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وأفصم   ،والصمة  والامة  ىلمي  نمر العام د ،معلم  اننام ن الانم ن القرآن،الحمد هلل منزل 
وممن بماع    ،وصمحاه الرمر المنم منن ،وىلي آله الطنانن الط هرنن ،اندن  محمد من نطق ا لض د

 واعد : ،وا ر ىلي ن ج   إلي نو  الدنن

 
اهلل قمد تبمل لممبن اوجرومنمق القامولا فبن قلبمه االممق جمنةل اعمد جنمل، ٌو ن لمو مصمر  فإنَّ 

من أمص ر المالمنن من ىلم َء ُندرِّاونه، وطلاٍق ُنذاترونها حبي ص ر زادال نابرني امه المابمد ا 
ىلي نعملون المصنفنن اه، فبدافعوا نحوه  العلم ء ىن نقذلك ىلي  ونابدُأ اه المجب د، وانعتس تل  

ه، ه، واو ر أمثلبَ ع ل، واعض   أىرل ألف ظَ واو ر موا    هج م بلفقا فاعض   شرحه م بصرال،من
ممها وتم ن ثممر  ظ  مه، واو ر شرح نَ ظَ مبمم ت، واعض   نَ واعض   صنَّف ىلنه حواشَي، واو ر 

اوجرومنممق امتباممق تانممر  ونفناممق شمم رك فممي صممنع   مجموىممق ما رتممق مممن ىلممم ء ذلممك أن  ُأحنطممت 
  نمزل  االمق االفذاذ، لتنَّ هذه المتباق ل   بنمل نصمنا   ممن ج مد الدارامننا فمإنَّ جمزءال تانمرال من م  لم م

 م طوط ل، أو مطاوى ل طاع ت قدنمق غنر محقَّقق.
 

للعمممل بحممت  -تممم  ت نممت رغابممي  -اِّمماُت نُ  واعممد إن مم لي المرحلممَق البم ندنممَق مممن الممدتبوراه
العامم د ، فعممري ىلمميَّ اٌشممبر ل امم لبحقنق،  محمممد الممدتبور: معممن نحنممي االاممب ذ المامم ىد إشممراف

وِمنَّمق ىلي ال َتواِتِل ال َجِلنَّقوالعمل ىلي بحقنق ودرااق تب ل: َفب   َغ ِفِر ال َ طنَّق   ِلُمَحمَّمد َنظ م  اوُجر 
التبم ل، واعمد همذا  مصو ر  ىمن م طموط ، حنث ت ن نمبلكهم( 3131ال ج و   )ت  َنَوو    ِان  ُىَمر

الاا ٍل أهم مم : محابمي للمشمرف والعممِل   انشرح صدر  للعمل ىلن  هذه المصو ر اطةىي ىلي 
ن من شقنن: منظومق ، وطانعق التب ل المبتو  وِرفعبه معه بحت ب ص صه، وشرف العمل البحقنقي  

اعمد للشنخ ىاد الاة  الناراو ، وشرح   للشنخ الج و ، فا شمرت العممل ممن فمور  التواتل الجلنق 
من تون التب ل غنَر محقٍَّق، واعد  البأتدِ الدراا ت العلن  ىلي الموضوع، و لجنق اابحص ل موافقق 

قا لنتمون البحقنمق مامبتمةل  أن  وىدب   اأن  أحصل ىلي نا ق التب ل اال رى المطاوىق فمي امٌو
 ر من ناخ التب ل.افا لعمل اه ىلي م  بو  أرت نه
 

حصلت ىلمي نام ق  حب يلد َّ من نا بي التب ل   الم طوط الموجود مصور  ىلي ىِملُت ادءال 
ق، واعد المق ا ق  لق اابقرَّ لد َّ اىبمم د الم طموطاٌو َلا رممزت لمه ام لرمز )أ( ونام ِق امٌو أصمةل أوَّ

 أصةل ث نن لا رمزت له ا لرمز )ل(.
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للبعرنمف  االول علمتج ،محم ور ثةثمق مم  من االول ضم    مجممل ىملمي فمي قاممنن: وتم ن
ورحةبممممه، ومت نبممممه العلمنممممق، ه، نممممذ، وشممممنو ه، وبةمتننبممممه وألق اممممهو  : اامممممها لجمممم و  مبتلممممم ل ىلممممي

فقر  ىرضت فن   م  ذتربه المص در ىن الشنخ ىاد الاة   ألحقت اهبه، وانق وف به، تم  ومؤلف 
، ا فقمت اعري م دبه، ومن ج الج و  فنه ومص درهالتب ل داراق الث ني المحور ولوبن  الناراو .

ا وصممفت فنممه مط لممل البحقنممق. وجمم ء المحممور الث لممث ودواىممي بحقنقممه والفوالممد المنشممود  مممن ذلممك
، وانَّنممُت من جممي فممي بحرنممر التبمم ل وبحقنقممه، ىرضممت اعممد ذلممك صممورال ىممن بنن المعبمممدبننالنامم 

وضعت نصَّ المنظومق )التواتل الجلنق( منفردال اعد أن  ااب لصمب   ممن امنن طنَّم ت االصلنن، ث َّ 
 الشرحا ىن نقل ا  ، وبا نةل للق ر .

 
مم  القامم  الثمم ني فقممد ضمم َّ نممصَّ التبمم ل محققمم ل، امم لرال ىلممي ذلممك احاممل الضمموااط العلمنممق، واعممد  أمَّ

ننمممق، والقممراءات القرآننمممق، واالح دنمممث انقضمم ء نمممصِّ التبمم ل، جمممرَّدت لممه ف ممم رس ى ممممق ل نمم ت القرآ
واوث ر، واالشمع ر واالرجم ز، واالىمة  والجم ىم ت، والمصمنف ت الموارد  فمي الممبن، و بممت اثامت 

 المص در والمراجع.
 

ول   ن مُل الاحمث ممن صمعوا ٍت وىوالمق اامبمرت معمي حبمي الام ىق اال نمر  ممن التب امق، 
ظوممق، والصمعواق البمي ى ننب م  ٌامبجةل نام ق أارزه : ىد  وجود مص در ببمرج  لصم حل المن

ق مممن مصممر، ومشممقَّق الوقمموف ىلممي اعممي المصمم در البممي اىبمممده  الجمم و    فممي شممرحه، إلممي  اممٌو
ُر متبا بنمم  ح الما ممق، وضم ىف حجمم  الصمعوا ت افبقم ج نمل  فم ء تثنمٍر من مم  اامال ىام ر  الشمم ر 

ل وغنرهمم  ااممبنفذني ط قممقل، وزمنمم ل، ، وبممذلنل هممذه المصمم ىاصممور    صممق تبممل البممراثإلممي الع مممق 
وبفتنرال، وم د ل، ٌو أا لغ إذا قلمت إنَّ الج مد المذ  ُامِتل للوقموف ىلمي اعمي همذه المصم در نعمدُل 
الج ممد الممذ  ااممبلزمه إتممم ل العمممل اشممقنه: البحقنممق، والدرااممق، وىزالممي ىممن ذلممك أنَّ االجممر ىلممي 

 قدر المشقق.
 

ا فلممٌو بلانممق رغاب ممم  لممم  جلاممت النممو  فممي هممذا  حرصممي ىلممي وأبوجممه هنمم  ا لشممتر لوالممد َّ
االاممب ذ المامم ىد ، تممم  أشممتر ىمممي الحمم   محمممودا الممذ  ممم  فبممم نرىمم ني، وأشممتر مشممرفي المقمم  

ا فقمد بعلَّممت منمه التثنمر،  الدتبور: معن نحني محمد العا د  ىلي ىط ءه الثَّر، وبواضمعه الُمجمل 
الامب ذ المدتبور: ىامد الن صمر حامن، رلمنس مجلمس إدار  اوأاأل اهلل أن نجزنه ىني  نرال، وأشمتر 

ق  الوثمم لق المصممرنق، الممذ  بجمم ول معممي،ال نلممق الع مممق لممدار التبممل و  وأىلمنممي اوجممود نامم ق اممٌو
وبوانم  محممد اللمذنن ق مم   ،ج  د أحمد قم درلدن  ، وا َّل الوصول إلن  ، وأشتر ط لانن  العزنزنن: 

راممم له إلمممميَّ  ، وأشممممتر وأاممممأل اهلل أن  نوفق ممممم  فمممي ماممممنرب م  العلمنممممق ،انامممخ التبمممم ل فممممي مصممممر وا 
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محممد  رلنس قا  النحو والصرف في تلنمق اللرمق العرانمقا ج معمق انمم   ،الدتبور: أحمد العضنل
، وأ ممي جمم ار ، والممدتبور: امملنم ن اممن ىاممد العزنممز العنمموني، ىضممو هنلممق البممدرنس فنممهاممن اممعود

تمل ممن ام ىدني، وممدَّني ا لمصم درا فمب َّ افضمل   العممل العادلي الجنزاني، والشتر موصول إلي 
 ىلي الصور  المرجوَّ  ىند . 

 
و ب ممم ل: ممم  تمم ن مممن صممواٍل فمممن بمموفنقي اهلل لممي، وممم  وقممع  ممةف ذلممك ف ممو مممن اممنق اهلل البممي 

َملمُت ممن الج مد أقصم ه، وممن الفتمر منب م ه، راجنم ل ممن الممولي  يأجراه  ىلي  لقمه، وحاماي أنَّم أى 
 نتبل لن  القاولا ف و أجل  مأمول. أن  

     
 
 

 
 الا حث
 الموصل

   4131 -هم 3111
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 اسمه وكنيته وألقابه:

 

ببووببد وو بأبووعبدبوومبطي   وو  ب وو   وومبوووعع ببووببد ووَببووببَدََ بطيبوتووو  بب،،بطيشوويي   بطيجوويع  بب،ُ َح َّ
َ  بب،إق ي ي ب َط بب وشأ ببطيتوي  .(1) عمط

َفببييجيع  َةبجيعَبب؛ي  َ بب،هألوَّهبقممب ببجزي بطإلومعويسوي بتعوشبشو َييتبطيجَز عه ب ببكب
َةبسوع  ََبمعي بإومعويسي َمبطي بي يو ب،هيبإيىبطيش يلب وببجزيو َهويببويي عط عتضومبب،عهو ب وببأىووىبجز

َتوويبدييوو  بإومعويسوويب،يإومعويسوويطيسووعطمبطألد وومب ووببشوو  ب كووويببعبب،يبطييووعمعييهوويبتعوووشب ميووو بجيكي
َ بقمي ي بي  ععببطسمبجيعَب  .(2) يهبد ىبإومعويسيطي 

وسووب بإيووىب  (3)،عطيبوتووو بعيعوويلبطيبوتوويو بأيضووي ببطيووذ بيت بوومببووه،به ذهبوووسووب بإيووىببعطيشوويي   ب
َةبطيوذ بعيومببب،)َبْووَتب( َلبيولبطإلومعويسو ب،هويعهو بطيجزيو بطأل َ ب وبببعهو بإحومجبجوَز تعوشبإيوىبطيشو
َتبييببحكمب عقهيب،جيعه َةبطإلبويببطييويببعطيهوومبطزمهو طيحيضوَبعهو بيو بعقتوويبب، ومعويسويهويبطيتجوي

َطكزبطيجذ بطيسييح بي ب َةبب.(4)يإومعويسي ببأهمب  َ بوسب بإيىب)َتَويَ(بعه بإحمجب مببجزي عطيتوي
َطد تجيعهبتو ب ببَبْوَتببب،شَبييهيبطيز َتهيبطييعمبأقلُّ ب.(5)عشه

ب ح مبببببعأب(7)ب،وعع بطيجيع بعأب(6)ب،يعيل:ب ح مبوعع ب،أ يب)وعع (بيهعبيعٌ بيهبأيضي ب

                                                           

َشوويمبطي بتووم يب( 1) َ ،ب3ب/طيجوويع ب،يو ووَ:بوهييوو بطيووزيببيوو بإ َي بيهوو َبيوو بطي ح ع وو ببييكتبليووو بطي يوو ب،134ب،12ب،11/ب2ب:طيكتوو بطي 
َطجمبأييضولب كو طي لتيَب وببكتوي بب،444ب/ييوميك،بطكت يءبطيعوععبب يبهعب  بععب،151ب-157/ب6 بعطيزهوَبيو بتو دبومبط ب،بوشوَبطيووَع

َمطم َطءبب،554ب/ب وو َيابطيشوو  َ ييبتووي َببطيشييوو بدشووَببطي ت وويي بعهووي يوويابطي  ووكبطيب،171/ب3بدبوومبط بطيسووعيف:،بطيحضوو بأوبوويءبأعط وولبطيعوو
َي ،ب1637ب/طيستيَبطييميع دبمب،بعطيتعطي  َ بمطَبطيكتو بطي يو َ بطي كتبو ب،144/ب2ب:يهو َيو بيهو   جومبطي  بعدويتبب،357/ب3ب:طيتي ع

َبوو  َبيوو بعطي   َكي ،بطي  َطجمب،2/464ب:دبوومبط بطي     وو ،بأدوو مبطي كيوويبب،1174/ب2ب:سوو َطبووشبدشووَببسوويَبعتوو َببطي ب ووابد  ي ووويبيوو بطيعوو
َة،بد ووَبدبوومبطيجبوويَ َك وو ب،طألدوو مب،211ب/ي هجوو َييب،ب311/ب6:بطيز ب،  جوومبطي ووني يب،ب344/ب2ب:،بإسوو يديلببيشوويبطيبيوومطم هميوو بطي ووي

ب.ب17/ب11ب:د َبكحيي 
َيابطإل2) َضووهيويعبومإ،ب424/ب14 ح ووعمبشوويكَبب،  سوو (بيو ووَ:بطيتووي َيابطإل،ب41ب-34ب/ميووت بسوو ي ب،سووييبشوو بهيبعأ ب،سوو مأ  وو بتووي

َبو بطإلسو   ،ب312ب/حسيبب نو  َيابطي  َي ،ب72ب/شوعق بأبوعبل يولب،أ  و بطيتوي َطييويبطي ي و بطي بي يو بعطيبشو جوعمةبحسوويببب،قعطدومبطيجي
ب.111/بيتح بأبعبدييو ب-
َب ب،ب157ب/يو َ:بطكت يءبطيعوععبب يبهعب  بععب(3) َبي بعطي   ب.541/ب2  جمبطي  بعديتبطي 
َطييي4) َب ب،(بيو َ:بطيجي َضهيبطومعويسيي،ب17ب/طبببس يمبطي ي ب.65ب/ش بهيبعأ
َضهيبومعويسييإ(بيو َ:ب5) ب.33ب/ش بهيبعأ
َبو ،ب154ب/عيو َ:بطكت يءبطيعوععبب يبهعب  بععب،3ب/:بوهيي بطيزيبكذطبدََّفببيس هبطيجيع بي ب(6) َبيو بعطي   /ب2ب:  جومبطي  بعدويتبطي 

َي ب،1637ب/عهي ييابطي  كبطيب،511 َ بمطَبطيكت بطي ي ب.127/ب7:بطألد مبب،144/ب2ب:يه
(7 َ َي ب(بيو َ:بيه َبي بطي ح ع  ببييكتبليو بطي ي ب.11/ب2ب:طيكت بطي 
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َجووشبهوذطبطي عوو .عيوومبتوذكب(1)بطيجويع .د وَبوووعع ب َكو ٌببَبطي يوويمَب يهيو بع  بطسوو هب  يهووع:بب،عي ولَّ
َكَّوبسكيبب ح مبوعع .بد ىبديمة َطجمشومَّبتيوََّبب، ت كبطيب مب ببطيتسو  ببيي  ب،فببوهبأيوحي بطيتو

َج َعهب ج َمبطي ستعلبعأج بيعبهب:بوعطع .بب ابطي ييمَك يبتذكَبب،طالسمبطي    (.2)أبَّ

                                                           

ب.13/ب12ب:(بيو َ:ب  جمبطي ني يب1)
بعطيزه2َ) َطجمب،2/464أد مبطي كييبب،ب554ب/(بيو َ:بطي لتيَب ببكتي بوشَبطيوَع ب.211/بسيَبعت
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 :شيوخه

والطبقرت  عرن وريول المرتوذ الر ين  الترراممعلى الرغم من كثرة البحث والتفتيش في كتب  
مرن لعلري أمردي ير كر أحردا   المتتحة لى مصنفتتهعدل  إف ،أربعة منهمعلى إال أقف لم  ،أخ  عنهم
مميررم مررن  نا إْ  إ ،ت  صرروابومررن المدكررد أنا ارر ا العرردد لرري   ،فلرر فلررم أ   أو تلويحررت   ،تصررريحت  ورريوخه 

ويغرُّ   ،عرن أخر ي عرن وريول الحررمين قتصرروار ا الوريي ي ،أخ  الويخ عنهم في الحمتز وا  ِكر 
مكث إ   ،واألخ  عن علمتئهمت ،العلمية المتكررة إلى الوتم ومصربرحالته المتنب المهم المتمثل 

علرى لرم نمرد مرن  كررام  ،ه اختلرف إلرى كثيررن مرن علمرتي البلردينفال بدا أن   ،علميطلب ال فيهمت زمنت  
  سعة استقصتئنت واهلل تعتلى أعلم.

 ام:  الم كورون ويوخهو 

   قررأ فيهرت علرى فتررة ومرتور األزارر  ،مصرإلى رحل  ،المكي   ،الوتفعي   (1) ،أحمد الدميتطي
)   قررردم مكرررة وأخررر  عرررن عثمرررتن الررردميتطي ثرررما  ارررر( 7711)   برررراايم البيمرررورذ  إالوررريخ 
وملرر   ،ثررما رحررل إلررى المدينررة  ،تررولى اتفتررتي فرري المرر اب الوررتفعي   ،وغيررراماررر(  7721

 . (2)ودفن بتلبقيم  ار( 7711)توفي بهت سنة  ،فيهت للتدري  واتفتتي

 

   الورتفعي   ،برتلنحراوذ  الورهير  ،أحمد بن السريد برن عبرد الررحمن برن أحمرد .أحمد النحراوذ، 
فأخررر  عررررن  ،ومررررتور األزارررر سررررنين ،رحرررل إلررررى مصرررر ،را  فررري العلررررومحرررربكرررتن مت ،المكررري  
 ارررر( 7727)   والوررريخ حسرررن عطرررتر ،ارررر( 7171)  كتلوررريخ علررري النمرررتر ،مورررتيخه

وتخرررع علررى يديرره مملررة مررن  ،وغيرررام. عررتد إلررى مكررة فملرر  للترردري  فرري الحرررم المكرري
مررن مصرررنفتته: الرردر الفريرررد. وارررو  ارررر( 7171)   مرررنهم: الورريخ محمرررد الكتررتني ،علمررتيال

                                                           

 كمت لم تصرح بمكتن والدته. ،( لم ت كر كتب الترامم اسمه كتمال  7)
سير  ،217 -211 /أعالم المكيين، 727 -727/ الواتبفيُّ الملك ، 88 -88 /ينظر: المختصر من كتتب نور النور والزار (7)

 . 788/ وترامم
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ودفرن  ارر( 7787)تروفي بمكرة سرنة  ،رستلة في التوحيد ورحهت تلمي ي المرتوذ كمرت سريأتي
 .(1)بتلمعالة 

 ررد َحَسررب اهلل المكرري، ولررد بمكررة المكرمررة،  ،الوررتفعي ،محمررد بررن سررليمتن حسررب اهلل .محما
مرررنهم مفتررري مكررررة الوررريخ أحمررررد  ،وطلرررب العلرررم واررررو صرررغير فأخررر  عررررن علمرررتي الحرررررمين

والمحرردث الورريخ عبررد الغنرري  اررر(7128)   ي، والورريخ عبررد الحميررد الداغسررتتنيالرردميتط
 ،تصرررردار للترررردري  بتلمسررررمد الحرررررام فرررردرا : التفسررررير ،وغيرررررام اررررر(7782)   الرررردالوذ
فري اصرول . من مصنفتته: الريتضرة البديعرة (عتلم مكة)والفقه، نعَته الكتتني بر: ،والحديث

علرى منتسرك الحر   وحتورية ،وررحه المرتوذ كمرت سريأتيقرد و  ،الدين وبعُّ فروع الوريعة
تروفي بمكرة سرنة  ،وغيرارت ،عوام إلى معرفرة االيمرتن واالسرالمواداية ال ،للخطيب الوربيني

 .(2)ودفن بتلمعالة  ،ار7111
  الورهير بخطيرب دومرت، أخر   ،الحنبلري   ،محمد برن عثمرتن برن عبرت  برن محمرد برن عبرت

بلدتره دومرت، وولري بع علرى يردي طرالب كثيررون، اسرتقر تخر  و من علمتي عصري،  عن َأِملاةن 
منرورة ستفر إلى الحر ، وزار المدينرة ال ار( 7111)وفي سنة  ،الخطتبة في متمعهت الكبير
، ومنهم المتوذ ال ذ أخ  الطالبقصدي ف ؛هتبالم اب الحنبلي فتستقر بهت، وولي تدري  

 .(3) ودفن بتلبقيم ار( 7118)المدينة سنة في توفي  ،عنه علم الحديث

                                                           

  .711 -712/ الواتبفيُّ الملك ، 822 /أعالم المكيين، 771 -778 /ينظر: المختصر من كتتب نور النور والزار (7)
 -117/ 7، أعالم المكيين: 7211 -7211 /الواتبفيُّ الملك ، 112 /7: محمد الكتتنيواألثبت ،  ينظر: فهر  الفهتر  (7)

 . 28/ 71، معمم المدلفين: 711 -717/ 2، األعالم: 117
منتخبت  التواريخ ، 728 /يوطا ابن  ،مختصر طبقت  الحنتبلة، 288 /ابن بدران ،بن حنبل ( ينظر: المدخل إلى م اب اتمتم أحمد1)

 . 788/ وتراممسير  ،7218 /الواتبفيُّ الملك  ،122/ 7، الحصني: لدموق
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 :هذيتالم

وحسدبنا فدي  ،لى التددرس  واففدادةمكة انقطع إاستقراره في و  ،الجاوي من مصر عودة بعد
وتخدرَّ   ،درَّ  وأفداد: " فدي ذلد  الددهلوي عبدد السدتار تلمسدذه هذا المقام أْن نقف على نصِّ ما قاله

ئتددي وسحتددوي درسدده علددى م ،وكددان تدرسسدده ببستده ًالبدداس وبمدرسددته بده كيسددرن مددن الطلبددة ا.مجدداد    
    ولدددس  لددده بمكدددة اددددت ا ن ب سدددر  مدددراراس  ه  وحضدددرت   ،ذلددد  بن سدددي كمدددا دددداهد    ،طالدددبل بددد  أكيدددر
 ا هذا النص ما سأتي:ولع َّ أهم الدالال  التي سدسر إلسه  (1)" والتألسف والعبادة  ،التدرس  واففادة

 
  فد  بددَّ  ،ادةوالعبد ،والتدألسف ،أنَّ الجاوّي بعد رجوعه إلى مكدة انقطدع إلدى التددرس

لددم سكددن سحمددى بمددا هددو  إنْ  ،جانبدداس واسددعاس سددواأي التددألسف والتعبددد مددن أنَّ للتدددرس 
 أكير منهما 

  والمدار  دأنها دأن المساجد تتسع لألعداد الكبسرة من الطلبة  ،مدرسةللجاوّي 
 وهذا سد ُّ على أنَّه كدان سددر  طلبدةس ًسدر  ،لتدرس  في دارهأنَّه كان سقسم حلقا  ا

  ممن لم تتسع المدرسة لهم ،طلبة المدرسة
 مددن  ئتددي طالددبل مسنسددف علددى  ،أنَّ للجدداوي عدددداس كبسددراس مددن الطلبددة سحضددر حلقتدده

 ا.مجاد الطلبة 
ه قضددى أنَّددال سددسما  ،م المئددا تتجدداوأ أعددداده ،ا نتبددسَّن أنَّ للدددسم ت مسددذ  كيددراس مددن خدد   مددا ذكرندد

 مرحلة التدرس  والتألسف في  مكةدطراس طوس س من حساته ب
 

الددسم عبددد مدا خدد   ،بدهلددم تدذكْر لندا أي اسددم مدن أسددما  ط  التددراجم والطبقدا لكدنَّ كتدب  
 وقددا : " ،وأخددذ عندده ،لجدداوي أنَّدده حضددر حلقددا  درسددهترجمتدده ل الددذي صددرَّ  فددي ،السددتار الدددهلوي
رتها حسب أمره ،وأمرني بكتب افجاأة ،أجاأني إجاأة وهدي مدن  ،وختم علسها بختمه الددرسف ،فحرَّ

(2) أج  ًنم عندي"
. 

 
عبدد السدتار بدن عبدد الوهداب بدن  ،أبدو افسدعاد وأ ،أبدو ال دس وعبد الستار الدهلوي هو:  
 ،الددهلويّ  ،الحن ديّ  ،الصددسقيّ  ،البكريّ  ،المباركداهويّ  ،حمد سارأبن عمسم حسسن سار بن  خداسار
فدس  مدن مصدن اته:   وممدن درَّ  بدالحرم المكدي ،بدالتراجم اس عالم كان هد( 1221) سنة بمكةولد 

                                                           
(0)

 
. 0361/ الوهابفيض الملك 

 

. 0361 -0361/ م. ن (2)
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 ،وسدرد النقدو  فدي تدراجم ال حدو  ،عددر والتدوالي بأبنا  أوائ  القدرن اليالد  المتعالي الوهاب المل 
سرها  توفي بمكة ،ا.أهار الطسبة الندرو    (5) د(ه 1511) سنة ًو
 

طد ب الجداوي  إً ا  كتب التراجم والطبقدا  ذكدر  ورا   التي تقف ولع َّ من أهم ا.سباب
م من كيرتهم أنَّ أكيرهم كانوا من الوافدسن على مكة المكرمة ال سسما و  ،من الب د البعسدة على الًر

فسجلسدون أمنداس بعدد إدائهدم  ،حجاجدا ومعتمدرسنالدذسن كدانوا سدأتون  ،ودرق آسدسا ،إندونسسسامن ب د 
جعدددوا إلددى ب دهدددم حددداملسن مدددا تحصدددلوا علسدده مدددن علدددوم علدددى سدددد لسر  ؛المناسدد  سطلبدددون فسددده العلدددم

 ،وبمددا سحتددا  أهدد  تلدد  الددب د إلددى تعلمدده ،أبصددر بهددمهددو و  ،سددتقن ل ددتهمفالجدداوي  ،الجدداوي وأقراندده
وعدرف بهدا فصدار سطلدق علسده  ،التدي جدا  منهدا الددسم (4)الطلبة من جأسرة جاوه هؤال وكان أكير 

  الجاويّ 

                                                           
 .220/ 5: المؤلفينمعجم  ،655 -653/ 6 :األعالمينظر:   (6)
.53 /السنوسي رضا ،النبوية والسيرة السنة خدمة في المكرمة مكة علماء دور ،171 -2/131: أعالم المكيينينظر:  (3)
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 :رحالته

س  س  َّ ااناسكاان سللجاانَّ لعلَّناانسنطاا القسلل ااَّ    رلحاا سفاا سرحال اا سلنحصاار سَّسس، لااحسحااا س اانسرحَّ
س:(1)ثالث

لل كر ا سَّلطا  رلر سسنسفا سقصصاحسلل قارإلسلمطاال  سَّاخَّلا س كا  ناَّنلطاللألَّلح:سخرَّج س ا سللاا س
س،َّلا س ا كرسلنانسلل صانارس ا سكان س عا س ا سققلا سقَّسقصرلن ا س،َّكان سم ار سذنا لشسمقارسطانل س،هنفل
سس،لص ننءسك بسكثلرة  نسلطَّرسل سس،ف سق  سلل رحل سَّكطبسلل ن سح حسقصلحس لسثرَّةصاسم  سَّس قكبَّ

سق  سلس،م سمل نءسللحر حرص سملحسقخ سللعلَّ س قسس، هنملحسصرلء سللللنا سللكلار سل رحل سق َّلع َّ
سف س طلر  سللعل ل .

سصاس كثسفلهنسز نًنسلالبسملَّ سللحالث.َّسس، س لحسلل الن سلل نََّّرة لرحللثننل :س

ر سرحال اا س لااحس ْ سس، ل ساللعاا س  كااررةسَّقاا س رحلاا للثنلثاا :سس  كاار سلل صاانارسقنَّاا سلعاااس لااشس كاارَّ
لل رحلا س ا سلل رلحا سَّ عااسقا  سس،للللال  حصل سللعلَّ سم س قنلخسق ل س  سقج سس، صرسَّللقن 

س اا سل اانسفلهاانسللاا  سَّصاا س للاا سللجاانَّ  سلل ه ا سفاا س كااَّل سقخصاال  سللعل لاا سَّلك  نلهاانسملااحسللحااا س
س.هنسللف رةسلل  سجلسسلعاقنسلل أللفسَّلل ارلسَّألن سس،رحال س  كررةسلألخ سم سلل قنلخ

ح ااحسسَّلطاا  رلر سفاا س كاا س،ماا سلل رحاان لل اا س   ثاا سلنن انماا سس،ثاا َّس ااأ  سلعاااس لااشسح لاا سلاطاا  رلر
س  ثَّاا سفاا س تلفن اا سللااَّلفرةسلل اا سللعل اا سللاا  سَّللعااانء سس،لل رلحاا سللطاانل  ث اارةسَّقاا  سلل رحلاا سس،َّفن اا 

سلنلاللا سللعل لا س لحسجننبسلل ارلسسف سحل ن  س،جنَّز سلألرلعل س صنفنًس َّقا سس،لل ا سكننا س ُّابا

                                                           

س:قمااااال سلل كلاااال ،س811س/طاااالرسَّ اااارلج ،س405س/لل خ صاااارس اااا سك اااانبسنقاااارسللنااااَّرسَّللزقاااار،س1361س/للَّقاااانب:سفاااالمسلل لااااشسلنظاااار(س1)
س.970س-8/939



 رحالته                                                                                                   في حياة محمد نووي الجاوي        

 
21 

قَّسفاا سالر سس،َّلل ااارلسسفاا س ارطاا  س،َّلل ااأللفس،جهااا سملااحسثالثاا سجَّلنااب:سللعلااناةسفلهاانسَّزَّع رحلاا س
 َّلل  س َّف سفل سرح  سلهلل.س،(8)لل  سكن سل قسف سقعبسمل 

                                                           

فعارفسفل انسلعااسلقاعبسس،قَّسللقعبسلل  سلجأس لل سلنَّسقنق سحل سصاناع ه سصارل َّقعبسمل سس.1361س/للَّقنبلنظر:سفلمسلل لشسس(8)
لل عانل سلألثلارةس،س154س/مان إلسللالالا س،َّلألثرلا سرلخلا سلنظار:س عانل س كا سلل نسَّلعرفسلللَّ سلقعبسملا .س،لن سقنق سث َّسقعبس،قل سانلب
س.140س/َّللطلرةسف سللطن 
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 :مكانته العلمية

 أهمها: ،عدة جوانبفي العلمية تتجلى منزلة الجاوي 

 هوتنوع حجم اإلرث التأليفي الذي خلَّفه. 
 مؤلفاته.امتداحهم و  ،ثناء العلماء عليه 

 ي هاار لااه جاناااب وا ااى ياااد   علااى علاااو  التاااأليفي  -رحمااه اه-النااا ر فااي إرث الجااااوي إنَّ 
ااا ب يااراف ماان الم اانفا  ه  منزلت اا عاا  علااى علااوم  توز  اا   ،ليساا   اتجاااح واحااد   ،العلميااة. فَّنَّااا نجااد بمَّ

 ،والساااايرة ،والف اااه ،وعلاااوم الحااااديث ،والع ائاااد والتوحيااااد ،نوعلاااوم ال اااار  ،شااامل : التفسااااير ،مختلفاااة
 .وغيرها ،وال رف ،والنحو ،والت وف ،والرقائق

:" عااالم ااااا  (8)(هااا  8431) أحمااد تيمااورل  ااه ف ااد  ،مؤلفاتااهامتااداحهم ثناااء العلماااء عليااه و أمااا 
ال امااا  التااي ترجماا  للعلماااء وعرفااا   ماان إذا علمنااا أنَّ تيمااور بااانا ل اابج جلياا ج الحجاااز". وهااذ

ذا علمنااا أنَّ مبااة  ،منااازلهم ن ال ساايما الوافاادو و  (2)،باناا  تزخاار  العلماااء ا فااذاذفااي ذلااو الوقاا  وا 
 أمثا  الجاوي.

 ،شاهادة تاد   داللاة قا عاة علاى علاو  مبانتاه العلمياة (4)الشاي  ع اد الساتار الادهلوي وشهد في ح  ه
الاذي  اار  ايته  ، ااحب المؤلفاا  البثيارة ،واإلمام المجيد ،الفهامة الن ي  ،:" العالم الجلي ف ا 

وانع د على  الحه وعلمه الوفاق ... وله من المؤلفا  ما تشاهد أنَّاه ناا  مان  ،في ال الد واآلفاق
مة في المن و  والمع و   ،فهَّامة في الفروع وا  و  ،العلم أق ى الغايا  ... بيف ال؟ وهو عالَّ

 خاتمة المفسرين والمسندين". ،وسند ا واخر ،وخاتمة ا وائ  ، حر ال يان الزاخر

                                                           

 .403/ 4 :( فهرس الخزانة التيمورية8)
المخت ار مان بتااب نشار الناور والزهار فاي  ،الوهاابومنها: فيض الملو  ،(  نَّف العلماء بت ا خا ة تترجم للعلماء في ذلو الع ر2)

أعااالم الحجاااز فااي ال اارن الرا اا  عشاار  ،للهجاارةوسااير وتااراجم  عااض علمائنااا فااي ال اارن الرا اا  عشاار  ،أعااالم المبيااين ،مبااةتااراجم أفا اا  
ونثار الجاواهر والادرر فاي أعياان ال ارن  ،أحماد تيماور ،وتراجم أعيان ال ارن الثالاث عشار وأوائا  ال ارن الرا ا  عشار ،محمد مغر ي ،للهجرة

 أحمد الشعفي. ،ال رن الرا   عشروآللئ الدرر في تراجم  ،يوسف المرعشلي ،الرا   عشر

 . 8341 -8343/ الوهابيض الملو ( ف4)
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:" ف ااا  ، َّمامتاه فاي المن او  والمع او  (8) هاا( 8434)  اه مارداد أ او الخيارالشاي  ع اد  ارَّ  و 
 يرج  إليه في المن وق والمفهوم ".اجتهد حتى  ار إماماف 

                                                           

 .403/ لمخت ر من بتاب نشر النور والزهر( ا8)
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 مؤلفاته:

عمهر عبه  و  ،اله للوي   عبه  التهصار صلميهك  فقه  ككهر ،كثيهر الصنهفي  -رحمه  اه-كان الجاوي 
متههصعيفا  علههك كلهه  بكصهه   ،مفههها عههين  ّربويهه  ّحنههي   (6)،نههفَّ  يريبهها  مههن مبهه  كصهها  الجبَّههار ّف هه 

ّو  ،وعلك لكا يكون ما ككرص  المراجع من منهففاص  فاينها   ،و ور الطبع ،والمطبوعا  ،الفهارس
ٌٌ لمها ويففها عليه  مهن  ،عمر عب  الجبَّار مبالٌغ في و  ،ال للوي   ّنَّ الع   الكي ككر  وفيما يأصي عهر

 المنففا  علك فتق حرو  المعجم:

 .(2) -نلك اه علي  وتلم - سيدنا محمد العدناني اإلبريز الداني في مولد .6

ولهي رتهال   ،الرتهال  الجامعه  فيه  رتهالص  المتهم ا :ح ر  ش ه :بهجة الوسائل بشرح المسائل .2
 .(3) طبع  بهامش الكصا  ،شافعيالالفق  في 

وَةو َوالسَلوَة نواية اْلَعووا  فيوي شورح مولود سويد ا  بغ .3 ِي الََّل وكصها  موله  تهي  امفهام  :   َعَلْيو
 .(4)البن الجوزي

 :(5)ولوين واخرورينبرزنجوي فوي مولود سويد ا  ترغيب المشتاقين لبيان منظوموة السويد ال .4
 .(1)ه( 4521) يللشيخ محم  معرو  البرزفجولو شرح علك مفظوم  

مراح ويتمك ّيضا :  - التفسير المنير لمعال  التنزيل المسفر عن وجوه محاسن التأويل .5
. وي  طبع ح يثا  (7) يقع في مجل ين ،ولو من ّلم كصب  :لبيد لكشف معنى القرآن المجيد

 بصحقيق محم  ّمين ضفاوي .

  ،لإلمام التيوطي (لبا  الح يثشرح في  ): تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث .6

  

                                                           

 .522 /تير وصراجم ،4661 /الولا فيٌ المل   :( يفظر4)
 .44/ 6إيضاح المكفون:  ،611/ 5ل ي  العارفين:  ،4211/ 5المعرب : : معجم المطبوعا  العربي  و ( يفظر5)
   .501/ 6إيضاح المكفون:  ،611/ 5ل ي  العارفين:  ،4211/ 5المعرب : : معجم المطبوعا  العربي  و ( يفظر6)
 .421/ 6إيضاح المكفون: ، 611/ 5العارفين: ل ي  ، 4211/ 5المعرب : : معجم المطبوعا  العربي  و ( يفظر1)
 .4211/ 5معجم المطبوعا  العربي  والمعرب :  ( يفظر:2)
 .100 محم  ّحم   رفيق / ،معجم ّعالم شعراء الم ح الفبوي، 402/ 1امعالم: : ( يفظر6)
 .21/ 44المؤلفين: معجم  ،642/ 6امعالم:  ،4211/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر1)
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مهن  علهك ولم ّيه  فهي كصه  الفههارس والصهراجم (6) ،ولو كصا  ّن رص   ار الكص  العلمي 
 واه ّعلم. ،يككر ل  لكا المنف 

ولو شرح لكصها  )الريهاٌ الب يعه  فهي  :الثَِّمار اليانعة المنيعة فيي شرح الرياض البديعة .7
طبهع  ،آففهاّنول ال ين وبعٌ فهرو  الشهريع ( لشهيم  محمه  حته  اه الهكي صرجمفها له  

 .(3) الصلويوي  طبع ح يثا بصحقيق محم  ب ر ال ين  (2)،بهامش الكصا 

رتهال  ممصنهر  فهي علهم الصوحيه  ولهو شهرح علهك و  :تيجان الدرارى على ريَساَلة البواجور  .8
 .(5) طبع  بهامش الكصا  (4)له( 4511  إلبراليم بن محم  الباجوري )

ووبيان فيووي شوورح فووتح الوورَلْحَمن .9 ولههو شههرح لكصهها  )مفهههل العطشههان علههك فههص   :حليووة الَّي
 .(7)في الصجوي   (1) له( 4601  كي )الرحمن( محم  زيفي  حالن الم

ولهو شهرٌح لقنهي   )التهراْ الَّو لَّهاْ فيهي مه ي   :الدَُّرر البهية فيي شورح َرََّوائيا النَلَبوييَلوة .61
اح  الَّميعَّر اْ( للشيخ   .(8) يالبرزفجن 

يَعوووة اْلَيقيوووين علوووى  .66 محمههه  بهههن يوتههه  ولهههو شهههرح لكصههها  )ّم البهههرالين( ل :اْلَبووورَانيين  ِّ أَذري
(.61) في العقي   (9) له( 212  ) التفوتي  

 

طبعهه  لههك  الرتههال  مههع )بهجهه   :الرسووالة الجامعووة بووين أَّووول الوودين والفقووِ والتَّوووف .62
 .(66) الوتابل(

 ولو كصا  ممصنر في علم النر  طبع علك لامش كصاب  :ةالرياض القوليي  .46

                                                           

 ال ولي : المعلوما : المويع الرتمي ل ار الكص  العلمي  علك شبك  ( يفظر4)
http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=1510 

 . 616/ 6إيضاح المكفون: و  ،4220/ 5المعرب : : معجم المطبوعا  العربي  و ( يفظر5)
 ال ولي : المعلوما : المويع الرتمي ل ار الكص  العلمي  علك شبك  ( يفظر6)

http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=3155 
 . 14/ 4امعالم: : ( يفظر1)
/ 6إيضهههاح المكفهههون: ، 611/ 5، 414/ 4ل يههه  العهههارفين:  ،4126/ 5 ،4220/ 5المعربههه : : معجهههم المطبوعههها  العربيههه  و ( يفظهههر2)

615. 
 . 150/ 6إيضاح المكفون:  ،4220/ 5المعرب : : معجم المطبوعا  العربي  و ( يفظر6)
 . 551/ 4: : معجم المؤلفين( يفظر1)
 . 161/ 6إيضاح المكفون:  ،661/ 5ل ي  العارفين:  ،4220/ 5المعرب : : معجم المطبوعا  العربي  و ( يفظر2)
 . 421/ 1امعالم: : ( يفظر1)
 . 216/ 6إيضاح المكفون:  ،4220/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر40)
 . 4220/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر44)
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 .(6))الفنوص اليايوصي ( 

َداَيووة ا َ سووةل   .64  ككيههاء( لههزينولههو شههرح لمفظومهه  )لي  اي هه  ام   :ذكيووافاْلُفَضووَةف فيووي شوورح ني
 .(3) ولي مفظوم  في الصنو  (2) له( 152  ) ال ين المليباري  

ووَةو .65 ههال  ( لعبهه  اه بههن عمههر  :سوول  النَجوواو علووى سووفينة الََّل ولههو شههرح لكصهها  )تههفيف  النَّ
 .(4) ولو كصا  في الفق  الشافعي طبع علك لامش الشرح (له 4514  ) الحضرمي  

لمعه  المفها   فهي بيهان الجمعه  ) علهك رتهال  ولهو شهرح :سلوك الجادو على لْمَعة المفوادو .61
. ولهههم ّيههه  فهههي مراجعصهههي كصههه  الفههههارس والصهههراجم علهههك (5)والمعههها  (  فهههي الفقههه  الشهههافعي  

 ناح  الرتال .

 .(6) طبع علك لامش كصاب  )منباح الظلم( :شرح البردو .67

مفظومهه   شههرٌح علههك ولههو :اْلُمبووين فيووي َمْسووأََلة السِّووتينالعقوود الثمووين شوورح منظومووة َفووْتح  .68
 .(7) في الفق  الشافعي   ه( 250  ) شها  ال ين ّحم  بن يريب  المحلي  

مفظومهه   و شههرٌح علههكولهه :شوورح منظومووة الوودميااي فووي التوسوول بأسووماف ا  الحسوونى .69
 .(9)وي  طبع  المفظوم  مع شرحها (8) (له 154  ) ال مياطيمحم  

ْوَجْيني ُعُقود  .21  .(61). اللجين فيي َبَيان ُحُقوق الزَل

ولههو صرجمهه  للشههيخ ّحمهه  بههن  :(66)حموود بوون قاسوو أفووتح الَّوومد العووال  علووى مولوود الشووي   .26
 .(62) له(142  ) ياتم الغزي  

                                                           

 . 4225/ 5المعرب : العربي  و معجم المطبوعا   ،111 /اكصفاء القفو  بما لو مطبو  :( يفظر4)
 . 416/ 1معجم المؤلفين:  ،61/ 6امعالم:  ،211/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر5)
 . 4220/ 5المعرب : العربي  و معجم المطبوعا   ،111 /اكصفاء القفو  بما لو مطبو  :( يفظر6)
 . 51/ 1إيضاح المكفون:  ،611/ 5ل ي  العارفين:  :( يفظر1)
 . 52/ 1إيضاح المكفون:  ،611/ 5ل ي  العارفين:  ،4224/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر2)
 . 4226/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر6)
 . 402/ 1إيضاح المكفون:  ،4224/ 5 ،611/ 5المعرب : العربي  و معجم المطبوعا   ،4664/ 5: : كش  الظفونيفظر (1)
 . 560/ 2معجم المؤلفين:  ،666/ 2امعالم: : ( يفظر2)
 . 4224/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و : ( يفظر1)
 . 21/ 44معجم المؤلفين:  ،642/ 6امعالم:  ،4224/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر40)
 . 4224/ 5معجم المطبوعا  العربي  والمعرب :  ( يفظر:44)
 . 421 /اكصفاء القفو  بما لو مطبو  :( يفظر45)
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فقهوم بصحقيقه   و الشهرح الهكيوله :جروميوةاْلَكَواكيب الجلية نظ  اخعلى فتح َغافير الراية  .22
 .وتيأصي الكالم عف  مفن ال   ،لك في  راتصفا 

يووب .23 لمطيهه  الشههربيفي اممصنههر علههك ولههو شههرح  :فووتح اْلُمجيووب فيووي شوورح ُمْرَتَّوور اْلَراي
 .(2)وي  طبع الممصنر بهامش الكصا  ،في فق  الحجِّ ومفاتك  (6) ه (111  )

ولو شرح لكصا  )ال ر المجي ( للشيخ احم  الفحهراوي  :فتح المجيد في شرح الدر المجيد .24
 .(3) العقاب  والصوحي  علم ولو كصا  في

ْوَضة البهية .25  .(4)ولو كصا  في علم النر   :الفَّوا الياقوتية على الرَل

مفظومهه  )شههع  اإليمههان( علههك ولههو شههرح  :قوواما الاغيووان علووى منظومووة شووعب اإليمووان .21
 .(5) لزين ال َّين المليباري  

ككهر  (1) له( 616) شرح في  متابل ّبي اللَّيَّث التمريف ي   :اْلَغْيث فيي شرح اْلمَسائيل قار .27
 .(7)متابل معيف  في الصوحي   ّيضا   في 

يووب علووى شوورح اْبوون َقاسوو  للتقريووب .28 ولههو صوشههي  علههك كصهها  )الفههص   :قوووا الحبيووب اْلَغري
كصا  )الصقريه ( مبهي  القري  المجي  في شرح الصقري ( البن ياتم الغزي الكي شرح في 

محمهه  ويهه  طبههع حهه يثا  بصحقيههق  ،(9) فههي الفقهه  الشههافعي (8) لههه(216  شههجا  امنههفهافي )
 .بن عب  العزيز المال ي  

ف  الفجهها( لتههالم بههن كصهها  )تههفيعلههك ولههو شههرح  :كاشووفة السووجا فووي شوورح سووفينة النجووا .29
 .(66)في الفق  الشافعي طبع علك لامش الشرح  (61) تمير الحضرمي

                                                           

 6/ 6: امعالم: ( يفظر4)
 . 415/ 1إيضاح المكفون:  ،4224/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر5)
 . 4224/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر6)
معجههم  ،415/ 1إيضههاح المكفههون:  ،4225/ 5المعربهه : العربيهه  و معجههم المطبوعهها   ،111 /اكصفههاء القفههو  بمهها لههو مطبههو  :( يفظههر1)

 21/ 44المؤلفين: 
 . 642/ 6: امعالم ،542/ 1إيضاح المكفون:  ،4225/ 5  ،4166/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر2)
 . 51/ 2امعالم:  ،110/ 5ل ي  العارفين:  ،112/ 5: فهرس الفهارس :( يفظر6)
 642/ 6امعالم:  ،562/ 1إيضاح المكفون:  ،611/ 5ل ي  العارفين:  ،4225/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر1)
 . 421 /اكصفاء القفو  بما لو مطبو  :( يفظر2)
 . 611/ 5ل ي  العارفين:  ،512/ 1إيضاح المكفون:  ،4225/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر1)
 لم ّي  علك تف  وفاص .( 40)
 . 4225/ 5المعرب : العربي  و معجم المطبوعا   ،421 /اكصفاء القفو  بما لو مطبو  :( يفظر44)
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البههن آجههروم )   مق مهه  اةجروميهه الشههرح فيهه   :روطيهه  عههن تههصار اةجروميهه الوو  كشووف .31
156) (4). 

فههههي ( 2) ه( 4515  لشههههيخ حتههههين المههههالكي )اولههههو شههههرح علههههك رتههههال   :لبوووواب اْلَبَيووووان .36
 .(3)االتصعارا  

َداَيووة .32 يَلووة فيووي شوورح بدايووة اْلهي إلمههام لح علههك كصهها  )ب ايهه  الَّهي  اي هه ( ولههو شههر  :مراقووى اْلُعُبودي
ثههم  ،(5) ويهه  طبههع الكصهها  مههع شههرح  ،وما صهه  فههي علههم الصنههو   (4)لههه( 202  الغزالههي )

 .(1) وابل محم  عب   بصحقيق طبع ح يثا  

يق فيووي شوورح سوولي  .33 م الصوفيههق( البههن شههرح فيهه  كصهها  )تههل   :  التَلْوفييووقمرقوواو َّووُعود التَلَّْوودي
 .(8) وي  طبع إلك جاف  الشرح ،ولو كصا  في علم الصنو  (7) له( 4515  طالر )

)المفهج امصم في صبويه  الحكهم(  كصا  ولو شرح علك :مَّباح الظل  على المنهج ا ت  .34
فهههي علهههم لهههو و  ،(9)لهههه(  111صهههوفي فهههي حههه و   ) للشهههيخ علهههك بهههن حتهههام الههه ين الهفههه ي  

 .(61)الصنو  طبع مع الشرح 

 .(66)ح الفاظم لها . ولي مفظوم  في العقي   طبع  مع شر منظومة نقاوو العقيدو .35

وويي َمووومعووراا الواَّوولين ىيَلووى اْلحي  منهوواا الووراغبين فيووي الَّووفاف ا نسوويي  .31 . ولههي ى اْلُقدسي
 .(62)مفظوم  في العقي   

                                                           

 . 112 /إبراليم بن العزيز عب ، ال ليل إلك المصون العلمي  ،4225/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر4)
 . 560/ 5امعالم: : ( يفظر5)
 . 611/ 1إيضاح المكفون:  ،611/ 5ل ي  العارفين:  ،4225/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر6)
 . 56 -55/ 1امعالم:  :( يفظر1)
 642/ 6امعالم:  ،4226/ 5 ،4144/ 5المعرب : العربي  و معجم المطبوعا   ،462 /اكصفاء القفو  بما لو مطبو  :( يفظر2)
 ال ولي : المعلوما : المويع الرتمي ل ار الكص  العلمي  علك شبك  ( يفظر6)

www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=4720 
 . 642/ 6امعالم:  :( يفظر1)
معجهم المهؤلفين:  ،642/ 6امعهالم:  ،611/ 5ل يه  العهارفين:  ،4226/ 5 ،242/ 5المعربه : معجهم المطبوعها  العربيه  و : ( يفظر2)

44 /21. 
 . 515 ،514/ 1امعالم:  ،260/ 4: كش  الظفون :( يفظر1)
 . 4226/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر40)
 . 611/ 1إيضاح المكفون:  :( يفظر44)
 . 226/ 1إيضاح المكفون:  ،611/ 5ل ي  العارفين:  :( يفظر45)
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علوووى اعسوووتعداد ليوووو  المعووواد عبووون حجووور  منبهووواا   نَّوووائح العبووواد فوووي بيوووان ألفووواظي  .37
ولهههم ّيههه  فهههي كصههه  الفههههارس  (6) ،ولهههو كصههها  ّنههه رص   ار الكصههه  العلميههه  :العسوووقةني

 واه ّعلم. ،من يككر ل  لكا المنف  علك والصراجم

فهي  ولو شرح علك كصا  )ير  العين( لزين ال ين المليباري   :نهاية الزين بشرح قرو العين .38
(.3) عب  اه محمو  محم  عمربصحقيق:  وي  طبع ح يثا   ،(2)الفق  الشافعي 

 

 ،ولو شرح علك مفظوم  )فقاو  العقي  ( للجاوي ّيضها   :نقاوو العقيدو النهجة الجيدو لحلِّ  .39
 .(4)ولي مفظوم  في الصوحي  

 مفظوم  )عقي   الَّع هوام( محمه  المرزويهي  علك ولو شرح  :عقيدو العوا  نور الظة  شرح .41
.(1)ولو مفظوم  في العقي   طبع  مع الشرح  ،(5) له( 4524  )

 

 

 :لما ويففا علي  من منففاٍ  للجاوي  يب و لفا ما يأصيوبع  لكا العٌر المجمل 

  َّومفظوما . ،ومصون ،مفها شروٌح علك ممصنرا  امعظم   ّنَّ الجل 
   لهم   يقع في مجل ين. ولكا ي ل علك ّفَّ ف صفتير  ّنَّ جميع منففاص  صقع في مجل  واح  إال

 ولعلَّ صل  كاف  نف  الصألي  في عنر . ،يكن يميل إلك الصنفيفا  المطول  والموتع 
   كالصفتهير ،علهوم مصفوعه  بهل صهوزَّ  بهين ،إلهك علهم واحه  كهن موجهها  لهم ي ّنَّ جه   الصهأليفي، 

 ،والصنههو  ،والريههابق ،والتههير  ،والفقهه  ،وعلههوم الحهه يث ،والعقابهه  والصوحيهه  ،نوعلههوم القههرآ
إحاطصهه  بعلههوم  حيههث وغيرلهها. ولههكا يهه لث علههك ثقافصهه  الموتههوعي  مههن ،والنههر  ،والفحههو

 شصك وصنفيف  فيها.

                                                           

 ال ولي : المعلوما : المويع الرتمي ل ار الكص  العلمي  علك شبك  ( يفظر4)
http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=5548 

 ،614/ 1إيضهههههاح المكفهههههون: ، 611/ 5ل يههههه  العههههارفين:  ،4165/ 5 ،4226/ 5المعربههههه : معجهههههم المطبوعههههها  العربيهههه  و  :( يفظههههر5)
 . 26/ 45معجم المؤلفين:  ،642/ 6امعالم: 

 ال ولي : المعلوما : المويع الرتمي ل ار الكص  العلمي  علك شبك  ( يفظر6)
http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=5628 

 . 611/ 1إيضاح المكفون:  ،4226/ 5المعرب : معجم المطبوعا  العربي  و  :( يفظر1)
 . 642/ 6امعالم:  :( يفظر2)
/ 44معجهههم المهههؤلفين:  ،642/ 6امعهههالم:  ،622/ 1إيضهههاح المكفهههون:  ،4226/ 5المعربههه : معجهههم المطبوعههها  العربيههه  و  :( يفظهههر6)

21. 
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  َّومفهها مها ّعيه  طباعصهها حه يثا  مهع  ،مطبوعه  طبعها  ي يمه  امربعهين منهففاص جميع ّن
 ، ور الطبههع عفايهه ولههكا يهه لث علههك القيمهه  العلميهه  لهههك  المنههففا  حيههث اليهه   ،صحقيقههها

  صها.لقارئ علك ايصفابها ويراءالكي يتلصزم إيبال ا
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 وفاته:

ِة ودفن ب (1)،المكرمة بمكة توفي الجاوي    قوال:اختلف في سنة وفاته على أربعة أَ . و (2)اْلُمَعَّلا

... أحماااد ترماااور:  ، قاااال هاااا( 1112) مااان الهجااارةئاااة وألاااف سااانة اانتاااا عالااارة واَّلام َأناهااااول: األ
 .(1)على ما أخبرنا به أحد فضَّلء جاوة   1112المتوفى سنة 

عباد الساتار  تلمرال  قال بالل  ،ها( 1111) من الهجرةئة وألف سنة أربع عالرة واَّلام َأناهاااني: ال
 .(5)عمر عبد الجباروأخل به  (1)،الدهلوي

إسااماعرل باالااا )   قالااه ،هااا( 1115) ماان الهجاارةئااة وألااف ساانة خماار عالاارة واَّلام َأناهاااالاالاا : 
 .(6)صاحب هدرة العارفرن ها(1111

تاااارر   :هاااي كااالل  فاااي ،هاااا( 1116) مااان الهجااارةئاااة وألاااف َأناهاااا  سااانة سااا  عالااارة واَّلامالراباااع: 
 .(10)ومعجم المؤلفرن (1)،واألعَّلم (8) ،مكررنوأعَّلم ال (7)،الالعراء الحضرمررن

كان و  ،فقد كانا رسكنان مكة ،أقرب الملكوررن إلى الجاوي ألنا الدهلوي   ؛ونحن نرجح القول الااني
وقد ركون الوحرد  ،وهو أعرف النار بأمور الرخه ،  في برتهوزار  ،قرأ علرهإْل  على صلة قورة به؛

 وأخل عنه. واهلل تعالى أعلم. ،وجالسه ،ممن لكرنا قد رأى الجاوي
                                                           

معجم ، 118/ 6: األعَّلم، 2/170أعَّلم المكررن:  ،111/ 2: هدرة العارفرن ،171/ 1: رنظر: تارر  الالعراء الحضرمررن (1)
 . 87/ 11: المؤلفرن

ةِ  ،1611/ الوهابفرض المل  ( رنظر: 2)  ،الحرم المكيطررق الحجون على رمرن المتوجه إلى أول هي: مقبرة مكة، تقع في  واْلُمَعَّلا
وأهل  ،ءوالعلما ،ن الصحابةوفرها قبور كارر م -صلى اهلل علره وسلم–الالرقرة منها قبر السردة خدرجة زوج الرسول في الجهة و 

الفاء الغرام بأخبار ، 121 -121 /العاقولي ،الحبرب مدرنةعرف الطرب في أخبار مكة و ، 158/ 5: . رنظر: معجم البلدانالفضل
 . 277/ محمد اُلرااب ،المعالم األاررة في السنة والسررة، 27 -25/ 1: أبو الطرب الفاسي ،البلد الحرام

 . 108/ 1الترموررة:  الخزانة رنظر: فهرر (1)
 . 1611 /الوهاب(  رنظر: فرض المل  1)
 . 288 /( رنظر: سرر وتراجم5)
 . 111/ 2( رنظر: 6)
(7 )1 /171 . 
(8 )2/170 . 
(1 )6 /118 . 
(10 )11 /87 . 
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 :عبد السالم النبراوي الناظم

صاحب: الكواكب الجلية نظم اآلجرومية. هذه  ،السليلي ،النبراوي ،عبد السالم بن مجاهد
وقد راجعت كتبب التبراجم والاربارل ْلبمف عقب  علب  ذكبر  لب      ،الترجمة التي ذكرها الشارح للناظم

ررل الكتب العربية الموجودة بالدار المصرية (1) ،ْي:  يضاح المكنون الدليل  ل  المتبون و   (2)،ْو
ْلبم يبذكروا لب  مصبناار  يبر: الكواكبب  ،و  يوجد ْيرا ما يضبا   لب  مبا ذكبره الشبارح  (3) ،العلمية
اتبب  ،و  مولنببار  ،و  شببيًار عو لالبببار  ،الجليببة  ،ممببا مببدل عمليببة البحببج واسببعا جببدار  ،و  حتبب  سببنة ْو

منرببا كتببب تببراجم  ،اجببا العشببراتوضبباع  علببيل الجرببد ك يببرار  ْراجعببت  جببل ذلببر مببن الكتببب المر 
ببت  وكتببب ت   ،عامببة كتببب تببراجم تًببت  بحيببب  منيببة و  ،ت علبب  كتببب التببراجم العامببةكاات ومسببتدر مل
رارل   ،وموسوعات   ،عيان  أبعو  ،عو بموالن معينة ،معينة  ،المًلولبات وحتلب  ْربارل   ،الكتب ْو

ببي كببلك ذلببر  ولببمف عنيلببا عببن البحببج  ،واحببد  منرببالببمف عجببد لبب  ترجمببة عو ذكببرار ولببو ع ر ضببار ْببي عي ْو
ولم عكت   بالكتب ببل راجعبت شببكة المعلومبات الدوليبة )اينترنيبت( لعل بي عقب   ،لوال ْترة الكتابة

ا مبا العشبرات مبن المنتسببين  لب  )النبببراوي( لكترونيلب كمبا عن بي تراسبلت  ،علب  مبا يضبا  ْلبم عْلب ف 
 هذه الشًصية.بجرل   عن ايْادة معتذرار  استسم  ْمن تجاوب منرم معي

ببا مجاهببد النبببرواي ْيببد   لبب  جانببب عبببد السببالم كمببا يلببي: عبببد السببالم بببن  ورد اسببم وعمل
نمبا هبو مبن ذريتب  ،وذكبر الشبارح عنلب  لبيل ا ب المباشبر للنباظم (4) مجاهد. ولبم عقب  علب   (5) ،وا 

المعلومببات ترجمببة لبب     مببن بعببم المعلومببات المنشببورة ْببي منتببديات  يببر رسببمية علبب  شبببكة 
 .(6) و  يمكنني ا عتماد عليرا ْي البحج ،الدولية )اينترنيت(  ْري  ير مو وقة

                                                           

 .  542/ 4ينظر: ( (1
 . 154، 144/ 2ينظر: ( (2
 .  501ينظر: ( (3
/ العلمية المتون  ل  الدليل ،154، 144/ 2المصرية:  بالدار الموجودة العربية الكتب ْررل ،542/ 4: المكنون  يضاحينظر:  ((4

501 . 
 من التحييق. ،1الصاحة/  :ينظر( (5
 وساقوا ل  نسبار يمتدُّ ب   ل  علي بن عبي لالب  رضي اهلل عن . ،من ذلر عنلرم ذكروا عنل  من عهل الكرامات( (6
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 ،بببلقليم السببمنودية علبب  لريببق دميببال تيببا ،مصببرمببن مببدن نبببروه. وهببي و)النبببراوي( نسبببةر  لبب : 
وقببا ا ال هببذه المدينببة الك يببر مببن شببردت ،يببةرلقوهببي اليببوم تابعببة لمحاْظببة الد ،وتتبعرببا قببري ك يببرة

يرا ك ير من المساجد ا  رية ،تأريًيةال  .(1) ْو

 .(2) والذي يرجا الناظم بنسب   لي  ،والسليلي: نسبة  ل  عحد الصحابة

                                                           

، والموقا الرسمي 62عبال بن محمد المدني/  ،ا نساب واجب من اللباب لب ْي عهمل بما ا رباب رب ْت  مًتصرينظر: ( (1
 http://ar.wikipedia.org/wikiللموسوعة الحرلة عل  شبكة المعلومات الدولية: 

 من التحييق.  ،2الصاحة/  :ينظر( (2
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 ثانيًا في: دراسة الكتاب

 :عرض مادة الكتاب

يعالظمم  ،يهعو ةككعوٌم لالةيموةعل الظعت ياعركها ؛لْم يكن للجاوّي خياٌر واسع  يعت ظيمعيم ةعالك الكظعا 
عععن  كاصععرام ةجالععت الظيميةععت لاخععب ظلعع  اولععوا  ،يععت الةيموةععلورولهععا كسعع  للظقسععيم اولععوا  

ةعع  كريععر  ةععن ا  ععايا   ،والخععروع عععن ظسلسععب اليععامم لاخلهععا ،عععرا الةععالك الععظككم يععت طريعع 
 ،ريعركك يت ةسعالب   على اليامماسظلر واال ،لون يقص ةن الجاوّي جعب اللا  ظاةَّام  االظت قصل له

وةعا كعان  ،كسع لت إلعى الجعاوّي يسيكيب  الارح ويت عر يا لةكظوى ،وأكرر أي ام ةن الظيليها 
 الكظا  لاخب ظك  ذل .ةن عةب اليامم يت ظقسيم ألوا  

ظيععاوب  ،ظييععع علععى عاععر صعع كا  ،لخطلععل ظةهيليععل طويلععلاععركت لععلأ الجععاوي ركةععت ا  
ى ا  عليعععت صعععلّ –والصععععك علعععى يليعععت  ،لكةعععل ا اسعععظهلها  ،ييهعععا ةجةوععععل ةعععن الةقعععلةا  العاةعععل

ّروةيعل "رمَّ عرَّع لالةَؤلَّع قالعم: -موسلّ  الةسعةى لعععلالكواك  الجليعلل للاعي :  ،يهذا ارٌح لعَيْمم اججر
ذاكعرام لععا  ،رعمَّ ظكلَّعم ععن اللسعةلل ".لَيْظح غايررر الَخَطيَّللسةيظت:  ،علل السعم لن ةجاهل اليلراوي

 .أل امهاالظت ظكظةلها اووجت ا عراليل 

 رعمَّ ايظقعب إلعى الكععم ععن ،يعرَّع ةوجمام لاليعامم ،لعل ذل  ارع يت ارح ةقلةل الةيموةل
وأقعععواب  ،الكعععريم القعععر نةسظاعععهلام علعععى ذلععع  ليصعععوص ةعععن  ،ةاعععيلام لههلعععتو  ،ذاكعععرام ي عععلت ،مْلعععالعر 

ظكلععم عععن ي ععب علععم اليكععو  رععمَّ  الةقطوعععا  الاعععريل.ي عععم عععن  –ر ععت ا  عععيهم  – الصععكالل
لم  وسعا  لعذل  ةجةوععل كليعرك  ،ةتوكثَّ على وجو  ظعلّ  ،وأاال ل  لت ،وليَّن غايظت ،يعرَّيت ،خاصَّ
 ،وصع ا ر كةالعت ،الةعولى ععمَّ وجعب؛ لعذكرم أسعةاَل جعلعت لععل ذلع  أريعى علعى ،يصوص اوررةن 

ةخطِّلععام ال ععر  اوخععرى  ،ولععيََّن الةععذه  الكعع  يععت ظوكيععلهةا علععى ةععذه  أهععب السععيل وسععلع اوةععل
 -مى ا  عليعععت وسععععلّ صعععلّ –ولععععيَّن يعععت أريعععال الصععععك علععععى اليلعععت كالةعظملعععل.  ،الظعععت  عععل  ييهةعععا

القالعب لعهيهم  ة عِّ ام ةذه  اليعوويّ  ،ذاكرام ةجةوع ةا ورل يت الةسهلل ةن أقواب ،لاجبلعل الةقصول
ةؤةيين لعل  -صلى ا  عليت وسلم  -وذكر أنَّ الصكالل هم: ةن اجظةعوا لت  ،اوظقيال ةن اوةل

. ،اللعرل  يت كاب كياك كبٍّ
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وسععرل جايلععام ةةععا ذكععرم أهععب الظععراجم ةععن  ،وكييظععت ،يععذكر اسععةت ،لظكلَّععم عععن صععاك  اججروةيععرععمَّ 
يكعال يخلعو للعل ةعن لععل ا سععم  وأاال لةقلةظت يت اليكعو الظعت كظع  ا  لهعا القلعوب؛ يعع ،كراةاظت
 وكب ةا ذكرم الجاوي  ي ام جال ةظصعم لخطلل الكظا ؛ يهو لةَّا يارع لعل يت ألوا  الكظا . ،ةيها

 خةسععلعلععى اععركت قسَّععم  يةكععن ليععا أْن يقععوب إنَّ الجععاوياععرح وقرالظععت قععرالك ةظهييععل ولعععل ةطالعععل ال
 أقسام  هت:

عرابه. الكالم وأقسامه وعالماتهالقسم اووب:   وا 

 المرفوعات. القسم الرايت:

 التوابع. القسم الرالث:

 المنصوبات. القسم الرال :

 .المخفوضات القسم الخاةس:

وعلى اولوا   ،ي وي ظكظت ةلااركظَ ل الظت على اولوا  الرليس وااظةب كب قسم ةن هذم اوقسام 
 . هاصلل ل اله الظت

 

عرابه.القسم اووب:    :ل1لوااظةب على اولوا  اجظيل الكالم وأقسامه وعالماته وا 

ولععيَّن كععلول الععلواب:  ،رععمَّ ل ععل ،إسععها  ظعريععع الكعععم اصععطعكام : ظيععاوب ييععت لبااات تير ااك الكااالم
عن الخعع الواقع  لعين العلةعال ولسان الكاب. وخظةت لالكليث  ،واليص  ،والعقل ،والرةم ،الكظالل

  يت كلِّ الكعم وأركايت اصطعكام.

خعيعام  وال رالع  لهعا ،وكعرع ،ويععب ،ذكعر أنَّ الكلعم رعرعل أقسعام: اسعم :وعالماتاه بات أقساام الكمام
 ،هععت: الخلعععر ،وذكععر أنَّ للكععرع ةعععايَت عاععر   ،َم ال عععبر قسعععةام لرأسععتاللععن جع ععر الععذي جعععب اسعع

نَّ . وذكععر أوالظعجعع  ،والظةيععت ،والعععرا ،والطلعع  ،والقسععم ،واليععلال ،واليهععت ،واوةععر ،واالسععظ هام
ل ،سععععةال ظكععععون لععععذوا او  ،هععععت: ةععععاا ،وال عععععب لععععت أقسععععام رعرععععل ،كعععععلسلكانل ،ولةعيععععى ،كعععععلميل 

                                                           
 .؛ يلمم الظيليتالعةب الظكقيقتميالا  اولوا  الظت سيورلها هت ةن لعا عياوين  ل(1
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 ،كيث ةا يعلخب عليعت رعرعلق أقسعام: ةعا يعلخب علعى اوسعةال خاصعل . والكرع ةنوأةر ،وة ارع
 ،وةعا ال يخعظصف ييعلخب علعى االريعين. وكع ف الةخعظصِّ أْن يعةعبَ  ،وةا يعلخب علعى اويععاب خاصعل

. ،ص أالَّ يعةبَ وغيرر الةخظ   وقل يق  ييهةا العكس لعارا 

 ،ولخعععوب لأبل الظعريعععع عليعععت ،والخ عععا ،وهعععت: الظيعععوين ،تععةاظرعععو  ،ظكلعععم لععععل ذلععع  ععععن االسعععم
 واسععظلر  علععى اليععامم ،ع القسععمكععر أو  ،كععرع الجععر عليععت. وذكععر كععروع الجععرِّ ولخععوب  ،وةيالاظععت

 ،ةن ععةا  ال عب أْن ظلاارم إكلى هعذم اوكعرعليَّن أنَّ رم  ،. وسا  أةرلل لكب الكروعلكظَّىل
رمَّ  ،ال اعلل. جاريام على ةا ذكرم اليامميال أو  ،أو أْن ظلك  لت: الظال ،وقل ،وسوع ،وهت: السين

وألوا   ،ولقلةععععال ،إةععععا يععععت أولععععت: كعععععلطالةال وهععععت: ،لل عععععب ةطلقععععام ععةععععا  كريععععركأنَّ  علععععىيلَّععععت 
ةظيعععععاع االو للعععععول كعععععرع  ،ع الة عععععارعلكعععععر أو  ،والجعععععوامم ،واليواصععععع  ،والظك عععععيا ،الععععععرا

ةععا يععت وسعععطت عةظيععاع.ل ةععا يعععت  أي: اخععظعع ألييظعععت؛  الخععظعع أمةيظععت. ،وهععو: الظصععريع ،وا  وا 
ةععا يععت  واظصععاب ال ععةالر الةريوعععل اللععارمك. ،والجععمم ،ويععون الظوكيععل ،الةخاطلععل لوهععو: يععا ، خععرم وا 
وكويعععت ال  ،وال يخلعععر عيعععت ،وكويعععت يخلعععر لعععت ،أو أةعععرام  ،أو ة عععارعام  ،وهعععو: كويعععت ةا عععيام  ،ةعيعععام
 وال عب.  ،وهت اةظياعت عن ععةا  االسم ،ل الكرعوَخَظم لليان ععةإليت. وال ي اع  ،ي اع

 
 ،وذكعَر أنَّ أيععواع ا ععرا  أرلعععلٌ  ،وةعيعويّ  ،ت ل مععتّ ولعيَّن أّيع ،لعلأ لظعريعع ا عععرا  :باات اععاارات

ظر  ييهةعععا ن ياعععوالجعععمم. يعععاووال ،الخ عععا ،واليصعع  ،وهعععت: الريععع  ،ةجةوعهععا يعقعععمَّ االسعععم وال ععععب
  .والرال  ال عبق  ،والرالث يخظصف لت االسم ،االسم وال عب

 

والجععمم اوصععليل  ،خ ععالوا ،واليصعع  ،لععيَّن ييععت ععةععا : الريعع  :بااات ميرفاام عالمااات اععاارات
ة صعععم  ،واععواهَل يكويععل ،ةةععرعم لهععا لهةرلععل ظعليةيععل ،ةقعععللام الةوا عع  الظععت ظععرلق ييهععا ،والياللععل

وجةعع  الةؤيععث السععالم إذا لععم يكععن  ،القععوب يععت الل ععا  الظععت جععال عليهععا لعععا اوسععةال السععظل
ول ميعععل أّل  إلعععى ظخل هعععا ععععن  ،ةعيويعععل عواةعععب اعظرظهعععا علةعععام. كةعععا ذكعععر أنَّ لععععا اوسعععةال

 ،هععت: ال ظكععل ،وااععظرك  يععت اليصعع  والخ ععا لععةععل واكععلك ،اوصععب؛ يخلعع  ةععن الظيععوين
وهت قسعةان: قسعٌم  ،ظةي  االسم ةن الصرعالعلب الظت  وذل  يت الةةيوع ةن الصرع، ذاكرام 

 ،وهو ايلان: صي ل ةيظهعى الجةعوع ،َيَيْسظقبف لةي  الصرع ،يقوم ةقام العلظين يت إيالك الرقب
وهعو ييقسعم قسعةين  ،أو الةةلولك. وقسم ياظرطق ييت وجولق علل  أخرى ،وألع الظهييث الةقصورك

 ،والظركيععع  ،وهعععو رعرعععل أاعععياَل: الظهييعععث ل يعععر اولعععع ،ي عععام: ةعععا ياعععظرط ييعععت وجعععول العلةيعععلأ
 ،وهو رعرٌل أي عام: الععلبق  ،أو الوص يل ،والعجةل. وةا ياظرط ييت وجول أكل اوةرين: العلةيل
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 ،لأبل الظعريععأو لخلع  عليعت  ،والميالكق. ويموب ةاي  الصرع عن االسم إذا أ يع ،والومنق 
وال يجعوم ةيع  صعرع الةيصعرع  ،أيَّت يجوم يت الاعر وغيعرم صعرعق ةعا ال ييصعرع حوأو 

 خعيام للكوييين.

 
وأةععر.  ،وة ععارع ،أنَّ اويعععاب ظيقسععم كسعع  لاللظهععا المةييععل إلععى: ةععاا   ييععت ذكععر :بااات اعفيااا 

عيل اللصريين. رمَّ ظياوب  وةليتّ  ،لعم ةقَّلرك عيل الكسالت وأظلاعت واوةر ةجمومٌ  ،يالةا ت ةليت  
ةليعت   ،يهو ةريوع إذا ظجعرَّل ععن الياصع  والجعامم ،وأككاةت ،وليَّن أاكاب إعرالت ،الة ارع يعرَّيت

  السكون إذا اظصل  لت يون اليسوك. وعلى ،على ال ظح إذا لاار   خرم يونق الظوكيل

 ،لعنْ  ،وهت: أنْ  ،ةيصوٌ  إذا لخلظت إكلى كروع اليص  يالة ارعق  :الفي  المضارع أحكامبات 
ذن وهعت  ،ذكر ييت أنَّ الجوامم ظسععل عاعر رمَّ  .ة ةركاللعلأْنل ةو كام ةوا   اليص  وكت.  ،وا 

: وهعو سعظٌل  والم  ،ولألةَّعال ،ولألعْمل ،وللةَّعال ،وهعت: للعْمل ،وكلهعا كعروع ، رلان: جاممق يععب  واكعل 
 ،وهععت يوعععان: كععرعٌ  ،وجععاممق يعلععين: وهععت رعرععل عاععر .ولعععال ،ولالل يععت يهععت ،ولعععال ،اوةععر
 ،ولأيعنل ،ولإذال ،ولأيَّعاَنل ،ولإذةال على الصكيح. واوسعةال لةظعىل ،يالكرع لإْنل لاظ ا  ،واسمٌ 

وذكعر أنَّ لإذال ظجعمم يعت الاعععر  ولأّيل. ،ولةهةعال ،ولةععال ،لةعْنل ،ولكي ةعال ،ولَكْيرقةعال ،ولأيَّعىل
  والجمم لعلكي ةال عيل الكوييين يقط. ،وذام اذ

 

 :اولوا  اجظيل ظياوبو  :قسم المرفوعات

 ،أيععاب لعيس لهعا ياععبٌ رةَّعل رمَّ أاار إلى أنَّ  ،وأقساةت ،وأكواب إسيالم ،ذكر ييت كلَّم: بات الفاع 
 وليَّن ةوا   وجولت. ،ت على ةسهلل اظصاب ظال الظهييث لال عبيلّ و 

ويلَّعت علعى  ،اهةعارعمَّ ظكلعم ععن اويععاب الظعت ظجعري ةجر  ،أكعواب ياعلهةعا ييعت ذكعر: بات نيم وبئس
 لكلَّذالكعم على وخظم اللا  ل ،ال رو  لييهةا

 
ذاكرام لعل ذلع  اوغعراا والةقاصعل ةعن  ،للأ لسرل ةصطلكاظت: بات المفيو  الذي لم ُ َسمَّ فاعُمه

 ،وهععو أرلعععل أاععيال: الةصععلر ،ال اعععب لالة عععوبلوةععا ييععو  عععن يالعع   ،ليععال ال عععب ل يععر ال اعععب
الةسععيل إلعى يالعع  ال اعععب ليعان أككععام ايظقعب لعععل ذلعع  و والةكععان.  ا المةععانومريع ،والجعار والةجععرور
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ععععب اعععهيت اعععهن ويقعععب اصعععطعكا  العلةعععال عليعععت. ولعععيَّن أنَّ يالععع  ال ا ،لال ععععب الةليعععت للة ععععوبل
رعر ةعن يالع  يهيهعا أكع ف مَّ يلَّعت علعى ةسعهلل وجعول أكغير ذل  ةن اوككعام. رعيت أقساةت و  ال اعب،
ويقب ةذه  العلةال يت ذل . وخظم لذكر الخعع يت صي ل الةليت للة عوب؛ يهو أصٌب  لالييالل؟

 ويرٌع عن الةليت للةعلوم عيل الجةهور. ،على ةذه  أهب الكويل
 

وأصعلها عيعل  ،الظعلالم إلعى أنَّ الةلظعلأ أصعب الةريوععا  عيعل سعيلويت ييعت : أااربات المبتدأ والخبر
واعععرح الظعريعععع  ،لععععل ذلععع  ععععرَّع الةلظعععلأ ،رعععمَّ يقعععب الخععععع يعععت رايععع  الةلظعععلأ ،الجةهعععور ال اععععب

اوكواب الظعت يعهظت لهعا  يليَّن ،وعال ليلَّن أاكاب الةلظلأ ،ةليَّيام أقساةت الخلررمَّ ايظقب إلى  ،لاوةرلل
 الخعع يت ظقلير الخلر الةكذوع الةظعل  لالت الجةلل.ذاكرام  ،ظلأ لع خلرالةل

: وذكعر هعذا اللعا  يعت الةريوععا ؛ ونَّ ةكعب عةعب هعذم بات اليوام  الداخمم عمى المبتدأ والخبر
  :الرعرل اجظيل ظياوب أقسام اليواس  ،اليواس  يت الةريوعا  ةن الةلظلأ والخلر

 ،لع عععها يعةعععب لعععع اعععرطو . يصععع  الخلعععروظريععع  الةلظعععلأ هعععت ظو  : وأخواتهاااا (كاااا )القسععم اووب: 
عععا خععععع ةعععا ال يعععهظت إال ياقصعععام  ،يعةعععب ةاعععروطام  ولع عععها اجخعععر هعععت و  ،ولع عععها قعععل يعععهظت ظاةَّ

ععا يهععا ؛ إْذ إوأخواظهععا )عسااى( أو ال ظظصععرع لكععاب. رععمَّ ايظقععب إلععى ،أو ياقصععام  ،ظظصععرع ظصععريام ظاةَّ
وخععظم كعةععت لليععان  ،لكععن لاععرط أْن يكععون خلرهععا جةلععل يعليععل ،الخلععركععذل  ظريعع  االسععم وظيصعع  

يعذكر أنَّ لعةلهعا سعظل اعروط  ةسعظلركام رعرعل ةيهعا علعى اليعامم.  ،لةال العاةلعل عةعب للعيسلأككام 
 واسظاهل لذل  للعا القرالا . ،وأاار إلى أيَّها غير عاةلل عيل ظةيم

 
(  القسم الرعايت: ذم أنَّ هع إلعى أاعار الجعاوي وقعل ،وظريع  الخلعر ،ظيصع  الةلظعلأ توهع :وأخواتهاا)إ َّ

والل ععععم. وذكععععر أوجععععت االخععععظعع لييهععععا ولععععين لكععععانل  اولوا  ظاععععلت اويعععععاب ةععععن جهظععععت الةعيععععى
لإيعععظح هةعععمك ل أككعععام ى ليعععانايظقعععب إلعععرعععم وأخواظهعععا.  عععح أنَّ  ،وجعععوام كليهةعععا ،وكسعععرها ،نَّ ل أل ورجَّ نَّ

 كةعا ،ظطرَّ  إلى الخعع يت لعسىل كعاب اظصعالها ل عةير يصع   و  ،الة ظوكل يرٌع عن الةكسورك
ل ل يرٌع عن لعبَّ كعةعت  مةسظاهلام للع ها. وخعظ ،وذكر ةن ل اظها رعث عارك ل ل ،ليَّن أنَّ للعبَّ

 اوةرلل.و الاواهل  ة   هذم اولوا لذكر ةعايت 
   

ن: أيعععابق ظكععون علععى قسععةي ،ة عععولينأيعععاب ظيصعع  ذكععر أيهععا : )َظَنْنااُت( وأخواتهااا القسععم الرالععث:
ةسععظلركام علعععى اليععامم أيععععاالم  ،أيععععاالم لكععع القسعععةين ةعع  الاعععواهل وأورل القلععو . وأيععععاب الظكويععب.

وهعععو رأي  ،ر. وظطعععرَّ  إلعععى الخععععع يعععت لسعععةع ل ةلييعععا أيهعععا ةعععن اللعععا  علعععى رأي   ععععيع  َخعععأق 
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  لأةعععرل. يعععاقعم الخععععع يعععت لخعععوب . رعععمَّ ألكععع  لهعععذا اللعععا  لعععالين: لعععا  لأعطعععىل. ولعععاال ارسعععتّ 
 اويعاب الظت ظيص  رعرل ة اعيب.لكعم ةوجم عن لاسظ  رل يت اوخير. وخظم 

 
 :ياظةب على اولوا  اجظيلو  :التوابعقسم 

 
وارع يعت  ،رمَّ عرَّيت ،: للأ اللا  لليان ال ر  لين اليع  والص ل يت الل ل واالصطعحبات النيت

وهو: ةا ري   ةير الةيعو . رمَّ عرَّع لالقسم الرايت  ،الكليث عن قسةت اووب لاليع  الكقيقتل
ولععععيَّن سععععل  ظسععععةيظت  وهععععو: ةعععا يريعععع  اسععععةا معععاهرا ةلظلسععععا ل ععععةير الةيععععو . ،لاليعععع  السععععللتل

 لالسللت.
ععا ذكععر أنَّ اليعععَ  يظلعع  الةيعععو  يععت أاععيال ةيهععا الظعريععع والظيكيععر؛ اعع  ،رع يععت ذكععر الةعععارعولةَّ

واسعععم  ،لى الةيكَّعععر الةقصعععول يعععلاؤماوالةيععع ،والةوصعععوب ،والعلعععم ،والة عععةر ،وهعععت: الةععععرَّع لععععلأبل
وةععه أ ععيع إلععى اوقسععام السععالقل ةععا خععع الةيععالى.  وهععو يععت كععب هععذم الةعععارع يععذكر  ،ا اععارك

ععكل يععهورَل  ،وخععظم اللععا  لععذكر كععلِّ الةعريععل واليكععرك ،أقسعاةها لالظ صععيب ةعع  الاععواهل واوةرلععل الةو ِّ
 لهةا علك ظعاريع ةرجكام لع ها على لعا.

 
يعرَّيعت ةع   ،لعطعع الليعان ةيهةعا اووب ،اريعين : جعب الجاوي هعذا اللعا  علعى قسعةينبات اليطك

ْب كظى ايظقب إلى القسم الرايت ،اواهل يارح ييها الظعريع أنَّ  وذكر ،يعرَّيت ،عطع اليس  ولم يطر
. لإةَّعالو ،وللكعنل ،ولالل ،ولعب ،ولأمل ،ولأول ،وكظعى ،ورعمَّ  ،وال عال ،هعت: العواو ،لت عارك كعروع

والرعرععل  ،طععوع عليععت يععت الل ععم والةعيععىعالةعطععوع ةعع  الة  ق اععرر وذكععر أنَّ السععظل اوولععى ةيهععا ظق 
عح أنَّ العطعع إيةعا يقع  لعالواو  ،ويقب الخعع يعت لإةَّعال ،كس يت الل م ي هةاالظاليل لها ظارك ورجَّ

وخعظم لعذكر اووجعت ا عراليعل وليس لهعا. رعمَّ أخعذ يعورل ةععايت هعذم اوكعرع ةع  الاعواهل واوةرلعل. 
ةسظاعععهلام لعععذل  لعععالقرالا   ،الظعععت يكظةلهعععا ال ععععب الة عععارع الةعطعععوع علعععى يععععب جعععوا  الاعععرط

 القر ييل.
 

يهو قسةان: إةعا إععالك الل عم لل معت. أو ظوكيعلم لةراليعت.  ،اللا  لالظوكيل الل متّ للأ  :بات التوك د
وظوكيععل اليكععرك غيععر الةكععلولك الةظكصععلل  ،وظطععرَّ  إلععى خعععع العلةععال يععت ظوكيععل اليكععرك الةكععلولك

 ،ولععينل ،وهعت: لي عسل ،ذاكعرام أل امعت ،الظوكيعل الةعيعوي وهعو ،لل اللك. رمَّ ايظقعب إلعى اليعوع الرعايتّ 
وليَّن اروط كب  ،ولألظ ل. رمَّ ارح ةعايت هذم الةؤكلا  ،ولأْلص ل ،لَأْكَظ لو ،ولَأْجَة ل ،ولكبل

 وخظم لذكر ظرظي  هذم الةؤكلا  إذا اجظةعن. ،قسم ةيها
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 ،ولعيَّن أيواععت ،رعمَّ عرَّيعت ،لععا اصعطعكا  العلةعال علعى اللعلب اسعظهبَّ اللعا  لعإيرال :بات البد 

 ،ولعلب اليسعيان ،ويعرَّ  لعين لعلب ال لعطويقب ععن العلعا يوععام خاةسعام وهعو: لعلب لععا ةعن كعب. 
رععمَّ عععال وسععا  اععواهل ويععواع اللععلب ةعع  اوةرلععل الةو ععكل لععذل .  ،ولععلب ا  ععرا  ،ولععلب اللععلال

لب أرلعل أقسام: ل على الظعريع والظيكير ييقسم ةن كيث اللا  على أنَّ الللب  خرويّلت  ،اوخرى
 وللب يكرك ةن ةعريل. ،وللب ةعريل ةن يكرك ،وللب يكرك ةن يكرك ،ةعريل ةن ةعريل

ولعععلب  ،أرلععععل أقسعععام: لعععلب معععاهر ةعععن معععاهر علعععى ا مهعععار وا  عععةار ةعععن كيعععثوييقسعععم أي عععا 
 وللب ماهر ةن ة ةر.  ،وللب ة ةر ةن ةمهر ،ة ةر ةن ة ةر

 

 وذكر ييت: ،المنصوباتقسم 

لعيَّن أنَّ ظرظيع  الة اعيعب إذا اجعظةعن يكعون علعى اليكعو و  ،وذكعر أيواععت ،عرَّيعت :باه المفياو بات 
 رقمَّ الة عوب ةعت.  ،رقمَّ الة عوب لت ،رقمَّ الة عوب ييت ،رقمَّ الة عوب لت ،ت: الة عوبق الةطل ق اجظ
  

رععمَّ يععرَّ  لععين الةصععلر واسععمر الةصععلر ةعع   ،واععرح كععلولها ،: لععلأ لععإيرال ةصععطلكاظتبااات المصاادر
رعم والةلعيِّن لععلل عاةلعت.  ،ليعوع عاةلعت ةلعيِّنوال ،وذكر أقساةت الرعرل: الةؤكل لي س عاةلت ،ةرللاو

وخععظم  ،ةعع  إيععرالم ةرععاالم لكععب يععوع ،وهععو سععظل عاععر اععيلام  ،ةععا ييععو  عععن الةصععلراععرع يععت ليععان 
 لاروط عةب الةصلر. 

 
ععب رععمَّ  ،: أعطععى الةعيععى الل ععوي لل مععل لمععرعلبااات ظاارك ال مااا  وظاارك المكااا   يععت القععوب يصَّ

 الظععت لعععا معروع المةعانيسَّعر ةععايت  رعمَّ  وةععلهم، ،ن أيَّععت ييقسعم إلعى ةخعظصٍّ ولعيَّ  ،معرع المةعان
 ورل  يت الةيموةل. وجرى يت عر ت لمرع الةكان لةرب ةا جرى عليت يت مرع المةان.

 
ظعهظت جاةعلك ظعؤوب وأاار إلى أنَّ الكاب قل واروط صاكلها،  ،وذكر اروطها ،: عرَّيهابات الحا 

 ،ذاكعرام ةوا ع  كعبٍّ ةيهعا ةع  الاعواهل واوةرلععل ،أو ال يمهعر ظهويلهعا إال لظكلعع   ،لةاعظ   لعع ظكلعع
اللععا  يقعب الخعععع يعت جععوام  خعر ويععت  ،كةعا ذكعر لعععا الةوا ع  الظععت ظعهظت ييهععا الكعاب المةعل

 ةجتل صاك  الكاب يكركم.
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وةلييععام أنَّ الظةييععم يوعععان: ةلععيٌِّن  ،اععاركا الظعريععع ،ام رععمَّ اصععطعك ،: لععلأ لظعري ععت ل ععلم بااات التم  اا 
رمَّ ظكلم عن ةةيم أيععب الظ  عيب ةعن  ،وةليٌِّن إجةاب يسلل. وسرل لكب  ةيهةا أقساةت ،إجةاب ذا   

: ،ووجو  جرِّم ،كيث وجو  يصلت  وخظم لالظيليت على أنَّ ظةييَم اليسللر قسةانر
 ب قسم  ةيهةا لةراب.ااركام ك ،ويسلٌل ياقصلٌ  ،يسلٌل ظاةلٌ 

 
 ،ةوا عع  جععرِّ ةةيععم العععللم، ةلييععا وظععذكير  الةعععلول اععرح يععت هععذا اللععا  أككععام ظهييععث: بااات الياادد

يرالم. ،ويصلت. وةوا   جةعت  وا 
 

هةعا:  ،وللقياسعت ةيعت صعي ظان ،: أاار إلى أنَّ هذا اللا  كسالقت ييلرع ظك  الظةييمبات التيجت
ْب لت. وليِّن أجمال الصي ظين ،َلتعَ يْ ةا أَ  ذاكرام أككام ال صب لين يعب الظعج  والةظعج  ةيت.  ،وَأْيعر
وكيع يصاغ الظعجع  ةعن  ،يرها يت ال عب الةصوغ للظعج اذكر لعل ذل  الاروط الظت يج  ظو و 

 الاروط العمةل. أكلَ  لَ يعب  يقَ 

 
ةاعيرام  ،ترمَّ ذكعر أل امع ،ةقلةام لذل اللا  أيواع االسظريال لاخظصار أوب ذكر يت : بات االستثناء

رعمَّ ظطعرَّ  لععل ذلع   ،لالظ صعيب الةسعظريى إععرا  وةليِّيام أكواب ،لسوىل إلى الل ا  الوارلك يت
علعى ةعذه  سعيلويت وال عرال وأكرعر خععع العلةعال يعت لسعوىل ةعن كيعث لموةهعا للمرييعل إلعى 

وظياوب لعل ذل  لقيعل  الن ةال .وخروجها عيها إلى غيرها على ةذه  المجاجت و  ،اللصريين
سيلويت وكااا. ياقعم ةذه   ،وعلا ،: خعوهت ،ألوا  االسظريال الظت ظكظةب الكرييل وال عليل

وخعظم  ،وأرلع  يعت الةسعهلل ظرجيكعام  ،وكرييعل أخعرى ،ت ظعرجيح يعليعل لععا  وغيرم ةن العلةال يع
 لالقرالا  القر ييل. كعم على ل ا  لكااال ة  اسظاهالماللا  لال

 
وكعذا لععلالل الظلرلعل. رعمَّ  ،الياييعل للجعيسلالل لعع: قلَّم لللعا  لسعل  ظسعةيظها الناف م لمجنس بات )ال(

رععمَّ لععيَّن لقيععل أيععواع  ،اسععةها الة ععرلويقععب خعععع العلةععال يععت ظوجيععت يظكععل  ،ذكععر اععروط عةلهععا
ةصعطكلام ظلع   ،الظعت يكظةلهعا اسعةها ةسعهلل ظكعرار لالل واووجعت ا عراليعل وظكلَّم على ،اسةها

كعال ر   ،وأيهعى اللعا  لخاظةعل طويلعل ظيعاوب ييهعا ععلك ةسعالب ،اووجت إلى يع  اسعةها الة عرل
ل ةعع  إيععرالم اععواهل  ،ذاكععرام ال ععرو  لييهةععا ،ولالل العاةلععل عةععب للععيسل ،لععين لالل الظلرلععل ولإنَّ

 ةخظل ل. ام ييها لالل أوجه أةرلل كريرك ظكظةبو 
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يععت ذاكععرام كرويععتالمناااد بااات  ععت الةيععالى علععى كويععت ة عععوالم لععت؛ ونَّ كععرع اليععلال يالععٌ   ،: عرَّ ووجَّ
 وذكر يت لقيل اللا  أقسام الةيالى الخةسل. ،عن جةلل يعليل

 ،ت ةخصععوص لععاوععم؛ يععع ظععرخم اليكععركولععيَّن أّيعع ،واصععطعكام  ،: عععرَّع الظععرخيم ل ععلم بااات التاارخ م
م  ،واعروط ظعرخيم االسعم غيعر الةخظعوم لالظعال ،ذاكرام لعل ذلع  أككاةعت ولعيَّن أنَّ االسعقاط ةعن الةعرخَّ

عععلام  ،يكعععون علعععى رعرعععل أكعععواب أو َأْن يكعععوَن  ،أو َأْن يكعععوَن كلةعععلم لرأسعععها ،هعععت: َأْن يكعععوَن كريعععام َواكر
 وةن ال ييظمر. ،على ل ل ةن ييظمر الةكذوعلليان الككم ا عرالت للةرخم كريين. وخظم 

 

ااْ  أْجممااهبااات  يععت: المفيااو م مم جععرفم لهكععل  ام أيععت ةظععى يقععل أكععل الاععروط لععمموةليِّيعع ،ذاكععرام اععروطت ،عرَّ
 اواهل قر ييل.ةسظاهلا لذل  ل ،أكرع الجر

واليصع ر علعى  ،هعت: جعوام العطععر  ،وذكعر أنَّ لعت رععَث كعاال  ،: لعلأ لظعري عتباُت الَمْفيو م َمَيه
. وجوامهةعا ،الةعيل . وسعا   ،ووجعو ق اليصع ر  .والعراجحق اليصع ق  ،والعراجحق العطععق واةظيعاعق العطععر

ح لها هذم الكاال . ولهذا اللا  ايظهى   الةيصولا . قسمأةرلل و َّ
 

:ي و عت كلَّت ظك  لا  الَةْخ و ا : ،قسم المخفوضات  ذكر أنَّ الةخ وا رعرلق أيواع 
 . . والرايت: الةخ وار لالة اعر والرالث: ةخ وٌا لالظلعيعلر. واعرح هعذم اووب: ةخ وٌا لالكرعر

والكععاال  الظععت  ،وةيععذق. ولععيَّن ةعاييهةععا ،وذكععر ةععن كععروع الجععر: ةععذ ،اويععواع وةرَّععب لهععا لاللسععةلل
عيعلةا أوب الارح ت ذكرها ولم يذكر لقيل كروع الجر؛ ويّ  ،يخرجان لها عن الكرييل إلى االسةيل

والةوا ع   ،ظجعري علعى الة عاع والة عاع إليعت وذكعر اوككعام الظعت ،ظياولها يت ععةا  االسم
وليَّن أنَّ ا  عايل ظعهظت  ،رمَّ يصَّب يت أيواع ا  ايل ،الظت يجوم ييها لخوب لأبل على الة اع

وذكعر لععا  ،ويت: والععم. ةع  ليايعت ةععايت ا  عايل ،وهت: ةرنْ  ،لةعيى رعرل ةن كروع الجر
ةصلِّيا  ،ةيت الر ا والقلوبر   ر لر وطَ  ،لكةل ا الارح الظقسيةا  اوخرى يت لا  ا  ايل. رمَّ خظم 

 .-صّلى ا  عليت وسلم  –على الرسوب 
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 المنهج والمصادر
 :المنهج - أ
 

للشرح التماسًا لمنهج المؤلف سجلنا الخطوط المنهجية العامة التي سار عليها  متأنية   قراءة   بعد
 وهي: ،في شرحه

 
ا أْن منهجين: فإم   عملالكتاب يستعندما يشرع الجاوي في الولوج إلى أي باب من أبواب   -1

ما أن يمهَّد أواًل بمقدمة للباب (1)،ثمَّ يشرح الباب تحتها ،يبدأ مباشرًة بأبيات المنظومة  (2)،وا 
 .ه الثاني على األولبيغلمَع ت قد زاوج بينهماو  ،ويستأنف الشرح ،ثمَّ يذكر أبيات المنظومة

رف بعنوان الباب لغة بذكر الحدود النحوية؛ فيع باب كل   أوَّل يبدأ الشارح غالبًا في  -2
 بالمعنى أو يكتفي (4)،أو العكس (3)،االصطالحبثمَّ  لغةربَّما بدأ بالف ،واصطالحاً 

وفي بعض األحيان يتجاوز  (6)،ويذكر للباب أكثر من اصطالح إْن ُوِجد (5)،االصطالحي
 .(7)التعريفات؛ فيدخل مباشرًة في سرد القواعد النحوية

عن آخرها دون  منه يسرد القواعد النحوية أو مسألةً  ،عندما يشرح البابفي الغالب   -3
األحيان  وفي بعض (8)،وحين ينتهي من ذلك يرجع فيعطي أمثلة لجميع ما ذكر ،تمثيل

 .(9)يدمج بين القواعد واألمثلة
وهذا يدلُّ على أنَّ الجاوي  (10)يكثر من ذكر التقسيمات والتفريعات لألصول النحوية؛  -4

 يتالءممتجاوزًا بذلك على األقل المستوى الذي  ،نَّف كتابه ألصحاب معرفة  بالنحوص
 .(11) وال يفعل ذلك دائمًا؛ فبعض األبواب جاءت مختصرة ،والمبتدئينَ 

                                 
 من التحقيق. ،187 ،110 ،102 ،99 ،51 ،48، 16، 13تنظر: الصفحات/ ( (1
 ،180 ،175 ،169 ،163 ،157 ،153 ،147 ،141 ،132 ،117 ،91 ،81 ،75 ،70 ،63 ،25 ،22تنظر: الصفحات/( (2

 من التحقيق. ، 217 ،215 ،200 ،190
 من التحقيق. ،212، 175، 163 ،117تنظر: الصفحات/ ( (3
 من التحقيق. ،82 ،48، 13تنظر: الصفحات/ ( (4
 من التحقيق. ،215 ،200 ،169 ،132 ،91 ،75 ،63 ،22تنظر: الصفحات/ ( (5
 من التحقيق. ،215 ،200 ،190 ،175 ،147تنظر: الصفحات/ ( (6
 من التحقيق. ،219، 187 ،141تنظر: الصفحات/ ( (7
 -147 ،124 -123 ،118 -117 ،113 -111 ،106 -105 ،97 -96 ،66 ،64 -63 ،61 -56 ،42الصفحات/ تنظر: ( (8

 من التحقيق. ،220 -219 ،218 -217 ،161 -160 ،159 ،149
 من التحقيق. ،221 ،178 ،145 ،121 ،75 ،71 ،70 ،38 ،27تنظر: الصفحات/ ( (9

 من التحقيق. ، ،118 -117 ،86 -84 ،76 -75 ،73 ،66 ،64  ،55 -54 ،51تنظر: الصفحات/ ( (10
 من التحقيق. ،224 -219 ،218 -217 ،216 -215 ،50 -48تنظر: الصفحات/ ( (11



   المنهج والمصادر                         في دراسة الكتاب                                                                                  

 
53 

وليس دائما يكون على ذلك؛  ،(1)ومذهب الجمهور ،يميل إلى ترجيح مذهب أهل البصرة -5
 .(2)في بعض األحيانيخالفهم  هوف

ويذكر في  (4) ،أو بين العلماء (3) ،ما ورد في المسألة من خالف بين المدرستينينقل   -6
  .(5)ق عليهاويعل   ،بعض المواضع اآلراء الفردية

رح إلى التعليل وتوجيهات  عقلية متمثلًة بجنوح الشا ،ال يخلو الكتاب من ومضات منطقية  -7
 .(6)النحوية لكثير  من الظواهر

ذاكرًا أوجه الشبه والتفارق  ،بين األخوات في الباب الواحد في بعض األحيانيقابل   -8
 .(7)بينها

 .(8)وترجيحاته ِبتَبن ي مذهب على آخر ،اختياراته حًة فيدو شخصيته العلمية واضتب  -9
مسائل ل حصر األحكام أورد كثيرًا من المنظومات النحوية التي نظمها النحاة في  -10

 .(9)نحوية معينة
باإلشارة إلى أنها  يكتفيأو  ،ويعزو بعضها ،والتراكيب ،ينقل اللغات في المفردة -11

 .(10)لغة
ل في الشرح إلى جانب العلوم اللغوية بعض العلوم األخرى إلى حد  ما؛ خِ دْ يُ  -12

كما يذكر  (11) ،واإلشارة إلى بعض المذاهب اإلسالمية ،كتناوله بعض المسائل العقدية
فهو كان ذا  (12)؛ويبني بعض األحكام الشرعية على توجيهات لغوية ،بعض الحدود الفقهية

 .كامن ذوقد دخله هذا  ،ُمِصنَّفًا فيها ،باع  بتلك العلوم

                                 
 من التحقيق. ،167 ،155 ،128 ،110 ،91 ،89 ،72 ،55 ،54 ،28 ،19 ،13تنظر: الصفحات/ ( (1
 من التحقيق. ،179 ،133 ،104تنظر: الصفحات/ ( (2
 من التحقيق. ،202 ،151 ،147 ،102 ،100 ،86 ،81 ،60 ،54 ،45 ،44 ،41 ،23 ،19 -18الصفحات/ تنظر: ( (3
 ،201 ،190 ،174 ،161 ،143 ،138 ،133 ،120 ،119 ،118 ،115 ،111 ،105 ،99 ،90 ،29تنظر: الصفحات/ ( (4

 من التحقيق. ،219 ،204 ،203 ،202
 من التحقيق. ،113 ،43 ،15 ،14 ،10تنظر: الصفحات/ ( (5
 من التحقيق. ،103 ،97 -96 ،70 ،49 ،42 ،41 ،40 -39 ،24 تنظر: الصفحات/( (6
 من التحقيق. ،208 ،207 ،295 ،204 ،157 ،138 ،73تنظر: الصفحات/ ( (7
 من التحقيق. ،179 ،167 ،155  ،133 ،128 ،104 ،89 ،72 ،55 ،54 ،28 ،19تنظر: الصفحات/ ( (8
 من التحقيق. ،214 ،162 -161 ،156 ،127 ،122 ،93 ،69 ،62 ،43تنظر: الصفحات/ ( (9

من  ،218 ،210 ،192 -191 ،182 ،156 ،106 -105 ،104 ،101 ،99 ،88 ،87 -86 ،39 ،30تنظر: الصفحات/ ( (10
 التحقيق.

 من التحقيق. ،109 ،30تنظر: الصفحات/ ( (11
 من التحقيق. ،165 ،134 ،122 ،12 -11تنظر: الصفحات/ ( (12
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 .(3)أو بهما معاً  (2) ،أو خاتمة (1)األبواب بتنبيه معظمينهي  -13
 

 تعامله مع المنظومة:
ب منهٌج على لِ غْ ، ولم يَ ذلكدون من و يذكر النظم أ ،قال الناظم: ... يقدَّم للنظم بقوله:  -1

 .آخر فقد زاوج بينهما إلى حد  التساوي
 بل يقطعها على أجزاء ،ال يتناول أبيات المنظومة في األبواب الواسعة مرَّة واحدة  -2

بط المسائل التي تتفرع عن أو ترا ،ها الوحدة االستيفائية للمسألة الواحدةتحكم ،متفاوتة
، وربما فعل (4)األبواب القصيرة فيسرد نظمه مرَّة واحدة  ، أمَّا معن مسألة واحدةماألصل 

 .(5)ذلك مع بعض األبواب الواسعة
في بعض األحيان يصنع الجاوي من الشرح مع المنظومة ترابطًا؛ بحيث ينتقل داخل   -3

 (6)،يحسُّ القارئ بانقطاع أثناء ذلكفال  ،بعض األبواب من الشرح إلى النظم وقْد مهَّد إليه
 ذلك. خالفلكنَّ الغالب 

في ويكتفي  ،دون أْن يتناول ألفاظهامن  عندما يورد أبيات المنظومة يشرحها شرحًا عامَّاً   -4
لكنَّ منهجه العام في التعامل مع  ،داخل الشرحفي  منها قليل   بعض األحيان بذكر جزء  

يبدأها و  ،قصيرة في نهايات الشرح يذكر ألفاظها لها فقرةً  ألفاظ المنظومة أْن يخص َص 
فيذكر في هذه  ،ثمَّ يكتفي بعد ذلك بــ: وقوله )...( ... ،بقوله: وقول الناظم: )...( ...

يشير إلى بعض الصيغ أو  ،ويعرب ألفاظها في بعض األحيان ،لفقرة األحكام بإيجازا
ولم يستحسن على تعبير الناظم تعبيرًا إال في موضع   ،شرح بعض معانيهاأو ي ،الصرفية

 .(8)ونادرًا ما جاء الشارح بهذه الفقرة بعد النظم مباشرة (7) ،واحد
بها بعض التشكيالت  مبيَّناً  ،ذكر بعض المصطلحات العروضية مع تفعيالتها   -5

 .(9)التي وردت في بعض أبيات المنظومةوالضرورات العروضية 
 .(10)فاته ذكرها في المنظومة قداستدرك على الناظم مسائل   -6

                                 
 من التحقيق. ،195 ،151 ،68 ،67 ،62 ،39 ،30 ،20تنظر: الصفحات/ ( (1
 من التحقيق. ،161 -160تنظر: الصفحات/ ( (2
 من التحقيق. ،116 ،79تنظر: الصفحات/ ( (3
 من التحقيق. ،217 ،215 ،212 ،210 ،180 ،175 ،157 ،147تنظر: الصفحات/ ( (4
 من التحقيق. ،200/ تنظر: الصفحة( (5
 من التحقيق. ،157 ،132 ،78 ،25تنظر: الصفحات/ ( (6
 من التحقيق. ،9/ تنظر: الصفحة( (7
 من التحقيق. ،200 ،46 ،37 ،36 ،12 ،11تنظر: الصفحات/ ( (8
 من التحقيق. ،218 ،200 ،171 ،144 ،101 ،90 ،86 ،82 ،30 ،15 ،8تنظر: الصفحات/ ( (9

 من التحقيق. ،114 ،100 -99 ،19تنظر: الصفحات/ ( (10
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 .(1) في بعض المواضع واختياراته الناظمطريقة عرض علَّل   -7
 

 الشواهد:
شاهد من اآلية وكان يكتفي بموطن ال ،استشهد الناظم بالقرآن الكريم كثيراً  القرآن الكريم.  -1

ن كان كلمتين ف  (2) ،غيَر تامة األركان والمعنى ؛ فجاءت كثيٌر من اآليات مقتطعةً حسبوا 
وفي بعض  (4) ،دون ذلكمن أو يذكرها  (3) ،وفي ذكر اآلية كان يقدمها بقوله: قال تعالى

 ،كما كان يستشهد ببعض القراءات (5) ،دون عطفمن األحيان كان يسرد اآليات تباعًا 
 .(7)دون نسبة أخرى منويترك  (6) ،فينسب بعضها

مستشهدًا بها على قواعد  ،ًا من األحاديث النبويةعددذكر الشارح  ،الحديث النبوي  -2
 .(9)أو معاني وظواهر لغوية (8) ،نحوية

وكانت أغلب شواهده مما اعتاد النحاة  ،استشهد الشارح كثيرًا بأشعار العرب األشعار.  -3
وبعضًا منها استشهد بها على  ،شواهد نحوية بوصفها وساق أغلبها ،على االستشهاد بها

كلُّ شواهده بذكر البحر التي نظمت ل مُ يقد  وهو  (10) ،على مسائل لغويةأو  ،لغات للعرب
 وأغلبها يذكرها (12) ،وفي بعض األحيان يذكر اسم الشاعر (11) ،بعَض المواضع إال ،عليه
 .(13)، وكثيرًا ما يتعرض للبيت فيشرح معناه، أو جزءًا من ألفاظهدون عزو من

 .(14)في باب التعجب -رضي اهلل عنه-استشهد لعلي بن أبي طالب  المأثور. -4

                                 
 من التحقيق. ،210 ،180 ،163تنظر: الصفحات/ ( (1
 من التحقيق. ،223 ،208 ،151 ،142 ،73 ،25تنظر: الصفحات/ ( (2
من  ،204 ،194 ،152 ،150 ،141 ،92 ،82 ،77 ،72 ،70 ،61 ،59 ،53 ،52 ،51، 36، 35، 33تنظر: الصفحات/ ( (3

 التحقيق.
 ،171 ،169 ،137 ،136 ،125 ،122 ،92 ،88 ،83 ،78 ،73 ،60 ،58 ،55 ،54 ،52 ،34 ،31 ،27تنظر: الصفحات/ ( (4

 من التحقيق. ،208 ،201 ،199
 من التحقيق. ،223 ،208 ،169 ،159. 141 ،139 ،136 ،121 ،54 ،52 ،46 ،36 ،35 ،28 ،27تنظر: الصفحات/ ( (5
 من التحقيق. ،199 ،183 ،101 ،99تنظر: الصفحات/ ( (6
 من التحقيق. ،192 ،140 ،139الصفحات/  تنظر:( (7
 من التحقيق. ،211 ،141 ،102 ،93 ،84تنظر: الصفحات/ ( (8
 من التحقيق. ،163 ،11تنظر: الصفحات/ ( (9

 من التحقيق. ،106 ،50 ،40 ،39 ،32تنظر: الصفحات/ ( (10
 من التحقيق. ،71/ تنظر: الصفحة( (11
 من التحقيق. ،199 ،198 ،184 ،149 ،112 ،111 ،107 ،106 ،19تنظر: الصفحات/ ( (12
 من التحقيق. ،206 ،198 ،184 ،139 ،108 ،58 ،57 ،39 ،32تنظر: الصفحات/ ( (13
 من التحقيق. ،188/ ةتنظر: الصفح( (14
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أما ما سبق ذلك من مقدمات فقد ساق فيها  ،هذا فيما تعلق بالشواهد في شرح األبواب النحوية
وكذلك ذكر كثيرًا من شعر  ،وأقوال الصحابة والتابعين وعلماء األمة ،واألحاديث ،كثيرًا من اآليات

ها إلى بيان فضل العلم والعلماء ،العلماء والحث  والترغيب  ،وفضل علم النحو ،وكلُّ ذلك كان موجَّ
 .(1)والترهيب من تفويته ،في طلبه

                                 
 من التحقيق. ،8 -3تنظر: الصفحات/ ( (1
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 المصادر: -ب
 

 منذ صغره كتبًا كثيرة، آلت إلى مكتبة كبيرة، وكان مكبَّاً اقتنى ذكرنا في ترجمة الجاوي أنَّه 
فال يكاد يتجاوز  ؛بدا أثر ذلك واضحًا في شرحه هذا وقد ،قراءة هذه الكتب واالنتفاع منها على

على أتمِّ وجه، مستوفيًا  هشرحخراج إفيها قواًل لعالم؛ قاصدًا بذلك  دون أن ينقل من   صفحة
األقوال والمذاهب؛ وبهذا أخذت النقوالت والمصادر جانبًا مهمًا، وحيِّزًا واسعًا من الشرح، وقد 

نذكرها منسوقًة وفق سنوات من مصادره،  مصدراً  ثالثة عشربأسماء  -رحمه اهلل-صرَّح الجاوي 
 :وفيات مصنفيها

 
 هـ(.615القاسم بن علي الحريري )ت  ،شرح ملحة اإلعراب 
 .الملحة، الحريري 
 ،هـ( 576ابن مالك األندلسي )ت  الخالصة. 
 ،هـ(. 747عمر بن الوردي ) ت التحفة الوردية 
  ،هـ(. 751ابن هشام األنصاري )ت  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
 عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري. ني اللبيبمغ 
  ،هـ(. 777أحمد الفيومي )ت المصباح المنير 
 هـ( 717 )ت آبادي الفيروز ،القاموس المحيط. 
 هـ(. 754) جالل الدين المحلي ،البدر الطالع في حلِّ جمع الجوامع 
  ،هـ(.776الشيخ خالد األزهرّي )ت شرح التصريح على التوضيح 
  ،شرف الدين يحيى العمريطي )ت الدرة البهية/ منظومة العمريطي على اآلجرومية

 هـ(. 777
  ،ه(ـ 1717أبو بكر الشنواني ) تحاشية الشنواني على األزهرية 
  ،أبو بكر الشنوانيشرح الشنواني على اآلجرومية. 

 
الشارح لم يصرح بأسماء القسم األكبر من مصادره؛ مستغنيًا عن ذلك بالتنصيص  أنَّ  ا نجدنلكنَّ 

 نذكرهم وفق سنوات وفياتهم:على أسماء أصحابها، 
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 (هـ 176الخليل )ت 
 هـ( 177سيبويه )ت 

 ه(176يونس)ت
 هـ( 177الكسائي )ت 

 هـ( 677الفراء )ت 
 (هـ 616األخفش )ت 
 (هـ 666الجرمي )ت 
 هـ( 647المازني )ت 
 (هـ 665البخاري )ت 

 (هـ 676المبرد )ت 
 (هـ 671ثعلب )ت 

 (هـ 677ابن كيسان )ت 
 (ه 111الزجاج )ت 

 (هـ 115ابن السراج )ت 
 هـ( 117الزجاجي )ت 
 (هـ 157السيرافي )ت 

 (هـ 176ابن جني )ت 
 (هـ 465ابن برهان )ت 

 (هـ 667ابن الطراوة )ت 
 (هـ 617الزمخشري )ت 

 (هـ 647ابن الباذش )ت 
 (هـ 646ابن الشجري )ت 

 ه( 641)ت  الباقولي
 هـ( 671السهيلي )ت 
 (ه546الشلوبين )ت 

 (هـ 545ابن الحاجب )ت 
 (هـ 557ابن عصفور )ت 

 ابن مالك 
 (هـ 575النووي )ت 

 (هـ 577ابن الضائع )ت 
 (هـ 571ابن إياز )ت 

 (ه574القرافي )ت 
 (هـ 575الرضي )ت 

 هـ( 746أبو حيَّان )ت 
 (هـ 747بن الوردي )ت ا

 (ه 747المرادي )ت 
 (هـ 751ابن هشام )ت  

 (هـ 777الشاطبي )ت 
 (ه 771التفتازاني )ت 
 (هـ. 777المكودي )ت 

 (هـ766محمد األندلسي)ت
 (هـ 767الدمانيني )ت 

 (هـ 717الِبجائي )ت 
 (هـ 777األشموني )ت 
 (ه 711السيوطي )ت 

 (هـ765 األنصاري)ت زكريا
 هـ( 776الفاكهي )ت 

 (ه 771الفارضي )ت 
 (هـ 1766الدنوشري )ت 

 (هـ 1756النبتيتي )ت 
 (هـ 1167األسقاطي )ت 

 (هـ 1171الملوي )ت 
 (هـ 1177السجاعي )ت 

 هـ( 1177البناني )ت 
 (هـ 1675الصبان )ت 
 (هـ 1616الونائي )ت 
 (هـ1616)ت محمد األمير

 (هـ 1677الخضري )ت 
(هــ1675المعطي )ت عبد

 
خراج مصنفه؛ فإنَّ وليس ما ذكرناه يشمل جميع المصادر التي اعتمدها الشارح في إِ 

 وال أسماَء مصنفيها، عنواناتها ولم يذكر فاد منها ونقل عنها،أهناك كثيرًا من المصادر التي 
التي ساق فيها عشراٍت من اآلثار واألقوال والمقطوعات  شرحهفي مقدمة  جليَّاً ويبدو ذلك األمر 

ابن لم يذكر المصادر التي نقل عنها ترجمة  أنَّه دون أن يشير إلى مصادرها، كمامن األدبية 
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وم ، وكذلك مصادر القراءات القرآنية، وهذا الكّم الهائل من المصادر يوضح لنا الجهد العظيم آجرُّ
 ذا المصنف.الذي بذله الشارح في إتمام ه

 
وبعد تحكيم الزمن في هذه المصادر؛ نقول: هي على نوعين، األول: مصادر قديمة،  

مصنفات العلماء ب متمثَّلةمصنفات النحاة المتقدمين. والثاني: مصادر متأخرة، ب متمثَّلة
المتأخرين. وبعد الدراسة والفحص المتأني لتعامل الشارح مع هذين النوعين من المصادر ارتسم 

 نا منهجه العام فيهما من نواٍح عديدة، نلخصها فيما يأتي:ل
 كل المصادر التي صرَّح بها الشارح كانت من مصنفات المتأخرين، فلم نجده يذكر  -1

 .القدماءلعلماء لمصنفًا واحدًا 
حين ينقل عن المصادر القديمة ال ينقل نصوصًا، بل ينسب أقوااًل ومذاهب   -6

المتأخرين نجده ينقُل عنها  مصنَّفات إلى مصادره من، في حين أنَّا لو ذهبنا حسبف
 نصوصًا في كثيٍر من المواضع.

ينقل عن مصادره المتأخرة مباشرًة، حيُث نجد الدقَة في مطابقة النقل مع األصل،   -1
لم يكن جميعه منقواًل  قدماءللوصحَة نسبة األقوال والمذاهب، في حين أنَّ ما نسبه 

وقعنا على بعض األوهام فيما نسبه إليهم، ووقع مثل هذا درهم مباشرًة؛ فقد اعن مص
 التي كان الشارح يكثر النقل عنها. في كتب المتأخرين،

 عباراتال لذلك ومذاهبهم يبدأ أواًل بذكر اسم العالم، ويستخدم القدماءحين ينقل أقوال   -4
كنَّا : وذهب... و مذهب ... واختار... وبعد ذلك يذكر أقوالهم ومذاهبهم، لاآلتية

نجده مع المحدثين يصنُع خالَف ذلك؛ فهو يورد أقوالهم، وفي الختام ينسبها 
: كذا قال... كما أفاده... كما نقله... حكى ذلك... وفي اآلتية عباراتالمستخدمًا 

 بعض األحيان ينقل القول عن أكثر من واحد.
 

 في مصادره الحديثة خاصة، وهي: وثمَّة خصائص التمسناها
 

، أو مفقودةنقل الشارح لنا نصوصًا لعلماء يتعسر الوصول إلى مصنفاتهم؛ فهي إما  -1
ولم تصلها أيدي المحققين، وهذا يرفع من شأن  ،مخطوطات مودعة في الخزانات

من أقوال أولئك  اً حفظ لنا على األقل في الوقت الحاضر جزء إذهذا الشرح؛ 
 العلماء.
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 عمليستصيغة واحدة يذكرهم بها؛ فمرة  عملي ذكره بعض العلماء لم يكن يستف -6
على  للعاِلم أكثر من لقٍب، فمن ذلك ا كانإذوينوع في األلقاب؛  اسمًا وأخرى لقبًا،

ما يذكر محمد بن إسماعيل الراعي، فمرَّة يقول: محمد األندلسي، دعن سبيل المثال
وأخرى ببدر  ،؛ يذكره مّرًة بـالدمانينيّ وأخرى: محمد بن إسماعيل، وكذلك الدمانينيّ 

 وردفي ؛، وربَّما َعَدل عن األسماء والكنى واأللقاب إلى األوصافحسبالدين ف
وصفًا يصدق على عدة أشخاص، ومن ذلك: شيخ اإلسالم، وكذلك: شارح منظومة 

هذه األوصاف، ومعرفة أعيان هذه األوصاف  ن  مِ  المقصودُ  نِ مَ  العمريطي، وال يبيِّنُ 
، مما جعل ذلك صعوبًة تتصدر صعوبات ينِ ًا وجهدًا كبير واِلهم يتطلب وقتومظانِّ أق

 حقيق األخرى.تال
وال يفوتنا أن نشير إلى أنَّ الشارح نقل بعض النصوص دون أن يعزوها، وقد  -1

 .من تلك النصوص، وأشرنا إلى مصادرهارصدنا جانبًا 
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 :الكتاب تحقيقدواعي 

صل يور   يويم  وص مافرونْ نصب فوو      ال يخلو  صرو م  وص صرو   اومة من ور  ووص    ور  
ميصل ووض  فص اووي صليهوون    ووض  ئهووني توووا  ف  ووض  صوو  صروو   من وور  وو  ص نمن ضوونا ميايناووير م

صل ير   ي ف   ش ماو اومم من و   قن لي    رم ت   ضص ًن  ض مي ؤاار ميايناير   ف ى  ثي    ص من قنت
ًر إيوووو و يوووالت ئوووهووون  تِّ   ميخال ووور ميص ناوووير  ت تت    مضووو ر  ِّليفووور  وووض ميقووو  ص ميتوووض نصق وووت اوووق    

     نص ميك ميصرو    ون  يوي  وص نثو ى صرو   من ور  وض مي ِّون  ميصل وض   قوو شوهو  هو    رغي ف  
  ي ف  ص نِّلَّر ميصل نء شغلت نص نيهم ِّنف ًن  ماصًن  ص   ت تفون ميص  يور مي    ثور    نفوت   ِّ  صر  
 قوو فنيوت تلوك مي   لور   َّون  م و ًم  وص ِّهو و ميو ماويص   وال ف ونو  وض  و   وص    هم من هنت   رف نت  

قفقوت  روف نتي  و   اوت   فِّوو رو     ميروو  من    وص ميوك ميص  وض  ال اوي نف ى صني ًن إال  قوو   
قوو ت تووو يِّيًَّن  لَّ وون تقووو فن  ووض ميوو  ص إيووو فهوو   ميو ماوونت مي ويثوور  ووض ت ووص ميوم اوويص  ميصفنيوور نصَّ 

وي ث  ميقو  ص ميتوض شوهوت ضوص ًن  وض نيص َّ  ص ميق ص مي م   صش   ص ميهِّ ف     إييهون  ميوم اوص ت ِّ 
نيصل وونء   نيووما ي مِّوو   مخوو يص    ميثنيووع صشوو   صلووو ميوو نم  ووص   فه وونا وون ميق فوونص ميثوونفض صشوو  

 .يصنت ميتض خل  هن صل نء ميك ميق ف تب مي هن م  ميت مِّم ي ى مي م  ميهنئ   ص مي رف 

هون إ ث   ميو   ب يت ِّهو م ف و  تلوك مي   لور  ي    ص مي مِّب صلو مي ن ثيص  ص   ققيص  وم اويص نصب  ى ف  
ف ووو   إيوووو ميتقليوووو ن  ت لصووونت       ووون  يهووون  وووص ف صووور     ووور ميتووويييْ  يهووون    يصتهووون اوووي    م يو اووو  
ال قهون   نثو    ي هون ميايناوض  مالقترونوا  مالِّت ونصض   ض   م ت ن هن  ان قهن  تيثي ان ميتِّويو

و  ي  فصلو ص نئهن ميصل ض    فو   وع     فوض صلوو ميصرو    روْ وقيو    ميوك فخو    وص هومم   ي ص 
 ض تلي   ي.ميت  نير  ف مي قيقير يلتن يخ  ميقن ئ  ماتق مء   ما     فقو  ي

 

   ني توونب  ْمصب يووم ي ووص  ف ووص  وويص فقوو م  ت قيوو   و ماوور اوومم مي توونب فص وو    وون ن روويفن  ووي  ف وونً  
ف ِّ مفوووب   مئوووو   يووو ف تفوووو   ت وووت صوووو    ِّويووووًم  وووض  ِّنيوووي ميصووونم إالَّ نصَّ  وووص   مء ت قيقوووي  قنروووو 

  : ض مآلتضف ض هن 
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 يصر مي تنب:   تصلَّ  ن ي   
نقووو ب مي روووف نت إيوووو  ل ووور ميصلوووم  ناوووهلهن  وووض مي  ووو  مي ف   ووونت   ووون اووو   صلووو مم  ووو صَّ  -1

 ميصل ير ميتض يِّب نصب ت وْ  نيش  ح ميِّيوف.
إصَّ ش ح ميِّن ا صلو  ف   ر مي  م ب ميِّليور ِّويووم  وض  ِّنيوي   و  او   ف و وم   لوم فقوْ  -2

 صلو ش ح  ثنص  يهن.
و  يَّفون ِّ مفوب  وص ميوك    قو ف   ورنيير  ص مي فهِّيور  تفناو ًن  ميِّنء ميش ح صلو و ِّر ص -3

 ض  ويثفن صص  فهج ميشن ح   ليم ث َّور مخترون  يخو   ني ف   ور  ي فو ت شويئًن  وص  و مو 
ميفن م   ال مات  موم يخ   صص  يف  مي قنم   يق   ميرلر   يص ميشو ح  مي ف   ور   يروف  

 ص م  نيًر  ص مي ل  يوى ميقن ئ.ي ص ميت ا     ه مً  ض  فنء مي تنب 
يوي    امم مي تنب إ يونءم يص و  صوني يص  من   يرون ب مي ف   ور ميتوض ال فصوْ  ض ت قي -4

اوو مان   ميثوونفض يصوونيم   ووص ن وو   صل وونء صروو ة   ميص ووالص  ختل وونص   وونيف م يقن لووي ميفثوو   
  ماليِّن  يقن لي مي ا    ميِّن ا يقن لي ميف  م ا   ي    نال  ي   فهِّي.

 

 : ن يتصل   نيصر  

نصَّ ص   ميت قي   ميو مار ي ق فون صلوو   يصور اومم مي تونب   فصوْ   فوي  وفهج   ض ال شكَّ 
مي ؤيْ خنرر   ي  ففن  صو ميوك نصب فخو   صوص ف ون  مي ؤيوْ إيوو صرو ة   فقوْ صلوو ميخ و   
مي فهِّير ميصن ر ميتض تص م يفون   يصور ميتويييْ  وض ميوك ميصرو     و ت  تونب  ت   وي شخرويتنص: 

صرووو ة   قوووو ميت اوووفن  صووو  ميخرووونئف ميصن ووور  وووض  ؤي ووونت ميوووك شخروووير مي ؤيوووْ   شخروووير 
    ووص ميووك: يممتوو ميصروو   ووص خووال  اوومم مي توونب   صوو   روونو  ميت قيوو   ميت ثيوو   ووص ميصروو 

  ف  ير  صيفر انئ  ميتض تِّ    مي ي  إيو ت ثيْ ميص ن ف   ما ثن   ص إي مو مي ف   نت ميتصلي ير
 ن يصْ   نيو)خنت ر(  ض ن مخو  من و مب   ف وص إم ف قو    ماتص ن ما ثن  نيضًن  ص ميتف يهنت    
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اوومم مي توونب فقوووم يل وون ثيص صيفوور ِّيوووف    ققوور  ي  ووص يهووم نصب ي فوو م صليهوون  صلووو  ثيالتهوون و ماوور 
 صل ير ترْ يفن  فهج ميِّن ا  صر ة.

 

 ن يتصل   فق الت ميشن ح : 

صووص  روونو  ميِّوون ا  ِّووم ميووك ميِّنفووب  نا يتووي  ووض مصت وونو ميِّوون ا   ال فوونمتَّضووم  ووص 
قام  صيص  ص تلك مي رنو  ميتض  وت  لو ت م  ي    ض امم مي  نص فت لم صصليي  ض  فنء ميش ح 

يفوون مناوومَّ  من ثوو   ضوو  ًم  ووض ميشوو ح   اوومم ميقاووم ي ثوو   رووف نت  صنروو ف يلِّوون ا   ق ي وور  فووي  
 فوووت ميتوووض  -ميص ووو  ميت قيقوووض ميشووون   وووض تت ووو  تلوووك مي رووونو  صوووو    صووو  شووو  ح مآلِّ   يووور  

: – ثي   ص ميوم ايص يِّهلهن       ن نِّهلهن  مفقا ت يفن صلو ن  صر نف ما 

مي ووو  مي ووني   شوو ح ِّ وو   فهوون:   ت قوي وور    صضووهن   وو   ووويثنً من  :  روونو      صوور   صوون
 نشوير مياووِّنصض صلوو شوو ح     ل وون هضي  م وي ميِّفيوور صلوو  ت  وور مآلِّ   يوري ميل  لووض     ميِّ م و 

 .مي  لض نشير مي فنفض صلو ش ح ميِّال  و  ميفوى ق  

 وو: مي  رو    وض شو ح ميثنفض:  رنو  ني      صر ي فَّهن   ققر  وض  اونئ  ِّن صيور  ن ون يم  
مي رووو   ال وووص إيووون    صفووو مص ما ووونوف اخووو مص مالاوووت نوف ي   وووو  وووص إاووو نصي  مي مصوووض   مي  ماوووب 

ي وووالب مآلِّ   يووور ن وووض   ووو  ميشوووف مفض    وووتم  ب مي  يووور  وووض  ووو  شووو ح مآلِّ   يووور  مي   نفيووور
  ي ال تصن ص  صو  منخو ف  وض  ي رنو   قف   ض مياف مت منخي ف  ص  امة م  يلف تيتض   ني ان

 فن  ص مي ر   إييهن  ميت ثي   فهن.  مي  ل ر ميص  ير مياص وير ي ن ت

مي ِّووم    يوو ف    اووض  تووو مياوونصر     صوور   هووض  خ   وونتميثنيووع:  روونو  نيوو    ققوور  ال 
 يص َّ ميك  نص ميا ب  ض إ ِّنم ميوم ايص صص و ماتهن  ت قيقهن   نشو ميرص  نت ميتوض  مِّهتفوض 

  وص اومة   فهون.   ثين  ثمَّ مي قْ  صلو   م ص ميتاض إيِّنو تلك مي خ   نت   ميتي و  ص فا ته
 ون  ميشويخ خنيوو  مآلِّ   يور ن وض  ن وو ص وو مي ص وض  وص ميوو ف مياوفير صلوو  و  نيمي خ   ونت: 

 ص و ميقنو    ميو   مي هير صلو ش ح من ا ير ن ض     ميشف مفض.
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مي م  :  رنو  يم فقْ صليهن يتصم   مي ر   إييهن صلو مي نم  ص ميِّهو مي  ي  مي  م    وص نِّو  
 صص   ي   تب ميت مِّم  مي هن م ان  ن  نا نء نر ن هن ءك    صضهن يم فصْ   فهن إال نا نمي

صل ونء فو  وام مي خ اور  وص اومة مي رونو  ي  ن يم فقْ صلو نق م  نر ن هن  وض  رونو  نخو ى  
 افن   اب  ث ف مي  مض  ميتض فقلهن ميشن ح صفهم:

 فق  صفي ميشن ح  ض مثفض صش    ضصنً ن   ميص نم ن  و  ص اال ر ميقلي  ض  .  
 صفي ميشن ح  ض خ ار   مض .   فق صلض  ص ص و مي   مي فنئض 
  شن ح  ف   ر ميص  ي ض  يم ير حب ميشن ح  نا ي  فقو  صفوي  وض   ضوصيص   قوو  مِّصوت

  .(1) ح ميص  ي ير  لم ي ص ن وًم  فهم ن تياَّ    ص ش  
  فق  صفي  يتًن  ص مي ِّ  ميتصلي ض  ض  نب ) نص(  نخ متهن.ميوف ش اص و مهلل   
 ق  صفي  ض   ض    م و  ض  نب مي خ  ضنت.ن  و  ص ص و مي تنح مي ل ا  ف 

فق الت نصب ف ت ض   ن ن لفن إييي إمم  نص ميشن ح قو فق  ممت مي الم صوص ني اون  مي امة   فهِّفن   
 صليهن ن لفن إيو  رو    وي .  ْمص  نص ميفق   قتر مً 

 ون  ونص  فوو ًِّن ال اي ن صص  ِّ  ا امة مي رنو   يف مصهن    -مهلل     ي - ف قب   ميشن ح 
ت ووت ميفوو صيص منخيوو يص  ي  وو   ووص قي وور شوو  ي   وونيف ا ميثنيووع يف هفوون إيووو  ِّوو و  خ   وونت  ممت 
قي ووور صل يووور صنييووور يووومب ت قَّووو    ي  وووص نصب تقووو م صليهووون نص ووون م صل يووور ص ي ووور مي نئووووف  وووض  ِّووونيض  

وون  وون  وونص  فووو ًِّن ت ووت ميفوو ا مي م وو    قووو فقوو  يفوون ميشوون ح  –  اوو  مناووم -ميت قيوو    ميو ماوور    ن َّ
وًن ص      ص منق م  ميتض ي  وص نصب ت و ص نرو يهن   قو وًف        ي فً   ِّ  صرً   لوي اومم   و  يفون ِّو ءًم  ه َّ

  ص نق م  ن يئك ميصل نء   مما هم.

                                                           
   افنك او(   ْم  مايم مي يِّ  ا 1331او(     و  ص ميخنيف  ص صفقنء )ت  879 فهم ن  و  ص  ِّن ى مي شفض ) ت  ض  و و  ((1

    يم نت  ص  ص مي قْ  صليي.   و  ص اص و او(   قف   ويثًن  ض ِّن صر ما نم1349ش ح ا  مايم  ص  اص مي ال من انئض )ت 



 في التحقيق  تين المعتمدتينوصف النسخ                                             الب التحقيقفي: مط  
 

 
48 

 في: مطالب التحقيق -ثالثًا

 في التحقيق : تين المعتمدتينوصف النسخ –

على نسختين  ((ةيَّ لَ جَ الْ  بِ اكِ وَ كَ الْ  على َفْتح غاِفِر الَخَطيَّة))اعتمدنا في تحقيق كتاب: 
 :وهما ،خة عن أخرى بأحوالها وصفاتهاوما تختلف به نس ،ُنعّرف بهما هاهنا

 : (أ  ) –النسخة األولى 

مخطوط خزانة مخطوطات جامعة الملك سعود في المملكة  مصوَّرة المشرف عن وهي
عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالجامعة على شبكة المعلومات  توثَّقت منها ،العربية السعودية

 ُسجلِّت فيها باإلشارات اآلتية: (1)،الدولية

محمد بن  ،فتح غافر الخطية )على الكواكب الجلية في نظم اآلجرومية(، تأليف نووي الجاوي
 ،سم 11،5 × 82ومسطرتها  ،لوحة 18هـ . عدد لوحاِتها  1821هـ . بخطِّ سنة  1111 -عمر

215
ف  ن

  1125 . 

ٌن عليها العنواُن كاآلتي: شرح نظم اآلجرومية المسمَّى الكواكب  أمَّا صفحة العنوان فمدوَّ
الجلية لشيخ النواوي الجاوي. وُكِتب على جانب الصفحة األيسر: ُملك عثمان قدس أبي عبد اهلل. 

َتلَّة وبعُض األسطر الُمس   ،كما يوجد على الصفحة بعض التعليقات ،وعليها ختمه مع تاريٍخ لذلك
 1821وجاء في الصفحة األخيرة منه زمُن نسِخ هذا المخطوِط مؤرخًا بسنة ) ،من داخل الشرح

 .، الذي اتَّضح في نهاية المخطوط أنَّه أحد تالميذ الشيخوقد خلت من اسِم الناسخ ،هـ(

وعدُد سطور كلِّ صفحة خمسٌة  ،وأربعًا وعشرين صفحة مئةبلغ عدُد صفحات المخطوط 
وعدد كلمات كلِّ  ،فقد كان عددها اثنين وعشرين سطراً  ؛إال الصفحَة األولى ،سطراً ن وعشرو 

الحبُر األحمُر  واستعمل لذلك ،ُكتَبت  بخّط نسٍخ معتاد  ،( كلمةً 11 -1سطر يتراوح بين )
 ،متصدرًة الشرحَ  ،وبه أيضًا ُكِتبت  المنظومة ،فاألحمُر لعنوانات األبواب والفصول ،واألسودُ 

وبعُض الحواشي على جنبيِه، ووثَّق  ،لشرحُ أّما األسوُد فُكِتَب به ا ،بعًا فيها نظاُم الشطرينوُمتَّ 
في النهاية  الناسخ زمن فراغ الشيخ من هذا الشرح، وزمن نسخه المخطوط عن أصل الشيخ

في العشريِن  ،في يوِم االثنينِ  -إن شاء اهلل تعالى -الشَّر ِح المبارِك جمِع هذا  وقد َتّم من" قائاًل:

                                                           
 . http://makhtota.ksu.edu.sa/browse/4350الدولية:  المعلوماتن موقعها الرسمي على شبكة ينظر عنوا ((1
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، من هجرِة النَّبيِّ صلى اهلُل عليِه وسلمالدال يِن وسبَعٍة وثمانيَن ِمَئتسنَة ألٍف و  ،من شهِر شعبانَ 
شرح منظومة اآلجرومية، تأليف شيِخنا: محمد نووي بن عمر بن  -وَقد  تمَّ اقتباُس هذا الكتاب

ته في نهار االثنين، ثمانية و  -(1)عربي التَّناري عشرين من صفِر تسعٍة بعد ألٍف ومئتين من مبيضَّ
هلل، والصالة والسالم على  د، والحمصلى اهلُل عليِه وسلموثمانين من هجرة من له العّز والشرف 

 .من ال نبيَّ بعده وآِلِه وصحِبِه وسلم، آمين يا ربَّ العالمين "

منسوخٌة عن أصل  ،كتبت بخّط جيدٍ  وال طمس، ،ال نقَص فيها ،وهي نسخة كاملة
 ،غير مضبوطة بالشكل ،مخطوطة الشيخ كما أشار الناسخ إلى ذلك، كلماتها واضحة مقروءة

وبعض ما تداركه النَّاسُخ من كلماٍت وجمٍل سقطت  أثناَء النسخ،  ،وعلى حواشيها بعض التعليقات
مة أو جملة من كل معظمهكما فيها شيٌء من السقط كان  ،فيها بعض األخطاء في الرسم والنحو

 ،يسهل تداركه، ِمن  أجِل ذلك كلِّه جعلناها األصَل الذي نعتمده في تحرير الكتاب وتحقيِقهِ 
 . ، مشيرين لما يخالفها في هوامش التحقيق ،مستدركين مواضَع الخلل فيها من نسخة ب

 

 

 )ب(: - النسخة الثانية

 (8)،هـ( 1812ُطِبع فيها سنة ) ،وهي نسخة مصوَّرة عن طبعة الكتاب في مطبعة بوالق
حصلُت على هذه النسخة عن طريق التراسل والتواصل مع )دار الكتب والوثائق المصرية( في 

وقد ُسجلِّت فيها باإلشارات  ،وبمساعدة بعض اإلخوان من الطلبة العراقيين في مصر ،القاهرة
 اآلتية:

 ،1121أكتوبر سنة  81مجانًا في:  ،ِمن  مطبعة بوالق
81882

547
 نحو.   

مة الشيخ محمد  ٌن عليها اآلتي: الشرُح الُمَسمَّى بفتح غافر الخطيه للعالَّ أمَّا صفحة العنوان فمدوَّ
مة الشيخ عبد السالم بن مجاهد  نووي على نظم اآلجرومية الُمَسمَّى بالكواكب الجلية للعالَّ

 النبراوي نفع اهلل بهما األنام آمين.

 ئرّي غير مقروء.وُخِتمت  تحت ذلك بختم دا

                                                           
 والصواب ما أثبتناه.في األصل: التنارري،  ((1
 . .1881/ 8: عجم المطبوعات العربية والمعربةم ،144/ 8فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار:  ينظر: ((8



 في التحقيق  تين المعتمدتينوصف النسخ                                             الب التحقيقفي: مط  
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ٌن في نهاية الكتاب: تمَّ طبُعُه بمطبعة بوالق الميرية على ِذمَّة الفاضل الشيخ عبد اهلل الباز  ومدوَّ
 .  1812ذي األخالق المرضية سنة 

 هـ(. 1821وهذه الطبعة للكتاب مأخوذة عن أصٍل مؤرٍخ له في نهاية الكتاب بـ) 

 

ُجِعلت الصفحة األخيرة منها لفهرسة  ،صفحةً بلغ عدُد صفحاِت الكتاب ثالثًا وسبعين 
إال الصفحَة األولى فقد كان  ،وعدُد األسطر في كلِّ صفحٍة منها ثالثٌة وثالثون سطراً  ،الكتاب

يتصدَّر  ،( كلمةً 15 -18وعدُد كلماِت السطر الواحد يتراوح بين ) ،عددها سبعَة عشر سطراً 
 وقد أعيد كتابة النظم على حواشي الصفحات. ،النظُم الشرَح مفصواًل بينهما بخطوط أفقية

وهي نسخة جيِّدة، ال نقص فيها، غير مضبوطة بالشكل، وفيها سقٌط، يستغلق على 
؛ فأكثره كان جماًل تتجاوز السطر، أو أكثر، أفدنا منها في توجيه بعض الكلمات التي المحقق

 . (أ)ألبسها الرسم علينا، واستدراك بعض ما سقط من 
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وووووووووووووووووو جََ  وووووووووووووووووو لجِ  َي ليووووووووووووووووووللج .1 ََِيل جَيقُوووووووووووووووووواُلج
جج

وووووووووووووُ جِ   ووووووووووووو ،جِ ّشووووووووووووو  ل ل َع   ووووووووووووو لي ل لجالمل ج،جِ   
ججج

ووووووووووووووووووووُ ج ل  وووووووووووووووووووو .2 ووووووووووووووووووووللجج لجِ  َحم  ج    ج لََ  وووووووووووووووووووو ل
جج

ووووووووووووووللج جِ  َي   جَ   وووووووووووووو ل م  وووووووووووووو ل ل  ِ ،جاَف جعل  ووووووووووووووم 
ججج

جعل  ووووووووووووووووووَمجِ فحووووووووووووووووووالجمل لجَاَيوووووووووووووووووو  ج .3 ج لووووووووووووووووووَ    جم 
جج

ييووووووووووووُ ج ووووووووووووال َتم  ج ليَموووووووووووو جَيح  جِ     وووووووووووو ل جحوووووووووووو لل
ججج

جِ .4 جَحووووووووووووَ  لجَيوووووووووووول  ووووووووووووُمُ ،جَا ل   ُووووووووووووُ جَعوووووووووووو   ج  
جج

جَ ووووووووووووووو يَ جِ  َمف  لووووووووووووووو َاَعووووووووووووووو   ووووووووووووووو ل جِ  َي حل جاَلمل
ججج

َلج .5 َم جُيووووووووووووو   جَ ووووووووووووم  وووووووووووول  جَ  عل وووووووووووو   جُ وووووووووووو  َح َف جمل
جج

َلجَاَعوووووووووووووووووووووووو  لج ووووووووووووووووووووووووَم ،جَاُم    َ ج ل وووووووووووووووووووووووو  ل جم 
ججج

ووووووووووووالَج .6  ِ جِ ش ووووووووووووجثُووووووووووووم جِ  ج  ل لجَعَ وووووووووووو جِ ف وووووووووووو  
جج

وووووووووووووووووووووووووح  ل ل،ج َِ جَاِ ت ووووووووووووووووووووووووو  ل لجاآ لووووووووووووووووووووووووو ل،جَا
ججج

ووووووووووووووووووووووووُ ج   ف جاَج .7 ووووووووووووووووووووووووُ ا جُ    جهحاي ووووووووووووووووووووووووُ جِ َم  
جج

جآُيووووووووووووووووجإلَ وووووووووووووووو  وووووووووووووووو ل امَجِ   جهذل جِ  ُ تُووووووووووووووووا ججَّ
ججج

جَ وووووووووووووووي َ جِ ف ج .8 وووووووووووووووَتَ ََ   َتَ ووووووووووووووو  جِش  جحووووووووووووووو  ل،جَاِف 
جج

،جَا لَ وووووووووووو جِ   ج وووووووووووو لَ وووووووووووو جَ ثليووووووووووووَ  َتَ وووووووووووو  جح  جُ جَِ 
ججج

ووووووووووووووووُ اَلج .9 جُ وووووووووووووووو ل  ُ جَف  َمَ وووووووووووووووو ج لَت   جَاَقوووووووووووووووو  
جج

،ج ووووووووووو ل ،جَاِ  َيم  َمووووووووووواَلج لووووووووووو جِ  حل  ووووووووووو ل جََلجُت   جَاَ   
ججج

ووووووووووووووُ جِ   ووووووووووووووَ وووووووووووووو  .11 ُ جَ ووووووووووووووَذِ،جَاَ َي    َ َت جال  لج  
جج

قلال ،جَاَقووووووووووووووووووووووو  لالُمحَج ووووووووووووووووووووووو لال ،جُمَحوووووووووووووووووووووووا  ج  
ججج

ج يووووووووووووو  جمُجُ ،جِ  ُمََ  وووووووووووووُ ،جِ  ج  وووووووووووووَ اَلُمَفووووووووووووو  جِ   ج .11
جج

جَذِجَاثَ فلي لج ،جَ  لوووووووووووووو   وووووووووووووو ل جَ وووووووووووووو جم يوووووووووووووو  ج   َا  
ججج

وووووووووووووووووو  يووووووووووووووووووِ ُ هجِ .12 ،جُثم  وووووووووووووووووول  ووووووووووووووووووم ،جَا ل   ج  
جج

ج لج ووووووووووو وَيووووووووووو جَ وووووووووووجفووووووووووو  ج  جمَجَحوووووووووووَ    (،جَاَ م  ج)َ ل 
ججج

وووووووووووووُمج ووووووووووووو  ت جَ  َللج .13 جَ وووووووووووووَ ِف ج   ،جَاِ  َ   ووووووووووووو ل جاي ل
جج

وووووووووووووووووووووووو جإلَ ي  ووووووووووووووووووووووووف    ،جَاِ ل   ج،جِا ف وووووووووووووووووووووووو ِ لجا ل 
ججج

ووووووووا .14 ،جَفح  جِ  َ   وووووووو ل ،جإلَ وووووووو َا لُحووووووووَا ل وووووووو   ج جمل
جج

،جاَج ،جَا لووووووووووووو ،جَاَُ   ج ووووووووووووو ،جَاَعَ ووووووووووووو ِ  جَاَعووووووووووووو  
ججج

جَُ  وووووووووووووووووووووو  .15 ،جاِاال ،جِا ووووووووووووووووووووووالمل جِا  وووووووووووووووووووووو  ل
جج

ج وووووووووووووي ل ،جِا ت وووووووووووووو ،جِا  جَاذل جِ  َيمل ج وووووووووووووو ِ ووووووووووووووِاال
ججج

ووووووووو .16 وووووووووُلج      َ جِي وووووووووللجَاِ   ل   ،جَ وووووووووا  ،جَاَقووووووووو   جي ل
جج

جُم  َ قوووووووووووَاتَووووووووووو َل ي ووووووووووومل ج  َ  لووووووووووو ،جَايووووووووووو جِ  ج جِ   
ججج

وووووووووووووللج .17 ُ جَمووووووووووووو جَ وووووووووووووي َ جَ وووووووووووووُ ج ل     َ ووووووووووووووووللجَ  يووووووووووووووووُلجَِللججَاِ  َحووووووووووووو جَ  يووووووووووووووووُلجِ   ل   ،جَ ا  وووووووووووووووومل ج  
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ججججج
جِ َ  لووووووووووووووووم ج .18 َل ج ِا وووووووووووووووو َُِ جَتل يليووووووووووووووووَُ وووووووووووووووو ع  جِْل ل
جج

ووووووووووووووووووم ججِ جَاَتق وووووووووووووووووو يَججَ    وووووووووووووووووو  ج جَي ل وووووووووووووووووول  ج لَ  مل
ججج

جَ ف َاُِعوووووووووووووووووووووووووووووُ جَ ََ  َ وووووووووووووووووووووووووووووو  جَتُ ووووووووووووووووووووووووووووووم ج .19
جج

،جَيووووووووووو،جَافَجََ  ووووووووووو  ج ،جثُوووووووووووم جَ   ووووووووووو   ووووووووووو   جمُج  جِ 
ججج

ووووووووووَا َللجَ   .21 َ وووووووووو جَ ووووووووووُ ج ل ُماعل جَمي  وووووووووو   ووووووووووُمجمل ج  
جج

جَحووووووووَا َيوووووووو  ج ووووووووَا جَيووووووووَ  ووووووووُلج ل ،جَ َموووووووو جِ   ل   جم 
ججج

جَ تَوووووووووووووووووو  ج .21 َ ووووووووووووووووووُ جَعاَلَموووووووووووووووووو     َ جَ  ج ل َ   ووووووووووووووووو ل
جج

،ج جَثَ وووووووووووووووَا َ لوووووووووووووو  جَ ووووووووووووووم ،جاِاا  ج ،جُفووووووووووووووا  
ججج

جَ َ وووووووووووووووووووووووووووم   جَعاَلَمووووووووووووووووووووووووووو  ج  َ  ووووووووووووووووووووووووووو لج .22
جج

جِ وووووووووووو لج لوووووووووووو جُم  ووووووووووووََ   جَيم  َل ،جاُ َ ووووووووووووي  ووووووووووووم  ج  
ججج

جُ ف ثَووووووووووووووووو جَ ووووووووووووووووو  لم .23 ووووووووووووووووو ل وووووووووووووووووللج  جَاَيم  ج،جَا ل  
جج

،جآ وووووووووووووووووووَُُهجَمووووووووووووووووووو جُح لووووووووووووووووووو  َلي  جُمَ ووووووووووووووووووو 
ججج

جَ وووووووووووو  لملج .24 جُذ وووووووووووواَ  وووووووووووو ل جِا ووووووووووووِاُاج لوووووووووووو جَيم 
جج

وووووووووووووووَ جِ  َ ووووووووووووووو  لجَاَ م ج ف  جعل وووووووووووووووم  ل   َ جملجَ ووووووووووووووو لجَِ 
ججج

وووووووووووووو َج .25 جَ ُ وووووووووووووواَ ،جَاَ ُ وووووووووووووواَ ،جَاَحُمووووووووووووووا  جج َا  
جج

جَ فووووووووووا  ج ل  ،جَا لوووووووووو جَقووووووووووا  جَا ُوووووووووواَ ،جُذاجَموووووووووو ل 
ججج

ج ل َا َ وووووووووووووو .26 ج لوووووووووووووو جَتث فلَيوووووووووووووو لجِ  ووووووووووووووَ ج   جو  وووووووووووووو ل
جج

وووووووووووَم  لج ووووووووووواُجج    ِوووووووووووا ،جَاِ ف وووووووووووا ُججَ    جل جِل
ججج

َ  َ ووووووووووووووووو للجَ ج ل  .27 جَِ  َليل ج لووووووووووووووووو جُمَ ووووووووووووووووو  ج  ووووووووووووووووو ل
جج

يَ ج جتَووووووووووووو للججَا ووووووووووووواجِ  وووووووووووووذل ج يووووووووووووو لجَ ووووووووووووومل
ججج

،جي   وووووووووووووووواو ووووووووووووووو .28 ،جَت  َ ووووووووووووووواَل ل ج جَي  َ ووووووووووووووواَل ل
جج

جَ ،جَت  َ  ُووووووووووووووووووووواَ ،جَت  َ  لووووووووووووووووووووويَ ،جَمث  ُوووووووووووووووووووووِا
ججج

جَ ت َحوووووووووووووووووو  ،جَا َ لوووووووووووووووووو ُج .29 وووووووووووووووووو    ِ جثُووووووووووووووووووم ج لَف
جج

وووووووووووووووووََ  ،جَايووووووووووووووووو ،جَاُفافووووووووووووووووو  جَحوووووووووووووووووَذُ ِا جَاَ   
ججج

ج لووووووووووو جِ .31 وووووووووووو ل  ِ جُم  ووووووووووووََ لجَ َ ت َحووووووووووو  ج ل ف  ووووووووووووم  ج  
جج

ووووووووووووووو لج ََ ووووووووووووووو لججَاَيم  جَِ  ووووووووووووووو ل ،جَ َيم   َ جَت   وووووووووووووووي
ججج

َلي ج .31 جَاََلججَا لووووووووووووووو جُمَ ووووووووووووووو  ووووووووووووووو    ِ جَ وووووووووووووووَ  جَف
جج

وووووووووووووواَلجَشوووووووووووووو ِل جُا َُهجَقوووووووووووووو   ج َ ج لَموووووووووووووو جآ وووووووووووووو
ججج

جَِ َجَا َ وووووووووووووووو .32 َ وووووووووووووووو ل ج لوووووووووووووووو جَ م  ووووووووووووووووم  لج   ج  
جج

ووووووووووا ،جَفح  وووووووووو ل  ِ جَ َ وووووووووو َ جيووووووووووو  ل  ل ف  وووووووووول  ِل ج ج
ججج

جَ تَوووووووووووو  .33 وووووووووووو   ج لوووووووووووو جَيم  وووووووووووو ل  ِ ووووووووووووََ  ج ل ف  جَاَ   
جج

جَاتَوووووووووووووووووووو  وووووووووووووووووووو لج لوووووووووووووووووووو      جَ  يووووووووووووووووووووُلجَيم  ل
ججج

ج



 64 

اااااااااااااااأَّ  ل اااااااااااااااأَّ  َّم .43 مَّا ا م  َّي  َّهلَّ  اااااااااااااااؤنثاااااااااااااااَأمَّا ال
ََّّ

اااااااأَّج ااااااامَّ   ثن اااااااهلَّ َّ  م  ااااااا   مل  ِ َّج ااااااامَّ  ل اااااااا  َّ  لن صل
َََّّّ

َّ ي َّ .43 اااااااااااص َّن صل َّنصااااااااااا   َص َّ     اااااااااامَّعااااااااااأ  َّجلَّاحاااااااااان
ََّّ

َّ  جلعص  اااااااااااااااااأمَّامااااااااااااااااا  ا َّ َّنصاااااااااااااااااا   َّثصبصاااااااااااااااااااص
َََّّّ

اااااا صَّ .43 َّا  ااااااأَّا   ل  سل َلاااااا   َ اااااا ل  ََّّج اااااامَّ  ل   َلََّّا   ل اااااا َّض 
ََّّ

ااااااااااا    َّج ااااااااااامَّ  َلَّج   سل َّمنصااااااااااا  َّج  ااااااااااا   اااااااااااص  َّسل
َََّّّ

اااااااااااصلَّ .43 س  َّ  ااااااااااا لَّاص  َ ااااااااااا ل َّب ص  َّ   لسااااااااااا    ااااااااااا   مل  ِ َّا 
ََّّ

َّمصؤ ن ااااااااااااا  َّ ااااااااااااا   َّج ااااااااااااامَِّمل ااااااااااااان  م  ااااااااااااال صلََّّ   َّس 
َََّّّ

اااااااااا  َّ ي َّا   ااااااااااأ صَّج اااااااااامَّ .43 س  مل ج اااااااااام   َّا  اااااااااامأ   َّسل
ََّّ

ج ااااااااااااااااام َّ َّا  ااااااااااااااااا     ااااااااااااااااا صَّنص ل مل  ِ َّ  ثلن   ااااااااااااااااا  مَّا 
َََّّّ

َلاااااااااااااااااااااااا  َّ .43 اااااااااااااااااااااااا  َّ  لل   اااااااااااااااااااااااا  َّ    م  ج  لح  َّا 
ََّّ

ن ااااااااج اااااااامَّ  مَّ  ااااااااهصَّمصمل ااااااااص  اااااااامَّ صَّسل َّ   لض   َ اااااااا ل َّص 
َََّّّ

اااااااااااااااااااااااا ل  َّ .34 َّن  َّ   مَّا ال َّاصن اااااااااااااااااااااااا   َّ  ع ل ااااااااااااااااااااااااص 
ََّّ

َّ اااااااااااااااااا  مَّا ال م  ِل َّ ص اااااااااااااااااا  َّا ال َ عل َّ  ل َّج  ااااااااااااااااااهَّا  ل ص
َََّّّ

اااااااااااااااأَّحصَّ .34 م  َّ أن اااااااااااااااهلَّا  َّ  ل َّي  َّ  ااااااااااااااامَّجعااااااااااااااا   
ََّّ

ل اااااااااااا َّجع ن ااااااااااااهلَّ   َّ  َ اااااااااااا صل ٍصَّج اااااااااااامَّا  َّاصنث ااااااااااااأ
َََّّّ

34.  َّ ااااااااااااااااااااأَّم َأ اااااااااااااااااااا لَّا ال م  َّا  َ أ   اااااااااااااااااااا   َّم  َّا ال
ََّّ

َّ    َّب ااااااااااااااااا   َّ َل اااااااااااااااااَ    َّ َّ ص صماااااااااااااااااأَّأََّ ن ااااااااااااااااا  
َََّّّ

َّباااااااااا   .34 َل ااااااااا   َّ صََّّ()ا  لَّاصل َّ  ل اااااااااهصمَّا ال نصا   َلَّم مل ااااااااا َّض 
ََّّ

َّ ااااااااااعل   َّن  َّج اااااااااامَّ     َلَّا  صا   اااااااااا   َّا ضااااااااااأَّ  نلص 
َََّّّ

اااااااااأ .33 مَّج م  ااااااااا      َّا   سل ص  ااااااااا ل  ِ َّج ااااااااامَّ  ل َص ااااااااانل َّا   لح 
ََّّ

 َّ َّا    ااااااااااااااا َ َّب أ س ااااااااااااااا صا   ااااااااااااااا   اااااااااااااااأص  ِ   م  َّنل
َََّّّ

ااااااااااااااااااأَّ  عل  اااااااااااااااااا  َّ .33 َّم  َّا    اااااااااااااااااا ص اااااااااااااااااانج  ل َّا صحل
ََّّ

َّ  َّ َّ  اااااااااصل اااااااااا َّجااااااااا  ل َّج ااااااااامَّن حل ََّلع لصاااااااااا ا  ناااااااااا ص
َََّّّ

مَّامصضااااااااااااااأ .33 اااااااااااااا   مَّا ا مل َّا ج ع ااااااااااااااأ ص صصل َّمااااااااااااااأ  
ََّّ

َّ  ل    اااااااااااااا  َّ َل صااااااااااااااا ص اااااااااااااا َّ  ع مَّج م  ااااااااااااااأَّم ض  َّم 
َََّّّ

بلنااااااااااااااام .33 َّم  اص مَّا   اااااااااااااااأ   ااااااااااااااا ص ِل َّم  ااااااااااااااا ص َّا   ل مل
ََّّ

اااااااااا  َّ َّا  ل اااااااااا ل َّب ااااااااااه َّم  َّ  ال صااااااااااهصَّ  اااااااااا ل   اااااااااا ل َّم 
َََّّّ

اااااااااااا    .33 ()َّثصااااااااااااص َّ   اااااااااااان  َّ حل اااااااااااااص َّها ا  ااااااااااااَّا ن  ل
ََّّ

َّ صبل    اااااااااااااااااااااااه اااااااااااااااااااااااأ  ع مَّا   جلع اااااااااااااااااااااااهصَّي  َّمصض 
َََّّّ

ل َّ .33 اااااااااااااااااح   ااااااااااااااااا َّ   ااااااااااااااااااصََّّه َّ ل َّن أص  لص   َّ  ااااااااااااااااا ل ص
ََّّ

اااااااااااااااااااااا  صصمَّجأ نا صاااااااااااااااااااااااصَّ ِل ااااااااااااااااااااااأ  ص َّ    ِ َّ َّا ال
َََّّّ

اااااااا  َّ .34 َّبعل اااااااا ل َّم  مَّثصااااااااص َّا  ل اااااااامل مَّ   مَّ  ن  ل مَّ  اااااااا ل َّا  ل
ََّّ

اااااااااااااااااااا حل  ِ َّ  ل مَّا ي ص  اااااااااااااااااااامل   َّ ص  َّ  َّح   اااااااااااااااااااا مَّا ي 
َََّّّ

َّ
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 َو ِتي َتْعَمَ مممممممممممممممممم   َ ْ ممممممممممممممممممم ثُمممممممممممممممممم       مممممممممممممممممم .15
  

مممممممممممممممم    مممممممممممممممم َ ممممممممممممممممْ   ثُمممممممممممممممم   َ م   َوأََ ممممممممممممممممْ   أََ م 
   

 (اَل ) اَلُ  َأْممممممممممممممممممممممم    َوُ َ مممممممممممممممممممممم     ثُمممممممممممممممممممممم   وَ  .15
  

ْ  و)َمممممممممم (ِفمممممممممي   ا ْدمممممممممي  َو  ممممممممم     تَمممممممممَ       و  
   

 َوَممممممممممممْ   َوَمْدَمممممممممممم   َوِ َدممممممممممم   ْ َ مممممممممممْ ُ  َأتَممممممممممم  .15
  

   َوَمتَممممممممممممممممممممممم إْذَمممممممممممممممممممممممم   َوَأ  ممممممممممممممممممممممم َ   َوَأ   
   

 َوَأْ ممممممممممممممممَ   َأا مممممممممممممممم   َ ْ ُثَممممممممممممممممم    ِ تَممممممممممممممممْ ِ   .15
  

مممممممممممممممع ِ ) ثُممممممممممممممم   َوَكْ َفَمممممممممممممممم     ِإَذ ( ِفمممممممممممممممي     
   

 ْسممممممممممممممممُ  َ ْفُعممممممممممممممممُ  َمْ ممممممممممممممممُدو ُ  ْ َف ِ ممممممممممممممممُ    .11
  

 ْ ِ مممممممممممممممممممِ  َممممممممممممممممممممْذُكو ُ َوِفْع ُمممممممممممممممممممُ  ِممممممممممممممممممممْ   َ 
   

 َوْهمممممممممممَو َ َ ممممممممممم  ِ ْسمممممممممممَمْ ِ   ِ ْسمممممممممممُ   ممممممممممم ِه ُ  .15
  

 َ ْ ممممممممممممممُض َأتَمممممممممممممم   َوُمْ ممممممممممممممَمُ   ف   مممممممممممممم ه ُ 
   

 َ ْ ممممممممممممممم ُ  َ ْ مممممممممممممممُ   َوَ  ُمممممممممممممممو ُ   ممممممممممممممم  َ م  َكممممممممممممممم .15
  

ْ ممممممممممممممممممممممَ  ِ   و    ممممممممممممممممممممممو ُ و مممممممممممممممممممممم  َ   اي     
   

 و مممممممممممممم  اي َأُضمممممممممممممموَ   َو ْ ُمْ ممممممممممممممَمُ  ِفممممممممممممممي .15
  

 َو  تّمممممممممممممممم ُ  ِ َتْثِ  ممممممممممممممممض  ُ ِفمممممممممممممممميَ ممممممممممممممممَ ْ َ   
   

 َوِفممممممممممممممممي َ ممممممممممممممممَ ْ ا   َوَ ممممممممممممممممَ ْ ُتَم  َأتَمممممممممممممممم  .15
  

 َوِفمممممممممممممممي َ مممممممممممممممَ ْ ُتْ   َوَ مممممممممممممممَ ْ ُت    ْ َفتَممممممممممممممم 
   

   ثُمممممممممممممممم   َ ممممممممممممممممَ َ  َوَ ممممممممممممممممَ َ ْ   َ ممممممممممممممممَ  َ  .56
  

  َوَ ممممممممممممممممممَ ُ و   ثُمممممممممممممممممم   َ ممممممممممممممممممَ ْ َ  أَ َ مممممممممممممممممم
   

 أْ (م) ممممممم مممممممم  ْ َفممممممم ْ ِ مممممممْهَا ِ َدممممممم     َأْو َوِاْعممممممم َ  .55
  

ِ  ِ َ مممممممممممممممذ ِ  ِ ِدممممممممممممممم   ت ممممممممممممممم ْ   َأْو ِ ُمَ ممممممممممممممم 
   

 َو  ْ ِفْعممممممممممممممم ُ  ْ َمْ فُممممممممممممممموُ  َوهممممممممممممممم َو ْ َف ِ ممممممممممممممم ُ  .55
  

   ِ مممممممممْهَا  ْ َ ْدممممممممم ُ   ِاْعمممممممممَ  َاْفمممممممممُ   ْ ِعْ ممممممممم ِ مكممممممممم
   

 َ مممممممممْ  ُ َسممممممممم ْ   ُ ْ َفمممممممممْ  ِ مممممممممم   ْ َف ِ مممممممممُ  َمْعمممممممممَو  .55
  

ُ  ِفْعِ مممممممممممممممممممممممممِ  ُ َ ممممممممممممممممممممممممم ْ   َوُمْطَ َ ممممممممممممممممممممممممم  َأو 
   

 َمممممممممم  َمَ ممممممممم  ْكِسمممممممممْ  ِ مممممممممم  َ ْ مممممممممَ  َأِض ممممممممم   َو  .55
  

 ْفَتْ ممممممممممممممُ  ِفممممممممممممممي ُمَ مممممممممممممم ِ     َكُ ْ َت مممممممممممممم َو 
   

  مممممممممممممممممممم    مممممممممممممممممممم ِهُ   َوُمْ ممممممممممممممممممممَم ُ  ْ َوَذ َ  أَ  .51
  

   ُ ممممممممممِ َ   ْ َعْ ممممممممممُ   َوُ ْضَ مممممممممم  َمْعَممممممممممم ُ مكمممممممممم
   

 َوُمْ مممممممممممممَمُ  ِفممممممممممممممي َف ِ مممممممممممممم   َ ممممممممممممممْ  َممممممممممممممم    .55
  

   ُ ممممممممممممممممممِ ْ َ   َوَه ُمممممممممممممممممم   َ مممممممممممممممممم   َاْ ممممممممممممممممممو
   

  ْسمممممممممممممممممممِم    ْ َمْ فُممممممممممممممممممموُ  ُذو  ْ ِ      ُمْ تَمممممممممممممممممممو  .55
  

   و ِممممممممممممممممممم   َ ْفِ   مممممممممممممممممم ْ َعمممممممممممممممممم ِ  َ ممممممممممممممممممْ  
   

 ْسممممممممممممممُ   ْ ُمْسممممممممممممممَا ُ َو ْ َضَ ممممممممممممممُ   ْ َمْ فُمممممممممممممموُ   الِ  .55
  

 ِ ْ م تممممممممممممممممم    َكَاْ ممممممممممممممممممو  َ ْ ممممممممممممممممممُ  َسمممممممممممممممممم   ُ 
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 ْكِسممممممممممممممْ  ُاوَامممممممممممممم َو ْ َ  ِهَممممممممممممممم ِ   ْ َامممممممممممممم ِ   َو  .55
  

ْ ممممممممممممممممممممممُ وَ    هموَامممممممممممممممممممممم   ِ َعْكمممممممممممممممممممممماِ   َو    
   

 َممممممممممممممم ْ ِ ْسممممممممممممممَم ِ    مممممممممممممم ِهُ   وَ    م تمممممممممممممم  و  .56
  

 َ َ مممممممممم ْ  يْ َاممممممممممَوُمْ مممممممممَمُ  ُمْاَ ِ ممممممممممُ  ِفمممممممممي  ثْ 
   

 َأَامممممممممممم   َوَاْ ممممممممممممُ   َأْاممممممممممممَ   َأْاممممممممممممِ   َأْاُتَممممممممممممم  .55
  

 َأْامممممممممممُت    َأْامممممممممممُتْ   َوْهمممممممممممَو  َوْهمممممممممممَي  َوُهَمممممممممممم 
   

   آْ  َ مممممممممممممممم ِه ُ َوُهممممممممممممممممْ   َوُهمممممممممممممممم    َاْ ممممممممممممممممو .55
  

 َاممممممممممممممممم ِه ُ  وَ َوَاْ مممممممممممممممممُ  َ ممممممممممممممممم ِهُموَ   َوهممممممممممممممممم
   

 ِ ْسمممممممممممممممممَم ِ   ُمْفمممممممممممممممممَ ُ  َوُهممممممممممممممممموَ مممممممممممممممممُ  َوضَ  .55
  

  ُ   َواَل َممممممممممممم  ُ ْ مممممممممممم ِ َممممممممممممم  َ ممممممممممممْ َا  م مممممممممممم   
   

 َعمممممممممممممممممم  َ  ْ ْو ُه أَ َامممممممممممممممممم   َوِسممممممممممممممممممَكَممممممممممممممممممم  َذَك ْ  .55
  

ُِ  ْ َ ممممممممممممم  َمَعممممممممممممم   ُ  َو ْ َمْ مممممممممممممُ وُ   َو    مممممممممممممْ 
   

 َو ْ ِفْعممممممممممممممممُ  َمممممممممممممممممْ  َف ِ ِ ممممممممممممممممِ   و  م تمممممممممممممممم   .51
  

      ْ َعْ ممممممممُ  ِفممممممممي َ  ِ    ا مممممممممكمممممممم َمممممممممْ  َضَ مممممممم   
   

 ِ ْاممممممممممممممممَ ُكْ   َوَ ِكممممممممممممممممْ  ُ   َ مممممممممممممممم َو ْ َعْ ممممممممممممممممُ   .55
  

 ِ َأا ممممممممممممممممممم     مممممممممممممممممممِذ  ِ مممممممممممممممممممَذْ ِ   ْ َتَ َ ممممممممممممممممممم 
   

  َ  ِاَ ممممممممممممم   َ ْ مممممممممممممُ  َ ممممممممممممم َ   ممممممممممممموهُ َوَاْ مممممممممممممو .55
  

   ُخ َ  ِ َ تُممممممممممممممممممممممممُ  ُمَ  ِاَ ممممممممممممممممممممممممو    مممممممممممممممممممممممم
   

ممممممممممممممممممممم َو ُ  َاْسمممممممممممممممممممممذَ  .55  خ   َكممممممممممممممممممممم َ   ِإ    ُثم 
  

ممممممممممممم َ ممممممممممممم    َوَمممممممممممممم   َو َضممممممممممممم  ِ َكممممممممممممم       َأم 
   

 َفمممممممممممَ  تَمممممممممممَذ َكمممممممممم َ  َوَمممممممممممم  َو َضممممممممممم  َ َدمممممممممم   .55
  

 ُ   ْ َضَ ممممممممممم ِ ممممممممممماْ ْسمممممممممممَ   ثُممممممممممم   تَ َتْ َفمممممممممممُ   الِ 
   

 َ ممممممم ّ  َأْ مممممممَ   َ مممممممْ َا  َأْ مممممممَ َس َأْمَسممممممم  َ ممممممم  َ  .56
  

 َ ممممممممممم َ   َوَمممممممممممم  َ َ   َوَمممممممممممم   ْاَفممممممممممم    ْ َ َطممممممممممم 
   

 َممممممممممم  َ  َ   َممممممممممم  َفِتممممممممممَ   ثُمممممممممم   َممممممممممم  َ ممممممممممِ   .55
  

 َ ممممممممْ  َ ِ ممممممممس َ ممممممممْ َا( )َ  َ () َوَغْ ممممممممُ  َم ِ ممممممممي
   

   َوَأْ ممممممممممممَ َ     َ ْ ممممممممممممُ  َ  ِهممممممممممممم  َكمممممممممممم َ  مكمممممممممممم .55
  

   َوَ مممممممممممممممْ َا َ ْمممممممممممممممم ُو َفِ َ ممممممممممممممم    ُمْاَ مممممممممممممممِ  
   

 َوَهَكمممممممممممممَذ  َمممممممممممممم  َ ممممممممممممم  ُفو  ِممممممممممممممْ  َ  ِ َدممممممممممممم  .55
  

 ِ َدممممممممممممممممم  ْ ِ ممممممممممممممممم َ أُ َ ُكممممممممممممممممموُ  ُ ْكَممممممممممممممممممُ   و 
   

 َكمممممممممممممم َ   َ َسمممممممممممممم   َأْوَ ممممممممممممممَ   إاّل  ْ َضَ مممممممممممممم  .55
  

 َفَغْ ممممممممممممممممم  َمممممممممممممممممم  ُمَ ممممممممممممممممم ِ    اَل ُ ْعَتَ ممممممممممممممممم 
   

 َوَغْ مممممممممممممممَ  ُمْ تَمممممممممممممممِ    ()َأ ْ مُمْ َتِ َاممممممممممممممم   ممممممممممممممم .51
  

 َأْ  ُ ْعَطممممممممممم   َأْو َكممممممممممم َ  َ مممممممممممِ   كممممممممممم  َ م  َكممممممممممم
   

 َ مممممممْ َا( إْ  َ ِ مممممممي)مَمممممممم ( كممممممم) َوِفمممممممي  ْ   ممممممم  ِ  .55
  

 إْ ( ُوِ مممممممممممممي) َاْفمممممممممممممُي  َوَتْ ِت مممممممممممممُ   َوِمممممممممممممم 
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   َوَذ  اَل ُ ْعَتَ مممممممممم ْ    َ مممممممممم  َ ممممممممممْ اْ  َ   َممممممممممم   مكمممممممممم .55
  

 ِ ْاممممممممممَ  َتِممممممممممم    َاْ ممممممممممو  َممممممممممم  َهممممممممممَذ  َ َ مممممممممم 
   

55. ()  ْسممممممممممممممممم   َتْاِ مممممممممممممممم ُ َوَمْ ممممممممممممممممُ وَ  ُتَد    ِإ  
  

 َتْ َفُعمممممممممممممممممممممممممممُ   َوَ ت ُ مممممممممممممممممممممممممممو     َوَضَ ممممممممممممممممممممممممممم  
   

ِ  َوَغْ ممممممممممممُ  َممممممممممممم  َ مممممممممممم .55    َو ْكِسمممممممممممم ِ َوْ مممممممممممم    ْ 
  

(  َو إِ )مِ ممممممممممممممم  ْفَتْ َدممممممممممممممم  ِ َسممممممممممممممم   َمْ مممممممممممممممَ  ِ   
   

 ُهَامممممممممممممممممممممم   ِإ    َوَأ    َوَ َعمممممممممممممممممممممم ّ  يَ َوْهمممممممممممممممممممممم .56
  

   َ ْ ممممممممممممممَ   ثُمممممممممممممم   َ ِكمممممممممممممم    َوَ مممممممممممممم ّ َكممممممممممممممَأ   
   

 ُ  ِ مممممممممممممممَأ   ِ ممممممممممممممميَ ممممممممممممممم  ِ     َ ْ ممممممممممممممم َكمممممممممممممممَأ    .55
  

 ْ َامممممممممممممممممُ  ُذو َ مممممممممممممممممَ  ِ ِ ْ َمممممممممممممممممم   َوَ ِكممممممممممممممممم    
   

( ِ ْ َتْوِك ممممممممممممممممممممممِ   َو ْ ُمَ مممممممممممممممممممممم ِكي)مَفمممممممممممممممممممممم .55  ِإ  
  

  ِ ِ )  ْسممممممممممممممممممممممممِتْ  َ  ِ َ ممممممممممممممممممممممممُ   و) َ ِكمممممممممممممممممممممممم  
   

( َ ممممممممممم  ْ  ) َ ْ مممممممممممَ ( ُ وَ   ْ َو ِ ممممممممممم ِ  .55  ) َكمممممممممممَأ  
  

( ِفممممممممممممممي  ْ َمْكممممممممممممممُ وِه  َو ْ َمْ ُ ممممممممممممممو ِ )  َ َعمممممممممممممم  
   

  ضي َ َممممممممممممممممَ  و ثُممممممممممممممم  ) َ َاْامممممممممممممممُ (  و  ُمممممممممممممممم .55
  

 ُ  َ َ مممممممممم ْ مممممممممم  َو ْ َضَ ممممممممممِ    ا   ِفممممممممممي  ْ ُمْ تَمممممممممم َ 
   

 َأا ُدَمممممممممممممممممممممممممممم  ِ ُدممممممممممممممممممممممممممم   َمْفُعمممممممممممممممممممممممممممواَل ِ  .51
  

 َوُهمممممممممممممممم    َ مممممممممممممممم    َوَ ِسممممممممممممممممْ ُ    ث مممممممممممممممم ِاي
   

 ِضْ مممممممممممممممممُ    ََأْ مممممممممممممممممُ   َوَكمممممممممممممممممَذ  َ ِ ْمممممممممممممممممم ُ  .55
  

 َ َ ْمممممممممممممممم ُ  ضمممممممممممممممْذُ   َمممممممممممممممم ْ َوَ مممممممممممممممْ ُ   و ت  
   

 َوَهممممممممم  سممممممممممعُ  ِفمممممممممي  َْأ    َ َعْ مممممممممُ   َمممممممممم ْ  .55
  

  همممممممممم  َوَاْ و    َ  ِض مممممممممم    ْ ممممممممممُ  َ ْممممممممممم    ضِ مكمممممممممم
   

ِ   ُمْ ِ ممممممممممممممي .55    ا ْعممممممممممممممُ  ِ ْ َمْاُعمممممممممممممموِ  َ مممممممممممممم 
  

 ِفمممممممممممممممي َ ْفِعمممممممممممممممِ   َوَاْ مممممممممممممممِ ِ   َو ْ َضْفممممممممممممممم ِ 
   

ْفممممممممممممممممممممم َ ِ   و  ت ْاك ممممممممممممممممممممم ِ  .55  َو ْ َ ْممممممممممممممممممممممِ   َو  ِْ
  

ممممممممممممممممممممم    و  ت أا مممممممممممممممممممممِض  و  ت مممممممممممممممممممممْذك  ِ   َو    
   

مممممممممممممممم    س ممممممممممممممممَ ِ يَهممممممممممممممممَذ   .566   ْ َ ِ  ِ ممممممممممممممممي   َوَأم 
  

ْ ممممممممممممم   ِ ِفمممممممممممممي   ا   ِِ  َو  ِْ  كمممممممممممممِ   و  ت ع  ممممممممممممم
   

  ُممممممممممممممممموُ   َ ممممممممممممممممم َ      ُ مممممممممممممممممُ   ْ َفِ  ممممممممممممممممم ُ تَ  .565
  

 َوَ ممممممممممممممممم َ  َ مممممممممممممممممْضُ  َف ِ مممممممممممممممممُ  َأُ ممممممممممممممممموه
   

ممممممممممم   ْ َمْعِ َفمممممممممممَوِ مممممممممممْا  َ  .565   َ ممممممممممم  َهمممممممممممَذ   َوَأم 
  

  (  ْ َمْعِ َفمممممممممممَأ ّ )مَفُدمممممممممممَو    مممممممممممِذ  َ ممممممممممم َ  ِ ممممممممممم
   

   َأَامممممممممممممممم   َو ْ َعَ مممممممممممممممم ُ َوُمْ ممممممممممممممممَمُ   َاْ ممممممممممممممممو .565
  

   َو ْ ُمممممممممممممممممممممْ َد ُ   َ    َوُذو   ا ممممممممممممممممممممَوَك   ممممممممممممممممممممذِ 
   

   َهمممممممممممممممممِذِه  َوَذ   َوَمممممممممممممممممم  ُأِ ممممممممممممممممم َف مكممممممممممممممممم .565
  

مممممممممممممممممم  َ ممممممممممممممممممَو    ت      فمممممممممممممممممم عْ ِ َو ِ ممممممممممممممممم   ِمم 
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َفمممممممممممممممممم ُ  .561  أْ ( َاِكممممممممممممممممممَ ه) َوُكمممممممممممممممممم   َممممممممممممممممممم  َ   
  

   َ ُ ممممممممممممممممم    َوَفمممممممممممممممممَ ا   َوَ مممممممممممممممممَ َ همكممممممممممممممممم
   

 ُ  وفُممممممممممممممُ   و ُو  َوَأْو  َفمممممممممممممم   ثُمممممممممممممم    َ مممممممممممممم ْ  .565
  

مممممممممممممم   َوَأْ   َ ِكممممممممممممممْ   َواَل  َ ت مممممممممممممم  َوَ مممممممممممممم ْ   ِإم 
   

ِِ َف  .565 َِ َكمممممممممممم ْ َمْعُطو  ْ َعممممممممممممْ  ِ َدمممممممممممم   ْ َمْعُطممممممممممممو
  

ِِ  ِ َ َ ْ مممممممممممممممم    ِفممممممممممممممممي ِإْ   ِ ممممممممممممممممِ   ْ َمْعممممممممممممممممُ و
   

   َوَوِ مممممممممميوَوَ ْممممممممممم ُ  َت ُمممممممممموُ   َ مممممممممم َ  َ ْ مممممممممم ُ  .565
  

 َوَ ِ مممممممممممممي ْ  َ ِ مممممممممممممَ  ُ َمممممممممممممم    َوَ ْمممممممممممممم   َ ْ ممممممممممممم    
   

 َ مممممممممممممممممممُ  َتْوِك مممممممممممممممممممُ  ُمَ ك ممممممممممممممممممم    ُ ِفممممممممممممممممممميَ تْ  .565
  

ْفممممم ِ   َوِفمممممي  ْ َضْفمممممِ   َوِفمممممي َو  ا ْ ممممم ِ  ِفمممممي     
   

 َتْعِ  ِفممممممممممممممممممممممممممِ   َوُاْكمممممممممممممممممممممممممم ِِه  ْ ُمِف مممممممممممممممممممممممممم ِ  .556
  

 ْوِك مممممممممممممممممممممممم ِ َف ْ َ ْ ممممممممممممممممممممممممُ   َو ْ َْ َفمممممممممممممممممممممممم ُ  ِ  ت  
   

 َاْفممممممممممممُا  َوَ ممممممممممممْ ُ   ثُمممممممممممم   َكمممممممممممم    َأْ َممممممممممممم ُ  .555
  

 وَأْ تَمممممممممممممممممممممممممم ُ وَأْكتَممممممممممممممممممممممممممُ   وَأْ َ ممممممممممممممممممممممممممُ   
   

 ) َأْ َمَعممممممممممممممممممم (مُ  ِ مممممممممممممممممممو ِ مممممممممممممممممممتَ  ذهِ َوهممممممممممممممممممم .555
  

 (  و) ُكمممممممممم   ( َتِ َعمممممممممم    ) َاْفسمممممممممم َوَممممممممممم  َ ِ ممممممممممي
   

   َ ممممممممممممم َ  َ ْ مممممممممممممُ   َاْفُسممممممممممممم   ُمِع اممممممممممممم مكممممممممممممم .555
  

 ِع َامممممممممممممممممممممممممم َ ممممممممممممممممممممممممممْوَ  ُك  ُدممممممممممممممممممممممممممْ   َوَأْ مَ   ْ 
   

 ْسممممممممممممممُ   َأْو ِإَذ ْ ممممممممممممممِ َ    ْسمممممممممممممم   أُ  ِإَذ  ِممممممممممممممم ِ  .555
  

 ُأْ ممممممممممممممِ َ  ِفْعممممممممممممممُ  ِمممممممممممممممْ  ُمَم ِثمممممممممممممم   َفممممممممممممممَذ 
   

  ُه ِفمممممممممممممممممممي ِإْ   ِ مممممممممممممممممممِ  َتم َممممممممممممممممممممَ َفممممممممممممممممممم  .551
  

  ْهممممممممممممممممممَو َ َ مممممممممممممممممم  َأْ َ َعمممممممممممممممممم   َأْ َسمممممممممممممممممم موَ 
   

     َوَ ْعمممممممممممممُ  تَممممممممممممم ِ ي   ِممممممممممممممْ   ْ ُكمممممممممممممُكممممممممممممم .555
  

 ْ مممممممممممممممممممِتم  ِ   مممممممممممممممممممِ   َوَ مممممممممممممممممممَ ُ   كُ ِممممممممممممممممممممْ  
   

 ُط  َاْ ممممممممممممو  َأتَمممممممممممم  َ ْ ممممممممممممُ  َأُضممممممممممممو ْ َوَغَ مممممممممممم .555
  

َِ ُثْ ثَممممممممممممممممممُ  َأُ ممممممممممممممممممو ْ وَ   َأَكممممممممممممممممممَ     غ مممممممممممممممممم
   

 َوَمممممممممممممممم  َ َ ْا ُ  ْ ُمممممممممممممممم  َ ْ مممممممممممممممُ   ِ َوَاْ مممممممممممممممو .555
  

  ْ َفمممممممممممممممَ ْا     ِ مممممممممممممممْمُ  َ ْ ممممممممممممممم امممممممممممممممي  وَ عَ فَ اَ 
   

  َسممممممممممممممممممم َ َأْ  َت ُممممممممممممممممممموَ     فَ     ِ ممممممممممممممممممم   َأَ ْ  َ  .555
  

 ْاَعَكَسممممممممممممممممم َو      َفَ ممممممممممممممممم َ  َ ْ مممممممممممممممممُ  َغَ طممممممممممممممممم
   

   َوَذ َ  َممممممممم  ْ َمْفُعمممممممموَ  ِ مممممممم ْ  ْاِ مممممممم ِ ِمْاَدمممممممم    .556
  

 َمممممممم  ْسمممممممَتَ ْ     مَ ْ مممممممِ    ْ ِفْعمممممممُ   كممممممم  ِ َ َ ْ ممممممم
   

 َوُمْ ممممممممممممممممممممممَمُ   َفمممممممممممممممممممممم ْ َو  ُ ْ َدممممممممممممممممممممممُ   َفمُ  .555
  

 ت ِ ممممممممممممم ُ َكَمممممممممممممم  َمَ ممممممممممممم   َو ْ ُمْ مممممممممممممَمُ    مُ 
   

  َ ممممممممممممممممممممممممممَ َ اي  َ ممممممممممممممممممممممممممَ َ َا    آَكمممممممممممممممممممممممممم .555
  

   آِ   َممممممممممممممممممممممممممممْ   آُكمممممممممممممممممممممممممممم  َكمممممممممممممممممممممممممممَذ كَ 
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  ْ   ِ مممممممممممممممممممممم ُ  َ ممممممممممممممممممممممَ َ ُكْ   َ ممممممممممممممممممممممَ َ ُك    .555
  

 َ مممممممممممممممممممممممَ َ ُ   َ مممممممممممممممممممممممَ َ َد   َو ْ َع ِ ممممممممممممممممممممممم ُ 
   

 َ آُهَممممممممممممممممممممممممم    آهمممممممممممممممممممممممممو  َ ممممممممممممممممممممممممَ َ ُد ْ  .555
  

 ِإ  مممممممممممممممم َ   ِإ   َامممممممممممممممم  َ ُ مممممممممممممممم ْ  َو ْ ُمْاَفِ مممممممممممممممم ْ 
   

 إ  ممممممممممممممممممم َ   إ  ممممممممممممممممممم ِ   َكمممممممممممممممممممَذ  ِإ   ُكَمممممممممممممممممممم  .551
  

 ِإ   ُهَمممممممممممممممممم  َمممممممممممممممممم ْ   ُ   ممممممممممممممممم كُ  إ  ممممممممممممممممم كمو  
   

    َهمممممممممممممممم   َ َهمممممممممممممممم      مممممممممممممممم ُه ُ  إ  مممممممممممممممم همو   .555
  

 ( َوْ ممممممممممَ َه ) إ  مممممممممم  ْضتَممممممممممْ  َاْ مممممممممم َ  ُه  َو ِإ  مممممممممم
   

 ْاِت مممممممممممممم    َأْا مممممممممممممم  ْ َمْ مممممممممممممَ ُ   ْسممممممممممممممُ  ُذو   .555
  

    َ مممممممممممَ ْ َ  َ مممممممممممْ  َاْ ممممممممممموَ مممممممممممْ  َ مممممممممممَ ض   
   

 َوَامممممممممممممممم َ  َكمممممممممممممممم   َ ْامممممممممممممممم   َ ْعممممممممممممممممُ   َأ    .555
  

 َوُهمممممممممممممممممممممممممممَو َ ْفُ مممممممممممممممممممممممممممي   ومعامممممممممممممممممممممممممممو   
   

 إْ  َ ْفُ مممممممممممممممممُ  َو َفمممممممممممممممممَ  ِف ممممممممممممممممم   ْ ِفْعممممممممممممممممم َ  .555
  

   َ َتْ مممممممممممممُ  َ مممممممممممممْت م  كمممممممممممممَفمممممممممممممَذ َ  َ ْفِ مممممممممممممي
   

  مممممممممممممممم  َمْعَامممممممممممممممم ُه َفَ ممممممممممممممممْط َفَمْعَاممممممممممممممممِو َأْو فِ  .556
  

   َ ممممممممممْ   ُممممممممممُ  ِفْعممممممممممُ  ُاممممممممممِو    ُ ْمممممممممممُ  ُوُ وفمممممممممم
   

ُِ     ممممممممم ِ   ُهممممممممَو  الِ  .555  ْسممممممممُ    ُمْاَتِ مممممممم ْ َ ممممممممْ 
  

 ِفممممممممممي( ُمَ مممممممممم       َوَذ    ا ْ ممممممممممُ  َ ِ مممممممممم ْ )مِ مممممممممم
   

 َكممممممممممممممممم ْ َ ْو   َو    ْ َ ممممممممممممممممم   ثُممممممممممممممممم   ُغمممممممممممممممممْ وه .555
  

 ْ َوهْكممممممممممممممممممممممممَ     َوَسممممممممممممممممممممممممَ      َوَ ممممممممممممممممممممممممَو ُ 
   

 َمَسممممممممممممممممم   َ مممممممممممممممممَ       َوَغمممممممممممممممممَ    َأَتْ َاممممممممممممممممم  .555
  

   َأْوِ ْ َاممممممممممممممممممممممممممم    َوأَ مممممممممممممممممممممممممممَ     َوَأَمممممممممممممممممممممممممممم 
   

  َوَ ْتَممممممممممممممممممممممممم    وسمممممممممممممممممممممممم َ     َوَوْ تمممممممممممممممممممممممم .555
  

 َوُكممممممممممممممّ  َممممممممممممممم  َ مممممممممممممم َ َ  َممممممممممممممم  َسممممممممممممممِمْعت 
   

ُِ َ ممممممممممم ُ َو  .551  ْسمممممممممممُ   ْ َمَكممممممممممم ِ  ُممممممممممممْ َدُ   َ مممممممممممْ 
  

 َو ْ ُ ْكمممممممممممممُ  ِفمممممممممممممي ِإْ   ِ مممممممممممممِ  َمممممممممممممم  َ ْ َ ممممممممممممم ُ 
   

    أم مممممممممممممممم  َ وَ   َفممممممممممممممْوَ   َتْ ممممممممممممممَ   وَ مكمممممممممممممم .555
  

  َم َ     ُمممممممممممممممممممممممممم   مَ ِم َامممممممممممممممممممممممممم    مممممممممممممممممممممممممم
   

 ِ مممممممممممممممممممممممذ َوَممممممممممممممممممممممممْ   َوِ ْامممممممممممممممممممممممَ   َو ِ  َ َ   وَ  .555
  

 ِتْ  مممممممممممم   ُهَامممممممممممم   ثَمممممممممممم    َوَممممممممممممم  َأْ ممممممممممممَ َ  َذ 
   

ُِ ُذو   .555  ْاِت مممممممممممم     وُ مممممممممممم   ْ  مممممممممممم ُ  َوْ مممممممممممم
  

ممممممممممممم   ِ َمممممممممممممم   ْامممممممممممممَ َد ْ   ِممممممممممممممْ  َهْ َهممممممممممممم   ُمَفس 
   

   ُمَتو  ممممممممممممم      َ ممممممممممممم َ  َ ْ مممممممممممممُ   َ ِك ممممممممممممممكممممممممممممم .555
  

 َوَ مممممممممممممممممْ  َ ِكْ مممممممممممممممممُ  ِ ْ َ مممممممممممممممممَو ِ  ُمْسممممممممممممممممم   
   

 ه َتُكممممممممممممممممممممممموُ   ْ  ممممممممممممممممممممممم ُ  إاّل َاِكممممممممممممممممممممممم َ َواَل  .556
  

 ه      َمْاُ وَ مممممممممممممممممممممممم    ُمممممممممممممممممممممممممَ ض  َ ُمْ ممممممممممممممممممممممممتَ 
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 َ مممممممممممممممممممممممم ِتيَمْعِ فمممممممممممممممممممممممم   َ مممممممممممممممممممممممم ِ ُ َد   وَ  .555
  

 ْاِفُ و  ثَُ مممممممممممممممم  ِ   َفمممممممممممممممم مَذ   كمممممممممممممممم ِضممممممممممممممممَ ِ
   

 َوَ ممممممممممممممممم َ  َ ْ ممممممممممممممممممُ  َوْ ممممممممممممممممممَ ُه  َو ْ َ مممممممممممممممممم    .555
  

   ُ ْ َِ َ مممممممممممممم َ    مممممممممممممم    ُمَ مممممممممممممم  َ    َوَكْ مممممممممممممم
   

 َدم  ْ ْسممممممممممممممُ  َفس ممممممممممممممَ    مْسممممممممممممممتَ َتْم  ممممممممممممممُ َ    .555
  

 َأْو ِممممممممممْ  ِاْسمممممممممَ     َاْ مممممممممَ    َسمممممممممَم  ِممممممممممْ  ذ  ِ 
   

  ْممممممممممممَتَ    َ ممممممممممم َ  ِ ْ ممممممممممم  َ  ُغَ مممممممممممم    وَ مكممممممممممم .555
  

 َ مممممممممممْ َم    َوَ ْ مممممممممممُ  َطممممممممممم َ  َاْفَسممممممممممم   َوَ مممممممممممَ  
   

 َوِمْاممممممممممممممممممَ  َأْ َدمممممممممممممممممم  َمْاَ مممممممممممممممممم َ   َوَأْكممممممممممممممممممَ  ُ  .551
  

 ِمْاممممممممممممممممممممَ  َأَ مممممممممممممممممممم    َوُاْكممممممممممممممممممممُ ُه ُمْ تَممممممممممممممممممممَ  ُ 
   

 َث ثَممممممممممممممممممممُ  َكِعْ ممممممممممممممممممممَ    ِفممممممممممممممممممممي َ مممممممممممممممممممم    .555
  

 ِ   تّمممممممممممممممم ِ   َ ْكممممممممممممممممُا    مممممممممممممممم   مممممممممممممممممذك   
   

ُِ  ْضِفممممممممممممممْ  ِ َ ْممممممممممممممم   َو  .555  َ ْعممممممممممممممَ َه  َو  ا   مممممممممممممم
  

 ُِ  َممممممممممممممممَ  َ ْ مممممممممممممممَ    َفْتَ ُدَمممممممممممممممم  اَل  ْ ممممممممممممممم 
   

 ِ ُْاثَمممممممممممممم  َوَذَكمممممممممممممم ْ  يْ   و ْثَامممممممممممممميْ إاّل  ْثَاتَمممممممممممممم .555
  

 َوَ َ مممممممممممممممم ْ  هَفُ ْعَ َ مممممممممممممممم ِ  َ ْ ممممممممممممممممَ  َ ْ مممممممممممممممم َ 
   

ِْ  مممممممممممم َو  تّممممممممممم ُ  ِف  .555  َ ك ُ مممممممممممو   َكَمممممممممممم  ُوِ ممممممممممم
  

ِْ   َأو  َ   َفمممممممممممممممممممم ْ ُ ْ ُ   ْ َِض ممممممممممممممممممممُ   ْضَتِ مممممممممممممممممممم
   

  َتْم  مممممممممممممممم   َ ه  ْاِ ممممممممممممممممْ  ُمْفممممممممممممممممَ     َوَ ْعمممممممممممممممم .516
  

 ِ  مممممممممممممممم َ َو ْ َ ْمممممممممممممممممُ  ِ ْاممممممممممممممممَ  َ ْعِ ممممممممممممممممِدْ  أُ 
   

ِِ ْضِفممممممممممممممممْ  ِ تَمممممممممممممممم ِ ي م همممممممممممممممم   َو  .515    َوأَْ مممممممممممممممم
  

  ِفممممممممممممي  و َ ْمممممممممممممُ  َ ْعممممممممممممَ َه  َ ممممممممممممْ  أُ    َفممممممممممممْ  
   

 ) َمممممممم  َأْفَعمممممممَ (  َأْو) َأْفِعمممممممْ  ِ مممممممِ (مْاِ مممممممْ   مممممممَو  .515
  

َ مممممممممممم       َوَ ممممممممممممْ  َفْ مممممممممممم   ُاِدمممممممممممميَ    ِتْ ممممممممممممو  َتَع  
   

 ْ ِاِدَمممممممممممممممم  كَأْفعمممممممممممممممِ    ت ْفِ ممممممممممممممم ِ  ِمممممممممممممممم ْ َو  .515
  

 ِفْعممممممممممممم   ُث ِثمممممممممممممي   ِممممممممممممممَ    ا ْفمممممممممممممِي َأِمممممممممممممم ْ 
   

ِ   تَممممممممممممممممممممم    َوِذ  َتَف ُ ممممممممممممممممممممم ِ  .515  ُمَ ممممممممممممممممممممم  
  

 َف ِ ممممممممممممممممم ِ  ِ َغْ مممممممممممممممممِ  َمْفُعمممممممممممممممممو    َوَأْفعممممممممممممممممم ْ 
   

 و ْهمممممممممممِ  ِ َمممممممممممم  ُ ْ مممممممممممِ ُ   َأْ مممممممممممِ ْ   وَأَ ممممممممممم ْ  .511
  

 َمَكممممممممم َ  َمممممممممم  َ ْعمممممممممَ     ممممممممم وِط َ مممممممممْ  َفَ ممممممممم ْ 
   

 ا  ُهَامممممممممممممممممممم  إاّل  ِسممممممممممممممممممممَو ثْ تِ أَ  ُ   الْسمممممممممممممممممممم .515
  

 َغْ مممممممُ   َضمممممممَ   َ  َ ممممممم   َ مممممممَ    ُسمممممممو   َسمممممممو 
   

 إاّل( َوَ َ ممممممممممممممم )مَفَاْ مممممممممممممممُ  ُمْسمممممممممممممممَتْثا  ِ ممممممممممممممم .515
  

مممممممممممممممم     ُموَ َ ممممممممممممممممم  ِإَذ   ْ َكممممممممممممممممَ ُ  َكممممممممممممممممم َ  تَ م 
   

 وُ   َ ممممممممممممممممم َ   ْ َ مممممممممممممممممْوُ  إاّل َ ُ ممممممممممممممممم َت ُممممممممممممممممم .515
  

  ْ  ْاِ ممممممممممممممْ  و ْ ممممممممممممممِ الْاَتَفمممممممممممممم       َو َ ممممممممممممممتُ و  
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  ممممممممممممممممم ُ  إالّ   َمممممممممممممممممم  َ ممممممممممممممممم َ       َتَ مممممممممممممممممو  ُ  .515
  

   و إاّل َ ْ مممممممممممممممممممممممممُ   ْ ُمَعمممممممممممممممممممممممممّ     َ ْ ممممممممممممممممممممممممم 
   

ْ  ُ َكممممممممممممممْ  ُذو   افممممممممممممممِي َغْ ممممممممممممممَ  َك ِممممممممممممممم ِ  .556  و  
  

 ِ   ْ َعَو ِممممممممممممممممممممممممم ِ َكمممممممممممممممممممممممم َ  ِإَذ   ِ َ َسمممممممممممممممممممممممم
   

   َمممممممممممم  َأتَممممممممممم  إاّل َ ِ مممممممممممي   ثُممممممممممم   َمممممممممممم مكممممممممممم .555
  

   ُمَ م ممممممممممممممممممممممممم     َ ممممممممممممممممممممممممَ ْ ُ  إاّل َ ْ مممممممممممممممممممممممم 
   

 ْ مممممممممممممممم ِ َوَممممممممممممممممم  ِسممممممممممممممممَو  إاّل ِ َ ْ مممممممممممممممم    َو  .555
  

 إاّل( َهمممممممممممممممممممممممِذِه ِ ممممممممممممممممممممممم ْ َضْف ِ ) ِ َغْ ممممممممممممممممممممممم 
   

 َضمممممممممممممممممَ   َوتَ ِ َ  َهممممممممممممممممم  َ ْ مممممممممممممممممِ   َ ِكممممممممممممممممم ْ  .555
  

  ْ َ مممممممممممم    أ  مممممممممممم   ِ ِدمممممممممممم     ا ممممممممممممُ  ِمْثمممممممممممم 
   

ممممممممممممم َ ) َتْاِ ممممممممممممم ُ  .555  اَل( إْ  َ  َ مممممممممممممَ ْ  َمممممممممممممم  ُاك 
  

 ِممممممممممممممْ  َغْ مممممممممممممِ  َتْامممممممممممممِو     َوَ مممممممممممممْ  ُتَكممممممممممممم   َ 
   

 َ  ِفمممممممممممي   ممممممممممم   ِ   فممممممممممم  ْ َت ُممممممممممموُ   اَل َ  ممممممممممم .551
  

   َوَتْكمممممممممممم  ُ  ُ ِكمممممممممممم  ْ ِفممممممممممممَممممممممممممم  َ  َ ممممممممممممَ ْ   ُ 
   

 َكَاْ ممممممممممممممو  اَل ِفممممممممممممممي   مممممممممممممم   ِ  َ ْ  مممممممممممممم   َواَل  .555
  

 ْممممممممممممممممممممممممممم ََأ   َوأَْ ِغَدمممممممممممممممممممممممممم   َوَأْ ِمممممممممممممممممممممممممممَ   
   

َ   َوَ  َ مممممممممممممممممممممم َ  .555    ا ِكَ هِ مممممممممممممممممممممم  ْ إْ  ُكمممممممممممممممممممممم  
  

   اَل ُغممممممممممَ َ  ِفممممممممممي  ْ ِ ممممممممممم   َواَل  ْممممممممممم ََأهمَكممممممممم
   

َ هُ  .555  ثُمممممممممممممممم    ْ ُمامممممممممممممممم َ    َضْمَسممممممممممممممممُ  ُمَ مممممممممممممممم  
  

  ْ ُمْفمممممممممممممممممممَ ُ   ْ َعَ مممممممممممممممممممُ   ثُممممممممممممممممممم     ا ِكممممممممممممممممممم ه
   

555.  ُِ  َمْ ُ ممممممممممممممممموَ     َأْو اَل  َكممممممممممممممممممَذ   ْ ُمَ مممممممممممممممممم 
  

ُِ ثُمممممممممممممممممم       مممممممممممممممممم    ُ  ِ    ممممممممممممممممممِذ  ُ َ مممممممممممممممممم 
   

 َفممممممممممممممممم ْ ُمْفَ ُ   ْ َعَ مممممممممممممممممُ   َو   مممممممممممممممممِذ  تَمممممممممممممممممُ  ْ  .556
  

 ِكَ ُهَممممممممممممم  ِمممممممممممممْ  َغْ ممممممممممممِ  َتْاممممممممممممِو    ُ َ مممممممممممم ْ 
   

 َت ُممممممممممممموُ    مممممممممممممم  َ ْ مممممممممممممُ   َو مممممممممممممم  ُ ممممممممممممممَغْ  ُ  .555
  

 َمْاُ مممممممممممممممممممممموَ ُ   اَل َغْ مممممممممممممممممممممم ُ   ْ َ ممممممممممممممممممممممو     ِ 
   

ِْ َ َدمممممممممم    تأا ممممممممممَض ِفممممممممممي  ْ َمْضتُممممممممممو ِ َو  .555  ْ ممممممممممِذ
  

 ِ َدمممممممممممممممم   ْ ُمامممممممممممممممم َ   ِ ممممممممممممممممْهَ  ِ ْ تَممممممممممممممممْ ِض  ِ 
   

ِْ َأِض ممممممممَ  َممممممممم  ِممممممممم َ َو  .555   ْ دمممممممم ِ  َ ممممممممَ   ْ ممممممممِذ
  

  ض  َأْكثَممممممممممممممممم َ إْ  َ َ ممممممممممممممممم    َوِممممممممممممممممممْ  ثَمممممممممممممممم
   

ِْ َمعممممممممممم ممممممممممم    وأ  .555 َِ     ممممممممممم  ُ ْ مممممممممممِذ   ِ  ْ َ مممممممممممْ 
  

 ِو  َمْاُ مممممممممو    َوِفمممممممممي  ِمْسمممممممممِك  ِ ِفمممممممممي َاْ ممممممممم
   

 َت ُممممممممموُ    ممممممممم  َ ْمممممممممم   َو ممممممممم  ُسمممممممممع   َو ممممممممم  .551
  

 َو ممممممممم    َو ممممممممم  ِمْسمممممممممُ  َ مممممممممَ  ُامممممممممو   َممممممممممْاُ  
   

 ِ َسمممممممممممممَ  ْ  ُهمممممممممممممَو    مممممممممممممِذ  َ ممممممممممممم َ  َ َ  َاممممممممممممم    .555
  

 ْاَتَ ممممممممممممم ْ ِ مممممممممممممِ    ُو ُمممممممممممموِ  ِفْعممممممممممممم   َف ِ ممممممممممممم   
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 ِ ْ َفتَمممممممممممممم  إْ مممممممممممممم ال  َ مممممممممممممم َ  َ ْ ممممممممممممممُ  مَكمممممممممممممم .555
  

 َمممممممممممممممممم ال ْوِ  ْ ِتَغممممممممممممممممم َ  َ ممممممممممممممممم   َ َوِ ْهتُممممممممممممممممم
   

 ُهمممممممممممممممَو ِسمممممممممممممممُ  ُمْاَتِ مممممممممممممممُ    ِإْذ َ ْ  ُمممممممممممممممو .555
  

  ْ ِفْعمممممممممممممم ُ   ُ َ َ مممممممممممممم َ  َمممممممممممممممْ  ُفِعممممممممممممممَ  َمْعمممممممممممممم
   

   َ  َ َاممممممممممم   ْ َم مممممممممممُ  َو ْ َ مممممممممممْ َ  َسمممممممممممو مَكممممممممممم .555
  

 ْسمممممممممممممممممممَتَو  ْ َمممممممممممممممممممم ُ  َو ْ َضَ مممممممممممممممممممَ َ   ْ َ   وَ 
   

   مضفمممممممممممممممممموُ  ِِ  َو ْ  مممممممممممممممممم َفِ   ْ ِ مممممممممممممممممم ْ  َ  .556
  

     َوَذ  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وُ    ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعِ  َ تَ وَ 
   

 وك  دممممممممممممممم  َمْ ُموَ مممممممممممممممُ  ِفمممممممممممممممي   َ ْسمممممممممممممممَمَ   .555
  

 َممممممممممم  َ مممممممممم    َوُمممممممممممْذ  َوُمْاممممممممممُذ َ ممممممممممم َوَممممممممممم   
   

ِْ ِ َتْامممممممممممممممِو     َوُاممممممممممممممموِ  َ ممممممممممممممم ِفيَو  .555  ْ مممممممممممممممِذ
  

ْ ممممممممممممممم  ِ  ِمممممممممممممممم ْ  َ َ َمممممممممممممممم َ  ِْ    ِِ  ُمَ ممممممممممممممم 
   

 ثُممممممممممممم      ممممممممممممم ف   ممممممممممممم  َ َ ممممممممممممم  َأْ َسممممممممممممم  ِ  .555
  

 ِفمممممممممي(  و  ممممممممم   ِ )ِممممممممممْ (  و) تَمممممممممْأِتي ِ َمْعَاممممممممم 
   

   ثَممممممممممممْوِ  ضمممممممممممم    ِ مممممممممممم  ِ   ْ ِضَ مممممممممممم  ِ مَكمممممممممممم .555
  

مممممممممممممممممم  ِ  َ ممممممممممممممممممَذ ِ  ُكف مممممممممممممممممم     َفممممممممممممممممممَ ْا   َتم 
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العباد، والصالة والسالم على من َجَزَم  ع  فْ نَ ب نفَسه ل  صَ الحمُد هلل الذي رفَع رتبَة َمْن نَ 
 حوال  م ن الصحة والفساد.زوا بين الَ وأصحاب ه الذين مي   بخفض  رتبة  أهل  العناد، وعلى آل ه

 م ا بعد:أَ 
ي ة، المسمى  وم  للشيخ: عبد السالم بن مجاهد  ة(ي ْل ْجْ الْ ْبْ اكْ وْ كْ بـ)الْ فهذا شرٌح لَنْظم اآلُجرُّ

ط ي ة(.سميته:  (2)،النبراوي   ْالخ  العميم، بجاه سيدنا  فعَ به الن   ْن ينفعَ أَ  سأل اهللَ وأَ  )ف ت حْغاف ر 
، آمين.  مَحم ٍد النبيِّ الكريم 

يمْ ) ْالر ح  م ن  ْالر ح  ْالل ه  م  ة االتصال على شدِّ  بعد الباء؛ تنبيها   )اسم(فحذف ألف  (:ب س 
بلفظ  )اسم(عند اتصال  ف اللفُ حذَ تُ  فلذلك لمْ  (3)؛ول َكثرة االستعمال ،- تعالى –بذكر اهلل 

. (4)علىك الَ ربِّ  م  اسْ اهلل حالوٌة، َأو اإلضافة إلى اسم آخر، نحو: ب   ر اسم  كْ آخر، نحو: ل ذ  
شارة  لت الباءُ وِّ وطُ  ْن كان مُ  ؛ للداللة على الحذف؛ وا   نْ مَ صل ب  ، إذا ات  ضا  ف  خَ نْ إلى أن  الشيء وا 

 ت؛ ل ُتشاب َه حرُكُتها عَمَلها.رَ س  تفع؛ ارتفع تبعا  له، وكُ رْ هو مُ 

ه، م الجاللة مدلولُ اسْ ريد ب  أُ  إلى اسم الجاللة حقيقة، بتقدير الالم؛ إنْ )اسم(ْإن  إضافة  م  ثُ  
 ه.ريد به لفظُ ؛ إْن أُ قدس، وللبيان  الَ  وهو الذاتُ 

؛ بناء  ثانٍ  تٌ عْ بالجر، نَ  )الرحيم(ْهلل؛ تأتي في تٌ عْ ه نَ على أن   )الرحمن(؛ت رْ رَ إْن جَ  م  ثُ  
 ، ؛ لكثرة وقوعه في القرآن متبوعا  صفة مشبهة، إ م ا على القول: بأن ه علمٌ  )الرحمن(على أن  

  

                                                           
 .تقسيم مادة الكتاب ]...[ زيادة يقتضيها ((1
 من الدراسة. ،24/ الصفحة :( تنظر(2
لنها ألف وصل. وقيل: ال حذَف؛ لن   ؛ُذكر أنها حذفت ليوافَق الخطُّ اللفَظ، فلما سقطت الهمزة لفظا  سقطت رسما ، وأنها سقطت ((3

عرابه، الزجاج:  ٌم( أو)ُسم( بكسر السين َأو ضمها فلم ا دخلت  الباُء ُسكَِّنت السين تخفيفا ، ينظر: معاني القرآن وا  ، 33/ 1الصل:)س 
 .21/ 1، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي: 14/ 1إعراب القرآن، النحاس: 

: عن الكسائي والخفش 123/ 1، وابن عادل في: اللباب في علوم الكتاب: 21/ 1حكى السمين الحلبي في: الدر المصون:  ((4
 نحو: بسم  ربِّك، بسم  الخالق. -تعالى  -جواز َحْذف ها إذا ُأضيفت إلى البقية من أسماء الباري 
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ر؛ لن  البدل على نية تكرار مقد   بعاملٍ  مجرورا   (1)،؛ فيعرب بدال  من الجاللةال تابعا  
 >على الخبرية، والنصب على التعظيم. (2) : صفة له، ال للجاللة، وبالرفع)الرحيم(العامل، و

ذا َنَصْبَت   دون الجر؛ لن  في  والنصب   (3) بالرفع،< )الرحيم(؛ تأتي في)الرحمن(وا 
، فال ُيؤخر عن للشيء بعد االنصراف عنه؛ ولن  التابع أشدُّ انقطاعا   القطع ثم اإلتباع رجوعا  

 .(4)محمد المير كما أفاده الشيخ/ 1/ظ المقطوع، 
ذا رفعته، تأتي في   تعالى  -َأيضا  بالرفع، والنصب دون الجر؛ لما ُذك ر، وبه  )الرحيم(وا 

 نستعين في جميع المور. -

*** 
  ثم قال الناظم:

ــــــــــــــــــلْ  .1 ل ي ــــــــــــــــــه ْال ج  ب  ــــــــــــــــــ ْر  ــــــــــــــــــوُلْر اج  ْي ُق
ْْ

ــــــــــــ ــــــــــــُ ْالس  ب  ْالّشــــــــــــاف    ع  ــــــــــــل يل  ْ ْالم  ْالس 
ْْْ

هو  السالم(:)عب ْ، أي التنزيه: كالقدم. و(5)هو المتصف بصفات الجالل )الجليل(:فمعنى 
َب إليه؛ لكونه كان  (7)،نسبة إلى اإلمام الشافعي   :)الشاف  (و (6).ذرية مجاهد النبراوي   من فُنس 
وهو  -رضي اهلل عنه  - (8)نسبة إلى سليل )السليل (:د على مذهبه، فهو إمام مذهبه. ويتعب  

 . صحابي  
                                                           

ممتنٌع؛ لن  االسم الول )اهلل( ال يفتقر إلى َتْبيين؛ لنه أعرف السماء : أن  البدل 42( ذكر السهيلي في: نتائج الفكر في النحو/ (1
 ها وأبينها؛ فهم قالوا: وما الرحمن ؟ ولم يقولوا: وما اهلل؟.كل  
 . لرحمنأي: برفع ا ((2
 >...< ساقط من أ. ((3
السنباوي، اْلَمْشُهور  المالكي بن ُمَحم د بن اْحَمد ُمَحم د أبو عبد اهلل، وهو 1ظ/  -مير على الزهرية، اللوحةينظر: حاشية ال( (4

َية على شرح الشذور، وحاشية على مغني اللبيب، توفى سنة  هـ،  1232بالمير اْلَكب ير، عالٌم في اللغة والنحو والفقه، من تصانيفه: َحاش 
 .68/ 3: ، معجم المؤلفين358/ 2، هدية العارفين: 1665فيض الملك الوهاب المتعالي/ ينظر: 

ز  َواْلملك والتقدس َواْلعلم 115ذكر الغزالي  في: المقصد السنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى/  ((5 َي اْلع  : أن  صفات الجالل ه 
َفات.  والغنى َواْلُقْدَرة َوَغيرَها من الصِّ

 من الدراسة. ،24/ الصفحة :( تنظر(6
القرشي، أحد الئمة الربعة المجتهدين، والذي ُينسُب إليه المذهب الشافعي، برع  الهاشميمحمد بن إدريس بن العباس  أبو عبد اهلل ((7

ُينظر: حلية  ،هـ 204سالة في الصول، توفي سنة في اللغة وعلوم الحديث والفقه وأصوله، من مصنفاته: كتاب الم في الفقه، والر 
، سير أعالم 163/ 4وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان:  ، وفيات العيان63/ 3الولياء وطبقات الصفياء، أبو نعيم الصبهاني: 

  .32/ 3، معجم المؤلفين: 5/ 10النبالء، الذهبي: 
حبته من عدمها بناء  على رواية وناقشوا صحة إثبات ص -سليل الشجعي -اقتصر من ترجم لهذا الصحابي على ذكر اسمه  ((8

: "إن ه أبو السليل، ومن قال السليل فقد أخطأ". وقال أبو نصر بن ماكوال في: 320/ 1حديٍث له، وقال ابن القانع في: معجم الصحابة: 
 حدا  اسمه السليل".: "وال أعرف في الصحابة أ337/ 4اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في السماء والكنى والنساب: 



 مقدمة الشرح                                                                                                                 فتح غافر الخطية 

 
3 

 قال الناظم:
ــــــــــــــــــــ .2 ــــــــــــــــــــُ ْل ل  م  ــــــــــــــــــــلْ ْهْ ال ح     ْ ــــــــــــــــــــ   ف  ْل ر 
ْْ

ــــــــــــم  ْ ل  ــــــــــــلْ ع  ا  ْال ج  ْل خ ــــــــــــ   م  ــــــــــــب ا  ْون ص 
ْْْ

ــــــــــــــــــ ْ  .3 ج  ل ــــــــــــــــــم ْالنحــــــــــــــــــوْ م اْ و  ْع  ْب ــــــــــــــــــ  ن  ْم 
ْْ

ــــــــــو   ــــــــــاْي ح  ْف يم  ــــــــــ   ْالل    ــــــــــُ ْحــــــــــال  يي ْت م 
ْْْ

علـى صـيغة الثنـاء؛ الشـتمال حرفـه علـى: الحـاء الحلقيـة، والمـيم الشـفهية،   (مْ حْ )الْ واختار صـيغة 
ـ يخلو مخرج من أصول المخارج والدال اللسانية؛ لئال   ب الحمـد بالكليـة. والـالم فـي ْصـنَ  نْ الثالثة م 

 ۅْۋْۋْچ :-تعــالى  -هلل لرفــع العلمــاء، قــال احمــد أه قــال: للتعليــل؛ كأن ــ )لرفــ (قولــه: 

ــــــــــال  (1) چۉ ۉ ۅ ْىت مت خت حت  جت يب ىب مب چ :-تعــــــــــالى  -و ق

َئة درجــــة، مــــا بــــين (3)، قــــال ابــــن عبــــاس(2) چيت :" للعلمــــاء درجــــات فــــوق المــــؤمنين بســــبعم 

َئة عام" الدرجتين  من بحر الطويل : -رضي اهلل عنه  -إلمام الشافعي وقال ا (4)مسيرة خمسم 

ــــــــــــــــى ْلم  والتُّق ــــــــــــــــى واهلل  ب ــــــــــــــــالع   حيــــــــــــــــاُة اْلفت

ـــــــــــــــــاٍر ل ذات ـــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــا الْعتب ـــــــــــــــــْم َيُكون  إذا ل

   
 َوَمـــــــــــــْن َلـــــــــــــْم يـــــــــــــُذْق ذل  الـــــــــــــت علم  ســـــــــــــاَعة  

ـــــــــه     ـــــــــْأَس اْلَجهـــــــــل  طـــــــــوَل َحيات  (5) تجـــــــــر َع َك

   
 :-من بحر الوافر  -وقال غيره 

ـــــــــــــــــــناءٌ   وكـــــــــــــــــــلُّ َفضـــــــــــــــــــيلٍة ف يهـــــــــــــــــــا َس

لــــــــــَم مــــــــــن هاتيــــــــــك أســــــــــنى    َوَجــــــــــْدُت الع 

   
 فــــــــــــــال َتْعتَــــــــــــــد  َغيــــــــــــــَر العلــــــــــــــم  ُذْخــــــــــــــرا  

(6) فــــــــــــــزن  العلــــــــــــــَم َكنــــــــــــــٌز َلــــــــــــــْيَس َيْفنــــــــــــــى  
 

   
  

                                                           
 من سورة فاطر. 28اآلية  ((1
 من سورة المجادلة. 11اآلية  ((2
الصحابي الجليل، والعالم الحبر، توفي  -َصل ى اهلُل َعليه  وَسل م  -عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم الرسول  العباس( أبو (3

أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن  ،226القربى، محب الدين الطبري/  هـ، ُينظر: ذخائر العقبى في مناقب ذوي78بالطائف سنة 
 .35/ 4العالم:  ، 331/ 3م النبالء: ، سير أعال186/ 3الثير: 

، المجالس الوعظية 5/ 1، إحياء علوم الدين، الغزالي: 145( نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف، أبو طالب المكي/ (4
 ريجا .، وكلهم عزوه البن عباس دون أْن يذكروا له إسنادا  َأو تخ81/ 2في شرح أحاديث خير البرية، شمس الدين السفيري: 

..... 34 -33( ديوانه/ (5 ْلم  َوالتَُّقى.... ومْن لم يذق مر  التعلم   ، ورواية الديوان: َوَذاُت اْلَفَتى والل ه  باْلع 
ديوانه، ولم أقف على نسبة أخرى على كثرة  :: أنهما للزمخشري، وليسا في43في: المعيد في أدب المفيد والمستفيد/  ذكر العلموني   ((6

 البحث والتفتيش.
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 :-من بحر الطويل  -وقال آخر 
 َتَعل ـــــــــــــْم فـــــــــــــزن  العلـــــــــــــَم َأْزَيـــــــــــــُن للفتـــــــــــــى

 الــــــــــت كلم  مــــــــــن الحل ــــــــــة  الحســــــــــناء  عنــــــــــد   

   
ــــــــْيَس بعــــــــالمٍ   وال خيــــــــَر فــــــــيمْن عــــــــاش َل

ـــــــــــواَب الســـــــــــماء  بُســـــــــــل م     ـــــــــــو نـــــــــــال أب  (1) ول

   
 

( ْ:)وقوله ا ل  ْالج  ب ام( الالم للتبيين، وهو معمول لـ ل خ    أحمُد اهلل؛ لنصبه  :/2/و والمعنى )ن ص 

هم الجهَل، كما قال  أي:  (2)چٺ  ٺ        ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀْچ :-تعالى  -إياهم؛ ل َخْفض 

 .(3)اسألوا أهل العلم

ْوقوله:  م ام( مضاف إلى الفاعل، بخالف المصادر التي قبله؛ فزنها مضافة إلى )وج   
ب ام(.؛ فهو معمول َأيضا  لـ)خ  ْالجال(مفاعيلها، وهو معطوف على   )ن ص 

ْعلمْالنحو(وقوله:   في  عٍ شار   إلى آخره؛ إشارة إلى تعريف علم النحو، فزنه ينبغي لكلِّ  )ب ن 
ٌم بقواعَد، لْ فتعريف علم النحو: هو ع   .فيه: بتعريفه، وموضوعه، وغايته ر عَ شَ المُ  ْن يعرفَ أَ  مٍ لْ ع  

وموضوعه الكلماُت العربيُة من حيث: اإلعراب،  (4)عرابا  وبناء .ُيعرف بها أحواُل أواخر الَكل م إ  
، وبها ُيصاُن اللساُن عن اللحن،  والبناُء، واإلفراُد، والتركيُب. وغايُتُه: معرفُة أحوال  الكلمات 

  ويستعان على فهم كالم اهلل، ورسول ه، وكالم  العرب. 

                                                           

، المستطرف في كل فن مستظرف، البشيهي: 82/ 4( لصالح بن جناح اللخمي في: ربيع البرار ونصوص الخيار، الزمخشري: (1
 فقد ساق فيه كثيرا  من نظمه. ،المطبوع المحقق: الدب والمروءة . ولم أقف على البيتين في متن كتابه52/ 1
 من سورة النحل. 43اآلية  ((2
 .334/ 5: كثير ابن القرآن العظيم، تفسيرينظر:  ((3
 ،41/ 1: على ألفية ابن مالك يشرح الشمون ،236/ 1: والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي ( ينظر: توضيح المقاصد(4

 .218معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد اللبدي /  ،143الكليات، الكفوي/ 
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م ام(وقوله إلى آخره: إشارة إلى تحريض َتَعلُّم النحو، وتعليمه؛ كما جاء في الخبر عن  :ْ)ج   
من  -رضي اهلل عنهم أجمعين  - (4)، وعلي(3)، وعثمان(2)، وعمر(1)ربعة: أبي بكرالخلفاء الَ 

على اإلعراب في الكالم، فأبو بكر قال:" بعض إعراب القرآن أحبُّ إلي  من حفظ  بعض   الحث  
. (6)راب"عْ آية  بال إ   أْن أحفظَ  نْ م   القرآن أحبُّ إلي   نْ آية  م   بَ ر  ْن ُأعْ وعمر قال:" لََ . (5)حروفه "

ذا سمعه يَ تَ يخطئ؛ فَ  أنه كان إذا سمع رجال   :يَ ك  حُ وَ  . وعثمان (7)ةر  بالدِّ  هُ بَ رَ ؛ ضَ لحنُ ح عليه، وا 
. وعليٌّ قال:" تعلموا العربية؛ فزنها (8)شهيد " ه؛ كان له عند اهلل كأجر  بَ رَ عْ قال: " من قرأ القرآن فأَ 

أنه قال:  –َصل ى اهلُل َعَلْيه  وَسل م  - . وجاء في الخبر عن النبيِّ (3)في المروءة " وتزيدُ  ت العقلَ ب  ثْ تُ 
 بُ تُ كْ ٌك، يَ لَ ه؛ ُوكَِّل به مَ ُيعربْ  مْ لَ فَ  القرآنَ  أَرَ قَ  نْ مَ  )). وقال أيضا: (10) ((هسانَ ل   حَ صلَ أَ  رأ  امْ  اهللُ  مَ ح  رَ  ))

 بعينَ سَ  حرفٍ  كلِّ بون له ب  تُ كْ يَ  الكٍ مْ أَ  ه كل ُه؛ ُوكَِّل به أربعةُ بَ رَ ْن أعْ ز  ، فَ ناتٍ سَ حَ  عشرَ  فٍ رْ حَ  له بكلِّ 
 مة.ل  والمراد بالحرف: الكَ  (11) ((ةنَ سَ حَ 

                                                           

ُينظر:  ،هـ13، توفي بالمدينة سنة الراشدين يق، أول الخلفاءالقرشي، الصحابي، الصد   بد اهلل بن عثمان بن عامر التيمي( ع(1
 .271/ 6ة، ابن حجر: ، اإلصابة في تمييز الصحاب355/ 2، سير أعالم النبالء: 205/ 3، أسد الغابة: 167/ 1المعارف: 

 ،هـ23لمحراب النبوي بالمدينة سنة ، استشهد في االراشدين القرشي، ثاني الخلفاء ( أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي(2
 .33، تاريخ الخلفاء، السيوطي/ 337/ 2، سير أعالم النبالء: 642/ 3، أسد الغابة: 173/ 1ُينظر: المعارف: 

ُينظر:  ،هـ 35لفاء الراشدين، استشهد سنة ، ثالث الخالموي بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسعثمان بن عفان  ( أبو عمرو(3
 .134، تاريخ الخلفاء/ 480/ 3، أسد الغابة: 1037/ 3 في معرفة الصحاب، ابن عبد البر: ، االستيعاب131/ 1المعارف: 

، وصهره، ورابع الخلفاء -َصل ى اهلُل َعليه  وَسل م  -علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم الرسول  أبو الحسن ((4
 .588/ 3، أسد الغابة: 65/ 2، وفيات العيان: 1083/ 3ُينظر: االستيعاب:  ،هـ40شدين، استشهد في الكوفة سنة الرا
، والغافقي في: لمحات النوار وري الظمآن 20/ 1: قف واالبتداء في كتاب اهلل عز  وجلرواه أبو بكر بن االنباري في: إيضاح الو ( (5

 ، وعزياه إلى أبي بكٍر وعمر معا .300/ 1لمعرفة ما ورد في ثواب قارئ القرآن: 
وينظر: الجامع  ،20/ 1: ، وأبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف واالبتداء348رواه القاسم بن سالم في: فضائل القرآن/  ((6

 ، وكلهم عزوه إلى أبي بكر وليس إلى عمر.138/ 4، اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي: 23/ 1لحكام القرآن، القرطبي: 
 .51/ 1: ( رواه أبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف واالبتداء(7
: الجامع لحكام ، وينظر300/ 1قي في: لمحات النوار: ، والغاف20/ 1: رواه أبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف واالبتداء ((8

 .، وكلهم عزوه إلى عمر بن الخطاب، وليس إلى عثمان138/ 4، اإلتقان في علوم القرآن: 23/ 1القرآن: 
المقرئ في: ، وأبو طاهر 31/ 1: ، وأبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف واالبتداء210/ 3رواه البيهقي في: شعب اإليمان:  ((3

 . وكلهم عزوه إلى عمر بن الخطاب، وليس إلى علي.32أخبار النحويين/ 
، الرقم 257/ 2، والبيهقي في: شعب اإليمان: 1434، الترجمة 336 -335/ 3( أخرجه العقيلي في: كتاب الضعفاء الكبير: (10

لبغدادي في: الجامع لخالق الراوي وآداب ، والخطيب ا3206، الرقم 253/ 2، والديلمي في: الفردوس بمأثور الخطاب: 1678
 .1066، الرقم 24/ 2السامع: 

ثين ، وفي سنده وصحته كالم، ينظر: المجروحين من المحد  16/ 1( رواه أبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف واالبتداء: (11
 .68/ 7، لسان الميزان، ابن حجر: 541/ 4، ميزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي: 160/ 3والضعفاء والمتروكين، ابن حبان: 
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إليه، وقد ٍم من: فقه، وتفسير، وحديث، وغيرها َيفتقُر لْ وينبغي االعتناُء بعلم النحو؛ إْذ كلُّ ع   
–َصل ى اهلُل َعَلْيه  وَسل م  -: قال رسول اهلل (1)على ذلك آثاٌر: قال أبو جعفر محمد ورد في الحث  

، وابن عباس كانا (4)أن  ابَن عمر: (3)وعن ابن دينار (2) .((بوا القرآنر  عْ تُ  يْ ؛ كَ بوا الكالمَ ر  عْ أَ )) :
 أَرَ قَ  نْ قال: "مَ  –رضي اهلل عنه  –وعن أبي بكر الصديق  (5).هما على اللحنأوالدَ  /2 /ظيضربان  
قال: "إذا كان  (7)بةعْ . وعن شُ (6)هيد "شَ  ر  جْ أَ كَ  القيامة   ومَ يَ  ه، فمات؛ كان له عند اهلل  بَ رَ عْ القرآن، فأَ 

. قال علي (8)الُمحدُِّث ال يعرف النحو؛ فهو كالحمار، يكون على رأسه مخالت، َلْيَس فيها شعير"
 :-من الرمل  - (3)الحسين الصبهانيبن 

ـــــــــــــــب  النحـــــــــــــــَو مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــم  فقـــــــــــــــد  أحب

ــــــــــــــرفْ     ُيــــــــــــــْدر ُك اْلَمــــــــــــــرُء بــــــــــــــه أعلــــــــــــــى الش 

   
ــــــــــــــــــــــه    إ نمــــــــــــــــــــــا النحــــــــــــــــــــــويُّ فــــــــــــــــــــــي مجلس 

ـــــــــــــــــــين الس ـــــــــــــــــــدفْ    ـــــــــــــــــــٍب ب  كشـــــــــــــــــــهاٍب ثاق

   
ــــــــــــــــْن فيــــــــــــــــه  كمـــــــــــــــــا  َيْخــــــــــــــــرُج القــــــــــــــــرآُن م 

ــــــــــــدفْ ر  َتخــــــــــــرُج الــــــــــــد     (10)ُة مــــــــــــن َجــــــــــــْوف  الص 
 

   
 

                                                           

في  -هذا كلُّ ما ذكرته كتب التراجم عنه، وقد أنكر شعيب الرناؤوط  ،النصاري، المؤذن، من التابعين، وشهد يوم الدار ... ((1
: 6/ 5بقات الكبرى: : الطأن  اسمه محمد بن علي، ونقل اإلنكار عن العلماء؛ إْذ قال ابن سعد في -414/ 16مسند أحمد: تحقيقه ل

َوَقال الترمذي نقال  عن المزي في: تهذيب الكمال في أسماء ، غيُر منسوب".: "... 63/ 7اإلصابة: ". وقال ابن حجر في: ولم ُيَسم  لنا"
 ".: "ال ُيْعرف اسُمهُ 131/ 33الرجال: 

، وفي سنده وصحته 22/ 1، وأبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف واالبتداء: 343( رواه القاسم بن سالم في: فضائل القرآن/ (2
 .558/ 1، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: 607/ 1كالم، ينظر: كنز العمال، المتقي الهندي: 

 ،هـ127ن رجال الصحيحين، توفي سنة مو ث مكثُر من الرواية، الخطاب، إمام محد  بني  عبد اهلل بن دينار، مولى ( أبو عبد الرحمن(3
 .124/ 4، تهذيب الكمال: 124/ 4ُينظر: حلية الولياء: 

، صحابي  جليل، كان كثير العلم، وال ( أبو عبد الرحمن(4 تمسك بالسنة، توفي بمكة سنة عبد اهلل بن عمر بن الخطاب العدوي  القرشي 
 .336/ 3، أسد الغابة: 353، 350/ 3، االستيعاب: 468/ 3معجم الصحابة، البغوي: ُينظر:  ،هـ73
: أبو بكر بن االنباري في، و 240/ 5، وابن أبي شيبة في: المصنف في الحاديث واآلثار: 304( رواه البخاري في: الدب المفرد/ (5

 .25/ 1إيضاح الوقف واالبتداء: 
، وينظر: الجامع لحكام 183/ 1، والمستغفري في: فضائل القرآن: 20/ 1رواه أبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف واالبتداء:  ((6

 ، وكلهم عزوه إلى عمر بن الخطاب وليس إلى أبي بكر.138/ 4، اإلتقان في علوم القرآن: 23/ 1القرآن: 
، من رواة كي  العت بسطام شعبة بن الحجاج بن الوردأبو  ((7 ، كان يسمى: أمير المؤمنين في الحديث، من ئهوعلما الحديث الزدي 

، 144/ 1، تذكرة الحفاظ : 353/ 10هـ، ُينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي:  160مصنفاته: الغرائب في الحديث، توفي سنة 
 .164/ 3العالم: 

 .260/ 2، والبيهقي في: شعب اإليمان: 61/ 1واالبتداء: رواه أبو بكر بن االنباري في: إيضاح الوقف ( (8
د اْلُقْرآن، وشرح اللمع الباقولي   أبو اْلحسن... ( (3 ، الضرير، كان عالما  في اللغة والنحو والفقه والقراءات، من مصنفاته: الَبَيان ف ي َشَواه 

، نكث 1737/ 4، معجم الدباء: 160/ 2، بغية الوعاة: 243 /2هـ، ُينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي:  543توفي سنة 
 .134الهميان في نكت العميان، الصفدي/ 

معجم في:  نقل ، إال أن  ياقوت160/ 2بغية الوعاة:  ،134، نكث الهميان/ 243/ 2إنباه الرواة: هذه البيات للباقولي في:  ((10
 ".تحقق أن  هذه البيات من إنشاده ال من إنشائهوبعد ذلك البيهقي قوَله: "عن  ،1737/ 4الدباء: 
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 :-من الرجز  -وقال آخر 
 اْقتَـــــــــــــــــــب س  النحـــــــــــــــــــَو فـــــــــــــــــــنعَم الُمْقتَـــــــــــــــــــبْس 

 والنحـــــــــــــــــــُو َزيـــــــــــــــــــٌن وجمـــــــــــــــــــاٌل ُمْلـــــــــــــــــــَتَمْس   

   
ــــــــــــــــــــْس  ٌم حيــــــــــــــــــــُث َجَل  صــــــــــــــــــــاحبُه مَكــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــالن فس   ـــــــــــــــــــْهال  ب ـــــــــــــــــــالكالم  َس ـــــــــــــــــــُذ ب  يأُخ

   
ـــــــــــــــْى واْنَعَكـــــــــــــــْس   َمـــــــــــــــْن فاتَـــــــــــــــُه َفَقـــــــــــــــْد َتَعم 

ـــــــــــــن الَعـــــــــــــيِّ خـــــــــــــرْس     َكـــــــــــــَأن  مـــــــــــــا ب ـــــــــــــه  م 

   
ــــــــــــــــــــــَق إال  ـــــــــــــــــــــُق الَمْنط   بــــــــــــــــــــــالَخَلسال َيْنط 

ـــــــــوُل مـــــــــا لَـــــــــْم َيُكـــــــــْن بـــــــــالنحو  َطفَـــــــــس    والق

   
ـــــــــــــَرْس  مـــــــــــــار  والف ـــــــــــــْين الح  ـــــــــــــت اَن مـــــــــــــا َب  َش

ـــــــــــــــر س   ـــــــــــــــذي َخ ـــــــــــــــاطُق وال  (1) ال يســـــــــــــــتوي الن

   
 

 .(3)َأْي: من الجهل (من الَعيِّ ). وقوله:(2)ي الحيةشْ مَ َأْي: أظلَم، ومشى كَ  (وانعكْس )وقوله:

بالفاء، َأْي:  )طفس(. وقوله:(4)َأْي: االختالط، واالشتباه، وهو: عدم الظهور :)بالخلس(وقوله  
ر  .(5)مات، واستُقذ 

 :-من بحر الرمل- (6)وقال الكسائي 

 
ـــــــــــــــــــــــاٌس ُيت َبـــــــــــــــــــــــعْ   إ نمـــــــــــــــــــــــا النحـــــــــــــــــــــــُو قي

 وبــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــي ُكــــــــــــــــــلِّ َأمــــــــــــــــــٍر ُيْنَتفَــــــــــــــــــعْ   

   
 فـــــــــــــــز ذا مـــــــــــــــا أبصـــــــــــــــَر النحـــــــــــــــَو الفتـــــــــــــــى

 َمـــــــــــــــر  فـــــــــــــــي المنطـــــــــــــــق  مـــــــــــــــر ا  فات َســـــــــــــــعْ   

   
 فات قــــــــــــــــــــــــاُه ُجــــــــــــــــــــــــلُّ َمــــــــــــــــــــــــْن جادَلـــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــْن َجلـــــــــــــــــــيٍس نـــــــــــــــــــاطٍق َوُمســـــــــــــــــــتمعْ     م 

   
ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــْم ُيبصــــــــــــــــــر  النحــــــــــــــــــَو الفت  وا  ذا َل

ــــــــــــــــا  فــــــــــــــــانقطعْ     هــــــــــــــــاَب أْن ينطــــــــــــــــَق ُجْبَن

   
ــــــــــــــــــــــراُه يرفــــــــــــــــــــــُع النصــــــــــــــــــــــَب ومــــــــــــــــــــــا  فت

ــــــــعْ     كــــــــان مــــــــن َنْصــــــــٍب ومــــــــن َخْفــــــــٍض َرَف

   
 يقــــــــــــــــــــــرُأ القــــــــــــــــــــــرآن ال يعــــــــــــــــــــــرُف مــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــه وَصـــــــــــــــــَنعْ     صـــــــــــــــــر َف اإلعـــــــــــــــــراب في

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُؤه  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يعرُف

 فــــــــــــي َحــــــــــــْرٍف َرَجــــــــــــعْ  فــــــــــــز ذا مــــــــــــا َشــــــــــــك    

   
 نـــــــــــــــــــــــاظرا  فيــــــــــــــــــــــــه  وفـــــــــــــــــــــــي إعرابــــــــــــــــــــــــه  

ــــــــــــــَرَف اللحــــــــــــــَن َصــــــــــــــَدعْ    ــــــــــــــزذا مــــــــــــــا َع  ف

   
                                                           

، ونسبها لشخص اسمه: عبد الصمد بن محمد بن 1418ذكر السمعاني هذه البيات في: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني/  ((1
 جعفر الدبوسي، ولم أقف على ترجمة له.

 .273/ 16العروس من جواهر القاموس، الزبيدي: ، تاج 308/ 1: ، ابن سيده، المخصص131/ 1( ينظر: العين، الخليل: (2
 .263/ 1، المخصص: 272/ 2( ينظر: العين: (3
 .261/ 1، أساس البالغة، الزمخشري: 208/ 2( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: (4
 .217/ 7( ينظر: العين: (5
النحو واللغة، وأحد القراء السبعة، من مصن فاته: معاني ، إمام الكوفيين في لي بن حمزة بن عبد اهلل بن عثمانع أبو الحسن... ( (6

، غاية النهاية في 58، أبو البركات النباري/ الدباء طبقات في هـ، ينظر: ُنْزهة اَللب اء 183القرآن، وما تلحن فيه العام ة، توف ي سنة 
 .84/ 7، معجم المؤلفين: 535/ 1طبقات القراء، ابن الجزري: 
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 ُفُهمــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــه َســــــــــــــــــــــــَوا عنــــــــــــــــــــــــدكم؟

ــــــــــــــن ة فينــــــــــــــا كالب ــــــــــــــَدْع/و     /3ليســــــــــــــت الس 
   

ـــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــْيٍع رفـــــــــــــــَع النحـــــــــــــــُو َوَك ـــــــــــــــْم َوض   َك

ـــــــــــــــْن َشـــــــــــــــريٍف قـــــــــــــــد رأينـــــــــــــــاه وَضـــــــــــــــعْ    (1) م 
 

   
 

 َأو هو زائد من الوزن.  (2)،َخْزم :)كم(وقوله

 

*** 
 

                                                           
 .1748 -1747/ 4، معجم الدباء: 267/ 2، إنباه الرواة: 54 -53خبار النحويين/ ( وهي له في: أ(1
، العمدة في محاسن 87ينظر: القوافي، التنوخي/  ( وهو زيادٌة من حرف إلى أربعة أحرف أول الصدر، وليس بعيب في القصيدة،(2

ل141/ 1الشعر وآدابه، ابن رشيق/   .223والقافية وفنون الشعر، إيميل يعقوب/ في علم العروض  ، المعجم الُمفص 
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 قال الناظم:
للللللللللل   ُ  .4    ُ َُ للللللللللل   َُُِجللللللللللل   ل للللللللللل  َُ للللللللللل   َُوِفع 
ُُ

َُنللللللللللللللللللَ ِ ُ   َج ِ للللللللللللللللللِ  َ ُ   َ   ِ لللللللللللللللللل  َُوَ لللللللللللللللللل  
ُُُ

5. ُِ  َ ُ  للللللللللل   َُ للللللللللل   َُف ِ للللللللللل   ُ  لللللللللللن َ  َ  ُِ للللللللللل  
ُُ

ُِنظللللللللللللللللللللللللللللل ِ  ُ َوَ للللللللللللللللللللللللللللل  ُِ لللللللللللللللللللللللللللللَ  ُُِ   َُو  ض 
ُُُ

عنززه  لززال ل مال عت لززن الززانك قززال ا:  ك   عززك مززلم اليا ززمنك ال ن زز    -تعززال   -ه ه اسزز   أي: تنزز   
ن   -تعزززال   - ه  ء  سززز اأ   مزززاك اززز  ا  ل  زززل  -تعزززال   -هزززا  زززك  لزززو الاهللززز ل   ززز  ا   امثزززنل  ا 

ززز . (1)ل   عزززم انزززاقهم ن لززز   زززم نها-تعزززال   -؛ يعهلل  زززا لزززه    هلل زززالا      هلل زززا ا  أسززز اءل  ف تززز ا ل اهلل  
 ه ا  عك الك. الشرنك! تن   ال لمل  -تعال   - مالم ار الانك نس  ا  لنه 

قمن ٌنل اهللزم نز ل ا    تز ااقل ق زل  ه  ه قمن ٌنل  ت ات  ء   نيب عهلل  اإلنساك أك  نعتلم: أك  أس ا
عزك  هٌ    ن زل     -تعزال   -لهزم از  أسز اقه   ي م الاهللز ل  عنزم  يز م مل   عزم انزاقهم؛  نزه ف تز ثنر  

لززه از : ااتززهل  تزز اتهل  أ اعالزهل  عززك شزرنك ازز   ا ززم  نهزال  عززك:  لزمل   الززمل  تززمن .  ه  شزا      
ل ا  اعالزه شنقاق ع ثزاقل أ       زر   ل  ع  ك  ا     ل عك ال م نل    ن  عك     -تعال   -هلل ه ع  ه ا     ن  ت       -تعزال   -ض 

ك  لم تتل عل لنا  لنها؛  نها ل  لزم تمزك ل م زن؛ لم انز  ع ثزاقل   ز    زال ف تاهلل   ك  م نل  ا 
َُ لل   ُُِ:)اع هلل ززم   ززك  ززاا التلرنززر أك  قزز ل النززاظم -تعززال   -عهللنززه  ل لل ُ ) :رايززو لل لززه (َ لل    أك   .(َوِفع 
ُن ِ ُ  ج     (ق له ُ ل  ِ ( أك  ق لزه (.      ُ ) :رايو لل له :)َوَ    ُ ل    شزارٌٌ  :) لن  َ   ُ ل ُف  ل  

 -تعال   -ب عهللنه ي  ؛ ال ن  (2)چۇئ ۇئ وئ وئچ -تعال   -عهللنه  ياق ٌ  ش ء   ل  ع   ل  أك  ا  

 .ش ءٌ 

: أ   (  ن َ  َ  ُ): ق له  َُف ِ  ُ :) ق له (3)ح  س  ان ه.   س    ع ل  طهلل ل أ ي  ُفل) ُِِ     اقمل  ( ُ (
َُف ِ  ُ )  َ  ُُِ:) ق له (.  ن َ  َ  )ا    ل نتب  ال  ك الهاء ا  (     ُ ي هللن اعهللننل ت ن  (َ   
 ا  ل  أك  ن مل   رف  الير  الل نر ال را عل  (،َف ِ  ُ ) عط ٌف عهلل   ( ُ :)   ُِ ق له (.َف ِ  ُ )لز

ٌل(   ك  نلال: )     ااع 
( سم ك ال ا .  ق له  ُنظ     َ  (أي    اعال ع امه الظا ٌر.  :)و       و)  ض 

                                                           
/ 1شرح العلنمٌ الط ا ننل ا ك أ   الع :  186/ 6 ي  ع ال تا ىل ا ك تن نن:  ل131/ 5 مر  ك الالل: أ    ننظر: السننل( (1

 .140/ 1ل  عارج الل  ل  شرح سهللم ال ت لل  ااظ  م  : 101
 . ك س ٌر ا ن ناء 23اآلنن  ((2
 . 44/ 1 الت لنحل االم ا   ري: عهلل  التترنح ننظر: شرح ((3
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:  ا   ر  لا طها  (1)ال من نن ا  اللهلل ب.  ا   اه ا  نا  ا ر عن  راعن استهلل؛ /3 /ظأ ي 
  ك ن ع  ك أن اع العهلل م. هع انر   ا ش  هل ل  أك  ن ت  ال ؤلف   ا نناسب  لت م  

 

*** 
 قال الناظم: 

 
ُ    للللللللللل .6 لللللللللللَ َُ َلللللللللللل ُ   نللللللللللل   ُ ِفعُِث للللللللللل  ُ  ا 
ُُ

ِنِ ،َُو    للللللللللللللللللللللللللل ِنعُِ ُوآِ لللللللللللللللللللللللللللِ ،َُوَاللللللللللللللللللللللللللل  
ُُُ

: ل   :)    فع(ال ل الناظم   م:  ن   اشم   ن   (2): ا قاربل)آ (آ ك  ه.  ال لت م  الز ك     أ ي 
ملُّ تل ل  )آل    م(ل  ل ظ (4)؛ ل منث لعنف(3)ع م ال طهللبل أ   ا تلناءل     ااتنار الن  ي

أ ن اإليا ن ع   اقل  :اا  ل:  ك يهن النسبل  الثان   ك يهن الس بل     المنكل  لنس ال رام
هلل ن ه   – ك  ه     ؤ         : ملُّ  )    نع(،عاتناق؛  ك  الناظم امر     ل      مل  ؤ ك     هلل   ا   ع  ت 

هلل م  هلل م  - ل  ن م اللنا ن.  ال رام  الت ا ن:  ك ايت ع ا  ه  – س  هلل ن ه   س  هلل   ا   ع    ؤ ننك   -ت 
 .مل    ناٌ   ثنل ا   ال  ع   عم ال   

 

*** 
 قال الناظم:

لللللللللللللللللللللللل  ُف   ُ  .7 وُ َون ع  لللللللللللللللللللللللل   ُه و  لللللللللللللللللللللللل  ُ  َ ع 
ُُ

لللللللللللللل للللللللللللللِ ُآج  ُهِذيُ       للللللللللللللوُ ُّ و َُِإَ لللللللللللللل ُ ن 
ُُُ

َُنللللللللللللللل  َ ُ   ُ  .8 لللللللللللللللَ َلَ    َ َ لللللللللللللللعُ     ُ للللللللللللللل ِ ،َُو   
ُُ

،َُوِنَللللللللللل ُ  لُ  للللللللللِنَللللللللللل َُنِث لللللللللل   َ َ للللللللللعُ       ُ   ُ
ُُُ

                                                           
 .244 /المهللنا ل 45 /اليريان  الشرنفل التعرن ا مثنراق. ننظر:  المتب من ايا  ا   نستع هللها ال تن  ك ... ((1
 .244/ 1ل ي هٌر الهللغنل ا ك مرنم: 351/ 8( ننظر: العنك: (2
ن ن   ك شرفل النهل   ااظل  لغ يل  ك    ن  المنك .     أ    مرنا126/ 4( ننظر: ال نهاج شرح ت نح  سهللم  ك ال ياج: (3

ن نظر: ط لا  الشااعننكل ا ك  ل ز 646 تن اته: ا ر ع ك الن  نن ا  ال منثل  ال ي  عل  رناض التال نكل  غنر ال ت ا  سنن 
  .201/ 13ل  عيم ال ؤل نك: 153/ 2ل ط لا  الشااعننل ا ك قال  شه ن: 101مثنر/ 

ا  ر  ك  ع م ا   قال: "آل     م 214/ 2ر اه ال نهل  ا : السنك الم رى:  ...( (4 هلل م  -ل ع ك ي  هللنه   س  هلل   ا   ع   .أ   ت ه " –ت 
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و (  عن   : ال نس  ن. ق له )  َ ع      تح اله ٌ  ال  م مٌل   الينم ال ل   نل  (1)ّ و (:)آجُ أ ي 
 الراء ال شممٌل     لغن  ر رنن  نك الينم  اللافل   علهم نل له  اللافل   علهم نل له  الينمل 

رُّ     ل أ : الشنخ ن ن  اطهل   عناه  هللساك ال ر ر  هاه ماك نمتب تا ب اآلي  : ال لنر  الت ا ُّ
ل (4) )ااس(.  ك (3) ك ما م  ك    م  ك    م  ك    م م   : أ   ع م ا      (2)لالت ا   

 ماك مثنر  اإلالص.

ل ا ط ن رت  الك ال تك   ف   نلال: ل ا أل    ل الال: ال  ل ماك ا   يهللس عال   ك  ماك  هللهم  ه الرنح 
ل ا  م  ر  ل يهك ا   االتاق   (6)لالشرن نف الك تياه المع ن ه أل  ن    م : أ   (5).ه عهللنه ا  ال الم  ر  ه عهلل  

ل  ماك ا  ر  ال ن   -تعال   -   ماك االتاق   ه أللاه ا  ال  رل  قال:  ك  ه ل ا أل    م : أن     تلُّ
  ن اب   ت     -تعال   -ل امعا ا  أنام   ثلثن     م : أنه ل ا ماك   منل أتا ه الي ع   (4)مالك.
 ه مالكل ارمُّ   ل   مانهل امعا ثانناق  الناس  ه رهل ارم  ي  عهلل      /4/  ل اسلط الك ال ن اب  المع ن  

 .(8)الك ال ن اب  ه ث ك  ط  ع  مالك؛ ا    مالكل ثم معا ثالثاق 

 اهلل   هللمٌ  ك  لم ال سهلل نك الطال نك لهللعهللم  ك الك ال تك.ت  ك مرا اته أنه ف 

ااتهللف ا  ت سنره؛ النل: أتل  ال   ت   ٌ أك  نم ك  الع م  أ ماق ا  أ ر غنره؛  :)ذيُ       و  ( ق له 
ن  ال ع   م    ا  -  ال  ع  ت   - ))ف  ن   ال  ا    قال تهلل  ا  عهللنه  سهللم: اي  نه   مام  ا      ن  أ ا  اي   ال ع   م  ا     

((مهلل  س     ال  
عهلل   ن سك اللق ال   ت   ٌ أك  ف ترى ل    قنل:.  قنل: ال   ت   ٌ الت ح عك عثرا  اإلا اك. (1) 

ناار ه.  قنل: أك  ف ت     ك.  قنل:     ك ف نم ك ات اق   مل  ل نم ك ات اق عهلل  ن سه لر  غنر  

                                                           
 .116/ 11: ن س  ن ل يم  ل ه ل ننظر: الل ء الل و   ل اللرك التاسول ش س المنك الساا ي: آي ر  م( (1
 .61/ 6را  الا ب ا  أا ار  ك ا بل ا ك الع ام: ل شا238/ 1( ننظر:  غنن ال عاٌ: (2
مل ل   6ماا أ رم ال ن ا ي  اس  ه ا :  اشنته عهلل  شرح الم را ي/ ( (3 اراقم   ك  تن اته:  ا  رم ا  ال تامر:       م  ك       م  ك م ا  

ناه ال  اكل أ   : ننظرل  ز 423ت ا  سنن  لال ارع نظم قراءٌ نااول   ال عان  ا  شرح  ر  ا  ان  نثنر الي اك ا  شعر  ك ن ظ   ن   ا 
/ 1ل الل ء الل و: 61/ 6ل شارا  الا ب: 134/ 1ل اإل اطن ا  أا ار غرناطن: 238/ 1 غنن ال عاٌ: ل 416ال لنم  ك ا   ر/  

/ 2لريالل ا ك اللال : مٌر ال يال ا  أس اء ا ل221لم  مننن ااسل ا ك اللال / ل ياٌ  افق اس ا  امر  ك  ل   ك ا ع82
101 : ل شيٌر الن ر ال منن ا  ط لا  126/ 2ل سهللٌ  ا ن اس    امثن افمناس   ك أ ق  ر  ك العهلل اء  التهلل اء   اسل المتان  

 .215/ 11ل  عيم ال ؤل نك: 33/ 4ل ا علم: 214ال المننل    م  ك    م  اهلل ف/ 
    الٌر ال  رل     ا  ال لنلن  مننتاك  لترنتاك نشله ا نهر م نر نس  :  ل م نٌرا اس:  مننن  ك  مك ال غربل  شه ٌر ( (4

ل 242/ 1ننظر: ن  ن ال شتا  ا  ااترا  اآلاا ل اإلمرنس :  . امي ااسل  نسمك   لها ق اقل  ك ال ر رل لمنهم نتمهلل  ك  العر نن
نر 230/ 4 عيم ال هللماك:   .434ي/ ل الر ض ال عطار ا  ا ر ا قطارل ال    

 .6ننظر:  اشنن ال  نا ي عهلل  شرح الم را ي عهلل   تك اآلي رُّ  ن ن/ ( (5
 .124/ 2ل سهللٌ  ا ن اس: 238/ 1( ننظر:  غنن ال عاٌ: (6
ُ.4ل  اشنن ال ا مي عهلل  شرح الم را ي/ 124/ 2( ننظر: سهللٌ  ا ن اس: (4
 .( لم أقف  و ط ل ال  ث  الت تنش عهلل   ك امر  اه ال اقعن(8
 .4802ل الرقم 118/ 5ل الط ران  ا : ال عيم الم نر: 4244ل الرقم 466/ 6ر اه النساق  ا : السنك الم رى:  ((1
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 نك أك  ن مل       ن  ل ا تاش .  قنل:    أك  ف ن   ك  ا ت بُّ ر  .  قنل:    ت  عارض غنناق ل  ف ت  النراق 
ل أ   مااٌر.  قنل:    أك  ف نرى لن سه   ساناق  ؛ اهللم نطهللب  عهللنه ي اءقل  لم نر  لهللناس عنمه  ل ٌّ

ٌق؛ اهللم نا هم عهللنها  ف   اا أ ر الشرع  ا     .(1)ان عل  ننقا ؛همت  همل أ    عاق    ساء

 

*** 
  قال الناظم:

للللللللللللللللل َ ُ .9 َُ ظ َ َللللللللللللللللل ُِ َ    َُوَقلللللللللللللللل  ُ  للللللللللللللللِ ل   
ُُ

َ لللللللللَ ُِفللللللللل ُ َُ ُ  ل  لللللللللِع،َُوَ    ُ   ِ   لللللللللِظ،َُو   َج  
ُُُ

ُ    لللللللللللللل .01 لللللللللللللل   َُ للللللللللللللَذ ،َُوَ َجن       َ ُ   َُِفلللللللللللللل ، 
ُُ

ِق ئ،َُوَقلللللللللللللللللللل ِ   للللللللللللللللللللِن ئ،ُ  َ للللللللللللللللللللو     َ  ُ
ُُُ

ن ن الل اقر  ا  ال ن  ا  ل عاقمٌٌ  ل   تك  : عهلل  اللهللب.  (ِف ُ   ِ   ظُِ):ل   عن اآلي رُّ    أ ي 
عُِ:) ماا ق له :  اللهللب؛ اه  عطف  رامف.   عن  (َو   َج   َ َ ُ:)أ ي  ُ  ل   َُ : ف ت ت رك  (َ    أ ي 

ِن ُئ:)ااإلشاٌر لهاا النظم.  ق له ( ذ : ) النسناك.  ق له :  ال  (  َ     اٌل  ك تاء ال تمهللمل أ ي 
ِق ُئ:)م ن  قاقل:  س   ا .  ق له ااعل     ا  ال  ك التاء؛ اه   ال  ترامانل أ    ك  (  َ و 

ِن ُئ) : قاقل: ف   ل  ف قٌ   ف  ا .  ق له (2)؛ اه   ال  تمااهللن؛(  َ     عط ٌف  (ق   :)أ ي 
ِق ُئ:)عهلل  ق له :   ال م ن  قاقلق  (...ن    :)  ل ل الل ل    ق له (ل  َ و    ل  آار المتاب؛ أ ي 

 ./4 /ظظمالن   اا   ا أق افق 
 

*** 

                                                           
ل  مز : أمثر  اه ال عان   المفف  لهلل تٌ   ك   ا نم الت اننل  قم أارم  علهم  تن ا ا  الكل ((1 ل السهلل   الننسا  ريل  ال تٌ  ال تٌ 

ل الرسالن اللشنرننل اللشنري: 144 -140/ 4ا ي الت نن  ا  لطاقف المتاب الع ن ل ال نر  آ امى:  ا ك أ   ال مارمل  ننظر:  تاقر
2 /380- 444. 
:  ت الننل تتهلل  ال ا مٌ ا ارىل  ال تمااهللن: أك تم ك ال ال  ((2 ال ترامان:     ال ال الثاننن لتا ب  ال   ا مل س ن :  ترامان؛ أ ي 

مشاف اتطل ا  ننظر:  .ل ستتر ا  ا  ل ل  عهلل   اا املُّ  ال  ثاننن ن مك أك  تم ك  ترامان أ    تمااهللنالثاننن  افق  ك الل نر ا
 .381/ 2الن   ال اا :  ل615/ 1ال ن ك  العهلل مل التهان ي: 
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  :]باب
 
 ت
 
 ر  ع

 
 يف ال
 
 (1)[م  ل  ك

 
 

 فيااااااااااااا   مُ ُظ،    ُمَرك اااااااااااااُ ،     ف اااااااااااااَكاَلُمَنااااااااااااا         .11
  

اااااااااااااِا، َ ِكااااااااااااا   َ   َو َ ِنيَ ااااااااااااا   مزيااااااااااااا    (2)ِب   َوض 
   

أسندت إحداهما إلى  ،مركب من كلمتين ،علماء النحو هو: لفظ عربي ر  شأي: كالمنا مع
 ،؛ فيخرج نحو كالم الساهي على الصحيح.(3)قصد التلفظبمعنى في ذاته؛  مفهم   ،فأكثر األخرى

 ،األورادكو  ،والكالم قد يكون في الخلوة من غير سامع وقد يكون لغير إفادة السامع كاألذكار
 وكاللوم. ،وكاالستفهام

 الكالم في اللغة فيطلق بمعنيين:مَّا أ  و 

 ـ )رفعج( مقلوب )جعفر(.ـك ،مال  ه  م   ا  ردف  ولو م   ،ق بهط  ما ن   األول: كل  

ولسان  ،بص  والن   ،دق  والع   ،والرمز ،كالكتابة ،ق بهط  ن  ولو لم ي   ،الثاني: ما دل على المراد 
 .(4)الحال

 فالكتابة هي: ما وضع أللفاظ بواسطة القلم. 

 .(5)شفة، أ و حاجب، أ و بعين والرمز: هو اإلشارة 

وهي: كجعل األنامل  -بسكون القاف  -جمع ع ق دة  -بضم العين وفتح القاف  -والع ق د   
 .(6)وكتعيين العقدة الواحدة لعدد مخصوص ،دليال على األعداد

بة  -بضم النون وفتح المهملة  –والن ص ب    : وهي العالمات -بسكون المهملة  -جمع ن ص 
على حدود  في األرض دليال   واألحجار   ،على القبلة كالمحراب دليال   ،المنصوبة؛ لفهم معانيها

 .(7)وغير ذلك ،المزارع

                                                           
  .تقسيم مادة الكتاب هايقتضيزيادة  [ ...] ((1
 .والصواب ما أثبتناه .: ذا ثانيهاأ( (2
 .44 -35ئل خالفية في النحو، العكبري/ تنظر المسألة بتفصيل في: مسا( (3
 .55 - 76/ 1لجاحظ: اذه الدوال في: البيان والتبيين، ينظر شرح ه( (4
 .162 -161/ 15، تاج العروس: 554/ 3ري: ( ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية، الجوه(5
 .134، فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي/ 54/ 1البيان والتبيين: ( ينظر: (6
 .274 -272/ 4، تاج العروس: 343/ 5، المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده: 136/ 7( ينظر: العين: (7
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م من اللسان. وداللة الحال أقوى من ه  ف  م من حال الشيء كما ي  ه  ف  ولسان  الحال هو: ما ي   
 .(1)داللة المقال

:   )  ك     و  ني   مزي (فقول الناظم    ريد  سواء أ   ،إليه الوضع ال حاجة   كر  نَّ ذ  إأ ي 
: إنَّ المركب (2)يقول ن  لذلك عند م   الوضع العربي؛ لتضمن القول المفيد، أ و القصد   :بالوضع

 ،موضوعال ي س   : إنَّ ذلك(3)عند من يقول ألنَّ الوضع معدوم أصال  أ و  ،المستعمل موضوع لمعناه
نما الموضوع مفرداته فاألنسب  ،تستلزم القصد (4)>وهي< على القول بأنَّ الفائدة فعل المتكلم؛و  .وا 

فال يحتاج إلى ذكره؛  الكالم   ف  ص  ه و  وعلى القول: بأنَّ  .فعرَّ ألجزاء الم   ؛ استيفاء  بذكره التصريح
 هالكالم ال يشترط في"قال:  –بالمعجمة ثم المهملة  – (5)ابن الضائعألنها ال تستلزمه؛ فإنَّ 

/ 5/و (6)،ةرَّ عن غير العاقل كالد   الصادرمَّا أ  و  ،ونحوه كالم  عنده ،والساهي ،النائم ؛ فكالم  "القصد  
 .اتفاقا   ما  فليس كال

؛ احتراز  عن لفظ الطيور المعلَّمة (7) ]أبي[ وعن ابن  ك ترى أن   الأ ،الربيع: أنَّ قولهم بالوضع 
أنَّ النهار قد  ت  م  عل  ذلك؛ ل   ه يقول  ت  ع  م  ثم س   .النهار   قبل  عند الصباح: أ   (5)قولت طائرا   مت  لو علَّ 
نما نطق به الطائر   ،ه لم يوضع لإلفادةوليس بكالم؛ ألن   ،أقبل  .(9) على عادته وا 

  

                                                           
 .143، اإلعجاز واإليجاز، الثعالبي/ 126/ 1( ينظر: ديوان المعاني، العسكري: (1
، 274/ 1 :، ونسبه المرادي  في: توضيح المقاصد35/ 1التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: ( وهو مذهب أبي حيان في: (2

شرح جمع  ، همع الهوامع13/ 2: اإلبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي: ، وينظرإلى كثيٍر من النحويين ولم  يسمِّ أحدا منهم
 .37/ 1، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: 32 -31/ 1على شرح األشموني:  ، حاشية الصبَّان49/ 1الجوامع، السيوطي: 

 .4: شرح األزهرية/ في خالد األزهري المراد ((3
 .< ساقط من ب...> ((4
 ،97الدماميني في: الحاشية المصرية على مغني اللبيب/  ، ونسبه إليه36 -35/ 1يان في: التذييل والتكميل: حأبو  حكاه عنه ((5
عالم بالعربية، من كتبه: شرح  اإلشبيلي، بن محمد بن علي بن يوسف، الكتاميعلي  الحسنأبو  وهو: .4األزهري في: شرح األزهرية/ و 

الحسين، أبو  ، وهو فيه:235/ 19، الوافي بالوفيات: 244/ 2: بغية الوعاة: ، ينظرهـ 654كتاب سيبويه، وشرح الجمل، توفي سنة
 .224/ 7، معجم المؤلفين: 333/ 4األعالم: 

امتالء عروق الضرع لبنا ، وبكسرها: ما ي ضرب بها من عصى وغيرها، وبضمها: اللؤلؤة العظيمة، ينظر:  -بفتح الدال–( الدَّر ة (6
 .265/ 9المحكم والمحيط األعظم: ، 656/ 2، الصحاح: 43/ 14، تهذيب اللغة، األزهري: 114/ 1جمهرة اللغة: 

س ي نأبو  وهو: .[ زيادة لتصويب االسم...( ](7 مد بن عبيد اهلل بن أبي الر بيع األمويعبي الح  األندلسي، عالم في النحو، من  د اهلل بن أ ح 
: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفيروزآبادي/ ، ينظرهـ 655مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، واإلفصاح في شرح اإليضاح، توفي 

 .191/ 4، األعالم: 125/ 2، بغية الوعاة: 176
 .قولي( في ب: (5
 .159/ 1: البسيط في شرح جمل الزجاجيينظر: ( (9
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:  (مزي    - األربعة أي: القيود   - )و  ني   وقول الناظم ب ال نَّ التصريح بذكر المركَّ إأ ي 
مَّا اعتبار أ  و  .موضوعا   ،ا  اء عنه بذكر المفيد؛ إذ المفيد ال يكون إال مركب  غنحاجة إليه؛ لالست

في  لت  ق  ؟ ف   جاءك   ن  م   ك:قيل ل إذاكما  ،مجازيا  ، أ و منه سواء كان حقيقيا   بدَّ  ال  المركب ف  
بن الوهو  ،على القول الضعيف إلى الردِّ  إشارة   ه  ر  ك  في ذ   ،نعم .ما  ك  كب ح  فذلك مرَّ  .الجواب: زيد  

 ،(م  ع  )ن  ـالجواب ك؛ فإنَّ حرف ا  ب  يكون مرك   في الكالم أن   ط  شتر  ه ال ي  أنَّ بح: ؛ ألنه صرَّ (1)طلحة
جوابا لمن  ،فإذا قلت: ال ،بعدها ر  أنَّ الكالم مقدَّ  (2)ومذهب الجمهور ،( عنده كالم  و)ال   ،ى(ل  و)ب  

 . (3)>زيد < ؟ فالتقدير: ال يجيء زيد   اء  ج  أ  قال: 
   بالبسيط. تشبيها   (4)كالهما مذيل؛ ، و)  مزي ( )  مفي (وقوله

*** 

                                                           

 ، وهو274 /1، توضيح المقاصد: 412/ 1حيان األندلسي: أبو  ( ينظر قوله والرد عليه في: ارتشاف الضرب من لسان العرب،(1
من ترجم له لم يذكر له مصنفا ، توفي سنة و اإلشبيلي، كان إماما في العربية،  مد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك األمويمح بكرأبو 
  .121/ 1، بغية الوعاة: 157/ 2: غاية النهاية: ، ينظرهـ 615

 .52/ 1، همع الهوامع: 274/ 1، توضيح المقاصد: 296، الجنى الداني: 532/ 2ينظر: ارتشاف الضرب:  ((2
 .< ساقط من ب...> ((3
التذييل: زيادة حرف ساكن على آخر الوتد المجموع الذي في آخر التفعيلة، وهو علة تدخل على المجزوء من الكامل، والبسيط،  ((4

/ 1، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: 34والمتدارك، ودخوله على الرجز قليل، ينظر: القسطاس في علم العروض، الزمخشري/ 
ل في علم الع131  .194روض/ ، المعجم الم فصَّ
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 أ   :]باب

 
 س  ق

 
  م  الام الك

 
 و
 
 (1)اماهاا ال  ع

 قال الناظم:
ززززززززززززززززز  .21 ززززززززززززززززز    ٌ    ززززززززززززززززز         م ُم  أجزززززززززززززززززْعٌل، ْ
  

زززززززززززز م       زززززززززززز نزززززززززززز    م    ح  زززززززززززز     زززززززززززز زج          )  )ه  م
   

 مخصوص   من بعضها بعضا  ، أ و جميعهاب من تلك األجزاء الكالم التي يترك   جزاء  أ   :أي  
ه جعفر بن صابر؛ فإن   (3) ]أبو[ وهو ،لمن خرقه خالفا   ،لها باإلجماع ال رابع   ،كلمات (2)ثالثب  

ف عن ل  خ  ت  س  ه م  فإن   ،نحو: صه   ،الفعل وأراد به: اسم   ،(4))خليفة(وجعل اسمه  ،رابعا   ادعى قسما  
 الذي هو السكوت. ،ال عن المصدر ،ت  ك  لفظ: اس  

  
التي هي:  ،من معاني الكالم العشرة ع لمعنى  ض  و   حرف   م  ث   ،فعل  و  ،وهذه الثالثة: اسم  

 . (5)والتعجب ،والتمني ،والعرض ،والطلب ،والقسم ،والنداء ،والنهي ،واألمر ،واالستفهام ،الخبر
بر ت  ال من جهة حقيقته؛ ألن  حقيقته ال ي ع   ،وهذه األجزاء الثالثة من جهة تركيب الكالم

نما ي   ،فيها األجزاء الثالثة  ،نحو: هذا زيد   ،مين  وتحصل باس   ،د حصول الفائدةر  ج  بر فيها م  ت  ع  وا 
 .قام   د  ي  نحو: ز   ،وباسم وفعل
 /5 /ظ،والفعل مع الحرف ،والحرفين ،عن الفعلين (مخصوصا   )بعضا  : يواحترزت بقول 

 واالسم مع الحرف؛ فال يجيء الكالم من ذلك.
، فهو اسم للتسبيح ،ـ)سبحان(ـك ،اسم للمعنىا  م ا و  ،)زيد(ـك ،للذات اسم  إ م ا ثم االسم:  

 :  ـ)إبراهيم(.ـك ،وأكثره سبعة   ،(زيدـ)ك ،ثالثة   وأقل ما يتركب منه االسم أصالة   .التنزيهأ ي 
                                                           

 .يقتضيها تقسيم مادة الكتاب زيادة   [...] ((1
 .، والصواب ما أثبتناه: ثالثب ((2
مد بن صابر311/ 1ترجم له السيوطي في: بغية الوعاة:  [ زيادة لتصويب االسم،...( ](3 و ي  الذ اه ب إ ل ى أبو  ، بقوله: "أ ح  ع ف ر الن ح  ج 

س ماه  الخالفةأ ن للكلمة قسما  ل ي ه   .ر اب عا، و  ع ف ر بن الزبير"أبو  ق ر أ  ع  ولم يذكر له مصنفا  وال سنة وفاته، وكذلك الصفدي في: الوافي  .ج 
 .312/ 1، وابن تغري بردي في: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: 252/ 6بالوفيات: 

نقل قوله هذا عن شيخه أبي جعفر بن الزبير عن أبي جعفر بن صابر. ومن  ،23 -22/ 1يان في: التذييل والتكميل: حأبو  ( نقل(4
ولعل  )الخليفة( يصدق باعتبار  هذا القول عن ابن صابر نقله بمصطلح )الخالفة(، ولم ينقله أحد  حسب استقصائي بمصطلح )الخليفة(،

، ق باعتبار مخالفة اسم الفعل لعالمات الفعل واالسم معا  اسم الفعل خلفا  عن الفعل في العمل وعدم التأثر بالعامل، و)الخالفة( يصد
/ 1: ، بغية الوعاة104/ 3 ،25/ 1همع الهوامع:  ،212/ 1اإلبهاج في شرح المنهاج: ، 23 -22/ 1ينظر: التذييل والتكميل: 

  .36/ 1: ، حاشية الصب ان311
يعلى بن أبو  ، العدة في أصول الفقه،133في فقه اللغة، ابن فارس/ هذا التقسيم نظر  وخالف، وأقوال  كثيرة ، ينظر: الصاحبي ( في (5

 .256/ 3، اإلتقان في علوم القرآن: 53، 52/ 1، همع الهوامع: 186/ 1الفراء: 
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ما يتركب منه  ل  ق  وأ   .(م  )ق  ـك(، وأمر، قوم  ـ)ي  ـك ،ومضارع   ،(ام  )ق  ـك ،ثم إن  أنواع الفعل ثالثة: ماض   
 )استخرج(.ـك ،وأكثره ستة ،ـ)ضرب(ـك ،الفعل ثالثة
 

*** 
 نواع الحرف الذي له معنى ثالثة:وأ  

<(ن  )م  و )في(ـك>يدخل على األسماء  حرف  
الخاص  ل  م  الع   ن  يعمل  واألصل فيه أ   (1) 

(نحو  ،الخاص العمل   وقد يعمل غير   ،وهو الجر   ،بها وقد ال  ،فإنها لم تعمل الجر وأخواتها؛ )إن 
(و ،التنبيه )ها(ـك ،ةي  يعمل بالكل    فة مع اختصاصهما باألسماء.الم عر   )أل 

 ،وهو الجزم ،وحقه أن  يعمل العمل الخاص بها ،الجازمة ا()لم  نحو:  فعال،وحرف يدخل على األ  
وقد ال يعمل  ،بل النصب   ،فإنها لم تعمل الجزم   (؛ن  )ل  ـك ،(2)<الخاص> العمل وقد يعمل غير

لت نز له ن  منزلة   ؛فعالوأحرف المضارعة مع اختصاصها باأل   ،ف(و  )س  و ،والسين ،(د  )ق  ـك ،ةي  بالكل  
 وجزء الشيء ال يعمل فيه. ،الجزء من م د خولهن  

 ،)ال(و ،)ما(ـوقد يعمل لعارض ك ،اإلعمال وحقه عدم   ،)هل(نحو  ،وحرف يدخل على النوعين  
(،لعارض الحمل على  ؛فإنها أعملت مع عدم االختصاص ،النافيات   )الت(و على أن  من  )ل ي س 

 .(3)ملهن  على األصلهالعرب من ي

()لك  نحو:  ،وأكثره خمسة ،الجر ءباـك ،واحد   وأقل ما يكون منه الحرف هو حرف   م ا أ  و  ،ن 
كذا أفاده عليٌّ  ،ألنها أسماء حروف الهجاء فهي داخلة في االسم؛ ءوالثا ،ءوالتا ،ءنحو: البا

ي  ئالونا
وعليٌّ النبتيتي   ،(4)

(5). 

 

*** 
                                                           

 .ب...< ساقط من > ((1
 .أقط من اس <...>( (2
 .، مثل هذا الكالم عن أنواع الحرف38 -32/ 1األشموني في: شرح األلفية: ذكر ( (3
، فقيه ولغوي، من مصنفاته: عمدة األبرار في أحكام الحسيني علي بن عبد البر بن علي الحسنأبو وهو  ،قف على مصنف لهلم أ ((4

: ، ينظرهـ 1212الحج واالعتمار، ورسالة في العقائد، والكلمات الجلية في بيان المراد من اآلجرومية، وغيرها، توفي بالمدينة سنة 
 .112/ 2، معجم المؤلفين: 298/ 4األعالم: ، 1114/ 2فهرس الفهارس: 

ل  شرح  اآلجرومية/  ينظر: ف ت ح ر ب  ( (5 علي بن عبد القادر، عالم بالميقات والحساب والنحو، من مصنفاته: وهو  ،85الب ري ة في ح 
: ، ينظرهـ 1065القاهرة سنة ، توفي في ا، وشرح على الرحبية في الفرائضإجابة طالب الهدى في شرح مجيب الندا في شرح قطر الند

 .126/ 2، معجم المؤلفين: 301/ 4، األعالم: 161/ 3خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي: 
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 قال الناظم:
زززززززززززززٌ   ززززززززززززز        ل   .21 فمززززززززززززز     ززززززززززززز  ْنم ُم   ين     ْ مخ 
  

زززززززززززززززززززززززززززز ززززززززززززززززززززززززززززن        يم ُم   ْ    ْ  نِّزززززززززززززززززززززززززززز ْه   أ م    
   

ززززززززززز   .21 فمززززززززززز    ن حم    نم      ززززززززززز     ٌحززززززززززز     ْ مخ 
  

        ٌ ززززززززززززززززنم      زززززززززززززززز        زززززززززززززززز     ع   زززززززززززززززز ْ م   ع 
   

 ْ   زززززززززززززززززززززز     ْ  زززززززززززززززززززززز      ْ    ٌ   زززززززززززززززززززززز  .21
  

زززززززززززززززززين  ْ زززززززززززززززززْ     ْ    ززززززززززززززززز   ْ  م  ذ ي ْ مي      ززززززززززززززززز   
   

 ،وويها   ،وأف   ،نحو: مه   ،االسم: ظهر بالتنوين ك:من الثالثة فأقول ل كل   أي: إذا أردت معرفة  
ذ   ذا كان كذا ،وأتعجب /6/و ،وأتضجر ،نكففاوهي بمعنى:  ،وا  (من  )إذ(ــف ؛وا   )حينئذ 

منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر  ،ر على آخرهعلى سكون مقد   مبني   ،إليه مضاف  
. ،ن. وبالخفضي  الساكن   ءمن التقا صا  ل  خ  العارض؛ ت    نحو مررت بغالم  زيد  الفاضل 

 

: وباإلسناد إليه نحو: الرجل. ،ـ)أل(ـوب  بأن ينسب إلى اللفظ ما يتم به  ،عنهاإلخبار ، أ ي 

 ، كـ :نحو: يا زيد . وبحروف الخفض ،ءوبالندا (1)چۓ ڭ     *ے    چو: ،ضربت نحو: ،الفائدة

ر ت  من البصرة  إلى الكوفة    ،ه  ور ب  رجل  كريم  لقيت   (2)چٻ  ٻ  ٻ چ و: ،وسافرت عن البلد   ،س 
 وبالل . ،وتالل   ،الل  و و  ،والمال للخليفة   ،وزيد  كالبدر   ،على الجبل   دت  ع  وص   ،بالوادي ت  ر  ر  وم  

  

                                                           

 من سورة الحاقة. 2 ،1( اآليتان (1
 من سورة األعراف. 38( اآلية (2
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 ،: في أن  الخفض بواو ر ب  (2)والكوفيين (1)لمب ر دظاهر كالمه موافقته ل (  ) ْ   ٌ    وقول الناظم
من بحر -(4)ومثاله قول امرئ القيس ،(3)وهو مذهب البصريين ،مضمرة (ٌ    )ـوالصحيح أنه ب

 :-الطويل

ـــــــــــــدوله    وليـــــــــــــل  كمـــــــــــــوج  البحـــــــــــــر أرخـــــــــــــى س 

علـــــــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــــــأنواع الهمـــــــــــــــــــــوم  ل ي بت ل ـــــــــــــــــــــي  
(5)

 

   
أرسل ستره علي  بأنواع الكروب؛ لينظر ما  ،البحر في كثافة ظلمته موج ليل  مثل أي: ورب  

 .عندي من الصبر والجزع

ت ى)ومن حروف الجر  فيستدل على أن   (6)چ ڑ ژ ژ چ :-تعالى  -نحو قوله  ،(ح 

ت ى)اسم؛ بدخول  )إذا( نما ذكر حروف الخفض مع دخولها في ،عليه (ح   ؛(2))ْ  خف ( قوله: وا 
 ل  تد  س  وجميع  المبنيات ال ي   ،و الكاف االسميات   )عن(   )ع  ( ألن   لكونه أعم  عالمات االسم؛

 .(8)بل بحروف الخفض ،لعدم ظهوره فيها ها بالخفض؛يتعلى اسم

 

*** 
                                                           

األزدي، من أئمة النحو واللغة واألدب، من  الثمالي وهو: محمد بن يزيد بن عبد األكبر، 348 -342/ 2( ينظر: المقتضب: (1
 ،23لنحويين البصريين، السيرافي/ أخبار اي نظر: هـ، 285مؤلفاته: الكامل في اللغة واالدب، والتعازي والمراثي، توفي في بغداد سنة 

 .526/ 13، سير أعالم النبالء: 269/ 1بغية الوعاة:  ،241/ 3إنباه الرواة:  ،164ن ز هة األ لب اء/ 
اإلنصاف في مسائل الخالف بين ، 588 ،80 ،40 -39ات، أبو بكر بن االنباري/ الطوال الجاهلي ( ينظر: شرح القصائد السبع(2

الجنى  ،298/ 4شرح الرضي  على الكافية، رضي الدين االسترابادي:  ،311/ 1البركات األنباري: أبو  النحويين البصريين والكوفيين،
 / الفصول المفيدة في الواو  ،423مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري/ ، 154الداني في حروف المعاني، المرادي 

 .246المزيدة، العالئي/ 
، اإلنصاف في مسائل الخالف: 638/ 2، سر صناعة اإلعراب، ابن جني: 498، 128/ 3 ،106/ 1: ينظر: الكتاب، سيبويه( (3
 .423مغني اللبيب/ ، 154الجنى الداني/  ،298/ 4شرح الرضي  على الكافية:  ،311/ 1
، رأس الطبقة األولى من شعراء ما قبل االسالم، ومن أصحاب  ((4 ر بن الحارث، من بني آكل المرار، الكندي  امرؤ القيس بن ح ج 

 .50/ 1الشعر والشعراء، ابن قتيبة:  ،51/ 1المعلقات، ي نظر: طبقات فحول الشعراء، ابن سالم: 
، وينظر: شرح المعلقات السبع، الزوزني/ ...والرواية فيه: وليل  كموج البحر ملق  سدوله .239/ 1ديوانه بشرح أبي سعيد السكري:  ((5
 .2383، رقم 585، معجم شواهد النحو الشعرية، حن ا جميل/ 304/ 1، معجم شواهد العربية، عبد السالم هارون: 59
 من سورة الزمر. 21اآلية  ((6
 .والصواب ما أثبتناه، أ: بالخفض ((2
(، و)على( تكون  ((8 إذا دخلت حروف الجر على هذه األدوات تكون أسماء ، فـ)عن( تكون اسما  بمعنى: جانب، إذا دخلت عليها )م ن 

(، والكاف تكون اسما  بمعنى )مثل( ، 231/ 4إذا دخلت عليها )عن(، ينظر: الكتاب:  اسما  بمعنى: فوق، إذا دخلت عليها )م ن 
 .100 -99/ 2 :شرح األشموني ،50 -49/ 3، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري: 53/ 3المقتضب: 
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 قال الناظم:
ززززززز .21 ُِّ زززززززٌ      ززززززز م   ْج ززززززز     ْ مف  م  ُ ق ززززززز م    ين     
  

ي   ٌ  م   ززززززززززززز    ززززززززززززز    َ يززززززززززززز  ْ م    ززززززززززززز     ززززززززززززز  ْ       
   

 ة  دالـــ يوهــ  )ُززز  (ـبــو  ،(1) چ   ڃ ڃچ  نحــو: ،بســـين االســتقبال معروفــا   أي: اجعــل الفعــل  

 ٻ ٱچ  نحو: ،الحرفية )ق (ـوب ،(2) چ ڄ ڄ  ڄ  ڦ چ نحو: ،على االستقبال البعيد

أ و  ،علــى جهـــة القيـــام بـــه فعـــل   والمـــراد بهــا: تـــاء مـــن أ ســند إليـــه ،الضـــمير ءوبتــا ،(3)چ ٻ

، وكنــت مســافرا  نحــو ،نفيــا، أ و ثبوتــا ،منــه /6 /ظالوقــوع ، ومــا ضــربت  :   )    زز (وقولــه .: مــت  أ ي 
 الفاعلـة ءوبيـا ،للمخاطبـة ةمكسـور ، أ و للمخاطب (4)ةمفتوح، أ و مضمومة للمتكلم ءكانت التا ءسوا
ن الياء عالمـة لممـر و  وفي ك   ،األمر وليس المراد خصوص   .لينع  ف  نحو: ت   - ولو مع المضارع -

 مع الداللة على الطلب.

*** 
 

 

 كثيرة: عالمات الفعل مطلقا   

 ،والجوازم ،والنواصب ،والتحضيض ،وأدوات العرض ،ما(ل  )ق  و ،)طالما(ـفي أوله: كإ م ا 
، وهو: التصريف ،في وسطها  م ا و  حرف امتناع المتناع.والتي هي  (و  )ل  و ،وحروف المضارعة

 :  ،ونون التوكيد ،المخاطبة ءوهو: يا ،في آخرها  م ا و  .أزمنته (5)ختالفاختالف أبنيته؛ الأ ي 
، أ و مضارعا، أ و وهو: كونه ماضيا ،في معناها  م ا و  واتصال الضمائر المرفوعة البارزة. ،والجزم
 .(6)إليهوال يضاف  ،ال يضاف وكونه ،وال يخبر عنه ،وكونه يخبر به ،أمرا

                                                           
 .من سورة المدثر 26اآلية  ((1
 من سورة يوسف. 98اآلية  ((2
 من سورة المؤمنون. 1اآلية  ((3
 والصواب ما أثبتناه. .: مفتوحا  أ ((4
 والصواب ما أثبتناه. .: ال اختالف  ب ((5
/ ينظر: الحدود في عل( (6  .448 -445م النحو، البجائي  االب ذي 

 هزز ن ي
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*** 
 قال الناظم:

ززززززززززز    .21 ززززززززززز    زززززززززززيم     زززززززززززٌه    هم     ٌ ززززززززززز م    ْ مح 
  

زززززززززززززززززززززز      يززززززززززززززززززززززٌ  ْل   زززززززززززززززززززززز    أ  م    يززززززززززززززززززززززٌ  ْ مف  م  ُم
   

في تعريفه  ه الحرف  ب  فش   ،والفعل   ،االسم   عالمة   لها استحقاق  ل ي س   كلمة (ْ  ح  )أي: 
فإخالء األخير  ؛اثنين منها ت  م  ل  فأع   ،ثالثة أثواب بيض   معكيكون  ن  بأ   ،بإخالئه من العالمة

 :(2) اإلعراب حةل  في م   (1)وقال الحريري ،من العالمة عالمة  ت خرجه عن االشتباه
ـــــــــــــــــه    والحـــــــــــــــــرف  مـــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــت  لـــــــــــــــــه  ع الم 

ـــــــــــــــــه     م  ـــــــــــــــــن  ع ال   ف ق ـــــــــــــــــس  علـــــــــــــــــى ق ـــــــــــــــــولي ت ك 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ث م  تـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، وال، و   ح 

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــل، ول ـــــــــــــــــــو، ول ـــــــــــــــــــم، ول م  (3)وهــــــــــــــــــل، وب 
 

   
: (  ٌ نم ع     هم )ومعنى   .مبالغا فيه جدا   علمال كثير   تصر  ، أ ي 

*** 

                                                           
البصري، أديب  وعالم في النحو واللغة، صاحب المقامات الحريرية، وله أيضا : درة  محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمانأبو  ((1

، معجم 228: ن ز هة األ لب اء/ ، ينظرهـ 516الغواص في أوهام الخواص، وصدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور، وغيرها، توفي 
 .108/ 8، معجم المؤلفين: 63/ 4، وفيات األعيان: 2202/ 5األدباء: 

د اب، منظومة  تعليمية في أصل العنوان، و م ل حةالب:  ((2 خنة اآل  ئ ة بيتا ، و النحو، عداد أبياتها ثمانية وسبع: م ل حة اإلعراب وس  ن وثالثم 
، الدليل إلى 822/ 1، هدية العارفين: 1812/ 2: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة: ، ينظروعليها شروح كثيرة

 .502العلمية/ المتون 
 .112/ 1في شرح الم ل حة، ابن الصائغ:  ، وينظر: الل م حة6ملحة اإلعراب/  ((3
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 :وقال الناظم

 اْلإ  :باب
ْ
 ع
 
 ابر

  
نما أتى الم   وتنشيط  ؛لسهولة الرجوع إلى مسائلها ؛ل ذلكمث  فون في تصانيفهم ب  ن  ص  وا 

 .الطالبين
ِ رررررررررررررررر إ  .81 ََِررررررررررررررررور   ا ررررررررررررررررِو ا  ا ررررررررررررررررواخر  الإ عإ  اْلِإ
  

 ِ عا ِمرررررررررررررررر   َاِ رررررررررررررررر إ   ا اقإرررررررررررررررر َوا    افإظرررررررررررررررر   
   

الذي لم تتصل بآخره  -والفعل  المضارع   ،بعر  آخر االسم الم   (1)صفة   معنى اإلعراب: انتقال  
 .اا تقديري  ، أ و اا لفظي   انتقاالا  -ولم تلتصق به النون الدالة على التوكيد  ،ة لإلناثعو وضالنون الم

 : ي طلب  معنوي  ، أ و لوجود عامل لفظي   ؛رةا مقد  ، أ و كانت عالمة االنتقال ملفوظةا  /7/و ءسواأ ي 
. فالعامل اللفظي   عرف : ما ي  والباء. والمعنوي   ،ورأى ،نحو: جاء ،لفظ باللسان: ما ي  ذلك  االنتقال 

 بالقلب. وهو اثنان:

 .ءوهو االبتدا ،األول: رافع المبتدأ

 .(2)والجازم   ،وهو التجرد من الناصب   ،والثاني: رافع الفعل المضارع
:   ( ِ )َا ومعنى    .يجعل ذلك العامل لالنتقال عالمةا أ ي 

 
*** 

  

                                                           

، آخر الكلمة فال يتغير وأ مَّا( قيده بالصفة، وهو الصحيح، إذ إنَّ التغيير واالنتقال إنما يعتور صفات األواخر من أشكال االعراب، (1
 .11: التحفة السنية شرح المقدمة اآلجرومية، لمحمد محيى الدين عبدالحميد/ ينظر

، شرح الرضي على 604/ 1ثالثاا، وهو العامل في الصفة، ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب، العكبري:  عامالا  وزاد األخفش ((2
 .72البركات األنباري/ أبو  ، أسرار العربية،272/ 2الكافية: 
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 قال الناظم:
رررررررررررررررررررررررررر ر  ا  .81  عارررررررررررررررررررررررررر    اعررررررررررررررررررررررررررر   با وإ  انإ ااعر
  

نا  ررررررررررررررروافإررررررررررررررر     ا فإررررررررررررررر     ا رررررررررررررررخ    رررررررررررررررر    ا   ر زإ صإ
   

مر ِع ارررررررر   ارررررررر ر ِ رررررررر ا لِ فا  .02 رررررررر ر ِمررررررررلإ ما إ   إ
  

ررررررررررررزإ  رررررررررررر ا  ا ررررررررررررو   ا رررررررررررر ر ِ رررررررررررر ا   ا رررررررررررر  ا إِفعإ       اما
   

 ،وخفض ،ونصب ،وهي: رفع ،والفعل   ،االسم   م  اإلعراب أربعة، مجموعها ت ع عنوالقاب أ  أي: أ  
 وغير ذلك نائب عنه. ،وجزم

ال  والكوفيون   .وسكوناا  ،وكسراا  ،وفتحاا  ،ى عند البصريين: ضمَّاسمَّ ت  البناء ف نواعلقاب أ  أ  مَّا أ  و  
 بقوله: -من بحر الطويل- ولقد أحسن من نظم ألقابهما ،(1)بين أسماء اإلعراب والبناء قون  فر  ي  

 
دددددددددددددددل ه ددددددددددددددواب  ف ض  من  أ ب   ل ق ددددددددددددددد  ف ددددددددددددددت ح  الدددددددددددددددرَّح 

دددددددددددر     ب ر  ال ك س  دددددددددددم  الشَّدددددددددددمل  فدددددددددددان ج  دددددددددددنَّ ب ض  م   و 

   
ددددددددددددذ   م  ددددددددددددب ت  ل ش ددددددددددددو  ددددددددددددكن  ال ق ل ددددددددددددب  ان ت ص   ك ر هس 

ددددددددددرَّه الش ددددددددددك ر     فددددددددددع  ق ددددددددددد  ج  مددددددددددي ب ددددددددددَّنَّ الرَّ ز  ل ج 
(2)

 

   
نَّ زيداا لن يقوم   ،نحو: زيٌد يقوم   ،والفعل   ،والنصب  يشترك فيها االسم   ،الرفع  ثم إنَّ  مَّا أ  و  .وا 

ويغني عن  .ب  ر  يض   م  نحو: ل   ،كما أنَّ الجزم يختص بالفعل .نحو: بزيد   ،فيختص باالسم الجر  
 :(1)هذين البيتين قول عمر بن الوردي

دددددددددددددددددددو  دددددددددددددددددددن  و   ،عددددددددددددددددددداا ف  كا ر  ر  ت  اش  دددددددددددددددددددك  و   ،باا ص   ام 
ددددددددددددددددددت     دددددددددددددددددداال   ر  ج  ددددددددددددددددددز  ج   عددددددددددددددددددلٌ ف  ف   ،ماء  س   (6)ام 

  

والفعل  ،وانفرد االسم بالجر   ،الرفع والنصب :والمضارع في ،أي: اشترك االسم المعرب
 بالجزم.

                                                           
ل، ابن يعيش:  ،11، 11/ 1ينظر: الكتاب: ( (1 المدارس النحوية، ، 122/ 2شرح الرضي على الكافية: ، 71 -72/ 1شرح الم فصَّ

 .111/ لث الهجري، القوزيانشَّته وتطوره حتى أواخر القرن الث ، المصطلح النحوي141شوقي ضيف/ 
 ، ولم ينسبهما.26ذكرهما الحفناوي في: حاشيته على شرح الكفراوي/ ( (2
الكندي، شاعر وأديب ومؤرخ، من مصنفاته: تحرير الخصاصة في تيسير الخالصة،  حفص عمر بن مظفَّر بن عمر المعر يأبو  ((1

: ، ينظرهد 762وشرح ألفية ابن معطي، وتذكرة الغريب، ومصنٌف في التاريخ يعرف بد: تاريخ ابن الوردي، وغيرها، توفي بحلب سنة 
/ 1الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني:  ، البدر471/ 1، أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: 224/ 2بغية الوعاة: 

 .1/ 1 :معجم المؤلفين، 116
 .121شرح التحفة الوردية/ ( (6
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نما لم يدخل الجزم في األ   واألسماء خفيفٌة؛ ولذلك لحقها ،ف الحركةذ  سماء؛ ألنه ح  وا 
ن   ،وتخفيف  الخفيف  إجحافٌ  ،التنوين يكون بإضافة حرف  في الفعل؛ ألنَّ الجرَّ  الجر   ما لم يدخلوا 

 .(1)؛ فالفعل ثقيٌل ف الق  به التخفيف  ، وكالهما ممتنٌع في الفعل، وأيضابإضافة اسم، أ و جر  

*** 

                                                           
وقيل: ألنَّ دخول الجزم على األسماء ال داللة فيه؛ فالدالالت المختلفة استوفتها الحاالت الثالث، وقيل: ألنه عوٌض عن الجر، ولو ( (1

ين، وهو عالمة التمكين و نوقيل: ألنَّ الجزم إذا دخل األسماء أسقط الت والمعوض عنه وهو ال يجوز،دخل األسماء الجتمع العوض 
ألنَّ الجر إنما إلضافة تفيد  ؛الجزم فرٌع، فدخل على فرع من اإلعراب وهو المضارع، وقيل: امتنع الجر في الفعل والصرف، وقيل: إنَّ 

، 41 -41/ 1، الل باب: 161: علل النحو، ابن الوراق/ ، ينظررخ  المسَّلة آراء أ  ن األفعال، وفي دو  التخصيص، وهي في األسماء
 .176 -171/ 2، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، الجوجري: 110/ 1، الل م حة: 71 -72نتائج الفكر/ 
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  :باب
 
 م

 
 ر  ع

 
 ف

 
 ال   ماِ  ل  ة ع

 
 ع
 
 اب  ر

 
 نواع  اإلعراب:نواع  أ مارات  كلِّ نوٍع من أ  دراك  أ  أي: هذا باٌب دالٌّ على إ   /7 /ظ

 
ععععععععععععععععع    ٍ   ععععععععععععععععع ْ  .12         َ َِ ٍ ْرت ععععععععععععععععع ْفععععععععععععععععع  ِللرَّ
  

ٍ ِلععععععععععععععععععع ْ  ععععععععععععععععععع                  ن ععععععععععععععععععع      ت عععععععععععععععععععض 
   

وهذه  .والنون الثابتة   ،واأللف ،والواو ،وهي األصل ،أماراٍت: الضمة   أربع ا  أي : للرفع مطلق
 :الناظم كما قال ،بها من هذه األربع كلماٌت مختصةٌ  ةٍ واحد ولكلِّ  ،الثالثة نوائب  عن الضمة

 
11.  َِ ععععععععععععععععععععععععععع   للرَّفععععععععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععععععععع َّ           ف ض 
  

ععععععععععععععععْ رِ  ُْععععععععععععععععر     ْ عععععععععععععععع          َِ  ِفعععععععععععععععع،    ْ عععععععععععععععع  ج 
   

ععععععععععععععععع ِل     .12 َِ ٍ ْن  ععععععععععععععععع     ْ ععععععععععععععععع ج  ِفْعععععععععععععععععع ِ         
  

ِلعععععععععععععععععععععععع، عععععععععععععععععععععععع     عععععععععععععععععععععععع ِر      ععععععععععععععععععععععععر          ض 
   

 

 نواع :ربعة أ  أي: فالضمة تكون عالمة للرفع في أ  

  (2)چ ٻ ٻ ٻ چ و: (1)چ ژ ڈ ڈچ  نحو: ،اسم مفرد

 ،كقاومٍ  ،ومثال جماع التكساير اسام الجماع ،وجاا  للمااني (3)چ ٻ ٻ چ نحو: ،وجمع تكسير
  وهذا شجٌر. ،وقالت نسوةٌ  ،تقول: أقبل القوم   ،وشجرٍ  (4)كتمرٍ  ،واسم  الجنس   ،ونسا ٍ 

                                                           

 من سورة النحل. 1( اآلية (1
 .من سورة آل عمران 33(اآلية (2
 .من سورة البقرة 142( اآلية (3
 والصواب ما أثبتناه. .لتمر ب:( (4
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ساطبالتٌ  ،نحاو: هاذه حبليااتٌ  ، وجمع باللف وتاا  ،ويلحا  بهاذا الجماع ماا سامي باذ مان هاذا الجماع ،وا 
جماااع  )ذ    و ،واألشاااهر بناااا ه (2)،فاااي ل اااة ،  ععع) لَّ  جماااع   ) لععع    وكاااذا  ،ٍ ال و (1) : ٍ ْذرِ ععع  نحاااو
اااا أ  و  (4)،أثبتاااذعناااد بعااا  مااان  (3)،موصاااولةال )ذ    فهاااو جماااع حقيقاااة  ،بمعناااى: صااااحبات   )ذ  مَّ

 بذلك أربعة. (5)<الملحقات>ال ملح  بذ؛ فكانت  ،بمعنى: صاحبة ،)ذ   اال

. ،نحو: يقوم   ،ويا  واحدة مخاطبة ،وواو جمع ،والفعل المضارع الذي لم يتصل بذ ألف اثنين  ويركب 

 

ِلعع،)  ععر  وجملااة قولااذ:   عع     والمعنااى: الفعاال المضااارع  ،  ْععع)فِ ااااصاافة ثانيااة ل ،فااي محاال جاار    
 البارزة. ،المرفوعة (6)رائيحلى بالضم ْن البشرط أ   ،يعرب بالضمة

 

***  

                                                           

: بلدة(1 في أطراف الشام، تجاور أر  البلقا  وعّمان، والنسب إليها: أْذرعّي، خرج منها طائفة من أهل العلم، ينظر: معجم  ( أ ْذر عات 
 .131، 131/ 1البلدان: 

ها في الحاشية، والذي ذكرتذ 114/ 1لم أقف على من ذكر هذه الل ة إال الخضري في: حاشيتذ: ( (2 ، ولعلَّ الشارح نقلها عنذ؛ فعبارتذ بنصِّ
ا التي ت عرب بالحركات في ل ة فهي: الال ات، وأصلها:  فت يا ها؛ وب ن يت على الكسر، أمَّ ذ  : الالت  ل ة في: الالتي، ح  الالئي، المصادر أنَّ

فت يا ها، ودخلتها األلف والتا ؛ فهي جمع لجمع، ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  ذ  ، شرح 21/ 3، شرح الرضي على الكافية: 521/ 9ح 
 .435 -434/ 39، تاج العروس: 325/ 1، همع الهوامع: 429 -426/ 1، توضيح المقاصد: 263/ 1 ك:كافية الشافية، ابن مالال

 .موصولية أ:( (3
، "وهو نقل لريب "عن شيخذ ابن النحاس الحلبي، ثمَّ قال: ،1113 -1117/ 2حيان في: ارتشاف الضرب: أبو  ( حكى هذه الل ة(4

 .173/ 1، حاشية الخضري: 162/ 1على التوضيح: وينظر: شرح التصريح 
 ب.قط من ا...< س( >(5
 والصواب ما أثبتناه. .بالضمير ب:( (6
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 قال الناظم:
عععععععععععععع ِل ِ  .12 َِ ذ  عععععععععععععع ر     ْ عععععععععععععع    لعععععععععععععع     ِفعععععععععععععع، ج 
  

ععععععععععععععِ   ْد ْ عععععععععععععع  ِ  ِ ْنعععععععععععععع    ْلع عععععععععععععع لِ     ْ      ِ  
   

َْ :   ْهعععععععععععععععع،   .12 عععععععععععععععع           َ عععععععععععععععع     ٍ      َ  ٍ ت عععععععععععععععع 
  

 َْ ِفععععععععع،   عععععععععْ    ه نععععععععع  ععععععععع        َ   ذ      ف ععععععععع     
   

 

 والواو يرفع بها نوعان:
 (1) چ ٻ ٻ ٱچ نحو: ،األول: جمع الذكر السالم

 :(2)نواع ربعة أ  وهو أ   ،ذ بذوالمشبّ  
 .ولي((، و)أ  ا)عشرين  ااأسما  جموع، ك

 .((، و)عالمين  هلين  ا)أ  االشروط، ك ستوف  تلم  (3)جموٍع<و >

 .(ين  يِّ لَّ ا)ع  ااى بها، كمَّ س  م  وجموع 

 (.نين  (، و)س  ضين  ر  )أ  ااتكسير، ك /3/و وجموع 

 

 ڃچ  ،(5)چ ىب مبچ ،(4)چ وئ ەئ چ نحااو: ،والثاااني: األسااما  الخمسااة علااى الااراجح

 .(3)بمعنى: الذي )ذ  وفي قول: بزيادة  ،(7)   )ه  : بزيادة   ف،    ) .(6)چ  ڃ ڃ

                                                           

 من سورة الم منون. 1( اآلية (1
 .61، 59/ 1، شرح األشموني: 64، 63/ 1 ك:لاينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن م( (2
 .أ...< ساقط من ( >(3
 من سورة يوسف.  94( اآلية (4
 من سورة يوسف. 69( اآلية (5
 من سورة الطال . 7( اآلية (6
ْفظ  ذ ي الذَّك ا    ...: ث مَّ ه ن وك  س اد س  األ ْسم ا   16( قال الحريري في: ملحة اإلعراب/ (7  .ف اْحف ْظ م ق ال ي ح 
 .52، 51العرب، ابن هشام األنصاري/ في معرفة كالم  ، شرح شذور الذهب242( ينظر: الجنى الداني/ (3
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فاالواو نائباة عان  ، والياا ،واأللاف ،والمشهور أنَّ هذه الخمسة معربة باالحروف الثالثاة: الاواو 
 ،(1)مااذهب ساايبويذ هااو والصااحيح الااذي .نائبااة عاان الكساارة  واليااا ،واأللااف نائبااة عاان الفتحااة ،الضاامة

رة بضاامة مقاادَّ  فااالرفع   ، واليااا ،واأللااف ،: أنهااا معربااة بحركااات مقاادرة علااى الااواو(2)وجمهااور البصااريين
اار   ،علااى اليااا  بكساارة مقاادرة والجاارّ  ،والنصااب بفتحااة مقاادرة علااى األلااف ،علااى الااواو فيتبااع مااا قباال اآلخ 

ااار؛ للداللاااة علاااى أناااذ محااال  ل  ۅچ(3)چی ی ی چنحاااو: ،اإلعاااراب فاااي ليااار حالاااة اإلضاااافة آلخ 

 .(4)چ ۉ ۉ ۅ

وتقلب ألفا  ،فتسكن الواو في الرفع؛ لثقلذ ،وما قبلها لإلتباع ،تحريك الواو لإلعراب )ٍتَ  وأصل 
ن اْب يفعلاى هاذا الماذهب لام  ،فاي الجار؛ لكسار ماا قبلهاا    وياا ،وانفتااح ماا قبلهاا ،في النصاب؛ لتحركهاا

نماا كاان هاذا هاو الصاحيح؛ ألنَّ الحركاات هاي األصال ،والكسرة   ،والفتحة   ،حرف العلة عن الضمة  ،وا 
ف التقاادير؛ لحصااول فائاادة وأبعااد عاان تكلِّاا ،عرابهااا بااالحروف أسااهللكاان إ ،ل عنهااا مااع إمكانهاااد  ْعاافااال ي  

ْن كاناات ماان بنيااة الكلمااة؛ لصااالحيتها لااذلك ،وهااي بيااان مطلااوب العاماال باانفس الحااروف ،اإلعااراب  ،وا 
  والجمع. ،كما هي في المثنى

                                                           

مام النحاة، صاحب الكتاب المشهور ،عمرو بن عثمان بن قنبر بشر ، وهو: أبو412/ 3( ينظر: الكتاب: (1 توفي سنة  .تلميذ الخليل، وا 
 .11/ 3، معجم الم لفين: 352 -351/ 3سير أعالم النبال :  ،346/ 2، إنباه الرواة: 33: طبقات النحويين/ ، ينظرها131

، شرح 314، 313/ 1 :، توضيح المقاصد23، 17/ 1اإلنصاف في مسائل الخالف: وبقية اآلرا  في:  ( ينظر رأي البصريين والكوفيين(2
 .136/ 1، همع الهوامع: 54/ 1، شرح األشموني: 47قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام األنصاري/ 

 من سورة يوسف. 73( اآلية (3
 من سورة يوسف. 77( اآلية (4
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ل:  عع ،خ ٍ   ،بٍ  وجااا  فااي الثالثاااة األ و  وهااي: حاااذف  ،ن الااانق   يإحااادى الل تااف ،خريااان  أ   ل تاااان       
اذ   ،نحاو: هاذا أب اذ   ،والمايم ،والخاا  ،واإلعراب بالحركات الظاهرة على البا  ، واليا ،واأللف ،الواو  ،وأخ 

م ها ذ   ،ورأيت  أب ذ   ،وح  م ها ،وأخ  ذ   ،ومررت بلب ذ   ،وح  م ها ،وأخ   في تلك الثالثة. (1)وهذه الل ة نادرة ،وح 

 ،نحااو: هااذا أباااه   ا ،وجاار  ا ،ونصااب ا ،الثالثااة باااأللف رفعااوالل ااة األخاارى القصاار  وهااو: أْن تكااون هااذه 
أشاهر مان  (2)وهاذه الل اة ،وحماهاا ،وأخااه   ،بااه  بل   وماررت   ،وحماهاا ،وأخااه   ،ورأيت  أبااه   ،وحماها ،وأخاه  

 النق .

وال يكاون فاي  ،أْن يعرب بالحركات الظااهرة علاى الناون :وهو ،(3)فالفصيح فيذ النق    )ه  مَّا أ  و 
واإلتمااام قلياال جاادا؛  .ومااررت به اان  زياادٍ  ،ورأياات  ه اان  زياادٍ  ،نحااو: هااذا ه اان  زياادٍ  ،علااةٍ  /3 /ظآخااره حاارف  

تَّى   .(5)حكاه سيبويذ عن العرب لك نْ  ،أنكر جوازه (4)الفرا  أنَّ  ح 

                                                           

، شرح 317/ 1، توضيح المقاصد: 62 -61، أسرار العربية/ 411/ 2، مجالس ثعلب: 341ينظر: إصالح المنط ، ابن السكيت/  ((1
، ولم ينسبوها، ولعلَّها 49محمد جمران/  ،وما واف  القرا ات القرآنية ، معجم الفصيح من اللهجات العربية62/ 1التصريح على التوضيح: 

/ 1 ك:ذ: أوضح المسالحمل الشيخ يوسف البقاعي في تحقيقالذي  هولبع  تميم؛ فبعضهم استشهد لها برجز لر بة بن العجاج التميمي؛ و 
 .، على نسبتها لتميم69
، 62 -61، أسرار العربية/ 349/ 3ة: ، شرح الرضي على الكافي341/ 1، الخصائ ، ابن جني: 411/ 2( ينظر: مجالس ثعلب: (2

، ونسبها ابن جني في: سر 49، معجم الفصيح من اللهجات العربية/ 62/ 1، شرح التصريح على التوضيح 317/ 1توضيح المقاصد: 
ل: 411 -339/ 2صناعة اإلعراب:  الجامع ، وابن مالك في: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت 155/ 1، وابن يعيش في: شرح الم فصَّ

 ، لبني الحارث وخثعم وزبيد.92/ 1، لبني الحارث بن كعب، والخضري في: حاشيتذ: 157الصحيح/ 
 : 2قال ابن مالك في: ألفيتذ/ ( (3

ٌم ك ذ اك  و ه ن   ير  أ ْحس ن  …أ ٌب أ ٌخ ح   .و النَّْق   ف ي ه ذ ا األ خ 
 .139/ 1، همع الهوامع: 63/ 1 ك:أوضح المسال وينظر:

يحيى بن زياد بن عبد أبو زكريا ، وهو 51/ 1، شرح األشموني: 55شرح شذور الذهب /  ،336/ 2: الضرب ارتشاف :قولذ في ينظر( (4
الوقف ، عالٌم بالقرآن والل ة واألدب، آلت إليذ رئاسة مدرسة الكوفة بعد الكسائي، من مصنفاتذ: معاني القران، و الّديلمىّ  اهلل بن منظور

 . 193/ 13 :معجم الم لفين ،313 /البل ة ،7/ 4 :إنباه الرواةها، ينظر:  217، توفي سنة والممدودالمقصور و واالبتدا ، 
 .361/ 3( ينظر: الكتاب: (5
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 :(1)أربعة ثم إنَّ إلعراب هذه الخمسة بالحروف شروطا  

 .ا  تقدير : أْن تكون مضافة  ولو أ حدها

 الثانية: أْن تضاف  إلى لير يا  المتكلم.

 أْن تكون مكبرة . :الثالث

 الرابع: أْن تكون مفردة .
ليار  ،ظااهر ،اسام جانس إلاى وتضااف دائماا   ،أْن تكاون بمعناى صااحب )ذ  فاي أ يضاا   ويشترط

 نحو:  ،وشذَّ إضافتها إلى ضمير ،فال يجوز: جا  ذو قائم ،صفة
ااااااااااااااااااااااااا ي ْعاااااااااااااااااااااااار ف    االف ْضاااااااااااااااااااااااا (2)<ذ ا>إ نَّم 

ااااااااااااااااااااااااااااااان  النَّااااااااااااااااااااااااااااااااس  ذ و وه  اااااااااااااااااااااااااااااااا   (3)ل م 
 

  

رأيت  و  .نحو: جا  ذو قام ،ة على سكون الواو عند بع  طي إذا كانت موصولة فهي مبنيّ مَّا أ   
 ،بمعناى: صااحب ، ذي)علاى  وبعضهم يعربها باالحروف حماال   ،بالواو أبدا   .ومررت بذو قام .ذو قام

 .(4) باليا ،ومررت بذي قام ،باإللف .ورأيت  ذا قام ،بالواو .فيقول: جا  ذو قام
 .(5)أْن يفار  الميم )ف  ويشترط في 

 

 

 والضرب مذَّيل؛)م ْست ْفع الْن(. ،فوزنها )ف ع ل ت اْن( ومذيَّلة؛ (6)،العرو  في البيت الثاني مخبولة 

                                                           

 .135/ 1، همع الهوامع: 46، شرح قطر الندى/ 197/ 1( ينظر: توضيح المقاصد: (1
 .، وهو من تمام البيتاألصلينساقط من  <...>((2
، ضرائر الشعر، ابن 217/ 3ابن قتيبة: دون نسبة في: عيون األخبار، من ، و 474مجزو  الرمل، ألبي العتاهية، في ديوانذ/  من ((3

، معجم شواهد النحو 417/ 1، وينظر: معجم شواهد العربية: 515/ 2، همع الهوامع: 923/ 2، شرح الكافية الشافية: 293عصفور/ 
 .3114، رقم 635الشعرية/ 

اللهجات ، 415/ 1المزهر في علوم الل ة وأنواعها، السيوطي:  52 -51، شرح شذور الذهب/ 242 -241ظر: الجنى الداني/ ين ((4
 .374 -373العربية القديمة في لرب الجزيرة العربية، تشيم رابين/ 

 .57/ 1:التصريح أو التوضيح على التصريح شرح، 315/ 1:المقاصد توضيح، 273/ 3ينظر: األصول في النحو، ابن السراج: ( (5

الخبل هو: زحاف مزدوج، يسقط معذ من التفعيلة ساكنان، ويتكون من الخبن، وهو حذف الثاني الساكن، والطي وهو حذف الرابع  ((6
ل في علم العرو / 97، التعريفات/ 74: العرو ، ابن جني/ ، ينظرالساكن  .222، المعجم الم فصَّ

 هعع نت 
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*** 
 قال الناظم: 

َِ ِفعععععععععععععع،   ْ ِن  ععععععععععععععِ   ْلعععععععععععععع   ِللرَّ   ٍل عععععععععععععع .12  عْفعععععععععععععع
  

  ْ ِصعععععععععععععععع    ت ل صعععععععععععععععع       لن عععععععععععععععع     ٍ ْ عععععععععععععععع    ِ 
   

عععععععععععععععع ِرِ   ْد ْفع عععععععععععععععع  ِ ِللرَّ  .12 َِ ِفعععععععععععععععع،   ض   ْفعععععععععععععععع
  

عععععععععععععععععِ  ر      ععععععععععععععععع  ِ    هععععععععععععععععع   لَّعععععععععععععععععِذي ف عععععععععععععععععِه ض 
   

ِ    ُعلععععععععععععععع  :ع ععععععععععععععع .12 ُْع ععععععععععععععع        ِ ُْع ععععععععععععععع      
  

ِلععععععععععععععععععععععععععع        َّل ععععععععععععععععععععععععععع   ُْع  ُْع ل ععععععععععععععععععععععععععع               
   

 

 ،حاااارف تنبيااااذ  فالهااااا ،(1) چں ںچنحااااو: ،وهااااو المثنااااى ،ع بهااااا نااااوعٌ ف اااارْ واأللااااف ي  أي: 
خباار مرفااوع وعالمااة رفعااذ األلااف؛ ألنااذ  )خصاامان(و ،مبنااي علااى األلااف فااي محاال رفااع مبتاادأ )ذان(و

 ،ناى علاى الياا  حالاة الجاربْ بل هو لفٌظ على صورة المثنى؛ في   ،فليس مثنى حقيقة )هذان(مَّا أ  و  ،مثنى
 .(2)والنصب؛ مراعاة  لصورة التثنية

 ربعة ألفاظ:وهو أ   ،ومثل المثنى ما جرى مجراه

 .(3)كما أفاده الونائي ،وقيل: إنهما مبنيان ،في العدد ،واثنتان ،اثنان

 ،وجاارا ،ونصاابا ،كانااا باااأللف رفعااا ؛وكلتااا إذا أ ضاايفا إلااى مضاامر. فااإْن أ ضاايفا إلااى ظاااهر ،وكااال
، أ و ساوا  أ ضايفا إلاى مضامر ،ونصابا   ،وبالياا  جارا   ،رفعاا   /9/و فإنهاا تعربهاا بااأللف (4)لكناناة؛ خالفا  

وجااارَّا   ،ونصااابا   ،والملحااا  باااذ بااااأللف مطلقاااا : رفعاااا   ،مااان يعااارب المثناااى (5)ومااان العااارب ،إلاااى ظااااهر
                                                           

 .من سورة الحج 19( اآلية (1
 .73 -76( ينظر: علل التثنية، ابن جني/ (2
توضيح  ،759/ 2ارتشاف الضرب: ، 133/ 3شرح الرضي على الكافية:  منسوٌب لهما في: ،ابن درستويذو  ابن كيسان وهو مذهب ((3

 .األلف واليا ين ب للم ايرة فيهماوهو مردوٌد  ،257/ 3 :الهوامع همع ،459/ 2 :التوضيح على التصريح شرح ،1326/ 3المقاصد: 
ل ى القياس "، وقال:134/ 2 :معاني القرآن( حكاها عنهم الفرَّا  في: (4 ْوا ع  ، 137/ 1 :شرح الكافية الشافية: ، وينظر"وهي قبيحة قليلة، م ض 

ل ات  ،151/ 1، همع الهوامع: 66/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 553/ 2، ارتشاف الضرب: 329، 326/ 1توضيح المقاصد: 
 .159/ في كتب إعراب القرآن ومعانيذ، إسماعيل القيامالقبائل 

، 133/ 1شرح الكافية الشافية:  ،26 /الل ة فقذ في الصاحبي ،339/ 2: اإلعراب صناعة سر وهم بنو الحارث بن كعب، ينظر: ((5
محمد ريا   ،المقتضب في لهجات العرب ،129محمد أحمد خاطر/  ،في اللهجات العربية مقدمة للدراسة ،331/ 1توضيح المقاصد: 

 .152 -151كريم/ 
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وكماا  ،(2)ضريخالكما أفاده  (1)،ومنهم من يعرب المثنى على النون ،مع كسر النون أبدا   ،كالمقصور
 .(3)قال بعضهم

 :-من الرجز- قول الشاعرك (4) ،المثنى بعد األلف في ل ةٍ  نون   ضم  ي  و  
 ي اااااااااااااااااااااااااااااااااا أ ب ت اااااااااااااااااااااااااااااااااا أ رَّق ن اااااااااااااااااااااااااااااااااي الق اااااااااااااااااااااااااااااااااذَّان  

 
ااااااااااااااااااااااااااااااااذ  الع ْين ااااااااااااااااااااااااااااااااان   ف ااااااااااااااااااااااااااااااااالنَّوم  ال ت ْطع م 
(5) 

  

عجام الاذال المشاددة  ،بكسر القاف - ) لِقذَّ    و  ،بضمَّ النون كاذا  (6)،وهاو البرلاوث )  عذ ذ جماع   –وا 
 .(7)ل عن التصريحق  ما ن  

إضاافة التثنياة لمساما  ال حاجاة ماع بالخصاو    و  األساما فإْن قيل: ل م  قاال الشايخ فاي تثنياة  
بالنَّ المضاارع إذا اتصال  :أ جياب   ،فعااللقولذ بالخصو ؛ ألنَّ من المعلوم أنَّ التثنية ال تكاون فاي األ  

                                                           

ب أيضا  إلى بني الحارث بن كعب، فإنهم يبقون المثنى على األلف، فإذا لم تسقط النون باإلضافة أبقوها على الكسر، أ و أجروا س  نْ وت   ((1
 : واستشهدوا بقول الشاعراإلعراب عليها بالحركات، 
ْين ...أعرف منها الجيد  والع ينانا ر  م نخ   ظ ْبي ان ا أ شبه ا و 

عان المفضاال أنَّ هااذا البياات لرجال ماان ضاابة، وقطااع اباان  ،163 وحكاى أبااو زيااد فااي: نااوادره/ ،341 -339/ 2ينظار: ساار صااناعة اإلعااراب: 
: عان ابان األعراباي أنَّاذ سامع ،35/ 5 األعظام: والمحايط بلنَّ هذا البيت مصنوع، ونقل ابان سايده فاي: المحكام ،47/ 2عصفور في: المقرب: 

، هما م خليالن   .الن ون، ولم ينسباه ب ض 

الدمياطي، عالم بالنحو، من مصنفاتذ: وشرح اللمعة في  الشافعي محمد بن مصطفى بن حسن، وهو 111/ 1( ينظر: حاشية الخضري: (2
في  الملك الوهاب ي نظر: ه،  1233 :ها، وقيل 1237حل الكواكب السيارة السبعة، ورسالة في مبادئ علم التفسير، وليرها، توفي سنة 

 .27/ 12، معجم الم لفين: 111/ 7، األعالم: 1322المتعالي/ 
 .174/ 1 :الهوامع همعينظر:  ((3
، ولعلها لباهلة حيث إنَّ قائل البيت شاعر 35/ 5: المحكم والمحيط األعظم: ، ينظرعمرو الشيباني أنَّها ل ة، ولكنَّذ لم ينسبهاأبو  ذكر ((4

 .باهليّ 
كذا قال اآلمدي في: الم تلف  .لرجل من باهلة اسمذ ر بة بن العجاج، ويكنى بلبي بيهس، وليس لر بة بن العجاج التميمي ،الرجزمن ( (5

، والبيت في ملح  ديوان ر بة 92/ 1، ونقل قولذ الب دادي في: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: 154والمختلف في أسما  الشعرا / 
واهد العربية: ، وينظر: معجم ش136/ 1، والسيوطي في: همع الهوامع: 69/ 1، وهو من شواهد األشموني في: شرح األلفية: 136التميمي/ 

ل في شواهد الل ة العربية: 551/ 2  .255/ 12، المعجم الم فصَّ
 .121/ 6، المحكم والمحيط األعظم: 563/ 2ينظر: الصحاح:  ((6
، من كتب النحو الموسَّعة، ألَّفذ التصريح بمضمون التوضيح ، أوشرح التصريح على التوضيح :أصل العنوانو  منذ. -73/ 1ينظر:  ((7

 .516، الدليل إلى المتون العلمية/ 152/ 1خالد األزهري على أوضح المسالك، وهو مطبوع ومحق ، ينظر: كشف الظنون: الشيخ 
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فقااد يتااوهم المبتاادي أنااذ مرفااوع  ،يشاابذ المثنااى فااي اللفااظ وهااو مرفااوٌع بوجااود النااون ،بااذ ضاامير االثنااين
 .(1)كذا أفاد محمد األندلسي )ت ل ص    بقولذ:  ذلك التوهم   عد ف  ف ؛باأللف

 ،وهي: كل  مضارٍع اتصل بذ ألف اثنين ،وهو: األمثلة الخمسة ،واحدٌ  والنون الثابتة يرفع بها نوع
 -فمثااال الظاااهرة قولااذ  ،مقاادرة  ، أ و سااوا  كاناات النااون الثابتااة ظاااهرة   ،ويااا  واحاادة مخاطبااةٍ  ،جمااعٍ  وووا

ھ چ :-تعاااالى  -مثاااال المقااادرة قولاااذ و . (2) چ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹ چ:-تعاااالى 

 ،النااون المقاادرة ذعالمااة رفعااو  ،والجااازم ،؛ لتجاارده ماان الناصااب. فكالهمااا مرفااوع(3) چھ ھ
 والفاعل هو الواو المحذوفة؛ اللتقا  الساكنين بعد حذف نون الرفع. ،لتوالي األمثال المحذوفة؛

 

*** 
  

                                                           

، المعروف محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عبد اهللأبو  ، وهو131/ المستقل بالمفهومية في شرح ألفاظ الج روميَّةينظر:  ((1
اسماعيل نسبة الى جده، عالم بالنحو، من مصنفاتذ: شرح األلفية، والنوازل النحوية، واألجوبة المرضية عن بالراعي، ويقال لذ محمد بن 

، 214، 213/ 9: الضو  الالمع: ، ينظرها 325توفي بها سنة  .األسئلة النحوية، وعنوان االفادة إلخوان االستفادة في شرح االجرومية
 .271/ 11، معجم الم لفين: 417/ 9شذرات الذهب: 

 .من سورة القص  23( اآلية (2
  .من سورة آل عمران 31(اآلية (3
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 وقال الناظم:
ٍ ِلعععععععععععععععععععع    .12 عععععععععععععععععععع          عععععععععععععععععععع َّ ِلن ْصععععععععععععععععععععب  ف ْ   
  

ععععععععععععععععععععذ ف    ن  نعععععععععععععععععععع      َ      عععععععععععععععععععع           ْ ععععععععععععععععععععر 
   

سااقاط   ،واليااا    ،والكساارة   ،واأللااف   ،وهااي األصاال ،أي: وللنصااب مطلقااا  عالمااات خمااٌس: الفتحااة وا 
نَّ العاارب حااذفوا إأ ْي:  ) ععذف    اااامفعااوٌل مقاادم ل :)ن نعع   وقولااذ ،وهااذه األربااع  نوائااب  عاان الفتحااة ،النااون  
 كما قال الناظم: ،للناصب /9 /ظالنون

ُْععععععععععععر  ِ  .23 عععععععععععع   ِللنَّْصععععععععععععِب ِفعععععععععععع،  ْ عععععععععععع         ْ ُ  ف 
  

 َِ ْ عععععععععععععععععععع ج  ععععععععععععععععععععع ِ     َِ  ْد    ْ عععععععععععععععععععع    ْ  عععععععععععععععععععع ر     ج 
   

ععععععععععععععع ِر   ل ععععععععععععععع    ن ْصعععععععععععععععب    ال   .22 ِفععععععععععععععع،   ض     
  

عععععععععععععععععع ِصعععععععععععععععععع   ،   ش  عععععععععععععععععع    ععععععععععععععععععر     ععععععععععععععععععْ      ِت  
   

 

 أي: فالفتحة تكون عالمة  للنصب في ثالثة أنواع:

. ،اهلل ورأيت  عبد   ،حبلىو  ،وأكرمت هندا   ،الفتى، أ و نحو: رأيت  زيدا   ،       ُر )  والقاضي 

َ     ععع ر  ) ااا  باااذ ،  ج ععع  ،ورأيااات  األ س اااد   ،نحاااو: ساااكنت األبياااات   فمثاااال  جماااع التكساااير ،وماااا أ لح 
ومثاال  مااا  (1)–بفتحهاا –جماع  أ س اٍد  –أ و ساكونذ  والسااين ،بضام الهمازة –واأل س اد   ،فاألبياات  جماع بيات

. ،لح   بهذا الجمع: أكرمت الجْند  أ   ر   ولرست الشج 

 ڃچنحاو:  ،وقد دخل عليذ عامل  النصاب ،لم يتصل بآخره شيٌ  ينقل إعرابذ   ض ر )وفعٌل 

 .(2) چ  چ   ڃ

*** 
  

                                                           
 .541/ 3، المحكم والمحيط األعظم: 441/ 2ينظر: الصحاح:  ((1
 .من سورة يوسف 31( اآلية (2
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 الناظم:قال 
ععععععععععععععععععِ   ْد    ٍل عععععععععععععععععع .21    ْ  ْ عععععععععععععععععع   ِ    ِفعععععععععععععععععع،   
  

َ  جععععععععععععع ِ ،  ِللنَّْصعععععععععععععِب  ن ْ ععععععععععععع : ِصعععععععععععععْ  ٍ ت ععععععععععععع 
   

 ،نحااو: رحاام اهلل أباااك ،المعتلااة   المضااافة   وهااو: األسااما  الخمسااة   ،أي: وي نصااب  باااأللف نااوٌع واحاادٌ 

ْر حمااك ،وأكرم أخااك  ىئ مئ چحكاياة : -تعاالى  -قاال  ،واصاحب ذا فضالٍ  ،وافاتْح فااك   ،وز 

 ،(4) چ ک ک  ک کچو: ،(3) چٿ  ٿ چ (2) چٿ   ٿچ(1) چ.جب يئ
 فهذه كلها منصوبٌة باأللف.

ل م  أنَّ لملف ثالث حاالت   وعالمة  رفٍع. ،وعالمة  تثنيةٍ  ،كونها حرف  إعراب :وبما ذ ك ر  ع 

 

*** 
 قال الناظم:

َ  ٍ   ععععععععععع  .22 ْ ععععععععععع َ  ِللنَّْصعععععععععععِب ِفععععععععععع، ج       ْ عععععععععععر 
  

ْ ِععععععععععععععععععععععععععِه ِتعععععععععععععععععععععععع ْل       ععععععععععععععععععععععععع     ل عععععععععععععععععععععععع   ج 
   

ععععععععععععععع   ْل ععععععععععععععع  هِ  .22 َّ  ٍ  هْ   ععععععععععععععع ؤن ععععععععععععععع    ٍ ْ  ال     
  

عععععععععع  ِفععععععععععع،  ل  ن عععععععععععهْ       َِ ْ ععععععععععع  ِللنَّْصععععععععععِب ِفععععععععععع،  ْلج 
   

كاناات   سااوا ،ن  مزياادتيْ   وتااا ،وهااو: جمااٌع تحققااْت جمعيتااذ بااللفٍ  ،أي: وينصااب بالكساارة نااوٌع واحاادٌ 
صطبالٍت، وافعلوا الخيرات  امنحو: رأيت  حمَّ  ،جمعا  لمذكرٍ  ؛ الشاهوات  نحاو: اتركاوا  ،لم ناث، أ و اٍت، وا 

ومثلاذ  ،(5) چڭ ۓ ڭ ڭ چ:-تعاالى  -قاال اهلل  ،وتسكنوا الجناات   ،ترقوا الدرجات  

 .(6) چ ٺ ٺ      ڀ ڀ چ نحو: ،ما أ لح  بذلك الجمع
  

                                                           

 .من سورة يوسف 63( اآلية (1
 .من سورة يوسف 16( اآلية (2
 .من سورة الرعد 14( اآلية (3
 .األنبيا من سورة  37( اآلية (4
 .من سورة هود 114( اآلية (5
 .من سورة الطال  6( اآلية (6
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 وينصب باليا  نوعان:

. وأعطيت   ،نحو: قرأت  كتابين   ،التثنية  /11/و فقيرين  درهمين 

 ٴۇ ۈ ۈچ:-تعاالى  -وقولاذ  ،نحاو: إنَّ اهلل  يقبال  التاائبين ،والملحا  باذ ،مصححوالجمع ال

تعااالى  -كماا فاي قولاذ  ،للسااكت والهاا  فاي )هياذ( ،(2) چڳ  گ  گچ،(1) چۋ  ۋ

 .(3) چڍ ڌ ڌ ڎ چ  :-

 
 

*** 
 قال الناظم:

  لَِّ ععععععععععع، عععععععععععع  ِ فْ   عععععععععععذ   ن ععععععععععع    ن ْصعععععععععععب   ال   .22
  

   ت عععععععععععععععع    ن ععععععععععععععععع    ر ْفع   ععععععععععععععععع     عععععععععععععععععرَّ ِ 
   

بنقال حركاة الهمازة  إلاى  فعع   :) ال  وقولاذ ،مبتادأ ما خر :)نصعب  وقولاذ ،خباٌر مقادمٌ  :)  عذ   فقولذ
والفاعال مساتتٌر  ،بكسار التاا  :)  عرَِّ  قولاذ ،مبتادأ ما خر :)رفع ع  و ،خبٌر مقدمٌ  :) ت   وقولذ ،الالم

التاي تقادم ذكرهاا  الخمساة التاي ترفاع باالنون الثابتاة وهاي األمثلاة فعاال؛ يعني: أنَّ األ  فعاليعود إلى األ  
ْن ل ا والزيادون   ،جلسااْن ت  ول ا ،ذهباْن ت اوأنتما ل ا ،عداقْ ْن ي  ول   ،ْن يقومال   نحو: الزيدان   ،ب بإسقاط النونص  نْ ت  

 ٻ  ٻ ٻ ٱچ  :-تعااالى  -قاال  ،ذهبيْن ت اوأناات  ياا هناد  ل اا ،نصارواْن ت  وأنااتم ل ا ،فعلاواي   نْ ول ا ،يقولاوا

 .(4) چ پ پ ٻ

 
*** 

                                                           

 .من سورة األعراف 155( اآلية (1
 .من سورة النور 4( اآلية (2
 .من سورة القارعة 11( اآلية (3
 .من سورة آل عمران 92اآلية  ((4
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 قال الناظم:
ُ عععععععععْ    ِضععععععععع ْ  .22 ُْعععععععععِ      ععععععععع      ْل     ْل  ْ ععععععععر  ِفععععععععع،  ْل  
  

َ  ِفععععععععععععع،  ْ ععععععععععععع   فر ععععععععععععع    نصعععععععععععععر ْ   ف   ْ عععععععععععععر 
   

ِ ععععععععععععععع ْ  .22 عععععععععععععععْر     عععععععععععععععْ     َِ   ْ  ععععععععععععععع ر  ِتص  ْ ععععععععععععععع ج     
  

َِ   ؤ نَّععععععععععععععع    َ  ِفععععععععععععععع، جْ ععععععععععععععع عععععععععععععععذ   عععععععععععععععِل ْ        
   

، وخبره محذوف ،مبتدأ :)    قولذ ،خبر ه ،متعلٌ  بمحذوفٍ  :)ف،  ل ُِ  و ،مبتدأ :)  ل  ر  قولذ
اااْن القصااار   وهاااذه الحاااروف بناااا ،كاااذلكأ ْي:  هاااا علاااى األلاااف ر إعراب  قااادَّ وي   ،هااااجاااب تنوين  و  ف   الممااادود؛م 

 لكاْن لاو ت ار ك   ،بخالف الهمزة المحذوفاة للقصار ،كالثابت ،يةٍ صريفالمحذوفة للتنوين؛ ألنَّ حذفها لعلٍة ت
 .(1)الخضريّ كما أفاده  ،التنوين  للوصل ب ن يَّة  الوقف جاز

اامَّ الفااتح   )ِضععْ   ومعنااى قولااذ: ،ممفعااول مقاادَّ  :)  لُعع    قولااذ  )فعع،   عع   قولااذ: .مااا تقاادمإلااى : ض 
ل امأ ْي:  ِ ع  :)   وقولاذ ،من إضاافة الموصاوف إلاى صافت ذ  (2)<وأ   ،موصوٌف وصفت ذ  > فر     يعناي:  ،ع 

فالكساارة  تكااون  ،والفتحااة  وهمااا نائبتااان عنهااا ، واليااا ،وهااي األصاال ،أنَّ للخفاا   ثااالث  أمااارات: الكساارة
 عالمة  للخف   في ثالثة أنواع:

مقروناا  ، أ و مضاافا   /11 /ظمجازا ؛ فدخل لير  المنصرف إذا كاان، أ و منصرٌف حقيقة   ،اسٌم مفردٌ 

.ض  فْ وباأْل   ،ن  صورةٍ س  حْ ل  ب   ت  رْ ر  م  و   (3) چڀ  ڀ ڀ چ  نحو: ،)ٍْ  ااب  ل 

و: صاااالَّيت  فااااي مساااااجد  أمِّ  ،وهنااااودٍ  ،نحااااو: ماااررت بزيااااودٍ  ،منصاااارٌف ولااااو حكمااااا   ،وجماااع  تكسااااير

 .(4)چڻ ڻ  ڻ ۀ  چ :-تعالى  -وقولذ  ،الم منين  

 صالحاٍت. نحو: مررت بزينباتٍ  ،إذا لم يكْن علما   ،سالمٌ  ،وجمع م نث

ع ل ع  مَّا أ     :(5)ما  ففيذ ثالث  ل اتٍ ل  إذا ج 

ْن كااان فيااذ العلميااة   ،يعاارب  بإعرابااذ قباال العلميااةاألولااى وهااي المشااهورة: أْن  ن وا  ؛ ألنَّ والتلنيااث ،وي ن ااوَّ
 المقابلة. ال تنوين   ،فرْ الصَّ  ن تنوين  م   نع  مْ الذي ينصرف  إنما ي  

                                                           
 .111/ 1ينظر: حاشية الخضري: ( (1
 ب....< ساقط من > ((2
 .من سورة الصافات 79اآلية  ((3
 .من سورة التوبة 61اآلية  ((4
ل: ( (5  .341/ 1، توضيح المقاصد: 142/ 1ينظر: شرح الم فصَّ
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.لكْن ال  ،والل ة  الثانية : كذلك ن   ي ن وَّ

 ويجرَّ بالفتحة  من لير تنوين. ،وينصب ،والل ة  الثالثة : أْن يرفع  بالضمة

 
*** 

 قال الناظم:
عععععععععععِ   ال   .22    ْ ِفععععععععععع،  ل ععععععععععع    ِفععععععععععع،     ْ ععععععععععع  ِ    
  

ف عععععععععععععععععععع،   ْ  َ  ذ ْ ععععععععععععععععععععر       ْ عععععععععععععععععععع ج   ِن  عععععععععععععععععععع      
   

 ثالثة  أنواٍع:  اليااأي: يخف  ب

إلاى  (1)هابْ واذْ  ،خياكإلاى أ   ْر ظ اوانْ  ،بياك  نحو: رحمة  اهلل علاى أ   ،الخمسة المضافة المعتلة  األسما
 مع ذي صالٍح. ْس ل  واجْ  ،ع اللقمة  في فيك  ض  ميك، و  ح  

م ل  عليذ: نحو: ق   ،والمثنى مطلقا .د  نْ باله   رت  ر  وم   ،ين  م  ن  العال  يْ يخ  على الشَّ  ت  أْ ر  وما ح   ين 

ال  علياذ ،حصحَّ م  والجمع ال م   ،وأخاذت  الطريقاة عان العاارفين   ،حين  نحاو: جلسات  ماع الصاال   ،وما ح 
.والحمد هلل ربِّ العال    مين 

ف ، وقولذ ،جمع  ذ ك ر :)ذ ْ ر   وقولذ   فالياا ،مثل: صدي  وأصدقا  ، أوفيا :جمعذ ،اسم فاعل :)  
 :ق ْسمان  فالذي يجمع بهذا الجمع  ،والمراد : مستوٍف لشروط الجمع ،في األصل مشددةٌ 

 وصفة. ،جامد 

خاليااااا  مااااْن تااااا   ،ذكٍر عاقااااٍل باعتبااااار معناااااهماااال ،ا  مااااا  شخصاااايَّ ل  فيشااااترط فااااي الجامااااد أْن يكااااون  ع  
د ة(اك ،المٍ ، أ و ما لْم تكْن عوضا  عن فا ٍ  ،(2)التلنيث  .(3)ب ة( سميَّ بهما، و)ث)ع 

الموضاااوعة   خالياااة  مااان التاااا ،تنااازيال   وْ ول ااا ،لماااذكٍر عاقااالٍ  ،ويشاااترط فاااي الصااافة: أْن تكاااون  صااافة  
ن استعملت فاي لياره ،للتلنيث  ،فعلاى الن  ْعاوال مان بااب ف   ،ال   ْعاف   ل  ع افْ بااب أ   مان ليسات ،كالمبال اة ،وا 

                                                           

  .األصلينكذا في  -بإسناده للمخاطب المذكر-( اْذه ْب (1
/ 2ارتشاف الضرب:  ،121/ 1 :اللباب ،34/ 1اإلنصاف في مسائل الخالف:  خالفا  للكوفيين إْذ أجازوا في طلحة: طلحون، ينظر:( (2

 .166/ 1همع الهوامع:  ،572

 .166/ 1همع الهوامع:  ،149/ 1توضيح المقاصد: ( ينظر: (3
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ااافْ فقولناااا: أ   ،)جريح( و)صااابور(اااااوال مماااا يساااتوي فياااذ الماااذكر والم ناااث. ك ؛ -بالكسااار  – ن  الْعاااف  و   ،ل  ع 
 ،لملاف الممادودة والمقصاورة (1)؛ينفهماا ليار مصاروف ،لاىعْ ف  و   ال   عْ أما: ف   .بعدهما إلى ماإلضافتهما 

 ،وفعاالن كاذلك ،و)حمرا ( ،)أحمر(اك ،فعال  أفعل الذي م نثذ: /11/و ، أ يْ واإلضافة ألدنى مالبسة
 .(2) و)سكرى( ،)سكران(ااك

 
 

إْذ أصال الناون الساكون  ؛على أصل الاتخل  مان الساكونين ،بذ الكسر   نون  المثنى والملح    ح   
ها بعد اليا  ل ة  بني أسد ،كالتنوين  كقول الشاعر من الطويل: (4)،حكاها الفرا  (3)،وفتح 

يَّْين   لااااااااااااااااااااااى أْحااااااااااااااااااااااوذ  اااااااااااااااااااااايَّة ع   اسااااااااااااااااااااااتقلت ع ش 
 

 (5)فماااااااااااااااااااااااا هااااااااااااااااااااااااي إالَّ لمحااااااااااااااااااااااااة فت يااااااااااااااااااااااااب  
  

يَّْين  )النون من بفتح   ،ارتفعت تلك القطاةأ ْي:  و)استقلت( ،والمراد بهما: جناحا قطاة ،(أْحوذ 
 فما مسافة ر يتها إال مقدار لمحة وت يب عن البصر بعدها.أ ْي:  )فما هي(وقولذ:

فجعل  ؛والجمع أثقل من المثنى ،؛ ألنذ أخف من الكسربذ الفتح   والملح    وح   نون الجمع  
عل األثقل لمخف؛ للتعديل في الكالم ،األخف لمثقل   وقد ت كسر مع اليا (6)،وللفر  بينهما ،كما ج 

  

                                                           

 .والصواب ما أثبتناه، لير مصروفٍ  أ:( (1
ما كان مزجيا  فذهب الكوفيون والمب رِّد إلى جوازه، فيقال في  وأ مَّاأن ال تكون مركبا  تركيبا  اسناديا  باإلجماع،  ( وكذلك يشترط في الصفة(2

 .149/ 1: ، توضيح المقاصد31/ 4سيبويهون، ينظر: المقتضب: سيبويذ: 
لهجة  ،32/ 1 ك:، أوضح المسال333/ 1، توضيح المقاصد: 199/ 1شرح الكافية الشافية: ، 151/ 2سر صناعة اإلعراب: ينظر: ( (3

 .: أنَّ ذلك لير مخت  باليا 63/ 1وقيدها بعضهم باليا ، وذكر األشموني في: شرحذ على األلفية: ، 139قبيلة أسد، علي لالب/ 
 .423/ 2( ينظر: معاني القرآن: (4
ل: ، وابن يعي433/ 2، وهو من شواهد ابن جني في: سّر صناعة اإلعراب: 55في ديوانذ/  لحميد بن ثور الهاللّي، ((5 ش في: شرح الم فصَّ
 .76، رقم 263، معجم شواهد النحو الشعرية/ 33/ 1، وينظر: معجم شواهد العربية: 141/ 4
 .131/ 1( ينظر: همع الهوامع: (6

 هعع نت 
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 :-من الوافر-قال الشاعر  ،مع الواو؛ لمزيد الثقلع م  سْ ت  ولم  (1)،شذوذا 
نِّااااااااااااااااااااااااااي  وماااااااااااااااااااااااااااذ ا ت بت ااااااااااااااااااااااااااي الش ااااااااااااااااااااااااااع را   م 

 
اااااااااااااااااااااااين   ااااااااااااااااااااااادَّ األ ْرب ع  ااااااااااااااااااااااااوْزت  ح  وق اااااااااااااااااااااااْد ج 
(2) 

  

لكاان استشااهد بااذ بعضااهم علااى إعرابااذ بحركااات  ،مااع إعرابااذ بااالحروف )األربعااين(والشاااهد كساار  نااون 
فالحاصاال أنَّ الشاااهد فااي  ؛أْن يجعاال  مثاااال   إال ،والشاااهد ال يكفيااذ االحتمااال كمااا صاارحوا بااذ ،(3)النااون

 ال يكاد  يوجد. (4)<بذ>والملح   ،كسر نون الجمع

 
***  

                                                           
، وعدَّها الرضي في: 31/ 1 ك:أوضح المسال، أنَّ تلك ل ة، وحكاها ابن هشام في: 211/ 1شرح الكافية الشافية: ( ذكر ابن مالك في: (1

، 63/ 1، وابن عقيل في: شرحذ على األلفية: 337/ 1توضيح المقاصد: ، ضرورة ، بينما رف  المرادّي في: 369/ 3: ةالكافي ذ علىشرح
 .221 -219 /الشعر ضرائر، وينظر: عدَّها ل ة  

ثيل الرِّياحّي في: األصمعيات/ ( (2 ْيم بن و  د في: المقتضب: ، وهو من شواهد ا19ل س ح  ابن جني في: سر صناعة اإلعراب: ، و 332/ 3لمب رِّ
، معجم شواهد النحو الشعرية/ 413/ 1، وينظر: معجم شواهد العربية: 236في صنعة اإلعراب/  ، والزمخشري في: الم فصَّل627/ 2

 .3135، رقم 632
ل/  ((3 ذ اب .ما يجمع بالواو والنون في النون" ، فقال: "وقد يجعل إعراب236صرَّح بذلك الزمحشري في: الم فصَّ عصفور في:  نوخصَّ

ت النون في سي، هذا المذهب، وقال: "فل272/ 2رف  ابن جني في: سر صناعة اإلعراب: في حين  بالشعر، ،219 /الشعر ضرائر
نما هي حركة التقا  الساكنين، وهما  اليا  والنون، وكسرت على أصل حركة "األربعين" حرف إعراب، وال الكسرة فيها عالمة جر االسم، وا 

 .الساكنين إذا التقيا"
 .ب( ساقط من (4
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ُْعععععععععععععععععععععععع ِ  .22 عععععععععععععععععععععععع   ِلْل   عععععععععععععععععععععععع          ف ْ       
  

ْ ِنعععععععععع ععععععععععْر     ْقِضعععععععععع، (1)َ  ِفعععععععععع،  ْ عععععععععع    ل ععععععععععه      ص 
   

ععععععععععععععععععععععععْ  ِ  .23    ع ل عععععععععععععععععععععععع   ٍ ن عععععععععععععععععععععععع    ٍ ْ  ِذي   
  

    ْ عععععععععععععععععععععععع    ٍ ْ  ِف ععععععععععععععععععععععععه    ُِْععععععععععععععععععععععععع ِ ٍ ْ    ْج     ْل
   

ععععععععععععععع      .22  ِ ععععععععععععععع، فعععععععععععععععع    ال   ْ    ن عععععععععععععععهْ     
  

ل عععععععععععععععع  فع ن ععععععععععععععععهْ  ْصععععععععععععععع       ٍ ن  ععععععععععععععع    ِفعععععععععععععععع،   
   

عععععععععععععععععععع  ٍ ْ     ُ  عععععععععععععععععععع ْ  .21 ُ  ِ  عععععععععععععععععععع            ْ ٍ 
  

ُْ عععععععععععععععععععععع   ِ   ل َّ ِتعععععععععععععععععععععع لِ        عععععععععععععععععععععع   ن ععععععععععععععععععععععِ  ل 
   

وي س اامَّى: لياار  ،وهااو مااا أشاابذ الفعاال فااي اجتماااع علتااين  فاارعيتين   ،أي: ويخفاا  بالفتحااة نااوعٌ 
 عليذ. -أي التنوين-لعدم دخول الصرف  منصرف؛

لاااوِّه ففتَّشاااوا سااابب  خ   ،الفعااال  عنهماااا وقاااد خاااال  ،والصااارف م أنَّ فاااي االسااام كمااااال  بااااإلعراباعلااا
لتاي توجاب نقا   صاحتذ، أ حادهما ة فاي البادن الَّاالع  بة؛ تشابيها  لَّاساموهما بالع   ،فوجدوه ألمارين ،عنهما

هاااذا عناااد  ،فصاااار فرعاااا  عناااذ الفعااال عااان لفاااظ المصااادر؛ /11 /ظوهاااو: اشاااتقا  لفاااظ ،بااااللفظ ذ  ق ااال  ت ع  
ااا أ   (2)،البصااريين وهااو:  ،بااالمعنى ذ  ق اال  ت ع  وثانيهمااا . (3)   باااللفظ شاابذ  التركياابفالااذي تعلّاا عنااد الكااوفيينمَّ

فالفعاال فاارٌع عاان االساام  باعتبااار اللفااظ  ،والمحتاااج فاارٌع عاان المحتاااج إليااذ ،احتياجااذ للفاعاال فااي اإلفااادة
مان الادخول فاي  ممنوعاان   ا في االسم؛ انحطَّ عن كمالذ؛ فمناع مناذ شايئان  م. فإذا و جد مثل ه(4)والمعنى
 والتنوين. ،وهما: الكسر   ،الفعل

فوجدوه  واألمر  اللفظيَّ ، ، والوصفيةثم فتَّشوا األمر المعنوي فوجدوه محصورا  في شيئين: العلمية
 ،والنونف وزيادة  األل ،ووزن  الفعل   ،والتركيب   ،والعجمة   ،العدل   وهي: ،منحصرا  في سبعة أشيا   

  

                                                           

 .بمنع ب: ((1
 .73مسائل خالفية في النحو/ ، 261/ 1، الل باب: 191/ 1، اإلنصاف في مسائل الخالف: 217/ 3ينظر: الكتاب:  ((2
فيكون الفعل من هذه  .على الحدث والزمن، فهو مركب من شيئين، خالف المصدر الدال على أ حدهما يراد بشبذ التركيب أنَّ الفعل يدلّ ( (3

 .139، فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية، الحازمي / 21/ 2تنظر المسللة: اللباب:  ،الجهة فرع؛ ألنَّ المركب فرع عن البسيط
 .16/ 3، حاشية الخضري: 113/ 1 ، شرح الرضّي على الكافية:456ينظر: علل النحو/ ( (4



 معرفة عالمات اإلعراب باب                                                                                    
 

 
42 

، أ و األلف المقصورة  ب، أ و  بالتا ا  لفظيّ ، أ و ا  والتلنيث  سوا  كان معنويّ  ،وصي ة  منتهى الجموع
 .(1)فالمجموع  تسعةٌ  ،الممدودة  

ْين  ثم إنَّ هذه العلل تنقسم    :ق سم 

وهااو شاايئان: صااي ة منتهااى  ،بمنااع الصاارف ف ي ْسااتقل   ،قسااٌم يقااوم مقااام العلتااين فااي إفااادة الثقاال 
 ،عرضات عان دنيااأو  ،وقناديال   ،نحاو: ماررت بمسااجد   ،الممادودة، أ و وألف التلنيث المقصاورة ،الجموع

نمااا اسااتقل ذلااك الجمااعو  ،وعاان أشاايا     ،ماان جهااة اللفااظٌة التلنيااث بااالمنع؛ ألنَّ فااي الجمااع فرعّياا وألااف   ،ا 
وألنَّ  وهااي: الداللااة علااى الجمعيااة؛ ،ة ماان جهااة المعنااىوفرعّياا ،وهااي: عاادم النظياار فااي اآلحاااد العربيااة

وهاااي: لااازوم الزياااادة فاااال يصاااح   ،ة اللفاااظ؛ ألنَّ فاااي الم ناااث بهاااا فرعّيااان  ألاااف التلنياااث قائماااة مقاااام شااايئيْ 
 وهي: دالل ت ها على التلنيث. ،وفرعية المعنى ،انفكاكها عن الكلمة

ْين  وهو ينقسم  ،أخرى وقسم يشترط  فيذ وجود  علةٍ    :ق سم 

 ،والعجمااة ،والتركيااب ،وهااو ثالثااة أشاايا  : التلنيااث ب ياار األلااف ،العلميااة وجااود ذمااا يشااترط فياا
. ،وحضرموت   ،وسرت إلى بعلبكَّ  ،وطلحة   ،وعطية   ،وزينب   ،نحو: مررت بعائشة    ومررت بإسماعيل 

ْن كااان الم نااث  ثالثااة  أحاارف أوسااطها ساااكنٌ   والمنااع  ،والصاارف ،جاااز فيااذ وجهااان: المنااع ،وا 
 و: مررت بهند . ،و: رأيت  هند   ،فتقول: هذه هند   ،(2)أولى

 ،والاوزن   ،: العادل  أيضاا   وهاو ثالثاةٌ  ،ةالوصافيّ ، أ و ةالعلمّيا أحاد األمارين: وجود ذوما يشترط في
.و: مررت بع  نح ،ة مع هذه الثالثةالعلميّ فمثال  /12/و  .والزيادة   ، وأحمد ، وعثمان  ومثال الوصفية  مر 
وهاذا الوصاف إذا كاان م نثاذ علاى  ،وساكران   ،وأفضال   ،وربااع   ،وثاالث   ،نحو: نظْرت  إلى مثنى ،معها

اا أ   .رىكْ س ا د  ْناوه   ،ك تقول: زيٌد ساكران  كما م ثِّل؛ فإنَّ  (لىف عْ ) والم ناث  ،(النْعاف  )كاان الماذكر علاى  إنْ مَّ

                                                           

شرح قطر الندى/ ، 133 -111/ 1الرضي على الكافية:  ، شرح225 -222وأقسامها في: أسرار العربية/ ( تنظر المسللة بتفصيلها، (1
 م هذه العلل، يقسّ 111/ 1لكنَّ ابن جني في: الخصائ :  .43 -16/ 3، حاشية الخضري: 165 -135/ 3، شرح األشموني: 54 -52

، إْذ ي ْن كان سبب ها لفظيا ؛ ولذلك فاألسباب عنده لالبها معنويٌّ قول: "أال على منهج آخر، فهو يرى أنَّ المعنوي ما تحققت فيذ زيادة  معنى وا 
نوية والثمانية الباقية كلها مع ...ترى أنَّ األسباب المانعة من الصرف تسعة: واحد منها لفظي وهو شبذ الفعل لفظا ، نحو: أحمد ويرمع

، أنَّ حقيقة العلل ثماٍن، فيقول: 965/ 2ويرى الجرجاني في: المقتصد في شرح اإليضاح:  .كالتعريف والوصف والعدل والتلنيث ولير ذلك"
في فهذا ل ْيس  سببا  على انفراده  ...نهما يشبهان ألفي التلنيث في حمرا إو: سكران، وكونهما سببا  من حيث "والتاسع: األلف والنون في نح

نما جعلوها تسعة  رلبة  في الت قريب، الحقيقة، وانما هو فرٌع عن التلنيث متابع لذ من حيث يضارع عالمتذ، فاألسباب على الحقيقة ثمانيٌة، وا 
 .وذلك مذهب مستقيم"

د في: المقتضب: (2 ترك الّصْرف أ قيس351/ 3( ذكر المب رِّ  .، أنَّ  



 معرفة عالمات اإلعراب باب                                                                                    
 

 
43 

اا  بالهااا (النااةعْ ف  )علااى  ومااررت  ،يانا  فْ ورأياات  رجااال  س اا ،طوياال، أ ْي: يانٌ فْ ؛ فتقااول: هااذا رجااٌل س اات  فْ ر  ص 
 .(1)طويلة، أ ْي: يانةٌ فْ ألنَّك تقول للم نثة: س   فتصرفذ؛ ،يانٍ فْ برجٍل س  

على هذا  الوصفية، أ و مع العلمية، أ و الصرف وحده (2)<من>وقد جمع بعضهم ما يمنع 
 :-من بحر الرجز-بقولذ  ،الوجذ

 
ااااااااااااااااااااااااوع  مْنااااااااااااااااااااااااٌع واأْل ل ااااااااااااااااااااااااافْ  م   ل م نت هااااااااااااااااااااااااى اْلج 

اااااااااااااااة  ت ْركياااااااااااااااٌب أ ل اااااااااااااااف   اااااااااااااااع  الع ْجم  اااااااااااااااْرٌف م   ع 

   
ااااااااااااااااااااااف   ااااااااااااااااااااااْرٌف أ ْو ص   ت ْلن يااااااااااااااااااااااث  إلحاااااااااااااااااااااااٍ  و ع 

ااااااااااااااااااااااااْدٍل وزيااااااااااااااااااااااااادة تفااااااااااااااااااااااااي   ااااااااااااااااااااااااْع وزن  ع  م 
(3)

 

   
*** 

 
ععععععععععه   ٍ ْ   ْ       )ٍ  ْ ع   ْصععععععععععِرْ  تعععععععععع .22 ْ ن      ِضعععععععععع ْ   
  

عععععععععععِر ْ  عععععععععععْعِر ٍ ضععععععععععع    ْنص           ذ   ِفععععععععععع،  لش 
   

 ذكماا قالا ،وهكاذا ،دخل عليذ األلاف والاالم انصارف، أ و أي: إذا أ ضيف الممنوع  من الصرف
فرجاع  ،لدخولاذ ماا هاو مان خاوا  األساما  ؛ لضعف شبهذ بالفعال؛(6)وليرهما (5)والسيرافي ،(4)لمب رِّدا

ا  مَّاا و  ،هو والتنوين معاا  أ و  ،هو الكسر  فقط الصرف   ااااالنَّ (7)با < القول> على مبنيٌّ إ مَّا وهذا  ،إلى أصلذ
 المقرون أ و  المضاف واإلضافة؛ ألنَّ  )ٍ  وهو مفقود مع  ،على القول بلنَّ الصرف هو التنوين فقط

  

                                                           

 .1439/ 3ينظر: شرح الكافية الشافية: ( (1
 .ب...< ساقط من ( >(2
، من دون نسبة، ومثلمها ما ذكره بع  النحاة دون نسبة في الموضوع 16/ 3حاشيتذ:  :على الناظم، وقد ذكرهما الخضري في فلم أق( (3

 ذاتذ: 
 وع جمة ثم جمٌع ثم تركيب   ...ع دٌل ووصٌف وتلنيٌث ومعرفةٌ 

 ووزن  فعل وهذا القول تقريب   ...والنون  زائدٌة من ق بل ها ألفٌ 
 .135/ 3، شرح األشموني: 321/ 3، شرح ابن عقيل: 111/ 1ينظر: شرح الرضي على الكافية: 

 .171/ 3ينظر: المقتضب: ( (4
 .457 -456/ 3ينظر: شرح كتاب سيبويذ: ( (5
ل/ ، 174وابن الورا  في: علل النحو/ ، 79/ 2األصول في النحو: ( وهو مذهب ابن السراج في: (6 والحريري  ،35والزمخشري في: الم فصَّ

 .772/ 2، وتابعذ ابن الصائغ في: الل ْمحة: 72في: ملحة اإلعراب/ 
 .>...< ساقط من ب ((7
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لكااان التحقيااا   عنااااد  (1)،وهاااو قاااول األكثااار ،صااارفذ عنااااممناااوٌع مناااذ، فهاااو بااااٍ  علاااى م )ٍ  ابااا
كم نحاااو: ،أنَّ ذلاااك إْن زالااات مناااذ علاااٌة فمنصااارف (2)المتااالخرين ؛ لااازوال علميتاااذ ماااع  ،بلحماااد  وباألحماااد 
ْن بقيت العلتان فال ينصرف نحو ،)ٍ  أو ،اإلضافة  بلحسن كم. :وا 
كقول  ،(3)باالتفا  بين البصريين والكوفيين ،ويجوز في ضرورة الشعر صرف ما ال ينصرف 
 :- كاملمن بحر ال –الشاعر 
ااااااااااااااااااالٌ إناااااااااااااااااااي  اع  ل ْكااااااااااااااااااات  ف ج  اااااااااااااااااااا م  ااااااااااااااااااام  م   م ق سِّ

  
ااااااااااااااااااااااااْز  د ْنيااااااااااااااااااااااااا  ت ْنف ااااااااااااااااااااااااع   ا  ج  رت ااااااااااااااااااااااااي و  آلخ 

(4) 
  

 .) ن   بتنوين  
 (6)؛البصاريين   ، وأكثار(5)سايبويذ /12 /ظف ما ينصرف فال يجاوز للشااعر عنادرْ ص   ترك   مَّاأ  و 

ا ،صلذف  ما ال ينصرف رد  االسم إلى أ  رْ أنَّ ص   ن  والفر  بين الموضعيْ   نصارف ت ييار  الم   فرْ وتارك ص 
لوجاااود  ؛فاااي العلااام (3). >وأجاااازه بعااا   المتااالخرين(7)وأجااااز ذلاااك الكوفياااون مطلقااا   ،الشااي  عااان أصااالذ

                                                           

مسائل خالفية في النحو/ ، وهو مذهب العكبري في: 177/ 1، شرح شذور الذهب، الجوجري: 1139/ 3ينظر: توضيح المقاصد: ( (1
، شرح قطر 46شرح شذور الذهب/ وابن هشام في:  ،1434/ 3شرح الكافية الشافية: ، وابن مالك في: 521/ 1: ، الل باب115 -113

 .51الندى/ 
، ونسبذ األشموني في: شرح األلفية: 344/ 1، والمرادّي في: توضيح المقاصد: 179/ 1وهو قول الجوجري في: شرح شذور الذهب: ( (2
 .، إلى ابن مالك75/ 1
، 369/ 1: واالبتدا ، إيضاح الوقف 44/ 2بكر بن األنباري: أبو  ، المذكر والم نث،213 -217/ 3 القرآن: معانيينظر: ( (3

والكوفيون ال يجيزون ذلك على  .1225/ 3، توضيح المقاصد: 1519/ 3شرح الكافية الشافية: ، 413/ 2اإلنصاف في مسائل الخالف: 
للضرورة، وقيل إنَّ صرف الممنوع من الصرف ل ْيس  ضرورة في الشعر؛ بل هي ل ٌة تجري اإلطال ؛ فهم يمنعون صرف )أفعل من( حتى 

، ضرائر الشعر/ 66/ 5، معاني القرآن، النحاس: 245 - 244، شرح القصائد السبع: / 93/ 2الخصائ : : ، ينظراختيارا  في الكالم
 .132/ 1، همع الهوامع: 174/ 3شرح األشموني:  ،1227/ 3، توضيح المقاصد: 1512/ 3، شرح الكافية الشافية: 25، 24
توضيح ، وهو من شواهد المرادّي في: 25، ضرائر الشعر/ 319/ 2تمام: أبو  الحماسة،للمثلم بن رياح المري، وهو في: ديوان ( (4

ل في شواهد  ، المعجم233/ 1، وينظر: معجم شواهد العربية: 2331/ 5، وأبو حيان في: ارتشاف الضرب: 1226/ 3المقاصد:  الم فصَّ
 .1527، رقم 462، معجم شواهد النحو الشعرية/ 316/ 4الل ة العربية: 

  .26/ 1ينظر: الكتاب: ( (5
شرح الكافية الشافية: ، 413/ 2اإلنصاف في مسائل الخالف: ، 436/ 3، األصول في النحو: 546/ 2( ينظر: سر صناعة اإلعراب: (6
  .1227/ 3توضيح المقاصد:  ،1519/ 3
، والمرادّي في: توضيح 419/ 2، ونصره األنباري في: اإلنصاف في مسائل الخالف: 352/ 2ينظر: شرح التصريح على التوضيح: ( (7

 .175/ 3، واألشموني في: شرحذ على األلفية: 1227/ 3المقاصد: 
وا أحدا ، وأيَّده األزهري في: شرح ولم يسمّ  .44/ 3، حاشية الخضري: 176/ 3، شرح األشموني: 1227/ 3ينظر: توضيح المقاصد: ( (3

 .353/ 2التصريح على التوضيح: 
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صاارف الجمااع المتناااهي فااي وقاات االختيااار؛ وهكااذا  (2)وأجاااز قااوم (1) إحاادى العلتااين فيااذ دون لياار ه.<
وال يجاوز لاذ ماد   ،ألنَّ أصل األسما  القصار   (3)؛للضرورة قصر الممدود باالتفا أ يضا   يجوز للشاعر

فااي التحفااة  –وقااال عماار باان الااوردي  ،؛ فااإنهم أجااازوه(5)خالفااا  للكااوفيين (4)المقصااور عنااد البصااريين
 :- (6)الوردية

 والضااااااااااااااااااطرار صاااااااااااااااااارف  مااااااااااااااااااا ال ينصاااااااااااااااااارف

(7)وقصااااااااااااااااار  ممااااااااااااااااادود وباااااااااااااااااالعكس اختلاااااااااااااااااف  
 

  

 
 :-الرجز  مشطورمن  –فمثال قصر الممدود قول الشاعر 

 

ْنع ا و ا  ْن ط ال  السَّف ْر    ال  ب دَّ م ْن ص 
(3). 

*** 
  

                                                           
 .أ...< ساقط من > ((1
  .، إلى األخفش391/ 2حيان في: ارتشاف الضرب: أبو  نسبذ ((2
أوضح ، 1763/ 4، شرح الكافية الشافية: 143/ 1، الخصائ : 447/ 3األصول في النحو: ، 39 -37/ 1مجالس ثعلب: ينظر: ( (3

 .295/ 4 ك:المسال
 .297/ 4 ك:، أوضح المسال1364/ 3، توضيح المقاصد : 1763/ 4، شرح الكافية الشافية: 33( ينظر: ضرائر الشعر/ (4
: 1364/ 3، وأيَّد المرادّي في: توضيح المقاصد: 1763/ 4شرح الكافية الشافية:  ،23 ،25 -24ر: المنقو  والممدود، الفرا / ينظ( (5

 .جواز ه؛ لوروده
ئ ة وخمسين بيتا ، وأفرد لها شرحا  ( (6 ، الدليل إلى 376/ 1: كشف الظنون: ، ينظرمنظومة مختصرة في النحو، جعلها ابن الوردي في م 

 .533المتون العلمية/ 
 .342/ شرح التحفة الوردية( (7
، وينظر: معجم شواهد 514/ 2، شرح التصريح على التوضيح: 296/ 4 ك:، أوضح المسال219/ 2( لمجهول، وهو في: العين: (3

 .471/ 2العربية: 
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 قال الناظم:و 

عععععععععععع  .22 ععععععععععععْ ِ      ْ ععععععععععععِ      ف    ععععععععععععْذ   ِفعععععععععععع،  ْلج      ْل  
  

عععععععععععععععع  ععععععععععععععع َّ ٍ ِ  ععععععععععععععععر   ِت ل  ععععععععععععععع   ِ   ْنج       ص 
   

ععععععععععععععععععععع    ْع  ععععععععععععععععععععع    .22     ْ عععععععععععععععععععععذف ْ  ٍ ِ  عععععععععععععععععععععر    
  

 ُْع ل ععععععععع    لنععععععععع    ِفععععععععع، ن ْ ععععععععع : فععععععععع ْ  ل عععععععععْ     
   

 :وقولاذ ،كاذلك، أ ْي: وخباره محاذوف ،مبتدأ )      و ،خبره )ف،  لج   و ،مبتدأ :)  ل ذ  قولذ
 ،متعلااا  باااذ )ت ل ععع    و ،خباااره ) نجععع   وجملاااة  ،مبتااادأ ) ععع  و ،إلفصااااح شااارط مقااادر  الفاااا )ف ععع  

 :(1)يعني أنَّ للجزم عالمتين ،تمييز )ٍ  ر   و

 ،التاي لام تتصال بآخرهاا ضامائر الفااعلين ،الصاحيحة فعاالويكاون فاي األ   ،السكون: وهو األصال  

 .(2) چڀ ڀ  ڀ پچ  نحو:

 

وهاااو نائاااٌب عااان  ،التاااي ترفاااع بهاااا فعاااالوالناااون مااان األ   ،المعتلاااة فعاااالوحاااذف  حااارف  العلاااة مااان األ  

ائ چ(5)چڤ ٹ  ٹ چ (4) چہ ہ ہ ہ چ:-تعاااااالى  -نحاااااو قولاااااذ  ،(3)الساااااكون

 چک ک  ک ک ڑ  ڑ ژ چ(7) چڳ گ گ گ   گ   ک ک چ،(6) چەئ  

گ چ:-تعااااااااااااااالى  -قولااااااااااااااذ  (11) چڭ  ۓ ۓ ے ےچ (9) چہ ہ ہ  چ (3)

                                                           
 .ما أثبتناه وابوالص .عالمتان أ: ((1
 .من سورة اإلخال  3اآلية  ((2
ْذف النون  345/ 1قال المرادّي في: توضيح المقاصد: ( (3  ف  حروف  العلة ينوب عن السكون".ذْ ينوب عن الفتحة والسكون، وح   : "ف ح 
 .من سورة التوبة 13اآلية  ((4
 .من سورة الزخرف 77اآلية  ((5
 .من سورة العل  17اآلية  ((6
 .من سورة التحريم 4اآلية  ((7
 .من سورة النسا  131اآلية  ((3
 .من سورة   3اآلية  ((9

 .من سورة محمد 36اآلية  ((11
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أنتماااا ياااا  اباااو والتقااادير: إْن تت ،حاااذوفٌ م - چک کچ وهاااو:-وجاااواب  الشااارط  ،علاااة للتوباااة چگ
 /13/و .(3)ةألنذ قد مالت قلوبكما لتحريم ماريَّ  ،الب  قْ ت   (2)وحفصة ،(1)عائشة

 

*** 

                                                           

كانت من أفقذ الصحابة  -رضي اهلل عنهما-( زوج الرسول عليذ الصالة والسالم، وأم الم منين أم عبد اهلل عائشة  بنت أبي بكر الصدي  (1
، 1331/ 4، االستيعاب: 39/ 3كبرى: ، الطبقات ال35لنسائي/ ا ،: فضائل الصحابة، ينظرها 53وأعلمهم توفيت في المدينة سنة 

 .135/ 2سير أعالم النبال : ، 16/ 3اإلصابة: 
مة، توفيت في اكانت صوَّامة قوَّ  -رضي اهلل عنهما-( زوج الرسول عليذ الصالة والسالم، وأم الم منين حفصة بنت عمر بن الخطاب(2

 .162/ 2، سير أعالم النبال : 65/ 7، أسد ال ابة: 65/ 3: الطبقات الكبرى: ، ينظرها45المدينة سنة 
لَّم  -القبطية، أم الم منين، وموالة رسول اهلل  ... ((3 ليذ  وس  لَّى اهلل  ع  يَّتذ، وهي أم ولده إبراهيم، أهداها لذ المقوقس صاحب  -ص  وس رِّ

 .261/ 6، أسد ال ابة: 1912/ 4االستيعاب:  ،971: معرفة الصحابة، ابن منده/ ، ينظرها16اإلسكندرية، توفيت سنة 
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 قال الناظم:
 اْلأ  :باب

ْ
 ف

أ
 الع

 
 َأَفَعااااااااااااٍ، و َأم راااااااااااااٍ    َ َأَراااااااااااا     ر  اااااااااااااٍ .64
  

َ  ىَ َِ  ااااااااااااااااااِ  َرااااااااااااااااااٍ َرَ اااااااااااااااااا   ِ ع   َفَرَفت اااااااااااااااااا 
   

 َ ىَ ََراااااااااااااا   َرَلاااااااااااااا   أ   َ َ ااااااااااااااٍَ  َرَ  اااااااااااااا  .64
  

 ََ ََ َ َ ، ااااااااااااا   َ،اااااااااااااَ َ  ِ اااااااااااااِ  ِرااااااااااااا َِ َرااااااااااااا  َ َهااااااااااااا
   

( بأ رأ ـ)ضأ والزمان، كـ وهي اللفاظ الدالة على الحدث ،اعفي اصطالح النحاة ثالثة اعفلالالأ  :أي
اعفال  ،ل( وغير ذلكك  و)الأ  ،ب(ر  الذي هو )الضَّ  مَّا الأاعفلال اللغوية وهي الحدثأأ و  .(لأ كأ و)أأ 

 هنا. اعفليست مرادة   ؛تنحصر

إلى ثالثة أأيضا   ومستقبل؛ انقسم الفلل ،وحاضر   ،ا كانت أقسام الزمان ثالثة: ماض  ولمَّ  
لنَّ كل اعفلل يدلُّ  يلبر بغد؛و  ،ومستقبل ،ويلبر باآلن ،وحاضر (1)،سم  ويلبر بأأ  ،أقسام: ماض  

 .بصيغتِه على قسم  من أقسام الزمان بلينه

 المستقبلة؛ لنَّ المر إنما يتطلب من المأمور أن  ُيحِدثأ الفلل. اعفلالواعفلل المر من الأ  

تَّى (2)،واالستقبال ،والمضارع: ما يحتمل الحال  اعفإن  قلت: زيد   ،بقرينة أأحدهماُيمحَّضأ  حأ
ل تأ  ،يكون يصلي اعفيما بلد ذلك، أأو احتمل كالُمك أن  يكونأ زيد  اعفي حال الصالة ،يصلي اعفإن  أد خأ

ن  أأ  ،تُه لالستقبالالسين مأحَّضأأو  (سوف)على الفلل  )اآلن( أأو قرنته بـ الالم عليه تأ ل  خأ د  وا 
 تُه للحال؛ وهذا أحد الوجوه اعفي كون هذا الفلل ُسمِّي مضارعا .مأحَّض

تَّى  ،من حيث أنَّه يصلُح للشيئين ؛اعفكأنَّه شابأهأ االسمأ  ؛(3)اعفملنى المضارع: المشابه  حأ
 ،اعفإن  أدخلت عليه آلة التلريف ،أحد لكلَّ  صلحُ يأ  -مثال  –رجال   :اعفإنَّ  ،بقرينة   حدهمالأ  صأ ُيخأصَّ 

 (4)ةدَّ عوقيل ُسمِّي هذا الفلل مضارعا ؛ لمشابهة اسم الفاعل اعفي  .اعفقد خصصت شخصا  بلينه
ِربُ  ك:اعفإنَّ قول ،والسكون ،وهيئة الحركات ،الحروف ِربانِ  ،يأض  ِربونأ  ،يأض   ك:مشابه  لقول يأض 
اِرب   اِربانِ  ،ضأ اِربونأ  ،ضأ   .ضأ

                                                           
 .والصواب ما أثبتناه .بالمس: أ ((1
ال واالستقبال متقاربانال": 293/ 1قال اللكبري اعفي: اللباب: ( (2 ارع ؛حأ ل ال ُمضأ لذأِلك احتملها ال ِفل  ال وأ   ."لنَّ المنتظر يصير ِإلأى الحأ
 .: أنَّ المضارع هو الذي يضارع الشيءأ كأّنه مثُلُه وِشب ُهه272/ 1ذكر الخليل اعفي: اللين: ( (3
 .دةما: ب ((4
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اعفتقول: إنَّ  ،ءالم االبتدا (1)يقبالن للمشابهة بينهما اعفي كونهما إذا كانا خبرين؛ لنهما :وقيل
كما تقول: إنَّ زيدا  لقائم   ،زيدا  ليقومُ 

(2). 

 تتلاقب على صيغة   ،لمشابهتهما اعفي أنَّ كال  يطرأ عليه بلد التركيب ملان  مختلفة :وقيل
يَُّز بغير  ،إلى اإلعراب من المضارع نَّ االسم أشدُّ احتياجا  لكواحدة،  لنَّ ملاني المضارع ُتمأ
 .(3)واعفي المضارع اعفرعا   ،كان اإلعراب اعفي االسم أصال   اذلِ اعفأ بخالف االسم؛  ،اإلعراب

هو ما  وما جاء ساكنا   ،اعفال يتغير ،رخحكمأ الماضي مبنيٌّ على اعفتح اآل /13 /ظثم إنَّ  
وهو ما اتصل به  مضموما  أأو  .ـ)دعا(ـكان آخره حرف علة ك، أأو اتصل به ضمير راعفع  متحرك

ك  تُقأدَّر اعفتحُته اعفي السكون تحرِّ اعفحين اتصاِلِه بضمير  بارز  مُ  .واو الجماعة اعفللى تقدير الفتح
نّ  ،ها حركة البناءالطارئ منع من ظهورها الثقل اعفي حركة الضمير البارز؛ لنّ  نوا آخره؛ ما سكّ وا 

واعفيما هو  ،وهي حركة البناء اعفي كلمة واحدة ،لكراهتهم توالي أربع متحركات بحركات الزمة
بخالاعفه مع المفلول اعفال تالزم بينهما؛  ،(4)بمنزلتها وهو الفلل مع اعفاعله لما بينهما من التالزم

ب نا( بسكون رأ )ضأ ـاعف ،المتحركنوا مع المفلول كِّ سأ كثيرة من غير مفلول؛ اعفلذلك لم يُ  أأاعفلاللوجود 
وحين اتصاله بواو  .ربأ ع علينا اعفالن  الضَّ قأ وبفتحها بملنى: أو   .نا الضربد  جأ و  بملنى: أأ  ءالبا

ن آخره حرفأ علة  تُقأدَّر الفتحُة و  وعند كأ  .منع من ظهورها ضمُة المناسبةِ  ،هر اعفتحتُ قدَّ الجماعة تُ 
 اللف ال تقبل الحركةأ لذاتها.على اللف منع من ظهورها التلذر؛ لنَّ 

( عندهم  ،مجزوم بالم المر ُمقأدَّرة   (6)وأتباعه (5)وحكم المر عند الكسائي اعفأصل )اضرب 
) رب  ؛ خوف االشتباه بالمضارع الصحيح حالة ءُ ثم التا ،حذاعفت الالم؛ تخفيفا للنطق به ،)ِلتأض 

                                                           

 .، والصواب ما أثبتناهلن يقبالن ب:( اعفي (1
 .446/ 2، اإلنصاف اعفي مسائل الخالف: 321، الُمفصَّل/ 144 -143ينظر: علل النحو/  ((2
مذهب الكواعفيين أنَّ اإلعراب أصل  اعفي المضارع كما هو أصل  اعفي السماء، واحتجوا بأنَّ اإلعراب اعفي الفلل اعفارق  للملاني، اعفإذا قال ( (3

براعفع  .براعفع )يمنلني( ونصبه احتمل ملنيين، وقول اآلخر: ال يسلني شيء  ويلجز عنك .أحدهم: أريد أن أزروك اعفيمنلني البواب
وردَّ البصريون: بأنَّ ذلك إنما عرض للفلل اعفي هذه المواضع بسبب اللطف،  .)يلجز( ونصبه كذلك احتمل أكثر من ملنى تبلا  إلعرابه

ضمار اللامل، ولوال  نوا  رت الحركة تبلا  لتقدير اللامل، ولو برز لزال ذلك عن الفلل، ما تغيَّ ذلك ما كان للحركة الثر اعفي الملنى، وا 
 -17مسائل خالاعفية اعفي النحو/  ،121 -127/ 1 اعفي شرح اإليضاح: المقتصد ،52/ 1 النحو: اعفي الصول ،1/ 2 المقتضب:ينظر: 

، اللكبري/  ،19 ، شرح الشموني: 65/ 1رضي على الكااعفية: شرح ال ،155 -153التأب يين عن مذاهِب النحويينأ البصريينأ والكواعفيينأ
1 /45. 
/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 45/ 1، شرح الشموني: 61/ 1 ك:، أوضح المسال14/ 4ينظر: شرح الرضي على الكااعفية: ( (4
52. 
 .119، مسائل خالاعفية اعفي النحو/ 427/ 2اإلنصاف اعفي مسائل الخالف: ( ينظر قوله اعفي: (5
إيضاح الوقف  ،31، 11اعفي: شرح القصائد السبع/  بكر بن االنباريوأبي  ،469/ 1الفراء اعفي: ملاني القرآن: وهو مذهب ( (6

 .61/ 1 ك:، عن الخفش ونصره، وله خالاعفه اعفي: أوضح المسال322ابن هشام اعفي: مغني اللبيب/  هونقل، 224/ 1واإلبتداء: 
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ثمَّ ُأتيأ بهمزة الوصل إذا كان ما بلد حرف المضارعة  ،ءالوقف؛ التحادهما صورة عند بقاء التا
 قا .ط  بالساكن نُ  ءساكنا ؛ لتلذر االبتدا

أنه مبنيٌّ على  (1)اعفلند بلضهم ،ثم اختلفوا اعفيما ُبنيأ عليه ،أنَّ المر مبنيٌّ  وعند البصريين 
نما حذف حرف الللة من الملتل؛ تشبيها  ،السكون دائما    بالم المر.له بالمضارع المقترن وا 
 مزأ ج  يُ ه اعفإن  كان مضارعُ  ،زم به مضارُعهُ ج  على ما يُ  مبنيٌّ  (3)وجمهور البصريين (2)وعند سيبويه

ن  كان >و  ،على السكون اعفالمر مبنيٌّ  بالسكون حذف  على مبنيُّ  اعفالمربحذف اآلخر  مزأ ج  يُ ا 
ن  كان يُ و  (4) <،السكون عن اآلخر نيابة    اعفالمر مبني على حذف النون نيابة   م بحذف النونزأ ج  ا 
وهذا هو المذهب المرضي الُمقأوَّى على غيره. ومما بني على السكون والحذف قول  .عن السكون

 : -الخفيف  بحر من –الشاعر 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــــــــــــم  وأمَّ أب ـــــــــــــــــــــــــــــن  أب  ِم

ِل زيـــــــــــــــــــــدا  وِمـــــــــــــــــــــن  أبـــــــــــــــــــــاه الجهـــــــــــــــــــــوال   وأ
(5)

 

  

(ـاعف /14/و   :وهو من ،مبنيٌّ على السكون ،اعفي الموضلين اعفلل أمر بملنى: اكذب )ِمن 
 .بملنى: أقصد ،اعفلل أمر مبني على سكون مقدر؛ لإلدغام (مّ )أُ و (6).بملنى: الكذب )الِمي ن(

. )أبا(و ء.اعفلل أمر مبني على حذف اليا )ِل(و  اعفي المواضع الثالثة مفاعيل  مضااعفات 

 

*** 

                                                           

 شرح ألفية ابن 223 -222الفية ابن ملط، ابن النحوية  ، شرح125/ 4الكااعفية: ، ينظر: شرح الرضي على لحد بلينهلم ينسب ( (1
 .، أنَّهم حذاعفوا حرف الللة لقيامه مقام الحركة22/ 2اعفي: اللباب:  ، وذكر اللكبريّ 311 -312/ 1ملطي، ابن جملة الموصلي: 

 .17/ 1ينظر الكتاب: ( (2
، 119، مسائل خالاعفية اعفي النحو/ 427/ 2اإلنصاف اعفي مسائل الخالف:  ،51/ 1، الصول اعفي النحو: 3/ 2ينظر: المقتضب: ( (3

 .45/ 1، شرح الشموني: 322مغني اللبيب/ 
 .أ...< ساقط من > ((4
 .دون نسبةمن ، 11ذكره الزهري اعفي: اللغاز النحوية اعفي علم اللربية/ ( (5
 .379/ 15، تهذيب اللغة: 311/ 1اللين: ينظر: ( (6
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 أ   :]باب
 
 ح
 
  امك

 
 ف  ال

 
  ل  ع

م
 ال

 
 (1)ع[ار  ض

 قال الناظم:
مممممممممممم   َ .84 َى دمممممممممممم   َ    ْد ممممممممممممُ  )ثُمممممممممممم َأ ود مممممممممممم َأ ن ي 
ََ

َُ       ممممممممممممممممممممم  ُ     مممممممممممممممممممممُ َ   ْدَِو   ُ مممممممممممممممممممممت َُمض 
َََ

ممممممممممممممممم   دممممممممممممممممم َ   َ  .84 ممممممممممممممممم ََُ َ ي  َن ت   ُ ُ  د َي ممممممممممممممممم  
ََ

ْدَ مممممممممممممممممممت   َج  َُِْ ت نوى ممممممممممممممممممم َُأ و  ممممممممممممممممممم   َي ج 
َََ

ممممممممم َ  .05    َ مممممممم   َم  َأ    ْد َِثُمممممممم ممممممممن  َِم        َِ َِ  مممممممم   َأ   
ََ

مممممممممممممممممم َى  ج    َِو   ْ  ممممممممممممممممممن  َم   ْ َ َ    دمممممممممممممممممم َِو   
َََ

ممممممممممممتَ  ممممممممممممنَى َ و أ وَِو   ممممممممممممتَِو ىوَ  .05 َ   مممممممممممموَ جَ َُِهم 
ََ

َ)أ  َ  مممممممتُ  َ ض  ممممممم   َ  م   ُ َأ وج   ممممممم  َو ىن ُ مممممم َق ممممممم  
َََ

 (2) ) حو  الكلاللا الارللاو ا(لبللاللا الحللوو  الا للاا   ه حللو   ل للو  والفعللل الارللاو  لللو اللل      
  و   كللواك كللاا ،م وحلل  م الاللتكل  فيشللتوك كللوا ال الل   لللتكل   ،ءوالتللا ،ءواليللا ،والنللوا ،التلله للله: ال الل  

. ك:كقول ، نثى   نا   لب 

 لتكلم الاتكلم الاعظم نف ه وللي  اعله،   و نحو: إننا نخا  ،م واعه غيو م الاتكل  والنوا لتكل   

 .(3) چ ۀ ڻ ڻ  ڻ چ :-تعالى  -نحو قوله  ،غيو 

 ،لباا     ولالا ي ل ،لب     نحو: لو ي   ،وجاع اإلناث ،وجاعه ،واثنا  ،والياء لغيبا الغائب الا كو 
 .ا  ب  ل     ولا  ي   ،لبوا     ولم ي  

وللغائبلللا  ،والاثنلللى والاجالللو  لكلللل ان الللا ،اؤنثلللاك   و  لخكلللاب الاخاكلللب اللل كواك كلللاا ءوالتلللا 
 ،يا  يل وا   قواوا  وت   ،ويا لن اا   ،ي اا  يا     قوااا  وت   ،يا لن    قوايا  وت   ،قوم  يا  ي   نحو: ت   ،والغائبتيا

.وال ن اا  ت   ،قوم  ولن  ت   ،يا ن و    ا  ا  ق  ت  و     قوااا 

                                                           
  .تق يم اا   الكتاب يقتري ا يا    نواا  [...] ((1
ل/ 3 ، اللاع فه العوبيا، ابا جنه/33/ 1ينظو: األصول فه النحو: ( (2 وت اى ل    .442، الح و  فه  لم النحو/ 321، الا فص 

ناا  كوت  34األحو   يراك )ال وائ  األوبعا( و ل ق ابا لشام  لى ل ا التعوي ، فقال فه: شوح قكو الن ى/   ل   األحو  ب اكاك  : "وا 
 علات   ي اك، وت   ت خل فه  ول الفعل الااره، نحو:  كوات  ا وج نالا ألن   ؛الاراو    ب ا الفعل       و   لا، ال أل  للحكم ال   بع وتا ي اك 
ناا العا     ...ال واء   وج ت  ، ون  الا ألا    .)لم(  ليه" فه تعوي  الاراو   خول   وا 

 .اا  وو  ق 43اآليا  ((3
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واحللةك  .ونلوا التوكيلل  الاةصلقا ،وحكلم الارلاو   نلله اوفلو  لفظللاك إ ا تجلو  اللا نلوا اإلنللاث
وال " ؛ فإنله قلال:(3)خةفلا للقليلوبه (2)و ب  الاعكه (1) لى اا قاله النبتيته .إ ا لم يتجو  اا  لك

اللع الناصللب  للله احللل  و  ،ولللي  للله احللل وفللع اللع  حلل  النللونيا  بلل ا ،يكللوا وفللع الارللاو  إال لفظللاك 
:  ؛ "والجا م  ألا  الوفع  االه اعنو  ولو رعي .    

وفلله الابنلله  ،البنللاء   فعللالفللإا  األصللل فلله األ   ؛اإلنللاث  لللى ال للكوا /14 /ظويبنللى اللع نللوا
و غي  ت  وال ي  ، ( شو   )خا ا   :كتوكيبه اع ا توكيب ،واع نوا التوكي  الاةصقا  لى الفتح، ال كوا  

 .جا م    و  الاراو  إال إ ا  خل  ليه ناصب   وفع  

 (4)چ ڱ ڱ ڱَچ نحللو: ،الاصلل ويا  نَ م مم)و ،  َ  َ   َ)و ،  َ   مم)و ،  َ أ َ)فالنواصللب  وبعللا: 

اللك ا     ، وقولللك: إ   چڇ  چ چ چ  چ   ڃ ڃچ  وبنحللو: ،لاللا قللال: فلله غلل     وو ك   ،  كو 
 جئت  لكه تكو ا نه. 

 اا حوو  العك . وثةثا   ،اا حوو  الجو ع  ثةثا  تراو ب   )أ   ثم 

للا    ت للىنحللو   للل م   ،والم الجحللو  ،والم التعليللل )   دمم  ِلحللوو  الجللو فلل ا  : تلل خل  الجنللا   ح       ،

 .(5) چائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئۇئچ :-تعالى-ونحو قوله  ،وجئتك لتكوا نه ،ل ت خل  ا

 
للا   و  (،   و )إلى(والاقلل و  بللل  وَ )أَ لحللوو  العكلل  فلل ا  ا الغايللا فياللا يحصللل تعللي  ف   ،(ه  )ك لل،   و )إال 

  و  نحللو : ألقتلن لله ،فياللا يحصللل  فعللا واحلل   ءواال للتثنا .يجللهء    و  نحللو: ألنتظون لله ،شلليئا فشلليئا
ف لل   ال تصللح   ،يغفللو  للله  و  ألكلليع ا  اه نحللو: ،والتعليللل إ ا كللاا اللا بعلل لا  لللا لاللا قبل للا .ي لللم  

                                                           
 .131 الب وي ا/ ( ينظو: ف ت ح و ب  (1
البابه  الوفائه، ، ولو  ب  الاعكه با  ب  القا و32و/  -اللوحا، اآلجوواياو  الشيخ خال  لفاظ ( ينظو: ال و  ال نيا  لى حل (2

اصة، الحلبه اوكنا،  الم اشاوك فه الح اب والفوائض والنحو والتصوي  وغيولا، اا اصنفاته: شوح نظم االجووايا للعاويكه فه 
 ،313/ 1لب الش باء، الكباخ الحلبه: إ ةم النبةء بتاويخ ح :، ينظولل 1231النحو، وشوح اتا الع   فه التصوي ، توفه  نا 

 .111/ 1اعجم الاؤلفيا: 
الشافعه ول  فه  العبا   حا  با  حا  با  ةاا بو  ، ولو45/ 3، حاشيا الخرو : 31/ 1( ينظو قوله فه: حاشيا الصباا: (3

و يو ل كويا االنصاو ، وحاشيا  لى شوح  قليوب باصو، له حواش وشووح وو ائل وكتب، ان ا: تحفا الواغب، وحاشيا  لى شوح الت ح 
، و غيو   ل ك اا الو ائل والحواشه، توفه  نا  كتاب ف ه الك ب  ال    لى األجووايا، و  ، لل 1613األ لويا، وحاشيا  لى شوح الش ي خ خ 

 .141/ 1، اعجم الاؤلفيا: 32/ 1، األ ةم: 115/ 1: : خةصا األثوينظو
 .اا  وو  الك   13اآليا  ((4
 .اا  وو  األنفال 33اآليا  ((5
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والاعنلللى  للللى  ،هتقرلللي نه حق للل  و  ألل ان لللك نحلللو: ،. وتحتالللل الثةثلللاالتعليليلللا ()كللله اعنلللىلغيلللو 
:   اا القراءاأل ااا إال  : ألل ان ك فه جايع ءاال تثنا  وقت انت ائه.،     

 إ ا الفعللل بعلل لا إال إ ا لللم ت قلل  و باللا   كللو بللأا  تكللوا  لاجللو  العكلل  فللة تنصللب   )أو ثللم إا  
 اص و. (1) و ، كفت  لى ا م جاا 

في نصلب الفعلل الاعكلو  بأحل  لل   الحلوو  األوبعلا خاصلا  للى )أو َى وىوَِوى فتءَِواثل 
نحللو: لللوال  يلل    ،ااورللجللائ   اإل ،ارللاو  )أ   للللويكللوا نصللب ه  ب ،التقلل يو بالفعللل ا للم خللالن  اللا

يلللؤ ب نه لكنلللت  جلللالةك كلللول  الللو . وفلللاء ال لللببيا الللع   و  وللللوال تعلللليم  بللله ،ويح لللا  إلللله  ل لكلللت  
،   و نحو: ال يقرى  لى  ي  فياوت   ،وواو الاعيا ك لك إ ا وقعتا فه جواب نفه احض   ،العك 

 والكلب الاحض يشال ثاانيا  شياء: ،كلب  احض    و  ياوت  و : 

. : و ،فتظفو   و  ب  األاو: نحو: اص    وتظفو 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ېَچ:-تعلللللالى  -والن للللله: نحلللللو قولللللله 

  (2)چ  وئ

 صالحاك. ال     و    : و ،ال     أ  وال  اء: نحو: وبه وفقنه ف  

ت لى ؟ فلأ وو ك ك  يت  نحو:  يا  ب   /15/و ،واال تف ام: بأ     ا  كانت   ك ي ل    وافق لك ؟و      ليو  ، ا 
 ك ؟صحب  تكوا و   

 .وا ك  ك  ون   : و ،وا ك  ك  ن  نا ف  والعوض: نحو:  ال ت وو   

 .و  شك  وي   : و ،و  شك  ي   ي اك ف   ات  و  ك  والتحريض: نحو: لة      

 ې ۅ ۅۉۉَچ:-حكايللللا لقللللول الكفللللاو  تعللللالى -والتانلللله: نحللللو قوللللله  

  (3) چې 

                                                           
 .، والصواب اا  ثبتنا : وب ((1
 .اا  وو  يون  35اآليا  ((2
 .اا  وو  الن اء 13اآليا  ((3
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 ع  بالحوو.ات  ت  و    : و ،ع  ات  ت  أ  الجنا ف   والتوجه: نحو: ل ع ل ه   خل   

 :ق   ااا  م  ا  ل   النواصب  العشو   ل  ا    م  ث   
؛   :)أ   َِو) م   َِو)     َِو)ممنق م  اتفق   ليله بليا الكلائفتيا البصلوييا والكلوفييا ولله 

ت لللى(، و) و( ،والم الجحللو  ،الم كلله وق للم  اختللل   فيلله وللله: ،فإن للا تنصللب الفعللل بنف لل ا  ،و)ح 
( اراو  ا  الناصب  (1)فعن  البصوييا ،فه األجوبا ا  االواقعت والواو ءوالفا بع  لل    للاراو  ) ا 

وللللو الالللوا  بقلللول  ،والصلللحيح الاعتاللل  األول ،لللله الناصلللبا لللله بنف للل ا (2)و نللل  الكلللوفييا ،ال لللتا
ََ)الناظم: متُ  َ ض  َ  م    َأ وج     َ)أ  َ و ىن ُ ُ   . ق   

( ثةثا  لول  :(3) حوال   ) ا 

 .(كه)فياا   ا الم ولو  ،: ل وم اإلرااو  ح لا 

  ائ  .،   و  واء كانت نافيا ، إ ا كانت اع )ال(،(كه)الثانه: ل وم اإلظ او، ولو اع الم  

 ۇ ڭ ڭَچنحلللو:)  َوللللو الللع الم كلله إ ا للللم تكللا الللع  ،الثالللث: جلللوا  األاللويا 

 .(5) چٺ  ٺ    ڀ ڀ ڀ چ(4) چۇ 

 :(1)حاالا )كه(للثم  

(لبل ب ،نصب بنف  ا الاراو تللتعليل: فة    نحو: جئت كه  نظو ك. ،اراو  وجوباك  ) ا 

ات قلل   وللو الا إ ا كلاا ت   ،فتتعليا للاصل ويا فله اورلع، وللاصل ويا: ولله الناصلبا بنف ل ا 
  و  .نحلو: جئتلك كله ألقلو    ،وللتعليل فه اورعيا: و لك إ ا تق ات  للى اللةم ، لي ا الةم لفظاك 

 نه.نحو: جئتك كه  ا  تكوا   ،)أ   تق ات  لى 

                                                           

 -413/ 2اإلنصا  فه ا ائل الخة :  .121اللاع/ ، 141 -141/ 2، األصول فه النحو: 14، 5 /3الكتاب: ينظو:  ((1
  .53/ 4 الكافيا:  لى الوره شوح ،413

ائتة  النصو  فه اختة  ، 151، 115، 14الجنى ال انه/  ،11، الةاات، ال جاجه/ 331، 313، 211شوح القصائ  ال بع/ ((2
 .154 -151نحا  الكوفا والبصو ،  ب  اللكي  ال بي  / 

/ 2، شوح التصويح  لى التوريح: 11، شوح قكو الن ى/ 1243/ 3، توريح الاقاص : 1542/ 3ينظو: شوح الكافيا الشافيا:  ((3
311. 

 .اا  وو  األنعام 11اآليا  ((4
 .اا  وو  ال او 12اآليا  ((5
 .353/ 2، شوح التصويح  لى التوريح: 314، شوح ش وو ال لب/ 365/ 1ينظو: شوح الكافيا الشافيا: ( (1
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ووقلع بعل لا  ،ات  لي لا اللةم لفظلاك : و لك إ ا تقل   وتحتال الاص ويا والتعليليا فه اورعيا   
م  لي للا الللةم ال تتقلل   ،   و ماؤكلل   لللة   واألوجللح  ن للا تعليليللا ،نللهكوا  نحللو: جئتللك لكلله  ا  ت   ،)أ   

ال كانت اص ويا. ،إ ا لم تنو  قبل ا الم التعليل ،(1) چ ڇ  ڇ چَچ نحو: ،لفظا  وا 

بلللل  ،ال تنصلللب بنف للل ا )     يقلللول  (2)؛ فلللإا  الخليللللفيللله اخلللتة    )     لبللل النصلللب   ثلللم إا   
لللو رللعي ؛ فللة يلتفللت و  /15 /ظ(4)،والفاو لله ،(3)ووافقلله ال جللا  ،ارللاو  بعلل لا )أ   الناصللب 

 .(5)والصحيح لو اتفاق الجا وو ،إليه
وللم  جل  ل لا اثلاال فله  ،كاا قاله الونائه   (1)،يجاب ب ا  لى و   بعض الكوفييا )أو  ثم إا   

 الجواب.

*** 
 

                                                           

 .اا  وو  كه 46( اآليا (1
األ   ، ول  فه البصو  واات في ا، فوي   صو ، كاا الغايا فه ا تخوا  ا ائل  الفوالي   وحاا الخليل با  حا  ب  ال بو  ((2

ليه ين ب ،ا تنبك  لم العووض ،النحو البصوييا/ :  خباو النحوييا ، ينظولل، وقيل غيو  لك115توفه  نا   ول اعجم  وبه، وا 
، ن ب ل ا الو   إلى الخليل 112/ 4، اعجم الاؤلفيا: 111/ 1، ت  يب األ ااء واللغات، النوو : 311/ 1، إنبا  الووا : 31

، 1241/ 3، توريح الاقاص : 313، الجنى ال انه/ 265/ 3، شوح كتاب  يبويه لل يوافه: 1/ 2جاا ا، ينظو: الاقترب: 
،  ن ه  اع اا يوو  ل ا  ا الخليل، لكن ه  اع اا الخليل خةف ه. 11/ 3 يبويه فه: الكتاب: . و كو 1156/ 4اوتشا  الروب: 

و و ا. وا  ا ا اا  اعت انه فاألول".  قال: "... ف  ا اا و 
 الم فه العوبيا، اا اصنفاته:  البغ ا   إبواليم با ال و   با   ل إ حاق بو  ، ولو13/ 2اعانه القوآا وا  وابه: ( ينظو: (3

، إنبا  الووا : 51/ 1، اعجم األ باء: 113: ن   لا األ لب اء/ ، ينظولل 311األااله، واالشتقاق، واا ينصو  واا ال ينصو ، توفه  نا 
 .33/ 1اعجم الاؤلفيا: ، 134/ 1
والاقصوو والاا و ، والحجا فه  ،اا اصنفاته: الت كو  الف و ، إاام فه النحو والعوبيا، له الح ا با  حا  با  ب  الغفاو  بو  ((4

: ، ينظولل 311القواءات، واإلغفال، والكتب الته تعو  بالا ائل وان ا: الحلبيات، والبغ ا يات، والشيوا يات، وغيو  لك، توفه  نا 
، وتوريح 314فاو ه فه: الجنى ال انه/ ن ب الاوا    ل ا القول لل .161، البلغا/ 361/ 1إنبا  الووا :  ،232ن   لا األ لب اء/ 

فه: الا ائل الانثوو / إ  يقول  .وفه ل   الن با ولم .، والشاوح لنا314/ 2، وال يوكه فه: لاع ال وااع: 1241/ 3الاقاص : 
: "وااا ينتصب الفعل بع   اا الحوو  الته ال 242ويقول فه: اإليراح/  .: "فأا ا )إ ا( فه بان لا ) ا( إ ا وليت الفعل"141

ناا تعال فه الفعل إ ا كانت جواباك، وكانت ابت   ك ا  ر  ت   فه:  لى ال جا  بقو  فه ل   الا ألا؛ حيث قال  الفاو هو   و  ." و )إ ا(، وا 
 .ا(  لى  ا تكوا ) ا( اراو  بع لا فا   ": "ل ا ال    جا   اا انتصاب الفعل بع  )إ ا( بل) 153/ 2اإلغفال: 

 .314/ 2: ، لاع ال وااع313، الجنى ال انه/ 1/ 2، الاقترب: 11/ 3ينظو: الكتاب:  ((5
 لى كول البحث والتفتيش، وال    ثاو ل   الا ألا  باو  صاحب  اا تكو ق ل    الا ألا قبل شواح اآلجووايالم  ق   لى  ((1

بشوى كةب العوبيا فخو   خال  األ لو  فه:  ." والجواب  بالفاء والواو و و؛ إ  قال فه آخو      للنواصب: "... 16/  اآلجووايا
( فه احل  وفع  بعكف ا  لى اا قبل الفاء، وك ا خو ج ا ال ن وو   فه:  ،31/ بإ واب اآلجووايا  باوته  لى  ح  وج يا: األول:  ا  ) و 
. والثانه:  ن  ا فه احل  جوٍّ بعكف ا  لى : الفاء والواء؛ ووجه   لك  ا  ) و( يجاب ب ا  لى و   بعض الكوفييا، 12شوح اآلجووايا/ 

 .111ولم ي اث ل ل ا،  و ي م   ح اك، و لى الوج يا  يراك خو ج ا  حا  بابا الصن اجه فه: الفتوح القيوايا فه شوح الجووايا/ 
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 قال الناظم:
َى  دمممممممممممممممم .05 ْد مممممممممممممممممتثُمممممممممممممممم َج    َو ى  نَ    م   مممممممممممممممم د
ََ

ممممممممممممممممممممممت َِأ   مد  ْ ممممممممممممممممممممممتَِو أ   مممممممممممممممممممممم َ  مد ْد َِثُمممممممممممممممممممممم  ْ َ  مممممممممممممممممممممم
َََ

َْد .05 َِثُممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممتء     ُ َِو   ُ مممممممممممممممممم َأ م  ُْ َ  َ )َو   
ََ

مممممممممممممممنَِو ى ممممممممممممممم َ  مممممممممممممممت   مممممممممممممممنَى ند   َو)م  َ  ممممممممممممممم  ََ تَِوى   
َََ

َأ   ممممممممم  .08 ُْ ممممممممم   مممممممممتَِو     مممممممممتَى  ج  م  م    َِو  ممممممممم   م  َو 
ََ

َِو أ  َ  ممممممممممممممممممممممممممممممممممتَِو أ يدممممممممممممممممممممممممممممممممممت   م  م   مممممممممممممممممممممممممممممممممم     ََِو 
َََ

00.   ُ ممممممممممممممتَ َ    مممممممممممممم   ي ُثم  َِأ ندمممممممممممممم َِ   مممممممممممممم   َو أ ي 
ََ

ْدَ ممممممممممممممممممممممممتَِثُمممممممممممممممممممممممم م ي ف م  َُ     ى َ  ممممممممممممممممممممممممنَ)و  مممممممممممممممممممممممم  َى شِّ
َََ

 

 وله روباا: ،وجوا م الاراو  ت عا  شو

: وللللو  لللتا   للل :، ولللله لللا حلللوو   وكل   ،جلللا م  فعلللل  واحللل   (، و)لا  لللا(، والم )للللم  (، و) لا  ،  الللو  ا(، و) للللم 
 .ء، و)ال( فه ن ه، و  اء  و  ا

 للى  )  ممت و ،باتفلاق )    فلالحو   ،وا م   ،وله نو اا: حو    ،وجا م  فعليا: وله ثةثا  شو 
للااا  فللالظو   ،، وغيللو  ظللو   واال للم نو للاا: ظللو   ، (1)الصللحيح فال اللانه  ،، واكللانه:  اللانهق   

ي ُثمت .والاكانه ثةثا  يرا:  ِ:)م   َِو)أيدت   َِو)  ى ثةثا  )أي  َِو)أند  َِو)  

 نوا :وغيو الظو   وبعا     

 :)ميفمت .ولو ،اا ورع لل اللا  لى الحال 

 :)م   .ولو ،واا ورع لل اللا  لى العاقل 

 .)م   م ت :)مت َِوولو ،واا ورع لل اللا  لى اا ال يعقل 

                                                           

و لب الاب و   فه: الاقترب:  .111/ 2، اللاحا: 13/ 4، شوح الوره  لى الكافيا: 55/ 2، الل باب: 51/ 3ينظو: الكتاب:  ((1
: إلى  ن  ا ا م ظو   ااا؛ و صل  ا: إ   ال ته 252 /اإليراح، والفاو ه فه: 153/ 2، وابا  ال  و ا  فه: األصول فه النحو: 41/ 2

، 131، الجنى ال انه/ 1122/ 3: شوح الكافيا الشافيا: وينظو ،فه الش وك، فج  م ب ا له ظو   ل ا ا ارى، ف ي   لي ا )اا( و جوباك 
 .331/ 2شوح التصويح  لى التوريح: 
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(،ولو ،وغيولم ،ع للعاوم فه  و  العقلر  واا و    ، وتكوا بح ب اا ترا  إليه اا  اقلل :)   
ا   ريفت إللى افعلول . ااا،   و ل ااا ف ه ظو  اكاا،   و فإا    ريفت لاكاا ،غيو   و  ،   و وا 

 اص و.،   و اص و ف ه افعول

 .چہ ہ ہَچ: -تعلالى  -قوله  ) مدت واثال  .چپ ڀچ نحو: )لم(فاثال  

ْ  واثال  الا  -قول الشا و  )أ مدت واثال  .(1) چۀ  ہ ہ ہ  چ:-تعالى  -نحو قوله  )أ 

 -بحو الوافو

 إل لللللللللللللللي ك م  يلللللللللللللللا ب نللللللللللللللله ب كلللللللللللللللو  إلللللللللللللللليك م

ن لللللللللللللللللللللا الي قين لللللللللللللللللللللا   لللللللللللللللللللللوا ا  لللللللللللللللللللللا ت عل ا    لا 
(2)

 

   
 

: : تنحوا  ن ا)إليكم(واعنى   .(3)تبا  وا  ن ا،     

 

ناللللا  كللللو   ْ  ِوا  ممممت و )أ مممم ا  كللللاا األصللللل )أ مد ممممت  :وا  ف يلللل ت  لي اللللا لالللل     ) ممممْ َِو) مد
 وح  . ) ْ والجا م لو  ،تقويبا للابت   لووو لاا فه الكةم الفصيح؛ (4)اال تف ام؛

 له يا وبه. و  ف  غ  ت  ول   /11/و چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃچ  :ءو  ا ،واثال الم  او 

 .نه يلللا وبعللل ب  وال ت   ،(5) چۇۆۆۈۈَچوال  ائيلللا نحلللو: ،الناليلللا )  واثلللال  

ف لله  ،ال  ائيللا )  وكلل لك  ،يت بلل لك؛ تأ بللاو للا   ،للله: الم األاللو باصللكةح النحللا  ءوالم اللل  ا
الا اصلكلح  ليله بعلض العلالاء الا  ا  الكللب إ ا كلاا الا األ للى  ا ا   و (1) ،الناليا )  بالحقيقا 

                                                           
 .اا  وو  الشوح 1اآليا  ((1
/ 3، وينظو: خ انا األ ب: 13/ 4، واا شوال  الوره فه: شوحه  لى الكافيا: 14( لعاوو با كلثوم التغلبه، ولو فه:  يوانه/ (2
 .2311، وقم 111، اعجم شوال  النحو الشعويا/ 16
  .311/ 46، تا  العوو :236ينظو: شوح الاعلقات ال بع/  ((3
 .153/ 2، الل ا حا: 13/ 4: شوح الوره  لى الكافيا: ، ينظوال ا   لغوض تقويو النفه  ي ت ((4
 َ.اا  وو  التوبا 46اآليا  ((5
 .13/ 4، شوح الوره  لى الكافيا: 116/ 2، األصول فه النحو: 132/ 2، الاقترب: 142/ 1( ينظو: الكتاب: (1
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 ،اللا الا للاو ؛ ف للو: التاللا ،   و لللى األ لللى؛ ف للو:   للاءإواللا األ نللى  ،إلللى األ نللى؛ ف للو:  اللو
وانكقه   ،ف  ا اصكةح  صوله  

(1). 

 .(2) چ .ڳ  ڳ ڳَچ نحو: )    واثال  

مت واثال   :-اا الكويل  -قول الشا و  )   

لللللللللو   لللللللللت  آا  لللللللللا   ن   و ا  ن لللللللللك  إ    الللللللللا ت لللللللللأ ت  ا 

لللللللللللللا  إ ي لللللللللللللا  ت لللللللللللللأ ا و آت ي لللللللللللللا   (3)ب لللللللللللله  تل للللللللللللل   ا 
 

   
 :-اا الكويل  -قول الشا و  )م   واثال 

ي اون لللللللللا لللللللللم  ب نلللللللللا ف للللللللله    تلللللللللى تأتنلللللللللا ت ل ا   ا 

جلللللللللللللللا   ن لللللللللللللللاواك تأج  ك بلللللللللللللللاك جللللللللللللللل ال و  (4)تجللللللللللللللل   ح 
 

   
 :-اا الب يك  -قول الشا و  )أيدت  واثال 

نللللللللللللللللللا وا  ا للللللللللللللللللك  تللللللللللللللللللأا ا  غيو  ن  ا     ي للللللللللللللللللاا  ن ؤ 

وا   لللللل   لللللللم  ت لللللل  و ك  األ اللللللا  انللللللا لللللللم تلللللل ل  ح 
(5)

 

   
نا( :  واعنى )تأا ا  غيو   لم تخ   غيونا.    

 -اا بحو الكاال  -قول الشا و  )  ى واثال 

لللللللللللللب ك  خصاصلللللللللللللا  ف لللللللللللللاو    الغنلللللللللللللى  وا  ا ت ص 

لللللللللله الوغائللللللللللب  فاوغللللللللللب     لللللللللللى اللللللللللل   ي ع ك  (1)وا 
 

   
  

                                                           

، اعجم اصكلح األصول، ليثم 345 -344/ 3، اعجم الاصكلحات البةغيا وتكوولا،  حا  اكلوب: 512( ينظو: الكليات/ (1
 .111 -111لةل/ 

 .اا  وو  اإل واء 54اآليا  ((2
فه: شوحه  لى وابا  قيل ، 113/ 2، وابا الصائغ فه: الل ا حا: 13الن ى/  لاج ول، ولو اا شوال  ابا لشام فه: قكو ((3

 .3131، وقم 136، اعجم شوال  النحو الشعويا/ 421/ 1وينظو: اعجم شوال  العوبيا:  ،23/ 4األلفيا: 
ي و  ا وق    ب( (4 ن   ل ا خ  ي و  ن او     والبيت لعبي  اه با الحو  الجعفه، ولو اا شوال   يبويه فه: الكتاب:  والصواب اا  ثبتنا . ،: ت ج    خ 
، وال اخشو  فه: 111/ 2ون به إليه ابا جنه فه:  و صنا ا اإل واب:  . وا ن بااا ، 13/ 2، والابو  فه: الاقترب: 11/ 3

ل/  ل فه شوال  اللغا العوبيا: ، ال11/ 1، اعجم شوال  العوبيا: 31/ 3، وينظو: خ انا األ ب: 331 -335الا فص  / 5اعجم الا فص 
 .444، وقم 311، اعجم شوال  النحو الشعويا/ 5
، وينظو: اعجم 21/ 4، وابا  قيل فه: شوحه  لى األلفيا: 431ولو اا شوال  ابا لشام فه: شوح ش وو ال لب/  ،( لاج ول(5

 .1132، وقم 461، اعجم شوال  النحو الشعويا/ 143/ 1شوال  العوبيا: 
 .322/ 1، وينظو: خ انا األ ب: 311ولو اا شوال  الاوا    فه: الجنى ال انه/  ،41للناو با تولب العكله فه:  يوانه/  ((1
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 :-  يراك  اا  لك -اآلخو  وقول

لللللللللللللللللللب ك الللللللللللللللللللا الحلللللللللللللللللللوا ث نكبلللللللللللللللللللا    وا  ا ت ص 

(1)فاصلللللللللللللللللبو  فكلللللللللللللللللل غااالللللللللللللللللا ف لللللللللللللللللتنجله  
 

  

ناللا لللم تجلل م  ،؛ فتجلل م  لللى الشلل و (2)ال تكللوا جا اللا إال  إ ا وقعللت فلله الشللعو )  ى و وا 

فإن للا  )    بخللة   ،الواقللع فلله  ان للا اقكللو  بلله فلله  صللل ورللع ا (4)؛ ألا  الحلل ث(3)فلله النثللو

كللللل ا  فلللللا    بللللل   ،اكلقلللللاك  )  ى لالجللللل م بللللل(5)و جلللللا  الكوفيلللللوا .كبقيلللللا الجلللللوا م والنلللللا و   ،للاشلللللكوك

 .(1)الاعكه

الا  -وقول الشلا و  ،(1) چ ۋ ۋ ٴۇ  ۈچ  :-تعالى  -نحو قوله  )أي   واثال  

 :–بحو الخفي 

نا   يلللللللللللا ترلللللللللللوب  بنلللللللللللا العللللللللللل ا  تجللللللللللل  

(1)نصلللللللللللو   العلللللللللللي   نحوللللللللللللا للتةقللللللللللله  
 

   
 

  

                                                           
 لم  ق   لى البيت وقائله  لى كثو  البحث والتفتيش فه الاظاا، وثاا بيت  قويب  انه فه اللفظ والاعنى لأل شى ال ا انه  ((1

 ، ولو: 35/ 3، وبيع األبواو، ال اخشو : 11، 45/ 1فه: األغانه،: 
 فكل غيابا   تكش     بوص  ا... ف ا ت صب ك  اا الحوا ث نكبا  وا   

: ، وينظوف  ا اركواو، ولو فه الكةم خكأ" ..."وق  جا وا ب ا فه الشعو اركويا :12 -11/ 3: قال  يبويه فه: الكتاب( (2
 .121، اغنه اللبيب/ 311، الجنى ال انه/ 111/ 3شوح الوره  لى الكافيا:  ،233 -231 /الشعو روائو، 51/ 2الاقترب: 

ل م  -، اا اجا ات ا فه النثو قول الو ول 12 -11جعل ابا االك فه: شوال  التوريح/  ((3 ليه  و   ل ى اه     ال   ووا  البخاو   –ص 
 وقال:" ولو فه النثو نا و، وفه الشعو كثيو". .((...إ ا  خ تاا اراجعكاا ت ك ب وا  وبعا وثةثيا ...:))13/ 5فه: صحيحه: 

 ، والصواب اا  ثبتنا .: الح يثب ((4
"151/ 3نن  الفواء فه: اعانه القوآا:  ((5 : توريح ، وينظو،  لى  لك بقوله:" اا العوب اا يج م بل)إ ا(، فيقول: إ   ا تقم  قم 

 .132/ 1، ال و الاصوا: 311، الجنى ال انه/ 1211/ 3الاقاص : 
  .112ظ/  – اللوحاال و  ال نيا، ( ينظو: (1
 .اا  وو  الن اء 11( اآليا (1
والابو  فه:  ،51/ 3، ولو اا شوال   يبويه فه: الكتاب: 13لعب  اه با لاام ال لوله فه: شعو  ب  اه با لاام ال لوله/ ( (1

ل فه شوال  اللغا العوبيا: ، الاعجم 253/ 1: ، وينظو: اعجم شوال  العوبيا41/ 2الاقترب:  ، اعجم شوال  النحو 265/ 5الا فص 
 .1121، وقم 561الشعويا/ 
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 /11 /ظ:–اا بحو الكويل  -نحو قول الشا و  )أند  واثال 

(1)فأصلللللللللللبحت   ن لللللللللللى تأت  لللللللللللا تب ت لللللللللللئ   ب  لللللللللللا
 

  --------------- 

  
 –اا بحو الخفي  -قول الشا و  ) يثمت واثال 

للللللللللللللللللت ق م  ي ق لللللللللللللللللل  و  ل للللللللللللللللللك  الل لللللللللللللللللل للللللللللللللللللا ت    ي ث ا   لح 
للللللللللللللللاا  للللللللللللللللل   ا  للللللللللللللللاب و  األ    احللللللللللللللللاك ف لللللللللللللللله غ  ه  ن ج 

(2)
 

   
  

بالاقصلو  فله الل اا الا لتقبل إللى  ظفلواك  للك اه   ت لك الكويق الا تقيم؛ ي   ي ل    اكاا    : فه    
 آخو  اوك.

وال يخلللتن الجللل م ب لللا  ،والجللل م ب لللا اللل لب  كلللوفه   .نحلللو: ك ي ف الللا تصلللنع   صلللنع   )م ي ف ممممت واثلللال  
واللواجح  ،(4) )ممت لبل ايشلتوك اقتوان ل :وقيلل ،اكلقا :فقيل ،)م ي ف  ج م   (3)و جا  الكوفيوا .بالشعو

؛ لاخالفت للا أل وات الشللوك؛ ألنلله يجللب اوافقللا جواب للا (5) نلل  البصللوييا  ن للا لي للت اللا الجللوا م
الاجلا ا  ب لا ف ، للب  وال يصلح: كيفالا تجلل       ،قعل   نحلو: كيفالا تجلل       ،لفعل شلوك ا وللو اعنلىك 

 اعنى ال  اةك.

  .(1) چ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱچَنحو: )م    واثال  

                                                           
، وال اخشو  41/ 2، والابو  فه: الاقترب: 51/ 3، ولو اا شوال   يبويه فه: الكتاب: 32بيت للبي ، ولو فه:  يوانه/ ص و  ((1

ل/  كبي ا  ...، و ج  :353، وقم 313اعجم شوال  النحو الشعويا/ ، 151/ 1، وينظو: اعجم شوال  العوبيا: 211فه: الا فص  كة ا و 
. و   تحت  و جليك  شاج 

، وابا  قيل فه: شوحه  لى 111، وابا لشام فه: اغنه اللبيب/ 111/ 2ولو اا شوال  ابا الصائغ فه: اللاحا:  ،لاج ول ((2
 .3624، وقم 114، اعجم شوال  النحو الشعويا/ 412/ 1، اعجم شوال  العوبيا: 26/ 1وينظو: خ انا األ ب:  ،36/ 4األلفيا: 

وو   قكوب ، وينظو و ي م  يراك 221، 25/ 2،  لل النحو/: 13/ 2، الل باب: 523/ 2ينظو: اإلنصا  فه ا ائل الخة :  ((3
 .216، اغنه اللبيب/ 1211/ 3، توريح الاقاص : 1111/ 5الروب:  ، اوتشا 152/ 2: ال جاجه الاوافق ل م فه: شوح جال

 .كيفاا تصنع   صنع " ك:، إ  قال: "ويرم إلي ا )اا( فيجا ى ب ا، كقول53ا لب ال جاجه فه: حوو  الاعانه والصفات/  وول ((4
،  لى كوفيا صاحب اآلجووايا، وق  231/ 1، وا ت ل  به ال يوكه فه: بغيا الو ا : 1425/ 4و لب إليه الجولو  فه: الصحاح: 

، و له الجاوم واصكفى  ايا فه: النحو 144/ 1 ثبت ا بعض الاح ثيا فه الجوا م، كالشيخ الغةيينه فه: جااع ال وو  العوبيا: 
 .151/ 1الوارح فه قوا   اللغا العوبيا: 

، فقال: له ا تكولا ولي ت اا حوو  الج اء .نع   صنع  :  ن ه  أل الخليل  ا قوله: ك ي    تص16/ 3 كو  يبويه فه: الكتاب:  ((5
 .556/ 2، لاع ال وااع: 523/ 2، اإلنصا  فه ا ائل الخة : 225:  لل النحو/ وينظو

 .اا  وو  الكةق 2( اآليا (1
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 .(1) چ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿَچ :-تعالى  -نحو قوله  )مت واثال  

  

 :–اا بحو الكويل  –نحو قول الشا و  )م   م ت واثال 

لي ق لللللللللا   للللللللا  خ  للللللللل   االلللللللو ىء  ا  ن  للللللللا ت ك للللللللا     ا   ا   و 

ف للللللللللللللى  لللللللللللللللى الن للللللللللللللا   ت عل للللللللللللللم     ال  للللللللللللللا ت خ  ا  خ  (2)وا 
 

  

ا(فلل (و ،شللوك جللا م (3)ا للم ل)ا   ا  و ةاللا  ،اج واللاا ،جللواب الشللوك )ت عل للم(و ،فعللل الشللوك )يكللا 
 ا ال كوا.اا   ج

( نحو:       و     ،يلوم ت لافو    لافو  اعلك فيله ، و    اكاا تجل   فيه  جل    ن ك فيه واثال )   
 :-اا بحو الب يك –ه، وقال الشا و و    روب  تروب   روب  اثل ،اعك وجل  تروب   روب  

لللللللللللللللللللللللللللللا تاك لللللللللللللللللللللللللللللا    ن يلللللللللللللللللللللللللللللال م    كلللللللللللللللللللللللللللللا  م  لا 

لللللللللللللللللللل     ين للللللللللللللللللله ي ا  لللللللللللللللللللو  ي ايلللللللللللللللللللوا    فلللللللللللللللللله      ن ح 
(4)

 

  

( لنا اجووو   ب :  )فه(، ف ه ظو  اكاا،للو)    لل(      فله      ج لا ، و)ي ايللوا( فعلل الشلوك، و)ي ا 
 و؛ ألجل الوو .   وك   ،و ةاا ج اه ال كوا ،ولو اج وم ،جوابه

نظا ا بعرل م فله  ،(5)ثةثا  ق ام )اا( و  اهلالته تج م فعليا بالنظو التصال ا بول   األ وات 
 قوله:

الللللللللللللللا ي ث الللللللللللللللا(، وا     تلللللللللللللللل م )الللللللللللللللا( فللللللللللللللله )ح 

، وا اللللللللللللا   للللللللللللا  ت ن ع للللللللللللت  فلللللللللللله )اللللللللللللا(، وا   واا 

   
                                                           

 .اا  وو  البقو  131اآليا  ((1
، 112، والاوا    فه: الجنى ال انه/ 116/ 2، ولو اا شوال  ابا الصائغ فه: اللاحا: 111ل ليو با  به  لاى، فه:  يوانه/  ((2

 .21/ 3: خ انا األ ب: ، وينظو414/ 2، وال يوكه فه: لاع ال وااع: 421وابا لشام فه: اغنه اللبيب/ 
ا( نه يوى  ا  ال  يله  إلى  ب     ن   ((3 ، شوح 435، اغنه اللبيب/ 111إ ا لم يع   لي ا رايو، ينظو: الجنى ال انه/  تأته حوفا )ا   ا 

 .واألااله النحويا إال   نه لم يصوح به فه: الووض األن  ونتائج الفكو .541/ 2، لاع ال وااع: 331/ 2التصويح  لى التوريح: 
، 13/ 3شوال   يبويه فه: الكتاب: ، ولو اا 35 ب  اه با لاام ال لوله/  البيت لعب  اه با لاام ال لوله، ولو فه: شعو ((4

 .2311، وقم 511، اعجم شوال  النحو الشعويا/ 313/ 1وينظو: اعجم شوال  العوبيا: 
 .1211/ 3ينظو: توريح الاقاص :  ((5
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 كلللللللللللللل  اك فلللللللللللللله ) ن للللللللللللللى(، وباقي للللللللللللللا  تللللللللللللللى

، وحلللللللللللللللللللل    ث ب تللللللللللللللللللللا   (1)وج للللللللللللللللللللاا: إثبللللللللللللللللللللات 
 

   
 

 

وغيلو   /11/و  (4)، به الوبيع (3) ]ابا[ والجوا م فه الحقيقا  ن ": (2)قال احا  األن ل ه
( الشلوكيا، و)ل ل ، وبعلا   الكباو اا النحا  (، والم األالو، و)ال(كالنواصلب، ولله: )إا  الن له.  فله م 

(فإناا ج ات  ؛بقيا األ وات الته تج م فعليا   ا ا   و  ( ا   فالحاصل   ؛" لترايا اعنى )إا  تجل م  )إا 

فالاح وفلللا لللله فللله  جوبلللا الكللللب الثاانيلللا  .(5)وارلللاناك  ،واح وفلللاك  ،ظلللالو ك  :فللله ثةثلللا  نلللوا 
  .الاراو  اا والواو   ،ء  إ ا  قكت الفا ،الاتق اا

:   ممم  َ ممممت):)ووقلللول النلللاظم  ،ولللله تكاللللا للبيلللت ،األحلللو  التللله تقللل ات  ممممت)تبلللع     
َأ   كقوله ُ  .وقوله ،:)و  تَى جْ     (: 

*** 

                                                           
 .36و عي  األفغانه فه: الاوج  فه قوا   العوبيا/  ،13/ 3 وا ن با الخرو   فه: حاشيته: اا  كولاا  ((1
 .123ينظو:  نواا اإلفا  /  ((2
 .[  يا   لتصويب اال م...( ](3
 .231 -231/ 1ينظو: الب يك: ( (4
، اغنه اللبيب/ 1251 -1251/ 3، توريح الاقاص : 111 -111/ 4تنظو الا ألا بتفصيل فه: شوح الوره  لى الكافيا:  ((5

/ 2لاع ال وااع:  313 -312/ 2، شوح التصويح  لى التوريح: 114/ 2، شوح ش وو ال لب للجوجو : 113/ 2، الل ا حا: 233
331- 331. 

  مم ن ي
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 (1)ل[اع  ف

 

نما  دام م موعوتا األ إاءام نه انماا  تمام    ه منونما  ع اا ا   ،(2)وإ   ،(3)وأتقبما  ب ممنواوب األ
وذناااو إممضاو ااا األ  ضاااوإعه انمااا  مااام  بااا   ممااا  مو بااا   غ اااو  ،غ مبااا ع باااام إمموعاااو  بااا  وهاااو مااا   ااا ن  

 د ل إمن ظم:، و إم أض

للللللللللللللل   َ ْ ُ لللللللللللللللُ  َ ْ لللللللللللللللُ   ُ  .65 َْ  اْلَفاِعلللللللللللللللُه ا
  

 ْبِلللللللللللللللللللللللِ  َ للللللللللللللللللللللْ ُ   ُ َ ِ ْ لُللللللللللللللللللللللُ  ِ للللللللللللللللللللللْ   َ 
   

ما  أ و  ،ملماااول مواو    ، غ اوعا و    ،ممقام   ،ومو ن ءض ع  ،ءنم إم   عال    م  أ  أي: إما تل م  

، أ و  ا مااااامإن تلااااا  إممب ااااامأ ذ نأل لاااااإم ،وإم ااااا و وإمم اااااووو ،نااااا مظو  (4).إمااااااالع ااااا  مانااااا  ذمااااا  
 ،وإءاام إممواامو ،ون ممواامو .إالءاا ام م، أ و إمنااا ، أ و إممووااول، أ و ذي إمحاا ل، أ و إممووااو أل 
 وإءم إم ا  ل. ،وإموا  إممشبم  بأل ءم إما تل ،وأمثل  إممب مغ  ،وإءم إماال ،وإءم إما تل

                                                           
 ز  م    ق   م   قء م م م  إمن  ب.  [...] ((1
ل:  ((2 انم  إملوإزم ع  إم مل ،  هأن  إمزمضشوي دم م إمن م ع  إالتوإب تن إمموعوت ا ،222/ 1ذنو إبن  ا ش ع : شوح إمم او 

همع إمموإمع:  ،183/ 1 :إمن ع   تل  إمو   شوح و نظو: ،تمإه  ع ل   ء قل إمن م بمونم  وإمامم  ع م ، وإم   ال  ضلو منم ، وم 
1 /575. 
 .183/ 1 :إمن ع   تل  إمو   شوح ،148/ 1 نظو: ءو ون ت  إإلتوإب:  ((3

مإضل  ع  ، أ و م  ع   أو ل  ن ممومو إممؤول، دوم : )عال    م( ضوج ب  إمن دص  وإم م و   ،)م  أءنم إم  (  شمل إالءم :دوم  ((4
( وأضوإ م ، دوم :)مقم    .م(  ضوج دومن : ز م د منا)ن ن( وأضوإ م ، دوم : )ومو ن ءض ع( وعع إمق م إمء ب  تن إمنوإءخ غ و إمن دو  نا)ظن 

 .تل  ض   ب ن إممذهب ن. دوم :)ع و  ( أ ْي: إماال  ماو   من إءن م   إم م و مع إمظ هو وإمموإم ب  م  ن ن تل  مغ  )أنلون  إمبوإغ ث
دوم :)أو م  ع   مان  ذم  إماال( أ ْي: م  د م مق م  .ملمااول(  ضوج ن ئب إما تل إممءنم إم   عال مبن  ملمااول دوم :)غ و موو   

: شوح إمن ع   إمش ع  : ،  نظوالحق ع ، وأمثل   وهو م  ء اول ع   إمش وح إء ام م أو نا عوعع ع ت ع ن ءم إما تل إمما مم تل  إماال 
، وإم ود   تل  ممم ا 154مشو   إم و  ن / إإم او ا ا، ، 575/ 1، همع إمموإمع: 458نحو/ ، إمحموم ع  تلم إم577، 575/ 2

  .255إم ا و  ، إممن وي/ 
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ووأ ااا   ،بااو   أ      ومااووا بو اال  تناام   ،  اا و  إضْ  إمما ماام تلاا  ذماا  إممااذنوو: ز اام  تناام   عمثاا ل إمظااو  
 (1)<وو ا  ؟ وهل تنم أل > ،زو     وم  تنم    ،مم    و   و  ن ض مم  إمذي تنم    ،م م   ز مإع تنم   

 ووأ اا  ز امإع عا  إممءا مأل  ،ن ا   إبْ  ع  إممإوأل  مووا بو ل  و  ،بو   ومث ل إم  و وإمم ووو: ز م  ع  إممإو أ  

 .(3)(2)چ ۇ ڭ ڭچ:و ،ت مم   وم  ع  إمبلمأل  ،وم م    أل و  ن بنو  إمذي ع  ب  أل  ،غ م    

. إمضبزأل  ومث ل إممومو: أت بن  أنل    مءن ن 

. إمم لأل  ومث ل إءم إممومو: أت بن  تط ن    بض ل 

 من و  و م   . ومث ل إءم إما تل: ز م  

 وتموو. ،ز م  ومث ل إءم إماال: ش   ن  

 .   حوإم  ومث ل أمثل  إممب مغ : ز م  شنوو  أ  

  .شاو   /17 /ظوءبط   ، ز م  ح   ن م   ،ومث ل إموا 

اااحْ ومثااا ل أعاااال إم ا ااا ل: مااا  وأ اااا  و ااا ع أ    ، شااا غل بطلاااب إمالااام مْ م ااا نْ عااا م   نااا   إمواااوم  مأل  ع ااا أل  ن  ء 
حا ل   (نْ )عا م  و ،وإم ام و ت ئام  تلا  إمواوم ،(ن  ء احْ أ  )م ال   با )من (و ،(ن  ء  حْ أ  ) ع تل   )إمووم(عا

 مقمم  تل  . ،ح ل من إمووم )ع  ( :ودوم  ،(   نْ )مأل من إمم ن ع  

***  

                                                           
 ب.دط من < ء ...> ((1
 .من ءوو  إبوإه م 12إآل    ((2
، وهو ع تل  ع  نل   و م أن  إاءم ن إمموعوت  ع  إم مل إم   ذنوه  عوإتل  مم   ال   ((3 إاحوإل ءوإن  قا ب  شب  إم مل  من محذو  

وذم  " : 87/ 2ن ن إممحذو  عا ع  قمو با)إء قو(، أ و إءم ع تل  قمو با)مء قو(، أ و )ن ئن(، وع  ذم   قول: ء بو   ع : إمن  ب: 
ن مم  ذنو عا ع  .عنأن  دلا: إء قو ع م  ز م   .أن  إذإ دلا: ع م  ز م    ." وإ 
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للللللللللل    لللللللللللاِه ُ  .65 َْ لللللللللللَ ْ ِ : ِ  َْ  َ ْهلللللللللللَ  َعَللللللللللللا ِ 
  

َللللللللللللا  َ ُ ْ للللللللللللَ      ال للللللللللللاه ُ   َحْ للللللللللللُم ََْ
   

 َزْ لللللللللللللللللل ُ  َزْ لللللللللللللللللل    َ َ  ُلللللللللللللللللل  ُ   للللللللللللللللللا َ  ك: .65
  

ْ لللللللللللللللللللَ اِ    الز للللللللللللللللللل  ُ  جلللللللللللللللللللا َ   ني الزَّ
   

للللللللللللل َك  َ اْلُ ْ لللللللللللللَ ُ  ِ للللللللللللللي .65 ُُ   جلللللللللللللا ني َْ
  

ََْ ِل للللللللللللللم  ُ ِفللللللللللللللي َثللللللللللللللاُ  ِب  َ للللللللللللللَ ْبَب  َ ال
   

َللللللللللللللللا .56 ََُ ا ََْ  َ ِ للللللللللللللللي َ للللللللللللللللَ ْبنا  َ َ للللللللللللللللَ ْب
  

َُ َّ اْلَفََللللللللللللا َُْ   َ َ للللللللللللَ ْب  َ ِ للللللللللللي َ للللللللللللَ ْب
   

    ُلللللللللللللللل َّ َ للللللللللللللللَ َباَ َ للللللللللللللللَ َبْب  َ للللللللللللللللَ  َ  .56
  

 اَ َبللللللللللللللللَ َ للللللللللللللللَ ُب ا   ُلللللللللللللللل َّ َ للللللللللللللللَ ْبَ  َْ 
   

. ،ظ هو  : دألْءم نأل وإما تل   وم مو 

ع مظاا هو  اماال ع اا  إموعااع  إماااال  إمم  اا  
ه ع نم ،إذإ ماام  نااْن عااال   ا ااب   ،(1) ماا  وال عااال  إءاا ثن ن 

  وعا ن إم م و إممء  و و وب .

، أ و مثنااااا ، أ و ءاااااوإن نااااا ن مااااااومإع  ،مؤناااااث، أ و غ ئاااااب ماااااذنو إمااااا م نأل وإمااااااال  إمم ااااا و  : إذإ أ ْءااااا
ه، أ و وال إمم  و   إممءانم إما  ح  او ما نلم   ،إامو    وال  امل ع  .(2)م موت ع    مامان   (3)مض طاب 

إم ام ئو  مان شا ن   علاو ظماو ،و  ال   اوز إظما و   أل ْءاونال  م   ،إال  م وإع مء  وإع و وبا ع  ال  وعا نأل 
  و إءاا   وإع وإ باا  هااو: ماا  ال  حاال  محل اا  أل ْءااإمم   وإم اام و   .إمااذي هااو إما تاال ،و  أل ْءاالم  ناا ن  أن اامإع م
اا  أ   ،(4)  ذماا و إءا   وإع  اا ئزإعه ع نا   حاال  محل ا  أل ْءاابضا   إمم   .وال إم ام و إمباا وز ،إالءام إمظاا هو م 

( عااال م اا و : دااول إمماااوب ن عاا  نحااو أناا ه عماااو  : قاام و  ،و وباا   و ع ااا  أل ْءااوإما تاال م   ،)أْ اااوألب 
 .(5) قو ب  ملمب مي

                                                           
 .نقومن : د م ز م  .. .((1
... نقومن :  قوم .((2 ، و قوم إممنمإا  ، و قوم  إمز مون  ، و قوم نأل إممنمإنأل  ز م ، و قوم هنم، و قوم نأل إمز مإنأل
أ و  .وع  إءم إماال إممءن م إم  م نلم نحو: أ    .ع  إمم  و  إممءن م إم  إم مع، نحو: نقوم  ونذم   .نقومن : دْم، وأدوم ، و قوم  .. .((3

 .244/ 2إماوب  : :   مع إممووس ،  نظومض طب، نحو: و   
 .124 -121/ 1ممءأم  ع : أو ح إممء م : نظو إ  ((4
( إال إما تل إمماقولأ ْي:  ((5 ال م ْ س  ع  )أ ْ وألب  وإن ا  بامم  من غ و ماظ،  نظو: ح ش    ، وو و مان    قو ب  و مو ب  )أن (، وإ 

 .31/ 1إموب  ن: 
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اا  ثاام إما تاال إمظاا هو ثم ن اا  أدءاا م عقااطه ان  إالءاام  م مااو    مااع ، أ و مثناا ، أ و ماااوم  إألم 
ا  ثم إمماوم  (1) ،مؤنثم، أ و ممذنوإألم   ونل من هذ  إاوبا   ، مع  نء و، أ و  وح ح م ا   إألم 

 نو ا  ،إمز امون   نو   ،إمز مإنأل  نو   ،د م أضو  وز م    :نحو دوم ،غ و ذم إ ألم   و  ، اوب ب محوو 
ومثال ذما   قا ل  .و ا نا إممناوم   ،إمز نبا ا   نو ا  ،و ا نا إمز نبا نأل  ،ود ما أ ض    وءالم  ،إمز وم  
 إمم  و . /18/و مع

اا   : م  دألْءاام نأل وإما تاال إمم اامو  اانا  وم   ،ل  وأل  وضمءاا    ،ملماا نلم وناالم منمماا  ث ثاا  أدءاا م: إثناا نأل  ،ل  وأل
 ب.ملمض ط   وضمء    ،ملغ ئب

 ل هو إممذنوو ع  دول إمن ظم.وأل    ع مم   

اا  اا ،ناا ب إال  أ  و  وإممناواال نحااو: ماا     ااو ب  إال  أنااا   ،إال  نحاان ب  و  وماا     ااو ب  إال   ،وماا     وماا    
ااو ب  إال  أناا    ،ماا وماا   ااوب إال  أن    ،ناااأل أ   ااو ب  إال  أناا  ن   ،مْ وماا     ااو ب  إال  ه اا ،وماا     وماا   ،و  وماا    

و ب  إال  ه  و ب  إال  ه   ،   او ب  إال  ه ا ،ما وم     او ب  إال  ه ا ،موما     ا ،ن  وما      ب  و  ونحاو: إنما    
نم      ،أن  و ...ن  حْ ن   ب  و  وإ   وهذإ نل  مع إمم   . ،إم  إآلضأل

 ،و  وبون   ،و  وب نأل  ،و   وب ن   ،و   وألب   ،ون  وألب   ،و قول مع إمم  و  ع  إال و ل: أ  وألب  
. ،و  وبون   ،و  وب نأل  ،و   وألب   ،و   وب   ،و  وألْبن    و  وألْبن 

و ...وع  إالناو ل: م    ْ وألب  إال  أن   نم    ْ وألب  أن  ،إم  إآلضأل و. ...وإ   إم  إآلضأل

ااا  أ   ،وإما تااال إمم ااامو عااا  إممناوااال إنمااا  هاااو ب ت بااا و إممانااا  وإمظااا هو  عااا  إمحق قااا  ع ما تااال  م 
ه إذأل  ااإاواال   محااذو    وداا ل (2)،نماا  د ماا  إمقل ااوب    ،)أن ( باامل  ماان )أحاام(اعاا ،أحاام  إال  أناا  ب  و  : ماا    

ااا  إتلااام أن  أوااال نااالا ناااو  مااان إم ااام ئو ثم ن ااا  تشاااوه انااا  ": أ  ااا ع  ، أ و مض طاااب  ، أ و ممااا نلمإألم 
ااا  ونااال منمااا   ،غ ئاااب   ااا  منمااا   ونااالم  ،ع م ملااا   ءاااا    ، أ و م ماااو ،مثنااا مااااوم، أ و مإألم  ، أ و مماااذنوإألم 

                                                           
 .58إم حا  إمءن  /  نظو:  ((1
 .355/ 1، ح ش   إمض وي: 424/ 1، شوح إم وو ح تل  إم و  ح: 183، شوح دطو إمنمى/ 225إمذهب/   نظو: شوح شذوو ((2
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وإمغ ئااب  ،وناالم ماان مثناا  إممض طااب ،ماان إمماا نلم أوبااا    ط  ق  منااْن ء اا ،تشااو   ثم ن اا    ه ع م ملاا   مؤنااث  
 .(1)"وإحم ه ع بق  إثن  تشو

 

 

ومأل    ملش خ  ح   إم و  نل  عال  ال بم  م  من ع تال إال ": (2)مو ط اد ل ش وح منظوم  إآل  
نام  ممثلاا أ عااا لأوباا   ماان  –وداام  ما ما  عاا  دااوم   (3)": )ط م ماا (، و)د ل ما (، و)نثوماا (، وإماااال  إمم ؤأل

 :-بحو إمو ز 

 مألناااااااااااااااااالا عااااااااااااااااااال  ع تاااااااااااااااااال  نماااااااااااااااااا  ذ نألااااااااااااااااااْو 

اااااااااااااااااااااااااا  ظاااااااااااااااااااااااااا هو، أ و مءاااااااااااااااااااااااااا  ْو     وذإ  إألم 

   
، وإممءاااااااااااااااااااا  ْو   ع اااااااااااااااااااا ن ز اااااااااااااااااااام  ظاااااااااااااااااااا هو 

 أباااااااااااااااااااو تلااااااااااااااااااا   دااااااااااااااااااام أ  نااااااااااااااااااا   ا اااااااااااااااااااذْو   

   
 ود ل مااااااااااااااااااااااااااااااااا ، وط م مااااااااااااااااااااااااااااااااا ، ونثومااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ال ع تااااااااااااااااااال  ماااااااااااااااااااذي إمث ثااااااااااااااااااا ، إتلمااااااااااااااااااا   

   
 ومثلمااااااااااااااااا  إمااااااااااااااااااال إماااااااااااااااااذي دااااااااااااااااام أن ااااااااااااااااامإ

 ن ااااااااااااااااااا ن  ااااااااااااااااااا ن مااااااااااااااااااان بااااااااااااااااااامإ ممثلااااااااااااااااااا   

   
 ومثل )د ل م ( )د و وم (.

، ع  وااالا بااا  )مااا ( إمحوع ااا  إمن عااا ه ": (4)داا ل محمااام إام اااو ( عاااال مااا م  أوااال )د ل مااا (: )دااال 
ومثلاا   ،عواا و   ءاا ام ل بماناا  إمنااا ، ونا  اا  )ماا ( تاان إماماال عاا  إما تااله عمااو عااال ال ع تاال ماا 

ااوم (، عاا  تاامم إما تاال )ناا ن( إمزإئاام ، وإماااال   /18 /ظونظ ااو )د ل ماا ( )ط م ماا (، و)نثوماا (، و)د و 
 .(5)"إممؤنام  مغ و 

 

 
                                                           

، إم حااا  إمءاان  / 114/ 1 اا مع إماامووس إماوب اا : ، 125/ 1: إم و اا ح تلاا  إم وااو ح شااوح، 355/ 1 نظااو:  و اا ح إممق واام:  ((1
123. 

إازهاوي، تا مم عا  إمنحاو وإماقا ، ووا حب منظوما ا تلم ا ، منما : نم  ا  إم امو ب عا  نظام غ  ا   ..  ح   بن نوو إمم ن بان موءا .((2
/ 8، إاتا م: 524/ 2  نظاو: هم ا  إماا وع ن:  ها، 842وود ا، وغ وه ،  وع  ءن  نظم إم حو و، و ءم ل إمطود ا ع  نظم إمو  ،إم قو ب
 .234/ 13، ما م إممؤما ن: 174

تل ماا  شااووح نث ااو ، أشاموه : عاا ح وب إمبو اا  تلاا  إمامو  إمبم اا ، ملشاا خ إبااوإه م إمب  ااووي  ،  إمبم اا  نظام إآل ووم اا : إماامو أوال تنوإنماا  ((3
 .522 -444، إممم ل إم  إمم ون إمالم  : 1385/ 2ها،  نظو: ما م إممطبوت ا إماوب   وإمماوب : 1277إمم وع  ءن  

 .12و/  -ح ش   إام و تل  إازهو  ، إملوح  ((4
 352.3/ 1ح ش   إمض وي:  ،584/ 2 نظو:  و  ح إممق وم:  ((5

  للَنب 
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:  (1)  لزم  أن ث إماال ع  مو ا نأل

م ا زإعه ع قاول: أ و  ءوإن ن ن مؤنث ع حق ق ا ع  ،م  إماال إم   م و مؤنث  م ول  ْن   ءن  : أ  أ حمهم 
 .هنم م  د م إال  ها  نحو: ،نع ْن ن ن إم م و مناو ع مم   ؤا  ب م   .طلااْ  وإمشمس   ،هنم د ماْ 
 مثن .، أ و وءوإن ن ن ماومإع  .م  د م ه ومثل   : إن  

ل ذما  إم ماع با م  أ  و  ما   ،)إم م ت (اإم مع ع ْن ن ن ظ هوإع   ز  أن ث إمااله م  أوا وتمما ه م  أوا
 .ْون  ب  و       نا : ،عب منون  نا  ع  إم أن ث  م وإع ، أ و  قوم إممنمإا ، نا :با )إم مع(

 ،ال مْ أ   ،)ع طم (اناااا ،نءااااوإن ناااا ن ب م اااا  ،ْن  نااااون إما تاااال ظاااا هوإع حق قاااا   إم أن ااااثوث ن مماااا : أ  
 .(2)وإع ن مط وب  م   وْ م  و   ،م ا م  ملوطن ،ذإا  عوج   :هن  وإمموإم  ب محق ق  إم أن ث ، )ز نب(ان

ْن أ و م  ب  مؤن   ،)بوغوث(ه ع   ؤنث عال ان ، تن مؤنثأل   ثم م  ال   م ز مذنو    نم  أن   (3)ه ث  وإ 
ن أوإم بااا  ماااذنوإع  ،إماااذي ال     م   اااز    اااب  أن اااث عالااا  نذإ إم ااا   ،و)بقاااو ( ،)نمل (انااا ،بااا  ضااا   ،وإ 
ونال  ذما   ،إملاظ عم   مْم   او  ح ل  إممان  ع  إموإدع  وإ    ،نمن  ما  ب م      مم    ا و   ،و)ش  (

  ع  إمحق ق .

                                                           
 .332/ 3، همع إمموإمع: 345/ 1، شوح إاشمون : 588/ 2 نظو:  و  ح إممق وم:  ((1
ال عمو ع  .73/ 2هذ  تب و  إموب ن ع  ح ش   :  ((2 وإمط وو مثلم  مثل إالنء ن ال  ؤ   من مبوه ، وإالض    إنم  ع  إمم أ ، وإ 

نم   ش و  دن   إم ن ءل ومضوج إما  ا ع  ع ح   ءم  ع ح  إممضوج : عءل    ن ءل إملب ئن ،  نظوإإل   ن وإحم ، وإ 
  .424، عءل   إمغمم إموم وإم ن ثو ع  إمثم  ا وإمط وو، ض و إمم ن مح  إمم ن و ضوون/ 143 -142ن مبنمو / وإمط وو، 

 .: مؤنث  ب ((3

  للَنب 
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ااا  أ    ،إال أْن   ءااامع   أن ثااا  ،وإمم اااوم منمااا  ماااذنو و وبااا ع  ،مؤناااث   اااوإزإع  نعاااذو إم ااا  ،إمم ااا زيم 
 عق ل: –من بحو إمطو ل  –ودم نظم ذم  محمم إمض وي  (1) و)ءم ن( ،و)أوم( ،نا)شمس(

 
اااااااااااااااااااااذ ن و   اااااااااااااااااااااق ط  إم  ْم  اااااااااااااااااااااز  بااااااااااااااااااااا ن  م   إذإ ء 

 أ ناثْااااااااااااااااا   م ْطل ق ااااااااااااااااا  وأ ْنث ااااااااااااااااا  ع األْاااااااااااااااااال  إمن ااااااااااااااااالا   

   
اااااااااو مأل   ااااااااا  ع   ااااااااا  اااااااااْو عااااااااا  إمم     ماااااااااذي إم  ااااااااا  ذ نا

ااااااااااا   قاق ااااااااااا ان  اااااااااااوث( عااااااااااا ْتل ْم و ح  اااااااااااْع )ب وغ   )ن ْمل  ( م 

   
اااااااااااااااا    م ااااااااااااااااْو ض   و إ ألْن م  ااااااااااااااااز إ أ ن ااااااااااااااااْث ا ْنث ااااااااااااااا  و 

ااااااااااااو إ   مأل  ْن  ق اااااااااااا    ااااااااااااْو عاااااااااااا  ء  اااااااااااان  إم  اااااااااااا  وذ نا  مأل

   
ذ إ عااااااااااااااا  إْمحقأل قااااااااااااااا  ال  إْمم  ااااااااااااااا زألي   ع  ن ااااااااااااااا   و 

داااااا    ناااااامأل د ااااااْم و  ااااااع  إم  اااااا نأل باااااا مو ْ م  نأل عألاااااا  إمح   م 

   
ي اااااااااو ى إم اااااااااذأل اااااااااْو و  وبااااااااا ع ءأل اااااااااْذعألم   ذ نا اااااااااْع ح   وم 

اااااااااااااا   لاق اااااااااااااا ابألن ْقاااااااااااااال  ن  ( ع ْمااااااااااااااو  بأل من ْقاااااااااااااالأل ت   (2) )ش ْمس 

   
 

عا ْن  ،ونال  ذما  ع ما  إذإ أ و ام  مانا  إالءام ،إموو أل نحنم إماال ع م  ذ نألاوو  وحنم   أن ث إم م وأل 
اام ماظ اا    اا ز  ااذن و  ب ت باا و إملاااظ وحااوو    ،وإمحااو  ،ونااذإ إماااال   ،و أن ثاا  ب ت باا و إمنلماا  ،د وأل

 .(3)إمم  ن
 

*** 
 

                                                           
 .355/ 1، ح ش   إمض وي: 73/ 2إموب  ن:  نظو إممءأم  ع : ح ش    ((1
 .355/ 1ح ش   إمض وي:  ((2
 .355/ 1، ح ش   إمض وي: 822 نظو: إمنل  ا/  ((3
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 ن   :باب
 
 ع

 
  م

 
 ب  و

 
 ئ

 
 س

 
؛ (9)صذذذذ   فتَأْي: ال ي ،وهذذذذلبف ب  جذذذذنف    ذذذذ بف ،هذذذذلب ب دذذذذ ف  بلذذذذ    ذذذذ  ب    ذذذذ /91/و 

وب لمِّ  لى سذدي   ،و زو ه   إنش ء ب   ح ،وب ز  ف ، ف إ   ة ب ح ث  ج   ل و ه    ف أص  بلَ 
 ذذن يسذذتج    نه ذذ   ، كذذلب أشذذدهه  (2)تتصذذ  ؛  هذذ  ال ،وبإلنشذذ ء  ذذف  جذذ ن  ب حذذ و  ،ب  د  غذذ 

 .(3)غيُ  ب   ض 

 ق   ب ن ظم:
مممممم   ْ َ مممممم ْ  ،َوِنْعمممممم َ  .26 َْ ََ ِب ِْ  أْل(م)بممممممم ممممممم  َأْو ِبمممممم
  

ممممممممممممممممممم     ممممممممممممممممممملْ  ِْ  َأْو ِلُمَضممممممممممممممممممم تص ِلَ ممممممممممممممممممم  ِ  ِب
   

  ْلِفْعمممممممممممممملُ َو ْلَف ِعممممممممممممممُل  ْلَمْ  ُمممممممممممممموُ  َو ممممممممممممممَو  .26
  

ممممممممممملُ  ،ِنْعمممممممممممَ  َنْفمممممممممممُ   ْلِعْ ممممممممممم ِ  :مكممممممممممم ْْ ََ  ْلَ  ِْ  ِبممممممممممم
   

 وهو  لى أ دج  أقس م: ، ف    وع وهو ب      )دئس(و ،)نجم(ذ ال د َّ  :أي
تجذ  ى  - نذ  قو ذ  و  ،يذلمَّ  فْ أَ ب  هذُ   َس ئْ ود ذ ،زيذ    ب   ذ ُ  مَ ْجذنحو: ن   ،)أ (ذدً  ق ونبلو : أْف يكوف  

  . (4) چ  ۇئ ۇئ وئ وئ چ :-

                                                           

تذ  ،و لهف ب  ذ بء وأكرذ  ب كذو ييف أنه ذ  بسذ  ف ،ب دص ييف وب كس ئ   ف ب كو ييفهلب  لهف ( (1 و  يذ  ب ذليف   ضذوب  ،و كذ ِّ   يذ ح ح َّ
 ،941/ 2 ب  قتضذف:  ،949/ 2 ب قذ نف:  جذ ن  ،971/ 2 ب كت ف:ينظ :  ،و ّ وه  لهف ب   هو  ، ل سأ   بنتص وب   لهف ب دص ييف

ب ج ديذ / أسذ ب   ،903 -49/ 9بإلنصذ    ذ   سذ ئ  ب لذن :  ،429 -404/ 2أ     بدف ب شذ  ي:  ،44 ب ز    / ،ب جل  ء     س
/ 2بدذذذف    ذذذ :  ،شذذذ ح ب تسذذذهي  ،241 -231/ 4شذذذ ح ب  ضذذذ   لذذذى ب ك  يذذذ :  ،811 -814/ 9ب ز ذذذ   :    ذذذ شذذ ح  ،907 -902
 .24 -23/ 3ه   ب هوب  :  ،102/ 2 ص : توضيح ب  ق ،499/ 9ب ل ح :  ،341 -344

/ 3وب صد ف    ح شيت :  ،271/ 2وبلش ون    : ش ح   لى بل  ي :  ،103/ 2  : توضيح ب  ق ص :  ودهلب  لَّ  ب   ب يّ ...  ((2
34. 
أفَّ  103/ 2وب   ب ّي   : توضيح ب  ق ص :  ،811/ 9لك  بدف  ص و    : ش ح ب    :  ،( و   هلب ب   ض  أ د   غ ت(3

َم وَدئ َس نسدت إ ى ت ي ،ب ق نف ب ك يم: ن ْجَم ود ْئَس أ نه  وأ صحه     نز  د   َم ود ئ َس  ،ت إ ى هلي نسد ،م. و ي  أيضً : َنج  نسدت  ،و: ن ج 
/ 4ش ح ب  ض   لى ب ك  ي :  ،943/ 9ب لد ف:  ،971/ 2: ب كت ف: ينظ  ،إ ى دك  دف وبئ  تنسد ،و: َنْجَم وَدْئَس  ، ح  زبإ ى 
ب له  ت ب ج دي     كتف إ  بف ب ق نف حتى نه ي  ب ق ف ب ل  س  ،971/ غ  ف ب  طلد  ، ج م  ه   ت يم ،408/ 9ب ل ح :  ،231

 .984 نل  ب حل /  ،ب ه  ي
 . ف سو ة بلن    40بآلي   ((4
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تجذ  ى  -و ن  قو    ،لف  لج  طْ ْف يُ إ   ب جلم   ن  ُ  مَ جْ ن   كذَ: ،(ألب ر ن : أْف يكوف  ض    إ ى     ي  )

 . (1) چ  ڻ ں ں چ :-
 كقو  : ،)أ (ب ر  ث : أْف يكوف  ض  ً    ض        ي  

 
(2) َذذذذذذذذذذن ْجَم بدذذذذذذذذذذُف أْلذذذذذذذذذذت  بْ قَذذذذذذذذذذْوم َغْيذذذذذذذذذذَ  ُ َكذذذذذذذذذذّلفح 

 

  
- - - - - - - - - - - 

  

ض  ت   لنك ة ض و ة   ن  ب   هو    كقو  : ؛(3)وب 
 

ذذذذذذذذذذنَح َ هُذذذذذذذذذذم ُف قَذذذذذذذذذذومح ال س  (4)  َذذذذذذذذذذن ْجَم صذذذذذذذذذذ ح 
 

  - - - - - - - - - - - 
  

 نصذذود   لذذى  ،دجذذ ه (8) ذذ ب لب ة تكرذذ   ،  سذذ ًب دنكذذ ة    ذذ ح  ،الز ذذً   ر ذذ ب  ،ب  بدذذ : أْف يكذذوَف  سذذتت بً 
وي ف  ذو ه   ذ  دجذ ه وهذو  (1)،و  ج   ت ييزه رني   وال    ؛ بستغن ًء د ، ن يد ز    ترني  ،ب ت ييز
؛ لفَّ   ظ  و جن ه ال يتضح ف إالَّ  ،و تد ً  ، هو     يجو   لى  تأل    ظ ً  ،ب ت ييز وال ُيْتَد  دت د ح

                                                           
 . ف سو ة ب نح  30بآلي   ((9
و وبيت  دت        :  يوبن /  ،-َصلَّى بهلُل َ لي   وَسلَّم  -لد  ط  ف دف  د  ب  طلف      ح  سو  بهلل  ،ص   ديت  ف ب طوي  ((2

917 : 
   ت  بْ َ وبض    زهي  ب نَّ ى لو بْ  ْك    َ ن ْجَم بدُف أْلت  بْ َقْوم  ي   ينودهم

 
وبدف هش م   : أوضح  ،104/ 2وب   ب ّي   : توضيح ب  ق ص :  ،9908/ 2وهو  ف شوبه  بدف        : ش ح ب ك  ي  ب ش  ي : 

 ج م شوبه  ب نحو  ،307/ 9وينظ :  ج م شوبه  ب ج دي :  ،277/ 2    : ش ح   لى بل  ي : وبلش ون ،249/ 3  :ب  س  
 .2247 قم  ،817ب شج ي / 

ْف و    ض و ة ،: أن  ال يكوف ب       ذ)نجم( و)دئس( نك ًة بلتي  بً 32/ 3لك  ب سيوط    : ه   ب هوب  :  ((3 وق  حكى بلل ش  .وب 
/ 2ش ح بلش ون :  ،101/ 2توضيح ب  ق ص :  ،343/ 2ينظ  ش ح ب تسهي :  ،دجض ب نح ة ل   وأنك  ،غي   ض    نك ةً ه وو  
 .993/ 2ح شي  ب لض ي:  ،49/ 3ح شي  ب صدَّ ف:  ،274
ب ت   ًب  لى  ،9/898وهو     يوبن :  ،إ ى حس ف ،140 ،811نسد  ب    س    : ب  س ئ  ب دص ي ت/  ،( ص   ديت  ف ب طوي (4

كري  دف  د  بهلل دف إ ى  ،809: ش ح أدي ت إصنح ب  نط / ديتً   نه    ب سي ب   وب ديت ض ف  قطو   نسف  ،ب    س  نسد 
 ،920 -991/ 9ب حسف ب قيس :  ،وينظ : إيض ح شوبه  بإليض ح ،ب نسدتيف ،494/ 1وحكى ب دغ ب ي   : لزبن  بل ف:  ،ب غ يزة

 .حُف ب  َّكف   ر  ُف دْف   َّ ن ...... وص .و  زه: ،2132 قم  ،122شوبه  ب نحو ب شج ي :  ج م  ،9/342 ج م شوبه  ب ج دي : 
 .:  تكر  بل  ب ف ((8
 توضيح ،273/ 9    س رجلف:  ،214/ 9 :ب ق نف  ج ن ينظ :  ،:    ت دقوم نجُ وب قو  ً ؛  يق  ترنيت  و  ج ب كو ييف  وأ  ز ((1

 .192/ 2 :ب  ق ص 
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ش سً  ش ُس هلب  مَ جْ ن   :أ   ،ش سً  هله ب ش ُس؛ إْل ال ر ن   ه  مَ جْ وال ي وز: ن   ،دش ء  نتظ  دج ه
 .(9) ي وز؛  تج  ه  دتج   بلي م ،ب يوم

 ،  غ  ذذذُف لكذذذُ  ب  لصذذذو     ،ب ذذذلمَأو  ،رذذذمَّ إلب  ذذذم يتقذذذ م  ذذذ  يذذذ    لذذذى ب  لصذذذو  د   ذذذ ح 
وال  ، ذ   ذف ب    ذ  ال  سذ وي ً  ألذّ  و  ،ق يدذ   نهذ َأو  وكوُنُ   ج   ً  ،ش ُطُ   ط دقُ  ب        جنىو 

 .(3)ال ب ظ ه    ،دج  ت ييز ب ض ي   ُ وي ف كونُ  ،(2)أ مّ 

 ،وب  بدط   وم ب      ،وب   ل  قدل  لد    ن  ،أفَّ هلب ب  لصو   دت أ   (4)و لهف سيدوي  
ذذذ  أَ  (8) ،وهذذذلب هذذذو ب  ذذذلهف ب صذذذحيح ،ب  دتذذذ أ د جنذذذ ه  َأو تك يذذذ إلب تقذذذ م ل ذذذ   ذذذم يحذذذت  إ ذذذى لكذذذ   َّ

 .(1) چ ڤ ڤ ٹڤ ٹ  ٹٹ ٿ  ٿ چ    أيوف: -تج  ى  -كقو    ،بً   نل    لصو ح 

 ،دضذم ب جذيف؛  قصذ  ب  ذ ح )َ ُجذَ (دن   لى  ،ك ُّ  ج  رنر  )د ْئَس(و ،(مَ جْ )ن  و ر   /91 /ظ
َشذذُ    : تقذذو  (7) ، ذذ    يذذ   ذذ  تقذذ م  ه ذذ   ذذف بلحكذذ م )د ذذْئَس(و ،(مَ ْجذذ)ن  ويج  ذذ   ج  لذذ   ،ب ذذلمَأو 

 )سذ ء(ألذ  ب   سذ  زيذ  ؛  ذ فَّ  صذ حفُ   ءَ َسذوَ  ،  ًن زي     َ وَح  ،غنُم ب     زي    وَ ُؤمَ  ،ب   ُ  زي   
؛  يلتحذذ  )َ ُجذذَ ( ذذى إ ُحذذوِّ   دذذ   تح؛ (أَ )َسذذوَ ؛  ذذ فَّ أصذذله  )َ ُجذذَ ( ذذف ب  جذذ  ب رنرذذ  ب ذذلي دنذذ   لى

  (4).)دئس(و يصي  ق ص ًب كذ ،ب طد ئ َأْي:  ،زئب غ ب َأ ج  د

                                                           
ح شي   ،30/ 3ه   ب هوب  :  ،248/ 2ش ح بلش ون :  ،193/ 2  : توضيح ب  ق ص :  ن س  ب ت ري    ينظ  هلب ب قو   ((9

 .994/ 2ب لض ي: 
و لب و ف  ؛: أفَّ ب غ ي     ل   حصو  ب ت صي  دج  بإل    ؛  يكوف أوق     ب ن س991/ 2لك  ب لض ي   : ح شيت :  ((2

 تألي ه.
ونجم ب     زي    ، تقو : نجم ب     ص  قً  زي    ،ب      بس   ظ ه ب   ز تق يم ب  لصو   لى ب ت ييز وتألي ه  ف ك ف .. .((3

 .43/ 2: ش ح ب تص يح  لى ب توضيح: ينظ  ،ص  ق ً 
و  ح  بدف       ،2084/ 4حيَّ ف   : ب تش   ب ض ف: أدو  نقل  ،وهو  لهف بلل ش أيض ً  ،977 -971/ 2ب كت ف: ينظ :  ((4

 .241/ 2وبلش ون    : ش ح   لى بل  ي :  ،122/ 2وب   ب ّي   : توضيح ب  ق ص :  ،241/ 2  : ش ح ب تسهي : 
 ،تق ي : هو زي    ،إ ى أفَّ ب  لصو  لد     دت أ  حلو  ،902 -909/ 2إليض ح    ش ح ب ُ  صَّ : ولهف بدف ب ح  ف   : ب ((8

 أيً  نل  وهو أفَّ ب  لصو   دت أ حل   ،11/ 9وب  ق ف:  ،101 -108/ 9بدف  ص و    : ش ح ب    : وحكى  ،َأو ب    وح زي   
و م  ،زم  لْ لفَّ هلب ب حل   ُ  ،دقو  : "وهلب أيضً  غي  صحيح ،241/ 2و  َّه بدف        : ش ح ب تسهي :  .وب تق ي : زي   ب    وح ،لد ه

 لهف بدف كيس ف  ف أفَّ  ،123/ 2ك     َّ ب   ب ّي   : توضيح ب  ق ص :  .ه" س َّ  دش ء يس ّ     شغو ن   لد ًب يلزم حل   إال و حلّ 
ش ح  ،2088/ 4وينظ : ب تش   ب ض ف:  ،ودأن  ال يصلح   د ش ة )نجم( ،و يس ب د   دنزم ،دأنَّ  الزم ؛ب  لصو  د     ف ب     

 .40/ 3ه   ب هوب  :  ،43/ 2ش ح ب تص يح  لى ب توضيح:  ،210/ 2بلش ون : 
 . ف سو ة   44بآلي   ((1
/ 2ش ح بلش ون :  ،121/ 2توضيح ب  ق ص :  ،288/ 4ش ح ب  ض   لى ب ك  ي :  ،991/ 9ينظ : بلصو     ب نحو:  ((7

 .88/ 3ح شي  ب صدَّ ف:  ،219
وب جد  ة دنصه    : ح شي   .41/ 2ش ح ب تص يح  لى ب توضيح:  ،212/ 2ش ح بلش ون :  ،249/ 3  :ينظ : أوضح ب  س   ((4

 .997/ 2ب لض ي: 
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 : (9) و    ست  أُ  (َس ئْ )د  و ،(مَ جْ )ن  هلب يل     )َ ُجَ (رم إفَّ 

 . لم ب ل  أو ب ،وكوُنُ   ل  ح ب ل   ،برن ف     جن ه: إش بُدُ  ب تج فَ 

 ،(2) چژ   ژ    ڈ چنحذذذو: ،)أل(وبرنذذ ف  ذذذ     لذذذ  ب ظذذذ ه :  ذذوبز للذذذوِّه  ذذذف 

  (3) چ  حب جبچ  ذذوكر ة   ِّه د  د ء ب زبئ ة؛ تشديهً  د

ه         ل  ب  ض  :  وبزُ  وبرن ف   يحت ذ   ذو   .   : زي   َكُ م   نً  ،    قدل   ُ و ط دقتُ  ، و  
وتقذذو :  ،ك ذذ   ذذ   جذذ  ب تج ذذف؛  َتضذذ ُّن    جنذذ ه (زيذذ )وب  ذذى  ،م(ْجذذك ذذ   ذذ  )ن   (  ذذنً )ب ضذذ ي  إ ذذى 

وب كذنم  ذ  غيذ   ، لذى ب رذ ن  .وب زيذ وف كُ  ذوب   ذ الً  ،بلو  لذى بالحت ذ    .ب زي وف َكذُ م   ذ الً 
 . ه  تشدهه     كونه   للم ب ج ملنَّ  ؛()د ْئَس ه   تنزم أحك م َأ َّ   ؛)س ء(

()حَ  (مَ جْ )ن  و ر    ، ِّ ضذوب  ُ  ،و   ب  جلي   لى بلصح ،   كونه  نقلت إلنش ء ب   ح ب ج م فَّ
 لى ب حضو    َّ  ي  )لب(؛للب ُ ج     له   ه  دأفَّ ب  ح و   حدوف   لن س؛ وتزي  د شج    ،وب   و   
 وت   قه    : .   ب قلف

  يق  : ال حدَّلب زي  . ،إ ب ة ب لم  ليه   ن  )ال( وبز  لو   

 ،وب زيذ وفَ  ،وب هنذ بف   ،وَحدَّذلب ب زيذ بف   ،وَحدَّذلب هنذ  ، تقذو : َحدَّذلب زيذ    ،ة وبحذ ةأو    زو ه  هي 
ال تذذ د   السذذم  ، لصذذو    )َحدَّذذلب(وبالسذذم دجذذ   ،وب تذذلكي  ، ذذف بإل ذذ ب  )لب(وب هنذذ بُت؛  ذذن تلذذ   

 بإلش  ة.

(و   أن  إلب وق  دجذ    (ذو هذ ف: ب   ذُ  دذ   ذف بلسذ  ء  ذ ز  يذ )لب(غيذُ   )حذفِّ نحذو:  ،)حفَّ
(؛ لفَّ  (ُجذ) َ ك ذ   ذ     ذ   ،و  ه ددذ ء زبئذ ة ،(4)حفَّ زي    تكذوف  ذف  )لب( نذ  ت   هذ   ذف  )َحذفَّ

 .نحو: ُحفَّ دزي ح  ،د د 

(رذمَّ إْف وقذذ  دجذ    الَّ  ذذ ز  ،  كل ذذً  وبحذ ًة د  ت كيذذف ذإْف  جلته ،ءو ذف  ذذتح ب حذذ  )لب( )َحذذفَّ وب 
ْف وق  دج ه  غي   .ب و ه ف   و  ز  تحه ؛ دحل   ،؛ دنق  ض   ب جيف إ يه ء  ز ضمُّ ب ح  )لب(وب 

 ب ض   دن نق .

                                                           

 .994/ 2( ينظ : ح شي  ب لض ي: (9
 . ف سو ة ب نس ء 11بآلي   ((2
 . ف سو ة   يم 34بآلي   ((3
 .: حدَّ  زي   ف ((4
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   َ  ، قص  ب  ذ ح /20/و دسكوف ب جيف؛ )ُ ْج ( إ ىوهلب ب نق  وب حل    ئزبف    ك     حوِّ
 ح ذذذ      تحهذذذ  ك ذذذ  نقلذذذَأو  ،ضذذذمِّ ب ضذذذ   ذذذ   ،دسذذذكوف ب ذذذ بء ،تقذذذو : ُضذذذْ َف ب   ذذذُ  زيذذذ    ،ب ذذذلمَأو 

 .(2)  ف ب توضيح (9)ب لض ي
ََ َأو  ،)ِنْعمَ (ب ضذ ي  يجذو   لذى  )بْم (: قو  ب نذ ظم  ِْ وأ ذ   ب ضذ ي ؛ لنذ    ئذ    لذى  ،()ِبم

شذ  ة إ ذى  ذوبز  رولكَّذ   ذ  ب رذ ن ؛  ، وأنَّذث  ذ  بلوَّ  .)و و  لفعمُل(:قو   وكلب ،)أو(ذب  جطو  د
 (3)،إشذذ  ة  إ ذذى  ذذلهف   هذذو  ب نحذذوييف )و ممو  لفعممُل(:وقو ذذ  .ب كل ذذ   َأو  ،د  تدذذ   ب ل ذذظ   ،ب ذذو هيف
 ،نحو: ن جَ ت ب  ذ أُة هنذ    ،؛ د  ي   لو  ت ء ب تأنيث ب س كن   ليه   جنف   )د ْئَس(و ،)ن ْجَم( ف أفَّ 

 .ود ْئَست ب   أُة      

 
*** 

                                                           
 .991/ 2ينظ : ح شي  ب لض ي:  ((9
ش ح  ي  بدف هش م  ،: ب توضيحأيض ً  ويس ى ،أوضح ب  س    إ ى أ  ي  بدف     : وأص   نوبن  ، ن  -241 -244/ 3 :( ينظ (2

/ 9 : ج م ب  طدو  ت ب ج دي  وب  ج د  ،303 /بكت  ء ب قنوع د   هو  طدوعينظ :  ،ُحقِّ  وطد    ة   بت ،بلنص  ي أ  ي  بدف     
274. 
  ف ب تحقي . ،70/ (9ينظ  ب ه  ش )( (3
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ُ ف لاذذح للَذذ   لااذذحً علوذذ   ُي ذذح  ل بذذل  َ ذذح ى هذذ ب يه س ذذل   ،أي: هذذ ب بذذلم بول اذذي  بوذذ ي وذذم ه ذذ ل
اضذذلهف بوذذ ي هذذي ُ لهذذ ف َذذ  بول اذذي ً و، يب  لذذل أضذذهف بو لَذذ   1) ) ل ذذم بو لَذذ  أ هضذذل   بول اذذي 

 قل  بو لظم:، للَال  و اٍ  تااق ب وك بول اي  ولالبس  ُي ح

 
 َفععععععععْ    َ عععععععع ْ  ه  َواْرَفععععععععْا َفاعععععععع  اْفَ  َ عععععععع   َاْ عععععععع .46
  

 َوا ْطَلَقععععععععععععععععععععععععععععع  َ و    َفْ َلعععععععععععععععععععععععععععععَه   َ ععععععععععععععععععععععععععععع ْ 
   

 َاعععععععع  َاَ عععععععع  َواْكَ ععععععععْر َفاعععععععع  َ ْ ععععععععَ  َ َ  ععععععععر   .46
 

 َواْفَتْحعععععععععععععععععه  َفععععععععععععععععع  ا َ ععععععععععععععععع َر    َك  ْرَت ععععععععععععععععع 
   

  

ُ ف لاذح للَذ   لااذح ذ   سذهل  ل سذه لً واااذم بذحقذَّ فل يو ذمل ه   ،أي: بفلع بالسم  بوذ ي وذم ه ذ ل ال  ُ  ،ً بذن ل 

 . 2) چ ٹ ٹ    ٹ چ  عي:

يي  َذذ  بوفسذذذي   ي: ،إ ب وذذمل ه اا ذذذم بوسذذذلفق   ، عذذي: س ذذذفلق  بولتذذذل    ،أي واُهذذ  بذذذح ذذذا ى ب    –ف  ص 
ا م  ا هلحل يس   ً إ ب ومل ه اا م بوفبيي.-َ 

ً إ ب قتاح لسامف  ،أي وشفلح  . عي: ق تل   ُللفف

س تحل  .  عي: ق تل   لسامفً ،أي وخل  إ ب قتاح ُللفف

ف  خل  عي: ب خل   للويً إ ب أخ ه ظلومف ه   ،أي واخيف ل ح  ه .شى ضف 

. ،أي واخيف َاهح   عي: ق تل   بأللهف 

  وح. بوشللت   ام  ال ت   يأ ت   ، عي: ش تلم  زهَّف  ،إبهللحأي 

                                                           
ذذ  ببذذ  هشذذلم لذذي: لي ذذي بوابهذذم    (1 ذذم  للَا ذذح ، لهذذي أيوذذىً أل ذذح أُ ذذف 171لض  ، هذذ ب بولصذذعاى َاذذى لصذذعاى )بول اذذي  بوذذ ي وذذم ه س 

بول اذي  بذح هذي بولذفبَّ َ ذَّ ب عذالقً يأل ذح هشذل  بول اذي  بو ذل ي بختصلفب ، يأل   بألخهف ال هشل  غهف بول اي  للل ه يم، ُذلوظفف. إ  
ي زهَّف َّه لفب ، يوهس لفبَّب   َلعل  .373  1ي هم إوى  وك أهضل  بوخضفي لي: علشهتح:  .لي  عي: أ 

 .ل  سيفة بوبقفة 113بآله    (2
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 :-ل  بوُلل   –ُقي  بوشلَف ،أي الستقلل  بويز 
ذذذذذذذذذذذذذذذذ ل وهذذذذذذذذذذذذذذذذلتذذذذذذذذذذذذذذذذإ   بو ذذذذذذذذذذذذذذذذا ب تل لذذذذذذذذذذذذذذذذ بَّ ك  ل   ي س 

القلذذذذذذذذذت  هذذذذذذذذذي  وهذذذذذذذذذل   الق ذذذذذذذذذت هذذذذذذذذذيبك  ُلذذذذذذذذذل خ   1)خ 
 

  

ا ق هل ب  هيبك   . ،لاي قل :)خ  ا ق ك  هي  وهل  ً ومل هستقمل بويز    ُلل خ 

 :-ل  بوعيه   - عي قي  بوشلَف  ،وتيبلق بوفيي  أي 
َّب لذذذذذذذذذذذذذذذذذعف  ذذذذذذذذذذذذذذذذذل بولذذذذذذذذذذذذذذذذذل   يبأل هلا ذذذذذذذذذذذذذذذذذي  إلال ي  ل   ي 

َّب لذذذذذذذذذذذذذذذذذذع     لذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  أ  ل ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذف َّ  بوي  ي ال  ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذَّ  ه يل
(2 

 

   
   

 .)بويَّب ع  يبوفييُّ لفلي ف  م  ص  وا لَ ً و    لاي ب ى بو ا   

ذذَّ تل سذذهفت ح ،أي وتيبلذذق بوسذذُع لل ذذَّ  بو ذذلس  سذذهفت ح    3)، عذذي: لذذ ل علبذذتل سذذفهفت ح ع  لل ً لاذذي قذذل : ع 
بوسُع .  22  ظالختاف

(4  

ذذ لف بو لَذذ   ويذذفٍه لذذ  هذذ ه بألغذذفبه ذذم فلا ذذح باذذَّ أ ل  ،يب  ب ع  ذذحً ُي يأ قذذهم  بول اذذي   بذذح لقلل 
ذذم تذذنخهفه َذذ  بو اذذ  باذذَّ ُذذيبز تقَّهلذذح ،ُذذل  ل صذذيبل   ذذم إوعذذلق  ،َاهذذح يُي بوتن هذذ  َاللذذ  يُي

 ُل  بول اي   ل   ل .  ل بلو ا  إ

 ،بوزلذذذل  يظذذذفف   ،يبولُذذذفيف   يبوُذذذلف   ،أشذذذهلا: بولصذذذَّف    5)أفباذذذ   أ هضذذذل   يه ذذذيم َذذذ  بو لَذذذ ل  
َّ  لي بوُالم ل اي ف بح ليبوُلهع ه شتف ع  لهه ،بولُل  يظفف     ،هتنخف  َ هل لي بوا ظ، أ ي أ ل ال هُي

  

                                                           
ي ة بذ  أ ه ذ ، َاذذى بخذتالف لذي فيبهذذ  بوصذَّف، يهذي لذذي: َّهيب ذح    (1 ذم 55وا ذفل ذزبه إوهذح ببذذ  13  2إوهذذح لذي: َّهذيب  بوعللسذذ : ، ي  سل ، َي

 .114لُ ي  وهاى، يهي لي: َّهيب ح  إوى ، َزبه 557  2: بوشاف يبوشافبا: ، إال أ ح لي32  4قتهب  لي: َهي  بألخبلف: 
 .115  5، خزب   بألَّم: 271  1، يه ظف: بوشاف يبوشافبا: 111بوبهت وابهَّ ب  فبها  بواللفي، يهي لي: َّهيب ح    (2
، شذذفر بوتصذذفهى 151، بوعُذذم بواعل هذذ  شذذفر ببذذ  َب ذذلَّ بوفُّ ذذَّي  117، ه ظذذف: شذذفر قعذذف بو ذذَّ   ألعذذَّ باه ذذحوذذم ت سذذم هذذ ه بوعُلذذ    (3

 .373  1، علشه  بوخضفي: 513  1، هلع بوهيبلع: 421  1َاى بوتيضهى: 
، علشذذذه  513  1، هلذذذع بوهيبلذذذع: 422، 421  1، شذذذفر بوتصذذذفهى َاذذذى بوتيضذذذهى: 315  1ت ظذذذف هذذذ ه بولقلصذذذَّ لذذذي: بوالعذذذ :   (4

 .11، 17  2بوصب ل : 
هذذل خلسذذ   (5 ُلذذل لذذي:  ...لذذباه بو عذذلة هُلاهذذل ُاهذذل، لهقذذي : يه ذذيم َ ذذح خلسذذ  أشذذهلا .هذذ ه بألفباذذ  لذذع  هلبذذ  بول اذذي  هُذذي  لُلَي

 .، لال تالفه يال بختالف، يب  لل  وك َل َّف إوى عفهق  بوافه ل  لص ف إوى آخف551  2تيضهى بولقلصَّ: 
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 . 1)َاى لل قلوح بألخ ش

ذذذفلم  ضذذذفمف شذذذَّهَّف  ،يبوظذذذفله  أ ل هُذذذ   لتصذذذفللت ،يه شذذذتف ع  لذذذي بولصذذذَّف الذذذس  ، عذذذي: ض   ُ ي
 ،يسذذذذهف  هذذذذيم  بوُلاذذذذ  ، 3) چڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ :-تاذذذذلوى  -قذذذذل    2) ،ُاذذذذيسف عسذذذذ ف 

. الس  أللم  بأللهفل  ُ  ي

ذذل     4)چڦ ڦ ڦ چ :-تاذذلوى  - عذذي قيوذذح  ،يلذذي بوُذذلف يبولُذذفيف أ ل هُذذي   تلل 

 . 5)چ ې ې ې ىچ 

ذ ت   ل يبوُلف  يبولُفيف لن   ،يبوظفف   ،يب  ب بُتلع بولصَّف    لذ  بو ال ذ    ت  لخه فف لي إقلل  لذل شل
 . 1)بولُل  ظففإقلل     7)عهل  يبختلف أبي  1)،يه ب ل هم بوبصفهه  ،َ  بو لَ 

ذم تيههذف   ُلذف ُي تذَّ ُّ َاذى بو هلبذ ً له سذل ى  إوذى ب هذ ٍ  بو اذ ل  يب  ب ع ف بو لَ   يأ  هم  َ ح لذل   
 سيبا ُل  ح  أيو   م  يض    5) ، بو ي ومل ه س م  للَاح)، أ ي  الُهي ل لب ه ل و )، أ ي  لب ه ل وال اي )عه  ٍ  

  

                                                           

ذذل  أسذذ   ل ذذح، وذذح  بوعسذذ أبذذي  ...  (1 سذذاهَّ بذذ  لسذذاَّة بولُلشذذاي، بوشذذههف بذذلألخ ش بأليسذذع، بوبصذذفي، قذذفأ بو عذذي َاذذى سذذهبيهح، ُي
: أخبذلف بو عذيهه  بوبصذفهه   ، ه ظذفهذذ 211هذذ، يقهذ   215سذ   لص   لت ل هل: بأليسع، يلال ي بوقفآ ، يبولقلههس، يبواذفيه، تذيلي 

يلذ هم بألخ ذش أ  ذح إ ب  .ل هم بوبصفهه  لذل  ُذفه بولصذ ف .231  4لاُم بول و ه :  ،31  2، إ بله بوفيبة: 127،   زله  بأل وب لا  42
َ ذَّه لذي بوقهذلس، يب   وذم  تقَّ م غهف بول اذي  بذح َاهذح ُذلز   هلبذ  ُذ   يبعذٍَّ ل هلذل، يب  ب تقذَّ م بول اذي  بذح َاذى غهذفه تاه  ذت  هلبتذح، لهُذيز

ذيًَّ تقذَّ م يلذ هم بوُذيله ه  أ  ذح هُذيز  ه .هفَّ بح بالستالل : ض فلم بوضفم  بوشَّهَّ زهَّب ، يق تلذ  بوقتذ   هذيم بوُلاذ  أخذلك لبذ  غهذفه يهذي لُي
ف،  -215بوتبهذذه  َذذ  لذذ بهم بو عذذيهه    ،357  1ه ظذذف: بوخصذذل  : ، 125  2 :بوشذذلله  بوُللهذذ  شذذفريأه ذذَّهم ببذذ  للوذذك لذذي:  أ ي تذذنخ 

 .422  1، شفر بألشلي ي: 121  2 ك:، أيضى بولسلو127  2تيضهى بولقلصَّ: ، 222
 .121، 127  2: شفر بوُلله  بوشلله : ، ه ظفلال هقع ل  بولصلَّف َاى  عي: لال  ب ، يال ل  بوظفيف َاى  عي: إ ب  (2
 .بوعلق  ل  سيفة 13  بآله  (3
 .بوزلف ل  سيفة 15  بآله  (4
 .ل  سيفة بألَفبف 145بآله    (5
 .511  1، هلع بوهيبلع: 121، أسفبف بوافبه   51  4ه ظف: بولقتضم:   (1
لذذ   .هذذذ 745بأل َّوسذذي، لذذ  ُبذذلف بواالذذلا بلوافبهذذ  يبوت سذذهف يبوعذذَّه  يبوتذذفبُم يبوايذذلت، تذذيلي سذذ    .. لعلذذَّ بذذ  هيسذذف بذذ  عهذذل . (7

ذلة: ، ه ظذفهذذ 745لص  لتح: بوبعف بولعهع، يتع   بألفهذم، يبفتشذلف بوضذفم، يغهفهذل، تذيلي سذ    ، غلهذ  بو هلهذ : 212  1: بيهذ  بوَي
 .132  12بول و ه :  ، لاُم215  2
 .1335  3بفتشلف بوضفم:  ه ظف:  (1
 .144 -143: بولصعاى بو عيي  ، ه ظفُي وك )لا  بويل م   (5
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ل  ، أ ي للضذذهل   ذذيُ   ،لضذذلَف ل   ى  تل يل ذذ ،لذذل قبذذ  آخذذفه إ ب ُذذل  للضذذهل   ف  سل  چ عذذي:  1) ،إ ل ُذذل  لضذذلَف
 يه خلف  َ بب ح. ،يه فلُى فعل   ب  ، 2) چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 

*** 
 

  ععععععععععععععععععع    ععععععععععععععععععع َ ر   َوا ْ عععععععععععععععععععَار   ْ َوَذاَك  َ  .44
  

ععععععععععععععَرَو اْفَ ْ عععععععععععععع    َو  ْ َ عععععععععععععع  َاْ َاععععععععععععععر   :عكعععععععععععععع    
   

 َوا ْ عععععععععععععَار  َفععععععععععععع  َف َ ععععععععععععع   َ عععععععععععععْ  َاعععععععععععععر ا .46
  

ععععععععععععععععععععععَرْ َ   َوَ ل عععععععععععععععععععععع   َ ععععععععععععععععععععععر ا  َنْحععععععععععععععععععععععو:   
   

ذذلل ل أ هضذذل  أي: يبو ل ذذم َذذ  بو لَذذ   ذذفلم   ،للوظذذلهف .يلضذذلفف  ،ُلو لَذذ : ظذذلهفف قلسل  عذذي: ض 
شذذى لالذذفف  ،بوابذذَّ   َرَو  ،يه خل  ُ  ْ  عع  ي ، ل ذذم  للَذذ ٍ  ُاف  عع   ي ،لاذذ  لذذلٍه لب ذذي والُهذذي  فععععُ  

لفلذذي ف  ، ل ذذم  للَذذ ٍ  ُا اععر  ي ،لفلذذي ف بضذذل  لقذذَّفة َاذذى بألوذذف ،لاذذ  لضذذلف  لب ذذي والُهذذي 
 . 3)لي بلم بو لَ  َّ لف  ق يبولضلف   .بضل  ظلهفة

:  :ُو لععع    عععر ا يقذذذي  بو ذذذلظم  ذذذ ل بأ يل ذذذأه    ذذذت  فل أ  ُ  لذذذ   ،ف بو ل ذذذم َذذذ  بو لَذذذ ضذذذل  ال  وم ا  اتهذذذل بول 
ُلل  ،اُال  بلا ى بو َّب  21 ي )هام  لذ .بو ي قَّ  ُفت سلبقل   ،إوى آخف بولضلف ب  للتَّ        ْ رَ ُ   

ذعل  ،)و م  أصاح   4) قل  بوخاه : .هقل : تال  ل  ُل  .و ذم    س ذك إوه ذل ك:بذ و  ذلَّي أفبًَّ أل   بول.بلا ذى: ب
اذذال بسذذلل  يبعذذَّب  ُيعذذ لت بألوذذفً تخ ه ذذل ً و ،يهذذل وات بهذذح )هذذ  يقهذذ : أصذذاهل  ". ذذفة بالسذذتالل ً ُي

:  5)أ م   ذذذف )هذذذ  ، أ يل ذذذَّ )أ مل ي ،بوتذذذي واُز ذذذ  بوهلذذذزة إوذذذى بوذذذالم يسذذذقعتً  ،بلا ذذذى: بقلصل ل قاذذذت عُف

ذذال ُالذذ  يبعذذَّة وا ذذَّبا ال  ُ  گ چ عذذي: ،لتاَّهذذ   ي  ،أي ب ت ذذل ، عذذي: ه ا ذذم  إوه ذذل ،يتسذذتال  الزلذذ    .ي

:  1) چگ  أعضفيهم.، أ يل

                                                           
ذذل ي    (1 ، 133 -121  4، شذذفر بوفضذذي َاذذى بوُللهذذ : 57ت ظذذف أعُذذلم بولب ذذي والُهذذي  بت صذذه  لذذي: بول تذذلر لذذي بوصذذفف، بوُُف

 .314 -312  3هلع بوهيبلع: 
 .ل  سيفة هيَّ 44  بآله  (2
 .ل  بوتعقهق، 17 -11بوص ع    ه ظف  (3
 .332  3ه ظف: بوُتلم:   (4
بُذف لذ هم أبذي . ي 121، يببذ  لذلفس لذي: بوصذلعبي لذي لقذح بوايذ   115  1لذي: تهذ هم بوايذ :  هي قي  بو فبا،  سبح إوهح بألزهفي    (5

 .، إوى بوبيَّبَّهه 374  2، ي سبح بب  ُ ي لي: سف ص لَ  ب َفبم: 253  2لي: بوزبهف لي لال ي ُاللت بو لس:  ب  بال بلفي
 .ل  سيفة بأل الم 152  بآله  (1
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 لذذلأليوى  هلبذذ    ،لذذْ ل ُذذل  بو ذذل ي غهذذف  بألي  ،إوذذى ل اذذيوه  الُهذذي  لذذ  لتاذذٍَّ و إ ب ب ذذي بو اذذ   
ذذذي  زهذذذَّف  يبذذذل   ،بألي ً وُي ذذذح لذذذلَال  لذذذي بولا ذذذى ُ سل أ لذذذ    بو ذذذل ي إ ل  بول اذذذي  يهُذذذيز  هلبذذذ  ، عذذذي: 

ذذذفب  ُبذذذ ف  ، بذذذلول اي  بألي   ح  بوتبلس ذذ لل  َ  ً عذذذي: أ َعذذذي  زهذذذَّف بشذذذفب   ،لاذذي خهذذذف بالوتبذذذلس . عذذذي: أ وذذذبس  
بت  هلب  بألي  إ ل ال ه َّف  وي أ قهم بو ل ي بو ل ي هي بألي   ُل  يب  ل  ؟.لنخي ف أ ي  ؟ه  هي آخ ف  ،ُي

 لذذ ل لتاذذٍَّ  ي  يب  ب ب  ذذ . عذذي: ظ ذذ   زهذذَّف قل لذذل    1)،لهُذذم  هلبذذ  بألي  َ ذذَّ أُ ذذف بو عذذيهه  ،لذذي بولا ذذى
الذذذذم  زهذذذَّف بُذذذذفب   ،يأخيبتهذذذذل لهُذذذم إقللذذذ  بألي  َّي  غهذذذذفه ،)أَام ذُذذذ ،إوذذذى  ال ذذذ  ل لَهذذذذ  َل لتقذذذي : أ 

  2)ل عاقل .

 

 

ت  ب اهذذذذح  ،وا لَذذذذ  َذذذذ  بو اذذذذ  بولب ذذذذي   ح لذذذذف ف   ذذذذوالُهذذذذي ً لقهذذذذ : إل  الذذذذف  لذذذذي بو اذذذذ  بولب ذذذذي  خل َي
اهذذح بوُيلهذذي  ،ب  سذذحح أصذذ ف   ذذإل  :يقهذذ   3).بوُلهذذيف يبعتُذذيب   1)،فبيةعذذيببذذ  بو  5) ولب ذذف َّ،يب  4) ،َي

                                                           
 .121  2 :بولقلصَّ تيضهى ،1325  3بفتشلف بوضفم:  ،72  1 :بوشلله  بوُلله  شفره ظف:   (1
، إوذى أ   بو عذلة ل اذيب إقللذ  بول اذي  بو ذل ي لذي بذلم )ظذ    يبو ذل ي أ ي بو لوذ  لذي بذلم )أَاذم  وُ  ذح 17أشذلف ببذ  للوذك لذي: أو هتذح    (2

ذذي ز هذذذ ب بأللذذذف 112  2شذذذفر بوُللهذذذ  بوشذذلله : أُذذلزه َاذذذى شذذذفع ألذذ  بواذذذبس، يقذذذل  لذذي:  : "يبوصذذذعهى إُذذذلزة  وذذك إ ب ألذذذ  بواذذذبس ". ُي
يأُ ذف بو عذيهه   .لتقذي : ظ ذ   زهذَّب  قذل مف، يأ َالذم  زهذَّب  ُبش ذك  سذله ف  255ًبوتيع ذ   لذي:  ، يبوشايبه 143ولقَّل  بوُزيوه   : بلي بوُزيوي

  1، شذفر بوتصذفهى َاذى بوتيضذذهى: 131، 132  2 ك:، أيضذى بولسذلو125، 121  2تيضذهى بولقلصذَّ:  :، ه ظذفَاذى ل ذع بألخهذفه 
 .423، 422  1، شفر بألشلي ي: 432

، إتعذذذلف بو لضذذذ  بلو اذذذ  بولب ذذذي ويهذذذف بو لَذذذ ، 1511 ، 2، علشذذذه  بوصذذذب ل : 312  3، هلذذذع بوهيبلذذذع: 417  1ه ظذذذف: بوالعذذذ :   (3
 .25بوبُفي بوصَّهقي  

، هلذع بوهيبلذع: 47  4، شذفر بألشذلي ي: 113  2شذفر بوتصذفهى َاذى بوتيضذهى: ، 1342  3بفتشذلف بوضذفم: : قذيوهم لذي ه ظف  (4
 .25، إتعلف بو لض  بلو ا  بولب ي ويهف بو لَ   1511 ، 2علشه  بوصب ل : ، 312  3
يوذذهس لذذي بولقتضذذم  .312  3لذذي: هلذذع بوهيبلذذع:  ، يبوسذذهيعي  113  2لذذي: شذذفر بوتصذذفهى َاذذى بوتيضذذهى:   سذذبح إوهذذح بألزهذذفي    (5

 تصفهىف ب وك.
، بتعذذذلف بو لضذذذ  بلو اذذذ  312  3، هلذذذع بوهيبلذذذع: 1517  3، تيضذذذهى بولقلصذذذَّ: 1342  3ه ظذذذف قيوذذذح لذذذي: بفتشذذذلف بوضذذذفم:   (1

بوعسذذه ، سذذاهلل  بذذ  لعلذذَّ بذذ  َبذذَّ ب ، بولذذلوقي، ُذذل  لذذ  أَاذذم أهذذ  زلل ذذح بذذلألَّم يبو عذذي، لذذ  أبذذي  . يهذذي25بولب ذذي ويهذذف بو لَذذ   
: بوذذ خهفة لذذي ، ه ظذذفهذذذ521تذذيلي سذذ    .، يبولقذذَّللت َاذذى ُتذذلم سذذهبيهحب هضذذلر لذذي بذذباه لذذل ُذذلا لذذ  بوخعذذنلصذذ  لتح: ب لصذذلر 

لة: 11، تع   بوقلَّم، بب  بألب لف  421  7لعلس  أه  بوُزهفة، بب  بسلم:   .274  4، لاُم بول و ه : 122  1، بيه  بوَي

 هععتن  
 

   تاة
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 ،ذ)ز هلي  ، ُذق وهذل ب لَذ  ع ذيوذمل ه   ،ت بوب لا وال اذي ل  زل بوتي و   لال يفَّ َ  بوافم ل  بأل   بلل وك و
َ  ي   ي)
 (1 . 

 

*** 

                                                           
ذذل   لهذذم هذذفي  أ   بو ذذف  هسذذاتزم  (1 أل هذذل وذذي ُل ذذت ُذذ وك  ًأصذذال  ت ذذف  ل ذذح، لل اذذَّبم  وذذك لذذي ل ذذ  هذذ ه بأللاذذل  هذذَّ ُّ َاذذى أ هذذل وهسذذت لَف
ُ  و يَّ بألتي ذح، يفَّ  باضذهم بذن   م ُي  ًُلذي  بوتُسذهف وذم هسذلع وهذل ل ذفَّف، ُابلبهذَّ يأبلبهذ ، يوذي ُذل  بأللذف َاذى  وذكاذه ب ص  قب  لَف

م ُي هل أصال ، يهي خالف ل هم بوُيلهه ، ه ظف: شفر بوتصفهى َاى بوتيضهى:   .113  2وتُي



 المبتدأ والخبرباب                                                                                                           مرفوعات األسماء
 

 
81 

 

  :باب
م
 ال
 
 ب
 
 ت
 
 د

 
 أ و

 
 ال
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 رب

 

؛ (2) الف  ددم  ددا    ندد  الرم دد ا أ   .  مبدد   ب بدد ألن دد ؛(1)ت  ندد  بددهب ه المبتدد أ أ ددم الما   دد 
 .(3)  مب أ قهم: كمٌّ  .ألن    ما  لفظي  ه  أق ى

 أن  الخبدددا ما ددد  ب  ، بتددد اأن  المبتددد أ ما ددد  ب ب ا (5)ب ددداههن رم ددد ا ال (4)، مددد هي بدددهب ه  
ا أل كمد  هد  اا د ب لامبتد أ؛ ،لاخبدا  م  تاا ع ؛   لمبتد أ اا د ب إلى أن   (6)  هي الك  ه ن .ب لمبت أ  ّ  ن  كد

رنددي   ابددن    اختدد ا هدد ا المدد هي   ، محتدد  ب إلهدد ؛  بدد لع  دد ا  مدد  ا  ،من مدد  ل لدديب ل خددا
 أبدد   ،(7)

 ق م الن ظم: (8)،حه ن

 
86. َََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََوُ  ُ و ا ْإ والُمْبت  ْرُف َََََََََََََََََََمإ   دا اْلم   هْس
  

ََََََََََََََ ََََََََََََََ   ل ْ  إ   ََََََََََََََْ  َوامإ  َ ََََََََََََََلرإ   /21 /ظهاْلع 
   

                                                           
 .24 -23/ 1هنظا: الكت ي:  ((1
م: هنظا: شاح  ((2  .207/ 1، ح شهة الخضاي: 351/ 1، هم  ال  ام : 111/ 1الم ف  
 .351/ 1،  هنظا: هم  ال  ام : 184/ 1الك  هة:     اى ه ا م   هي إله  الاضي  ي: شاح... ( (3
 .81/ 1هنظا: الكت ي:  ((4
 .363/ 1، هم  ال  ام : 72، أبااا العابهة/ 38/ 1( هنظا: اإلن  ف  ي مب ئم الخّف: (5
اإلن  ف  ي مب ئم الخّف:  ،317، 63، 51، شاح الق  ئ  البب / 20/ 1مر لس ثعاي:  ،185/ 3( هنظا: مع ني القاآن: (6
 .363/ 1، هم  ال  ام : 334/ 1، شاح الك  هة الش  هة: 38/ 1
 با   ن  ة اإل ااي،  المن ف  ي من أح ق العام   ب لن ح   الت  اهف؛ من م ن ف ت : الخ  ئص،  ، ثم ن بن ِرنِّي أب  الفتح ((7

، ت   ي بنة  / 4معرم األ ب  : ، 244ن ْزهة األ لب   /  ،24: ت اهخ العام   النح ههن، التن خي/ ، هنظاهد 312شاح ت اهف الم زني 
 .251/ 6معرم المؤلفهن:  ،1585

الر  ي ه ه النببة  ن ،  ال ي  ي كتي ابن رني ه ا الق م إلى ابن رني.  ابم  نقم  363/ 1:  ام  ي: هم  ال  نبي البه لي  
 هق م  . ه  ما    ب ابت ا " ...هت  من الع امم الافظهةالمبت أ كم ابم ابت أت    ا   : "ا ام أن  25خّف  لع،     هق م  ي: الام / 

: " أم   385/ 2 هق م  ن اا   الخبا  ي: الخ  ئص:  ." تق م: زه ب أخ ه منلاق،  د)زه ( ما    ب ابت ا " :أهض ا  ،27 ي: الام / 
 ،م الخبا  اه م  مع م  الاا   ل  المبت أ  اابت ا  رمهع ،  ام هتق   ألن  اا ع  ل ْهس  المبت أ  ح ه، إن   ؛خبا المبت أ  ام هتق م  ن ن   اى اا ع 

نم  تق     .ن رني  همب  اهلل أ ام في نببة ه ا الق م إلى اب .م  اى أ ح هم   ه  المبت أ" ا 
/ 1 ي: هم  ال  ام :  ،  البه لي  227/ 1 ي: شاح الك  هة:   ممن اخت ا ه ا الاضي   .1085/ 3هنظا: ااتش ف الضاي:  ((8

  .، أن  ه ا الخّف مم  ا ل ئم  ه 201/ 1،   كا ابن  قهم  ي: شاح   اى األلفهة: 365



 المبتدأ والخبرباب                                                                                                           مرفوعات األسماء
 

 
82 

أي: المبت أ ه  ابمب 
ب ؛  ه خم  ي المبت أ   شبه    ،زائ    غهاِ  (2) ،لفظي   مرا   ن   مم   ما   ، (1)

 قددد م  (4) چىئ ىئ ی ىئ ېئ چ:-تعددد لى  -كق لددد   (3)،بحددداف زائددد ،  شدددبه   ب لزائددد المردددا ا 
 الش  ا:

ا ْهندددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددا ك ْم    ددددددددددددددددددددددددم  اهلِل   ض  ل ع 
(5)

 

  
- - - - - - - - - - 

  

( ق م الن ظم  .بح ف اله  ؛ لا زن :)العلرإ

،  لد   دي الاتبدة قهم: ه  ك ن اابم أ ا؛ ل ،ه ا معنى اابت ا  ا لّح ا     ،ه خبا   ند  بثد ن 
دد  أ     ؛ أاا  ازم  رعِاددِ  أ   ، مددن  بدداه ب اهتمدد م ب لشددي  .  دد : اا تتدد ح ،لغددةا م  المعنددى معدد ؛  اا لثدد ن 

 (6). اا لّحي   ،غ ي  لاا ألن  ااهتم م ازم  

 

 
***  

                                                           

 .186/ 1 ع:، أ ضح المب ل470/ 1ت ضهح المق   : .. أ   م   ي منزلة اابم، هنظا: .((1
 .72: أبااا العابهة/ ، هنظاتق هااا كاا   اابم بع  )إ ا(.  ه ا م هي أهم الب ا   أ .كد)ك ن،  أخ ات  ( لفظ ...  ((2
اابتقااا  اابة  معرم، من النشأ  إلى الح    النح هة  ،105الم لاح النح ي/  ،25 /الام  ،58/ 1 :النح   ي األ  مهنظا:  ((3

 .272/ زاه   العبه ي
 .من ب ا    لا 3اآلهة  ((4
،  ابن هش م 584،  الماا ي   ي: الرنى ال اني/ 783/ 2 ي: شاح الك  هة الش  هة:  ه  من ش اه  ابن م لع  .  ا بهت لمر  م ((5

/ 1، معرم ش اه  العابهة: 423/ 10خزانة األ ي: : ،  هنظا5/ 3،  ابن  قهم  ي: شاح   اى األلفهة: 7/ 3 ع: ي: أ ضح المب ل
 ي بني  قهم، هنظا:   الراُّ بد)لعم( لغةب  ،.. ِبِشي   أ ن  أ م ك م  ش ِاهم  .  رزه:، 2468، اقم 518، معرم ش اه  النح  الشعاهة/ 352

 .201/ 1 معرم لغ ت القب ئم  األم  ا: ،156/  ، محم  كاهمالمقتضي  ي ل ر ت العاي
  ب ا  الش اح بن     ن  الخضاي  ي: ح شهت :  ،17/ معرم الم لاح ت النح هة  ال ا هة ،283/ 1هنظا: ح شهة ال ب  ن:  ((6
1 /213. 
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ْرُفَََََََََََََوُ  ا إ  .86 ب َََََََََََََُر اْلم   ْسَََََََََََََُ  اْلُمْسَََََََََََََ  دُ و اْلخ 
  

َََََََََََََََََََََ  دُ  َََََََََََََََََََََد  س   ْ َََََََََََََََََََََو:    َََََََََََََََََََََداِّ     ْ   لإْلمبت
   

07.  ِّ َََََََََََََل إ َََََََََََََل إ اْب   َََََََََََََلو اْلق لئإم  َََََََََََََْر ُ و    و اْ سإ
  

َََََََََََََََََََََََََََ إ  َََََََََََََََََََََََََََل :بإع ْ  َََََََََََََََََََََََََََُدو    لئمو    ْ  و ال  
   

دددم  لف ئددد     ،لمبتددد أإلدددى االمبدددن    ،تقددد هااا ، أ   الما ددد   لفظددد ا  (1)الخبدددا هددد : اابدددم ددد الم ح ِّ ؛ ة  ت م 
ددْت( خبدداه؛ ألن  الق دد  الحكددم    ،)بقا ب( مبتدد أد دد ،نحدد : بقددا ب تكا مددتْ  ، هدد خم  ددي الخبددا رماددة  )ت ك ا م 

 لدد   ، مبدد    اابتدد ا  كدد ن  الخبددا مددن خدد ااق العدد    ، اإلخبدد ا  ن دد  بدد لع ،البقددا  بدد لكّم اددى 
 دّ تدتم الف ئد  ؛ ألن د  بمنزلدة أن هقد م:  ،مدتا  ك    بك ن   ت  بقا رعات  فةا؛ لك ن المعنى تخ هص ال

 (2) . لم تح م   ئ  ب  ،البقا   المتكامة؛  ام هتم  الحكم  

 : ِقْبم نِ ثم  الخبا 

  م    لع ك ،بأْن تتم  الف ئ   ب  من غها احته   إلى ضمِّ شي  إله  ،م  هفه  بنفب 
 .م الن ظم  مث  

  أْن هخبا   ّ ه حُّ  ،الام ن  حا ب ح مضب  ع:كق ل ، م  ا هفه  إا ب نضم م شي   إله
الخبدا ؛  اد لع ا هرد ز العلدف؛ ألن  (3)بأ ح هم   اى انفداا ه؛ إْ  هد   دي العهد ن مدزٌّ 

بخدددّف إ ا مددد  تعددد  ت  ه مددد  معددد ا،  هرددد ز   دددي  لدددع متعددد  ب  دددي الافدددظ   ن المعندددى،

،  كخبدددا ابدددم الشدددال، نحددد : ،  تاك ددد  ، نحددد : زهددد ب ك تدددي شددد  اب ڦ ڦ چالعلدددف 

،(4) چ.ڄ ڄ ڄ  (5) ، بنددددد  ا  ادددددى أن   عدددددم الشدددددال هددددد  الخبدددددا،  هددددد  الددددداارح 
  الف ئ   ا تح م إا ب نضم م ر اي الشال إله .

                                                           

 ،474/ 1ت ضهح المق   : ، 62/ 2 :النح   ي األ  م: ، هنظا.. أ   م  هق م مق م الخبا ك لرماة اابمهة، نح : زه  أب ه ق ئم.((1
 .183/ 1شاح األشم ني: 

هم  ال  ام :  ،470/ 1 :المق    ت ضهح هنظا:  ؛هش م  ن ه ا  مثم ب لرماة نفب    ق  تكام ابن ؛613( هنظا: مغني الابهي/ (2
 .201/ من النشأ  إلى اابتقاااالح    النح هة ، 233/ 1، ح شهة الخضاي: 382/ 1
 ." الم زُّ من الاُّم  ن: م  ك ن ل ْعم   بهن ح م  ضة   حّ   ":355/ 7ق م الخاهم  ي: العهن:  ((3
 .من ب ا  النب   123( اآلهة (4
، 150/ 1،  ت بع م  ال ب ن  ي: ح شهت : 608،  ابن هش م  ي: مغني الابهي/ 61، 60/ 2الاب ي:  ي:   ه  م هي العكباي   ((5

ْن( ابمب ت م،   عم الشال  ه  ضمها  احتر ا ب ،  ه ا حكم الخبا ،هع    اه  ا مح لة،  ا هازم  ي الر اي أن هك ن  ه  ضمهاهأن  )م 
، 15 أ م   ت قف الف ئ    اى انضم م رماة الشال  إنم  ه  من حهث التعاهق، ا من حهث الخباهة،   هي الف ابي  ي: اإلهض ح/ 

 ك ن  ؛أن  الكّم ا هتم إا ب لر اي  حرت م .م  ر اب أن  الخبا مرم    عم الشال : إلى 261/ 4 ابن هعهش  ي: شاح المف م: 
  اخّ  ي الخبا.
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 الث لدددث لرمددد   ،ا الثددد ني لامثندددى المددد ك   ،ا مث دددم النددد ظم بثّثدددة أمثادددة:  ددد أل م لامفدددا  المددد ك  
لكدن قد   ، الرمد  ، التثنهدة ،مل بقدة الخبدا لامبتد أ  دي اإل داا      م من  لع  ر ي   ،ا الب لمالم ك  

 اثندهنِ خبد ا  دن كدم هرد ز اإلِ   ْ إِ  ، دن اآلخدا أ حد هم غندي ا ه    ي كمِّ اثندهنِ  التثنهة   ع قي اإل اا   ه  
 ب ا   /22/  ،نِ هْ أرز  غها  ، أ   نِ هْ أ ب لمفا  ب ا  ك ن  رز  ،ب لمثنى  ن اآلخا أ ح هم ني غْ ت  بْ ا ه  

دا ى اهلل   –نح  ق ل   ، النعاهنِ  ، الرفنهن ، الح ربهنِ  ، األ  نهنِ  ،  لع ك لعهنهن (1) ،أ ضهف  أم ا   
ا م  ا ْهِ   ب   .(2) ((اْلع ْهن  ِن ِ ك     الب  ِ )) :-  

ن  ن ن المثنى تكبا ل    التقد   البد كنهِن؛  دإن  أ دا   إ، أ ْي: ( إلى آخاهوا سر  و ل ق ل :) 
 ألرم الخفة؛ ألن  الرم  ثقهم. ؛ ن ن الرم  تفتح .  همكن تحاهك    األلف ا ،البك ن  

 

*** 
 ق م الن ظم:

07.  ِّ :  ََََََََََل إر  ََََََََََم ل إ ََََََََََدا  إْس ََََََََََر  والمبت  وم 
  

ََََََََََر  فإَََََََََََ  ا ْ  ثإ ُمْضََََََََََم ر  ُمْ    َََََََََََر  ْ   ََََََََََو   َ ش 
   

َََََََََل .07 ِّ أ ْ ُتم  ِّ أ ْ َََََََََ إ  أ   َََََََََلِّ و   ْ َََََََََُ ِّ أ ْ َََََََََ  
  

ََََََََََََل ِّ و ُ م    ََََََََََََ ِّ و ْ  ََََََََََََو  ََََََََََََُتْ ِّ و ْ  ِّ أ ْ  ََََََََََََُت    أ ْ 
   

ََََََََََََو:  ْ    ََََََََََََلئإ ُ  .07  ْ   ِّ ََََََََََََْ ِّ و ُ ََََََََََََ    و ُ 
  

ََََََََََََََََََو   ِّ و   ََََََََََََََََََلئإُمو       ََََََََََََََََََُ ََََََََََََََََََلئإ ُ  و   ْ     
   

  ل ي  ، قبمب ا خبا ل  ،: قبمب ل  خباِقْبم نِ   لظ ها  : مضما ،: ظ هاب ِقْبم نِ المبت أ 
 ل  خبا ق  ما   كا ه.

 : بم  ي   ،: قه بي  ِقْبم نِ  ال ي ا خبا ل  

  اكتفد  ا بد ؛ لشد    غندى  دن الخبدا، ا  ما د  ب أ   نفي  أ    ف  ا تم   اى ابتف  م،  لقه بي: كمُّ   ْ 
 مْ  ه د ، هاب قاب د   لد مد   ،أبد ا  هد اِن و  مد  قد ئمب أنتمد : مضدا يب الزهد اِن و  نح : أ   ،شب   ب لفعم

(لد)دأْحب ن   ي  هن زهد  الكحدم  مند   دي  دهن غهداه و  د مد   : هدي ، دفةب مشدب ةب  هد   ،: مبتد أ هاب

                                                           
: كأ ْن - من مشل ا الارز –161/  ماحق  ه ان ي:  ، ش ه اا  اى  لع،  ه  ق م اؤبة 165/ 3 ق  أ ا  بهب ه   ي: الكت ي:  ((1

ْاِي   .  اه اه ِاش    خ 
 ا اهت   ي مبن   .477، اقم 161/ 1، بنن ابن م ر : 203، اقم 81/ 1 ، بنن أبى  ا  :16871، اقم 12/ 28مبن  أحم :  ((2

 .أحم  بتم م :)) ِإن  اْلع ْهن ْهِن ِ ك     الب ِ ،   ِإ  ا ن  م ِت اْلع ْهن  ِن اْبت ْلِاق  اْلِ ك    (
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 .أغندددددى  دددددن الخبدددددا ،   دددددمب  : )قاب دددد  ( .(1)المبدددددتقبم   م   اددددى المعندددددى الح ضدددددا   ن الم ضدددددي 
) دددن  ( ،تفضدددهمعدددم  ْ  هددد  أ   ،: مبتددد أ )أحب  متعادددق  : )منددد ( ،غندددى  دددن الخبددداأ   ،   ا ددد    : )الكحدددم 

 ،مقدد مب  اهدد  ، م حدد مب مددن )الكحددم(األ   : ) ددي  ددهن( ، الضددمها   ئدد ب  اددى )الكحددم( ،)أْحب ن(دبدد
 . ي )من (  ح مب من ال   : ) ي  هن( الث ني

(د دد (2). البددم  ي نحدد  قدد ل م: أق ددمُّ ارددم هقدد م  لددع هغنددي  ددن  مبتدد أ، ا خبددا لدد ،  ا ما دد   :)أق مُّ
 دفةب لانكدا ، أغندْت  دن الخبدا  دي اإل د   ؛ ألن  ا تقد ا  النكدا  إلدى ال دفة  :الخبا،  رمادة  )هقد م(

 عددمب  ددي  :أشدد ُّ مددن ا تق اهدد  إلددى الخبددا، لكددن أردد ز بعضدد م رعددم  الرماددة خبددااا،  قهددم: إن  )أق ددم (
ددأ ْي:  ارددمب هقدد م  لددع، المعنددى ا مبتدد أ؛ ألن دد  بمعنددى: قددم    (3)ا؛  ادد لع لددم هخبددا  ندد ؛ق ددا،  ح  غ    

  مُّ  اى ال  فهة، نح : أق م  اراهن هق ان  لع،  أق مُّ ار م  هق لد ن  ت ألن  المل بقة لامض ف إله  
نم  لم ه خبْا  ن ه ا المث م؛ نظااا لمعنى المبت أ؛ ألن  ق ل" :(5)ق م محم ب األمها (4)  لع،  أق مُّ  ع: ا 

ِقسنِ  ه  ارّن هم  أحقا  أ ااِ  ملاِق اراهْ   لع، معن ه: م   ق  األقم   اراهن هق انِ     ،". 

 هد  اثند ن:  /22 /ظ، هي تنقبم إلدى ثّثدة أقبد م: مد  هخدتصُّ بد لمتكام ، المضما اثن   شا
 .(7) )نحن( رمه  حا     (6) ،  لضمها )أن(  األلف زائ  ؛ لبه ن الحاكة ، نحن   ،أن 

                                                           

، الت قهف 133: التعاهف ت/ ، هنظا( ال فة المشب ة: م  اشتق من  عم ازم لمن ق م ب  الفعم  اى معنى الثب ت، نح  كاهم  حبن(1
،  الت  ن ي  ي: كش ف ا لّح ت الفن ن  العا م: 432 -431/ 3.   كا الاضي  ي: شاح الك  هة: 217 اى م م ت التع اهف/ 

م  اى : أن  الثب ت  ي ال فة المشب ة ل ْهس  مبتما اا  ي رمه  األزمنة، كم  أن   ل ْهس  مخ    ا بزمن حتى هق م  له1078/ 2
 تخ ه   ب .

، 331/ 1شاح الك  هة الش  هة:  ،168/ 2 النح :  ي األ  م ،314/ 2 الكت ي: :، هنظاه ه الرماة من رمم النح   التعاهمهة ((2
 .208/ 1، ح شهة الخضاي: 278/ 1ح شهة ال ب  ن: 

 .208/ 1 الخضاي: ح شهة ،14/ 2 الك  هة:  اى الاضي هنظا: شاح ((3
،  ه  م هي البهاا ي  ي: شاح كت ي بهب ه : ...: األ م هاى أن  رماة )هق م ي  لع م هب نة ثم   ((4 ،  ابن الض ئ  54/ 3( خباب

 .164/ 1 ي: شاح الرمم: 
،  ه  محم مب  اى  ر هن:    الث ني: أن  الخبا مح  فب

 .10 ي: كت ي الشعا/  اي الف ابي أب   ال ر  األ م: أن   مح  فب كم  ح ف الخبا بع  )ل ا(،  كاه
له   هي الف ابي  ي: كت ي الشعا/  . ال ر  الث ني: أْن هك ن المبت أ ابتغنى  ن الخبا ب ل فة .،  ابن رني  ي: الخ  ئص: 11 ا 

 .14/ 2،  الاضي  ي: شاح الك  هة: 126/ 2
 .16 /  -ح شهة األمها  اى األزهاهة، الا حة ((5
هنظا:  ،137/ 1شاح التب هم:  ي:  الك  ه ن  ها ن أن  الضمها مرم   الافظ،  ت بع م ابن م لع  أ م   ه ا م هي الب اههن، ((6

 الاضي ، شاح305 -304/ 2شاح المف م:  ،411ح /  ام الن ،411، 401/ 1ح ال قف  اابت ا : ، إهض 164/ 4الكت ي: 
 .236/ 1 ال  ام : هم ، 365/ 1ت ضهح المق   : ، 417/ 2 الك  هة:  اى

 .، إلى أن  الضمها ال مز   قل؛ بن  ا  اى ابتننت ر ت    تهة185/ 1  هي ابن القهم  ي: ب ائ  الف ائ : 
 .أ ْي: رمه  حا     ضمها ((7
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)أن(  (1)  لضددددمها  ندددد  الب دددداههن ،  ا دددد  ، هدددد  خمبددددة: )أْنددددت( ، مدددد  هخددددتصُّ ب لمخ لددددي
  ندد   . حداف (2)<ر مد   >احقددة ل د ؛ لتبهدهن المدداا ؛  تكد ن ماكبدةا مدن ابددم   ،زائد     التد  ، حد ه 
بد مب  دن األلدف الث نهدة  ،الضمها ه  رمه  الحا ف؛   لت   من نفس الكامدة (4) الك  ههن (3)الفاا 

  قل.  : الضمها ه  الت (5) ق م بعض م . ي )أن (؛  ّ تك ن ماكبة

 مد   ،  د ال (6)  لضدمها  ند  رم د ا الب داههن   ،)هد (   ا د  :خمبدة  هد   هختصُّ ب لغ ئدي
 :م  ه ق .بهن ح ل ه م  بع ه  حاف  ، ح ه  هي الضمها  إلى ال   (7)  هي الك  ه ن .بع ه  مع 
   اى الق م األ م هر ز  ه   إبدك ن   (8) .ا من الضمها ،من )ه (  )هي(؛ لإلشب    ال ا   اله 
 هم . تش ه    ،ال ا   اله  

ََو   قدد م الندد ظم:)   حدد ف  ،بمدد ِّ ال مددز  –(     ََلئ  ق لدد :) .( ببددك ن ال دد  ؛ لادد زنوْ ََ    ِّو ْ 
 قد  تبد م ال مدز   ،الند ن  دي ال  دم بدك ن  ت   قد   (1). هد  لغدة قضد  ة ،؛ لا زن-األلف بع  الن ن 
 (10) ( أاب  لغ ت:أ ل)ده  ا؛  تح م ل

  ي ال قف؛ لبه ن الفتحة؛ ألن  ل ا  ألف   ،بع  مفت حة  ن ن   ،)أن ( ب مز  مق  ا   

 ددي الافددظ ح لددة  األلددف ت  بددثت( الحا هددة؛  )أنْ د هح ددم االتبدد س بدد ،األلددف لبددقلت الفتحددة؛ لا قددف
 ال قف.

                                                           

  اى الت اهح ، شاح127/ 2: الضاي ، ااتش ف308/ 2، شاح المف م: 417/ 2 الك  هة:  اى الاضي هنظا: شاح ((1
 . 104/ 1 الت ضهح:

 .يب قل من  ...<> ((2
 تهضرري  ،58 /ا ررنان  ا جنرر ، 729/ 2  ا ضررق  اقتشررا  ،418/ 2 ا كا يرر   علرر  ا قضرر  شررق  ينظررق له رر:  رر   ((3

 . 190/ 1 ا صبان  ، حاشي 104/ 1  ا تهضي  عل  ا تصقي  شق ، 366/ 1  ا مقاصن

 .104/ 1 الت ضهح:  اى الت اهح ، شاح308/ 2، شاح المف م: 418/ 2 الك  هة:  اى الاضي شاحهنظا ق ل م  ي:  ((4
 ، هم 104/ 1 الت ضهح:  اى الت اهح ، شاح58 ال اني/ ، الرنى418/ 2 الك  هة:  اى الاضي ه  ابن كهب ن؛ هنظا: شاح ((5

 ، م هب  ه ا بش  .127/ 2: الضاي ،  ا   أب  حه  ن  ي: ااتش ف170/ 1 ال ب ن: ، ح شهة237/ 1 ال  ام :
 . 231/ 1 ال  ام : ، هم 104/ 1 الت ضهح:  اى الت اهح ، شاح128/ 2: الضاي ااتش فهنظا:  ((6
/ 1 ال ب ن: ، ح شهة128/ 2: الضاي ، ااتش ف301 -308/ 2، شاح المف م: 481 -488/ 1 الاب ي: هنظا ق ل م  ي: ((7

 . 240 -231/ 1 ال  ام : هم  ت بع م البه لي  ي:  ،170
ً بناًء عل  أنَّ ا ضميق ا هاء هحنها، ينظق  ((8  ا تصقي  ، شق 418/ 2  ا كا ي  عل  ا قض  شق ...  لكه يين أيضا

 .104/ 1 ا تهضي   عل 
، ااتش ف الضاي: 100، الحرة  ي القاا ات البب ، ابن خ ل ه / 408/ 15، ت  هي الاغة: 32/ 2هنظا: با  ن  ة اإل ااي:  ((1
، معرم الف هح من الاغ ت 412 -481/ 17، ت   العا س: 11/ 1، شاح األشم ني: 365/ 1المق   : ، ت ضهح 127، 824/ 2

 .70العابهة/ 
ّا   قف ا،  هي لغة تمهم...  ((10 ، با  ن  ة اإل ااي: 408/ 15ت  هي الاغة:  :، هنظا بقهت لغة أخاى،  هي: إثب ت األلف   
 أثاه   ي ، ل رة تمهم 170/ 1ح شهة ال ب  ن:  ،412 -481/ 17، ت   العا س: 127، 824/ 2، ااتش ف الضاي: 32 -31/ 2

نهة،   لحة آم ، الا ر ت  ي الكت ي لبهب ه  أ  ات ا  ب70، معرم الف هح من الاغ ت العابهة/ 164العابهة الم ح  ، غ لي الملابي/ 
  .28 -27/ 1 معرم لغ ت القب ئم  األم  ا: ،503/ 2الا ر ت العابهة  ي التااث، أحم  الرن ي: ، 351غنهم/ 
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  )  بإب ام ال مز  ه  ا. )ه ن 
 هي لغة قض  ة؛  إن م هق ل ن:  ، ح ف األلف الث نهة ، )آن( بم ِّ األلف األ لى  

 ِبِزنة )ب ن(. آن
  كم  أ   ه القاه بي ، )أْن( بتبكهن الن ن  ي ال  م. 

م،  ن   :( رمع و و  لئ  ق ل :)   .(1) ِنه م ،ه من   

 

*** 
 

 ق م الن ظم:
07.  : ب ََََََََََر   إْسََََََََََم ل إ خ   ُمْ ََََََََََر د  و ُ ََََََََََوو 
  

َََََََََََل ل َََََََََََْ     ملَََََََََََ    َََََََََََل ُ ْشَََََََََََبإ م   هُ ِّ و    م 
   

َََََََََََل     رْ  .07 َََََََََََ  م  سإ َََََََََََلِّ و  َََََََََََهب  رْ ْواُه أ      ع 
  

ْ َََََََََََُروُرِّ و ال  َََََََََََْر ُ  َََََََََََلُر و اْلم   م ع َََََََََََه اْل  
   

لإَََََََََهإِّ والمبتَََََََََدا .08 َإ َََََََََْب ف ل َََََََََُ  م   و اْل إْع
  

ِّ َََََََر  ب  َََََََْب خ  َََََََ  د ارإ ال  َََََََ  ََََََََ : م  َََََََُد فإ  دااْلع ْب
   

ََََََََََد ُ ْ ِّ .00  ْ َإ ََََََََََُد  ََََََََََل و اْلع ْب ََََََََََْ  ُ ق ق  ل  إ  و 
  

َََََََََََََََََل ت ل ق  َْ َََََََََََََََََ  ْ  إ ا َََََََََََََََََ إ  بإ َََََََََََََََََه ال   بإأ   
   

ََََََََوهُ  .06 ََََََََل   ب ََََََََد      ْ ََََََََو:    ََََََََ و   ْ  ل إب   ه  
  

ََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََوالش  ل إب  ََََََََََََََََََََََُه ُم   لرإ  ُت  ه ُخ   
   

 ،    ا شدبه ، لدهس رمادةا  ، ه   ي ه ا الب ي لفدظب  ، ه  األ م ،: مفا  ب ِقْبم نِ أي:  الخبا 
  مرم   .  غها مفا .، أ    ل  مثنى

                                                           
 .2046/ 5هنظا: ال ح ح:  ((1
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 :ِقْبم نِ   لمفا    

  (1)<م ْشت ق ا >مم ضمهااا من حهث ك ِنِ  حهت /23/  مشت قٌّ:  ه  م. 
 إا إ ا ك ن مؤ اا ب لمشتق.  ماح ر م ب:  ه  م  ا هت 

 ثم المشتق ضاب ن:

م  ي تمثهم الم نف،  إن  الضمها الما    ب ل  دف ا هرد ز م  ا   ضمهااا مبتتااا،  ه  م  تق   
ّا  بدد ازاا  أْن هكدد ن   ّا أ    مبددتتااا  ْن هكدد ن  أ   ن  ؛ بددم هتعدده  مت دد ،  ددألف )ق ئمدد ن(،   ا  )قدد ئم ن( منف دد

 .(2)،   ّمت  إ ااي  ،  رم   ، بم حا   تثنهة  لهبت  بضمهاهنِ 

حكمد ا، نحد : أ    ،بد ه  أْن هكد ن اا عد  لظد ها حقهقدة، نحد : زهد ب قد ئمب أ  ِإم    ه :   م  ا ضمها  ه ، 
 ب .زه ب مما اب 

  الر م  ضاب ن:

 م ب لمشددتق شددر  ب، أ ْي:   دد لمؤ م  ب لمشددتق نحدد : زهدد ب أبدد ب، ع:كدد لل ددْهس    مدد  ،مدد  ه ددؤ   
،أ ْي:  ،تمهمي    ماب    .أ ْي:  منتبيب إلى تمهم،  بكاب    م م     حي م م 

  اع،  الع مدا ن  خ  اهلل،  زه ب أخ ع،  الزه ان أ    ال ي ا ه ؤ   م، نح : ه ا  ب  ، إخ ان دع 
. ال ن ات  أ خ  ات    ع 

  م  أشب   : ،: رماةب ِقْبم نِ  غها المفا  

 ددد   مددداب    ،نحددد : زهددد ب قددد م أبددد ه ، ابدددمهة ،  لرمادددة ضددداب ن:  عاهدددة  زهددد ب أ دددا    ،ق مدددت أمُّ
دد  منلاددقب،  فهدد  ثّثدد ،  مددن  لددع: زهدد ب أبدد ه غّم  ،   مدداب   لدد  ه خبهددثب ت، آمبتدد  (3)ةلهدديب

الث لث،  الث لث  خباه خبا الث ني،  الث ني  خبداه خبدا األ م،  مند  ق لد   )منلاقب( خبا 

)أن (  همز   ح  ت .التق ها: لكن أن  ه  اهلل ابي   (4) چڇ چ چ ڇچ:-تع لى  -
دددغِ ،  أ  ْ تخفهفددد ا   ضدددمهاب  :حددداف  لدددف،  ابدددت ااع،  )أنددد ( :؛ لاتم ثدددم،  دددد)لكْن(نِ ت الن نددد م 

، مبت أب تم ،  )اهلل( مبت أب  مبت أب  (:ه )،  أ مب   مب  الث لث   )ابي(: خبا  الث لث، ،ث لثب  ث ن 
 .(5) خباه خبا الث ني،  الث ني  خباه خبا األ م

  
                                                           

 .ي...< ب قل من > ((1
 . 322 /النح   ي الفكا نت ئج ،344/ 2 :اإل ااي  ن  ة با ،64/ 1 :النح   ي األ  م ،17/ 1 :الكت ي ((2
 األ ّن: ثّث،  ال  اي م  أثبتن ه.  ((3
 .من ب ا  الك ف 38اآلهة  ((4
 .57/ 1، هم  ال  ام : 417هنظا: مغني الابهي/  ((5
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  ال ي أشب  ضاب ن أهض :

 ادددى البدددلح  مددداب نحددد :  ، هددد : مددد  ه ف  دددم معنددد ه بمردددا   كددداه ،الرددد ا  المردددا ا التددد م ،  
 م. ِ ثِ متح   الن س    ،  ه : محم ارتم   (1) (داال    ف  دارإ  بدُ ع  الْ ) 

 تحت  .  ماب    ،نح : زه ب   ق الشرا  ، الظاف الت م 

دد     ،  هددع   ،ق؛  ددّ هقدد م: زهدد ب بددع  كا المتعا دد ِ م معندد ه إا بِدد  ددفْ مدد  ا ه    هدد : ،  ب لتدد م الندد قصا  خ 
 .(2) معاضب  نع   ، هع    ااغيب  ،بأْن هق م: زه ب  اثقب بع   ، ا ب   من  كا المتعاق ،  ن ع  

 حد اا  مد  أشدب   ،  داةا  ، الظداف خبدااا  ،مدن الرد ا  المردا ا ب لرماة  ق   كدم   الشب ِ    ر   
ْن تعا   ،الفعاهددة /23 /ظ(3)>ب لرماددِة< قدد  بفعددم ك ندد  شددبه هن ددإْن تعا   ،لارمددم بددتقاُّ ه لددع ممدد   قدد   ا 

 اابمهة.بغهاه ك ن  شبه هن ب لرماة 

 هدد   ،المحدد  ف   ،الردد ا  المرددا ا  الظددافِ  م ت ع ا ددق  : أن  الخبددا  (4) مدد هي رم دد ا الب دداههن 
: إن  الخبا  هم   ح هم  ن  المتعاق   ا نبه  منبه  ،ال حهح.  قهم  : إن  المرمد   (6) قهدم (5) . ا 

ددد  ،ألن  الرمهددد  هددد  المق ددد   هددد  الخبدددا؛  ، بدددم  ا البددد قي ب بدددم  مرددد زاا  (7)، لكدددن م حددد   ا بعض 
 .(8) اخت ا ه ا الاضيُّ 

ا إلددى أن  الع مددم ظ ددأن  األ م ن  إا ق  الظدداف  ندد  رمهدد  النحدد  ؛ المتعا دد مددن  ا بدد   مددن كددم   
 الث لددث إلددى  . هدد  معمدد م لع مددم؛  ددّ بدد   مددن ا تبدد اه ، الثدد ني إلددى المافدد ظ بدد  .أ لددى ب ا تبدد ا

 هد ا الخدّف  دي المتعادق  ، ال داة ،ال دفة   ،الحد م  ك ا الخدّف  دي (1).ت قف الف ئ    اى كم  
ّا اتف ق ا  أ  الح م الخ ص     الخبا  أم   ،الع م .، أ   ب ا    ِكا ،مث  حِ ف 

                                                           
ا بت م ع  م ِ ي الن  ي،  ه  م ْرِاب  م ال ِ ي ه ن  ي ِ هِ  ب عض م  الق م، إ ا ن   ْ ت  لق ل م:  ؛من ق ا المم   ،  أ م ام   ا ب  ( الن  ا:(1 ر 

،  الن ْ     ،  الن  ِ ي،  اْلم ْنت   ى  ..328/ 1، الاب ي: 412/ 5، مق ههس الاغة: 2505/ 6: ال ح ح: ، هنظاب ْعض ا،  من : الن ِ يُّ
، ب لرمم 375/ 1،  مث م البه لي  ي: هم  ال  ام : 206/ 1، شاح الت اهح  اى الت ضهح: 302/ 4هنظا: المقتضي:  ((2

 نفب  .
 .>...< ب قل من ي( (3
، 118/ 1، اإلن  ف  ي مب ئم الخّف: 240،  ام النح / 216/ 1، األ  م  ي النح : 308/ 4هنظا: المقتضي: ( (4

م/   .111/ 1 ع:، أ ضح المب ل120، شاح قلا الن ى/ 303/ 1، الامحة: 44الم ف  
م:  ((5 ّا ما  ض ا، ا هر ز إظ  ا ه 232/ 1 كا ابن هعهش  ي: شاح الم ف   ، أن  الخبا المح  ف: )ابتقا( أ   )مبتقا(   ا أ 

  .البت ة
 .222/ 1، ح شهة الخضاي: 376/ 1هنظا: هم  ال  ام :  ((6
 . ال  اي م  أثبتن ه، : بعض  ي( (7
األبتااب  ي،   لم ب لنح   ال اف، من  ،  ه : محم  بن الحبن الاضي261، 243/ 1( هنظا: شاح الاضي  اى الك  هة: (8

، هد،  قهم غها  لع 686ت  ي  .م نف ت : ال ا هة  ي شاح الك  هة،   شاح مق مة ابن الح ري المبم   ب لش  هة،  ي  ام ال اف
 .183/ 1هن: ، معرم المؤلف86/ 6، األ ّم: 314/ 5، ش اات ال هي: 567/ 1: بغهة ال    : هنظا

 .222/ 1، ح شهة الخضاي: 213/ 1: ه ا التعاهم م ك ا  ي: ح شهة ال ب  ن ((1
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دددف  أْن ه   (1)ثدددم  إن  الددداارح  نددد  الب ددداههن  ( ا المحددد  ف  بِّ (، أ   )كددد ِئنب  ()ح  دددمب ، أ   )مبدددتقاٌّ
) األ دم  هد  أْن    ، دإن  المحد  ف  هد  الخبدا   ،م  هاهق ب لمقد م؛ ألن  كدم  مقد م لد  مقد مب أ    أ )ث بتب

(أ ،ه ق  ا بد)ك ن( الت مة (4)خفش األ   (3)، الف ابي   (2) ،هك ن  ابم  مفا اا.   ن  الزمخشايِّ   ، )ابت ق ا 
(؛ ألن  المحدددد  ف هعمددددم الن ددددي  ددددي لفددددظ الظدددداف ( أ )ث بددددت   ،  ددددي محددددم المرددددا ا ،أ )ح ددددم 

ّا   .(6) كمُّ  اهق  ابتن  إلى أ م  حهح (5)، األ م  ي الع مم أْن هك ن  ع

 .رنبددددد أ ْي:  ( ل بَََََه ق لددددد :) (7). هدددددي لغدددددةب  ،( بحددددد ف ال مدددددز ؛ لاددددد زنُبَََََوهُ  قددددد م النددددد ظم:) 
ْن ك نددت  ، هلاددق  اددى األنثددى التددي ه ددح بهع  دد  ،( هددي الفتدد   ال ددغها  لر تََهق لدد :)  ابته    دد   ا 
  اهبةب.   ،بعه  ب أ ْي:  (م ل به ق ل :) (8).كم  ق م  اي النبتهتي ، ر زا

 
*** 

                                                           

 .117/ 3هم  ال  ام : ، 206/ 1( هنظا: شاح الت اهح  اى الت ضهح: (1
م/ (2  الكش  ف،  الف ئق،محم   بن  ما إم مب  ي الا غة،  الن ح ،  األ ي؛ من م ن ف ت :  ر ا اهلل الق بمأب    ه : ،44( هنظا: الم ف  

، بها أ ّم النبّ : 168/ 5،   ه ت األ ه ن: 265/ 3: إنب ه الا ا : ، هنظاهد538ت   ي بنة  . األنم   ،  أ ب س  البّغِة،  غهاه 
 .186/ 12، معرم المؤلفهن: 17/ 15
 .341 -340/ 1هاازه ت: ( هنظا: المب ئم الش(3
/ 1، شاح الت اهح  اى الت ضهح: 120، شاح قلا الن ى/ 350/ 1شاح الك  هة الش  هة:  ،266هنظا ق ل   ي:  ام النح /  ((4

206. 
 .117/ 1: اإلن  ف  ي مب ئم الخّف: ، هنظا ه ا الق م أهض ا منب ي إلى الب اههن ((5
أن  التق ها هختاف ، 585مغني الابهي/  هاى ابن هش م  ي:  ،206/ 1 ي: شاح الت اهح  اى الت ضهح:  بن ِّ  الكّم تقاهيب  ((6

ا ك ن  ملاق ،  ه  )ك ئن(، أ   )مبتقا(، أ   مض ا  م  إن  هق    .... نح : زه   ي ال اا أ م   بحبي المعنى الماا  من الرماة،  هق م: "
 هق ا )ك ن(، أ   )ابتقا( أ     ف م  إن أاه   . م اله م، أ    ي اله م،  الرزا  غ ا، أ    ي الغ أاه  الح م أ   اابتقب م، نح : ال 

  .المضي، ه ا ه  ال  اي"
ف تخفهف    لع إ ا ببقت ال مز  بب كن،  تح ف  ْ حكى ه ا الح ف لا مز  غها  اح ،  لم هشها ا إلى أن  لغة، بم  اا ه بأن   ح   ((7

، المن ف، 400/ 2، األ  م  ي النح : 545/ 3: الكت ي: ، هنظاإلى الب كن الب بق ل  ، نح : من  ب ع،  من  مُّع تنتقم الحاكة 
 .410، الم ف  م/ 327ابن رني/ 

 .475الب اه ة/  هنظا:   ْتح ا يِّ  ((8
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ومن  ،الداخلة على المبتدأ والخبر غالبا   (1)ـ)النواسخ(ـأي: هذا باٌب في بيان العوامل المسماة ب
 ا .يَّ والمحتاَج غنَ  ،وَجَعلُت الجاهَل عالما   ،نحو: َصيَّْرُت المعدوَم موجودا   ،غير الغالب

 ثالثة أقسام كما قال الناظم:وهذه العوامل 
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْذَ  .97 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ و اُتَن س     َُ،     َ،    ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ٍَخ،َك 
ََ

 َ ْْْْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْْْْ َ  ك  ْْْْْْْْْْْْْْْْ ،َو ا   ،َو    ْْْْْْْْْْْْْْْْ ظ ْْْْْْْْْْْْْْْْ   َ،َأ   
َََ

َ  ْْْْْْْْْْْذ   .08   ْْْْْْْْْْْ   َ ْْْْْْْْْْْ     َ ْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْ َو ا   َو       ْْْْْْْْْْْ َك 
ََ

ْْْْْْْْْْْْْْ  ،َ ُْْْْْْْْْْْْْْ  َ َ       ُْْْْْْْْْْْْْْ َا َ  ْْْْْْْْْْْْْْس  ب ْْْْْْْْْْْْْْ ن ص  َُبَا    
َََ

ْْْْْْْ تَ  .08 ْْْْْْْ َب  س  َأ    ْْْْْْْب س  ْْْْْْْ    ََأ ص    َ  ْ ْْْْْْْ ْْْْْْْ َ َأ ض  َظ 
ََ

ْْْْْْْْْْ   ا َ  َو       ْْْْْْْْْْ َا  ب   ْْْْْْْْْْ َص  ْْْْْْْْْْ َان ط ْْْْْْْْْْ   َ/42/و و   
َََ

08.    ْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْ َب    َ  ْْْْْْْْْْْ  َُ،  ْْْْْْْْْْْ     َ ْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْ َف ا  ،َ     َ
ََ

َ ْْْْْْْْْْ ُْْْْْْْْْْ َ   ض  ْْْْْْْْْْسَ)ف ا   َ)  ْْْْْْْْْْ     و غ    َ  ص    ْْْْْْْْْْ   َ
َََ

ْْْْْْْْْْْْْف َ      ْْْْْْْْْْْْْ َ َ:ْكْْْْْْْْْْْْْ .08     َ    ْْْْْْْْْْْْْ ْ  ك  ْْْْْْْْْْْْْب  َ،َو أ ص 
ََ

 َ ْ  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ُ ن ش   ْ     َ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ و      َ َ،َو   ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ    
َََ

 

( ونظائرهـــاو ،النواســخ الداخلــة علـــى المبتــدأ والخبـــر ثالثــة أقســام: )كـــان( وأ ــباه ا :أي  ،)إنَّ
 و)َظَنْنُت( وأمثال ا في العمل.

ــا أَ ف  وهــو  (4)،عنــد البصــريين ،)كــان( ومــا أ ــب  ا فتنَّ ــا ترفــر المبتــدأ رفعــا غيــَر رفــر ا بتــدا مَّ
 المرفـو  ب ـا اسـما   ىوُيَسـمَّ  (2) ،وتنصب خبـره  ت ـبي ا لـا بـالم عول بـا عنـد الجم ـور (3) ،الصحيح

 :ِقْسمانِ  فعالوهذه الَ ، والمنصوُب ب ا خبرا  ل ا ،ل ا

                                                           
وفي ا صطالح: ما يرفر  .النواسخ: جمر ناسخ، وهو في اللغة من النسخ، بمعنى: اإلزالة، يقال: نسخت ال مس الظل إذا أزالتا ((1

 .141،  رح قطر الندى/ 233/ 1: الصحاح: ، ينظرحكم المبتدأ والخبر، وهو ثالثة أنوا 
معـاني القـران:  ،131/ 4 الكتـاب: ومذهب الكـوفيين أنَّ ا سـم الول بـاعل علـى رفعـا الول، و  عمـَل لــ)كان( وأخوات ـا فيـا، ينظـر: ((4
َ،1121/ 3ارت ــــا  الضــــرب: ، 33/ 1، اإلنصــــا  فــــي مســــائل الخــــال : 111اإليضــــاح/  ،432/ 1 النحــــو: فــــي الصــــول، 11/ 1

 .331/ 1، حا ية الصبَّان: 224/ 1، همر ال وامر: 413/ 1،  رح ال موني: 333الداني/ ، الجنى 234/ 1توضيح المقاصد: 

..  تصال الضمير ب ا، وهو   يتصل إ  بعاملا استقرا    ولن ا لو لم تعمل إ  في الخبر كما عند الكوفيين لكانت ناصبة غير .((3
 .411/ 1: حا ية الخضري: ، ينظررافعة، ولم يع د فعٌل كذلك

 .111ينظر: أسرار العربية/  ((2
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 وأضحى ،وبات ،وأمسى ،وأصبحَ  ،وهي ثمانية: كانَ  ،من ا ما يعمل هذا العمل بال  رط، 
 ،  صاَر.و وليس، وظلَّ

  ِقْسمانِ وهو  ،العمل إ  ب رطومن ا ما   يعمل هذا: 

وهــو )دام( وُســم يْت بــذلك  لتقــديرها  ،)مــا( المصــدرية الظرفيــة ســبقاتمــا ي ــترط فــي عملــا أن 
وهمـا  ــرطاِن لصـحة العمـل  لنَّ )دام( لتوقيــت  ،المـدَّة :وهــو ،مـر نيابت ــا عـن الظـر  ،بالمصـدر

ــــــر لالســــــم>أمــــــرل  ــــــي  ،بمــــــدة ثبــــــوت الخب ــــــدليل عــــــدم عمل ــــــا ف ەئ وئ  گچ  لوجوبــــــا  ب

 .(3)بل هي تامة ،مر استي ائ ا ال رطين ،(4) <(1)چوئ

 ،و)فتـ(( ،و)بـرح( ،وهو أربعة: )زال(  دعا، َأو ن يٌ ، َأو وما ي ترط في عملا أْن يسبقا ن يٌ 
(  لنَّ القصــَد بالجملــة اإلثبــات و   ،فــتذا ُن يــْت انقلبــت إثباتــا   ،معناهــا ن ــيٌ  فعــالالَ  وهــذه ،و)اْنَ ــكَّ

مـن - (2)قـال الدنو ـري   ،وكون النـافي ) ( ،إ  بعد القسم مر المضار  ،ُيحذ  النافي مع ا قياسا  
 : -بحر الطويل 

 َوُيْحــــــــــَذُ  َنــــــــــا ل َمـــــــــــْر ُ ــــــــــُروطل َثالثَـــــــــــةل 

ـــــــــــمْ    ـــــــــــي َقَس ـــــــــــَل الُمضـــــــــــارِ  ف ـــــــــــاَن ) ( َقب (1)ِإذا َك
 

  

  (1) چ وئ وئ ەئ ەئَچ :-تعـــالى  -ومثـــال مـــا اجتمـــر فيـــا هـــذه ال ـــروط قوُلـــا 
 .يوهو ن  ،نز  ال عل  والدعا ،ولنَّ المطلوب بالن ي

 
 ،والصــــل فــــي كــــل  ثابــــتل أن   ينعــــدمَ  ،علــــم أنَّ معنــــى )كــــان( الثبــــوت فيمــــا مضــــىاثــــمَّ         

 (1)رــالمي دكذا أفاده محم لكنَّ الغالب المتبادر إلى ال  م ا نقطا  ،فالصل في )كان( ا ستمرار
 

                                                           
 .من سورة هود 121اآلية  ((1
 .ب...< ساقط من > ((4
 ك:، أوضح المسال341 -341/ 1ظر:  رح الكافية ال افية: ودام هنا تامة بمعنى: بقي، والمعنى: ما بقيت السماوات والرض، ين( (3
 .114/ 12، اللباب في علوم الكتاب: 421/ 1
، عالم باللغة والنحو، لا نظم كثير مسرود في كتب النحو، من مصن اتا: حا ية  َعْبد اهلل...  ((2 بن عبد الرحمن بن علي ال افعي 

 .31/ 2العالم:  ،13/ 3: خالصة الثر: ، ينظرهـ 1241على  رح التوضيح، توفي سنة 
 .411/ 1نسبا إليا الخضري في: حا يتا:  ((1
 .من سورة يوس  41اآلية  ((1
 .43ظ/  -ينظر: حا ية المير على الزهرية، اللوحة ((1
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والـذي لـا معنـى  (1)چچ ڇ چ چَچ: -تعـالى  -فالذي لا معنى ا ستمرار نحو قولا 
 نحو: كان ال يُخ  اب ا . نقطا ِ ا 

 ،الســـعُر رخيصـــا   صـــبحَ نحـــو: أَ  ،الماضـــي ( اتصـــا  اســـم ا بـــالخبر فـــي الصـــباحصـــبحَ ومعنـــى )أَ 
 منبسطا  في قلبا.، َأْي: زيٌد من رحا   صبحَ وأَ 

 سى زيٌد م طرا .مْ أَ  /42 /ظنحو: ،اتصافا با في المسا  الماضي سى(مْ ومعنى )أَ 
 مسرورا . الضي ُ  نحو: باتَ  ،( اتصافا با ليال  ماضيا  ومعنى )باتَ 

 سا .در  حى ال يُخ مُ ضْ نحو: أَ  ،ومعنى )أضحى( اتصافا با في الضحى الماضية
( اتصافا با ن ارا  ماضيا    نحو: َظلَّ محمٌد صائما . ،ومعنى )َظلَّ

 نحـو: ،والخلـو  عـن القرينـة ،عنـد اإلطـالع ،ن الـتكلمان ـي الخبـر عـن ا سـم فـي زمـ )لَـْيَس(ومعنى 
 اآلن.، َأْي: زيٌد قائما  َلْيَس 

لومعنى )صارَ   زيٌد ماهرا . نحو: صارَ  ،( موضوعٌة للَتحو 
مـــن   –مـــا جمعتـــا بقـــولي ،والمعنـــى ،( فـــي العمـــلوقـــد جـــا  مثـــُل )صـــارَ  :"الخضـــريوقـــال محمـــٌد 

 :-الوافر
 بمعَنـــــــــــــى صـــــــــــــاَر فـــــــــــــي اَلفعـــــــــــــال ع ـــــــــــــرٌ 

ـــــــــــــــــــْر ِلَتغـــــــــــــــــــَنمْ    ـــــــــــــــــــاد اْرِج  تحـــــــــــــــــــو ل تَض َع

   
ــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــدَّ َفاْقُع ــــــــــــــــــَتَحاَل اْرَت ــــــــــــــــــدا اْس  َوَراح َغ

 (4) وحـــــــــــــــــــــــــــــــــار َف اَك ـــــــــــــــــــــــــــــــــا واهلل َأْعلـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ   
   

 
ــِا وَســلَّم  –وقولــا  .تض زيــٌد مســافرا   :وذلــك نحــو ــِدي َتْرِجُعــوا َ  )) :-َصــلَّى اهلُل َعَلْي  .(3) ((ا  ُك َّــار  َبْع

َلْو َتَوكَّْلُتم َعَلى اللَِّا )) :-َصلَّى اهلُل َعَلْيِا وَسلَّم  –وقولا  ،(2)چ پ پَچ :-تعالى  -وقولا 
ــرَ  ــْرُزُع الطَّْي ــَرَزَقُكْم َكَمــا َي ــِا  َل ــُدو ِخَماصــا   ،َحــعَّ َتَوِكِل ــُروُح ِبَطانــا   ،َتْغ مــن  –وقــول بعضــ م  .(1) ((َوَت

 :-الطويل 

                                                           
 .من سورة النسا  31اآلية  ((1
 .414/ 1تنظر: حا يتا:  ((4
، وهو في خطبة حجة الودا ، وتماما: ))َ  َتْرِجُعوا َبْعِدي 114، رقم 41/ 1صحيح مسلم:  ،141، رقم 31/ 1صحيح البخاري:  ((3

))  .ُك َّارا ، َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضل
 .من سورة يوس  31اآلية  ((2
 .2112، رقم 1332/ 4، سنن ابن ماجا: 4322رقم  113/ 2، سنن الترمذي: 421، رقم 334/ 1( مسند أحمد: (1
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ـــــــــــــــــَ اِب وَضــــــــــــــــــْوِئاِ   ومـــــــــــــــــا الَمـــــــــــــــــْرُ  ِإَ  كال  

(1)َيُحـــــــــــــوُر َرَمـــــــــــــادا  َبْعـــــــــــــَد ِإْذ ُهـــــــــــــَو ســـــــــــــاِطرُ   
 

  

 .إليكَ دا  النمَّاُم مترد   ما دامَ  كَ بُ حَ صْ نحو:   أَ  ،وا ستمراُر على الخبر ، ُ البقا :ومعنى )دام(
( ،ومعنى )ما زال( علـى قـدر مـا تطلبـا  ،( مالزمُة الخبِر  سم احَ رِ و)ما بَ  ،(ما َفِت(َ و) ،و)ما ان كَّ

المالزمة ف ي مـن مَّا أَ و  ،: وفي الحقيقة أنَّ هذه الربعة للن ي(4)وقال محمد المير .المعتادة الحالُ 
 .ون ي الن ي إثباتٌ  ،حيث الن ي الداخل علي ا

وقات ـــا مالزمتـــا للمطالعـــة فـــي أَ  :فمعنـــاه ،عـــا  ( بعـــد الن ـــي نحـــو: مـــا زال بكـــٌر مطالِ فمثـــال )مـــا زالَ  
نحـو:    ، وبعـد الـدعا .نحـو:   تـَزْل ذاكـَر المـوتِ  ،وبعـد الن ـي .والكـل ،  وقت النوم ،المعتادة

 علُمك نافعا . زالَ 
( بعد الن ي نحو: ما انْ  َ ومثال )ما انْ   م ـتغال    ـكَّ نْ وبعد الن ي، نحـو:   تَ  .أزرَع العينينِ كَّ زيٌد  َ كَّ

 را .عامِ  قلُبكَ  كَّ  َ نحو:   انْ  ، وبعد الدعا .باهلل
وبعـد  . هلل بـالعلمال  مِ وبعـد الن ـي:   ت تـْأ عـا .اهلل محسـنا   ما َفِت(َ ( بعد الن ي نحو: ما َفِت(َ ومثال ) 

 را  بتقوى اهلل.عامِ  :   فت( قلُبكَ  الدعا
وبعــد  .للعلــم ْح قارئــا  رَ ْبــ  تَ  :وبعــد الن ــي .زيــٌد ضــاحكا   حَ رِ ( بعــد الن ــي نحــو: مــا َبــحَ رِ ومثــال )مــا َبــ 

 .(3)َسْعُدك قائما   حَ رِ :   بَ  الدعا
َا ب ْْ وقــول النــاظم:) تقســم  فعــال>ان صــل ال ــجا . وهــو إ ــارة إلــى أنَّ هــذه الَ ماَأْي:  (و ْْ َانطْْ  

 :(2)<ِقسَمْينِ إلى 
  .وناقصا   ،ما يكون تاما :َأحدهما 

 إ  ناقصا . /41/و ما   يكون :والثاني
وكــل  بــل يحتــاج إلــى المنصــوب. ،وبالنــاق : مــا   يكت ــي بــا ،والمــراد بالتــام: مــا يكت ــي بمرفوعــا

 يجوز أْن تستعمل تامة  إ  ثالثة: فعالهذه الَ 
 

 ،اوحــذ  خبرهــ ،لكــن تخــتِ  بجــواز ا قتصــار علــى اســم ا ،إ  ناقصــة ْســتعملتُ )َلــْيَس( فتن ــا   
ـا أَ  ،للـنق  ف ـي مالزمـةٌ  –  بكسر التا –و)َفِت((  هنا.، َأْي: أحدٌ َلْيَس  نحو:   ب ـتح التـا –( أ)َفتَـمَّ

                                                           
، وأبي حيان في: 332/ 1، وهو من  واهد ابن مالك في:  رح الكافية ال افية: 111للبيد بن ربيعة العامري، وهو في ديوانا/  ((1

 .443/ 1، وال موني: في  رحا على الل ية: 1112/ 3ارت ا  الضرب: 
 .24و/  -حا ية المير على الزهرية، اللوحة ((4
، 442 -413/ 1،  رح ال موني: 113 -114/ 4عاني النواسخ في: اللمحة: تنظر المعاني التي ذكرها ال ارح، وغيرها من م ((3

 .333/ 1حا ية الصبَّان: 
 .أ...< ساقط من > ((2
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ـا أَ  ،و)زال( التـي مضـارع ا )َيـزال( .(1)أَ  َ طْ وأَ  ،رسَ بمعنى: كَ  ،ا  فيجي  تام ، اوهو أحد لغاتِ  – زال مَّ
بمعنى: ميَّز المختلط من ال يا  بعض ا عن بعضل فليستا مـن  ،وزال ُيزيلُ  ،بمعنى: انتقل ،يزولُ 

 .(4)النواسخ
ََوغ ُْْ َ  ضْْ وقــول النــاظم:) هــذا البــاِب فــي التصــري   َأفعــال( إ ــارٌة إلــى أنَّ فا َ ْْ َ صْْس  ْْ    
 ثالثُة أقسام:

 (2)،وكثيرل من المتـأخرين (3) ،( عند ال را و)دامَ  ،بات اع )َلْيَس(وهو  ،  بحالصر  تما   ي 

وصححا المرادي  
مـا  كَ ُمـرِ  ا حاصٌل ب ـا، نحـو: ُأكْ منمما يتصر     وَعلَّل بأنَّ الغرَض (1)

وقــر صــلة لــِســحْ مُ  تَ ْمــدُ  ــاأَ و  .اُ م مضــيِ زِ )ما( التُـــنا ، وبأنَّ ــا صــلة )مــا( الظرفيــة، وكــِل فعــل ل  مَّ
 .(1)التامةيدوم، وُدْم، ودائٌم، ودواٌم فمن تصرفات )دام( 

   و   ،فتن ــــا   يســــتعمل من ــــا أمــــرٌ  ،وأخوات ــــا ،وهــــو )زال( ،ومــــا يتصــــر  تصــــرفا  ناقصــــا
 )دام( مضارعا  فقط.ـفتن م أثبتوا ل (1) مصدٌر، و)دام( عند القدمينَ 

   (4)كذا أفاده أبو بكر بن إسماعيل ال نواني .وهو الباقي ،وما يتصر  تصرفا  تاما. 
 

***  
                                                           

، 113/ 3والمحيط العظم: المحكم  ،431/ 12ينظر: ت ذيب اللغة: َأْفتََأ، ( ذكر العلما  أن ا لغة، لكن لم ينسبوها، وتميم تقول: (1
، معجم ال صيح من الل جات 111، معجم ل جة تميم/ 214/ 1، همر ال وامر: 1113/ 3ارت ا  الضرب: ، 24القاموس المحيط/ 

 .13/ 4معجم لغات القبائل والمصار:  ،241العربية/ 
 .112، 114/ 13ينظر: ت ذيب اللغة:  ((4
، همر ال وامر: 433/ 1،  رح التصريح على التوضيح: 433/ 1 ك:، أوضح المسال1114/ 3( ينظر قولا في: ارت ا  الضرب: (3
1 /241.َ
، وأبي حيان في: النكت الحسان في 331/ 1، وابن مالك في:  رح التس يل: 131/ 1( وهو مذهب ابن الخباز في: توجيا اللمر:(2

 عن ابن الدهان.: 241/ 1، وحكاه السيوطي في: همر ال وامر: 13 رح غاية اإلحسان/ 
، المعرو  بابن أم قاسم، عالم بالت سير محمد الحسن بن قاسم بن عبد اهللأبو  ، وهو231 -232/ 1ينظر: توضيح المقاصد: ( (1

ل للزمخ ري، والجني الداني في حرو  المعاني  ، هـ 123توفي سنة   -وهو الغاية في بابا-والنحو واللغة، من مصن اتا:  رح الُم صَّ
 .411/ 3، معجم المؤل ين: 111/ 1، بغية الوعاة: 441/ 1غاية الن اية: : ينظر

 .121/ 12، ت ذيب اللغة: 41/ 4( ينظر: العين: (1
،  رح 432/ 1 ك:، وينظر: أوضح المسال412، وابن الوراع في: علل النحو/44/ 1من م ابن السراج في: الصول في النحو:( (1

َح الصبان في: حا يتا: 241/ 1ل وامر: ، همر ا433/ 1التصريح على التوضيح  : أنَّ )دام( الناقصة ل ا مصدر، 333/ 1. ورجَّ
ُل مصدرا ، فتذا قلنا: أحبك مدة دوامك صالحا ، كان )دوام( مصدَر الناقصِة و)صالحا ( خبره،  مثل: واستدلَّ بأنَّ ا مر )ما( الظرفية تؤوَّ

 أحبك ما دمت صالحا .
بن إسماعيل بن   اب الدين عمر بن علي، نحوي، من  بكروهو أبو  ،14 لطالب اآلجرومية/ الرحمانيةالمواهب ( ينظر: (4

/ 4، العالم: 13/ 1: خالصة الثر: ، ينظرهـ 1213، توفي سنة الدرر الب يةمصن اتا: هداية مجيب الندا إلى  رح قطر الندى، و 
 . 13/ 3، معجم المؤل ين: 14
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08. َ ْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْذ اَ   ْْْْْْْْْْْ و ه ك  َب  ب      ْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْ  ُ واَ   َص 
ََ

ُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ،ََو ك    ُْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوُ َ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ أَ   ُك َب      ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ْ   َ
َََ

08.  ْْْْْْْْْْْ ب  َا        َ،   ْْْْْْْْْْْ ش  ْْْْْْْْْْْ ،َأ و  ْْْْْْْْْْْ ف ،َ  س  َك 
ََ

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ َُ     ب    َ ٍ   ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ َُ ض    َ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ َ  غ   
َََ

08. ْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْ َب ْْْْْْْْْْْ    )أ  َ ُْ ق     ن  َُ ق  ْ    ْْْْْْْْْْْْ َ،َو غ   
ََ

ْْْْْْْْْْْْْْ   َكْْْْْْْْْْْْْْ فَ َ:ْكْْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْْ ف َ   َك  َُ     ْْْْْْْْْْْْْْ ،َأ و  َأ   
َََ

 
ونصـب  ،هـذا البـاب: مـن رفـر المبتـدأ حكـمَ  كـان فعـالهـذه الَ    مـن بـابما تصـرَّ  أنَّ  أي

 .(1) چ پ پ ٻَچ :-تعالى  -فمثال المر قولا  ،الخبر
 ،ن( مصـدر )كـان( الناقصـةوْ )كَ ـفـ ،ن حـاتمل كريمـا  أمـٌر م ـ ورٌ َكـوْ  :ومثال المصدر قولـك 

 .حيـث أنـا نـاقٌ  ن( من وْ و)كريما( خبر )كَ  .و)حاتم( مضا  إليا .وهو مبتدأ مضا  إلى اسما
 .لا و)م  وٌر( ص ةٌ  .و)أمٌر( خبره من حيث أنا مبتدأ

 :-من بحر الطويل  –ومنا قول ال اعر  ،)زال(ـل ال اعل وِوجَد اسم
 َقَضـــــــــى اللَّـــــــــُا َيـــــــــا أْســـــــــَماُ  َأْن َلْســـــــــُت َزاِئــــــــــال

ـــــــــــِك    ـــــــــــَن ُمْغِمـــــــــــُض  َحتَّـــــــــــىُأِحِب  /41/ظ(4)ُيْغِمـــــــــــَض الَجْ 
  

وتنصب الخبـر  لن ـا  ،ترفر ا سم ،ناسخٌة أيضا َأفعالالثالثة ع ر  فعالوُألِحَع ب ذه الَ   
وهـو   َيرفـر  ،ة  مضارعي   مثل هاتيك في الدخول على مبتدأ وخبر  إ  أنَّ خبرها يجُب كوُنُا جملة  

 :(3)ِقْسمانِ وهو  ،إ َّ ضمير ا سم
 ــ ــاأَ و  وهــو )عســى( فقــط. ،وهــو خبــر فعــل الرجــا  ،)أْن(ـمــا يكثــُر اقترانــا ب  ،خبــر )حــرى( مَّ

 )عسى( إ  أنَّ هــذا ل ــ رتا لــم تلزمــاـ)أْن(  لن مــا للرجــا  كـــو)اخلولــع( فيجــب اقترانــا بــ

  لن ـــا موضـــوعٌة لاســـرا  المـــؤدي إلـــى و ـــك( فقـــطة، وهـــو )أَ قاربـــفعـــل الم خبـــرُ و )أْن(، 
القرب، بخال  )كـاد(، و)كـرب(  فتن مـا موضـوعان للقـرب مـن الخبـر، فكَأنـا فـي الحـال، 

ُمْوِ ـَكٌة أْرُضـَنا َأْن تصـير بعـد  ك:، ونحـو قولـفيا من  ي  أْن يقرَ  يو ك من خا  نحو:

                                                           
 .من سورة النسا  131اآلية  ((1
، 431/ 1 ك:، والبيت من  واهد ابن ه ام في: أوضح المسال112للحسين بن مطير أحد  عرا  الدولتين، وهو في ديوانا/  ((4

، 422/ 1، وينظر: معجم  واهد العربية: 244/ 1، والسيوطي في: همر ال وامر: 443/ 1وال موني في:  رحا على الل ية: 
ل في  واهد اللغة العربية: المعجم المُ   .1211، رقم 211، معجم  واهد النحو ال عرية/ 131/ 2 صَّ

 .442/ 1،  رح التصريح على التوضيح: 312، 323ينظر:  رح  ذور الذهب/  ((3
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ــــــِل بــــــدون )أْن(، نحــــــو قــــــول  .(1) چ ٻ ٻ  ٻ ٱچونحــــــو: المعمــــــورة خرابــــــا ، ويِق
 :-من بحر الوافر  – (4)هدبة وهو المحبوس

 
ــــــــْيُت ِفْيــــــــاِ  ــــــــْرُب الَّــــــــِذي َأْمَس ــــــــى اْلَك  َعَس

 َقِرْيـــــــــــــــــــــــــــبُ َيُكـــــــــــــــــــــــــــْوُن َوَراَ ُه َفـــــــــــــــــــــــــــَرٌج   

   
ـــــــــــــــــِك َعـــــــــــــــــانل  ـــــــــــــــــْأَمُن َخـــــــــــــــــاِئٌ  َوُيَ   َفَي

(3)وَيـــــــــــــــــْأِتي َأْهَلـــــــــــــــــُا النَّـــــــــــــــــاِئي الَغِريـــــــــــــــــبُ   
 

   
 

وجملة )َوَراَ ُه َفَرٌج(  .واسم )يكون( ضميُر )اْلَكْرب( (2).ويروى ب تح ا ،-بضم  التا   –و)أمسيُت( 
و)َوَراَ ُه( خبَرهــا  لنَّ خبــر )عســى(   يرفــر إ َّ ضــميَر اســم ا  كمــا  ،ولــيس )َفــَرٌج( اســم ا .خبرهــا
 .(1) ن التصريحع (1)ضريخنقلا ال
 )نحو قولا ،و)كرب( ،وهي )كاد( ،المقاربة َأفعالوهو خبر  ،وما يكثر تجريده عن )َأْن 

 :-من الرجز –نحو قول ال اعر  ،ويقِل اقترانا ب ا .(1) چچ چ چ َچ :-تعالى  - 
 

(4)َقـــــــــــــْد ُبـــــــــــــْرَت َأو َكَرْبـــــــــــــَت َأْن َتُبـــــــــــــورا
 

  - - - - - - - - 
   

 
 .(3)َهَلْكتَ َأْي:  –الموحدة   بضم  البا –و)ُبْرَت(

 
 

                                                           
 .من سورة اإلسرا  4اآلية  ((1
رضي اهلل –سليمان بن الخ رم بن كرز، من بني الحارث،  اعر فصيح، من  عرا  بادية الحجاز، سجن على زمن معاوية أبو  ((4
  . 14/ 4، العالم 243: معجم ال عرا ، المرزباني/ ، ينظرهـ 12ن، توفي تمنا البيتاِن المذكوراِن في الم فقال في ذلك  عرا ، -عنا
، والزمخ ري في: 12/ 3، والمبرد في: المقتضب: 113، 114/ 3والبيت الول من  واهد سيبويا في: الكتاب:  .11في ديوانا/  ((3

ل/  ، 11/ 4، المقاصد النحوية: 344/ 3وينظر: خزانة الدب:  ،، وغيرهم211/ 1، وابن مالك في:  رح الكافية ال افية: 314الُم صَّ
ل في  واهد اللغة العربية: 24/ 1معجم  واهد العربية:   .141، رقم 312، معجم  واهد النحو ال عرية/ 343/ 1، المعجم الُم صَّ

 .334/ 3ينظر: خزانة الدب:  ((2
 .442/ 1ينظر: حا ية الخضري:  ((1
 .442، 443/ 1على التوضيح: ينظر:  رح التصريح  ((1
 .من سورة البقرة 11اآلية  ((1
، معجم  واهد النحو 211/ 4معجم  واهد العربية:  34/ 4، وينظر: المقاصد النحوية: 441/ 4وهو في: ملحع ديوانا:  لرؤبة ((4

ا َرَأْيَت َبْيَ سا َمْثُبوَرا ...، وتماما:3321، رقم 113ال عرية/   .َلمَّ
 .131/ 4، الصحاح: 332/ 1اللغة:  جم رةينظر:  ((3
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 عَ ِ ـطَ وَ  ،ىللغـنم يتغنـ نحـو: أن ـأ السـائعُ  ،ْن()أَ ـال رو  فال يجوز اقترانـا بـ َأفعال خبر مَّاأَ و 
 ي.صل  يُ  عمٌرو عَ لِ عَ وَ  ،كتبُ خالٌد يَ  ذَ خَ أَ و  ،مُ كلَّ تَ بكٌر يَ  لَ عَ جَ وَ  ،زيٌد يدعو
 

*** 
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 ) :]باب
 
  (ام

 
 ال

 
 ام  ع

 
 ل

 
 ة ع

 
 م

 
 ) ل

 
 ل
 
 ي

 
 (1) [(س

 
 قال الناظم:

زَبِقييييييياز)َ ي َس يَمييييييي  ز ييييييي)(2)َوِفييييييياز     ييييييي  ِز .78 زإن 
زز

ِمييييييييييييييٌ ،زَوِمييييييييييييينز زإن  زُوِقيييييييييييييا)َنف يييييييييييييٌا،زَوَمن 
ززز

َمَبيييييييييين زَييييييييييي زَ ييييييييييي ن  زَميييييييييي ز    َزز:ي يييييييييي .77 ز،زَوَذ زََلزُيع 
زز

ييييييييييو:زَميييييييييي زَ ييييييييييَذ زَبَ يييييييييين ييييييييييَ زَمِميييييييييييَبزَن   زِعن 
ززز

 
َأْي:  (3) ،ه ا ف   الممن  لُ ثْ ألنَّه ا م   ف   المم ل   )َلْيَس(الحجاز )ما( النافية ب أي: َألحَق أهُل 

 ڤ ڤزچ نح  م: ،مينص  بم  به  ا ال ب  اَ  ،نف    الح  ال ان  ق افي  عق  فيافم  م  به  ا ا    مَ ه  ا لنَّ أَ  ف   

/م لك    تممل انقهم إ َّ بشامي  تة ،بالنصب (5) چ ڤ ڤ ڤزچ مقال: ،(4) چ ڤ
 منها ثعثة:ذكا المصنف  /22

( النفُ  ا    باه ا ب  األمل: أْ    ينتقَض  ف ع يج مز نص ب )ق ا م(  (2) ،نح م: م ا زي قَّل إ َّ ق ا مَّل  ،)إ َّ
 .(8)مالشلمبي  (7) ، عفًا ليمنس

                                                           
 .تق يم ماقة الكتاب يقتضيها[ زياقة ...] ((1
 أثبتناه.ف  ب: الحجازي، مالصماب ما ( (2
أ َّ الشبه بينهما م  أمُجٍه  مه : ق ملها ال  المبتقأ مال با، مكمنها للّنف ، مكم  الّنف   ،587/ 2ذكا اب  الصا غ ف : اللمحة:  ((3

 .نف  حالٍ 
 .م   ماة يم ف 31اآلية  ((4
 .م   ماة المجاقلة 2اآلية  ((5
مه  مشبهة ب )ليس( م   ،إبيال املها أ َّ )إ ( تمجب ال با، فبيل ممن  )ما(ة أ َّ الّ  ،257الل النحم/  ذكا اب  المااق ف : ((2

 .جهة الممن    اللفظ
همع  ،223/ 1، شاح التصايح ال  التمضيح: 325الجن  القان /  ،187/ 2شاح الاض  ال  الكافية: ينظا قمله ف :  ((7

بِّّ  اْلَمَ ءَأُبم ابق مهم ، 274/ 1حاشية ال ضاي:  ،448/ 1الهمامع:  ، االم بالنحم مالشما، اْلَبْصا يّ  ،الاَّْحَم  ُيمُنس ب  حبيب الضَّ
بغية  ،323 /البلغة ، ينظا:ه  182 ، تمف   نة النماقام اللغات، م ممان  القاآ  الكبيا،  ممم  أ ذ انه  يبميه مالفااء، م  مصنفاته:

 .347/ 13 :ممجم المؤلفي  ،325/ 2 :المااة
ه، 245، االم بالنحم، م  مصنفاته: التمي ة، مشاح الجزملية، تمف   نة اما ب  محمق ب  اما األزقي اأَلْنَقُل   ّ ال  أبم  ((8

 .312/ 7ممجم المؤلفي :  ،225، 224/ 2، بغية المااة: 221، البلغة/ 332/ 2: إنباه الاماة: ُينظا
 /1، مال ضاي ف  حاشيته: 448/ 1ال يمي  ف : همع الهمامع: ، هذا القمل له، مكذا 325مقق ن ب المااقّي ف : الجن  القان / 

 .: "امل )ما( م) ( المشبهتي  ب )ليس( مشاميَّل بتأ يا ال با271فهم يقمل ف : التمي ة/   ، مف  كتب الشلمبي   عف ذلك274
مما ظاهاه أ َّ )ما( أاملت فيه امل : "ممما جاء 888/ 2ميقمل أيضًا ف : شاح المققمة الجزملية:  .مبمق )ا ( م)إ ( يبيل النفُ "

 )ليس( مع مجمق )إ ( ف  ال با نحم قمله: 
 مما صاحُب الحاجات  إ  ُممذََّبا    مما القَّْهُا إ  منجنمنًا بَأهل ه  

  .فليس ال  ظاهاه، ملكنه ُتؤمل تأميًع   تكم  ) ( فيه ااملة امل )ليس("
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 أم غيا ذلك. ،مجامااً ، َأم حا ً ، َأم ظافاً  ال باُ   ماء كا  ،م  بُاها ال  ا مهاالثان : أْ    يققَّ 
ْ ( بمقها زا قة كافة  كما  ماء قلنا: إ َّ )إ   ،فإْ  زيقت بيل املها ،ْ (ُتزاق بمقها )إ  الثالث: أْ    

 .(2)إنها نافية  كما انق الكمفيي  :قلناَأم  (1) ،هم انق البصايي 
ف ع يج مز نص ب  ،ال   ا  مها–ممج امٍا  ،مه م غي ا ظ افٍ  –الااب ع: أْ    يتق قم ممم مل ال ب ا 

 .(3)زيقَّل آكلَّل  كَ ما يمامُ  ك:)آكل( م  نحم قمل
إ َّ إذا كان ت الثاني ة  ،نحم: م ا م ا زي قَّل ق ا مَّل  ،فإْ  تكاات بيل امُلُها ،ال امس: أْ    تتكاا )ما(

 :-م  بحا الاجز  –كقمل الشااا  ،  مؤ  ًة فيبق  الممل ،مؤكقًة لألمل  ،نافيةً 
   ُيْن                 َك األَ                  تأ ِّ               يًا َفَم               ا

م          اٍم أح          قَّل    (4)ُمْمَتص           َماَم          ا م           ْ  ح 
 

  

 ،-َص     لَّ  اُل َاَلْي     ه  مَ       لَّم  –ل     ك اقت     قاًء ب      النب ِّ  ةً مالم      ال  من      ي ،م     ُة بالج     اه  فْ أي:   تك     ْ  الاِّ 
مام  ،مالصالحي   ألنَّه ما يمنع أحقَّل م  الممت  .(5)ممناه: الممتُ  – ءبك ا الحا –مالح 

نح م: م ا زي قَّل بش  ٍء إ   (2) ،ف إْ  ُأب قَل بي َل امُلهُ ا ،مال اقس: أْ    يبقَل م   باه ا ا  مَّل ممج بَّل 
م  يج  مز أْ   ، ب  ٍا ا    المبت  قأ ال  ذي ه  م )زي  قَّل(>)بش ء( ف    مح  ل اف  ع ف   ،  يمتم  ق الي  ه ش   ءَّل 

ميج   مز أْ  ُيجم   َل  (8)، ء(َش   ب  ( ب   قلَّل م     ) ءَّل م)َش    ،ا     )م   ا( اً  ب   ا  (7)<نص   بٍ  يك   مَ  ف     مح   لِّ 
 محين    ذ يج   مز أ ْ  ،إ  ه   م ش    ءَّل  م)إ ( حين    ذ بممن    : لك    ، َأْي: (  ب   َا مبت   قأ مح   ذمفٍ )ش    ءَّل 
  )بش ء(  باًا ا  )ما(. يكم 

                                                           

 .185/ 2، شاح الاض  ال  الكافية: 172/ 3، األصمل ف  النحم: 51/ 1، المقتضب: 221 -222/ 4الكتاب:  ينظا: ((1
/ 3، ااتشاف الضاب: 182/ 2شاح الاض  ال  الكافية:  ،482 ،53، شاح القصا ق ال بع/ 374/ 1ينظا: ممان  القاآ :  ((2

 .477/ 1، همع الهمامع: 212، الجن  القان / 1222
ال  هذه الشامي  272 -228/ 1 ك:ماب  هشام ف : أمضح الم ال ،527 -522/ 1تمضيح المقاصق: ا المااقّي ف : اقتص ((3

  .األابمة
/ 2، ماألشممن  ف : شاحه ال  األلفية: 882/ 2، متمضيح المقاصق: 328لمجهمل، مهم م  شماهق المااقّي ف : الجن  القان /  ((4

 .533/ 2: ممجم شماهق المابية: ، مينظا452/ 1، مال يمي  ف : همع الهمامع: 352
 ..11/ 4، تهذيب اللغة: 33/ 3المي : ينظا:  ((5
 .323/ 1، مالصبا  ف : حاشيته: 322، 323/ 1ذكا الشايي  األ ياي  اب  اقيل ف : شاحه ال  األلفية:  ((2
 .ب...<  اقي م  > ((7
 .287/ 1، األصمل ف  النحم: 421/ 4، المقتضب: 312/ 2ينظا: الكتاب:  ((8
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 ،چَم زَ يَذ زَبَ ينٌززچ:(2)م قاأ اب  م ممقه  لغت  مب   (1)،الشامي مع مجمق   مْ لَ مَ  ،مبنم تميم   يمملمنها

(  باه ،مبتقأ (3) ذا(ه، م))ما( نافية مهملة   امل لها ف ززچ:(4)مُنق ل ا   ااص مٍ  ،م)بشاَّل مي ز ين 

أل َّ )م ا( ح افَّل   ي  تبا با   م   ،: ملغة تميم ه  القي اس(2)قال  يبميه (5) ،بالافع چأمه ُمُهب
  حمًع ال   )م ا( )َلْيَس(مقق أهملما  .فما  ي تبا فحقاه أْ    يمملَ  ،مالفمل ،لق مله ال  ا  م

 .(12) ب  هشام (8)ا  المغن  (8)ضايّ  نقله ال ،فعبالاَّ  (7) ،الييُب إ  الم كُ َلْيَس  ف  قملهم:
مه م  ،( بالقص ا  لل مز    يي ) ف  (11)،الحي اء ايب اً َأْي: لَ ْيَس  (   ي ز يين  زم زمقمل الناظم:)  

 ./22 /ظ (  باهاَ ين   ز)م ،(م ا م )
 

*** 
 

                                                           
 -72، لغات القبا ل/ 153، المقتضب ف  لهجات الماب/ 245، 243لهجة تميم/ ، 188/ 4، المقتضب: 58/ 1ينظا: الكتاب:  ((1
75. 
، 248/ 4ممجم القااءات، ال ييب: ، 272/ 2حيا : أبم  البحا المحيي،، 722/ 1إاااب القااءات الشماذ، المكباي:  :ينظا( (2
 ،الهذل ، الصحاب  الجليل، م  ال ابقي  األملي   شهق بقاًا مالمشاهق كلها ق ال ب  م ممق ب  غافل ب  حبيباب ابق الاحم أبم  مهم

 .458/ 1النهاية: غاية  422/ 1 يا أاعم النبعء:  ،384/ 3: أ ق الغابة: ، ينظاه  ف  المقينة 32تمف   نة 

 .ذاف  ب:  ((3
ه ، ُينظا: ممافة القااء 127القاائ، أحق القااء ال بمة، تمف   نة  األ قي مم هم، الكمف    النجمقب  أب ااصم ب  بهقلة أبم بكا ((4

 .248/ 3، األاعم: 348، 342/ 1، غاية النهاية: 54، 51الكباا ال  اليبقات ماألاصاا، الذهب / 
الممضح ف  مجمه ، 228: ال بمة ف  القااءات، اب  مجاهق/ ، ينظاالمفضل ا  ااصم، ملم يام  الافع ا  ااصم غيُاه ( اماه(5

 .322/ 8ممجم القااءات:  ،728القااءات ماللها، اب  أم مايم/ 
 .57/ 1ينظا: الكتاب:  ((2
 .242لهجة تميم/ : ، مينظاإ َّ أنَّهم زامما أ َّ بمضهم قال: َلْيَس الَييُب إّ  الم  ُك" ... ":147/ 1الكتاب: ف :  قال  يبميه ((7
 .273/ 1( ينظا: حاشية ال ضاي: (8
ممغن  اللبيب ا  كتب األااايب م  أشها كتب اب  هشام النحمية، صنَّفه ال  ثمانية أبماب، حققه منه،  -817/ : الصفحةنظات ((8

مم تصاات كثياة، مله حظمة ماليه إقبالَّل م  يلبة الملم، ينظا: كشف  ماات اقيقة، اليه شامح محماشٍ يبع أكثا م  ش ب، م 
 .542 -538، القليل إل  المتم  الملمية/ 327، اكتفاء القنمع بما هم ميبمع/ 1747/ 2الظنم : 

المصاّي، إمامَّل ف  المابية مالنحم، م  مصنفاته:  األنصااّي الحنبل ّ  ب  ابق ال ب  هشام ابق ال ب  يم ف ب  أحمق محمقأبم  ((12
أمضح الم الك، مشذما الذهب، مامقة اليالب ف  تحقيق تصايف اب  الحاجب، مقيا النقى مبل الصقى، مغياها، تمف   نة 

 .123/ 2ممجم المؤلفي :  ،182/ 2، شذاات الذهب: 5/ 3، أايا  المصا: 28/ 2: بغية المااة: ، ينظاه 721
 .2147/ 5، الصحاح: 285/ 11تهذيب اللغة: ينظا: ( (11
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  :باب
 
( و
َّ
 هاخوات  أ  )إن

 
98. () وَ َناَصَ  ْ حححححححححححححححمَ  َنْ ِصححححححححححححححح ا  ِإنَّ  َوَمْصحححححححححححححححما
  

 َنْ َفعاححححححححححححححححححححححححححححح ا  َوَ نَّ احححححححححححححححححححححححححححححو  َوَخَ ححححححححححححححححححححححححححححح    
   

   َو ْكِ ححححححححححح ِ َوْجححححححححححح    ْ ف  َوَغْيححححححححححح ا َمحححححححححححَ َ ححححححححححح .89
  

(  َو ْفَنْمَصححححححححححححححححَ ِلَ حححححححححححححححح   َمْصححححححححححححححححَ  ِ ح)ِلحححححححححححححححح  ِإنَّ
   

 
وهيي ريفو م َمبَّيٌب ةم بال عيل الما يي  ،هذا هو القسم الثاني من العوامل الناسخة لالبتداء

 (1)،وفي كوِن ا على ثالثة أرف  ،في كوِن آخفها مالزمًا لل تحأَّْي:  ، ف ي الل ظوالمعنى في الل ظ
 وفي دخول نون الوقاية علي ا.

كمييييا أفيييياد   فعييييال،كا َّ  ءوفييييي لزوم ييييا ا سييييما (2)،فييييي دالت ييييا علييييى المعييييانيأَّْي:  وفييييي المعنييييى:
 .(3)النبتيتي

 (5)خالفيا للكيوفيين  (4)،عند البصفيين ،ففعًا غيفَّ الففع الذي كان فيه ،خبفَّ َ  وتَّففعَ  ،تَّْنِصَب المبتدأ
ويجَب  ل ا. والمففوع ب ا خبفاً  ،ويسمى المنصوب ب ا اسمًا ل ا .فإٌنه عندهم باٍق على الففع ا ول

جييافًا ومجييفوفا  فإٌنييه ا ، أَّو إٌا إذا كييان الخبييَف ظففيياً  ،وتيييخيف الخبييف ،تقييديم ااسييم فييي هييذا البيياب
نرييو: إٌن زيييدًا  إٌا لمييانٍع فيجييب، .نرييو: لييينَّ هنييا غييفَّ ال ييارِه فييي ن قييه ،بييل يجييوز ،يليزم تيييخيف 

 .الدافل ي 
ييٌلم  –وقولَييَه  ،فييي نرييو: إٌن عنييد زيييٍد أخييا أَّي ييًا  ويجييب تقديمييه  لَّْيييِه وسَّ ييٌلى اَ  عَّ ِإٌن ِفييي )): -صَّ

ِة لََّبْغالً  نما وجب التيخيف في الم ،(6) ((الٌصالَّ والتقديَم  ،ال ا ول  امتناع تقديم الخبف مع الالمثوا 
 ييالء ام اابتيداءإامتنياع  وفيي الثالي   ،وفتبيةً  ،في الثاني  ِلئاٌل يعود ال يميف عليى متييخٍف ل ظياً 

   فَّيقسام الخبف الظففي ثالثةم.)إٌن(يل

                                                           
 ... أَّو أكثف، في)لعٌل(، و)كيٌن( على أفبعة أرف ، و)لكٌن( على خمسة أرف .((1
 .في)إٌن(، و)أٌن( ت يدان معنى: أٌكدَن، و)كيٌن( بب َن، و)لين( تمنيَن، و)لعل( فجون ((2
 .401/ 1رابية الصٌبان: ينظف: و  ،505 البَّفٌية/ ينظف: فَّْتح فَّب   ((3
 .219/ 1بفح ا بموني: ، 393، الجنى الداني/ 144/ 1، اإلنصا  في مسائل الخال : 41، اللمع/ 131/ 2الكتاب: ( ينظف: (4
، أسفاف العفبية/ 144/ 1اإلنصا  في مسائل الخال : ، 230/ 1ا صول في النرو:  ،103 /العلماء مجالس: قول م في ينظف ((5

 .490 /1، همع ال وامع: 523/ 1، تو يح المقاصد: 123

 .923، فقم 243/ 1، سنن أبي داود: 1216، فقم 65/ 2صريح البخافي: ، 3563، فقم 29/ 6مسند أرمد:  ((6
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نمييا  ييولييم يييفاعَّ فييي )كييان(  لِ  ،هنييا التفتيييبَ  (1)وفعييي وا   ،مثييل )مييا( ،ةوال فعي يي ،ةهييذ  بالرففي يي ع ِ  َّ
 :-من برف ال ويل – (2)نيْ نَّ وما أرسنَّ قول ابن عَ  أَّفعال،وأخوات ا   ٌن ا  ،وأخوات ا  ولَقٌوِة )كان(

 
لَّيييييييييييييْم َيِجيييييييييييييْز  ييييييييييييييَّن ي ِميييييييييييييْن أَّْخبَّييييييييييييياِف )إٌن( وَّ  كَّ

ييييييييييييييييدم ِفييييييييييييييييي    الَّييييييييييييييييَه أَّرَّ  الٌنْرييييييييييييييييِو أَّْن يَّتَّقَّييييييييييييييييٌدمَّ

   
نِيييييييييي ييييييييف  ِمييييييييْن نَّييييييييدَّا َّ يََّجف  ييييييييْفَ  جَّ ييييييييى رَّ  عَّسَّ

(3)ِإلْيييييييييييييي َّ فَّيَّْ يييييييييييييِري ِفيييييييييييييي َعيييييييييييييالَّ َّ َمقَّيييييييييييييٌدما  
 

   
  

نمييا قييٌدم الخبييف الظففييي هنييا دون )مييا(  ِلقييٌوة هييذ   ببييب  ا ال عييل فييي الل ييظ   فيمييا مييفٌ  والمعنييى ،وا 
وهييو  ،)مييا( ف ييي مرمولييةم علييى الجامييد ٌميياأَّ و  ،وهييو: )كييان( ، ن  ييا مرمولييةم علييى ال عييل المتصييف 

)  .(4) )لَّْيسَّ
 :(5)نِ وجواز ا مفيْ  ،ووجوب ال تح ،)إٌن( ثالثة أروال: وجوب الكسفيثٌم اعلْم أٌن ل

 نيه إنريو: ظَّنَّْنيَن زييدًا  ،موقيعَّ المصيدف قيعتوليْم  ،فيجب الكسَف فيما إذا وقعَّْن موقعَّ الم فد
 كل مو ٍع هو للجملة. وفي /25/و ،قائمم 

 وخبفها بمصدف. وتقدف هي مع اسم ا  ويجب ال تَح في كل  مو ٍع هو للم فد 
  ِمو ع يصح  فيه ااعتبافان كل في ويجوز ا مفان. 

 
سيييٌد مو  ،سيييٌدهاموجيييب ال يييتَح إذا وجيييبَّ سيييد  المصيييدف أَّْي:  (6) ([ِلَ ححح   َمْصحححَ  ]وقيييول النييياظم:)

ْن جاز ذل  جاز .فإْن امتنع ذل  وجب الكسفَ  . ايمعمول قيٌدَف بيه هيو مصيدف والمصيدف اليذي ت. وا 
  ظففًا.، أَّو ن الم ا  اسم ا إْن كان جامداً وْ والكَّ  ،مبتقاً  خبفها إْن كانَّ 

                                                           
 .يفاعى: ب ((1
م المراسنأبو  ((2 ، لغوي وأديبد مبقال ا َّْنصاِفي   د بن نَّْصِف ا ِ َمرَّ ، توفي : ديوان بعف، ومختصف جم فة اللغةوباعف، مما خل ه ي 

 .59/ 12معجم المؤل ين: ، 33/ 5، الوافي بالوفيان: 14/ 5، وفيان ا عيان: 2661/ 6هي، َينظف: معجم ا دباء:  630سنة 
بنص ا وال قفة  .355/ 1: معجم بواهد العفبية: ، وينظف263، وذكفهما ابن هبام في: بفح بذوف الذهب/ 94البيتان في ديوانه/  ((3

 .294 /1في: رابية الخ في: 
 .295، 294/ 1، رابية الخ في: 264ينظف: بفح بذوف الذهب /  ((4
أو ح إلى ثمانية، وابن هبام في:  ،415 -404وموا ع كل  من هذ  ا روال كثيفةم، أوصل ا المفادي  في: الجنى الداني/  ((5

 .، إلى تسعة333 -324/ 1  :المسال
 ]...[ زيادة يقت ي ا السياق. ((6
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ِلمين(  يا بيالم فد   ٌن  ياب  يصيٌح تيويلَ  ْن ليمْ وا ِ  ،وكذا يجب ال تَح إذا سيٌدن مسيٌد م عيولي )عَّ
 :نِ مفيْ أرد أَّ ال تح على 

  تيولي ا بالمصدف.ِإٌما 
 )ِلم ِلمَن أٌن  قائمم. ،مع عدم التعليق بالالم ،أو وقوع ا موقع م عولي )عَّ  نرو: عَّ

 

*** 
 

 هاَ ححححححححححححححححححَل ِإنَّ  َوَ نَّ  َوَلَعححححححححححححححححححح    يَ َوْهحححححححححححححححححح .89
  

 َكححححححححححححححَثنَّ  َلْيححححححححححححححَ    احححححححححححححح َّ َلِكححححححححححححححنَّ  َوَ حححححححححححححح   
   

يييييٌدها بعَ ييييي م خمسيييييًة  ،وصيييييوارباَت ا فيييييي هيييييذا الكتييييياب سيييييتةم  ،)إٌن( :أي بإسيييييقا  )أٌن(  (1)وعَّ
، وأففدهييا ببيياب ولييم يييذكف )ا( هنييا  لكثييفة أركام ييا .الم تورية   ن ييا فييفَع المكسييوفة علييى الصييريح

يي ا. ييٌل(  لكون ييا بمعناهييا يخص  نمييا يكييون  ،وزاد بعَ يي م )عسييى( فييي لغيية قليليية  رميياًل علييى )لَّعَّ وا 
 :-من برف ال ويل  –كقول الباعف  (2) ،اسم ا  ميف نصٍب متصالً 

ل  ييييييييييييا يييييييييييياهَّا نيييييييييييياَف كيييييييييييييس وَّعَّ (3)فَّقليييييييييييَن عسَّ
 

  ----------------- 

  

 وابن (6)،في إ الق فعليت ا (5)وخالفًا للجم وف (4)،وفاقًا للسيفافي ،)لَّعٌَّل(يوهي رينئذ رف م ك
  

                                                           
، هذا القول 59، وابن هبام في: مغني اللبيب/ 524/ 1، ونعن المفادي  في: تو يح المقاصد: 131/ 2هو سيبويه في: الكتاب:  ((1

 بيٌنه الصريح كما فعل البافح.
، الل جان العفبية 1233/ 3، افتبا  ال فب: 445 -446/ 2الف ي على الكافية: لم ينسبوها إلى قوٍم بعين م، ينظف: بفح  ((2

: بيٌن ا لغٌية. والباهد اآلتي 316/ 1  :ونعت ا ابن هبام في: أو ح المسال ،210/ 1 معجم لغان القبائل وا مصاف:، 343القديمة/ 
 .لبخص ر فمي، ولعٌل في ذل  إرالة من م إلى لغة الباعف

، 469، وهو من بواهد المفادي  في: الجنى الداني/ 40، 33/ 22ن لصخف بن جعد الر فمي، َنِسب إليه في ا غاني: صدف بي ((3
معجم بواهد  ،42/ 2المقاصد النروية:  ، وينظف:432/ 1، والسيو ي في: همع ال وامع: 204وابن هبام في: مغني اللبيب/ 

 فآتي نَّْروَّها فَّيََّعودها. : تَّبٌَّكىعجز و  ،611، فقم 252، معجم بواهد النرو البعفية/ 103/ 1العفبية: 
، عالم بالنرو واللغة وا دب والتفاجم، من اْلمَّْفَزبَّان ا  بن عبد بن اْلرسن أبو سعيد، وهو 139/ 3ينظف: بفح كتاب سيبويه:  ((4

/ 1 :الفواة إنبا  ،23 /النرويين العلماء تافيخ، ينظف: هي 363، توفي سنة البالغة، صنعة البعف، أخباف النرويين البصفيينمصن اته: 
 .242/ 3 :المؤل ين معجم، 195/ 2ا عالم:  ،343

 .290/ 1، رابية الخ في: 392/ 1، رابية الصٌبان: 293/ 1ينظف: بفح التصفيح على التو يح:  ((5
والدليل على فعلية )عسى( اتصال  مائف الففع  ،: أٌن الصريح ما ذهب الجم وف462 -461ذكف المفادي  في: الجنى الداني/  ((6

 البافزة ب ا، نرو: عسين، وعسيت م، ولراق تاء التيني  ل ا، نرو: عسن هند أن تقوم.
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 و)عسا ( فيه ثالثة مذاهب: ،ثٌم إٌن نرو )عسا ( في إ الق رففيت ا. (2)وثعلب (1)،السفاج 

 لَّعٌَّل(.ي ا رف م كنٌ أَّ  (3)فمذهب سيبويه( 
 لكين انعكييس  ففييا اإلسييناد  ييا علييى ا صيل تعمييل عمييل )كييان(نٌ أَّ  (4)لمبَّييف دوميذهب ا ، 

وَجِعيييلَّ خبيييَف   ،فيييي ا صيييل وهيييو ال يييميف َجِعيييلَّ خبفَّهيييا مقيييدماً  (كيييان)كيييان مبتيييدأ  فميييا
 في مرل  نصٍب. اسمَّ ا مؤخفًا  فال ميف على هذينِ 

  َّ لكييْن نيياب  ،وال ييميف اسييم ا فييي مرييل  ففييعٍ  ، ييا علييى ا صييلنٌ أَّ  (5)خ ييهومييذهب ا
 ،وهييذا مييفدودم بيييٌن الخبييفَّ فييي البييين الميياف مففييوعم  .النصييب عيين  ييميف الففييع  ييميف

 .(6)ا في المتصل ،نَّ نْ يَّ نرو: ما أنا كَّ  ،في المن صل نْ ما َسِمعَّ وبيٌن النيابة إنٌ 
يييٌل(َوَ ححح َّ وقيييول النييياظم:)  يييٌل( )عَّ ، فزييييدن اليييالم ا وليييى ،(  إبيييافة إليييى أٌن ا صيييل فيييي )لَّعَّ

تٌييىاسييتعماًا   /25 /ظفصيياف هييذا ال ييفع مييع الزيييادة أكثييف كمييا أفيياد  القاسييم  ،صيياف لغييًة فصييرى رَّ
 .(5)الرفيفي

يييٌل(: ، أبييي فها أفبيييعم من يييا اً عبيييف  (3)ابييين اليييوفدي ، ذكيييفول يييا لغيييانم كثييييفةم >  يييٌل( ،)لَّعَّ  ،و)عَّ
ٌل( قوَل الباعف  (9) .<و)أٌن( ،و) ٌن(  :-من برف ال ويل  –فمثال )عَّ

 

                                                           
 في القفاء ارتجاج سيبويه، كتاب بفح، عالم بالنرو واللغة وا دب، من مصن اته: البغدادي س ل بن السفي بن مرمد أبو بكف ((1

 هبام ابن كلٌّ من نسب، 19/ 10 :المؤل ين معجم ،109/ 1 :الوعاة بغية ،265 /البلغة، ينظف: هي 316توفي سنة  اابتقاق، ،القفاءة
، والخ في 392/ 1، والصبان في: رابيته: 293/ 1وا زهفي في: بفح التصفيح على التو يح:  .26في: بفح بذوف الذهب/ 

"فيٌما قول م: عسا   :إذ يقول  ما يبدو خال  ذل  :124/ 2: : ا صولكتابه وفي ،هذا القول ابن السفاج .290/ 1في: رابيته: 
تعالى  -وا   .وهذا يدل  على أنه فعل مثل )فمى( .فماني" :فما ، وعساني مثل :فالكا  منصوبة   ن  تقول: عساني، فعسا  مثل

 .أعلم -
 البيباني، يريى بن العباس أرمد أبو، وهو 392/ 1، رابية الصٌبان: 293/ 1ينظف قوله في: بفح التصفيح على التو يح:  ((2

 291المجالس المعفوفة بمجالس ثعلب، توفي في بغداد سنة و  القفآن، معانيو  فأس المدفسة الكوفية في زمانه، من مصن اته: ال صيح،
 ..203/ 2 :المؤل ين معجم ،36 /البلغة ،131 /ويينالنر العلماء تافيخهي، ينظف: 

 .355 -354/ 2ينظف: الكتاب:  ((3
 .51/ 3ينظف: المقت ب:  ((4
، 465/ \، الجنى الداني 465/ 1، بفح الكافية البافية: 564/ 2، اإلنصا  في مسائل الخال : 155ينظف قوله في: الَم ٌصل/  ((5

 .333/ 1مال  في: بفح التس يل: ، وتابعه ابن 432/ 1همع ال وامع: 
 .290/ 1كالم البافح على )عسى( في: رابية الخ في: نص   ((6
 49قال في: ملرة اإلعفاب/  ((5

ل( )عَّ ى لَّعَّل ...ثٌَم )كَّيٌَّن( ثٌَم )لَِّكٌن( وَّ  وَّالل غََّة اْلمَّْبَ وفََّة اْلَ ْصرَّ
 .210/ 1 لغان القبائل وا مصاف:معجم  ،535/ 2، الل ْمرة: 142وينظف: بفح ملرة ااعفاب/ 

ٌَّن، وأٌَّن، وَّفَّعٌَّن، وَّفَّغٌَّن".143قال في: بفح التر ة الوفدية/  ((3 لَّعٌَّن، وعٌَّن، ولَّغٌَّن، وَّغٌَّن، و َّ ٌل، وَّ  : "وهي: لَّعٌَّل، وَّعَّ
 .ب...< ساق  من > ((9
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ييييييييييييييييٌل الٌنييييييييييييييييوَّ  ِبالييييييييييييييييٌداف تجمييييييييييييييييع بَّْيننَّييييييييييييييييا  وَّعَّ

ييييييييييِ  ِفييييييييييي ِغْمييييييييييدِ    ْيرَّ ييييييييييَع الٌسييييييييييْي َّاِن وَّ وَّهَّييييييييييْل َيْجمَّ
(1)

 

  

 :- (2)من الخ ي  –وقول اآلخف 
لٌييييييييييييييييييييييييييييييييييي َّ أنْ   ا َتِ يييييييييييييييييييييييييييييييييييينَّ اْل َِّقييييييييييييييييييييييييييييييييييييفَّ عَّ

فَّعَّييييييييييييييييهْ    ييييييييييييييييعَّ يَّْومييييييييييييييييًا وَّالييييييييييييييييٌدْهَف قَّييييييييييييييييْد فَّ تَّْفكَّ
(3)

 

  

( يف وليوا  ،السياكنين ءَريِذفن  التقيا ، لكينب تح النون  اتصياله بنيون التوكييد الخ ي ية –ي)َتِ ينَّ
 .الساكنين ءالتقا لدفع  ذل  لرذفن الياَء وَكسفن النونَ 

 :-من الكامل  –قول امفئ القيس  (4) ومثال ) ٌن(
لييييييييييييييى الٌ لَّييييييييييييييِل الَمِريييييييييييييييِل  ن نَّييييييييييييييا ييييييييييييييا عَّ  َعوجَّ

نَّْبكييييييييييي الييييييييييد يافَّ كمييييييييييا بكييييييييييى ابييييييييييَن ِرييييييييييزامِ   
(5)

 

  

عليى أريد الت اسييف  –ومن ذلي   ،ِن السوقَّ أٌن  تبتفي لنا بيئائْ ومثال )أٌن( قول بعِ  م: إِ  

وعليييييى كيييييون )أٌن( بمعنيييييى  ،(6) چ ی ی ی ېئ ىئ ىئ ىئ چ:-تعيييييالى  -قوليييييه  –

  .چ ی    ىئ ىئ چويبتدئ  ،چ ىئ ېئ چ :-تعالى  -)لَّعٌَّل(  يجوز الوق  على قوله 

                                                           
: في خزانة ا دب:  ((1  .516/ 3للَعدَّيل بن الَ ْفخ العجلي 
: أٌن 332/ 3، وذكف الصبان في: رابيته: 450/ 11من المنسفح، نٌص على ذل  البغدادي في: خزانة ا دب:  والصواب أٌنه ((2

 .أخف  من المق وعة و من المنسفح بدليل أبيان فمن زرافان وعلل،  هبسبب ما دخل فيهوقع  بين البرفين الخل َّ 
ْيٍع، َنِسبَّ إليه في: البيان والتبيين:  ((3 ، وهو من 351/ 1عفاء: ، البعف والب103/ 1، أمالي القالي: 341/ 3البين لألَّْ بََّ  بَن َقفَّ

، 433/ 1، والسيو ي في: همع ال وامع: 206، وابن هبام في: مغني اللبيب/ 1419/ 3في: بفح الكافية البافية:  بن مال بواهد ا
، معجم 222/ 4، المعجم الَم ٌصل في بواهد اللغة العفبية: 216/ 1، معجم بواهد العفبية: 452/ 11خزانة ا دب: : ، وينظفوغيفهم

 .1661، فقم 434بواهد النرو البعفية/ 
 أٌن، والصواب ما أثبتنا . :ب ((4
، معجم بواهد النرو 355/ 1العفبية: : معجم بواهد ، وينظف439/ 1، وهو من بواهد السيو ي في: همع ال وامع: 151ديوانه/  ((5

 .2694، فقم 633البعفية/ 
فقال الخليل: هي بمنزلة قول  .: "وأهل المدينة يقولون ")أٌن ا(123/ 3قال سيبويه في: الكتاب:  .من سوفة ا نعام 109اآلية  ((6

عفابه: ، وينظفجاءن ا يؤمنون{"فكينه قال: }لعل ا إذا العفب: ائن الس وق أٌن َّ تبتفي لنا بيئًا، أي لعٌل ،  ، 232/ 2: معاني القفآن وا 
 .439/ 1، همع ال وامع: 415، الجنى الداني/ 54/ 2الكبا : 
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ييييٌن( (1)،والبيييياقي ميييين العبييييفة: )لَّعَّييييٌن( ييييٌن((2)،و)لَّغَّييييٌن( ،و)عَّ ييييٌن( ،و)غَّ ييييٌن( ،و)فَّعَّ وذكييييف  ،و)فَّغَّ
ٌل( (3)الصٌبان ٌل( ،ثالثة َأخف:)فَّغَّ  .(4) و)لَّعٌَّلن( ،و)فَّعَّ

 

*** 
 

 ٌ  ِ حححححححححححححَثنَّ ِلحححححححححححححيَ حححححححححححححَلِ  َكحححححححححححححَثنَّ َ ْيححححححححححححح     .89
  

 ِ ْلَمحححححححححححححححححَ  َوَلِكحححححححححححححححححنَّ  ْ َ ححححححححححححححححح ا  او َجحححححححححححححححححَ  ِ 
   

مين بريف اليوافف  – (5)وكميا قيال إسيماعيل بين قاسيم ،ولعٌل الربييبَّ مواِصيلم  ،وكيٌن زيدًا كاتبم 
-: 

 عفييييييييييييَن مييييييييييينَّ الب يييييييييييباِب وكنيييييييييييَن غصيييييييييييناً 

ِق القَّ يييييييييييييييبَ    ييييييييييييييا يَّعييييييييييييييفَّ  ميييييييييييييينَّ الييييييييييييييوَّفَّ  كمَّ

   
 الب يييييييييييباِب بييييييييييييدمِع عينييييييييييييي ونريييييييييييَن علييييييييييييى

 فميييييييييييييييييييييا نَّ َّيييييييييييييييييييييعَّ الَبكييييييييييييييييييييياَء وا الن رييييييييييييييييييييييبَ   

   
 فيَّيييييييييييييييييا لَّيييييييييييييييييينَّ الب يييييييييييييييييبابَّ يََّعيييييييييييييييييوَد يَّْومييييييييييييييييياً 

ييييييييييييييييييييييييلَّ المَّبيييييييييييييييييييييييييبَ    ييييييييييييييييييييييييا فَّعَّ فييييييييييييييييييييييييَيخبفََّ  بمَّ
(6)

 

   
 و وقوله:) ،( عند دخول رف  الجافنَّ إبافة إلى وجوب فتح همزة )إ ( ثنَّ ليوقول الناظم:) 
 بدة الخصومة.صارب  -ب تح الجيم والدال  –( جَ  ِ 

 
***  

                                                           
 .232/ 1وينظف: الدفف اللوامع/  ،433/ 1: همع ال وامع: ، ينظف...مثال ا قول الباعف: أخو  وا تدفي لَّعٌَّن  سائله ((1
 .232/ 1وينظف: الدفف اللوامع/ ، 439/ 1: همع ال وامع: ، ينظف.....أغَد لغٌنا في الفهاِن نفسلهْ مثال ا قول أبي النجم العجلي:  ((2
من مصن اته: الكافية البافية في علمي العفوض والقافية، ورابية على بفح  ،مرمد بن علي، عالم بالعفبية وا دب العففانأبو  ((3

، ف فس ال  افس: 1393، 1334في تافيخ القفن الثال  عبف، الميداني/  رلية الببف: ، ينظفهي1206توفي سنة  ،ا بموني، وغيفها
 .13، 15/ 11، معجم المؤل ين: 505/ 2
ٌن، ولَّعَّا، وعلَّى وألٌ 400/ 1ذكف في: رابيته:  ((4 وقال عن  .: أٌن في )لعٌل( سبع عبفة لغة، ذكف البافح من ا ثال  عبفة، وبقي: لوَّ

 .ا خيفتين: "وبالجملة فزيادة هذين مرتاجة إلى ترفيف ونقل صفيح ولم أق  عليه"
ولد بعين تمف، ونبي بالكوفة، ثم انتقل إلى بغداد، باعفم غلب على بعف  الزهد رتى  العتاهية،  يبالمعفو  بي بن سويد،...  ((5

/ 1، وفيان ا عيان: 364، 363،  بقان البعفاء، ابن المعتز/ 559/ 2: البعف والبعفاء: َينظفهي،  211َعف  به، توفي سنة 
 .333/ 3، سيف أعالم النبالء: 219

 .41/ 2، وينظف: المقاصد النروية: 46ديوانه/  ((6
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( ِلْلَنْوِكيحححححححححححححححححححِ   َو ْلماَمحححححححححححححححححححَِكيحَفححححححححححححححححححح .89  )ِإنَّ
  

( ِلِ    /23/و ْ ححححححححححححححححححححِنْ  َ  ِ َلحححححححححححححححححححح ا  و) َلِكححححححححححححححححححححنَّ
   

( َ ححححححححح  ْ  ) َلْيححححححححَ (  اوَن  ْلَو ِجححححححححح ِ  .89  ) َكححححححححَثنَّ
  

وِ   َو ْلَمْم اححححححححححححححححو ِ ) ( ِفححححححححححححححححي  ْلَمْكحححححححححححححححح ا  َلَعحححححححححححححححح َّ
   

إْن  و)أٌن( كلي ما تقويَة النسبِة الكائنِة بيين اسيم ا وخبفهيا فيي ذهين السيامع ،)إٌن( فمعنى أي:

ٺ ٺ ٺ چ ،(1) چہ  ۀ  ۀ ڻ چنرو: ،ن ياً ، أَّو سواء كانن إثباتاً  ،كان عالما بالنسبة

 . چ ٺ ٿ ٿ

وهذا هو  (2)،فاً كِ نْ ْن كان مَ ن ي اإلنكاف ل ا إِ ، أَّو داتفد  الب   عن النسبة إذا كان السامع مَ  ون يَ 
لكٌنيه  ،واإلنكاف يزول بالتوكيد ،المبابه للتوكيد  فالب   أَّْي:  (و لممَكي ل هو المفاد بقول الناظم:)

 وا. ،ا ماولغيفه ،ولن ي اإلنكاف واجبم  ،لن ي الب   مسترسنم 

لَّيْيسَّ  نرو: زيدم بجاعم لكٌنهَ  ،ِي ما َيظَّن  ثبوَتهَ  ْ نَّ وهو: إتباع الكالم بِ  ،ومعنى )لكٌن( لالستدفا 
نريو: ليو  (3) ،وقيد تييتي )لكيٌن( للتوكييد ،نرو: زيدم جبيانم لكٌنيَه كيفيمم  ،إثباَن ما َيظَّن  ن َيهَ ، أَّو بكفيمٍ 

. ،َه لكٌنَه لم يجئْ فمتَ كْ جاءني زيدم  َّ   وما زيدم ساكنم لكٌنَه مترف م

نعيينم للتبيييبيه   –ب ييتح الكييا   –د وهييو التبييبيه المؤٌكييي ،ومعنييى )كيييٌن( تبييبيه اسيييم ا بخبفهييا
: وتيييتي (4)قييال الكوفيييون ،نرييو: كيييٌن زيييدًا رمييافم  ،و)أٌن( المؤك ييدة ،ِلتفك ب ييا ميين الكييا  التبييبي ية

 :-من برف الوافف  –كقول الباعف  ،قيرقللت
ييييييييييييييييييييييِعف اً  كييييييييييييييييييييييةَّ َمْقبَّ  فيَّْصييييييييييييييييييييييبَّحَّ بَّْ ييييييييييييييييييييييَن مَّ

(5)ِهبييييييييييييييييامَ كيييييييييييييييييٌَّن ا َّفضَّ لَّييييييييييييييييْيسَّ ِب َّييييييييييييييييا   
 

   

                                                           
 .من سوفة البقفة 153اآلية  ((1
 .50 -69/ 1ينظف: اإلي اح في علوم البالغة، القزويني:  ((2
/ 1، رابية الخ في: 332/ 1، بفح بذوف الذهب للجوجفي: 315، 314/ 1  :أو ح المسال، 333( ينظف: مغني اللبيب/ (3

 .: أن ا ت يد ذل  على قلة393/ 1وذكف الصبان في: رابيته:  .292
، بفح التصفيح على 551الجنى الداني/ ، 1233/ 3افتبا  ال فب:  ،395 -396/ 1اي اح الوق  واابتداء:  ينظف:( (4

 .436/ 1، همع ال وامع: 295/ 1التو يح: 
، وابن هبام في: مغني 551، وهو من بواهد المفادي  في: الجنى الداني/ 93للراف  بن خالد المخزومي، وهو في: ديوانه/  ((5

، 606، معجم بواهد النرو البعفية/ 351/ 1ية: : معجم بواهد العفب، وينظف436/ 1، والسيو ي في: همع ال وامع: 253اللبيب/ 
، فٌد ما ذهب إليه الكوفيون في هذا البين بقوله: "وأجيبَّ بيٌن المعنى: أٌن 552 -551وركى المفادي  في: الجنى الداني/  .2520فقم 

في أف ه، وهو قائم مقام الغي ، فلما اقبعف صافن أف ه كين ا لَّْيسَّ ب ا هبام، ف ي  ب ن مكة كان رقه أا يقبعف،  ٌن هباما
 رفو في:  وذكف أي ًا أٌن ا تيتي للب   إْن كان اسمًا مبتقًا، نرو: كيٌن زيدًا قائم، ذهب إلى ذل  الكوفيون، والزجاجي .للتببيه"
 .49 في: الرلل في بفح أبيان الجمل/ وابن السيد ،29 /المعاني
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وهيييو:  ،جميييَع هَّبييييم -بكسيييف ال ييياء –ي)الِ باَم( ييييف ،ييييابسم  في يييا نبيييانم لَّيييْيسَّ   ٌن ا فضَّ  :أي 
 .(1)َن اليابساالنب

( التمني في الممكن الذي ا َيْفتقَب وقوَعَه  ِلَعسِف ِ  وهيو ا كثيف  ،فيي الممتنيع، أَّو ومعنى )لينَّ
: لينَّ لي ماًا فييَرٌَّ -(2)تاجال قيف المرأَّْي:  ،وكسف الدال، ب م الميم –نرو قول الَمْعِدم  ،امفي 
 ٌمياأَّ و  ،نريو: ليينَّ غيدًا يجييءَ  ،وا تكيون فيي الواجيب .عائيدم  وقول البيخ ال اني: لينَّ البيبابَّ  .منهَ 

. ،تعجيله : تمنوافالمفادَ  (3)چ ٺ ڀ چ :-تعالى  -قوله   وهو مستريلم

ا َّ  نريو: لعيلٌ  ،المفتقيب رصيوله ،وا يكيون إا فيي المربيوب الممكين ،ومعنى )لَّعٌَّل( التفجي

 ،فإنميا قاليه ج يالً  ،(4) چڳ ڳ *گ گ گ چقيول ففعيون: ٌمياأَّ و  ،يفَرَمنا
 وهو ممكن مفتقبم في زعمه البا ل.

ييٌل(تو   ييٌل العييدٌو قييادمم  ،الممكييِن وقوَعييهَ  ،المكييفو  /23 /ظللخييو أَّي ييًا  كييون )لَّعَّ ، أَّْي: نرييو: لَّعَّ

ې ې ې ې چ:-تعييالى  -وا يبييكل علييى ذليي  قولييه  .فظَّييتَّ نْ المَ أخييا  ميين قييدوم العييدو  

ن اسيييتراا  ،فيييي ذات ميييا كنيييانِ مْ    ٌن التيييف  وال ييييق مَ (5) چ ائ ائ ەئ    ى ى وا 
ٌلم  –عقاًل بالنسبة له  لَّْيِه وسَّ ٌلى اَ  عَّ .  ٌن دليلَّ  –صَّ  عصمته عقليٌّ

 

*** 
 

                                                           
نما ذكفن المعاجم أٌن أصله من: هٌبم الثفيدَّ، إذا: قٌ ع الخبز وكٌسف  لإل عام، وذكفوا من  ((1 لم أق  على هذا المعنى لي)ِهبام( وا 

معنى ها من النبن، فلعٌل البافح اجتمع الل ظان من معاني )ال بيمة( أٌن ا ا فض التي إْن َوِ ئَّن تكٌسف وج  ا بسبب ج اف ا، وخلو  
، المركم والمري  ا عظم: 62 -61/ 6: ت ذيب اللغة: ، ينظفالكسف، وأٌَّما )ال بيم( فلم يذكفوا له جمعًا، بل ذكفوا أٌنه جمعم لي)هبيمة(

 ، والمذكوف أٌن )هبام( في البين اسَم علٍم ل بام بن المغيفة من أبفا  بني مخزوم، عِف  بالسخاء والرلم، وكان موته واقعةً 195/ 4
 .264/ 3، فبيع ا بفاف: 106/ 2ينظف: الكامل في اللغة وا دب، المبفد:  ،على قفيه  رتى جعلن منه عاما تؤفخ به

 .452/ 3، المخصص: 56/ 2( ينظف: العين: (2
 .من سوفة البقفة 94اآلية  ((3
 .من سوفة غافف 35 ،36اآليتان  ((4
 .من سوفة هود 12اآلية  ((5
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 : باب                 قال الناظم:
َ
( و

ُ
ت

ْ
ن
َ
ن
َ
 أَ )ظ

َ
 خ

َ
 اتهاو

 
مممممممممممممممُ   م   ُ ممممممممممممممم .59 ممممممممممممممم  م مثُممممممممممممممموالم       م خيمع   
مم

ممممممممممممم     خ   مممممممممممممِ م   امم ِفممممممممممممميم   ُ     ممممممممممممم  م ل ممممممممممممم ص  مُبمع 
ممم

م    ُ مممممممممممممممممممممممممممم    ِم .59 مممممممممممممممممممممممممممم مِ ُهمممممممممممممممممممممممممممم ا مأ  اُه  
مم

ِ ممممممممممممممممممم  ُ م  ثاممممممممممممممممممم ِ ي ام  ممممممممممممممممممم ا م     م  ُهممممممممممممممممممم ا
ممم

مممممممممممممممممم ُم .59 ِل   مممممممممممممممممم   مع  ممممممممممممممممممُ  م     مِخل ممممممممممممممممممُ  م  أ م 
مم

ُ  م   ام ممممممممممممممممممم   ج  ممممممممممممممممممم  م   ُ  م   ممممممممممممممممممم ُممخممممممممممممممممممم   مز ع   
ممم

مممممممممم  م .59 م  ه مممممممممم م مممممممممم  ُ مِفمممممممممميم  أ   ممج   ل ممممممممممُ  م  
مم

ممممممممممممم   ممام ممممممممممممم م هممممممممممممم م       مش  ِخصممممممممممممم  ممِخل مممممممممممممُ مع   
ممم

ذذذ  هذذذها  لذذذ مال هذذذها هذذذم الثاذذذم الاالذذذن لخةماالذذذل النااذذذ   ل   ذذذ ا  نالذذذا ر ه  نفيذذذ   ذذذ ينالجذذذ ر، ما 
نالا ج   ،الهي هم ال فع   ،صخهالار   َّله فحثُّذ    ،ل هها في  اب الال فم ات  ألنه  الذن   الذيم النمااذ ة  ما  ما 

 رْن ي هك   في الالنصم ات.

 ، ةذ  ر ذهها الفا ذل ،الح   ، ر م لفظا   :  مجم ا   نصب الال   ر مال      خى الالفةملي   ر فةالمهي 
 ،ل  الذذذهي رصذذذخ  ال  ذذذ ر الفةذذذمَّل  رمه  مياذذذالهى األمل   الاذذذ   ا .، ر م ضذذذالي ا   ذذذا  ا  ، ر م كذذذان ظذذذاه ا    اذذذما

م نذ   الكذمفيين نصذب الاذاني  خذى ال  ذ ي   ،مالااني الهي رصخ  ال  ذ   الفةذمَّل  اانيذا   خذى الصذحي 
 .(1) الحال

 ،مكذذلم الخ ذذ مخ ل  ذذ  ،الال  ذذ ر مال  ذذ صذذخهالا نه ر  مَّل يجذذم  اَّلق صذذا   خذذى رحذذ  الالفةذذملين  أل  
ذذذار  م  ذذذ (2)حذذذهفهالا جاليةذذذا  فيجذذذم   اله ( ْ    ألنههالذذذا  الن لذذذ  الفةذذذمل )ض  كذذذها رفذذذا   ،مهذذذم يجذذذم  حهف ذذذ    ،ت 

 ،-   ال ذذا –م ذذ  ي اذذالهى ا  صذذا ا   ،- الثذذاب  –مالحذذهب  ذذ   ليذذل ي اذذالهى اق صذذا ا  > (3)،الن  ي ذذي
 .(4)كها رفا ه ال ض ي

                                                           
: اإلنصاب في الاائل ال  ب: ، ينظ مالصحي  رنه الههب الكمفيين نص    خى الحال، مالههب الف ا  نص    خى ال   ي   الحال ((1
، هالع 323/ 1  ح ال ص ي   خى ال مضي :  ،1146/ 3ب: ا   اب الض   ،296 -292ال  يين  ن الهاهب النحميين/ ، 676/ 2

 .333/ 1، حا ي  الص هان: 247/ 1الهماالع: 
: مق  ههب الجالهم  إلى جما  حهفهالا ر م ر ح هالا ا  صا ا ، فيثال: هل ظ ن ْنت  رح ا  يكمن  ((2 ، ماق صا خ الحهب  خى مجهين: ا  صا خ

... ر م  ثمل: ظ ن ْنت   ي ا     .ر ْي: ظ ن ْنت   ي ا  قائالا   .قائالا ؟ ف ثمل: ظ ن ْنت 
: 216ال ث ة/ ام ة  :في – ةالى  -لثمل    اي يمي  الالنع، مرجا ه األكا من حهفهالا فن ثل  ن مر الهااق صا ا  فحهب ر ح هالا الالنمع،  مر الها

{. مقمل  ْخم  اْلغ ْيب  ف ه م  ي   ى{32النجم/ ام ة في  :}م الخه   ي ْةخ م  م ر ْن  ْم َّل    ْةخ ال من  ْن  ه     ،  مضي  الالثاص : 391/ 2: الك اب: ، ينظ : }ر   
 .249/ 1، هالع الهماالع: 374/ 1،   ح األ المني: 61، 29/ 2 ك:الالاال، رمض  267/ 1
 .221 ال   يه / ينظ : ف ْ     ب   ((3
  .343/ 1حا ي  ال ض ي: ينظ :  ((4
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ي  اهيخما   ض ال
  الاذال: صذا   (2)<فةالفي كمن رصل الالفةملين ال   ر م   ا  في ههه األ   (1)

مهلذك ألنه  ،:  ذْل يصذ ُّ (3)قال الحالذ  األاليذ  ،  : الجاهل   المخ رصخ   إهالجاهل   الالا   فإنه  َّل يص ُّ 
َّله لذ م اج الذاع   ،)الجاهل( الهات  ذال ا نا    (4)<الذن> ين  الضذ ه   ثطع النظ   ذن ا ذمت الجهذل لهذا  ما 

 يص ُّ الحكم  خيها  الةخم. ، مظاه  رنه الهات الج  ةحين صا ت  الال   

*** 
ْين  لى  نثام إ   فةالامه ههه األ    :ق اال 

 ال حميل. ر فةالمالااني:  ،الثخمب ر فةال /29/م  :ر ح هالا

ْين  الثخمب  نثام إلى  أ فةالف  :ق اال 
 (.  مج م  مم) ،(ولِمع مم) ،( أىهك  الالصنب النها ا ا  : ) ،مهم كاي  ،ي لُّ  خى اليثين الا :ر ح هالا

مم) ،(ب مِ م  مم) ،(  م ام: )(2)< الاذ   >هك  الالصذنب النهذا  ،ماانيهالا: الا ي لُّ  خى ال جحان  ،( لخ 
 ( الهي  الةنى: ا  ث .ل م  مج مم) ،(و مع مز مم)

 :-الن  ح  الماف   –(6) ن  هي  اش   ( قمل  أىفالاال )
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْي    ريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  ا   ر ْك  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل    

ن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  ا   ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   م ر ْكا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ه ْم ج  ام  ال ح 
(7)

 

   
 ق  ة . ري: ا  ث ت ا   ر ظم  كل   ي   

خ اْلت  ال امل  صا قا   ك:( قمل  و ملِمع ممالاال ) ثهْثت  هلك، ر ْي:     .  ح 
  

                                                           
ِة واللغة والقراءاتالمالقي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد  ((1 : التعريف ، من مصنفاتهَكاَن َعالما بِالَعَربِيَّ

 ،  توفي سنةشعار كثيرةوله أنف في السيرة النبوية، الروض األوعالم، سماء واألبهم في القرآن من األأ  عالم فيما واإل
أبو حيَّان في: ، نسب هذا القول للسهيلي 141/ 1 :معجم المؤلفين ،81/ 2 :بغية الوعاة ،181 /البلغة، ينظر: هـ 181

 ، وخالد األزهري في: شرح212/ 1 على تسهيل الفوائد: المساعدوابن  عقيل في: ، 2001/ 4ارتشاف الضرب: 
، وفي مراجعتي لمصنفاته لم أقف على هذا 141/ 1 :الهوامع ، والسيوطي في: همع218/ 1 :التوضيح على التصريح

ا262 الفكر/ القول، بل في: نتائج  مفعوالنِ  هما سفلي لمفعوليِن،( ظننت) و( علمت) َنْصب ، ما يبدو خالفه، إذ يقول:" وأمَّ
 والخبر ". وهللا تعالى أعلم. المبتدأ هو الحقيقة؛ وإّنما في
 .ب...< ااقط الن > ((2
 .33م/  -ينظ : حا ي  األالي   خى األ ه ي ، الخمح  ((3
 .ب...< ااقط الن > ((4
 .ب...< ااقط الن > ((2
مالحالاا ، هك ه ا ن ا م في الث ال  الط ث  ال ا ة ، ..  ن   ية  ، الن   اال   ن صةصة ،  ا   جاهخي، غخب  خى  ة ه الف   .((6

 .333/ 2، اإلصا  : 143/ 1: ط ثات فحمل ال ة ا : ، ينظ مهك  ا ن حج  الةاث ني رنه  ر  ك اإلا م مراخم
  ح   خى ، ماأل المني في: 173، ما ن ه ام في:   ح قط  الن ى/ 29/ 2ال يت الن  ماه  ا ن  ثيل في:   ح   خى األلفي :  ((7

 .636،  قم 342، الةجم  ماه  النحم ال ة ي / 97/ 1، مينظ : الةجم  ماه  الة  ي : 349/ 1األلفي : 
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ثهْثتالةخم  نافةا   ت   ْ ج  م   ك:( قمل    مج م  ممالاال )  م  ي ثهْن   . ،هلك ، ر ْي:   ح 

  . اجحا     اكا  إ   ،  ك  ال ا  صالحا   ي خ ر  ، ر ْي:  ي خ ظنه  ال ا  صالحا   ك:( قمل    اممالاال )

ذذذذح   ك:( قمل ذذذذب مِ مممم  ممالاذذذال ) : - ةذذذذالى  -مقملذذذذ   ،ظ ذذذذنه  يذذذذ خ هلذذذذك، ر ْي:  يذذذ خ  الذذذذ ا   الالذذذذا   ب  ا 

يظذذذنُّ الجاهذذذل الصذذذحا    رغنيذذذا    الذذذن ر ْي:  (1) چ ہ ہ ہ ہ ھچ
 الاؤال. م النه  اال نا    جل  ر  

كذها قالذ   ،ظنن ذ   هاه ذا  الذن  خذ   إلذى  خذ   ر ْي:  (ِخل ُ مع      مش خصم  م)( قمل الناظم:  لخ ممالاال )
الن  ي ي  
: ال ذ م  يذأ ي (2)ملكذْن قذال   ذ  الالةطذي (4) ،مالالصذ اح (3) ،في الثاالمس لالا المافثا   (2)
 الحضم . (6)م الةنى< >الاف   الةنى

 :–الن  ح  الطميل  – (7) ال ( قمل  ميخ   ن زعومالاال )
ذذذذذذذذذذذذذذ ْنذذذذذذذذذذذذذذت  ر ْجهذذذذذذذذذذذذذذل  ف يك ال  ين ذذذذذذذذذذذذذذي ك   مف ذذذذذذذذذذذذذذإ ْن   ْ   ال 

ذذذذذذذذذذذ      ْهذذذذذذذذذذذل  يْ ف ذذذذذذذذذذذإ ن ي    ْخذذذذذذذذذذذم    ْةذذذذذذذذذذذ  ك    اْلج  ت  اْلح 
(3)

 

  

( جالخ خ فةخي خ الحخها نصبخ  .ف إ ْن   ظنينير ْي:    في المضع الالفةمل الااني. ،مجالخ  )ك ْنت  ر ْجهل 

                                                           
 .الن ام ة ال ث ة 273اآلي   ((1
 .492 ال   يه / ينظ : ف ْ     ب   ((2
 " الن ك م الة ب  الاطيط الع لالا ههبالثاالمس الالحيط مالثا مس المايط الجا" :رصل  نمان الن ، م  - 621الصفح /  :نظ   ((3

هذ، الن رهم الةجالات الخغ  الة  ي ،   هب الالصنب رلفاظ   خى نظام ال ثفي  اائ ا   خى  317لالج  ال ين الفي م  آ ا ي الال مفى ان  
ك ب  :، ينظ النهج ال  ا  الصحاح، ماا   م في  كاي ا  الن ال الم  قاص ا   ها اَّل  صا ، رلهب الةخالا   خي    مح ماا   اكات

 .633 -297، ال ليل إلى الال من الةخالي / 1336/ 2الظنمن: 
م الاال : الال ص  اح اْلال ن ي  ف ي غ يب ال هْ ح الك  ي ، الةجم ال ماط الحجم صنهف  رحال   ن الحال  الفيمالي  الن ، -336/ 1ينظ :  ((4
هذ، جالع في  غ يب:   ح المجي ، لخ فا ي  خى المجي  في الف مع لإلالام الغ الي، مرضاب  خي ،   هب الالصنب 773نحم   مفىالال

 .1476/ 2، الةجم الالط م ات الة  ي  مالالة   : 1713/ 2: ك ب الظنمن: ، ينظ رلفاظ   خى نظام ال ثفي 
، رنه       13/ 2مهك  ا ن اي ه في: الالحكم مالالحيط األ ظم:  ،اآلج مالي   ح   خى رقب  خي  في النا   الال مف ة الن:  لمْ  ((2

ع    .  ن ر هخ  ي      مصا.  الةنى: ه هب. م    إ ل ْيه م:   ج 
 .ر...< ااقط الن > ((6
، الن ر ة   ني ههيل،  ا  خ ال ض م، ر  ك اإلا م فأاخم محان إا ال ، هك ه ا ن ا م في.((7 الط ث   ..  ن الح  ن  الههلي 

، 132، 131/ 1: ط ثات فحمل ال ة ا : ، ينظ الا ا ،  مفي في   ف   االان  ضي ا   نهالا، مل    جال  في ك ب   اجم الصحا  
/ 2، اإلصا  : 93/ 6، را  الغا  : 1622، 1643/ 4اَّلا يةاب:  .، مهم في :  ميخ   ن  ال   ن الح  1272/ 3الةجم األ  ا : 

323. 
، 121/ 1، مهم الن  ماه  اي مي  في: الك اب: 136هؤيب الههلي حيا   م ة ه/ ر م  ،36/ 1يمان الههليين: ( ال يت في:  (3

 .2239،  قم 266، الةجم  ماه  النحم ال ة ي / 37/ 1مينظ : الةجم  ماه  الة  ي : 
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، ر ْي: (1) چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ے ۓ چ :- ةذذذذالى  -( قملذذذذ  ج مممملمالاذذذذال )
 : ري ظ نُّما.(3) مقال     ال ين ،(2)كالا قال  ا ن الالك ،ا  ث  الال  كمن الال ئك   هلك

ه الن  ي ي  رفا الثخمب كالا  ر فةالفالحاصل: رنه 
 ا ا   رقاام: (4)

    (. ج م  مم) ،(ىأ م  مم) ،(و ملِمع ممهم ) ،الا هم إلصا   ال ي   خى صف 
 (.ل م  مج مم) ،(و مع مز مغي  ) ،مهم ال اقي ،مالا  ظنُّ  كها 
 (2) (ل م  مج مم) ،(و مع مز ممهم) ،مالا هم لخ  مى. 

 
ذذار  م  مم  ممهذذم ) ،هكذذ  النهذذا الالصذذنب ماحذذ ا   ،ال حميذذل فكايذذ ةخ  ر فةذذال اله  /ظاانذذين  ألنه ، ر م (  اخ 

 مهي  الةنى: صيه . ،ال حميل ر فةالمالن  ،الثخمب كالا  ث هم ر فةال(  ح الل رنها الن ج ل) /29
ْهت   ي ا  ص يثا . ك:( قمل    اخ   مفالاال )  ا ه  
 ت  الطين  إ  يثا .خْ ة  ج   ك:( قملل م  مج ممالاال )

ذذذار  م  ممم) اله  ر فةذذذذالرنه  (6)فةنذذذ  الجالهذذذم  ،اإل  اكذذذات، ر ْي: الحذذذماس ر فةذذذذال( فهذذذي الذذذن  ُم  م ِم  
الجالخذ  )يثذ ر (  نذ هم فذي الحذل ف ، يذ ا  يثذ ر   ت  ةْ ال  نحذم: ا ذ ،الحماس َّل   ةذ هى إَّل إلذى الفةذمل ماحذ 

ذذا ر   ،كالذذا فذذي الالاذذال ،الذذن الالفةذذمل إْن كذذان الة فذذ    حذذال   نصذذب ذذاله  ت  ةْ ال  إْن كذذان نكذذ ة  كذذأْن يثذذال: ا 
 ،فذي حذال  رنهذ   يثذ ر    يذ    صمت   ت  ةْ ال  ا  ، ر ْي: فالجالخ  صف خ  مهلك  خى حهب الضاب ، ج   ي كخم  

،  طذذب   يذذان    أميخهذذا  الالصذذ  ، ر م ميجذذم  رن   كذذمن  الجالخذذ   ذذ َّل   ،م  صذذمت   جذذل  الذذ كخ   ت  ةْ ال  ما ذذ

                                                           

 .الن ام ة ال   ب 19( اآلي  (1
ال افةي، الن رئال  النحاة، الن الصنفا  ،  الطائي الجي اني    ا حال   ن  ال    ا  ر م  مهم ،73/ 2( ينظ :   ح ال اهيل: (2

ملخةخالا   خيها   مح كاي ة، مالنها ريضا :  اهيل الفمائ ، م  ح الكافي  ال افي ، مغي ها،  مفي  -الال هم ة  ألفي  ا ن الالك -ال  ص  
 .234/ 13، الةجم الالؤلفين:133/ 2النهاي : ، غاي  133/ 1،  غي  الم اة: 269: ال خغ / ، ينظ هذ 672في  ال ق ان  

الث  ي،  الم  ال  ية  مالنحم ماأل ب،  ص   ل   يس  ال   ن ر ي  ك   ن  ال   ن ر ي  ك  الال  ماليمهم الح .ينيالال الا( الال ا : (3
هذ،  327،  مفي ان  النحم في األ ه ، الن الصنفا  :  حف  الغ يب  خى الغني الخ يب، مالةيمن الغاال ة، مالصا ي  الجاالع، مغي ها

، ال    132/ 2، الضم  ال الع: 122/ 7ي: ، الاخمك لالة ف   مل الالخمك، الالث ي  66/ 1:  غي  الم اة: ، ينظ هذ 323مقيل: 
ئ   الااالن ، ا ن حج  الةاث ني:  الكاالن  : 142/ 4. م  ا ة ال الااليني في:  ةخيق الف ائ   خى  اهيل الفمائ : 146/ 2في ر يان الال 

 "ري ا  ث ما فيهم األنما ".
 .237ال   يه /  ينظ : ف ْ     ب   ((4
مالااني:  ك  .ا ا  رقاام: ر ح ها: يثين، نحم:   فت م خالت  خى ، رنه رفةال الثخمب  نثام443هك  ا ن الم اق في:  خل النحم/  ((2

 .مالاالن: ال ماط  ين اليثين مال ك، مهم الظن مالحا ان .م جا ، نحم:  جمت م فت
 .332/ 1حا ي  ال ض ي:  ،242/ 1 الهماالع: هالع ،2132/ 4ا   اب الض ب:  ،296 -292/ 4  ح الالفصل: ( ينظ : (6
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ذذذ    ،اذذذالةت  يذذذ ا  ق ا   ذذذ   ر ْي:  ذذذ(1)مالذذذههب ر ذذذي  خذذذي الفا اذذذي   ،ماذذذالةت  جذذذ   ك ال  ( إها ع  ال  : رنه )ا 
ذذا ر   ،نحذذم: اذذالةت  يذ ا  يثذذمل   ،األمل   :اَّلاذم مالالذذ ا   ،َّلانذذين    تْ  ةهذ   خذت  خذذى ااذذم هات   الاذذاني اله

ها  ،إه ال ذذ م  َّل ي ْاذذال ع ،فذذ   ذذ ه رْن يكذذمن  الالذذا ي ْاذذال ع  فذذ  يجذذم  رْن ي ثذذال: اذذالةت   يذذ ا  ي ذذ     ما 
نحذم:  ،الحذماس ر فةذالكاذائ   ،الماف ث  لالههب الجالهم  ،  خت  خى الا ي ْاال ع ال ا  ة  ة هت لماح 

 مر ص ت   ي ا . ،م الالت  الط يب   ،ملالات  الح ي    ،مه ق الطةام   ،االةت    يس   ي   
ِ مم مقذمل النذذاظم:) مالال ذذا     ،( ُم  مم  م  م ائذذ خ  خذذى ) ،ماأللذذب  ضذذالي   ال انيذ  ،( فةذذل الذاض  ع 
 ،األفذذ ا  ا   ذذا   ،مهذذم  ائذذ خ  خذذى الذذا هكذذ  ،(  صذذيغ  الجالذذع  ُهمم اممقملذذ :) ،لهذذا   ا   ذذا  الالجالذذمع

فةذل  (  هم)ذفذ ،الفا اذي  خي  الههب ر ي لمهم إ ا ةخ  ،ضةيب    خى الههب  ر ْي:  ( ه م  ممأ  م م)مقمل :
ة ب   ،الاض    هميم( الةطذمبخ  خذى   ذ  الال  ذ ر فذي قملذ :)    هم مقملذ :) (2)،ا ثط  ، ر م  الةنى: ض 
 ال صيي . ر فةالم  ،الثخمب ر فةالمهم إ ا ةخ إلى الا  ثي الن  ،( إلى آ  ه       ُم

 
 مهالا الالا ي لُّ  خى اليثين. ،م)  ة خهْم(  خفظ األال  فثط ،فال اقي الن األمل هم: )   ى(

جا( ،م)  ه(  مهي الالا ي لُّ  خى ال جحان. ، خفظ األال  فثط /33/م  م)ه ْب( ،م)ح 
، ر م فهذم: كذلُّ فةذل  ي ذ  لُّ  خذى إفذا ة ال حميذل الذن صذف  إلذى صذف  ،ال صذيي  ر فةذالال اقي الذن الها ر  م 

،(ك     م)  ذ (3) ،)   ه( ، كذ :الن حثيث  إلى حثيث 
مكذلُّ  ،ل  ة ذف  الذهي  الةنذى:  (6) (ب  ه ذم)م   (2) ،(ا   م)    (4) 

يه (  ألنه    الةناه ذ :كالا رنه كله فةذل   الةنذى .هلك يةالل  الل  )ص  الذن  (7)( فذي إفذا ة اَّلن ثذالا   )ص 
 .(3) ن [ف عخ ]   ي   إلى  ي   يةالل  الخ  

 
 (.   ال  م اب )ر   ،طى( ْ :  اب )ر  نم ان   فةالمالال ههه األ  

                                                           
ا ن ه ام  ، مهك 263/ 1الخ اب: الةك  ي ريضا ، كالا في: ، مهم الههب 33 -32الالاائل الحخ يات/ ، 123ينظ : اإليضاح/  ((1

، إَّل )االع( الالةخث   اام  ين، نحم: 244في: الغني الخ يب/  ، رنه ) رى( ال ص ي ، ماائ  رفةال الحماس   ة ى لماح       ب 
 االةت  ي ا يث ر. فثيل: االع ال ة ي  َّلانين اانيهالا الجالخ ، مقيل: إلى ماح  مالجالخ  حال، فإن  خثت  الاالمع فال ة ي  لماح  ا فاقا.

ة ب  مه مه  الاثمط".ه  : "م  2231/ 6الجمه ي في: الصحاح:  قال ((2  ى الحائط: إها ض 
الةجم مينظ : ، 243/ 2 :ال افي  الكافي    ح :، ينظ م   ه م جمه ه نه ال  يض  ا م ا ...الاال  قمل ال ا  : ف  ه   ة ْم  هنه الاُّم     يضا   ((3

 .642،  قم 344 ماه  النحم ال ة ي / 

ْك      قمل ال ا  : م   هْي     الاال  ((4 ، 223/ 2:   ح الكافي  ال افي : ، ينظ ماا  ْغنى  ن اْلال ْا    ا        ر  ا الثمم   ...ح ى إ ها الا     
 .377/ 1مينظ : ال    الخماالع: 

 .129/ 1الالصمن: : ال   ، ينظ : } ف   ا  ه م  الخه   ال   ضا  {13ال ث ة/  ام ة في: – ةالى  -الاال  قمل   ((2
ْ ني ر  ا  ال    ((6 / 1، مينظ : ال    الخماالع: 239/ 1: الهماالع هالع: ، ينظ ما  َّل ف ه ْ ني اال   ا  هال كا ...الاال  قمل ال ا  : ف ث خت  ر ج 

332. 
 .، مالصماب الا را  ناه: اَّلف ثا ب( (7
 . يا ة يث ضيها الن  [...] ((3
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 مَّل رصذل ،مال  ذ  ،رصذخهالا الال  ذ رل ْيس   هم: كلُّ فةل  ي ة هى إلى الفةملين   فضا ط األمل 
اْلذذ ا   ،  ثذذمل: ر طيذذت   يذذ ا    هالذذا ، مكاذذمت   الذذ ا  ج  هذذ  ، مآ يذذت     الاذذاني النهالذذا حذذ ب  جذذ  

 الاَّل ، مرْمل ْي     طةاالا .
)اا غف ( الالا ي ة هى َّلانين  ف ثذمل: : رنه (3)ما ن   صفم  (2) ، ن ا ن  الط امة (1)منثل ا ن  ه ام

  ل ضذذالين (الذذن)  ذذهك    إنالذذا جذذا  رْن يثذذال: ااذذ  ْغفْ ت  ا   الذذن الذذه ْنب   (4) ، مقذذاَّلراذذ غف   ا   الذذه ْنب  
قمل األكا  الها ر  م "قال:  ح  هى (2)امه ا  ال ه ا ن  ه ام   .ملمَّل ال ضالين لالا جا  هلك .الةنى: اا    ْ ت  
ْن( فال  م خ  قال ال ا   ذالن  اب )ا  ا ( اي هم ي ة ى  رنه )اا غف (   :-الن  ح  ال ايط  –)ال 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذي     ْن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  لاذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  ال ْحص   رْاذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ْغف    ا   ه 

ذذذذذذذذذذذذذذذذل    به الة  ذذذذذذذذذذذذذذذذا   إليذذذذذذذذذذذذذذذذ   الم      (6)"ْجذذذذذذذذذذذذذذذذ   مالة ال 
  

 ميجم  اَّلق صا  هنا  خى رح  الالفةملين. ،مالة ا ة   ،اإلق ال   ا    إلىر ْي: 
  ُّلكن رصل ،مال      ،رصخهالا الال   رل ْيس   ينصب الفةملين   فةل  مضا ط الااني هم: كل 

ذذْ ت   يذذ ا   ذذال ي  ،الاذذاني النهالذذا حذذ ب  الجذذ    الذذن  –كثذذمل ال ذذا    ، ميجذذم  حذذهب ال ذذا ، ثذذمل: رال 
 :-ال ايط 

ذذذذذذذذذذْ ت    ذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذا ر ال  ذذذذذذذذذذْل ال  ْيذذذذذذذذذذ   ف اْفة  ْ   ذذذذذذذذذذك  ال    رال 

ْك  ذذذذذذذذذذذذذذذذك  ه ا الذذذذذذذذذذذذذذذذال     ذذذذذذذذذذذذذذذذب  ف ث ذذذذذذذذذذذذذذذذْ       (7)مه ا ن   
 

  

                                                           
 .679: الغني الخ يب/ ينظ  ((1
 . ا ة   خي ، م 227 -226هه الاهيخي في: ن ائج الفك / نثل هها الثمل  ن ا ن الط امة  خالي ((2
األ  يخي،  الم الة  ي ، الن الصنفا  : الالث هب في النحم، م  ح الجالل، مالالال ع في  الحض الي ر م الحان  خي  ن الؤالن ((3

 .221/ 7، الةجم الالؤلفين: 329/ 2،  ه ات الههب: 213 /2،  غي  الم اة: 213: ال خغ / ، ينظ هذ669ال ص يب،  مفي ان  
، 336 -332/ 1مالهي في:   ح الجالل :  ،، هها الثمل َّل ن  صفم ، م ن  نثل ال ا ح679ناب ا ن  ه ام في: الغني الخ يب/ 

 قال ال ا  :  .ي ي : الن هن ي .  ب  هلك  فهم يثمل: "ماا غف  ا   هن ي
ي    رْا  ْغف    ا   ه ْن ا      به الة  ا   إلي   الم ْج   مالة ال ل   ...لات  ال ْحص 
"  .ي ي : الن هنب 

 ( ب: قال.(4
 .679: الغني الخ يب/ ينظ  ((2
، 223/ 3ال صائ :  ، ما ن جني في:321/ 2، مالال    في: الالث ضب: 37/ 1لالجهمل، مهم الن  ماه  اي مي  في: الك اب:  ((6

 .1921،  قم 227، الةجم  ماه  النحم ال ة ي / 292/ 1: الةجم  ماه  الة  ي : مينظ 
7))  ، ، 37/ 1الك اب:    في:يم اي ، مهم الن  ماه  32 ب ال  ي ي/ مهم في:  ة   ال م  ن الة ي كلةال م  ن الة  يك   ب ال ُّ ي ي 

لى الة  اس  ن 229، ميناب إلى  فاب  ن ن   ، مهم في:  ة ه ضالن ) ة ا  إا اليمن(/ 244/ 4ما ن جني في: الال ص :  ، ما 
 .376،  قم 336، الةجم  ماه  النحم ال ة ي / 16/ 1، مينظ : الةجم  ماه  الة  ي : 46ال  اس، مهم في:  يمان / 
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ذْمت  الملذ    ،ت  الصذال    يذن  الالاذخالين ذثه مل   ،مكنهْيت   الذ ا  ر ذا  كذ    ،م ثمل: ا الهْيت  الالملم    ي ا   م    
ْي      هها اَّلام، ر ْي:  ي ا    .(1)ا اله

 ۈ  ۈ چ :- ةالى  -مالن هلك قمل   ،الن ال جال، ر ْي:  ا  الْ ا   ت  ال جال      ك:م خحق   هل

 .(2): الن قمال    -ما  ر خم  –إه الالةنى  چ ۋ ۋ ٴۇ
 

اهذذذطْت  ألنه الةالمليهذذذذا لياذذذذا ، ر م   ذذذذأ  ه تْ  /33 /ظ، ر م ثذذذذ هالتْ  فةذذذال  غذذذى هذذذذهه األ  مَّل   خْ     م 
 جع   ح  هى م   ا  في األصل  ،ال   ر  

 .(3)إلى األصل 
 

 
مَّل يجذذم   ،مالالفةذذمل ل ذذي   ماحذذ    ،الثخذذمب رْن ي جالذذع  فيهذذا  ذذين ضذذالي ي الفا ذذل ر فةذذالالذذن  ذذما   

خهاْل  ني ْ   ني  مَّل  ثمل: ،هلك في غي ها  فخهلك  ثمل:    م  ال ا –ض    .-    ض 
 
 
ها   خذذذذت الهالذذذذ ة فذذذذي )   ،م)ر ْ   ذذذذ ( ،مالاخهالذذذذا )ن  هذذذذأ ( ،الفا يذذذذل (4) لا اذذذذ  ةذذذذ ياني( علمممموم) ،( أىما 

 م)ر ْن  أ (، م)   ه (. ،م)ح هن(

*** 
 

                                                           
 .13/ 3، هالع الهماالع: 173/ 1ينظ : األصمل في النحم:  ((1
ره ((2 د في: المقتضب: 220/ 1عبيدة في: مجاز القرآن: أبو  وكذا قدَّ وابن فارس في: الصاحبي في فقه  .221/ 2، والمَبرِّ

 .164/ 2والزمخشري في: الكشاف:  .111اللغة/ 
م ألمل: مجذذمب اإل الذذال  نذذ  ال صذذ يين إها لذذم ي ثذذ   مفذذي الالاذذأل   فصذذيلخ ر  صذذ ه   ةذذا  ألحذذمال ال ثذذ يم مال ذذأ ي  فذذي ا اذذ  رحكذذام: ا ((3

 .  ال جمحخ  ن هم ه الكمفيمن لكن  مجم   .الالفةمَّلن  خى الفةل، ف  يثال: ظننت  ي  قائم
 .إها  ماط الفةل  ين الالفةملين  الااني: جما  اإل الال ماإللغا ، ماإل الال ر ج 

 فذذذي ، األصذذمل119/ 1 ينظذذ : الك ذذاب: :، ينظذذذ إها  ثذذ م الالفةذذمَّلن  خذذى الفةذذل  الاالذذن: جذذما  اإل الذذال ماإللغذذا ، ماإللغذذا  ر جذذذ 
 .  26/ 2، حا ي  الص هان: 263 -229/ 1 مضي  الالثاص :  ،23 ، الخالع/131/ 1 النحم:

 : ا ن. مالصماب الا را  ناه.األص ن ((4

 همم   م
 

 ةمممخ   
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  :باب
 
 الن
 
 تع

 
فاب بفوع و  ف   ،والوصف   .: النعت هو خاصٌّ فيما يتغير(1)قال البخاري   ُ    يختصا والصفة

ت ففففو   ،وأوصففففاف و   ،هففففُا ي  ففففال: صففففةات  اه النعففففت  يففففرا ف  " :(2)وقففففال مامفففف  الخ ففففري .و  ي ففففال: ُنع 
ُ      المختار ،الوصفُ   ."وهما ل بصرييبُ  ،لكب النعُت  بارة الكوفييبُ  ،والصة

 
تتتتتتتتتتتت  .99 ت فتتتتتتتتتتتت    تاوْ     ُ ْنعوتتتتتتتتتتتت  تل ْقاف ُو تالنَّْعتتتتتتتتتتتت
تت

ْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت نفْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ت فاْل ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ت ف ْفع  تف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت ف
تتت

ْفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فا   ت ال َّْن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت .011 ْاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  ت فاكْ  ت فاْلجف
تت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِّ ت ال َّ ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ت ال َّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْ     ت ت فال ِّ
تتت

تتتتتتتتتتتتتت تال َّتتتتتتتتتتتتتت ف    .010 َّ  َّ تتتتتتتتتتتتتت   ت ف فاَّ َف تهفتتتتتتتتتتتتتت فاتاْل
تت

ْ تتتتتتتتتتتتتتتتت ا  تف تتتتتتتتتتتتتتتتت تالن  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ت ت ال َّع  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ت فاكْ 
تتت

 
ففو   مواففف م  ،تعففو نأي: النعففت  تففابلم ل م ففو   ،ونفففو  نصففب و   ،لفففو ففف  نففو  رفع  وفففف   ،ونففو  ُخة   

ه   و   ،وتثنيت و   ،إفرا    وتأنيث و . ،وف  تُكير ه   ،وتعرية و   ،وف  تنكير ه   ،وجمع 
ُ   :أي–وهُا  ، وهفو مفا رففل  فمير ا  ي سفما  ا ي ي ف - مفب  شفرة الم شارك  ل منعوت ف  أربعف

ففا أُ  ،وماففل  وجففوم المواف ففُ ففف  أربعففُ مففب  شففرة إُا لففذ يمنففل مففانلم مففب ُلففك المنعففوت. إُا وجفف  ما
ُ   وأ ،  كففورنملم فافا  ،المفانل  بفأب  كففاب النعفت  أفعفُل تة ففيل   فإنافو يكففوب  ،مجفر ا  مفب )أل( واا ففاف

 وبرجففال   ،ُأف  ففُل منففكُ  ب  ج ي  رُ بففو  ،برجففل  ُأف  ففُل منففكُ  فت ففول: مففررت   ،مففُكارا    فف  كففل  اففال ،مةففر ا  
وت فول: مفررت بديف    ،وبنسوة  ُأف  ُل منفك   ،ُأف  ُل منك   ب  أتي  رُ ام  بو  ،وبامرأة  ُأف  ُل منك   ،منكُ  ُأف  لُ 

. ،ُأف  ل  رجل   م ر   وباماريب  ُأف  ل  ا 

                                                           
عة   بالُو ء  ب  اهأبو  ((1 الما  ث الكبير، جبل الاةظ، وصاام الصايحع مب  ،مام   بب إسما يل بب إبراهيذ بب الم غيرة الج 

، سير أ الذ 111/ 9هف، ينظر: الث ات، ابب اباب: 252مصنةاتو: األ م المةر ، والتاريخ الكبير، وخ   أفعال العبا ، توف   سنُ 
مل ك مُ )النعوت(     خالف ، لذ أقف     قولو هُا ف  مصنةاتو، بل إبا البخاري استع52/ 9، معجذ المؤلةيب: 191/ 12النبالء: 

ُاات  ُوالن  121/ 9ما ُكر الشارحع ايث قال ف  ترجمُ أا  أبوام: صاياو:  ُكر  ف   ال  ُ ". و : "ُبام  ُما ي  الُي  ال ولع وت  ُوُأُسام   ال او 
، 99/ 9يح البخاري: ُكره بعض شرااح صايح البخاري، منهذ ال سطالن  ف : إرشا  الساري لشرح صا نسبو الشارح إل  البخاري

ُ  قال:" 99/ 25والعين  ف :  م ة ال اري شرح صايح البخاري:  ، واألخير لذ يستاسب استعمال البخاري ك مُ )النعوت( ف  الترجمُع إ
ُجُمُ: ، وُلو ُقاُل ف   التار  اُلف الناع ت ُفاُل ي ُ ال: اه منعوتم ، ب خ  ص وفم ُاات واأل.ي ُ ال: اه ُمو   وصافع ُلُكاُب أاسُب"... ف   ال

ل:  .122 -125، المصط ح الناوي/ 145/ 1: همل الهوامل: ، وينظر129/ 2: توااشي ((2 / 1قال ابب يعيش ف : شرح الم ةصا
وق  ُهم بع هذ إل  أبا النعت يكوب بالا يُ، ناو: طويل وقصير، والصةُ تكوب باألفعال  ناو:  ارم  .: "الصةُ والنعت واا 44

، و  ي  ال: منعوت .وخارج " .فع   هُا ي  ال  ل بارئ  سباانو: موصوفم  .و    األول  هو: موصوفم ومنعوتم
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، فت فففول: جفففاء رجفففلم في ،أو كفففاب النعفففت  ُا تفففاء   ُم  /11 /و دمفففو التأنيفففث  ُم  ،ُرب ُعففف ورجففففلم  ،وامفففرأةم ُرب ُعففف
ُم  م ُم. ،ُ الا م  وامرأةم ُ الا

فت ول: رأيت  رجفال   ،ع في دمو التُكير  (1)والمةر   و   ااه   ،و   ه   ،ةا  يستوي فيو المُكر  ص  كاب وُ ُأو  
 .(2) يرا  ط  ع  وم   ،اارا  ن  وم   ،ورا  ب  وصُ  ،ياا  ر  جُ ورأيت  امرأة   ،يرا  ط  ع  وم   ،اارا  ن  وم   ،ورا  ب  وصُ  ،ياا  ر  جُ 
 

فففا أُ  ففففال يتبفففل  - وهفففو مفففا يرففففل اسفففما ظفففاهرا م تبسفففا ب فففمير المنعفففوت -النعفففت السافففُبب   ما
 ففرام الثالثففُع مففب أوجففو اا   وواافف م  ،مففب النكففرة وفر هففا واافف م  :مففب الخمسففُ منعوتففو إ  ففف  اثنففيب  

 (5)لمُبففففر  وا (4)،فاألصففففح   نفففف  سففففيبويو ،جمعففففا   الظففففاهر   اافففففرا  إ  إُا كففففاب ا سففففذ  (1)<ألناففففو ي ففففدذ>

 ت  ر  رُ في فال: ُمف ،ااففرا    (4)ومفب واف فو (2) ،و نف  الشف وبيب ،هآبفاؤ   راذ  ك ف جفل  رُ ب   ت  ر  رُ : مُ في ال   ،ر  التكسي
 (8)و نفففف  آخففففريب . ، ُأو الطففففانةتيب أب  يكففففوب المنعففففوت م ُكساففففرا و  فففففر   نفففف  ،هآبففففاؤ   ذ  ريُكفففف جففففل  رُ ب  

: ب  كففاب مةففر ا ،كففاب المنعففوت جمعففا  فالتكسففير أفصففح   فففإب   التةصففيل   ،مثنفف  فففاافرا  أفصففح  ، ُأو وا 
  .ماه  آباؤ   كريذ   ج يب  رُ ب   ت  ر  رُ مُ وُ  ،هآباؤ   ذ  ريكُ  جل  رُ ب   ت  ر  رُ ومُ  ،ذه  آباؤ   راذ  ك   ل  اجر  ب   ت  ر  رُ في ال: مُ 

                                                           
 : و   اه ، والصوام ما أثبتناه.م ((1
ُا كاب صةُ لجمل ما   يع لع  ومل معام ُ المؤنثُ المةر ة، ُأو الجملع فجاد فيو الوجهاب، ت ول: هُه جبالم راسيُ، وجبالم ...  ((2 وا 

رم ب و  ُكاُب ُو    ه  ُمة ع و   { وخراجها -18سورة المدمل/  :تعال  ف  -ورباما وصف المؤنث بالمُكر، ك ولو راسيات،  : }الساُماء  م ن ُةط 
 .241/ 4الكشاف:  91 -89ع هذ     تأويل السماء بف)الس ف( وهو مُكر، ينظر:  رة الغواص/ ب

 .م...< ساقط مب > ((1
هم اليو ابب هشاذ ف : أو ح المسال .41/ 2ينظر: الكتام:  ((4  ، و  اه األفصح.244/ 1 ك:ُو
شرح التصريح ف :  ، واألدهري  951/ 2والمرا ي  ف : تو يح الم اص :  ،2152/ 5اياب ف : ارتشاف ال رم: أبو  .. نسبو إليو.((5

وأاال ما   ارتشاف ال رم إل  مو ل توثي  قول المُبر   ف  الم ت م،  .91/ 1والصباب ف : ااشيتو:  ،112/ 2    التو يح: 
: "ُوُلو ق ُت: 155/ 4وما اطا عت   يو يب و خالف ُلك، فهو ي ول ف : الم ت م:  .فرجعت  إليو ف ذ أج  هُا ال ول فيما أاال إليو

يُر، ُكُأناك ق ُت: ُمرر ت  برجل ُأبوه  ُقان ذ .ُمرر ت  بُرجل ُقان ذ ُأبوه   ه الجهُ كاب جي ا . ُوكنت ت ول     ثذا ق    .ت ري   بف)قانذ( التاأ خ  مت     ُهُ 
. و    الُ ول األول وهو األجو  .نماب  ُأُبُواه  هُا الشرط: ُمرر ت برجل قا مرر ت برجل ُقان ذ ُأُبُواه ، وقانذ آباؤه، أُلناو   :ألُناك تري   ُأبواه  قانماب 

 .أ  ذ -تعال   -واه  .فالُي يراه المُبر   ف  قولو المُكور أبا اافرا  أفصح .بمندلُ الةعل الم   اذ"
 .149ينظر: التوطنُ/  ((2
/ 2، شرح التصريح     التو يح: 2154/ 5: ارتشاف ال رم: ، ينظرالاسب     بب مام  اآلبُيأبو  ممب تابل الش وبيبُ  ((4

هم الجمهور إل  أبا اافرا  أاسب مب التكسير".أبو  وقال .84/ 1، همل الهوامل: 112  اياب ف  المو ل الساب  نةسو: "ُو
  .، ولذ يُكروا أ يانا  91/ 1، ااشيُ الصبااب: 112/ 2، شرح التصريح     التو يح: 2154/ 5ينظر: ارتشاف ال رم:  ((8
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ُ  قا برجفل   ت  ر  رُ نافو: ُمف ،لالسفذ الظفاهر وفر و فالنعفت  فيهمفا موافف م  ،التُكيرماا أُ و   ،وأم ف نمف
 بوها.أُ  ذ  نقا وبامرأة  

نما سم ا هُا النعت  سببياع ألناو منسوم ل سفبم الفُي هفو ال فمير وأط ف    يفو ُلفكع  ،وا 
 ،بفو ل مبتف أ ف ما كاب ال مير يربط الجم ُ الواقعُ خبفرا   (1).ألبا السبم لغُ : الُاب ل  الُي يربط بو

  ُ وقيفففل لالسفففذ الظفففاهر المتصفففل بال فففمير المرففففو   .سفففببا  ، س فففما بموصفففوفهاع ش فففب و بالابفففل وصفففة
ُم  (2) .سبب ع  تصالو بالسبم الُي هو ال مير :بالنعت  ،ل منعفوت فالنعت السبب  ف  ال ةفظ صفة

وسففما  ال سففذ األول ا ي يففاع نسففبُ ل ا ي ففُع ألنافففو  .وففف  المعنفف  صففةُ لالسففذ الظففاهر المرفففو  بففو
 فكأناو نةسو. ،الجاري لةظا     ما هو لو ف  المعن 

 ت  ر  رُ ناففو ُمفف ، ففمير المنعففوت المسففتترعففت جاريففا   فف  مففا بعفف ه لكنففو رفففل ثففذ إب  كففاب الن
ُ   أة  رُ بفام   ت  ر  رُ وُمف ،بفا  كفريذ  أُ  برجفل   واسفطُ   فالشفيخ ُأو  سفبب   ُأو  ا ي ف    :فهفل هفو .م  األُ  كريمف

وُنفففففصا أبفففففو بكفففففر الشفففففنوان  فففففف  شفففففرح  ،ُنفففففصا   ففففف  أبا ُلفففففك ا ي ففففف  /11 /ظ(1)  ففففف  النبتيتففففف 
يف خل ": (5)وقفال فف  الااشفيُ   ف  شفرح األدهريفُ ،يفا  د وسفمااه: مجا ،    أناو واسطُ (4)اآلجروميُ
 ال ففانذ   ديفف م  ناففو: جففاءُ  ،ويخففرج مففب الا ي فف  .ونةس فف، ُأو ناففو: جففاء ديفف م الاسففب  ُات ففو ففف  السففبب   

ثذ قال: و    كلٍّ فهفو يتبفل فف  أربعفُ مفب  شفرةع  ،بيب ت ك الثالثُ (2)وتر ا  مام  األمير ".م  األُ 
فففت  جفففاءُ  :ت فففول ،ألنافففو يرففففل  فففمير المنعفففوت ُ  كُ  أةم رُ ن  ام  ُم أُ كُ ، ُأو األم   ريمففف  جفففالب  ن  رُ وجفففاءُ  ،بفففا  ريمففف

خالففا  لمفا اكفاه الةفراء مفب  ،بفا  راذم أُ ك ف، ُأو م  األُ  مفاء  رُ ك   ن  رجفالم وجفاءُ  ،كريمفاب  أبفا  ، ُأو م  ا األُ مُ ري  كُ 

                                                           
 .221/ 12، تهُيم ال غُ: 1111/ 2ينظر: جمهرة ال غُ:  ((1
 .112ينظر: معجذ المصط اات الناويُ والصرفيُ/  ((2
 .558 ،548 الُبرياُ/ ينظر: ُفت ح ُرم   ((1
: المواهم الرامانيُ لطالم اآلجروميُ. صناةو     متب اآلجروميُ، وليس ااشيُ     وأصل  نوانو. ومن -142الصةاُ/ :نظرت ((4

، ُجُمل 1494/ 2، قال  نو ااج  خ يةُ ف : كشف الظنوب: 219/ 1شرح األدهري كما قال البابان  ف : ه يُ العارفيب: : "... مطولم
 وق  ا    ف  جامعُ ااماذ ف  المم كُ العربيُ السعو يُ     ثالث رسانل. فيو نةانُس األقوال".

: ال رر البهيُ     شرح األدهريُ. اواش  ل شنوان      شرح الشيخ خال      وأصل  نوانومنو.  -و 15/ نظر: ال واُت ((5
، اختيارات أب  بكر الشنوان  وآراؤه الناويُ ف  كتابو ال رر 219/ 1، ه يُ العارفيب: 1498/ 2، ينظر: كشف الظنوب: اآلجروميُ

 .11البهيُ     شرح األدهريُ،  ب  اه الشن يط / 
 .45ظ/  -ينظر: ااشيُ األمير     األدهريُ، ال واُ ((2
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ُ  سُ اُ  جل  رُ ب   ت  ر  رُ جواد ناو: مُ   ،مفُهُم كثيفر   (1)وق  ن ل الشنوان  (2)،وهو وجو  عيف (1)،العيب   ن
 منل ُلك. (4)منهذ الجرم   

:  ( تت   توقففول النففاظذ:)  بمعنفف : ،فهففو اسففذ فا ففل –ب ففذ المففيذ  – ( ا  تتوقولففو:) ،تففابلُأي 
 ،مثففل: واففف  يواففف  مواف ففُ ،ور ففاء ،يرا فف  مرا ففاة ،: راض(5)والمففُكور ففف  المصففباح ،مواففف 
ُ توقولففففو:) ،ودنفففا ومعنففف  ،ووفاقفففا تتتتفْتفتتت ت فتو) ،(لقانعتتت   ،( تتتت   ت( كفففلٌّ منهمفففا متع فففف  بكفففل مفففب )  تع 

 . ( اوْ  و)
 

*** 
 
 

تاْل فَّ  تتتتتتتتتتتتتتتت وت فت .011 تتتتتتتتتتتتتتتتلو تتتتتتتتتتتتتتتت  فتال َّجو تَّوتتتتتتتتتتتتتتتت لو تجف
تت

ت ف وتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتل  تفف    تتتتتتتتتتتتتتتتتْ    تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتبف جف ت ف
تتت

تتتتتتتتتت تاْلافْع  ففتتتتتتتتتت .011 قفتتتتتتتتتتمتهفتتتتتتتتتت فا ت ف فاَّ ت ف َْ ت  ف  تتتتتتتتتت
تت

تتتتتتتتتت  فت  تتتتتتتتتت تالَّتتتتتتتتتت   تجف ت(2) (تاْلافْع  ففتتتتتتتتتت) فل تتففهوتتتتتتتتتت ف
تتت

تتتتتتتتتتتتتت  ت فنفتتتتتتتتتتتتتت  ت فاْلعفقفتتتتتتتتتتتتتت وت .011 َْ اوْ تتتتتتتتتتتتتتاف   تنف ت ف
تت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْ هف وتا فت ف ف لَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ت ف و تالنِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت ت فاْلاو
تتت

تتتتتتتتتتتتتتت  ف ت ت تتتتتتتتتتتتتتت .011 تتتتتتتتتتتتتتت ت و   اف تهفتتتتتتتتتتتتتتت     ت ف فا ت ف
تت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تال َّت َف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ت اَّ تا  تتتتتتتتتتتتتتتتتت    َ ت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت عْتل  فا
تتت

 
ُم  األولُ  لكفففبا  ،اب  ةفففر م ،وهمفففا مرفو فففاب   ،والثفففان  ل سفففبب    ،فالمثفففال األول ل ا ي ففف     ،معرفففف

 .والثان  نكرةم 
 ،الخمسفُ ءو  مفب األسفما ،جمو فا  و  مُ  ، نافثُ م  لُفي ُس  واا رام: مفا ،فالمرا  بالمةر  ف  بام النعت
 م.وف  بام الع ذ ما ي ابل المركا 

                                                           
ُ  ُ ي ن و، ينظر: معان  ال رآب:  ((1  .418/ 2والمعن : اسن
 .119/ 2كُا  عاةو األشمون  ف : شراو     األلةيُ:  ((2
 .15و/  – ال واُينظر ال رر البهيُ،  ((1
صالح بب إساا ،  الذ بالناو وال غُ،   مروأبو  ، وهو119/ 2، شرح األشمون : 951/ 2( ينظر قولو ف : تو يح الم اص : (4

، 81/ 2إنباه الرواة:  ،52: أخبار الناوييب البصرييب: ، ينظرهف 225مب مصنةاتو: كتام التثنيُ والجمل، واألبنيُ، وغيرها، توف  سنُ 
 .212/ 2معجذ المؤلةيب:  ،8/ 2بغيُ الو اة: 

 .229/ 1ينظر: المصباح المنير:  ((5
 والصوام ما أثبتناه.م: معرفُ، ( (2
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:  ( قمته اتَْت  ت فتوقول الناظذ:) ُُ  س  ق فُأي  ُ   ب يف كمفا ت فول:  ،مفب المثفاليب     ف  هفُا المفُكور   األمث ف
يبُ  ق ب ففو ، المنكسففرُ   ك ال ففعيفُ ب فف ُ  ذ  ُاففار   ال هففذا  فف   ل  اففو  ُرم  ال ُعففاُلم   يففرد    إبا اهُ  ،ه  طففاؤ   ُ  جديففل  ال   ال ُام 

 ،و ربفف ٍّ   جمفف ٍّ  جففل  رُ ب   ت  ر  رُ ُمففوُ  ،هذأجسففام   اكنُُ والسافف ،هذأقفف ام   ا يُُ السافف والعاصففيبُ  انعيبُ الطافف ه  بففا ُ    
 ما.بواه  أُ  كريذ   /12/و ما،ه     ُأاُ  بخيل  

 ،والتنكيفففرع ااتفففاج إلففف  بيفففاب المعرففففُ ،ولمفففا ُكفففر النفففاظذ أبا النعفففت تفففابلم ل منعفففوت فففف  التعريفففف
 وه  سبعُ: ،فب أ بالمعرفُ ،والنكرة
 جنسيُو  ،نو اب:  ه يُ  )أل( وهفاألول: الما   ب،   ُ  :ذ  أقسا وكلٌّ منهما ثالث

 فالعه يُ:

 ۇ ۇچ:-تعال   -ناو قولو  ،ت وياا  ، ُأو ها صرياا  وه  ما ت  ذ مصاوب   ،ل عه  الُكري  إ ماا  

 .(2) چ ۉ ۉ ۅچ،(1) چ  ۋ ۋ ٴۇ  *ۆ ۈ   ۆ
   ك:با فرت رجفل   كمفا ت فول لشفاتذ   ،ها با فرتكُ : وهف  التف  كفاب مصفاوب  ل عه  الا وري  ا  ماا و 

:  (1) چ ڇ چچ چتچ:-تعففال   -وقولففو  ،جففل  هففا الرا وناففو: يففا أيا  ،جففلُ الرا  ذ  تشففت   ُأي 
 .(4)يوذ  رفُع ألبا هُه اآليُ ندلت فيها

گ چنافو: ،ُ :   ميا وتسما  ، ن  المخاطم ها مع وما  وه  الت  كاب مصاوب   ل عه  الُهن :ا  ماا و 

 .(5) چگ ڳ ڳ 
 

ففففا  والجنسفففيُ: فففف: وهفففف  التففف  يُ الجففففنس   أففففرا     سففففتغرا   إ ما (ففففف  مو فففعها  ح     ص  ُ   )ك ففففل  تناففففو: ،ا ي فففف

ُ  الجفنس   أففرا    خصانص    ستغرا   ا  ماا و . (2) چٹ  ٹ ٿچ ، ُأو فف  المف ح ع مبالغف
(وه  الت  تخ ةها  ،الُذ   : ما     جل    الرا  تُ ن  ناو: أُ  ،مجادا   )ك ل   ،ةُالص   ف  هُه   الكامل   أنتُ ، ُأي 

  

                                                           
كر األدهري ف : شرح التصريح     التو يح:  .مب سورة المدمل 12 ،15اآليتاب  ((1 ، أبا فان تها التنبيو     أبا 182 -181/ 1ُو

 الرسول الثان  هو الرسول األول، إُ لو ج ُء بو منكرا  لتوهذ أنو غيره، ولُلك   يجود نعتو.
 .مب سورة آل  مراب 12اآليُ  ((2
 .مب سورة المان ة 1اآليُ  ((1
 .54، تاريخ ندول ال رآب، مام  رأفت/ 191 -192، أسبام الندول، الواا ي/ 18/ 1( ينظر: صايح البخاري: (4
 .مب سورة الةتح 18اآليُ  ((5
 .مب سورة النساء 28اآليُ  ((2
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: (1) چ ٻ         ٻ چ:ومنو   ُ   الكامل   الكتام  ، ُأي  ُ  ا  ماا و  .ف  اله اي وه  الت     ،لبياب الا ي 

(،تخ ةها  ُ   )ك ل     واه   ك:وقول ،(2) چڻ ں ڻ ڻڻ ںتچ ناو ،و  مجادا   ،  ا ي 
 .(1)ي ل الانث بالواا  منهما هُاع ولالنساءُ    أتدوج  ، ُأو الثيامُ  لبس  أُ 
 

 ومنةصل: ،ن سذ ال مير إل : متصليو  ،والثان  الم مر 
وتكففوب  ،النففوب ،والففواو ،فففالمرفو  هففو: األلففف .مجففرورا  ، ُأو منصففوبا  ، ُأو يكففوب مرفو ففا   ،فالمتصففل
ففق   ،واام  قُفف ،ااُمففناففو: قُ  ،ل غانففم فف ُ وا    ،اُمفف ُ ا    ناففو: ،ول مخاطففم .بُ م  فف ُ وا    ،وام  . واليففاء ل مخاطبففُ بُ م 

 . ب  ر  وا    ،ع يبُ ة  تُ  أنت   ناو: ،ف ط
 /12 /ظءواليا ،با ه  مُ رُ ك  إل  أُ  ...و  مُ رُ ك  والهاء مب: أُ  ،با ك  مُ رُ إل  أك   ...كُ مُ رُ والمنصوم:الكاف مب: أك  

 مب: أكرمن .
 ب . تُ ر  رُ ومُ  ،إل  اآلخر ...بو   ت  ر  رُ ومُ  ،إل  آخره ...بكُ  ت  ر  رُ ناو: مُ  ،والمجرور: كالمنصوم

 

ففنُ وُ  ،اُنفففففالمرفو : أُ  :و  يكففوب مجففرورا  ، ومنصففوبا   ،والمنةصففل يكففوب: مرفو ففا    ...تُ ن ففأُ وُ  ،ب  ا 
.إل  ه   ...وهو ،با ت  ن  إل  أُ  يا  ،ايُ والمنصوم: إيا  با يا  ،اناوا  يا  ،با اك  إل  إيا  ...اكُ وا  .اه  إل  إيا  ...اهوا   با

 
ُم والم مرات ك    ُأو  نصم    مير   وهو: كل   ،والنصم   ،فيو الجر   كنها ما يشتر فم ،ها مبني

 .و  لُ وُ  ،و  نا ا   وُ  ،بكُ  ت  ر  رُ ومُ  ،كُ كرمت  ناو أُ  تصل،م   جر  
قفال ابفب مالفك  ،وهفو )نفا( ،بمعن  وااف    مل ا تصال   والجر   ،والنصم   ،فيو الرفل   ك  ومنها ما يشتر 
 :(4)ف  الخالصُ

ففففففففففففففم  ُوُجففففففففففففففرٍّ  ف ففففففففففففففل  ُوالناص   ُصففففففففففففففُ ح   (ُنففففففففففففففا) ل  را

ر ف     ففففففففففففففففففُنح   ُكففففففففففففففففففا    ب ُنففففففففففففففففففا ُفإ ناُنففففففففففففففففففا ن   ُنففففففففففففففففففا ال م 

  

                                                           
 .مب سورة الب رة 2اآليُ  ((1
 .مب سورة األنبياء 11اآليُ  ((2
، مغن  181/ 1 ك:، أو ح المسال124 -119/ 1الشافيُ: ، شرح الكافيُ 491 -492/ 1هُه األنوا  ف : ال بام:  تنظر ((1

 .119/ 1، همل الهوامل: 182 -181/ 1شرح التصريح     التو يح: ، 41 -42ال بيم/ 
، ل يت اظوة كبيرة والصرف الناو   م  خالصُ فيها ابب مالك جمل أشهر المنظومات الع ميُ، وه منها،  - 4الصةاُ/ ( (4

 إل  ال ليل، 111 /مطبو  هو بما ال نو  اكتةاء، 152/ 1 :الظنوب كشفل يمتهاع شرواها تنيف     المنُ، طبل الكثير منها، ينظر: 
 .511  /الع ميُ المتوب
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 (.ب ُنففا)ناففو:  ،ول جففر   ،(ُفإ ناُنففا)ناففو:  ،ول نصففم ،(ن   ُنففا)ناففو:  ،فففل)نففا( ل را  ح لةففظ   ُ ي: ُصففأ
 : ( ُأي  ُنح   .(1)ُطيا بمعن :  ُ  ،اُن  وهو جمل م   ،العطاياف ولو:)ال م 

 ومرا ب . ،ن مُ وأكرُ  ،ر ب ناو : ا    ،ءالجر اليا ،والنصم ،ومما يستعمل ل رفل 
فف  الثالثفُع ألناهفا فف   لذ تكب بمعنف  وااف    ءلكبا اليا ،ذه  لُ وُ  ،ذه  ت  م  رُ ك  وأُ  ،قانموبُ  ذ  ناو: ه   ،و)هذ( 

  فففميرم  و)هفففذ( فففف  االفففُ الرففففل   ،ذل مفففتك    والجفففر   ،وفففف  االفففُ النصفففم (2)ف]ففففُ ،االفففُ الرففففل ل مخاطب
 .متصلم  وف  االُ غيره  ميرم  ،منةصلم 

 
   ذ شخص، و  ذ جنس، وهو ما و ل ل ماهي   :  (1)ُ،ُ الُهني  والثالث: الع ذ ، وهو ق س ماب 

 ،)أب  الاصففيب(فوكفف ،فهفف  مو ففو  لماهيففُ األسفف  المستا ففرة ففف  الففُهب ،)أسامُ(   ففذم ل سففبلفكفف 
 .(4) ة( ل ُنمع  جُ   بأُ( ل غرام، و)يأ  و)ابب  ُ  ،عالُ( وهما ل ثع مو)ث  
ُم  ،فين سذ إل  ثالثُ أقساذ: اسذم   ذ الشخص  مااأُ و   :(5)ل مم  ،وكني

ففكاففومُ  ،م    وُسفف ،ةففرع  ناففو: جُ  ،مط  ففا   بففال قيفف    مففا  لا   فف  معففيب   فا سففذ هففو: قُ  ، وُشففُ، و ا   (2)،ذ  
  .–ر   اه  نو  – (8)لمعاويُ فرس   اسذ   :(4) ا  الف . وواش   ، ُي  وهُ 
 

                                                           
 .418/ 1ينظر: الصااح:  ((1
 ]...  ديا ة اقامُ المعن  صوابا . ((2
وقال ابب هشاذ ف :  .: "والجنس  مخصوص ببعض األجناس فال يص ح لغيره"1445/ 1قال ابب مالك ف : شرح الكافيُ الشافيُ:  ((1

 ول: "أسامُ : "والع ذ الجنس  اسذ يعيب مسماه بغير قي ، تعييُب ُي األ اة الجنسيُ ُأو الا وريُ، ت118 -114/ 1 ك:أو ح المسال
 ك:"األس  أجرأ مب الثع م" و"أل" ف  هُيب ل جنس، وت ول: "هُا أسامُ م بال"، فيكوب بمندلُ قول ك:أجرأ مب ثعالُ"، فيكوب بمندلُ قول

"هُا األس  م بال" و"أل" ف  هُا لتعريف الا ور، وهُا الع ذ يشبو   ذ الشخص مب جهُ األاكاذ ال ةظيُ، فإنو يمتنل مب "أل" ومب 
ا افُ، ومب الصرف إب كاب ُا سبم آخر، كالتأنيث ف : "أسامُ" و"ثعالُ"، وكودب الةعل ف : "بنات أوبر" و"ابب آوى" ويبت أ بو، ا

 .ويشبو النكرة مب جهُ المعن ع ألنو شانل ف  أمتو   يختص بو واا   وب آخر" ...ويأت  الاال منو
: أ ياب   تؤلف، -وهو الغالم -، أبا مسم    ذ الجنس ثالثُ أنوا : ُأا ها118/ 1 ك:ُكر ابب هشاذ ف : أو ح المسال ((4

والثان : أ ياب تؤلف، كُهيااب بب ُبيااب ل مجهول العيب  .كالسبا  والاشرات كأسامُ، وثعالُ، وأب  جع ة ل ُنم، وأذ  ريط ل ع رم
ُةاء لألام  ،ب  الُمُ اء ل ةرسأو  ،والنسم لثالث: أمور معنويُ، كسبااب ل تسبيح، وكيساب ل غ ر، ويسار ل ميسرة، وفجار وا .وأب  ال اغ 

 ل ةجرة، وبرة ل مبرة.
/ 1، شرح األشمون : 112/ 1، شرح التصريح     التو يح: 111/ 1 ك:، أو ح المسال191/ 1ينظر: تو يح الم اص :  ((5

: شرح التصريح ، ينظراةص  مر الةارو أبو  وترتيم هُه الثالثُ     المشهور أب تب أ بالكنيُ ثذ ا سذ ثذ ال  م، فت ول: .111
 .114/ 1    التو يح: 

 .والصايح ما أثبتناه .: شُقذاألصالب ((2
/ 4، الصااح: 58ينظر: الا بُ ف  أسماء الخيل/  -ر   اه  نو-وهو اسذ فرس ألكثر مب شخص منهذ معاويُ  .م: الالا  ((4

 .151/ 22، تاج العروس: 128/ 11، لساب العرم، ابب منظور: 1549
ال رش ، خامس خ ةاء ااسالذ، وأول خ ةاء  ولُ بن  أميُ، وأا  كتبُ  بب أب  سةياب صخر بب ارم بب أميُ  ب  الرامبأبو  ((8

 .142، تاريخ الخ ةاء: 411/ 1، ااصابُ: 1412/ 1، ا ستيعام: 144 : المعارف/، ينظرهف 21الوا ، توف  سنُ 
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 ء  لفففبعض نسفففا شفففاة   اسفففذ   – ءبةفففتح الهفففا – (1) فففُي  وهُ  ،(2)ل نعمفففاب بفففب المنفففُر جمفففل   اسفففذ   :(1)ذقُ    وُشففف
 .ك م   اسذ  (4) واش  العرم، و 

ففأ  ، ُأو خ  أُ ، ُأو ت  ن ففب  ُأو  ،ب  اب ففُأو  ،ذٍّ أ  ، ُأو م  : أُ فوالكنيففُ هفف : مففا تصفف ار بفف فف ُ ، ُأو ذٍّ ُ فف، ُأو ت  خ  ، ُأو ُ  ما
 وناو ُلك. ... ُ  او   وابب   ،الخير وأذ   ، ب  اه /11/و أب  ، كفُ:ُ  خالُ ، ُأو خال  

 الاسفيب   بفب     ف    ل ل فم  ففاألوا  ،وأنفف الناقفُ ،نافو: ديفب العابف يبُ  ،ُذٍّ ، ُأو وال  م: ما أشعر بمف ح  
جريففاب هففُا  سففبم  و  ،- ر  قُفف صففغير  تُ – (2)قريففل   جعةففر بففب   والثففان  ل ففم   ،(5)أبفف  طالففم بففب     فف ٍّ  بففب  

فت فعثُ بُ فُ  ،و  بفيب نسفان  مها وقساف ،ُ  ناقف ع أبا أباه ُبفحُ ال  م   يو    ،الناقفُ ولفذ يبفُ  إ  رأس   و إلف  أبيفو  و أم 
ُ   أنف فأ خل ي ه ف   و.ب   مُ       هاع فُ فجرا  الناق

 ك:ومشتر  ،: خاصق س ماب  وهو  (4) ،والرابل: الموصول 
 .ء  والالا  ،ت  و الالا  ،ُيبُ والا  ،وواأل ل ،وال تاب   ،ال ُاب  و  ،ت والا  ،ُيفالخاص: الا 
 ،وما ،والمجمو : مب ،والمثن  (8)]والمةر   ،والمؤنث ،وهو: ما يكوب ب ةظ واا  ل مُكر ،والمشترك

و  ن  ط ء ،وأل  .(9)ُو
  

                                                           
. وش قذ: الواسل الش  ، وسم  121/ 12، لساب العرم: 1959/ 5: الصااح: ، ينظرأ: شُقذ. وم: الشُقذ. والصوام ما أثبتناه ((1

 .224/ 2الدمخشري: : الةان  ف  غريم الا يث، ، ينظرجمل النعماب بُلكع ألبا ش قو كاب  ظيما  
 15قابوس، النعماب بب المنُر بب المنُر بب امرئ ال يس، ال خم ، آخر م وك ال خمييب ف  الايرة بع  أب  قت و كسرى سنُ أبو  ((2

 .41/ 8األ الذ: ، 249/ 1قبل الهجرة، ي نظر: المعارف: 
ُفُ  بها مب اآلخر فكانت تنطاو  .251/ 1ينظر: شرح الكافيُ الشافيُ:  ((1 ، و كاب لها االباب، وكاب ُأا هما ُأر  ُأو ه  ب رةم، ُأو  ندم

يبُ   .218/ 1: مجمل األمثال، المي ان : ، ينظروُتُ    اآلخر، ف يل ف  المثل: ُخي ُر ُاال ُبي ك  ُتن ُطا 
، نصا 445/ 22أل(، ات  أبا الدبي ي ف : تاج العروس: األصالب: الواش ، والصوام ما أثبتناه لورو ه ف  المراجل مب  وب ) ((4

 .181/ 11، لساب العرم: 112/ 2، م اييس ال غُ: 1524/ 4: الصااح: ، ينظر    ُلك، وهو أصح مب ايث ال ياس
، وقيل غير ُلك ،هف91.. الهاشم  ال رش  ر   اه  نو، كاب ور ا ، كثير الص قُ والعبا ةع ات  ل   م بالسجا ، توف  سنُ .((5

 .44/ 1، تُكرة الاةاظ: 141/ 1تهُيم األسماء:  ،211/ 5: الطب ات الكبرى: ينظر
ف بب ُكع م بب ُسع   بب ُدي   ُمُناة بب ُتم يذ، و  بو يسموب بن  أنف الناقُ، الُيب قال فيهذ ا  ش : .((2  .. بب ُ و 

ُنبا  وُمب ي سو ي بأنف   ...قوذم هذ  األنف  واألُنام  غيرهذ   ُا ُ  ال  الن اق
/ 14، المةصل ف  تاريخ العرم قبل ااسالذ، جوا     : 1842/ 4تنظر ترجمتو مل ال صُ ف : المؤت ف والمخت ف، ال ارقطن : 

111. 
: ال بام: ينظر، ألناو كبعض  الك مُ ُأو كالارف  الُي يةت ر إل  جم ُ ع( وسما  موصو  ع ألناو ناقصم يتذ بما يوصل بو، ولُلك ب ن  ُ (4
/ 1، شرح األشمون : 149/ 1، شرح التصريح     التو يح: 448، الا و  ف    ذ الناو/ 412/ 1، تو يح الم اص : 111/ 2

122. 
 ]...  ديا ة ي ت يها استكمال األجداء. ((8
 مب التا ي .، 11( ينظر: الصةاُ/ (9
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ُ   مفب مب هُه الموصفو ت   واا    و  ب ا لكل   ، ُأو ا: جم فُ خبريفُوهف  إماف ، نفو متفأخرة   صف 

ف  ص تها  ط  رُ شتُ )أل( في   مااأُ و  غير )أل(.، هُا ف  ب  ي  جار ومجرور بشرط أب  يكونا تاما ، ُأو ظرف
  ُ ُ   أب  تكوب صة ف ،والصفةُ المشفبهُ ،واسفذ المةعفول ،وه : اسذ الةا ل (1)،صريا  ،مار  نافو: ال ا

 .(2)وج  ب الوُ سُ والاُ  ،روم   والمُ 
 ،والجمففل ،والتثنيففُ ،ل موصففول ففف  اافففرا  مطففاب    و  بفف ا مففب اشففتمال الصففةُ   فف   ففمير  

 ويسم :  ان ا . ،والتأنيث ،والتُكير
 :-مب الطويل  –ك ول الشا ر  ،وق  يخ ةو الظاهر سما ا  

- - - - - - - - 
ُمففففففففُ اه أط ُمففففففففل     ي ف فففففففف  ُرا  (1)ُوُأنففففففففت الاففففففففُ 

 

   
 

 مُكرا وقص  بو غير ُلكع فيجود ايننُ مرا اة ال ةظ والمعن . ،وق  يكوب الموصول مةر ا  

فمرا اة ال ةظ هو األكثر  
 .(5)چې ې ې ۉ چ ناو: (4)

                                                           

: خالصُ الوصةيُ، فيخرج ما يوصف بو وليس بمشت .((1 سميُ ناو: أبطح، وتخرج الصةُ الت  تغ م   يها ا  ناو: ُأس ، .. ُأي 
ُ  مل "أل" اسذم لةظا ، فعلم معن ، ومب ُثذا اسب  طف الةعل   يها .وأجر ، وصاام ُ  الصريا / 1: تو يح الم اص : ، ينظروالصة

 .151/ 1، شرح األشمون : 445
ا فمب األول قول الشا ر: ق  جاء وص ها بالجم ُ ا ( و (2  سميُ وبالظرف شُُو

ن ه ذ   ذ الرسول  ال او  م  ُب ال ُ و   ُله ذ  ُ اُنت  ر ُقام  ُبن   ُمُع    ...م 
 ومب الثان  قول الشا ر: 

ُُات  ُسُعو   ...ُمب  ُ  ُيُدال  ُشاك را ُ ُ   ال ُمُعو     ُ يُش  ُفه ُو ُار  ب ع 
 م ار ، ناو قول الشا ر:  وق  جاءت ص تها جم ُ فع يُ فع ها

ك وُمت و   ُ   ا  ي الراأ ي  والُجُ ل.ُما ُأن ُت بال ُاُكذ  الت ر   .. و  األصيل  و  ُ 
، ورفض ابب مالك ف : شرح الكافيُ الشافيُ:  ، أب  يكوب ا طرارا ، بل هو 111 -299/ 1ومُهم الجمهور     أبا ُلك ا طرارم

، لتمكنو مب أب  ي وُل: م ، 2451ارتشاف ال رم:  ،288 /الشعر  رانر :، وينظرا أنت بالاكذ المر  . فال وجوُ  ل  رورةاختيارم
 .42مغن  ال بيم/ 

/ 1، الم اص  الناويُ: 125/ 1 جد بيت، نسبو بعض النااة إل  مجنوب لي  ، وليس ف   يوانو، وهو لو ف : ال رر ال وامل:  ((1
، واألشمون  ف : شراو     244، وابب هشاذ ف : مغن  ال بيم/ 441/ 1، وهو مب شواه  المرا ي ف : تو يح الم اص : 494

.ص ر ، و 119/ 1وامل: ، والسيوط  ف : همل اله124/ 1األلةيُ:   ه: فيا رم  أنُت ال او ف  كل  موطب 
ُتم ع وُب إ ُلي ُك{42سورة يونس/  :تعال  ف  –.. ومرا اة المعن  أقل، ومنو قولو .((4 ن ه ذ  ُمب  ُيس  / 1: تو يح الم اص : ، ينظر: }ُوم 

سورة النساء/  :تعال  ف  –وق  اجتمل األمراب ف  قولو  .181/ 1، ااشيُ الخ ري: 124/ 1، شرح التصريح     التو يح: 441
يُب ف يُها {. ف   أفر  ال11 ُن ُهار  ُخال    ت ُها األ  ر ي م ب  ُتا  ل  ال اُو ُوُرس وُلو  ي   خ   و  ُجناات  ُتج  { و }ي   خ   و { با تبار : } وُمب  ي ط  ل   مير ف  قولو }ي ط 

، البار 415/ 1اقل اا   مب  مير )ي خ و( با تبار معناه، ينظر: الجامل ألاكاذ ال رآب: لةظ )مب( وجمل الوصف )خال يب( الو 
 .212/ 2، ال بام ف    وذ الكتام: 211/ 1المايط: 

 .مب سورة األنعاذ 25اآليُ  ((5
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 ،إ  )أل( الموصفولُ ،وا سفتةهاذ   ،كأسفماء الشفرط   ،معنفاه و  ف  كل ما خفالف لةظ ف ويجري الوجهاب  
 ها.ت  موصوليا  فيرا   معناها ف طع لخةاء  

 فا فتعريةفو  ،يفا رجفل   ، كففُ:الم صو  نف اؤه بعينفو (1) ،والخامس: المنا ى المنكر  بالمواجهفُإ ما
 .ءالت  نام  نها ارف الن ا ،الم  رةبالا وريُ ُأو 

 ب اشفتمل ، وب ا سفذ الموصفول ،ف فط والمفرا  بفو اسفذ ااشفارة ،والسا س: ا سذ المفبهذ  وا 
  ُ  ر.ك  المبهذ   يهماع ألبا الموصول ق  

 غيره:، ُأو مكابإ ماا ثذ المشار إليو 
 .(1)-بةتح المث ثُ  –ذا( و)ثُ  (2))هنا( /11 /ظفالمكاب لو:

ففا المكففاب  وغيففر   بففاأللف  –( و)تففاب   ،(و)ُاب   ،ثو)ُي( ل مؤنافف ،ر)ُا( ل مففُكا فففف ،مؤنففث، ُأو مففُكرإ ما
 .(4)وهو بالم  أكثر ،( ل جملو)أو ء   ،ل مثن  –ونصبا  ،جرا ءوباليا ،رفعا

اك ،نافففو: هففُا ،الكففاف، ُأو ءوقفف  ت ا هففا الهففا  ط وهففُه الكففاف افففرف خطففام تفف ل    فف  توس ففف ،ُو
 وليست ب مير. (5) ،المشار إليو

فف ا  والجمففل   ،وقفف  ت ا هففا الففالذ ففف  غيففر التثنيففُ ففا أُ  ،إب  م  ففر الجمففل  ف فف  ت ا ففو الففالذما ناففو:  ،إب  ق ص 
 ،مم ففففو: قريفففار إليفففففمراتم المش ،وفففالذ     بع  المشار إليففُه الففف ل  هففففوت (2)،كلوأو  ،وت ك ،ُلك

                                                           

، وليس معرفا  بتعريف  معنوي، أغةل أكثر  الع ماء ُكر المنا ى النكرة الم صو  ف  ا يثهذ  ب المعارفع فتعريةو بال ص  والمواجهُ( (1
هم قوذم إل  أبا تعريةو ااصلم مب وقو و موقل كاف الخطام، في خل بُلك ف   .وتعريةو بال ص  والمواجهُ ي خ و ف  اسذ ااشارة ُو

هم قوذم إل  أبا تعريةو بف)أل( ماُوفُ ونام ارف الن  اء منابهاع وبهُا ي خل ف  المعرف بف)أل( و  اه بع هذ قسما  سابعا   .ال مانر، ُو
، 222/ 1، شرح الكافيُ الشافيُ: 241/ 1: شرح الر       الكافيُ: ، ينظركابب مالك، وابب الصانغ، وابب هشاذ، واألدهري، وغيرهذ

، شرح 82/ 1، شرح األشمون : 99/ 1 ك:، أو ح المسال158/ 1، تو يح الم اص : 919/ 1، ارتشاف ال رم: 122/ 1ال  م اُ: 
 .219/ 1، همل الهوامل: 92/ 1التصريح     التو يح: 

ناا( بالكسر والتش ي ، و)ه ناا( بال ذ والتش ي (2 وت خ ها ها التنبيو فتةي  المكاب ال ريم، وق   .( )ه نا(، و)ُهناا( بالةتح والتش ي ، و)ه 
 .121/ 1: شرح األشمون : ، ينظرت ا ها كاف الخطام لوا ها ُأو بديا ة الالذ، فتكوب )هناك(، و)هنالك(

 .142/ 1 ك:، أو ح المسال118/ 1( ينظر: شرح الكافيُ الشافيُ: (1
/ 2، ارتشاف ال رم: 115/ 1: شرح الكافيُ الشافيُ: ، ينظرأو ء( بالم      لغُ أهل الاجاد، وبال صر     لغُ بن  تميذ( )(4

، ال هجات العربيُ 129، لهجُ تميذ/ 291ال هجات العربيُ ال  يمُ/ ، 121/ 1، شرح األشمون : 418/ 1، تو يح الم اص : 945
 .11/ 1معجذ لغات ال بانل واألمصار:  ،122نشأة وتطورا ،  ب  الغةار هالل/ 

، وابب سي ه ف : 24/ 15ح بُلك األدهري ف : تهُيم ال غُ: ب صر  أبا ديا ة الكاف ل ص  البعي ، ومم   إل جمهور الع ماء ُهم  ((5
، والدبي ي ف : تاج 182، وابب هشاذ ف : شرح شُور الُهم/ 112/ 1، وابب مالك ف : شرح الكافيُ الشافيُ: 251/ 4المخصص: 

 ،وقيل:)ُاك( ل توسط .: "واتصالو بو  ليل     بع  المشار إليو91، وغيرهذ، وقال المرا ي  ف : الجن  ال ان / 422/ 41العروس 
 و)ُلك ( ل بع ".

: "وق  دا وا الالذ ف  ُلك وأو لك، وليس ديا تهما بم ت ُ ن ب ُ و  125المنصف/  قال المادن  ن ال   ب: ، والصوام ما أثبتناه،: أولنكم ((2
كر العكبري ف : .مست يمُ و  كثيرة"  و  ال ديا تها ابب جن  ف : .أولنك شاُم      ديا ة الالذبأو لك  : أبا 249/ 2ال بام:  ُو

نما دي ت  .، ب ولو "إنما كانت الالذ دان ة ف  هُاع ألنهذ ق  قالوا ف  معناه: ُاك، وأو ك، وأولنك122 -125المنصف/  و   ذ فيها، وا 
 .ولم ا دا وها ف  الواا ، دا وها ف  الجميل" .الالذ ف  ُلك تكثيرا واتسا ا ف  ال غُ
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(   يهفا ،ومتوسفطم  ،وبعيف م  ع بف ليل  ف ذ  خفول )ر ما ُم إ  المثنف ع فةيفو خفالفم  ،وك هفا معفارفم  ،مبنيف
 .(1)  ي ثنا  لصورة التثنيُع إُ المبن    ع مرا اة  ءوالظاهر بناؤه     األلف واليا

  السففابل: مففا أ  ففيف إ ففافُ ما ففُ إلفف  واافف  ممففا اسففتا  التعريففف مففب هففُه المعففارف و
كفوب م ففافا إليفو، وهفف : الما فف  ير أب  ألنافو   يتصففوا  المنفا ى الم صففو ع المفُكورة، غيففرُ 

فففبففف)أل(، والم   هفففا تةيفف  الم فففاف إليهفففا المففبهذ فإنا  الموصففول، وا سفففذ   ذ، وا سفففذ   ُففر، والعُ مُ   
في فل، وغُ ث ففف  اابهفاذ، كففُ: م   التعريُف، بشرط أب    يكوب الم اف  متفوغال   ،    و، ون فب  ر، وش 

، مثفل: واف هع ففإبا هفُه األشفياء   تتعفرف نكفرة   موقفلُ  وسوى. وأب    يكفوب واقعفا  ير، ظ  ونُ 
 باا افُ، ولكب تةي ها التخصيُص.

 
هفا غف ا ع فإنا ، ُأو نافو: جفاء  فارم  ديف   اآلب ،وخرج باا فافُ الما فُ اا فافُ ال ةظيفُ

بفالعمريط  فف  بيفاب تمثيفل مفا وقف  أخفُ الشفيخ يايف  الشفهير  (2).ال ةفظ     تةي  شينا سفوى تخةيفف  
 ف ال: –مب بار الرجد  –ل  واا  مب هُه األنوا  إأ  يف 

ي فففففففففففففففب  ُ  ففففففففففففففف   ُواب  فففففففففففففففب  ُدي  ل فففففففففففففففُك اب ن ففففففففففففففف  ُواب   ُكُ و 
  

فففففففففففففب  ال ُبفففففففففففففُ ي ي ُ فففففففففففففُرب ت و  ُواب  فففففففففففففب  الافففففففففففففُ   (1)ُواب 
  

 
 
 
 

                                                           

 .ه األلةاظ مثنيات ا ي ُ، وأنها معربات باأللف رفعا، وبالياء نصبا وجرا( ل نااة ف  هُه األلةاظ مُهباب: األول: أبا هُ(1
نما أ رم )هُاب( و)هاتاب( مل ت منهما لمعن  ااشارةع ل  عف الشبو بما  ار و 52/ 1 ك:أو ح المسال قال ابب هشاذ ف : : "وا 

جامل ال روس لما ثيب الشيخ الغاليين  ف : مب مجينهما     صورة المثن ، والتثنيُ مب خصانص األسماء". وُهم إل  هُا مب ا
 .129/ 1العربيُ: 

ب والثان : أب هُه األلةاظ، ليست مثنيات ا ي يُ، وأنها مبنيُ كما ُهم الشارح إليو، ووجو هُا المُهم، أنها فارقت المثنيات الا ي يُ م
 .وجهيب

، كما ي ال: فتياب، ول يل ف  االت  النصم والجر: هُييب وهاتييب، األول: لو كانت مثنيات ا ي ُ، ل يل ف  االُ الرفل هُياب وهاتياب
 .كما ي ال: فتييب

 خ نا   يو الثان : مب شرط التثنيُ الا ي يُ قبول التنكيرع ألننا   نثن  دي ا  الع ذ، ات  نعت   تنكيره، ثذ إُا أر نا تعريةو بع  التثنيُ، أ
 سماء ااشارة   ت بل التنكير باال."أل" فن ول: الدي اب والدي يب، ومع وذ أب أ

)هُاب( و)هاتاب( وف  االت  الجر والنصم و)هاتيب( و)هُيب( فه   -إُا كاب مثن -والعرم، و عوا ل مشار إليو ف  االُ الرفل 
، 421، الا و  ف    ذ الناو/ 58، مغن  ال بيم/ 294/ 2: الخصانص: ، ينظرألةاظ مو و ُ     صورة المثن  ف  با ئ األمر

 .44/ 1شرح التصريح     التو يح: 
 .29/ 2، ااشيُ الخ ري: 124/ 2، شرح األشمون : 218/ 2 :الكافيُ     الر   شرحينظر:  ((2
 .21ال رة البهيُ نظذ اآلجروميُ/  ((1
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إ   ،إليفوفع   المُهم الصايح أبا ما أ  يف إل  هُه األنوا  واقلم ف  رتبفُ مفا أ  فيف 
ُ   ،واقفلم فف  رتبففُ الُع ُفذ فإنفو إلف  الم فمرع الم فاف ومعنف  )البفُي(: الةففااش   (1).ال فمير   رتبف

ب  كاب ص قا  .(2)ف  المنط  وا 
 /14/و .( لإلطال ال ع    أو) ،( و    واأللف ف  قول الناظذ:) 
 

***  
  

                                                           
هم ُبع ((1   .ُ ُفه ُو ف   رتبُ ما تات ت ك المعرُفُ ُ ان ما هذ إل  ُأبا ُما أ يف ال  معرفُو

 ، واست لا   يو ب ول الشا ر: 211 -212شرح شُور الُهم/ وأنكره ابب هشاذ ف : 
وف الُولي  الم ثُ ام   ر   .... كخُ 

ذ  الم ُعر ف باأل اة س  ص وف.  .ايث وصف الم ُ اف ل معرف باأل اة ب ا   وُهم قوذ آخروب إل  أبا ما ُوالصةُ ُ  تكوب ا رف مب ال ُمو 
 -211تبتو فال يستثن  مب ُلك الم اف إل  الم مر، ور اه ابب هشاذ أي ا  ف : شرح شُور الُهم/ أ يف إل  ش ء فهو ف  ر 

ت بدي  ُصاابك214  ف   وصف الع ذ بالم اف إل  الم مر ف لا     أنو ف  رتبتو وليس ف  رتبُ الم مر. .، مست   بُ ولهذ: ُمُرر 
 .21/ 15ينظر: تهُيم ال غُ:  ((2
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تتتتتتتتتتتتتتتت ت ف َّففتتتتتتتتتتتتتتتت وت .011 تاف ت) ْل(تنف  تتتتتتتتتتتتتتتت ف ت ف وتتتتتتتتتتتتتتتتل 
تت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجف ف ت ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بف َ  ت ف ففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  ت ف ت فجو
تتت

نما ت ،بالع    ناصروالنكرة   ت فرا  أاسذ  مستعمل     سبيل العموذ ف  وهو: كل   ،بالا    ناصروا 
 وأسهل مب هُا أب  ي ال: النكرة   (1) .وهُا الا   فيو خةاءمع واُفو الناظذ لُلك ،ةرسك، األمر الك    

 بمرا فو.، ُأو فُ   يو بنةسوهو كل ما ص ح لغُ  خول األلف والالذ المعر  
ا يجفود  خفول )أل(   فال ع فإنفو يجفود  خولهفا   ف  كفل شف ء  ماف ،وااتردت  ب فول : لغفُ  

نافففو: رأيفففت  الوليففف  بفففب  ، فففب الدانففف ة فففف  ا سفففذ لتعريففففاالتففف  تفففؤثر  ،(المعرففففُ)وب فففول :  ،  فففال  
 (ل   الةُ )فف .مابع  والن   ،بسُ والاُ  ،ل   والةُ  ،اسبا والعُ  ،ناو: الاارث (1)،ةُالص   مح   ُ والت  ل   .(2)اليدي 

 (مففابع  الن  )و ،وناففوه يفف ل    يففو بالت ففمب ،(الاففارث)و ،أي الافف ث بالمطاب ففُ ،يفف ل    فف  الوصففف
فإنهما   يف  ب   ف  التعريففع  (4)،ذل  ا  ي ل      وصف الامرة با لتداذع لكونو ف  األصل اسما  

 لاصولو قبل  خولهما.
ف ي بفل ومثفال مفا ،فت فول: الرجفل   ،فمثال مفا ي بفل )أل( بنةسفو: رجفلم  ل )أل( بمرا ففو مفا توغا

ففف ،ر  ي فففوغُ  ،ارم  يافففو  ،يفففمم ر   ُ و  ،نافففو: أاففف م  ،فففف  اابهفففاذ  ذ عفففف ،وع فإنهفففا ت فففل موقفففل إنسفففاب  مفففثالب  وش 
 مب جهُ أبا الوا ل التدذ استعمالها     وجو التنكير. ،خول )أل(  ارضم  صالايتهما ل

 .(5)والشبو فهو مولا م  ،ناو قولهذ: الغيرماا أُ و  

                                                           
،   يو ب ولو: "والنك ُرة: كل اسذ 14يري  أبا هُا التعريف مب متب اآلجروميُ، وأهم و الناظذ، وق  نص  ابب آجروذ ف : اآلجروميُ/  ((1

و   ُيخُتص  بو واا   وب آخر" نس  ل  والُةرُ   ا ثذا  .شانل  ف  ج  "ف ال : "وت ريب و  كل  ما ُصُ ُح  خول  األلف والالذ   يو، ناو: الرج   .س 
 .والثان  ما ُكره الشارح  ا ا

إب كاب ي ص  مسما  بعينو فهو اسذ الخ يةُ األموي الولي  بب يدي  بب  ب  الم ك بب مرواب بب الاكذ، ول  الخالفُ بع  موت  مو  ((2
تاريخ  ،284، 285/ 2 : اامامُ والسياسُ، ابب قتيبُ:، ينظرهف 122رفا      نةسو، قتل سنُ س  هشاذ، مب أشعر الخ ةاء، وكاب م  

 : 192. والنااة يستشه وب     ديا ة )أل( ب ول ابب ميا ة، ف :  يوانو/ 221الخ ةاء/ 
ُ  كاه   و   ...رأيت  الُوليُ  بُب اليدي   م باُركا   الق  ُش ي ا  بُأاناء  الخ 

 .84/ 1، شرح التصريح     التو يح: 11، المةصل/451/ 2ينظر: سر صنا ُ اا رام: 
الم صو  ااشارة إل  المعن  الُي ن  ت منو قبل أب تستعمل   ما ، مثال ك مُ ) بااس( صيغُ مبالغُ مب )العبوس( فإُا ن  ت  ((1

ا إُا ن  ت   ما  وسم ُ  شخص ما )العبااس( وفيو    ما ، وس ماُ  شخص ما ) بااس(  وب )أل( صرف النظر  ب معناها األص  ، أما
حم لصةُ األصل مب أناو كثير العبوس. تنظر المسألُ بتةصيل  مل  )أل( كاب ف  ُلك إشارة إل  األصل الُي ن  ت  نو الك مُ، فه  ُلم 

شرح التصريح  ،141/ 1: شرح األشمون  ،184/ 1أو ح المسالك: ، 428/ 1األمث ُ الت  ُكرها الشارح ف : تو يح الم اص : 
 .191، الناو المصة ، مام   ي / 224/ 1ااشيُ الصبااب:  ،119/ 1: ، همل الهوامل182 -185/ 1:     التو يح

 .11/ 1 :ال غُ تهُيمينظر:  ((4
، أبا البعض ي ول: ُفُعل الغير  ُلُك، في خ وب     )غير( آلُ التعريف، والما  وب مب 51ُكر الاريري ف :  رة الغواص/  ((5

الناوييب يمنعوب مب إ خال األلف والالذ   يو، ألبا الم صو  ف  إ خال آلُ التعريف     ا سذ النكرة أب  تخصصو بشخص بعينو، 
ُه ال ةظُ     ما   ياص  كثرة ، ولذ يتعرف بآلُ التعريف، كما أناو   يتعرف باا افُ، ف ذ يكب ا خال فإُا قيل: الغير، اشتم ت ه

 .124/ 1: ااشيُ الخ ري: ، وينظراأللف والالذ   يو فان ة
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، ُأو دمفففاب  ، ُأو هفففا ت فففل موقفففل ُات  فإنا  (1) و)مفففا( ،)مب(فوالشفففرط كففف ،ا سفففتةهاذ ءوكفففُا أسفففما  
 الةففا  يبُ  ءوكففُا أسففما (2)،طففارئم   فف  المعنفف  األصفف   والشففرط   ،ب  معنفف  ا سففتةهاذ  م  ُ ففوتُ  ،مكففاب  

ففف ، كففففُ:والمةعفففوليبُ  فففوالمُ  ،ارمال ا ُم    ُم  ،رومع ألبا )أل( فيهفففا موصفففول وهففف  بمعنففف  ُات   ،  معرفففف
 ف  الثان . ووقل   يها ال رم   ،ُصُ ر منها ال رم  ف  األول

ا افتهما  (1)فإ خال )أل(   يهما لابم  ن  الجمهورع ،جدءو  ،ليوبعضم بمعن : جم ،وكُا: كلٌّ  
 وتنوينهما ب ل  نها. ،معن 

يففو  المنونففاتع لوقففو  ُصففو  موقففل: سففكوتا   ،ومففو   ،ناففو: صففو   ،النكففرات فعففالوكففُا أسففماء األُ   ، ُأو وا 
يفو  موقفل: ديفا ة ،ف ال ال   يوة  كُ موقل: ان  ، ُأو ةافا  ك  وُمو  موقُل: ان   ،ال ال   يو ت  ك  موقل: اس   ، ُأو وا 
 .(4)  ال ال   يوموقل: د  

 ،)ُو( نكفرةفف ،ثبت لها الصابُ هو بمعن : ُات /14 /ظالُي ،الت  بمعن : صاامو  ،ُو :كُاو 
المعرففففُع ألبا  )أل( ي بفففل (صفففاام)و ،(صفففاام)لكنهفففا واقعفففُ موقفففل  ،نةسفففهاب )أل( وهففف    ت بفففل
ُم  ،والثبوت   ،المرا  بو ال واذ   ُم مشبه كفُا أففا ه مامف   ،تكفوب موصفولُ ُاتاف   اسذ  فا ل   ،فهو صة

 .(5)الخ ري
  

(   يو بُ س  واألسهل ف  ا   النكرة أب  ي ال: هو ما اُ   كما قال الاريري: ، خول )ر ما
ل    ُفكففففففففففففففففففففففففففل  ُمففففففففففففففففففففففففففا ر ما   يففففففففففففففففففففففففففو  تُفففففففففففففففففففففففففف خ 

  
فففففففففففففففففففففففففففففل  فإناففففففففففففففففففففففففففففف ُنكافففففففففففففففففففففففففففففرم ُيفففففففففففففففففففففففففففففا ُرج  و  م 

(2) 
  

  

                                                           
 .198/ 1: تو يح الم اص : ، ينظرخالف ابب كيساب الجمهور وُهم إل  أنهما معرفتاب ((1
 .198/ 1ينظر: تو يح الم اص :  ((2
ونباو  .ب ل البعض مب الكل ...، و)الكل( وخاصُ ف  كالمهذ  ب الب ل، في ولوب:(كثيرم مب الع ماء يستعم وب لةظت  )البعض ((1

ن ما ق نا )البعض( و )الكل( مجادا ، و    استعمال الجما ُ لو مسام24 – 21الدجاج  ف : الجمل/  ُم، وهو ف  ،     ُلك، ف ال: "وا  ا
: ب ل الكل مب الكل119وقال ابب هشاذ ف : شرح قطر الن ى/  .الا ي ُ غير  جاند" نما لذ أقل  اُرا  مب مُهم مب   يجيد  .: "وا 

")  .529، وشرح شُور الُهم/ 124و    الرغذ مما ُكر ف   استعمل ُلك ف : مغن  ال بيم/  .إ خال )أل(     )ك ل 
 .92 -95/ 1 : شرح الر       الكافيُ: تنظر معان  هُه األسماء ف ((4
 .152/ 1: تو يح الم اص : ، وينظر124/ 1ينظر: ااشيُ الخ ري:  ((5
 .121/ 1، وينظر: ال  م اُ: 4م اُ اا رام/  ((2
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 :–مب بار الكامل  –ناو قول الشا ر 
فففففففففففففففر ك  ف ففففففففففففففف  الن ُسفففففففففففففففاء   يفففففففففففففففُدة  ُيفففففففففففففففا ر ما ُغي   ُ د 

  
 (1)ُبي ُ فففففففففففففففففففففاُء قُففففففففففففففففففففف   ُمتاع ت هُفففففففففففففففففففففا ب ُطفففففففففففففففففففففاُل   

  

 –بار الرمل مب  –وقول اآلخر 
ت  ُغي ظفففففففففففففففففففففا  ُق  ُبفففففففففففففففففففففو    ر ما ُمفففففففففففففففففففففب  أن فففففففففففففففففففففج 

  
تففففففففففففففا  لففففففففففففففذ ي ُطففففففففففففففل   قفففففففففففففف  تمن فففففففففففففف  ل ففففففففففففففُ  مو 
(2) 

  

 –خةيف مب بار ال –اآلخر  األ راب  لاوق
ففففففففففففففففففففف  فُ  ت فففففففففففففففففففففيُ با بفففففففففففففففففففففاألمور ف ففففففففففففففففففففف  ت ك 

 بغيففففففففففففففففففر ااتيففففففففففففففففففال   (1)ُشف  ُغم اؤ ُهففففففففففففففففففاففففففففففففففففففف  

   
فففففففففففففف ففففففففففففففُره  الن ةففففففففففففففوس  مففففففففففففففب األم   فر ما مففففففففففففففا ُتك 

ُم ُكُافففففففففففففففففففل  ال ع  فففففففففففففففففففال  فففففففففففففففففففف   جففففففففففففففففففف ر  لُفففففففففففففففففففو  ُفر 
(4)

 

   
 
ع و)ما( و)مب( ،)غيرك(فف (   يهاع ألبا )مب( بمعنف : شفخص نكراتم و)مفا( بمعنف :  ،ل خول )ر ما

 .(5)ش ء
 

 
*** 

                                                           
ُجب  الثاُ ة  ، وليس ف   يوانو، وهو منسومم لو ف : الكتام:  ((1 م لغيالب بب س مُ الث ة  ف : 282/ 2، 424/ 1ألب  م ا  ، ون س 

ل/ 289/ 4، وهو أي ا  مب شواه  المبر  ف : الم ت م: 225/ 11األغان :  : معجذ شواه  ، وينظر114، والدمخشري ف : الم ةصا
ل ف  شواه  ال غُ العربيُ: 251/ 1العربيُ:   .1829، رقذ 519، معجذ شواه  الناو الشعريُ/ 212/ 5، المعجذ الم ةصا

، 198، وكُلك ف : المة  يات/ 11: يستطل، والصوام ما أثبتناه. والبيت لسوي  بب أب  كاهل اليشكري، وهو ف :  يوانو/ م( (2
/ 2، والسيوط  ف : همل الهوامل: 112/ 1، واألشمون  ف : شراو     األلةيُ: 412وهو مب شواه  ابب هشاذ ف : مغن  ال بيم/ 

ل ف  شواه  ال غُ العربيُ: 218/ 1، معجذ شواه  العربيُ: 125، 124 /2، وينظر: خدانُ األ م: 411 ، 182/ 4، المعجذ الم ةصا
 .1411، رقذ 491معجذ شواه  الناو الشعريُ/ 

 .ه  روايُ ال يوابوالمثبت ف : أ،  .: ألواؤهام ((1
، وقيل 112بب األبرص، وهما ف :  يوانو/ ، ولعبي  189( اخت ف ف  نسبتهما، فنسبا ألميُ بب أب  الص ت، وهما ف :  يوانو/ (4

/ 2وينظر: خدانُ األ م:  42/ 1، والمبر  ف : الم ت م: 119، 118/ 2والبيت الثان  مب شواه  سيبويو ف : الكتام:  .لغيرهما
 .2292، رقذ 544، معجذ شواه  الناو الشعريُ/ 121/ 1، معجذ شواه  العربيُ: 484/ 1، الم اص  الناويُ: 118

اُ: نظر: ي ((5  .121 -121/ 1ال  م 
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  :باب
 
 ال
 
 ع

 
 فط

 
 وعطف نسق: ،: عطف بيانِقسَمْينِ فالعطف على 

   (1)،فهو يشبه الب ل نيضا   ، ننهه يوون بالاام إلّ  ،ه للصفةبِ شْ فعطف البيان هو: التابع الم 
مبن بحبر  -وقبول الشباعر  –ويعمبر  ،بنصب  زيب  –ويا غالم  يعمَر  ،نحو قولهم: يا عب  اهلل زي ا  

 :-الوافر 
َننببببببببببببببا ابببببببببببببببن  التبببببببببببببباِرِ  الَبْوببببببببببببببِر   بْشببببببببببببببر  
(2)

 

  ---------------- 

  
( يتعبين فيهبا عطبف البيبان ،و)يعمبَر( ،)زي ا (بف ويمتنبع  ،هبا اوامب ويمتنبع فيهبا النعبألن  نّ  ،و)بشبر 

باشبر  /53/و فلبو ،وهو في تق ير املة ثانيبة ،ن  نه الب ل يحلُّ محَل المب ل منهفيها الب ل نيضا  
ان، ولببو ق بب  ر سببقوط همببا مفببر ان علمببِن علببى الضببمن  نّ ي( لوانببا مبنيهببو)يعمببرَ  ،(حببرف النبب اي )زيبب ا  

 ،( لم يصحه نْن يقَع )بْشر( موضعهن  نه مبا فيبه ا لبف والبالم ل يضباف إل لمبا فيبه  لب )الَبْوِر ّ 
 .اوز نْن يقال مثال : الضار   زي   فال ي

 
   وما قال الناظم: ،حروف مخصوصةوعطف النسق يوون بأح 
 

فَف،هههههههههه فَ ُهههههههههه  فَ ،هههههههههه َم .701 فَو، ،وم َُحروفُههههههههههُوأَْوو 
ََ

فَح،  هههههههههههههههه َو، ،هههههههههههههههه َم فَو، ، فَت،ِىهههههههههههههههه م هههههههههههههههه فَو، ، م َِإم 
َََ

ُُو َِ .701 هههههههه تمم،عم َى، ُُههههههههو ، عم هههههههه َْتمم، ،َ  َِ هههههههه م ع، َف، جم
ََ

ههههههههههههههههه ل،يم هههههههههههههههههُرو َِوَِع، ْرِ هههههههههههههههههِوَْتمم،عم َفَِفهههههههههههههههههََِإعم
َََ

هههههههه َُ .701 يم هههههههه  ،َ ، ههههههههرَ َ ،قُههههههههوُ أَج، مم ِتههههههههَوو،ع، و، َفَو،
ََ

ههههههههههههههه َْ  يم هههههههههههههههرَْ َ ، مم هههههههههههههههَو،ع، َي،ِلهههههههههههههههي، َُم، ي،ِلهههههههههههههههََ م َو،
َََ

 :ِقسَمْينِ وهي على  ،وحروف العطف عشرة
 وهو ستٌة:  ،ومعنى  ائما   ،: ما يشتر  فيه المعطوف مع المعطوف عليه لفظا  َنح هما 

                                                           
به، المشبه للصفة في إيضاح متبوعهه  أَو مؤوال  ، ه ال يكون إال مشتقا  عطف البيان هو: التابع الجامد بخالف النعت؛ فإن   ((1

كهان نكهف ، ويهمي عطههَف البيهان؛ منك المهتكلل فجهع إلهو اموب ف وضهضه بهه، وتوضههيضه  كهان معففهة، وتخصيصهه إن   إن  
ا النعت فيوضح متبوعه ببيان صفة من صفاته، ومعنو فيه، أَو فهي يهبلمتبوعه وإزالة اإلبهال عنه إن    .بي هما يكون بنفيه، أمك

/ 3: شفح الكافية الشافية: ، ينظفوهو كالنعت في تكميب متبوعه، والتوكيد في تقوية داللته، والبدب في صالضيته لاليتقالب
، ضياء اليالك إلهو 121/ 3، ضاشية الصبكان: 141/ 2، شفح التصفيح علو التوضيح: 313/ 3 ك:،أوضح الميال1111

، المعجهل المفصهب فهي 21معجهل المصهطلضات النضويهة والصهففية/ ، 111/ 3 أوضح الميالك، مضمد عبد العزيز النجهاف:
اب:   .343/ 2النضو العفبي، عزيز  فوك

، والزمخشهفي 182/ 1ويه فهي: الكتها : ، وههو مهن شهواهد يهيب431ي ديوانهه/ صدف بيت للمفاف بن يعيد اميدي  ف ((2

ب/  عليهه  ...وعجهز::، 1311، فقهل 483هد النضو الشعفية/ ، معجل شوا283/ 4، وينظف: خزانة امد : 133في: الُمفصك
قُُبه وقوعا. ُف َتف  ي   الطك
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 ،المعنببى شببروان فبيل ي   )َنْم(و ،(وْ لمبن قبال إنه )نَ  خالفببا   )َنْم(و ،(وْ و)نَ  َحتهبى،و  ،وثببمه  ،والفباي ،البواو
نعبم  (1) ،مبن مسباواة ، َنو شب    المبرا  منهمباٌ  لما قبلهمبا فبي المعنبى والصحيح ننه ما بع هما مشارِ 

 وا لفظا فقط.ر  ش   إ ا اقتضيا إضرابا  
 و)ل( ،وهو ثالثة: بل ،حومه ل في والثاني: ما يشتر  الثاني مع ا ول في إعرابهن،  

 و)لون(.
 

وابن  برهان (5)،وابن  ويسان (2)،عليمها( فقال نبو إ)مها نَ و  
 ،: مثل  )نو( في المعنبى فقبط(4)

مبا هبو والحبق ننه العطبف إنّ  ،هبا بمنزلبة )نو( فبي العطبفمبن ننّ  (3) خالفا  لمبا زعمبه نوثبر النحبويين
 .(6)بالواو

 .طفامها( هو العإ: ل مانع من ننه ماموع الواو و)(7)وقال ابن الحاا 
  

                                                           
ه ((1  .ك إذا قلهت: قهال زيهد أَو عمهفو، وقهال زيهد أل عمهفومذه  الجمهوف أنكهما يشهفكان فهي اإلعهفا ، ال فهي المعنهو، منك

 .هما يشفكان في اإلعهفا  والمعنهوإلو أن   ،1233/ 3وذه  ابن مالك في: شفح الكافية الشافية:  .فالفعب واقع من أَضدهما
واضهد منهمها مشهكوك فهي قيامهه، وتيهف متعهين  عنهد  منك ما بعدها مشافك لما قبلها في المعنو الذي جهيء بهها مجلهه؛ فكهب  

: "قلههت: 228 -221المهفادي  فهي: الجنهو الهداني/  قهاب .دون تهفجيحمههن القائهب، فتيهاويا فهي إمكهان  بهوت الضكهل وانتفائهه 
 .114/ 2، شفح التصفيح علو التوضيح: 331/ 2: شفح امشموني: ، وينظفوكالهما صضيح، باعتبافين"

 .42/ ، الميائب المن وف 224 -223ينظف: اإليضاح/  ((2
بهن الضين مضمد أبو  ، وهو238/ 3، همع الهوامع: 121، الجنو الداني/ 13/ 1( ينظف قوله في: شفح الكافية الشافية: (5

، عالل بالنضو وعلول العفبية، وممن جمهع بهين المهذهبين، مهن مصهنفاته: المههذ  فهي النضهو، علهب أضمد بن إبفاهيل  الضفبي 
هة امَلب اء/ ، ينظفهـ 333وقيب  هـ 211َكاتِ ، وتيفها، توفي ينة د  ال  أالنضو، وَتِفي  الَضِديث، وتلط  ، إنبها: 118: ُنز 

 .311/ 8معجل المؤلفين: ، 18/ 1: ، بغية الوعا 314/ 1الفوا : 
، عهالل النضهو، واللغهة، وامنيها ، العكبهفي   القايل عبد الواضد بن علي اميدي  أبو  ، وهو118/ 1شفح اللمع: ينظف: ( (4

هة امَلب اء/ ، ينظفهـ 413ومعاني القفآن، من مصنفاته: أصوب اللغة، توفي ينة   ، البلغة/213/ 2، إنبا: الفوا : 211: ُنز 
 .213/ 3، معجل المؤلفين: 111

د في: المقتض : 431/ 1( منهل: ييبويه في: الكتا : (3 ، 13/ 2، وابن اليفاج في: امصهوب فهي النضهو: 28/ 3، والمَبفِّ

ب/ 11وابن جني في: اللمع/  هب: 431، والزمخشفي في: الُمفصك ، 213/ 2، وابن الضاج  فهي: اإليضهاح فهي شهفح الُمفصك
ب: وابن يعيش في: ش   .1/ 1فح الُمفصك

هها اختههها ((6 ها ليلههو وإِمك ج  إِمك هها إذا قلنهها: َتههَزوك ا( لفظههان، فيمتنهع أن  تكههون امولههو عاطفههة الخههتالف  اجتمهع عنههدنا .ذلهك أنك لههـمإمك

المعطوف والمعطوف عليه، إذ  يشتفط أن  يتفقا مفهفدين أَو جملتهين، ويمتنهع أن تكهون ال انيهة منك العطهف إنمها وقهع بهالواو 
ب: ، ينظفالمصاضبة لها وذكهف  .111/ 2، شفح التصهفيح علهو التوضهيح: 344/ 3 ك:، أوضح الميال1/ 1: شفح الُمفصك

، قوب ابن كييان وأبي علي،  لك قاب : "وبقولهما أقوب؛ منك في ذلك تخلصا  من 13/ 1ابن مالك في: شفح الكافية الشافية: 
دخوب عاطف  علو عاطف  ؛ ومنك وقوعها بعد الواو ميبوقة بم لها شبيٌه بوقوع مال( بعد الواو ميبوقة بم لها فهي م هب: ال 

هة"زيد وال عمفو في ا( م لها إلضاقا  للنظيهف بهالنظيف، وعمهال  بمقتضهو امولوي  ، َفل تكن  مإمك  .ها. ومال( هذ: تيف عاطفة بإجماع 
وذه  آخفون إلو أنكها  مانية؛  .فعلو هذا ال تكون مإما( عندهل من أضفف العطف، وأضفف العطف عندهل تيعة ال عشف 

ويه إلو أنها  ال ة ال تيهف: الهواو، والفهاء، وم هلك( منهها التهي يتفوذه  ابن دضيث أيقطوا منها مضتو(، قالوا: منكها تاية. 
ب: ، ينظفتشفك بين ما بعدها وما قبلها في معنو الضديث واإلعفا ، وليس كذلك البواقي  .1/ 1: شفح الُمفصك

ب:  ينظف: اإليضاح ((1 ، المقفئ،  مالكي  ال أبو عمفو ع مان بن عمف بن أبي بكفوهو ، 213/ 2في شفح الُمفصك المصفي 

مشافٌك في علول القفاءات وامصوب والفقه والنضو والصفف، من مصنفاته: الكافية في النضو، واممالي النضوية، والشافية 
، معففهة القهفاء 134/ 2،  بغيهة الوعها : 113: البلغهة/ ، ينظهفههـ343في الصفف، وجامع اممهات في الفقه، توفي يهنة 

  .231/ 3معجل المؤلفين: ، 348/ 2الكباف: 
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فببي الاميبببع  بببين المعطببوفين فببي المحوبببوم بببهن  نههببا تسببتعمل ل ببة  فببالواو لمطلببق الامببع 
 .(4)قبله، َنو بع ه، َنو إ ا ااي معه نعمٌرونحو: ااي زيٌ  و  (5)،تق م  َنو  (2)،تأخر  َنو  (1)،بمعية  

 ،للمعيببةن  نههببا للامببع :. وقيببل(3)وقيبل: هببي للترتيبب ن لوثببرة اسبتعمالها فيببهن فهببي فببي غيببره ماباز 
 ،وبان محبتمال  للمعيبة .عمبٌروو  ،فبذ ا قيبل: قبام زيب ٌ  (6)وا صل فيبه المعيبةن فهبي فبي غيرهبا ماباٌزن

وفبي المعيبة علبى القبول  ،ظاهرا  فبي التبأخر علبى القبول الثباني ،والتق م على القول ا ول ،والتأخر
 الثالث.

 

 وقبببببال /53 /ظ (7).چۇ ڭ ڭ ۓ ڭ ڭَچ أنحبببببو ،م( للشببببب   مبببببن المبببببتولّ وْ و)نَ 
 .(9)البنانيّ  ل   ىل للش ، حو (8) ه ه اآلية لإلضرا ، بعضهم: هي في

َ(11).چۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئَچ نحبو: ،م بالحبالمبع علبم المبتولّ  ،علبى المخاطب  (10)وللتعمية
 ،اباز من . ينبارا  ، َنو من مالي ثوبا    ْ نحو: خ   ،سواي امتنع الامع بينهما ،وللتخيير بين المعطوفينِ 

نه  .اظَ الوعه ، َنو علمايَ الْ  سِ نحو: االِ  ( في المثال ا ول للتخييرن  نه ا صل في مال وْ ما وانأل )نَ وا 
 وا المثبالَ مّ وَسب .ن فيمتنع الامع بينهمباَنح هما( نصٌّ في وْ و)نَ  ،هل  صه على حِ نَ ي   َحتهى الحرمة   ال يرِ 
للحبببروف قببببل ظهبببور  ةن  نه الوبببالم فبببي المعببباني الل ويبببة ون الشبببرعيّ  ،ةاإلباحبببة الل وّيبببي بالثبببان
َ.(12)الشرع

 .فٌ رْ حَ ، َنو لٌ عْ فِ ، َنو نحو: الولمة : اسمٌ  ،وللتقسيم
َر الزمن  بين و اِعهِ لهَم ؟ َنو سَ قري ، نحو: ما ا ري نَ وللت  وتسليِمِه. ،َو هَع ؟ ه ا يقال لمن َقص 

                                                           
فِيَنِة {11يوف  العنكبوت/  :تعالو في -له منه قو( (1 َضاَ  اليك َنا:ُ َوأَص  َجي   .433: مغني اللبي / ، ينظف: }َف َن 
َفاِهيَل {23يوف  الضديد/  :تعالو في -قوله  منه( (2 َيل َنا ُنوضا  َوإِب   .181/ 3همع الهوامع: : ، ينظف: }َولََقد  أَف 

لَِك{3يوف  الشوفى/  :تعالو في -قوله منه  ((3 َك َوإِلَو الكِذيَن ِمن  َقب   .433: مغني اللبي / ، ينظف: }َكَذلَِك ُيوِضي إِلَي 
، أنك الواو في ههذا الم هاب تضتمهب  ال هَة معهان، وكونهها للمعيهة فاجهح، 1314( ذكف الفيفوزآبادي في: القاموس المضيط/ (4

 ليب.وللتفتي  ك يف، ولعكيه ق
، ولل أقف علو نصِّ الفضي  في ض183/ 3( نقب الييوطي في: همع الهوامع: (3 ، دي ه عن المي لة، هذا القوب عن الفضي 

 .382/ 4علو الكافية:  ه: شفضينظف
 .183/ 3، همع الهوامع: 133: الجنو الداني/ ، ينظف( قاله ابن كييان(3

 .من يوف  الكهف 11( اآلية (1

/ 2: البضهف المضهيط: ، ينظهف، ونقلهه المفيهفين دون نيهبة13الزجاجي في: ضفوف المعهاني والصهفات/ ( ممن قاب بهذا (8

 .314/ 4اللبا  في علول الكتا :  ،131/ 2، الدف المصون: 333
 وههو عبهد الهفضمن بهن جهاد ه .333/ 1( ينظف: ضاشية البنهاني  علهو شهفح الجهالب المضلهي علهو مهتن جمهع الجوامهع: (9

، توفي ينة المصنف الذي و قنا منهوأصولي، قدل مصف، وجاوف بامزهف، لل يذكف له أصضا  التفاجل إال  قيهالمغفبي: ف
 ، 132/ 1، معجل المؤلفين: 332/ 3: امعالل: ، ينظفهـ 1118

ضهة: ، ينظهفأك ف ما ييتعمب النضا  مصهطلح ماإلبههال( ولهيس مالتعميهة(( (10 وضهيح ، ت228، الجنهو الهداني/ 311/ 2: اللُّم 

 .341/ 3 ك:، أوضح الميال1338/ 2المقاصد: 
 من يوف  يونس. 24اآلية  ((11
 .111/ 2، ضاشية الخضفي: 111/ 3، ضاشية الصبكان: 32الكليات/ ( ينظف: (12



 العطف                                                                                                                                          التوابع         

 
131 

با نَ و . (1) تأتي بمعنى )إلى(، و)إل(، و)وي(وق  تق م ننها  ولمطلبق الامبع  )َببْل(، :مايئهبا بمعنبىمه
 (5).(2)فمختلٌف فيه

 
 ،تقبول: قبام زيب ٌ  (6)،بحسببه شيي   ول   وللتعقي  في (3)،ريّ وْ وال ِ  (4)،والفاي للترتي  المعنويّ 

ول  ،ن إ ا لبببم تقبببْم فبببي البصبببرةفالووفبببةَ  ،و خلبببأل البصبببرة .ن إ ا عقببب  قيبببام  عمبببرو قيببباَم زيببب   عمبببٌروف
 ،يمبع لحظبة البوط ،الحمبل والبول ة إل مب ة   ،إ ا لبم يوبن ببين التبزوجن لبه  َ ِلبوتزوج فبالٌن َفو   .بينهما

                                                           
 من التضقيق. ،13 -12/ ( ينظف: الصفضة(1
وأبو بكف بن امنبهافي فهي: شهفح القصهائد ، 12/ 1ضاصب هذا الخالف أنك الكوفيين، ومنهل الففاء في: معاني القفآن: ( (2

( دون شهفط، ووافقهههل عليهه ابههن بفههان فههي: شهفح اللمههع: ، 238اليهبع/  ( لاضههفا  بمعنهو مَبههب  / 1أجههازوا أن  ته تي مأَو 
، وابهن الصهائف فهي: 1221/ 3، وابن مالك في: شهفح الكافيهة الشهافية: 313/ 4الكافية:  ه علو، والفضي في: شفض241
ضهة:  . ومنههع بعهه  438/ 8، وههو قههوب الخليهب فههي: العهين: 232/ 3، وابههن عقيهب فههي: شهفضه علههو املفيههة: 311/ 2اللُّم 

( لاضفا  إال   البصفيين أن   ، ومنع بعضهل ذلك اطالقا . 188/ 3 بعد النهي أَو النفي ومنهل ييبويه في: الكتا : تكون مأو 
ز الكوفيون  ،238، شهفح القصهائد اليهبع/ 442/ 1: واالبتهداءإيضهاح الوقهف ومنهل أبو بكف بن امنبهافي فهي:  وكذلك جوك

ضههة:  ، واشههتفط ابههن مالههك فههي: شههفح الكافيههة 311/ 2مجيئههها بمعنههو الههواو لمطلههق الجمههع، وتههابعهل ابههن الصههائف فههي: اللُّم 
يهؤَمَن اللهبُس. ، أن  233/ 3، وابن عقيب فهي: شهفضه علهو املفيهة: 233، والمفادي  في: الجنو الداني/ 1222/ 3الشافية: 

تكون مضد الشيئين علو اإلبهال، بخهالف الهواو ومبهب(؛ من  قالوا: امصُب في مأو( أن   ومنع ذلك البصفيون، واضتجوا ب ن  
ال يهدب  ضهفف أن   الواو معناها الجمع بين الشيئين، وبب معناها اإلضفا ، وكالهما مخالف لمعنهو مأو(، وامصهب فهي كهب  

، اإلنصهاف فهي 433/ 2الخصهائص:  ، ينظهفوال يدب علو معنو ضفف آخف؛ فنضن تميكنا بامصهبإال علو ما ُوِضَع له، 
 .234/ 3، همع الهوامع: 11، مغني اللبي / 424/ 1، اللُّبا : 313/ 2ميائب الخالف: 

، وذكف ابن الشجفي في: أماليهه:  ((5 ( الشهفطية ميهبوقة أنهها ته تي بمعنهو مإن   83 -11/ 3ما ذكف: المصنف عشف  معان 

تني. ومعنا:: وإن  ضفمتني. وذكف أيضا  أنها ت تي تبعيضية، ونقب ذلك عهن  َطيتني أَو َضِفم  بالواو، وم كب لها بـ: آلتينكك إن أع 
َتهُدوا { وأوك 131يهوف  البقهف /  :فهي -تعالو –بع  الكوفيين، وايتشهد بقوله  ب ذلهك : }َوَقهالُوا ُكوُنهوا ُههودا  أَو َنَصهاَفى َته 

ف المعنو: وقاب بعضهل  يعني  -كونوا هودا، وقاب بعضهل  -يعني اليهود  -علو ضذف مضاف، وواو  وجملتين فعليتيِن، وقدك
كونوا نصافى، ف قال }أو نصافى{ مقال ذلك كله.  لك قاب: "وهذا يدلُّك علو شفف ههذا الضهفف، وال يجهوز أن   -النصافى 

هفون بهين اليهوديهة، والنصهفانية" تكون مأَو( ها هنا للتخييف، منك   -13وقهاب ابهن هشهال فهي: مغنهي اللبيه /  .جملتهل ال ُيخيك
ف ابن الشجفي11 ه إنما افاد معنو التفصيب اليابق فإنك كبك واضد  مما قبهب مأو( التفصهيلية .: "وتعيك ..: والذي يظهف لي أنك

 ها ذكفت لتفيد مجفَد معنو التبعي  ".وما بعدها بعٌ  لما تقدل عليهما من المجمب، ولل يِفد  أن
: - 1يهوف  االنفطهاف/  :في -تعالو –كقوله  .المفاد بالتفتي  المعنوي: أن يكون المعطوف بها الضقا  متصال ، بال مهلة ((4

اَك َفَعَدلََك{  .133/ 2: شفح التصفيح علو التوضيح: ، ينظف}الكِذي َخلََقَك َفَيوك
توضه ، فغيهب وجههه ويديهه، وميهح بفأيهه،  ك:أَضهدهما: عطهف مفصهب علهو مجمهب، كقوله والتفتي  الذكفي نوعان: ((3

بيهقط  ...:134كقوب امفئ القهيس، فهي ديوانهه/  .وال اني: عطف لمجفد المشافكة في الضكل، بضيث يضين الواو ،وفجليه
 .34: الجنو الداني/ ، ينظفاللوى بين الدخوب فضومب

ه:مبضيبه( فإنك التعقي  ال يتعلق بطوب المهد  وقصهفها، فههذا أمهف متفهاوت بضيه  طبيعهة قيكد الشافح هذ: المي لة بقول ((6

وج  .المتعاقبين، فمن التعاق  ما يكون ضيق الزمن كما م كب له بـ: قهال زيهٌد فعمهفوٌ  هب بقولهه: تهزك أَو مها يكهون وايهعا  كمها م ك
 .فيكون متصال  من دون فتوف فهو تعاقٌ  وإن  طاب يتخلله انقطاعنك الزمن الذي ال والمفهول من هذا القيد أ .فالٌن فولد له
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 جئ ی ی چفَ(2) چچ ڃ  ڃ ڃ چنحببو: (1)،ويلزمهببا التعقيبب  ،وللسببببية .هِ تِببمَ ومق ّ 

 .(5) چ يئ ىئ     مئ حئ
 

 إ ا تراخببى ماببيي   نعمببٌرواببايني زيببٌ  ثببم  :تقببول (4)،وللترتيبب  ،ي فببي الشببييو)ث ببمه( للتببأنّ 
 .(3)زي  عمرو عن ماييِ 

 
سببواي  ،ن إ ا وليهببا مفببر ٌ واسببت را    ،عطببف   فتوببون حببرفَ  ،( فببي المعنببىنْ ِوببمثببل )لَ  )َبببْل(و

عليبهن  تنقل حوم المعطبوفِ  ،نمرا  ، َنو موا . ففي الموا  سواي وان خبرا   غيرَ ، َنو أل موابا  يَ ولِ ن  
فبي غيبر و  ،را  ْمبعَ  لْ َبب زيب ا    ْ رِ ضْ ا، و وعمرٌ  لْ وف، نحو: ااي زيٌ  بَ عنه إلى المعط فيصير مسووتا  

نحبو: مبا  ،ه للمعطبوفضب ه  وتاعبل   ،المعطبوف عليبه ر حوبمَ ر  قَبن ت  نهيا  ، َنو الموا  سواي وان نفيا  
 .را  مْ عَ  لْ بَ  زي ا    ْ رِ ضْ ول تَ  و،رٌ مْ عَ  لْ زيٌ  بَ  يَ اا

ببا حينئبب   /56/و ،وتوببون لإلضببرا  فيمببا إ ا نوليتهببا املببة وليسببأل عاطفببة  ،وليتببهمببا لإلبطببال لِإمه

 به. ل انونَ  فالاائي بالحق  ( 6) چ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇچنحو:

                                                           
، أنك اليهببية ال 113/ 3ذكف الفضي في: شهفح الكافيهة: وقد ، ين( فبط الشافح بين اليبيية والتعقي ، وهو قوب امك ف(1

تكهون عنهد: يهببية بهال ، ال يهفى ذلهك شهفطا ، فقهد 213 -214تخلو من معنو التعقي . لكنك ابهن هشهال فهي: مغنهي اللبيه / 
تعقي ، وم كب له بالجملة اآلتية: إن  ييلل  فهو يدخب الجنة. وذكف بعضهل خالف ذلك به ن  تكهون تعقيبيهة خاليهة مهن اليهببية، 

{. وممهن قهاب ذلهك اليهي 23يوف  الذافيات/  :في –تعالو  –وم  لوا لذلك بقوله  هب  َيهِمين  لِهِه َفَجهاَء بِِعج  وطي : }َفَفاَغ إِلَو أَه 
 .112/ 2، والخضفي في: ضاشيته: 131/ 3، والصبان في: ضاشيته: 112/ 3في: همع الهوامع: 

 .من يوف  القصص 11اآلية  ((2
 .من يوف  البقف  31اآلية  ((5
 –، إلهو أنك م هل( ال يشهتفط بهين معطوفيهها التفتيه ، وجعهب مهن ذلهك قولهه 313/ 1( ذه  الفهفاء فهي: معهاني القهفآن: (4

َجَهها 3يوف  الزمف/  :في -تعالو َها َزو  ، 421وَنَقهب المهفادي فهي: الجنهو الهداني/  ،{...: }َخلََقُكل  ِمن  َنف س  َواِضَد   ُ لك َجَعَب ِمن 
ذلك عن امخفش وقطف . وكذا وقع الخالف في مي لة التشفيك، فقد ذه  امخفش والكوفيون إلهو أنهه قهد يتخلهف، وذلهك 

 فة، وجعلوا منه قوب زهيف: ب ن تقع زائد ، فال تكون عاط
ى ُت ذا َهو  َبض  ُت أَص  َبض  ُت تاِدَيا. ...أََفانِي إذا أَص  َيي  ُت أَم  َيي   َفُ لك إذا أَم 

، 111 -118مغنهي اللبيه /  ،1218/ 3شهفح الكافيهة الشهافية:  ،238ينظف: شفح ديوان زهيف صنعة أبي العباس  عل / 
 علو اختالف الفواية في موضع الشاهد.  ،143والبيت في ديوان زهيف/  ،143/ 3ضاشية الصبكان: 

 : 212أبي داود اإليادي في: ديوانه/ وت تي بمعنو الفاء فتفيد التعاق ، وُجِعب منه قوب  ((3

َت ال َعَجاجِ  نِيِّ َتض  َدي  َطَف    ...َكَهزِّ الفُّ ِ  ُ لك اض   َجَفى فِي امََنابِي 
ضة: 1231/ 3الكافية الشافية:  : شفح، ينظفأي: فاضطف   ،111/ 3، همهع الهوامهع: 133، مغني اللبي / 313/ 2، اللُّم 

، لههها معههانَي ك يههف  منههها: التقفيههع، وااليههتبعاد، والتعجهه ، وبِمعنههو مقبههب(، 323 -321وقههد ذكههف الكفههوي فههي: الكليههات/ 
 .هو التفتي  مع التفاخيوالتدفج، والتفقي. وكلها معان  زائد  داخلة تضت المعنو امصلي الذي 

 .من يوف  المؤمنون 13اآلية  ((6
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 ڃ ڄ ڄ  ڄ   *ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦچنحبو  ،آخبر نو لالنتقال من غرض إلى

 .(2)شرح امع الاوامع :و ا في ،فيه على حاله )َبْل(فما قبل  (1) چ ڃ ڃ

َ
فتوبببون ا لبببف  ،وتقبببع فبببي غالببب  نحوالهبببا معا لبببة ِ لبببف السبببتفهام ،هبببي لالسبببتفهام )َنْم(و

 ؟ فيوبببون ابببوا َ  همبببا عنببب  َ يُّ ؟ فتقببب ير الوبببالم: نَ  وعمبببرٌ  مْ نَ  فبببذ ا قلبببأل: نزيبببٌ  عنببب  َ  ،بمعنبببى )ني(
نّ  ،عنببب  َ  هما َ َنَحببأٌل ننه بِببثْ م   ب)َنْم(ن  نه المسبببتفهم بببو، َنو عمببرٌ المخاطبب : زيبب ٌ   مببا يطلبب  التعيبببينَ وا 

ووبان  ،ل، َنو : نعبمبعن هن ولهب ا يابا  بب هما ِ َنحَ )نو( مستفهٌم عن وون بعليهن وما ننه المستفهم ب
 :وب ا قبال الحريبري فبي (5) ب)َنْم(،ر بببَ خْ تَ فذ ا قلأل: نعبمن اْسب ،(وْ )نَ بترتي  والم المستفهم ِبأْن يبت ئ ب

 .(4)شرح الملحة
 

ول  ،وزيبٌ  لوببْن عمببرٌ  جَ رَ مببا َخبب  :وقولب ،والنهببيِ  ،بعب  النفببيِ  وتاببيي   ،لالسببت را  (3)ْن(ِوبو)لَ 
زيبٌ   رَ َضبحَ   :وقولب ،املة نافيبة افذ ا اايأل بع  اإلثباأل لزم نْن يوون بع ه ،لون عمرا   م زي ا  رِ وْ ت  
 .ْر ض  حْ يَ  مْ لَ  وْن عمرٌ وِ لَ 
 

قببام زيببٌ  ل   :وقولبب ،وتوببون بعبب  اإلثببباأل ،ونفيِببِه مببن الثبباني ،و)ل( لتحقيببق المعنببى ا ول
نّ  ، ون )ل( ،فالعاطفبة هبي البواو عمٌرو،فذْن قلأل: ما قام زيٌ  ول  عمٌرو، مبا زيب أل )ل( بعب  واو وا 

شباعا للمعنى. ،العطفن تأوي ا  للنفي  وا 
 را .مْ ْ  زي ا  ل عَ رِ وبع  ا مر نحو: اضْ 

                                                           
 .من يوف  المؤمنون 33 ،32اآليتان  ((1

مهة جهالب الهد شهفح فيهه : البهدف الطهالع فهي ضهبِّ جمهع الجوامهع،أصهب عنوانههمنهه. و - 281 -283/ 1ينظف: ( (2 ين العال 

ههـ، طبهع  111الجوامع، في الفقه الشافعي وامصوب لتاج الهدين اليهبكي المتهوفو يهنة  جمعَ  هـ 834المضلي المتوفو ينة 
أضيهنها... وههو شهفٌح مفيهد، إنهه  : "113/ 1عدك  مفات، وعليه ضواش  ك يف ، قاب عنه ضاجي خليفهة فهي: كشهف الظنهون:

 .323: الدليب إلو المتون العلمية/ ، وينظفممزوج، في تاية التضفيف والتنقيح"
مها همز  ايتفهال، وتفيد معنو اإلضفا ، نضهو كالل المصنف هنا عن مأل( المتصلة، وهناك مأل( المنقطعة التي ال يتقد   ((5

ضهة: 233، الجنو الداني/ 1331/ 2، توضيح المقاصد: 213/ 2: امصوب في النضو: ، ينظفقولهل: إنها إلبٌب أل شاءٌ  ، اللُّم 
4 /14. 
وهو كتا  متويط الضجل، شفح فيه الضفيفي منظومته: ملضهة اإلعهفا ، وههو مطبهوٌع مضق هق،  ،منه -112/( الصفضة(4

 .132، الدليب إلو المتون العلمية/ 821/ 1ه ية العارفين: ينظف: 
اختلف العلماء علو ملكن( فذه  يونس إلو أنها ضهفف ايهتدفاك، ولييهت بعاطفهة، والهواو قبلهها ههي العهاطف عطهف  ((3

 .، وذكف أنك ييبويه لل يم ب في أم لهة العطهف إال بهـمولكن(232/ 3وتابعه ابن مالك  في: شفح التيهيب: مففد علو مففد، 
: " وم له: ما مففُت بفجب  صالح  لكهن  431/ 1والصضيح أنك ييبويه م كب بـملكن( مجفد   عن الواو ضين قاب في: الكتا : 

" / 3 ك:، أوضههح الميههال111/ 2توضههيح المقاصههد:  ،224/ 1 :الزجههاجيجمههب تفصههيب الميهه لة فههي: شههفح  ، ينظههفطههالح 
 .211/ 3، همع الهوامع: 332/ 2، شفح امشموني: 111/ 2، شفح التصفيح علو التوضيح: 318
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 مبنبيّ  ،و)زيب ( منبا   ،)يا( حرف ن ايبف و،ر  مْ نحو: يا زي   ل عَ  (1) ،عن  سيبويهَنيضا   وبع  الن اي
ي مبّنبب ،و)عمبرو( معطبوف علبى )زيب ( ،و)ل( حبرف عطببف ونفبي ،فبي محبل نصب    ،علبى الضبم
 .(2)و ا نفا  علي الونائيّ  ،في محل نص    ،على الضم

 
 وزارنببي النبباس   ،العلمبباي   َحتهببى نحببو: مبباأل النبباس   ،يي  نِبب َ ، َنو فببي شببريف   ،( لل ايببةَحتهببىو)

فذنه  تقول: حفظأل  (4)،ووالواو عن  ابن مال  (5)،عن  ابن الحاا  فايوهي وال .حاامونَ ال َحتهى
ْن وانأل نوه  ،البقرة سورةَ  َحتهىالقرآن   أل.ظْ فِ ما حَ  لَ وا 

فبي الواببو  الخبباراي  همببا يرتبببانِ نه لوبن ل وترتيبب  الفبباي و)ثبم(ن  َ  ،(3)وهبي للترتيبب  عنب  ابببن ايبباز
من ا ضعف إلى  ،ها  هنا  على ما بع َ ها   ما قبلَ ته رَ تَ يَ  َحتهى مطلقا   ترت  في الواو ِ  /56 /ظوهي

خالببٌ ن إ ا اببايوا  َحتهببىالقببوم   يَ ونحببو: اببا .آ م   َحتهببىن   لببي  وببلُّ  نحببو: مبباألَ  ،بببالعوس، َنو ا قببو 
 ،فقط ال هنيّ  اعتبار الترتي ِ  هَ لونه ا واَ  ،ما قيل فيها وه ا نواه   ،مقواه  نَ ، َنو همف  وخالٌ  نضعَ  ،معا

ْن اامعبببه الترتيببب  الخببباراي بتعقيببب    عبببن شببببي   (6)البنبببانيّ وببب ا مببببا نقبببل  ،مهلببببة  فبببي صبببور  َنو  وا 
 .(7)اإلسالم

 
 ،إل ننه بينهما فرقبا   ،والتقسيم ،واإلباحة ،والتخيير ،واإلبهام ،( في الش وْ ا( بمعنى )نَ مه إو)
بإ)بنْن تبب ن بب ببإول بب ه فبي ) ،عليب  الشبب ُّ  ( فبي اليقببين ثبم يطبرن  وْ )نَ بوبب ،ا  ا( شبباوه مه وقبب   ،ا( مبن التوريبرمه

مهبا و  .مٌروَنو عَ  زي ٌ ِإمها  اايَ   :وقول ،(له )إِ بب، َنو )نو(با( بمه إنى عن تورير ) ْ تَ سْ ي   ، َنو وب ا نْن تفعبلَ اِ 
 :–من بحر الوافر  –وقول الشاعر  (8) ،و ا لْ عَ  فافْ له إِ 

ببببببببببببببببببببا َنْن َتو ببببببببببببببببببببوَن َنِخببببببببببببببببببببي   ِبِصببببببببببببببببببببْ ق  َفِذمه

 فَبببببببببببببَأْعِرَف ِمْنببببببببببببببَ  َغث ببببببببببببببي ِمببببببببببببببْن َسببببببببببببببِميني  

   

                                                           
 .183/ 2ينظف: الكتا :  ((1
 .1231/ 3ينظف: شفح الكافية الشافية:  ((2

 أنكها م ب م لك( في التفتي  والمهلة.، وذكف 183/ 3ينظف: شفح المقدمة الكافية في علل اإلعفا : ( (3

 .211/ 3ينظف: شفح التيهيب: ( (4

ُصهوب فهي شهفح ال فُُصهوب(1 وههو الضيهين بهن بهدف، كهان شهيو النضهو والعفبيهة فهي الميتنصهفية  .313/ 2: ( ينظف: الَمض 

و، توفي ينة ببغداد، من مصنفاته: اإليعاف فِي علل ال خالف، والقواِعد فِي المطافضة، ومَيائِب ال خال ، ههـ 381ف فِي النكض 
 .313/ 3، معجل المؤلفين: 212/ 12، الوافي بالوفيات: 132/ 1: بغية الوعا : ينظف
 .343/ 1ينظف: ضاشية البناني علو شفح الجالب المضلي: ( (3

امنصهافي،  يضيهو زكفيها بهن مضمهد بهن أضمهد بهن زكفيهاأبو  والمفاد: ،18ينظف: تاية الوصوب شفح ل  امصوب/ ( (1

، بفع في شتو العلول، منها: التفييف، والضديث، والفقه، وامصوب، واللغة، والنضو، ومصهنفاته وافهف ،  المصفي، الشافعي 
طبع منها الك يف، منها: فتح الفضمن في التفييف، وتضفة البافي علو صضيح البخافي، شفح شذوف الذه ، والدفف اليهنية 

، شهذفات 118/ 1، الكواكه  اليهائف : 234/ 3: الضهوء الالمهع: ، ينظهفههـ 123ي يهنة علو شفح املفية، وتيفها، توف
 .182/ 4، معجل المؤلفين: 133/ 8الذه : 

ضة:  ((8  .81، 81، مغني اللبي / 313/ 2ينظف: اللُّم 
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له فَبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباطهِرْحِني َواتهِخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببْ ِني  َواِ 

(1)َعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  وها  َنتهِقيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببَ  َوَتتهِقينِببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي  
 

   
 

 .(2) ير يئي من اي  َنْي:  )َغث ي ِمْن َسِميني( :ومعنى
 
 ه  الووفيون إلبى ننههبا ليسبأل ن وله ا ( قليلٌ ح،   )بنه العطف بإَنْي:  (و، ، َ وقول الناظم:) 

 .(5)ما بع ها بذضمار عامل   ما يعربونَ نه وا ِ  ،من حروف العطف
علبى  إْن َعَطْفأَل ننبأل بأحب  هب ه الحبروف العشبرةِ ، َنْي: ( إلى آخره...ُو َ،عَممَ، َ َْتَمَ َمعَ، جَمفَ،وقوله:)
بب ل   َعَطْفبألَ ، َنو َرَفْعبأَل المعطبوفَ  فعبالِ وا َ  يمبن ا سبما محبال  ، َنو تقب يرا  ، َنو بالرفع لفظا   معر   

بببالخفض وبب ل  مببن  َعَطْفببأَل ببب ل  علببى معببر   ، َنو هتَ بْ َصبببالنصبب  وبب ل  مببن  لبب  نَ  علببى معببر   
تعبالى  -نحبو قولبه  ،هتَبمْ زَ فقبط اَ  فعالمن ا َ  َعَطْفأَل ب ل  على مازوم  ، َنو تهضْ فَ ا سماي فقط خَ 

  ڤ ڤ ڤ ڤ چفَ(4) چٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ:-

 ڍ ڍ ڇ  ڇ  ڇ چف(3) چڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ

َ.(6) چ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 اباز فيبه ثالثبة   ،البواو، َنو الفبايمقبروٌن ب ،مضبارعٌ  /57/و وا  ا وقع بع  ازاي الشبرط فعبلٌ 

 نواه:
 على الازاي، ولو املة اسميةن  نهها مع الفاي في محل ازم. الازم   -
 ، وبببالواو، عطفبببا  علبببى مامبببوع الشبببرطي سبببَتأنف بهبببا يعلبببى ننه الفبببا بنببباي   نوالرفبببع اسبببتئنافا   -

 ه.واوابِ 
ه فببي عبب م ه  شبببِ   بعبب  السببتفهامن و نه الاببزاي ي  َصببنْ ، ومببا ي  ْن( واوبببا  والنصبب   بذضببمار )نَ  -

ڇ ڇ ڇ ڍ َچ:-تعبببببببالى  -ه بالثالثبببببببة قول ببببببب ئَ ق، وهببببببب ا نضبببببببعفها، وقببببببب  ق بببببببرِ التحقُّبببببب

                                                           
، 1228/ 3: وهمها مهن شهواهد ابهن مالهك فهي: شهفح الكافيهة الشهافية، 212 -211للم ق  العبدي، والبيتان في ديوانه/  ((1

ضهفائف الشهعف/  :، ينظهف، وقيهب لغيهف:213/ 3، واليهيوطي فهي: همهع الهوامهع: 81 -83وابن هشهال فهي: مغنهي اللبيه / 
 .3321، فقل 314، معجل شواهد النضو الشعفية/ 448، 443/ 2، الدفف الوامع: 481/ 1، خزانة امد : 133 -132

  .112/ 2، ليان العف : 288/ 1الصضاح:  ينظف: ((2

، شههفح 328/ 3 ك:، أوضههح الميههال113مغنههي اللبيهه /  ،131/ 1معههاني القههفان:  :، ينظههف.. فههـمضتكو(عندهل ابتدائيههة.((3

 .131/ 2التصفيح علو التوضيح: 
 .من يوف  اإليفاء 1اآلية  ((4
 .من يوف  البقف  143اآلية  ((3
 .من يوف  امنفاب 21اآلية  ((6
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ل يبببببببببر بابببببببببزم )َفَيْ ِفبببببببببر(  (1) چ ژ ڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڍ ڌ ڌ
 -ووبب ا ق ببِرئ بهببا قولببه  (5)لبببن عببباس، ، والنصبب  شببا ٌ (2)لببه عاصببم مببن السبببعة، والرفببعِ 

 ٹَچ :-تعببببببببببالى  -، وقولبببببببببه (4) چائ  ىى ۉ ې ې ې ې چ :-تعبببببببببالى 

 (7)و)ي َوف بببر(، (6)بابببزم )َيبببَ رهْم(، (3) چ  ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 ورفعهما، ونصبهما.

 ،ن فال يازم بالعطف عليها" ل محله لاملة الاوا  مع الفاي ":(8)على قول ال مامينيمها نَ   
ْن يقع  ل  )َيَ ر هْم(، َنْي: شرط  مق ر مِ وياعل الازم في هاتين اآليتين على توهُّ   و)ي َوف ر(. ،وا 

ن  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ َچ :-تعببببالى  -وقولببببه  ،)ث مه( ابببباز الرفببببعبببببب الفعببببل   اقتببببرنَ  وا 

  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئَچ  :-تعببببببببببببببببببالى -وقولببببببببببببببببببه  ،والاببببببببببببببببببزم ،(9) چڍ  

 .(11))ث مه(بن إ  ل م خل فيه لالنص    وامتنعَ  (10)چ  ی
 

مهه َيَ،َفووتههََ يهه َْ وقببول النبباظم:)  ،ا مببن يتواضببعمببيقاربهَنْي:  همعنببا (لههَي،َوَ،َلههي َُوعمههرَْ 
 ويح .

                                                           
 .من يوف  البقف  284اآلية  ((1
، 112ضجهة القهفاءات، ابهن زنجلهة/ ، 111اليهبعة فهي القهفاءات/ : ، ينظف، وقفأ الباقون بالجزلأيضا   بن عامفالو...  ((2

 -221/ 1، أضمهد مختهاف وعبهد العهاب يهالل: القفآنيهة، معجل القهفاءات 13طاهف المقفئ/ أبو  العنوان في القفاءات اليبع،
 .، أنك الففع ههنا وجه الكالل، وهو الجيِّد13/ 3الكتا : . وذكف ييبويه في: 433/ 1، معجل القفاءات: 233

معجههل القههفاءات ، 213/ 4 ك:، أوضههح الميههال112/ 2، البضههف المضههيط: 138/ 2ينظههف: إعههفا  القههفاءات الشههواذ:  ((5

 .433/ 1عجل القفاءات: م ،233/ 1: القفآنية
 .من يوف  امعفاف 183اآلية  ((4
 من يوف  البقف . 211اآلية  ((3
قفأ بالففع من اليبعة ابن ك يف، ونافع، وابن عامف، وأبو عمفو، وعاصل في فواية، وقهفأ بهالجزل ضمهز ، والكيهائي،  ((6

، معجههل القههفاءات 334 -333اءات/ ، ضجههة القههف211 -218: اليههبعة فههي القههفاءات/ ، ينظههفوعاصههل فههي فوايههة أخههفى
، ولهل أقهف علههو صهاض  قههفاء  النصه ؛ قهاب امزهههفي فهي: شههفح 228 -221/ 3، معجهل القههفاءات: 243/ 2: القفآنيهة

 : " ولل أقف علو من قفأ به". 431/ 2التصفيح علو التوضيح: 
وقهفأ بهالجزل نهافع وضمهز  والكيهائي،  ،وابهن عهامف، وعاصهل فهي فوايهة ع من اليبعة ابهن ك يهف وأبهو عمهفوقفأ بالفف ((7

، الجهامع مضكههال 111: اليهبعة فهي القههفاءات/ ، ينظههفوعاصهل فهي فوايههة. وقهفاء  النصهه  مفويهة عهن الضيههن وامعمهش
 .311/ 1، معجل القفاءات: 213/ 1: القفآنيةمعجل القفاءات ، 311/ 2، البضف المضيط: 331/ 3القفآن: 

فية علو مغني اللبي / ، 312/ 1ي اللبي : شفح الدماميني علو مغنينظف:  ((8  .213، 138 -131الضاشية الَمص 
 .من يوف  آب عمفان 111اآلية  ((9

 .من يوف  مضمد 38اآلية  ((10
(؛ فهال ُين صه  الفعهُب  ((11 همف بعهدها مأن  ها م هل( فهال ُتض  المفاد: أنك الفعب بعد الواو والفهاء إنمها ُنِصه  بهـمأن( مضهمف ، وأَمك

 .إذا ُعِطَف علو م له بعدها إال
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  :باب
 
 الت
 
 ك  و

 
 دي

 
 .ومعنوي   ،: لفظي  ِقسَمْينِ والتوكيد على 
 :وهو نوعانِ  ،ال يختص بألفاظ فالتوكيد اللفظي  

كثا  منهاا فااي أَ   دباا  علاى انتفااوينتهاي إلاى ثافق ف اافا التفاا  الأ  ،إعااد  اللفاظ الوب بلفظا ِإمَّاا 
 ،واالعتناااا  ،بمواف اام معنااااها ل تااد الت  ياا  ، َأو ت ويتاا بعاااغ تريياا    (2)هوال يضاا    (1)،كاافا العاا  
 ،ف ت التَّ امَ قَ  دْ وقوب الم يا: قَ  ،نحو: اْد أِجي اْد أِجي ،الجملمأ  (3)<ب >د كث  ما يؤكَّ ب أَ فالنوع الوَّ 

 .(4) چ ڱ  ڱ ڱ چ :-تعالى  -وقول   ،ف ت التَّ امَ قَ  دْ قَ 

گ   کچ،(5) چٺٿ  ٺ * ٺ ڀچ:-تعااالى  -ك ولاا   ،كثياا ا   بالعاااف ِ  الجملاامأ  وت تاا نأ  

ُأ َعَلْياِ  وَسالَّا  –ك ولا   ،عن العااف  ع َّىتأ وقد  /33 /ظ (6).چ گ ڳ ڳ ڳ   *گ  -َتالَّى ا
َونَّ قأَ ْيش)): نحو: َض بتأ  ،دوقد يج  ت كأ العاف ا عند إيهاا التعد   ،ثفق م ات (3)((ا  َواللَِّ  َلَْغزأ

َأو  زيااد . ،زيااد   ،نحااو: جاااَ  زيااد   ،اسااما  كااان ،د المفاا دأ يؤكَّاا وقااد .(8)َضاا بتأ زياادا   ،َضاا بتأ زياادا   ،زياادا  
وقاد  ،بريا  الفاعاب، َأو مع فاعلا  المضام ِ َأو  قاَا زيد . ،نحو: قاَا زيد   ،فاعل  الظاه  معِإمَّا  فعف  

 :-من بح  الفويب  –اجتمع الم ان في قوب الشاع  
 فااااااااااااااااااااَأيَن إلااااااااااااااااااااى َأيااااااااااااااااااااَن النََّجااااااااااااااااااااا أ بَبْرَلتِااااااااااااااااااااي

  
 (9)اْحااااااااااااااِبِ  اْحااااااااااااااِب ِ  الفَِّح أااااااااااااااونَ  َأتاااااااااااااااكِ  َأتاااااااااااااااكِ 

  

 وفي الدا  في الدا  زيد . ،إنَّ زيدا  فاضب   زيدا   ونحو: إنَّ  .ال ،أو: ال .اْ عَ نَ  ،اْ عَ نحو: نَ  ،أو ح فا  
  

                                                           
 .144/ 2، حاشية الخضري: 111/ 3، حاشية الصبَّان: 141/ 2( ينظر: شرح التصريح على التوضيح: (1

 .فيه يضر  : ب( (2

 .ب( >...< ساقط من (3

 من سورة الطارق. 11( اآلية (4

 من سورة النبأ. 5 ،4( اآليتان (5

 من سورة القيامة. 35 ،34( اآليتان (1

، رقنن  12/ 5، مسننن: يبننو ي لننى: 4343، رقنن  125/ 11، صننحيح ابننن حبننان: 3225، رقنن  231/ 3( سنننن يبننو :او:: (1

2114. 
 (... إْذ ينَّ :خول ال اطف يوه  بأنَّ المضروب يكثر من شخص يسمه زي:.(2

، وابنن 142/ 2، وابن مالك فو: شرح الكافينة الشنافية: 115/ 3( لمجهول، وهو من شواه: ابن جنو فو: الخصائص: (9

نل 199/ 1، م ج  شنواه: ال ربينة: 9/ 3، وينظر: المقاص: النحوية: 111/ 2فو: يوضح المسالك:  هشا  ، الم جن  المفصصَّ
 .1435، رق  451، م ج  شواه: النحو الش رية/ 11/ 4فو شواه: اللغة ال ربية: 
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 نحو: (1)،والنوع الثاني
 (2)َأْنَت بالَخيِ  َحِ ي   َقِمن  

إنَّ  :ونحااو ،يإِ  اْ َعااونحااو: نَ  ،َبعأااَد زيااد   وهيهاااتَ  ،(4)زابِ َناا بْ زِ ونحااو: اْناا ،(3) چ ۇ ۇ چ ومناا :
 وفي الدا  فيها زيد . ،زيدا  إنَّ  فاضب  

 .(5)واإلعاد  بالضمي  هو أولى من اإلعاد  باالسا الظاه ا لنَّ ذلك هو التب 
 

 َبعععععععععععععععَؤ َتا  قيععععععععععععععع   َ َ   ععععععععععععععع    َ  قععععععععععععععع َيت   .111
  

عععععععععع ق  ، َافقعععععععععع  فقعععععععععع   ال ف ععععععععععؤق َا ا      َافقعععععععععع   ا َف  عععععععععع ق
   

عععععععععععععععععععععلق ق  ا َ  قيععععععععععععععععععععع ق  .111 ، َاَ    ِق ي قععععععععععععععععععععع  َتع لق
  

َا َ ععععععععععععععععععععععععععععععععععاَ  اقلت   َِ، َا     ا  قيعععععععععععععععععععععععععععععععععع ق َفا  َبل عععععععععععععععععععععععععععععععععع
   

َ عععععععععؤَ  .111    َ ، ،  َععععععععع   َ ععععععععع    ْ عععععععععي  َُ ، َا  ْ  َ   ععععععععع
  

تَععععععععععععععععععععععععععععععععععععؤ ، اَ ب َ ععععععععععععععععععععععععععععععععععععؤ ، اَ ب تَععععععععععععععععععععععععععععععععععععؤَ   اَ   
   

َ َععععععععععععععععا عؤ  اقعععععععععععععععا بقعععععععععععععععتَ  ذ ق َاهععععععععععععععع .111    َ ( 
  

  ، ا) َ عععععععععععععععع     َتبقَعععععععععععععععععا) َ   سععععععععععععععععا   َاَ ععععععععععععععععا َيلقعععععععععععععععع 
   

ي ععععععععععا :ع عععععععععع .111 عععععععععع  ، َ   َسععععععععععِ، َ عق  َ ععععععععععاَ  َفي 
  

، َاَ    َ  َ  َ ل َ عععععععععععععععععععععععععععععععععععع   يَ ععععععععععععععععععععععععععععععععععععا ا َقععععععععععععععععععععععععععععععععععععا   عق
   

 ،وفاااي تع يفااا  ،د كاااذلكإْن كاااان المأَؤكَّااا ، وخفِضااا  ونتااابِ  ،التوكياااد تاااابع  للمأَؤكَّاااد فاااي  فعااا 
 ا إْذ يانكت  يواف هاا فاي النَّاأال  ،نَّ التوكيد قد يأتي عند الكوفيين بعد نك    توكيدا  لهااإ، َأْي: وتنكي ه

كااذا قاااب محمااد  ،وأخواتاا  ،)أْجمع(اكاا ،الم ااد  ، َأو ألفاااظ التوكيااد معااا   اتفاقااا  باإلضااافم الظاااه  
 ،وليلام ،ياوا ، كااَ:ونهايام ،لها ابتدا  ،تكون النك   موضوعم لمد  لكن يشت ف عندها أنْ  (6)،المي 
(،كامع شموليم التوكيد  ،وحوب ،وشه    وال يشت ف  ،و)عامم( لحتوب الفائد  بذلك ،و)أْجمع( )كأب 

                                                           
 (... وهو توكي: اللصظ بمرا:فه.(1

، واألشنمونو فنو: شنرحه علنى 1124/ 3الكافينة الشنافية: ( شطر بيت لمجهول، وهو من شواه: ابن مالنك فنو: شنرح (2

نل فنو شنواه: اللغنة ال ربينة:112/ 3، والسيوطو فو: همع الهوامع: 345/ 2األلصية:  ، 431/ 12، وينظر: الم ج  المفصصَّ
 .3155، رق  121م ج  شواه: النحو الش رية/ 

 من سورة البقرة. 35( اآلية (3

 ثبتناه.: انزل انزل، والصواب ما يي( (4

وَن{111سورة آل عمران/  :فو –ت الى  -( ومنه قوله (5 ْ  فِيَها َخالِ:ف ِ هف : شرح الكافية الشنافية: ، ينظر: }...َفصِو َرْحَمِة َّللاَّ

3 /1124. 

 .52ظ/  -ينظ : حاشيم المي  على الزه يم، اللوحم( (1
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ْمَت شه ا  كلَّ  ،وال تنكي ا   ،المفاب مأ تع يفا ود سات العلاا ليلام   ،وفلبت العلَا حاوال  عامتَّا  ،نحو: تأ
 .(1)جمعا َ 

/و ،فواشت فا حتوَب الفائد  ف  ،مجي  التوكيد بعد نك   (3)والشافبي (2)،وجوَّز ال ضي 
ال  ،وهذا التوكيد يكون بألفاظ مختوتام ،وعندي د ها  عينأ أ  ،نفسأ  د  سومثف ب ولهما: هذا أ /38

(،و ،و)عااين( )َنْفاا (،وهااي  ،يأتااَ   عنهااا إلااى ألفاااظ أأَخاا َ   ،و)أْبتااع( ،و)َأْكتَااع( ،و)َأْجَمااع( )كأااب 
فاف يؤكاد بهاا علاى سابيب  ،هوهذه الثفثم الخي   توابعأ )أجمع(النَّها ال يؤتى بهاا إال بعاد )َأْبَتع(،و

ثاااَّ  ،ا)َأْكَتع(اااويأجااا  بعااد )َأْجَمااع( ب ،وال تت اادا علياا  عنااد اجتماعهااا (4) ،إال علااى شااذوذ ،االساات فب
وال يجوز ت ديمأها على بعِضها ا)َأْبَتع(،ثاَّ ب (5)زاد الكوفيون ،)أْبتع(اب

(6). 
إذا  ،الجلاادأ  عَ تكتَّاا :الجمااعا لنَّاا  مااأخوذ  ماان :وقأااد ا )َأْكتَااع(ا لكوناا  أظهااَ  ممااا بعااده فااي إفاااد  معنااى

 .(3)واجتمع عند الت ائ  على النا  ،ان بغ

                                                           
ثالثنة منذاهب: األول: ذهنب البصنريون إخ األخصن  النى ( اختلف النحويون فو جواز توكي: النكرة توكي:اً م نويناً علنى (1

 المنع مطلقاً، سواء يمح:و:ة كانت النكرة كـ )يوٍ ، وليلٍة، وشهٍر، وحوٍل(، ي  غير مح:و:ة كـ )وقٍت، وزمٍن، وحيٍن(
لَّنه( ونسنب المنرا :ي  فنو: توضنيح الثانو: جواز توكي: النكرة مطلقا، مح:و:ة كانت يَو غير محن:و:ة، نحو:)اعتكصنتف وقتناً كف

 ، هذا القول للكوفيين.911/ 2المقاص:: 
ن:وا الجنواز بنأَْن يكنون  الثالث: ذهب األخص  والكوفيون الى جواز توكي: النكرة إذا كاننت محن:و:ة، والنكنرة المحن:و:ة، وقي 

وابنن الصنائف فنو: ، 1114/ 3التوكي: من يلصاظ اإلحاطة لتحصل الصائ:ة، وذهب إليه ابن مالك فو: شنرح الكافينة الشنافية: 
، وهو اختيار الشارح، وينظر: اإلنصاف فو مسائل الخنالف: 292/ 3، وابن هشا  فو: يوضح المسالك: 111/ 2اللُّْمحة: 

2 /319- 313. 
: " وق: يجاز الكوفيون تأكي: المنكر إذا كان م لو  المقن:ار يَو موقتنا، كن:ره  313/ 2(... قال فو: شرحه على الكافية: (2

ويو  وليلة وشهر بـ)كفل ( ويخواته، خ بالنصس وال ين، وليس ما ذهبوا إليه بب ي: ". وعلنى هنذا فن نَّ المثنالين اللنذين و:ينار، 
، كمنا ينَّ جنواز التوكين: خشننتراط الصائن:ة وحن:ها لن  يقننل بنه. ونسنب الخضنري فننو  ذكرهمنا المصننف خ يجيزهمنا الرضننو 

، وذكر الم143/ 2حاشيته:   ثالين ينصسهما، ول لَّ الشارح نقل عنه؛ ف نَّه يكثر األخذ عنه، وَّللا يعل .، هذا القول للرضو 
إبنراهي  بنن موسنى بنن محمن: اللخمنى  . وهنو يبنو إسنحاق11/ 5ة الكافينة: ( ينظر: المقاص: الشافية فنو شنرح الخالصن(3

صننول والموافقننات فننو األ عننال ب بننالنحو والصقننه واألصننول، مننن مصنننصاته: عنننوان اإلتصنناق فننو علنن  اخشننتقاق، ،الغرننناطى
، نشنأة النحنو وتناريش يشنهر 42يفنظر: نيل اخبتهاج بتطريز ال:يباج، التنبكنو/  1هـ 191حكا ، واخعتصا ، توفى سنة واأل

 ، 112/ 1، م ج  المؤلصين: 152النحاة، الطنطاوي/ 
 ( ومنه قول الشاعر: (4

ْرَضَ ا... َتْحِملفنِو  ْلَصاءف َحْوخً يَْكَتَ اَيا لَْيَتنِو كفْنتف َصبِي اً مف  الذَّ
، 392/ 1: : اللبناب، ينظنر. وحمل ب ضه  ذلك علنى الضنرورة، ويجنازه الكوفينون، وابنن كيسنان119/ 2ينظر: اللُّْمحة: 

 .111/ 3، همع الهوامع: 915 -914/ 2توضيح المقاص:: 
، حاشنية الصنبَّان: 339/ 2شنمونو: ، و شنرح األ913/ 2، توضيح المقاص:: 1112/ 3( ينظر: شرح الكافية الشافية: (5

3 /111. 
ل/ (1 ، وابن مالك: شرح 311/ 2، والرضو فو: شرحه على الكافية: 142( ليس إجماعاً؛ فق: نقل الزمخشري فو: المفصصَّ

ننان فننو: ارتشنناف 1113/ 3الكافيننة الشننافية:  ، عننن ابننن كيسننان تجننويزه يْن تبنن:ي ب نن: )يجمننع( بننأيتهنَّ شننئت، ونقننل يبننو حي 
جناجو: 1952/ 4ب: الضر / 1، والمقنرب: 211/ 1، ذلك عن الكوفيين ييضناً، ويجناز ابنن عصنصور فنو: شنرح جمنل الزَّ
 ، اختالف الت اقب بين )يبصع( و)يبتع(.241 -239

: َمنْن رَجَ نْت 111/ 22( ل  يقف على هذا الم نى فو كتب الم اج ، وإنما ذكر الزبين:ي فنو: تناج ال نروس: (1 : "واألْكَتنعف

ه إِلَننى َكص ننِه". وفيننه م نننى تجمننع الشننوء. والم نننى الننذي ذكننره الشننارح لننـ)يكتع( ويخواتهننا مننذكور فننو كتننب النحنناة يصننابِ ف 
، حاشنية 112/ 3، حاشنية الصنبَّان: 119/ 3، همنع الهوامنع: 341/ 2: شرح التصريح علنى التوضنيح: ، ينظرالمتأخرين

 .142/ 2الخضري: 



 التوكيد                        التوابع                                                                                                                      

 
144 

اابَ تَ  :ثأاااَّ )أْبتااع(ا لنَّاا أ ماان  ا لنَّاا  )َأْبتَااع(ثااا  ،َحتَّااى يجتمااعوهااو ال يساايب  (1)ساااب، إذا ،ع العاا  أ تَّ
فكبُّ واحد أضع أ مما قبل  في  ،وال يخلو عن اجتماع (2)،فوب العن ، َأو الَبْتع، وهو: الشد  :من

 إفاد  معنى الجمع.
 

( َتبقععاوقولا :) ،وهاو اساا  موتاوب   ،( مبتادأ عا)ا( فااَ ع    َتبقععا ،ا ا يل    سا  وقوب الناظا:)
 ،والجملااام خبااا   عااان المبتااادأ ،( عععاعائاااد  علاااى ) وفاعلااا  ضااامي  ،واللااا  لقفاااف  ،فعاااب  مااااغ  

 .هأماااعَ ( َتبِ    ععؤ) :وهااو (َ عع    )ومااا يلااي  ،( اعععيْ) :وهااو ( اعع  ْ)نَّ كاابَّ واحااد  ممااا يلااي أ :والمعنااى
فيج  عند االجتماع ت ديا النف  على العينا لنها تفل  على الذات ح ي م بخف  العينا فإنَّها 

(وت اديا  (3)،مستعا   من الجا حم المختوتام (ا    عؤبخاف  ) ،(ا لنَّا  جاماد     عؤعلاى ) )كأاب 
 .(4)(ا فإنَّ  ال ي ع إال تأكيدا     ؤدون ) قد ي ع مبتدأ  َأيضا   وهو ،فإنَّ  مشت   

ْن لاا يكاْن ، وا  وح ي تأا أ  ،والعاين أْن يا اد بهماا جملامأ الشاي  ،ثأاَّ اعلا أنَّ  يشات ف فاي الانف 
َوَف َاْأتأ  ،مثب: سفكتأ زيدا  نفَس  ،وبالعين الجا حمأ  ،فإْن أأ يد بالنف  الداأ  ،وال عين  ح ي م   ،ل  نف   

 مأضااَفْينِ أْن يكوناا َأيضاا   ويشات ف ،بب هما في هذا المثاب بدبأ بعاغ   ،لا يكونا توكيدا   ،زيدا  عيَن أ 
التوكيااد  عان ساائ  ألفااظِ  وهماا ينفا دانِ  ،وف عهماا ،والتااذكي  ،د فاي اإلفا ادإلاى ضامي  فااب  المؤكَّا
 . ِ نِ يْ عَ بِ َأو  ، ِ سِ فْ نَ زيد  بِ  ت وب: جا َ  ابجواز ج هما ببا   زائد 

 الزياااادانِ   جااااا نحااااو: ،بعأاااافْ أَ  :علااااى /38 /ظأفتااااحها الجمااااع ،وكونهمااااا مااااع التثنياااام ثاااافَق لرااااات  
ت ااوب:  ،ودوناا  التثنياام ،وَعينأهمااا ،َنفسأااهما فت ااوب: جااا  الزياادانِ  ،ودوناا  اإلفاا ادأ  ،يأنأهماااعْ وأَ  ،فأسأااهمانْ أَ 

 .(5)وَعيناهما ،الزيدان َنفساهما  جا
(،ويشت ف في    ( ش وف  ثفثم :عاممو) ،(جميعومثل  ) )كأب 

ااا  ،د باا  ذا أجاازا   ؤكَّااالمأ  : أْن يكااونَ َأحاادهما ، َأو النفاا أ كلُّاا   جااا نحااو: ،لعاملاا ، َأو بالنساابم لذاتاا ِإمَّ
تَا أ  ،العبَد كلَّا أ  تأ يْ  َ تَ واشْ  ،عامَّتأ أ ، َأو جميعأ أ  ، نتاَف  تأ يْ  َ تَ اْشا ك:جميَعا أا لتاحم قولا، َأو و أيتأا  عامَّ

ا لنَّ  ،جااا  زيااد  كلُّاا  ك:بخااف  قولاا ،باعتبااا  العامااب أأ جتاازَّ  أيااتأ بعَضاا ، فااإنَّ العبااَد يَ و  فااف يتااألُّ
 المجي  ال يتعل  بالبعغ.

 يفاب أ أ. ،دؤكَّ ضمي  عائد  على المأ  االثاني: أْن يتتب به
                                                           

ول الشََّ ر َقلِيال َقلِيال ً ". 33 /2( قال األزهري فو: تهذيب اللغة: (1 ع الَ َرق من الَجَس: إِذا نبع من يصف  :" تبص 

 .111، القاموس المحيط/ 111/ 2( ينظر: تهذيب اللغة: (2

: ، ينظنر. وقينل: لَنْيَس بنالز ، ولكننه حسنن141/ 2، حاشنية الخضنري: 315/ 2( ينظر: شرح الرضنو علنى الكافينة: (3

 .111/ 3حاشية الصبَّان: 
نل ( 25، وقال ابن جنو فو: اللمع/ 315/ 2( ينظر: شرح الرضو على الكافية: (4 نْز ين تقن:  )يجم نين( علنى )كف : " ل  يجف

نل ( عليهنا ". وقنال الصارضنو نقنالً الصنبَّان فنو: حاشنيته:  نل ( علنى الجمينع ل راقتهنا 112/ 3لض صها وقوة )كف مت )كف : " قفن: 
 .142/ 2: حاشية الخضري: ، وينظرمع(؛ ألنه صريح فو الجم ية "وكونها ينصَّ فو اإلحاطة، ووليها )يج

: همنع ، وينظنرين يؤكن:ا بنالمثنى 1941/ 4، ومنع يبو حيان فو: ارتشاف الضنرب: 294/ 3( ينظر: يوضح المسالك: (5

 .114/ 3الهوامع: 
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، َأو هااذا اإلنااا أ كلُّاا أ  ك:نحااو قولاا ،والجمااعأ  ،وهااو المفاا دأ  ،د بهااا غياا  مثنااىؤكَّااالمأ  والثالااق: أْن يكااونَ 
، جميعأهأنَّ ، َأو والهنداتأ كلُّهأنَّ  ،عامَّتأهأا، َأو جميعأهأا، َأو ال جاب كلُّهأا  وجا ،عامَّتأ أ لي، َأو جميعأ أ 

.َأو   عامَّتأهأنَّ
 

 ،و)ِكْلتاا( ،)ِكف(اوبا ،كماا ت ادا ذك هماا (نيْ َعاالْ )و ،( فْ النَّ ا)با ،ف اف د بأ بعام  المثنى فيؤكَّ مَّا أَ 
 ِن ِكْلَتْيِهما.وَدَخْلتأ الجنتيْ  ، يِن ِكَلْيهمايت وب: ل يتأ الم

 
َِ  وقاااوب الناااااظا:) ( تمثيااااب  َ عي عععا  اقععععاَ   ل َ عععع وقولاااا :) ،( تمثيااااب  للم فاااوعقعععا  فيعععع     َسعععع

(ا لنَّ الماا اد بهااا بيااان جااواز إفاا اد كااب  واحااد  ماان  ا( الااواو بمعنااى )اا   عي ععقولاا :) ،للمنتااو 
لكاانَّ الكثاا  الجمااع بينهماااا ولنَّاا  ال يجااوز عفاا أ أسااما  التوكيااد  ،( عاان ارخاا    ععؤو) (،َ عع   )

وال يجااوز عفاا  الشااي   ،دلنَّ التوكيااد نفاا أ المؤكَّاا (1)خففااا  الباان الفاا او ا ،بعَضااها علااى بعااغ  
 .(2)كذا قاب النبتيتي ،وال إلى ال فع ،كما ال يجوز فيها ال فع ال إلى النت  ،على نفس 
 ،مذك ا  كان أا مؤنثاا   ،( تتري  باإلف اد   ؤإلى أنَّ تيرم ) إشا    َأيضا   (   عي اوقول :) 

َمع  ،عونمَ جْ وأَ  ،عا مْ وجَ  ،عمَ جْ فت وب: أَ  ،والجمع كذلك  .-وفتأل الميا  ،بضا الجيا –وجأ
 
ا ؤَ ع    َ )افا ،هاا معاا  أ لن   اوهذه اللفاظ يمتنع إضافتها للضامي   للعلميام ( غيا أ متا و  

 (5)( كاذلك للعلميام والعادباؤَ ع َ و) (4)،عا ( كاذلك للعلميام وألا  التأنياق الممادود مْ و)جَ  (3)،والوزن
ْم (. ،)حم ا (اك /39/و –الميا  بسكون –ع( مْ عا ( فح ُّ  )جأ مْ )جَ النَّ  جمع  ل  و)حأ
   

                                                           
، همع الهوامنع: 341 /2، شرح األشمونى: 915/ 2، توضيح المقاص:: 1954/ 4( ينظر قوله فو: ارتشاف الضرب: (1

3 /111. 
 .151الَبريَّة/  ( ينظر: َفْتح َرب  (2

 .1412/ 3، شرح الكافية الشافية: 219: يسرار ال ربية/ ، ينظر(... وكذلك يخواتها )يَْكَتع(، و)يْبصع(، و)يبتع((3

)صحراء(، فأصنل علنة المننع ( ذكر ال لماء ينَّ المانع من صنرفها األلنف الممن:و:ة، ولن  ينذكروا ال لمينة، وشنبههوها بنـ(4

، شننرح جمننل 219، يسننرار ال ربيننة/ 392/ 1: اللبنناب: ، ينظننرعننن:ه  واحنن:ة تقننو  مقننا  ال لتننين، وخ يثننر م هننا لل لميننة
 .142/ 2، حاشية الخضري: 113/ 3، حاشية الصبَّان: 213/ 1الزجاجو خبن عصصور: 

، وهنو ف نالواتول عننه خنالف؛ فقينل: هنو م ن:ولب عنن: ، وفنو الم ن:219، يسرار ال ربينة/ 391/ 1( ينظر: اللباب: (5

، وابنن النناظ  فنو: 2/212، وشنرح عمن:ة الحنافظ وعن:ة الالفنظ: 1411/ 3اختيار ابنن مالنك فنو: شنرح الكافينة الشنافية: 
، وقينل: 112/ 3، واألشنمونو فنو: شنرحه علنى األلصينة : 141/ 2، وابنن الصنائف فنو: اللمحنة: 411شرحه على األلصية/ 

/ 1، وابن عصصور فو: شرح جمنل الزجناجو: 491/ 3عن: ففْ ل، وهو اختيار السيرافو فو: شرح كتاب سيبويه:  م :ولب 
، وذهنب إلينه ابنن عصنصور فنو: المقنرب: 213 ، 241/ 1، فو يح: قوليه، واختاره الشارح هنا، وقيل: م :ولب عن: ف نالو 

، 341/ 2، شنرح التصنريح علنى التوضنيح: 1211 /3، توضنيح المقاصن:: 119/ 1وينظر: شرح الرضو علنى الكافينة: 
 .115/ 1همع الهوامع: 
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اا أَ  (1)،والشاموبم الجنسيم لمعناى اإلحافام بالعلمي وهذا على ال وب بأنَّ هذه كلها معا  أ  مَّ
 بالوتفيم. دب العلميمأ بْ تأ فَ  (2)على ال وب بأنَّها معا   بنيم اإلضافم

 ،(كفَّ  )ثأاَّ  ،(العينَ )ثأاَّ  (النف )ثاَّ إنَّك إذا أ دت الجمع بين ألفاظ التوكيد المعنوي قدَّمت  
 ،َأْكتَاعَ  ،أجماعَ  ،كلَّ  ،عيَن أ  ،فت وب:  أيتأ زيدا  نفَس أ  )َأْبَتع(،ثأاَّ  ،ثأاَّ )أْبتع( ،ثأاَّ )َأْكَتع( ،ثأاَّ )أجمع(

وهااذه . (4)كااذا قاااب محمااد باان اسااماعيب (3)،َنااصَّ علياا  العلمااا أ  اوهااذا الت تياا  واجاا    .أبتااعَ  ،أْبتاعَ 
 .(5)كذا أفاده النبتيتي ،لبعغ ا  توكيد ولي  بعضها ،د الوبؤكدات كلُّها كانت تأكيدا  للمؤك  مال
 

*** 

                                                           
قت على م نى اإلحاطة بما يتب ه كـ)يسامة( ونحوه من يعنال  األجنناس. واختنار هنذا القنول ابنن الحاجنب فنو: ( يَْي: عل  (1

ومحمن: بنن مسن و: ، إلى يبو سليمان الس :ي، 1951/ 4، ونسبه يبو حيان فو: ارتشاف الضرب: 211، 212/ 2يماليه: 
 .112/ 3: همع الهوامع: ، وينظرالغزنو

، وينظنر: ارتشناف 122/ 4، وابن هشا  فنو: يوضنح المسنالك: 224/ 3سيبويه فو: الكتاب:  تاب ه( وهو قول الخليل و(2

 .112/ 3، همع الهوامع: 112/ 3، شرح األشمونو: 1951/ 4الضرب: 
 من التحقيق. ،143(/ 1)( ينظر: الهام  (3

ت ترجمته فو212ينظر: عنوان اإلفا:ة/ ( (4  .، من التحقيق33(/ 2الهام  ) ، وهو محم: األن:لسو، مرَّ

 .151الَبريَّة/  ( ينظر: َفْتح َرب  (5
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  :باب
 
 ال
 
 ب
 
 لد

 
 .(1)ريرك  والت   ،يني  ب  والت   ،جمةر  بالت   اه الكوفيون  وسم   ،وهذا عند البصريين  

 
َ  اْسننننننننن    َ ْ  ِإَذااْسننننننننن       ِإَذا ِمننننننننن ِ  .111  ْبنننننننننٌِ

  
ََنننننننننننننننَذا َم ِ ننننننننننننننن    َِْثننننننننننننننن   ِمنننننننننننننننْ  م    َ    ْبنننننننننننننننٌِ

   
َِنننننننننننننننم ِإْ  اِبنننننننننننننننِ  َ م َمنننننننننننننننَقَفننننننننننننننن  .111   ه  

  
 َ ْهنننننننننننننننننننَ  َ َسننننننننننننننننننن  َ ْ َبَثننننننننننننننننننن   َ ْقَسننننننننننننننننننن م 

   
  ِّ  َ َبْثننننننننن    َننننننننن ِ م ٌّ ِمنننننننننْ  اْ ك نننننننننك ننننننننن .111

  
ٌَ   اْ نننننننننننننننننننِ م  ِ ِمنننننننننننننننننننْ  ك    سِّنننننننننننننننننننِ   َ َبننننننننننننننننننن

   
ننننننننن  ْ  .111    َ  ٌ  َ َغَسننننننننن:   َتْىننننننننن ُ َ  َننننننننن  َ ْ ننننننننن

  
 َ َ َكنننننننننننننننننننَ  ا  غ نننننننننننننننننننَ    ْس َننننننننننننننننننن   َ ب ننننننننننننننننننن  ْ 

   
111.  ِ   ٌ نننننننننننَ َتْىننننننننننن ُ َ ْ ننننننننننن ٌََ ْ  ْسم      َ َمننننننننننن  

  
 اْ َفننننننننننننننننَ ْ   ِ ننننننننننننننننْم   َ ْ ننننننننننننننننٌا  تننننننننننننننننم   َ ثَ فَ تَ 

   
  َسنننننننننننننن َ َ ْ  َ ق نننننننننننننن َ ُ ا فَ  ا  ِبننننننننننننننٌ  َ َ ٌْ َ  .121

  
ٌ  َغَس:ننننننننننننننننن       َ اْتَثَكَسننننننننننننننننن َََجننننننننننننننننن َ  َ ْ ننننننننننننننننن

   
 

أم  ،كددان اسدددما   ءسدددوا ،ونصددب  ،فدددف رف دد  ،د ي  مندد ب دددوهددو الم   (2)،أي: البدددي يتبدد  مدددا  ب دد 
 وهو أرب ة أ سام:  ،وجزم    إذا كان ف ل   ،وخفض    إذا كان اسما   ،ف ل  
  وهدددو: البددددي ، دددالمطدددابل ل م  بددددي كددديل مدددن كددديل ي منددد ، المسددداوي لددد  فدددف الم نددد  ب سددد  د  ب 

 القصد.
   سواء كان ذلك الب ض    يل ،  ، أ و أكثر.، أ و مساويا  وبدي ب ٍض من كيل
   ند ، بدْن  يمكدن أن  يفمدم م نداه مد  مي د  ب دوبدي اشتماٍي، وهو: ما يصحُّ االستغناء عند  بالم

يددد  نددف ز  ب  ج  ع  ك: أ  أ عددر   )أخددوه ( مددن  ول ددال ددذ ، ويكددون  الكددلم ب ددد ال ددذ   سددنا   ولددذا 
ددك: أ  ة عنددد ال ددذ ، وكددذلك  ول دداألخددو   مكددان فمددم  إ     ل دددم  أخددوه ، بدددي  إضددرا ٍ  يدددا  ز   ت  ج  ر  س 

ن  فمم الم ن  فف ال ذ ر  ف    .(3)س    ألن  ال ذ  ال يست مي فف مثي ذلك، وال ي  س ن  وا 
                                                           

، شرح القصائد السبع/ 20/ 1. مجالس ثعلب: 272/ 2،: 171، 272، 104/ 2هذه المصطلحات في: معاني القرآن:  ((1

، شاارح 1021/ 2. ف:نظاار منساافبي إلااي ت فااي: :فضااي  المقاصااد: 122/ 1إيضاااح الف ااال فااب:اادا : ، 441، 20، 22
 ،114، 112، المصاطل  النحاف / 171/ 2، هماع ال فاماع: 2/ 2، شارح اششامفني: 120/ 2ال:صري  علا  ال:فضاي : 

 ، مصطل  )المردفد(.172 /1. فكذلك اس:عمل الفرا  في: معاني القرآن: 141 -140الحدفد النحفيي نشأة ف:طفرا/ 
: " البدل: إعالُت الّسامع بمجمفعي ااسمين أَف الفعلين عل  ج اي 272/ 1 ال ابن عصففر في: شرح ُجمل الزجاجي:  ((2

من النشاأة فينظر الحدفد النحفيي  ،البيان أَف الّ:أكيد، عل  أن ينفى باشّفل من ما الّطرح من ج ي المعن  ا من ج ي اللّفظ"
 .141 -140/ س:قرارإل  اا

 ... شنَّ الضمير يح:اج إل  ما يعفد عليه، فلف حذال المبَدل منه في المثالين ل:خلال عن الضمير ما يعفد عليه.((3
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 أن  يكون  األوي  غير  مقصود الب ت ة،  اي عبد الم طف :وهو ،وبدي الغ ط
  هدذا سدم  وي  ": (1)

 .(2)" ءوببدي اإلضرا ، وببدي الب دا /33/ظ أ يضا  ببدي النسيان،
 

كدي   ج دي  ي   وأن   ،ألن د  غ دط  بالجندان ،النسيان فف بددي الغ دط يدرج  يمكن أن  " :(3)و اي الق يوبف
وي قاي لد   إلضرا ،بدي ام ا أ  و  ،يت  ل بالجنانأن  النسيان و  ، سما  بنفس   ألن  الغ ط يت  ل بال سان

واد عدد  أن  مددا اسددتدلوا بدد  م مددوي  ع دد   (4)،لكددن  ب ددض الن دداة نفدداه ،فمددو  سددم  برأسدد  بدددي  الب ددد اء
(إضددمار الددواو دون  دد  ألن دد  لددم ي  )ب ددي   ،والنسدديان ،الغ ددط أي –واأل سددن فددف هددذه الثلثددة  (5)، ذ    

(ال ط   ب –واإلضرا   م إرادة  الصفة   (6)  ليكون  ذلك من عط  النسل د)ب ي   . انتم ."(7)لئل ي وه 
 ويجوز إعرا  البدي بيانا . .(8)وهو: بدي كيل من ب ضٍ  ،وزاد ب ضمم  سما  خامسا  

 
ر  أخاك   فمثاي بدي    : ز   خالدا . كيل من كيل

: أ    ث  ث ي  .، أ و صف    ن  ، أ و  ث    الرغي   ث   ت     ك  ومثاي بدي ب ٍض من كيل
ب ندف زيدد  كلم د     ب ندف زيدد  ثوب د    ،ومثاي بدي اشتماي: أعج  فالبددي فدف المثداي األوي داي  ع د   ،وأعج 

 وفف المثاي الثانف مست زم  لم ن  فف متبوع . ،م ن  فف متبوع 
  

                                                           
 .112ظ/  -اللفحي، الدرة السنيي( (1
الشارح هنا أنَّ هذه المصطلحات لشي  فاحاد، فلايس كل اا كاذلك، بال باين بعضا ا فارفي، فسايأ:ي الشاارح  مفاد كالت ((2

 .عل  بيان ذلك فيما يس:قبل من أمثلي
 .171/ 2، حاشيي الخضر : 210ينظر: شرح  طر الندى:/  ((3
فقد راجعت كثيراً من ك:ب النحف فالخاالال فلات أَر  ؛ض النحاة نفاه ضمنا إْذ لت يثب:هالظاهر أنَّ مقصفد المصنال أنَّ بع ((4

ال/ 41/ 2، اشصافل فاي النحاف: 21/ 1من يصرح بنفيه، إا أّني فجدت كثيراً من ت لت يثب:ه، كما في: المق:ضاب:  ، الُمفصَّ
عااض ، أنَّ ب1040/ 2. فعلاا  هااذا ذكاار الماارادّ  فااي: :فضااي  المقاصااد: 414/ 1، اللُّباااب: 217، أساارار العربيااي/ 157

 النحاة لت يذكر بدل البدا .
ز العكبر  في: اللباب:  .171/ 2: حاشيي الخضر : ، ينظرلت يثبت حذال )بل(.. أَْ : .((5 ، حذف ا فاي هاذا 414/ 1فجفَّ

المفضع، ف ال:" فحي بدل الغلط أن يسا:عمل باب)بل( شن اا مفضافعي لبضاراب عان اافل، فلكان جااز حاذف ا لفضافح 
 معناها ".

ح ب(1 ، فالجافجر  فاي: شارح شاذفر 721/ 2، فابن الصائغ فاي: اللُّْمحاي: 211ذلك اشنبار  في: أسرار العربيي/ ( صرَّ

اا -بال :أ -:" فبادل الغلاط بادفن ا  211/ 4، ف ال الرضي فاي: شارحه علا  الكافياي: 721/ 2الذهب:  [ غيار فصاي ، فأَمَّ
لط، فالدافع إل  ماا ذهبافا إلياه ماا ذكارفه مان أنَّ مثال مع ا ففصي  مطرد في كالم ت؛ شن ا مفضفعي ل:دارك مثل هذا الغ

 هذا البدل ا يقع في فصي  الكالت، فلت يجدفا له شاهداً ". 
اك :رياد أْن .. .((7 ااً مناه أنَّ فإنَّك إْن  لت: رأيت رجالً حماراً. دفن عااطال ف:رياد ارضاراب، ف اع ارب اات علا  الساامع ظنَّ

ر معن  ارضراب:حقر هذا الرجل ف:صفه بالحمار، فإذ  .ا أ:يت بب)بل( ار:فع اللبس، ف:قرَّ
، 5/ 2، شارح اششامفني: 721/ 2شارح شاذفر الاذهب للجرجااف : : ، ينظارذكر العلما  هذا القفل فلت ينسابفه لقائال ((8

، أنَّ الجم فر نففا ف فعه، 1022/ 2، فالمرادّ  في: :فضي  المقاصد: 1270/ 4حيان في: ار:شاال الضرب: أبف  فذكر
، فقال: "فالمخ:ار خالفا للجم فر إثبات بدل الكل من البعض لفرفده فاي 172/ 2فدافع السيفطي عنه في: همع ال فامع: 

 الفصي  ".
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د)دفد ،الغ دط: شدمت  زيددا  الفدر   ومثداي بددي  ( ش  أ و  (1)،بم ند : رأيددت   ،بكسدر الشدين الم جمدةإ م دا مت 
)الفر ( فف المثاي األوي يجري في  دف (2)،بم ن : أهنت  ، أ و بم ن : اشتريت   ،بضمِّ السين الممم ة

مدن غيدر  ،فسدبل ال سدان إلد  زيددٍ  ،: الفر أن  تقوي   مر  ي األ  و  من أ   فإن ك إن  أردت   ،األ سام الثلثة
: فمو بدي غ طٍ   و ول ك ك  ت  راد  إ ت  وانق ب   ، صٍد منك  الغ ط.    بسب بدي  ، أ ي 

ن  أردت أوال  أن  تقدددوي: زيددددا    برت  خ    فدددْ     فسددداد  مدددا أردت ددد ه  كدددر  ثدددم تبدددين لدددك ب دددد ذ   ،مدددن غيدددر فكدددرٍ  ،وا 
: )الفر ( فمو بدي نسياندب  نسيانا .بدي  عن شفء ذ ك ر ، أ ي 

ن  أردت أن  تو دد  نفسددك فددف الغ ددط  عمدددا  بددذكر )زيددد(  لتتداركدد  لنكتددة أن  تددذكر  ، أ و مبالغددة، أ و وا 
 فمو بدي الب داء. ،مر أن ك غالطش  ثم ت   ،المبدي من  عمدا  

 
فددف فصدديح الكددلم  ف ددذلك لددم يددذكره أهددي  وبدددي النسدديان ال يق ددان   ،ثددم اع ددم أن  بدددي الغ ددط

فددإن  مبددا ثمم ال   بخددل  الن دداة ،الفصدديح /44/و ال يتك مددون إال ع دد  الكددلمألن مددم  (3)  الم ددانف
 تختصُّ ب .
 :-من ب ر البسيط  - (4)كقوي ذي الرمة بدي الب داء فمو يوجد فف الش ر كثيرا  م ا أ  و  

ددددددددددددددددددو ة  ل   دددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددف ت يم ا    ي دددددددددددددددددداء  ف ددددددددددددددددددف ش   ل م 
  

دددددددددددددن     فدددددددددددددف أ ن ي ابمدددددددددددددا ش  ف دددددددددددددف ال ثدددددددددددددا   و  و 
(5) 

  

ي اء( دف و ة( (6)،نوع  من ال سن ،ع   وزن ف لء وهف سمرة فف باطن الشفة –بفتح اللم  –)ل م   و)  

 يشدوب  ،الشدفتين سواد فف باطن و)ال    ( (7)،وهف السواد –وتشديد الواو  ،بضم ال اء الممم ة -

نقددط  ، أ و ور ددة  فددف األسددنان ،هددو مدداء   ،والنددون رخددره مو دددة   ،بفددتح الم جمددة – و)الش ددن  ( (8)، مددرة  
 .(3)بيض  فيما

                                                           
 .221/ 11 :اللغي : ذيب، 112/ 2 :اللغي جم رةينظر:  ((1
 . 420/ 22 :عرفسال :اج، 121/ 1 :اشعظت فالمحيط المحكت، 111/ 2 :اللغي مقاييس، 1251/ 5 :الصحاحينظر:  ((2
 .54، مخ:صر المعاني، ال:ف:ازاني/ 41/ 2ينظر: اريضاح في علفت البالغي:  ((3
:شاابي اً، عاَصاار جريااراً  الحااار ، غاايالن باان ُعقبااي الّ:ميمااّي، شاااعر  إسااالمّي، ماان أحساان شااعرا  صاادر ارسااالتأبااف  ((4

/ 1، الشاعر فالشاعرا : 515/ 2فُحافل الّشاعرا : : طبقاات ، ينظارهاب117:ففّي سني  ،فله ديفاُن شعٍر مطبفع ،فالفرزدي
 .124/ 5، اشعالت: 515
، 1041/ 2، فالمااراد  فااي: :فضااي  المقاصااد: 224/ 2، فهااف ماان شاافاهد اباان جنااي فااي: الخصااائ : 12/ ( ديفانااه(5

/ 1ي: : معجات شافاهد العربيا، فينظار171/ 2، فالسايفطي فاي: هماع ال فاماع: 1/ 2فاششمفني في: شرحه عل  اشلفياي: 
 .101، ر ت 272، معجت شفاهد النحف الشعريي/ 45
 .201/ 5، مقاييس اللغي: 2415/ 1ينظر: الصحاح:  ((6
: َسفاد  إِلَ  الُخْضَرِة ".425/ 27، ف ال الزبيد  في: :اج العرفس: 207/ 14ينظر: لسان العرب:  ((7 تِّ ةُ، بالضَّ  : " الُحفَّ
 .52/ 2 ، : ذيب اللغي:224/ 1ينظر: العين:  ((8
 .112/ 2حاشيي الصبَّان: . ف:نظر معاني المفرادت مجمفعي في: 501/ 1، لسان العرب: 151/ 1ينظر: الصحاح:  ((3
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و ة( والشاهد فف )ل  (   ثم  ظمدر لد   صدور  هدذا  ،وكقوي اآلخر: هند نجم   ،فإن  بدي ب داء من )  
فقداي:   إلد  مدا هدو أر د  مدن ذلدك (1) ر  دت  ثدم  بددا لد  أن  ي   ،فقاي: بددر      فف مد مار   ت  ف   ،الوص 
 .منير   فقاي:  ويسترها س ا    ،ثم  بدا ل  أن  الشم  ي  قما كسو  ،شم   

دد    لقيت دد ك:ومثدداي بدددي كدديل مددن ب ددض  ولدد إذ ال يصددحُّ  ،بنصدد  يددوم (2) ، ددة  م  ج  وم  ال  ة  ي ددو  د  غ 
فف  : ووجدت ل  شاهدا  (3) اي السيوطف ،ثانيا   ألن  ظر  الزمان ال يت دد بل عاط ٍ  ج    ظرفا  

 (4) چۉ ۉ *ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ چُ-ت ددددددددال   -القددددددددررن وهددددددددو  ولدددددددد  
ٍن( بددي  دف دد  ن ات  ع  يصدح كوند  بددي كديِّ  ":(5)ثدم   داي الخضدري ،كديل مدن ب دض مدن )الجندة( بددي   )ج 
 :-من ب ر الخفي   –ومن   وي الشاعر  ". ن كي بج ي )أي( فف )الجنة( ل جن م

ظ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  د ف ن وهددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ا  ر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ا  أ ع 
  

ددددددددددددددددددددددددددات   ددددددددددددددددددددددددددة  الط      ددددددددددددددددددددددددددت ان ط      س  ج   (6)ب س 
  

 :-من ب ر الطويي  –فف الف ي  وي الشاعر  (7)ومثاي بدي الكي من الكي عند ب ضمم
ي ارن ددددددددددددددا ددددددددددددددم  ب نددددددددددددددا ف ددددددددددددددف د  تدددددددددددددد  تْتنددددددددددددددا ت   م   م 

  
ددددددددددر  م و  ددددددددددد   ي  ددددددددددد ه ا خ  ن  ددددددددددر  ن دددددددددداٍر ع  ي  ددددددددددد  خ  ت ج 
(8) 

  

                                                           
 .ب: ي:را   ((1
 : 171اس::ش د بعض النحاة له ببيت امرئ القيس في: ديفانه/  ((2

لَُفا  اُل َحْنَظلِ لََدى َسُمَرات الَحيِّ َنا ِ  ...كأنَّي غَداَة الَبيِن َيفَت َ:َحمَّ
 .5/ 2، شرح اششمفني: 1022/ 2ينظر: :فضي  المقاصد: 

عباد الارحمن بان الكماال الخضاير ، عاالت  مشاارك  فاي شا:  العلافت،  الفضلأبف  فهف .172/ 2ينظر: همع ال فامع: ( (2

فغيرهااا، :ااففي  ار:قااان فااي علاافت القااران،ففمصاانفا:ه فااي كاال فاان، من ااا: جمااع الجفامااع، فاششااباه فالنظااائر فااي النحااف، 
 .121/ 5، معجت المؤلفين: 50/ 1، شذرات الذهب: 72/ 11: الضف  الالمع: ، ينظرهب 211سني

 .من سفرة مريت 11 -10اآلي:ان  ((4
 .170/ 2ينظر: حاشيي الخضر :  ((5
َر هللاُ أعُظماً 111/ 2ففي المق:ضب:  ، فرفاي:ه فيه20فهف في ديفانه/  لعبيد هللا بن  يس الر يات،( (6 ، فهاف مان ...: َنضَّ

، خزاناي 115: ضارائر الشاعر/ ، فينظر172/ 2، فالسيفطي في: همع ال فامع: 105شفاهد المراد  في: الجن  الداني/ 
ل فاي شافاهد اللغاي العربياي: 71/ 1، معجت شفاهد العربيي: 10/ 1اشدب:  د النحاف ، معجات شافاه525/ 1، المعجت الُمفصَّ
 .421، ر ت 214الشعريي/ 

، 1041/ 2المقاصد:  ، فالمراد  في: :فضي 221فالزمخشر  في: المفصل/ ، 12 -12/ 2كالمبرد في: المق:ضب:  ((7

 .112/ 2فالسيفطي في: همع ال فامع: 
 البيت ملفي من بي:ين، فالصدر من بيت لعبيد هللا بن الحّر الجعفي، فهف  فله:  ((8

 َ:جْد َحَطباً َجْزاً َفَناراً :أّجَجا ...ُ:ْلِمْت بَِنا فِي ِدَيارَناَم:  َ:أ:ِنا 
 .، من ال:حقيي51(/ 4)ينظر: ال امش  ،ف د مرَّ :خريحه

 : 51فالعجز من بيت الحطيئي في ديفانه: / 
 َ:ِجْد خيَر ناٍر عندها خيُر ُمف ِدِ  ...َم:  :أ:ِه َ:ْعشف إل  َضْفِ  ناِره

ال/ 15/ 2، فالمبرد في: المق:ضب: 11/ 2في: الك:اب: فهف من شفاهد سيبفيه  : ، فينظار225، فالزمخشر  في: الُمفصَّ
 .124ر ت  211، معجت شفاهد النحف الشعريي/ 151/ 7خزاني اشدب: 



 البدل                                                                                                 التوابع                                                   

 
151 

 لك. ا    فر  غ  ي    رفة  ت ق    ب  ومثاي بدي  الب ض  من الكيِّ فف الف ي: إن  ت ج  

 نا زيد .ب    ين  ت  س  إلينا ي   ي  ص  ي   ك:ومثاي بدي االشتماي  ول  

 ب ة .سو ه  ج  أط م  زيدا  أك   ن  ومثاي بدي الغ ط: ل  

 ر   الس   و ت   ف   ِّ ص  أ   رك   أ   ن  ل   ك:ومثاي بدي كيل من الب ض  ول

ظمددور  إعددرا   ،ال جم ددة  الف ددي والفاعددي   ،و ددده والدددليي ع دد  أن  البدددي فددف هددذه األمث ددة الف ددي  
 فمو بدي  مفرٍد من مفرٍد. ،جزٍم ع   الثانف، أ و األوي من نص ٍ 

 (1)چی ی  جئ *ىئ ىئ ی  چ :-ت دال -بدي الجم دة  مدن الجم دة  فكقولد   م اأ  و  
 وا  أع م. ،والثانية بدي  ب ٍض منما ،ص ة الذي /44 /ظول ألن  األ  

 

  سام:أ   ب ة  ر  بالنسبة إل  الت ري  والتنكير أ   ينقسم البدي  

   م.كما تقد   من م رفةٍ  م رفةٍ  ي  د  ب 

   (2) چ  ٻ  *ٻ  چ : -ت ال   -ن و  ول   ،من نكرةٍ  نكرةٍ  ي  د  وب 
   و.رٍ م  ا ع  خ  أ   ل  ج  ر   يت  أ  ن و: ر   ،من نكرةٍ  م رفةٍ  ي  د  وب 

 ې ى   *ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې ې  چ:-ت دددال   -ن دددو  ولددد   ،مدددن م رفدددةٍ  نكدددرةٍ  ي  د  وب ددد

 .(3) چى 

 بالنسبة إل  اإلظمار واإلضمار أرب ة أ سام:أ يضا   وينقسم البدي

   م.د  كما تق ،من ظاهرٍ  ظاهرٍ  ي  د  ب 
 دددن دددو: ن   ،مدددن مضدددمرٍ  مضدددمرٍ  ي  د  وب ددد  (4)،( بددددي  عندددد البصدددرييناك  )إي  دفددد ،اك  إي ددد ك  ت  ر  ص 

 .(6)وابن مالك (5)،وتوكيد  عند الكوفيين
  

                                                           
 من سفرة الشعرا . 122، 122 اآلي:ان ((1
 .من سفرة النبأ 22 ،21اآلي:ان  ((2
 .من سفرة العلي 11 ،15اآلي:ان  ((3
، همع ال فاماع: 127/ 2، شرح ال:صري  عل  ال:فضي : 211/ 2:فضي  المقاصد:  ،117/ 2ينظر: شرح ال:س يل:  ((4

 .122/ 2، حاشيي الصبَّان: 112/ 2
 .122/ 1ينظر: مجالس ثعلب:  ((5
 .117/ 2ينظر: شرح ال:س يل:  ((6

  نن تب 
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    اه  ي  يدا  إ  ز   ت  ي  أ  ن و: ر   ،من مظمرٍ  مضمرٍ  ي  د  وب. 
   ي     صيِّ ع   م  ن و: ال م   ،وهو جائز من مضمر الغيبة مط قا   ،من مضمرٍ  ظاهرٍ  ي  د  وب    

ندف تأعجب ، كدد :شرط أن  يكون بدي  ب دضٍ بوكذا من ضمير ال اضر  ، يم  ؤو   الر  الر  
ن دو  ولد   ،لإل اطدة ا  بدي  كيل مفيدد، أ و نف كلم كتأعجب ، كد :بدي  اشتمايٍ ، أ و وجم ك

 ن  لددددم يفدددددها خلفددددا  إ، ويمتندددد  (1) چٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ چ:-ت ددددال   -
 .(2)لألخفش

*** 

                                                           
 .من سفرة المائدة 114اآليي  ((1
مذهب الكففيين فاشخفش عدت اش:راط ارحاطي، فمعن  ارحاطي: أن يكفن البدل مسا:غر اً للمبادل مناه فمحيطااً باه ا  ((2

 ي:خلال بجز  عنه، فاس:دلفا هفا  بقفل الشاعر: 
 ....بُكْت  ريٍش ُكفينا كل معِضلي

/ 2 ك:، أفضا  المساال1041 -1045/ 2:فضاي  المقاصاد:  ،1215/ 4ار:شااال الضارب:  :، ينظرفمنع البصريفن ذلك
 .122/ 2، شرح ال:صري  عل  ال:فضي : 574، شرح شذفر الذهب/ 271
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  :باب
 
 م
 
 ن

 
 وبات ال  ص

 
 س

 
 اءم

 
 .محل  ، َأو تقديرا  َأو  لفظا   ء  ن األسمام   منصوبا   ما يقع   أي: هذا باٌب في بيان  

 
 (1) ]باب المفعول به[

 
 ، َوَذاَك َماااااااااْلَمْفُعاااااااوَل ِباااااااهْ  ِمْنَهاااااااا اْنِ ااااااابِ  .121
  

َََ ْي  َمااااااااااا كااااااااااَ  َيْجاااااااااِعل اْلِفْعاااااااااُل، هِ َعَلْيااااااااا  ْسااااااااا
   

، َفمُ  .122 لُ ْظَهاااااااااااااااااااع  ، َفااااااااااااااااااااْ َو   َوُمْضاااااااااااااااااااَمع 
  

 َ ِ اااااااااااااااالُ َكَمااااااااااااااااا َمَضاااااااااااااااا ، َواْلُمْضااااااااااااااااَمُع المُ 
   

 اَضاااااااااااااااااااااااَعَبن ، َضاااااااااااااااااااااااَعَبَنا، ع َكااااااااااااااااااااااا .121
  

 اع ِك، َمااااااااااااااااااااااااااااااْ  ع ُكمااااااااااااااااااااااااااااااا َكااااااااااااااااااااااااااااااَذاكَ 
   

 َضاااااااااااااااااااَعَبُكْا، َضاااااااااااااااااااَعَبُك   اْل اِضاااااااااااااااااااعُ  .121
  

 َضاااااااااااااااااااااااااااَعَبُه، َضاااااااااااااااااااااااااااَعَبَها، َواْلَعاِ اااااااااااااااااااااااااااعُ 
   

 َع ُهَماااااااااااااااااااااا، ع هماااااااااااااااااااااو، َضاااااااااااااااااااااَعَبُه ْ  .121
  

 ِإي ااااااااااااااااااااَل، ِإي اَنااااااااااااااااااا َيُظااااااااااااااااااا ْ  َواْلُمْنَفِ اااااااااااااااااالْ 
   

 إي ااااااااااااااااااَك، إي ااااااااااااااااااِك، َكاااااااااااااااااَذا ِإي اُكَماااااااااااااااااا .121
  

 ِإي اُهَمااااااااااااااااااااا َماااااااااااااااااااا ْ   ُ ي اااااااااااااااااااااكُ اإي اااااااااااااااااااااكمو، 
   

 َدَهااااااااااااااا ي اَهاااااااااااااااا، ي اااااااااااااااُه ُ اإي اااااااااااااااهمو،  .121
  

ُْ، َواْ ََااااااااااااْع َنْ اااااااااااابَ   ) إي ااااااااااااا  َوْ ااااااااااااَدَها ِإي ااااااااااااا
   

، َأو بالفعووب المتعوودي ،حكمووا  َأو  ،المنصوووب  حقيقوو  ،مووا هووو فووي ت وي وو ، َأو االسوو    :المفعوووب بوو  هووو
سوواء كوان  ،باس  الفاعب الذي يتع ق بمدلول  الفعب الحاصوب مون الفاعوب، َأو بالمصدر، َأو باسم 

وعلمتوو  صووح  ار بووار باسوو  مفعوووب موون لفووظ  ،ع ووي سووبيب النفووي، َأو التع ووق ع ووي سووبيب ال بووو 
 .(3)نحو اشتغاب /11/و في، َأو و جوبا  لدليبجوازا   وقد يحذف (2)،واألصب ذكر عام   ،فع   عن 

                                                           
 ]...[ زيادٌة يقتضيها تقسي  مادة الكتاب.  ((1
 .211/ من النش ة إلي االستقرارالحدود النحوي   177 -171معج  المصط حا  النحوي  والصرفي /  ،85 /المفصبينظر:  ((2
لنصب ، ( االشتغاب: أن يتقد  اس  ويت  ر عن  عامب مشتغب عن نصب  بضميره، َأو نصب المتصب بضميره، بحيث لو تفرغ ل  (3

فو)زيدا( في الم الين منصوب بفعب محذوف و جوبا  دبَّ ع ي  لفظ  .وزيدا  مرر  ب  .كقولنا: زيدا  ضربت  .ويسمي هذا االس  "مشغوال عن "
شرح القصائد ، 51/ 1: الكتاب: ، ينظرهذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلي أنَّ  منصوب بالفعب المذكور .المذكور َأو معناه

 .123 -122/ إلي االستقرارنش ة من ال، الحدود النحوي  16/ 1ارنصاف في مسائب ال لف: ، 125، 353السبع/ 
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: ظاهٌر، ومضمرٌ   :وهو ق ْسمان 

وأنووووا  (3)زيوووودم الموووواَب، إعطوووواء   ين، وسوووورَّ (2) چ ڦڦچو (1)فالظوووواهر نحووووو: شوووورب  موووواء ،

و    بْ رَ ا ضَ مَ وَ  (1)أْن تقوَ ، ه   ر  كَ وَ  (8) ،غلمَ     بْ رَ وزيدا  ضَ  (1)ضارٌب زيدا ، ،َحوأَ  نْ م    ْمورَ كْ ا أَ َمووَ  (7)دم

ار بوار   ب  األوَّ  في الم واب   ، ويصح  (5)چ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ چ، بم ج  رَ  نْ م  

 بالش رب؛ ب ْن تقوب: الماء  َمْشروٌب لي.

 

: متصٌب، ومنفصٌب:  والمضمر ق ْسمان 

 :  فالمتصب   ل    أقسا م

 (.َضَعَبناَضَعَبن ، ا نان  ل متك ِّ ، وَم ََّ هما الشيخ  بقول :)

( فاعوووب  ال اضاااع( فقولووو :)ضاااعبك   ال اضاااعُ إلوووي قولووو :) (ع كو مسوووٌ  ل م اطوووب، وَم ََّ هوووا بقولووو :)
.ضعبك   )  (، وهو إشارة إلي أنَّ السبعَ  المذكورَة ل حاضر، المشتمب  ل متك    والم اطب 

، وَم ََّ ها بقول :)  (.َضَعَبُه   ( إلي )َضَعَبهُ و مسٌ  ل غائب 

وورني، وهووذه  ، فم ال هووا مووع المضووار : َيْنص  الضوومائر مووع الماضووي، وم   وو  المضووار   واألموور 
ور ه ،  ر هما، َيْنص  ر ها، َيْنص  ر ه، َيْنص  ، َيْنص  ر كنَّ ر ك ، َيْنص  ر كما، َيْنص  ، َيْنص  ر ك  ر َك، َيْنص  نا، َيْنص  ر  َيْنص 

. ر ه نَّ  َيْنص 

  

                                                           
 .هذا تم يب ل مفعوب ذي االس  الصريح ((1
 .وهو تم يب ل مفعوب المنصوب باس  الفعب المتعدي .من سورة المائدة 138اآلي   ((2
 .بالمصدر المضاف إلي فاع   هذا تم يب ل مفعوب المنصوب ((3
 .هذا تم يب ل مفعوب المنصوب باس  الفاعب ((1
 .وال اني )غلم ( منصوب بالفعب الظاهر .التم يب منصوبان، األوب )زيدا ( منصوب ع ي االشتغاب بفعب محذوفم و جوبا   في هذا ((8
 .هذا تم يب ل مفعوب المؤوب غير الصريح ((1
 .المنصوب حكما  ال لفظا  في حال  النفيهذا تم يب ل مفعوب  ((7
 .وهو تم يب ل مفعوب المنصوب بفعبم محذوفم جوازا ،  لف الحذف الواجب في منصوب االشتغاب .من سورة النحب 33اآلي   ((5



 المفعول به      منصوبات األسماء                                                                                                              
 

 
155 

.وم الها مع األمر: أرني متاَعَك، أر نا، أَ   ر ه، َأر ها، َأر هما، َأر ه  ، َأر ه نَّ

يَّواك   ، وا  يَّواَك أْكَرْمو   والمنفصب ا نا عشر كالمتصوب، تقووب: إيَّواَي َأَهْنوَ ، و إيَّانوا َأَهْنوَ ، وا 
يَّووواه دهوووا أموووٌر، أي : نوووزب بووو  أموووٌر  ، وا  يَّووواكنَّ أْكَرْمووو   ، وا  يَّووواك  أْكَرْمووو   ، وا  يَّاكموووا أْكَرْمووو   ، وا  أْكَرْمووو  

يَّاهنَّ دها أمٌر. (1)،شديدٌ  يَّاه  دها أمٌر، وا  يَّاهما دها أمٌر، وا  يَّاها دها أمٌر، وا   وا 

 

أنَّ الضووومير هوووو )إيَّوووا( فقوووط، ولواحقهوووا  -(3)وجماعووو م  (2)وهوووو موووذهب سووويبوي -والصوووحيح 
، وع ي غيب  حروٌف دالٌ  ع ي ، و طاب حاضرم ، وا توار ابون مالوكغائبم  تكّ  م  (1)، وت نيو م، وجموعم

أنَّ الضووومير هوووو الجميوووع، فوووال واحق أسوووماء الضووومائر، فووو ْن تووو  ر  هوووذه الضووومائر المنفصووو   مووون 
 .(8)عام ها وجب اتصالها

، وهوو لغو  الجمهوور، وكسور  الهموزة ءواع   أنَّ لو)إيَّا( سبع لغا : كسر  الهموزة وتشوديد اليوا
بووداب  الهمووزة هوواءمووع ت فيووف اليووا هووا كووذلك، وا  ، َأو مفتوحوو   كووذلك، ءديد اليووامكسووورة  مووع تشوو ء  ، وفتح 

  .(1)مكسورة  مع الت فيف، ومفتوح   كذلك ءوها

                                                           

 .238/ 1، تهذيب ال غ : 77/ 1( ينظر: العين: (1
 .381 -388/ 2ينظر: الكتاب:  ((2
أسرار العربي / ، 873/ 2نصاف في مسائب ال لف: ار، واألنباري في: 71 -78/ 1: ارغفاب :ع ي الفارسي فيأبو  منه  ((3

 .131/ 1 :التوضيح ع ي التصريح شرح واألزهري في: ،153/ 1ال  باب:  والعكبري في: ،212

: " هذا هو مذهب 113 -113/ 1وقاب في: شرح التسهيب:  ،( فهو يرى أنَّ )إيَّا( اس  مضمر، ولواحق  أيضا  ضمائر مضاف  إليها(1
: الجني ، وينظر"    ذكر هذه األوج ، وأطاب في تفصي ها...ألنَّ في  سلم  من ست  أوج  ،، واأل فش، والمازني، وهو الصحيحال  يب

  .831الداني/ 
ونسووب إلووي الكوووفيين، والفووراء،  .وهنواك مووذاهب أ وورى، منهووا: أنَّ )إيَّوا( دعاموو ، وعموواد، تعتموود ع يهوا ال واحووق، وال واحووق هووي الضومائر ((8

عرابووو :  .وابووون كيسوووان : إلوووي أنَّ )إيَّوووا( اسووو  ظووواهر موووبه ، ولواحقووو  ضووومائر مجووورورة، 16 -15/ 1وذهوووب الزجوووام فوووي: معووواني القووور ن وا 
: ارعوراب صوناع  سور :، ينظوروفي المس ل  أقواب ا ورى .: إنَّ )إياك( بكمال  اس  واحد مضمر، ونسب إلي الكوفيينوقيب .ب ضافت  إليها

/ 2: الكافيوو  ع ووي الرضووي شوورح، 153/ 1، ال  بوواب: 212، أسوورار العربيوو / 873/ 2، ارنصوواف فووي مسووائب ال وولف: 311 -313/ 1
  .837 -831الجني الداني/  ،633/ 2ارتشاف الضرب: ، 128

يا، وَهيا ((1 يَّا، وَهيَّا، وه  يا، وأيا، وه   .116/ 1، حاشي  الصبَّان: 211/ 1: همع الهوامع: ، ينظروألفاظها: إيَّا، وا 
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  ووو َّ ، واع ووو  أنَّ المفاعيوووَب  مسوووٌ ، فووو ذا اجتمعووو  ق ووودِّ  المفعووووب  المط وووق ،   ووو َّ المفعووووب بووو 
مون  –/11 /ظ(1)ي،   و َّ المفعووب لو ،   و َّ المفعووب معو ، وقود نظو  ذلوك العلمو  الفارضوفي المفعوب 
 فقاب: -الطويب 

يَ ه  ْ   ب م ْط َوووووووووووووووووووووووووقم  َفَصووووووووووووووووووووووووودِّْر  َرتِّوووووووووووووووووووووووووبْ  َمفَووووووووووووووووووووووووواع 

 َكمووووووووووووبْ  قَوووووووووووودْ  َمْعوووووووووووو    لَوووووووووووو    ف يوووووووووووو  ب وووووووووووو    َو َوووووووووووونِّ   

   
وووووووووووووووْربَ  َضوووووووووووووووَرْب   : َتق ووووووووووووووووب    َبَسوووووووووووووووْوط     َزْيووووووووووووووودا   الضَّ

يَبوووووووووووووووووو  ه َنووووووووووووووووووا َنهَووووووووووووووووووارا     (2) نَكووووووووووووووووووبْ  واموووووووووووووووووورأ   َتْ د 
 

   
 .(3): ت  ر عن األمر(نكب)ومعني 

 

*** 

                                                           
القاهري، عال ، وشاعٌر، وأديب، من مصنفات : تع يق  ع ي الب اري، والمنظوم  الفارضي  في ع   المواريث،  م َحمَّد بن عبد اهلل...  ((1

، معج  78/ 3ب عيان المئ  العاشرة، الغزي:  ، الكواكب السائرة363/ 5: شذرا  الذهب: ، ينظرهو 651هو، وقيب  653توفي سن  
  .111/ 11المؤلفين: 

با  زيدا  بسوطم نهارا  رْ نظما ، ونقب عن  التم يب: ضرب   ضَ  الا الترتيب عن الفارضي ن را ، ، هذ237/ 2: ت ( نقب الصبان في: حاشي(2
، 13حاشيت  ع ي شرح الكفراوي/ وذكر الحفناوي في:    قاب " والظاهر أن هذا الترتيب أولي، ال واجٌب ".  .هنا ت ديبا  وط وَ  الشمس  

 .البي  األوب من دون أن ينسب 
 .31/ 7ينظر: المحك  والمحيط األعظ :  ((3
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  :باب
م
 ال

 
 ص
م
 رد

 
مفعواًل مطلقاًا  نَّهاه لا   :ي هذا المصدر  م  ، وس  (المفعول المطلق)، و(المصدر)ويقال فيه: 

، (2)وال  ظاااار    (1)جااااار،ي قيااااد      :  ياااار مقيااااد   اااا م   ونَّهااااه اساااا ا لللاااادي المطلااااق، بزم 
ولااااو ر   اااار  (3)

 ا)المفعول المطلق( لكا  بولى  ن ه المفعاول المطلاقز  اد ال يكاو  مصادرًا  والمصادر  اد ال يكاو  
ٍا مااا  وجاااه ،و ه مفعاااولا مطلاااقا، َّهااامَّصاااو ًا رلاااى بز   يَّهماااا رماااو ا ومصاااو

فاااي مااااد ،  فيجتمعاااا    (4)
 بمرى. ويَّفرد كلٌّ مَّهما ر  اآلمر في ماد   

در ب ه المصااادر ماااا الاااتمل رلاااى جميااا  لااارو  فعلاااه والفااارق  اااي  المصااادر واسااا  المصااا
، لاااتمل  رلاااى ذلااا ، َّلاااو: فإَّاااه لااا  ي   ماااا  اسااا  المصااادر َّلاااو: ا تسااال ا تساااااًل، (5)انصاااول 

لفاااظ رلاااى  والمصااادر يااادلا رلاااى اللااادي  َّفساااه  ماااا  اسااا  المصااادر  فإَّهاااه يااادلا  ا تسااال  ساااًا،
 .(6)اللدي   واسطة المصدر ىرلفهو يدلا   المصدر

 
ْب  و  اْ   صدددددددددد    َ ْ  دددددددددد  .821  اْلَمْصددددددددددَ ُو اْندددددددددد

  
  ُْ ْ َ  َ ددددددددددد ددددددددددد   َ دددددددددددَُ ْْ ب َ  دددددددددددَ ر  َْ  َعدددددددددددْن 

   
ب َ     .821  َ َ دددددددددددد َ  َبدددددددددددد   َعْ دددددددددددد ب َ ْ دددددددددددد و

  
ب  م  ددددددددددددددددددددددددددد      َ هودددددددددددددددددددددددددددَ  َلْ  وددددددددددددددددددددددددددد  

   
 إْن َلْ  وددددددددددددد و َ اَفدددددددددددددَ  ف  ددددددددددددد  اْل  ْ ددددددددددددد َ  .831

  
ددددددددددددد ب  َقَ ْلددددددددددددد و َقدددددددددددددْ ا بددددددددددددددَ  َفدددددددددددددَ اَ  َلْ   

   
 َفَمْ َ دددددددددددد   َ ْ  ف  دددددددددددد  َمْ َ دددددددددددد  و َفَ ددددددددددددْ   .838

  
قو فدددددددددد     ب َ ددددددددددْ  لودددددددددد و ف ْ دددددددددد ب  ودددددددددد   قوْمدددددددددد و  و

   
 

                                                           
 ما قيد بحرف جر: المفعول به، والمفعول له، والمفعول فيه. ((1
 .ما قيد بظرف: المفعول معه ((2

 : 11( فهو دال على حدث مجرد عن زمن، بخالف الفعل فإنه يدل على حدث مقترن بزمن، قال ابن مالك في: ألفيته/ (3

 مدلولي الفعل كأَْمٍن ِمْن أَِمن ...المصدر اسم ما سوى الزّمان من
 .647/ 1شرح األشمونى:  ،466/ 2وينظر: توضيح المقاصد: 

، أنَّ المصدر أعّم مطلَقاً منن المفعنول المطلَنيك يكنون مفعنولً مطلَقناً، 644/ 1ذكر األشموني في: شرحه على األلفية:  ((4

 إلَّ مصدراً.وفاعالً، ومفعولً به، وغير ذلكك والمفعول المطلَي ل يكون 
مراد الشارح باألصول هنا ما يبقى عليه الفعل من جنذر  بعند تجريند  عنن الزوابند، بنل يريند باألصنول األحنرف لَْيَس  ((5

التي اشتمل عليها الفعل قبل حتى المزيد منها، فيدخل في ذلك ما كان زابداً على الجذر ولكننه أصنل فني اشنتقاي المصندر، 
 لكان أصوب، وهللا أعلم. .اشتمل على جميع حروف فعله األصول والزوابدولو أنَّه قال: المصدر ما 

 .633/ 2 :الصبان حاشية، 611/ 1ينظر: شرح التصريح على التوضيح:  ((6
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لزماً  لغيار   ائاد    ، وال م دوءًا  ماي   بم: المصدر  هو اس  اللدي الجارم رلى فعله، وليس رز
ااًا، وَّلااو: لز المفارلااة اا  فماارب  ااذل  َّلااو: ا تساال   س  ق تزاال،  معَّااى اد  مز ، رلاا  للملمااد ، وَّلااو: مز
 .(1)المصادر ها م  بسماءالقتل  فإَّ  

: دله ذلااا  االسااا  رلاااى معَّاااى  اااائ    غيااار، داللاااًة  الم الااار  ، بزو  ْ  ددد  عدددن ْددد ر  ومعَّاااى  ولاااه:) ( بزم 
  أ ه اس  المصدر دله رلى ذل   الم الر  ، لكَّه َّائبا ر  المصدر. (2) انصالة  َّاًء رلى القول

 
اب  المصادر  الصاريع  رلاى بَّهاه مفعاولا مطلاق  مولاه، َّلاو   /42/و -تعااالى  - ولاه وي َّصز

 .(3) چ ھ ھ  ھ ہ  ہچ:

اااااااف  بو  فعااااااال   يااااااار  بز   چ چ ڃچل التعجاااااااب، والَّاااااااا ٍ، والملغاااااااى رااااااا  العمااااااال، َّلاااااااو:عز

: (4) چچ ااه  ذاتااه  ااا ترجمااا   فااا يقااال: كااا   ياادا  ائمااًا كوَّااًا، وال:  ياادا  ااائ ا ، بزم  كلهمز
سزًَّا.  ظزَّزَّ ت  ظَّهًا، وال: ما بلس ز  يدًا لز

 ، ، َّلااو: بَّااا ضاااربا  ياادًا ضاار ًا،بو  وصاا   سااواء كااا  اساا ز فاراال 
، َّلااو: الم اا     بزو اساا ز مفعااول 

 .(5)مأكولا بكًا، وللم الغة، َّلو:  يدا ضرهابا ضر اً 
 

:  والمفعول  المطلق   ارت ار فائدت ه  واوة  ب سا  
      كاااا   يااارز، ، وهاااذا اسااا   كاااا  مصااادرًا مولزاااه ، ولمصااادر  ورامل اااه       مؤكااادا لاااَّفس راملاااه

> م ، َّلو ضر ت  ضر ًا. ،ال ي وزَّهى (6)>جَّس   وال ي ج 
 ،اااا  لفظاااه، َّلاااو: ضااار ت  ضاااربز انميااار  غيااار،، َّلاااو: رجاااا  بزو  وم  زاااي   لَّاااوه راملاااه،   مه

 .(7)ويجم  رلى انصع ،القهقرى، وهذا يوَّى

                                                           
 .101/ 1 :الهوامع همع ،611/ 1 :التوضيح على التصريح شرح ،1357/ 3ارتشاف الضرب: ينظر:  ((1

 . 73/ 2 ،612/ 1 :الخضري حاشيةينظر:  ((2
 .من سورة اإلسراء 43اآلية  ((3
 .من سورة النساء 146اآلية  ((4
/ 1 التوضنيح: علنى التصنريح شنرح، 351/ 1: اللُّْمحنة: ، ينظرينصب بفعٍل محذوف ُوجوباً نحو قولهم: ُسْبَحان هللاأَو  ((5

67. 
 .ب...< ساقط من > ((6

، 175/ 2، وابنن عقينل فني: شنرحه علنى األلفينة: 1358/ 3حيان في: ارتشناف الضنرب: أبو  حكى منَعه عن سيبويه ((7

، واألزهري في: شرح التصريح 672/ 1، واألشموني في: شرحه على األلفية: 187/ 2 ك:وابن هشام في: أوضح المسال
، 231، 221/ 1، اعتماداً على ظاهر كالمه في: الكتناب: 14/ 2، والسيوطي في: همع الهوامع: 617/ 1على التوضيح: 

 -454/ 2عن الشلوبين أيضاً ولم أقف عليه في مصنفاته. وذهب إلى جواز  ابن مالنك فني: شنرح الكافينة الشنافية: وحكو  
، واألزهنري فني: 672/ 1، واألشنموني فني: شنرحه علنى األلفينة: 187/ 2 ك:، وذكر ابن هشام فني: أوضنح المسنال457

 ، أنَّ المشهور جواز تثنيته وجمعه.148/ 2، والصبان في: حاشيته: 617/ 1شرح التصريح على التوضيح: 
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 ،وم  زااااي   لعاااادد راملااااه، وهااااذا يوَّااااى، ويجماااا  اتفا ااااًا
، والَّااااوري،  (1) َّلااااو ضاااار ت ضاااار تي  

 ،  القس  انول فللتوكيد ال  ير. مهابز و والعددم مؤكدا ، وا   القصد مَّهما ال يا  
 

 :(2)و د يَّوب ر  المصدر ما دله رليه، وهو ستة رلر
فالعلر  مَّهاا تَّاوب را  المصادر الم اي  ، وهاي الكلياة ، وال عضاية ، والعادد ، واآللاة ، وَّاوه  المصادر 

ٍ    :مااٍ، وصافته، وهيئتاه، وو تاه، و)ماا( االساتفهامية، و)ما(اللارطية، فأمولاة ذلا اس   ال تعا
، واج  ضز لطرز الغز  وب ض ت   يداً  .جمي ز المعاصيبزو  كله  ٍ  دوا ك  ل  ب  اجلد ً  رلري ز  له را  ه     ر  ، واض 
:  ،ر  ي   ز السه سز ل  ت  بز ر  ى، وس  رز قز ه  القز  ت  ع  جز رز طًا، وز و  سز  ، وَّ  يتزام   ر  كاف  ال   وت  م  يز وز  .اً َّز سز رًا لز ي  سز بزم  اةز ساوء  ت  م 
:  ،ه  ت  بز رز  ام   س  ر  ع  الم   لةز ي  لز   .س  ل  تز فاج  ئ  ا ل  مز تز  يدًا؟ وز    رز ا ضز مز ها، وز     ل  ام  الده  ة  لز ي  لز  و ز َّز بزم 
 

، واساا    ااي  د، والم  المؤك اا والسااتة  تَّااوب راا  المصاادر   ، واةلااار  ، والضاامير   ، وهااي: المااراد  
اا لكوَّاه مصادرز فعال   مار، كوَّاه اسا ز بزو  المصدر  ير  العل ، والما ي للمصدر فاي االلاتقاق،   مه

، فأمولة ذل  م  المؤكد َّلو: لز  رز  ت ذز  يداً  ز  ت  ئ  َّ  ري    عاد ب    يال : – ل ز   غ ضًا، و  م ت  و وفًا، وضز

اااااابز  اااااار  ضز :  مااااااًا،رال   ه  َّاااااااظ  ، و ياااااادًا بز -؟ اً  ز ر   تز ضز ااااااوز تز ظَّهااااااًا، وز ظاااااا ا بز بزم   ڇ ڇچوضااااااوًء،  أت  ضه

 .(5) چ چ چ ڇ  ڇ ڇ  چ ،(4) /42 /ظ(3)چڇ
ااا  َّلاااو:     اااي  ومااا  الم   ، بم: المعهاااودز، وز  ت  م  اااالو اااو ز ااا ت     رز ضز  عاااد ب    يااال : –بز ر   يااادًا ذلااا  الضه

ااابز  ااا ه  تز ر   ضز ؟بز الل ااار  ضز :  ساااًا،ه جال  َّااااظ  بز  ، ور اااد ال  -ٍ  اااوز تز ي، وز َّ اااظز   ا ظ ااابز بزم  ،  أت  ضه وضاااوءز العلمااااء 

تز زتهل ت   لى ال تز  ت يلز ال   ، وز  .(6) چ ېئ ۈئ ۈئچمائفي ز
  

                                                           
 .14/ 2همع الهوامع: ، 1358/ 3ارتشاف الضرب: ينظر:  ((1
، 613/ 1 :التوضنيح علنى التصريح شرح 671 -648/ 1، شرح األشموني: 184 -186/ 2أوضح المسالك: ينظر:  ((2

 .128 -127/ 2 :الهوامع همع
 .من سورة المزمل 8اآلية  ((3
 .من سورة المزمل 8اآلية  ((4
 .من سورة نوح 17اآلية  ((5
 .من سورة آل عمران 37اآلية  ((6
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: (1)و  المصدر المَّصوب الوا   مفعواًل مطلقًا رَّد اةما  الما َّي ي     رلى   سمز

ڃچ چ  چ: وهو ما وافق لفظ الفعل في َّوه اللرو  وانصول، ومعَّا، معا، َّلو: لفظي  

 . چ چ 
-تعااالى  - الفعاال المااذكور، َّلااو  ولااه  مااا وافااق معَّااى الفعاال فقااط، فهااو مَّصااوبا : وهااو ومعَّااوم  

 چ چ :-تعالى  -و وله ، (2) چھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻچ:

 .(3) چڇ ڇ      ڇ ڇ
 مااا  ب ااادًا، فاااا يكاااو  فعلاااه  ال   اً ب ه المصااادر  ارت اااار فعلاااه يكاااو  لفظي ااا (4)ورَّاااد الجمهاااور

، ماااق  للمصاادر فااي االلااتقاق، وماا  مَّصااو ًا  فعاال  مقااده لفظااه، ويكااو  المصاادر  فااي هااذا القساا   ر 
ااه   ااول   (5)المفعااول المطلااق رلااى مااا بفاااد، الوَّااائي، هااا مَّصااو ةا  تقاادير   فإَّ   اااً لز ر  مز ، وز اً ه  سزااوز  اً  : به 

:  بزفعاااال، اااتز بز بزم  ، وز بز  تز ي  ااامز هاااًا ال بجاَّااابز اااه  كاَّاااًا سز اااتز بز  ضااايقًا، وانصااال:ل اااًا ال مز ر  مز  ًا، وز ع  ًا ال صز  تز ي 
ت   ت   ، وا  ذ   المضا   في كلٍّ مَّها وب ي  المضاا    لياه يا ز بهل  تيا ز مرلب  و ه ل  ، وا  يا ز مكا   سهل 

 ارًا.مز سز  ه  ت  ذ  مز بز أً ، وز ج  فز  ه  قيت  لز   :ومول ذل، ة المطلقةمقامزه، فاَّتصب اَّتصا زه  رلى المفعولي  
 
 
غهرًا، (6)الفعل  لروطا تسعةا ر لعمل المصدر، ورمل   ز تز ع  ي   مرًا، وال م صز : ب   ال يكو ز ملذوفًا، وال م ض 

وال ملااادودًا  عااادد دالٍّ رلاااى المااار ، وال موصاااوفًا   ااال تماااا  العمااال، وال مجموراااًا، وال مفصاااواًل مااا  
(، بو)ما( والفعل   ، وال مؤمرًا، وب   يصعه للول  )ب    مللهه. معموله  غير مجرور 

 .(7)مصدر  ذا كا  مضمرًا مافًا للكوفيي فا يعمل ال 
                                                           

وهنو ، 18/ 2همنع الهوامنع:  ،615/ 1شنرح التصنريح علنى التوضنيح :  ،464/ 2ينظر قوله في: توضيح المقاصد:  ((1

ةبأبو عثمان  د بن َبقِيَّ منا وعلنل النحنو،  النحو والصرف، من مصنفاته:، من بني شيبان من بكر بن وابل، عالٌم بكر بن ُمَحمَّ
/ 1 :بغينة الوعناة ،281/ 1 :إنبنا  النرواةهـ، وقيل غينر ذلنك، ينظنر:  261، توفي سنة كتاب التصريفوالعامة،  تلحن فيه

/ 5، 217/ 3الزجنا  فني: معناني القنرآن وإعرابنه: أيضناً منذهب  ذاوهن ،71/ 3 :معجم المنللفين، 41/ 2 :األعالم ،643
نه أولنىك ألنَّ األصنل عندم التقندير بنال ضنرورة ملجبنة إلينه. 303/ 1علنى الكافينة: ، والرضي في: شرحه 280 ، وذكنر أنَّ

 .، بأنَّه األصح146/ 2ونعته الصبان في: حاشيته: 
 من سورة النحل. 12اآلية  ((2
 .من سورة النازعات 25اآلية  ((3
/ 2، حاشنية الصنبَّان: 18/ 2، همنع الهوامنع: 464/ 2، توضيح المقاصد: 303/ 1ينظر: شرح الرضي على الكافية:  ((4

 .614/ 1، حاشية الخضري: 146
 .143/ 2 ،361/ 1شرح الرضي على الكافية:  ،73ينظر: المفصل/  ((5
، شننرح التصننريح علننى 477، 476/ 2، شننرح شننذور الننذهب للجننوجري: 866، 862/ 2ينظننر: توضننيح المقاصنند:  ((6

 .632/ 2، حاشية الصبَّان: 4، 5/ 2التوضيح: 
، شنرح 243، 242، شنرح قطنر النندى/ 166، مغنني اللبينب/ 50، الجننى النداني/ 247( ينظر: شرح القصابد السبع/ (7

 .56/ 3همع الهوامع: ، 5/ 2التصريح على التوضيح: 

 خ  مة
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اا ااغهرًا، فااا يجااو : بز  هااوز وز   ا سزاا ياادًا لز   ز    ر  فااا يجااو : ضز . وال يعماال  ذا كااا  م صز اارًا   اايعا َّااي  ز جز ر  رزم 
اا . وال يعماال  ذا كااا  ملااذوفًا، فااا يقااال فااي  ولاا  ز    ي  رز ض  : ب ه ؟ و يااداً   ز لزاا مااا  : ياادًا،  ااا مااا  

َّي  يدًا  ز جز ر  ر  المعمول، فا يجو : بز  /43/و  يدًا. وال يعمل  ذا كا ز مؤمراً   ز ت  سز ا ز التقدير : وم  
ا واستدله  ،الجار والمجرور تقدي ز  (1)هيلي   ، وبجا  السا ر  ضز  عزال لَّاا م  جاًا رز رَّزاا فز بم       قوله : الله ا ه اج 
اا  ز جز ر  ضر ة. فاا يقاال: بز  كاز: جًا. وال يعمل  ذا لده  تاء الولد   ال لاذهًا،رز م  مز وز  َّاي ضار  زت    يادًا، بزمه

را التي في بص م    ال  ، ل  َّيته كاز: رلمة. فا تزض    لذوذًا. وال يعمل  ذا كا  مت ورااً وال يعمل  ذا ج 
،   يدًا اللديد .  ز    ر   يدًا،  ما : ضز  اللديد    ز    ر  َّي ضز  ز جز ر  بز  : ير ، ، فا يجو بزو   َّعت 

اسز ي لز    ر  وال يعمل  ذا كا  مفصواًل  أجَّ ي، فا يجو : ضز   ي  يادًا    ر   ا  يدًا في الدار، ويجاو : ضز

ڃ ڃ    *ڄ ڄ ڄ ڃ  چ :-تعالى  -يكو ز )يو ( في  وله    ولهذا ال يصع ب      سز في الدار لز 

، اب   يقدرز ل د   (  للفصل  الم ر،  ل الجي  ج  )رز ال معموالً  (2) چچ ه ع اج  ر  والتقادير: ي  )يو ( َّاصبا
(، بو)مااا( ماا  الفعاال مللهااه  فااا يجااو  فااي رائ  لااى السهاا   ت   يااو ز  ر. وال يعماال  ذا لاا  يصااعه للااول )ب  
 ه الفعال  مللها ماا يلالا ا)ضر ا(  ن ه المصادر هَّاا  َّ  امعمولا ل ، يداً  : ًا  يدًا، ب   تعتقدز ب ه ر  ضز   : ول

اا (، و)مااا( فتقااول: اض  َّه  ز  ب  ر  ولااد،  اادو  )ب   مااا ) ياادًا( مَّصااوبا  الفعاال الملااذو  الَّاصااب ياادًا، وا 
ااا ااا ه  ذا لزاااإ  فزااا ياااد   ز     ت  ر  رز للمصااادر، وال يجاااو  فاااي: مز اااو  صز ، ب  تَّصااابز صاااوتًا الوااااَّي ماااار  تز ل  و  تا صز

، ال ماا  لاار   مصاادرمٍّ وال  دوَّااه،  اال هااو مصاادر   صااوت  انول  نَّهااه ال يلاالا ملااله انول فعاالا
اا  فعاال ملااذو  وجو ااا،، مَّصااوبا تلاا يهي   ااوالتقاادير: ي صز ، و ااال ا اا  مالااا و ت  صز : (3)وتز لمااار 

اا (، بو)مااا( ماا  الفعاال   للااول   ة  صااله  تراط  "ال  ال  ا".  فعليااه  ال ،مللهااه فااي رماال المصاادر  الاابا  )ب  
، وهو ظاهر   ا تقدير  صب   المصدر الذم في الجملة    يجو >الَّه   (5)في هذا< (4) سي ويه كا    فعل 

السجاري   بلمد   ، و د َّظ  هذ، اللروطز الليخ  الموال  
 في  وله: (6)

 
ااااااااااااااااال  كفعااااااااااااااااال  مصااااااااااااااااادرًا  لااااااااااااااااارط ب     برم 

 يكاااااااااااااااااااااااااو ز فاااااااااااااااااااااااااردًا ظااااااااااااااااااااااااااهرًا مك ااااااااااااااااااااااااارا  

   
، وال ، ومت ااااااااااااااااااااااااااااوه   و ياااااااااااااااااااااااااااارز ملاااااااااااااااااااااااااااادود 

 يكااااااااااااااااااااااااااااااو  ملااااااااااااااااااااااااااااااذوفًا، وال مااااااااااااااااااااااااااااااؤمرا  

   

                                                           
 .604/ 3أيضاً مذهب الرضي في: شرحه على الكافية:  ذاوه ، 147/ 2( ينظر: الروض األنف: (1
 .من سورة الطاري 1 ،8اآليتان  ((2
 .631/ 2ينظر: شرح التسهيل:  ((3
والنذي فني:  .علنى ذلنك ،354/ 1، مستظهرا كالمه فني: الكتناب: 311/ 1( نسبه إليه الرضي في: شرحه على الكافية: (4

 .خالف ذلك، فسيبويه يصرح في أكثر من موضع أنَّ الناصب له فعل محذوف. وهللا أعلم ،342 ،357/ 1: الكتاب
 .أ...< ساقط من > ((5

افِِعّي، عالٌم مشارك في كثينر منن العلنوم، منن مصننفا ...( (4 د، المصرّي، الزهرّي، الشَّ ين اْحَمد بن ُمَحمَّ ته: بن شَهاب الدَّ

فتح الجليل على شرح ابن عقيل، وفتح رب البريات بتفسير وخواص اآْلَيات، والَقْول السنى فِي شرح اسماء هللا اْلحسنى، 
 .156/ 1، معجم المللفين: 13/ 1، األعالم: 171/ 1هـ، ُينظر: هدية العارفين:  1117توفي سنة 
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، كااااااااااااذا للااااااااااااول ( (1)و ياااااااااااار مفصااااااااااااول   )ب  

 بو)ماااااااااااااااا( وفعااااااااااااااال فاااااااااااااااي ملل اااااااااااااااه  اذكااااااااااااااارا  

   
 هاااااااااااااذا  الاااااااااااااب (2)التساااااااااااااهيلو اااااااااااااال فاااااااااااااي 

(3)فاااااااااااااااالفظ لااااااااااااااااه يااااااااااااااااا صااااااااااااااااال ي لتَّصاااااااااااااااارا  
 

   
 

 /43 /ظ(4)چ ڤ ڤ ڤ ٹ چ ر رمل ااه  مضااافًا لفارلااه، َّلااو:و ااك  واا    ه المصاادر يز  
 القياااس رلااى الفعاال فااي العماال  للاا ه ه  الفعاالز فااي  ه بوفااق  ، لكَّهاا(5)>فااي االسااتعمال< ويق االا مَّكااراً 

اا، ويز (6) چ  ۇ  *ۓ  ۓ ڭ   ڭ ڭ   چ ، َّلااو:كياار  َّ  الته  فااا  ااع  ض  (، وهااو لاااذا  ياسااًا ا  م عزره )بل 
 اللارر_م   لر الطويل_: ومَّه  ول   (7)واستعمااًل،

 
ااااااااااااااج  رز  اااااااااااااا ت     اااااااااااااايءز  له اااااااااااااا ق     الاااااااااااااار    ز م   ه  ال م س 

اااااااااا   م  اااااااااار     ز تزاااااااااا    وز ااااااااااال لي  فزق ياااااااااارا ض  ع  (8)الصه
 

  

 
 

*** 

                                                           
 .، والصواب ما أثبتنا ( ب: الحلول(1
مصننف فني النحنو لبنن مالنك رحمنه هللا، علينه شنروح كثينرة أحندها  .تسنهيل الفوابند وتكمينل المقاصند: أصنل عنواننه( (2

 .130/ 2، هدية العارفين: 604/ 1للمصنف، ينظر: كشف الظنون: 
 .11حاشية السجاعي على شرح قطر الندى/  ((3
 .من سورة الحج 60اآلية  ((4
 .ب...< ساقط من > ((5
 .من سورة البلد 15 ،16اآليتان  ((6
فنني:  وقند مننع عملننه الكوفينون وبعنض البصننريين. وقنال الفارسنيّ  ... وذلنك لبعند  عنن مشننابهة الفعنل لقتراننه بننـ أل(.((7

: شنرح التصنريح ، وينظنرول أعلم شيباً منن المصنادر بناأللف والنالم معمنالً فني التنزينل " ...:" وهو قبيح165اإليضاح/ 
 .4 -5/ 2على التوضيح: 

/ 1: معجم شواهد العربينة: ، وينظر4/ 2، شرح التصريح على التوضيح: 241، وهو في: شرح قطر الندى/ لمجهول( (8

 .1146، رقم 612، معجم شواهد النحو الشعرية/ 161
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 كرر م بم بررُ ذكررو  بفرر،َّ ل   رر ف  (1)فلوعررُ،فف  مفرربذُ ؛ررشلهه ل رر؛  بُ ؛رر الظَّررُف ف  ررل ال ارر   ا

-ه أل َّ ) ررل( ل وعررُ،ف مفررو لولرر  لرر ق ام ع ذرر  ومرر لا ب مررق لررول ل  الظررف  ؛)فرر ذف ) ررل(وهررش
ّ؛ررُت ))  ُت )ْررُزْ ُ  فف ُف ِغّ؛رر  بررُ لررل ذكررُ  بفرر،ت ل   رر   ررف  عرر   (3))غّ؛ررُت(  ول)ررُت ؛ رر  ولرر فف  ب مررق (2)((زف

الظررف ف وكررُ  ؛فمررا ال وابرر ف مفررو  ذررولف البب ررِ  ذرروُل ب؛ررُفُهف وفب ررُ ف عظررذلف الفرر ِفف وبكُمفررْه 
 ْفْمُ .
ه ل) رُ؛  بُف و)فرُفِا  ْ  -ففبر  ام– وْبْبعْ  ظرف ش  فكُب برُف و  رف  كر َّ ؛رذ  الظرف ذ   رل ؛رُا وافر ش

ُ؛ْ) ئ ب  وفط  اال )؛ُه. ه )  ذلُت ل بف  بم بُ ؛) فذ ش
 

ِ: ُهوررررررررر ِ  ِ نرررررررررَ ِ: ِِ .231 ِ: ون مَ ِ ررررررررر ِمَظررررررررَّمان َن ررررررررر ِْسم
ِِ

َِ ِ ررررررررررررر ِمرِبررررررررررررر ررررررررررررر ن َِ َي:ِ: ُ  م َقرررررررررررررُاَّ:ْص ِ)ِفي(ِون
ِِِ

رررررررررررررررررام   .233 َُِ ن َْررررررررررررررررر ِْ نررررررررررررررررر ََِْ : ُْ م َِكررررررررررررررررر  مَ  م
ِِ

َِ َ ررررررررررررررررررررررررَ بِن ررررررررررررررررررررررررََّ صَِْ َْسررررررررررررررررررررررررَ َّ:ْص َ  كم ِ م
ِِِ

231. ِ َ ررررررررررررررررر َوَْسررررررررررررررررر َِْ رررررررررررررررررَب   ْص َ َ  م َِ َ رررررررررررررررررَا:ِص
ِِ

َِ َ َوررررررررررررررررررررررررررررا:ِص َ رررررررررررررررررررررررررررر َِْ ََِ  َبررررررررررررررررررررررررررررَا:ْص ِِ  م
ِِِ

َِ َع مَورررررررررررررررررررررررر صِْ ْسرررررررررررررررررررررررر َع صَِْ َ  م رررررررررررررررررررررررر  .231
ِِ

َِورررررررررررررر َِ رررررررررررررر َبَ َِورررررررررررررر َِْسررررررررررررررِو م   َِ كنرررررررررررررر م
ِِِ

 ي  ظف ف الزبرُ  هرو  االمرلف الر ا ى ع رق الزبرُ ف ال  ر  فف البملرواف ؛رُل  ظ الر ا  ع رق 
مرْ  عِ   ف ُمر ْ  ذ    مفو  بْ  (4)لل ذلحَّ ال)  ظ ؛ ُه الف ِث ؛) بذ  ب مق ) ل(ف وهو الظف ذ ف وا  ُ 

ف وْ زْ   ْ  ف. ف بْ فُ مِ  ْ هفف وْ  ف ؛ْ  ُ كْ  ْ ؛ْ  فف وْ لْ  (5) ف ئُ بِ ذ ش

                                                           
؛كف ؛  ف و ؛و 213/ 3ف 343/ 1ُل فا،  ل  ب ُمل الففآ    ف وذلط ح ع ذ  الكو ذو  غذف شلهه 1331/ 4ذمظف  اللفُح   ((1

ذ ُح الول  واال؛) ا،  222ف 32ف 33 ل   فح الفلُئ  الم؛ع  /  االم؛ُفي وذلط ح ع ذ  ث  ا  ل   .ف ذمبذُم   البْف ّ 665/ 2ف وا 
/ 14ف ) شذا ال ا   234/ 1  األلو   ل المفو  ف وذمظفومما إلق شله إلق الكمُئل  ذ ُت ف الل  ف 551/ 2ف 64/ 1ببُلم   

/ ب  الم أة إلق االم)ففافالف و  المفوذ   ف163ف البلط ح المفوي م أ)  و)طوفه/ 44/ 1ف اإلملُ   ل بمُئ  ال ،   261
212- 211. 
ف و ل  الفو  بث  لفب  امب  بْ ُش ؛  لفل ال زاعل .1332فلل  565/ 13ف   ا اإلذبُ   5422فلل  333/ 3 ه ( البم) ف (2

/ 1ولُ  ال مكفي  ل  بب فة األبثُ    .322/ 1ف بببع األبثُ   133/ 2البث  ولل)   ل  البم)فلق  ل  بثُ  ال فا   ذمظف
 ."-ل ْل َّق امف ْع ذِ  وْم َّ  -  " البث  ل مَِّ؛ل 535

 .133/ 1ف اللفُح  22/ 1ذمظف  ) شذا ال ا    ((3
)ذول ال بذس(  .ال ذلح ال)  ظ ؛ ُ  ل البظ ف ّ بَُّ الب بف  ذبوزف )فو   ب م  ذول ال بذس ب م   ذ ف وال ذبوز  ب م)  ((4 أل َّ

 .423/ 1   ل  فح البب    ال؛مذطف ذمظففذمئش مذكو  بملو؛ُت ع ق ال) ؛ذ  ؛ُلب  و ف ولذس ع ق الظف ذ 
   وب م .ا ((5
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فْ و   ل ظف  الزبُ  ؛ذ   ُ  ذكوْ  ب؛ برُت  وال  فقْ    الل ال) فذر فْ و  إ رُ  شفْ و  ب )لرُت ؛ولر ش
 ب  و ات.ْ و 
(ف وذفررُ  لبررُ  ررل بررواا لُ )كْ رْ و ِلرر ق(ف)ْ )بْ رِلرر ْ و ذلررحى  ُ  ذفررع بوا؛ررُت   ررُلب ) ى بررُ لرر  فرر م ذفلررففهف 
(  لُ  ررر ف فب رررُْ ف والمررر؛ ف واألفررر ف وذرررول ب؛رررُفُه. ولبرررُ  رررل برررواا )ْكررر كررررْ  ق(  بفلررروُفف)ْررر)بْ 

 أْلوَّ  اللرررذ ف وال ررر)ُ،ف والبففرررفَّل كررررْ  ذررروبذِ . ولبرررُ لررر ح ل برررُ  بفلررروُف ب ررر وُ ف كررررْ  ب ررر وُ ف
برررُ يف و؛فذررر  ال ررر وفف وال رررفا لرررل )فِ رررُ  ل رررظ ) ررر ف( إال لررر /44/و فال رررُل ف رفب ُ ْ وف؛ذرررعف وبف

 .(1)والف؛ذ ذ 
( مكررفةت لُ )كْ ولررر ق(ف)ْ )بْ ربوا؛ررُ لرر بررُ ال ذلررحى   والبرر؛ ل  بررُ لْررُذْس لرر  فرر م ذفلررففهف وذفررُ   ذرر  

 .(2)ب ف  تف مفو  الفذ ف والزبُ ف والول ْ و  كُ ف مفو  لفظ ف وفذ ف ومُع ف
 

رب ف الذروْلف  رُلذول  رل ثلَّ شكرف البلرم  بر   مربُ، الزبرُ   بمر  ع رف امربُت  ف )فرو   لف
وْ بَُّ ففذف تف ولا تف وعفُف رُ  بر   (3)ال فع ب  ط وِع ال بِف اللُ ِق إلق غفوِا ببذِع بفِل ال بِسف

كررشا   ررُ ه  (6)وع ررق الزبررُ  بط فررُتف (5)فذط ررق الذررولف ع ررق بررُ ذ ررب  ال ذ رر ْ ولرر   (4)ط رروع ال رربسف

 .(2)الف ذو؛ل

ال ذ رررْ .  ُل ذ ررر   رررل ال رررفع بررر  غرررفوا ببذرررع برررفل ال ررربس إلرررق ط ررروع ال برررف  (1)و)فرررو   مررر ف ف 
رررُ وةت.  (13)و رررل غذرررفه إلرررق ط ررروع ال ررربسف (3)اللررُ قف  -؛ رررل الارررذ  الب ببررر –و)فررو   بئ)رررْه غف

 و)فو   لب ف ؛فكفةت.  أو  زب  ال؛كفة ب   (11) ُلافُ وةف ب  ول  ل،ة الل؛ح إلق ط وع ال بسف
  

                                                           
 .26/ 12  ) شذا ال ا   ف ذمظف.. ذففُ   هشا   فف ْفْبْ ُ ف وهبُ   ْفا ف؛ذع.((1
/ 2ف فُ ذ  الل؛َُّ   446 -444/ 1ف ال ىُبف   433/ 1ذمظف بُ شكفه ال ُفح ل شه األلمُل  ل   فح الف ل ع ق الكُ ذ    ((2

116- 112. 
 .515لا  ال ف ُ،/ ذمظف  ب بل  ((3
 .311ذمظف  الك ذُ / ((4
 .143/ 34ذمظف  )ُ  ال فوس   ((5
 .311ذمظف  الك ذُ / ((6
 .131/ ظ -ال وف  فذمظف  ال فة الممذ  ((2
 ف. ِ   مْ ا ((1
 . 334ف ب بل لا  ال ف ُ،/ 311ذمظف  الك ذُ / ((3

 .325ف 324/ 33ذمظف  )ُ  ال فوس   ((13

 .2444/ 6ذمظف  اللفُح   ((11
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 (2)و)فررو    ك رر  مرربكُت ْمررْففات.  ُلمررفف  مررُل ي ررف ال ذرر  ل؛ذرر  ال بررف ؛ذمررذفف (1) وةفال بررفف كُلافرر
رو)فرو   لرف   الفرفاْ  ْ ر و)فرو   برُ، عبررُفو  (3)فوة هرل  و  الم رُفف وذ ف؛ رُ ال رفقفُفوةت.  ُل َّ

بمرررُ،ت.  ُلبمرررُ، عمررر  ال رررفا هرررو بررر  الظ رررف إلرررق آ رررف ملررر  ال ذررر  األو ف
هكرررشا فوي عررر   (4)

 (6)و)فررو  بررُ، زذررُ  لرر؛ُفُتف  ُللرر؛ُح عمرر  ال ررفا برر  ملرر  ال ذرر  اي ررف إلررق الررزوا ف (5)فث  ررا
و)فررو   ال   ُفلرره  (2)امررل ل ذررول الررشي ذبررل، عفررا الذررول الررشي  مرر   ذرر ف ا ات رات.  رر ْ و)فررو   آ)ذرره ْغرر

وال  فف  رر، ذفثْمَّررق(1)  هررو امررُل ل زبررُ  البمرر)ف؛  الطوذرر ف الررشي لْررُذْس ؛بفرر و ف وال بف)بررز ئْ؛رر ات. واألْ ْ؛رر ْ 
ذفببرع إال إشا  فذرر   لررو ف  زبمرر ش ب ذمر شف
رر فل (3)  َّ آ؛رُ  برر  كرر،ل البولرر ذ ف    (13)لكرر  شكررف ؛  ف

ال ؛ذرررث  بررر ات. واألبررر ف هرررو ل رررُظ بو ررروع لرررْزب ش  ولرررذس بررر  كررر،ل ال رررفا ال ف؛رررُ،ف و)فرررو   ال ذ  رررح
ف كُأل؛ ف و)فو   لف  ف فذمُت. والفذ   ل األل  امُل ل زبُِ  الب؛ ِله  ، ذ ) ى ؛ول ش  (11)بم)ف؛ ش

ف برر  غذ؛و؛رر  ال رر ق إلررق آ ررف  -؛ رر)ح ال ررذ  وال)ررُ،–و)فررو   بئ)ررْه ْعْ)برر ت. والْ ْ)برر ف  (12) و  ولرر ش
بط رررررقف الولررررر  بررررر  لذررررر ش  /44 /ظمرررررُع ت بررررر  ال ذررررر .  ُلمرررررُع ف  و)فرررررو   ِمبررررر ف  (13)الث رررررث األو ف

ف  .(15) و)فو   ام)ا ف ام ول)ُت.  ُلول ف بف اُف ب  الزبُ ف ب فوُض ألبفش بُ (14)وم ُفش
 

                                                           
 .332/ 2ذمظف  الب ل    ((1
 .313/ 2ف الب ل   135/ 3ذمظف  ال ذ    ((2
 .423/ 3ف البفكل والبفذط األعظل  2436/ 6ذمظف  اللفُح   ((3
 .323/ 2ف ولذ   ؛   الظىُ ف إلق ل،ِة الْبُاِفاف ذمظف  ال ذ   331/ 1ذمظف  البل؛ُح البمذف   ((4
مبُ شكفه البوالذفل  ل  )كب   إل،ح بُ )ا ط  ذ  ال ُب /  فث  الل  ل  ع ق هشا  ل بلم ُ  ( (5 لل ع   يْ وِ ف ولُ  " كشله فف 46وا 

 فواذ  البوالذفل. ف331/ 1  البمذف البل؛ُحث  ا ". ومف  ال ذوبل  ل  
 331/ 1ذمظف  البل؛ُح البمذف   ((6
 .44/ 6ذمظف  البفكل والبفذط األعظل   ((2
 .ا  ذ)بز  ((1
 .321/ 2)ُ  ال فوس  ذمظف   ((3

ف ومف   الز؛ذ ي  ل  )ُ  126/ 2ف وال ذفوزآ؛ُ ي  ل  ؛لُئف شوي ال)بذذز  53شكف شله الفاغا  ل  الب ف ا   ل غفذا الففآ /  ((13
 ف ع  الفاغاف ولل ذمم؛   فُ  بم ل إلق    .322/ 2ال فوس  

 .265ف الفُبوس البفذط/ 132/ 1ْ) قف ذمظف  بفُذذس ال ا   ف ولذ   الاُْذ فف والبفمُ 32ف الك ذُ / 442/ 2ذمظف  اللفُح   ((11
 .165/ 5ف ) شذا ال ا   334/ 3ذمظف  ال ذ    ((12
 .63/ 2ف البفكل والبفذط األعظل  12/ 2ذمظف  ال ذ    ((13
 .335/ 2ف البفكل والبفذط األعظل  52/ 3ذمظف  ) شذا ال ا    ((14
 .131/ 6ال ا   ف بفُذذس 431/ 1ذمظف  بب فة ال ا    ((15
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فْ ُي   ( ك ِو ِ  بَ ِو َِْسِو م َ ولو  المُظل )  (1)ببُ شكف)  له ب  ظفو  الزبُ ف كر هفش
ف ف (4)وب َّةشف (3)ولفظ شف (2)و وا ش ف (6)ومم شف (5)و  فش ف (2)وعُلش  وغذِف شله. (3)وْع ل   (1)وغف فوٍّ

 

***  

                                                           
  ف ذمظفوْذاِ ؛ف ف  ْ ُل،ش  كف    ع ق ذُأ)ل ؛شلهه أِلْمَّ ف  ْومفب لْ  والْفُ ف الْاْ ْ؛ ...وهو الزبُ ف غذف بفلوفف و ل   ب   ((1

 . 335/ 2 ال ا   بفُذذسف 661/ 2 اللفُح 
 . 212/ 34 ال فوس  ف )ُ 434/ 1 آِوْم ف وهو الزب  البف)؛ط ؛ُلف ث ل َّ  و كثفف ذمظف  ال ذ   وذببع ع ق ... ((2
 الذمذف الزبُ  ؛ب مق ام) ب   ثل ؛)ف ذقف إلذ  مظف إشا همذ  ه ال ل، لفظ بل فوهو  األفشف ف بُما ب  ...المَُّظفة ((3

 . 211 ال) ُفذ / ب بُ  ع ق ف ال)ولذ 131/ 3   ال ذ  ف ذمظفال ذ  ) فظ بُ ؛ف ف
 ال ا   بفُذذسف 16/ 1   ال ذ  ف ذمظفطوذ   بف َّةت  ل فُبِفهْ  ْبْ  ْ   ي  عفُبْفْهه امف  ْب َّ ...الزب  الشي  ذ  ام)طُل ف ذفُ    ((4
5 /263. 
بفة  ... ل   ب  الو وحف  مب ل ال ،  عم  ظ وفه وا) ُف    فاتف ثلَّ  ط ف)  ال فا ع ق الزب  الشي ذم)افل  ظ وفه ((5

 . 222/ 3 ال ا   ف بفُذذس235/ 2 اللفُح   ف ذمظفف وهو بُ بف افه ث،ثو  ذوبُت ثُمذ 
 . 113/ 6 ال ا   ) شذا... وهل  اثمُ ع ف   فاتف ذمظف   ((6
 ع ق ف ال)ولذ 433/ 2 ف ُ،ف ذمظف  الب ل    ذ  وال ُل  ذبُ الب ا والففطف بع لذ   المم  كُلمم ف  ال ُل ((2

 . 233 ال) ُفذ / ب بُ 
 غفذا  ل الزاهف؛  البمذف  ل  ي ول ف ذمظف     ل األبفف وعكم  الفواحف ولذ ...وهو ال فوع  و البمذف ب؛كفات  ((1

 . 2444/ 6 ف اللفُح 134 ال ُ  لف األزهفي/ اإلبُل  ل ُظ
و؛ْ ُفف ولذ   الّم ُف ...آ ف ((3  ف ) شذا111/ 2 ال ذ  فذث )؛ف  األفضف ذمظف   ْبُ ْ؛ذ  ْزْوا  ال َُّبس ِإْلق ْول  غففف

 . 31/ 3 ال ا  
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َِ رررررررر ِن .231 ررررررربمَ َ َِْظرررررررَّما  ِ: مَوَكررررررر ِ ِون َن ررررررر َِ :ْسم
ِِ

َْرررررررررر ِن َّ:ِبررررررررررِ َِورررررررررر َِ بم ِِفرررررررررريَِِعم َن رررررررررر كم َِ : م ن
ِِِ

ررررررررررَ ِْ َِِ ركرررررررررر .231 َ،َِْ  م ِ:ِْ و ورررررررررر ََِّ ََِفرررررررررر م
ِِ

َِ ِو َ رررررررررررررررررررررر ِْ ررررررررررررررررررررررَو َ  ِْ نررررررررررررررررررررررُا:و 
ِِِ

ررررررررررررررررَاِْ .231 هَ:َءِْ ََِ َورررررررررررررررر مَِْ ِع م ِِ رررررررررررررررري:َ :ِ 
ِِ

ررررررررررَبَ َِي: ََُِْ َورررررررررر َِ  م ْمقرررررررررر ِْ نَ رررررررررر ِْ َرررررررررر  ِِ
ِِِ

 
 ي  وظررف  البكررُ  هررو  االمررلف البرر؛ ل البو رروع ل بكررُ ف البملررواف ؛ررُل  ظ الرر ا َّ ع ررق  

رررُ الب ررر)  الب ذمررر ف وال؛ ررر ف وال رررُل  ذملرررا ع رررق ال) ررر؛ذ   كررررْ  الفررر ِث ؛) ررربذ  ب مرررق ) رررل(ف ْ بَّ
ف  برُْل (1)؛ُلب  و  ؛  ع ق اللرفذح ف وشلره مفرو  ب مر   روْق البم؛رفف )فرْ  ال ربفِةف وفاْ، عبرفوش

. ف  بُْ  ؛كفش ف ذبذْ   ُل ش  زذ ش
كبُ   َّ     ؛ب مق  وفا،ف و)فو   فك؛  لف َّاْل األبذِفف  -؛ )ح ال بزة–ولف َّال ؛ب مق   بُل 

ف وفرشاْ، ال رذِمف  ب مرق )فرشاْ،(   ف إزاْ، عبرفوش ف عمرْ   ُلر ش ؛بُمراف بثر  )عمرْ (ف ْ ُي   لفذ؛رُتفبْع زذ ش
و)فرو   ب مر  ) فرُ، ؛كرفش  (3)وب مرق )ِ)ُ فرُ،(  بفُ؛ر ف بثر  إزا،ف (2)  ل ؛ب مق  الف وف والفرفاف

 بَُّ ؛رُل )ح وال) ر ذ ف ْ املف إ ُفةش ل بكُ  الففذاف و  -؛ ل ال ُ، و)  ذ  المو –)هفمُ( رْثلَّف  ْ و  همُف
ولر  ذرزا   -؛ )ح البث ث  و ر  البرذل–)ْثلَّ( رك (4)ُفة ل بكُ  ال؛ ذ ف؛ُلكمف بع ال)  ذ    و امل إ ْ و 

                                                           
 .. و ل مل؛   ف؛   بشاها .((1

ف إلق مذ؛وذ  432/ 1األو     َّ هشه األمبُ، بملو؛  ع ق الظف ذ  ) ؛ذ ُت ؛ُلب؛ لف ومم؛  الف ل  ل   فف  ع ق الكُ ذ   
  "وهو 132 -131/ 2 ذ  ؛)ففذق  فح ا؛  عفذ   ف ولُ  ال ذم بفب  بفذل ال ذ   ل  بمف  الب35/ 1والبب وفف ذمظف  الك)ُا  
 .بشها البفففذ  ب  المفُة"

ف وال ُفمل  ل  121/ 1الثُمل   مَّ ُ بملو؛  ع ق مزع ال ُ ض ب  ؛ُا ال)ومعف وهو بشها ا؛  المفا   ل  األلو   ل المفو  
 ذ   وا؛  بُله  ل   فح ال)مف 232 -216/ 4وا؛  ذ ذش  ل   فح الب ل   ف 311ف والزب  في  ل  البف لَّ / 161اإلذ ُح/ 

 .153/ 1ف وغذفهلف ومم؛  ا؛  المفا  وا؛  بُله إلق مذ؛وذ ف ذمظف  الك)ُا  123/ 2
  الب)  يف وشكف ا؛   ؛ل الثُلث   مَّ ُ بملو؛  ع ق ال) ؛ذ  ؛ُلب  و  ؛  كبُ شها إلذ  ال ُفحف وشله ألم ل  ؛ وا ال    الفُلف ؛ُل  

 ف؛   ه ذم بُ   َّ ك  بم بُ بط وُا ل ف ث ؛فف  البف وا   ا )  ف  فولف   َّ وب  ال ؛  ؛423 -421/ 1ال؛مذط    ل الف؛ذع 
ف كبُ   َّ لول .زذ ات   -131/ 2ْ ُي   ل ال اف". وشها إلذ  ا؛  عفذ   ل   فف  ع ق األل ذ    .     ال اف ه  ي  ول   ال فا ؛زذ ش

 .436/ 1ف وال  في  ل  فُ ذ)   132
فذُ   ؛و    ؛  ففذف ف وشله   َّ هشه األ  ُ  كر)   ( بث،ت )ُفةت )) ّ ي ؛م م ُف و)ُفة ؛فف ه ومم؛ الفا؛ع   مَّ ُ بملو؛  ع ق  م ُ ب  و 

 ف إلق األ  ش.152/ 2ف والمذوطل  ل  هبع ال وابع  651/ 2ف والبفا ي  ل  )و ذح البفُل   1435/ 3 ل  اف) ُ  ال فا  
 .436ف 435/ 3ذمظف  البفكل والبفذط األعظل   ((2
 .2414/ 6ف اللفُح  1235/ 2ذمظف  بب فة ال ا    ((3
 .هو األ لح -ال ُ، و)  ذ  المو   ؛ )ح -    َّ )ْهمَُّ( 414/ 2( شكف الف ل  ل   فف  ع ق الكُ ذ   (4
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ولرر   (2)ولرر  )كمررف هُ،فهررُف (1)الب )وفرر  الب رر  ةف وفررش    ل  ررُ ل مررُكمذ ف)ررُُ، مررُكمُ  ع ررق )ْهمَّررُ( 
)ْثّل( )رررُ، ال)أمذرررث مرررُكم ت وب )وفررر تف وهرررُ، المرررك  ول رررُف ولررر  ذبرررفي الولررر  ببرررفاهف ال ر) فرررق ؛ررر
 .(4) وال هُ ال)م؛ذ  فالكُ ف  (3)])    ُ[

 
ْ و  )ب (فرالبرررررف ؛ررررر وهرررررو ف ررررر؛  ُْ و  ف ذررررر فل ظَّ  ب،زبرررررُ ِ  - و)ثْرررررّل( )همرررررُ(فْ ُي   -وهبرررررُ  

 كبُ  ل ) ذ (. (5))إلق(
 

ب   مبُ، البكُ  الب؛ ب ف ال)ل لْرُذْس ل رُ فر وُ  ب ذمرُ ف ْ ُي   ( و ِ  ب ِي:ولو  المُظل )
وبُ ِلذغ ب  ال     (2)و فم ُتف (6)مف ف بذ،تف كرْ  البفُ ذففمفو  بُماف ومُفذ ف و؛ذ ف و مبُ، 
ف وفْ ُذرزْ  /45/و اْ شه؛ر  ْبرُشهْ  كررْ  ال    وا)فر   بُ )فر فف وبرُ ةف عُبِ رِ ف ف و)مفرو( ُكرق ؛ْ  ف ْبُفْبرُذربْ  ش فش

؛ب مرق  ْ؛رُذ ف مفررو   -؛مركو  المررذ –ِبْ )ْررْهف وْوُمرط ْ ُي    ف مفرْوْهفُمر ْ بْ  ه ؛ب مرق  ِب ْر شف كفولرر
ف ؛  ذلحى   و  ال واب   -؛ )ح المذ  -؛ذم لف وْ بَُّ ْوْمط ْ ُي   ْوُمْط الفوِلف  ف مُ  ْ بْ    ذس ؛ظف ش

 ف ْوْمرررْط ف ِمرررِ ف ؛ُ فْ ْ رررْوْمرررطف فف وْ   ذفرررُ   ا)َّمرررعْ  هف وب  ررروالتف وب؛)ررر  تف وببرررفوفات ع ذررر ه  ذكرررو   رررُع،ت 
 .(1) ف  ل ْوْمِط ال افِ مُ  ْ بْ وْ  ْوْوْمطف ف  ذُف ب  ْطْفِ ِ ف

 

*** 

                                                           
ف 415/ 1ف )و ذح البفُل   245/ 5  ) شذا ال ا   ف ذمظف  ل ل؛  الفش   ْهمَُُّ ف  ذفش  ب  المُكمذ  ال   ف  ذفُ   ْهمَّ ُ  ((1

 .334/ 1ف هبع ال وابع  142/ 1 فح ال)لفذح ع ق ال)و ذح  
ف الب )وفْ ف و مكف مبُع 244/ 5ف و ث؛  األزهفي  ل  ) شذا ال ا   551/ 43ف )ُ  ال فوس  413/ 15( ذمظف  لمُ  ال فا  (2

 الكمف.
 زذُ ُة ذف) ذ ُ المذُق.  [...( ](3
والشي ذ  ل ب  لول   "ول  ذبفي الول   .ف وْثبَّ   ل فُل  الول -؛ُل )ح  -ف وْثبَّْ  -؛ُلمكو   -  ذ ُ  ف؛ع لاُ   ْثلَّف وْثبَُّ   ((4

ف ولل  ل  ع ق ب  لُ  هشاف وام  ع ل . ي  ل  ذبفي الول  وهو لا  ال)ُ، ببفي الول  ؛ُل ُ،ف  ذفُ   ل الول   ْثبَّ  .ببفاه"
 .335/ 1ف هبع ال وابع  414/ 2ف  فح الف ل ع ق الكُ ذ   251/ 4ف الب ل   54/ 15ا ال ا     ) شذذمظف

ف  فح 414/ 2   فح الف ل ع ق الكُ ذ   ف ذمظفلَّ لَّف واشها إلق ثْ همُف و) ُ  إلق همُف وبئ  ِبُ  ثْ ..  ذفُ   اشها ِبُ  .((5
 .334/ 1ف هبع ال وابع  142/ 1ال)لفذح ع ق ال)و ذح  

ف ب بل لا  ال ف ُ،ف بفب  1123/ 5ف ذمظف  اللفُح  ب)فات  (1141.. وف ة بفذُس ل بمُ  ف وبف افهُ ؛ُل؛لِف بم) ُهف و؛ُلب)ف ).((6
 . 451ل  بل وفُب  لمذ؛ل/ 

 .451ف ب بل لا  ال ف ُ،/ 332/ 4  ال ذ   ف ذمظف( ب)فات 5544.. وف ة بفذُس ل بمُ  ف بف افهُ ث،ث   بذُ ه  ي  ).((2
 .126/ 23)ُ  ال فوس  ف 152/ 2هبع ال وابع  ف 2314/ 5اللفُح  ف 411/ 1ذمظف  الك)ُا   ((1
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  :باب
 
 ال

 
 الح

 
 

ُِ ا يحح مالف تحح    اف ححل  ل ححح  ا يححص ه  ه  فححي  يِبحح ُِ ا ي لاححهف صححِي األفصحح ف فححي  حححال ا وححصِفه   ل
سلللٌة   .(1)فاقصف: وصٌف ول

 
ُ  اااااااا   .231 ذي ُذاْ    ااااااااف   ذ ْ اااااااا،  ذُو  ٌ ذاْلحااااااااف
ذذ

اااااااافذاْ اااااااا و و ْذ اااااااا اذل مو َواااااااا  ذم  و   ذ وْ  َْ اااااااا ذم 
ذذذ

اااااااااا .233 ْ اااااااااا  ذ واك  ااااااااااف ذذ:اكو اااااااااافروذكو جاااااااااافجو ذ ذم  وَُّ
ذذ

ذم ْ ااااااااااا جف ُوا   ااااااااااا ذل ْ جو قواااااااااااْ ذ وك ْ ااااااااااا   ذُو
ذذذ

 
ه ا ي حح،ةفه ا حلصحح  ف  يبححص هأل   أي: ا وححصفف :حح : ا سحح ف   ُِ ً  ه أل   يقحح الا هأل   حححص فححي ي  اِ،حح حوحح

ٍفهأل   تيعٍف صلاٍ ه ه ا حتا  أل   حفؤل   ُِ ه لصً،حة  مصلحِ يل يِ  ف  حص خل شته ِِ ِِ ا ًوقحِة  ،ح  ا أل   ح  ا صحيص
ِف حوس سة  غالل لصً،ٍةه    .أل   س ا  مصلِ ا صيص

(  ححصتاهص أ   يقححيل فححي  حح ا    ححح  ا يصلححف صححلاوص    حح  تححص بل(ه لوحح :  ي ِ حح يل  ه)ملا حح(ل
ه  ما(  ص ل  (2)زاٌ  في ا  اِل ًصئحص ه  حص .زاٌ ؟  حصِ زاٌ  حفس،ِ   يلع،   زاٌ  ا ع، ل فيى 

ِف ا ،حح   حمي فحح  ه(3) چپپپ چص ه  ححح  ا حيعحح ف تححُ صححلاوص    حح  حعلححىه لوحح :  ححلت
:  فص عصحفف ِإح حص حعلحى :حص ا يلتاحُه ُفهألي  :  حعلحى ) ا(هأل   أللت ح أفشحالف   والئحٍ  امح  ف )تع،حي( حيعح    ألي 

 .(4)تُه  )شاخص ( وصف حلُ 
                                                           

وألفها منقلبةة عةن واو، لقةولهي فة   .الحال لغة: يطلق على الوقت الذي فيه اإلنسان، وعلى ما هو عليه من خير أَو شر ((1

/ 8، شرح األشمون : 9/ 4، المحكي والمحيط األعظي: 892/ 3: ينظر: العين: ، ينظرمضارعها وجمعها: يحول، وأحوال
/ 1وكةمي الشةارح بنصةه فة : حاشةية الخضةري:  .892/ 8بَّان: ، حاشية الص969/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 3

478. 
نَّ صاحب الحال الضمير الذي هو فاعل، المستتر ف  عامل الظرف المحذوف، إذ التقةيير: ييةيا اسةتقر فة  الةيار إأَْي:  ((2

المعنةوي، وتعقبةه الرضة  فة : ، ِمثَل هةذا مثةال للفاعةل 9حاجب ف : الكافية/ القائماً. فهو مثال للفاعل اللفظ ، وجعل ابن 
 .ألنَّ المستكَن كالملفوظ به ؛من الضمير المستتر وهو فاعل لفظ ، بأنَّ الحال 13/ 8شرحه على الكافية: 

 .من سورة هوي 78اآلية  ((3
ةا مةا جةال علةى مثةل هةذ  اآل ((4 يةة مةن كةون العامل ف  الحال عني النحاة ل بيَّ من كونةه فعةمً أَو مةا يماثلةه كالمشةتقات، أمَّ

المبتيأ اسي إشارة، أَو حرف تمن  أَو تشبيه، وغيرها مما تضمن معنى الفعل، فإنهي ل يرتضون أْن يكون المبتيأ عاممً ف  
الحال بلفظه من يون تقيير معنى الفعلية فيه، بل العامل اللفظ مع معنى الفعل الكامن ف  المبتيأ، فمعنى هذا: أشير، ومعنى 

: أشبِّه. وهذا مذهب البصريين ليت: أتمنى، ومعنى ، شةرح 812/ 1، األصول فة  النحةو: 162/ 4: المقتضب: ، ينظركأنَّ
 .969/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 868/ 4، 13، 12/ 8الرض  على الكافية: 

ا الكوفيون فإنهي ل يرون انتصاب السي على الحاليةة، بةل علةى التقريةب مةن النواسة  فةإنَّ دهةذا( قةي يةراي بةه التقريةب  وأَمَّ
فيكون من أخوات دكان( ف  احتياجه إلى اسي مرفوع وخبر منصةوب نحةو: َكْيةَف أخةاف الظلةي وهةذا الخليفةًة قايمةاً، وكةذا 

األصول  .764، 763/ 8، إيضاح الوقف والبتيال: 43/ 1، مجالس ثعلب: 18/ 1: معان  القرآن: ، ينظرالقول ف  البقية
 .419/ 1، همع الهوامع: 198/ 1ف  النحو: 
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 ح  ا حلص ىه لو : اص لتلص حفلعحص   
(1). 

 ۅچ : -يعححححححص ى  -ا حيعحححححح فه ولوحححححح  ً  ححححححُ أل    ي ححححححي  حويح،ححححححة  م لهححححححص ححححححح  ا يصلححححححف 

ِف ا قص يل لامِ  ه(2)چ ۉ ۉ  اِ .تل  حلهحص حعص ه لو :  قا

 .(4) چ  ھ   ھ ہ چ :-يعص ى  - ُِ ه لو  ً  ِ (3) ح  ا ختل اييصًص<
 ل ل ش ا ا .ا     ِف ت  لل  ح  ا حيع ف ا حا،قه لو :  ل  
 افل  صلاص .ِف  ا ل  ل   ح  ا حيع ف حعُه لو : سِ  
 تهلٍ   ص سة . ِف ل  لل  ح  ا ح ل ل تص ول(ه لو : حل  

   ٹ ٿ ٿ چ :إ اُه لو  /44 /ب ح  ا ح ل ل تص ح ص( إ   مص ل تع ص  ح  ا ح ص( 

ڈ  ڈ چ متع ححُ فححي ا سححينلص  للححُ تص ح ححص( إ اححُه لوحح :أل   ه(4) چ  ڤ ٹ ٹ ٹ

ً  في ا وصفه لو (6) چ ڑ ژ ژ  .(7) چ ڳ ڳ ڳ چ :ه أ لصح
ح  ا حتي أ لل  ا  حه ل  أل   لصح،حُ  حعاٌ(ه  :ح  ا تيح ا   إ  ا عصححف فحي ا وحصف :ح      ي ي ف 

 .(9) سات اُ (8)ا عصحف في صصوتهصه  أ صزه
                                                           

عةن شةيخه  371 -372/ 1ف  مسألة مج ل الحال من المنايى خمف، فقي روى ابن السراج ف : األصول ف  النحو:  ((1

للمسةةألة سةةماعاً ل قياسةةاً؛ ألنَّ العةةرب تنةةايي يون قيةةي أَو شةةرط أَو  انتهةةت بإنكةةار المةةاين    ي منةةاظرًة لةةه مةةع المةةاين   المبةةر  
ا المبر    : 28ي فقي أجاي  قياساً وسماعاً، واستشهي للسماع بقول النابغة ف : ييوانه/ تخصيص، أمَّ

اراً ألقواي ...قالت َبًنو عامر َخالًوا بن  أسي  يا ًبْؤَس للجهل َضرَّ
ح الصبان ف : حاشيته:  البركات األنبةاري فة : اإلنصةاف فة  مسةائل الخةمف: أبو  ي، وأنكر ، مذهَب المبر  862/ 8وصحَّ

، وعلَّل بقوله : " ل نسلي أنَّ امتناع الحال أْن تقع معةه إنمةا كةان ألجةل العامةل، لكةن لتنةاقا معنةى الكةمي 869 -862/ 1
أنَّ النيال ف  حال الركوب، وإن لي يكن راكباً فم نياَل، فيه؛ وذلك ألنا لو قلنا: يا ييًي راكباً. على معنى الحال لكان التقيير 

فإن لةي يكةن راكبةاً لةي يخرجةه ذلةك عةن أن يكةون قةي نةايى ييةياً بقولةه: يةا  .وهذا مستحيل؛ ألنَّ النيال قي وقع بقوله: يا يييً 
ج الرض  ف : شرحه على الكافية:  ل المصير دبؤس( المضةاف ، بيت النابغة على أنَّ العامل ف  الحا347/ 1ييًي". وخرَّ

/ 4، وينظةر: ارتشةةاف الضةةرب: 822 -879/ 8ب: إلةى دالجهةةل( علةى تقةةيير ييةةاية الةمي كمةةا خرجهةةا سةيبويه فةة : الكتةةا
8121- 8128. 

 .من سورة التوبة 36اآلية  ((2
 .ب...< ساقط من > ((3
 .من سورة النمل 98اآلية  ((4
 .من سورة الحجرات 18اآلية  ((4
 .من سورة النحل 183اآلية  ((6
 .من سورة يونس 4اآلية  ((7
 .: وإْن أجاي ب ((8
وحقيقة الخمف لَْيَس على مجة ل الحةال مةن المبتةيأ، وإنمةا جعلةه خمفةا القاعةيةً التة   .183 -188/ 8ينظر: الكتاب:  ((9

ل الحةال مةن المبتةيأ، ألنَّ العامةل فة  تقول: إنَّ العامل ف  الحال هو العامل فة  صةاحبه، فمةن قةال بهةذ  القاعةية منةع مجة 
ومةْن قةال ل يجةب  .ألنَّ الحةال إنمةا يعمةل فيةه اللفظة   ل المعنةوي   ؛المبتيأ يجب أْن يكون عاممً فة  حالةه، ول يكةون ذلةك

ح الرض  ف : شرحه على الكافية:  .اإلتحاًي أجاي مج ل الحال من المبتيأ ، 83/ 8ورجَّ ، مذهَب سييبويه، ونعته بأنه الحةق 
، حاشةية الخضةري: 869/ 8، حاشةية الصةبَّان: 329/ 8، همع الهوامةع: 929/ 1وينظر: شرح التصريح على التوضيح: 

1 /424. 
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جفً  ف ا لصب :)  :  تٌس م  وَُّ ِل )ا يصجل  ( ألي  جافه فإ    ع، ( ألا حص  فهح  ك ا ( وحص   حح  )م  وَُّ

( فهح  وحصٌف حي اخ،حٌة  أل   صحصو ل  اك اف ذا حسحييل فحي )وصٌف حيلا فةه  ا     ع،يُ وص   حح  ا  ححال 
ُا ا وحححصف ا يصلاحححِة  :ححح  ا  ححححالف  اخحححٌف فحححي ا وحححصف األ  حححىه ً   حححُ:) :  (ل جااا :  ا يحححلس ا  اححح هألي  ألي 

سل   فص ً  زائ ٌة في ا حيع ف   ، زِ .  ا ول

*** 
 

ذ
ذ وك اااااااااااااااااا وذ .231 ذ َل   ٌ ذاْلحااااااااااااااااااف  َ ذ وك ااااااااااااااااااُ ذهُوَلو
ذذ

ُلوااااااااااااااااااااااااا   ذ    ْ ااااااااااااااااااااااااا و َّ وذم ْشااااااااااااااااااااااااا و َّ   ذمو ذهم 
ذذذ

ااااااااااااااااااافح    وف ذُوذ .231 ذ واااااااااااااااااااف   موْع  فااااااااااااااااااا  ذ و
ذذ

ااااااااااااااا و،ذيوا  ُاذ   واااااااااااااااف  ذذكااااااااااااااااو:ذ   فوااااااااااااااافْ     
ذ(1)

ذذذ
ااااااااااااا  ذ .231 ْحااااااااااااا وه  ذُواْلحو ْ ااااااااااااا  ذُو ااااااااااااافروذكو جو ذُو
ذذ

ْك  ذ  ااااااااااااااافروذالااااااااااااااا   ذجو ْ ااااااااااااااا،و كو ااااااااااااااا  قوف ذُو ذم  و
ذذذ

 
أل   أي:  شححلا ا وححصف أ   يمحح   لمححلة    ححئً افيحح :  ل م لهححص لعيححص  إ ا مححص  صححصوتهص حلصحح تص ه 

ا ختحل    ح  أل   ا حيعح فهأل      ا حقصح  ل تاحص ف :ائحة ا يصلحفهألل  ل خيي اإللحلا   وححفل غاحلفهف ل،احُ  
 ا خححل ج لحح  األصححف  ناححِل  وصصححٌف ت،يححب ا لمححلة  فححً وص ححة  ،يعلاحح(  صحح لص   ،يححب لحح  ا زاححص ِةه

يلق ة   أل   ا وصف صيٌة  صصوتهص في ا حعلىه  :ي   غلٍض.  يم  ف إ  حشيقة ه       أ   يم  ل حلش 
 أ   يمححح  ل حليق،حححة   ألل هحححص   اسححح  ا يي حححاف. :ححح : اسححح  ا يصلحححفه  اسححح ف ا حيعححح ِفه  ا صحححيةف ا حشحححتهةه

ً ه   :  ححح خ  ٌة ححح  ا يوحح فه  :حح  ا يلقححف   ألل ححُ   فصئحح ةل فححي ا ًزحححِةه فححً يقحح ف:  ححص  زاححٌ  احح ا
. ف لُه  اسيايص  ا حتي أ  ختلهه  حؤخلة  ل  صحصوتهص  أ   يم  ل  اًعة  تع  اسيايص  ا يعف  حل  أتاضل

 ڌ ڌچا ح ححححححل ل تححححححص ول(ه  تصإل ححححححصفةه  محححححح ا إ ا مصلححححححِ ا وححححححصفف حوصحححححح لا  فاهححححححصه لوحححححح :

(هحمص  صصوتهص حلص تص  ته أل  (2) چڎڎڈڈ (هأل   )م    أل   ) اِ(ه أ ) عحف 
ً  تصحح،ة )أف(أل   فعححِف يع ححٍ ه ً   /46/  همححص ل  حححالا  حيصحح تصحح،ة أل   زاححٌ ه لوحح : ا قصصحح ف  صححصئ

 تص .ِ زا ا  حفؤل   ت  لل أل تلي أ    ل  محل: ولٍ( حص ليه

                                                           
 ، والصواب ما أثبتنا .انفروا ثباتِ  كـَ: :ب( (1
 .يمن سورة األنعا 42اآلية  ((2
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ححححص  حححص  لامتحححص  إ  زاحححٌ ه  ا ح حححص( إ حححى   : ا ححح  يقححح ا  ا وحححصف ل،حححى صحححصوتهص ا حوصححح له مق  ححح
 .(1) حال حًتسهصه لو :  ص  زائلا  :ل ا  أخ :ص

*** 
 

لمحححلة  حفخلص صحححة  أل    شحححلا صحححصو  ا وحححصف أ   امححح  ل حعلفحححة ه
مص حتيححح أه  اححح يي ا وحححصف  (2) 

ه (3)حعلفححة فححي ا صحح لةه لوحح :  ححص  زاححٌ   وحح لهفه فل فل فححصأل   :   ا خ،حح ا األ   ه  ححص ِ ا خاححف ألي  ي تا ل ححلل حف
:  تل لاِ ه يّتلح   ة ه فحألي   له فل حصِله ل،ح   ،ي ح مححل: حتلحي  ل،حى ا مسحل  ألل حُ ل،حٌ  ل،حى ا يتح  ه (4) )تل لاِ (ححف

 .(4)محص أفص ه ا ق،ا تي

 ه(7)چڱ ڱچ:لوح  (6)و ي يي  صح ة في ا ص لة حي بهح ِل ي  ا،هحص تص حشحيق تحً يم،ح(ه
 : ا <ألي  ه (ه  :ححححححححي م لهححححححححص ح صحححححححح فة   يحححححححح يي  صححححححححح ة    ابهححححححححل ي  ا،هححححححححص إ  تيم، حححححححح .(8)حييححححححححًل

( تحعلححححححححى: (10) چڌڎڎڈچه (9) چھھچ:لوحححححححح  ي ححححححححفل يلحل ه :حححححححح ا إ ا مححححححححص  )ل
ه تخحححً( )تلشللا ( حلصحح   تإسحححقصا ا تحححص ه   ا وحححصِف  أل   حححححص إ ا مححص  تحعلحححى: يلصححح  له فححح يلشلححخ  ل

،لملا ة     ا تشلاة  ں ڱ ڱ چ م لهحص  ا حة  ل،حى لح ٍ ه لوح :أل   .(11)ا يص ل في ا وصف ا حل

                                                           
 .428/ 1، حاشية الخضري: 322/ 8ينظر: همع الهوامع:  ((1
ا بالوصف، ومنه قوله  ((2 :}فِيَها ًيْفَرًق ًكلُّ أَْمٍر َحِكيٍي * أَْمراً ِمْن ِعْنِيَنا{.  9 ،4اليخان/ سورة ف :  -تعالى -والتخصيص إِمَّ

ةائِلِيَن{:}فِ  أَْرَبَعة 12ف : سورة فصلت/  -تعالى -أَو باإلضافة، ومنه قوله  ةاٍي َسةَواًل لِلسَّ / 8: توضةيح المقاصةي: ، ينظةرِة أَيَّ
728. 

 .398/ 1: اللُّْمحة: ، ينظرأي منفرياً  ((3
بياي: مصير، والمصير المعرف يقع حالً على ضربين: األول: علةي جةنس كةـدبياي(. والثةان : المعةرف بةـدأل(، نحةو:  ((4

، شةةرح 389، شةةرح شةةذور الةةذهب/ 699/ 8أرسةةلها العةةراك. وهمةةا علةةى التأويةةل بةةالنكرة، ينظةةر: توضةةيح المقاصةةي: 
 .12/ 8األشمون : 

 .479/ 1، حاشية الخضري: 12/ 8مون : ، شرح األش699/ 8ينظر: توضيح المقاصي:  ((4
لة بالمشتق  ف  أربعة مسائل:  ((6  تأت  الحال جامية مؤو 

اً بيرهي(، أَْي: مسعراً  -  .أْن تكون يال ة على سعر؛ نحو: دبِْعًه ًمي 
 .أْن تكون يال ة على ترتيب؛ نحو:دايخلوا رًجمً رًجم(، أَْي: مرتبين -
 .نحو:دبعته َيياً بيي(، أَْي: متقابضينأْن تكون يال ة على مفاعلة؛  -
 .أْن تكون يال ة على تشبيه؛ نحو دَكرَّ َيْييا أََسياً(، أَْي: مشبهاً  -

 .479/ 1، حاشية الخضري: 974/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 694/ 8ينظر: توضيح المقاصي: 
 .من سورة النسال 81اآلية  ((7
 .ب...< ساقط من > ((8
 .سورة يوسف من 8اآلية  ((9

 .من سورة مريي 17اآلية  ((10
، وكةذا المةالك    الخضري هذا القول عةن ابةراهيي اللَّقةان   نقل قي ، و479/ 1كمي الشرح بنصه ف : حاشية الخضري:  ((11

 .فلي أقف عليه وراجعت ما تيسر ل  من كتب اللقان    .894/ 8نقله عنه الصبان ف : حاشيته: 
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  ل  اح ف فللحص   حُه لوح : :ح ا ول أل   تحص .:ل  ل   ح ل لوح : :ح ا حصف  ل لحص   صحصوتهصه. أل  (1) چ ڻ ں

حححأل   .(2) چ ٺ ٺ  ٺ چ :-يعحححص ى  -خصيححححص ه ً   حححُ  ً   حححُه لوححح : :ححح ا خصيحف   ل أصححح

ً    حححص فاهححص ححح   (3) چک ک ک کچ:-يعححص ى  - احح ا ه ً   ححُ ول  فهحح ه   يححؤ ف أصحح
 .(4)ا يم، (  ا خيص 

 : (4) ي يي  زحة  في يًه حسصئف

 . چ ٹ ٹ ٿچهصه تِ   صصوِ إو ا:ص : م   لصح،هص  ا   ل،ى ي    

حص  عصح،هحصه لوح   ڤ ڤ چ  صحصوتهص لوح :أل   .(6) چ  ھ ھ چ :ا يصلاة: أ   يمح  ل حؤمح ة  ِإح 

 .(7) چ ڦ  ڦ ڤ ڤ
  فص . اف لل  ت  ل أل  أ   ح ح    ح،ة ًت،هصه لو : زا ٌ 

ححح ٌ( ل،حححى ا سححححص ه لوححح :  ا يص يححة: أ   امححح  ل حل حححيف ا وحححصِف سححححصلص ه     حححصتال   حح   ه تحححف :ححح  حً 

 .(9)چڳ ڳ ڳ ڳ چ لو : ه(8) چڦ ڦ چ لِ  اهلل سحاعص ه  لو :
ححص يحياححف ا لححصب   ناححل ا حليق،ححة تق  ححُ:   :حح  شححص:ٌ   محح   ا وححصف  ه فهحح  صححواٌ ه)الحاا  ذم اا  قف   ألح 

  هغاححلل حوس سححٍةه  محح  ًححصف ا ق،احح تيّ  ا ححص   محح   ا صححية ا ًزحححة  ،حح اِ صححصوتهصه  شححص:ٌ  أل  ة  حؤمحح 
ًححح  اقحححصف: إ   ا وحححصف فحححي :ححح ا ا حيحححصف   احلحححي حححح  م لهحححص حليق،حححة فحححي  /46 /ب(10)  لتححح  ا حعاحححي:

  ايهص  فإ   ل   ا ليقصف :لص  قلالة خصل اة.
  

                                                           
 .من سورة األعراف 148اآلية  ((1
 .من سورة األعراف 74اآلية  ((2
 .من سورة اإلسرال 61اآلية  ((3
 مجموع ما ذكر  الشارح خمس مسائل، وبقيت ثمث ه :  ((4

 أْن تكون الحال يال ة على َطْوٍر فيه تفصيل؛ نحو: دهذا ًبْسراً أطيًب منه ًرَطباً(. -
ي المال عليهي أثمثاً أَو أَْخماساً(. أْن تكون الحال يال ة على تقسيي؛ -  نحو: دأقس 
 أْن تكون الحال يال ة على تفضيل على غير ؛ نحو: دأحمًي ِطفمً أجل  من عل ٍّ َكْهمً(. -

/ 8، شرح األشمون : 899، 894/ 8 ك:، أوضح المسال699/ 8، توضيح المقاصي: 732/ 8ينظر: شرح الكافية الشافية: 
 .892، 899/ 8، همع الهوامع: 976، 974/ 1لى التوضيح: ، شرح التصريح ع7، 6
 .898 -891/ 8 ك:ينظر: أوضح المسال ((4
 .من سورة مريي 33اآلية  ((6
 .من سورة يونس 99اآلية  ((7
 .من سورة آل عمران 12اآلية  ((8
 .من سورة األنعاي 114اآلية  ((9

 .182و/  – اللوحة، اليرة السنيةينظر:  ((10



 الحال                  منصوبات األسماء                                                                                                              

 
174 

لّ ملا ح(ل   ي يي حق حة في ا ،يحب     ا ليتحةه لوح :  ًفح  حِ :لحص  أل   اسح   حص  ا حلزقف؟  ا  ححص 
(ه فححإ   ًاححف إ   (1)ا سححييهص   ححُ ا صحح له  ا حعلححى: ل،ححى أي  وص ححٍة  ححص  ا ححلزقف؟ اسححييه  تهححص  )ملا حح(ل

: ت لّ  ة وححص    ا وححصفف حححص تححا  ل ا هاحح لحح  األوحح افه فماحح( يفعححل ف  هححص  حححص مصلححِ ي ححص ف تص وححصِف ؟ أف احح ل
  زاٌ ؟  حص ا مل في   اتهص  صحليلى  سح :ص: وص  ه ح صزا   محص أللت ا )حيى( بلفص في ً ف ا قصئف:

. ً ِل ا عصله حي ُفه فاقصف: ً   ا بل(ف ليسف
 

حح  احح يي    ا وحححصف لمححلة ححح  غاحححل حسحح ٍله  :ححح  حقصحح ٌل ل،ححى ا سححححص  للحح  ا خ،احححفه  ً(2) 
ححححص  خ،حححِ  يقااححح  ا عصححححف  فحححً حعلحححى  شحححيلاا أل   ا وحححصف إلّ  (4) حقحححاٌس للححح  سحححات اُ  (3) اححح لسه

ححح ةل ل حححفٍ  ا حسححح ل فحححي صحححصوتهصه    ححح  لوححح  :  -تمسحححل ا قحححص(-هًححح  ه : ححححلِل تححححص  ًِع  حقححح الل ألي 
حح  ه : لل    يحااحححٌز  أل    ِحئلححةه  حححي أتححاضه وححصٌف ححح  -تمسححل ا تحححص  -ِتا ححص ه ِحئلححة  ُِ ا حح،ل ًع يححُه ً 

ِ اه:)) ص،ى للسف ف اهلل ِحئلة يحاازل ا  ِفي ا ول ص،ى اهلل -ا   م لفُ حيل ا  ح ل لا  تإ صفيهص إ اُه  ل
،لا   س، لل صِ سص   -ُِ  ل  .(6)ألح ص حي حس ٍل فا  ز     تص ييصق .(4) (( لص،ى  لللا ه ل صٌف ًالصحص    ل

س، . ُِ  ل ،لا   ا ،ه   أت ف  أو ا لللص ت وس ل ححص مصلِ فالص ت صه سا لص حوح  ص،ى اهلل لل
 

*** 

                                                           
ا. قال ابن هشاي ف : مغن  اللبيب/  ((1 ها تأت  ف  هذا :" وعنيي أن   871فـدَكْيَف( ف  محل نصب حال؛ ألنَّ بعيها فعمً تامَّ

ةَك{  إذ المعنةى: أيَّ فعةٍل َفعةل ربةك[6 /الفجرقوله تعالى ف : سورة ] النوع مفعول مطلقا أيضاً، وأنَّ منه  .: }َكْيةَف َفَعةَل َربُّ
 ول يتجه فيه أن يكون حال من الفاعل".

مررًت برجل قائما، إذا  ك::" ومثل ذل118/ 8الذي ف  كتاب سيبويه يفهي منه أنَّ الخليل يقرَّ بقياسه؛ قال ف : الكتاب:  ((2

الذي ف  قةول  فالمثال .وقي يجوي على هذا: فيها رجلا قائما، وهو قول الخليل رحمه هللا" .جعلَت الممروَر به ف  حال قيايٍ 
َج على القياس، ل على السماع :" وَروى سةيبويه 742/ 8وقال ابن مالك ف : شرح الكافية الشافية:  .الخليل واضح أنه ًخرَّ

، فهةو ينقةل عنةه 421/ 1عن الخليل إجاية: فيها رجل قائما". وما نسبه الشارح إلى الخليل ذكر  الخضةري فة : حاشةيته: 
، وقي ذكرت ما انتهى إليه بحثة ، 863/ 8ل أيضاً الشي  محمي محي  اليين ف : منحة الجليل: كثيرا، ونسب ذلك إلى الخلي

 .وهللا أعلي
 من العرب يقولون: مررًت بماٍل قِعيَة رجٍل ". ناساً  :" ويعي يونس أنَّ 118/ 8قال سيبويه ف : الكتاب:  ((3
 .113 -118/ 8ينظر: الكتاب:  ((4
 .اً َوَراَل ً َقْويا قَِيام، وروايته فيهما: َوَصلَّى 622، رقي 139/ 1، صحيح البخاري: 477، رقي 126/ 8 ك:موطأ مال( (4
 .924/ 1 :التوضيح على التصريح شرح ،737/ 8 :الشافية الكافية شرحينظر:  ((6
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  :باب
 
 الت

 
 ي  م

 
 زي

 .(1)وهو بمعنى: الُمَميِّز: اسُم فاعٍل. وهو لغًة: تخليُص شيٍء من شيءٍ 
 

ََهمابََْتْمييززززززززززززَسَََّ ْازززززززززززز  ََ ا ززززززززززززَ َ  مْاززززززززززززتََ .411
ََ

َازززززززززززَماَِمزززززززززززْ َ   َِ ََأْوَِمزززززززززززْ ََِْازززززززززززَب   َََْ زززززززززززَباَ 
َََ

زززززززز يَ َ سَ مززززززززا  َوَََ:زكزززززززز .411 ُْ َ ْمززززززززَتَ ََبززززززززاَيَِ 
ََ

ْيززززززززززززز  ََ زززززززززززززاَ َََْ َازززززززززززززا َ َما  ََوََ ْْ ززززززززززززز زززززززززززززَ ََُ َْ ََو
َََ

َوَأْكزززززززززززززززَ  َس .411 َ ززززززززززززززز َ َ  َْ زززززززززززززززََََّأْبَهززززززززززززززز ََم َْ ََوِم
ََ

ْ تَززززززززززززززززززززززََ َس مس ززززززززززززززززززززززََََّأَبززززززززززززززززززززززا  ََوَسْكزززززززززززززززززززززز س َس َْ َِم
َََ

 
 

، اسم   (2)أي: التمييز   .(5)فضلة ، منصوب  بما سبقه من الفعل، وشبِههِ  (4)جامد ، (3)صريح 
لما استبهم من: إجماِل  من االسم المبهم، ُمَفسِّر   مقداٍر، وشبِههِ َأو  والتمييز: ما دلَّ على عدٍد،

  (، ويجوز إظهارها إال في تمييز العدد الصريح، ن  أو إجمال نسبٍة، على أنَّه مفيد  لمعنى )مِ  ذاٍت،

                                                           
 .979/ 5، مقاييس اللغة: 797/ 3( ينظر: الصحاح: (1
، والبفعاير 39/ 3، والمَيارد  ااك: المقبضا : 191/ 9ويصطلح عليه أيضاا:: البيياي . واعابهمله عاييويه ااك: ال:باا  :  ((2

ااك: إيضااح الو ا   ي:ار يا  ابنياار ، وأياو 952/ 1ل:وايي ، واعابهمله الفاراف ااك: مهاانك القار  : اأيضا:. وينع  إلى 
اا / ويصااطلح عليااه أيضااا:: ا .139، 131/ 1وابيباا اف:  ااا، والَمَياايد . ينظاار: الَمفص  اار، والَمَميد ، 101/ 1، اللُّْمحااة: 93لمَفعد

 .159/ من النشأة إلى االستقرار، الح و  النحوية 125 -121، المصطلح النحو /977/ 9حاشية الصي ا : 
 .199/ 1ينظر: حاشية الخضر :  ... أَْ : ب ي:و  جملة، وب ظراا، وب جارا ومجرورا، يخال  الحا .((3
اهاو بميياا، وإذا  لناا: حياذا ايا ل را:ياا: اهاو حاا ، ينظار:  .ااذذا  لناا: حياذا ايا ل رجاال:  .ألن ه مشبق ؛ايخرج يذلك الحا  ((4

 .119/ 1اللُّْمحة: 
أ   الهام  ايه هو ذلاك اخبل  النحاة اك حقيقة عام  البمييا على نوعيه، افك بمييا الذات على الرغم م  ابفا هم على  ((5

ابعم الميهم الَمَمي ا، ل:  اخبلفوا اك بوجيهه؛ :ونه جام ا َعِم  النصَ ، اذه  الجمهور إلى أ   هذا ابعم الجام  اك نحو: 
وأشايه اعام  .واك نحو: اشابريت عشاري  بوياا .   أشيه اعم الفاع  المفر  اك نحو: اي  ضار  عمرا .عن   رط ل ععال: 

هاو اق  بشايها اك: ابعمية، والطل  المهنو ، ووجو  ماا ياه البماام و .مجموع، اك نحو: هؤبف الضاريو  عمراالفاع  ال
، والمَيرد  ااك: 901/ 1واخبلوا اك عام  بمييا النعية اذه  عييويه اك: ال:با :  .م  أاه  :البنوي  والنو . و ي : لشيهه

وغيارهم إلاى  ،57والفارعك ااك: المعاا   المنباورة/  ،999/ 1لنحو: واي  العراج اك: األصو  اك ا ،39/ 3المقبض : 
أ  الناص  لبمييا النعية، هاو المعان  ااك الجملاة عاواف :اا  اهاال، نحاو  طاا ( ااك  ولناا: طاا  محما  نفعاا، أم مشابقا، 

ا ل أياوة:  ( اك  ولنا: هو َطيد ه هاو الجملاة الباك إلاى أ  الناصا  لا ،123/ 1وذها  ايا  عصافور ااك: المقار :  .نحو َطيد ل
، انبص  البمييا ع  بمامها؛ وليس الفه  وماا أشايهه؛ ألناه  ا  ب ي:او  ااك الجملاة اها  أَو مشابق، نحاو: هاذا أياوك حناناا: 

 -217/ 1شاارح البصااريح علااى البوضاايح: ، 797 -797/ 9، بوضاايح المقاصاا : 1291/ 1: اربشااا  الضاار : وينظاار
 .991/ 9، حاشية الصي ا : 217



 التمييز                                                                                                           منصوبات األسماء                   

 
172 

فال يقال: عندي عشروَن من درهٍم، وال: طاب زيد  من  (2)عن الفاعل، والمفعول، (1)لوالمحو  
: "التحقيق أنَّ التمييَز (5)َتَبعًا البن الحاجب (4)قال الخضري (3)نفٍس، وال: ما أحسَن زيدًا من رجٍل،

طاب زيد  نفسًا،  ك:رة في تمييز النسبة؛ ألنَّ قولها مقد   أن  مطلقا، إال   (6)يفسر الذوات /44/و ماإن  
)نفسًا(، إذ ال إبهام ـطاب شيء  منسوب  إلى زيٍد، وهذا الشيء المقدَّر مبهم ، ُفسِّر ب ك:بمنزلة قول
قها المنسوب إليه الطيُب، فالتمييز في بزيٍد، الذي هو النسبة، بل في متعل  ق الطيب في تعل  

ن  ق بزيدٍ ٍر يتعل  الحقيقة ألمٍر مقد    ما ُسمِّي تمييَز نسبٍة؛ نظرًا للظاهر".، وا 
 

 :(4)ثالثُة أقسام -وهو المسمى: تمييز المفرد-فالمبيُن إجماَل الذاِت 
: الممسـوحات، نحـو: شـبر  أرضـًا، والم ـيالت، نحـو:  ٍٍ َأحدها: الواقع بعد المقادير، وهو ثالثة أنـوا

  ٍ  عساًل. (9)قمحًا، والموزنات، نحو: له رطالنِ  (8)له صا
والثــاني الواقــع بعــد شــبه المقــادير، نحــو: عنــدي ذنــوب  مــاًء، وعلــى التمــرة مثُلهــا لبنــًا. فــاألول شــبيه  

   المساحة، ومما يشبه المساحة ما دل على مماثلٍة، نحو:َأو  شبيه  بالوزنبال يل، والثاني 

                                                           
  : والمحمو ، والصوا  ما أبيبناه. ((1
 : 91/ األلفيةاك:  و ا ، أجااهع  المفهو  خال ، ااي  مالك اك معألة جواا جر المييا المحو   ((2

 َواْلَفاِعِ  اْلَمْهَنى َ:ِطْ  َنْفعا: َبَف ْ ……َواْجَرْر يِِمْ  إِْ  ِشْ َت َغْيَر ِذ  اْلَهَ  ْ 
ح يذلك اي  عقي  اك: شارحه علاى األلفياة: الم يعببِ  المحو  ع  المفهو  مع م ا  لاه، 999/ 9ا اعببنى، وصر  ؛ حيا  مب 

ح العيوطك يمنهه اك: همع الهوامع:  ،731/ 9وهذا مذه  المرا ّ  أيضا: اك: بوضيح المقاص :  وبهقا   ،339/ 9وصر 
البميياا المحاو   -ماع ماا اعاببناه  - ايَ  مالك؛ اقا :" :اا  ينيغاك أ  يعاببنك ،19/ 9األشمونك اك: شرحه على األلفية: : 

 ...؛ اذنه يمبنع ايه الجر يـ م (".ع  المفهو : نحو: غرعت األرض شجرا: 
بمبيال: للبمييا المحو  ع  المفهو ، وهذا ب يصحُّ مباب: له، وإنماا يصاحُّ نحاو:  .( ذ:ر الشارح: ما أحعَ  اي ا: م  رج   (3

ا مبا  الشارح اال يصاحُّ أْ  يقاا : ماا أحعا   .  أ َ  اي   إذ المهنى: ما أحع .ما أحع  اي ا: أ يا:  اهو اك األص  مفهو ، أم 
 .295/ 1ينظر: شرح البصريح على البوضيح:  .وإْ  :ا  المرا  يالرج  نفس اي  .رج  اي 

 .195/ 1حاشية الخضر :  ((4
 .319/ 1ينظر: اإليضاح اك شرح الَمفص  :  ((5
 .الذات:   ((6
 الشارح أ   بمييا المفر  على بالبة أ عام، بم  ي أ يهرضها وشرحها اجهلها أريهة؛ الام البنييه.ذ:ر  ((4
( غراما:؛ بخبال  3921( غراما: إلى  9179.. وح ة مقياس ل:ي  الحيو  والبمور، بعاو  أريهة أم ا ؛ وهك يي   .((8

 .970لفقهاف/ ، مهجم لغة ا1917/ 3الهلماف اك بق ير الم . ينظر: الصحاح: 
؛ ولذا يقا : رط ل يغ ا  ، و رط ل  مشاقك، و رطا ل مصار ... ااذذا أَطلِاَق  ((9 الرط : وح ة  ياس بخبل  م  يل   إلى يل  

؛ أ :   اة: ( غراماا:. ينظار: المح:ام والمحايط 107،295م   و  بقيي  االمرا  يه: الرطا  اليغا ا  ، وهاو: اْبَنَباا َعْشاَرَة أَو ِي 
 -152/ 9، مهجاام المصااطلحات واأللفاااظ الفقهيااة، محمااو  عياا  الاارحم : 930/ 1، المصااياح المنياار: 115/ 9األعظاام: 

 .119، مهجم لغة الفقهاف/ 157
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 مــا أفــادد عبــد  (2)علــى ريريــة، نحــو: إنَّ لنــا ريرهــا إبــاًل، مــا دلَّ ، َأو (1) چیجئحئمئچ
 والقليوبي. (4) والنبتيتي، (3) المعطي،

ساجًا، وجبة  خزًَّا، فهذا َلي َس  والثالث الواقع بعد ما  ان فرعًا للتمييز، نحو: هذا خاتم  حديدًا، وباب  
ـــا نحـــو: خاتمـــك  (6)وابـــن مالـــك؛ (5)حـــااًل عنـــد المَبـــرِّد، لجمـــودد، وتن يـــر المتفـــٍر عليـــه، ولزومـــه، َأمَّ

 فيهما الحالية؛ ألنَّ ذلك َلي َس مقدارًا، وال شبَهُه. (4)حديدًا، فيتعين حااًل، وأوجب سيبويه
 

 على ِقسَمي ِن: صريٍح، و نايٍة.والرابع الواقع بعد العدد، وهو ينقسم 
 :-تعــالى  -فالصــريح: مــن أحــَد عشــَر إلــى تســعٍة وتســعيَن، نحــو: بــاٍ زيــد  عشــرين عبــدًا، وقولــه 

 .(9) چ  ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ ، و:(8) چ ڇ  چ چ  چ چ چ
( االســتفهامية منصــوب  مفــرد ، تقــول: َ ــ (، فتمييــز )َ ــم  دارًا بنيــَتو ويجــوز جــر   م  وال نايــة هــي: )َ ــم 

، درهـٍم بعـَتو وعلـى  م  َ ـبِ  ك:و ـان تمييزهـا إلـى جانبهـا،  قولـ (10)تمييزها إذا دخل عليها حرُف جـر،
( الخبريـة  (11))من( مضمرٍة، ال اإلضافِة،ـحينئٍذ ب  م شيٍخ أخذَت العلَم منهو والجر   ـا تمييـز )َ ـم  وَأمَّ

فما ِمَئة وهي: ما يراُد بها االفتخار، والت ثيُر فمجرور  دائمًا بإضافتها إليه، وهو ِإمَّا مفرد   تمييز ال
 .(12)عبيٍد مل تَ  م  مجموٍ   تمييز العشرة فما دونها، نحو:  َ َأو  فوقها، نحو:  م عبٍد مل َت،

  

                                                           
 .م  عورة ال:ه  109اآلية  ((1
 .333، 339ينظر: شرح شذور الذه /  ((2
 .913ظ/  – اللوحة، ال رة العنيةينظر:  ((3
 .711الَيري ة/ ينظر: َاْبح َر د  ((4
 .920/ 3ينظر: المقبض :  ((5
 .992 -995/ 9شرح البعهي : ينظر:  ((6
 .117 -117/ 9 ،392/ 1ال:با : ينظر:  ((4
 .م  عورة الما  ة 19اآلية  ((8
 .م  عورة ص 93اآلية  ((9

األاهار  ، وبايههما الجمهور، والمخبار عن هم النصَ ، ونق  خال  120/ 9ال:با :  هذا مذه  الخلي  وعييويه اك: ((10

ه مطلقا: عاواف  خا  علاى  ،171/ 9اك: شرح البصريح على البوضيح:  ع  يهض النحويي  م   و  بهيي  ع َم جواا جرد
ه مطلقا: عواف  خ  على  :م( حر  جر أم ب، وهو مذه  الفراف  . :م( حر  جر أم ب وذهيت طا فة بالبة إلى جواا جرد
شرح الرضك  ،52/ 3، وينظر: المقبض : 71 ،79 المعا   المنبورة/اك: والفارعك  ،129 -127/ 1اك: مهانك القر  :

 .351/ 9همع الهوامع:  ،777/ 9اربشا  الضر :  ،792 -795/ 9شرح ال:ااية الشااية:  ،151/ 3على ال:ااية: 
وهاو  ،الخيرياة، و يا : َجار  ياإلضاااة حماال: علاى 120/ 9الجر ياـ م ( مضامرة عنا  الخليا  وعاييويه ااك: ال:باا :  ((11

وأيو  ،792/ 9واي  مالك اك: شرح ال:ااية الشااية:  ،151/ 3مذه  الاجاج نعيه إليه: الرضك اك: شرحه على ال:ااية: 
 .350/ 9والعيوطك اك: همع الهوامع:  ،779/ 9حيا  اك: اربشا  الضر : 

، شرح شاذور 1337 -1337/ 3لمقاص : ينظر: بوضيح ا .واإلارا  أ:بر اك ابعبهما ، وأيلغ اك المهنى م  الجمع ((12

 .175/ 9، شرح البصريح على البوضيح: 720/ 9الذه  للجوجر : 
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، وريـــُر نوعـــاِن: محـــو   -الجملـــةِ  /44 /ظى: تمييـــزُ ســـمَّ مُ وهـــو ال-والمبـــيُن إجمـــاَل النســـبِة  ل 
 ٍل.محو  

 ثالثة أقساٍم: فالمحولُ 
 نِ س  حُ  ن  مِ  تُ ب  جِ عَ ب  أصاًل، وَ يِّ اًل عن الفاعل، نحو: انشرح زيد  نفسًا، وهو طَ َأحدها: أن  ي وَن محوَّ 

عن َأو  فِس زيٍد،نَ  نِ س  حُ  ن  مِ  تُ ب  جِ واألصل: عَ  ؛فهذا ِإمَّا محوَّل  عن فاعل المصدرزيٍد نفسًا. 
 فاألصل: عجبت من زيٍد حسنٍة نفُسُه. ؛فاعل الوصفِ 

 ًا.رَ جَ شَ  رَض األَ  تُ س  رَ والثاني: أن  ي وَن محواًل عن المفعول، نحو: رَ 
:  رًا.ظَ ن  مَ  بهى منكَ زيد  أَ  :والثالث: أن  ي وَن محواًل عن المبتدأ، نحو  رِ ظَ نَ  هةِ جِ  ن  مِ  منكَ  لُ مَ ج  أَ َأي 

نما  ان هذا من تمييز النسبة؛ ألنَّ األصَل: مَ العينِ  ل اإلسنادُ رِ ظَ ن  مَ  ن  هى مِ ب  ُر زيٍد أَ ظَ ن  ، وا   ك، فُحوِّ
 ؛(، وُجِعل المضاُف تمييزاً دُ ي  ر( إلى المضاف إليه الذي هو )زَ ظَ ن  عن المضاف الذي هو )مَ 

نحود محوَّل  عن الفاعل؛ في ون َأو  إلى أنَّ التمييز في هذا (2)وذهب بعضهم (1)الرتفاٍ الخفاء،
 األصل: زيد  بها منظرد بهاًء زائدًا.

 
 :(3)الجر ل على ِقسَمي ِن: واجُب النصب، وواجبُ عَ ثمَّ إنَّ تمييَز أف   

ل بعضًا من جنس التمييز؛ بأن  يصحَّ وضع لفظ )بعض( م انه، عَ ف  فالمجرور هو أن  ي وَن أَ 
 ك:ُل امرأٍة، وماُل زيٍد أ ثُر ماٍل؛ إذ يصح أن  يقاَل موضَع ذلضَ ف  ُل رجٍل، وهند  أَ ضَ ف  فتقول: زيد  أَ 

 زيد  بعُض الرجال، وهند  بعض النساء، وماُل زيٍد بعُض األموال.
ماِن:  والمنصوُب ِقس 
اِس  ثُر النَّ ل بعضًا من جنس التمييز وهو مضاف  إلى ريرد، نحو: زيد  أَ عَ ف  أَ َأحدهما أن  ي وَن 
نما نصب   ل مرتين.عَ ف  ر إضافة أَ التمييز مع أنه بعُضُه؛ لتعذ  مااًل، وا 

ل( بعد جعله عَ ف  )أَ ـن  يصحَّ جعُل التمييز فاعاًل لأَ بِ  ل َلي َس بعضًا من ذلك،عَ ف  وثانيهما أن  ي وَن أَ  
 .بيكَ أَ  ن   ثيرًا مِ  اً مَ رَ أبوُد  َ  مَ رُ إذ يصح أن  يقاَل: زيد   َ  ؛باً أَ  منكَ  مُ رَ    عاًل، نحو: زيد  أَ فِ 
 
 
 

                                                           
الجوجر  ااك: شارح شاذور بايهه و ،331شرح شذور الذه / ، 301/ 9هشام اك: أوضح المعالك: وهو مذه  اي   ((1

 .292/ 1، وخال  األاهر  اك: شرح البصريح على البوضيح: 171/ 9الذه : 
: ه على األلفية، واي  عقي  اك: شرح731/ 9، وبايهه المرا ّ  اك: بوضيح المقاص : 91/ األلفيةنهم: اي  مالك اك: م ((2

ع  شر  ال ي  الايي   شارح: الجامع الصغير: أن ه  ،992/ 9، و:ال البق يري  جا ا، نق  الصيا  اك: حاشيبه: 979/ 9
 ع  الميب أ.ب مناااة يي  :ونه ااعال اك المهنى ومحوب 

 . 295، 291/ 1 البوضيح: على البصريح شرحينظر:  ((3
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ماِن:  تمييُز النسبِة ِقس 
بًا؛ فإنَّ بين أَ  منكَ  مُ رَ    ونسبة  ناقصة ، وهو نحو: زيد  أَ  ًا.سَ ف  محمد  نَ  نسبة  تامة ، وهو نحو: طابَ 

نسبة  ناقصة ، ال يحسن الس وُت عليها، وهي مجملة ؛ لجواز  فيهِ  المستترِ  اسم التفضيل والضميرِ 
 .(1)يتتيذلك النب فادَ أبًا، أَ  ك:بقول اإلجمالُ  ، َفُرِفعدِ ريرِ َأو  ،بي زيدٍ أَ  من جهةِ  أن  ي ون ال رمُ 

 
فاعاًل  هِ ل عن الفاعل ال بدَّ من صحِة  ونِ ًا؛ ألنَّ المحو  مَ ح  شَ  اإلناءُ  َلَ تَ نحو: ام   (2)ل،ورير المحو  

التمييز في  /48/و ظاهرًا نفس ان المنسوُب اليه الح ُم َمَتى  هللفعل المذ ور، ثم الضابُط أن  

ٍل أصاًل، المعنى  ان ريرَ  ن   ان في المعنى  ؛زيدًا رجالً  نَ سَ ح  نعم رجاًل زيد ، وما أَ   ـَ: ُمحوِّ وا 

:  زيدًا أدبًا. فإنه محو ل عن المفعول نَ سَ ح  فاعاًل في األول ومفعواًل في الثاني، بخالف: ما أَ  ما َأي 

 .(3)الخضري   المنسوب إليه في المعنى، أفاد ذلكَ أدَب زيٍد؛ ألنَّه رير  نَ سَ ح  أَ 

:  (ََْ با ََاَماوقول الناظم:) ( بحـذف َ ا ز ( معطوف  على )َاَما)ـظهر ذلك التمييُز، فأَ َأي 
َوَسْكزز س َس( عطــف تفســير، وهــو بمعنــى: حســن، وقولــه:) ززا ( معطــوف علــى )ْزز العــاطف، وقولــه:)

ْ َتََ َس :  (مس ه ؛ فإن ـ -بالنصـب–للن ـرة؛ فخـرا المعرفـة فـي نحـو: زيـد  حسـن وجهَـُه نَّ التمييز الزُم إَأي 
 .(4) )أل( زائدة  ـوَأمَّا نحو: ِطب َت النفَس، ف مشبه بالمفعول به، ال تمييز  عند البصريين،

                                                           
 .713الَيري ة/  ينظر: َاْبح َر د  ((1
 مشيها: يالمنقو (، و اا : "وباارة  :يي  المنقو   المحو ( وغيِره، وعماه ،311/ 9 ار  العيوطك اك: همع الهوامع:  ((2

 ك  لت: مأل الماَف اإلناَف ". امبأل( مطاوَع  مأل(، ا:أنّ  ووجه الشيه أ ّ  ...ي:و  مشيها يالمنقو ، نحو: امبأل اإلناف ماف: 
 .192/ 1ينظر: حاشية الخضر :  ((3
وذ:ار عا  األو  أ   اليصاريي  يهريوناه منصاويا:  .ذ:ر الشارح مبالي ، األو : اي ل حع ل وجَهَه، والبانك: ِطْيَت النفسَ  ((4

ولام يخرجاوه علاى المفهاو  مياشارة: أل   الصافة مشابقة ما  بام، والاالام ب يبها ل إلاى مفهاو ،  .على البشييه ياالمفهو 
اخرجوه على البشييه يه، حي  شيهوا الصفة القاصرة ياعم الفاع  المبه  ، ووجه الشيه يينهماا: الوصافية، و ياو  الببنياة 

ا المباا  الباانك اقا  خرجاوه علاى اياا ة  أ (، والبقا ير: و .والجمع والبأني ، وطل  :  منهما يه  اعبيفاف ااعله ما يه ه أَم 
ا مذه  ال:وايي  اذنهم يجياو  .َوِطْيَت نْفعا:   ،79/ 1 القار  : مهاانك أْ  يقع البمييا مهراة: :ما ذها  إلياه الفاراف ااك: وأَم 

:و  ي اال مانع عن هم أ ْ  عليه؛ ع  بهل  وبايهه ،70اك: شرح القصا   العيع/  ي:ر ي  ابنيار أيو  ؛ ونقله307 ،33 /9
/ 9والمارا   ااك: بوضايح المقاصا :  ،1233/ 1حيا  ااك: اربشاا  الضار : أيو  ونع  ،المنصو  اك المبالي  بميياا: 

إلى ، هذا المذه  311/ 9والعيوطك اك: همع الهوامع:  ،212/ 1واألاهر  اك: شرح البصريح على البوضيح:  ،797
الخاال  ماا  عاى الشاارح إلاى إغفاا  هاذا القيا  ااك البهريا ، ولاو ذ:اره ل:اا  أولاى ااذ   النحااة ولها   هاذا  ؛ايا  الطاراوة

، شاارح 111/ 1، اإلنصااا  اااك معااا   الخااال : 113/ 1، اللُّيااا : 905/ 1يذ:رونااه اااك حاا  البمييااا. ينظاار: ال:بااا : 
/ 1، شارح األشامونك: 312، 315 ، شارح شاذور الاذه /727/ 9، شرح ال:ااية الشااية: 119/ 3الرضك على ال:ااية: 

 .191/ 1و:الم الشارح ينصه اك: حاشية الخضر :  .979/ 9حاشية الصي ا :  ،170

 هززتَبي
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ن   مزا أرزرد أل لجزل تتمزي  أي: والتعجُب، والتفضيُل، وهذا الباُب يندرج تحت باب التمييز،، وان

 الفائدة بذكر شيء مما يختص به، والمراد بالعدد: اللفاظ الدالة على المعدود.
 
 

 ْشةةةةةةةةةةةةةةةةَ      ةةةةةةةةةةةةةةةة  َ ةةةةةةةةةةةةةةةة   عَ ل  َثالثَةةةةةةةةةةةةةةةة    .741
  

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْس   ل دل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد    َ ْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
   

 َلْعةةةةةةةةةةَ َيد َو ل    ةةةةةةةةةة    ل َجْمةةةةةةةةةة   َو ْخف ةةةةةةةةةةْ   .741
  

 َ ْشةةةةةةةةةةةةةةةةةَ    َ ْ َ   َمةةةةةةةةةةةةةةةةةد َ   ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةة     َمةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ 
   

َسةةةةةةةةةة ْ   ْ   و ْثَ ةةةةةةةةةة ْ إ    ْثَ  َةةةةةةةةةة .741  ِل  ْ ثَةةةةةةةةةة  َوَْ
  

 َوَ َشةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ  هَ   ْعَ َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   َ ْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  َ ْشةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ 
   

ةةةةةةةة ْ  مةةةةةةةةدَو ل  ةةةةةةةةد       .751  َ س ل ةةةةةةةةو   َسَمةةةةةةةةد و   
  

ْ     ِْلَخ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ْخَ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ   َأو  َ   َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدْلج 
   

ْفةةةةةةةةةةةةَ      .757 ةةةةةةةةةةةةْ  م   َ ْم  ةةةةةةةةةةةة   َوَلْعةةةةةةةةةةةةَ ه  ْ   
  

ْ  أ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  َلْع    ج  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ َو ْلَجْمةةةةةةةةةةةةةةةةةة     
   

   َوأَْلةةةةةةةةةةة   َو ْخف ةةةةةةةةةةةْ  ل  َةةةةةةةةةةةدل   مد ةةةةةةةةةةة    .751
  

 لف ةةةةةةةةةةةةةة   و َجْمةةةةةةةةةةةةةة   َلْعةةةةةةةةةةةةةةَ َيد َ ةةةةةةةةةةةةةةْ  أ  َ ةةةةةةةةةةةةةةْ     
   

 
ولزو مجزا،ا ،  ْثبُت التاء ري )ثالثة( و)عشرة(، وما بينهمزا ذذا كزاا المعزدود بهزا مزذكرا  أي: ت 

وذلز  ، (1) چٻٻچ:-تعزالى  -مع تسكيا )عشرة( ذذا كاا مؤنثزا  ولزو مجزا،ا ،  زال  قطُ وتسْ 

 لززى جمززعَّ  لفززةأل رززي الكثززر ذذا وجززد، وان   ذوُيضززاُ  ذلزز  المززذكور  ذذا ُذكِّززر المعززدود بعززد اسزز  العززدد،
، وأربززعُ  اْ  رززىلى جمززعَّ كثززرةأل، تقززول: عنززدي ثالثززُة أْرلُزز ، وثززالُر أنفزز ، وثالثززُة رجززالأل أردت  نسززوةأل. وان

. ، وعشزرُة الزدراه َّ  تعري  هذا العدد أدخلت اللز   والزال   علزى ا سز  الثزاني، رقلزت: ثالثزُة الثزوابَّ
  .(2)كما أراد  الحريري /84 /ظ

                                                           
 .من سورة الفجر 2اآلية  ((1
:   ينظرروالصواب ما أثبتناه؛ ألنَّ المسألة بأمثلتها في مصنفات الحريرري  وليسرت لر لن  نرخ الخضرري .: الخضريأ ((2

 .101  101/ 3:   حاشية الخضري111  خرة الغواص/ 222شرح الملحة/ 
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ل العزدد فزفة  لجزا، ذثبزاُت التزاء وترُكهزاأل كمزا لزو حزذ  المعزدوُد مزع  فزد    ولو ُ دِّ  المعدود وُجعَّ
زززا   ))ورززي الحززدير: (2)ورجزززال  تسززعة ، وبززالعك ، (1)،مسززائُل تسززع  تقززول: هززذ   رززي المعنززى، ززْا ف  م 

ي اُ  الدفْهرَّ  ْا ش وفالأل كاا كفَّ ت ا  مَّ اا  ُث ف أ ْتب ع ُه سَّ عا بعضزه  منزع  (8)لكا  د نقل السقاطي (3)((ر م ض 
 عندي ثالثة ، وتريد: نسوة. كز : ذثبات التاء ري المؤنر عند حذ  المعدود،

ززا ذذا حززذ  المعززدود ولزز  يقفززد أفززال  بززل  فززد اسززُ  العززدد رقززط كانززت كلهززا بالتززاء، نحززو: ثالثززُة  أ مف
أل للعلمية الجنسية،  نير.أوالث خير  ما ستة ، وتمنع الفر  

 
، وجلتهمزا اسزما  واحزدا ، مركبزا  منهمزا،  زم ْمت  النفيِّز   وبنيتهمززا  ثز  ذْا جزاو، العزدد العشزرة  ض 

مززا عززدا اثنززى عشززر، وثنتززى عشززر، رززىْا كززاا العززدد  ،علززى الفززتل، ذلززى أْا ينتهززي ذلززى تسززعة  عشززر  
زز رززي النفيِّزز ، لمززذكر أثبززتف التززاء اْ   :العشززرة، كقولزز (5)مززاها ت  رْ ذ  وح  كززاا  رأيززت ثالثززة  ع شززر  رجززال ، وان

 رأيت ثالر عشرة جارية.  :لمؤنرأل حذرتها ما النفيِّ ، وأثبتها ري العقود، كقول
  

لعزد  تركيبزه، بزل  (6)أ مفا اثنا عشر، واثنتا عشزر رفزدرهما يعزرب بزالل  وباليزاء كزالمثنىأل
جزاء اثنزا عشزر   :رفزي  ولز (7)عشرة وا عة مو ع نوا المثنى، وما  بل النوا محل ذعرابأل   بنزاء،

مبنززي علززى الفززتلأل لتضززمنه معنززى )اثنا( مررززو   بززالل أل لنفززه ملحززى بززالمثنى، و)عشززر( زرجززال ، رزز
ه مضززا   ن ززذو  يفززل أْا يقززال  ،   محززل لززه مززا ا عززرابأل لو وعززه مو ززع  نززواَّ المثنززى،(4)العطزز 
ْا أردت أْا  (9)ذليزه، ْا شزئت  لزت: ثنتزا عشززرة ، وان وتقزول رزي المؤنزر: جزاءت اثنتزا عشزرة  جاريزة ، وان

 ول، رتقول: رأيت الحد  عشر  رجال .تعر   هذا النو  ما العدد أدخلت  الل  والال  على ال

 
                                                           

 .مسائُل تسع  اله ه : ب ((1
إلرو أنَّ   118/ 2واألزهرري فري: شررح التصرريح  لرو التوضريح:   1318/ 3 هب المراخّي في: توضيح المقاصرخ:  ((2

 :" ويجوز فصيحاً ". 213/ 3المخالفة أفصح  وقال السيوطي  ن المطابقة في: همع الهوامع: 
  رقرم 132/ 3ترمر ي:   سرنن ال23133  رقرم 111 - 111/ 38  مسرنخ أحمرخ: 1111  رقرم 822/ 2صحيح مسلم:  ((3

917. 
 .101/ 3في: حاشية الخضري:  ينظر قوله ((8
 .في: ب ((5
: شررح   ينظرهما مبنيان لسائر أخواتهما  وهو مرخوخ  بتغييرهما باأللف والياءو هب ابن خرستويه وابن ليسان إلو أنّ  ((6

 .1321/ 3  توضيح المقاصخ: 138/ 3الرضي  لو اللافية: 
 .113/ 2  شرح التصريح  لو التوضيح: 1321/ 3  توضيح المقاصخ: 200العربية/ ( ينظر: أسرار (9
 .200: أسرار العربية/   ينظره قام مقام النون من )اثنين( فلما قام مقام الحرف  وجب أن يبنووقيل: ُبني؛ ألنّ .. .((4
ا )اثنا  شر( التي للعخخ فال 391/ 3قال سيبويه في: اللتاب:  ((9 ولرالم الشرارح بنصره  .تضاف  وال يضراف إليهرا":" وأَمَّ

 .110/ 3في: حاشية الخضري: 
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اف حكززز  ثالثزززة، ذ ( ذلزززى هخزززر ، أي: َ س لةةةو  سمةةةد و ةةة  َأو   مةةةدو ل ةةةد    و زززول النزززاظ :)

كزززاا المعزززدود  ريهزززا ذاْ  ومزززا بينهمزززا حكمهمززا بعزززد التركيزززب كحكمهمززا  بلزززه، رتُثبزززُت التززاء (1)وعشززرة،
 كاا مؤنثا . /89/و تسقط ذاْ أ و  مذكرا ،

كزاا المعزدود مزذكرا ، وتثبزت ذْا كزاا المعزدود  رتسقط التاء ريها ذاْ  (عشرة)وأ مفا الج،ء الخيُر وهو 
، امزرأة   شزرة  ع   رجزال ، وثزالر   شزر  ع   مؤنثا ، على العك  ما ثالثزة، رمزا بعزدها، رتقزول: عنزدي ثالثزة  

ذا كانززت العشززرة بالتززاء وهززي مركبززة ُسززكِّنْت شززيُنها ُوجوبززا  عنززد الحجززا ألوان كراهززة تززوالي أربززعَّ  (2)،ييا 
أل تشززبيها   متحركززات ريمززا هززو ككلمززةأل واحززدة، وك س ززر ها أكثززرُ  بتززاء )ك تَّزز (، وبعزز  تمززي  يبقيهززا  تمززي أل

 .(3)على رتحها الفلي
 

ث  ذذا بلغت العدد العشريا أعربتها ذعراب الجمع السال ، واشتر  ريها المزذكر، والمؤنزر، 
:  وهكذا حكُ  جميع العقود ذلى التسعيا، رىْا ذكفرت  واحدا  ما هذ  العقود رل  الخياُر رزي أْا تقزول 

: جاء   روا  شْ ني أحد  وعَّ ء  جا :  روا  شْ ني واحد  وعَّ رجال ، بالل ، وأْا تقول  رجال ، بالواو، وبزأْا تقزول 
التأنيزر مزع الهمز،ةَّ، ة ، بزأل  امزرأ   روا  ْشزدى وعَّ ْحزامزرأة ، بالتزاء مزع الزواو، وانَّ  روا  ْشزوعَّ  واحدة   تْ جاء  

رززت هززذا النززو   أ   ذا عرف رجززال ،  ا  ير ْشززعَّ الالثززة  و الثف  تُ ْيززأ  يا، رقلززت: ر  أخلززت اللزز   والززال   علززى الجزز، دْ وان
 عيا  امرأة . بالتاء، ري الج،ء الول للمذكر، وبدونها للمؤنر.سْ ع  والتِّ سْ والتف 

 
 
 

ْفةة      م  ة  و زول النزاظ :) ه يجززب رزي تمييز، العززدد ن زذ :ذلززى هخزر ، أي( ...وَلْعةةَ ه   ْ  ةْ  م 
 (5)كتمييززز، عشزززريا، وأخواتزززه، وأجزززا، الفزززراء (8)المركزززب أْا يكزززوا  مفزززردا  منفزززوبا  عنزززد الجمهزززور،

دُّ بزأاف )أسزباطا ( ر  ، وهذا يُ (6) چٻٻٻٻچ:-تعالى  -جمع ُهأل تمسكا  بظاهر  وله 

                                                           
  وفيه خلل؛ إْ  ليس حلم )ثالثة( وأخواتها بعخ الترليب لحلرم ) شررة(  ولالرب الظرن  األصلينهل ا نص الشارح في  ((1

 .أ لم -تعالو  -أنَّه من أخطاء الناسخ  وهللا 
قررال الرضرري فرري: . 202 -201/ 1معجررم لغررات القبائررل واألمصررار:   237 /2المزهررر:   911/ 2ينظررر: الصررحاح:  ((2

 .: "وهي الفصحو"271/ 3شرحه  لو اللافية: 
معجرم لهجررة   237/ 2  المزهرر: 911/ 2  الصرحاح: 121/ 2  األصرول فري النحرو: 211( ينظرر: إصرالح المنطر / (3

 .117تميم/ 
  حاشية 318/ 2  همع الهوامع: 111/ 2  شرح التصريح  لو التوضيح: 301/ 3ينظر: شرح الرضي  لو اللافية:  ((8

 .111/ 3الخضري: 
 .379/ 1ينظر: معاني القرآن:  ((5
 .من سورة األ راف 110اآلية  ((6
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رر ة أل ذْذ لو كاا تميي،ا  لوجب تزذكير العزددياأل أ ْي:  بدُل كلٍّ ما )اثنتي عشرة(، والتميي، محذو ،
 .(1)لاف السبط  مذكر  

 
َ ةةة   و ْخف ةةةْ  ل ةةةدل و زززول النزززاظ :) ئ زززة، اف جزززن ذأ ْي:  (،وأَلةةة    ةةة    م  وجزززن  ألززز أل    مَّ

ئ ة يضاراا ذ  ذلى مفردأل  شتمال ال زذ ْت مَّ على العشرة والعشريا، راجتمع ريها ما تفرى ريهما، رأخ 
ئزززززةألأل رعومزززززل ادأل ولاف اللززززز  عزززززو   عزززززا عشزززززرَّ مالعشزززززرة ا ضزززززارة، ومزززززا العشزززززريا ا رزززززر مزززززا 

ئ ة تقول: هؤ ء  (2)معاملتها، ،مَّ ، وعنزدي  /89 /ظرجزلأل ئ تزوألزُ  درهز أل ، مَّ ، وثالثزُة ه  َّ رزر أل ا ثزوبأل
، وتُثبت رزي المضزا  ذلزى  ويشتر  ريهما المذكر والمؤنر، وُتحذ  التاء ما المضا  ذلى المئيا 

ئ ة عندي ثالث رتقول: (3)ألاللو  ، وخمسمَّ ئ ة ثوبأل ، وثالثُة ه   نا ة.مَّ  نا ةأل، وثالثة ه   جملأل
: أيزا  ثالث ، والزال   علزى المضزا  ذليزه، رقلزت  ذا عرفرت هذا النزو  أدخلزت اللز   ئ زة وان الزدره   ومزا مَّ

 الدره  . رعلت بثالثة ه  
 

  

                                                           
الفراء  لو   117/ 2لشاف: الوتابع الزمخشري في:   382/ 2معاني القرآن وإ رابه:  لو ه ا خرجها الزجاج في:  ((1

ولرل قبيلرة  .لون )أسباطا( تمييزاً؛ فهو جمرع صراخ   لرو الواحرخ منره  وقرال:" ألّن المرراخ: وقطعنراهم اثنتري  شررة قبيلرة
ف خالخ األزهري في:  قرول   112/ 2شرح التصريح  لو التوضيح: أسباط ال سبط  فوضع أسباطاً موضع قبيلة ". وضعَّ

 الزجاج  ومال إلو م هب الفراء.
 .111/ 2يبخو في ه ا التعليل شيء من التللف  وقال به لير الشارح  ينظر: شرح التصريح  لو التوضيح:  ((2
 .والصواب ما أثبتناه  : األلفب ((3
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ززد ذضزارة أ ْي:  (،وجمةة   لعةة يد  ةة  ألفةة و زول النزاظ :) ئ ززة  زد ُوجَّ ذلزى جمززعأل  لزيال ، كقززراءة مَّ

ةْ  ثَةاَلَ  چ:(2)والكسزائي (1)حم،ة ، َ ة   َوَلل ث ةو    ة  َسْ ف    ة    َ  م  ئ زةبىضزارة ) (3) چس  ( ذلزى )سزنيا(، مَّ
ئ ززة)سنيا( تمييزز،  للزرزز ، و  مَّ ززأل لشززبهها بالعشززرةأل ذذ هززي عشززُر عشززراتأل كمززا أاف العشززرة  عشززرُة هحززادأل  اْ م 

ئ ززةينززوْا ) ث  مَّ ئ ززة( يجعززْل )سززنيا( بززد   مززا )ث ال  :  (8)بيانززا  لززه،   تمييزز،ا أل لززئال يشززذف أ و  (،مَّ مززا وجهززياَّ
ئ ةجمُع تميي، ال  ، ونفُبُه.مَّ

ئ زززةوكمزززا شزززذف ذضزززارة ) تميي،هزززا بمفزززردأل منفزززوبأل رزززي  زززول  (5)( ذلزززى الجمزززع، كزززذل   شزززذف مَّ
 :-ما بحر الوارر- (6)الربيع

ئ تزززززززززززززززززززز ذذا عززززززززززززززززززززا   اْلف تززززززززززززززززززززى  ْياَّ عامززززززززززززززززززززا  مَّ

زززززززززززززززرفُة و الغ نزززززززززززززززاءُ    ر ق زززززززززززززززْد ذ ه زززززززززززززززب  اْلم س 
(7)

 

  

 .(4) النفُع، والكفايةأ ْي:  ، والمد،يابفتل الغ
كلُّ مزا ،اد علزى العقزد ذلزى  -ة مكسورة ، و د تخف التحتي   بفتل النوا وشدِّ -( و ل       و ول الناظ :)

العقد الثاني ريطلى النفيُِّ  على الواحد رما روى، بخال  )بضعة( و)بضع( رما ثالثةأل ذلزى تسزعةأل، 

                                                           
 وهو  189/ 1راءات: معجم الق  131/ 1 لي الفارسي: أبو  الحجة للقراء السبعة   370ينظر: السبعة في القراءات/  ((1

اء السربعة  تروفو سرنة   مارةأبو    11ر/ : معرفرة القرراء اللبرا  ينظررهر 111حمزة بن حبيب بن  مارة اللوفي  أَحخ القرَّ
 .299/ 2  األ الم: 213 -211/ 1  لاية النهاية: 19
 .189/ 1معجم القراءات:   131/ 1الحجة للقراء السبعة:   370ينظر: السبعة في القراءات/  ((2
 من سورة اللهف. 21اآلية  ((3
ح الشارح بأنَّ إضافة )مئة( إلو مميزها المجموع شا ٌّ من وجهين  وأللب النحراة فري حرخيثهم  رن جمرع  رن هر ه  ((8 صرَّ

رو ال ُتنعرت قرراءة ا ضراف ة بالشر و ؛ فهري المسألة يستعملون للمة: قليل  أَو نزر  إلو لير  لرن  وال يطلقرون الشر و ؛ حتَّ
:" بررل هرر ه القررراءة مختررارة  وحجتهمررا أنهمررا أتيررا بررالجمع بعررخ 111زر ررة فرري: حجررة القررراءات/ أبررو  مترواترة سرربعية  قررال

ثِمَئرة(  لررو األصررل؛ ألنَّ المعنررو فرري  لررن هررو الجمررع  و لرن أنررن إ ا قلررت:  نررخي مئررة خرهررم. فررالمعنو: مئررة مررن قوله:)ثال
ز ابن ليسان قياسهالخراهم. والجمع هو المراخ من  / 2  همرع الهوامرع: 1321/ 3: توضيح المقاصخ:   ينظراللالم ". وجوَّ

318. 
 .السيا  يتقضيها[ زياخة ...] ((5

رر  مرن فُرسران  .وهو َوْهم   .: أبي الربيعصلين( في األ(1 والصواب: الربيُع بن َضُبع بن  خّي الَفَزارّي  شا ر  جاهلّي معمَّ

  خزانرة 121/ 2  ا صرابة: 1021/ 2: المؤتلرف والمختلرف:   ينظررالعرب  وخطبائهم  وُحلمائهم  أخرن االسرالم فأسرلم
 .381  381/ 9األخب: 

فقرخ أَْوَخ  ...وروايتره  نرخه:  208/ 1نسبه إلو الربيع فري: جاءت نسبة ه ا البيت في لتاب سيبويه إلو شخصين  فقخ ( (7

ةُ والفناء  ُثمَّ  اخ ونسبه إلو يزيخ بن َضّبة في:  فقخ َ َهب المسّرةُ والفتاُء. ولم أقرف  لرو شرعر  ...وروايته:  112/ 2الَمَسرَّ
/ 3  شرح اللافية الشافية: 312/ 1  األصول في النحو: 1021/ 2مجموع ألَحخهما  وهو للربيع في: المؤتلف والمختلف: 

رِحيح أَنَّ 383/ 9  وليرها؛ حتو قال الخطيب البغخاخي في: خزانة األخب: 1321/ 3  توضيح المقاصخ: 1119 : " َوالصَّ
   معجرم شرواهخ النحرو21/ 1: معجرم شرواهخ العربيرة:   وينظرراألبيات للربيع بن ضبع اْلَفزاِرّي؛ َلَما َرَواَها لَُه جمٌّ لفير "

 .11  رقم 217الشعرية/ 
 .191/ 8ينظر: ته يب اللغة:  ((4
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زا )العقزد( رهزو: مزا كزاا مززا  (1)ولهمزا حكز  الثالثزة رزي ا رزراد، وا ضزارة، والتركيززب، والعطز ، وأ مف
 .(2) اللو أ و  المئات،أ و  العشرات،

ثمانيززة   كززز : ومزا النيزز  ثمانيززة ، رززىذا ركفبززت  تكززوا كحالهززا  بززل التركيززب، رتكززوا بالتززاء رززي المززذكر،
:  ثماني عشزرة   كز : عشر  يوما ، وبحذرها ري المؤنر، ليلزة ، لكزا ريهزا بعزد الحزذ  حينئزذأل أربزع لغزاتأل

 .(3)رتل الياء، وسكونها، وحذرها مع كسر النوا، ورتحها
زز ، ريقززدر عليهززا ثمززاني نسززوةأل  كززز : ب، رززىْا أضززيفت ذلززى مؤنززر كانززت باليززاء    يززر،كفززر  ا ذذا لزز  تُ وأ مف

، وكززذا ذاْ  ذلززى مززذكرأل ربالتززاء    يززر، كثمانيززةَّ أ و  الضزز ُّ والكسززُر، ويظهززر الفززتُل، لزز  تضززْ   رجززالأل
، رززىا كززاا مؤنثززا  رززالكثير ذجراؤهززا كززالمنقوص، /55/و والمعززدودُ  ،  مززا النسززاءَّ  جززاء   كززز : مززذكر  ثمززااأل

، و   ، ويقزال:    تُ ْيزأ  ر  ومزررت بثمزااأل ، بزال تنزوياأل لشززبهها  تُ ْيزأ  ر  ثمانيزا ، بزالتنوياأل لنزه مفززرو   ثمزاني 
( لفظا  ومعن ى،زب  .(5)مع ذعرابها على النوا وي قَّلُّ حذُ  الياءَّ  (8))جوارأل
 

*** 

                                                           
رلناه مرن أقاويرل  .118/ 2ينظر: شرح التصريح  لو التوضيح:  ((1 خ قولره:" الَّرِ ي َحصَّ ونقل أصحاب المعراجم  رن المَبرر 

يين واللوفيين أَن )النَّي ف( من َواِحَخة إِلَو َثاَلث / 11: تهر يب اللغرة:   ينظررإِلَرو تِْسرع" و)البِْضع( مرن أَربرع ...ُحّ ا  الَبصر 
 .111/ 3ولالم الشارح بنصه في: حاشية الخضري:  .111/ 21 :  تاج العروس312

 .111/ 3  حاشية الخضري: 118/ 2  شرح التصريح  لو التوضيح: 171/ 1ينظر: المخصص:  ((2
/ 3اللافية:  قال الرضي في: شرحه  لو .219/ 3همع الهوامع:   98/ 11ته يب اللغة:   111ينظر: خرة الغواص/  ((3

ا الفتح277 وجاز ح ف اليراء  مرع  ...وجاء إسلانها لثيرا؛ لتثاقل المرلب بالترليب ...الياء تحتمل الفتح لخفته فألنَّ  ؛:" أَمَّ
مرلبرة مرع قلته  لالستثقال؛ أيضا  وبعخ ح ف الياء  ففتح النون أولرو مرن لسررها؛ ليوافر  أخواتره ألنهرا مفتوحرة األواخرر 

 .العشرة  ويجوز لسرها لتخل  لو الياء المح وفة "
  حاشرية الصربَّان: 1202/ 3  توضيح المقاصخ: 81/ 1  المصباح المنير: 119/ 10ينظر: المحلم والمحيط األ ظم:  ((8

 .108/ 3  حاشية الخضري: 311/ 3
 ومنه قول الراجز:  ((5

 فَثْغُرها ثمانُ لََها ثنايا أَْربع  ِحساُن *** وأربع  
 .117/ 2  شرح التصرريح  لرو التوضريح: 1191/ 3  شرح اللافية الشافية: 277/ 3ينظر: شرح الرضي  لو اللافية: 
ث فيهرا الشرارح  رن )ثمانيرة(   98/ 11ونقل األزهري في: ته يب اللغة:   رن األصرمعي أنَّ هر ا خطرأ. والفقررة التري تحرخَّ

 .108/ 3بنصها في: حاشية الخضري: 
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 (1) ب[ج

 
 

ْْ ِ بببببببِ ِبَواْنِصبببببببْ   ببببببب .351 ِل ََْو) ََْ،ِأببببببب َْ  ) َمبببببببَ ََْ،َأببببببب
  

َ  ِتْ ببببببببببوا   َ بببببببببب ْ  ن ِ بببببببببب َ َتَأجُّ  ل َوَعببببببببببْن َ،ْصبببببببببب
   

 
أي: انصبببُ وباو بببًا اابببًًا ىاالبببًا  حبببك ااىًللببب ب دبببا  اونبببع ًى ا بببا   ببب  اببب   ًبببا      حبببك 

ب ل  بوب ندبو:  َل ب َل هحهبوبب وأه ب ًا ره للب ه  نه اهبدل ًبا أه ى اُ  ااوضب،ب ووبو: ًبا أ باًلب وأه اب ب ي  ه أه مل  هبرب ال أهو   بًابأه  ر  ال
بع   ل   ره  ب ال ده  :ندو (2) اا رضب :  ارابًاباًلب وهلل  رُّهب َه اب ُه وباا ااحب نه ااباي نهبأه  بو ً ب ب أهيل اب ًبا أ ل
 وواا ًن ىًلل  اانا ةب ووو اهللسه ًدواًل  ن هيء. (3)َي اافروالةب ااااً ب  واا اارا ب 

 
َ  وقبو  اانبا:م:) :  (بانصبب ( ًصبب ر دبا  ًبن َا بب  )تأج بب .أهيل  ُ ىه ها  بًا. أو: اا ى ابب أهو  ًب

:  ًف وٌ  ألاحوب ب وقوابو:)أهيل ( ًف بوٌ   بو ِتْ بوا  ألا  إنهاءب َ  ب ااى ابُ  َوبو  حبك دباا ًضباا 
ب ووببو ااًنااببُ اًببا صببن و اانببا:م  دلبب  ااببر انصبب )بابب وبباه ( وبباا إاا اببان ااًببرا   ببااىحو ااىًللبب ه

ف بببو  ) ُب ًنبببو  ًو ( ًدببباوٌاب انصببب ااًابببأاة   ببب  ااىًللببب ب اابببن  األ:وبببر أن  ااًبببرا ه  بببو ااًى اببب
ب ال  ِتْ وا  وااىق لر: ااًًا  حك ااىًلل   َدلنئا  لاون ) َ،أبْ (  ألن  )انص )ب( ًنصو ًا  ف    ًضًر 

:  وااىق لر: واال مل ىبحلوًاب ب( ال ىنصُ ااًى اُ ًنو   ُ  ًنو.ىبحلوًا اًأهيل  ى ا
:  (بن ِ ب )بًى حٌق  ب (وعْن ،صْ  وقواو:) نبوببي ااىحبوب  بن اافصب ب ل نبي ال لابو  ىقب م ااًنصبُو أهيل
َل ه  حك ) َل ب ل (ب وال ىبق  مل ااًارور  اا اء  حك )ًا(ب وال  حك )أ ب وال: اهبدل (ب َال لقا : ًبا  لب ًا أه أ نه

بببدل  لببب ًا ًبببا أه  ب وال:   لببب   أه اه بببدل نه اافصببب   بببلن َ ببب  ااى ابببُ ًو ًوابببو   لبببر ااًف بببو  ب وال لابببو  نل اب
بنل ابوال  اب  ااى اُ األو ب و  لر اافا ب  َبي اا بانيب َبال ىقبو : ًبا أدابنه لبا   ب ه اهللب  لب ًاب وال: أدل

اب  انه ااااًا  ل ًاب وال: أدل ب وال ىقو : ًا أدل .اا خ ب   ل    نل ااااًا   ل  
 

                                                           
 .ىقالم ًا ة اااىاُ [  لا ة لقىضلوا...] ((1
 .ااى اُ اااًا ّي اااي لقا حو ااقلااّي )ااوض،( لقص  ااهارح  ب)اا رض(: ((2
األقُر أن  ااًرا   ...:" قواو: وهلل  ره َارااً -.292/ 2وقا  ااص ان َي: داهلىو:  .323/ 1لن:ر: هرح ااىصرلح  حك ااىوضلح:  ((3

ىهضه وب ًن   ي أًو  وأضلا إاك اهلل  ىهرلفًاب ل ني أن  ااح ن اااي ى اى  و ًًا لحلق أن لضاا ولناُ  -ى ااك  -ونا ااح ن اااي ارل
   اهَرو و :ًو دل  اان غااء اواا اارا  ااااً  َي اافروالة ".-ى ااك  -إاك اهلل 
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 بأنل ابان ًى حقبًا  ااف ب ب  (1)واًل اف ب  ااى ابُبًارور  إاا اان ً ًأهو  ولاو  اافص ب  :راب
ببنل   لبب   اببااس. وبباا إاا اببم لاببن َببي ااً ًببو  ضببًلٌر ل ببو  اهببدل ًببا أه  ع:اقوابب اب نه  نبب ع ًببار ًاب وأدل

ال  ى لن با أقلب هحه  بو أنل  /25 /: حك ااًارورب وا  اهبنه  ااراب  أنل لصب قهب ًو اافص ب اقواوم: ًبا أدل
ب وقبب  ور  َببي اااببالم اافصببلح ًببا لبب    حببك اببوا  اافصبب  ُه رضببي اهلل - اقببو  اببل نا  حببيّ ب لاببا

ب ب ل  بب دلن ًر   و(2)َي دق   ًار  ن لاار - نو ورآه ًقىواًلب ووو لًاح ااىراُ  بن واوبو: أ ل
حببببببي  أه هببببببا االلهق:هبببببب ًبابببببب  ال ه ببببببربل ًا  (ًَ نببببببك )أه  (3)بان أهن أهرهاع صه بببببب ب ل :   ل ب  (4) هببببببيءأهيل أهبببببب    حببببببي 
ًبابب  ال( :  ًو نك) لببًا  حببك األرضبأهيل لببو هبباوٌ  ااببوا  اافصبب   اانبب اءب  (2)ًًر ب َو ووبباا غلببرب ن:ببم 

ووبببو )أه هبببا االلهق:هبببان(  دببباا دبببرا اانببب اءب وهببباوٌ  أهلضبببًا اابببوا  اافصببب   ااابببار وااًابببرورب ووبببو 
(ب وهاوٌ  أهلضًا ااوا  داا اا اء ًن ااًى اُ ًنو     ااى اُ اا اني  ن  اإللالء   حي  (بب) ه  )أن 

(  ألن  األص ه ب أهو  .)أنل حي   : أ ل ب ل  أهنل أهرهاع ااا  ه
 

*** 
 

ِْ ِمببببببببببببببنْ  .351 ِْ ا ت ْ ِ بببببببببببببب   َواْ ِنِ َمببببببببببببببَ َْضْ،أبببببببببببببب
  

ل ِمبببببببببببببَن ا ن ْ بببببببببببببِ  ََِمبببببببببببببنْ  ْ    لِ ببببببببببببب    ِ،ْأببببببببببببب
   

355.  ِْ بببببببببببببببببببب ل تَبببببببببببببببببببب  ل َوِ   َتَ َ    م َصببببببببببببببببببببف ا 
  

 ْْ ل َوََْ،أببببببببببببببببب ِْ  ِ َغْ بببببببببببببببببِف َمْ أ بببببببببببببببببوْ   َ،َِعببببببببببببببببب
   

 ََْ بببببببببببببِ ْ ل وَََ ببببببببببببب ْ  ِت ِ َمبببببببببببببَ   ْ بببببببببببببِ    َْ وَ  .351
  

بببببببببََن  َْ  َمبببببببببَ َ ْأبببببببببَق ا  بببببببببفوِ  َ بببببببببْ  َ،َ ببببببببب ْ َم
   

  
  

                                                           
ي إاا ىو اافص   اادا  273/ 2واألهًوني َي: هردو  حك األافلة:  ب999/ 2 نق  ااًرا ي َي: ىوضلح ااًقاص : ((1 ب  ن اااًر

ا أدان إداانًا  ل ًا. ونق  : أ و  وااًص رب َىقو : ًا أدان ًار ة ون ًاب ًو واأل وري َي:  ب2572/ 4دل ان َي: ارىهاا ااضُر
صدو واب ندو: ًا أدان اوال  خحبو  ل ًا. ن ا ن الاان إاا ىو اافص   ب ب32/ 2هرح ااىصرلح  حك ااىوضلح:   )اوال( ًو

..  ن  اًر  ن ًااع اا نايب ًواك  ني ًخ ومب ًن أوائ  ًن أاحمب قى  ااًهراون أ اه وأًو و ا وهب هو  اا  وات اح وا ً، .((2
ح م  -اان ي  حلوب واه ح ك اهللب  ه / 4ب أا  اا ا ة: 253/ 2اإلصا ة:  ب439/ 2: االاىل اُ: ب لن:روب 37قى  َي وق ة صفلن انة  -صه
43. 
. وام أقا  حك ًن لاار واا األ ر َي ًصنفات األدا ل  واآل ار وااىراام ب وااصواُ ًا أ  ىناه: ًان ال. وااا األًر َي اآلىلةُ ((3

نًا أا ر اانداة ًن االاىهوا   و اًا َ   ااهارحب لن:ر: هرح  ً ة ااداَ:/  هرح  ب999/ 2ااًقاص : ىوضلح  ب725وااىوارلخب وا 
 .21/ 3وً، ااوواً،:  ب273/ 2األهًونك: 

 : هيء. وااصواُ ًا أ  ىناه.ُ ((4
 .344/ 15ىوالُ ااح ة: لن:ر:  ((2
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 :(1)هروط   ااىفضل   ًانلةب    ب َل حي ااى اُب وأه  ل َب  أي: لهىرط ااوا   ناءب 
 األو : أنل لاونه ًن َ     َال ل نك ااع ًن ندو: اادًار.

ب ه  واا باني: أنل لاببونه ًبن  ال ببيي  َبال ل نببك ااببع ًًبا  ا   حببك ااب ال ب ندببو: ببدل ااببن  خرجب ىه رجب واال
َل ه ه ندو: ًا أه  (2)ال ولو  احً روا. الهب ول ا أه ًه اح راومب وه  طاهب  ل أاا  َي أ

.  واا اا : أنل لاونه ًن ً  ت 
ًا ىاًًاب َال ل نك ااع ًن: نب لمهب  .وله هع بولهاهر واارا ،: أنل لاونه ًن ًىصر ا  ىصَر

 .وااخاًس: أنل لاونه ًن ىاميب َال ىقو : ًا أاونه  ل ًا قائًاً 
:  واااببا س: أنل لاببونه ًببن قا بب   احًفاضببحةبب نببك ااببع ًببن ندببو: ًبباتب  ل َببال لب   اا لببا ةب وااببنق أهيل

 ي.نب وَه 
ُه  ل َال لب   ا ،: أنل لاونه ًن ااً ني احفا  وااا رب  لب ًاب إال  نك ااع ًن ااًاوو ب َال ىقو : ًا أبضل

بي  حلنباب ا اح ناء احًاوبو ب ندبو:  بنلبت  دااىبعب و بوب َلابو  اابعب َىقبو : ًبا  (3)إاا ااف   ًالً 
ا أ واه  حلنا.   أ ناه  دااىعب ًو
ُب وأَ ب ب ااىفضبل ب  حبك أَ ب ب واا اًن: أنل ال لاونه اامه َا   : ندبو اااي لبصاغب ًنو َ ال ااى اب

ب واهوب هب  ب وههوب ه . هربجه ره ًب  وده
بب اا  ه م   بببضه وا  رت َلببو ااهبببروطب  ااهببروطب  /21/و  ب ب ولببىىك  ًصببب ر ااف ببب  َلصببباغ ااببع ًًبببا ىبببَو

ببَل اا ببا م ابب  ض ااهببروط ًنصببو ًا   بب  )ًببا أه  (  ه بب ل َل ب اببرورا  اا بباء   بب  )أ َهللنب  (ب ًو إاببك َا بب   ًبضببا
ببب (4)ااف ببب ب بببا أههه ًه بببا أه دل     ه َىقبببو :  ىهبببوبب ًو بببا :هبببمه انل  ل راه بببأهال طالقهبببوبب وًه بببا أه  بببره اال وبب ًو مه ًبببا :هببب ل ىخرااه

وب وأه ب ل  دًرىبوبب وأهال برل  ههوحةب  ه  مل   لاضب :ب ب وأه ل ُه رب ُه ول وااهّ  (2).نولل ضب حة َي اا بلن وبي: أنل ىهبو
 َوو وصٌا ًً وٌح. (3)رقٌةباوا هوا  ب 

 

*** 

                                                           
 .72ب 37/ 2ب هرح ااىصرلح  حك ااىوضلح: 239/ 2ب هرح األهًوني: 993ب 993/ 2لن:ر: ىوضلح ااًقاص :  ((1
ا .73/ 1لن:ر: اااىاُ:  ((2  ً ب وأ نل ر ا ّي اادروا ور ا ّي األصو  ال لبصاغ ًنو  ألن  َي ااع اقوط ألص   و  ه  ًب َوو ًا اه

/ 2: هرح ااىصرلح  حك ااىوضلح: ب ولن:ر235/ 4ب واارضي َي: هردو  حك ااااَلة: 179/ 4ال ولوب وااً هر   َي: ااًقىضُ: 
39. 
 .399/ 3: ااًخص : ب لن:رلنا.. ًن ااّ وو ووو: اااب لرب أي: ىا  ر  ح.((3
َهللنب إاك َا   ااف   " قواو: " ((4 نًا لاون َي )أه  .ًبضا ا )ًا أه    ب  ب َل ال لاري  حك ااصل ىلنب وا   ً ( َإنًا لضاا ًص ر  ه  ه َل و( َقطب وأه

 .ااف   اا ا م إاك ًف واو
 .هوحىو  حلنا : ُ ((2
رة َبي اهوا ب اا هلن. ىوالُ ااح ة: وقل : ااهّ  .223/ 3ب ًقاللس ااح ة: 1743/ 2لن:ر: ااصداح:  ((3 ًل  .23/ 3ولحة: دب
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  :باب
 
 ت  االس

 
 اءن  ث

 

اب   بىذذل بثن فذذم    ص  بث ذذ ل  نذذ   أي: هذذ ب بذذلم بثنىذذفذلك  نذذ ثق نذذص ر ذذ ر بثناذذ ا مبع
 بثنلامبلِت.

 مأ ن ل بالىفذللء نُي لُر علك أابفة أنمٍا: 

 .(1) علك رخابج زيٍ   بأْص  لص بالىفذللء نفا ا 

معلك زيٍ  بثنخا ِج نص غيا جلىه  بأْص  لص نلق فلا 
 (2). 

(معلك ث ظ زيٍ  بثن  ما بف   ْص ثل ي ص ُنْخا جلا  نل ن  بالىفذللء بثن اغ)رالا   مبع
 (3). 

(معلك نجنمِع زيٍ  م  .)رالا

نلذذٍ  علذذك نذذل يللىذذبه  مبثنللىذذم نذذ  هذذ ا  مبهذذ ا بالعفبذذلابت بخفل ذذت بثفبذذلابت  نيلنذذ  نذذ   ذذ    
بثفاجنة هلل بثل ظ   ل ه بثنلامُم  أنل   ثق بثقليمب ا 
 عص بثىف  بثف فلزبل ا لق ا  

(4). 

 

***  

                                                           
 .نحو: جاء القوم إال زيدا   ((1
 .نحو: جاء النساء إال زيدا   ((2
 .نحو: ما جاء إال زيد   ((3
وهو سعد الددي  مسدعود  د  عمدر  د  ع دد أ، مد  عرمدة العر يدة وال يدا   ،22/ 2ينظر: شرح التلويح على التوضيح:  ((4

: ، ينظدر، وقيل غيدر للد ـه 397والمنطق، م  مصنفاته: ارشاد الهادى، وشرح الَتْلِخيص، ومختصر المعاني، توفي سنة 
  .228/ 12، معجم المؤلفي : 707/ 2، ال در الطالع: 112/ 2، الدرر الكامنة: 282/ 2 غية الوعاة: 
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751. ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ َْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ث  ت  أَداُة االس  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْا  ال   س   نا ُهَن
  

ْْْْْْْْ ا ْْْْْْْْ    َس َْْْْْْْْدا  ُس ْْْْْْْْا  َ  اَ، َُ َْْْْْْْْا   ُْْْْْْْْ،  َا  َغي 
   

 

ذذذ :لذذذةب ىذذذا بثىذذذيص علذذذك زِ –ى مِىذذذم    بث بثذذذة عليذذذه ىذذذفة : رال   ءأي: أث ذذذلظ بالىذذذفذلل    -لِاض 
 ب.   ع  م    للش  ل  م       خ  م    اُ يْ مغ  

 :ذذذل – علذذك زلذذة ُهذذ ى -بلثضذذل -ُىذذمى :ذُذذل    مهذذ : نذذل فقذذ  ل   (1)  ثغذذلت  أابذذ   )ىمى( ذذُذذل  ثذذ  
ا  ثلمزص ث ص هلل  علك مزص ى نلء -بلث فح–ى مبء  علذك مزص  -  مبثنذ بلث ىذا– (2)ذل ِىمبء  ُيقا 
 مثه ا ب ث لظ للالت    اهل بثنالف بقمثه:  ِبللء

751. ْْْْْْْْْْْ َْْْْْْْْْْْتث ن     ُْْْْْْْْْْْن ُبس  (َْفَنص  ْْْْْْْْْْْا ) ال   َ َجَ 
  

ْْْْْْْْْْْْْْْْْا    َذا  ْْْْْْْْْْْْْْْْْاَ  تَاب  َْْْْْْْْْْْْْْْْْاُ  َك ْْْْْْْْْْْْْْْْْا ال َك  ُب َجَ 
   

ُ   ال  َ،ُجْْْْْْْْْْْْْا .751 ْْْْْْْْْْْْْاَ  ال َقْْْْْْْْْْْْْ    َتُقْْْْْْْْْْْْْ ُقو َم
  

ال ا    َيْْْْْْْْْْْْْْْتُ  ْْْْْْْْْْْْْْْد  ْْْْْْْْْْْْْْْن   ا   َتَفْْْْْْْْْْْْْْْ  ان ص       َ ان 
   

 جْْْْْْْْْْْْْاُق  ال  و َبْْْْْْْْْْْْْا َجْْْْْْْْْْْْْاَ  ال،  قُ  َتُقْْْْْْْْْْْْْ .761
  

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْدا   ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْد  ال ُبَ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْا  َزي        ال  َزي 
   

ْْْْْْْْْْق   .767 َْْْْْْْْْْ، َكاب    ا    ُيَكْْْْْْْْْْ   ُذ  النفْْْْْْْْْْ   َغي 
  

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ َس َُ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْاَ    َذا     ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْق  َك  ن  ال َ َ اب 
   

ْْْْْْْْا وْكْْْْْْْْ .761 ْْْْْْْْ   َب ْْْْْْْْ    ُث ْْْْْْْْ   ال  َ    ْْْْْْْْا َأَت  َب
  

ْْْْْْْْْْْْْْْْْدا   َْْْْْْْْْْْْْْْْْ،  ُ   ال  َزي   /11 /ظالُبَزب بْْْْْْْْْْْْْْْْْا َض
   

761.    ْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْد   َ ام  َْْْْْْْْْْْْ    ال  ل َزي   َ َبْْْْْْْْْْْْا س 
  

،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ( ل َغي  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْال َاف     ) ال  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْذ        َه
   

761.    ْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْ،   َلك  ْْْْْْْْْْْْْا َيج  َْْْْْْْْْْْْْا  َ تَال َياَه  َا
  

ْْْْْْْْْْْْق ال َجْْْْْْْْْْْْ،   ث  ْْْْْْْْْْْْ   النصُْْْْْْْْْْْْن ب   أيضْْْْْْْْْْْْا    م 
   

 

(ذأي: ل ذذُل بثنىذذفذلك بذذ  ىذذمبء  ذذلص   رْص مقذذ   بفذذ  فنذذلل بث ذذ ل بثنذبذذتِ ُمجمبذذلا  بثلاذذمُ  )رالا
ذم     با ْيذِل رال  ز  مْ بذلثق   تُ اْ ا  ن  م    ُل رال  زي با مْ بثق   لل  نلثنفا  للم: ق    نلق فلا أ م  نفا ا  ءبالىفذلل ُت بْ ا  ض 

ل  مْ ُت بثق  بْ ا  ض  م    نلابا ُل رال  لِ مْ بثق   لل  مبثنلق   للم: ق    زي با رال  ي   اُ  تُ قْ ا  لْ منله للم: أ    ل  رال  زي با مْ بثق  
مجلء هلل ن  ثغٍة   بلمُق رال  ببص  زي ٍ  ءمنص بثنلق   للم: جل  بلثقمِل رال  لنلابا  تُ اْ ا  ن  م    نلابا رال  لِ 

                                                           
معجددم  ،238/ 2توضدديح المقاصددد:  ،122/ 2شددرح الرضددي علددى الكافيددة:  ،111ينظددر: الصدداح ي فددي فقدده اللغددة/  ((1

 .283الفصيح م  اللهجات العر ية/ 
 .: "وهي عغر ها"221/ 2  :قال ا   هشام في: عوضح المسال ((2
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-ففذلثك  -نذ  قمثذه  (2)بثانذ ِ  قذابء     عليهذل ن ذمل    جمبُز بإلفبذلِع علذك بإلبذ ب ِ  (1)ل لهل أبم ليلص

ن ُه   ال  َم  يق  چ:  بلثانِ   ب    نص بثمبم. (3) چ َفَ،، ُ  ا ب 

 ُل.مْ ىلا بثق  ا  رال ن   ج  ا  خ  م    لُ مْ رال  زي با بثق   أل نق نلا للم: قلل    مىمبء  لص بثنىفذلك نؤخابا  نل فق ل

ْص مق  بثنىفذلك بف  فنلل بث  ل بث ي  بنذبٍت:ث ْيس   مبع

مجذلز رفبلعذذه ثنذل قبلذذه   ءنذنْص  ذلص بالىذذفذللء نفاذ ا جذذلز لاذُم بثنىذذفذلك علذك بالىذذفذلل
    مثذذذْل ي  ُذذذمهذذذم بثنخفذذذلا رْص ثذذذل يفقذذذ ل بثنىذذذفذلك  نذذذ  بإلعذذذابم  علذذذك أل ذذذه بذذذ ُ  بفذذذٍ  نذذذص  ذذذ   

ال بخْ  (4)بث اُ     زي با.رال   للىلا هُ ُت جلثِ لْ  ُ  يص     لِ ل    أ  لِ لء  للم: نل ج    فيا  بثلامُ مبع

  أ م نفلك نق   أ م ث ظلا نق   أ م بنذبٍت هم أْص يفق نه ل    ث ظلا منفلكث ْيس   مبثنابُ  بنل 
 لل  ل ق  ننذل  بثل   ث ظلا منفلك للم: ن    بىف هلل  نؤم   بلثل    أ م نق  نفلك  أ م له   ث ظلا منفلك

ذذذأ   پ چمنذذذذل  بثل ذذذ  ث ظذذذلا نقذذذ  للذذذم:  بذذذلثان    زيذذذ   رال   جذذذل ُ بثا   منذذذل جذذذلء    بلثلاذذذمِ    زيذذذ با    رال  ل 

: -ففذذذذذلثك  -منذذذذذذل  بثل ذذذذذ  نفلذذذذذك نقذذذذذ   قذذذذذابء  بثانذذذذذِ  نذذذذذ  قمثذذذذذه   (1) چڀڀڀ

ن ُه   ال  َم  يق  چ مللم: ق   اج   يقم   ثذق  (6)    ص  )شابمب( ن  فأمي : ثل ي ملمب نل  چ َفَ،، ُ  ا ب 

                                                           
 .232/ 2ينظر: ال حر المحيط:  ((1
إعراب القدراءات  ،122/ 1معاني القرآ : ألعمش رضي أ عنهم، ينظر: وعُ ّي وارويت هله القراءة ع  ا   مسعود  ((2

 .723/ 1معجم القراءات: ،228/ 2الدر المصو :  ،92شوال القراءات/  ،227/ 1الشوال: 
 .م  سورة ال قرة 239اآلية  ((3
إال  االسدتثناء متصدٍ  مث تدا ، نحدو: مدا قدام القدومُ .. وكلل  إْ  لم ُيس ق االستثناُء المتصُل المنفدي   كدٍمق ق لده، جدرى فيده .((4

ا لم  قدال: قدام القدومُ  ا، رد  ا. و زيد  ونقدل  ،202 -203 ،202هدلي  الشدرطي  ا د  مالد  فدي: شدرح التسدهيل/ لكدر إال زيدد 
فدي: ولكر ع َّ الشرط األول عخله ا د  مالد  عد  ا د  السدرا   ،1208 -1203/ 7: ارتشاف الضرب: في حيَّا ع و  كٍَمه

ا مدد  هددلي  الشددرطي  " ،281/ 1األصددول فددي النحددو:  : همددع ، وينظددرثددمَّ قددال:" ولددم يشددترط سددي ويه، وال عصددحا نا شددير 
 .223/ 2الهوامع: 

 .م  سورة الواقعة 39اآلية  ((1
واألزهدر  فدي: شدرح التصدريح علدى  ،309/ 2كلا قّدر معنى النفي فدي اآليدة ا د  مالد  فدي: شدرح الكافيدة الشدافية:  ((6

ره الزمخشر  في: الكشاف: 237/ 1التوضيح:  ـ:" فلدم يطيعدوه 92/ 2والرضي في: شرحه على الكافية:  ،727/ 1، وقدَّ
". وقال الزمخشر  ع  قراءة الرفع:" وهلا م  ميلهم مع المعنى، واإلعراض ع  اللفظ جان دا ، وهدو  داب  جليدل  مد  علدم 

المعنددى علددى اإلث ددات، وحمددل النصددب  عددده علددى جددوازه فددي  ،232/ 2حيددا  فددي: ال حددر المحدديط: ع ددو  العر يددة ". وع قددى
العر ية، ثمَّ قال:" وإنما عردنا عْ  ُنن ه على ع َّ تأويل الزمخشر  هلا الموجَب  معنى النفي ال نضطر إليه ". وعنكر الزجا  

المصدحَف علدى النصدب والنحدو  .. وال لهدا عندد  وجده ن أل َّ .وقدال:" ،هدله القدراءة 723/ 1في: معاني القدرآ  وإعرا ده: 
 ها ". ُ يوجِ 
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ذذ  ْ منذذذل  بالىذذف هلل: ه ذذ (1)   زيذذ   رال    ثذذق      يقذذم ُ ُجذذال ا    أ ْي:  زيذذ   رال   ذذأ   ت  بْ ا  ض   زيذذ بام منذذذل   با رال  ل 
: -ففذلثك  -منذذل  بثلهذ  نفلذك قمثذه   بثلامِ أ م  بلثان ِ    زي      رال  ل  ْل أ  قُ بثله  ث ظلا منفلك: ال ي  

 .(2)ه  ب نل أنل ا بثخضاي   چ پ ڀ ڀ    ڀ چ

ْص  ذذلص بالىذذفذللء نلق فذذلا ففذذي ص   ذذ /12/م (3) بثلاذذُم علذذ  جنهذذما بثفذذاممبع  لل  ل ق ذذللذذم: ن 

ذُل رال  لِ مْ بثق     (4) چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ:-ففذلثك  -منلذه قمثذه   لابا ن 

 بثنذذذذذذذذذذذذذذذلالصِ  . مهذذذذذذذذذذذذذذ بصِ (1) چ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچم
عليذذه   ص  بثنفاذذ  نذذل  ذذلص بفضذذلا نل منذذلا  (7) ابنذذ ا عذذص بثق   (6)نلق فذذلِص علذذك نذذل لقلذذه بثخضذذايا 

  ل ذذُل علذذك بثنمفذذة ب مثذذكه ال يُ ل ذذال ن لذذر بفذذ   مبثنلق ذذُ  بخ نذذه  مقذذل : ننِ   بلقذذيِ  نذذل قبلذذه
ب مقهل ثهل ن  بثجلة بث ي هم لقذي  عذ ل  مر بثنذمت نيهذل. مال يل ذُل علذك بثفجذلا  بجذمبز أ لهذل 

 بث ي هم لقي  نل  أ لهل بلثبل  .  بلثبل  
نيقمثذمص: نذل نيهذل   بإلفبذلع  ر ب اذح  بالىذفغللء عذص بثنىذفذلكذل رص  بلذ  فنذيٍل أجذلزمب هلذل  

 .(10)بلثان ( 9) چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچميقاؤمص  (8) رلىلص  رال زي   

                                                           
 الرفع، ألنهم عْجَروه ُمْجدرى: مدا  .:" قالت العرب: قلَّ َرجل  يقول لل  إال زيد  123/ 2قال ا   جني في: الخصارص :  ((1

 يقول لا  عحد  إال زيد  ".
 .322/ 1ينظر: حاشية الخضر :  ((2
 .82/ 2شرح الرضي على الكافية:  ،290/ 1األصول في النحو:  ،719/ 2ينظر: الكتاب:  ((3
 .م  سورة الدخا  22اآلية  ((4
 .م  سورة النساء 29اآلية  ((1
 .327/ 1 :ينظر: حاشية الخضر  ((6
األصول المالكي، عالم في الفقه و الع اس عحمد    إدريسع و  وهو ،217، 172االستغناء في عحكام االستثناء/ ينظر:  ((7

/ 2: الددوافي  الوفيددات: ، ينظددرهدـ283تددوفي سددنة  .والنحدو، مدد  مصددنفاته: شدرح المحصددول للددراز ، والددلخيرة، وغيرهدا
 . 128/ 1، معجم المؤلفي : 272/ 1، المنهل الصافي: 133، 132

زت فيه تميم اإل ((8 ن فإ َّ كٍمه في االستثناء المنقطع المنفي، والل  جوَّ ت اَع، ومثاله الل  ساقه  عيد في تمثيل الشارح نظر 

 .وأ تعالى ععلم . عيد ع  المنقطعن فزيد  م  جنس اإلنسا ، وليس  ينهما انقطاع
 .م  سورة النساء 123اآلية  ((9
زوا في مثلها قراءة، وإنّ لها في كتب القراءات، ولم تلكر كتب التفاسير وعلوم القرآ  عنّ  رق كْ لم عقف على لِ  ((10  هلا  ما جوَّ

 ،128/ 2معدداني القددرآ  وإعرا دده:  ،380/ 1معدداني القددرآ : } ات دداع ا الرفددع لدددى  نددي تمدديم، ينظددر:  تحتمددل التركيددب ع ْ 
:" 282/ 1قدال الزركشدي فدي: ال رهدا  فدي علدوم القدرآ :  ،193/ 2معجم القدراءات:  ،112/ 3الل اب في علوم الكتاب: 

َ ا اُء َعلَى نصِب }إاِلَّ اتِّ يَ  التدزاُم النَّصدِب فِدي الُمنَقِطدع وإِْ  كداَ   ُندو تِمديمق يت عدوَ  ". وعَجَمَع القُرَّ ا أِلَ َّ لُغدَة الحجداِزيِّ د ِّ
َع الظَّ
ومنها:  ،مثل هلا. وهله القراءة وردت منسو ة  إلى تميم في كتب النحاة ،133/ 3ولكر السمي  الحل ي في: الدر المصو : 

والظداهر  ،233/ 1شدرح التصدريح علدى التوضديح:  ،230/ 2المقاصد: توضيح  ،317/ 3المقتضب:  ،727/ 2الكتاب: 
، وإنمدا جدرى لسدا   ندي تمديم  هدا طوعدا  لخصارصدهم اللهجيدة، قدال ا د  مالد  فدي: شدرح الكافيدة  عنَّها ليست قراءة مرويدة 

ده اسدتثناء منقطدع، وقدد ُرِوَ  307/ 2الشافية:  ا ألَنَّ َ اَع الظَّ ِّ :" وللل  لم يختلف القراء في نصب: }َما لَُهْم  ِِه ِمْ  ِعْلمق إاِلَّ اتِّ
 ُعه ع   ني تميم  مقتضى لغتهم ".رف
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 - نذذل نذذ  قمثذذه  (1) نلذذم ثذذل ياذذح بالىذذفغللء بلثنىذذفذلك ففذذي ص بثلاذذُم علذذ  جنيذذ  بثفذذام

(ذنذذذذ (2) چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆچ :-ففذذذذلثك  لاذذذذم علذذذذك نذذذذ  نلذذذذ   )ن ْص ا ِلذذذذل 
نل جلء بثقمُل  ق:بثنلق    مينفل  بإلب ب   ثف ل الة فىل  بثفلن  عليه  منص  ثق قمث ءبالىفذلل
 .(3) نل أنل ا عنا ببص بثما ي  رال لجابا 
ْص مقذ  بثنىذفذلك بفذ  بثل ذ  م شذذبهه  مثذل يذ  ا بثنىذفذلك نلذذه  ذلص رعابُبذُه علذك لىذذم   مبع

(مُفِاق ليلئٍ  عنُ    ءبثفمبن  بثف  قب  أ ب  بالىفذلل ذم    لذ    ع  فذك رال  ل أ  للم: ن    )رالا ذن   ُت رال  بْ ا  ل ض 

پ پ پ چ :-ففذلثك  -منلذه قمثذه  .منل ىفك خلث   رال ثزي ٍ  (4).  أ ْي: بثنش م  بلب ٍ ُنز ن ل  بثْ 

 (6)چۆ   ۇ ۇ ڭ ڭچ:-ففذذذلثك  -مقمثذذذه  .  ثذذذقال يايذذذ  رالا  أ ْي: (1)چ ڀ ڀ ڀ
ُيىذذن   .أ ْي: ال فىذذه  بثاذذ   رال علذذذيهل ذذل قبذذذ  م  (ك هذذذ ب بالْىذذفِذل لُء ن اغذذذلا  ِ  ص  ن  نذذص بثفمبنذذذ   )رالا

ذل نذ  بثذ با ِرال  زيذ   افبذةا   أ م بشذفغ  بلثفنذ  نينذل بفذ هل ث ظذلا   أ ْي: ف   ذا غ ذل قبذذ   .   ذذذ : ن  (نذنص  ن   )رالا
ال ننفنمثُذ  مه ب بلىم بثظلها  نفأخا  افبةا  ميجذمُز بثف ايذ    نقذ  ا    ُه نذ  بثلقيقذة نىذفذلك نلذهُ مبع

 .يذذ    مبثل  رال   تُ اْ يص  نذذ  يقذذل : نذذل ِىذذثجنيذذ  بثنفنذذمالِت رال بثن فذذمِ  نفذذه  مبثناذذ ا مبثلذذل  بثنؤ ذذ 
ذل أ  م ثذق ثلفلذلق  بذلثل   مبإلذبذلت  م  /12 /ظ با ىِ  ْ  نُ ُث رال  فْ  ف  ال  م   .بلا اْ  ض  رال   تُ بْ ا  ل ض  ن  م    -قمثذه ن 

 نهم نا ا  لمع ا  .ينلا ظِ لا ع  ل   ظ  نفق ياا: رال    (7) چ خس مس حس جسچ :عص بث  لا رخبلابا  -ففلثك 
 .(8)ال نؤ  

 
 
 

 
 
 

                                                           
 .223/ 2الهوامع:  همع ،1211/ 7ينظر: ارتشاف الضرب:  ((1
 .م  سورة هود 37اآلية  ((2
 .229شرح التحفة الوردية/ ينظر:  ((3

 .771/ 72تا  العروس:  ،1933/ 2( ينظر: الصحاح: (3
 .م  سورة التو ة 72اآلية  ((1
 .م  سورة ال قرة 32اآلية  ((6
 .م  سورة الجاثية 72اآلية  ((7
والفقرة  نصها في: حاشدية الخضدر :  .221/ 2، حاشية الص َّا : 222/ 2، همع الهوامع: 213ينظر: الجنى الداني/  ((8

1 /328. 
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(ق  يق  ن  ه ب بثقىل بف   .قملُ  ي  ي   رال  للم: نل ز    خبا  ِرن ل جنلة :  )رالا
م ذيابا نل   قُ ل  ضْ  ي  رال   زي    لء  ل ج  أملل   للم: ن   .(1)قملُ ي      رال  جُ ا   هلْ لْ   نِ لِ لء  ل ج  للم: ن    أم ا ة  

(يق  بثلل  بف     ب أنل ا بثقليمب ا   نلضيلا نجا با نص )ق ( مبثمبم )رالا
(2). 

 

*** 
 

  -بضذذذذنهل نذذذذ  بثقاذذذذا–م)ُىذذذذمى(   -ب ىذذذذا بثىذذذذيص–م)ِىذذذذمى(   بل ذذذذظ )غيذذذذا( مل ذذذذل بثنىذذذذفذلك
    إلضذذلنة )غيذذا(بثجذذا  م)للشذذل(   م)عذذ ب(  م)خذذ (  -م ىذذاهل نذذ  بثنذذ   ب ذذفح بثىذذيص–م)ىذذمبء( 
  مففذذام )غيذذا(  نهذذم نجذذاما  بهذذل  مفلثييهذذل لذذامُف جذذا    رثيذذه  م ص  )خذذ ( -بلغلفهذذل–م)ىذذمى( 
(بنذل ُلىذم ثلنىذفذلك نذ   -بلغلفهذل–م)ىذمى(  نفقذم : قذلل بثقذمل غيذذا    نذص بإلعذابم نينذل فقذ ل )رالا

قيلىذذلا  (3) نذذل بخفذذلاا ببذذص عاذذ ما   م)ىذذمى( علذذك بالىذذفذللء  بلاذذم)غيا(  مىذذمى عنذذامٍ   زيذذ ٍ 
(علذذك لاذذم نذذل بفذذ   ْص  ذذلص بثفلنذذ  نيذذه ث ذذُظ   )رالا (مبع   منذذ  ث ظ)غيذذذا( (4)  علذذك بثاذذليح )رالا

  مقي  بلابهنل علك بثفشبيه بظاف بثن لص ثإلبهلل ن        شبههأ م  م)ىمى( نل قبلهنل نص نف ٍ 

                                                           
 .والصواب ما عث تناه، : إال قدمب ((1
، اَيأْتِيِهْم ِمْ  َرُسولق إاِلَّ َكاُنوا  ِِه َيْسَتْهِزُرو َ َوَما }: 11سورة الحجر/  :في -تعالى-يتقدمها فعل كقوله  ولل   شرط ع ْ ... ((2

 .232/ 2همع الهوامع:  ،1270/ 7ينظر: ارتشاف الضرب: 
  .223/ 2: الزجاجي جملينظر: شرح  ((3

 ( المسألة فيها خٍف واسع، وهي مستوفاة في كتب النحو والخٍف، وملاهب النحاة فيها كثيرة، حتى عوصدلها المدراد ّ (3

 -182، عسددرار العر يددة/ 212/ 1ٍف: : اإلنصدداف فددي مسددارل الخدد، وينظددرإلددى ثمانيددة ،213 -212فددي: الجنددى الددداني/ 
 .80/ 2، شرح الرضي على الكافية: 182

 هْْتن ي
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قذلل أ ْي:  (3) مبخفذلاا ببذص نلثذق  لذلالا  نفذؤمالِص بنشذفر   (2)ل بث لاىذ نذمجفله  (1)بثبل شببص  مبخفلاا
 .(1)مبثخضاي  (4)بثقمُل نغليايص ثزيٍ     ب أنل ا ب شنمل 

 
 ال ف ذذمص رال   -بلغلفهذذل–رثذذك أص  )ىذذمى(  (8)مبث ذذابءُ  (7) مأ ذذذا بثباذذاييص (6) م هذذم ىذذيبميه 
ة لاذم علذك بثظانيذة بثن للياذ: هذ  الزنذة ثل  (9)معبذ  بثنف ذ   مقل  بثقليذمب ا   نفاافٍ  ظانلا غيا  
هذذل رثذذك أل   (11)مبثزجذذلج  (10) م هذذم ببذذص نلثذذق  مث ظذذلا نذذ  بثننذذ م   ة فقذذ يابا نذذ  بثنقاذذمابثنجلزياذذ

عاببلا. (غيا)ذ   نفلك مبع
ذ (12) مبثنخفذلُا بإلفبذلعُ   مبثلاذمِ   بلإلفبذلع   ذاٍ ى ب  م  مِىذ  ا زيذ ٍ ْيذ   غ  ل  أ   لل  ل ق  مفقم : ن    ل مفقذم : ن 
ذذمْ مفقذذم : قذذلل بثق ذذ  بذذلثان   مىذذمى خلثذذ ٍ   غيذذُا زيذذ ٍ  لل  ق ذذ ذذم      زيذذ ٍ ُل خ    نهذذ ا  ٍ لِثذذلشذذل خ  ل  م     ب ب ذذاٍ ع 

ننمضذذ  نجاماهذذل لاذذم  بهذذل   شذذبِههِ   أ م بنذذل قبلهذذل نذذ  بثافبذذة نذذص نفذذ ٍ  بثذ ذذذة ر ب جذذا ت نففلقذذةا 

                                                           
والشدعر والنحدو، مد  مصدنفاته: الحس ، علي    عحمد    خلف، األنصار ، عالم  دالقراءات والحدديو واللغدة ع و  ...((1

هدـ،  228السرا  فِي النَّْحو، ورسالة اإلفصاح، وشرح كتداب سدي ويه، اختلدف فدي سدنة وفاتده، قيدل سدنة صول اْ   عشرح 
/ 2، الدوافي  الوفيدات: 87/ 1، غايدة النهايدة: 778/ 1،  غيدة الوعداة: 39: ال لغدة/ ، ينظدرهدـ 232هـ، وقيل:  230وقيل: 
راجعت ما تيسر لي م  م  كتب ا   ال الش  .12/ 3 : ، معجم المؤلفي137/ 1، األعٍم: 292/ 1، هدية العارفي : 192

 ،227/ 2: الزجداجي جمدليضدا ، وهدو منسدوب  لهمدا فدي: شدرح فلم عقف على التوثيق م  المصدر، وهلا قول السديرافي ع
 .233/ 2، همع الهوامع: 212/ 1، شرح األشموني: 211مغني الل يب/ 

 .133ينظر: اإليضاح/  ((2
 .318، 312/ 2الّشافية: ينظر: شرح الكافية  ((3

علي    محمدد  د  عيسدى، الشدافعي، عدالم  دالنحو، مد  مصدنفاته:  الحس ع و  وهو ،212/ 1شرح األشموني: ( ينظر: (3

، ال ددر 2/ 2: الضدوء الٍمدع: ، ينظدرهدـ 918هدـ، وقيدل:  900ونظدم جمدع الجوامدع، وغيرهدا، تدوفي سدنة  ،نظم المنها 
 ..183/ 3 ، معجم المؤلفي :391/ 1الطالع: 

 .322/ 1ينظر: حاشية الخضر :  ((1
  .309، 303/ 1ينظر: الكتاب:  ((6

د في: المقتضب: (3 ، والشلو ي  في: 172/ 2، والرضي في: شرحه على الكافية: 739/ 3( مم  لهب هلا الملهب: المَ رِّ

: ، ينظددروُنسددب إلددى الجمهددور .229/ 2، وا دد  عصددفور فددي: شددرح جمددل الزجدداجي: 323/ 2شددرح المقدمددة الجزوليددة: 
واسددتدلَّ مدد  قددال  .120/ 2، همددع الهوامددع: 229/ 1، شددرح التصددريح علددى التوضدديح: 1233/ 7ارتشدداف الضددرب: 

وع َّ العامدل يتخطاهدا ويعمدل فيمدا  عددها، وهدلا ال يكدو  فدي شديء مد   .ها تقع صلة، فتقول: جاء الدل  سدوا  ظرفيتها عنّ 
/ 1: اإلنصداف فدي مسدارل الخدٍف: ، ينظدركمدا تقدول: إ َّ عندد  رجدٍ .ول: إ َّ سوا  لاه دا  األسماء إال ما كا  ظرفا ، فتق

 .188، مغني الل يب/ 239/ 2، توضيح المقاصد: 231
ولهدب العك در   .1233/ 7، ارتشاف الضرب: 239/ 2لم عقف على قوله في مصنفاته، وهو في: توضيح المقاصد:  ((8

تأتي اسما  وظرفدا ، لكد َّ الغالدب عليهدا الظرفيدة، ونصدر هدلا القدول ا د  هشدام فدي: عوضدح إلى عنها  ،709/ 1في: الل اب: 
 .221/ 1شرحه على األلفية: واألشموني في:  ،231/ 2  :المسال

 .218و/  – اللوحة، الدرة السنيةينظر:  ((9
 .312/ 2ينظر: شرح الكافية الشافية:  ((10
عدالم   دالنحو واألدب واألخ دار،  النهاوند ، سحاق ال غداد إع د الرحم      ع و القاسموهو  .22 -21ينظر: الجمل/  ((11

ْحدوغلب عليه الملهب ال صر ، مد  مصدنفاته:  مجدالس العلمداء، تدوفي سدنة شدرح عدب اْلَكاتِدب، الٍمدات، ، الجمدل فِدي النَّ
واسدتدلَّ مد  لهدب هدلا المدلهب  .123/ 2 :معجدم المدؤلفي  ،33/ 2 : غيدة الوعداة ،120/ 2 :إن اه الرواة، ينظر: هـ 773

، ..و وقوعها موقع غيدر الظدرف كالفاعدل فدي قولده: ولدم ي دَق سدوى العددوا  . دخول حرف الجر عليها، قالوا: م  سوارنا
 .121/ 2، همع الهوامع: 332/ 1، الل ْمحة: 279/ 1: اإلنصاف في مسارل الخٍف: ينظر
 .227/ 2 :الهوامع همع، 233/ 1 :التوضيح على التصريح شرح، 302/ 2 :الشافية الكافية شرحينظر:  ((12
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لا بلثزبئذذ  /13/م ثذذل فففلذذر بشذذ ء  فشذذبيهلا  (1):مقيذذ    ىذذلئا لذذامف بثجذذا هنذذل نجاماِ  نذذل نلذذ     مبع
 نه  بثللابة ثه نل ا علك بالىفذللء.  أي بثجنلة قبله  بث  ل عص فنللِ  للشئ   م  اْ ل  

ذ  (   )خ  ذبثنىفذلك ب مُ اْ ميجاي ل   (جلنذ     ثمقمعهذل نمقذ   أ نفذل ل( علذك أل هذل لش ذب( م)ل     م)ع    )رالا
ذل أ   (2)هذل نفف يذة  بنفلذك: جذلمز ه ن فم  بذه   لا بالىِل بف هل علك ألا  مبلفالمُ  ذن  قبذ   فذ   ف  ب( ننُ    )ع 
  ِه بثىذذلبرِ ل ذذعلئذذ   علذذك بثذذبفِ  بثنذذ ثمِ  عليذذِه ِب ُ   منلعلهذذل ضذذنيا  نىذذففا  مجمبذذلا   ضذذلا يْ بالىذذفذللء أ  
ذمْ بثق ذ لل  نفقذم : ق ذ ذمْ لل بثق ذق ذم    يذ با  ز     ُل خ  ذ  أ ْي: بلثلاذم  ل زيذ با لش ذل  م    ب زيذ با    ُل ع     بفُضذُهل زيذذ با    خ 

 ل بفُضُهل زي با.لش  ل  م    ب بفُضُهل زي با    ع  م  
ذذل أ   (3) )ع ب( نقذذ ذبثجذذا بذذ   عذذص ىذذيبميهق ذذلْ مثذذل يُ   )للشل( ذبذذ ثجذذا  ذذذل ب .(4)بذذه )خذذ ( نقذذ    ذذا بثجذذا  ن 

  جيذزمب بثلاذم  مثذل يُ   لانيفهذل (6)مأ ذذُا بثباذاييص (1)  ام بهذل  مثذ ثق بثفذزل ىذيبميهأ ذُا نص بثل  
ُم ْاذل  م    مال ن فذم     ل( نف   ث ْص ال نلع   ثذهلش  رثك أص  )ل   (8)م هم بث  ا بء (7) جمبُزاُ  ليحُ بثا   ث ص

(نل بفذ ا رلنذل هذم بلثلنذ  علذك  مهذم بثفلنذ  ثللاذم نينذل     ني ذمص نلاذمبلا علذك بالىذفذللء )رالا
 بف ا.

ذذذلأ  م   ذذذ  (   )خ  ذلاذذذُم بثنىذذذفذلك بذذذ ن  ف ذذذك (9) ب( نهذذذم أ ذذذذا نذذذص بثجذذذا بهنذذذل   م)ع  ر ب فقذذذ نت  ل 
  قل  ثبيُ  بُص   بثنا اية ال يليهل لاُف جا   (نل) ص   (10)ُبه اْ عليهنل )نل( بثنا اية ففي ص ل  

                                                           
، ولدم ينسد وه إلدى 238/ 2، همع الهوامدع: 389/ 2، شرح شلور اللهب للجوجر : 233/ 2  :ينظر: عوضح المسال ((1

 .ععيا 
 .230/ 2، حاشية الص َّا : 223/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 738/ 2ينظر: الكتاب:  ((2
 . 739 -738/ 2الكتاب: ينظر:  ((3
 ." و عُض العرب يقول: ما عتاني القوُم خٍ ع ِد أ ":739/ 2الكتاب:  في: قال سي ويه ((4
 .720 -739/ 2: ينظر: الكتاب ((1
، همدع 222 -222/ 1ح األشدموني: شدر ،122، مغندي الل يدب/ 272 -222/ 1اإلنصاف في مسدارل الخدٍف: ينظر:  ((6

 .232 -233/ 2، حاشية الص َّا : 281 -280/ 2الهوامع: 
د في: المقتضب:  ((7 ز فعليتها وم  ثمَّ النصب  ها المَ رِّ ، 103/ 7، والزجا  في: معاني القرآ  وإعرا ه: 791/ 3وقد جوَّ

، وا د  مالد  فدي: شدرح 217/ 1في: الزاهر فدي معداني كلمدات النداس:  ن ار  كر    األ، وع و 29وا   جني في: اللمع/ 
، 222/ 1، واألشددموني فددي: شددرحه علددى األلفيددة: 233/ 2  :، وا دد  هشددام فددي: عوضددح المسددال327/ 2الكافيددة الشددافية: 

 وغيرهم. ،233/ 2والص ا  في: حاشيته: 
، شددرح 288/ 2، توضدديح المقاصددد: 223ني/ ، الجنددى الدددا127/ 2ينظددر قولدده فددي: شددرح الرضددي علددى الكافيددة:  ((8

عنده مدا  ع دو  كدر  د  االن دار  ولم عقف على قوله في مصنفاته، لك  لكر .232/ 2: ، حاشية الص َّا 223/ 1األشموني: 
ل في الناص ة والجدارة، قدال : " قدولهم: حاشدا 217/ 1الزاهدر فدي معداني كلمدات النداس:   كدر فدي:ع دو  يلزم نقله، فقد فصَّ

وقدال  ...معناه: قد استثنيته وعخرجته، وتركته فلم عدخله في جملدة المدلكوري . قدال الفدراء: هدو مد  حاشديت عُحاشدي .فٍنا  
 وم  خفض ع د أ، كا  له مله ا : .الفراء: م  نصب ع د أ، نص ه  ـ)حاشا(، ألنَّه مأخول م : حاشيت عحاشي

 .صح تها )حاشا( كأنها ظاهرةعَحدهما ع  يقول: خفضته  إضمار الٍم، لكثرة 
 .والوجه اآلخر: ع  تقول: عضفت )حاشا( إلى ع د أ، ألنه عش ه االسم، لّما لم يأت معه فاعل "

 .282/ 2: توضيح المقاصد: ، ينظر.. والنصب  ـ)عدا( عشهر، وعرجح م  )خٍ(.((9
الفارسي إلى جواز الجر  هما وإ   اشرتهما )ما(، ما لكره الشارح مجمعا  عليه، فقد لهب الكساري، والجرمي، ولَْيَس  ((10

 : 22/ وللا قال ا   مال  في: علفيته
 َوَ ْعَد )َما( اْنِصْب، َواْنِجَرار  َقْد َيِردْ  ..........

، الجندى الدداني/ 322/ 2، شرح الكافية الشدافية: 22: كتاب الشعر/ ، ينظروعلى الجر تكو  )ما( زاردة، وليست مصدرية
 .282/ 2توضيح المقاصد: ، 372
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 :-بث مي  بلا نص–بثاللب    (1)ابيفة  
 

ذذذذذذذذذذذذذذ   ب   ب لِ ذذذذذذذذذذذذذذ ُ  ذذذذذذذذذذذذذذل خ  ذذذذذذذذذذذذذذْ ٍء ن   أ ال  ُ ذذذذذذذذذذذذذذ   ش 

لث ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  ز بئِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ُ    ُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ل ِفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيٍل ال  ن ل  م 
(2)

 

  

 
مال فذ خ  )نذل(  (4) ال ليلذة  نمجذم     (3)<نذلصٍ >م    لفيٍل نص لفيل بث ليل   أي:     نل ع ب ب  زبئ   

هنذل   ننلا نذ   أاذلثةا  بخذ ف )خذ (  م)عذ ب(زبئ  ا   ل هذل نفذ   جلأ م  نا ايةا  للت  علك )للشل(
 :-نص بلا بثمبنا–فنى  لا بقم  بثشلعا  (6)مأجلزا بفضهل  (1) جلن بص بلثفام 

 
ْيشذذذذذذذذذذذذذذذذذلا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذل ُقا  لش  ذذذذذذذذذذذذذذذذذل ل   ا أ ْيذذذذذذذذذذذذذذذذذُت بثل ذذذذذذذذذذذذذذذذذلس  ن 

ُهْل ن ف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلال  نضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلُ ن ِنل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ل ْلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُص أ    
(7)

 

  

 
ُل  مهذذذم نذذذ  بثخيذذذا -ب ذذذفح بث ذذذلء–مبث  فذذذل   ذذذا  ذذذل أ  م   نفلذذذلا: بث   من فذذذمُ   (8) ب ىذذذاهل نهذذذم نذذذ  بثشذذذان 

 .(9)بثقمُ  بأص  نل ن  ه ب بثبيت شل    /13 /ظمُيا    ه ب   مللل  أ ْي: )اأيت( بثذلل  نل مف  
                                                           

دَر طدويٍ      مال     مٍعب األسنة...  ((1 ، تدوفي العامر ، شاعر مخضرم، عحد شعراء المعلقات، وعحدد الصدحا ة، عمَّ

/ 7اإلصددا ة:  702/ 7، االسددتيعاب: 193/ 1، الشددعر والشددعراء: 172/ 1: ط قددات فحددول الشددعراء: ، ينظددرهددـ31سددنة 
 .230/ 2األعٍم:  ،703

/ 2 أنها عصدق كلمة قالها شاعر، ينظر: صحيح ال خار :  -َصلَّى أُ َعليِه وَسلَّم  -ع  الرسول  ، وصحَّ 132وانه/ دي( (2

ل/  .1328/ 3، صحيح مسلم: 37  .103/ 1، الل ْمحة: 92وهو في: الُمفصَّ
 .ب...< ساقط م  > ((3
 .ب: موجودة  زارل ، والصواب ما عث تناه ((4
، و)عددا( أل َّ الجمدود عدرض لهمدا مد  (ع َّ )ما( المصدرية ال توصل  فعلق جامد، وجداز وصدلها  دـ)خٍمراد الشارح  ((1

ا .في االستثناء، وإال فهما في األصل متصرفا  )إاّل(حيو موقعهما موقع الحرف  )حاشا( االستثنارية فهي فعدل جامدد،  وعَمَّ
و ينهما ستة فروق جمعها الشدي   .متعد، يجوز إظهار فاعلهفليس هو منها،  ل فعل متصرف  .وما جاء م  قولهم: يحاشي

 .232/ 2، حاشية الص َّا : 122 -123ينظر: مغني الل يب/ و ،230 -279/ 2منحة الجليل: في:  ي الدي يمحمد مح
 /2، توضديح المقاصدد: 332/ 1الل ْمحدة: ، 127/ 2شدرح الرضدي علدى الكافيدة: ُنِسب إلى األخفدش تجدويزه كمدا فدي:  ((6

ه خالد األزهر  في: 222/ 2شرح التسهيل: ، وتا عه ا   مال  في: 123، مغني الل يب/ 289 شرح التصريح علدى ، وعدَّ
 .شال  ،  أنَّه 223/ 1: على األلفية هشرح في: األشموني نعتهو ا ،نادر، 228/ 1التوضيح: 

مغندي  وا د  هشدام فدي: ،289/ 2فدي: توضديح المقاصدد:  مد  شدواهد المدراد  ، وهدو228لألخطل، وهو فدي ديوانده/( (7

: معجم ، وينظر223/ 1: على األلفية هشرحواألشموني في: ، 230/ 2: على األلفية هشرحوا   عقيل في: ، 123الل يب/ 
 .2172، رقم 221، معجم شواهد النحو الشعرية/ 228/ 1شواهد العر ية: 

 : "الَفعاُل اسدم  للفِعدل الحَسد 132/ 2 :في الشر، وإنما قال صاحب العي  لفاءلم يصرْح عصحاب المعاجم  أ َّ مكسور ا ((8

الَفَعال: فعدل الَواِحدد ف نعرا ي  ي  الصيغتي  على معنى آخراأل، تفريَق ا   232/ 2تهليب اللغة: وحكى األزهر  في:  ."
ة فِي اْلَخْير والشّر، والفِعال  ح  .االثني إِلا َكاَ  الفِعل َ ي  للمشاركةن خاصَّ ، وانتقد ما ورد األعرا يقول ا    األزهر ورجَّ

 .1037، القاموس المحيط/ 1392/ 2: : الصحاح، وينظرفي العي  م  قصر الَفعال على الَحَس 
 .223/ 1 :األشمونى شرح ،228/ 1 :التوضيح على التصريح شرحينظر:  ((9
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  بنفلك: بىفذليُفق    فقم : للشيُفق    نفف يلا   مفأف  )للشل( ن  غيا بىفذللٍء نف ا نفاانلا  
 :-نص بلا بثبىي – (1)قل  بثللبغة

 نذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بثل ذذذذذذذذذذذذذذذذذلِس ُيشذذذذذذذذذذذذذذذذذِبُههُ  م ال  أ ا ى ن ذذذذذذذذذذذذذذذذذلِع ا 

لِشذذذذذذذذذذذذ  ِنذذذذذذذذذذذذص     ذذذذذذذذذذذذ ِ  مال ُأل  ب  ْقذذذذذذذذذذذذم بِل ِنذذذذذذذذذذذذْص أ ل 
(2)

 

  

 

 (4)نل أبذذ  بثىاذذ  بِذذ  ِثي  ِقذذا بء   (3)چٹ ٹچمنلذذه:   ُنابِ نذذلا ثلفلزيذذه  لا يناذذ ا  مفذذأف  بىذذنلا 

ْىذُفم :     نذل يقذل : فلزيهذلا   مبذابء ا بذلثفلميص چه     ا  ل  ا،َ َُ  چبلث ل ََ  چمبِذ  ِثي  ِقذا بء   بْبذص ن  ْا َُ
ل ُفِاق بثف ْلِميص ِن  قابء  بثجنهمِا   ل هل نبليذة   ثشذبههل  (1)  ىبللص ب     ذ :بلإلضلنة  چال  ه   ل ن  م بِع
مهنذذذل   بإلخذذذابجُ  :ةمنفلذذذك بثلانياذذذ  بإلبفذذذل ُ  :ةص  نفلذذذك بثفلزيهياذذذن)للشل( بثلانيذذذِة ث ظذذذلا منفلذذذك  نذذذذبذذذ

 بزيل   فمضيح. (7)عص بثىيم   نلظمنة بثفناي  ا  (6)ه  ب لق  شلاح  نفقلابلص
 

*** 

                                                           
، ر، مدات فدي الجاهلّيدةعشداألولدى، ومد  عصدحاب المعلقدات ال الط قدةعُمامة، زياد    معاوية، شداعر جداهلّي، مد  ع و  ((1

 .23/ 7، األعٍم: 32، 78، الموشح/ 131، 122/ 1، الشعر والشعراء: 20 ،21/ 1: ط قات فحول الشعراء: ينظر
، 229الجندى الدداني/ والمدراد  فدي: ، 289/ 1األصدول فدي النحدو: وهو مد  شدواهد ا د  السدرا  فدي: ، 20( ديوانه/ (2

 .292، رقم 720معجم شواهد النحو الشعرية/ ، 118/ 1: معجم شواهد العر ية: وينظر
 .يوسف م  سورة 71( اآلية (3

، الدددر 127/ 2شددرح الرضددي علددى الكافيددة:  ،28مختصددر فددي شددوال القددرآ  مدد  كتدداب ال ددديع، ا دد  خالويدده/ ينظددر: ( (3

هو: قعنب    ع ي قعنب، العدو ، ال صر ، لكره الله ي في . وع و السمال 233/ 3، معجم القراءات: 383/ 2المصو : 
َوال يوثدق  ،، وقاال: "له حدروف شدالة ال يعتمدد علدى نقلده82/ 9، وا   حجر في لسا  الميزا : 273/ 3ميزا  االعتدال: 

 .: "له اختيار في القراءة شال ع  العامة"23/ 2غاية النهاية: -   الجزر  وقال ا . ه"
، الدددر 223/ 2شددرح التسددهيل: ، 232شددوال القددراءات/  ،379/ 2الكشدداف:  ،28مختصددر فددي شددوال القددرآ /  :ينظددر( (2

 .237/ 3معجم القراءات:  ،383/ 2المصو : 
6))  
 .287/ 2ينظر: همع الهوامع:  ((7
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  ()لَ  :باب
 
 اف  ]الن

 
 (1) س[ية للجن

 
 ال لنفي الجنس نفسه؛ ألنَّ المنفيَّ  ،أي: هذا باب )ال( التي لنفي حكم الخبر عن جنس االسم

ماااان >ألنَّهااااا تااااتبر عاااااى تبرئاااا  الجاااانس (2)ى: ال التبرئاااا ؛ساااامَّ وت   ،وات  ال الااااذَّ  ،إنمااااا قتبااااام باألحكااااام
 ما هو لالستقرار الذي هو حكم الجنس.فالنفي  إنَّ  ،فإذا قات: ال رجَب في التار ،(3)<الخبر
 

*** 
َُ َُتْنِصبببببببببب ُ  .561 بببببببببب َُِّْابببببببببباُن    ُ)ََل(ُإْنَُباَشببببببببببَُ
ُُ

 َُ َُتْنببببببببببببببببِ ون  َُ َ ببببببببببببببببْ ُت َ ببببببببببببببببُ  ُِ ُِاببببببببببببببببْنَُ،ْوبببببببببببببببب
ُُُ

ُِ ُ ببببببببب نُْ .566 َََُلَُُلبببببببببَجُِ ببببببببب ُ  ببببببببب    َُتق ببببببببب ج 
ُُ

 ُُُِّْ ُ  ِ بببببببببببببببنعُِْ بببببببببببببببَاببببببببببببببباَُباَشبببببببببببببببَُ  ُ ُ ُ َُ َتْ ببببببببببببببب
ُُُ

561. ُ ُِ ْللببببببببببب  َُ َلََُ َنْحببببببببببب َََُلُِ ببببببببببب ُ  ببببببببببب    َُُ
ُُ

ََُ   َُ  َْ ِ َ ببببببببببببببببببببببببببببببا َُ َ ْ ِاببببببببببببببببببببببببببببببَ ُ ُ ْابببببببببببببببببببببببببببببب
ُُُ

ََُُِّ َباَشبببببببببببببببببَُُ .561 ُا ن ِ َُهِببببببببببببببببببُُِّْإْنُ  بببببببببببببببببُ 
ُُ

ََُ هَُب بببببببببببب ببببببببببببَ َ ُِ بببببببببببب ُ ْ ِحابببببببببببب  َُ ََلُ ْابببببببببببب ََُلُ، 
ُُُ

 
ُ فقوب الناظم:)  َ َ بْ ُوقولاه:) ،وألف اه لطالاالم ،(باَشبَُُِّْو) ،( ُ َتْنصُِ( تنازعه كبٌّ مان  )ااُن   
 ُ  ُ كااااااأللى فاااااي  ،وألف اااااه عاااااوا  عااااان ناااااون التوكقااااات المخففااااا  ،(باَشبببببَُُِّْمبالاااااوى  عااااااى )( ت َ ببببب
:  ( بب ْنُابباُباَشببَُُِّْقول ااه :) ،َ)  ْ ِابب (قولااه بااْن  َفَلااَب بقنهمااا  ؛را  منكَّاا (َل)تباشاار   (4)>لاام< فااإن  َأي 

ِ بعوقولاه :) ،ىلم توجات  نكار   ألاال ؛ فلاارت تباشار المبارَّ ، َأو فالب   فاي محاب ( مبناي لامجهاوب ُ 
ُ ُُ وقولاه:) ،جزم جواب الشرال والتقاتقر: َوز ك اَن  ،وقفسار  الماذكور ،( نائاب  فاعابل لفبابل محاذوىل  َتْ ب

ِ بعوالجما  مان الفباب ونائاب الفاعاب مبالوفا   عااى ) ،َتكرار  ز ك ن والمبناى: عاام تكارار   /44/و ،(ُ 
ااَل) ْلَلبب ُ قولااه:) ،بكونهااا مهمااا   ال عمااَب لهااا ت شاارالل ق اافَ  ن  ( م  جماا    -بفااتا الااراك وسااكون الجااقم–( َُ

                                                           
 .عامالتخصيص  يقتضيها[ زيادة ...( ](1
بكير بين ، وأبيو 131/ 1: همجالسيفيي:  ، وثعلب121، 120/ 1القرآن: معاني في:  ه الفراءعملمصطلح كوفي، است ...((2

ه فيي كتيب المتييخرين لاعموشيا  اسيت ،222، شرح القصيادد السيب / 12/ 1 الزاهر في معاني كلمات الناس:في:  االنباري
 .172المصطلح النحوي/  ، ينظر:من النحاة

 .ب...< ساقط من > ((3
 >...< ساقط من أ.( (4
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:  -بكساار الحاااك–(  بب ُ  ِحابب وقولااه:) (1)،كمااا فااي الملاابا  ،وهااذا الجماا   قاقااب  وجااوت     ،رجاابل  َأي 
 المكان  الذي قحمقه اإلمام .

 
(؛ فتنلاب االسامَ   (2)،لكان  بشاروالل سات ل  ،وترفا  الخبارَ  ،والحالب  أنَّ )ال( تبمب عَمَب )إنَّ

ااا   ،ونافقاا   لاجاانس ،وهااي: كون هااا نافقاا    ،أربباا   ترجاا  إلقهااا : وكااون ذلااَّ نلَّ ماان رقاار احتمااابل ، َأي 
 وهو: اتلاله بها. ،وواحت  السمها قر هما.وهو: تنك ،وواحت  لمبمولقها وعتم  جارل لها. ،لغقر 

نحااو: اَل  ،وبااقن المكاارر  ،(3) چمئ حئ  جئ یچنحااو:  ،وال فاارم فااي هااذا البمااب بااقن المفاارت 
 وسقْتي. ،وعمَب المكرر  جائز   ،إال أنَّ عمَب المفرت  واجب   ،إ الَّ ب الاَّه َواَل ق وَّ َ  حوبَ 

فاااقبمالن الجااازَم كماااا  ،والتعائقااا    ،والناهقااا    ،فاااال عماااَب لهاااا فاحترزناااا بالنافقااا   عااان الزائااات  ،
ا ( عن الباما  عمَب )َلق َس(وبقولنا ،وبقولنا:)لاجنس( عن الباالف  (4)،مرَّ  نافق  لاجنس فإّنها  ؛:)نلَّ

اب  ،وأن  تكاون نافقا  لاوحات  ،عاى االحتماب والظهور؛ فقحتماب أن  تكاوَن نافقا   لاجانس نحاو: اَل َرج 
اَلن   ؛ كانت لنفي الوحت ، َأو َقائ ما ؛ فإن  كان المبنى: َبب  َرج  ال كانت لاجنس ،ر جاب  )ال( حقنئذل اف ،وا 

( اساامها )لَااق َس(،عامااا   َعَمااَب  ا إذا اقترناات وبقولنا:)عااتم جااارا لهااا( عّماا ،و)قائمااا ( خبرهااا ،و)رجااب 
؛  (4)وجباهاا الكوفقاون ،نحاو: جئات  باال زاتل  ،وكانت مبترضا   بقناه وباقن مجارور  ،تاغىفإّنها  بجارا

 والحرى جارٌّ لها. ،)رقر( مضاف  لانكر  :حقنئذل بمبنى
ذا كااان االساام مبرفاا   وجااب رفاا   مااا ببااتها عاااى االبتااتاك؛    ،ألنَّهااا ال تبمااب فااي المبرفاا وا 

ونحو ال زقت  في التار وال  ،ووجب حقنئذل تكرار )ال(؛ جبرا  لما فاتها من نفي الجنس  .عمر 
ووجاااَب حقنئاااذل  ،تاغاااى؛ لضااابفها بالفلااابفإّنهاااا  رقااار  ، َأو وكاااذا إن  َفَلاااب باااقن )ال( واسااامها ظااارى  

 ،وال امرأ    ،حو: ال في التار رجب  ن ،تكرار ها تنبقها  عاى نفي الجنس؛ إذ  هو تكرار  لانفي
 والفلب. ،عتم التكرار م  المبرف  (7)وابن كقسان (6)لمَبرِّتوأجاز ا

                                                           
 .منه -220/ 1 :نظري ((1
ها بعضهم سبعة، فجعل تنكير اسمه ((2  .323/ 1: شرح األشموني: ، ينظرا شرطاً، وتنكير خبرها شرطاً آخروعدَّ
 .من سورة البقرة 252اآلية  ((3
 .من التحقيق ،57، 52 نظر: الصفحة/ت ((4
، شرح 301الجنى الداني/  ،303/ 1الف: ، اإلنصاف في مسادل الخ245/ 1، اللُّباب: 131/ 1ينظر: مجالس ثعلب:  ((4

 قيال ؛. وبعضيهم ييرخ خيالف  لي 313/ 1ي: ، حاشية الخضير2/ 2، حاشية الصبَّان: 332/ 1التصريح على التوضيح: 
 . "بالباء  الحدث مخفوض   ...بال حدٍث أحدثته ": 207شرح القصادد السب / في:  أبو بكر بن االنباري

 .321 -320/ 4ينظر: المقتضب:  ((6
، همي  333/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 5/ 2  :أوضح المسال، 1303/ 3ارتشاف الضرب: ينظر قوله في:  ((7

 .320/ 1، حاشية الخضري: 2/ 2، حاشية الصبَّان: 534/ 1الهوام : 
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 ،نلاابا  لااحقحا   ،تنلااب االساام ماان رقاار تنااوقنل فإّنهااا  فااإذا تااوفرت فااي )ال( تاااَّ الشااروال 
؛ ألنَّاااه م  ت  ال فَ  ،فتحااا   إعااارابل  حت اااه  ت  وفَ  ،ولاااقس بمبنااايّ  اااحااا   بنااااكل اااذ ى ب  التناااوقن؛  /44 /ظمناااهرب  ح 

 .(3)وهو ظاهر كالم الناظم كلاحب اآلجرومق  (2)،والزجاج (1) ،هذا مذهب الكوفققن .لاتخفقى
ألنَّ التثنقاَ  والجماَ  مان  (4)؛لمَبارِّت؛ كماا ذهاب إلقاه  اهما مبرباان  والمجموع فإنّ  ،وكذا المثنى 

فإنَّاه  ،إذا كاان اسام )ال( مفارتا   (4)خواصِّ األساماك  فقبارضاان عااَ  البنااك، وعنات جمهاور البلارققن
ولكاان  محاااه  ،مبنااير عاااى مااا كااان قنلااب بااه قبااب تخااوب )ال(؛ لتركبِّااه  مبهااا تركقااَب خمَسااَ  عشاارَ 

اا)وققااب: لتضاامرنه مبنااى  ،)ال(؛ ألنَّااه اساام لهااااالنلااب  باا بااتلقب ظهورهااا فااي قااوب  (6)،الجنسااق  (ن  م 
 :-من الالوقب–الشاعر 

 َعن هَااااااااااااااااا ب َساااااااااااااااااقف ه   َفقَاااااااااااااااااَم َقااااااااااااااااذ وت  النَّاااااااااااااااااَس 

ااااااااااااتل    ن  اااااااااااان  َسااااااااااااب قبل إلَااااااااااااى ه  َوقَاااااااااااااَب َأاَل ال م 
(7)

 

  

 
والمشابه  بالمضاااى؛  ،وفاي بااب الناتاك ماا ققابااه المضااى   ،والمارات  باالمفرت فاي هاذا البااب

فق بناااى  ،وجماااَ  الم نااال الساااالم   ،وجماااَ  الماااذكر الساااالم   ،والمثناااى ،كساااقرتوجماااَ  ال ،فقشااامب  المفااارتَ 
وجما    ،وقبناى المثناى ،ال رجااَب فاي الاتار  : أو ،نحاو: ال رجابَ  ،وجم   التكسقر عااى الفاتا ،المفرت  

اال م  : أو ،ن  ق  اَانحاو: ال َرجَ  ،المذكر السالم عاى القاك وقبناى جما   الم نال  الساالم   ،مقَن فاي الاتارا  س 
؛ ألنَّه  ن  كان لامقابا  -عاى الكسر  بال تنوقنل   ،الذي ال قجام  البناكَ  (8)التمكقن  به  لتنوقن  ش  م   - وا 

  

                                                           
، ارتشيياف 302/ 1، اإلنصيياف فييي مسييادل الخييالف: 222، شييرح القصييادد السييب / 120/ 1ينظيير: معيياني القييرآن:  ((1

 .212/ 2، شرح التصريح على التوضيح: 122/ 2، شرح األشموني: 124/ 2ب: الضر
، وغيرهما ينظير: 12/ 3وهو أيضاً م هب السيرافي في: شرح كتاب سيبويه:  ،23/ 1ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  ((2

عليييى  ، شييرح التصيييريح122/ 2، شيييرح األشيييموني: 433/ 1 ، شيييرح التسييهيل:155/ 2ى الكافيييية: شييرح الرضيييي عليي
 .212/ 2التوضيح: 

 ." اعلم أَنَّ )ال( َتنِصُب النَِّكراِت بغير تنوين ":32في: اآلجرومية/  قال ابن آجروم ((3
 .322/ 4ينظر: المقتضب:  ((4
، توضيح 230، الجنى الداني/ 44، اللم / 404/ 1، األصول في النحو: 352/ 4، المقتضب: 274/ 2ينظر: الكتاب:  ((4

 .542/ 1المقاصد: 
 ،247/ 1شيرح شي ور الي هب: فيي:  ، والجيوجري271/ 2شيرح جميل الزجياجي: فيي:  ممن قيال بهي ا ابين عصيفور ((6

 .322/ 1: تهحاشي في:، والخضري 233مجيب النَّدا في شرح قطر الندخ/ في:  والفاكهي
والمرادي فيي: ، 522/ 1: شرح الكافية الشافيةوابن مال  في: ، 352/ 2 :في: العينمن شواهد الخليل ، وهو مجهولل( (7

يل 110/ 1، وينظر: معجيم شيواهد العربيية: 11/ 2  :أوضح المسالوابن هشام في: ، 232الجنى الداني/  ، المعجيم الُمفصَّ
 .241، رقم 332، معجم شواهد النحو الشعرية/ 445/ 2في شواهد اللغة العربية: 

 .: يشبه تنوين التمكينب ((8
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ه م (1)،هذا عنت الجمهور   ،ه لامقابا سماعا ؛ نظرا  إلى أنّ  ال ،تنوقَنه  م  البناك ققاسا   (2)وجوز ببض 
حااه ابااان  (4)،ابااان علاافور البنااااَك عاااى الفاااتا (3)>أي: جماا  الم نااال السااالم<هاااذافااي وأوجااب  ورجَّ

 .(8)وحركته مبنقا   ،لافرم بقن حركته مبربا   (7)والفاكهي؛ (6) ،وابن هشام (4) ،مالَّ
  
اااأَ و   ى  بهااا فهااو منلاااوب  رَّ ، َأو إلااى مبرفاا ل ال َقَتبااانكاار ل مثااااهلإذا كااان اسااام )ال( مضااافا   مَّ
بغقااار تنااوقنل باالتفاااام؛ ألنَّ اإلضااااف  ماان خلاااائص األسااماك؛ فق ب َبااات  بهاااا االساام  عااان شااابه و جوبااا  
ا مل قوجت ،الحرى . ،نحو: ال ذا ح   وال مثَب زقتل حاضر 

 
ى: مشبه المضاى؛ لبماه فقما ببت  كالمضااى سمَّ وهو الم   ،إذا ما كان اسم ها م الوَّال   مَّاأَ و  

ااقااا  مالَااه فااي الخَ ف  ن  وال م   ،ا  وجه ااه  فااي البااات  نَ َساانحااو: ال حَ  (9)،عناات البلاارققن ،فقااازم إعرابااه منونااا    ر  ق 
باْن  أرقاَت مالاام  جماعا ل  ،هذا إذا أرقَت رقار  عاامل  ،وثالثقن وال ثالث   ، وال بارَّا  بزقتل في التار ،موم  ذ  مَ 

ه فال تبمب فقه )ال( ومثاه ما إذا أرقت جماع  مبقنا  هاذ  عاتتهم؛ ألّنا /44/و الباممَّا أَ بهذا البتت، 
أرقااات بالثالثااا   فاااإن   ،مااا  شااايك طخااار مبالاااوىل  ر  رَّ َكااات  )أب( فتهماااب )ال(، وَ اقجاااب تبرقفهماااا بااا حقنئاااذل 

اَااتجماعاا  مبقناا ، وبااالثالثقن  فققاااب: ال الثالثاا   وال  ،وكااررت فااي الثاااني ،جماعاا  أخاارل كااذلَّ أ ه م 
  .(10)ضريخكذا أفات ال ،الثالثون

                                                           
، 341/ 1شرح التصريح على التوضييح:  ،1337/ 3ارتشاف الضرب:  ،157/ 2الكافية: ( ينظر: شرح الرضي على (1

 .523/ 1الهوام :  هم 
 -144/ 1، ونقليه ابين اليدهان فيي: الغيرة فيي شيرح اللمي : 122 هب إليه ابن مال  في: سب  المنظوم وفي  المختيوم/  ((2

ارتشياف ، حكايًة عن ابن خروف، وينظير: 231/ 5تكميل: ، ورواه أبو حيَّان في: الت ييل وال، عن قوم من دون نسبة145
 .523/ 1 الهوام : ، هم 342/ 1 التوضيح: على التصريح شرح، 1237/ 3الضرب: 

 .ب < ساقط من...> ((3
 .130/ 1ينظر: المقرب:  ((4
 .434/ 1ينظر: شرح التسهيل:  ((4
 .314ينظر: مغني اللبيب/  ((6
،، وهييو 271ينظيير: الفواكييه الجنييية علييى متمميية اآلجرومييية/  ((7 عييالم بييالنحو، ميين  عبييد ب بيين أحمييد بيين عبييد ب المكييي 

مصنفاته: مجيب النَّدا في شرح قطر الندخ، شرح كتاب الحدود في النحو، كشيف النقياب عين ملحية اإلعيراب، تيوفي سينة 
 . 232/ 1 :معجم المؤلفين ،23/ 4 :األعالم ،323/ 2 :ش رات ال هبهـ، ينظر:  372

حه خاليد األزهيري ((8 ز بعضيم الفييتح أوالكسير بغييير تنيوين، وصييحَّ ، 342/ 1شيرح التصييريح عليى التوضيييح: فييي:  وجيوَّ

 .522/ 1هم  الهوام :  في:والسيوطي 
، 2/ 2الصيبَّان: ، حاشية 522/ 1، هم  الهوام : 344/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 515ينظر: مغني اللبيب/  ((9

 .321/ 1حاشية الخضري: 
 .321/ 1ينظر: حاشية الخضري:  ((10
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؛ لبااتم  (2)اباان  كقسااان (1)الااوبمهااذا المفااي  وجااوَّز بناااَك   أقضااا ؛ فااال قنااّون إجااراك  لااه مجاارل المفاارت 
؛ تشااابقها   إعراَباااه رقاااَر مناااّونل بقاااا (3)بتوناااه، وأجااااز ابااان  مالاااَّ االعتاااتات باااالمبموب؛ للاااح  الكاااالم

َمااب قول ااه   (4)،بالمضاااى، كظاااهر عمااوم عبااار  االجرومقاا  لاااى ا  –وعاااى أحاات هااذقن القااولقن ق ح 

اَي ل َماا َمَنب اتَ اَل )):-عاقه وسام اَلق َت َواَل م ب ال   ٺ ٺ  ڀچ:-تباالى  -وقول اه   (4)((َمان َ  ل َما َأع 

ا ه عاى القاوب األوب بجباب الظارى خبارا  متباقاا  بمحاذوى ،(6)چٺ  ،ال باسام )ال( ،وقمكن حم 
، ،فهااو مفاارت مبناايٌّ  :  ال شاابقه  بالمضاااى  لمااا أعالقاات، والااالم لاتقوقاا ، وال جااتاَب  ال مااانَ  مااان   َأي 

ااَب فااي ظاارىل  (7)حالااب  فااي الحااا، وأجاااز البغااتاتقون  (8)كااذا نقاااه الخضااري ،كاآلقاا  ،بناااَك   إن  َعم 
 .سقااليّ عن األ

ن  تكاارَّ   (وا  سااواك كاناات )ال(  ،رت )ال( واجتمباات تاااَّ الشااروال جاااز إعماااب )ال( َعَمااَب )إنَّ
ااا أَ و  ،ومحاهااا ماا  اسامها رفاا   باالبتااتاك ،الثانقاا ، َأو األولاى فتبنااى  ،محاابر اسامها وحاات  فنلااب  بهااامَّ

باالرف   وق بالاى  تاار    ،والممالاوب ،وقنلاب بهاا المضااى   ،النكر  مبهاا عااى الفاتا إذا كانات مفارت   
َأو  وجاز إلغا ها سواك كانت أولاى ،وتار   بالنلب عاى محب اسمها وحت  ،عاى محاها م  اسمها

 )لَااق َس(وجاااز إعمال هااا عمااب  ،هااو النفااي   (9)والمسااو  ،؛ فقرفاا  مااا ببااتها عاااى االبتااتاك والخباارثانقاا   
ولم  قذكر الملنى كلاحب اآلجرومق  ،وهو قاقب  

 نحاو: اَل  ،؛ لق اَّت اه   )لَاق َس( (10)<ها عمابَ ا>ااإعمالَ  
 ا . ب  الَّ إ      وَّ  ق  اَل وَ  ب  و  حَ 

ثالثا    ،الواقب   ببت )ال( الثانق  خمس   أوجهل عاى سبقب الجوازفالحالب  أنَّ لانكر  المفرت   
 م  فتا النكر  األولى:

؛ والكالم  ج   ،الوجه األوب: البناك  عاى الفتا؛ عاى إعماب )ال( الثانق  كاألولى  .اتان  م  وهو األلب 

                                                           
، 1022/ 2يستعمل الشارح لفظة )المطول(، وأحيانياً )الممطيول( وكالهميا جيادز  مسيتعمل، ينظير: توضييح المقاصيد:  ((1

 .142المصطلح النحوي/ 
، حاشييية 522/ 1، هميي  الهواميي : 344/ 1، شييرح التصييريح علييى التوضيييح: 515ينظيير قولييه فييي: مغنييي اللبيييب/  ((2

 .321/ 1، حاشية الخضري: 2/ 2الصبَّان: 
 .444، 433/ 1ينظر: شرح التسهيل:  ((3
ِكيراِت بغيير تنيوين :"ألنَّه قال ؛على ه ا ،32/ عبارة صاحب اآلجرومية حمل الشارحُ  ((4 ". وليم  اعليم أَنَّ )ال( َتنِصيُب النَّ

ه يُ  فاستدل الشارح   (؛ال)يفصل في أحوال اسم  عليى األقسيام الثالثية مين اسيم  -النصب بغير تنوين- جري ه ا الحكمَ على أنَّ
 .أعلم تعالى وب .)ال( بما فيه الشبيه بالمضاف

 .134رقم  343/ 1، صحيح مسلم: 244رقم  122/ 1صحيح البخاري:  ((4
 .من سورة البقرة 137اآلية  ((6
 .2/ 2، حاشية الصبَّان: 531/ 1، هم  الهوام : 344/ 1رح التصريح على التوضيح: ، ش515ينظر: مغني اللبيب/  ((7
 .321/ 1ينظر: حاشية الخضري:  ((8
 .. والنفي أحد ه ه المسوغاتةً مقدم أً ساغ للنكرة أن تق  مبتد يريد بالمسوغ هنا: ما ((9

 .ساقط من ب >...< ((10
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؛ عالفا  عاى محب اسم )ال( وحت ؛ وتكون )ال( الثانق  زائات    /44 /ظوالوجه الثاني: لتْكقات  النلب 
 والكالم  جما   واحت  . ،النفي

: الرف  م  التنوقن عالى  عاى محاب )ال( ، َأو (1)كما قاله المكوتي ،أ؛ عاى أنَّه مبتتوالوجه الثالل 
وال فارَم فاي جاواز هاذ  األوجاه  )لَاق َس(،عااى إعمااب )ال( عماَب ، َأو وهو رف   باالبتتاك ،م  اسمها

منلاااوبا  ، َأو مم فاااي المثااااب المتقاااتِّ كماااا تقاااتّ  ،الثالثااا   باااقن أن  قكاااوَن اسااام األولاااى مبنقَّاااا  عااااى الفاااتا
اااا خَ اَل وَ  .ه، نحااااو: ال رااااالَم رجاااابل وال اماااارأ والمشاااابه باااا ،كالمضاااااى  ،بااااالفتا .مال   َعاااااَل َر ماااان زقااااتل وَ ق 
 و)عالم(. ،في )امرأ ( والرف    ،والنلب  

 واثنان  م  رف  النكر  األولى:
( : الفتا  عاىَأحتهما ، َأو أمبتات ااألولاى ماغاا  ، واالسام بباتهوجباب   ،إعماب )ال( الثانقا  عماَب )إنَّ

.اسمها ا؛ واالسم ببته)َلق َس(جباها عاما   عمَب   ؛ والكالم  جماتان 
وتكاون  )ال( الثانقا   ،ه مبتاتأ ؛ و)ال( ماغاا   والثاني: الرف  ؛ وهو مبالوى  عااى االسام األوب عااى أنَّا

فقال  ىاألول)َلق َس(، َأو قن  عمَب توالثانق  عاما ،وقجوز جبب  )ال( األولى ،وهو مبتتأ كاألوب ،زائت   
 ؛ والثانق  زائت  لاتْكقت.)َلق َس(عاما   عمَب 

نلااَبه  (2)وجااوَّز الزمخشاارير  ،وال قجااوز النلااب  لاثاااني؛ النتفاااك البالااى عاااى المحااب والتباا  لافااظ
: بفببل محذوىل   ال أرل قوَّ  .، َأي 

ااَت بمفاارتل متلاابل بااالمنبوت جاااز فااي النباات  ثالثاا     واعااام أنَّ اساام )ال( إذا كااان مبنقااا  ون ب 
 أوجه:

مل  ،( قبب تخولهاناك  عاى الفتا؛ لتركبه م  اسم )الالب ، ثم (3)<واحتل >فقلقر النبت  والمنبوت  َكاس 
؛ مراعااا   لمحااب اساام )ال( عاقااه )ال(. تااتخب  ظااه؛ ألنَّ إعراَبااه  مقااتر  نلاابا .إتباعااه لاف، َأو والنلااب 

 وقائم . ،وقائما   ،فتقوب: ال رجَب قائمَ  ،)ال( واسم ها والرف ؛ مراعا   لمحبّ 
 

ن  كان النبت  رقَر مفرتل  اب باقن النبات والمنباوت ، َأو كان المنباوت  رقاَر مبنايا ، َأو وا  ف ل 
 وال رجااَب قالاات   ،َب قبقحااا  فبا ااه  وحساان  وجه ااه  عنااتََّجاافمثاااب  األوب: ال رَ  ،ناا  البناااك عاااى الفااتاامت

 ،والرفا    ،بالنلاب ،ن  َساحَ وَ  ،ا  نَ َساباقال حَ احَب قَ  َلاومثااب الثااني: اَل  ،والرفا    ،بالنلب ،عنتنا رالمل 

                                                           
المالكي، عالم بالنحو،  الفاسي عبد الرحمن بن علي بن صالح زيد، وهو أبو 74: 1: شرح المكودي على األلفيةينظر:  ((1

َمية االجروميية،ال، وشيرح -َصلَّى بُ َعليِه وَسيلَّم  -من مصنفاته: المقصورة في مدحه  ، هيـ 207تيوفي سينة  وغيرهميا ُمَقد 
 .152/ 5ؤلفين: ، معجم الم312/ 3 ، األعالم:37/ 4، الضوء الالم : 23/ 2: بغية الوعاة: ينظر

ل/  ((2  .325 -324/ 1، وتابعه ابن الحاجب في: اإليضاح في شرح المفصل: 105 -104ينظر: الُمفصَّ
 .ب...< ساقط من > ((3
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مان  /46/و (1)قااب ابان راازي ،والرفا    ،بالنلاب ،رقم  َكاوَ  ،رقماا  كَ  ار  َب فاي الاتَّ َجارَ  ومثاب الثالل: اَلَ 
 الرجز:

 
ااااااااااااقاااااااااااا  نَ ال  لاااااااااااب  م  ان  ، َأو    فَاااااااااااوار    َت اسااااااااااام )ال(ب 

(2)لااااااااااااااااااااااااالواتَّ  ،فاااااااااااااااااااااااارتات  إن  أ  ز   اَ ت  فَااااااااااااااااااااااااوال    
 

  

 
 والرف . ،بالنلب ،نحو: ال أحَت رجب وامرأ  في التار ،والبتب  النكر   كالنبت المفلوب 

 
 
 

اان س -ب ااال َفت ا–الااتَّار إ ذا ققااب: اَل رجااَب ف ااي  َوق قَاااب ف ااي توكقاات : بااب  ،تبااقَّن َكون هَااا َناف َقاا   لاج 
َرَأ    تنا  َأن تكاون م ه ماَا  ؛ َوا  الَّ  )لَاق َس(،ن َكون هَاا عاماا   َعَماَب تبقّ  -ب الرَّف  –ققب: ال رجب   َوا  ن   .ام  َوام 

رت ان س ،لَتَكارَّ تماب َأن تكاوَن لنفاي ال ج  َوق قَااب ف اي توكقات  عاااى األوب:  ،َن لنفاي ال وحاَت   َوَأن تكاو  ،َواح 
َرَأ    .َأو  ،بب رجاَلن   :وَعاى الثَّان ي .بب ام   رجاب 

وذلاَّ  ،اَل رقار ،اَل تكاون إ الَّ َناف َقا  لاوحات  )لَاق َس(البامااَ  َعَماَب  َوراال كثقر  من النَّاس؛ فزعموا َأنَّ 
ب  الشاعر  و  َقو   :-من بحر الالوقب–مرتوت  بَنح 

ك  َعاَااااااااااااى اأَلر ا  َباق قاااااااااااا  ا  َتَباااااااااااازَّ فَاااااااااااااَل َشااااااااااااي 
اااااااااااااااااااااااا َقَضاااااااااااااااااااااااى ا   َواق َقاااااااااااااااااااااااا   مَّ َواَل َوَزر  م 

(3)
 

  

وال ماجاااَْ قحفاااظ  ،أي: الااابر  عااااى ماااا ألااااَبََّ؛ فإنَّاااه ال قبقاااى شااايك  عااااى وجاااه األرا 
   .رَ وَقتَّ  -تبالى  - الشخص مما قضا  ا   

اااَرَأ   ف ااي الااتَّار اااب   -برفبهماااا- ،َوا  ذا ققااب: اَل رجااب  َواَل ام  تمااب َكااون )اَل( األولاااى عامااا   ف ااي اأَلل  اح 
) ب ت َتاك  ثمَّ ألغقت؛ لتكرارها؛ َفقكون َما بب   ،َعَمَب )إ نَّ ف وعا  ب اال  ؛ )َلق َس(َوَأن  تكوَن عاما   َعَمَب  ،تَها َمر 

                                                           
مين مصينفاته: شيرح ألفيية ابين  فيي شيتى العليوم، ، مشيار   ، الفاسييالمكناسيي، عبد ب، محمد بن أحمد بين محميدأبو  ((1

، و يل الخزرجية فِي اْلعُروض، وغيرها، توفي بفاس رشاد اللبيب على إمال ، و هـ، ُينظير: فهيرس  313َصِحيح الُبَخاِري 
 .37/ 2 :، معجم المؤلفين332/ 5، األعالم: 230/ 2الفهارس: 

، بيل  كيره معيينإلى نفسه وال إليى ، لكنه لم ينسبه 324/ 1  :ألفية ابن مال على شرحه :(  كر ابن غازي ه ا البيت في(2

فيي بييت شيامل  وقيد أجياد بعيض مين لقينياه، حيين اختصير البيتيين "، وقيال:ه اتي لفية في الموضو األعلى بيتين من  معلقاً 
 .ثم  كر البيت "للفصلين، قال...

فيي: واألشيموني ، 315مغنيي اللبييب/ وابين هشيام فيي: ، 232فيي: الجنيى اليداني/ من شواهد المرادي  ، وهوجهوللم ((3

، معجيم 422/ 1: معجيم شيواهد العربيية: ، وينظير452/ 1همي  الهوامي : والسييوطي فيي: ، 224/ 1: ه على األلفيةشرح
 .3133، رقم 232شواهد النحو الشعرية/ 

 هببتنبو
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ااتهَ  ف وعااا  بهَاااَفقكااون َمااا بب  َت )اَل( الثَّان َقاا   ،ا َمر  ؛ إ ن  قَااتَّر  َهق ن  فااالظرى خباار  َعاان االساامقن  وَعاااى ال ااَوج 
اااَرارا  لىولاااى اااتَها َمب ال وفااا ،َتك  َت األولاااى م ه ماَااا   َوالثَّانق اااَ  عاماااا   َعَماااَب  ا ،َوَماااا بب  )لَاااق َس(، َأو فَاااإ ن  قَاااتَّر 

؛ اذ وى   ا،َأحتهمفالظرى  خبر  َعن  ب ال َبك س  لا ،َوخبر  اآلخار َمح  وزقات  وَ  َّ:َكَماا ف اي َقو  َواَل  ،قَاائ م عمار 
 قجوز أن  قكوَن الظرى َخبرا  عنهما.

تماب َكاون الفتحاا  ب َنااك   -ب اال َفت ا-َواَل ملااابقَا  َوا  ذا ققاب: َماا ف اي الااتار مان َزق اتل  وكون هاا عالماا    ،اح 
تماب َكاون  )اَل( عاماا   عماب  َفإ ن   ،لاخفا  بالبالى عاى الافظ؛ َو)اَل( م ه مَا     )لَاق َس(قاته ب الرَّف   اح 

 .(1)كذا قاب ابن هشام في مغني الابقب ،وكون الرَّف    بال َبال ى عاى ال محب ،َوَكون َها م ه مَا   
( تخالفها من َسب َب   أوجهل:   واعام أنَّ )ال( التي تبمب َعَمَب )إنَّ
  ف ي النكرات: َأنََّها اَل تب مب إ الَّ َأحتها

اامَها إ ذا لاام قكاان َعااامال لمااا بباات ؛ َفإ نَّااه  ق ب نااى عاااى مااا ق نلااب  ب ااه   لَااو َكاااَن  /46 /ظوالثَّااان ي: َأنَّ اس 
؛؛ فإ نّ (3)والزجاااج ،(2)خالفااا  لاسااقرافي ،مبربااا   ااب م باارب  اام )اَل( رقااَر ال َبام  َوَأنَّ تاارَّ  همااا زعمااا َأنَّ اس 

ف قااى ااتهما  ،؛ فإنَّااه قاااب: إنَّ المثنااى(4)امَباارِّتوخالفااا  ل ،تنوقنااه لاتَّخ  ؛ لب ب  وجمااَ  المااذكر السااالَم مبربااان 
. ،بالتثنق   َوال جم  َعن مشابه  ال َحر ى 

ولهَااا اامَها بمااا كااان مرفوعااا  ب ااه  قبااب ت خ  ن اات إ ف ااَرات اس  ت فَاااَع َخَبر َهااا ع  ب  ،بهَااا اَل  ،َوالثَّال اال: َأنَّ ار  َوَهااَذا قَااو 
فَاا  ،(4)قهسااقبو  َخ  ونَ  (6)َوَخالفااه  األ  ثَاار  َواأَلك 

ف ااي َأنَّ ارتفاعااه بهَااا إ ذا  (8)َواَل خااالَى َبااقن ال َبلاار ققن ،(7)
م    َها َعامال .َكاَن اس 

مَها  .مجرورا  ، َأو َوَلو َكاَن ظرفا   ،والرَّاب  : َأنَّ َخَبَرَها اَل قَتَقتَّم عاى اس 
ااايِّ ال َخَبااار  والَخاااام س: َأنَّاااه قجاااوز م َراَعاااا   ااامَها قباااب م ض  ااات ،َوبباااَت  ،محاهَاااا َماااَ  اس   ،َفقجاااوز رفااا  النَّب 

و: اَل رجَب ظرقى  في التار َرَأ   ف قَها. ،والمبالوى من َنح   َواَل رجَب َوام 
رت اااو: اَل حاااوب َواَل ق اااوَّ  إ الَّ ب الاَّاااه ،والسَّاااات س: َأنَّاااه قجاااوز إلغا هاااا إ ذا َتَكااارَّ  ،َفاَاااََّ فاااتا  االسااامقن   ،َنح 

 والمغاقر   َبقنهَما. ،ورفب ه ما

                                                           
 .منه - 317، 312/ : الصفحتاننظرت ((1
بغير تنوين، فتنصبه "... :274/ 2الكتاب: في:  ه قالألن   ؛سيبويهه م هب ، و كر أن  12/ 3ينظر: شرح كتاب سيبويه:  ((2

( لما بعدهاونصبها ل  ." وتر  التنوين لما تعمل فيه الزم ،ما بعدها كنصب )إنَّ
 .315، مغني اللبيب/ 233ينظر قوله في: الجنى الداني/  ((3
 .322/ 4ينظر: المقتضب:  ((4
 ميه، حييث جعيل سييبويهمين كال ،313التوطدية/ فيي:  تصريح ب ل ، وإنما ه ا ما فهمه الشلوبين في كالم سيبويهلَْيَس  ((4

اء، والخبير إنميا فيي محيل رفي  باالبتيد ي واسيمها( م  اسيمها مركبية كخمسية عشير، وهي)ال ،272 -275/ 2الكتاب:  في:
 .231الجنى الداني/ ، 32المسادل المنثورة/ : ، وينظرفلم تعمل فيه )ال( ؛يرتف  بالمبتدأ

 .52 /المفصل وهو أيضاً م هب الزمخشري في: ،12/ 1ينظر: معانى القرآن:  ((6
 .523/ 1، هم  الهوام : 231الجنى الداني/ ، 1237/ 3ارتشاف الضرب: ينظر:  ((7
 .523/ 1، هم  الهوام : 314مغني اللبيب/ ، 1237/ 3ارتشاف الضرب: ينظر:  ((8
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او:  ،ثر  حاذى  َخَبر َهاا إ ذا عاامك  َوالسَّاب  : َأنَّه قَ  َوبناو  ،(2)چڄ ڦچ ،(1)چے ےُھچَنح 
قمل  . (3)َتم  قَنئ ذل  اَل قذكرونه ح 

: )َلق َس(ثم إنَّ )ال( التي تبمب  عمَب   َهاتل  ت َخالفها م ن  َثاَلل  ج 
 بموجوت.َلق َس  هعى َأنّ اتّ  (4)ومن  وافقه ،(4)أنَّ الفراكَ  َحتَّى: َأنَّ َعماَها َقا قب؛ َأحتها

؛  كاااَر َخَبر َهاااا َقا قاااب  ااام ّتعى َأنَّهَاااا إنماااا تب ماااب ف اااي االلااام قجااات   ؛ فَاااا (6)أنَّ الّزجااااجَ  َحتَّاااىوالثَّان َقااا : َأنَّ ذ  س 
 .مرفوع   َوَأنَّ َخَبرَها ،َخالَّ 

ب ن  جني ا  خالف ،َأنََّها اَل تب مب  إ الَّ ف ي النكراتوالثَّال َث :   .(9)هكذا في المغني ،(8)َواب ن الشجري (7)ال 

 
 

                                                           
 .من سورة الشعراء 50اآلية  ((1
 .من سورة سبي 51اآلية  ((2
/ 1يح: التصييريح علييى التوضيي ، شييرح1300 -1233/ 3ارتشيياف الضييرب: ، 232/ 1 الكافييية: علييى الرضييي شييرح ((3

 .255 -254، لهجة تميم/ 373 الكليات/، 523/ 1، هم  الهوام : 352
رفعيت بعيض التبردية ونصيبت بعضياً، ولييس مين قيراءة القيراء،  : "وإن شيدتَ 122 -121/ 1معاني القرآن:  في:قال  ((4

 : [122] في: ديوانه/  ولكنه ييتي فِي األشعار، قال أمية
 ." َوَما َفاُهوا بِِه أََبداً ُمقِيمُ  ...َفالَ لَْغو  َوالَ َتيْثِيَم فِيَها

 .(؟أم على إعمالها عمل )ليس ؟لةوبة بالمرفو ، هل هي مهمثم ساق شواهد أخرخ، وال يتبين مراده من )ال( المعق 
: "والظاهر أنه ال تعمل )ال( عمل )لييس( ال ، إ  قال233/ 1على الكافية:  هشرح في: ممن  هب ه ا الم هب الرضي ((4

فيي: شيرحه عليى  األشموني و كر .شا ا، وال قياسا، ولم يوجد في شئ من كالمهم خبر )ال( منصوبا كخبر )ما( و)ليس("
، وزاد أبييو حيييان فييي: لييم ييي كرا أعيانيياً  الكنهميي .المنيي  عيين الفييراء، وميين وافقييه ،403/ 2: فييي والصييبان ،222/ 1األلفييية:

 ، خالفه.322/ 4 :المقتضب ، المن  عن األخفش والمبرد، إال أنَّ ما في:1202/ 3ارتشاف الضرب: 
/ 1: الهوامي  همي ، 1202/ 3ارتشياف الضيرب: ، وينظير: 142/ 4 ،271 -270/ 1 وإعرابيه: القرآن معانيينظر:  ((6

452. 
الجنى ، 511/ 1: توضيح المقاصد، 1203/ 3: ارتشاف الضرب: في كتبه، وهو منسوب له في ى رأيه ه ا( لم أهتِد إل(7

 .457/ 1، هم  الهوام : 312مغني اللبيب/  ،233الداني/ 
عيالم باللغية  الحسيني، ب بين عليي بين محميد بين حميزة هبية السيعادات، وهو أبيو 430/ 1: ينظر: أمالي ابن الشجري ((8

: ، ينظيرهيـ 542واألدب، من مصنفاته: شرح اللم  البن جني، وما اتفق لفظه واختلف معناه، وله ديوان شعر، توفي سنة 
 .141/ 13معجم المؤلفين: ، 2775/ 2معجم األدباء:  ،352/ 3، إنباه الرواة: 233ُنْزهة األَلب اء/ 

 منه، وجمي  ما ورد في تنبيه الشارح منقول  عنه؛ فلزم التنبيه.  -312 -313 الصفحات/ :تنظر ((9
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ِ  أم ذذفُ  بَذذُ ب    ذذف     ، أ ْي: وهذذو ب  وبذذوي  لُبف  ذذ    ،-بفذذ ا ب ذذ ب –أي: هذذ ب بذذفي  يذذِ بحذذف

ي   .(1)وهو بإلجفبة   ،الزُ  ب  وج    :يف  قصو  يح  ،هللأ مو ُو  ف: حف  َّف أ  و  ،-ب َرهف– وجه     ب  ف  
 
ِ  م َذة     ، (3)  ذ و    أ و  ي بفذ ا ب ه ذز    قصذور   وأ   ،فوه ح ذ ،فح ذوأ   ،فوهذِ: ح ذ ،(2)ومروف  ب  ذ ب

ِْ  ف ذذ  .(4)] ذذ     وب ه ذذز    ِْ  ف ذذ    ذذذ و  ، قصذذور   يهذذذِ  بقرحذذي   يذذذ  ك  بقحذذة مذذذروف  وب     يبببعحذذ  
 وب َفهِ. ،و ف يِ  ع فه  ف  فئُ (5)،ي  هف  ببعح  ،ب   بِ

ال  عحَّ ذذْ  )وب( (6)،ْ بذذةِ  ب    يذذِ ب   ذذ ويك ل ب وجذذ ْ  ُرح ذذة    بذذح  أ حضذذف   و َذذ ع   )حذذف( ب ، ي قذذو : و وب 
ِ   )وب( مذذرف  ذيذذذ ،ظهذذربه  ب ، و زحذذ به    ،   فَذذذبة أ ذذف ب   بذذذة ب  و)زحذذ ب(   ذذذف    ضذذ وُ   قذذ حر  ،  ْ بذذذة  و   ذذ ب

وب   ذذذف   هذذذو  ذذذِ  /57/و (7)،لال  ضذذذرور    ،ومذذذ ي  ب هذذذفِ و ذذذ  ب وصذذذ  وجوبذذذف   ،وب هذذذفِ  بَذذذ  
َِّ مرف  ب   بِ يح   فئي    ،يهو  ِ ب  ر ي  ذِ يعذ    ، ثل   .أ وو، أ ْي: (8)يع    وِ ب  فعو  ب ك أل

                                                           
 .671/ 2ينظر: حاشية الخضري:  ((1
وا  ري  ي  ((2 شررح فر::  ذ  ا ر  ،الر 230 -229/ 2العترا::  فر:: عدَّ الشارح أحرر  النرداا الير ية خ، رةذ  عرَّا عردَّ

ذ ثمَّ َّعر في،ا  عد ) آ(  الت: و: حر  (.  َّعر الشارح لغتي  لعلٍّ ،  اله،زةذ  )أيذ  غيرو،ا6211/ 3العافية الشافية: 
فر::  ذ  ا ر  وشرام6006/ 2ت ضري  ال،اايرد: فر::   ال،ررادي  ذ ل،ج،ر   ث،انيرةذ  ور   ر ل العر فيي نداا  ند ةذ فيع   ا
 :تاج العرر  ذ 277 -271ذ شرح ع،دة الحافظ/ 43 -42شرح الايائد ال  ع/  :ذ ينظرذ  غيروم4/ 4أ ض  ال، ال : 

 .671/ 2ذ حاشية الخضري: 000/ 40
 . أي .يريد: آي ((3
 . أ . يريد: آ  ياقذ[ زيادة ياتضيها ال...] ((4
د230 -229/ 2العتا:: ف::  ،ا َّعره الشارح ،َّو:  ي  ي  ((5 إلر  أ َّ  ذ230 -233/ 4ال،اتضر::  فر:: ذ  َّو: ال،َ ررد

ل/ ف::   جعل الز،خشري ذاله،زة  )أي( ل اري:ذ  )يا( له،ا)أيا(ذ  )ويا( ل  عيدذ    :ذ  ينظرر)يا( ،ع ال عيرد ذ463الُ،فيَّ
 .201/ 2ذ شرح التيري  ع   الت ضي : 100/ 2ذ ال ُّْ،حة: 6219ذ 6211/ 3شرح العافية الشافية: 

ا أل  الند ة ..  و: .((6 ا إَّا عرا   رد نه،ا تعينرت  . يا ع،را .  أل  الند ة  حدواذ فتا ل: يا ع،راهواا ال عتذ أَ ،ع إِ،َّ أ،َّ

 .691/ 3ذ حاشية الي َّا : 1/ 4  :: أ ض  ال، الذ ينظر ل ياال:  آ ع،ر .فال يند:  ياال: يا ع،ر .() آ
  َّل  ف: الشعرذ نح :  ((7

،ُت  أت  َعفراْا    إَّا  ح،ار  اَ،ْرَحَ اهُ    شااْ  ل،ا  د 
 و،ررعذ 677/ 0شررح ال،فيرل: ذ 06 الشررعر/ ذ ضررائر660/ الاررزاز الاير انر:الضرر رةذ  فر: ل شرراعر يجر ز ،راينظرر: 
 .211/ 3 اله ا،ع:

د ذ612/ 2العترا:: فر::   وَّا ،َّو:  ري  ي  .ال،نادى ،ني :  فعل ،حَّ   ُ ج  ا   : إ َّ  يل ((8 ال،اتضر:: فر::   ال،َ ررد

ذ  ا   249/ 6 ا   الحاج: ف:: اإليضاح ف: شرح ال،فيل:  ذ340/ 6النح :  الي ل ف:ف::  ذ  ا   ال راج202/ 4
ورر   :  يررلذ ذ  ورر  ،ررَّو: الج،هرر ر216شرررح شررَّ ر الررَّو:/ فرر::   ا رر  وشررام ذ67/ 2عيررف ر فرر:: شرررح ال،اررر:: 

ل رعرات  أ ر: ا ذ601ال ،رع/ فر::  نا رت عر  الفعرل  ور  ،رَّو: ا ر  جنر: ذهرا ها لن   :،ني :  أحر  النداا نف هاذ فايل
أفعرالذ لنهرا أ ر،اا  ؛،نير :  هراور  .   يرل:  عالم الشارح ي ضع تحت وَّا الا ل ذ672الن اري ف:: أ رار العر ية/ 

ر  ،نير ٌ:  الايرد 16 الفعرر/ نترائ  َّو: ال رهي : فر::  ذ300 /الدان: الجن  ينظر:ذ لع فيي إل  ا و  ،ن  ٌ:  ذ إلر  أنَّ
 .إلي   إل  َّعره
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ك  َِّ بأل  " :(1)ُذذف  ب بجذذفئِ م  َّذذ وبَذذُ  َِّ مذذرف  ب  ذذ بِ  فئذذي  وذذِ ب ج بذذة  وْ ل ِْ حقذذف   ل ب  م ويذذة ،   ذذ  أ
يذذر  ب   ذذف   وذذِ ب  فعذذو  بذذ   ذذل أ َّذذ    ذذ ك   ذذف يحذذ   ذذِ بألم ذذفُ  ذذف أ  وب     ".وهذذِ: أ وذذو، أ و أ ذذف ي

 ب .ب مفصة  
 

مممممممممممم ،   ُ  .961   ُْ مممممممممممم    ْم   َمممممممممممم         ُْ  ثُممممممممممممى، خَم
  

فممممممممممممممممممممم  ُ  خَمه   ممممممممممممممممممممُى  ثُممممممممممممممممممممى، خََ،  مممممممممممممممممممم   ُْ  خَم
   

ممممممممممممم  ُ  .971   ُْ ممممممممممممم  خ خَم قمُصممممممممممممما  َك  ا ام م       ْ 
  

ممممممممممممممممممم  ُ ثُمممممممممممممممممممى، خَ ،ممممممممممممممممممم  بيُه ب  َ،ممممممممممممممممممم    ُي  
   

فم  ُ  خَمه   مممممممممممممُى  ا خَ،ممممممممممممم      مممممممممممممُ ىم  .979 ُْ  ف ممممممممممممم َم
  

مممممممممممممىم  ممممممممممممما ي   ُي   ممممممممممممم     َم يم ممممممممممممم م     ْ ممممممممممممم    ْ ُه    َل 
   

يممممممممممم  ُصممممممممممم  يم ُ  .971 مممممممممممُ   ا  يم    قُممممممممممماُد، يممممممممممم    
  

مممممممممممممممممممممممم ُ  يم َمُصمممممممممممممممممممممممماب     م      ْ  اخَب قيممممممممممممممممممممممممه 
   

 
   ُ : ب  فذذر   ب عبذذ  ،وب   ذذر   ب  فذذر    ب  قصذذو    بف  ذذ بِ ،أي: ب   ذذف      ذذول  ل ذذ  م َذذة  أ ذذوبل 

.   حوب شب ،وب  ضفف   ،ف ف ب  قصو  وبم    ِ أيرب هوب     ،وب   ر   غحر  ب  قصو    بف  ب   بف  ضفف 
 

ِْ  وصذويف  بذ َّف أ  ي ُ  ب  ي  ُ ح ذ )ببِ(  ضذفف  ل ذ  وبذُ  يح ب ذ  وبذ   ذف حريذل بذ  ذب  فر   ب عب
ِ  يذِ  مذ   صذي  وبذ  ب  فعو ح ذ ، ق ر   ، أ و  ِ مر ة  ظفهر    ِ   ،ةوح و ذ  ، مذو: حذف وبذ  ،وحذف  َو

ِ  ب ففُذذف   ،وحذذف ي ذذ  ،فض  وحذذف ُذذ ذذْعذذف    ح ذذو   (2)،بمذذ ف ب   ذذوح ذذ ْ ف م  ح ذذو   ،ير   ي    ف ح ذذب، و     ف ه ذذح ذذ، و  رش ذذو   ة  َ 
 .(3)ب َر ب  حُ يِ  غة  ب مجفز .ف م بُ  ح  َحبوح ، و  

أ و  )ببِ(ذبإلوذذذذربي   وصذذذذويف  بذذذذ ظذذذذفهر   ، ؤ ذذذذ   أ و  وب  ب  ذذذذفِ ب   ذذذذف    فذذذذر ب  وب ذذذذف    ذذذذ  ر    
ذ، أ و  ضفف  ل   وبُ      ر   (4))بب ة( ذْ  بذحِ ب   ذف   و)ببذِ( يفص  جذفز  ذ  يذِ     ؤ ذ   و ذُ حفص 

:  ِ  ب   ف   وجهف
ِ  وب  ب ضُ . ،ب ب ف ِ  و رو    مو: حف زح   ب

                                                           
ي ذ  و  47 /  -ال  حة -االجر ،يةينظر:  شرح  ((1 ذ ،  أول  جايرةذ عرالم  رالنح ذ أح،د    ع :     ،ني ر شها: الد 

 ذ6797/ 2 :عشر  الظنر  ـذ ينظرر: ور 137لم تَّعر لنا ال،يادر ،  ،ينفات  غير شرح  ع ر  اججر ،يرةذ تر ف:  رنة 
 .33م حت  اليدر الحاضرذ عادل ن يه// ،عجم أعالم الجزائر ،  يدر اإل ال ذ307/ 6 :   الغزيذ ادي ا  اإل الم

 : 237ف:: شعر الح ص النياري/  يج ز تن ين  ل ضر رةذ ع،ا ف:   ل الح ص ((2

  لي  ع يَ  ياَ ،طُر ال المُ  ... الُم هللا َيا ،طٌر ع يها
 .306/ 6: العافية ع   الرض: شرح ذ21 /الشعر ضرائرينظر: 

 -173/ 2ذ ارتشا  الضرر:: 19/ 2ذ الي ل ف: النح : 04/ 2ذ العا،ل ف: ال غة  الد:: 213/ 3ينظر: العتا::  ((3

 .11/ 6 ،عجم لغات الا ائل  ال،يار: ذ172
يج ز   فت  ال،نادى الع م ال، ي    أي يرفة ،نير  ة  ، ي فا   ـ)ا  ( أَ  )ا نة(  ل يع   يشترط الع في   أ ْ ال  ((4

ذ شرح 372/ 6شرح الرض: ع   العافية:  ذ66/ 2: الزاور ف: ،عان: ع ،ات النا : ذ ينظرعانتذ نح : يا زيَد َّا ال،ال 
 .04/ 2ذ و،ع اله ا،ع: 20/ 3الش، ن : 
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ِ  و رو   ،ل بفوف   ف مة )ببِ( ،وب ف ا  .(1) مو: حف زح   ب

ِ   ق حر  ب ضُ ،(2)چ ڇ ڇ ڇ چ  مو:  َّفأ  و  يح عح
 ك ل  ال ثق   ل ب  ق حر.(3)

 
وبذ   ذف  ريذل بذ   ذِ  ب     ج بة  ي، أ و ب  قصو    ب  ِ  ُ  وصْف ب فر    ب   ر   ب  فر      َّفأ  و  
وحذذف  ،وحذذف  َذذب ف    ،وحذذف ه ذذو    ،وحذذف زحذذو    ،وحذذف ُذذوُ   ،وحذذف رجذذف    ، مذذو: حذذف رجذذ    ،مذذرف  ، أ و مر ذذة  
  ِ ِ   ،زح ب ُ   /57 /ظيه ه  ِ ب   ر   ب  قصو   ك ل  ال ح ث  َّ  ،وحف زح و وال حج ذل  لال بعذ     حذرهك  ،ب عب

. ،و  ب  بز   )أ ( يِ غحر ب   بِ ووضف  وِ ب عب حة  ِ  ي  ب حعوض  و هف  عرحف  ب   ب

ِ  ، أ و جذذفر  و جذذرور  ، أ و ظذذرف  ، أ و    ذذر  ، أ و وب  ب وصذذف  هذذ ه ب   ذذر   ب فذذر   عذذرف   ج بذذة  يح عذذحَّ
ه ُ ،(4)ب  صي  و   بأل ثر   َُّ أحضذف   (5)وبعض  و  ذ    ، مذو: حذف رجذل   رح ذف  أُبذ  ،أجفز ب ضذ صذب  -ُو

ب ُ  .(6)((ُ  ظحْ و              ج  ظح ف  ح رْ و   ف  ح   ))يِ َجو ه: -بهلل وبح  َو

ذذفأ  و    ،وب  ضذذفف   غحذذر ضذذ حر ب موذذذفي ، شذذ قة  أ و  ب  قصذذو    جف ذذ     ف ذذذ  حذذر  غب   ذذر     َّ
وبذذ  جهذذة ب وجذذوي  يذذل حجذذوز  يحهذذف  ،ال  مذذلَّ   ، قذذ حرب  ، أ و وب  شذذب   بف  ضذذفف  يهذذِ   صذذوبة   فظذذف  

ك أل َّهذف  فعذوال   وبذ  ب مقحقذة ِ   ،غحر  ب  صي   قذو : حذف غذفيل  وذِ  ،و ذح  يحهذف وبذة   ق ضذِ ب ب ذف
ذذف  ب ببذذو  ،  ذذر  رب ذذ   أي ذذ ْ  ِ   ،وحذذف  فش  ذذف أ   ،وحذذف  وحفذذف  بف عبذذف   بْ وذذْف ب ذذف ،وحذذف أهذذ   ب ث ذذف ب  ضذذفف   َّ

 .(7) ض حر ب موفي  يل ح ف   أصل  

و  ب  فظُ:)  بَّصة   ِ ب زحف   وب     أ ْي:  ( ُْ   ،   ُو و  : ) ،  م   ص   .قْ    أ ْي:  (  ُ ىُو

                                                           
/ 4ال،اتض:: د ف:: لعر: أعثرذ  و  أ ل  عند ال،َ رد أ َّ النيَ: فِ: عالم ا ذ321/ 6،عان: الارآ : ف::  ( حع  الفراا(6

236. 
 .،    رة ال،ائدة 661اجية  ((2
اا ني    تادير الفت  ((3  .6013/ 2ذ ت ضي  ال،اايد: 321/ 6: ،عان: الارآ : ذ ينظر أجاز الفرَّ

 . 31/ 2 اله ا،ع: ذ و،ع2614/ 4ارتشا  الضر:: ينظر: ( (4
ذ إل  الع ائ:ذ  ا ر  2614/ 4ارتشا  الضر:: ذ  ن    أ   حيَّا  ف:: 371/ 2 الارآ : ،عان: و    ل الفراا ف::  ((5

 ذ إل  الع فيي .371/ 6 النح : ف: ال راج ف:: الي ل
ذ  ينظررر: 034ذ ر ررم 200الشرريا اليرر هان:/ أ رر    آدا رر ذ ذ أخررالق الن رر:0002ذ ر ررم 306/ 0لعاي رر:: ا ذالضررعفاا ((6

 .213/ 0ذ ل ا  ال،يزا : 144/ 3ذ ،يزا  االعتدال: 07/ 2 الت يرةذ ا   الج زي:
ُت  إلر  ضر،ير الخطرا: ال تضاا النداا خطراَ: الغرالمذ  إضرافُ  ؛ال ت زا،  اجت،ا  النايضي  .يج ز: يا غال،  .. إَّ ال.((7

/ 3حاشرية الير َّا : : ذ ينظرر،ا  خطرا ي  لشخيري  فر: ج، رة  احردةل ج : تغاير ال،تضايفي ذ  ا،تنا  اجت ؛عدُم خطا ِ 
201. 
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  :باب
 
 الت
 
 يمخ  ر

 

وفي االصطالح: حذُف بعِض الكلمِة على  ،(1)هِ وَتْليينُ  ،والترخيِم في اللغة: ترقيُق الصوتِ 
 :، كما قال الناظمُ وهو من أحكام المنادى ،(2)وجٍه مخصوصٍ 

 
ْ لَتَنذذذذذذذذللاتخْتُذذذذذذذذَ ل اذذذذذذذذ لاْتَ ْ خ ذذذذذذذذو ال .371 لَواْحذذذذذذذذَا
لل

ُ ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ َ لتاْ خَذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ  ا تذذذذذذذذذذذذذذذذذذلَ  ل ا لباَنذذذذذذذذذذذذذذذذذذللاْت  
للل

ذذذذذذذ َل .371 ُذذذذذذذَ لَ ذذذذذذذلل ا ْ لَ  ا لَ ذذذذذذذَ  لَواْحذذذذذذذَا لاْتنذذذذذذذلىا
لل

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ ل َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لالٍ لَ ْك َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َاإْ لَ َ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  لَو ا
للل

ْ لَ  ذذذذذذذذذ  ل .371 ل الُْلَحذذذذذذذذذْ َ لات  ذذذذذذذذذلو ُضذذذذذذذذذل لاْحذذذذذذذذذَا
لل

ْ ذذذذذذذذذذذكاُ ال ذذذذذذذذذذذوٍ  لَو اذذذذذذذذذذذ سل ا سلَ ْت   ل اذذذذذذذذذذذ لَتْحذذذذذذذذذذذوا
للل

سلُذذذذذذذذللَحْ ذذذذذذذذ  لَوُذذذذذذذذلل  ذذذذذذذذ ل لَوُذذذذذذذذل .371  َ لَخق ذذذذذذذذو
لل

لَبذذذذذذذذذذذاَللت ذذذذذذذذذذذوٍ لَوُذذذذذذذذذذذلَ ذذذذذذذذذذذْت  ل ْ ذذذذذذذذذذذ   ل لَوُذذذذذذذذذذذلل ا
للل

 
وشوذ   ،فوي تورخيم عوالم ،الترخيِم أْن يكوَن االسُم معرفًة؛ فال يجوُز أْن تقووَل: يوا عوالِ شرُط 

ن َما رخموه لكثرة استعمالهم هذه اللفظة  ،في ترخيم: صاحب ،من ذلك َقْولهم: َيا َصاح وهو نكرٌة؛ َواِ 
 .(3)وعاملوها معاملَة الَعَلمِ  ،فتسمحوا بها ،كالعلم

، فتقوول وال زيادٌة على ثالثوِة أحورفٍ  ،ةٌ ْط فيِه علمي  رَ تَ شْ ومًا بالتاء لم يُ ثم  إْن كان االسُم مخت
ا : َيو/85/و كقوولهم .اا َشو: َيواةٍ وفوي َشو .زَ ْموا حَ : َيوةَ زَ ْمووفوي حَ  .: يوا ثُوبَ -(4)وهي الجماعوةُ –ة بفي ثُ 

 .(8)أقيمي في البيت. َأْي: نيا اْدجُ شَ 
ْن لم يكْن مختومًا ب  :(6)شروطٍ تاء فله ثالثُة الوا 
يجووووز تووورخيم النكووورة المقصوووودة ولوووو مجوووردًة مووون التووواء؛ وعليوووه فوووال  :وقيووول ،األول: أْن يكووووَن علمووواً 

 .(7)شذوذَ 

                                                           
 .855/ 2ينظر: مقاييس اللغة:  ((1
 .22، معجم المصطلحات النحوية والصرفية/ 62/ 3شرح األشموني: ، 1126/ 3، توضيح المقاصد: 631/ 2ينظر: اللُّْمحة:  ((2
 .1138/ 3: توضيح المقاصد: ، ينظروقيل: بل جاز فيه ألنه نكرة مقصودة .325/ 1ينظر: شرح الرضي على الكافية:  ((3
 .452/ 1 اللغة: مقاييس ( ينظر:(4
 .2111/ 8الصحاح: ( ينظر: (8
ل/  في:. وزاد الزمخشري 214ينظر: شرح قطر الندى/  ((6  .ال يكون مندوبًا وال مستغاثًا" : "وأنْ 71الُمفص 
 .ه قد أشار قبل ذلك إلى أن  ترخيمه شاذٌ ألنَ  ؛( يريد: فال شذوذ في مثل: يا صاحِ (7



 الترخيم              منصوبات األسماء                                                                                                              

 
213 

 والثاني: أْن يكوَن متجاوزًا ثالثة أحرٍف.
فووال يجوووز  ،سوونادٍ إوال  ،: بووْْن ال يكوووَن مركبووًا تركيووَب إضووافةٍ  ،والثالوو : أْن يكوووَن مبنيووًا علووى الضووم

ُم بحووووذف كلمتووووه الثانيووووةِ  ،وشوووواب قرناهووووا ،توووورخيُم: عبوووود اه  بخووووالف مووووا ُرَكووووب تركيووووَب مووووزٍت؛ فيوووورخ 
 ،برِ كَ  يوفي معد .وفي جعفر: يا جعفَ  .حارِ يا  :وفي حار  .بجميعها، تقول في سعاد: يا سعا

 ويا حضَر. ،وحضرموت: يا معدي
 أن  المحذوَف للترخيِم ثالثُة أقساٍم: لَ حص  تَ فَ 

 َوُهَو اْلَغاِلب. ،: َأْن يكوَن حرفًا َواِحداً َأحدها
 قْد تقد ما. ِقْسمانِ وهذاِن ال ،َوالث اِني: َأْن يكوَن كلمًة برأسها

 :(1)وَذَلك ِفيَما اْجتمعت ِفيِه َأْرَبَعة ُشُروط ،َوالث الُ : َأْن يكوَن حرفين
 .خيِر َزاِدداً يكوَن َما قبل األَ َأحدها: َأْن 

 الث اِني: َأْن يكوَن حرَف عل ٍة.
 .الث اِل : َأْن يكوَن َساِكناً 

رفيِن منوه عودُم بقادِوِه علوى ف َحوذْ َحو نْ َفَموا َفْوقهَوا؛ لودال َيْلوزَم ِمو ،َوالر اِبع: َأْن يكوَن قبله َثاَلَثُة أحرفٍ  
َوَيوا  ،َوَيوا مونُص  ،َتقوول: َيوا سولمَ  ،ومسوكين َعَلَمواً  ،َوَمْنُصوور ،َوَذِلَك َنْحو: سلَمان ،أقَل أبنية المعربِ 

 ويا َسَعاَد. ،يا َبَركَ  ،وسعادات ،وكذا يقاُل فيمن اسُمُه: بركات ،مسكِ 
بفوتح القواف –(2)َقَنوو ر ، كووَ:َيوَر سواكنٍ ، َأو توارخْ مُ  ، كووَ:فإْن كان موا قبول األخيور َيوَر زادودٍ 

لوْم  ،اسوِم رجولٍ  ،ِسون ْور كوَ: ،َير مد  ، َأو وعاد ،ودمُ وثَ  ،يدجِ مَ  ، كوَ:َيَر رابعٍ ، َأو -والنون وشد الواو
 ويا ِسن ْو. ،ويا َمِجي ،ويا قنوَ  ،فتقول: يا مختا ،يُجْز حذُفهُ 
 ،عجموة، وسوكوِن الوراء، وفوتِح النوونبضوم الغوين الم – (3)يوقْرنَ ، وَُ لكن فوي نحوو: ِفْرَعوون 

هموا : أن  (8)والجرمويَ  ،(4)فموذهب الفوراءِ  ،خوالفٌ  - اِوه فتحٌة، َأو قبل ياِدِه فتحةٌ من كَل ما كان قبل و 
ْرَن. ،فتقوُل عندهما: يا ِفْرعَ  ،ومنصور ،ُيعامالن ُمعاملَة مسكين َُ  و يا 

ْرَني. ،وجواز ذلك، فتقول عندهم: يا ِفْرعَ : عدم (6)ومذهب َيرهما من النحويَين َُ  ويا 

                                                           
 .218، شرح قطر الندى/ 86/ 4 ك:ينظر: أوضح المسال ((1
، 24/ 2 اللغة: تهذيب: ، ينظرمن )قنر( وهو الرجل الشديد الغليظ، ذو المراس الصعب، أو العظيم الرأس... ((2

 .722/ 2 الصحاح:
ََرانيقوهو بكسر الغين أيضًا:  ...((3  ، تهذيب485/ 4 ، ينظر: العين:طادٌر أبيض، من طيور الماء، ويجمع على: 

 . 15/ 2اللغة:  علوم في ، المزهر346/ 2 ، المخصص:125/ 5 اللغة:
، 1132/ 3، توضيح المقاصد: 1386/ 3: شرح الكافية الشافية: لم أقف على مذهبه في كتبه، وهو منسوب له في ((4

 . 282/ 2 التوضيح: على التصريح ، شرح73/ 3األشمونى:  ، شرح2234ارتشاف الضرب: 
 .73/ 3األشمونى:  ، شرح2234الضرب: ، ارتشاف 1386/ 3: شرح الكافية الشافية قوله في: ينظر ((8
 .73/ 3، شرح األشموني: 265/ 2، شرح التصريح على التوضيح: 1386/ 3ينظر: شرح الكافية الشافية:  ((6
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 /ظهفإن   ،ومصطفين علمين ،مصطفون ، كوَ:والياء ،ومحل الخالِف في َيِر جمع اْلَمْقُصور بالواو
 .(1) والكسِر قبلهما تقديراً  ،قواًل واحدًا؛ لوجود الضمَ  ،والياء مع النون ،ُتحذُف منه الواو /85

 وُيَسم ى: لغة ،فَتُضمُّه ،فُيجعُل الباقي اسمًا برأِسهِ  ،ثم الترخيم يجوُز فيه قطُع النظر عن المحذوف
 ،بووول تجعلُوووُه مقووود رًا؛ فيبقوووى علوووى موووا كوووان عليوووهِ  ،ويجووووز أْن ال تقطوووَع النظووور عنوووه ،مووون ال ينتظووور
 قال الحريري: ،من ينتظر وُتَسم ى: لغة

 
ْموووووووووووووووووَت  ِخوووووووووووووووووَر اْسوووووووووووووووووِمهِ   َواْحوووووووووووووووووِذْف ِإَذا َرخ 

 َرْسووووووووووووووووِمهِ  َواَل ُتَغَيووووووووووووووووْر َمووووووووووووووووا َبِقووووووووووووووووي ِموووووووووووووووونْ   

   
 َتقُووووووووووووُل: َيوووووووووووا َطْلوووووووووووَح، َوَيوووووووووووا َعووووووووووواِم اْسوووووووووووَمَعا

 َكَموووووووووووووا َتقُووووووووووووووُل ِفوووووووووووووي ُسوووووووووووووَعاَد: َيوووووووووووووا ُسوووووووووووووَعا  

   
وووووووووووووووومُّ ِفووووووووووووووووي الت ووووووووووووووووْرِخيمِ   َوقَووووووووووووووووْد ُأِجيووووووووووووووووَز الض 

(2)َفِقيووووووووووووووووَل: َيووووووووووووووووا َعووووووووووووووووواُم، ِبَضووووووووووووووووَم الِمووووووووووووووووويمِ   
 

   
 

*** 

                                                           
 .52/ 2: الهوامع ، همع2235ارتشاف الضرب: ينظر:  ينظر: ((1
 .631/ 2، وينظر: اللُّْمحة: 86( ملحة اإلعراب/ (2
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  :باب
م
 ال
 
 ف

 
 أم  ولع

 
لِهمِن

 
 ج

 
وقدَّمه على المفعوِل معهه  ألََّّهه  (1)،وألجِلهِ  ،وُيَسمَّى: المفعول له ،أي: ما فعل ألجل فعِلهِ  

ُإ  لهههى المفعهههول المنلهههِم  لَوَِّهههِه مفعهههوَل الفعهههِل   ي هههة   ،ةَخهههُل مَّهههه فهههي المفعولي هههد  أَ  بهههل قهههال  ،وأقهههَُ
 مفعوٌل منلٌم.:  ََّّه (3)والَوفيونَ  ،(2)الزجاجُ 

 
اَ َسووووووووووَ   ااُهووووووووووَجاءَ وووووووووو   اَ وووووووووو َ اَ َ  َ وووووووووو  ا .711
اا

ووووووووووووووو  ا اَ     ووووووووووووووو   ا     ا  ووووووووووووووو  اء  َ َ ووووووووووووووو  ااُجقُوووووووووووووووجل 
ااا

ووووووووووو اا:وَكووووووووووو .711 ووووووووووو  اَ   َ  َووووووووووو ا    اَف   َِ اَقووووووووووو 
اا

ئ  ُوووووووووووووووووووو ف  اَ وووووووووووووووووووو ااكَاَج   اء    َغوووووووووووووووووووو َ اَ ووووووووووووووووووووج 
ااا

 
ُي ُ  :المفعول له هو  ُُ ، َأو االسم الصه ََ  ُ ألجهِل بيهاِن  (4) المهووُل المَّصهوُإ بالفعهل الهُي ُيه

َُم بهين أن  يَههوَن  ،سهبإ وقهوا الفعهِل الصهادُِ مههن فاعهِل الفعهِل  ف هو علَّهٌة ل قههداِم علهى الفعهلِ  ال فه
ُة   ُفة   ،ََّ ُبعةٌ  ،ومع ُوٌن أ ُُن فيه ش  :(5) ويشت

ُا  من غيُِ لفظ الفعل.  األول: أن  يَوَن مصد
 الثاَّي: أن  يَوَن علَّة  لوقوا الفعل.

 فاعُلُه وفاعُل الفعل المعلل وا دا .الثالث: أن  يَوَن 
ُابع: أن  يَوَن زماَُُّه وزماُن الفعِل متَّ دا .  ال

 ُت  ليهه(َ ب هههَ َُ وَ  ،ظيمهها  للفتههىع  ت ههول: قههاَم زيههٌد تَ  ،)ِلَم ُلهه( (هوعالمتُههُه صهه ُة وقوِعههِه جوابهها  لهه 
 لَإ العلَم.ن  ن  أَ أَ  (َ تُ ئ  جِ وَ  ،ِع المالِ م  َإ جَ لَ نَ 

ٌُن تَ مَ وَ  ُف الهدال علهى التعليهلممَّ ى ُفِ د ش ( ،َهالالم ،ا مَُّ وجإ جُُّه بال   ،و)فهي( ،و)ِمهن 
ََُأة )):-عليههه وسههلم /55/و صههلى اه–وقوِلههِه  ،مهها ِ ( لل  تُههئ  َّ ههو: جِ  ،والبهها  ،و)عههن( ،والَههاف هه  نَّ ام 

                                                           
 .131المصنل  الَّ وي/ يَّظُ:  ((1
ُابه: معيَّظُ:  ((2 ع ُآن وا   . 322 ،59/ 1اَّي ال 
ُح ال صائد السبع/  ((3 ُح قنُ الَّدى/ 25يَّظُ: ش ُي  على التوضي : 201، ش ُح التص ُي: ،  اشية 514/ 1، ش  .431/ 1الخض
ُيون  لى أنَّ المفعول مَّصوإ بالفعل المَُُو على ت ديُ الم العلة،  .(  جالال  هابُ في َّاصبه خالف، ففي قولَّا: أَ  ((4 ُهإ البص

هإ الَوفيون  لى أنَّ َّاصبه الفعل المَُُو المالقي له في المعَّى، فه: أهاب(  جالال   .والت ديُ: إلجالل(َ  فعلى  .معَّاه: أجل(  جالال   .ُو
ُابه: معفي:  وُهإ الزجاج .هُا يَون عَّدهم مفعوال  منل ا   ع ُآن وا   لى أََّّه مَّصوٌإ بفعل م ُوف، والت ديُ:  ،322 ،59/ 1اَّي ال 

ُآن: ، يَّظُ جالال   (َ جلُّ أُ  (َ هابُ أَ  ُح ال صائد السبع/ 19/ 1: معاَّي ال  ُإ: ، 25، ش ُتشاف الض ُح قنُ الَّدى/ ا،1354/ 3ا ، 201ش
ُي  على التوضي :  ُح التص  .100 -59/ 2 ال وامع: همع، 514/ 1ش

ُح األشموَّي: 154/ 2يَّظُ: توضي  الم اصد:  ((5 ُي  على التوضي : 480/ 1، ش ُح التص  .511/ 1، ش
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ُة  -وقوِلهههِه  (2).چٺ ٺچ:-تعهههالى  -وقوِلهههِه  .ن  أي ألجهههل ِقههه (1).((دخلهههت الََّّهههاُ ِفهههي هههه

 ،وهُا مثاٌل لعدم االت اد في الفاعل والوقِت جميعا   (3).چڦ ڦ ڦ ڤچ: -تعالى 

:  (4).چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ: -تعهههههالى  -وقوِلهههههِه   ،ألجهههههِل غهههههم  َأي 

: ألجههههِل هدايتِههههِه  يههههاَم (5).چڈ   ڎ ڎچ: -تعههههالى  -وقوِلههههِه   -وقوِلههههِه  .َأي 

: ألجههِل قوِلهه(َ  (1).چ خت حت جت    يب  ىب مبچ َايههة  عههن قههوِل الَفههاُ:  -تعههالى   .َأي 

:  (9).چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ: -تعهههههههههالى  -وقوِلهههههههههِه  ألجهههههههههِل َأي 
 ظلم م.

 

*** 
 

                                                           
ُي:  ((1 ُقم 112/ 3ص ي  البخا ُقم 1910/ 4، وص ي  مسلم: 2315،   ،2242. 
ُى 11اآلية  ((2 ُة الشو  .من سو
ُا  98اآلية  ((3 ُة اإلس  .من سو
ُة ال ج 22اآلية  ((4  .من سو
ُة 158اآلية  ((5 ُة الب   .من سو
ُة هود 53اآلية  ((1  .من سو
ُة الَّسا  110اآلية  ((9  .من سو
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  باب:
 
ع
ْ
ف
َ
ه ولامل

َ
ع
َ
 م

 
َرُه عن المفاعيل؛ الختالِفِهم في قياِسيَِّتهِ  .أي: الذي ُوِجَد ِفْعُل الفاعِل بمصاحبته   (1) ؛وأخَّ

 ولوصول العامِل إليِه بالحرف دوَن باقيها.
ِ ص   ُوووووووووووووَ .971    ٌِ ِ ُِ    صٌ ووووووووووووو و ُو ٌِبووووووووووووو َص ُِهووووووووووووو
ِِ

وووووووووووووو ِ ص   ُِ ٌ وووووووووووووو ص وووووووووووووو   ِ ص وووووووووووووو ُِِهُِبص صووووووووووووووَ ص ِال ٌف  
ِِِ

َاِ:وكووووووووو .981 ووووووووو ِبص ووووووووو   ص ص  وووووووووُاَِصال  ص َءص صوووووووووَِاَ  ِ ص
ِِ

ووووووووووووووووووو صَص  ِاب  وووووووووووووووووووبص صِا   ص َص َص ال  وووووووووووووووووووَُءَِص َِصال  ص
ِِِ

شبِهِه في ، َأو (3)المنصوُب بما سبَقُه من فعل   ،الصريحُ  (2)المفردُ  المفعول معه هو: االسم 
لى  ،المذكوُر بعد الواو الدالَِّة على المصاحبِة من غيِر نظر  إلى تشريك  في الحكمِ  ،العمل معه وا 

 :(4) وله ثالُث حاالت   ،بْل ألجل معرفة الذي صاَحَب معموَل الفعلِ  ،عدِمهِ 
 والراجُح العطُف. ،والنصِب على المعية ،األولى: جواز العطفِ 

 والراجُح النصُب. ،اموالثانية: جوازه
 وامتناُع العطِف. ،والثالثة: وجوُب النصبِ 

جوحًا؛ رْ بًا مَ صْ منصوٌب نَ  ،(5))العسكر( اسٌم مفردٌ ـف ،فمثاُل األولى نحو: جاء األميُر والعسكرَ 
 مذكور لمعرفِة الذي صاَحبَ  ،ِة؛ ِلكوِن االسم الواقِع بعد الواو غيَر فضلة  ِلضعِفِه على المعي  

  

                                                           
فم::  وتمبعهم ابمم مالم  -مذهب بعض النحاة، ومنهم األخفش: أنه غير مقيس بل يوقف على السمما.  وذهمب المبعض  ((1

 ،206/ 2: ه على األلفيةشرحف::  ، وابم عقيل996/ 2توضيح المقاصد: ف::  ، والمرادي  966/ 2شرح الكافية الشافية: 
ل/  ،683/ 2 :الخصائص :، ينظرإلى القول بقياسه والتوسع فيه - وغيرهم، 267/ 2 الهوامع: والسيوط: ف:: همع الُمفصَّ

  301/ 1، شرح األشمون:: 89
  ، والصواب ما أثبتناه: منفرد  أ( (2

الف، فمذهب جمهور البصرييم أنه منصوب بالفعل المذكور  ومذهب الكوفييم أنه انتصب ( ف: ناصب المفعول معه خ(6

، ألمَّ والخشمبة( خمالف (على الخالف، فإذا قلنا: استوى المما  والخشمبة   ي يحسمم أمك يكموم واسمتوى( عمامال فم: والخشمبة
ارآً  أخمر منهما مما نسمب أورد  المسمللة ههمذ ومعظم مم ذكر الخمالف فم: والما ( ي تستوي، فلما تخالفا انتصب على ذل  

: انتصب انتصاب الظرف، كما الحال مع انتصاب وغير( ف: ايستثنا   والذي ف: معانيهمم أمَّ المفعول معه إلى األخفش 
مُا المما   واللَّمب   "يقمول: ذل ؛ إذ يبدو خالف ،693/ 1 ل طك َة  وخ  مب  ش  : بالخ  ة   أ يك مب  ش  : بَمالَّلب مَ تقمول: اسمت وى  المماُ  والخ  يك

"   م   أ 
ه منصوب بفعل محذوف، فقولهم: استوى الما  والخشبة   تقديره: نَّ أب إلى الزجاج فكلنه يشير بذل  إلى نز. الخافض  وُنسَ 

ة   وف: معانيه ما يحمل على هذا، وما يحممل علمى القمول األول  وللفمرا  فم:  300/ 6:  ،236/ 3 ،27/ 6: ويب س  الخشب 
ة/  :الجرجان: ف: ذكر  وعلى إضمار فعل   مثل هذا القول ،376/ 1 :معانيه وفم:  ،نَّه منصموب بمالواوأ، 103العوامل الَمئ 

/ 1، األصول ف: النحمو: 267/ 1: الكتاب: ، ينظرأعلم -تعالى  -ذهب مذهب البصرييم  وهللا  ،990 -936/ 1المقتصد: 
التبييم عمم ممذاهب النحموييم/  ،280 -276/ 1، اللُّباب: 202 -200/ 1، اإلنصاف ف: مسائل الخالف: 90، اللمع/ 206
، شممرح 362/ 1، شممرح األشمممون:: 993 -996/ 2، توضمميح المقاصممد: 988/ 2شممرح الكافيممة الشممافية:  ،680 -676

  268/ 2، همع الهوامع: 361 -326/ 1التصريح على التوضيح: 
  999 -993/ 2مقاصد: ، توضيح ال963 -963/ 2( ينظر: شرح الكافية الشافية: (3

  ، والصواب ما أثبتناه: منفرد  أ( (3
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وقد أمكَن بال ضعف  في  ،كان العطُف راجحًا؛ ألنَّه هو األصلُ  مانَّ وا ِ  ،األميَر في المجيء 
 وال في المعنى. ،اللفظِ 

نَّ  ،خِ دًا كاألَ يْ زَ َت وَ نْ مثاُل الثانية نحو: ُكْن أَ و  ما كان العطُف مرجوحًا؛ ألنَّ العطَف على الضميِر وا 
َلَصحَّ من حيُث أنَّ  المستتِر من غيِر فاصل  ضعيٌف؛ وألنَّك لو َعَطْفَت )زيدًا( على الضميرِ 

رًا؛ ألنَّ العطَف على )زيٌد( مأمو  /55 /ظولكْن يلزُم منه أْن يكونَ  ،الضمير ُأكَِّد بضمير  منفصل  
نما تريد أْن تأمَر مخاَطَبك أْن يكوَن معه كاألِخ. ،وأنت ال تريُد تارة أْن تأمَرهُ  ،مورٌ أالمأمور م  وا 

وصل  َحتَّى ،ارتفع الماُء المصاحُب للخشبةِ ، َأْي: ومثال الثالثة نحو: استوى الماُء والخشبةَ 
وال يجوُز عطُف )الخشبِة(  ،زيادته تَ قْ ُر ارتفاِع الماِء وَ دْ فالخشبة هنا مقياٌس ُيعرُف بِه قَ  ،آخرها

؛ ألنَّ الخشبَة ال تستوي مع الماءِ  نَّ  ،على ما قبله؛ لمانع  معنويِّ يصُل ، َأْي: ما يستوي الماُء معهاوا 
وال  ،بمعنى: ارتفعَلْيَس  يقالَأو  وليس بمعنى: استقام، ،؛ ألنَّ )استوى( هنا بمعنى: ارتفعإليها

، أَ  ،معنى: تساوى، بل ببمعنى: استقام وصل الماء  :يفالمعنى: تساوى الماُء والخشبة في العلوِّ
فليست الخشبُة أرفَع من الماء، ولو رفْعَت )الخشبة( بالعطف؛ لكان المعنى: استوى  ،إلى الخشبة

وال يلزُم ارتفاُع الماِء إلى أْن وصَل إلى آخر  ،واستوت الخشبُة في االنتصابِ  ،الماء في الجريانِ 
 جزء  من الخشبِة.

يجوُز أْن يعطَف )زيدًا( على ما فال  ،داً يْ زَ وَ  كَ بِ  تُ رْ رَ نحو: مَ َأيضًا  ومثال ما يمتنُع فيه العطف
ألنَّ العطَف على الضمير المخفوِض ال يجوُز على األصحِّ إال بإعادة  ،قبَلُه؛ لمانع صناعي  

 المعية.بويتعيَُّن نصُبُه على أنَّه المفعول  (6)الخافِض؛
وقوله  ،(7)والكسرُ  ،والضم   ،ويجوز في السين الفتحُ  ،)اسم(ـ( لغٌة لبُوقول الناظم :)

َاوقوُلُه :) ،يوِضحُ َأْي:  ( ص   َ:) متساويًا في ، َأْي: (ال   حاٌل من ) -بالقصِر؛ للوزنِ -( ب
 المجيء.

 

*** 
 

                                                           
، على قبح، وذهب بقيمة الكموفييم، 236 -232/ 1: للفرا  القرآم معان:     وهو مذهب البصرييم، وأجازه الفرا  ف::((9

 علمى التصمريح شمرح، وخالد األزهري فم:: 1238/ 6 :الشافية الكافية شرح، 2/936شرح عمدة الحافظ  وابم مال  ف::
 الرضم: ، شمرح289/ 1 ، الخصمائص:60/ 6 واألدب: اللغة ف: ، وغيرهم إلى جوازه، ينظر: الكامل186/ 2 :التوضيح

  676/ 2 :الخالف مسائل ف: اإلنصاف، 669/ 2 الكافية: على
: "وفم: 67أسمرار العربيمة/  فم:: قمال أبمو البركماا األنبماري، و213/ 3 ، المخصمص:103 المنطم// ينظر: إصالح( (7

م ، وَسم ، وُسمم ، وُسمًمى  وقمال الصمبام  م ، واُسك وفيمه عشمر لغماا  منقولمة عمم  :"89/ 1: تهحاشمي فم::ايسم خمس لغاا: َاسك
/ 8فم:: المحكمم والمحميط األعظمم:  سيدهابم  نقلهام( مكسورة السيم العرب: اسم، وسم، وسماً مثلثة، والعاشرة سماة" ووسَ 

ن: عمرو مم تميم، وحكى عم الكسائ: ف: مضمومة السيم أنها لقضاعة، وكذا نسبها أبو زيد ف: النموادر فم:   عم ب923
  133، لكلب، ولم أقف على مم يعزو المفتوحة، وينظر معجم لهجة تميم/ 392 -391اللغة/ 
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  باب:
 
ف
ْ
خ
َ
 امل

َ
 اتوض

 حكم  تقسيم  المخفوضات   بيان   باب   أي: هذا
 

ضاااااااااااااا   ِ َا    ااااااااااااااو  َرَ ِباااااااااااااا    َ  .181 َِف،َو اْل 
ََ

ذ اَ  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااارو  َي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااعَِب َت َوَ  ٍَ ،َو 
َََ

اااااااااااا  ل   .181 اااااااااااا  َِ اااااااااااا َا ب     َ َوكُّلهاااااااااااا َ  ي   و
ََ

اااااااااا َ   َ اااااااااار  ااااااااااذ َ  اااااااااا و    ،َو      ااااااااااذ  ،َو    اااااااااار  َي 
َََ

 
 أي: المخفوض  ثالثة  أنواٍع: 

.  األول: مخفوٌض بالحرف 
 (1)،وهذا مذهب سيبويه ،مع َتَضمُّنه معنى الحرف الجار   ،بالمضاف   والثاني: المخفوض  

 وقيل: إنَّ الجار   ،(3) ويطلبه  كطلب العامل معموله ،ألنَّه يقتضي المضاَف إليه (2)؛والجمهور
 .(5)تفيد انجراَر ثانيهما دائما   ،اثنين /06/و وهي: نسبٌة تقييديٌَّة بين ،(4) للمضاف  إليه  اإلضافة  

 ،بالمضاف، َأو من المخفوض بالحرف ،وهو: كون الشيء تابعا  لغير ه   ،والثالث: مخفوٌض بالتبعية  
والسهيلي   ،(0)وهذا قول األخفش

مل في التابع هو اأنَّ الع (8)ومذهب  الجمهور ،وهو ضعيفٌ  ،(7)
 ؛ فالعامل  فيه مقدٌَّر.(9) في البدلإل   ،العامل في المتبوع

 

                                                           
 .919/ 1ينظر: الكتاب:  ((1
فني:  ، وابنن عقينل587/ 2توضيح المقاصد: في:  المرادي  و ،57/ 2ابن عصفور في: شرح جمل الزجاجي:  صححه ((2

 .701/ 2في: همع الهوامع:  ، والسيوطي5/ 1أوضح المسالك:  في:، ، وابن هشام97/ 7: على األلفية هشرح
 .587/ 2: توضيح المقاصد: ينظر،  بااملهاوقيل: التصال الضمائر بالمضاف، والضمائر ال تتصل إال  ...  ((3
اج115أبي حيان في: النكت الحسان/ وهو مذهب  ((4 ج  ، إلى أنَّه مجرور 6ما ينصرف وما ال ينصرف/ في:  ، وذهب الز 

ر  .701/ 2، همع الهوامع: 587/ 2، توضيح المقاصد: 57، 52/ 1: شرح الرضي على الكافية: ، وينظربحرف جرٍّ مقد 
 .776/ 2، حاشية الصبَّان: 700/ 2همع الهوامع:  ،57/ 1 :الكافية على الرضي شرح ينظر: ((5
 .917/ 2، همع الهوامع: 259/ 2، شرح الرضي على الكافية: 906/ 1ينظر قوله في: اللباب:  ((0
 .180ينظر: نتائج الفكر/  ((7
 .917/ 2، همع الهوامع: 217، و/ 52، أسرار الاربية/ 906/ 1ينظر: اللباب:  ((8
دإلى  ،170/ 1الكتاب:  في: المسألة فيها خالف، فقد ذهب سيبويه ((9 نر   أنَّ عامل البدل هو عامل المبندل مننه، وتابانه المبد

 وابنن مالنك ،917/ 1 والاكبنري فني: اللبناب: ،10 -9/ 2في: شرح كتناب سنيبويه:  ، والسيرافي297/ 9 المقتضب:في: 
في:  ، والرماني197/ 1 السباة: للقراء الحجةالفارسي في:  عليذهب أبو في حين  ،1286/ 7شرح الكافية الشافية:  في:

وغيرهم إلى أنَّ البدل من غير جملة المبدل منه، ، 269/ 2شرح المفصل: وابن يايش في: ، 789/ 1شرح كتاب سيبويه: 
، إلنى 259/ 2 :الكافينة لنىع هشنرح ونسبه الرضي فني: .ومن ثمَّ فإن  عامله مستقل بنفسه بدليل أنه في حكم تكرير الاامل

 األخفش وأكثر المتأخرين.
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( مخفوٌض بالحرف    (؛ فـ)ب ْسم  يم   ،وقد اجتمعت األنواع  الثالثة  في )ب ْسم  اللَّه  الرَّْحَمن  الرَّح 
( مخفوضان  بما و)الرَّْحَمن   ،والسم الكريم  مخفوٌض بالمضاف يم   جرَّ الموصوَف. الرَّح 

حروف الجارَّة  الوبقي من  ،(1)والذي جرَّ األسماء حروٌف قد تقدَّم ذكرها في أول الكتاب
ْنذ ( ،)م ْذ( ل  زمان  الفعل  إْن  :بمعنى ،ا للزمان خاصة  مفه ،و)م  ْن( الدالَّة على أنَّ ما بعدها أوَّ )م 

ْنذ  يوم  الج  و  ،ميس  الخَ  م  وْ دا  م ْذ يَ يْ ت  زَ يْ أَ رَ  اَ نحو: مَ  ،دخال على ماضٍ   ،من ذلك الوقت، َأْي: عةم  م 
نا وم ْنذ  شهر نا ،دخال على حاضر )في( إنْ  :وبمعنى  ،ذلك في، َأْي: نحو: ما رأيت  زيدا  م ْذ يوم 

 ول يدخالن  على مستقبٍل.
.يْ مَ وْ م ْذ يَ دا  ت  خال  يْ أَ ا رَ نحو: مَ  ،إْن دخال على نكرة معدودةٍ  و)إلى( معا   ،)م ْن( :وبمعنى   ن 

بمعنى: ، َأو )أل(ـة؛ فهما مبتدآن  بمعنى الوقت بالتعريف  بة  إلى السمي  ثمَّ هما يخرجان  من الحرفي  
 ،وما بعدهما الخبر   ،ةٍ فعلي  ، َأو ةٍ سمي  اجملٍة ، َأو دخال على مرفوعٍ  ذاوذلك إ ،باإلضافة ،وقت كذا

ْنذ  يومان   :أو ،نحو: م ْذ يوم  الجمعة   ْنذ  زيٌد قائمٌ  :أو ،م  ْنذ  يقوم   :أو ،م   ،ه  القليوبيكذا قال ،(2)زيدٌ  م 
 .(4)والملوي ،(3)وعبد المعطي

 

*** 
 

اااااااااااِويٍ ،َو   اااااااااااوِ َ  ااااااااااا ِ   .181 َِ ت    اااااااااااِذف  َو ا  
ََ

اااااااااااااااا َ  ااااااااااااااااراِ َِ اااااااااااااااا َ ََ ال     َ اااااااااااااااا فََِاْلِ  َ  ض 
َََ

 
وهو نوٌن تاليٌة  ،وحذف  ما قام مقاَمه   ،ومقدٍَّر من مضافٍ  ،أي: يجب  حذف  تنويٍن ظاهرٍ  

 ناثوا ،زيدٍ  بناوا ،نحو: هذا غالم كَ  ،وما أ ْلحَق بهما ،والجمع   ،هي نون  المثنى ،لحرف اإلعراب  
  

                                                           
 من التحقيق.، 19 -18/ صفحتانال :نظرت ((1
 .675/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 991، مغني اللبيب/ 707في: الجنى الداني/ ذلك تفصيل  ((2
 .277و/  – اللوحة، الدرة السنيةينظر:  ((3
 شنرح علنى حاشنية من مصننفاته: ،مشارك في كثير من الالوم ،المجيري يوسف بن الفتاح عبد بن أحمد الاباس أبو... ((4

ْحقِيق منهلو ،اآلجرومية شرحو ،لأللفية المكودي ْسأدلدة فِي التَّ / 1 :سنلك الندرر : :، ينظنرهن  1181سننة توفي  ،الغرانيق مد
 .258/ 1 :ماجم المؤلفين ،172/ 1 :األعالم ،116
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و)شياطين( فال  ،و)بساتين( ،بخالف  نون  )حين( ،وأهلو بكرٍ  ،وعشروك ،وصاحبو زيدٍ  ،(1)عالمٍ  
 .(2)ل تاليٌة له ،ت حذف  لإلضافة؛ ألنَّها َمْتلوٌَّة باإلعراب  

 /06 /ظواإلضافة   ،على كمال السم   ن  هما يدل  والنون  عند اإلضافة أن   ،والعلة  في حذف التنوين
 ول يكون  الشيء  كامال  ناقصا . ،تدلُّ على نقصان ه  

 في وذلك ل يجوز  إل   ،حذف  )أل( عند اإلضافة ؛ لئال يجتمع على السم تعريفان  َأيضا   ويجب   
 والمضاف  إليه  معمول  لتلك الصفة: ،كان المضاف  صفة   امَّ ل ،واحٍد من خمسة  أمورٍ 

 َنْحو: الضاربا زيٍد.، : َأْن يكوَن اْلم َضاف مثنىَأحدها
 َنْحو: الضاربو زيٍد. ،والثَّان ي: َأْن يكوَن جمَع م َذك ٍر سالما

. ،والثَّال ث: َأْن يكوَن اْلم َضاف إليه  ذا )أل( ار ب الرجل   َنْحو: الضَّ
. ،إ َلى َما ف يه  )أل( لما يضاف والرَّاب ع: َأْن يكوَن اْلم َضاف م َضافا   ار ب َرأس الرجل   َنْحو: الضَّ

َمَرْرت  َنْحو: ،واْلَخام س: َأْن يكوَن اْلم َضاف إليه  م َضافا إ َلى ضمير َعائ د على َما ف يه  )أل(
ار ب غ اَلمه.  ب الرجل  الضَّ

نحو الثالثة  ،والمضاف  إليه  معدودا   ،هم تعريَف المضاف  إذا كان عددا  كلُّ  (3)وأجاز الكوفيونَ 
هم ،األبواب  وأْن تكوَن )أل( زائدة . ،مثل هذا أْن يكون )األبواب( بدل   (4)وجعل بعض 

 
 :(5)ثم اإلضافة على ثالثة  أنواعٍ  
 والتخصيَص إْن أ ضيف إلى نكرٍة. ،أ ضيف إلى معرفةٍ  : يفيد المضاَف التعريَف إنْ َأحدها

: كلُّ وصٍف شابه (0)وهو ،وي سمَّى هذا: إضافة لفظية ،ول تعريفا   ،وثانيها: ل يفيد  تخصيصا  
واسم   ،غدا  ، َأو نحو: ضارب  زيٍد اآلنَ  ،والستقبال كاْسم  الفاعل   ،الفعَل المضارَع في معنى الحال

 نحو: هذا َحَسن  الوجه . ،والصفة المشبهة ،مضروب  األب  نحو: هذا  ،المفعول  
  

                                                           
 .أثبتناه والصواب ما، وابنا عالم  : ب ((1
اإلعنراب مراد أنَّ اإلعراب في هذه األسماء يأتي باد النون، وقائماً عليها، ويكنون بالحركنات، فبسنقوط الننون يسنقط ال ((2

ا األسماء التي ذكرها أوالً فاإلعراب فيها سابق للنون، وهو بنالحروف، فسنقوط الننون ال يفنو  تبااً لها، وهذا ال يجوز ت . أمَّ
 .في سقوطها لدى اإلضافة اإلعراب، فال مشاحة

 .752/ 2مجالس ثالب: ، 702إصالح المنطق/ ، 77/ 2ااني القرآن: ( ينظر: م(7

 .ما يجوز في اإلتباع، وهذا إن  567/ 2ارتشاف الضرب: ل أبي حيان في: وهو قو( (9
، 658، 655/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 765/ 2، حاشية الصبَّان: 591، 586/ 2ينظر: توضيح المقاصد:  ((5

 .29/ 2حاشية الخضري: 
 .: فهوب ((0
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 ،(1))غير(ـك ،وهو ما إذا كان المضاف  شديد اإلبهام ،وثالثها: يفيد التخصيَص دون التعريف
 .(2)و)مثل(

لى  ،وتتقدر بثالثة  أحرفٍ  ،وهو المقصود  هنا ،القسم األول فهو الم سمَّى: إضافة محضة مَّاأَ و  وا 
 ذلك أشار الناظم  بقوله:

 
ااااااا فَِ .181 ل ااااااا َ        َ َث اااااااف َاْلضااااااا   َيااااااا َ
ََ

فََِت اااااااام ِت َِب  ع   اااااااا  (،َو)ِ اااااااا (،َوا ااااااااال  َ)ِ اااااااا  
َََ

ااااااا فََِ:اكااااااا .181 ِ َ اااااااِخ،َِاااااااا  ِ َا  ِ    َث اااااااو 
ََ

اااااااااااااااااذ اِ َك   ااااااااااااااااا ٍر،َ  ااااااااااااااااار   َ ااااااااااااااااا فَََِ  َت   
َََ

 
 .(3)نسبت ه  إليه، َأو إمالت ه  له، َأْي: واإلضافة في اللغة: إسناد  شيٍء لشيءٍ  

ما يقوم مقاَم ، َأو وفي الصطالح: إسناد  اسٍم إلى آخَر على تنزيل الثاني من األول منزلَة تنوين ه  
ه  لحالٍة واحدةٍ  ،تنوين ه    .(4): الجرُّ أبدا  /01/و وهي ،في لزوم 

منهما لكلٍّ  كل   :وقيل ،بالعكس :وقيل ،والثاني مضافا  إليه  على المشهور ،وي سمَّى األول  مضافا  
. ،ل من التنوين  وَّ ولذلك وجب تجريد  األَ  (5)؛منهما  والنون  التالية  لحرف  اإلعراب 

 
 :(0)ثم اإلضافة  تأتي على ثالثة أقسامٍ 

، نحو: هذا ثوب َخزٍّ نْ ما ت َقدَّر  بـ)م    -( إْن كان المضاف  إليه  اسما  للجنس الذي منه المضاف 
ى الثوب  الم تَّخذ  من وبرها: َخزَّا  اسم  دابٍة؛ ثم يسمَّ  -بفتح الخاء

(7).  

                                                           
إلى أنَّ مثل هذه األلفاظ وخاصة )غينر( إذا وقانت بنين متضنادين  ،916/ 2شرح الكافية الشافية: في:  ( ذهب ابن مالك(1

لدنْيِهْم  : }5سورة الفاتحة/  :في –تاالى  -اكتسبت تاريفاً، وجال منه قوله  ْمتد عد اطد الَِّذيند أدْناد لدنْيِهْم غد ِصرد نوِب عد ْغضو . ْينِر اْلمد
نْل 75 /فناطرسنورة فني:  –تاالى  -إلى أنَّ ذلك لدْيسد بالزم، لقوله  ،191/ 1توضيح المقاصد:  في: وذهب المرادي   ْامد : }ند

الِحاً  لو صد ْامد ا ند نَّ ْيرد الَِّذي كو  .776/ 1شرح التصريح على التوضيح:  :، وينظرمتضادين فنات به النكرة مع وقوعه بين .غد
فهنذا  .النوع، وهو: الواقع موقع نكرة ال تقبنل التارينف، نحنو: جناء زيند وحندههذا ( وذكر النحاة قسماً ثانياً يدخل تحت (2

شنرح  ،591 -590/ 2: توضيح المقاصد: ، ينظرالمضاف وقع موقع الحال، والحال ال يكون مارفة، ولكن فيه تخصيص
 .709/ 2، همع الهوامع: 929، 927شذور الذهب/ 

 .62/ 29 :، تاج الاروس72/ 12 اللغة: تهذيبنظر: ي ((3
ماجننم  ،657/ 1، شننرح التصننريح علننى التوضننيح: 957، الحنندود فنني علننم النحننو/ 920( ينظننر: شننرح شننذور الننذهب/ (4

 .129/ الستقرارمن النشأة إلى ، الحدود النحوية 176المصطلحات النحوية والصرفية/ 
 طلقهاأسبق الشارح حين ، 27/ 2حاشيته:  في: لم أقف على من قال بذلك، وال على من ينسبها إلى أعيان، والخضري ((5

 .أعلم -تاالى  -، وهللا حاشيتهدون نسبتها، وعبارة الشارح بنصها في  من
 .657/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 927ينظر: شرح شذور الذهب/  ((0
 .175 -176/ 17 الاروس: تاج، 170/ 2 اللغة: ينظر: مقاييس ((7
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وما ت َقدَّر  بـ)في(
سواء كان  ،مكاٍن وقع فيه المضاف  ، َأو إْن كان المضاف  إليه  اسَم زمانٍ  (1)

 ڦچو ،(3)چٹ ٹ  ٿچو ،(2) چٹ ٹچنحو: ،مجازيَّا  ، َأو الظرف  حقيقيا

 .(5) چ ڇ ڇچ و ،(4) چ ڦ
ـامٍ  ،سواء كانت الالم للملك ،(0)وهو أكثر أقسام المضاف ،ت َقدَّر  بالالموما  بفـتح - ،نحو : فرس َتمَّ
؛ ففيــه حســن اختتــاٍم. شــعاٌر بتمــام  إوفيــه  ،(7)وهــو اســٌم لرجــلٍ  -وشــدا المــيم   ،التــاء أو  (8)هــذا الكتــاب 

. اب  ذَ ، نحو: عَ لالستحقاق .اب الـدَّ َبـ، وَ ة  اب ـالدَّ  ج  ، نحو: َسرْ أو لالختصاص الكفَّار  والمـراد  بتقـدير  ار 
ْن لم يصحَّ التصريح  بها ،وهو الختصاص   ،الالم إفادة  مدلول ها وَقْد  ،وعلم الفقه   ،يوم األحد   ، كـَ:وا 

وكل رجٍل؛  ،ومع بكرٍ  ،وعند زيدٍ  ،ذي مالٍ  ، كـَ:مقارب ه  ، َأو يصحُّ إظهار ها عند إبدال اللفظ  بمرادف ه  
 .(9)وأفراد  الرجل   ،ومصاحب  بكرٍ  ،ومكان  زيدٍ  ،ألنَّه بمعنى: صاحب  مالٍ 

 
خالفــا   ،هــا ليســت علــى معنــى حــرفٍ أن   (16)وعنــد الجمهــور ،واختلفــوا فــي اإلضــافة  اللفظيــة 

 ېئ ېئچول يدلُّ لهما ظهور  الـالم  فـي: ،ةها من الالمي  نَّ فعندهما أَ  (12)والشلوبين ،(11)لبن جني

 ل لم   (15)؛ألنَّ هــــــــــــــــــــــــذه لم  التقويــــــــــــــــــــــــة   ؛(14)چٿ ٿچوفــــــــــــــــــــــــي:  ،(13)چ   ىئ

                                                           
 ،205 -205/ 2علنى الكافينة:  هشنرحفني:  وهذه أقل األنواع الثالثنة، ولنم ينذكرها أكثنر النحناة، وأنكرهنا الرضني...  ((1

: "هني 85/ 7شرح التسهيل:  في:، وابن مالك الذي قال 11في: الكافية/  بشدة، وذكرها قليل من النحاة، منهم ابن الحاجب
، توضنيح 906/ 2 شنرح الكافينة الشنافية: :، وينظنر 926شرح شنذور النذهب/ في:  وابن هشام .ثابتة في الكالم الفصيح"

 .172الكليات/ ، 702/ 2: الهوامع همع، 657/ 1، شرح التصريح على التوضيح: 589/ 2المقاصد: 
 .من سورة سبأ 77( اآلية (2

 .سورة البقرةمن  226( اآلية (7

 .من سورة يوسف 79( اآلية (9

 .من سورة البقرة 209( اآلية (7

 .657/ 1( ينظر: شرح التصريح على التوضيح: (6

 على الرغم من كثرة البحث والتفتيش في كتب الخيل وأسماء فرسانها.إلى هذا الرجل  لم أهتدِ  ((5
نحيح السنب ك، حسنند  كالمه آخر المتكلم يجال أن االنتهاء، هو ... من مصطلحات علوم البالغة، ويسمى أيضاً: حسن((8  صد

: ماجنم ، ينظراألسماع في منه يبقى ما آخر هو إذ ختامه، بحسن براعة النص تتحقق حتى بالت مام ومشاراً  المانى، محكماً 
 ..177الماجم المفصل في األدب/ ، 726/ 1المصطلحات البالغية وتطورها: 

: شنرح التصنريح علنى التوضنيح: ، ينظنرمثلة األولى، ويجوز إظهارها في األمثلة الثانية المرادفنة( فالالم مقدرة في األ(9

 .21/ 7، والنحو الوافي: 29/ 2، حاشية الخضري: 656/ 1
 .29/ 2، حاشية الخضري: 778/ 2، حاشية الصبَّان: 707/ 2، همع الهوامع: 587/ 2( ينظر: توضيح المقاصد: (10

 .26/ 7 ( ينظر: الخصائص:(11

 .656/ 1شرح التصريح على التوضيح:  في: وتاباهما خالد األزهري .897/ 2( ينظر: شرح المقدمة الجزولية: (12

 .من سورة هود 105( اآلية (17

 .من سورة النساء 79( اآلية (19
ن...  ((15 نا  : } إِنْ 97كمنا فني قولنه تانالى فني سنورة يوسنف/ ا بتنأخره، وهي: المزيدة لتقوينة عامنل ضناف، إم  ْؤيد ْننتوْم لِلرؤ كو

وند . أدو بكونه فرعاً  ْابورو هوْم 105كقوله تاالى في سورة البقرة/ في الامل،  تد اد ا مد قاً لِمد د   .286مغني اللبيب/  :، ينظر: }موصد
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229 

ــا ومثــل  اإلضــافة  اللفظيــة  اإلضــافة  البيانيَّــة ، وهــي  (1).الختصــاص   غيــر  محضــةٍ إ مَّ
واســطٌة َأو  ،(2)

ــه ، :؛ ففيهــا أقــواٌل ثالثــٌة، وهــي(3)بــين المحضــة  وغير هــا مــن إضــافة َأو  مــن إضــافة الشــيء إلــى نفس 
ذلـك نحـو: بينه وبـين مضـاف ه  عمـوٌم وخصـوٌص مـن وجـٍه، و  ما من إضافة  َأو  إلى السم، الم سمَّى

 .شهر  رمضانَ 
نَّة   ،الحمد   -تعالى  -وهلل ، إيراَده  في شرح  هذه المنظومة   وَقْد أَتْيت  على ما أردت    ،والم 

ه  اإليماَن؛  ،الكريم   /01 /ظاه  أسأل أْن يجعَل ذلك خالصا  لوجه ه  يَّ وا     َحتَّىوأْن َيم نَّ علينا بحفظ 
 نلقاه  بقلٍب سليٍم.

؛ ل َيْسه َل علينا الوصول  تَ قْ فَّ إلهنا كما وَ  ْل علينا بالقبول  ؛ فتفضَّ فأنت أجلُّ  ،نا لجمع هذا الكتاب 
حمد  وال ،وصحب ه  أجمعين ،وعلى آل ه   ،والصالة  والسالم  على سيدنا محمدٍ ، ولٍ ؤ ، وأكرم  مسمأمولٍ 

 /02/و  هلل ربا العالمين.
 

*** 

                                                           
وهنو ماننى ال يفارقهنا، وقند  ،أنَّ ماننى النالم فني األصنل هنو االختصناص، 109الجننى النداني/  :فني المنرادي   وذكر( (1

 .يهراجاة إل أنَّها لمذكورة وجدتملت سائر المااني اأ. وإذا ترخد أو  صحبها ماان  ت
 .125/ 2، شرح األشموني: 217( ينظر: اإليضاح/ (2
اه: ثالثاً  ، قسماً 91/ 7شرح التسهيل: في:  جالها ابن مالك ((3 نواع، ذكر الشارح إضافة شبيهة بالمحضة، وتأتي على أد  سمَّ

 .128، 125/ 2، شرح األشموني: 590، 585/ 2توضيح المقاصد: : ، وينظرمنها ثالثة



  



 



  



 

 
226 

 :ةنياآليات القرآ
 الصفحة رقمها اآلية

 سورة البقرة
 222 2 چ ٻ  ٻ چ

 242 53 چ  ۇ  ۇ چ

 251 53 چ ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئ چ

 294 43 چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ چ

 93 32 چچ  چ  چ   چ

 209 94 چ ڀ  ٺ  چ

 چ ٻ  ٻ   چ
242 23 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ

 چڄ  ڄ  ڄ

245 259 

 201 235 چڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ

 33 215 چ ٹ       ٹ  ٹ  چ

 12 293 چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ چ

 204 293 چٺ ٺ ٺ   ڀچ

 221 291 چڈ     ڎ ڎچ

 225 204 چ ڇ ڇچ

 225 221 چٹ ٹ   ٿچ



 

 
227 

 الصفحة رقمها اآلية

 292 249 چ   ڤ  ڤ    ڤڤ   چ

 202 231 چمئ حئ   جئ یچ

 240 232 چ ڦ     ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ

 222 235 چ ہ ہ ہ ہ ھچ

 ژ ڈڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ چ

 چ ژ ڑ

214 259- 240 

 سورة آل عمران
 235 21 چڦ ڦ چ

 222 51 چ ۅ  ۉ  ۉچ

 239 53 چ ۈئ  ۈئ  ېئچ

 23 51 چ ٻ  ٻ  ٻ چ

 55 12 چھ ھ ھچ 

 51 92 چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ 

 240 222 چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ     چ

 سورة النساء

 232 22 چڱ ڱچ

 235, 222 21 چٿ  ٹ  ٹ  چ

 295 29 چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ

  



 

 
228 

 الصفحة رقمها اآلية

 225 54 چٿ ٿچ

 35 19 چژ     ژ       ڈ چ

 35 35 چې  ې  ۅ ۅۉۉ چ

 39 31 چ ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ 

 95 91 چچ ڇ چ چ چ

 15 225 چ .ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ چ

 41 250 چژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک چ

 91 253 چ ٻ  پ  پ  چ

 295 233 چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ

 221 210 چ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓچ

 210, 231 214 چڃچ  چ   چ   چ

 سورة المائدة
 222 5 چ ڇ چچ چ چ

 233 22 چ چ  چ   چ  چ   ڇ چ

 234 203 چ ڦڦچ

 232 224 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

 222 221 چ ڇ ڇ ڇ چ

  



 

 
229 

 الصفحة رقمها اآلية
 سورة األنعام

 223 23 چۉ  ې  ې  ې چ

 232 41 چڌ  ڎڎڈڈ ڌچ

 34 32 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ

 201 209 چ ی ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی چ

 235 224 چ ڳ ڳ ڳ  ڳ چ

 چگ گ چ
230 31 

 سورة األعراف

 21 51 چٻ   ٻ    ٻ  چ

 235 34 چ ٺ   ٺ  ٺ چ

 235 -232 242 چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ چ

 33 249 چ ې ې ې ىچ 

 221, 51 233 چ ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ

 711 210 چ ٻ ٻ ٻ ٻ چ

 چ  ىى ۉ ې ې ې ې چ
211 240 

  



 

 
230 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة األنفال

ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ

 چ ڈ

29 259 

 32 55 چوئ  ۇئۇئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ چ

 30 40 چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    چ

 سورة التوبة

 41 21 چہ  ہ  ہ  ہ چ

 294 52 چ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ

 230 51 چ ۅۉۉچ

 33 40 چۇۆۆۈۈ چ

 چڻ ڻ  ڻ ۀ  چ
10 53 

 سورة يونس

 230 4 چ ڳ  ڳ  ڳ چ

 254 24 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ چ

 چ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ
99 235 

 201, 31 44 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ

  



 

 
231 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة يونس

 35 93 چې  ې   ى  ى   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ

 711 99 چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ چ

 سورة هود

 209 22 چ ې ې ې ې ى ى         ائ ەئچ

 294 45 چ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ

 17 44 چ ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ

 221 35 چ خت حت جت       يب   ىب مبچ

 چپپپ چ
32 219 

 92 203 چەئ وئ وئچ

 225 203 چ     ىئ ېئ ېئچ

 711 224 چۓ ڭ ڭ  ڭ چ

 سورة يوسف

 232 2 چھھچ

 53 21 چٿ   ٿ چ

 299 52 چٹ ٹچ

  



 

 
232 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة يوسف

 202, 99 52 چ ڤ  ڤ  ڤ  چ

 225 59 چ ڦ  ڦچ

 53 15 چمئ  ىئ  يئ  جب  چ

 23 19 چمب  ىب  چ 

 21 33 چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ

 21 31 چی  ی ی چ

  54 10 چ ڃ  ڃ     چ   چ

 32 10 چڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ چ

 92 13 چ ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ

 23 94 چ  ەئ  وئ  چ

 95 91 چ پ  پ چ

 20 91 چ ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  چ

 سورة الرعد

 53 24 چٿ   ٿ چ

 سورة إبراهيم

 14 20 چ ڭ  ڭ  ۇ چ



 

 
233 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة النحل

 23 2 چ ڈ  ڈ  ژ چ 

 234 50 چ ک  ک  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ

 32 50 چں  ں  ڻ    چ

 4 45 چٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    چ

 210 92 چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ

 230 225 چ ڑ ژ ڈ  ڈ ژ چ

 سورة اإلسراء

 93 1 چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻچ

 259 9 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ چ

 39 34 چ .ڳ  ڳ   ڳ  چ

 235 12 چک ک ک کچ

 231 15 چہ   ہ  ھ   ھ  ھ  چ

 221 31 چڦ ڦ ڦ  ڤچ

 سورة الكهف

 254 29 چ .ۇ ڭ ڭ ۓ ڭ ڭ چ

  



 

 
234 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الكهف

 771 23 چ  ۆ  ۆ    ۈ     ڭ  ۇ  ۇ  چ

 11 51 چ ڇ  چ چ ڇ چ

 32 39 چ ڱ ڱ ڱ چ

 233 209 چ مئ حئ جئ ی چ

 سورة مريم

 232 23 چ ڈ  ڎ ڎ ڌ چ

 235 55 چھ  ھ    چ

 35 51 چ جب  حب  چ 

 چۉ ۉ *ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ چ
10- 12 230 

 سورة طه

 33 40 چچ  ڇ   ڇ    چ

 األنبياءسورة 

 9 25 چۇئ ۇئ وئ وئچ

 222 50 چ ڻ ں ڻ ڻڻ      ں  چ

  



 

 
235 

 الصفحة رقمها اآلية

   سورة األنبياء

 53 13 چ ک  ک   ک  ک چ

 سورة الحج

 چں ںچ
29 52 

 221 22 چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋچ

 212 40 چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ

 سورة المؤمنون

 23, 20 2 چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 253 15 -12 چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ *ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ  ڦ ڦ ڦچ

 251 30 چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ

 سورة النور

 51 4 چڳ  گ  گچ

 سورة الشعراء

 201 30 چے ے ھچ
 

 چی  ی    جئ   *ىئ  ىئ  ی   چ
252- 255 232 

 سورة النمل

 230 32 چ ہ  ھ     ھ   چ



 

 
236 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة القصص

 251 23 چڃ  ڃ    ڃ  چ چ

 چ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹ  چ
25 55 

 سورة سبأ

 225 55 چٹ ٹچ

 چڄ ڦچ
32 201 

 سورة فاطر

 12 5 چىئ ىئ ی ىئ ېئ چ

 5 21 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۋ  ۋ چ

 الصافاتسورة 

 53 39 چ ڀ   ڀ  ڀ چ 

 سورة ص

 33, 41 1 چہ  ہ  ہ   چ

 چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ   چ
25 233 

 چٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   چ
44 32 

 سورة الزمر

 32 22 چڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  چ



 

 
237 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الزمر

 چڦ ڦ ڦ چ
19 33 

 چ ژ  ژ  ڑ چ
32 29 

 سورة غافر

 209 53 -51 چ ڳ  ڳ * گ گ گ چ

 الشورىسورة 

 221 22 چٺ ٺچ

 الزخرفسورة 

﮵  چ ﮴  ﮳   چ ے ۓ  ۓ﮲ 
29 225 

 41 33 چٹ    ٹ  ڤ چ

 سورة الدخان

 295 31 چ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ چ

 سورة الجاثية

 294 52 چ خس مس حس جسچ

 محمدسورة 

 41 51 چے  ے  ۓ  ۓ ﮲  چ

 240 51 چ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ



 

 
238 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الفتح

 222 21 چگ گ ڳ ڳ چ

 الحجراتسورة 

 230 22 چ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ

 سورة ق

 32 45 چ ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ

 ةالواقعسورة 

 295, 292 39 چ ڀ ڀ پ ڀ چ

 المجادلةسورة 

 202, 99 2 چ ڤ  ڤ  ڤ  چ

 5 22 چ يت مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت چ

 الطالقسورة 

 10 2 چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں   چ

 53 1 چ ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  چ

 33, 23 3 چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ 

 التحريمسورة 

 41 4 چک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ چ



 

 
239 

 الصفحة رقمها اآلية

 الحاقةسورة 

 21 2- 2 چ    ۓ  ڭ *ے        چ

 33 25 چڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ

 نوحسورة 

 239 23 چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ   چ

 المزملسورة 

 239 1 چڇ ڇ ڇچ

 چ ٴۇ  ۋ  ۋ     *ۇ ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  چ
23- 21 222 

 المدثرسورة 

 20 21 چڃ  ڃ      چ 

 سورة القيامة

 242 53 -54 چگ  ڳ  ڳ  ڳ   *گ   گ   ک چ

 سورة النبأ

 242 3 -4 چٿ  ٺ  ٺ * ٺ ڀ چ

 چ ٻ    *ٻ   چ
52- 52 232 

 النازعاتسورة 

 210 23 چڇ  ڇ       ڇ  ڇ       چ  چ
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 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الطارق

 212 9 -1 چ ڃ  ڃ      چ *ڄ ڄ ڄ ڃ   چ

 چ ڱ  ڱ   ڱ  چ
23 242 

 سورة الفجر

 771 2 چٻٻچ

 البمدسورة 

 761 23 -24 چ ۇ  *ۓ   ۓ ﮲      ﮳  ﮴   چ

   سورة الشرح

 33 2 چۀ   ہ  ہ  ہ   چ

 سورة العمق

 232 21 -23 چ ې  ى    ى   *ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې   چ

 41 23 چائ  ەئ   چ

 سورة القارعة

 51 20 چڍ ڌ ڌ ڎ چ 

 سورة اإلخالص

 چپ  ڀ   ڀ  ڀچ 
5 41 ,33 
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 القراءات القرآنية:
 الصفحة القراءة رقمها اآلية  

 سورة البقرة
 291 َقِميل   359 چ   ڤ  ڤ  ڤ    ڤ چ

  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ

 چ ڦ   

 َوُيَكفِّرَ  372
 َوُيَكفِّر  

251 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ  چ

 چ ژ ڑ ژ ڈڈ ڎ

 َفَيغ ِفرَ  385
 َفَيغ ِفر  

249- 
251 

 سورة األعراف

 م  هُ َيَذرَ وَ  281 چائ  ىى ۉ ې ې ې ې چ
 م  هُ َيَذر  وَ 

251 

 يوسفسورة 
 حاشًا ِلمَّهِ  12 چ  ٹ  ٹ چ

 لمَّهِ ا اَش حَ 
299 

 چ  ڤ  ڤ  ڤ  چ
، 99 َبَشر   12

212 
 سورة الكهف

 284 ِسِنينَ ِماَئِة  12 چ  ۆ  ۆ    ۈ  ڭ  ۇ  ۇ   چ

 
 سورة المجادلة

 212 م  هُ ُأمََّهاتُ  1 چڤ  ڤ  ڤ چ
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 حاديث واآلثار:األ
 
 

 رقم الصفحة الــــــحــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــث
 ٙ ((بوا القرآنرِ عْ تُ  يْ ؛ كَ بوا الكالمَ رِ عْ أَ )) 
 -ٕ٘ٔ ((إنَّ اْمَرأَة دخمت النَّار ِفي ىرة))

ٕٔٙ 
اَلِة َلُشْغالا ))  ٕٓٔ ((ِإنَّ ِفي الصَّ

 ٘ ((وسانَ لِ  حَ صمَ أَ  رأا امْ  للاُ  مَ حِ رَ  ))
 ٖٙٔ ((ُزْر ِغّباا َتْزَدْد ُحّباا ))

 ٗٚٔ ((َجاِلسا َوصمى َوَراءه رجاٌل قَياما -صمى للا َعَمْيِو َوسمم-)) صمى َرُسول للا 
وِ ))   ٗٛ ((اْلَعْيَناِن ِوَكاُء السَّ
 ٖٜ ((اا ُكفَّار  َبْعِدي َتْرِجُعوا َل )) 

 ٕٗٓ ((َل َماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت َوَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعتَ ))
 ٔٔ ((ممِ سْ مُ الْ  اْلَعْبُد ِفي َحاَجِة َأِخيوِ  دامَ ِفي َحاَجِة اْلَعْبِد َما  -ى الَ عَ تَ  - ))َل َيَزاُل للاُ 

ِ َحقَّ ))  ْمُتم َعَمى َّللاَّ ِمِو؛ َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّْيرَ َلْو َتَوكَّ َوَتُروُح  ،َتْغُدو ِخَماصاا  ،َتَوكُّ
 ((ِبَطاناا 

ٜٖ 

ْىرِ ))  ٔٛٔ ((َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُو ِسّتاا ِمْن َشوَّاٍل كان كِصَياُم الدَّ
ْن إِ ، فَ ناتٍ سَ حَ  عشرَ  فٍ رْ حَ  لو بكلِّ  بُ تُ كْ ٌك، يَ مَ و؛ ُوكَِّل بو مَ ُيعربْ  مْ مَ فَ  القرآنَ  أَ رَ قَ  نْ مَ  ))

 ((ةنَ سَ حَ  بعينَ سَ  حرفٍ  كلِّ بون لو بِ تُ كْ يَ  الكٍ مْ أَ  و كمَُّو؛ ُوكَِّل بو أربعةُ بَ رَ أعْ 
٘ 

ِ ََلَْغُزَونَّ ُقَرْيش))  ٔٗٔ ((اا َوَّللاَّ
 ٕٔٔ ((مٍ ظيْ عَ  لِّ كُ ى لِ جَ ظيماا ُيرْ عَ  اَ يَ  ))

  رـــــــــاألث
ُث  ل يعرف النحو؛ فيو كالحمار، يكون عمى رأسو مخالت، َلْيَس فييا "إذا كان الُمحدِّ

 شعير"
ٙ 

ل"  ٛٛٔ "أْعِزْز َعميَّ َأَبا اْلَيقَظان َأن َأَراك َصِريعاا ُمجدَّ
 ٙ "نَّ ابَن عمر، وابن عباس كانا يضربان أولدىما عمى المحن"ا

 ٘ "بعض إعراب القرآن أحبُّ إليَّ من حفِظ بعِض حروفوِ  "
 ٘ في المروءة " وتزيدُ  ت العقلَ بِ ثْ تعمموا العربية؛ فإنيا تُ " 
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ذا سمعو يَ تَ يخطئ؛ فَ  كان إذا سمع رجالا "   ٘ " ةرَّ بالدِّ  وُ بَ رَ ؛ َض محنُ ح عميو، وا 
 ٘ راب"عْ آيةا بال إِ  أْن أحفظَ  نْ مِ  القرآن أحبُّ إليَّ  نْ آيةا مِ  بَ رِ ْن أُعْ " ََلَ 

 ٘ "بسبعِمَئة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسِمَئة عاملمعمماء درجات فوق المؤمنين "
 ٘ شييد " و؛ كان لو عند للا كأجرِ بَ رَ عْ " من قرأ القرآن فأَ 

 ٙ ييد "شَ  رِ جْ أَ كَ  القيامةِ  ومَ يَ  و، فمات؛ كان لو عند للاِ بَ رَ عْ القرآن، فأَ  أَ رَ قَ  نْ "مَ 
 



 األشعار واألرجاز:   
 

 244 

 :األشعار - أ

 الصفحة القائل البحر الروي
 )أ(

 ٗٛٔ الربيُع بن َضُبع الَفَزاريّ  الوافر َوالَغناءُ 
 )ب(

 ٜٗٔ ذو الرمة البسيط َشَنبُ 
 َقِرْيبُ 

 الَغِريبُ 
 ٜٚ ىدبة بن خشرم الوافر

 ٜٖ حميد بن ثور اليالليّ  الطويل فتغيبُ 
 الَقضيبُ 
 الّنحيبُ 
 الَمشيبُ 

 ٚٓٔ أبو العتاىية الوافر

 ٛ٘ النمر بن تولب العكمي الكامل فاْرَغبِ 
عمرو بن معٍد يَكِرب أو خفاف بن  البسيط َنَشبِ 

 ندبة أو العّباس بن مرداس
ٔٔ٘ 

 )ت(
 ٓ٘ٔ عبيد اهلل بن قيس الرقيات الخفيف الّطَمَحاتِ 

 ِلذاِتوِ 
 َحياتوِ 

 ٖ الشافعي الطويل

 )ج(
جا  ٛ٘ عبيد اهلل بن الحّر الجعفي الطويل تأجَّ

 )د(
 ٔٔٔ بن زىير ِخداش الوافر ُجُنوَدا

 ٗٓٔ صخر بن جعد الحضرمي الطويل َفَأُعوُدىا
 ٜٜٔ النابغة الذبياني البسيط َأَحدِ 
 ٓ٘ٔ عبيد اهلل بن الحّر الجعفي الطويل ُموِقدِ 
 ٙٓٔ الُعَديل بن الُفْرخ العجمي   الطويل ِغْمدِ 
 ٕٕٓ مجيول الطويل ىندِ 
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 الصفحة القائل البحر الروي

 )ر(
 ٛ٘ مجيول البسيط َحِذرا
 ٕٙٔ مجيول الطويل َفِقيرا

 ٔٙ لبيد بن ربيعة الطويل شاِجرُ 
 الكسرُ 
 الشكرُ 

 ٖٕ مجيول الطويل

 (س)
 ٔٗٔ مجيول الطويل اْحِبسِ 

 (ض)
 ٜٙ الحسين بن مطير الطويل ُمْغِمُض 

 العين
 ٖٔٔ سويد بن أبي كاىل اليشكري الرمل ُيَطعْ 
 ُيْنَتَفعْ 
 فاتََّسعْ 

 َوُمستمعْ 
 فانقطعْ 

 َرَفعْ 
 وَصَنعْ 
 َرَجعْ 

 َصَدعْ 
 كالِبَدعْ 
 وَضعْ 

 ٛ -ٚ الكسائي الرمل

 ٙٓٔ األْضَبُط بُن ُقَرْيعٍ  الخفيف َرَفَعوْ 
 ٕٖٔ المرار األسديّ  الوافر وقوعا
 ٙٚ لبيد بن ربيعة العامري الطويل الَوداِئعُ 
 ٜٗ لبيد بن ربيعة العامري الطويل ساطعُ 
 ٗٗ المثمم بن رياح المري الكامل َتْنَفعُ 

 ٕ٘ٔ مجنون ليمى الطويل أطَمعُ 
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 الصفحة القائل البحر الروي
 (ف)

 الشَّرفْ 
 السَّدفْ 
 الصَّدفْ 

 ٙ الباقولي الرمل

 (ق)
 ُمْطَمَقا
 َوَحقَِّقا
 ِلتُْنتََقى
 َرقى
 ُعمَِّقا

 ٜٙ الخضري الطويل

 ٜ٘ عبد اهلل بن ىمام السمولي الخفيف لمتالقي

 الطويل ِبَطاَلقِ 
أبو ِمْحَجِن الثََّقّفى أو غيالن بن 

 ٖٔٔ سممة الثقفي

 (ل)
 َكملْ 
 نَكلْ 

 ٙ٘ٔ الفارضي الطويل

 ٙٚ مجيول الكامل ىوًى ليا
 ٜٛٔ التغمبياألخطل  الوافر َفَعالَ 

 ٓ٘ مجيول الخفيف الجيول
 ٜٛٔ لبيد بن ربيعة العامري الطويل َزاِئلُ 

 ٘ٔٔ مجيول البسيط والَعَملُ 
 احتيالِ 
 اْلِعقالِ 

 الخفيف
أمية بن أبي الصمت، أو عبيد بن 

 األبرص
ٖٔٔ 

 ٜٔ أمرؤ القيس الطويل َلْيبَتِمي
 ٜ٘ مجيول الكامل فستنجمي
 ٔٚ أبو طالب الطويل الفواضل

 ٔٙ عبد اهلل بن ىمام السمولي البسيط َيِملِ 
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 الصفحة القائل البحر الروي
 (ل)

 111 أبو ذؤيب اليذلي الطويل ِباْلَجْيلِ 
 (م)

 ٕٜ الدنوشري الطويل َقَسمْ 
 ِلَتغَنمْ 
 َأْعممْ 

 ٖٜ الخضري الوافر

 َأْن َيتََقدََّما
 ُمَقدَّما

 ٖٓٔ ابن ُعَنْين الطويل

 ٕٛ مجيول الوافر شريمُ 
 ٙٓٔ أمرؤ القيس الكامل ِحزامِ 
 ٛٓٔ الحارث بن خالد المخزومي الوافر ِىشامُ 
 التَّكممِ 
 بُسمَّمِ 

 ٗ صالح بن جناح المخمي الطويل

 ٔٙ زىير بن أبي سممى الطويل ُتعَممِ 
 (ن)

 ٔٚ حسان، أو ابن الغريزة الطويل بن عفَّانا
 أسنى
 َيْفنى

 ٖ الزمخشري الوافر

 ٚ٘ عمرو بن كمثوم الوافر الَيقيَنا
 ٓٙ مجيول الخفيف اأَلْزَمانِ 
 َسِميني
 ٜٖٔ -ٖٛٔ المثقب العبدي الوافر َوتَتَِّقيِني

ياحيّ  الوافر اأَلْرَبِعينِ   ٓٗ ُسَحْيم بن َوثيل الرِّ
 (ه)

 ٖٓ أبو العتاىية مجزوء الرمل َذُووهُ 
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 الصفحة القائل البحر الروي
 (ي)

 ٛ٘ مجيول الطويل آتيا
 ٕٙٓ مجيول الطويل َواِقَيا
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 :األرجاز - ب

 الصفحة القائل الروي
 التاء

 ٕٙ مجيول ثََبتا
 الحاء

 ٕٕٔ ابن مالك اْلِمَنحْ 
 الدال

 ٚٙ الجاوي َبَدا
 الذال

 ٕٚٔ العمريطي اْلَبِذي
 الراء

 مستترْ 
 يعتذرْ 

 ٚٙ الجاوي

 ٘ٗ مجيول السََّفْر 
 ُمَكبَّرا
را  ُمَؤخَّ

 اْذُكرا
 ِلتُْنَصرا

 ٕٙٔ -ٔٙٔ أحمد السجاعي

 ٜٚ رؤبة مثبورا
 السين

 ُمْمَتَمْس 
 بالنَّفس
 خرْس 
 َطَفس
 َخِرس

 ٚ عبد الصمد الدبوسي

 العين
 ٕٗٔ الحريري ُسَعا
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 الصفحة القائل الروي

 الفاء
 ٘ٗ ابن الوردي اْخُتِمفْ 
 ٖٗ مجيول ُأِلف
 ٖٗ مجيول تفي
   

 الالم
 ٕٙٓ ابن غازي واتََّصال
 ٖٓٔ الحريري َيا َرُجلُ 

 الميم
َموْ   ٕٔ الحريري َعالَّ
 ٖٕ ابن الوردي ُجِزَما

 ٓٓٔ مجيول ُمْعَتِصَما
  الحريري وَلمَّا
 ٚٙ الجاوي اعمما
 ٔٙ مجيول وميما
 ٕٗٔ الحريري َرْسِموِ 
 ٕٗٔ الحريري الِميمِ 

 النون
 ٕٗٔ مجيول َقِمنْ 

الباىمي، أو رؤبة بن العجاج رؤبة بن العجاج  الَعْيَنانُ 
 التميمي

ٖٕ 

 



 األعالم والجماعات:
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 األعالم: - أ
 

 الصفحة العمـ
 )أ(

 214، 212، 00، 01 ابف آجرـو
 209، 217، 052، 015، 91، 77 األخفش
 214، 080 األسقاطي
 096 األشموني
 016، 09 أمرؤ القيس
 038 ابف إياز

 )ب(
 096 ابف الباذش
 6 الباقولي

 201 ائيالبج
 007 البخاري

 033 ابف برهاف
 6، 5 أبو بكر الصديؽ

 038، 034 البناني
 )ث(

 065، 015 ثعمب
 )ج(

 203، 021 الجرمي
 06 جعفر بف صابرأبو 

 024 جعفر بف قريع
 6 أبو جعفر بف محمد

 223، 218، 80 ابف جني
 )ح(

 076، 023 ابف الحاجب
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 204، 081، 037، 031، 015، 30 الحريري
 47 حفصة/ أـ المؤمنيف

 083 حمزة بف حبيب المقرئ
 090، 80، 77 أبو حيَّاف

 )خ(
  

، 001، 010، 97، 93، 74، 69، 37، 32 الخضري
007 ،031 ،051 ،076 ،079 ،093 ،

096 ،212 ،214، 
 074، 79، 55 الخميؿ

 )د(
 041، 003 ينيمالدما

 92 الدنوشري
 )ذ(

 002 أبو ذؤيب الهذلي/ خالد بف خويمد
 049 ذو الرمة

 )ر(
 62، 04 ابف أبي الربيع
 085 الربيع بف ضبع

 043، 79 الرضي
 )ز(

 205، 218، 217، 212، 55 الزجاج
 096 الزجاجي
 215، 91 الزمخشري

 )س(
 060 السجاعي
 015 ابف السراج

 091 السعد التفتازاني
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 2 سميؿ
 099 ابو السماؿ
 209، 060، 000 السهيمي
، 015، 010، 80، 72، 51، 44، 29، 28 سيبويه

008 ،037 ،055 ،060 ،071 ،074 ،
077 ،089 ،096 ،097 ،217 ،209، 

 217، 014، 43 السيرافي
 099، 051 السيوطي

 )ش(
 099، 67 شارح منظومة العمريطي

 043 الشاطبي
 3، 2 الشافعي

 218 ابف الشجري
 6 شعبة

 223، 008، 99 الشموبيف
 021 ،009، 95 الشنواني

 038 شيخ اإلسالـ/ زكريا بف محمد
 )ض(

 04 ابف الضائع
 )ط(

 045، 005، 79 ابف الطراوة
 05 ابف طمحة

 )ع(
 47 عائشة/ أـ المؤمنيف

 010 بف أبي النجود عاصـ
 2 عبد السالـ النبراوي
 6 عبد اهلل بف دينار
 041، 6، 3 عبد اهلل بف عباس
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 6 عبد اهلل بف عمر
 ،221، 097، 077، 073، 048،  59، 52 عبد المعطي

 5 عثماف بف عفاف
 213، 095، 005 ابف عصفور

 088، 024، 5 عمي بف أبي طالب
 024 عمي بف الحسيف/ زيف العابديف

 095، 004، 91، 55 أبو عمي الفارسي
 061، 038، 55، 30 عمي الونائي

 088 ياسر/ أبو اليقظافعمار بف 
 5 عمر بف الخطاب
 094، 015، 45، 22 عمر بف الوردي

 099، 027، 67 العمريطي
 013 ابف ُعَنْيف

 )غ(
 215 ابف غازي

 )ؼ(
 056 الفارضي
 213 الفاكهي
، 096، 083، 009، 95، 86، 39، 29 الفراء

097 ،218 ،203 
 )ؽ(

 093 القرافي
، 073، 072، 064، 048، 87، 66، 52 القميوبي

077 ،091 ،095 ،096 ،221 
 (ػ)ك

 083، 49، 7 الكسائي
 210، 033 ابف كيساف

 )ؿ(
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 098 -097 لبيد بف ربيعة
 )ـ(

 47 مارية/ أـ المؤمنيف
 061 المازني
، 055،060، 050، 038،  022، 003 ابف مالؾ

077 ،095 ،096 ،213 ،214 
، 212، 210، 077، 008، 015، 79، 43 المبرد

217 
 0 مجاهد النبرواي
، 042، 009، 000، 94، 92، 85، 67، 2 محمد األمير

067 
 046، 62، 33 محمد األندلسي/ محمد بف اسماعيؿ

 95 المرادي
 099، 010 ابف مسعود

 023 معاوية بف أبي سفياف
 215 المكودي
 221 المموي

 )ف(
 099 النابغة الذبياني

، 009،  003، 002، 001، 012، 91، 52 النبتيتي
045 ،046 ،077 ،079 

 024 النعماف بف المنذر
 01 النووي

 )هػ(
 97 هدبة بف خشـر

 217، 213، 005، 010 ابف هشاـ
 )و(

 029 الوليد بف يزيد
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 )ي(
 074 يونس

 
 :الجماعات - ب

 
 (أ)

 01 اآلؿ
 39 بنو َأَسد

 (ب)
، 51، 45، 44، 40، 28، 23، 09 البصريوف

54 ،61 ،77 ،80 ،86 ،89 ،91 ،90 ،
011 ،012 ،047 ،050 ،079 ،096 ،

097 ،212 ،213 ،217 
 214 البغداديوف

 (ت)
 082، 010، 99، 88 تميـ

 (ج)
، 90، 80، 79، 74، 70، 55، 05 الجمهور

014 ،003 ،004 ،007 ،031 ،055 ،
061 ،071 ،083 ،093 ،099 ،212 ،

209 ،223 
 (ح)

 082، 99 الحجاز
 (ص)

 002، 01 الصحابة
 (ط)

 024، 31 طيء
 (ع)
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 01 بنو عبد المطمب
، 064، 81، 34، 30، 29، 07، 4 العرب

065 
 (ؽ)

 87، 86 قضاعة
 (كػ)

، 59، 55، 54، 45، 44، 40، 23، 08 الكوفيوف
61 ،79 ،80 ،86 ،011 ،012، 018 ،

001 ،007 ،039 ،042 ،043 ،047 ،
050 ،061 ،210 ،212 ،205، 220 

 30 كنانة
 (ـ)

 9 المعتزلة
 (هػ)

 01 بنو هاشـ
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 :المصنفات الواردة في المتن
 

 الصفحة الكتب
 54 التحفة الوردية

 79، 23 شرح التصريح على التوضيحالتصريح/ 
 95 أوضح المسالكالتوضيح/ 

 117 /الدرر البهيةحاشية الشنواني على األزهرية
 133 ابن مالك / ألفيةالخالصة

 129 البدر الطالع/ جمع الجوامعشرح 
 117 / المواهب الرحمانيةشرح الشنواني على اآلجرومية

 129 شرح ملحة اإلعراب
 113 القاموس المحيط
 311، 131، 113 المصباح المنير

 312، 319، 111 مغني اللبيب
 31 ملحة اإلعراب

 177، 79 الدرة البهية /منظومة العمريطي
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وطات.طالمخ .أ
 

   أبو حامد عبد المعطي بن عبد القادر اآلجروميةو  الشيخ خالد لفاظأ الدرة السنية على حل :
  . 631لك سعود، قسم المخطوطات، بأرقام:        ، مكتبة جامعة المهـ( 6921)ت  المالكي

    :شبكة المعلومات الدوليةموقعها الرسمي على منشور على 
http://makhtota.ksu.edu.sa/search/0 

 
 مكتبة ه( 6162) ت الدرر البهية على شرح األزهرية: أبو بكر بن إسماعيل الشنواني ،

منشور على  .9/ 6732ف  1377          جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات، بأرقام: 
 :شبكة المعلومات الدوليةموقعها الرسمي على 

 
http://makhtota.ksu.edu.sa/search/0 

 
 (، ه 6939)ت  ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن اْحَمد المالكي السنباوي األمير على األزهرية: حاشية

 . 6612       :، الرياض، رقم الحفظمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية
 

 لك سعود، قسم مكتبة جامعة الم، (هـ 731)ت أحمد بن محمد البجائي : شرح اآلجرومية
شبكة موقعها الرسمي على . منشور على 9/ 219ف  2739المخطوطات، بأرقام:        

  :المعلومات الدولية
 http://makhtota.ksu.edu.sa/search/0  
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 د. ع

 

5 
 ـــــ

 ف  
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 ــــــ

 . بد
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 ــــــ

 . شد
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 الرسائل واألطاريح الجامعية: : ب
 

 وآراؤه النحوية في كتابه الدرر البهية على شرح األزهرية جمع  اختيارات أبي بكر الشنواني
ودراسة:  عبد اهلل بن مصطفى الشنقيطي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية في 

 هـ . 9241جامعة أم القرى، تحت إشراف األستاذ: سعد بن حمدان الغامدي، 
  ني اللبيب من بداية الباب الثاني هـ( على مغ 748الحاشية الَمْصرية للدمانيني )ت

رسالة )الجمل( إلى نهاية المخطوط دراسة وتحقيقًا: فاطمة عائض عبد اهلل عمر السالمي، 
ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى، تحت إشراف األستاذ: علي بن محمد 

 هـ. 9242النوري، 

  االستقرار دراسة ومعجم: زاهدة عبد اهلل العبيدي، أطروحة الحدود النحوية من النشأة إلى
دكتوراه مقدمة إلى كلية اآلداب في جامعة الموصل، تحت إشراف األستاذ الدكتور: عبد الوهاب 

 م. 9112 -هـ  9292محمد علي العدواني، 
  هـ(، دراسة وتحقيق:  771شرح اآلجرومية: علي بن محمد بن عبد اهلل السنهوري )ت
بن زين بن نافع العلياني السلمي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية في  موسى

 هـ. 9241جامعة أم القرى، تحت إشراف األستاذ: محسن بن سالم العميري، 
  بابن  عروفبدر الدين محمد بن يعقوب الم (بدحرز الفوائد وقيد األوا) شرح ألفية ابن معط

عبد اهلل بن فهد بن عبد  :دراسة وتحقيق (التوابع)إلى نهاية باب  ههـ( من أول 897النحوية )ت 
، تحت إشراف رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ،اهلل البقعمي

 .م 4009 -هـ  9249األستاذ الدكتور: سليمان بن إبراهيم العايد، 
 مقدمة دكتوراه  أطروحة ،لوان البلداويشرح الجمل البن الضائع ، )القسم األول(: يحيى ع
 -هـ 9208، تحت إشراف األستاذ: فايز زكي دياب، جامعة األزهرفي  كلية اللغة العربيةإلى 

 م.9171
  754عنوان اإلفادة إلخوان االستفادة لمحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل، الراعي )ت 

هـ( تحقيٌق ودراسة: سليمان تاج الدين أحمد، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية في 
 م . 9175 -هـ  9205جامعة أم القرى، تحت إشراف األستاذ الدكتور: علي أبو المكارم، 

  محمد : هـ(  دراسًة وتحقيقاً  9010 البرية في حل شرح اآلجرومية للنبتيتي ) تفتح رب
جامعة اإلمام محمد بن أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية في ، إبراهيم علي حاجي

 هـ . 9249، الحسيني محمد القهوجي: ، تحت إشراف األستاذسعود اإلسالمية
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  هـ(، دراسة وتحقيق: 9044الجرومية: أحمد بابا الصنهاجي )ت الفتوح القيومية في شرح
ابن شماني محمد، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغات واآلداب في جامعة حسيبة بن بو 

 م. 4007 -هـ 9241تاذ: أحمد عزوز، علي/ الجزائر، تحت إشراف األس

 منذر ابراهيم : القرِن الخامِس الهجري  حتى نهايِة  اللَّهَجاُت العربّيُة في كتِب ِإْعراِب القرآن
 إشراف، تحت كلية اآلداب في الجامعة المستنصريةدكتوراه مقدمة إلى أطروحة ، حسين الحـلـّيّ 

 . 4001 -هـ  9248، صـالح هادي القريـــشي :األستاذ
  هـ (،  179بدر بن إياز )ت  بن الحسين جمال الدين صنعة  الفصولالمحصول في شرح
 كلية اللغة العربية في محمد صفوت محمد علي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى :ودراسة تحقيق

 م. 1791، عبد العظيم الشناوي ، تحت إشراف األستاذ:جامعة األزهر
 من بداية باب العوامل الداخلة  المواهب الرحمانية لطالب اآلجرومية ألبي بكر الشنواني

رسالة ماجستير على المبتدأ و الخبر إلى نهاية باب البدل دراسة تحقيقًا: عمر يوسف أحمد، 
 ، تحت إشراف األستاذ:جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةمقدمة إلى كلية اللغة العربية في 
 . هـ9244محمد بن عبد العزيز العمريني،  
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  :  الكتب المطبوعة.ج

 )أ(
 

  ت ) ائتتف ا اصرةتتي  ختتف احتتف ا رفتتو  اصرةختتب ةاصلةتتي ن ألتتب اصالزتتا لتت   لتتف لرتتي اص لزتتب
 - هتت1001/ 1 أوصم اصرفب ةمرفلب اصرهضب اصعيلزب، لزيةت، ل ،ففقزقن لويق اصجرولف ،(هت 208

 .م 1821
   ففقزتتقن  ،هتتت( 157 اصستتلرف )تألتتب اصرتتوخف اإللهتتوف ختتف اتتيه اصمرهتتوفن فقتتفي اصتتبز  أاتتف لتت

 هت . 1000/ 1جموأب م  اصعاموء، باي اصرفب اصعامزب، لزيةت، ل
  ل  ،جومعتب اصيزتو  ،أمتوب  اتؤة  اصمرفلتوت ،ذؤزب اصهذصف فزوفت  ةاتعي ن رتةي  اصاتم   لة

 م. 1820 -هت  1000/ 1
    اصلري  اصةبزقف إففوا اصفوضل لوصفعل اصملرف صغزي اصفوألن مفمب أاف ل  مفمب ل  أ
 م.8001 /1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،ففقزقن إلياهزم امس اصبز  ،هت(1051)ت 

 صتتبز   فمتتب لتت  مفمتتب لتت  ألتتب إففتتوا خضتت ء اصلاتتي ختتف اصقتتياءات ا يلعتتب أاتتين اتتهوب ا
هتت  1018/ 1هت(، ففقزقن  رس مهي ، باي اصرفب اصعامزتب، لزتيةت، ل  1171 اصبمزولف )ت اصغرف

 م. 1822 -

 اصستتزةلف )ت ألتتب اصتتيفم  لتت   لتتف لرتتي اصفضتتل جتت ل اصتتبز  لتتة  اإلفقتتو  ختتف أاتتةم اصقتتي  ن 
 م. 1887-هت  1017هت(، ففقزقن سعزب اصمربةب، باي اصفري، لزيةت، )ب . ل(/  811

 اصماتتهةي لتتول   جتتتيةم )ت  ،مفمتتتب لتت  مفمتتب لتت  باةب اصةتتترهوجفألتتب ا   لتتة  اآلجيةمزتتبن
 ،هتتتتت 1078/ 8ل  ،اصجهتتتتياء ،باي اصظوهيزتتتتب صاراتتتتي ةاصفة زتتتت  ،ففقزتتتتقن فتتتتوزا اصرلهتتتتو  ،هتتتتت( 187

  م. 8011
 اصماتتهةي مفمتتب لتت  ألتتب ا  لتت  ستتعزب ا ربصستتف،  ألتتب ا  لتتة  اإلفولتتب ختتف  حلتتوي :يرولتتبن

 ،باي اصرفتب اصعامزتب، لزتيةت ،مفمب ألب ا  أرتو ففقزقن  ،هت(117لاسو  اصبز  ال  اصحلزب )ت 
 هت . 1/1080ل 

 باي اصمعيختتب ،هتتت(505صغ اصتتف )ت ا فومتتب مفمتتب لتت  مفمتتب اصلةستتف لتتة  إفزتتوء أاتتةم اصتتبز ن، 
 هت.1007)ب ل(/  ،لزيةت
 ففقزقن ،هت(708ألب اصةافب ل  أمي ل  مفمب اصل اي )ت  لوهي لة   حلوي اصرفةزز ن 

 هت . 1010/ 1ل  ،لرلو ،باي اصةفولب صافياث ،مجب  خففف اصسزب
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 هت(772)ت  اصسزياخف سعزب اصفس  ل  ألب ا  ل  اصمي لو  لة   حلوي اصرفةزز  اصلةيزز ن، 
)ب ل(/  ،اصقتتوهي  ،مةتتلفا اصلتتولف اصفالتتف ،ففقزتتقن لتت  مفمتتب اص زرتتف، ةمفمتتب ألتتب اصمتترعم حفتتوجف

 م. 1877 -هت  1717
   اصمعتتيةا لتتتو حفغ ا ةتتتغي )ت  ،اصمفوستت  أاتتتف لتت  ستتتازمو  لتت  اصفضتتتل لتتتة  ز ناالحفزتتوي
/ 1ل  ،باي اصفرتتتي، بماتتتق -باي اصفرتتتي اصمعوةتتتي، لزتتتيةت  ،ففقزتتتقن خحتتتي اصتتتبز   لتتتوة  ،هتتتت(715

 م. 1888 -هت  1080
 اصمعتتتتيةا لتتتتيل ف اصاتتتتز   ،مفمتتتتب ألتتتتب ا  لتتتت  مفمتتتتب لتتتت  جعفتتتتي لتتتتة   حتتتت ق اصرلتتتتف ة بالتتتت ن

/ 1ل  ،باي اصمستتتام صاراتتتي ةاصفة زتتت  ،ففقزتتتقن ةتتتوصح لتتت  مفمتتتب اصةرزتتتو  ،هتتتت(778ا ةتتتلهورف )ت 
 م. 1882
 حيَّف  فوبزث ن  ،هت( 857 اصلحوي  )ت ألب ا  مفمب ل  إسموأزل اصجعفف لة  ا بب اصمفيبن

 م. 1828 -هت  1008/ 7ل  ،لزيةت ،باي اصلاوئي اإلس مزب ،مفمب خؤاب ألب اصلو ف
 اصماتتهةي لتتيلف فزتتو  ا ربصستتف )ت ،ايفاتتوا اصضتتيب متت  صستتو  اصعتتيبن مفمتتب لتت  زةستتا 
 م. 1882 -هت  1012/ 1ل  ،اصقوهي  ،مرفلب اصحورجف ،ففقزقن يجب أثمو  يمضو  ،هت( 105
 اصعلوس  فمب ل  مفمب ل   لا لري ل  ألب اصمات   لة  إياوب اصسوي  صايه ةفزح اصلحوي ن

  . هت 1787 /1اصقوهي ، ل اصمللعب ا مزيزب،  ،هت(887 تاصقسل رف )
  هتتت(،  572 اص محاتتي  )ت مفمتتةب لتت  أمتتي لتت  مفمتتب جتتوي ا  اصقوستتم لتتة  ستتوس اصل :تتبن

 م. 1882 -هت  1018/ 1باي اصرفب اصعامزب، ل  ،ففقزقن مفمب لوسل أزة  اصسةب
 ففقزتقنهتت( 072اصفست  أاتف لت   فمتب لت  مفمتب أاتف اصةافتب  )ت  لة   سلوب اصر ةل ن ،  

 . هت 1011/ 1، ل لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب، رمول لسزةرف  :اةل
  ففقزتقن  ،هتت( 720االسفغروء خف  فروم االسفثروءن اهوب اصبز   فمب ل  ابيزس اصقياختف )ت

 م. 1828 -هت 1008/ 1 لغباب، ل مللعب اإلياوب، ل  مفس ،
 أمتتتي زةستتتا لتتت  ألتتتب ا  لتتت  مفمتتتب لتتت  ألتتتب اصلتتتي  لتتتة  االستتتفزعوب ختتتف معيختتتب ا ةتتتفوبن

 -هتتتتت  1018/ 1ل  ،باي اصجزتتتتل، لزتتتتيةت ،ففقزتتتتقن أاتتتتف مفمتتتتب اصلجتتتتوة  ،هتتتتت(077اصقيللتتتتف )ت 
 م. 1888
 ا ثزتتي لت   اصفست  أاتف لت   لتف اصرتيم مفمتب لت  مفمتب لتة   ستب اصغولتب ختف معيختب اصةتفولبن
/ 1ل  ،باي اصرفتتب اصعامزتتب ،ففقزتتقن أاتتف مفمتتب معتتة  ةأتتوبل  فمتتب ألتتب اصمةجتتةب ،هتتت(770)ت 

 م. 1880 -هت 1015
 هتتت( 511 لتت  مفمتتب لتت   لتتف ستتعزب ا رلتتوي  )ت اصليرتتوت ألتتب اصتتيفم  لتتة   ستتياي اصعيلزتتبن، 

 م. 1885/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصجزل ،ففقزقن خحي ةوصح  باي 
 اصفضتتتل  فمتتتب لتتت  أاتتتف لتتت  مفمتتتب لتتت   فمتتتب لتتت  فجتتتي  لتتتة  نفمززتتت  اصةتتتفولبإلةتتتولب ختتتف ا
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باي اصرفتتتب ، مفمتتتب معتتتة  ففقزتتتقن أتتتوبل  فمتتتب ألتتتب اصمةجتتتةب ةأاتتتف، هتتتت( 258 تاصعستتتق رف )
 . هت 1015/ 1، ل لزيةت، اصعامزب
 هتتتت(800لتتتتول  اصستتترزت )ت  اصماتتتهةي ،زةستتتا زعقتتتةب لتتت  إستتتفوق لتتتة  إةتتت ه اصمرلتتتقن، 
 م.1821/ 0ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا ،اوري ةألب اصس م هوية ن  فمب ففقزق
 هتتت 1001/ 1ل  ،اصقتتوهي  ،اص هتتياء صالأتت م اصعيلتتف ، لاتتس فتتويز  االستت من فستتز  متتؤرس- 
 م. 1821
 م.  8008/ 5ل  ،بماق ،باي اصفري ،حازل لة   لاس اصفويز  اصعيلف اإلس مفن اة ف 
 فمتب  ففقزتقن  ،هتت(817أاف ا ةتمعف )ت سعزب ألب اصما  ل   يزب ل   لة  ا ةمعزوتن

 م.1887/ 1ل  ،مةي ،باي اصمعويا ،مفمب اوري ةألب اصس م مفمب هوية 
 هتت( ففقزتقن ألتب اصفستز   717 )ت لري مفمب لت  ستهل لت  اصستياف لة  ا ةةل خف اصرفةن

 م. 1822/ 7اصففاف، مؤسسب اصيسوصب، لزيةت، ل
   هتتت(088مرةتتةي ألتتب اصماتت  لتت  مفمتتب لتت  إستتموأزل اصثعتتوصلف )ت  لتتة  ةاإلزجتتو ناإلأجتتو، 

 م. 1281/ 1ل  ،اصقوهي  ،اصمللعب اصعمةمزب ،اصف م ايف  ةللع ن اسرربي  ةوا
 هتتت(717اصلقتتوء ألتتب ا  لتت  اصفستتز  لتت  ألتتب ا  اصعرلتتي  )ت  لتتة  إأتتياب اصقتتياءات اصاتتةاذن، 

 م. 1887 -هت  1011/ 1ل  ،لزيةت ،أوصم اصرفب ،ففقزقن مفمب اصسزب  فمب أ ة 
 هزتي  نففقزتق ،هتت( 772)ت جعفي  فمب ل  مفمب ل  إستموأزل اصرفتوس  لة  اصقي  ن إأياب 

 .م1822 -هت1008 ،لزيةت ،أوصم اصرفب ،:و    اهب
  م.8008/ 15هت(، باي اصعام صام زز ، لزيةت، ل 1787ا أ من حزي اصبز  اص يراف )ت 
 مرتتب  ،مؤسستتب اصفي تتو  صافتتياث اإلستت مف ،ن ألتتب ا  لتت  ألتتب اصتتيفم  اصمعايمتتفاصمرزتتز   أتت م

 م.  8000 -هت  1081/ 1ل  ،اصمبزرب اصمرةي  –اصمريمب 
 ةتفَّف  ةأاَّتق  ،هتت(1710) إأ م اصرل ء لفويز  فاب اصاهلوءن مفمتب يا:تب اصللتول اصفالتف

 م . 1822 -هت  1002/ 8ل  ،فاب ،باي اصقام اصعيلف ،أاز ن مفمب رمول
  ففقزتقن  ،هتت(170 أزو  اصعةي ة أةا  اصرةتين ةت ه اصتبز  حازتل لت   زلت  اصةتفب  )ت
باي اصفري اصمعوةي، لزيةت، باي  ،أامب، مفمب مةأب، مفمةب سوصم مفمب لة   زب، رلزل لة  أاف

 م. 1882 -هت  1012/ 1اصفري، بماق ل 
 باي اصفرتتتي ،ففقزتتتقن ففقزتتتقن ستتتمزي جتتتولي ،هتتتت( 757 )تاصفتتتيف ا ةتتتلهورف  لتتتة  ا :تتتورفن، 
 ت(./ )ب 8ل  ،لزيةت
 ففقزتقن ألتب ا   ،هتت( -711أافٍّ اصفسُ  لُ   فمب لُ  ألب اصغفَّوي اصفويستف  )ت لة  اإل:فولن

 ت(.مير  جمعب اصموجب صافياث، اإلمويات، )ب ل( )ب  ،إلياهزم ل  أمي اصفوف
 ةتتفف  ة اب أازتت ن  ،هتتت(1717 تابةايب ريرزازتتةس خورتتبز  ) نارففتتوء اصقرتتةا لمتتو هتتة مللتتةا
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 . م 1287 -هت  1717)ب ل(/  ،اصقوهي مللعب اصه ل،  ،مفمب أاف اصلل ة 
 رةتي  لتة  اإلرمول خف يخت  االيفزتوب أت  اصمؤفاتا ةاصمحفاتا ختف ا ستموء ةاصررتا ةا رستوبن

 -هتت 1011/ 1ل  ،لزتيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،هت(015أاف ل  هلب ا  ل  جعفي ل  مورةال )ت 
 م.1880
 هتتت(805 ت) اصجيجتوة ي ا  هتتي ي  حوصتتب لت  ألتتب ا  اصاتتز ن ا صغتو  اصرفةزتتب ختف أاتتم اصعيلزتب، 

مراةي أاا اصمة   اصيسمف صامرفلب  ،م8008 - هت1070 ،اصبرفةي جمزل ألب ا  أةزضبففقزقن 
  http://shamela.ws/rep.php/book/2098  اصاومابن
 مللعتب مجاتس بائتي   ،هتت(710ألب ا  مفمب ل  اصعلوس ل  مفمب اصز زب  )ت  لة  ا موصفن

 م. 1872 -هت  1771/ 1ل  ،اصهرب –اصمعويا اصعثمورزب، فزبي  لوب اصبر  
 هتتتت( 707أمتتتية أثمتتتو  لتتت  أمتتتية اصمعتتتيا لتتتول  اصفوجتتتب )ت  لتتتة   متتتوصف التتت  اصفوجتتتبن، 

 -هتتتت  1008)ب ل(/  ،أمتتتو  ،باي أمتتتوي لزتتتيةت ،باي اصجزتتتل ،ففقزتتتقن خحتتتي ةتتتوصح ستتتازمو   تتتباي 
 م. 1828
 اصمعتتتيةا لتتتول   هلتتتب ا  لتتت  أاتتتف لتتت  مفمتتتب لتتت  فمتتت   اصستتتعوبات لتتتة   متتتوصف التتت  اصاتتتجي ن

هتت  1017/ 1ل  ،اصقتوهي  ،مرفلب اصحورجف ،ففقزقن مفمةب مفمب اصلروفف ،هت( 508اصاجي  )ت 
 م. 1888 -

 أرتف  ،هتت(757إستموأزل لت  اصقوستم لت  أزتذة  اصقتوصف )ت  أاتف لتة   موصف اصقوصف )اصرتةابي(ن
 -هتت  1700/ 8ل  ،اصقتوهي  ،باي اصرفتب اصمةتيزب ،لةضعهو ةفيفزلهون مفمب ألب اصجتةاب ا ةتمعف

 م.1887
 ففقزقن حازل  ،هت(817مفمب ألب ا  ل  مسام ل   فزلب اصبزرةي  )ت  لة  اإلمومب ةاصسزوسبن

 م.1881 -هت 1012)ب ل(/  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،اصمرةةي
 مرفلتتب اصرهضتتب اصمةتتيزب ،ربةرزستتزو اتتعلهو ة يضتتهون بزتتفس ستتمزث، فيجمتتبن فستت  مفمتتةبإ، 
 م.  1878)ب ل(/  ،اصقوهي 
  اصليرتتتوت ا رلتتتوي  لتتتة  ختتتف مستتتوئل اصحتتت ا لتتتز  اصرفتتتةزز  اصلةتتتيزز  ةاصرتتتةخزز ناإلرةتتتوا، 

 م 8007 -هت1080/ 1ل  ،لزيةت ،ففقزقن مفمب مفزف اصبز  ألب اصفمزب، اصمرفلب اصعةيزب

 مفمتب جمتول اصتبز  ألتب ا  لت  زةستا لت   فمتب لت   لة   ةضح اصمسوص  إصا  صفزب ل  موص ن
 ،مفمتتتب اصلقتتتوأف، باي اصفرتتتي هتتتت(، ففقزتتتقن زةستتتا اصاتتتز  171 ا رةتتتوي  )تا  لتتت  هاتتتوم  ألتتتب

 م. 1818لزيةت )ب. ل(/ 
 8ل  ،لزتتتيةت ،أتتتوصم اصرفتتتب ،ففقزتتتقن رتتتوظم لفتتتي اصميجتتتو  ،أاتتتف اصفويستتتف لتتتة  اإلزضتتتوهن /
 م. 1887 -هت  1017
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 اصستتوبس متت  أامتتوء اصقتتي  أاتتف اصفستت  لتت  ألتتب ا  اصقزستتف ) لتتة  نإزضتتوه اتتةاهب اإلزضتتوه
/ 1ل  ،صلرتو  ،باي اصغتيب اإلست مف، لزتيةت ،بياسب ةففقزقن مفمب ل  فمةب اصبأجورف ،(اصهجي 
 .م 1821 -هت  1002
 تتلن التت  اصفوجتتب  ،مللعتتب اصعتتورف ،ففقزتتقن مةستتا لرتتو  اصعازاتتف ،اإلزضتتوه ختتف اتتيه اصُمفةَّ
  م. 1827)ب ل(/  ،لغباب
 هتتتت(،  178 )ت مفمتتتب لتتت  ستتتعب اصتتتبز  اصق ةزرتتتف ألتتتبا  لتتتة  اإلزضتتتوه ختتتف أاتتتةم اصل :تتتبن
 م. 1887 -ه 1017/ 7باي اصجزل، لزيةت، ل ،مفمب ألب اصمرعم حفوجف ففقزقن
 سازم مزي ل   مز  مفمب ل  اصظرة ن إسموأزل راا أاا اصذزل خف اصمررة  إزضوه 

 اصبز  ايا مفمبن اصمؤصا رسحب أاا ةللع  لفةفزف  ، أرا(هت1788 ت) اصلغباب  اصلولورف
 لزيةت، )ب ل(/ )ب ت(. اصعيلف، اصفياث إفزوء اصرازسا، باي لزار  ةيخعت ، لوصفقوزو

 782لري مفمب ل  اصقوسم ا رلوي  )ت  لة  إزضوه اصة ا ةااللفباء خف رفوب ا  أ َّ ةجلن 
)ب ل(/  ،بماتتق ،مللةأتتوت مجمتت  اصاغتتب اصعيلزتتب ،ففقزتتقن مفتتف اصتتبز  ألتتب اصتتيفم  يمضتتو  ،هتتت(

  م. 1811 –ه  1781
 
 

 )ب(
 فزتتو  ا ربصستتف، ففقزتتقن أتتوبل  فمتتب ألتتب اصمةجتتةب ةاصاتتز  أاتتف مفمتتب  لتتة  اصلفتتي اصمفتتزلن

معة ، اوي  خف اصففقزقن ب.  ريزو ألب اصمجزتب اصرتةفف ة ب.  فمتب اصرجتةصف، باي اصرفتب اصعامزتب، 
 م. 8001 - هت1088/ 1لزيةت، ل 

 هتتت(، ففقزتتقن هاتتوم151اصجة زتتب )ت   تتزم لتت  ا  مفمتتب لتت   لتتف لرتتيألتتب  لتتة  لتتبائ  اصفةائتتبن 
/ 1ألتتتب اصع زتتت  ألتتتو ةأتتتوبل ألتتتب اصفمزتتتب اصعتتتبة ، مرفلتتتب رتتت اي مةتتتلفا اصلتتتو ، مرتتتب اصمريمتتتب، ل 

 م. 1887- هت 1017

 أاتف  هتت( ، ففقزتقن110رثزتي )ت  لت  اتفاصفباء إسموأزل ل  أمي اصقي  لة  اصلبازب ةاصرهوزبن
 م. 1822 -، هت 1002/ 1ل  ،لزيةت ،باي إفزوء اصفياث اصعيلف ،ازي 

  هتتتت( 270ن  لتتتة ألتتتب ا  مفمتتتب لتتت   فمتتتب اصمفاتتتف )ت اصلتتتبي اصلتتتوص  لاتتتيه جمتتت  اصجةامتتت، 
/ 1مؤسستب اصيستوصب رواتية ، بماتق، ل  ،ففقزقن  لف ألب ا  ميفضا أاف ل  مفمتب اصبا:ستفورف

 م. 8005 -هت  1087
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   اف لت  مفمتب لت  ألتب ا  اصاتةرورفلمفوس  م  لعب اصقي  اصسول ن مفمب ل  أاصلبي اصلوص 
 ت(.)ب ل(/ )ب  ،لزيةت ،باي اصمعيخب ،هت(1850اصزمرف )اصمفةخان 

 هتت(180ألتب ا  لتبي اصتبز  مفمتب لت  ألتب ا  اص يراتف )ت  لتة  اصليهو  ختف أاتةم اصقتي  ن، 
 م. 1851 -هت  1717/ 1ل  ،اصقوهي  ،إفزوء اصرفب اصعيلزب ،اصفضل إلياهزم لة  ففقزقن مفمب

  722 لتتف اصيلزتت  )ت  لتت  اصلستتزل ختتف اتتيه جمتتل اص جتتوجفن ألزتتب ا  لتت   فمتتب لتت  ألزتتب ا 
 م. 1827 -هت  1001/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصغيب االس مف ،ففقزقن أزيوب ل  أزب اصثلزفف ،هت(

 حوصب ا  هي ، ففقزقن ألب اصتيفم  لت  ألتب اصقتوبي لايى ل ب اصعيلزب لإأياب اآلجيةمزب ،
 م. 8007 -هت  1081/ 1اصمعامف، باي ال  ف م، لزيةت، ل 

  لةوئي ذة  اصفمزز  خف صلوئا اصرفتوب اصع زت ن مجتب اصتبز  مفمتب لت  زعقتةب اصفزتية   لتوب 
 1888 -هت  1018/ 1هت(، ففقزقن مفمب أاف اصرجوي، صجرب إفزوء اصفياث، اصقوهي ، ل  211 )ت
  م.

 اصفضتل  لتة  ففقزتقن مفمتب ،لغزب اصةأتو  ختف للقتوت اصاغتةزز  ةاصرفتو ن جت ل اصتبز  اصستزةلف
 ت(.)ب ل(/)ب  ،ةزبا ،اصمرفلب اصعةيزب ،إلياهزم
 باي ستتعب اصتتبز  ، ففقزتتقن مفمتتب اصمةتتي ،  لتتوبىاصفزية  ن اصلاغتتب ختتف فتتياجم  ئمتتب اصرفتتة ةاصاغتتب

 .م8000 - هت1081/ 1، بماق، ل صاللوأب ةاصراي ةاصفة ز 
 ففقزتتتقن ألتتتب  ،هتتتت(855اصاتتتهزي لوصجتتتوفظ )ت  أثمتتتو  أمتتتية لتتت  لفتتتي لتتتة  اصلزتتتو  ةاصفلزتتتز ن

 م. 1882 -هت  1012 /1ل  ،مرفلب اصحورجف، اصقوهي  ،اصس م هوية 
 

 )ت(
 

  هتت(،  1805)ت  اصعيةس م  جةاهي اصقومةسن مفمب ل  مفمب لت  ألتب اصتي اق اص لزتب فوف
 م.1880 -ه 1010/ 1ففقزقن أاف ازي . باي اصفري، لزيةت، ل 

   تتتتو  -بماتتتتق -لزتتتتيةت ،اصمرفتتتتب اإلستتتت مف ،ستتتت مفن مفمتتتتةب اتتتتورياإلاصفتتتتويز / 8ل  ،أمَّ
 م. 1881 -هت  1082
 هتتت(، ففقزتتقن لاتتوي أتتةاب 077 اصحلزتتب اصلغتتباب  )تلرتتي  فمتتب لتت  أاتتف  لتتة  فتتويز  لغتتبابن

 م 8008 -هت 1088/ 1ل  ،لزيةت –باي اصغيب اإلس مف  ،معيةا
 مللعتتتب  ،مفمتتتب مفتتتف اصتتتبز  ألتتتب اصفمزتتتب ففقزتتتقن ،فتتتويز  اصحافتتتوءن جتتت ل اصتتتبز  اصستتتزةلف
 م.1858 -هت 1711/ 1ل  ،اصقوهي  ،اصسعوب 
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  مللعتتب  ،هتتت( 1720مفمتتب لتت  فومتتب اصستتقوا )ت ن ألتتب ا  لتت  اصفضتتيمزز فتتويز  اصاتتعياء
 هت.  1751)ب ل(/  ،االسرربيزب ،اصيابزوت

 هتتت(008اصمفوست  اصمفضتتل لت  مفمتب لتت  مستعي اصفرتةحف )ت  لتة  فتويز  اصعامتوء اصرفتتةزز ن، 
 -هتتتتت 1018 /8ل  ،هجتتتتي صاللوأتتتتب ةاصراتتتتي ةاصفة زتتتت ، اصقتتتتوهي  ،ففقزتتتتقن ألتتتتب اصففتتتتوه مفمتتتتب اصفاتتتتة

 م.1888
   هتتت  1088 /1، ل اصمرةتتةي ، مةتتي ،باي اصةختتوء ،مفمتتب ي ختتت ستتعزبن رتت ةل اصقتتي  فتتويز- 
 .م 8008
 ففقزتقن مةتلفا  ،هتت( 581اصفيف ألب اصيفم  ل  أاف ل  مفمب اصجة   )ت  لة  اصفلةي ن

 م. 1827 -هت  1007/ 1ل  ،باي اصرفب اصعامزب، لزيةت ،ألب اصةافب
    ناصفَّْلزز  أ  مذاهب اصرَّفةزز اصلقتوء اصعرلتي ، ففقزتقن ألتب اصتيفم   لتة  اصل ْةتيززي   ةاصرتةخززي  

 م. 1827 -هت  1007/ 1ل  سازمو  اصُعثزمز ، باي اصغيب اإلس مف، لزيةت، ل 
 مرفلتب باي اصفزفتوء ،مفمتب مفزتا اصتبز  ألباصفمزتب نب اصسرزب لايه اصمقبمتب اآلجيةمزتباصففف، 
  م. 1880 -هت  1010/ 1ل  ،اصيزو  ،مرفلب باي اصس م ،بماق
 أتوب لرتتوء   ،هتت(752اصقضتتوأف )ت  لت  ا لَّتوي مفمتب لتت  ألتب ا  لت   لتتف لرتي فففتب اصقتوبمن 

 م. 1827 -هت  1007/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصغيب اإلس مف ،ةأايق أاز ن إفسو  ألوس
  مقولاب م   ،(هت 108) ت اصةيب  ل  ففص أمي ل  مظفَّي ل  أمي لة اصفففب اصةيبزبن

اصمة   ي اْ ر   ،م 1281)ب ل(/  ، صمورزو ،ليس ة  زحتلوأفروء اصمسفايقن  ،اصرسحب ا صمورزب
  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156597ناصيسمف صتن مافقا  هل اصفبزث

 ألتتتب ا  لتتتبي اصتتتبز  مفمتتتب لتتت  ألتتتب ا  اص يراتتتف )ت  لتتتة  اصفتتتذري  ختتتف ا فوبزتتتث اصماتتتفهي ن
 -هتتتت  1007/ 1ل  ،لزتتتيةت ،باي اصرفتتتب اصعامزتتتب ،ففقزتتتقن مةتتتلفا ألتتتب اصقتتتوبي ألتتتو ،هتتتت(180

 .م 1827
 باي  ،ففقزتتقن فست  هرتتباة  ،فزتتو  ا ربصستف لتة  اصفتذززل ةاصفرمزتتل ختف اتتيه رفتوب اصفستتهزلن
 م. 1882 -هت  1018/ 1ل  ،بماق ،اصقام

 هتت(، ففقزتقن مجمةأتب مت  اصعامتوء،  217 اصجيجتورف )ت اصفعيزفوتن أاف ل  مفمب ل  أاتف
 .م1827-هت 1007/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب

 زرف )ت ماصتتبمو فعازتتق اصفيائتتب أاتتا فستتهزل اصفةائتتبن لتتبي اصتتبز  مفمتتب لتت   لتتف لرتتي لتت  أمتتي
/ 8ل ،اصيزتتو  ،ملتتول  اصفمزضتتف ،ففقزتتقن مفمتتب لتت  ألتتب اصتتيفم  لتت  مفمتتب اصمفتتبَّى ،هتتت( 281

 . م8000تتت  ه1085

  باي لزلتب صاراتي ةاصفة زت ، سومف ل  مفمب س مبففسزي اصقي   اصعظزمن ال  رثزي، ففقزقن ،
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 .م 1888 -هت 1080/ 8ل  ،اصيزو 

  هتت(،  578لت   فمتب اصجتةاصزقف )ت فرماب إة ه مو فغاتل خزت  اصعومتبن  لتة مرةتةي مةهتةب
 م. 8001/ 1ففقزقن فوفم ةوصح اصضوم ، باي اصلاوئي، بماق، ل 

 هتت(، ففقزتقن  717  ريزتو مفزتف اصتبز  لت  اتيا اصرتةة  )ت لتة  فهذزب ا سموء ةاصةتفوتن
 م. 1887/ 1مرفب اصلفةث ةاصبياسوت، باي اصفري، لزيةت، ل

 ت َّ  )ت  زةسا لت  ألتب اصتيفم  لت  زةستا اصفجوف لة  فهذزب اصرمول خف  سموء اصيجولن اصم 
 .م 1820 -هت 1000/ 1ل  ،لزيةت ،مؤسسب اصيسوصب ،ففقزقن لاوي أةاب معيةا ،هت(108

 هتتت(، ففقزتتقن مفمتتب أتتة   710مرةتتةي مفمتتب لتت   فمتتب ا  هتتي  ) ت  لتتة  فهتتذزب اصاغتتبن
 م. 8001/ 1ميأب، باي إفزوء اصفياث اصعيلف، لزيةت، ل

   ففقزتتقن ختتوز   رتتف مفمتتب بزتتوب ،ه( 178اصامتت ن  فمتتب لتت  اصفستتز  لتت  اصحلتتو  )ت فةجزتت، 
 م. 8001 -هت  1082/ 8ل  ،اصقوهي  ،باي اصس م

 فستت  لتت   وستتم اصمتتياب  )ت اصمفمتتب  لتتة  فةضتتزح اصمقوةتتب ةاصمستتوص  لاتتيه  صفزتتب التت  موصتت ن
 -هتتتت 1082/ 1ل  ،اصقتتتوهي  ،ففقزتتتقن ن ألتتتب اصتتتيفم  أاتتتف ستتتازمو ، باي اصفرتتتي اصعيلتتتف ،هتتتت(108

 م.8002
 تتب اصاتتاةلز  )ت  لتتة  اصفةلئتتبن  ،هتتت(. ففقزتتقن زةستتا  فمتتب اصملتتةا705أاتتف أمتتي لتت  مفمي

 م. 1821 -هت  1001/ 8ل  ،اصقوهي  ،ملول  سجل اصعيب
 ألتب هتت(، ففقزتقن  1071 اصمرتوة  )ت ،اصفة زا أاا مهموت اصفعويزان مفمتب ألتب اصتيؤةا

 هت . 1010/ 1أوصم اصرفب، اصقوهي ، ل  اصفمزب فمبا ،
  هتت 1002/ 7ل  ،اصيزو  ،مرفلب اإلموم اصاوخعف ،اصفزسزي لايه اصجوم  اصةغزين اصمروة- 
 م1822

 )ث(
 للتت  لإأورتتبن ، هتتت( 750 تاصُلستتفف ) مفمتتب لتت  فلتتو  لتت   فمتتب لتت  فلتتو فتتوفم  لتتة  اصثقتتوتن

ميا لتتبن اصتتبرفةي مفمتتب ألتتب اصمعزتتب حتتو  متتبزي بائتتي  ففتتت ، ة اي  اصمعتتويا صافرةمتتب اصعوصزتتب اصهربزتتب
 1817 -   ه 1787 /1ل  ،اصهرتب ،بائتي  اصمعتويا اصعثمورزتب لفزتبي  لتوب اصتبر ، اصمعويا اصعثمورزب

 م.
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 )ج(
 
 اصمرفلتتتتتب  ،هتتتتتت(1770اصغ ززرتتتتتا )ت  ،جتتتتتوم  اصتتتتتبيةس اصعيلزتتتتتبن مةتتتتتلفا لتتتتت  مفمتتتتتب ستتتتتازم

 م 1887 -هت  1010/ 82ل  ،لزيةت –اصعةيزب، ةزبا 

 تتب لتت   فمتتب اصقيللتتف )ت  لتتة  اصجتتوم   فرتتوم اصقتتي  ن ففقزتتقن هاتتوم  هتتت(،711ألتتب ا  مفمي
 م. 8007هت/  1087/ 1باي أوصم اصرفب، اصيزو ، ل  ،سمزي اصلحوي 

  مرفلتتب  ،ففقزتتقن مفمتتةب اصلفتتو  ،اصجتتوم   حتت ق اصتتياة  ة باب اصستتوم ن اصحلزتتب اصلغتتباب
 م. 1828 -هت 1007/ 1ل  ،اصيزو  ،اصمعويا
 فمتتب لتتت  مفمتتتب ،اصعلتتتوس لتتة  جتتذة  اال لتتتوس ختتف ذرتتتي متت  فتتتلَّ متت  ا أتتت م مبزرتتب  ختتتوسن ، 

 ،اصيلتول ،لعروزتب باي اصمرةتةي صاللوأتب ةاصةيا تب ،هتت( 1085اصماهةي لول  اصقوضتف )ت  ،اصمرروسف
  م. 1817)ب ل(/ 
 ففقزتتقن إستتموأزل  ،هتتت( 725اصمغيلتتف )ت لتت  ستتعزب  أاتتف لتت  مةستتا لتت  مفمتتب اصجغياخزتتون

 .م 1810 /1ل  اصعيلف، اصمرفب اصفجوي ، لزيةت،
 ففقزتقن أاتف  ،هتت( 771)ت  ألب اصتيفم  لت  إستفوق اص جتوجف اصقوسم لة  اصجمل خف اصرفةن

 م. 1820 -هت  1000/ 1ل  ،إيلب ،باي ا مل –لزيةت  ،مؤسسب اصيسوصب ،فةخزق اصفمب
  باي اصفرتتي ،هتت(785هتت ل اصفست  لت  ألتب ا  لتت  ستهل اصعستري  )ت  لتة جمهتي  ا مثتولن، 
 م.  1822 /8ل  ،اصفضل إلياهزم ةألب اصمجزب  لومغ لة  ففقزق مفمب ،لزيةت
 هتت(، ففقزتقن يمت   مرزتي  781 )ت لري مفمب ل  اصفست  لت  بيزتب ا  ب  لة  جمهي  اصاغبن

 م. 1821/ 1لعالرف، باي اصعام صام زز ، لزيةت، ل
  ففقزتتقن خحتتي اصتتبز   لتتوة  ةمفمتتب رتتبزم خوضتتل ،اصجرتتا اصتتبارف ختتف فتتيةا اصمعتتورفن اصمتتياب، 

 م. 1888 -هت  1017/ 1ل  ،باي اصرفب اصعامزب، لزيةت
 
 

 )ح(
 

  1182اصلرتورف )ت سترب  اصمفاف ن ألب اصيفم  ل  جتوب ا فوازب اصلرورف أاا ايه اصج ل 
   ت(.)ب  ،)ب ل( ،لزيةت ،باي اصفري ،هت(
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  (هتت 1717فوازب اصفومتب  أاتا اتيه اصرفتياة ن اصاتز  إستموأزل لت  مةستا اصفومتب  )ت، 
)ب ل(/ )ب  ،ستترغوخةي  ،مروفتتب ستتازمو  ميأتتف ،مللتتةا أاتتا هتتومغ اتتيه اصرفتتياة  أاتتا اآلجيةمزتتب

 ت(.
  فوازب اصففروة  أاا ايه اصرفياة  )مرفب اصريزم اصةهوب ةخفح  لةاب اصرفة صال ب(ن  فمتب

 ت(.)ب ل(/ )ب  ،اصقوهي  ،اصمللعب اصروسفازب ،(هت 1708 اصفرفوة  ) ت خف فبةب ،اصرجوي 
  ، فوازب اصحضي  أاا اتيه الت  أقزتل أاتا  صفزتب الت  موصت ن مفمتب لت  مةتلفا لت  فست

ل  ،لزتيةت ،باي اصفرتي ،ضلل ةفةفزحن زةسا مفمب اصلقوأف ،هت( 1821اصاهزي لوصحضي  )ت 
 م.  8007 -هت  1080/ 1

 تب لت  اته وب اصتبَّز  فوازب اصسجوأف أاتا اتيه  لتي  ،هتت( 1181اصستجوأف )ت  اصرتبىن  ْفم 
 هت . 1707 ،)ب ل( ،اصقوهي  ،مللعب مةلفا اصلولف اصفالف

 اصعيختو  مفمتب لت  أاتف اصةتتلو   لتة  فواتزب اصةتلو  أاتا اتيه ا اتمةرا  صفزتب التت  موصت ن
-هتتتت  1011/ 1ل  ،لزتتتيةت ،باي اصرفتتتب اصعامزتتتب ،إلتتتياهزم اتتتمس اصتتتبز ففقزتتتقن  ،هتتتت(1807)ت 

 م.1881
  هتت( ففقزتقن ستوصم مرتيم،  710)ت  اصفجب خف اصقياءات اصستل ن اصفستز  لت   فمتب لت  حوصةزت

 هت . 1001/ 0باي اصايةق، لزيةت، ل

 هتتتت(، ففقزتتتقن ستتتعزب 007 يأتتتب ألتتتب اصتتتيفم  لتت  مفمتتتب لتتت   رجاتتتب )ت  لتتتة  فجتتب اصقتتتياءاتن
 .م 1828 -هت 1008/ 8مؤسسب اصيسوصب، لزيةت، ل ،ا خغورف
 باي ، لاتزي جةزجتولفة لتبي اصتبز   هتةجف  أاتف اصفويستف، ففقزتقن  لتة  اصستلعبن صاقياء اصفجب

 .م 1887 -هت  1017 /8، ل لزيةت  - بماق  ،اصميمة  صافياث
 ففقزتتقن  ،هتتت( 270لَّتتذ  )ت اصلجتتوئف اآل ،اصفتتبةب ختتف أاتتم اصرفتتةن  فمتتب لتت  مفمتتب لتت  مفمتتب

 م.8001 - هت1081/ 1ل  ،اصمبزرب اصمرةي  ،اصجومعب اإلس مزب ،رجو  فس  ألب ا  رةصف
 لزتيةت ،مؤسستب اصيستوصب ،أاتف فةخزتق اصفمتب ففقزتقن ،اص جتوجف نفيةا اصمعورف ةاصةتفوت، 
 .م1820 /1ل 

 مفمب لت  أاتف لت  رومتل اصةتوفلف  ،اصفالب خف  سموء اصحزل اصماهةي  خف اصجوهازب ةاإلس م
 -هتت  1070/ 8ل  ،بماتق ،باي اصلاتوئي ،ففقزقن فتوفم ةتوصح اصضتوم  ،هت(711اصفوجف )ت لعب 

 م. 8008
 تي   ةأاَّتق أازت ن زفزتا  هتت(، 581 الل  اصسزب اصللازةستف )ت ناصفال خف ايه  لزوت اصجمل 
 .8007 -هت  1080 /1ل  ،لزيةت ،اصرفب اصعامزبباي ، مياب

 هتت(، باي  070 رعتزم  فمتب لت  ألتبا  ا ةتفهورف )ت لتة  فازب ا ةصزوء ةللقتوت ا ةتفزوءن
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 .هت  0/1005اصرفوب اصعيلف، لزيةت، ل
 ألب اصي اق لت  فست  لت  إلتياهزم اصلزلتوي اصمزتبارف ن فازب اصلاي خف فويز  اصقي  اصثوصث أاي

 .م 1887 -هت  1017/ 8، ل باي ةوبي، لزيةت ،مفمب لهجب اصلزلوي ، ففقزقنهت(1775 ت)
 ففقزتقن ألتب ا  لت  ألتب اصتيفم   ،(هتت 871)ت  اصلتوئففموم فلزتب لت   ةس  لة  اصفموسبن

 م. 1821هت  1001)ب ل(/  ،اصيزو  ،جومعب اإلموم مفمب ل  سعةب ،أسز  
 ففقزقن  ،هت( 757اصلةي  )ت  أاف ل   لف اصفيف ل  اصفس  اصفس  لة  اصفموسب اصلةيزبن

)ب ل(/  ،اصقتتتتوهي  ،ة اي  ا ة تتتتوا اصمةتتتتيزب ،صجرتتتتب إفزتتتتوء اصفتتتتياث اإلستتتت مف ،أتتتوبل جمتتتتول ستتتتازمو 
 م. 1812 -هت  1002

 
 

 )خ(

 هتتتت(،  1087–ح ارتتتب ا بب ةصتتتب صلتتتوب صستتتو  اصعتتتيبن ألتتتب اصقتتتوبي لتتت  أمتتتي اصلغتتتباب  )ت
 .م 1881 -هت  1012/ 0ل  ،اصقوهي مرفلب اصحورجف،  ،ففقزقن ألب اصس م مفمب هوية 

 هتتتت(، ففقزتتتقن مفمتتتب أاتتتف  788  اصفتتتفح أثمتتتو  لتتت  جرتتتف اصمةةتتتاف )ت لتتتة  اصحةتتتوئصن
 م. 1888/ 0ل  ،اصقوهي  ،اصهزئب اصمةيزب اصعومب صارفوب اصرجوي،

 

 )د(
 
  828اصبي  اصلهزب رظم اآلجيةمزبن ايا اصبز  زفزا ل  رةي اصبز  ل  مةسا اصعميزلف )ت 

 ت(.)ب  ،)ب ل( ،لزيةت ،باي اصفري ،مللةا م  مف  اآلجيةمزب ،هت(
 اصرتتتةي لتتتة  ففقزتتتقن مفمتتتب  فمتتتب ،التتت  اصقوضتتتف اصمرروستتتف نبي  اصفجتتتول ختتتف  ستتتموء اصيجتتتول، 

 م. 1811 -هت  1781/ 1ل  ،باي اصفياث اصقوهي  ،فةرس ،اصمرفلب اصعفزقب
 هتت(517اصفيزتي  )ت  اصقوسم ل  أاف لت  مفمتب مفمب لة  بي  اصغةاص خف  ةهوم اصحةاصن، 

 م. 1882 -هت  1012/ 1ل  ،لزيةت ،مؤسسب اصرفب اصثقوخزب ،ففقزقن أيخوت مليجف
 مفمتتب ألتتب اصمعزتتب ، ففقزتتقن لتت  فجتتي اصعستتق رفن ااصتتبيي اصرومرتتب ختتف  أزتتو  اصموئتتب اصثومرتتب
 .م1818 - هت1788/ 8، ل اصهرب ،مجاس بائي  اصمعويا اصعثمورزب، ضو 
  1771أاا هم  اصهةام  ايه جم  اصجةام ن  فمب لت  ا متز  اصاترقزلف )ت  اصبيي اصاةام 
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 -هتتتت  1018/ 1هتتتت(، ةضتتت  فةااتتتز ن مفمتتتب لوستتتل أزتتتة  اصستتتةب، باي اصرفتتتب اصعامزتتتب لزتتتيةت، ل 
 م. 1888
 ففقزتتتقن مفمتتتب لتتت  صلفتتتف  ،اصتتتبيي اصمرفثتتتي  ختتتف ا فوبزتتتث اصماتتتفهي ن جتتت ل اصتتتبز  اصستتتزةلف

 ت(.)ب ل(/ )ب  ،جومعب اصما  سعةب، اصيزو  أموب  اؤة  اصمرفلوت ،اصةلوغ
  فمتتتب لتتت  زةستتتا لتتت  ألتتتب اصتتتبائم اصعلتتتوس لتتتة  اصمةتتتة  ختتتف أاتتتةم اصرفتتتوب اصمررتتتة ن اصتتتبيي ، 

/ 1ل  ،باي اصقاتتتم، بماتتتق ،ففقزتتتقن  فمتتتب مفمتتتب اصحتتتيال ،هتتتت(157اصمعتتتيةا لوصستتتمز  اصفالتتتف )ت 
 هت . 1007
 اصةتمزعف صاراتي ةاصفة زت ، باي ، ألتب اصع زت  لت  إلتياهزم لت   وستم ناصبصزل إصا اصمفتة  اصعامزتب

 م 8000 -هت  1080/ 1ل ، اصيزو 
 يضتتتو لتتت  مفمتتتب ةتتتفف اصتتتبز ن بةي أامتتتوء مرتتتب اصمريمتتتب ختتتف حبمتتتب اصستتترب ةاصستتتزي  اصرلةزتتتب، 

 )ب ل(/)ب ت(. ،جب  ،جومعب اصما  ألب اصع ز  ،اصسرةسف
  ت(./ )ب 8ل  ،لزيةت ،باي ةوبي ،بزةا  ال  أرز ن ففقزقن حازل ميبم ل 

  مللةأوت مجم  اصاغب اصعيلزب، بماتق، )ب فرو جمزل فباب نجم  ةففقزق نبزةا  ال  مزوب ،
 م. 1828 -هت  1008ل(/ 

 ةأاتتتتف لتتتت  فمتتتت    ،ه( 851ةتتتترعب  لتتتتف هفتتتتو  اصمهمتتتت   اصلةتتتتي  )ت  بزتتتتةا   لتتتتف لوصتتتتب
/ 1ل  ،لزتتتتيةت ،باي ةمرفلتتتتب اصهتتتت ل ،ففقزتتتتقن مفمتتتتب فستتتت   ل زوستتتتز  ،ه( 715اصمةتتتتي  )ت 

 م. 8000 -1081
 ب ل(/  ،لزتتيةت ،باي لزتتيةت صاللوأتتب ةاصراتتي ،رتتيم اصلستتفورف نبزتتةا   لتتف اصعفوهزتتبن لعروزتتب(
 م. 1827 -هت  1007
 ستتزب ، ففقزتتقن هتتت(1171 تاصغتت   )اصمعتتوصف مفمتتب لتت  ألتتب اصتتيفم  لتت   لتتة  نبزتتةا  اإلستت م

 .م 1880 -هت  1011 / 1، ل باي اصرفب اصعامزب، لزيةت، رسية  فس 
  هت  1085/ 8ل  ،لزيةت ،باي اصمعيخب ،بزةا  اميئ اصقزسن ففقزقن ألب اصيفم  اصمةلوة

 م. 8000 -
  لتتتة  بياستتتب ةففقزتتقن  رتتةي أازتتو  ،بزتتةا  امتتيئ اصقتتزس ةمافقوفتت ن لاتتتيه  لتتف ستتعزب اصستتري 

 8000 –ه  1081/ 1ل  ،إمتوي  اصعتز  ،ميرت   ازتب صافتياث ةاصفتويز  ،ستةزام ةمفمتب أاتف اصاتةالرب
 م.

 ل  ،لزتتيةت ،باي ةتتوبي ،بزتتةا   مزتتب لتت   لتتف اصةتتاتن جمتت  ةففقزتتقن ستتجز  جمزتتل اصجلزاتتف
 م. 1882/ 1

  1827 /1ل  ،اصرةزتت ،باي اصقاتم ،بزةا  اصفويث ل  حوصب اصمح ةمفن زفزا ةهزب اصجلةي 
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 م.
 ،م. 1821ففقزقن رعمو   مز  ل ، مرفلب اصحورجف، اصقوهي ، )ب ل(  بزةا  اصفلزئب 
  ففقزقن ألب اصع ز  اصمزمرف، باي اصرفب اصمةيزب،  ،هت( 70بزةا  فمزب ل  ثةي اصه صف )ت
 م. 1851)ب ل(/  ،اصقوهي 
 اصرفتتتبأتتتوصم  ،بزتتتةا  حفتتتوا لتتت  ربلتتتب )ضتتتم ن اتتتعياء إستتت مزة (ن رتتتةي  فمتتتةب  اصقزستتتف، 

 م. 1820 -هت  1005/ 8ل  ،لغباب ،مرفلب اصرهضب اصعيلزب -لزيةت 
  هت  1081/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصمعيخب ،بزةا  ذ  اصي مَّبن لعروزبن ألب اصيفم  اصمةلوة- 
 م. 8007
 اأفرتتا لفةتتفزف  ةفيفزلتت ن ةصتتزم لتت   ،مجمتتةا  اتتعوي اصعتتيبضتتم   نبزتتةا  يؤلتتب لتت  اصعجتتوف
، مللعب بية:ةصز ، صزلسزغاصةيب   م. 1807)ب ل(/  ،اصليةسفي
 لزتيةت ،باي اصرفتب اصعامزتب ،بزةا   هزي ل   لف سامان ايف  ة بَّم ص ن أاتف فست  ختوأةي، 
 م. 1822 -هت  1002/ 1ل 

 باي اصللوأتتب اصفبزثتتب ،بزتتةا  ستتةزب لتت   لتتف روهتتل اصزاتتري ن جمتت  ةففقزتتقن اتتوري اصعواتتةي، 
 م.  1818/ 1ل  ،اصلةي 
  بزةا  اعي اصمثقَّب اصعلب ن ففقزق ةايهن فس  رومل اصةزيخف، معهب اصمحلةلوت اصعيلزب

 م. 1811 -هت  1871)ب ل(/  ،اصقوهي  ،خف جومعب اصبةل اصعيلزب
  ل  ،لزتيةت ،اصيسوصب مؤسسب ،بزةا  اصعليوس ل  ميباسن جم  ةففقزقن زفزا ةهزب اصجلةي

 م. 1881 -هت  1018/ 1
  تتتبي / 1ل  ،لزتتتيةت ،باي اصرفتتتوب اصعيلتتتف ،بزتتتةا  ألزتتتب لتتت  ا لتتتيصن اتتتيهن  فمتتتب  اتتتيا أ 
 م. 1880 -هت  1010
 8ل  ،لزيةت ،باي اصرفوب اصعيلف ،بزةا  أمية ل  راثةمن جم  ةففقزقن إمزل لبز  زعقةب /
 م. 1887 -هت  1017
 هتتت  1085/ 1ل  ،لزتتيةت ،باي اصمعيختتب ،بزتتةا  صلزتتب لتت  يلزعتتبن اأفرتتا لتت ن فمتتبة لمَّتتوس- 
 م. 8000

 فيتف، باي اصرفتوب اصعيلتف  ،لزتيةت ،بزةا  صلزب ل  يلزعب ايه اصلةسفن ففقزقن فرَّتو رةتي اصف 
 م. 1887 –ه  1010/ 1ل 

 ب  ،باي مةتتي صاللوأتتب ،بزتتةا  مجرتتة  صزاتتان جمتت  ةففقزتتق ةاتتيهن ألتتب اصستتفوي  فمتتب ختتيَّاف(
 م. 1818ل(/ 
  اصفقعستتف )ضتتم  اصقستم اصثتتورف متت ن اتتعياء  مةزتتة (ن بياستتب ةففقزتتقن بزتةا  اصمتتياي لتت  ستتعزب
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 م.  1817 -هت  1787)ب ل(  ،مللعب جومعب اصمةةل ،فمةب  رةي  اصقزسف
 تتت ن  فمتتتب فستتت  لستتت  ،هتتت ل اصعستتتري  لتتتة  بزتتتةا  اصمعتتتورفن باي اصرفتتتب  ،اتتتيف  ةضتتتلل رةَّ
 م. 1880 -هت  1010/ 1ل  ،لزيةت ،اصعامزب
  م. 1885/ 8ل  ،اصقوهي  ،لعروزبن باي اصرفب اصمةيزببزةا  اصهذصزز ن 
 ب 8ل  ،اصقتتوهي  ،باي اصمعتتويا ،اصفضتتل إلتتياهزم لتتة  بزتتةا  اصرولغتتب اصتتذلزورفن ففقزتتقن مفمتتب( /
 ت(.
 ن جمتت  ةففقزتتقن مفمتتب رلزتتل اصليزفتتف، باي ةتتوبي لزتتيةت، ل صرمتتي لتت  فةصتتب اصعراتتفبزتتةا  ا

 م. 8000/ 1
 

 )ذ(
  هتت(780اصللي  )ت  ، فمب ل  ألب ا  ،مرو ب ذةى اصقيلان مفب اصبز ذحوئي اصعقلا خف، 

ي لعروزبن مرفلب اصقبسف  هت . 1757)ب ل(/ ،اصقوهي  ،ُرا 
 هتتتت(508اصاتتترفيزرف )ت  ،أاتتتف لتتت  لستتتوم ،اصفستتت  لتتتة  اصتتتذحزي  ختتتف مفوستتت   هتتتل اصج زتتتي ن، 

 م. 1821 – 1812/ 1ل  ،فةرس –اصباي اصعيلزب صارفوب، صزلزو  ،ففقزقن إفسو  ألوس
 
 

 )ر(
 

  مؤسستتتتب  ،لعروزتتتتبن ألتتتتب ا مزتتتتي أاتتتتف مهرتتتتويلزتتتت  ا لتتتتياي ةرةتتتتةص ا حزتتتتوين اص محاتتتتي ن
 هت . 1018/ 1ل  ،ا أامف، لزيةت

  ففقزتقن ألتب  ،هتت(075اصقاتزي  )ت  ،اصيسوصب اصقازيزبن ألب اصرتيزم لت  هتةا   لت  ألتب اصمات
  )ب ل(/ )ب ت(. ،باي اصمعويا، اصقوهي  ،اصفازم مفمةب، ةمفمةب ل  اصايزا

 اصقوستم ألتب اصتيفم  لت  ألتب ا  لت   لتة  اصية  ا ُرتا ختف اتيه اصستزي  اصرلةزتب اللت  هاتومن
هتتتتت(، ففقزتتتتقن أمتتتتي ألتتتتب اصستتتت م اصستتتت مف، باي إفزتتتتوء اصفتتتتياث اصعيلتتتتف،  521)ت   فمتتتتب اصستتتتهزاف

 م. 8000- هت 1081/ 1لزيةت، ل
  ْمزيى  ،مفمب ل  ألب ا  ل  ألب اصمرعم ،ألب ا  لة  ا  لويناصية  اصمعلوي خف حلي اصف 
 م. 1820 /8لزيةت ل  ،مؤسسب روةي صاثقوخب ،ففقزقن إفسو  ألوس ،هت(800)ت 
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 )ز(

 
  باي اصرفتوب اصعيلتف ،، ففقزتقن ألتب اصتي اق اصمهتب اصجة   ال  اب اصمسزي خف أام اصففسزين، 
 هت . 1088/ 1ل  ،لزيةت
 ألتتب اصمتترهم لتتةأف  مرةتتةي ا  هتتي ، ففقزتتقن لتتة  ناصاتتوخعف اإلمتتوم ختتف :يزتتب  صفتتوظ اص اهتتي

 م. 1882 -هت  1018/ 1اصلاوئي اإلس مزب، لزيةت، ل باي لارَّوفف، 

 ففقزتتقن فتوفم ةتتوصح اصضتتوم ، مؤسستتب لرتي ا رلتتوي  لتتة  اص اهتي ختتف معتتورف رامتوت اصرتتوسن ،
 م. 1888 -هت  1018/ 1اصيسوصب، لزيةت، ل

 
 )س(

 ففقزتقن  ،هتت(780لري  فمب ل  مةستا لت  اصعلتوس لت  مجوهتب )ت  لة  اصسلعب خف اصقياءاتن
 هت .1000/ 8ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا ،اة ف ضزا

 ألتبا  جمتول اصتبز  مفمتب لت  ألتب ا  لت  موصت  ا ربصستف  لتة  سل  اصمرظتةم ةخت  اصمحفتةمن
، ففقزتتقن أتتبرو  مفمتتب ستتامو  ةختتوحي جلتتي ملتتي، باي اصلفتتةث صابياستتوت اإلستت مزب هتتت( 718)ت 

فزوء اصفياث، بلف، ل   م.  8000 -هت  1085/ 1ةا 

 اصففح ل  جرف، ففقزقن مفمب فس  مفمب فس  إسموأزل، اوي   لة  سي ةروأب اإلأيابن
 م. 8000/ 1باي اصرفب اصعامزب، لزيةت، ل  ،خف اصففقزقن  فمب ياب  افوف 

 ت) اصمتتياب مفمتتب حازتتل لتت  أاتتف ، اصفضتتل لتتة  نستتا  اصتتبيي ختتف  أزتتو  اصقتتي  اصثتتورف أاتتي 
 .م 1822 -هت  1002/ 7، لزيةت، ل باي اصلاوئي اإلس مزب، باي ال  ف م، هت(1807
 205 تبي اصمقيزت   ) فمتب لت  أاتف لت  ألتب اصقتو، اصعلتوس لة  اصساة  صمعيخب بةل اصماة ن 

 .م1881 -هت 1012/ 1، ل لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب، ن مفمب ألب اصقوبي ألوففقزق، هت(
  رزوس لم  ُ  ل ي م  اصعامتوء ةاصةتافوء لفتوسن مفمتب لت  جعفتي لت  ساة  ا رفوس ةمفوبثب ا
اصثقوختتب، اصتتباي  باي ،ففقزتتقن مفمتتب فمتت   لتت  مفمتتب أاتتف اصرفتتورف ،هتتت( 1705اصرفتتورفي )ت  ،ابيزتتس
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 م.  8000 – ھ1085/ 1اصلزضوء، ل 
 ل )ت  لتتة  اصستتربن تت َّ ففقزتتقن ألزتتب  ،هتتت(711لرتتي  فمتتب لتت  مفمتتب لتت  هتتوية  لتت  ز زتتب اصح 

 م.1828 -هت 1010/ 1ل  ،اصيزو  ،باي اصيازب ،اص هيارف
 هتتتت(، ففقزتتتقن 815 اصق ةزرتتف )ت ،موجتتت  ، لتت ألتتبا  مفمتتتب لتت  ز زتتتب لتتتة  ستتر  التتت  موجتت ن 

 ت(.)ب  مفمب خؤاب ألب اصلو ف، باي اصفري، لزيةت، )ب. ل(
 ففقزتتتقن  ،هتتتت( 815باةب ستتتازمو  لتتت  ا اتتتعث اصسجستتتفورف ا  ب  )ت  لتتتة  ستتتر   لتتتف باةبن

 ت(.)ب ل(/ )ب  ،لزيةت -ةزبا  ،اصمرفلب اصعةيزب ،مفمب مفزف اصبز  ألب اصفمزب
 ففقزقن  فمب مفمب اوري  ،هت(818أزسا مفمب ل  أزسا اصفيمذ  )ت  لة  سر  اصفيمذ ن

لتتياهزم ألتتة  أتتة   /8ل  ،اصقتتتوهي  ،مللعتتتب مةتتلفا اصلتتولف اصفالتتف ،ةمفمتتب ختتؤاب ألتتب اصلتتتو ف ةا 
 م. 1815 -هت  1785
 ففقزتتقن  ،هتتت(707اصرستتوئف )ت   فمتتب لتت  اتتعزب لتت  أاتتف ألتتب اصتتيفم  لتتة  اصستتر  اصرلتتيىن

 م. 8001 -هت  1081/ 1ل  ،لزيةت ،مؤسسب اصيسوصب ،فس  ألب اصمرعم االف
 ففقزتتقن مفمتتب  ،هتتت(052اصلزهقتتف )ت   فمتتب لتت  اصفستتز  لتت  أاتتف لرتتي لتتة  اصستتر  اصرلتتيىن

 هت . 1000)ب ل(/  ،اصرةزت ،باي اصحافوء صارفوب اإلس مف ،ضزوء اصيفم  ا أظمف
 (، 707 ألتب اصتيفم   فمتب لت  اتعزب اصرستوئف )ت لتة  سر  اصرسوئف )اصمجفلتا مت  اصستر (ن

 م. 1827-هت  1007/ 8:ب ، مرفب اصمللةأوت اإلس مزب، فاب، ل لة  ففقزقن ألب اصففوه
 هتت(، ففقزتقن  102 )ت ألتب ا  مفمتب لت   فمتب لت  أثمتو  اصتذهلف لتة  ستزي  أت م اصرتل ءن

 م. 1825 -هت  7/1005مؤسسب اصيسوصب، فاب، ل  ،مجمةأب لإاياان اعزب ا يةروؤةل
 هتت(، ففقزتقن لت   817 مفمب ألب اصما  ل  هاوم ل   زةب اصفمزي  )ت  لة اصسزي  اصرلةزبن

 هت . 1/1011ألب اصيؤةا سعب، باي اصجزل، لزيةت، ل
 )اصستتتزي  اصرلةزتتتتبن التتتت  رثزتتتتي، ففقزتتتتقن مةتتتلفا ألتتتتب اصةافتتتتب، باي اصمعيختتتتب، لزتتتتيةت، )ب ل، 
 م. 1817 -هت  1785
  مللعتب فهومتب ،صاهجتي ن أمتي ألتب اصجلتويسزي ةفياجم لع  أاموئرو ختف اصقتي  اصيالت  أاتي، 
 م.  1828 -هت  1007/ 7ل  ،جبَّ 
 

 )ش(
 

 اصقتوهي  ،اصمللعتب اصستافزب ،اجي  اصرةي اص رزب خف للقوت اصموصرزبن مفمتب لت  مفمتب محاتةا، 
 هت . 1708)ب ل(/ 
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 اصفتت ه ألتتب اصفتتف لتت   فمتتب لتت  مفمتتب التت  اصعمتتوب لتتة  اتتذيات اصتتذهب ختتف  حلتتوي متت  ذهتتبن 
 1007/ 1ل  ،لزتيةت – باي ال  رثزي، بماق ،ففقزقن مفمةب ا يروؤةل ،هت(1028)ت  اصفرلاف

 .م 1827 -هت 
  ايه ال  أقزل أاا  صفزب ال  موص ن ألب ا  ل  ألب اصيفم  ل  أقزل اصعزقاف اصهمبارف )ت
 -هتتتتت  1000، 80هتتتتت(، ففقزتتتتقن مفمتتتتب مفزتتتتف اصتتتتبز  ألتتتتب اصفمزتتتتب، باي اصفتتتتياث، اصقتتتتوهي ، ل 178

 م. 1820
  اتتيه التت  :تتو   أاتتا  صفزتتب التت  موصتت  )إففتتوا ذة  االستتففقوق لتتلع  متتياب اصمتتياب  ة ةائتتب

ففقزتقن فستز  ألتب  ،هتت( 818:تو   )ت  لت  مفمب ل   فمتب لت  مفمتب ألب ا  لة   لف إسفوق(ن
 م. 1888 -هت  1080/ 1ل  ،اصيزو  ،مرفلب اصياب صاراي ةاصفة ز  ،اصمرعم ليروت

  هتت(،  727ألتب ا  مفمتب لت  مفمتب لت  موصت  )ت  لة  ال  اصروظم أاا  صفزب ال  موص نايه
 م. 8000 -هت  1080/ 1ففقزقن مفمب لوسل أزة  اصسةب، باي اصرفب اصعامزب، لزيةت، ل 

  اصباي اصمففب  صاللوأب  ،ففقزقن زوسز  مفمب اصسةاس ،اصمرلقن اصسزياخف إة ه  لزوتايه
  م. 1888 -هت  1018/ 1ل  ،بماق ،ةاصراي
  ب ل(/ )ب ت(. ،اصقوهي  ،لةالق ،هت(805 ت) ا  هي ي حوصب  ايه ا  هيزبن اصاز( 
 اصفس  أاف ل  لة  ايه ا امةرف أاا  صفزب ال  موص  )مره  اصسوص  إصا  صفزب ال  موص (ن 
هتتت  1018/ 1، باي اصرفتب اصعامزتتب، لزتيةت، لفست  فمتتبهتت(، ففقزتتقن  800 ا اتتمةرف )ت مفمتب

 م. 1882-
  ففقزتقن أاتف  ،هتت( 787ايه  صفزب ال  معلفن ألب اصع ز  ل  جمعب ل   زتب اصمةةتاف )ت

ْزجف/ اصيزو  ،مةسا اصاةماف  م. 1825 -هت  1005/ 1ل  ،مرفلب اصُحي 
 ل ،الت  اصتةيب  ايه اصفففب اصةيبزبن )ب  ،اصيزتو  ،مرفلتب اصياتب ،ففقزتقن ألتب ا  أاتف اصات َّ
 م. 1828 -هتت  1008ل(/ 
 ن مفمتتب ألتتب اصقتتوبي ألتتو التت  موصتت ، ففقزتتق اتتيه اصفستتهزل )فستتهزل اصفةائتتب ةفرمزتتل اصفيائتتب(ن

 م. 8001 -هت  1088/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،ةلويق خففف اصسزب
  باي اصرفتتب  ،اصستعةب لتتة  ففقزتقن مفمتتب لوستل ،اتيه اصفةتيزح أاتتا اصفةضتزحن حوصتتب ا  هتي
 .م 8000 -هت1081/ 1ل  ،لزيةت ،اصعامزب
 ن ، ففقزتتقهتت( 187 تستعب اصتتبز  مستعةب لت  أمتتي اصفففتو ارف )ن اتيه اصفاتةزح أاتتا اصفةضتزح

 م. 1887 -هت  1017 / 1، ل لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب،  ريزو أمزيات
 اصماتتتهةي لتتتول  أةتتتفةي )ت اصفستتت  أاتتتف لتتت  متتتؤم  اإلاتتتلزاف،  لتتتة  اتتتيه جمتتتل اص جتتتوجفن
 هت . 1008/ 1ل  ،لغباب ،ة اي  ا ة وا ةاصاؤة  اصبزرزب ،جروه لة  ففقزقن ةوفب ،هت(778
   ايه اصبمومزرف أاا مغرف اصالزتبن ةتفَّف  ةأاَّتق أازت ن  فمتب أت ة أروزتب، مؤسستب اصفتويز
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 م. 8001 -هت  1082/ 1اصعيلف، لزيةت، ل 
 رعب  لتف اصعلتوس ثعاتبن  تبَّم صت  ةةضت  هةامات  ةخهويست ن ايه بزةا   هزي ل   لف سامب ةت

فيف، باي اصرفوب اصعيلف، لزيةت، )ب ل(/   م. 8000 -هت  1080فرو رةي اصف 
 هتتتت(، ففقزتتتقن زةستتتا  727 اتتيه اصيضتتتف أاتتتا اصروخزتتتبن مفمتتتب لتت  اصفستتت  االستتتفي لوب  )ت

 م. 1812فس  أمي، مراةيات جومعب  ويزةرس، لرغو  ، )ب ل( 
  اتتتيه اتتتوخزب التتت  اصفوجتتتبن يضتتتف اصتتتبز  االستتتفيالوب ، ففقزتتتقن مفمتتتب رتتتةي اصفستتت  ةمفمتتتب

  م. 1815-هت  1785اص خ اا ةمفمب زفزا ألب اصفمزب، باي اصرفب اصعمازب، لزيةت، )ب ل( 
  ففقزتقن ألتب اصغرتف اصتب ي ،ايه اذةي اصذهب خف معيخب ر م اصعيبن الت  هاتوم ا رةتوي، 

 م. 1820/ 1ل  ،بماق ، اصايرب اصمففب  صافة ز
  اتتيه اتتذةي اصتتذهب ختتف معيختتب رتت م اصعتتيبن اتتمس اصتتبز  مفمتتب لتت  ألتتب اصمتترعم لتت  مفمتتب

تتتتتةج ي  )ت  أمتتتتتوب  اصلفتتتتتث اصعامتتتتتف لوصجومعتتتتتب  ،ففقزتتتتتقن رتتتتتةاا لتتتتت  جتتتتت اء اصفتتتتتويثف ،هتتتتتت( 228اصج 
 .م 8000 - هت1087 1/ 1ل  ،اإلس مزب، اصمبزرب اصمرةي 

  188 )ت  لتف اصعت  اصفرفتف ، لت مفمب ل  أ ء اصتبز  ،اصبز ايه اصعقزب  اصلفوةزبن ةبي 
/  10ل  ،لزتتيةت ،مؤسستتب اصيستتوصب ،ففقزتتقن اتتعزب ا يرتتوؤةل ةألتتب ا  لتت  اصمفستت  اصفيرتتف ،هتتت(

 .م1881 -هت 1011
 اصتتبيةي ، مللعتتب  ألتتب اصتتيفم  أتتبرو  نالتت  موصتت ، ففقزتتق ناتتيه أمتتب  اصفتتوخظ ةأتتبي  اص يختتظ

  .م 1811 - هت1781اصعورف، لغباب، 
 باي  ،ففقزتقن ألتب اصست م هتوية  ،لرتي ا رلتوي  لتة  ايه اصقةوئب اصسل  اصلةال اصجوهازتوتن

 م. 1887/ 5ل  ،اصقوهي  ،اصمعويا
  جومعتب  م اصقتيى/ ميرت  ، ففقزتقن ألتب اصمترعم  فمتب هةزتب ، موصت  الت اتيه اصروخزتب اصاتوخزبن

 .هت 1008/ 1، مرب اصمريمب، لإفزوء اصفياث
 باي  ، فمتتب فستت  مهتتبصف ةأاتتف ستتزب أاتتفففقزتتقن  ،ستتعزب اصستتزياخف لتتة  اتتيه رفتتوب ستتزلةز ن

 .م 8002/ 1ل  ،لزيةت ،اصرفب اصعامزب

 هتتت( ففقزتتقن ختتوئ  057لتت  ليهتتو  اصعرلتتي  )ت ألتتب اصةافتتب لتت  أاتتف اصقوستتم لتتة  اتتيه اصامتت ن
 م.1820 -هت 1000/ 1خويس، ملول  رةزت فوزم  اصفجويزب، اصرةزت، ل 

 رتف ،ز  لت   فمتب لت  فستز فست ،ألتب ا  لتة  ايه اصمعاقوت اصسل ن ْة   باي  ،هتت(027)ت  اص َّ
 م 8008 -هت 1087/ 1ل  ،افزوء اصفياث اصعيلف

 تلن ففقزتقن إمزتل  ،هتت( 707اصلقتوء زعتزغ لت  أاتف لت  زعتزغ اصمةةتاف )ت  لتة  ايه اصُمف ةَّ
 م. 8001 -هت  1088/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،لبز  زعقةب

  مرفلتتب  ،ففقزتتقن فيرتتف لتت  ستتهة لتت  رتت ال اصعفزلتتف ،اتتيه اصمقبمتتب اصج ةصزتتب اصرلزتتين اصاتتاةلز



 
280 

 م. 1887 -هت  1017/ 1ل  ،اصيزو  ،اصياب
  اتتيه اصمقبمتتب اصروخزتتب ختتف أاتتم اإلأتتيابن التت  اصفوجتتب، ففقزتتقن جمتتول ألتتب اصعتتولف محزمتتي

 م. 1881 -هت  1012/ 1اصيزو ، ل  – فمب، مرفلب ر اي مةلفا اصلو ، مرب اصمريمب 
 هتت( 201 زتب ألتب اصتيفم  لت  أاتف اصمرتةب  )ت  لتة  ايه اصمرةب  أاا  صفزتب الت  موصت ن، 

 -هتت  1011/ 1ل  ،لزتيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،ضلل  ةحيَّف  زوف  ةاةاهب ن إلياهزم امس اصبز 
 م. 1887
  1ل  ،إيلتب ،باي ا متل صاراتي ةاصفة زت  ،ففقزتقن ختوئ  ختويس ،ايه مافب اإلأيابن اصفيزتي /
 م. 1881 -هت  1018

 اي اصرفتب اصعامزتب، لزتيةت، اعب اإلزمو ن اصلزهقف، ففقزتقن مفمتب اصستعزب لستزةرف  :اتةل، ب
 هت . 1/1010ل

 ن أتوبل ستازمو  جمتول، مرفلتب اصحتورجف اصقتوهي ، ل اعي ا فةص ا رةتوي ن جمت  ةففقزتق
 م. 1880 -هت  1011/ 8

  (، ففقزتقن خحتي اصتبز   لتوة ، باي اصفرتي، 815اعي ا حللن ةرعب  لتف ستعزب اصستري  )ت
 م. 1811/ 1بماق، ل

 مللةأتتتوت  ،ةبياستتتبن ةصزتتب مفمتتتب اصستتيا لفي    لتتت  همتتوم اصستتتاةصفن جمتت  ةففقزتتقاتتعي ألتتب ا
 م. 1887 -هت  1011/ 1ل  ،بلف ،مير  جمعب اصموجب صاثقوخب ةاصفياث

  1821 -هتت  1001/ 8ل  ،اصرةزتت ،باي اصقاتم ،اعي أية  ل   ذزربن زفزا ةهزب اصجلةي 
 م.

 مللةأتتوت مجمتت   ،اتتعي أمتتية لتت  معتتب  رتتيب اص لزتتب ن جمتت  ةفرستتزقن ملتتوا اصليالزاتتف
 م.  1825 -هت  1005/ 8ل  ،بماق ،اصاغب اصعيلزب

  ل  ،اصرةزتت ،باي اصقاتم ،اعي هبلب ل  اصحايم اصُعذي ن جم  ةففقزتقن زفزتا ةهزتب اصجلتةي
 م. 1827 -هت  1007/ 8

  باي اصفتبزث، اصقتوهي  ، فمتب مفمتب اتوريففقزتقن  ،هتت(817)ت  لت   فزلتبااصاعي ةاصاعياءن، 
 هت . 1087/ 8ل 

 278 تاصمرف اصفوسف ) مفمب ل   فمب ل  أاف اصلزب لة  نافوء اصغيام ليحلوي اصلاب اصفيام 
 . م8000-هت1081/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ، أمي ألب اصس م نقزقفف ،هت(

  ففقزتتتقن لتتت  مفستتت  ،اصجتتتوم  اصةتتتفزحن التتت  موصتتت اتتةاهب اصفةضتتتزح ةاصفةتتتفزح صماتتتر ت، 
 هت . 1017/ 8ل  ،اصقوهي  ،مرفلب ال  فزمزب
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 )ص(
 

 فمتتب لتت   ،اصفستتز  لتتة  نصةتتوفلف ختتف خقتت  اصاغتتب اصعيلزتتب ةمستتوئاهو ةستتر  اصعتتيب ختتف ر مهتتوا 
، باي اصرفتتب  فمتتب فستت  لستت ، أاَّتتق أازتت  ةةضتت  فةااتتز ن هتتت(785 تختتويس لتت   ريزتتو اصق ةزرتتف )

 .م 1881 - هت1012/  1اصعامزب، لزيةت، ل 

  هتت(، ففقزتقن  787اصةفوه )فوف اصاغب ةةفوه اصعيلزب(ن إستموأزل لت  فمتوب اصجتةهي  )ت
 م. 1821 -  هت 1001/ 0 فمب ألب اصغفةي اصعلوي، باي اصعام صام زز ، ل

 1مؤسستتب اصيستتوصب، لزتتيةت، ل  ،، ففقزتتقن اتتعزب ا يرتتوؤةللتت  فلتتو ا ةتتفزح التت  فلتتو ن /
 م. 1822 -هت  1002

   ةتاا ا  أازت   –ةفزح اصلحوي  )اصجوم  اصمسترب اصةتفزح اصمحفةتي مت   متةي يستةل ا
اصروةتتي، باي  ، ففقزتتقن مفمتتب  هزتتي روةتتي زومتت (ن مفمتتب لتت  إستتموأزل اصلحتتوي ةستترر  ة  –ةستتام 

 .هت  1/1088لةق اصرجو ، ل

 هت(، ففقزقن مفمتب  871مسام ل  اصفجوف ل  مسام اصقازي  )ت اصفس   لة  ةفزح مسامن
 م. 1881 –ه  1018/ 1ل  ،خؤاب ألب اصلو ف، باي إفزوء اصرفب اصعيلزب، اصقوهي 

 

 )ض(
 
 باي ا رتتبصس صاللوأتتب ةاصراتتي  ،ففقزتتقن اصستتزب إلتتياهزم مفمتتب ،ضتتيائي اصاتتعين التت  أةتتفةي

 م. 1820/ 1ل  ،لزيةت ،ةاصفة ز 
  ففقزتقن ألتب  ،هتت(788جعفتي مفمتب لت  أمتية لت  مةستا اصعقزاتف )ت  لتة  اصرلزتيناصضعفوء

 م.1820 -هت 1000/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصمرفلب اصعامزب ،اصمعلف  مز   اعجف
 اصحزتي اتمس اصتبز  مفمتب لت  ألتب اصتيفم  اصستحوة   لتة  اصضتةء اص مت   هتل اصقتي  اصفوست ن
 ت(.)ب ل(/ )ب  ،لزيةت ،ي مرفلب اصفزو با ،فوسم اصبز  اصقبسف ففقزقن ،هت(808)ت 
 ل  ،لزتيةت ،مؤسستب اصيستوصب ،ضزوء اصستوص  إصتا  ةضتح اصمستوص ن مفمتب ألتب اصع زت  اصرجتوي
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 م.8001 -هت 1088/ 1
 

 )ط(
 

 ألتب اصعاتزم  ففقزتقن ،لري ل   فمب ل  مفمب ل  أمي ل   وضف اتهلب لة  للقوت اصاوخعزبن
 هت . 1001 /1ل  ،لزيةت ،أوصم اصرفب ،حو 
 مرفلتتب  ،ةمفمتتب  زتترهم مفمتتب أتت ب ففقزتتقن  فمتتب أمتتي هواتتم ،للقتتوت اصاتتوخعزز ن التت  رثزتتي

 م. 1887 -هت  1017)ب ل(/  ،اصثقوخب اصبزرزب
 ففقزتتقن ألتتب اصستتفوي  ،هتتت(887اصمعفتت  اصعلوستتف )ت  لتت  للقتتوت اصاتتعياءن ألتتب ا  لتت  مفمتتب

 ت(./ )ب 7ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا ، فمب خياف
 م لتت  ألزتتتب ا  اصجمفتتف )ت  لتتة  نللقتتوت خفتتةل اصاتتتعياء  ،هتتتت(878ألتتتب ا  مفمتتب لتت  ستتت ي

 م. 1820 -هت  1000/ 1ل  ،جب  ،باي اصمبرف ،ففقزقن مفمةب مفمب اوري
 هتتت(870ألتتب ا  مفمتتب لتت  ستتعب لتت  مرزتت  اصماتتهةي لتتول  ستتعب )ت  لتتة  اصللقتتوت اصرلتتيىن، 

 هت . 1002/ 8ل  ،اصمبزرب اصمرةي  ،مرفلب اصعاةم ةاصفرم ،ففقزقن  زوب مفمب مرةةي
 

 )ع(
 

 مفمتتتب لتتت  اصفستتتز  لتتت  مفمتتتب لتتت  حاتتتا لتتت  اصفتتتياء )ت  زعاتتتا لتتتة  اصعتتتب  ختتتف  ةتتتةل اصفقتتت ن
 -هتت  1010/ 8ل  ،لزتيةت ،مؤسستب اصيستوصب ،ففقزقن  فمب لت  أاتف لت  ستزي اصملتويرف ،هت(052

 .م 1880
  اصمرتتويم :زتتوث اصتبز  لتت  ةتبي اصتتبز  لتت   لتة  ناصفلزتتبأتيا اصلزتتب ختف  حلتتوي مرتتب ةمبزرتب
/ 1ل  ، اصقتتوهي  ،مرفلتتب متتبلةصف ،ففقزتتقن مفمتتب  زتترهم مفمتتب أتت ب ،(هتتت 181 اصةاستتلف )ت مفمتتب
  . هت1008
 1ل  ،اصرةزتتتتت ،باي اصقاتتتتم ،ففقزتتتتقن  فمتتتتب ختتتتة   اصهزتتتتب ،اصفتتتتفح لتتتت  جرتتتتف لتتتتة  اصعتتتتية ن /
 م.1821هت 1001
 ل  ،اصقتتوهي  ،مرفلتب اصثقوختب اصبزرزتب ،ففقزتقن ةتلزح اصفمزمتف ،جرتفاصفتفح لت   لتة  أاتل اصفثرزتبن

 م.1888 -هت 1017/ 1

 هتتت(، ففقزتتقن مفمتتةب جوستتم 721اصتتةياق )ت  لتت  اصفستت  مفمتتب لتت  ألتتبا  لتتة  أاتتل اصرفتتةن
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 م. 1888 -هت  1080/ 1ل  ،اصيزو  ،مرفلب اصياب ،اصبيةزغ
  هتتتت( 077 تاصفستتت  لتتت  ياتتتزق اصقزيةارتتتف ) فأاتتت لتتتة  ة بالتتت ن اصاتتتعي مفوستتت  ختتتف اصعمتتتب، 
 .م 1821 -هت  1001/ 5ل  ،لزيةت ،باي اصجزل ،مفمب مفزف اصبز  ألب اصفمزب ففقزقن
 هتتت( ،  255 -أمتتب  اصقتتوي  اتتيه ةتتفزح اصلحتتوي  ن لتتبي اصتتبز  مفمتتةب لتت   فمتتب اصعزرتتف )ت

 .، )ب. ل(  )ب.ت(باي إفزوء اصفياث اصعيلف، لزيةت
  لتتتوهي إستتتموأزل لتتت  حاتتتا لتتت  ستتتعزب اصمقتتتيئ ا رةتتتوي   لتتتة  ناصقتتتياءات اصستتتل اصعرتتتةا  ختتتف

 .هت 1005، أوصم اصرفب، لزيةت، حازل اصعلزبة  هزي  اهب ، ففقزقن هت(055 تاصسي سلف )
 هتتتت( 011 ت)ألتتتب اصقتتوهي لتت  ألتتب اصتتتيفم  لتت  مفمتتب اصجيجتتورف  لرتتي لتتة  اصعةامتتل اصمئتتبن ،
 8008 -هتت  1070/ 1اصبا:ستفورف، باي اصل ئت ، لزتيةت، ل   رتةي لت   لتف لرتي اصاتزحف نلعروزب

 م.

 هتت(، ففقزتقن مهتب  اصمح ةمتف 115ألب اصيفم  اصحازل ل   فمب اصفياهزب  )ت  لة  اصعز ن 
لياهزم اصسوميائف، باي ةمرفلب اصه ل )ب. ل(ة   ت(.)ب  ا 

 هت 1007/ 1لزيةت، ل زةسا أافي اصليةزل، باي اصرفب اصعامزيب،  ،أزة  ا حلوين ال   فزلب
 .هت  1012 -
 

 )غ(
 

 277اصجت ي ، )ت  لت  اصحزي مفمب ل  مفمب ل  زةسا لة  :وزب اصرهوزب خف للقوت اصقياءن 
 ت(.)ب ،)ب ل( ،اصقوهي  ،مرفلب ال  فزمزب ،هت1751راي ن ليجسفياسي سرب  ،هت(

 هت(887اصسرزرف )ت زفزا  ريزو ل  مفمب ل   فمب  لة  :وزب اصةةةل ايه صب ا ةةلن، 
 ت(.)ب ل(/ )ب  ،باي اصرفب اصعيلزب اصرليى، مةي

  ل لتوب )إ َّ ة حةافهتو( إصتا  حتي لتوب )اصعلتا(ن اصغي  ختف اتيه اصامت ستعزب مفمتب  لتة  مت   ةَّ
، بياستب ةففقزتقن خيزتب لت  ألتب اصع زت  اص امتل اصستازم، باي اصفبميزتب، هت( 587ل  ملوي  اصبهو  )ت 

 م. 8011 -هت  1078/ 1اصيزو ، ل 

 مللتتتةا هتتتت ( 1111 :زتتتث اصرفتتت  ختتتف اصقتتتياءات اصستتتل ن ستتتزب  أاتتتف اصرتتتةي  اصسفو ستتتف ) ت 
ل  ،ايرب مرفلب ةمللعب مةلفا اصلولف اصفالف ة ةالب ، مةيلهومغ سياف اصقويئ الل  اصروةح، 

 م. 1850-هت 1771/ 7
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 )ف(
 

  اصفضتتتل  لتتتة  اصلجتتتوة  ةمفمتتتباصفتتتوئق ختتتف :يزتتتب اصفتتتبزثن اص محاتتتي ، ففقزتتتقن أاتتتف مفمتتتب
 ت(./ )ب 8إلياهزم، باي اصمعيخب، لزيةت، ل

 فمتتب لتت  أمتتي لتت  مستتوأب اصفتتو مفصااتترقزلفن  ختتفح يب اصليزتتب ختتف اتتيه رظتتم اآلجيةمزتتب ، 
 .م 8010 -هت  1071/ 1ل  ،مرفلب ا سب ، مرب اصمريمب

 ففقزتتقن  ،هتتت(508)ت  اتتجوا اتتزيةز  لتت  اتتهيباي اصتتبزامفي  لتتة  اصفتتيبةس لمتتيثةي اصحلتتوبن
 م.1827 -هت  1007/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،اصسعزب ل  لسزةرف  :اةل

  للعتب جومعتب اصلةتي م ،، فيجمتب لت  جوستم  ل لت روصلربةاخساجب فروسل اصالوئ  ةاصلزةين، 
 .  1828/ 7ل 

 اصغبب اصةم ةاصفروثي خف اصثبزوت ةاصلزةين حزي اصبز  مفتف اصتبز  ةةصزتب فمزتب زةستا  خساجب
 م.  1880 -هت  1011)ب ل(/  ،اصمةةل ،باي اصفرمب صاللوأب ةاصراي ،ةسعب فسز  فةفا 

 ستتعزب ةتت ه اصتتبز  حازتتل لتت  رزراتتب  اصع ئتتف )ت  لتتة  اصفةتتةل اصمفزتتب  ختتف اصتتةاة اصم زتتب ن
 م.1880هت 1010/ 1ل  ،أمو  ،باي اصلازي ،ففقزقن فس  مةسا اصاوأي ،هت(171
 هت  1005/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،ألب اصيفم  اصرسوئف لة  خضوئل اصةفولبن- 
 م. 1820
 ففقزتتتقن متتتيةا  اصعلزتتتب،  ،هتتتت(880ُألزتتتب اصقوستتتم لتتت  ستتت يم اصهتتتية  )ت  لتتتة  خضتتتوئل اصقتتتي  ن

 م. 1885-هت  1015/ 1ل  ،لزيةت –بماق  ،باي ال  رثزي ،اصبز ةمفس  حيالب، ةةخوء فقف 

  ففقزتتقن ألتتب اصتتي اق اصمهتتب ، باي إفزتتوء اصفتتياث اصعيلتتف،  ،اصثعتتوصلفخقتت  اصاغتتب ةستتي اصعيلزتتبن
 م. 8008 -هت 1088/ 1لزيةت، ل 

 م.  1802 -هت  1771 ،اصقوهي  ،خهيس اصح ارب اصفزمةيزبن باي اصرفب اصمةيزب 
  تفي لت  ألتب اصرلزتي اصرفتورف )ت خهتيس ْلتب اصف  ففقزتقن  ،هتت(1728اصفهتويس ةا ثلتوتن مفمتب أ 

 م. 1828/ 8ل  ،باي اصغيب اإلس مف، لزيةت ،إفسو  ألوس
  خهتتتيس اصرفتتتب اصعيلزتتتب اصمففةظتتتب لوصرفلحورتتتب اصمةتتتيزبن جمعتتت  ةيفلتتت ن  فمتتتب اصمزهتتتف ةمفمتتتب

 هت . 1705/ 1ل  ،اصقوهي  ،اصمللعب اصعثمورزب ،اصلل ة 
  مللعب  ،1885خهيس اصرفب اصعيلزب اصمةجةب  لباي اصرفب اصمةيزب صغوزب اهي سلفملي سرب

 م.  1887 -هت  1705/ 1ل  ،اصقوهي  ،باي اصرفب اصمةيزب
 ن ألتب اصتيفم  ففقزتق ،اصفةائب اصمجمةأب خف ا فوبزث اصمةضتةأبن مفمتب لت  أاتف اصاتةرورف
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 هت . 1001/ 7ل  ،لزيةت ،اصمرفب اإلس مف ،زفزا اصمعامف
  1ل  ،لزتتيةت ،باي ةتتوبي ،ففقزتقن إفستتو  ألتتوس ،ختةات اصةخزَّتتوتن ةتت ه اصتتبز  اصةتتفب/ 
 م.  1810 – 1817
  هتت( 818اصفةار  اصجرزب أاا مفممب اآلجيةمزبن جمول اصبز  ألب ا  ل   فمب اصفورهف )ت، 

 م. 8008 -هت  1070/ 1ل  ،أمَّو  ،باي اصفري ،ففقزقن أموب أاةا  فسز 
  ،خز  اصقبزي اتيه اصجتوم  اصةتغزين ألتب اصتيؤةا اصمرتوة ، اصمرفلتب اصفجويزتب اصرلتيى، مةتي

 هت . 1757/ 1ل
 اصفتتتز  ألتتتب  لتتتة  نليرلتتتوء  ةائتتتل اصقتتتي  اصثوصتتتث أاتتتي ةاصفتتتةاصف ختتتز  اصماتتت  اصةهتتتوب اصمفعتتتوصف

مرفلتتتب  ،ألتتتباصما  لتتت  بهتتتزغن ففقزتتتق ،(هتتتت1755)ت  اصستتتفوي لتتت  ألتتتب اصةهتتتوب اصلرتتتي  اصةتتتبزقف
 . م 8007 - هت1081/ 1ل  ،مرب اصمريمب ،ا سب 
 مفمب  فمب حولي، مللعتب اصفستز  اإلست مزب، اصقتوهي ،  ،خف اصاهجوت اصعيلزب مقبمب صابياسب
 .م 1818 -هت  1812)ب ل( 

 

 )ق(
 

  اصفتياث ختف مؤسستب اصقومةس اصمفزلن اصفزية  لوب ، مؤسسب اصيستوصب، لزتيةت، مرفتب ففقزتقن
 /2ل  ،مؤسسب اصيسوصب صاللوأب ةاصراي ةاصفة ز ، لزيةت ،لإاياان مفمب رعزم اصعي ُسةسف ،اصيسوصب
  ت(.)ب  م )ب. ل( 8005 -هت  1087
  لزتيةت ،مرفلب اصمعتويا ،ففقزقن خحي اصبز   لوة  ،اصقسلوس خف أام اصعية ن اص محاي، 
 م. 1828هت  1010/ 8ل 

  باي  ،أزورتب لتة  خففتف مفمتبة  جتةب  فسترز  جتةب ن اصجغياخزو اصعومب اصللزعزب ةاصلاتيزب ةاأب
 .م 1827)ب ل(/  ،االسرربيزب ،اصمعيخب اصجومعزب

 مت  أامتوء اصقتي  اصحتومس  ،فاصفرتةح زعاف ألب اصلتو ف لت   لتف اصفةتز  ألتب ا  لة  اصقةاخفن
 .م 1812/ 8ل  ،اصقوهي  ،مرفلب اصحورجف ،اصيؤةان أةرف ألب ففقزق ،اصهجي 

 

 )كـ(
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 ضم  جماب يسوئل خف أام اصرفة، للعب لتةالق، )ب ل(/ )ب اصروخزب خف اصرفةن ال  اصفوجب ،
 ت(.
 لتة  هت(، ففقزقن مفمب 825 اصعلوس مفمب ل  ز زب اصمليب )ت لة  اصرومل خف اصاغب ةا ببن 

 م. 1881 -هت  1011/ 7اصفضل إلياهزم، باي اصفري اصعيلف، اصقوهي ، ل 
 هتتتت(، ففقزتتتقن ألتتتب اصستتت م  120 لاتتتي أمتتتية لتتت  أثمتتتو  لتت   رلتتتي ستتتزلةز  )ت لتتتة  اصرفتتوبن

 م. 1822 -هت  1002/ 7ل  ،هوية ، مرفلب اصحورجف، اصقوهي 
 ففقزتقن مفمتةب مفمتب  ،اصفويستفأاتف  لتة   ةن ايه ا لزوت اصماراب اإلأيابن ،رفوب اصاعي

 م.  1822 -هت  1002/ 1ل  ،اصقوهي  ،مرفلب اصحورجف ،اصلروفف
  ففقزتتقن  ،هتتت(1152راتتوا اةتتل فوت اصفرتتة  ةاصعاتتةمن مفمتتب لتت  أاتتف اصفهتتورة  )ت لعتتب

 م.  1887/ 1ل  ،لزيةت ،مرفلب صلرو  رواية  ،أاف بفيةف
  ةجتتتة  اصفيةزتتتلن اص محاتتتي ، ففقزتتتقن ألتتتب اصراتتتوا أتتت  فقتتتوئق اصفر زتتتل ةأزتتتة  ا  وةزتتتل ختتتف

 . م 8001 -هت 1081/ 8ل  ،اصي اق اصمهب ، باي إفزوء اصفياث اصعيلف، لزيةت
 راتتتتا اصظرتتتتة  أتتتت   ستتتتومف اصرفتتتتب ةاصفرتتتتة ن مةتتتتلفا لتتتت  ألتتتتب ا  روفتتتتب اصقستتتتلرلزرف، 

بزثتتتب، للتتت  لعروزتتتب ةروصتتتب اصمعتتتويا، باي اصعاتتتةم اصف ،هتتتت(1071اصماتتتهةي لفتتتوجف حازفتتتب )اصمفتتتةخان 
 م.1855لزيةت، )ب ل( 

 اصلقتتوء  زتتةب لتت  اصمةستتا اصفستترف  لتتة  اصرازتتوت )معجتتم ختتف اصمةتتلافوت ةاصفتتيةق اصاغةزتتب(ن
/ 8هتتت(، ففقزتتقن أتتبرو  بيةزتتغ ةمفمتتب اصمةتتي ، مؤسستتب اصيستتوصب، لزتتيةت، ل 1080 اصرفتتة  )ت

 م. 1882-هت  1018
 هتتت(1071لتت  مفمتتب اصغتت   )ت  اصرةارتتب اصستتوئي  ليأزتتو  اصمئتتب اصعواتتي ن رجتتم اصتتبز  مفمتتب، 

 م. 1881 -هت  1012/ 1ل  ،باي اصرفب اصعامزب، لزيةت ،ففقزقن حازل اصمرةةي
 

 )ل(
 

 هتتت 1005/ 8ل  ،بماتتق ،باي اصفرتتي ،ففقزتتقن متتو   اصملتتوي  ،اصقوستتم اص جتتوجف لتتة  اص متتوتن
 م.1825
 باي اصفرتي ،اإلصت  اصرلهتو ففقزتقن ألتب  ،اصعرلتي  اصلقتوء لتة  اصالوب خف أال اصلروء ةاإلأيابن، 
 م. 1885هت 1017/ 1ل  ،بماق
 هتت(، ففقزتتقن اصاتتز  220ففتص أمتتي لتت  أاتف لتت  أتتوبل )ت  لتتة  اصالتوب ختتف أاتةم اصرفتتوبن

 1018/ 1أتوبل  فمتتب ألتتب اصمةجتتةب ةاصاتتز  أاتف مفمتتب معتتة ، باي اصرفتتب اصعامزتتب، لزتتيةت، ل 
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 م. 1882-هت
  مياجعتبن حزتي اصتبز  امستف لواتو ،مفمب أاف اصسَّتيافاصالوب خف  ةاأب اصاغب ة الت ا ببن، 

 م. 1827 -هت  1007 /1ل  ،بماق ،باي اصفري
  7هت(، باي ةوبي، لزيةت، ل  111صسو  اصعيبن مفمب ل  مريم ل  مرظةي اإلخيزقف )ت /
 ه. 1010
 ا أامف مؤسسب  ،اصهرب ،ففقزقن بائي  اصمعيا اصرظومزب ،صسو  اصمز ا ن ال  فجي اصعسق رف

 م. 1811 -هت  1780/ 8ل  ،لزيةت ،صامللةأوت
 باي اصفومتتب ،صغتتوت اصقلوئتتل ختتف رفتتب إأتتياب اصقتتي   ةمعورزتت ن إستتموأزل مفمتتةب مرزتت ل اصقزتتوم، 
 .8002/ 1ل  ،أمَّو 
   صمفوت ا رةاي ةي  اصظمآ  صمعيخب مو ةيب ختف ثتةاب  تويئ اصقتي  ن مفمتب لت  ألتب اصةافتب لت
 ،لزتيةت ،باي اصلاتوئي اإلست مزب ،ففقزقن يخعت خة   ألتب اصملاتب ،هت( 718اصغوخقف )هت  ،إلياهزم

 م. 1881 -هت  1012/ 1ل 
 لوا، اصمعيةا لتول   ،امس اصبز  ألب ا  لة  اصامفب خف ايه اصمافبن مفمب ل  فس  ل  س 

لوصجومعتتتتتب أمتتتتتوب  اصلفتتتتث اصعامتتتتتف  ،ففقزتتتتقن إلتتتتتياهزم لتتتت  ستتتتتوصم اصةتتتتوأب  ،هتتتتتت(180اصةتتتتوئغ )ت 
 م.8000 -هت 1080/ 1اإلس مزب، اصمبزرب اصمرةي ، ل 

 ب ل(/ ،اصرةزتتتت ،باي اصرفتتتب اصثقوخزتتتب ،اصفتتتفح لتتت  جرتتفن ختتتوئ  ختتتويس لتتتة  اصامتت  ختتتف اصعيلزتتتبن( 
 م.1818هت/ 1788
  1827 ،فتةرس ،اصتباي اصعيلزتب صارفتوب ،اصاهجوت اصعيلزب خف اصفياثن  فمتب أاتم اصتبز  اصجرتب 

 م.
  فيجمتبن ألتب اصرتيزم مجوهتب ،فاتزم يالتز  ناصعيلزب اصقبزمتب ختف :تيب اصج زتي  اصعيلزتباصاهجوت، 

 م. 8008/ 1ل  ،أمَّو ،باي اصفويس صافة ز  ةاصراي –لزيةت  ،اصمؤسسب اصعيلزب صابياسوت ةاصراي
  1010/ 8اصاهجوت اصعيلزتب راتي  ةفلتةياعن ألتب اصغفتوي فومتب هت ل، مرفلتب ةهلتب، اصقتوهي ، ل 

 م. 1887 -هت 
 باي اصمبرف صاللوأب  ،اصاهجوت خف اصرفوب صسزلةز   ةةافوع ةلرزبن ةوصفب يااب :رزم  ل :رزم

 م. 1825 -هت  1005/ 1ةاصراي، جب ، ل 
 مراتةيات ة اي  اصثقوختب ةاصفرتة   ،صهجب فمزم ة ثيهو خف اصعيلزب اصمةفب ن :وصتب خوضتل اصملالتف
 م. 1812)ب ل(/  ،لغباب ،باي اصفيزب صاللوأب ،اصعيا زب
 م. 1828/ 1ل  ،لغباب ،باي اصاؤة  اصثقوخزب اصعومب ،صهجب  لزاب  سبن أاف روةي :وصب 
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 )م(
 

 ففقزتتقن  ،هتتت(725اصفستت  أاتتف لتت  أمتتي لتت   فمتتب اصتتباي لرف )ت  لتتة  اصمؤفاتتا ةاصمحفاتتان
 م.1827 -هت 1007 /1ل  ،لزيةت ،باي اصغيب اإلس مف ،مةخق ل  ألب ا  ل  ألب اصقوبي

 تألتتب ا  مفمتتب لتت  جعفتتي اصقتت ا  اصقزيةارتتف اصفمزمتتف ) لتتة  اصضتتيةي ن ختتف صااتتوأي زجتتة  متتو 
باي  -باي اصعيةلتتتتتب، اصرةزتتتتتت ، ةتتتتت ه اصتتتتتبز  اصهتتتتتوب ة يمضتتتتتو  ألتتتتتب اصفتتتتتةاب ، ففقزتتتتتقن هتتتتتت(018

 ، )ب ل(/ )ب ت(.لوصقوهي  ،اصفةفا
 هتت(711اص جتوف )ت  إلتياهزم لت  اصستي  لت  ستهل إستفوق لتة  متو زرةتيا ةمتو ال زرةتيان ،

 1781ففقزقن هبى مفمةب  ياأب، مراةيات اصمجاس ا أاتا صااتئة  اإلست مزب، اصقتوهي ، )ب ل(/ 
 م. 1811 -هت 

 مرفلتتتب باي  ،متتف   صفزتتب التتت  موصتت ن ضتتتللهو ةأاَّتتق أازهتتتون ألتتب اصالزتتتا لتت  مفمتتتب اصحلزتتب
 م. 8007 -هت  1081/ 1ل  ،اصرةزت ،اصعيةلب
 مفمتتتب ختتتؤاب ستتت  ز ،  نهتتتت( ، ففقزتتتق 808 -ألزتتتب  معمتتتي لتتت  اصمثرتتتا )ت لتتتة  مجتتتو  اصقتتتيا ن

 .هت 1721 ، )ب ل(/اصقوهي  ،مرفلب اصحورجا
 ففقزقن ألب اصس م هتوية  ،هت( 881اصعلوس  فمب ل  زفزا ثعاب )ت  لة  مجوصس ثعابن، 

 هت . 1870/ 8ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا
 اصقوهي  ،مرفلب اصحورجف، ألب اصس م هوية ، ففقزقن اصقوسم اص جوجف لة  مجوصس اصعاموءن - 

 .م 1827 -هت  1007 /8، ل اصيزو  ،باي اصيخوأف
  اصمجتتوصس اصةأظزتتب ختتف اتتيه  فوبزتتث حزتتي اصليزتتب ةتتاا ا  أازتت  ةستتام متت  ةتتفزح اإلمتتوم

ففقزتقن  فمتب خففتف ألتب  ،هتت(857اصستفزي  )ت  ،مفمب لت  أمتي لت   فمتب ،اصلحوي ن امس اصبز 
 م. 8000 -هت  1085/ 1ل  ،باي اصرفب اصعامزب، لزيةت ،اصيفم 
 ففقزتقن مفمتةب إلتياهزم  ،فوفم ل  فلتو  لة  اصمجيةفز  م  اصمفبثز  ةاصضعفوء ةاصمفيةرز ن
 هت .1787/ 1ل  ،فاب ،باي اصةأف ، ازب

 ففقزتقن مفمتب  ،هتت(512اصفضل  فمب ل  مفمب ل  إلياهزم اصمزتبارف )ت  لة  مجم  ا مثولن
 م. 1855 -هت 1710)ب ل(/  ،اصقوهي  ،مللعب اصسرب اصمفمبزب ،مفزا اصبز  ألب اصفمزب

 هتت(، ففقزتقن  181 اصعلتوس  فمتب لت  ألتب اصفاتزم لت  فزمزتب اصفيارتف )ت لتة  مجمةا اصففوةىن
 م.1885 -هت 1017/ 1مجم  اصما  خهب اصمبزرب اصرلةزب، ل  ،ألب اصيفم  ل  مفمب ل   وسم

 اصتتتباي اصعثمورزتتتب  ،ففقزتتتقن متتتؤم  أمتتتي مفمتتتب ،مجزتتتب اصرَّتتتبا ختتتف اتتتيه  لتتتي اصرتتتبىن اصفتتتورهف
 م. 8002 -هت  1088/ 1ل ،أمَّو  ،صاراي
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 هتتت(، ففقزتتقن  052اصفستت  أاتتف لتت  إستتموأزل لتت  ستتزب  )ت  لتتة  اصمفرتتم ةاصمفتتزل ا أظتتمن
 م. 8000-هت  1081/ 1زب اصهرباة ، باي اصرفب اصعامزب، لزيةت، لألب اصفم

 1810)ت  اصمعيةا لول  اتلف ،مفمب جمزل ل  أمي اصلغباب ن محفةي للقوت اصفرولاب 
 . م 1827هت /  1007،  1خةا   فمب  ميصف ، باي اصرفوب اصعيلف ، لزيةت ، ل  نبياسب ،هت(

 ألوس ل  مفمتب لت  ن اصالوب م  ةاجب ا رسوب محفةي خفح يب ا يلوب لمو  همل خف صب
 .م 1887 -هت  1705)ب ل(/  ،اصقوهي مللعب اصمعوهب،  ،هت(1707 تاصمبرف )  فمب
 هت .1011/ 1ل  ،باي اصفري ،ي اصمعورفن سعب اصبز  اصفففو ارفمحفة 
 اصحزتي )ت  لتة  اصمحفةي م  رفوب راي اصرةي ةاص هي خف فياجم  خوضل مرتبن ألتب ا  متيباب
/ 8ل  ،جتتتب  ،أتتتوصم اصمعيختتب ،احفةتتوي ةففقزتتتقن مفمتتب ستتتعزب اصعتتومةب  ةمفمتتتب أاتتف ،هتتت( 1707
 م. 1827 –ه  1007
  1ل  ،لزتيةت ،باي إفزوء اصفياث اصعيلتف ،ففقزقن حازل إلياهم جفول ،اصمحةصن ال  سزب /
 م.1887هت 1011
 هتتت(1087اصاتتهزي لاتتة ف ضتتزا )ت  ،اصمتتبايس اصرفةزتتب،  فمتتب اتتة ف ألتتب اصستت م ضتتزا، 

 ت(./ )ب 1ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا
 تألتتب اصقتتوبي لتت   فمتتب لتت  مةتتلفا لتتبيا  )ن اصمتتبحل إصتتا متتذهب اإلمتتوم  فمتتب لتت  فرلتتل 
 .هت 1001/ 8ل  ،لزيةت ،مؤسسب اصيسوصب ،ن ألب ا  ل  ألب اصمفس  اصفيرفففقزق ،هت(1707
 ففقزقن مفمب ألب اصحوصق أظزمب، مياجعب ةخهيسبن  ،ا رلوي لري ال   لة  اصمذري ةاصمؤرثن

 م. 1888 -هت  1018يمضو  ألب اصفةَّاب، مراةيات ة اي  ا ة وا اصمةيزب، اصقوهي ، )ب ل(/ 
 باي اصرفتتب  ،ن مفمتتب  متتز  اصةتتروة ففقزتتق ،اصجتتوة ن متتياه صلزتتب صراتتا معرتتا اصقتتي   اصمجزتتب
 . هت 1011/ 1ل  ،لزيةت ،اصعامزب
 اصستتتزةلف، ففقزتتتقن ختتتؤاب أاتتتف مرةتتتةي، باي اصرفتتتب  جتتت ل اصتتتبز  اصم هتتتي ختتتف أاتتتةم اصاغتتتبن

 م. 1882-ه  1012/ 1اصعامزب، لزيةت، ل
 باي  –بماتتتتق  ،باي اصقاتتتتم ،ففقزتتتتقن فستتتت  هرتتتتباة  ،أاتتتتف اصفويستتتتف لتتتتة  اصمستتتتوئل اصفالزتتتتوتن
 م. 1821 -هت  1001/ 1ل  ،لزيةت ،اصمروي 
 باي اصاتتتيق  ،ففقزتتتقن مفمتتتب حزتتتي اصفاتتتةارف ،اصلقتتتوء اصعرلتتتي  لتتتة  مستتتوئل ح خزتتتب ختتتف اصرفتتتةن
 م.1888هت 1018/ 1ل  ،لزيةت ،اصعيلف
 ررتتة  إاتتتلزازو  ،ففقزتتقن فستت  لتتت  مفمتتةب هرتتتباة  ،أاتتف اصفويستتتف لتتتة  ناصمستتوئل اصاتتزيا زوت

 م. 8000 -هت  1080/ 1ل  ،اصيزو  ،صاراي ةاصفة ز 
 أمَّتو  ،باي أمَّتوي ،ففقزتقن اتيزا ألتب اصرتيزم اصرجتوي ،أاتف اصفويستف لة  اصمسوئل اصمرثةي ن، 
 م. 8000 -هت  1080/ 1ل 
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  ،باي اصفرتتي، بماتتق، اصمستتوأب أاتتا فستتهزل اصفةائتتبن التت  أقزتتل، ففقزتتقن مفمتتب رومتتل ليرتتوت
 م. 1828 -هت  1008/ 1ل

 هتتت(، ففقزتتقن  005 ألتتبا  مفمتتب لتت  ألتتب ا  اصفتتورم )ت لتتة  اصمستتفبي  أاتتا اصةتتفزفز ن
 م. 1880-هت  1011/ 1مةلفا ألب اصقوبي ألو، باي اصرفب اصعامزب، لزيةت، ل

 ففقزتقن  هتت( 250)ت اصففح مفمب ل   فمب ا لازهف  لة  اصمسفليا خف رل خ  مسفظيان
 م. 1827/ 1لزيةت، ل  ،باي اصرفب اصعامزب ،مفزب مفمب  مزفب

  م.1821/ 8ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،اصمسفقةا خف  مثول اصعيبن اص محاي 
 ألتتب ا ، مفمتتب لتت  مفمتتب لتت  مفمتتب لتت   لتتة  نبيةمزَّتتب ختتف فتتل  صفتتوظ اصجُ اصمستتفقل لوصمفهةمزَّتت

ل  ،لزتيةت ،باي اصرتةابي ، فمب مفمتب جتوب ا  ففقزقن ،(ه 285)ت  إسموأزل، اصمعيةا لوصياأف
 م. 8017 -هت  1070/ 1

 هتت(، ففقزتقن فست   701  فمب ل  أاف ل  اصمثرا اصمةةاف )ت زعاا لة  مسرب  لف زعاان
 م. 1820 -هت  1/1000سازم  سب، باي اصميمة  صافياث، بماق، ل

 هتتت(، ففقزتتقن اتتعزب ا يرتتوؤةل  801 ألتتبا   فمتتب لتت  فرلتتل اصاتتزلورف )ت لتتة  مستترب  فمتتبن
 .م 8001 -هت  1081/ 1ة حيز ، مؤسسب اصيسوصب، لزيةت، ل 

  ففقزتتقن  ،هتتت(050ألتتب ا  مفمتتب لتت  ستت مب لتت  جعفتتي اصقضتتوأف )ت  لتتة  اصاتتهوبنمستترب
 م.  1827 –هت  1001/ 8ل  ،لزيةت ،مؤسسب اصيسوصب ،فمب  ل  ألب اصمجزب اصسافف

 هت(، ففقزقن ب . فوفم  071)ت  اصقزسف مفمب مرف ل   لف لوصب لة  مارل إأياب اصقي  ن
 هت . 8/1005، لةوصح اصضوم ، مؤسسب اصيسوصب، لزيةت

 ألتتب اصعظتتزم  نففقزتتق، ه ( 110) ت   فمتتب لتت  مفمتتب لتت  أاتتف اصفزتتةمفي  ناصمةتتلوه اصمرزتتي
 .)ب ت(/ 8ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا ،اصاروة 
   اصمةتتلاح اصرفتتة  راتتيف  ةفلتتة ي  ففتتا  ةاحتتي اصقتتي  اصثوصتتث اصهجتتي ن أتتة  مفمتتب اصقتتة، 

 م. 1821 –ه  1001/ 1ل  ،جومعب اصيزو  ،أموب  اؤة  اصمرفلوت
  مةتتتتلافوت اصرفتتتتة اصرتتتتةخف بياستتتتفهو ةففبزتتتتب متتتتبصةالفهون ألتتتتب ا  لتتتت   فمتتتتب اصحثتتتتيا ، هجتتتتي

 م. 1880 -هت  1011/ 1صاللوأب ةاصراي، اصقوهي ، ل 
 ألتتب ا  لتت  مفمتتب لتت  إلتتياهزم لتت  أثمتتو  لتت   لتتف  لرتتي لتتة  اصمةتترا ختتف ا فوبزتتث ةاآلثتتوين

 هت . 1008/ 1ل  ،اصيزو  ،مرفلب اصياب ،ففقزقن رمول زةسا اصفةت ،هت(875ازلب )ت 
  ففقزتقن  ،هتت(1711معويف اصقلةل لايه سام اصةةةلن فوخظ ل   فمب ل  أاتف اصفرمتف )ت

 م. 1880 -هت  1010/ 1ل  ،اصبموم ،باي ال  اصقزم ،أمي لة  أمي ل  مفمةب
  اصهزئتتب اصمةتتيزب اصعومتتب صارفتتوب،  ،ففقزتتقن ثتتيةت أرواتتب ،هتتت(817لتت   فزلتتب )ت ااصمعتتويان
 م. 1888/ 8ل  ،اصقوهي 
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  اصتتباي  -بماتتق  ،ن باي اصقاتم،مفمتب لتت  مفمتب فستت  ُاتتيَّابن اصمعتوصم ا ثزتتي  ختف اصستترب ةاصستتزي
 . هت 1011 /1ل  ،لزيةت ،اصاومزب
 باي مرتتب صاراتتي ةاصفة زتت  ،اصفيلتتف ،اصتتل ب  ،أتتوفق لتت  :زتتثن يزحزتتب ةا ثيزتتبومعتتوصم مرتتب اصف، 

 . م 1820 -هت  1000/ 1ل  ،مرب اصمريمب
 هتتت(، ففقزتتقن  فمتتب زةستتا رجتتوفف  801 ريزتتو زفزتتا لتت   زتتوب اصفتتياء )ت  لتتة  معتتورف اصقتتي  ن

ةمفمتتب أاتتف اصرجتتوي ةألتتب اصففتتوه إستتموأزل اتتالف، باي اصرفتتب اصمةتتيزب صافتتيصزا ةاصفيجمتتب، اصقتتوهي ، 
 .م1855 -هت 1710/ 1ل

 هتتتتت(815اصمعتتتتيةا لتتتتو حفغ ا ةستتتتل )ت  ستتتتعزب لتتتت  مستتتتعب اصفستتتت   لتتتتة  معتتتتورا اصقتتتتي  ن، 
 م. 1880 -هت  1011 /1ل  ،مرفلب اصحورجف، اصقوهي  ،ففقزقن هبى مفمةب  ياأب

 ففقزتتقن اصاتتز  مفمتتب أاتتف اصةتتولةرف، جومعتتب  م اصقتتيى، جعفتتي اصرفتتوس لتتة  معتتورف اصقتتي  ن ،
 ه. 1008 /1مرب اصمريمب، ل

 أيالتت ن  ،أتتوصم اصرفتتب ،ففقزتتقن ألتتب اصجازتل ألتتب  اتتالف ،إستفوق اص جتتوف  لتتة  معتورف اصقتتي   ةا 
 م. 1822 -هت  1002/ 1ل  ،لزيةت
 ففقزقن إفسو  ألتوس ،هت(787ألب ا  زو ةت ل  ألب ا  اصفمة  )ت  لة  معجم ا بلوءن، 

 م. 1887 -هت  1010/ 1ل  ،باي اصغيب اإلس مف، لزيةت
  معجتتتم  أتتت م اصج ائتتتي متتت  ةتتتبي اإلستتت م ففتتتا اصةتتتبي اصفوضتتتين أتتتوبل رتتتةزه ، مؤسستتتب

 م. 1820 -هت  1000/ 8رةزه  اصثقوخزب صافيصزا ةاصفيجمب ةاصراي، لزيةت صلرو ، ل 
  م. 8007/ 1ل  ،باي ةمرفلب اصه ل ،مفمب  فمب بيرزقبن معجم  أ م اعياء اصمبه اصرلة 
  م.1855/ 8اصفمة ، باي ةوبي، لزيةت، ل معجم اصلابا ن زو ةت 
 لفةتفزح ةفعازتق ن  ،هتت( 720ألزتب ا  مفمتب لت  أمتيا  اصمي لتورف )ت  لتة  معجم اصاعياءن

 م. 1828 -هت  1008/ 8ل  ،صلرو  ،باي اصرفب اصعامزب، لزيةت ،ا. ريررة
  هتت  1011/ 8ل  ،اصقتوهي  ،مرفلتب اصحتورجف ،معجم اةاهب اصعيلزبن ألتب اصست م مفمتب هتوية

 م. 1887 -
 ب  ،اصيزتتو  ،باي اصعاتتةم صاللوأتتب ةاصراتتي ،معجتتم اتتةاهب اصرفتتة اصاتتعيزبن فرَّتتو جمزتتل زعقتتةب(
 م. 1820 -هت  1000ل(/ 
 هتتت(711اصقوستتم ألتتب ا  لتت  مفمتتب لتت  ألتتب اصع زتت  اصلغتتة  )اصمفتتةخان  لتتة  معجتتم اصةتتفولبن، 

 م. 8000 -هت  1081/ 1ل  ،اصرةزت ،ي اصلزو مرفلب با ،ففقزقن مفمب ا مز  ل  مفمب اصجررف
 ففقزتقن ةت ه لت   ،هت(751اصفسز  ألب اصلو ف ل   ور  اصلغباب  )ت  لة  معجم اصةفولبن

 هت . 1012/ 1ل  ،اصمبزرب اصمرةي  ،مرفلب اصغيلوء ا ثيزب ،سوصم اصمةيافف
  معجتتتم اصفةتتتزح متتت  اصاهجتتتوت اصعيلزتتتب ةمتتتو ةاختتتق اصقتتتياءات اصقي رزتتتبن مفمتتتب  بزتتتب ألتتتب اصةافتتتب
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 م. 8000 -هت  1081/ 1ل  ،اصيزو  ،مرفلب اصعلزرو  ،جميا 
 1ل  ،باي ستتتعب اصتتتبز  صاللوأتتتب ةاصراتتتي ةاصفة زتتت  ،معجتتتم اصقتتتياءاتن ألتتتب اصالزتتتا اصحلزتتتب/ 
  .م8008هت / 1088
 ألتتتتب اصعتتتتول ستتتتوصم مرتتتتيم ة فمتتتتب محفتتتتوي أمتتتتي، مللةأتتتتوت جومعتتتتب  معجتتتتم اصقتتتتياءات اصقي رزتتتتبن

 م. 1822 -هت  1002/ 8اصرةزت، ل 
 ففقزتقن فمتتب  لتت  هتتت(  770 -اصلليارتتف )ت  فمتباصقوستم ستتازمو  لتت   لتتة  اصمعجتم اصرلزتتين ،

 م. 1827 -هت  1000/ 8ل  ،ألب اصمجزب اصسافف، مرفلب ال  فزمزب، اصقوهي 
 باي اصرفتتوئس صاللوأتتب ةاصراتتي ، فومتتب ةتتوبق  رزلتتفة مفمتتب يةاس  اعجتتف ن معجتتم صغتتب اصفقهتتوء

 .م 1822 -هت  1002/ 8، ل ةاصفة ز 
 مجاتب  ،ة اي  اصثقوختب ةاصفرتة  اصعيا زتب ،معجم صهجب فمزمن جم  ةبياسبن :وصتب خوضتل اصملالتف
 م.  1812 -هت  1782/ 1م   7ا  ،باي اصجوفظ ،اصمةيب
  اصبماتتتتقفي )ت  ،ن أمتتتتي لتتتت  يضتتتتو رفوصتتتتب)فتتتتياجم مةتتتترفف اصرفتتتتب اصعيلزتتتتب( معجتتتتم اصمتتتتؤصفز
 1851 -هتت  1717)ب ل(/  ،لزتيةت ،لزيةت، باي إفزوء اصفياث اصعيلتف ،مرفلب اصمثرا ،هت(1002

 م.
 م. 8007 -هت  1080/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصجزل ،معجم مةلافوت ا ةةلن هزثم ه ل 
 مللعتتتب اصمجمتتت  اصعامتتتف اصعيا تتتف ،معجتتتم اصمةتتتلافوت اصل :زتتتب ةفلةييهتتتون  فمتتتب ملاتتتةب، 
 .م 1821 - هت1001)ب ل(/  ،لغباب
  معجم اصمةلافوت اصرفةزب ةاصةيخزبن مفمتب ستمزي رجزتب اصالتب ، مؤسستب اصيستوصب، لزتيةت

 م. 1825 -هت  1005/ 1باي اصفي و ، أمَّو ، ل  –
 مفمتتةب ألتتب اصتتيفم  ألتتب اصمتترعم، باي اصفضتتزاب صاراتتي اصفقهزتتبن  ةا صفتتوظ اصمةتتلافوت معجتتم

 ، اصقوهي ، )ب ل(/ )ب ت(. ةاصفة ز 
 مللعتب ستتيرزس ،هتت(1751 تزةستا إصزتو  ستيرزس ) ةاصمعيلتبن اصعيلزتب اصمللةأتوت معجتم، 
 .م 1882 -هت  1707)ب ل(/  ،اصقوهي 
  ل  ،لزتيةت ،باي اصرفتب اصعامزتب ،لبز  زعقتةباصمعجم اصمفةل خف اةاهب اصاغب اصعيلزبن إمزل

 م. 1887 -هت  1011/ 1
 باي اصرفتتب  ،اصمعجتتم اصمفةتتل ختتف أاتتم اصعتتية  ةاصقوخزتتب ةخرتتة  اصاتتعين إمزتتل لتتبز  زعقتتةب
 م. 1881 -هت  1011/ 1ل  ،لزيةت ،اصعامزب
 1ل  ،لزتيةت ،اصمعجم اصمفةتل ختف اصرفتة اصعيلتفن أ زت   ختةَّال لولستفف، باي اصرفتب اصعامزتب /
 م. 1888 -هت  1017
 ْرتب   )ت  ،ألب ا  لة  معيخب اصةفولبن  ،هتت(785مفمب ل  إسفوق لت  مفمتب لت  زفزتا لت  م 
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 -هتتتت  1087/ 1ل  ،مللةأتتتوت جومعتتتب اإلمتتتويات اصعيلزتتتب اصمففتتتب  ،ففقزتتتقن أتتتومي فستتت  ةتتتلي 
 م. 8005
 ففقزتقن مفمتب لت  فست   ،هلفمعيخب اصقياء اصرلوي أاا اصللقوت ةا أةوين امس اصبز  اصذ

 م.1881 -هت 1011/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب ،ل  إسموأزل
  هتتت(821اصمعزتتب ختتف  بب اصمفزتتب ةاصمستتففزبن ألتتب اصلوستتل لتت  مةستتا لتت  مفمتتب اصعامتتة  )ت، 

 م.8000 -هت 1080/ 1ل  ،اصقوهي  ،مرفلب اصثقوخب اصبزرزب ،ففقزقن ميةا  اصعلزب
  اصفستتت  أاتتتف لتتت  مةستتتا لتتت  ستتتعزب اصمغيلتتتف ا ربصستتتف )ت  لتتتة  اصمغتتتيبناصمغتتتيب ختتتف فاتتتا
 م. 1855/ 7ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا ،ففقزقن اة ف ضزا ،هت(725
  ففقزتقن متو   اصملتوي  ةمفمتب أاتف  ،مغرف اصالزب أ  رفب ا أويزبن ال  هاوم ا رةتوي

 م. 1825/ 7ل  ،بماق ،باي اصفري ،فمب ا 
  تتب، ،اصةتتيان ألتتب اصقتتوهي اصجيجتتورفاصمففتتوه ختتف م   ،مؤسستتب اصيستتوصب ففقزتتقن أاتتف فةخزتتق اصف 
 م.1821 -هت  1001/ 1ل  ،لزيةت
 اصمعيةا لوصيا:ب ا ةفهورف )ت  ،اصقوسم اصفسز  ل  مفمب لة  اصمفيبات خف :يزب اصقي  ن
/ 1ل  ،لزتتتيةت ،اصتتتباي اصاتتتومزب - بماتتتق ،ةتتتفةا  أتتتبرو  اصتتتباةب ، باي اصقاتتتم هتتتت(، ففقزتتتقن007

 هت. 1018
 ل  ،لزتيةت ،باي اصستو ف ،هتت(1002 اصمفةل خف فتويز  اصعتيب  لتل اإلست من جتةاب أاتف )ت

 .م 8001 -هت 1088 /0
  اصمفةل خف ةرعب اإلأياب، اص محاي ، ففقزقن أاف لتة مافتم، مرفلتب اصهت ل، لزتيةت، ل

 م. 1/1887
 ففقزقن  فمتب مفمتب  ،هت(172)ت  اصمفضازوتن اصمفضل ل  مفمب ل  زعاا ل  سوصم اصضلف

 ت(.)ب / 7ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا ،اوري ة ألب اصس م مفمب هوية 
 استتفوق إلتتياهزم لتت  مةستتا اصاتتوللف )ت  لتتة  اصمقوةتتب اصاتتوخزب ختتف اتتيه اصح ةتتب اصروخزتتبن
فزتتتتوء اصفتتتتياث  ،ففقزتتتتقن ألتتتتب اصتتتتيفم  لتتتت  ستتتتازمو  اصعثزمتتتتز  ،هتتتتت( 180 معهتتتتب اصلفتتتتةث اصعامزتتتتب ةا 

 م.  8001 -هت  1082/ 1ل  ،مرب اصمريمب ،اإلس مف/ جومعب  م اصقيى
 ففقزتتقن ألتتب اصستت م  هتتت(، 785 فمتتب لتت  ختتويس لتت   ريزتتو )ت  ،اصفستتز  لتتة  مقتتوززس اصاغتتبن

 م.1818 -هت 1788/ 1ل  ،مفمب هوية ، باي اصفري، لزيةت
  باي اصياتزب  ،ففقزقن روظم لفي اصميجو  ،ألب اصقوهي اصجيجورفاصمقفةب خف ايه اإلزضوهن
 م.  1828 ،)ب ل( ،لغباب ،صاراي
 )ب  اصمقفضتتبن اصملتتيب، ففقزتتقن مفمتتب ألتتب اصحتتوصق أضتتزمب، أتتوصم اصرفتتب، لزتتيةت،، )ب. ل(
 ت(.
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 م. 1887 -هت  1011)ب ل(/  ،ف صهجوت اصعيبن مفمب يزو  ريزماصمقفضب خ 
 هتتت( 701اصج ةصتتف )ت  ،أزستتا لتت  ألتتب اصع زتت  ،مةستتا لتتة  ختتف اصرفتتةن اصمقبمتتب اصج ةصزتتب، 

 -هتتت  1002/ 1ل  ، مي اصقتتيى صاللتت  ةاصراتتي ةاصفة زتت ، اصقتتوهي  ،ففقزتتقن اتتعلو  ألتتب اصةافتتب مفمتتب
 م. 1822
 مللعب اصعتورف ،ففقزقن  فمب ألب اصسفوي اصجةاي  ةألب ا  اصجلةي  ،اصمقيبن ال  أةفةي، 
 م.  1818 -هت  1788/ 1ل  ،لغباب
 ففقزتتقن لستتوم ألتتب  ،فومتتب اصغ اصتتف لتتة  اصمقةتتب ا ستترا ختتف اتتيه معتتورف  ستتموء ا  اصفستتران

 م. 1821 –هت  1001/ 1ل  ، ليص ،اصجفو  ةاصجولف ،اصةهوب اصجولف
  م.8005 -هت 1087/ 1ل  ،اصقوهي  ،باي اصس م ،مافب اإلأيابن اصفيزي 
 مراتتةيات باي  ،(هتتت 288)ت  مفمتتب  بزتتب فقتتف اصتتبز  اصفةتترف نمرفحلتتوت اصفتتةايز  صبماتتق

 م. 1818 )ب ل(/ ،لزيةت ،اآلخوق اصجبزب 
 ستتعب ألتب اصرتتيزم لت  مفمتتب لت  مرةتتةي اصستتمعورف  لتتة  اصمرفحتب متت  معجتم اتتزةل اصستمعورفن
 1011 /1ل  ،باي أتوصم اصرفتب، اصيزتو  ،ففقزقن مةخق ل  ألب ا  لت  ألتب اصقتوبي ،هت(578)ت 
 م.1887 -هت 

 اتيه مللتةا لهتومغن  ،مرفب اصجازل لففقزق ايه ال  أقزلن مفمب مفزف اصبز  ألتب اصفمزتب
 م. 1820 -هت  1000 /80، باي اصفياث، اصقوهي ، لال  أقزل

 اصفتتتفح لتتت  جرتتتف، ففقزتتتقن إلتتتياهزم مةتتتلفا ةألتتتب ا   لتتتة  اصمرةتتتا اتتتيه رفتتتوب اصفةتتتيزان
  م. 1850-ه  1717/ 1لزيةت، ل  ، مز ، باي إفزوء اصفياث اصقبزم

 ب 7ل  ،باي اصمعتويا ،ففقزقن ألب اصع ز  اصمزمرتف اصياجرتةفف ،اصمرقةص ةاصممبةبن اصفيَّاء( /
 ت(.
 باي إفزتتوء  ،اصمرهتتوف اتتيه ةتتفزح مستتام لتت  اصفجتتوفن اصرتتةة ، ففقزتتقن مفمتتب ألتتب اصالزتتا

 هت . 1788/ 8اصفياث اصعيلف، لزيةت، ل
  ةستتا لتت  فغتتي  لتتيب  لتت  ألتتب ا  ، زاصمفوستت  لتتة  ةاصمستتفةخا لعتتب اصتتةاخفناصمرهتتل اصةتتوخف

 1820/ 1ل  ،اصهزئتب اصمةتيزب اصعومتب صارفتوب، مفمب مفمب  متز ، ففقزقن هت( 210 تاصظوهي  )
  م.

  باي، (هتتتت1011 ت) ا خغتتتورف  فمتتتب لتتت  مفمتتتب لتتت  ستتتعزبن اصعيلزتتتب اصاغتتتب  ةاأتتتب ختتتف اصمتتتةج 
 م. 8007 - هت1080 ، )ب ل(/لزيةت، اصفري
  ففقزتتتتتقن مفمتتتتتب مةتتتتتلفا  ،هتتتتتت(118ا ةتتتتتلفف )ت  ،اصمةلتتتتتين موصتتتتت  لتتتتت   رتتتتتس لتتتتت  موصتتتتت

 م. 8000 -هت  1085 /1ل  ،ظلف لة  ،مؤسسب  ازب ل  سالو  ،ا أظمف
 باي  ،ففقزتتتقن أاتتتف مفمتتتب اصلجتتتوة  ،مزتتت ا  االأفتتتبال ختتتف رقتتتب اصيجتتتولن اتتتمس اصتتتبز  اصتتتذهلف
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 م. 1877 -هت  1728/ 1ل  ،اصمعيخب صاللوأب ةاصراي، لزيةت
 

 )ن(
 
  ففقزقن أتوبل  فمتب ألتب اصمةجتةب  ،هت(521رفوئ  اصفري رفوئ  اصفري خف اصرَّفةن اصس ه زاف )ت

 م. 1888 - 1018/ 1لزيةت ل  ،باي اصرفب اصعامزب ،ةأاف مفمب معة 
 زتتو  اص متتو ن رتتف ةا   201)ت اصةصزتتب إستتموأزل لتت  ا فمتتي  لتتة  رثزتتي اصجمتتو  ختتف اتتعي متت  ر ظ م 

 م. 1812 -هت  1001/ 8هت(، ففقزق مفمب يضةا  اصبازب، مؤسسب اصيسوصب، لزيةت، ل 
 م.8005/ 1أوصم اصرفب، اصقوهي ، ل  ،اصرفة اصمةفان مفمب أزب 
 ت(./)ب 15ل  ،اصقوهي  ،باي اصمعويا ،هت(1782ن ألوس فس  )ت اصرفة اصةاخف 
 مرفلتتب  ،ففقزتتقن إلتتياهزم اصستتوميائف ،اصليرتتوت ا رلتتوي  لتتة  ُرْ هتتب ا  صليتتوء ختتف للقتتوت ا بلتتوءن

 م. 1825 -هت  1005/ 7ل  ،اصمروي، اص ي وء
 اصماتهةي لوصاتيزا مب ل  مفمب ل  ألب ا  ل  إبيزسر هب اصمافوق خف احفياق اآلخوقن مف ،

 هت . 1008/ 1ل  ،أوصم اصرفب، لزيةت ،هت(570االبيزسف )ت 
  ن ألب اصتيفم  لت  مفمتب لت  ، ففقزقمفمب اصلرلوة ن اصاز  اصرفو راي  اصرفة ةفويز   اهي

 .م 8005 -هت  1087/ 1، مرب اصمريمب، ل مرفلب إفزوء اصفياث اإلس مف، إسموأزل
 فومتتب لتتة  راتتي لتتفي اصفعيزتتا ختتف خضتتل فماتتب اصعاتتم اصاتتيزا ةاصتتيب أاتتا متتو فهم اصستتحزان 

تتتولف )ت  مفمتتتب لتتت  ألتتتب اصتتتيفم  لتتت  أمتتتي هتتتت/ 1011/ 1ل  ،جتتتب  ،باي اصمرهتتتوف ،هتتتت(127اصة ةَّ
 م.1881
 اصمللعتب  ،اصراي خف اصقياءات اصعاين امس اصبز  ال  اصج ي ، ففقزقن أاتف مفمتب اصضتلوا

 ت(.)ب ل(/ )ب  ،اصقوهي  ،اصفجويزب اصرليى
 ففقزتتقن ألتتب اصفستتز  اصففاتتف ،فزتتو  ا ربصستتف لتتة  اصررتت اصفستتو  ختتف اتتيه :وزتتب اإلفستتو ن، 

 م.  1825 -هت  1005/ 1ل  ،لزيةت ،مؤسسب اصيسوصب
  أاتتتتق أازتتتت  ةةضتتتت  فةااتتتتز ن  ،ةتتتت ه اصتتتتبز  اصةتتتتفب  ن ررتتتتث اصهمزتتتتو  ختتتتف ررتتتتت اصعمزتتتتو

 . م 8001 -هت  1082/ 1ل  ،باي اصرفب اصعامزب، لزيةت ،مةلفا ألب اصقوبي ألو
 ففقزقن مفمب ألب اصقوبي  ،هت( 805 زب سعزب ل   ةس ا رةوي  )ت  لة  اصرةابي خف اصاغبن
 م.  1821 -هت  1001/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصايةق ، فمب
  ضتتلل  ةةتتفف ن ألتتب ا  مفمتتةب مفمتتب أمتتي ،ن اصجتتوة رهوزتتب اصتت ز  ختتف إياتتوب اصملفتتبئز، 

 م. 8008 –ه  1077/ 1ل  ،لزيةت ،باي اصرفب اصعامزب
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 ةضت  هةامات  ةخهويست ن  ،هتت( 1077)ت  رزل االلفهتوف لفليزت  اصتبزلوفن  فمتب لتوب اصفَّرلرتف
ب رازب اصبأة  اإلس مزب لليالاس ففتت إاتياا ةفقتبزم ألتب اصفمزتب ألتب ا  اصهيامتب، مراتةيات  ل َّ

 م. 1828 -هت  1782/ 1رازب اصبأة  اإلس مزب لليالاس، ل 
 

 )ه(
 

  ةروصتتب اصمعتتويا  ،هبزتتب اصعتتويخز   ستتموء اصمتتؤصفز  ة ثتتوي اصمةتترفز ن إستتموأزل لواتتو اصلغتتباب
 م.  1855 -1851 /)ب ل( ،اسفورلةل ،اصجازاب
 ففقزتتقن ألتب اصفمزتتب هرتتباة  ،همت  اصهةامتت  ختف اتتيه جمتت  اصجةامت ن جتت ل اصتبز  اصستتزةلف، 

 ت(.)ب ل(/ )ب  ،مةي ،اصمرفلب اصفةخزقزب
 

 )و(
 

 لتف لرتي لت  اصعلوس امس اصبز   فمب ل  مفمب لت   لة  ةخزوت ا أزو  ة رلوء  لروء اص مو ن 
 .1880/ 1هت(، ففقزقن إفسو  ألوس، باي ةوبي، لزيةت، ل  721 حارو  )ت
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 :د. البحوث المنشورة والدوريات والمواقع على شبكة المعلومات الدولية

 
  ,مجلة معهد المخطوطات شعر الحسين بن مطير األسدي: جمعه وقدَّم له: حسين عطوان
 .م9191 ,القاهرة ,المجلد الخامس عشر ,الجزء األول ,العربية

 
  معجم لهجة تميم: جمع ودراسة غالب فاضل المطلبي, مجلة المورد, العدد الثالث, المجلد

 م. 9191 -هـ  9911السابع, 
 
 لموقع الرسمي لدار الكتب العلمية على شبكة المعلومات الدولية:ا 

http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=1510 
 

 :على شبكة المعلومات الدولية الموقع الرسمي للموسوعة الحرة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A9 
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