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ملخص البحث :
"لبــاب تهــدف هــذه الدراســة الــى احیــاء كتــاب یعــد مختصــرا مــن مختصــرات النحــو أال وهــو 

، مــن تـألیف عــالم صـوفي لــه اهتمـام بــالغ بعلــوم االعـراب المــانع مــن اللحــن فــي الســنة والكتــاب"

هــ) ، فقـد  ٩٧٣مـام عبـد الوهـاب الشـعراني المتـوفي سـنة (معرفیة كثیرة منها علـم النحـو ، وهـو اإل

اتضح لنا وجود علماء قدامى مغمورین حرصوا على حفظ كالم اهللا عز وجل وكالم رسوله 

مــن التحریــف او اللحــن مــن خــالل تعلــم علــم النحــو ووضــع أصــوله وقواعــده بشــكل یجعلــه میســرا 

بعد العثور على نسختین مخطوطتین من اللبـاب للمتعلمین . فاثرنا تحقیق كتاب یعالج هذا األمر

، ومن ثم دراسته . 

وقد اقتضت طبیعـة البحـث ان یكـون فـي قسـمین همـا الدراسـة والتحقیـق ، وكانـت الدراسـة 

في فصلین ، احدهما : التعریف بالشعراني وحیاته العلمیـة ، والثـاني : دراسـة لبـاب االعـراب مـادة 

ناه للتحقیق من مصادر ومراجع متنوعة بعد تقـدیم مقدمـة لهـذا ومنهجا ، اما القسم الثاني فخصص

العمل اشتملت على ثالث محـاور ، احـدها : توثیـق نسـبة الكتـاب ، والثـاني : وصـف مخطـوطتي 

الكتاب ، والثالث : منهجنا في التحقیق .

ریـر والذي نراه ان التحقیق لذاته هو نتیجة جدیرة بالعنایة لما فیه من عنـاء ودقـة أثنـاء تح

الــنص ، وقــد بــذلنا مــا فــي وســعنا مــن جهــد مــن أجــل تحــري الصــواب ، ورجاؤنــا مــن اهللا التوفیــق 

والسداد . 
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Abstract:
The present study aims at the renovation of a book which is

considered as a summary of grammar. This book is entitled "Lubab Al-

I'rab Al- Mani min Al-Lahn fi Al-Sunati wa Al-Kitab" written by a sufi

religious man interested in many cognitive sciences including grammar,

he is Imam Abdul Wahab Al-Sha'rani died in 973 A.H. It is clear that

there were many ancient unknown scientists who defended the words of

Allah and his prophet (peace be upon him) from deviation or grammatical

mistakes through learning grammar and its origins to make it easy for

learners. We preferred verifying a book which deals with this subject

after finding and studying prescribed copies of the book.

The nature of research demanded that it falls into two parts : study

and verification. The study is divided into two chapters. Chapter one is

the introduction of Al-Sha'rani and his scientific life. The second is the

study of Lubab Al-I'rab materials and methodology. Part two is devoted

to verification from various references after giving an introduction to this

work which included three sections. The first is the documentation of

book origin, the second is a description of the two inscriptions and the

third is our methodology in verification.

Verification, in itself, is noteworthy because it needs accuracy and

effort while writing the text. We have also exerted a great effort looking

for correct facts.
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المقدمة
الحمد هللا الذي حفظ لنا لغتنا الغّراء بروائعها ورقّیها وسمو معانیها ، فأنزل بها قرآنًا عربّیًا 

بّینــًا ال یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه وال مــن خلفــه ، والصــالة والســالم علــى مــن أوتــي جوامــع الكلــم 

وبدائع الحكم سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم . 

أّما بعُد : 

فمــن المعلــوم عنــد كــّل مطلــٍع إلــى اللغــة العربیــة أّن الــدافع األقــوى إلــى وضــع علــم النحــو هــو 

الحــرص الشــدید علــى لغــة القــرآن الكــریم ؛ خوفــًا مــن التحریــف أو تســّرب اللحــن إلیهــا ، لــذا نجــد 

علمــاء المســلمین القــدامى قــد عكفــوا علــى وضــع أصــوله وتقعیــد قواعــده ، فجمعــوا غرائبــه وصــانوا 

  ه .فرائد

لبــاب اإلعــراب المــانع مــن وقــد انتهــى البحــث فــي تــراث أمتنــا العریــق إلــى اختیــار كتــاب (

للعمـل علـى –العثـور علـى نسـختین مخطـوطتین منـهبعـد-اللحن فـي السـنة والكتـاب) للشـعراني 

دراسته وتحقیقه ؛ إحیاًء له .

التــي واللبــاب هــو مختصــر مــن مختصــرات النحــو ، عــرض فیــه الشــعراني مادتــه النحویــة

تعّلمهــا مــن علمــاء عصــره بصــورة میّســرة ؛ لتقریبهــا إلــى طالبــه ؛ ولیســهل فهمهــا وتطبیقهــا ..وقــد 

قسمه إلى مقدمة وستة أبواب وخاتمة .

واقتضــى عملنــا فــي هــذا البحــث أن یكــون فــي قســمین ، همــا : الدراســة والتحقیــق ، جعلنــا 

اني، واشـتمل علـى ثمانیـة محـاور هـي  القسم األول في فصلین ، أحـدهما : التعریـف باإلمـام الشـعر 

اسمه ونسبه  ، كنیته ولقبه ، والدته ونشأته ، حیاته العلمیة ، شیوخه ومرشـدوه ، تالمذتـه ، وفاتـه 

، علومــه ومؤلفاتــه ، والفصــل اآلخــر خصصــناه لدراســة لبــاب اإلعــراب ، واشــتمل ذلــك علــى أربعــة 

ناوله للموضوعات النحویة ، شواهده ، محاور هي : منهج المؤلف في اللباب من حیث تقسیمه وت

مصطلحاته ، مذهبه النحوي ، ومن ثّم وضعنا اللباب في المیزان ، فعرضنا من خالل ذلك مزایاه 

التــي وجــدناها ومآخــذنا علیــه . أّمــا القســم الثــاني فقــد خصصــناه للــنص المحقــق بعــد أن مّهــدنا لــه 

ى ثالثـة محـاور هـي : توثیـق نسـبة الكتـاب بمقدمة سّمیناها (مقدمـة التحقیـق) ، والتـي اشـتملت علـ

للشعراني ، وصف مخطوطات الكتاب ، منهجنا في التحقیق. 

وأخیرًا نقول : إن كّنا قد وفقنـا فـي تحقیـق هـذا الكتـاب ودراسـته علـى الصـورة الالئقـة فهـذا 

دنا من فضل اهللا علینا وتوفیقه ، وٕان كـان خـالف ذلـك فعـذرنا أّنـا بـذلنا مـا فـي وسـعنا وأقصـى جهـ

من أجل تحري الصواب ، والكمال هللا وحده ، وما توفیقنا إّال باهللا العلي العظیم .   
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القسم االول : الدراسة
الفصل األول : التعریف باإلمام الشعراني

سنتعّرف على حیاة اإلمام الشعراني من خالل المحاور اآلتیة :

أوًال : اسمه ونسبه :

بـن موسـى بـن سـلطان بـن أحمـد التلمسـاني )١(بن أحمد بن محمد بن ذوقاعبد الوهاب 

  )٣(ینتهي نسبه إلى محمد بن أحمد الحنفیة  )٢(األنصاري الشافعي الشاذلي المصري 

ثانیًا : كنیته ولقبه : 

(الشَّـعراني) نسـبة إلـى قریـة ب، وُعرف )٤(كني الشعراني بأبي المواهب وأبي عبد الرحمن 

.)٥(شعرة من قرى المنوفیة ، ویقال له : الشعراوي أیضًا أبي

ثالثًا : والدته ونشأته : 

، ونشــأ بســاقیة أبــي )٦(للهجــرة بمصــر ٨٩٨رمضــان مــن ســنة  ٢٧ولــد ببلــدة قلقشــندة فــي 

من قرى المنوفیة كما ذكرنا . –وهي قریة جده ألمه –شعرة 

رابعًا : حیاته العلمیة : 

نشأ الشعراني یتیمًا فقد مات أبوه وهو طفل ومع ذلك ظهرت فیه عالمة النجابة ومخایـل 

الریاسة والوالیة ، فحفظ القرآن الكریم ومتن أبي الشجاع في الفقـه الشـافعي واألجرومیـة فـي النحـو 

وهو ابن سبع أو ثمان على ید أخیه الشیخ عبد القادر ، وكان مواظبًا على الصلوات الخمـس فـي 

سـنة فقطـن بجـامع  ١٢) ولـه مـن العمـر ه ٩١١أوقاتها ، ثّم انتقل إلـى مصـر ودخـل القـاهرة سـنة(

الغمــري ســبعة عشــر عامــًا ثــّم انتقــل إلــى مدرســة أم خونــد ، وجــّد واجتهــد فحفــظ متونــًا عــّدة منهــا : 

المنهــــاج فــــي الفقــــه الشــــافعي ، واأللفیــــة فــــي النحــــو البــــن مالــــك ، وقواعــــد الطــــالب البــــن هشــــام 

–، وفـــي هدیـــة العـــارفین  ١٧٦/ ٣نجـــم الـــدین الغـــزي : –ینظـــر : الكواكـــب الســـائرة بأعیـــان المئـــة العاشـــرة  )١(

  (زرقا) . ٦٤١/ ١إسماعیل البغدادي : 

، ٦٤١/ ١، وهدیـة العـارفین :  ٣٧٢/ ٨ابـن عمـاد الحنبلـي : –ینظر: شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب  )٢(

  . ٦/٢١٩ومعجم المؤلفین : 

  . ٣٣١/ ٤الزركلي :  –، واألعالم  ٣/١٧٦ینظر : الكواكب السائرة :  )٣(

  . ٢١٩/ ٦عمر رضا كحالة : –، ومعجم المؤلفین  ٣٣١/ ٤الزركلي :  –األعالم ینظر : ) ٤(

  . ٤/٣٣١، واألعالم :  ٣/١٧٦ینظر : الكواكب السائرة :  )٥(

. ٦/٢١٩ومعجم المؤلفین : ،  ٤/٣٣١، واألعالم :  ٨/٣٧٢ینظر : شذرات الذهب :  )٦(
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شاطبیة في القرآءات ، والتوضیح البـن هشـام . وعـرض مـا حفـظ علـى علمـاء عصـره ثـم شـرع ،وال

فــي القــراءة وظــّل یبحــث عــن العلــم وأهلــه مجــدًا ومجتهــدًا ومجاهــدًا نفســه فــي ســبیل استحصــال مــا 

()٢(وعــن ذلــك یقــول)١(یمكنــه مــن العلــوم الشــرعیة  وكــان مجیئــي إلــى القــاهرة افتتــاح ســنة عشــر (:

ري إذ ذاك اثنتا عشرة سنة ، فأقمت في جـامع سـیدي أبـي العبـاس الغمـري ، وحـنن وتسعمائة وعم

اهللا على شیخ الجامع وأوالده فمكثت بینهم كأّني واحد منهم آكل مّما یأكلون ، وألبس مّمـا یلبسـون 

.)، أقمت عندهم حتى حفظت متون الكتب الشرعیة وآالتها على األشیاخ (

فلزم االشتغال به واألخذ عن أهله ، ثّم أقبل على االشتغال بطریـق وُحبب إلیه علم الحدیث 

.)٣(التصوف ، فجاهد نفسه مّدة وقطع العالئق الدنیویة وأخذ عن مشایخ الطریق

خامسًا : شیوخه ومرشدوه : 

أخذ الشعراني علمه عن نخبـة مـن علمـاء عصـره فـي مختلـف العلـوم والفنـون ، فظـّل تحـت 

طالبـــًا للعلـــم والعبـــادة باحثـــًا عّمـــن یأخـــذ عـــنهم . وقـــد توّســـع الغـــزي مـــن أصـــحاب ظـــالل المســـاجد 

.)٤(–إن توافر ذلك لنا –التراجم في ذكرهم نوردهم مع ذكر الكتب التي درسها علیهم 

إمــام جــامع الغمــري ، قــرأ علیــه مــا ال یحصــى مــن الكتــب منهــا الكتــب الشــیخ أمــین الــدین : -١

الستة .

درس علیه قطعة مـن شـرح المنهـاج فـي الفقـه الشـافعي ، وأجـاز لـه ندي :برهان الدین القلقش-٢

.

درس علیـــه شـــرحه علـــى الـــروض إلـــى بـــاب الجهـــاد ، وشـــرحه للرســـالة ، زكریـــا األنصـــاري :-٣

ومختصره آلداب القضاء ، وشرح التحریر . 

قـرأ علیـه شـرح المحلـي علـى جمـع الجوامـع فـي أصـول الفقـه وحاشـیته ،زین الدین المحلـي :-٤

وشـــرح العقائـــد للتفتـــازاني وحاشـــیة ابـــن أبـــي شـــریف علیـــه وشـــرح المقاصـــد للتفتـــازاني ، وشـــرح 

الفصول ألبي طاهر القزویني . 

  . ٣٧٢/ ٨ینظر : شذرات الذهب : ) ١(

، واإلمام الشعراني ونبذة عـن رسـالته المسـماة "األنـوار القدسـیة فـي معرفـة  ٣٧٢/ ٨: شذرات الذهب : ینظر) ٢(

، بحث على موقع األنترنیت . ٩بشرى اشماعو الفهري : –قواعد الصوفیة 

  . ٣٧٣-٣٧٢/ ٨ینظر : شذرات الذهب :  )٣(

  . ٣٧٢/ ٨، وشذرات الذهب :  ١٧٧-٣/١٧٦ینظر : الكواكب السائرة :  )٤(
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شرف الدین الدمیاطي : -٥

درس علیهم قطعة من المنهاج في الفقه الشافعي .الصافي :-٦

عیسى األخنائي :-٧

قطعة من تفسیر البغوي . درس علیهشمس الدین الحنبلي : -٨

درس علیه الروضة إلى أثناء الخیارواألعفاف في الفقه الشافعي .شهاب الدین الرملي : -٩

)إرشـاد السـاري(درس علیه كّل المواهب وغالب شرحه للبخاري شهاب الدین القسطالني :  -١٠

.

درس علیه قطعة من المنهاج للمحلي في الفقه الشافعي .العجلي :  -١١

درس علیــه ببــاب القّرافــة قطعــة مــن المطــّول للتفتــازاني فــي البالغــة ، مــال علــي العجمــي :  -١٢

والعضد في الوضع ، وقطعة من تفسیر البیضاوي .   

درس علیه قطعة من شرح المنهاج للمحلي إلى " أثناء الحج" .      نور الدین ابن ناصر :  -١٣

ن شرحه على المنهاج الـذي نظمـه وشـرح نظمـه درس علیه قطعة منور الدین األشموني :  -١٤

لجمع الجوامع . 

درس علیــه فــي جـــامع الغمــري فــي مصــر شــرح ألفیــة العراقــي فـــي نــور الــدین الجــارحي :  -١٥

الحدیث ، وشرح الشاطبیة في القراءات . 

اإلمــــام فــــي جــــامع األزهــــر ، درس علیــــه شــــرح نظمــــه نــــور الــــدین الســــنهوري الضــــریر :  -١٦

شرح شذور الذهب البن هشام ، وشرح األلفیة للمكودي في النحو .لألجرومیة ، و 

فضًال عّمن ذكرنا فقد أخذ الشعراني عن الشیخ جالل الدین السیوطي والشیخ شمس الـدین 

السمانودي وعبد الحق السنباطي وناصر الدین اللقاني وشمس الدین الـدواخلي مـن غیـر أن تشـیر 

.)١(علیهمالمصادر إلى الكتب التي درست

ــي المرصــفي أّمــا شــیوخه الصــوفیة الــذین أخــذ عــنهم وصــحبهم فهــم :  ــي الخــّواص وعل عل

.)٢(ومحمد الشناوي 

سادسًا : تالمذته :

لــم تشــر المصــادر التــي بــین أیــدینا إلــى واحــد مــن تالمــذة الشــعراني ، ویبــدو لنــا أّنهــم كثــر ؛ 

ر لنــا ابــن العمــاد أّنــه كــان إمــام عصــره ذوقــًا وعلمــًا ، وأّنــه لتنــّوع العلــوم التــي تمــّرس بهــا ، فقــد ذكــ

  . ٣٧٢/ ٨ینظر : شذرات الذهب : ) ١(

ینظر : م.ن  . )٢(
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أسس زاویًة غدت من أكبر منارات العلوم وملجأ للعلماء واألدباء ومالذًا لطالب العلم  یسـمع فیهـا 

.)١(دوي كدوي النحل لیًال ونهارا ، وأنَّه كان یوّزع وقته ما بین تصنیف وٕافادة

سابعًا : وفاته :

ثـــالث وســـبعین  ه٩٧٣عراني فـــي القـــاهرة فـــي جمـــادي األولـــى مـــن ســـنة تـــوفي اإلمـــام الشـــ

.)٤(، وُدفن بزاویته بین السورین )٣(، وقیل : في حدود السبعین وتسعمائة )٢(وتسعمائة

ثامنًا : علومه ومؤلفاته :

تـب ترك الشعراني تراثًاُ◌ علمیًا كبیرًا ، فقد ألف في كل أفـق مـن آفـاق المعرفـة العلمیـة ، فك

في التفسیر والحدیث والفقه والتصّوف والنحو والطب والكیمیاء وغیرها من ألـوان العلـوم والمعـارف 

حّتــى نــاهزت مؤلفاتــه ســتین مؤلفــًا صــّرحت بــذلك كتــب التــراجم مــع تفــاوت فــي الــذكر ، وقــد قمنــا 

بّینـا بتصنیف هذه المؤلفـات علـى وفـق الترتیـب الهجـائي وأشـرنا إلـى المخطـوط منهـا والمطبـوع ، و 

:)٥(–إن توافر ذلك لنا –موضوع الكتاب 

األجوبة المرضیة عن أئمة الفقهاء والصوفیة (خ) . -

األخالق الزكیة والعلوم اللدنیة (خ) .-

األخالق المتبولیة المفاضة من الحضرة المحمدیة (ط) .-

أدب القضاة (خ) .-

إرشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملین (خ) . -

مغفلین من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة األمراء (خ) .إرشاد ال-

.  ١٩٩٩األنوار القدسیة في بیان آداب العبودیة (ط) . " تصّوف" -

البحر المورود في المواثیق والعهود (ط). "درس فیه بعض أعدائه ما یخالف الشرع " -

ن الجــامع الصــغیر البــدر المنیــر فــي غریــب أحادیــث البشــیر النــذیر (ط) " حــدیث" انتخبهــا مــ-

(المقاصــد بوالجــامع الكبیــر وزوائــد الصــغیر للســیوطي ، أضــاف إلیــه كتــاب الســخاوي المســّمى 

الحسنة) . 

البروق والخواطف (خ) .-

  .٣٧٢/ ٨ینظر : شذرات الذهب : ) ١(

  . ٢١٨/ ٦، ومعجم المؤلفین :  ٦٤١/ ١، و هدیة العارفین :  ٣٧٢/ ٨ینظر : شذرات الذهب : ) ٢(

  . ٣/١٧٦ینظر : الكواكب السائرة : )٣(

  . ٣٧٤/ ٨ینظر : شذرات الذهب :  )٤(

/ ١یوســـف الیـــاس ســـزكین : –، ومعجـــم المطبوعـــات العربیـــة والمعّربـــة  ٦٤١/ ١:  هدیـــة العـــارفین : ینظـــر )٥(

  . ٢١٩-٢١٨/ ٦، ومعجم المؤلفین :  ١١٣٤ – ١١٣٠
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بهجة النفوس واألسماع واألحداق فیما تمّیز به القوم من اآلداب واألخالق (خ) .-

تنبیه األغبیاء على قطرة من بحر علوم األولیاء (خ) . -

تنبیه المغترین في آداب الدین (ط) .-

تنبیه المفترین في القرن العاشر على ما خالفوا فیه سلفهم الطاهر (ط) "تصّوف"  .-

الجوهر المصون والسّر المرقوم فیما تنتجه الخلوة من األسرار والعلوم (خ) .-

الجواهر والدرر (خ) .-

.الجواهر والدرر الكبرى (ط) " نقله عن شیخه علي الخواص- "

الجواهر والدرر الوسطى (ط) .-

حقوق أخوة اإلسالم (خ) " مواعظ " .-

م . ١٩٩٩درر الغواص على فتاوى سیدي علي الخواص (ط) " تصّوف" -

الدرر المنثورة في بیان زبد العلوم المشهورة (ط) .-

الدرر واللمع في الصدق والورع (خ) .-

ذیل لواقح األنوار (خ) " جزء صغیر" .-

عن دعوة الوالیة الكبرى (خ) . ردع الفقرا-

رسالة في بیان جماعة سّموا أنفسهم بالصوفیة واّدعوا الوالیة كذبًا (ط) " تصّوف ".-

السراج المنیر في غرائب أحادیث البشیر النذیر (خ) .-

سّرالمسیر والتزود لیوم المصیر (خ) .-

السّر المرقوم فیما اختّص به أهل اهللا من العلوم (خ) .-

الجوامع للسبكي في الفروع  أو في أصول الفقه (خ) .شرح جمع -

لــواقح األنــوار فــي طبقــات الســادة األخیــار) ، (بطبقــات الشــعراني الكبــرى (ط) . یعــرف أیضــًا -

لخص فیه طبقات جماعة من األولیاء الذین یقتدي بهم في طریق اهللا إلـى آخـر القـرن التاسـع 

وبعض العاشر .

(خ) . الطراز األبهج على خطبة المنهج-

طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن باهللا تعالى والعباد (خ) .-

عالمات الخذالن على من لم یعمل بالقرآن (خ) .-

م . ١٩٩٩الفتح المبین في ذكر جملة من أسرار الدین (ط) -

فتح الوهاب في فضائل اآلل واألصحاب (خ) .-

فرائد القالئد في علم العقائد (خ) .-

وضحات لمعاني الصفات اإللهیة (خ) "في الصفات اإللهیة " .القواعد الكشفیة الم-

القول المبین في بیان آداب الطالبین (خ) .-
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القول المبین في الرّد على الشیخ محیي الدین (خ) . -

الكبریت األحمر فـي علـوم الشـیخ األكبـر (ط) " تلخـیص للـواقح األنـوار القدسـیة المنتخـب مـن -

الفتوحات المكیة " .

م .١٩٩٩اب والران على وجه أسئلة الجان (ط) كشف الحج-

كشف الغمة عن جمیع األئمة (ط) " في الحدیث " .-

لطــائف المــنن واألخــالق فــي بیــان وجــوب التحــّدث بنعمــة اهللا ســبحانه وتعــالى علــى اإلطــالق -

م ، ویعرف بالمنن الكبرى أیضًا .٢٠٠٠(ط) 

شـارق األنـوار فـي بیـان العهـود المحمدیـة لواقح األنوار القدسیة في بیان العهود المحمدیـة أو م-

(ط) .

لواقح األنوار القدسیة المنتخـب مـن الفتوحـات المكیـة (خ) " اختصـار لكتـاب الفتوحـات المكیـة -

البن العربي " .

المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر (خ) . -

مختصر األلفیة البن مالك في النحو (خ) .-

 القرطبي (ط) " مواعظ " .مختصر تذكرة اإلمام أبي عبد اهللا-

مختصر تذكرة اإلمام السویدي (ط) " رسالة في الطب " .-

مختصر المدونة في الفروع المالكیة (خ) .-

مدارج السالكین إلى رسوم طریق العارفین (ط) .-

مقتحم األكباد في مواد االجتهاد (خ) .-

نقوم بتحقیقه " .المقدمة النحویة في علم العربیة (خ) " ولعّله هو الكتاب الذي-

المنح السنیة على الوصیة المتبولیة (ط) " تصّوف " شرح وصیة العارف باهللا المتبولي .-

م .١٩٩٩منح المنة في التلبس بالسنة (ط) " فقه شافعي " -

منهج الصدق والتحقیق في تفلیس غالب المّدعین للطریق (خ) .-

المنهج المبین في أخالق العارفین (خ) .-

بین في بیان أدلة األئمة المجتهدین (خ) .المنهج الم-

المیــــزان الكبــــرى الشــــعرانیة المدخلــــة لجمیــــع أقــــوال األئمــــة المجتهــــدین ومقلــــدیهم فــــي الشــــریعة -

المحمدیة (ط) " فقه شافعي " .

النور الفارق بین المرید الصادق وغیر الصادق (خ) .-

هادي الحائرین إلى رسوم أخالق العارفین (خ) .-

جواهیر في بیان عقائد األكابر (ط) "تصوف" .الیواقیت وال-
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دراسة لباب اإلعراب:الفصل الثاني
وتشتمل الدراسة على المحاور اآلتیة :

أوًال: منهج المؤلف في اللباب:

وسنتناول منهج المؤلف من خالل أمرین :

أحدهما : منهجه في تقسیم الكتاب :

ن من خاللها الغرض من تألیفه ، وهو الحفاظ ابتدأ الشعراني في كتابه بمقدمة واضحة بیّ 

على ألسنة الصـوفیة مـن اللحـن والوقـوع فـي الخطـأ فـي كـالم اهللا عـّز وجـّل وكـالم الرسـول (صـّلى 

")١(اهللا علیــه وســّلم) ؛ لیكــون مرجعــًا لهــم مــن غیــر حاجــٍة إلــى الرجــوع إلــى كتــب النحــو ، فقــال :

الفصحاء في نحو یوٍم ؛ رجـاء أن أكتـب فـي حـزب فهذا كتاب نفیس اقتبسته من نور كالم العرب 

أنصار اهللا تعالى ؛ ولیعرف به إخواننا المریدون لطریق اهللا عّز وجّل مـواطن اللحـن فـي كـالم اهللا 

وٕاّنما صنعت هذا الكتاب للفقراء ولـم أحـوجهم ٠٠٠عّز وجّل وكالم رسوله (صّلى اهللا علیه وسّلم) 

مـن ســلك علـى یــدي أحـد مــن أهـل الطریــق ال ینبغـي أن یأخــذ إلـى القــراءة فـي كتــب النحـاة ؛ ألّنــه 

علمًا من العلوم إّال على لسان شیخه " . 

، شـمل مـن خـالل ذلـك مباحـث علمـي سـتة أبـواب وخاتمـةوقد قّسم المصّنف كتابه إلـى 

النحو والصرف ، وصّب اهتمامه على االسم من أقسـام الكلمـة ، أّمـا الفعـل والحـرف فقـد تناولهمـا 

في بیان االسـم ومباحثـه ، وضـّم هـذا البـاب الباب األولأثناء حدیثه عن األسماء . وكان ضمنیاً 

بعد تعریف االسم وتقسیمه إلى معرب ومبني خمسة فصول هي : 

_ فصل في بیان حروف تنوب عن الحركات .

_ فصل في االسم التام والناقص .

._ فصل في االسم المتصّرف وغیر المتصّرف

نكرة والمعرفة ._ فصل في ال

_ فصل في المذّكر والمؤّنث .

وبعدئـٍذ كــان للعامــل النحــوي أثـٌر واضــح فــي تقســیم الشـعراني لألبــواب الثالثــة اآلتیــة ، فقــد 

(الفاعـل)بفي الحدیث عن المرفوعات، وهـي عنـده اثنـا عشـر نوعـًا، مبتـدئًا الباب الثانيشرع في 

(مـا النافیـة)بو (كـان وأخواتهـا)بو (برجـوع الهـاء)بو ء)االبتداب(والمرفوع (ما لم یسّم فاعله)،ثّم 

.(الحكایة) بو (أفعال المقاربة)بو (حّبذا)بو (ِنعَم وِبئَس)بو (إّن وأخواتها)بو (الحروف الرافعة)بو

المفعـول ب(عـن المنصـوبات ، وهـي خمسـة عشـر نوعـًا ، مبتـدئًا الباب الثالـثوتحّدث في 

یقــین) و(المفعــول لــه) و(المفعــول معــه) و(المفعــول المطلــق) أفعــال الشــك والب(بــه) ثــّم المنصــوب 

من البحث . ٢٠) ینظر: الصفحة :١(
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ـــز) وب(الحـــال) وب(و(المفعـــول فیـــه) والمنصـــوب  ـــداء) وب(االســـتثناء) وب(التمیی اإلغـــراء ب(ال) وب(الن

أِن المخففة وأخواتها) .ب(فعل التعجب) وب(فعل مضمر) وب(والتحذیر) و

، وقّســم المجــرورات إلــى أربعــة علــى المجــرورات والمجزومــات معــاً البــاب الرابــعوتكلّــم فــي

اإلضــــــافة إلــــــى الظــــــروف) ب(حــــــروف القســــــم) وب(الحــــــروف الجــــــاّرة) وب(أقســــــام ، هــــــي المجــــــرور 

حـــروف الجـــزم) ب(اإلضـــافة إلـــى األســـماء المختّصـــة) ، أّمـــا المجزومـــات فنوعـــان : مجـــزوم ب(و

األسماء التي تتضمن معنى الشرط) . ب(و

التوكیــد) ف(عطــف البیــان) ف(البــدل) ف(النعــت) ب(تــدئًا فجعلــه للتوابــع مبالبــاب الخــامس أّمــا

العطف بالحروف) .ف(

التصـــغیر) ف(الجمــع) ف(العـــدد) ب(فــي بیـــان أبــواب صـــرفّیة مبتــدئًا البـــاب الســـادس وخــّص 

النسب) .ف(

وجعل الخاتمة زبدة لعلمي النحو والصرف الواردین من خالل األبـواب والفصـول المـذكورة 

.

:تناول موضوعات الكتابواآلخر: منهجه في 

اتسم منهج الشعراني في تناول موضوعات أبوابه وفصوله  بخصائص أهمها : 

-فـي الغالـب -عنـد تنـاول أي موضـوع نحـوي ، إذ نجـد الشـعراني یكتفـي اإلیجاز والتلخیص -١

بعرض المسائل النحویة التي تفید المتعلم والمسلم بها والعدول عن الشرح والمناقشـة ، فعنـدما

تحّدث عن المبتدأ مثًال اكتفى بذكر حقیقة العامل الذي رفع المبتدأ والخبرمن خالل التمثیـل ، 

ثـــّم أورد موضــــعًا واحــــدًا مـــن مواضــــع حــــذف المبتـــدأ مــــن غیــــر التعـــرض إلــــى مســــائل أخــــرى 

ـــأخیر والحـــذف ـــدیم والت ـــر والتق ـــدما )١(كأقســـامهما وحقیقتهمـــا مـــن حیـــث التعریـــف والتنكی ، وعن

ال ابتــــدأ بتعریــــف مــــوجز مــــع التمثیــــل لــــه وبیــــان أّن عالمتــــه أن یكــــون عــــرض موضــــوع الحــــ

، وهذا اإلیجـاز جعـل الشـعراني یعـرض المعلومـة  )٢(موضوعًا لجواب (كیف) من غیر تفصیل

النحویــة مــن غیــر ذكــر أحكــام أو شــروط اشــترطها النحــاة المتقــدمون أو إغفــال بعــض منهــا ، 

ال) نحـــو : ال ب(: "منصـــوب )٣(مـــل (إّن) قـــالفعنـــد كالمـــه عـــن إعمـــال (ال النافیـــة للجـــنس) ع

غـالَم رجــٍل قــائٌم هــا هنــا فــي نفــي الجــنس ، وال رجــَل فــي الــدار ، وال إلــه إّال اهللا ، وٕاذا فصــلت 

بین (ال) وما تعمل فیه فلیس إّال الرفع نحو : ال في الدار رجٌل ، وال عندي غالٌم " . فاكتفى 

الفصــل بــین (ال) واســمها ، وأغفــل شــرطین المصــّنف بــذكر شــرط واحــد لإلعمــال وهــو عــدم 

  .      ٣٤) ینظر: الصفحة :١(

  .      ٤١) ینظر: الصفحة :٢(

.     ٤٤) ینظر: الصفحة :٣(
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آخــرین همــا : أن یكــون معمولیهــا نكــرتین ، وعــدم تكرارهــا ؛ لــذا فــإّن كتابــه ال یعــّد مــن الكتــب 

النحویة المطولة وٕاّنما من الكتب التعلیمیة كما ذكرنا ، ویبدو لنا من خالل ذلـك أّن الشـعراني 

یوّضح لطلبته ما أوجزه لحاجتهم إلى ذلك .

الــواردة فــي الكتــاب إلــى أصــحابها علــى الــرغم مــن كثرتهــا ، فلــم نجــد ذكــرًا م إســناد اآلراءعــد -٢

)١(لعالم نحوي متقّدم على المؤلف ، إّال في موضع واحد یحكي عن (ما) الحجازیة ، قال فیه

إّال) نحو: (ما زید إّال قائمًا) رفعـت الخبـر"ب(: "قال شیخنا رحمه اهللا فإن كان الكالم منقوضًا 

شــیخنا) نــور الــدین الســنهوري الـذي درس علیــه الشــعراني شــرح شــذور الــذهب ب(، ولعـّل المــراد 

البن هشام وشرح األلفیة للمكودي .

أثنـاء عـرض القواعـد النحویـة وٕالـى بعـض القـراءات إلـى اآلیـات القرآنیـة–غالبـًا –االستناد  -٣

عـــن االستشـــهاد بـــبعض األحادیـــث القرآنیـــة مـــع التمثیـــل بالتراكیـــب النحویـــة الســـلیمة ، فضـــًال 

النبویة والشواهد الشعریة .

بــین البصــریین والكــوفیین إّال فــي موضــع واحــد صــّرح بــذلك تحاشــي ذكــر الخالفــات النحویــة -٤

: " فــإّن هــذه الحــروف والظــروف كّلهــا ترفــع )٢(أثنــاء كالمــه علــى الحــروف الرافعــة قــال فیــه 

نــد البصــریین فــال عمــل لهــا البتــة وٕاّنمــا یقــع بعــدها األســماء واألخبــار عنــد الكــوفیین ، وأّمــا ع

المبتدأ والخبر وهو األصح ".وفي موضع آخر أشار إلى الخالف من غیر أن یصّرح به قـال 

: " ال یضـــاف الشـــيء إلـــى وصـــفه فـــال یقـــال : (زیـــٌد القـــائم) و(عمـــرو الخـــارج) ، وقـــد )٣(فیـــه 

مسجُد الجامع) " .(یضاف على قّلة كقولهم : 

برّمتــه بمـا فیـه مــن ألمثلـة والشــواهد هـي التــي تحـاكي الموضــوع النحـوي أو الصـرفيجعـل ا -٥

جزئیــات مــن غیــر التصـــریح بــذلك كلّــه ، فمـــثًال عنــدما أراد بیــان أنمـــاط التعبیــر عــن أســـلوب 

: " وأّما التحذیر فقولك :(األسَد األسـَد) و(خـلِّ الطریـَق) )٤(التحذیر اكتفى بالتمثیل لذلك بقوله

تعالى :(ناقَة اِهللا وسقیاها) ، اي : احذروا ناقة اهللا وال تمسـوها بسـوء ،وفـي الحـدیث : قال اهللا 

(إّیاكم وخضراَء الّدمن) ". وكذا عندما أراد أن یبـّین أنـواع التمییـز اكتفـى بالتمثیـل لـه كمـا هـو 

.)٥(مبّین في موضعه

  .      ٣٥الصفحة :) ینظر: ١(

  .      ٣٦) ینظر: الصفحة :٢(

.      ٥١) ینظر: الصفحة :٣(

.       ٤٥) ینظر: الصفحة : ٤(

  .      ٤١) ینظر: الصفحة :٥(
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)١(مـن ذلـك قولـه –لـب فـي الغا – عرض اآلراء النحویة التي تمّثل مذهب جمهور النحویین -٦

: "إّن نون التثنیة ونون الجمع یسقطان عنـد اإلضـافة" ، وأحیانـًا یـذكر الشـعراني رأي بعضـهم 

: " ورفـع هـذه االسـماء )٢(ویعدل عن رأي الجمهور من ذلك قوله في إعراب األسماء الخمسـة 

قّل بـــرأي خـــاص یكـــون بـــالواو ونصـــبها یكـــون بـــاأللف وجّرهـــا بالیـــاء " ، ونـــراه حینـــًا ثالثـــة یســـت

: إّن االســم المختــوم بــألف التأنیــث المقصــورة أو )٣(فیخــرج عــن مــذهب النحــاة مــن ذلــك قولــه

الممدودة یمنع من الصـرف للتأنیـث والصـفة خـالف الجمهـور الـذي یـرى أّن ألـف التأنیـث تعـّد 

سببًا لمنع الصرف یقوم مقام سببین وأّن الوصفیة ال أثر لها في المنع .

: شواهده :ثانیًا 

قمـة القـرآن الكـریماعتمد الشعراني في بیان مباحثه النحویة علـى شـواهد متنوعـة ، وكـان 

آیة ، استدّل بها علـى مسـائل نحویـة مختلفـة ، مسـتندًا علـى )٩٣(باالستشهاد عنده ، إذ استشهد 

مـن أنمـاط قسم منها لتثبیت قاعدة متفق علیها أو قاعدة معینة خارجة عـن االتفـاق أو لبیـان نمـط 

التعبیر مثل التمثیل لطریقة من طرائـق التحـذیر بقولـه تعـالى : " ناقـَة اِهللا وسـقیاها " . وتنـاول فـي 

قسم آخر بعض اآلیات التي دار حولها نقاش وجدل كما في قوله تعالى : " وأسّروا النجوى الذین 

.)٤(ظلموا " 

–احــدة ، مكتفیــًا مــن اآلیــة والــذي لحظنــاه كثــرة اآلیــات التــي یعرضــها الشــعراني لقضــیة و 

بـــذكر القـــدر الـــذي یتصـــل بموضـــوع االستشـــهاد . ورّبمـــا یرجـــع الســـبب فـــي كثـــرة الشـــواهد -غالبـــاً 

القرآنیة إلى هدف المصـّنف الواضـح مـن عنـوان كتابـه وهـو منـع المتعلمـین مـن الوقـوع فـي الخطـأ 

.)صّلى اهللا علیه وسّلم(في كتاب اهللا وسنة نبیه 

، قـراءات )٣(علـى قضـایا نحویـة بلـغ ذلـك بـالقراءات القرآنیـةاسـتدّل فضًال عن ذلك فقـد

فبــدا لنــا الشــعراني ممــن ال یعــارض االستشــهاد بــه ولكــن شــواهده جــاءت قلیلــة الحــدیث النبــويأّمـا 

أحادیث .)٣(انحصرت في 

فانحصــر ذلــك فـي شــعر واحــد ورجــز واحــد وكالهمــا وردا بــال الشــواهد الشــعریةوقـد قلّــت 

نسبة .

  .     ٢٣) ینظر: الصفحة :١(

  .      ٢٢) ینظر: الصفحة :٢(

  .      ٢٨-٢٧) تنظر: الصفحتان : ٣(

  ) . ٣) سورة األنبیاء ، اآلیة : (٤(
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ثالثًا : مصطلحاته : 

فــــي  - بصــــریةإّن المصــــطلحات النحویــــة التــــي اســــتخدمها الشــــعراني هــــي مصــــطلحات 

ومـا إلـى ذلـك ، المنصـرفكالجّر والضمیر والظرف والالزم والمتعدي والمنصرف وغیـر -الغالب

الــذي یقابــل )یســّم فاعلــهمــا لــم(فقــد انحصــرت عنــده فــي مصــطلحي الكــوفیینأّمــا مصــطلحات

مـــع اســـتخدامه مصـــطلح (النعـــت)) عنـــد البصـــریین ، ومصـــطلح النائـــب عـــن الفاعـــلح (مصـــطل

الـذي یقابـل )التعدي واالنحطاط(أیضًا ، فضًال عن ذلك فقد أضاف الشعراني مصـطلح الصفة)(

أثنـــاء حدیثـــه عـــن حـــرف الجـــّر (عـــن) ، وقـــد ثبـــت أّن (التعـــدي) مصـــطلح (المجـــاوزة) مصـــطلح 

اط) فلم نقف على ذكر له . استخدمه العكبري أّما (االنحط

رابعًا : مذهبه النحوي :

، ن بصــري المــذهب وٕان لــم یصــّرح بــذلكإّن الشــعراني وهــو یعــرض لجهــوده فــي النحــو كــا

والحقائق اآلتیة تدّل على ذلك : 

اســـتخدامه للمصـــطلحات النحویـــة بشـــكل واســـع كمــــا ذكرنـــا ، أّمـــا مصـــطلحات الكـــوفیین فقــــد .١

صطلحي (النعت) و(ما لم یسّم فاعله) .اقتصر استخدامه على م

: " وتقــول فـي األمــر المخاطـب بغیــر )١(تأییـده لمــذهب البصـریین وتصــحیحه ، مـن ذلــك قولـه.٢

الالم : (اذهْب) و(اضرْب) لكـن الصـحیح أّن هـذا مبنـّي علـى الوقـف ولـیس بمجـزوم " ، وهـذا 

للجمــع واالشــتراك ، وال : " فأّمــا (الــواو) فهــي )٢(هــو رأي البصــریین . وقــال فــي موضــع آخــر

توجب الترتیب على األصح " فمن قـال : إّن (الـواو) للترتیـب هـم الكوفیـون ، ونفهـم مـن كلمـة 

(األصح) أّن الشعراني یمیل إلى رأي مخالفیهم نعني البصریین .

من خالل عرض المسائل النحویة وٕان لم یصّرح بـذلك،  -في الغالب–تبنیه للمذهب البصري .٣

یاالرحمن) و(یاالرجـل) " (:"وال تدخل (یا) على ما فیه األلف والالم ، فال یقال:)٣(من ذلك قوله

، وهذا هو مذهب البصریین بخالف ما نقل عن الكوفیین والبغدادیین إجـازة ذلـك ، وكـذا قولـه 

: " فهــذه الحــروف كّلهــا تنصــب األســماء وترفــع األخبــار "، )٤(عــن األحــرف المشــبهة بالفعــل 

ن أیضًا أّمـا الكوفیـون فقـد نقـل عـنهم قـولهم : إّن تلـك الحـروف ال تعمـل فـي فهذا رأي البصریی

الخبر وٕاّنما هو باٍق على رفعه قبل دخولها . 

.     ٥٢) ینظر: الصفحة :١(

  .     ٥٧) ینظر: الصفحة :٢(

  .      ٤٣) ینظر: الصفحة : ٣(

  .     ٣٧) ینظر: الصفحة :٤(
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اللباب في المیزان
یمكن للقارئ معرفة قیمة كتاب اللباب العلمیة من خالل المحورین اآلتیین : 

أوًال :مزایاه : 

ضـیفه إلـى الرصـید المعرفـي فـي حقلـه ، بیـد أّن مـن تبرز مكانة أّي كتاب مـن خـالل مـا ی

العلوم ما یشوبها شيء من االستقرار وال سّیما علم النحو ، وحینئٍذ تبرز قیمـة الكتـاب فـي جوانـب 

أخرى نجملها باآلتي :

المنهج التعلیمي الذي تبّناه الشعراني الذي یعین القارئ على الفهم ، ویجّنبه الوقوع في الخطـأ .١

 عّز وجّل وفي كالم نبّیه (صّلى اهللا علیه وسّلم) ، فقد نظر إلى قواعد اللغة من في كتاب اهللا

جهــة العوامــل ، موّضــحا ارتبــاط تلــك القواعــد بــالمعنى ، وحــرص علــى بیــان موقــع الكلمــة فــي 

السیاق ، وتأثیر مـا قبلهـا علیهـا ، مـع إیـراده شـواهد قرآنیـة كثیـرة قـد ال نجـدها بهـذه السـعة فـي 

حــاوًال إشــاعة الصــحیح مــن التراكیــب اللغویــة ، وقــد بــدا  الشــعراني مــن خاللهــا كتــاب آخــر م

مستوعبًا لجوانب النحو ولمسائٍل تتعّلق ببنیة الكلمة .

امتاز اللباب بإسلوبه السهل وبحسن العـرض والتنظـیم والتقسـیم الـذي تخلـل األبـواب والفصـول .٢

تقسـیمه المجـرورات إلـى أربعـة أقسـام ، مّما یسّهل الفهم واالستیعاب على الدارس ، مثال ذلـك 

المجرور بالحروف الجارة ، وبحروف القسم ، والمجـرور باإلضـافة إلـى الظـروف ، والمجـرور 

باإلضافة إلى األسماء المختّصة ، فضًال عن  تكثیـف المـادة العلمیـة بشـكل نـراه أحیانـًا یخـدم 

ي ذلك إّال نزوًال عند رغبة المتعلمـین الغایة المرجوة ، وأحیانًا ال یحقق ذلك . وما فعل الشعران

من طلبته .

علیه : ثانیًا : المآخذ

على الرغم مّما قلناه من مزایا عاّمة تراءت لنا مـن خـالل دراسـة كتـاب (اللبـاب) فغّنـه فـي 

الوقت نفسه تبرز بعض المآخذ علیه تتمّثل بما یأتي : 

ني في كتابه یالحـظ أّنـه لـم یـأِت بجدیـد إّن الدارس لقضایا النحو والصرف التي أوردها الشعرا.١

إّال فــي بعــض اآلراء التــي ینفــرد بهــا ، فهــو لــیس إّال جّماعــًا لمــا قالــه المتقــّدمون ، وٕاّن قضــایا 

النحو قد اختمرت في ذهنه ثّم عاد فبسطها بأسلوب تعلیمي میّسر للقارىء 

من خالل فصول عرضها فـي إّن الشعراني قد اهتم بدراسة االسم من أقسام الكالم مفّصًال له .٢

الباب األول ومن ثّم في أبواب الكتاب عامة ، وأغفل البحث في الفعل والحرف ، فلم یتحّدث 

عنهمــا إّال عرضــیًا أثنــاء كالمــه عــن االســم بوصــفهما عــاملین مــؤّثرین فیمــا بعــدهما مــن غیــر 

تفصیل .
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–عات النحویــة كــان إّن أســلوب اإلیجــاز الــذي اعتمــده الشــعراني فــي تنــاول عــدد مــن الموضــو .٣

مخّال ، فقد أغفل المصّنف كثیرًا من المسائل المهمة للمتعّلم ، وبدا لنا مـتعّجًال  –في الغالب 

في عرضه للموضوع ، مثال ذلـك كالمـه عـن المعـارف إذ وجـدناه یكتفـي بـذكرها والتمثیـل لهـا 

فقط من غیر أّي تفصیل .

مثـــل المشـــتقات العاملـــة عمـــل الفعـــل ، إّن الشـــعراني أغفـــل عـــددًا مـــن الموضـــوعات النحویـــة.٤

.)ما النافیة(والحروف العاملة عمل (لیس) ما عدا 

ومهما یكن فإّن هذه المآخذ ال تقلل من شأن الكتاب ، وبخاّصـة إذا وضـعنا فـي االعتبـار 

أّن واضـــع هـــذا التـــألیف هـــو لـــیس مـــن المختّصـــین فـــي النحـــو وٕاّنمـــا هـــو متصـــّوف لیســـت غایتـــه 

جمیع جوانبه وٕاّنما فهم الیسیر منه بالشكل الذي یحفظ تالمذته من الوقوع في استیعاب النحو من

، وقـد كمـا هـو واضـح مـن عنـوان الكتـاب)صّلى اهللا علیـه وسـّلم(اللحن في كتاب اهللا وكالم رسوله 

أبى الشعراني أن یدرس تالمذته النحو إّال على یدیه فتعّلم وعّلم .

مقدمة التحقیق
دمة على المحاور اآلتیة :وتشتمل هذه المق

توثیق نسبة الكتاب للشعراني : أوًال: 

لقد ذكرت كتب التراجم التي ترجمت للشعراني تآلیف كثیرة له في فنون مختلفـة ، وأغفلـت 

ضـمن مؤلفاتـه النحویـة ، مقتصـرة علـى إیـراد اسـم كتـابین لـه فـي )لبـاب اإلعـراب(عن ذكر كتـاب 

. ولعـّل )علـم العربیـةالمقدمـة النحویـة فـي(و  )البـن مالـكمختصر األلفیة(:هذا المجال همـا 

الكتــاب الــذي بــین أیــدینا هــو واحــد مــن الكتــابین المــذكورین ، ونحــن نــرّجح أن یكــون هــو الكتــاب 

الثاني ؛ ألّنه یمّثل مقدمة نحویة تعكس مسـائل مهمـة ومختصـرة فـي موضـوعات النحـو والصـرف 

نبـــه الوقـــوع فـــي الخطـــأ مـــن غیـــر الولـــوج فـــي حیثیـــات تخـــدم القـــارئ وتعینـــه علـــى الفهـــم الـــذي یج

الموضوع وتفصیالته ، وهذا الكتاب مختلف في ترتیب أبوابه وفصوله عن ترتیب أبواب األلفیة . 

وقد نّص الشعراني نفسه في مقدمة اللباب بعنوان كتابه مّما یثبت صـّحة النسـبة ، إذ قـال 

" . فضـًال عـن ذلـك فقـد نّصـت السـّنة والكتـاب لباب اإلعـراب المـانع مـن اللحـن فـي: " وسـّمیته 

إحدى النسختین التي بین أیدینا على العنوان نفسه منسوبًا إلى المؤلف نفسه ، واهللا تعالى أعلم . 

ثانیًا : وصف مخطوطات الكتاب :

، جعلنا واحدة منها أصـًال لباب اإلعراب) (لقد تیّسر لنا االّطالع على نسختین من كتاب 

قیق ، أّما النسخة الثانیة فكان الرجوع إلیها لغرض المقابلـة وبیـان بعـض الزیـادات التـي زادهـا للتح

الناسخ ، مع تصحیح األخطاء التي وقعت في النسخة األصل .
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م) أصًال یعود إلى جودة الخط ووضوحه وخلوهـا ب(وسبب اختیارنا للنسخة التي رمزنا لها 

ع) ، وفیمــا ب(ألقــدم مــن النســخة الثانیــة التــي رمزنــا لهــا مــن التصحیح،فضــًال عــن كونهــا النســخة ا

یأتي وصف لهاتین النسختین : 

النسخة األولى : -١

وتقــع فــي إحــدى وثالثــین ورقــة ، فــي كــّل ورقــة صــفحتان ، وفــي كــّل صــفحة تســعة عشــر 

كلمــات ، وقــد كتبــت بخــط واضــح ،  ١٠-٦ســطرًا ،وعــدد الكلمــات فــي الســطر الواحــد تتــراوح بــین 

عنوانات أبوابها وفصولها ومباحثها یخط غامق واكبر من المستعمل في كتابة المخطوط . وكتبت 

وهــذه النســخة قلیلــة االســتدراكات مــن قبــل ناســخها مصــلح الــدین الشــعراني ، وفیهــا ســقط 

م) علـى اسـم الناسـخ ، وكـان ب(بسیط ال یقلل من قیمتها وال یؤّثر على مضمونها ، وقـد رمزنـا لهـا 

ابــة هــذه النســخة یــوم الخمــیس المصــادف الثــامن عشــر مــن شــهر شــعبان ســنة ثمــاٍن الفــراغ مــن كت

ومائة وألف من الهجرة .

النسخة الثانیة : -٢

وتقع في ثماني عشرة ورقة ، في كّل ورقة صفحتان،وفي كّل صفحة ثالثة عشـر سـطرًا ، 

غیـر تمییـز بـین كلمـة ، وقـد كتبـت بخـٍط جّیـد مـن ١٢-٦وعدد كلمات السـطر الواحـد تتـراوح بـین 

كتابــــة المخطــــوط وكتابــــة األبــــواب والفصــــول والمباحــــث ، وفــــي هــــذه النســــخة كثیــــر مــــن الشــــطب 

واالســتدراك والتصــحیح مــن قبــل ناســخها علــي عبــد الباســط وشــيء مــن الســقط  ، فضــًال عــن خلــو 

وم الصفحة األولى من عنوان الكتاب ، وفیها : " وقف هذا الكتاب السّید محمود الخیر ابـن المرحـ

السّید یوسف الحتو على من ینتفع به من طلبة العلم تدریسـًا ومراجعـًة ونقـًال ، وجعـل مقـّره بجـامع 

  الخ " . ٠٠٠الشهید بالحیالیة 

ع) ، وكان الفراغ من نسخها یوم الجمعة مـن شـهر ربیـع الثـاني ب(وقد رمزنا لهذه النسخة 

سنة ألف ومائتین وثالثة وثالثین .

یق :ثالثًا : منهج التحق

إّن تحقیق النص أمانة كبرى تقع على كاهل المحقـق ، فینبغـي علیـه أن یتعهـَد الـنص وال 

یبخل علیه بالجهد وال بالوقت حتى یخرجه إلى المكتبة بالصـورة التـي أرادهـا المصـّنف لكتابـه مـن 

:غیر العبث تعمدًا أو سهوًا ، وانطالقًا من هذه األمانة شرعنا في عملنا على المنهج اآلتي

اتخـــذنا إحـــدى النســـختین أصـــًال معتمـــدًا فـــي التحقیـــق ، وقـــد رمزنـــا لهـــا بـــالرمز (م) ، ورمزنـــا .١

لألخرى بالرمز (ع) .
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حّررنا النص بعنایة ودقة وعلى وفق القواعد اإلمالئیة والنحویة من أجل الوصول إلـى الـنص .٢

مـــع تجـــاوز ذكـــر الصـــحیح . واســـتكماًال لهـــذا شـــّكلنا الـــنص واألمثلـــة والشـــواهد الـــواردة فیـــه ، 

الفروق اإلمالئیة غیر الجدیرة باإلثبات بین النسختین المعتمدتین ؛ خشیة إغراق الهـامش بمـا 

ال طائل تحته ، فمثًال ثمة فرق في كتابة األلف فورد في نسخة (أعلى) وفي أخرى (أعال)

حافظنـــا علـــى نـــص المخطـــوط ، فلـــم نغّیـــر فـــي مـــتن الكتـــاب إّال فـــي مواضـــع ؛ لعـــدم ســـالمة .٣

ألسلوب أو لخطأ وقع به الناسخ ، وقد أشرنا إلى ذلك في الحاشیة . ا

ضــبطنا عالمــات التــرقیم ، وأثبتناهــا فــي المواضــع المناســبة بــین الكلمــات والجمــل والعبــارات؛ .٤

ألنها تساعد القارئ على قراءة النص قراءة صحیحة ، وتمّكنه من فهم المراد .

لصــــواب منهمــــا مــــع بیــــان أوجــــه االخــــتالف بینهمــــا ، قابلنــــا النســــختین المعتمــــدتین ، وأثبتنــــا ا.٥

والزیادات والسقط الحاصل فیهما .

خّرجنــا الشــواهد الــواردة فــي الــنص مــن مصــادرها ، فبّینــا فــي اآلیــات القرآنیــة اســم الســورة ورقــم .٦

اآلیة ، وبّینـا ضـعف األحادیـث الـواردة ، أّمـا األشـعار واألراجیـز وهـي قلیلـة فقـد خّرجناهـا مـن 

صحابها بعد إتمام الشاهد وٕاثبات نسبته إلى قائله . دواوین ا

القتصـار الشــعراني علــى ذكــر عــالٍم واحــٍد وهــو ابــن مســعود مــن أصــحاب القــرآءات فــي عمــوم .٧

المتن فقد ترجمنا له بإیجاز من خالل الرجوع إلى كتب التراجم.

فه ببیان مدى اآلراء النحویة والصرفیة التي عرضها الشعراني في مصن -في الغالب  –وثقنا .٨

توافقها مع ما قاله النحاة المتقدمون أو المعاصرون للشعراني وذلك بـالرجوع إلـى متـون النحـو 

، مع اثبات اسم المصدر مفّصًال واسم المؤلف في أول ذكر له . 

فّصــلنا مــا أجملــه المؤلــف وأوضــحنا مــا أبهمــه ، فقــد حاولنــا توضــیح عــدد مــن المســائل التــي .٩

فائدة واستئناسًا بالمصادر والمراجع .یعرضها ؛ اتمامًا لل

ألحقنا بالدراسة صورًا عن النسختین اللتین تّم الرجوع إلیهما في التحقیق ..١٠

صـنعنا للكتــاب فهــارس للشــواهد الـواردة فــي متنــه وأثبتنــا مواضـع ورودهــا ، واشــتمل ذلــك علــى .١١

لألشعار واألرجاز.فهرسة لآلیات القرآنیة ، وللقراءات القرآنیة ، ولألحادیث النبویة ، و 

استعملنا في التحقیق أقواسًا متنوعة كّل واحدة منها لها داللة خاصة ، وهي :.١٢

﴾                  لآلیات القرآنیة .٠٠٠﴿-

))                 لألحادیث الشریفة .٠٠٠((-

)                للقرآءات القرآنیة . -٠٠٠-(-

لألشعار .                -)٠٠٠(- -

*                  ألنصاف األشعار واألراجیز . ٠٠٠*  -

)                    للتراكیب النحویة والكلمات .٠٠٠(  -
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]                    لزیادة من المحقق یتطلبها السیاق . ٠٠٠[  -

>                لحصر السقط الواقع في إحدى النسختین .                  ٠٠٠<          -
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النص المحقق:القسم الثاني
كتاب لباب اإلعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب

عالُم العامُل ، فریـُد دهـِرِه ، ووحیـُد عصـرِه ، العـارُف بـاِهللا تعـالى والـّداّل قال الشیُخ اإلماُم ال

األنصـاري ، نفعنـا اُهللا عبـد الوهـاب الشـعرانيعلیه ، القطُب الرّباني ، والعارُف الصمداني سیدي 

المبـین ، الحمد ِهللا ربِّ العـالمین وأشـهد أن ال إلـه إّال اهللا الملـك الحـقّ  )١(تعالى والمسلمین ببركاته

عبـده ورسـوله ، سـیِّد األولـین واآلخـرین ، )٢()صـّلى اهللا علیـه وسـّلم(وأشهد أّن سیِّدنا ونبّینا محمدًا 

آلهم وصحبهم أجمعین وبعد : )٣(اللهّم صلِّي علیه وعلى سائِر األنبیاِء والمرسلین و<على>

رجـــاًء أن  ؛حــِو یــوٍم مــن نــوِر كــالِم العــرِب الفصــحاِء فــي ن )٤(فهــذا كتــاٌب نفــیٌس اقتبســته 

)عـزَّ وجـلّ (لطریـِق اِهللا  )٥(ولیعـرف بـه إخواننـا المریـدون  ؛أكتب في حزِب أنصـار دیـِن اِهللا تعـالى 

لیحكـوا الكـالَم ؛)صّلى اهللا علیه وسّلم(وكالِم رسوِل اِهللا  )٦()عزَّ وجلّ (مواطَن اللحِن في كالِم اِهللا 

اللسـاِن ، )٧(راِء فـي زماننـا ال یعتنـون بإصـالِح الكالَم على صورِة ما جاء مـن الـوحي،إِذ غالـُب الفقـ

ویلحنون كثیرًا في القرآن واألحادیِث . وشرط الفقیِر أن یكوَن عالمًا بجمیِع علوِم الشریعِة وتوابعهـا 

.)رضي اهللا عنه(كما علیه جماعة سیِّدي أبي الحسن الشاذلي 

سـلك ألّنـه َمـنْ  ؛ِة فـي كتـِب النحـاِة وٕانَّما وضعُت هذا الكتاَب للفقراِء ولم أدفعهم إلى القـراء

أحٍد من أهِل الطریِق ال ینبغي لـه أن یأخـَذ علمـًا مـن العلـوم إّال علـى لسـاِن شـیخِه ،  )٨(على یدي 

كـان ِمّنـا : َمـنْ سهم ، ولسان حال أهل الطریـق یقـولفي ذلك مزیُد ذوٍق یدركونه في نفو )٩(وللفقراء 

فال یأخذ عن أحد إّال عّنا . 

فـــي (ع) : " بســـم اهللا الـــرحمن الـــرحیم وبـــه ثقتـــي ، قـــال ســـّیدنا وموالنـــا وأســـتاذنا العـــارف بـــاهللا تعـــالى ، مربـــي  )١(

، القطب الرّباني والعالم الصمداني موالنا الشیخ عبد الوهاب بن المریدین ، وقدوة السالكین ، وعمدة المحققین 

المرحوم أحمد بن المرحوم الشیخ علي اللشعراني رضي اهللا تعالى عنه وأرضاه ، وجعل الجنة منقلبه ومثـواه ، 

وأعاد علینا وعلى المسلمین من بركاته وبركات علومه وأسراره في الدین والدنیا واآلخرة آمین " .

  " .٠٠٠ي (ع) : " وأشهد أّن محمدًا عبده ورسولهف )٢(

> سقط من : (ع) .٠٠٠) <٣(

  " .٠٠٠في (ع) : " نفیس مقتبٌس اقتبسته )٤(

) فـــي (ع) : (المریـــدین) والروایتـــان صـــحیحتان ، فـــالرفع علـــى البدلیـــة ، والنصـــب علـــى المفعولیـــة علـــى تقـــدیر ٥(

(اخص) او (اعني).

في (ع) : (تعالى) .) ٦(

ع) : (اصطالح) ، والصواب ما أثبتناه .في () ٧(

  ) .  ٠٠٠في (ع) : (على ید أحد ) ٨(

  ) .٠٠٠في (ع) : (وٕاّن للفقراء) ٩(
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فـي بیـاِن االسـِم ومباحثـِه ، البـاُب األوُل بُت هذا الكتاَب على سـتِة أبـواٍب وخاتمـٍة ، وقد رتّ 

فـــي المنصـــوباِت وأنواعهـــا البـــاُب الثالـــثُ فـــي المرفوعـــات وأنواعهـــا االثنـــي عشـــر ، البـــاُب الثـــاني

التوابـِع فـي بیـاِن البـاُب الخـامُس في المجـروراِت والمجزومـاِت معـًا ، الباُب الرابعُ الخمسة عشر ، 

الخاتمـةفي بیان األربعِة األبواِب الخارجـِة عـن اإلعـراب، الباُب السادُس لما قبلها في اإلعراِب ، 

الفاعلیة والمفعولیـة واإلضـافة )١(في بیان زبدِة علم النحِو ، وٕاّنه كّله یدور على ثالثِة أقطاٍب وهي 

مطــوالِت وأغنــى َمــنْ واإلضــافة .   فــأكِرم بــِه مــن كتــاٍب جمــع مــع صــغر حجمــِه مجمــوِع مــا فــي ال

طالعه عن جمیع المختصراِت . 

، جعلــه اُهللا خالصــًا )اإلعــراِب المــانَع مــن الّلحــِن فــي الســّنِة والكتــابِ )٢(ُلبــاَب (وســّمیته : 

لوجهِه الكریم ونفع بِه المسلمیَن آمین .

وللشروع في أبواِب الكتاِب أقوُل وباِهللا التوفیق :

السم ومباحثھفي بیان ا:الباب األول
ما َصـحَّ أن یخبـر عنـه )٣(>كلِّ <اعلم یا أخي رحمك اهللا تعالى أنَّ االسَم هو عبارة عن 

، نحو: (َزْیٍد) و(َعْمـر)٤(بخبر المعرُب فـو) و(فَـَرٍس) و(َحَجـٍر) ونحـو ذلـك، ثـّم هـو معـرٌب ومبنـيٌّ

ٍد). وأّمـا ْیـَرْرُت بزَ دًا) و(َمـْیـْیـُت زَ أَ ٌد) و(رَ اَء َزْیـما تغّیر آخُره بتغّیِر العوامِل الداخلِة علیه، كقولك: (جَ 

المبنـــيُّ فهـــو مـــا یســـتقرُّ آخـــرُه علـــى حالـــٍة واحـــدٍة وال یتغّیـــر بتغیُّـــر العوامـــِل الداخلـــِة علیـــه، كقولـــك: 

َرْرُت بَمْن َضَرَبك). ْیُت َمْن َضَرَبك) و(مَ أَ ي َمْن َضَربك) و(رَ اَءنِ (جَ 

، وكلُّهــا تــدخل علــى االســِم المــتمكِِّن وحركــاُت اإلعــراِب ثالثــٌة رفــٌع  ، وأّمــا )٥(وَنْصــٌب وَجــرٌّ

، إّال أنَّهــم وضــعوا فــي الفعــِل المضــارِع مكــاَن الجــرِّ  ــُع والنَّْصــُب وال یدخلــه الجــرُّ ْف الفعــل فیدخلــه الرَّ

ك: كقولـ )٦(>وحركـاُت البنـاِء ثالثـة َضـمٌّ وفَـْتٌح وَكْسـرٌ <صـرف الفـتح كمـا سـیأتي نالجزم وفیما ال ی

(َحْیُث) و (َكْیَف) و(هؤالِء). 

) ، والصواب ما أثبتناه .٠٠٠في (م) : (وهو) ، وفي (ع) : (وعلى الفاعلیة )١(

  ) .٠٠٠في (ع) : (وسمیته بلباب )٢(

  ) .ع(سقط من: <...> ) ٣(

، وعّرفـــه النحویـــون  ٤٨الزّجـــاجي : –األوســـط . ینظـــر : اإلیضـــاح فـــي علـــل النحـــو ) وهـــذا هـــو حـــّد األخفـــش٤(

ابـن –تعریفات متنّوعة أشهرها مـا دّل علـى معنـى فـي نفسـه غیـر مقتـرن بـزمن . ینظـر : األصـول فـي النحـو 

  .   ٧٤ -٧٣الفاكهي :  –، وشرح الحدود النحویة  ١/٣٥، وشرح الرضي على الكافیة :  ١/٣٨السّراج : 

لالمفّصـشـرح، ینظـر:المنصرف غیر المشبه للحرف وللفعل مع الرسوخ في االسمیة) ویراد به االسم المعرب ٥(

  . ١/٣٥، وشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: ١/١٦٤ابن یعیش:–لالمفصّ 

  ) .م( سقط من:<...>  )٦(
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فصل في بیان حروف تنوب عن الحركات
:على ثالثِة أضربٍ  يوه

)كَ ) و(َحُمـــوْ كَ ) و(َأُخـــوْ كَ وْ بــــُ◌ُ التـــي هـــي: (أَ )١(الخمســـةِ ســـماء: فـــي األ الضـــرُب األول

، )٣(بالیــاءِ )٢(هــااٍل). ورفــُع هــذِه األســماء یكــون بــالواو ونصــُبها یكــوُن بــاأللِف وجرُّ َك) و(ُذو َمــوْ ُفــو(

.َرْرُت بأِخِیَك)ْیُت أخاَك) و(مَ أَ ي أُخوَك) و(رَ اَءنِ تقول: (جَ 

یداِن) )٤(: التثنیة والجمعالّضرُب الثاني ، وذلك أّن رفَع التثنیِة باأللِف تقول: (جاَءني الزَّ

ْیــَدیِن) و(َمــَررْ  یــداِن) ونصــَبها وجرَّهــا بالیــاِء المفتــوِح مــا قبلهــا نحــو: (َرأْیــُت الزَّ ْیــَدیِن). وأّمــا الزَّ ُت بالزَّ

ُموَن)، وأّمـا نصـُبه وجـرُّه فیكـون بالیـاِء المكسـوِر مـا لِ ْسـي المُ اَءنِ الجمُع فیكون رفُعـه بـالواو نحـو: (َجـ

ــُت المُ  ونــوُن الجمــِع )٥(َن)، وتكــون نــوُن التثنیــة مكســورةً یْ مِ لِ ْســَن) و(َمــَرْرُت بالمُ یْ مِ لِ ْســقبلهــا نحو:(رأْی

هما.مفتوحًة ؛ لیفّرَق بین

أن  اوالفصــیُح فیهــألجنــاس ،وهــي كلمــة یكّنــى بهــا عــن أســماء ا،(َهــٌن)ألســماءلــى هــذِه اإ) أضــاف النحویــون ١(

عـرب بـالحروف خالفـًا لمـا نقـل عـن تف اتمامهـإمع جـواز على لغة النقص ون عرب بالحركات الظاهرة على النّ ت

، ٢/٤١٥ ســیبویه :-ینظــر: الكتــاب.تمـام وهــو محجــوج بحكایــة سـیبویه ذلــك عــن العـربنكــر اإلأاء الــذي الفـرّ 

:األشـموني-ومـنهج السـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك،١/٤٩، وشـرح ابـن عقیـل: ١٥٤-١/١٥٣ل: وشرح المفّصـ

١/٦٩ .  

.)یكون بالیاء(: )ع() في ٢(

سماء بالحروف شـروطًا أربعـة، عراب هذِه األإواشترط في -وهو المشهور–هذا هو مذهب بعض الّنحویین ) ٣(

رة، والرابــع: أن ن مكّبــم، والثالــث: أن تكــو لــى غیــر یــاء المــتكلّ إحــدها: أن تكــون مضــافة، والثــاني: أن تضــاف أ

   رة علــــــــى الــــــــواو واأللــــــــف هــــــــا تعــــــــرب بحركــــــــات مقــــــــدّ أنّ ونقــــــــل عــــــــن جمهــــــــور البصــــــــریین تكــــــــون مفــــــــردة.

وفیهـا وصّححه عـدد مـن المتـأخرین، وقیل:إّنهـا معربـة بالحركـات والحـروف معـا، وهنـاك آراء أخـرى،،والیاء

فــراد، واللغــة لظــاهرة قیاســًا علــى حالــة اإلبالحركــات الغــة الــنقص، فتعــربخریــان عــن العــرب، األولــى: ألغتــان 

فتعــرب بحركــات مقــّدرة علــى لــزام آخرهــا األلــف المنقلبــة عــن المهــا فــي األحــوال الــثالث إالقصــر، أي الثانیــة: 

 -١(م:أبوالبركـات األنبـاري–في مسائل الخـالف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین نصافاأللف، ینظر: اإل

- ١/٤١٥أبــو حیــان:–وارتشـاف الضــرب مـن لســان العـرب ، ١٥٤١٥٣-/١، وشـرح المفصــل: )٣٣-١/١٧

   . ١/٤٤وشرح ابن عقیل:  ٤١٧

ن) ین واثنتـــی(اثنــلــى مضــمر، وإلتــا) مضــافین ال وكِ ) ویــدخل ضــمن هــذا الضــرب الملحــق بــالمثنى، نحــو: (ِكــ٤(

  الخ.  ن)ین) و(بنین) و(عالمی(أهل لى التسعین) وإن یوالملحق بجمع المذكر السالم نحو: (عشر 

اء فتحهــا مــع الیــاء علــى لغــة بنــي زیــاد بــن فقعــس وبنــي أســد، الكســائي والفــرّ حكــىعلــى مــذهب البصــریین، و  ) ٥(

ذا إوســبب كســـر النـــون فـــي المثنـــى یكمـــن فـــي كونـــه تنوینــًا ســـاكنًا فـــي األصـــل، فاألصـــل فـــي تحریـــك الســـاكن 

، والتصـریح علـى ١/٨٥كافیـة: وشرح الرضـي علـى ال،١/٦المبرد:-المقتضبن یكسر. ینظر: ألیه إاضطر 

   . ١/٧٧خالد األزهري:-التوضیح 
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ي اَءنِ ) فیرفـع بالضـمة، تقـول: (َجـاتدَ ) و(هْنـاتمَ لِ ْسـوأّماجمُع المؤنِث السالِم نحو: (مُ 

ْیـُت أَ وَن)، وأّما في النَّْصِب والجرِّ فهو على لفٍظ واحد تقـول: (رَ مُ لِ سْ ي مُ اَءنِ اٌت) كما تقول: (جَ مَ ُمْسلِ 

َن) علـــى لفـــٍظ یْ مِ لِ ْســـمُ ْرُت بِ رَ َن) و(َمـــیْ مِ لِ ْســـُت مُ ْیـــأَ كمـــا تقـــول: (رَ )١(>اتٍ مَ لِ ْســـمُ َرْرُت بِ َمـــ<اٍت) ومَ لِ ْســـمُ 

واحٍد. 

ـــرُب الثالـــثُ  وهـــي: (َتْفَعـــالِن) و(َیْفَعـــالِن) و(َتْفَعُلـــوَن) و(َیْفَعُلـــوَن) : األفعـــاُل الخمســـةالضَّ

  ون لنـــا )٢(و(َتْفَعِلـــیَن). وعالمـــُة الرفـــِع فیهـــا ثبـــوُت النـــوِن، وأمـــا فـــي حالـــِة النَّْصـــِب والجـــزِم فتحـــذُف 

  ي). َتْفَعلِ نْ ي) و(لَ َتْفَعلِ مْ و(لَ )٣(وا)وا) و(َلْن َیْفَعلُ لُ عَ فْ تَ مْ َیْفَعال) و(لَ نْ َتْفَعال) و(لَ مْ (لَ كقولك:

ي اَءنِ ، تقــول فــي التثنیــِة: (َجــ)٤(واعلــم أّن نــوَن التثنیــِة ونــوَن الجمــِع یســقطان عنــد اإلضــافة

)ِمكَ وْ وقَ حُ الِ َصــــ ينِ اءَ (َجــــ:ُغالَمیــــك)، وتقـــول فــــي الجمـــعِ بِ َرْرُت الَمیـــَك) و(َمــــْیــــُت غُ أَ اَك) و(رَ الَمـــغُ 

) بسقوط النون. ِمكَ وْ ي قَ حِ الِ صَ ُت بِ رْ رَ ) و(مَ ِمكَ وْ ي قَ اِلحِ ُت صَ یْ أَ و(رَ 

)٥(فصل في االسم التام والناقص

والنـاقُص )، اِلـدو) و(خَ ) و(َعْمـرهو ما تمَّ آخرُه مـن غیـِر نقصـاٍن نحـو (َزْیـدالتامُّ:
)٦(:

ــه أراد أن تكــون عالمــة ع(ســقط مــن: >٠٠٠< )١( ) ، وقــد أغفــل الناســخ ضــبط الجمــع المــذكور فــي التمثیل،ولعّل

سـیرًا علـى مـا اتفـق علیـه الّنحویـون عـدا ابـن جنـي الـذي رأى أن ال –وهـذا مـا أثبتنـاه -النصـب والجـر الكسـرة

ن نصــب هــذا الجمــع بالكســرة، وخالفــا لمــا نقــل عــن جمهــور الكــوفیین روایــتهم عــن العــرب نصــب ضــرورة مــ

، ٢/٩٣الفـــّراء: –المجمـــوع بـــاأللف والتـــاء بالفتحـــة مطلقـــًا أو فـــي المعتـــل اآلخـــر فقـــط . ینظـــر: معـــاني القـــرآن 

  . ٩٣-١/٩٢، وشرح األشموني: ١/١١٢ابن جني:–، والخصائص ٧-١/٦والمقتضب:

.فیحذف(: )ع() في ٢( (

.لم تفعال ولن تفعال ولم یفعلوا ولن تفعلوا(: )ع() في ٣( (

فــي الــرأي فأجــاز ابــن جنــي توّســعو  . ١/٨٨ینظــر: شــرح الرضــي علــى الكافیــة: وهــو مــذهب جمهــور النحــاة، ) ٤(

   . ٢/٤٣٢، ینظر: الخصائص: أیضاً ضافةى في غیر اإلحذف نون المثنّ 

أبــوعلي -ینظــر: التكملــة.اآلخــرســم الصــحیح، وباالســم النــاقص المعتــلّ اال ف بمصــطلح التــامّ ) وأراد المصــنّ ٥(

   . ٢٣٥-٢٣٤الفارسي: 

ـــل، وقـــد أطلـــق  ا) ویـــدخل ضـــمن هـــذا المصـــطلح المقصـــور والمنقـــوص كمـــ٦( علـــى االســـم مصـــطلح النـــاقص مّث

رائي: فاضـــل الســـام–ضـــح معنـــاه إّال إذا وصـــل بالصـــلة، ینظـــر: معـــاني النحـــو ه ال یتّ الموصـــول أیضـــًا ألّنـــ

١/١١٠   
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علــى ثالثــة -أعنــي النــاقص-اِضــي)، وهــو نحــو: (الُحْبَلــى) و(القَ )١(مــا نقــَص مــن آخــرِه الحركــُة 

ـــٌف مقصـــورٌة زائـــدةالنـــوُع األول،  عاأنـــو  ـــه)٢(: أن یكـــوَن فـــي آخـــرِه أل )ُحْبَلـــى(، نحـــو: )٣(عن

، وال فـرق )٥(صـّرف ال یتفـا ال ینصـرف ها مّمـألنّ  ؛ ى) بغیر تنوینى) و(ُكْبرَ رَ و(ُصغْ )٤(ى) و(َسْكرَ 

ا)، وٕاّما عن الیاء نحو: فَ ا) و(قَ صَ إّما عن الواو نحو: (عَ )٦(أصلیًة منقلبةً فیهاأللفُ فرق أن تكونَ 

.)٧(ى)، ولكن یدخل هذا التنوین ألّنه منصرفى) و(ُهدَ حَ نحو: (رَ 

، تقــول:  واعلــم أّن كــال هــذین الضــربین یكــون علــى حالــٍة واحــدٍة فــي الرفــع والنَّصــِب والجــرِّ

ـــأَ ِه ُحْبلـــى وَعَصـــا) و(رَ (هـــذ معربـــاٌت )٨(. فالمثـــاالت َرْرُت بُحْبلـــى وَعَصـــا)ُت ُحْبَلـــى وَعَصـــا) و(َمـــْی

َعْن َیْوَم ال ُیْغِني َمْوًلى﴿بحركاٍت مقّدراٍت في آخِرها إّال أّن اآلخر على لفٍظ واحٍد، قال اهللا تعـالى:

ــْیًئا ــْوًلى َش ي فــي موضــع الجــّر مجــرور، ولفظهمــا ، األول فــي موضــع الرفــع مرفــوع، والثــان)٩( ﴾َم

واحد.

فنقـول: (رأیـُت ،صب فإّنه ینصب بحركة ظـاهرة علـى آخـره) ویخرج من هذا الحد االسم المنقوص في حال النّ ١(

."ففتحه الیاء عالمة النصب"  : ٩٧: في العربیة قال ابن جني في اللمع.القاضَي)

ى)،َطــرْ (أَ کلحــاق تأنیــث وأغفــل التــي لإلف لأللــف المزیــدة للوقــد مّثــل المصــنّ ،لحــاق) أي زائــدة للتأنیــث أو لإل٢(

، والصــرف ٤/١٢٨ابــن هشــام: –وأوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك ، ٢٧٢. ینظــر: التكملــة: و(َذْفــرى)

  . ٢٢٢عبد الجبار النایلة : –الواضح 

وال یصّح معه المعنى ، والصواب ما أثبتناه من: (ع) .،)منه(: في(م)) ٣(

.، وهو الصحیح)ع(ما أثبتناه من: ، و )ِكْسرى(: في(م)) ٤(

) ؛ ألجـل التأنیـث الـّالزم، ینظـر: ع(مـا أثبتنـاه مـن: خطـأ والصـواب،)ها ال تنصـرف وال تتعـّرفألنّ (: في(م)) ٥(

. ِِ  ١/١٦٣شرح المفصل:

إّمـا المثبت في النسختین: (أصلیة أو منقلبة)، والصواب ما أثبتناه بحـذف (أو) ؛ ألّن األلـف المقصـورة تكـون )٦(

، والصـرف الواضـح: ٢/٣٢٥إّما أصلیة منقلبة وٕاّما زائدة للتأنیت ولإللحاق. ینظر: شرح شافیة ابن الحاجـب: 

٢٢٢.

في النسـختین(غیر منصـرف)، وهـذا القـول یتعـارض مـع قولـه : (یـدخل هـذا التنـوین)، ونـرّجح أن تكـون لفظـة ) ٧(

ى ضـــربین، منصـــرف وغیـــر منصـــرف " (غیـــر) زیـــادة مـــن الناســـخ، فقـــد صـــّرح ابـــن یعـــیش بـــأّن المقصـــور علـــ

فالمنصرف مایدخله التنوین وحده، نحو: (عصا ورحى) ثم یلتقي ساكنان األلف التـي هـي الم الكلمـة والتنـوین 

بعــدها ســاكن فیحــذف اللتقــاء الســاكنین... وغیــر المنصــرف مــا كــان فــي آخــره ألــف التأنیــث المفــرد نحــو(ُحْبَلى 

  . ١/١٦٣وَسْكَرى)" شرح المفصل:

.)فالمثل(: )ع(ي ) ف٨(

   ) .٤١() سورة الدخان، من اآلیة: ٩(
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، فإّنـه )٢((الـدَّاِعي)ي) واِض◌ٍ (القَـکقبلهـا كسـرة)١(: أن یكون في آخرِه یاءٌ النوُع الثاني

، )٣(]رتین وبحركـة ظـاهرة فـي حـال الّنصـبمعربـًا بحـركتین مقـدّ [فـع والجـرّ فإّنه یكـون فـي حـال الرّ 

قـــال اهللا تعـــالى:-بفـــتح الیـــاء-اِضـــَي)ْیـــُت القَ أَ و(رَ اِضـــي) القَ َرْرُت بِ ي) و(َمـــاِضـــاَء القَ تقـــول: (َجـــ

.)٤( ﴾اللَّهِ َداِعيَ َیاَقْوَمَنا َأِجیُبوا﴿

يٌّ َصـبِ ، تقول:(هـذا)٦(سـاكن أعـرب)٥( االـواُو مشـّددًة أو قبلهـ] أو[واعلم أّنه إذا كانـت الیـاءُ 

) و(رَ دُ وعَ  ) دُ يٍّ وَعـَصبِ َرْرُت بِ ْیُت َصِبّیًا وَعُدّوًا) و(مَ أَ وٌّ وٍّ
ُت َظْبیـًا ْیـأَ ، وتقـول: (هـذا ظْبـٌي وَدْلـٌو) و(رَ )٧(

َرْرُت بظْبٍي وَدْلٍو). وَدْلوًا) و(مَ 

، وذلـك خـاصٌّ باألفعـاِل )٩(آخـره ألـٌف أو یـاٌء أو واوٌ )٨( >في<: أن یكوَن النوُع الثالثُ 

ى حالٍة واحدٍة فـي ى) فهو علشَ خْ ، فأّما (یَ )١٠(و)عُ دْ ي) و(یَ مِ رْ ى) و(یَ شَ خْ باألفعاِل المستقبلة نحو: (یَ 

وأّمـا فـي حالـِة الجـزِم   ى)َضـرْ یَ نْ ى ولَـَشـخْ یَ نْ ى) و(لَ ضَ رْ ى ویَ شَ خْ حالِة الرَّفِع والنَّصِب نحو: (هو یَ 

و) فیكون سـاكنًا فـي عُ دْ ي) و(یَ مِ رْ . وأّما قولك: (یَ )١١(فتحذف األلِف، تقول: (لم یخَش) و(لم یرَض)

َو) ومحـذوفًا فـي عُ دْ َیـَي) و(لـنْ رمِ یَ بًا في النَّصِب نحو: (لنْ و) ومنصو عُ دْ ي ویَ مِ رْ الرفِع نحو: (هو یَ 

الجزِم نحو: (لم یرِم) و(لم یدُع). 

فتخرج األسماء الستة في حال الجّر من هذا الحكم ؛ ألّن الیـاء فیهـا غیـر الزمـة . ،) أي: یاء الزمة في آخره١(

. ٩٦. ینظر: شرح الحدود النحویة :

ــــا لیســــت الزمــــة مــــن أصــــل الكلمــــة وٕانّ  )٢( ــــى        فــــي النســــختین:(الرازي) ، والیــــاء هن ــــاء النســــبة، نســــبة إل مــــا هــــي ی

. ولعّل الصواب ما أثبتناه ١/٢٩١، واالرتشاف: ٥/٣٥٨ابن منظور : –(الرَّّي) سماعا. ینظر: لسان العرب 

، وقد استشهد المصّنف بذلك في اآلیة المذكورة . 

عبــارة ســلوب ، ففــي ] مــا بــین العضــادتین تصــحیح مــن المحقــق اضــطرارًا ؛ حفاظــًا علــى اســتقامة األ٠٠٠[ )٣(

فـع ه یكون فـي حـال الرّ فإنّ نّص العبارة : " ، و نقل الناسخوهذا ناتج بال شّك عن ،وسقط اضطراب فالمصنّ 

بمعنى أّنه مقّدر في الرفع والجّر ، منصوبًا في الحال " .والجرّ 

  ) .٣١( سورة األحقاف من اآلیة:  )٤(

.؛ لتوافقه مع السیاقوالصحیح ما أثبتناه ،في النسختین: (و)  )٥(

بحّجة أّن الواو أو الیاء إذا سّكن ما قبلهما زال عنهما المّد الناتج عن انضمام ما قبل الواو أو انكسار ما قبل  )٦(

لـى التشـدید ؛ ألّن حكمـه حكـم إقبل الیاء فجرتا مجرى الصحیح ولم یثقل علیهما الضمة والكسرة وكذا بالنسـبة 

. ١/١٥١، وشرح المفصل: ١٧ما . ینظر: اللمع: الواو والیاء الساكن ما قبله

  )ع(والمثبت من: خطأ من الناسخ ،)وٌّ دُ وعَ يٌ بْ ًا) و(مررُت بظَ وّ دُ یًا وعَ بْ ظَ ) و(رأیتُ وٌّ دُ وعَ يٌ بْ : (هذا ظَ (م)) في ٧(

  )ع(

<...> سقط من : (م) .)٨(

.: (ألف أو واو أو یاء))ع() في ٩(

في(ع): (یدع). )١٠(

خشى ولم یرضى)، خطأ نحوي ، والصواب ما أثبتناه .في (ع): (لم ی )١١(
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:)١(فصٌل في االسم المنصرف وغیر المنصرف 

غیـر علیـه الحركـاُت الـثالُث مـع التنـوین، وأّمـا )٣(فهو ما تدخل )٢(االسُم المنصرففأّما 

)٥(وموانِـُع ، )٤(تنـویٌن ویكـون فـي موضـع الجـرِّ مفتوحـًا فهو ما ال یدخلـه جـرٌّ وال غیر المنصرف

:)٧(نظمها الشاعر في قوله، )٦(التصّرِف تسع 

-)وُعْجَمٌة ثمَّ َعْدٌل ُثمَّ تركیبُ َجْمٌع َوَوْصٌف وتأنیٌث وَمْعِرَفةٌ (-

-)ووزُن ِفْعٍل وهذا القول تقریبُ والنوُن زاِئدٌة من قْبِلها أِلفٌ (-

اجتمع فیه سببان من هذِه األسباب التسعة فهو غیر منصرف، فـإذا نقـَص منهـا فكلُّ اسم 

.)٨(لى الصرفِ إسبٌب واحٌد عاد 

رف فـــي وجمیـــع مـــا ال ینصـــِرف أحـــَد عشـــَر نوعـــًا وهـــي علـــى قســـمین، قســـٌم منهـــا ال ینَصـــ

ینصرف الا ما المعرفِة وال في النكرِة، وقسٌم منها ال ینصرُف في المعرفِة وینصِرُف في النكرِة، فأمّ 

المـانع مـن ،نحو:(أْحَمر) و(أْسـَود))١٠(وزن (أْفَعل) صفة على ما كان)٩(فكلّ في معرفٍة وال نكرةٍ 

  ) .فصرّ تف وغیر المصرّ تاالسم الم(: )ع() في ١(

.المتصّرف(: )ع() في ٢( (

.ما یدخل(: (م)) في ٣( (

ه أشــبه الفعــل فــال یكــون فــي أنحــاء إعرابــه مــا ال یــدخل فــي أّنــیكمــن ) وســبب امتنــاع مــا ال ینصــرف عــن الجــرّ ٤(

عـراب ال یـدخل فـي الفعــل إن یدخلـه ألمخفـوض فیـه مفتوحـًا، فـالفتح فیـه بنـاء إذ لـم یمكـن الفعـل "فلـذلك جعـل ا

  .٢-١:الزّجاج-. ما ینصرف وما ال ینصرف بدل من الكسر بناء الفتح"أف

)، تحریف، والصواب ما أثبتناه من:(ع) . ومواضع(: (م)) في ٥(

والثمانیـــة …شــبه الفعــل لفظــًا نحــو: أحمــد قــال ابــن جنــي: "منهــا لفظـــي وهــو  ١/١١٠) ینظــر: الخصــائص: ٦(

مانعــًا عاشـرًا وهــو ألــف النحویــونوزاد  . هــا معنویـة كــالتعریف والوصــف والعـدل والتأنیــث وغیــر ذلـك"الباقیـة كلّ 

وذلـك لشـبهها بـألف التأنیـث المقصـورة.  ؛ وتمنع منـع العلمیـة بخـالف الممـدودة، ى)طَ رْ (أَ کلحاق المقصورة اإل

، والفرائــد ٤/١٢٨وأوضــح المســالك:،١٣١ ســفراییني: األ –عــراب ، ولبــاب اإل١/١٦٩: لینظــر: شــرح المفّصــ

  . ١/١١١السیوطي: –الجدیدة 

عن ابن الحاجب ونصهما:  ١/١٠١ورد البیتان في شرح الرضي على الكافیة:  )٧(

ثُمَّ تركیبُ جمعٌ وُعْجَمٌة ثمَّ َوَوْصٌف وتأنیٌث وَمْعِرَفةٌ عدلٌ 

ووزُن ِفْعٍل وهذا القول تقریبُ من قْبِلها أِلٌف والنوُن زاِئدةٌ 

. ٣/٢٣٠، وشرح االشموني: ٣/٣٢١وینظر: شرح ابن عقیل: 

) ویخرج من هذا الحكم ما كان في آخره ألف التأنیث الممدودة أو المقصورة، فالمانع من الّصرف التأنیث وهـو ٨(

، وشرح ١/١٦٨، وشرح المفصل : ٤٦نصرف :وهو عّلة واحدة تقوم مقام سببین . ینظر: ما ینصرف وما الی

. ٣/١٤٣٦ابن مالك: –الكافیة الشافیة 

.في(ع): (فكلما) )٩(

ــــل  )١٠( ـــوزن التـــاء وأن تكـــون الصـــفة أصـــلیة ال عارضـــة . ینظـــر: شـــرح جمـ ـــك أّال یقبـــل هـــذا ال ویشـــترط فـــي ذل

، وهمـع الهوامـع شـرح ٢٩٨ابـن هشـام: -، وشرح قطـر االّنـدى وبـّل الّصـدى ٢/٢١٠ابن عصفور:-الزجاجي

. ١/١٠٠السیوطي:–جمع الجوامع 
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)(َفْعَلـىن) ومؤنثه علـىوزِن (َفْعالَ ما كان علـى )١(من الصرِف فیه الوصُف ووزن الفعل، وكلُّ 

ــــِف المــــاِنُع مــــن الصــــرف، ى)ان وَســــْكرَ ى) و(َســــْكرَ (َعْطَشــــان وَعْطَشــــک فیــــه الوصــــف وزیــــادة األل

اع) فإّنهــا معدولــٌة ث) و(ُرَبــنحــو: (َمْثَنــى) و(ثُــالَ صــفًة معدولــًة فــي النكــرة. وكــل مــا كــان )٢(ونِ والّنـ

)٤(فةوالّصــ)٣(المــاِنُع مــن الصــرِف فیــه العــدل ،ٍة)َعــبَ رْ ٍة أَ َعــبَ رْ ٍة) و(أَ َثــالَ ٍة ثَ َثــالَ ن) و(ثَ یْ َنــن اثْ یْ َنــعــن (اثْ 

ــــــــه تعــــــــالى:)٥(التــــــــي هــــــــي وصــــــــف لألجنحــــــــة ــــــــٍة ﴿ فــــــــي قول ــــــــي َأْجِنَح ــــــــالثَ [ُأوِل ــــــــى َوُث َمْثَن

، فالمقصورة نحو: الممدودة)٨(في آخرِه ألف التأنیث المقصورة أوما كان )٧(، وكلُّ )٦( ﴾]َوُرَباعَ 

) الماِنُع من الصرف فیهما التأنیث ) و(َصْفراءَ : (َحْمراءَ )٩(نحو: (ُحْبَلى) و(َسْكَرى) والممدودة  نحو

)١٣(بعــــد األلــــِف حرفــــان أو ثالثــــة)١٢(ا]ألفــــ[ )١١(ثالثــــهمــــا كــــان. وكــــّل )١٠(التأنیــــث والصــــفة 

.: فكلما )ع() في ١(

ویشترط في ذلك أّال یكون المؤّنث من ذلك مختومًا بتاء الّتأنیث ، واختلف في سـبب منـع نحـو هـذا الوصـف، ) ٢(

زعــم َحْمــَراء) فــي عــدد الحــروف والّتحــّرك والّســكون ، وهــو مــذهب ســیبویه. و ب(الوصــف، فقیــل: لشــبه (َفْعــَالن) 

المبـّرد أّنـه امتنـع لكــون الّنـون بعـد األلـف مبدلــة مـن ألـف التأنیــث . ونقـل عـن الكـوفیین قــولهم بـأّن المنـع ســببه 

، ومـــا  ٣/٣٣٥، والمقتضـــب:  ٢١٦-٣/٢١٥كـــون األلـــف والّنـــون زائـــدتین ال یقـــبالن الهـــاء. ینظـــر: الكتـــاب:

  . ٣/٢٣٤، وحاشیة الّصّبان على شرح األشموني:  ٣٥ینصرف وما الینصرف:

ث الَ ى وثُــَنــثْ لــى صـیغة أخــرى مــع اتحــاد المعنـى، وهــو فــي (مَ إوالعـدل هــو خــروج االســم عـن صــیغته األصــلیة  )٣(

ة)، ثَـالَ ة ثَ ثَـالَ ث) و(َمْثلَـث) أصـلهما (ثَ (ُثالَ کعلیه غیر منع الصرف اع) یعدُّ خروجًا "عن أصل محقق یدلّ بَ ورُ 

رًا أیضـًا رًا یكـون اللفـظ مكـرّ ه إذا كـان المعنـى مكـرّ ، واألصـل أّنـهمـایهمـا تكـرارًا دون لفظیویدّل علیه أّن في معن

ــالَ القــوُم ثَ َءني اكمــا فــي: (َجــ ــالَ ة ثَ َث ، وینظــر: ٩٩ر". شــرح الحــدود النحویــة: أصــلهما لفــظ مكــرّ فُعِلــم أنّ ، ة)َث

  . ١/٤١، وشرح الرضي على الكافیة: ٤٤ما ال ینصرف: و ، وما ینصرف ٣/٢٢٥الكتاب: 

ة منـع الصـرف علّـاء مـن الكـوفیین أنّ ویـرى الفـرّ وآخـرینمـذهب الخلیـل وسـیبویهاتین العلتین یعـّد واجتماع ه )٤( 

-٣/٣٨٠، والمقتضب: ٣/٢٢٥. ینظر: الكتاب:  مة األلف والالّ عداد المذكورة هو العدل والتعریف بنیّ في األ

  . ١/٢٤٥، ومعاني القرآن: ٤٤وما ینصرف وما ال ینصرف: ، ٣٨١

، وینظر: المصطلح الّنحـوي، نشـأته ٣/٢٢٥أبي عمرو بن العالء، نقل ذلك سیبویه في الكتاب : توجیه ) وهو٥(

  . ٧٠عوض القوزي: –نشأته وتطّوره 

] زیادة من القرآن الكریم یقتضیها السیاق ألّنها موضع الشاهد.٠٠٠، وما بین [١اآلیة:منسورة فاطر، )٦( 

.وأّما(: )ع(في  )٧(  (

.حیح، وهو الصّ )ع(ت من: ، والمثب) و(:(م)) في٨(

.)مثل(: )ع() في ٩(

ســـواء أكانـــت مقصـــورة أم  األلــف الوصــفیة فیمـــا فیـــه ألـــف التأنیــث ال أثـــر لهـــا وأنّ ) ویــرى جمهـــور النحـــاة أنّ ١٠(

وشـرح ، ١/٥٩، وشـرح المفصـل: ٢٨٣ابـن عصـفور: –. ینظـر: المقـرب سببًا یقوم مقام سـببینعدّ تممدودة

   . ٣/١٤٣٦الكافیة الشافیة: 

. ١/٦٣)، والمثبت من: (ع) ، وهو الّصحیح . ینظر: شرح المفّصل: : (في آخره(م)في )١١(

في النسختین:(ألٌف) بالّرفع، خطأ ، والّصواب ما أثبتناه .  )١٢(

ویشـــترط فـــي منـــع صـــرف مـــا كـــان بعـــد ألـــف تكســـیره ثالثـــة أحـــرف أن یكـــون أوســـطها ســـاكنًا. ینظر:شـــرح ) ١٣(

  . ٣/٣٢٧ن عقیل: ، وشرح اب١/١٧٨المفّصل:
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ألّنه على صورة جمع )١() الماِنُع من الصرِف فیه تكریر الجمع مرتین) و(َمَصابیحَ نحو: (َمَساِجدَ 

، وكذلك )٣(ار)ر) جمع (ِسوَ اویْ سَ وأَ  )٢(اِورسَ ل)، ونظیر ذلك: (أَ جمع الجمع نحو: (َمَفاِعل) و(َمَفاعیْ 

.)٤(ب) اریْ عَ اِرب) جمع الجمع، ألّن جمعها وجمع (َعَرب): (أَ عَ (َعَرب) ثم (أَ وكذلك 

)وزِن (أْحَمـدفهـو كـّل مـا كـان علـى ما ال ینصرُف في المعرفة وُیصـرُف فـي النكـرةِ وأّمـا

الَعلـماالسم األعجمـي، ومنـه )٥(الماِنُع من الصرِف فیه المعرفُة ووزُن الفعِل ،ر)كُ شْ د) و(یَ زیْ و(یَ 

، ومنــه مــا )٦(المــاِنُع مــن الصــرف فیــه المعرفــُة والعجمــة،)اقَ حَ ) و(إْســلَ اعیْ مَ ) و(إْســمَ اهیْ رَ نحــو: (إْبــ

المــانُع مـن الصــرف فیــه المعرفــة ،)) و(َمــْرَوانَ انَ َمــو(ُعثْ )٧()انَ نحــو: (ُسـَلْیمَ آخــرِه ألــف ونــونفـي 

(َطْلَحَة) و(َحْمـَزَة) و(َفاِطَمـَة) و(َعاِئَشـَة) ک)٨(مؤنثًا بالهاءومنه ما كان ائدتان،ون الزّ واأللف والنّ 

،الماِنُع من الصـرف فیـه المعرفـة )١٠(َزْیَنَب) و(ُسَعاَد) و(َسَقَر) ک()٩(مؤنثًا بالمعنىو(َعاِئَشَة) أو 

ــلالمعرفــة والتأنیــث، ومنــه مــا كــان  ــَر))١٢(نحــو:(ُعَمَر))١١()معــدوًال عــن (َفاعــل) إلى(ُفَع )١٣(و(ُزَف

) اتفــق النحــاة علــى أن إحــدى العّلتــین الجمع،واختلفــوا فــي العّلــة الثانیــة علــى رأیین،أحــدهما: خروجــه عــن صــیغ ١(

اآلحـاد،وهو مــذهب جمهـور الّنحــویین، واآلخـر: تكــرار الجمـع، وبــه قـال ابــن الحاجـب ووافقــه المصـّنف، وجمــع 

ــــین الرأیین.ینظــــر: الكتــــاب:  ــــي ب ، وشــــرح ١٥٨-١٥٧، واللمــــع:٣/٣٢٧والمقتضــــب:، ٢٢٨-٣/٢٢٧ابــــن جن

وقـال ابـن مالـك فـي شـرح الكافیـة الشـافیة: ، ٢/٢١١، والتصریح علـى التوضـیح: ١/٣٤الرضي على الكافیة: 

: "إّن وزني (َمَفاِعل) و(َمَفاعْیل) حقیقان بمنع الصرف وٕان فقدت الجمعیة".٣/١٤٤٣

.) في (ع): (أْسِورة) ٢(

  .  ٤/٣٨٧ولسان العرب : ،  ٤٥١) ینظر: التكملة:٣(

) في (م): (أعریب)، والمثبت من: (ع)، وهو الّصواب ، وذكر اللغویون أّن (َأَعارْیب) جمع (َأْعَراب) و(َعَرب) ٤(

، ٤/٣٠٠أحمد بـن فـارس:–، ومعجم مقاییس اللغة ٢/٣٦٠األزهري: (عرب) –و(َعَرب) ینظر: تهذیب اللغة 

  . ٤/٦٠أحمد رضا:–ومعجم متن اللغة 

فـــي ذلـــك أن یكـــون الـــوزن مختصـــًا باألفعـــال وأّال تدخلـــه تـــاء التأنیـــث . ینظـــر: مـــا ینصـــرف ومـــا ال ) ویشـــترط ٥(

  . ٢٨٢، والمقّرب:  ٤٦ینصرف:

) ویضاف إلى الُعجمة والعلمیـة شـرط زیـادة االسـم عـن ثالثـة أحـرف وأن یوضـع للواحـد ال للجـنس ، ینظـر: مـا ٦(

  . ٢١٩-٢/٢١٨لتصریح : . وا١/٦٦، وارتشاف الضرب: ٤٥ینصرف وما ال ینصرف: 

.) في (ع): (َسْلَمان)٧(

أي لفظًا، فتكون فیه عالمة تأنیث الزمـة، وٕان لـم یكـن مسـّماه مؤنثـًا، سـواء أكـان علـى ثالثـة أحـرف أم أكثـر.  )٨(

.  ١/٦٠، وشرح المفّصل:  ١٥٢، واللمع: ٣/٣٥٠ینظر : المقتضب: 

مة تأنیث ظـاهرة ، بشـرط أن یزیـد العلـم علـى ثالثـة أحـرف أو وهو أن یكون مسّماه مؤنثًا وٕان لم تكن فیه عال )٩(

، وشـرح ٣٥١-٣/٣٥٠، والمقتضـب: ٣/٢٣٥یكون ثالثیًا محّرك الوسط كما مّثل المصّنف . ینظر: الكتـاب: 

. ٢/٢٢٥، والتصریح : ١/٦٢المفّصل: 

.  ٤/٣٧٢هو اسم أعجمي من أسماء جهّنم . ینظر: لسان العرب (سقر) :  )١٠(

) : (معدوًال عن فاعل الفعل) ، والصواب ما أثبتناه من : (ع) .في (م )١١(

في (م) : (َعْمرو) ، والصواب ما أثبتناه من : (ع) . )١٢(

ْفُر : السَّّیُد الشُّـَجاُع ، وبـه سـّمي الّرجـُل ُزفَـر ؛ لقّوتـه فـي حمـل األشـیاء . ١٣( ) من َزَفَر الحْمَل ،أي : َحَمَله ، والزُّ

. ٤/٣٢٥زفر) : ینظر : لسان العرب (
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اســمین ُجِعــال ، ومنــه كــّل )١(ِنُع مــن الصــرِف فیــه المعرفــُة والعــدلُ عــدًال عــن (َعــاِمر) و(َزاِفــر)، المــا

) و(َمْعـــِدي َكـــِرب) ، المـــاِنُع مـــن الصـــرِف فیـــه المعرفـــة اســـمًا واحـــداً  نحـــو: (َحْضـــَرموَت) و(َبْعَلَبـــكَّ

.)٢(والتركیب

رفـة فهذِه الستة أقسام ال تنصرف معرفًة وتنصِرف نكرًة ؛ ألّنها إذا ُنّكـَرْت نقـص منهـا المع

فیبقـــى فیهــــا ســـبٌب واحــــٌد فتعـــود إلــــى األصــــِل وهـــو الصــــرف، فتقـــول: (ُربَّ أحمــــٍد) و(ُربَّ إبــــراهیٍم 

.))٣(وُسلیماٍن وَطْلَحٍة وزینٍب وَعْمٍرو وَمْعِدي َكْرٍب < وُزَفر> 

ــه إذا وقــَع فیمــا ال ینصــرف اســٌم علــى ثالثــِة أحــرٍف ســاكَن الوســِط جــاز فیــه الصــرُف  واعلــم أّن

) و(ِمْصر) وأّمـا فـي النكـرِة فلـیس فیـه إّال ) و(ُلْوطنحو: (َدْعٍد) و(ِهْنٍد) و(ُنْوح)٤(معرفةِ وتركه في ال

الصرف. 

القبائــِل واألحیــاِء والُبْلــداِن إذا َقَصــْدَت بــه مؤنثــًا )٥(جمیــُع <أســماِء> قاعــدتان ، األولــى :

.)٧(مكاٍن) أو(َبَلٍد) انصرفک(مذّكرًا وٕاْن َقَصْدَت به.)٦(قبیلٍة) أو(أْرٍض) أو(ُبْقَعٍة) لم یتصّرفک(

إّن جمیَع ما ال ینصرِف إذا ُأِضیَف أو دخـَل فیـه األلـُف والـالُم انصـرف القاعدة الثانیة :

كقولــك: (َمــَرْرُت بــاألْحَمِر والَحْمــَراِء والَمَســاجِد)، وتقــول: (َمــَرْرُت بَعْمــِرُكم  )٨(؛ لغَلبــِة االســمیة علیــه 

رِه.وُعْثَمانَنا) إلى آخِ 

ویــرى النحــاة أّن العــدل هنــا مقــّدر مفــروض ؛ لــورود أســماء ُمنعــت مــن الصــرف لــیس فیهــا ســبب ظــاهر إّال  )١(

، وشـــرح المفّصـــل: ١٥٦العلمیـــة وهـــذا ال یمنـــع لوحـــده، فافترضـــوا أّنهـــا معدولـــة عـــن اســـم آخـــر ینظـــر: اللمـــع: 

. ١٣، وشرح الحدود النحویة :  ١/٩٩، والفرائد الجدیدة : ١/٦٢

-٣/٢٩٦ویـه) . ینظـر : الكتـاب : ب(والمراد به العلم المرّكب تركیبًا مزجیًا على جهة اإلضافة وغیـر مختـوم  )٢(

.   ٢٩٤، وشرح قطر الّندى :  ١٦١-١٦٠، واللمع :  ٢٩٧-٣/٢٩٦

<...> سقط من : (م) . )٣(

جـــود . ینظـــر: الكتـــاب: وهـــو رأي الجمهـــور فـــي العلـــم المؤنـــث الثالثـــي ســـاكن الوســـط ، وعـــّد تـــرك الصـــرف أ )٤(

، وأوجـب الزّجــاج تـرك الصــرف . ینظـر: مــا  ١/٤٣٩، واالرتشــاف :  ٣/٣١٩، والخصـائص: ٢٤١-٣/٢٤٠

، أّما العلم الثالثي ساكن الوسط األعجمي نحو (ُنْوح) و(ُلْوط) ، فقـد ورد عـن  ٦٨ینصرف وما ال ینصرف : 

، وأوضـح المســالك :  ١/٤٣٩االرتشـاف : جمهـور النحـویین صـرفه وهـذا خـالف مــا ذكـره المصـّنف . ینظـر: 

  . ٣/٢٥٤، وحاشیة الصبان : ١٤٨-٣/١٤٧

) <...> سقط من : (م) .٥(

.٣/١٣٣،١٢٩الجتماع عّلتي التعریف والتأنیث ،ینظر :المذكر والمؤنث :  )٦(

، ١٢٨-١٢٧، ٢/٥٢أبــو بكــر األنبــاري : -، والمــذكر والمؤنــث  ٦٤ینظــر: مــا ینصــرف ومــا ال ینصــرف:  )٧(

  .  ٤٤٣-١/٤٤٢واالرتشاف : 

) ألّن اإلضافة واأللف والالم همـا مـن خصـائص األسـماء فبهمـا تبتعـد األسـماء المـذكورة عـن الشـبه باألفعـال ، ٨(

  .١٣٩-١/١٣٨ابن جابر : –، وشرح الفیة ابن مالك  ٦٤ینظر : شرح قطر الندى : 



…لباُب اإلعراِب المانُع مَن الّلحِن في السنَِّة والكتابِ  ِ 

٢٤٤

:فصل في المعرفِة والنكرةِ 
، نحـو: (فَـَرٍس) و(َرُجـٍل) و(ثَـْوٍب) نكـرةٌ ومـا زاد علیهـا فهـو)١(على خمسـِة أنـواعٍ والمعرفُة 

و) وكـذلك <الكنـى> مثـل: (َزْیـٍد) و(َعْمـر)٢(النوع األول مـن المعرفـِة : االسـم العلـموأشـباهها، 
ــٍد). )٣( ــوع نحــو: (أبــي محمــٍد) و(أبــي َزْی ــالمالن ــف وال ــه األل ــا دخل ــاني : م نحــو قولــك آلخــر: الث

ــــذي عهــــدناه.  ــــُث : المــــبهم(جــــاَءني الرَُّجــــُل) یعنــــي: الرجــــُل ال ــــوُع الثال نحــــو: (هــــذا) و(ذاك) الن

سـواء كـان متصـًال أو منفصـًال، فالمنفصـُل نحـو: (أنـا) و(أنـَت) النوع الرابع : الضـمیرو(هـؤالِء). 

، والمتصل نحو: (َضَرْبُت) و(َضَرْبنا) باههاو(ُهم) وأش)٤(و(نحن) و(هو) <وهما> 

إلى واحٍد من هذِه نحو: (ُغَالِم َزْیٍد) النوُع الخامُس : ما كاَن مضافاً و(َضَرَبك)وأشباهها. 

و(ُغَالِم الرَُّجِل) و(ُغَالِمك) و(ُغَالمه) إلى آخرِه.

:فصل في المذكر والمؤنث
، وهـو علـى ضـربین : حقیقـيٌّ )٦(لمؤنـُث فـرٌع العلماء: والمـذكُر أصـٌل وا)٥(بعض> قال <

المــرأِة) و(الّناَقــِة) وســائر ذوات الفــروج، ک(مــا كــان خلقــة فالمؤنــُث الحقیقــيحقیقــيٌّ وغیــُر حقیقــّي، 

ما كان فـي آخـرِه (التّـاء) المتحركـة التـي یوقـف النوُع األول :أربعة أنواع، والمؤنُث غیُر الحقیقيّ 
ــِة)ک( )٨(علیهــا <هــاء> )٧( ــْدَرِة) ونحوهــا.  )٩(الُغْرَف ــاني :و(الُق ــوُع الث مــا كــان فیــه ألــُف التأنیــِث الن

لة بـل لـم یـدرجها ضـمن األسـماء المبهمـة مـن جعل المصّنف المعارف خمسًا ولم یذكر منها األسماء الموصـو  )١(

، ویخـالف أغلـب النحـاة المتقـّدمین  ٩٩خالل تمثیله، وهو بهـذا یوافـق ابـن جنـي مـن النحـویین كمـا فـي اللمـع: 

الــذین اســتقر لــدیهم أّن االســم المــبهم داّل علــى نــوعین مــن األســماء هــي أســماء اإلشــارة، واألســماء الموصــولة، 

كــان نكــرة مقصــودة ؛ ألّنهــا تتعــّرف بالّنــداء وقــد درجهــا ابــن هشــام . ینظــر: الكتــاب: وأغفــل ذكــر المنــادى إذا 

 ١/٤٦٠، واالرتشـاف: ١٢٠الزبیـدي : –، والواضح في العربیـة ٣/١٨٦، والمقتضب: ٤٨٩-٤٨٧، ٣/٤١١

  . ١/١٦٠، وأوضح المسالك : 

أخرى للعلم تكّفلت بشرحها كتب النحـو اكتفى المصّنف بتقسیم العلم إلى اسم وكنیة وأغفل اللقب ، وتقسیمات ) ٢(

،  ٩٠-١/٨٨النحــو المطّولــة، ومثّــل للعلــم بأســماء األعیــان أي األشــخاص فقــط . ینظــر : أوضــح المســالك : 

  . ١١٧-١١٢، وشرح الحدود النحویة :  ١٢٩-١/١١٩وشرح ابن عقیل : 

) <...> سقط من : (م) .٣(

) <...> سقط من : (م) .٤(

<...> سقط من: (ع) . )٥(

وسبب ذلك أّن األسماء قبل االطـالع علـى تـذكیرها وتأنیثهـا تكـون بلفـظ مـذّكر، فـإذا علـم تأنیثهـا ُرّكبـت علیهـا  )٦(

. ٣/٣٢١. وشرح الرضي على الكافیة: ١/٥٩العالمة، ولیس كذلك المؤّنث. ینظر: شرح المفّصل: 

) في النسختین : (توقف) ، والصحیح ما أثبتناه .٧(

.)<...> سقط من: (م)٨(

) في (ع) : (الفرقة) .٩(
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ــْفَراِء).  مــا النــوُع الثالــُث :المقصــورِةُ◌ أو الممــدودُةِ◌ نحــو (الُبْشــَرى) و(الُكْبــَرى) و(الَحْمــَراِء) و(الصَّ

ـــْمِس) و(اَألْرِض) و(الـــدَّاِر) ؛ ألّنـــك تقـــول فـــي تصـــغیرها:ک(كـــان فیـــه تقـــدیر التّـــاء  (ُشَمْیَســـة)، الشَّ

مــا كــان َجْمعــًا وكــلُّ َجْمــٍع النــوُع الرابــُع :.)١((ُأَرْیَضــة)، (ُدَوْیــَرة) ، وهــذا النــوع ســماعي ال قیاســي 

ْیُدوَن) فإّنه مـذّكٌر فـال یجـوز أن تقـول: )٢(مؤّنٍث إّال ما ُجِمَع بالواِو والّنون  نحو: (الُمْسلُموَن) و(الزَّ

.)٣(َبُنوَن) ، فیجوز ألّن الواحد فیه لم یسلْم (خَرَجِت الُمْسلُموَن) وأّما (

الَجَسِد له ثاٍن من األعضاِء فهو مؤّنـٌث مثـل: (الَیـد) و(الّرجـل) )٤(كّل ما كان من فـرع :

ــــاق) ونحوهــــا إّال  ــــَدم) و(السَّ و(الَكــــّف) و(اُألُذن) و(الَعــــْین) و(الَیمــــْین) و(الّشــــَمال) و(الَفِخــــْذ) و(الَق

مــا لــیس لــه ثــاٍن مــن األعضــاِء )٦(. وكــلُّ )٥(دَّ) و(الَجْنــَب) و(الُهــْدَب) و(الَجْفــَن) (الَحاجــَب) و(الَخــ

و(الَوْجِه) و(اَألْنِف) و(الّلَسـاِن) )١٠(و(الشَّْعِر) )٩(و(الّلْحَیِة) )٨(الرَّْأِس) و(الَعَذاِر)ک()٧(فهو مذكٌَّر 

، ونحو ذلك. )١٢(و(الَقَفا) )١١(و(الّلَساِن) 

.  ١/٢١٣) ینظر : المذّكر والمؤّنث : ١(

  .  ٢/١٥٨ینظر: المذّكر والمؤّنث:  )٢(

وظاهر كالم المصّنف أّن (َبنْیَن) جمع تكسیر ؛ ألّن تغّیر واحده أكثر من سالمته ، فقـد حـذفت المـه ، ومـن  )٣(

ــوْ  َن) علــى نحــو : (َقاَمــت الّرجــاُل) إذا أریــد بهــم جماعــة ومــن ثَــّم جــاز فــي فعلــه التأنیــث ، فیقــال : (َقاَمــْت َبُن

بخالف جمع المـذّكر الّسـالم الـذي یمتنـع فـي فعلـه ذلـك ؛ بحّجـة امتنـاع الجمـع بـین عالمتـین متناقضـتین التّـاء 

المقتضیة للتأنیـث وسـالمة واحـده المقتضـي للتـذكیر مـع الـواو والّنـون ، أّمـا كـون (َبُنـْوَن) ملحقـة بجمـع المـذكر 

-١/١٩٤سالم فهذا مقصور على اإلعراب وال یسري علیها الحكم المذكور . ینظـر: شـرح الكافیـة الشـافیة : ال

. ٢/١٢٨ابن جابر : –، وشرح ألفیة ابن مالك  ٦١، وشرح قطر الّندى :  ١٩٥

في (ع) : (في) . )٤(

، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٤، ٣٢٨ ،٣٢٦، ١/٣٢٥ینظـــر فـــي تـــذكیر األلفـــاظ المـــذكورة وتأنیثهـــا المـــذّكر والمؤّنـــث:  )٥(

٣٥٧، ٣٥٤، ٣٥١، ٣٤٣  .

في (ع) : (كّلما) . )٦(

) وهنــاك مــن األعضــاء مــا لــیس لــه ثــاٍن ومــع ذلــك فهــو مؤّنــث ، نحــو : (الَكبــد) و(الَكــرش) . ینظــر : المــذّكر ٧(

. ٣٥٨،  ١/٣٣٤والمؤّنث : 

.  ٤/٥٥٠العرب (عذر) :) والَعَذار هو الشَّْعُر الّنابت على جانبي الّلحیة . ینظر : لسان ٨(

في (ع) : (الّلحي) .  )٩(

في (ع) : (الّشْفُر) ، وهو مـذّكر أیضـا ویعنـي َحـْرَف الجفـن وأصـول منابـت الّشـعر فـي األشـفار التـي تلتقـي  )١٠(

. ١/٣٢٨عند التغمیض . ینظر : المذّكر والمؤّنث : 

إذا قصدوا باللسان قصد الرسالة أو القصیدة من : "الّلسان ُیذّكر ورّبما أّنّ◌ثَ ١/٣٦٢في المذّكر والمؤّنث:  )١١(

الّشعر" 

: "والَقَفا ُیذّكر ویؤّنث ، والتذكیر أغلب علیه " .١/٣٦٨في المذّكر والمؤّنث :  )١٢(
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یؤّنث فعله سواٌء تقـّدم أو تـأّخر، تقـول: (َخَرَجـِت الَمـْرأُة) و(الَمـْرأُة المؤنُث الحقیقي فـائدة :

َخَرَجْت)، وغیر الحقیقي یجوز في فعلـه التّـذكیر والتّأنیـث إذا تقـّدم نحـو: (َطَلَعـِت الشَّـْمُس) و(َطلَـَع 

، )١(الشَّـْمُس َطلَـَع) الشَّْمُس)،وٕاذا تأّخر فعُله فلـیس إّال التأنیـث نحـو: (الشَّـْمُس َطَلَعـْت) وال یجـوز: (

.)٢(واهللا أعلم < بالصواب وٕالیه المرجُع والمآب > 

في المرفوعات:الباب الثاني
نوعًا :)٣(وأنواعها اثنا عشر 

ُأْسِنَد إَلْیـِه الِفْعـُل َقْبلَـُه سـواء: ُهَو ُكلُّ اْسٍم والفاِعلُ ، : َمرفوٌع ؛ ألنه فاِعلٌ النوع األول

َكـتِ )٤(مجازیاً أكان حقیقیًا أو  الشَّـَجرة) َنْحَو : (قـاَم َزْیـٌد) ، و(َسـَقَط الَحـاِئُط) ، (َوَمـِرَض َزْیـٌد) و(َتَحرَّ

إلى (الحائِط) و(الشََّجَرِة) مجازًا ، والمعنـى : َأْسـَقَط اُهللا الحـائط ، َوحـرَِّك الشَّـَجَرة ، )٥(فإسناُد الِفْعل 

و) ؛ فمرفوٌع أیضًا ؛ إلسـناد نفـي ْرَكْب َزْیٌد) ، َو(َلْم َیْخُرْج َعْمروأْمَرَض زیدًا ، وأما َقْوُلهُم : (َلْم یَ 

الفعل إلْیِه . 

َوأْعَلْم أّنُه یجوُز تقدیَم المفُعـوِل علـى الفاعـِل إذا ُأِمـَن اللَّـْبُس ،كقوِلـَك: (َأَكـَل الطََّعـاَم َزْیـٌد) ، 

فَـإْن ِخیـَف )٧(﴾ َلقَـْد َجـاَء آَل ِفْرَعـْوَن النُّـُذرُ وَ :﴿ )٦(َو(َشِرَب المـاَء َعْمـرٌو) ، وفـي القـرآن <العظـیم> 

، وٕاذا َتقَـدََّم )٨((َضَرَب موسى عیسى)، و(َشَتم هذا هـذا) اللَّْبُس ، َلْم یكِن الفاعُل إالَّ الُمَقدَُّم ، َنحَو:

 )١(﴾ ُجـالنِ قَـاَل رَ قـاَل اُهللا تعـالى : ﴿ ،)٩( َتَقدََّم الفعُل علـى االسـِم فـال یجـوُز أْن ُیثَّنـى وال أْن یجمـع

. ٨٨/ ٢، وشرح ابن عقیل: ٣٤١-٣/٣٤٠، وشرح الكافیة الشافیة:  ١٦٩ینظر اللمع :  )١(

<...> سقط من (م) .  )٢(

ني عشر) ، وفي (ع) : (االثني عشر) . والصحیح ما أثبت . ) في (م) : (اث٣(

) اكتفــى المصــّنف فــي تعریــف الفاعــل بــالقول:(هو كــل اســم اســند إلیــه الفعــل قبلــه) دون ذكــر المشــتقات ، التــي ٤(

لى مذهب البصـریین فـي منـع تقـدیم الفاعـل علـى الفعـل إّیاه . وقد أشار بقوله (قبله) إتعمل عمله ؛ لمشابهتها 

، واالرتشــاف  ١/١٥٧، وشــرح الجمــل :  ٣١، واللمــع :  ١/٣٣تقــّدم فعلــى االبتــداء ، ینظــر : الكتــاب : فــإن 

١٨٠-١/١٧٩ .

) في (ع) : (فأسندَت الفعَل) .٥(

) <...> سقط من (ع) .٦(

) . ٤١) سورة القمر، من اآلیة : (٧(

هنـاك قرینـة تبـّین الفاعـل مـن المفعـول ) وسبب ذلك یكمن في أّن االسمین قد فقـدا عالمـات اإلعـراب ، ولیسـت ٨(

،  ٥٤-٥٣به ، وهذا موضع من مواضع الوجوب مّثل له المصّنف،وهناك مواضع أخـرى ، ینظـر: المقـرب : 

. ٤٨٩-١/٤٨٧وشرح ابن عقیل : 

) مــا ذكــره المصــّنف یمّثــل اللغــة المشــهورة التــي أقّرهــا النحــاة ، وهنــاك مــن العــرب مــن ألحــق ضــمیر المثنــى أو ٩(

لى غیر المفرد نحـو : (قامـا الزیـدان) ؛ بحجـة أّن األلـف والـواو همـا حرفـان داّالن علـى إع بالفعل المسند الجم

المثنـى أو الجمــع ، وتسـّمى هــذه اللغـة (لغــة أكلـوني البراغیــث) وقـد ورد الســماع بهـا ، وحمــل ذلـك أیضــًا علــى 

-ذهب فـي معرفـة كـالم العـرب ، وشـرح شـذور الـ ٤/١٢٨إبدال الظاهر من المضمر ، ینظـر : المقتضـب : 

  . ١/١٦٠، والهمع :  ١٢٠-٢/١١٩، وشرح ابن جابر :  ١٧٧-١٧٦ابن هشام : 
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وأّما إذا َتأَخَر جـاز ان یثنـى َضـِمیُرُه َوُیْجَمـَع نحـو : (الزیـداِن قامـا) )٢(﴾َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ وقال :﴿ 

وا النَّْجَوى الَِّذیَن َظَلُمواو(الزَّیدوَن قاُموا) . وأّما قوُلُه تعالى :﴿ ، ففیه تقـدیم وتـأخیر كأنَّـُه )٣(﴾ َوَأَسرُّ

.)٤(النجوى ظلموا أسّرواقال : الذین

، نحـو قولـَك: (ُضـِرَب زیـٌد) ، َو(ِسـیَق البعیـُر) ، مرفـوع مـا لـم ُیَسـمَّ فاِعلُـهُ النوع الثـاني:

أنَّ ضاربًا َضرَب زیدًا ، وسائقًا ساَق البعیَر ، ولكّنك لم تذكِر اْسَمُه .  )٥(یرید 

وال  )٨(:[مـا یلـزم الفاعـل نفسـه] )٧(فـالالزم)٦(واعلـم أنَّ الفعـَل علـى ِقْسـَمیِن:الزٌم و[متعـدٍّ ] 

الفاعل )١٠(غیره نحو : (َقاَم) ، (َغِضَب) ، (َجاَء) ، و(َذَهَب) ، فاذا َلْم ُتَسمِّ )٩(لى] [إیتعّدى عنه 

مَ َوِجـيَء َیْوَمئِـٍذ ِبَجهَـنَّ َضَمْمَت َأوَّل هذه األفعال َوَكَسْرَت ما قبَل آخرها ، فتقول : (ُذِهَب بزیـٍد) ، 
لــى مفعـوٍل واحــٍد : (َضــَرَب زیـٌد َعْمــًرا) ، فــإذا لــم إَفِمْنـُه مــا یتعــّدى المتعــّديونحـو ذلــك . وأمــا)١١(

لى إو) ، فَحَذْفَت (زیدًا) وأقمَت (َعْمًرا) مقاَمُه . ومنه ما یتعّدى ُتَسمِّ الفاعل ُقْلَت : (ُضِرَب َعْمر

ُت زیدًا درهمًا) ، ونحو ذلك ، فإذا لم ُتَسـمِّ الفاعـَل مفعولین ، نحو : (ظننُت زیدًا عالمًا) ، و(أعطی

لــى ثالثــِة مفاعیــَل كقولــك : إقلــَت : (ُظــنَّ زیــٌد عالمــًا) ، و(ُأْعِطــَي زیــٌد ِدْرهمــًا) ، ومنــه مــا یتعــّدى 

ـــَم زیـــٌد عمـــرًا أخـــاَك) ، فأقمـــتَ (َأعَلـــَم اُهللا زیـــدًا َعمـــرًا أخـــاَك) . فـــاذا لـــم ُتَســـمّ  الفاعـــَل قلـــت : (ُأْعِل

.)١٢(المفعول األوَل[َمقام الفاعل] 

) .٢٣) سورة المائدة ، من اآلیة : (١(

) .١) سورة المؤمنون ، اآلیة : (٢(

) .٣) سورة األنبیاء ، من اآلیة : (٣(

ر والجملـة قبلـه خبرمقـّدم ، وهـو توجیـه الكسـائي ، ) أخذ المصّنف بوجـه الرفـع فـي (الـذین) علـى أّنـه مبتـدأ مـؤخ٤(

والشائع لدى النحاة أّن (الذین) بدل من (الواو) في (أسّروا) ، وهناك توجیهات أخـرى بـالرفع فضـال عـن جـواز 

–وقوع (الذین) في موضعي النصـب والجر.ینظـر تفصـیل ذلـك في:المحـّرر الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز

ــــــة: ــــــن عطی ــــــي : –الجــــــامع ألحكــــــام القــــــرآن،و ١٢٤-١٠/١٢٣اب ــــــو –،والبحــــــر المحــــــیط  ١١/١٧٨القرطب أب

. ٦/٢٩٧حّیان:

) في (ع) : (تزید) ، تصحیف .٥(

) في النسختین : (متعّدي) ، والصحیح ما أثبت .٦(

) في (م) : (فاالزم) ، خطأ .٧(

) في النسختین : (ما یلزم نفس العامل) ، والصحیح ما أثبتناه . ٨(

دة یقتضیها السیاق . ] زیا٠٠٠)[٩(

) في (ع) : (لم تسّمي) ، وهو خطأ نحوي ، والصحیح ما أثبتناه .١٠(

) . ٢٣) سورة الفجر ، من اآلیة : (١١(

) في النسختین : (مقام الفاعل الثاني) ، والصواب ما أثبتناه .١٢(
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)١(< نحـــو : (زیـــٌد قـــائٌم) ، فــــ (زیـــٌد) رفـــع باالبتـــداء > النـــوع الثالـــث : مرفـــوٌع باالبتـــداء

، واالبتداُء عامٌل معنوي ال لفظي . )٢(و(قائم) رفع بخبر االبتداء 

، )٤(﴾وَرٌة َأنَزْلَناَهـا َوَفَرْضـَناَهاسُ ﴿نحو قوله تعالى:)٣(واعلم أّنُه قد یحذُف المبتدُأ من الكالم 

)٦(﴾ َفَصــْبٌر َجِمیــلٌ ﴿ قـول یعقــوَب َعَلیـــه السـالم:ُ )٥(، أي : هـذه ســورٌة أنزلناهـا . وكــذلك < نحــو> 

.)٨(جمیلصبر)٧(،َأْي : <أمري> 

ْمتُـه) َضـَرْبُته) ، و(َعْمـُرو أْكرَ <إلیه نحو قولك :(َزْیـدالنوع الرابع : مرفوع برجوع الهاء

إلیهمـــا ولـــوال الهـــاء لكانـــا منصـــوبین ، قـــال اهللا تعـــالى )٩(، رفعــت (زیـــدًا) و(عمـــرًا) برجـــوع الهـــاء> 

) <...> سقط من (م) .١(

قائم رفع باالبتداء) على مذهب من قال بأّن العامل ) في عبارة المصّنف اضطراب في النسخ لعّل األصل : (و ٢(

العامـل فـي المبتــدأ والخبـر االبتــداء ، أو أّنـه لـم یــرد بعبارتـه ذلــك وٕاّنمـا أراد بقولـه : (بخبــر االبتـداء) أّن (قــائم) 

) ، وشـــرح المفصــــل : ٥١-١/٤٤ - ٥رفـــع ألّن موضـــعه خبــــر المبتـــدأ ، واهللا اعلــــم، ینظـــر: اإلنصــــاف : (م

.  ١/٢٠١قیل : ، وشرح ابن ع ١/٥٨

ومـا ) وهناك مواضع أخرى للحذف لم یشر إلیها المصّنف : إذا وقـع فـي جـواب االسـتفهام نحـو قولـه تعـالى : ٣(

َمـْن عمـل ) ، (أي: هـي نـار)، وبعـد فـاء الجـواب كقولـه : ١١-١٠(سـورة القارعـة ، نـارأدراك مـا هـي

قالوا أساطیُر األولین، وبعد القول قال تعالى : ) ، أي : فعمله لنفسه ٤٦(سورة فصلت ، صالحًا فلنفسه

) ، أي : هـــو. ویقــّل بعـــد إذا الفجائیـــة نحــو: (خرجـــُت فـــإذا الّســبع) ، ینظـــر: االرتشـــاف : ٢٤(ســورة النحـــل ، 

. ١/١٠٣،  والهمع :  ٣١-٢/٢٩

) . ١) سورة النور ، من اآلیة :(٤(

) <...> سقط من (م) .٥(

) . ١٨:() سورة یوسف ، من اآلیة ٦(

) <...> سقط من (م) .٧(

لى حذف المبتدأ جوازًا كما في الشاهد األول ؛ لوجود دلیل یدّل علیه وحذفه إ) أشار المصّنف بهذین الشاهدین ٨(

وحذفــه وجوبــًا كمــا فــي الشــاهد الثــاني ؛ لكــون الخبــر مصــدرًا نائبــًا منــاب الفعــل . ینظــر : شــرح قطــر النــدى : 

وذكر المفسرون وجهًا آخر في إعراب (سورٌة) وهو أن تكون مبتدأ خبره  . ١/٢٥٥، وشرح ابن عقیل :  ١٢٥

مفهوم تقدیره : فیما یتلى علیكم ، أو مبتدأ وقوله : (أنزلناها) صفة له لـذا جـاز االبتـداء بـالنكرة ، وخبـره یكمـن 

، والجــامع ألحكــام  ١٠/٤١٤) وفیمــا بعــد ذلــك . ینظــر : المحــرر الــوجیز : الزَّاِنَیــُة َوالزَّاِنــيفــي قولــه تعــالى : (

.  ٦/٣٩٢، والبحر المحیط :  ١٢/١٠٦القرآن : 

) <...> سقط من (م) ، وذكر النحاة أّن (زیدًا) في نحو : (زیٌد ضربتُه) یجـوز فیـه الرفـع والنصـب ، والمختـار ٩(

والمختــار عنــد المصــّنف الرفــع علــى أّنــه مبتــدأ مرفــوع بــالراجع إلیــه مــن جملــة الخبــر، وهــو مــذهب الكــوفیین ، 

. ١/٩٥، والهمع :  ١/٥٢٨، وشرح ابن عقیل :  ٢/٣٢ظر: شرح المفصل : ین
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لیهما . إَرَفَع (السَّماَء) و(ُسوَرة) ؛ لرجوع الهاء )٢( ﴾السََّماُء َبَناَهاَأمِ وقال:﴿ )١(﴾ ُسوَرٌة َأنَزْلَناَها:﴿

.

وهـــي : (كــاَن) ، و(صــاَر) ، و(أصـــبَح) ،النــوع الخــامس : مرفـــوع بـــ (كـــان وأخواتهــا)

) ، و(بـــاَت) ، و(مـــازاَل) ، و(مـــاداَم) ، و(مـــاَبِرَح) )٣([أضـــَحى]  و(مـــاَفِتَئ) ، ، و(أمَســـى) ، و(ظـــلَّ

و(ماانفك)، و(لیس) ، وما یتصرف منها ، نحو : (یكوُن) و(یصیر) ونحوهما ، فجمیع هـذه ترفـُع 

لى آخره .إزیٌد قائمًا) ، و(صاَر زیٌد أِمْیَرًا) ... األسماَء وَتنِصُب األخباَر تقوُل : (كانَ 

، كقولك : (ما زیـٌد قائمـًا) فرفعـَت االسـم تشـبیهًا بــ النوع السادس : مرفوٌع بـ (ما) النافیة

ُهـــنَّ َمـــاوقـــال تعـــالى :﴿)٥(﴾ َمـــا َهـــَذا َبَشـــًراقـــال اهللا تعـــالى :﴿)٤((لـــیَس) علـــى لغـــة أهـــل الحجـــاز 

رحمه اهللا : فإن كاَن الكالُم منقوضًا بـ (إّال) نحـو : (مـا زیـٌد إّال قـائٌم) )٧(قال شیَخنا،)٦(﴾ُأمََّهاِتِهمْ 

.)٩(﴾ َوَما َأْمُرَنا ِإال َواِحَدةٌ ، قال تعالى :﴿)٨(قائٌم) رفعَت الخبر 

ــالحروِف الرافعــةِ  ،وهــي : (َهــْل) ، و(َبــْل) ، و(َلــْوال) ، و(إنَّمــا) ، النــوع الســابع : مرفــوٌع ب

ــــَف) ، )١٠() ، و(لْیَتمــــا) ، و[لَعلَّمــــا] و(لكنَّمــــا ــــَن) ، و(َكْی ــــاَن) ، و(أْی ، و(كأنَّمــــا) ، و(َمَتــــى) ، و(أیَّ

كّلهــــا ترفــــع األســــماء واألخبــــار عنــــد و(َحْیــــُث) ، و(إْذ) ، و(إَذا) ، فــــإنَّ هــــذه الحــــروَف والّظــــروَف 

عــدها المبتــدأ والخبــر وهــو ّنمــا یقــُع بإالبتــة . و)١١(الكــوفیین ، وأّمــا عنــد البصــریین فــال عمــَل [ لهــا]

) . ١) سورة النور ، من اآلیة :(١(

) .٢٧) سورة النازعات ، من اآلیة: (٢(

] سقط من النسختین .٠٠٠) [٣(

ینظـر : ) وهو رأي البصریین ، ووجه الّشـبه أّن (مـا) تنفـي الحـال وتـدخل علـى المبتـدأ والخبـر ، مثـل (لـیس) ،٤(

. ١/١٢٣) ، والهمع : ١٧٣-١/١٦٥ - ١٩االنصاف : (م

) . ٣١) سورة یوسف ، من اآلیة: (٥(

  ) .٢) سورة المجادلة ، من اآلیة: (٦(

) لعّلــه نــور الــدین الســنهوري ، الــذي درس علیــه الشــعراني شــرح شــذور الــذهب البــن هشــام ، وشــرح األلفیــة فــي ٧(

   .   ١/٣٧٢، وشذرات الذهب:  ٣/٣٧٦ائرة : النحو للمكودي ، ینظر : الكواكب الس

) ونقــل عــن یــونس والفــّراء والّشــلوبین إجازتــه الّنصــب مــع (إّال) ، وقــد اقتصــر المصــّنف علــى ذكــر شــرط واحــد ٨(

،  ٢/١٤٤إلعمــال (مــا) عمــل (لــیس) فــي حــین اشــترط الّنحــاة إلعمالهــا أربعــة شــروط . ینظــر : االرتشــاف : 

. ١/١٢٣همع : ، وال ١/٣٠٣وشرح ابن عقیل : 

) .٥٠) سورة القمر ، من اآلیة: (٩(

) في النسختین : (لعّل ما) ، والصحیح ما أثبت . ١٠(

] زیادة یقتضیها السیاق .٠٠٠) [١١(



…لباُب اإلعراِب المانُع مَن الّلحِن في السنَِّة والكتابِ  ِ 

٢٥٠

. فأمَّا (َهْل) فحـرف اسـتفهام ، تقـول : (هـل زیـٌد خـارٌج ؟) جوابـُه : ال ، أو نعـم . وأّمـا )١(األصح 

و) . وأّمـا (لَـْوال) فمعنـاه : امتنـاع الّشـيء (َبْل) فحرُف عطٍف ، تقول : (ما َجاَءِني زیٌد بـل َعْمـر

و) ممتنــٌع بوجــوِد (زیــٍد) . و) ، فهــالُك (َعْمــرَعْمــر)٢(لوجــود غیــرِه ، تقــول : (لــوال زیــٌد َلَهَلــكَ 

نَّما) ، و(لكنَّما) ، و(لْیَتما) ، و(لعلَّما) ، و(كأنَّما) حروف نواصب اتصَلْت بها(ما) فكّفتهـا عـن إو(

ـــداء . قـــال اهللا تعـــالى :﴿إ، واألســـماء الواقعـــة بعـــدها )٣(العمـــل  ـــى االبت ـــا ّنمـــا هـــي مرفوعـــٌة عل ِإنََّم

ــدَ  وأّمــا (متــى) فهــي ســؤال عــن زمــان ؛ ألّن جوابهــا یقــع بالزمــان ، )٤( ﴾َقاُت ِلْلُفَقــَراِء َواْلَمَســاِكینِ الصَّ

تقول : (متى زیٌد خارٌج ؟) ، جوابُه : یوُم الجمعة أو یوُم السبِت . وأمَّا (أیَّان) فهي بمعنى (متـى) 

ا (أیـَن) فسـؤال عـن المكـان ؛ ألّن جوابهـا یقـع . وأّمـ)٥(﴾ َأیَّاَن َیْوُم الـدِّینِ أیضًا ، قال اهللا تعالى :﴿

بالمكــان ، تقــول : (أیــن زیــٌد جــالٌس ؟) ، جوابــه : فــي الــدار أو فــي المســجِد . وأّمــا (كیــف) فســؤال 

.أو ســقیمعــن الحــال ؛ ألّن جوابهــا یقــع بالحــال ، تقــول : (كیــف زیــٌد ؟) ، جوابــه : صــحیح

حیــُث زیــٌد ُیَصــِلي) . وأّمــا (إْذ) و(إذا) فظرفــان للزمــان ، وأّمــا (حیــُث) فظــرُف مكــان یقــول : (رأیتُــُه 

ـــًة ِللنَّـــاسِ ، قـــال تعـــالى :﴿)٦(لكـــن (إذ) للماضـــي ، و(إذا) للمســـتقبل  ـــَت َمثَاَب ، )٧( ﴾َوإِْذ َجَعْلَنـــا اْلَبْی

.)٨( ﴾َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشىوقال تعالى :﴿

ـــم أّن (إذا) قـــد تجعـــل الماضـــي مســـتقبًال فـــي المع ِإَذا َجـــاَء َنْصـــُر اللَّـــِه نـــى ، نحـــو :﴿واعل

ِإْذ وكذلك (إذ) قد تجعـُل المسـتقبَل ماضـیًا فـي المعنى،كقولـه :﴿)١٠(،والمعنى إذا یِجيَء )٩(﴾ َواْلَفْتحُ 

، واهللا أعلم . )١٢(والمعنى : إْذ قالوا )١١( ﴾َیُقوُل اْلُمَناِفُقونَ 

عمال الحروف والظـروف التـي ذكرهـا  المصـّنف إفي –فیما بین أیدینا من المصادر–) لم یرد خالف بین الّنحاة١(

لـى أّنـه مرفـوع إي العامـل فـي االسـم المرفـوع بعده،فـذهب البصـریون المصّنف سوى (لوال) فقد اشـتهر خـالف فـ

–، ومعـاني القـرآن  ٣/٧٦(لوال)، ینظـر : المقتضـب : بلى أّنه مرفوع إباالبتداء،وذهب الكوفیون ومنهم الفّراء 

 ٥٤٥المـرادي : -) ، والجنى الداني في حروف المعـاني٧٨-١/٧٠:  ١٠، واالنصاف : (م ١/٤٠٤الفراء : 

.

)  في (م) : (هلك) .٢(

 ١/١٤٣،والهمع : ٣٨٠) عدا (لیتما) فإّنه یجوز فیها اإلعمال واإلهمال،واإلعمال أحسن،ینظر:الجنى الداني:٣(

) . ٦٠) سورة التوبة ، من اآلیة: (٤(

) . ١٢) سورة الذاریات ، من اآلیة: (٥(

. ١/٢٠٦، والهمع :  ٦٣اني : ، وحروف المع ٢/٥٢، والمقتضب :  ٤/٢٢٩،  ٣/٦٠) ینظر : الكتاب ٦(

) .١٢٥) سورة البقرة ، من اآلیة: (٧(

) .١) سورة اللیل، اآلیة: (٨(

) . ١) سورة النصر، اآلیة: (٩(

ذا جيء) ، والصواب ما أثبتناه ؛ ألّن المراد االستقبال .(إ) في النسختین : ١٠(

  ) . ٤٩) سورة األنفال ، من اآلیة: (١١(

) في (م) : (قال) .١٢(
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) وأخواتهــا ) ، ،وهــي : (إنَّ النــوع الثــامن : مرفــوع بـــ(ِإنَّ ) ، و(َلْیــَت) ، و(َلَعــلَّ ) ، و(لكــنَّ

 ( ) ، و(َأنَّ ، تقـول )١(فهذه الحروف ُكّلهـا تنصـب األسـماء وترفـع األخبـار -بفتح الهمزة -و(كأنَّ

) سادســًا ، وٕاّنمــا إ: (إنَّ زیـدًا قــائٌم) ، و(لیــت زیــدًا خــارٌج) ،  لــى آخرهــا .وقــال بعضــهم : لــیس (َكــأنَّ

) دخلها (كاُف)  ، وال یجوز تقدیم خبر هذه الحـروف علـى اسـمها ، فـال یقـال : )٢(التشبیه هو (َأنَّ

َأنَّ اللَّـــَه ّن فـــي الـــدار زیـــدًا)،قال اُهللا تعـــالى :﴿إذا كـــان الخبـــر ظرفـــًا كقولـــك:(إّال إ(إنَّ قـــائٌم زیـــدًا) ، 

،واهللا أعلم . )٣(﴾ هُ َبِريٌء ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولَ 

نحـو : (نْعـم الّرجـُل زیـٌد) ، و(نْعـَم سـیُد القـوم )٤((ِنْعـَم) و(بـْئَس)النوع التاسع : مرفوع بـ 

وتقــدیره : نعــم الّرجــُل رجــًال َعْمــُرو) ، < ویجــوز : (نْعــَم رجــًال زیــٌد) زیــٌد) و(بــْئَس صــاحُب الــدار

َكِلَمـًة َكُبـَرْت ﴿وقـال تعـالى:)٥([ وبْئَس غالمًا َعْمـُرو ، تقـدیره ]:وبـئَس الغـالُم غالمـًا عمـُرو> زید

.)٦(﴾  َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهمْ 

) ، واألخــرى إوهــي مرّكبــة مــن كلمتــین ؛ حبَّــذا)،ب(النــوع العاشــر: مرفــوع  حــداهما : (َحــبَّ

، تقول : (َحبَّذا زیٌد) ، و(َحبَّذا الّرجُل) ، وتقول : إذا كـان نكـرًة )٨(، فجعال كلمًة <واحدًة> )٧((ذا)

نكرًة : (َحبَّذا رجًال زیٌد) .

ّنمـا هـو بـاق علـى إلـى أّنهـا ال تعمـل فـي الخبـر إ) وهو مذهب البصـریین ؛ لشـبهها باألفعـال ، وذهـب الكوفیـون ١(

.  ١/١٣٤) ، والهمع : ٥١-١/٤٤:  ٦رفعه قبل دخول هذه الحروف ، ینظر : االنصاف : (م

و مذهب جمهور النحویین ) نرى في قول المصّنف : (وقال بعضهم) توهمًا ؛ ألّن ما ذكره من تركیب (كأّن) ه٢(

النحــویین مــنهم: الخلیــل وســیبویه واألخفــش والفــّراء ، وقّلــة مــن النحــویین قــالوا : بأّنهــا بســیطة ال تركیــب فیهــا. 

، ومغنــــي  ٥٨١، والجنــــى الــــداني :  ٥٦٤-٤/٥٦٣، وشــــرح المفصــــل :  ٣٢٦-١/٣٢٥ینظــــر : الكتــــاب : 

. ١/١٣٣، والهمع :  ٢٩٥/ ١ابن هشام :–اللبیب عن كتب األعاریب 

) .٣) سورة التوبة ، من اآلیة: (٣(

لـى مـا فیـه (أل) أم إأل) أو مضـافًا ب() یقصد المصّنف بالمرفوع فاعل (نعم) و(بـئس) سـواء أكـان ظـاهرًا معّرفـًا ٤(

.  ٨٤/ ٢،والهمع :  ٤٠٤- ٤/٤٠٣كان ضمیرًا مستترًا . ینظر: شرح المفّصل : 

الرجل رجًال وبئس صـاحب الـدار عمـرو ، وبـئس الغـالم غالمـًا) ، ) في (م):(ونعم سید القوم زید،وتقدیره : نعم٥(

، ومــا أثبتنــاه زیــادة مــن (ع) ، ومــا بــین العضــادتین ســقط مــن النســختین ویقتضــیه الســیاق بــدلیل وجــوده فــي 

التقدیر. 

) .٥) سورة الكهف ، من اآلیة: (٦(

قـد اختلـف النحـاة فـي (حّبـذا) علـى ) وما ذكره المصّنف من تركیـب (حـّب) مـع (ذا) خـالف مـذهب الجمهـور، و ٧(

ــه غیــر مرّكــب وفاعلــه (ذا) والمرتفــع بعــده هــو المخصــوص ، وهــو رأي الجمهــور ،  ثالثــة أقــوال ، أحــدها : أّن

والثاني : أّن(حّب) رّكبت مع (ذا) وصارا اسما مبتدأ وما بعده خبر ، وهـو مـذهب سـیبویه والمبـّرد ، والثالـث : 

، والمقتضـب  ٢/١٨٠فاعل ، وهو مذهب بعـض النحـاة . ینظـر : الكتـاب : أّن التركیب صار فعال وما بعده

. . ٨٨/ ٢، والهمع :  ٤٠٦ – ٤٠٤/ ٢، وشرح المفّصل :  ١٤٥/ ٢: 

> سقط من (ع) .٠٠٠) <٨(



…لباُب اإلعراِب المانُع مَن الّلحِن في السنَِّة والكتابِ  ِ 

٢٥٢

) ، َكــَربَ ) ، و(كــادَ ) ، و(َعَســى، وهــي : (النــوع الحــادي عشــر : مرفــوع بأفعــال المقاربــة

َعَسـى اللَّـُه َأْن َیُكـفَّ َبـْأَس الَّـِذیَن أْن یخـُرَج) ، قـال اهللا تعـالى :﴿) ، تقـول : (عسـى زیـدَأْوَشكَ و(

ــَماَواُت َیَتَفطَّــْرنَ ، وقــال تعــالى :﴿)١(﴾ َكَفــُروا كــاَد الفقــُر أْن یكــوَن (وفــي الحــدیث : ()٢(﴾ َتَكــاُد السَّ

الحكم في (َكَرَب) َو(َأوَشَك) .)٤(وكذلك  )٣())ُكْفراً 

: ﴿ یٌد َخَرَج) ، وفـي القـرآن العظـیمز (، نحو قولك : النوع الثاني عشر : مرفوع بالحكایة

َمالِئَكـةُ لـه تعـالى: ﴿الْ ، وقـد یضـمر القـول فـي نحـو قو )٦(﴾ اللَّـُه َعلَـى َمـا َنقُـوُل َوِكیـلٌ )٥(< قال > 

.: یقولون سالم علیكم واهللا أعلم، أي)٧(﴾ َیْدُخُلوَن َعَلْیِهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب َسالٌم َعَلْیُكمْ 

فـي المنصـوبات:الباب الـثالــث 
وأنواعها خمسة عشر :

ــه مفعــوٌل بــه ، ه الفعــَل والمفعــول بــه كــُل اســٍم َأْوَقعــَت علیــالنــوع األول : منصــوٌب ؛ ألّن

َضَرْبُت زیـدًا) ،و (شـَتَمُت َعْمـرًا) ، و(َأْعَطْیـُت زیـدًا درهمـًا)، و(َكَسـْوُت َعْمـرًا :(وذكرَت فاِعَلُه ، نحو

.ُجبًَّة) 

ــال  ــاني : منصــوب بأفع ــوع الث ـــِن،الن ، )َظَنْنــتُ (وهــي َســبعة: (َحِســْبُت) ، والشــِك والیقی

ــُت) ، و(َعلْمــُت) ، و(َوَجــْدُت) ، و(َرأَ  ــُت) إذا ُكــنَّ و(ِخْل ــُت) ، و(َزَعْم بمعنــى: (َعلمــُت) ، وكلهــا )٨(ْی

تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جمیعًا ، تقول : (ظننُت زیدًا أخاك) ، و(َعلْمُت زیدًا فاضـًال) 

.)٩(، ونحو ذلك

، وهــو مــا یقــع الفعــل ألجلــِه وبســببه ، نحــو النــوع الثالــث : منصــوب ؛ ألنــه مفعــول لــه

َیْجَعُلوَن تعالى : ﴿)١٠(َك ابتغاَء معروفَك)، أي : بسبب ابتغاء معروفك . قال < اهللا >(ِجْئتُ :قولك

  ) .٨٤) سورة النساء ، من اآلیة: (١(

) .٩٠) سورة مریم ، من اآلیة: (٢(

-،والعلـل المتناهیـة  ٤/٣٧٧األلباني : -ضعیفة والموضوعة ) الحدیث ضعیف . ینظر : سلسلة األحادیث ال٣(

. ٧/١٧المباركفوري : -،وتحفة األحوذي شرح سنن الترمذي  ٢/٨٠٥ابن الجوزي : -

  ) في (ع) : (كذا) .٤(

) <...> سقط من (م) .٥(

) ٦٦) سورة یوسف ، من اآلیة: (٦(

) . ٢٤-٢٣) سورة الرعد ، من اآلیتین: (٧(

(كان) ، والصحیح ما أثبت. ) في (م) : ٨(

لـى افعـال القلــوب التـي تــدّل علـى الیقـین والرجحــان ، ولـم یشـر إلــى أفعـال التحویــل  إ) اكتفـى المصـّنف باإلشــارة ٩(

نحو : (جعل) ، و(صّیر) ، و(اّتخذ) ، وغیرها من األفعال التي تنصب مفعولین .

> سقط من : (ع) .٠٠٠) <١٠(



زهراء سعد الدین وباسل حمود

٢٥٣

ـــَواِعِق َحـــَذَر اْلَمـــْوتِ  أي : لحـــذِر المـــوت ، فتكـــون الم الســـبب )١(﴾ َأَصـــاِبَعُهْم ِفـــي آَذاِنِهـــْم ِمـــْن الصَّ

مقّدرًة في جمیع ذلك . 

ــه مفعــول معــه ، لــك : (اســتوى المــاُء والخشــبَة) ، و(كنــت وزیــدًا كقو  النــوع الرابــع : منصــوب ؛ ألّن

مكـان (مـع)، أي : اسـتوى )٣(، وٕاّنمـا سـّمي مفعـوًال معـه ؛ ألّنـك وضـْعَت (الـواو) )٢(كاالخوین) ، ونحـو ذلـك

الماُء مَع الخشبِة .

ّنمـا سـّمي مفعـوًال مطلقـًا ؛ ألّنـه إوهـو المصـدر،والنوع الخامس : منصـوب ؛ ألّنـه مفعـول مطلـق ،

ّنمـــا ســـّمي مصـــدرًا ؛ألّن إو )٥(الفاعـــُل وأْوَجـــَدُه بعینـــه بخـــالف ســـائر المفعـــوالت)٤(لمفعـــول الـــذي أحدثَـــههـــو ا

، فشّبه بمصدر اإلبل ، وهو الماء الذي یصدر عنه اإلبل َوَتِرُده .)٦(األفعال تصدر عنه

ُت َضـــْربًا)    َوَحـــدُّ المصـــدِر : ُكـــلُّ اســـٍم َدلَّ علـــى معنـــى فـــي زمـــاٍن مجهـــوٍل ، تقـــول : (َضـــَربْ 

و(َجَلْسُت ِجْلَسًة) ، ومـن ذلـك قـولهم : (أهـًال وسـهًال وَمْرحبـًا) ، فإّنهـا منصـوبة بتقـدیر أفعـال لیسـت 

، وأتیـــَت )١٠(،وأتیـــَت مكانـــا ســـهًال ال َحْزَنـــا)٩(أهـــًال ال َعْزبـــاً )٨(،المعنـــى:[ أتیـــَت])٧(مـــن لفـــظ المصـــادر

، (لقیُتُه فجأة) ، (أخذُتُه سماعًا). )١٢(ُه ِعَیانًا)، ومنه أیضا قولهم:(رأیتُ )١١(َمْرحبًا ال ُمضیقا

) .١٩) سورة البقرة ، من اآلیة: (١(

) وقد اشترط في انتصاب المفعول معه أن یكون بعد تمام الكالم ، وزعم قوم أّنـه ال یكـون إّال مـع الفعـل الـالزم ٢(

الالزم ، أّما وقوعه بعد (كان الناقصة) فموضع خـالف أجـازه جمهـور النحـویین . ینظـر : شـرح الرضـي علـى 

.  ١/٢٢٠، والهمع :  ٢٨٥/ ٢، وارتشاف الضرب :  ٥٢٣-٥١٩/ ١الكافیة 

لـى أّنــه إ) ومـذهب البصـریین أّن المفعــول معـه منصــوب بالفعـل الـذي قبلــه بتوسـط الــواو ، وذهـب الزّجـاج مــنهم ٣(

منصــوب بتقـــدیر عامـــل ، أّمـــا عنـــد الكـــوفیین ومـــنهم الفــّراء فهـــو منصـــوب علـــى الخـــالف . ینظـــر : الكتـــاب : 

-١/٢٤٨ - ٣٠نصـــاف : (م، واال ٢٥٣|١، واألصـــول :  ٣٤-٣٣| ١، ومعـــاني القـــران :  ٢٩٨- ٢٩٧|١

. ٤٤٠-١/٤٣٩) ، وشرح المفصل : ٢٥٠

) في (م) : (أحدث) .٤(

وقیــل : ســّمي مفعــوًال مطلقــًا ؛ لداللتــه علــى زمــان مطلــق غیــر معــین ؛ ولعــدم تقییــده بحــرف جــّر كســائر المفاعیــل . ینظــر : ) ٥(

. ١/١٨٦، والهمع :  ١٦٩/ ٢، وشرح ابن عقیل :  ١/٢٦٦شرح الرضي على الكافیة : 

ذهــب المصــّنف مــذهب البصــریین فقــد عــّد المصــدر هــو األصــل والفعــل مشــتق منــه مخالفــًا فــي ذلــك الكــوفیین             )٦(

الـذین یعــّدون الفعـل هــو األصـل والمصــدر مشـتق منــه ، فـي حــین ذهـب ابــن طلحـة إلــى أّن كـًال مــن المصــدر 

) ،          ٢٢٤- ١/٢١٧ - ٢٨نصــاف : (مإل: اوالفعــل أصــل برأســه ، ولــیس أحــدهما مشــتق مــن اآلخــر : ینظــر 

. ١/١٨٦، والهمع :  ١/٢٧٣وشرح المفصل 

اكتفــى المصــّنف بالتمثیــل لموضــع واحــد مــن مواضــع حــذف عامــل المصــدر وجوبــًا ، وهــو عنــدما یكــون المصــدر بــدًال مــن )٧(

ـــى الـــدعاء لإلنســـان ، وهنـــاك مواضـــع أخـــرى ذكرهـــا النّحـــاة فـــي مطـــوالتهم . ینظـــر : شـــرح الكافیـــة الشـــافیة : الفعـــل داًال عل

.   ٦٣٧- ٢/٦٣٤، وشرح األشموني :  ٢١٩- ٢/٢١٢،  وارتشاف الضرب : ٦٦٨- ٢/٦٦٥

] سقط من النسختین ، والسیاق یقتضیه بداللة وجوده في التقدیرین اآلخرین .٠٠٠[ )٨(

، ینظـر : تهـذیب اللغـة (عـزب): في النسختین : (غربا) ، والصحیح ما أثبت ؛ ألّن الَعْزَب : مـن ال أهـَل لـه  )٩(

. ١/١٨٠الجوهري (عزب) : -، الصحاح ٢/١٤٧

، ولســــان العــــرب (حــــزن):  ٥/٢٠٩٨الَحــــْزن : المكــــان الغلــــیظ وهــــو الخشــــن . ینظــــر : الصــــحاح(حزن) :  )١٠(

١١٣- ١٣/١١٢ .

ـــة عـــن الفقـــر وســـوء الحـــال ، ین )١١( ظـــر : الصـــحاح الُمضـــْیُق : مـــن َضـــاَق الّشـــيُء َیضـــْیُق َضـــْیقًا ، وهـــو كنای

ــعة ، وقــولهم : (أتیــت مرحبــًا) ، أي : أتیــت  ٤/١٥١٠(ضــیق):  علــى عكــس (مرحبــًا) : مــن الرُّْحــُب ، وهوالسَّ

. ١/١٣٤َسَعة ، ینظر : الصحاح (رحب) : 

في (ع) : (لقیته) . )١٢(
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: الوعــاء مــن ، والظـرف)١(، وهـو الظــرفالنـوع الســادس : منصــوب ؛ ألّنــه مفعــول فیــه

مـن األوقـات) ، وقتـا. فأّما األزمنة نحو قولك : (قمـت)٢(>األزمنة واألمكنة <وما في معناها

. وأّمـا األمكنـة فالجهـات السـت )٣(ُزْر ِغّبـًا تَـْزَدْد ُحّبـًا))و(سهرُت لیلًة من اللیالي)، وفي الحـدیث: ((

وما في معناهـا ، والجهـات : (َخْلـف) ، و (قُـدَّام) ، و (فَـْوق) ، و(َتْحـت)، و(َیمـْین) ، و(شـَمال) ، 

َنْحَو) ، و(عنَد) ، و(َوَسط) ، تقول : (مـررُت نحـَو زیـٍد) ، و(قمـُت عنـدَك) ک(وأمَّا ما في معناها ، 

َجَلْسُت َوَسط الداِر) ، ونحو ذلك ، واهللا أعلم .، و(

، تجـــي بعـــد كـــالم تـــاّم معرفـــة)٤(،والحـــال صـــفة منكـــورةبالحـــاللنـــوع الســـابع : منصـــوب ا

كقولك:(جاَء زیٌد راكبًا) ، أي : في حاِل ركوبـه ، ومنه:(هـذا زیـٌد قائمـًا)،أي : فـي حـال قیامـه،وفي 

.)٦(﴾  َوُهــَو اْلَحــقُّ ُمَصــدًِّقا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى : ﴿) ٥(﴾ َوَهــَذا َبْعِلــي َشــْیًخاالقــرآن العظــیم:﴿ 

وعالمــُة الحــال أن یكــون موضــوعًا لجــواب (كیــف) ، فــإذا قیــل لــك : (كیــَف جــاَء زیــٌد ؟) ، تقــول : 

(راكبًا) ، ونحو ذلك . 

، تقـول)٧(، وال یكون التمییز إّال بعد كـالم مجهـوٍل مـبهمالنوع الثامن : منصوب بالتمییز

، ومنــه )٨(﴾ َوَضـاَق ِبِهـْم َذْرًعـا: (امـتأل اإلنـاُء َعَسـًال) ، و(َتَصـبََّب َزْیـٌد َعَرقــا) ، قـال اهللا تعـالى:﴿ 

َأَنـا َأْكثَـُر ِمْنـَك َمـاال َوَأَعـزُّ َنفَـًراقولهم : (هو أْحَسُن النَّاِس َوْجهًا وأْشَرَفُهم َأَبًا) ، قـال اهللا تعـالى : ﴿ 

ِمـْلُء اَألْرِض َذَهًبـاِهللا َدرُُّه َرجال) ، و(دلـوي مملـوٌة َعَسـال) ، قـال تعـالى: ﴿ ، ومنه قولهم : ()٩( ﴾

حــّل األشــیاء فیهــا . أي لّمــا كانــت األزمنــة واألمكنــة محــًال لألفعــال ، ســّمیت ظروفــًا ؛ تشــبیها بــاألواني التــي ت )١(

. ١/١٩٥، والهمع :  ١/٤٢٢، وشرح المفصل :  ١٧٧ابن األنباري : –ینظر : أسرار العربیة 

<...> سقط من (ع) .)٢(

والمســتدرك  ٢/٢١الطبرانــي : -روي الحــدیث بطرائــق عدیــدة وفــي بعضــها ســنده حســن فهــو حّجــة ، ینظــر : المعجــم الكبیــر)٣(

، وقــد ضــرب هــذا  ١٦٣-١٠/١٦٢محمــد الحســیني : –، وأتحــاف الســادة المتقــین  ٣/٣٩٠النیســابوري: –علــى الصــحیحین

.    ١/٣٢٢المیداني:–الحدیث مثال للنهي عن تكرر الزیارة ، ألنه یؤدي الى الخصام ، ینظر: مجمع االمثال

-١١٢/  ٢لــى أّن الحــال ال تكــون إّال نكــرة . ینظــر : الكتــاب : إذهــب المصــّنف مــذهب جمهــور النحــویین  )٤(

. ١/٢٣٩، والهمع :  ٢/٣٣٧، واالرتشاف :  ٢/١٧، وشرح المفصل:  ١٩٣، وأسرار العربیة :  ١١٤

) .٧٢سورة هود ، من اآلیة: ( )٥(

) .٩١) سورة البقرة ، من اآلیة: (٦(

ز بعـد ذلـك ) ویشمل الكالم المبهم ألفاظ المقادیر الدالة على الوزن والمكیال والمساحة واألعداد ، ویسمى التمیی٧(

ذلك تمییز ذات ، أو أن یكون اإلبهام حاصـًال فـي الجملـة برّمتهـا ، ویسـّمى التمییـز بعـدها تمییـز نسـبة منقـول 

ـــه مـــن خـــالل تمثیلـــه . ینظـــر : ارتشـــاف الضـــرب :  ـــك كّل عـــن فاعـــل أو مفعـــول ، وقـــد اســـتوفى المصـــّنف ذل

.   ٢٥١-٢٥٠/ ١، والهمع :  ٣٨٢-٢/٣٧٧

  ) .٧٧) سورة هود ، من اآلیة: (٨(

  ) .٣٤) سورة الكهف ، من اآلیة: (٩(
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بــرًا) ، و(عنــدي )٢(، ومنــه قــولهم : (مــا فــي الســماِء قــدُر راحــٍة ســحابًا) ، و (عنــدي قفیــزان )١(﴾

عشــر )٥(منــه (ثالثــة ) ، و(ِعْنــدي ِعْشــُروَن ِدْرَهَمــًا)، و )٤(عســًال) ، و(عنــدي ذراعــان َقــّزًا )٣(َمنــَوان 

�ŕ»»ĎƔËƅÉÃ،﴿ )٧(﴾ا َأَحــَد َعَشــَر َكْوَكبــ)  قــال اهللا تعــالى:﴿ )٦(عشــر <رجــًال>
Ëƌ»»ČƆƅŕËŗ�Ƒ»»ÉſÉƄÉÃ﴾)َوَكَفــى ،  ﴿ )٨

.)٩(﴾  ِبَربَِّك َهاِدًیا َوَنِصیًرا

خـراج الشـيء مّمـا دخـل فیـه تقـول إ،ومعنى االستثناء:النوع التاسع : منصوب باالستثناء

، وتقـول : (مـا جـاء احـٌد )١١( ﴾َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإال َقِلیالقال اهللا تعالى : ﴿ )١٠(زیدًا) :(جاء القوم اال

الحكــم فــي بقیــة أدوات االســتثناء نحــو : (ِســَوى) و(َســواء) و(خــال) و(َعــَدا) )١٢(اال زیــدًا) ، وكــذلك 

) .٩١) سورة آل عمران ، من اآلیة: (١(

، ولسـان العـرب (قفـز)  ٨٩٢/  ٣) مثنى ، مفرده (قفیز) ، وهو نوع من المكاییل ، ینظـر : الصـحاح (قفـز) : ٢(

 :٣٩٥/ ٥ .

جاء فـي لسـان العـرب (منـي) : " عصـا)،ک() بهذا اللفظ ورد في (ع)،وهو مثنى مفرده (َمَنا) بالتخفیف والقصر ٣(

وتثنیته (َمَنَوان) و(َمَنَیان) ، واألول أعلى " . وینظر : شرح  ٠٠٠" و(المنا) : الكیل أو المیزان الذي یوزن به 

َ◌ان) بالتشدید ، مفرده (مـّن) ،  ٧٦٩/ ٢، وشرح الكافیة الشافیة : ٣٩/ ٢المفصل :  .وقد ورد في (م) : (منَّ

 ٢٥٦: ضّبان) ، ینظر : شرح شذور الـذهب–ند بني تمیم قیاسا على نحو : (ضّب وجازت الروایة الثانیة ع

، وشـرح  ٣٩/ ٢: لـدى النحـاة . ینظـر :شـرح المفّصـل، والروایة األولى هـي المتـواردة ٣٩٦/ ١، والتصریح :

.  ٢٨٧/ ٢، وشرح ابن عقیل :  ٢/٧٦٩الكافیة الشافیة : 

.   ٥/٣٩٠لحریر . ینظر : لسان العرب (قزز) : ) والقزُّ : قماش من اإلبریسم ، وهو ا٤(

) في (م) : (ثالث) .٥(

> سقط من : (م) .٠٠٠) <٦(

) .٤) سورة یوسف ، من اآلیة: (٧(

) .٤٥) سورة النساء ، من اآلیة: (٨(

) .٣١) سورة الفرقان ، من اآلیة: (٩(

لعامــل فــي المســتثنى هــو الفعــل ، أو لــى أّن اإ) اختلــف النحویــون فــي ناصــب االســتثناء ، فــذهب البصــریون ١٠(

معنــى الفعـــل ، بتوســط (إّال) ، ونقـــل عــن الكـــوفیین ثالثــة مـــذاهب ، أحــدها : أّن العامـــل فیــه (إّال) نیابـــة عـــن 

)  و(ال) ثـم خففـت (إّن) وأدغمـت فـي (ال)  (أسـتثني) ، وٕالیـه ذهـب المبـّرد ، والثـاني : أنَّ (إّال) مركبـة مـن (إنَّ

) ، ونقل هـذا عـن الفـّراء ، ومـا وجـدناه عنـده خـالف ذلـك ، والثالـث : إّن ب(اعتبارًا فنصبوا بها في االیجاب أنَّ

،  ٣٧٧/ ٢االسم منصوب على إضمار (إّن) بعد(إّال) ، وهـذا منقـول عـن الكسـائي ، ینظـر : معـاني القـرآن :

) ، وشـــــرح المفّصـــــل : ٢٦٥-٢٦٠/  ١-٣٤نصـــــاف فـــــي مســـــائل الخـــــالف : (مإلوا ٤٤٤/ ٢والمقتضـــــب : 

٤٨-٢/٤٦ .

) .٢٤٩) سورة البقرة ، من اآلیة (١١(

) في (ع) : (كذا) . ١٢(
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(جــاءني القــوم تقــول: )٢(ولكــن یكــون مــا بعــد هــذه األدوات مجــرورًا باإلضــافة.)١(و(حاشــا) وغیــر 

، وال یجـوز )٣(لى آخره.ویجوز نصـب مـا بعـد (خـال) ، و(عـدا) ، و(حاشـا) إَغْیَر زیٍد وِسَوى زیٍد) 

ال على التفصیل المذكور فیها .إفیما بعد غیرها 

، وحـــروف النـــداء خمســـة وهـــي : (یـــا) ، و(أیـــا) ، )٤(النـــوع العاشـــر : منصـــوب بالنـــداء

، و (یـا )یا رجـًال خـذ بیـدي(وقد تحذف الهمزة تخفیفًا ، تقول: .)٥(<و(هیا) ، و(أي) ، و(األلف) 

، وٕاذا كـان المنـادى مفـردًا )٦( ﴾َأْهِل اْلِكَتابِ یا ،و (یا عبد اهللا) . قال اهللا تعالى : ﴿ )طالعًا َجَبالً 

نحو : (یا زیُد) ،(یا رجـُل) ، وال تـدخل (یـا) علـى )٧(مفردًا علمًا أو نكرة مقصودة بني على الضم 

كــان مفــردًا ، ویــرّخم المنــادى إذا )٨(ه األلــف والــالم فــال یقــال : (یــا الــرحمن) وال(یــا الرجــل) مــا فیــ

، كمـا قَـَرأ )٩(علمًا ِزْیَد على ثالثة أحرف نحو قولك في(َحارث) : (حاِر) ، وفي(َجْعَفر) : (َجْعـَف)

) في (م) : (وغیر ذلك) ، ونحن نرّجح ما أثبتنـاه مـن (ع) ؛ لتناسـبه مـع تمثیـل المصـّنف . وقـد أضـاف النحـاة ١(

مفصـل إلى ما ذكره المصّنف أدوات أخرى ،  نحـو : (لـیس) و(ال یكـون) و(بیـد) و(السـیما) ، ینظـر : شـرح ال

.  ٢٣٤-١/٢٣٣، والهمع : ٣٢٥، ٣٢٠/ ٢، واالرتشاف :   ٩٤، ٢/٨٣: 

) نرى أّن إطالق المصّنف حكم جّر االسم باإلضـافة بعـد أدوات االسـتثناء المـذكورة غیـر دقیـق ، فهـذا مخـتّص ٢(

ات بوصـفها باالسم الواقع بعد (غیر وسوى وسواء) ، أّما ما بعد (خال وعدا وحاشـا) فیكـون مجـرورًا بتلـك األدو 

  . ٣٢٥-٢/٣٢٢، واالرتشاف :  ٣٥٠-٢/٣٤٩حروف جّر . ینظر : الكتاب : 

) وذكـر النحویـون أّنـه إذا تقـّدمت (مـا) هـذه األدوات فـال یجـوز فیمـا بعـدها إّال النصـب ، ونقـل جـواز الجـّر عـن ٣(

والمغنــي :  ٢/٥٠، وشــرح المفّصــل :٣/٣٤٩الكســائي بحّجــة أّن (مــا) زائــدة ال مصــدریة . ینظــر : الكتــاب : 

. ٢/٢٣٩، و شرح ابن عقیل :   ١/٢١٦

) أي بفعـل الزم االضـمار تقــدیره : (أنـادي) أو(ادعـو) ، أوبحــرف النـداء نفســه علـى سـبیل العــوض عـن الفعــل،  ٤(

. ١/١٧١، الهمع : ٣/١١٧، واالرتشاف :  ٢٢٧-٢٢٦، وأسرار العربیة : ٤/٢٠٤ینظر : المقتضب : 

ي)بالمــد والســكون حكایــة عــن عــرب ثقــة ، آلبصــریین ، وزاد الكوفیــون (آ) بالمــد ، و() ذكرهــا ســیبویه وجمهــور ا٥(

 ٤/٢٣٣، والمقتضـب :  ٢/٢٢وأجاز المبّرد استعمال (وا) في نداء البعیـد غیـر المنـدوب ، ینظـر : الكتـاب : 

. ١/٦٠، ومغني اللبیب :  ١٢٨٩- ٣/١٢٨٨وشرح الكافیة الشافیة :  ١/٤٠٠، واألصول : 

) .٦٤آل عمران ، من اآلیة: () سورة٦(

) وهــذا الحكــم مقصــورعلى المنــادى المفــرد وجمــع المؤّنــث الّســالم وجمــع الّتكســیر ، أّمــا المنــادى العلــم أو النكــرة المقصــودة فــإن ٧(

. ١/٤٤٣ن كان جمع مذّكر سالم فیبنى على الواو ، ینظر : شرح ابن عقیل : إكان مثنى فیبنى على األلف و

ّال فــي ضــرورة إنف مــذهب البصــریین فقــد منــع الجمــع بــین (یــا) النــداء ، ومــا فیــه األلــف والــالم ) ذهــب المّصــ٨(

، و   ١٩٦-٢/١٩٥الشــــعر بخــــالف الكــــوفیین والبغــــدادیین الــــذین یجیــــزون ذلــــك مطلقــــًا ، ینظــــر : الكتــــاب : 

.  ١/٤٤٦، وشرح ابن عقیل :  ٢٧/ ٣، واالرتشاف : ٣٤٠-١/٣٣٥ - ٤٦االنصاف : (م

، والهمــــع :  ٣٨٢-٣٨٠/ ١التــــرخیم بالبنــــاء علــــى الضــــم أو الفــــتح علــــى لغــــة مــــن ینتظــــر. ینظر:شــــرح المفّصــــل : ) یجــــوز ٩(

١/١٨٣ .  
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ــاَدوا یــا َمــالِ -رضــي اهللا عنــه : ()١(َقــَرأ عبــد اهللا بــن مســعود  ــُك) ، )٣(یریــدون )٢()-وَن : (یــا ماِل

ومنه قولهم في (َطْلَحة) : (یا َطْلَح) ، وفي(َفاطَمة) : (یا َفاطَم) ، وفي(َمْنـدْیل) : (یـا منـِد) ، وفـي 

، واهللا تعالى أعلم .)٤((َمْرَوان) : (یا َمْرَو) 

، نحــو: (ال غــالَم رجــٍل قــائٌم هـا هنــا)، فــي نفــي الجــنس و(الال)ب(النــوع الحــادي عشــر : منصــوب 

ّال الرفـع نحـو : (ال فـي الـدار إرجَل في الدار) و(ال إلَه إال اُهللا) ، وٕاذا َفَصْلَت َبیَن (ال) وما تعمـُل ِفیـه َفَلـْیَس 

، واهللا تعالى أعلم . )٦( ﴾ال ِفیَها َغْولٌ . قال اهللا تعالى:﴿)٥(َرُجل) وال(ِعندي ُغالٌم) 

اإلغــراء : (علیــَك زیــدًا) ، فــي  ، تقــولالنــوع الثــاني عشــر : منصــوب بــاإلغراء والتحــذیر

ـــْیُكْم َأنُفَســـُكمْ  ﴿ علـــى معنـــى : اْحَفظـــه ، قـــال اهللا تعـــالى : ، وحـــروف )٧(﴾ َیاَأیَُّهـــا الَّـــِذیَن آَمُنـــوا َعَل

، لمین وأّول مـن جهـر بـالقرآن بمّكـة، صـحابي مـن أوائـل المسـالرحمن عبد اهللا بـن مسـعود الهـذلي) هو أبو عبد ١(

ابـــن عبـــد البـــّر :-ب فـــي معرفـــة األصـــحاب هــــ) . ینظـــر : االســـتیعا ٣٢وكـــان إمامـــًا فـــي قراءتـــه وترتیلـــه(ت

، وغایـة النهایـة فـي طبقـات  ٣٨٧- ٣/٣٨١الجـزري :–، وأسد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة  ٩٩٤- ٣/٩٨٧

. ٤٦٠- ١/٤٥٨ابن الجزري :–القّرآء 

) ، والقــراءة التــي أوردهــا المصــّنف عــن ابــن مســعود علــى لغــة مــن ینتظــر ٧٧) ســورة الزخــرف ، مــن اآلیــة: (٢(

حــرف ، وقــرأ بهــا أیضــًا علــي بــن أبــي طالــب واألعمــش ، وقــراءة الجمهــور : (یــا َماِلــُك) ، وقرأهــا أبــو الســرار ال

ابـــن جنـــي : –الغنــوي (یـــا مـــاُل) ، بالبنـــاء علـــى الّضــم . ینظـــر : المحتســـب فـــي تبیـــین وجــوه شـــواذ القـــرآءات 

. ٨/٢٨، والبحر المحیط :   ٣/١٠٢النّحاس :  –عراب القرآن إ، و ٢/٢٥٧

) في (ع) : (یریدوا) . والصحیح ما أثبت .٣(

ذا كـان مفــردًا علمـًا زائــدًا علـى ثالثــة أحـرف غیــر مختـوم بتــاء بحـذف الحــرف األخیـر كمــا فــي إ) یـرّخم المنــادى ٤(

ذا كان المنادى مفردًا مختومًا بتاء التأنیث فإّنه یرّخم بالطریقـة نفسـها  دون إ(مالك) و(حارث) و(جعفر) ، أّما 

ذا كـان إعدد األحرف والعلمیة كما في : (طلحة) و(فاطمة) ، ویرّخم المنادى بحذف حرفین مـن آخـره اشتراط

مــا قبــل األخیــر حرفــًا ســاكنًا زائــدًا معــتًال مســبوقا بثالثــة أحــرف أو أكثــر، نحــو : (منــدیل) و(مــروان) ، ینظــر : 

-٣/١٠٢الك : ، وأوضــــح المســــ ٣٧٨-١/٣٧٤، وشــــرح المفصــــل :  ٣٦٢-١/٣٦١ - ٥٠االنصــــاف : (م

. ١/١٨٣، والهمع :  ١٠٧

عمال (ال) عمل (إّن) أربعة شروط ، داللتها على نفي الجنس ، وكون معمولیها نكرتین إ) یشرط النحویون في ٥(

نكرتین ، وعدم توافر فاصل بینها وبین اسمها وعدم تكرارها ، وقد صـّرح المصـّنف بالشـرط الثالـث بینمـا أشـار 

، وأوضـح المسـالك ٢/١٦٤لته ، وأغفل الشرط األخیر . ینظـر : االرتشـاف : إلى األول والثاني من خالل أمث

.  ٢٧١-١/٢٦٢، شرح المفصل :  ٢٧٦-١/٢٧٤: 

  ) .  ٤٧) سورة الصافات ، من االیة: (٦(

) .  ١٠٥) سورة المائدة، من اآلیة: (٧(
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ـــَك)  ـــك ،)١(اإلغـــراء (َعَلْیـــَك) ، و(لَـــُدْنَك) ،(وُدْوَن (األســـَد األســـَد) و(َخـــّل :)٢(وأّمـــا التحـــذیر، فقول

ــَة اللَّــِه َوُســْقَیاَهااهللا تعالى:﴿،قــال)٣(الّطریــَق)  ، )٥(أي:احــذروا ناقــَة اهللا وال تمّســوها بُســوٍء )٤( ﴾َناَق

.)٦(وفي الحدیث : ((إیَّاكُم وَخْضَراَء الدَِّمْن)) 

:لنفسـه) ، تقـدیره، نحـو قـولهم : (اْمـَرًأ عمـلَ النوع الثالث عشر : منصوب بفعـل مضـمر

، أي : اتّبـع ِملّـَة ابـراهیم)٧(﴾ ُقـْل َبـْل ِملَّـَة ِإْبـَراِهیَم َحِنیفًـااِهللا تعـالى : ﴿ َرِحَم اُهللا امَرًأ ، ومنه قـولُ 

:،منـه ایضـًا قــولهم )٩(أي : واذكـر نوحـًا > )٨(،  ﴾َوُنوًحـا ِإْذ َنـاَدى ِمـْن َقْبـلُ ،< وقـال تعـالى : ﴿ 

انَتهُـوا ُه خیـٌر ، ومنـه قولُـه تعـالى : ﴿ن كـان خیـرًا فجـزاؤ إمعنـاه : ،)َشـّرًا َفَشـرٌ إْن خیرًا فخیٌر وانْ (

تقدیرُه : انتهوا یكون خیرًا لكم ، والعرب لفصاحتها تنصب األسـماء كثیـرًا بأفعـال ، )١٠(﴾ َخْیًرا َلُكمْ 

مضمرة .

اء بوجه واحـد ، وهـو المفـرد ) في (ع) : (وحروف اإلغراء علیك ولدونك) ، وقد اكتفى المصنف بالتمثیل لإلغر ١(

لى اإلغراء بالتكرار أو العطف أّمـا الّتحـذیر فقـد استشـهد لـه بطرائقـه الـثالث وهـي (إّیـاك ، والّتكـرار، إولم یشر 

، والهمع :      . ٣٠٣ – ٢/٣٠١والعطف ، ینظر : شرح ابن عقیل : 

) في (م) : (فقولك) ، والصواب ما أثبت .٢(

ل هذا المثال إلـى جـواز إظهـار عامـل النصـب فـي المحـّذر منـه وهـو قولـه : (خـّل) ؛ ) أشار المصّنف من خال٣(

ح أّن هــذا  ألّنـه خـاٍل مـن التكــرار والعطـف فمثـل هـذا ال یلــزم إضـمار العامـل ، وقـد أورد خالــد األزهـري مـا یـرجِّ

القول مقتطع من قول جریر :  

ة حیث اضطرَّك القدرُ َواْبُرْز ببْرزَ َخلِّ الطریَق ِلَمْن یبني المناَر بهِ 

. ونرى في التمثیل المذكور وجهـًا ثانیـًا ٢٨٤، وشرح دیوان جریر :  ١٩٥/ ٢ینظر : التصریح على التوضیح : 

وهو أن یكون المراد من الكالم األمر ولیس فیه تحذیر ، واهللا أعلم . 

) .١٣) سورة الشمس ، من اآلیة: (٤(

: " نصـبت (الناقـة) علـى التحـذیر ، حـّذرهم إیاهـا ، وكـّل تحـذیٍر فهـو  ٣/٢٦٨) قال الفّراء فـي معـاني القـرآن : ٥(

نصب ، ولو ُرفع على ضمیر : هذه ناقة اهللا ، فإّن العرب قد ترفعه وفیه معنى التحذیر ، اآل تـرى أّن العـرب 

.  ٨/٤٧٦محیط : تقول : هذا العدو فاهربوا ، وفیه معنى التحذیر ، وهذا اللیل فارتحلوا " . وینظر : البحر ال

) جزء من حدیث نصه:((إّیاكم وخضراَء الدَِّمْن . فقیل : وما خضراُء الدَِّمْن ؟ قـال: المـرأة الحسـناء فـي المنبـت ٦(

ـــین :  ، وسلســـلة األحادیـــث  ٥/٣٤٨المنبـــت الســـوء)) ، وهـــو حـــدیث ضـــعیف . ینظـــر : اتحـــاف الســـادة المتق

. ١/٦٩الضعیفة والموضوعة : 

) .  ١٣٥یة: () سورة البقرة ، من اآل٧(

) .            ١٧١)  سورة النساء ، من اآلیة :(٨(

> سقط من : (م) .٠٠٠) <٩(

) .  ٧٦) سورة األنبیاء ، من اآلیة: (١٠(
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نحــو : (مــا أحســَن زیــدًا) ، < وال یكــون النــوع الرابــع عشــر : منصــوب بفعــل التعجــب ،

ال مصدٌر وال فاعٌل وال یتصرف ، واهللا اعلم .مستقبٌل و )١(لصیغِة فعِل التعجِب > 

ــــة وأخواتهــــاب(النــــوع الخــــامس عشــــر : منصــــوب  ، نحــــو : (أرجــــو أْن )٢(أِن) الُمَخفََّف

، وتســّمى هــذه [الــالم] الم )٣( ﴾َوَمــا َكــاَن اللَّــُه ِلُیِضــیَع ِإیَمــاَنُكمْ تعطینــي) ، و(أْن تخــرَج) ونحــو: ﴿ 

النفي ، ومنه قول الشاعر :الجحود ؛ ألّنها ال تقع إّال بعد 

  )٤(*ال َتْنَه عن ُخُلٍق وتأتَي ِمْثَلُه*

لَـْیَس لَـَك ِمـْن أْن) مقّدرة ، أي : وأْن تـأتَي مثلَـه ، قـال اهللا تعـالى : ﴿ ب(فقوله : (تأتَي) ، منصوب 

ــوبَ  ــِر َشــْيٌء َأْو َیُت ــیهم . ومنــه قولــه )٥(﴾ اَألْم َوال َتْطَغــْوا ِفیــِه تعــالى : ﴿ ،أي : إّال أْن یتــوَب عل

ال ، وقوله تعالى : ﴿)٧(﴾ َفَأُفوزَ َمَعُهمْ ُكنتُ َلْیَتِنيَیاوقوله تعالى : ﴿ )٦( ﴾َفَیِحلَّ َعَلْیُكْم َغَضِبي

ـــوا﴿ ـــْیِهْم َفَیُموُت ، فهـــذه وأمثالهـــا كلهـــا منصـــوبة بإضـــمار (أْن) وعالمـــة صـــحة )٨(﴾ ال ُیْقَضـــى َعَل

  أعلم .  واهللا )٩(الجواب الفاء 

>  سقط من :(م) ، وفیها : (ویكون نصبه فعل التعجب مستقبل) .٠٠٠) <١(

ـــد المصـــّنف بـــذلك (أْن) المصـــدریة التـــي یتعـــّین فیهـــا ٢( أن تكـــون ناصـــبة للفعـــل –ال المـــذكور فـــي المثـــ–) یری

المضارع ؛ لعدم سبقها بأفعـال العلـم أو الّظـن وأخواتهـا هـي : (لـن ، كـي ، إذن)، ینظـر : شـرح الرضـي علـى 

. ٦-٢/٢، والهمع :  ٧٤ – ٧٢، وشرح قطر الندى : ٦٢ – ٣٨،  ٣٥ – ٤/٣٤الكافیة : 

) .  ١٤٣) سورة البقرة ، من اآلیة: (٣(

) وتمامه :٤(

*عاٌر علیك إذا فَعْلَت عظیم *ُ 

والبیت من الكامل ، والمشهور أّنه من قصیدة ألبي األسود الدؤلي ، ذكر ذلك البغدادي في : خزانـة األدب ولـب 

، وابـن یعـیش  ٣/٤٢:  ، وقد نسبه سیبویه في الكتاب ١٦٥، وهو في دیوانه :  ٨/٥٦٧لباب لسان العرب : 

لى األخطل ، ولیس في دیوانه .           إ ٤/٢٣٦في شرح المفصل : 

) .  ١٢٨) سورة آل عمران ، من اآلیة: (٥(

) .٨١) سورة طه ، من اآلیة: (٦(

) .٧٣) سورة النساء ، من اآلیة: (٧(

) .٣٦) سورة فاطر ، من اآلیة: (٨(

الم ب(د (حتــى) ، أّمــا الكوفیـــون فقــد ذهبــوا إلـــى أّن المضــارع منصـــوب ) هــذا هــو مـــذهب البصــریین ، وكــذا بعـــ٩(

ــة) فهــم علــى رأیــین ، أحــدهما : أّن  ــا إذا وقــع بعــد (فــاء الســببیة ، أو ، واو المعّی الجحــود وحتــى) أنفســها ، أّم

الناصـب هـو الحــرف المـذكور نفسـه ، والثــاني : أّن الناصـب هــو الصـرف أو الخـالف ، وهــو عامـل معنــوي ، 

 ١٢٧، واللمع :  ٢٣٦ – ٢٣٥،  ٢٢٦،  ١٣٦/ ١، ومعاني القرآن : ٤٦ – ٢٨،  ٣/٢٧ر : الكتاب : ینظ

، ٧٥، واإلنصـاف: (م ٤٢٧،  ٣٧٣األنبـاري :أبـو بكـر–، وشرح القصـائد السـبع الطـوال الجاهلیـات ١٣١ –

.١٧٥ – ٣/١٧٢) ، وأوضح المسالك : ٦٠٢ – ٥٩٣/ ٢ – ٨٣،  ٨٢، م ٥٥٩ – ٢/٥٥٥–٧٦
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في المجرورات والمجزومات معاً :الباب الرابع
:أّما المجروراُت فأنواُعها أربعة 

ــالحروِف الجــاّرةِ  ى) ّتــى) و(حَ َلــ: (ِمــْن) و(إلــى) و(َعــْن) و(عَ )١(وهــي ،األول : مجــرور ب

) و(الباء) و(الكاف) و(الالم)  .و(ُمْذ) و(في) و(ُربَّ

هــي ضــّد (إلــى) وقــد ،و نحــو : (خرْجــُت مــن الــداِر))٣(لغایــة فهــي البتــداء ا)٢()ِمــنْ فأّمــا (

تقع بمعنى التبعیض كقولك:(أخذُت من الماِء) ، أي: بعضه ، والفرق بین (ِمْن) و(َعْن) أّن(َعـْن) 

) فأصــلها النتهــاِء الغایــةِ إلــىا (تــدّل علــى االنقطــاع بخــالف (ِمــْن) ، تقــول : (رجعــُت عنــه) ، وأّمــ

لى البصرِة) . وقد تقع بمعنى (مَع) .إالكوفِة : (خرْجُت من )٤(تقول

ـــــا ( ـــــتُ )٥() فللتعـــــدي واالنحطـــــاِط َعـــــنْ وأّم ـــــوِس)،تقول:(رَمْی ـــــا.)٦(عـــــن الق )علـــــى(وأّم

) جَ وَ (و ریِر)،تقول:(جلَس األمیُر على السّ )٧(فلالستعالء .،وقد تقع بمعنى (مع))٨(َب الماُل عليَّ

:[أكلـــت  ُة والعطـــُف واالبتـــداُء ، تقـــول فـــي الغایـــةِ ) فلهـــا ثـــالُث ِخَصـــاٍل ، الغایـــحتّـــى(وأّمـــا 

مكَة حتـى بـالفتِح ، و(أكْلـُت الّسـ-مكَة حتى رأَسـها): (أكْلُت السّ )٩(بالكسر]–الّسمكة حّتى رأسها 

.)١٠(بالرفِع ، أي : حتى رأُسها مأكوٌل ، فـ (رأُسها) مرفوع باالبتداء -رأُسها)

) فأصــله ُمــذْ ()٤(. وأّمــا)٣(تــه) قیْ لَ <َكــرْیم>حــو : (ُربَّ رُجــلٍ ، ن)٢(فللتقلیــل )١()ُربَّ (وأّمــا 

ــذفأصــله ( ــْذ یــوِم )٦(وكالهمــا یجــرّ )٥(ُ◌) ُمْن ــه ُم إذا وقعــا بمعنــى ابتــداء الغایــِة ، كقولــك : (مــا رأیُت

، وهي (متى) في لغة هذیل ، و(لعـّل) فـي لغـة عقیـل لم یذكرها المصّنف ألفاظ عملت الجّر شذوذااك ) وهن١(

، ومغنــي اللبیــب :  ١٢٥:  الرّمــاني -، ینظــر : معــاني الحــروف، و(كــي) و(لــوال) فــي بعــض اســتعماالتهما 

  . ٦-٢/٥ ، وشرح ابن عقیل :٤٧٣،  ٤١٥،  ١/٢٨٥

  . )في: ( (م)) في ٢(

ْن) البتــداء الغایــة المكانیــة باتفــاق النحــویین والبتــداء الغایــة الزمانیــة وهــو رأي الكــوفیین واألخفــش . ) تــأتي (ِمــ٣(

. واالنصـاف  ٢/٣٣٧األخفش : –معاني القرآن ، و  ١٣٧-٤/١٣٦، والمقتضب :  ٢/٣٧ینظر : الكتاب : 

  . ١/٤٥٥ومغني اللبیب : ، ١١-٨/١٠، وشرح المفصل : ) ٣٧٦-١/٣٧٠ - ٥٤(م :

.)یقول( : (م)) في ٤(

،وفیـــه : "ولـــم یـــذكر  ١/٢٣٥، ومغنـــي اللبیـــب :  ٩٥) ویســـمیه النحـــاة المجـــاوزة ، ینظـــر : معـــاني الحـــروف : ٥(

وقد ورد مصطلح (التعدي)عند العكبري في : اللباب  . ٩٧، والجنى :  ٢/١٥البصریون سواه" ، والتصریح : 

فلم نقف علیه فیما بین أیدینا من الكتب .، أما(االنحطاط) ٢/٢٩٢في علل البناء واإلعراب : 

هـو آلـة  عن) في هذا المثال معنى آخر وهو االستعانة ؛ ألّن القـوسل() .وذكر النحاة عن الفرس(:  )ع() في ٦(

  . ١/٢٣٨آلة الرمایة ، ینظر : شرح الكافیة الشافیة : 

  ٢/٣١٨رح الرضي : . ینظر : شكما مّثل المصّنفمجازاً أو ) ویكون االستعالء إّما حقیقًة ٧(

.)على زیدٍ (وجَب الماُل :  )ع() في ٨(

ویكـون مـا بعــدها مجـرورًا بهـا غیــر داخـل فـي حكــم ،(حتــى) الغائیـة تكـون بمعنــى (إلـى)سـقط مـن النسـختین ؛ ألنّ ] ٠٠٠[  )٩(

  . ١/٢١١ومغني اللبیب : ، ٤/٤٦٥وشرح المفّصل : ، ١١٩ینظر : معاني الحروف : .حكم ما قبلها 

  . ٢١١نظر : مغني اللبیب : ی ) ١٠(
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) فأصـلها التوعیـة نحـو : (الـدرهُم فيوأّمـا (.الجمعِة) و(ُمنُذ یوِم الجمعِة) ، أي : من یوِم الجمعةِ 

؛  )٨( ﴾َوُألَصــلَِّبنَُّكْم ِفــي ُجــُذوِع النَّْخــلِ ﴿كقولــه تعــالى : ،)٧(كــیِس) ، وقــد تقــع بمعنــى (علــى) فــي ال

ــــا ( ــــِة (القبــــور) . وأّم ــــاءألّن (الجــــذوع) بمنزل ــــالقلِم) )٩(لصــــاِق ) فأصــــلها اإلالب كقولــــك : (كتبــــُت ب

 ﴾وا بِـاْلُكْفِر َوُهــْم قَـْد َخَرُجـوا ِبــهِ َوَقــْد َدَخلُـ﴿كقولـه تعـالى : ،وقــد تقـع بمعنـى (َمــَع)،و(مـررُت بزیـٍد)
)١٠(.

)١٢(أي: مثـَل َعْمرو،وقـد تقـع زائـدةفهـي للتشـبیه تقـول: (َزْیـٌد كَعْمـرٍو) ،)١١()الكـافوأّما (

: (المـاُل ) فأصـلها للتملیـك واالسـتحقاق تقـولالـالم. وأّمـا ()١٣( ﴾َلْیَس َكِمْثِلِه َشـْيءٌ  ﴿ كقوله تعالى:

ـالَة ِلـُدُلوِك الشَّـْمسِ :﴿ ، وقد تقع بمعنى (ِعْنَد) كقولـه تعـالىِهللا)لزیٍد) و(الحمُد  :، أي)١٤( ﴾َأِقـْم الصَّ

، ومعـاني  ١/٣٣٤ینظـر : األصـول : .ه اسـم ، ویـرى الكوفیـون واألخفـش فـي أحـد قولیـه أّنـه حـرف جـرّ یرى البصریون أنّ  ) ١(

  . ١/٢١٧، ومغني اللبیب : ) ٢/٨٣٢- ١٢١(منصاف : ، واإل ١٠٦:  الّرّماني-الحروف

، وهـــو ال یعمــل إّال فـــي نكــرة ، ولـــه صــدر الكـــالم . ینظـــر : وأّیــدهم المصـــّنفوهــو مـــذهب أكثــر النحـــویین ) ٢(

ــداني :  ١٨٨:  المــالقي–فــي حــروف المعــاني ، ورصــف المبــاني ١٠٧-١٠٦معــاني الحــروف  ، والجنــى ال

  . ١/٢١٧، ومغني اللبیب :  ٤٢١-٤١٧

اء بـالنكرة ولكـون > سقط من: (م) ، وفیه ضرورة لتمام التركیب على أّن (كریم) صفة ؛ لیسـّوغ االبتـد٠٠٠< ) ٣(

رجل) ، اّما قوله في: (م) : (رّب ل(النكرة الموصوفة أبلغ في أداء معنى التقلیل ، وبذا تكون جملة (لقیته)خبرا 

/ ٤رجــل) لمــا ذكرنــا .ینظــر : شــرح المفّصــل : ل(َلقْیتــه) ففیــه حــذف الخبــر؛ للــزوم جعــل (لقیتــه) صــفة َرُجــل

  . ٤٢٥، والجنى الداني : ٤٨٣

.الحدیث عن (في) على الحدیث عن (ُمْذ وُمْنُذ)الناسخ: قّدم )ع(في ) ٤(

ا إذا كـان حرفـًا فهـو لفـظ ، أّمـ، فیقال عند تصغیره : (ُمَنْیذ) ، برّد الّنونّص ذلك حال كون (ُمْذ) اسماً ) وقد خُ ٥(

  .  ٣٠٩الجنى : ، و  ٥٠٧- ٤/٥٠٦، وشرح المفّصل : ٢٠١. ینظر: رصف المباني :قائٌم بذاته 

.یجري(:  (م) ) في٦( (

 ١٨٧- ٢/١٨٦معـاني القـرآن : ینظـر :.(في) على بابهـا ) وهو رأي الكوفیین والقتبي ، ویرى البصریون أنّ ٧(

  . ٤/٤٧٢وشرح المفّصل :، ٩٦معاني الحروف : ، و 

  ) .٧١( ) سورة طه ، اآلیة :٨(

ــا إ لصــاق یكــون) واإل٩( ــل المصــّنف لإللصــاق المجــازي بقولــه: (مــررُت ،اء) وهــو أكثــر معــاني (البــمجازیــًا ،أو  حقیقیــاً ّم وقــد مّث

الباء)هنــا لالســتعانة بداللــة دخولــه ف() ، اذ المــراد : ألصــقت مــروري بمكــان یقــرب مــن زیــد ، أّمــا قولــه: (كتبــُت بــالقلم) بزیــد

  . ١٠٣- ١٠٢، والجنى الداني : ٤/٤٧٤على آلة الفعل . ینظر : شرح المفّصل : 

  ) .٦١( : اآلیة) سورة المائدة ،١٠(

ّنــه اســم؛ ألّنــه علــى معنــى (مثــل) ومــا معنــاه اســم فهــو إّن (الكــاف) حــرف ؛ ألّنــه مبنــي مــن حــرف واحــد ، وقیــل : إ) قیــل : ١١(

.١٣٢ ، والجنى الداني : ٥٠٣- ٤/٥٠٢، وشرح المفّصل : ١٩٥اسم. ینظر : رصف المباني : 

ّنمـــا الزائــد هـــو (مثـــل)؛ لیفصـــل بـــین الكـــاف إئـــدة ، ولـــى أّن الكـــاف فـــي اآلیــة المـــذكورة غیـــر زاإ) وذهــب قـــوم ١٢(

والضمیر ، واألولى زیادة الحرف ، وهو رأي جمهور النحویین لتوكید نفـي المثـل . ینظـر : معـاني الحـروف : 

  . ٢/١٧، والتصریح :  ١٣٩، والجنى :  ٤٨

) .١١) سورة الشورى ، من اآلیة : (١٣(

) .٧٨) سورة اإلسراء ، من اآلیة : (١٤(
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) في االستثناء فإّن مـنهم َمـْن جعلهـا حروفـًا تجـّر مـا بعـَدهاحاشا) و(عدا) و(خال. وأّما ()١(عنده 

.)٢(كما مرَّ في الّنواصب 

 )٤(: (الــواو) و(البــاء) و(التــاء) )٣(ة ، وهــي ثالثــالنــوع الثــاني : مجــرور بحــروف القســمِ 

) كقولـــك : (بـــاهللا البـــاء، و()٥( ﴾ِإنَّ اِإلنَســـاَن َلِفـــي ُخْســـرٍ *َواْلَعْصـــِر  ﴿ كقولـــه تعـــالى :الـــواو)ف(

.)٦( ﴾َوَتاللَِّه َألَِكیَدنَّ َأْصَناَمُكمْ ﴿ ) كقوله تعالى :التاءألفعَلّن كذا) و(

ُن اِهللا) و(أْیــُم اِهللا) و(َلَعْمــُر اِهللا) ، كّلهــا مرفوعــة باالبتــداء واعلــم أّنــه ُیقــال فــي القســِم : (أْیَمــ

، ولكن )٩(: (أْیَمُن اهللا َحَلِفي) و(َلَعْمر اِهللا قَسمي) . والُعْمُر:البقاء)٨(، والتقدیر )٧(وخبرها محذوف

.)١٠(ولكن یستعمل في القسِم بفتِح العین 

) المشــــّددة إنَّ المقســـم علیـــه خمســـة : (والحـــروُف التـــي َتِصـــُل القســـَم بـــالجواِب الـــذي هـــو

ِإنَّ *َواْلَعْصـرِ  ﴿ ، قـال اهللا تعـالى :)١١()(ال) الساكنة و(أنْ ) و(ما) المفتوحة والالمالمكسورة، و(

ـــَك َلَنْســـَأَلنَُّهمْ ﴿ : )١٣(، وقـــال <اهللا تعـــالى> )١٢( ﴾اِإلنَســـاَن َلِفـــي ُخْســـر . وقـــال )١٤( ﴾َأْجَمِعـــینَ َفَوَربِّ

، وهــذا خــالف مــا صــّرح بــه غیــره مــن المفســرین مــن أّن الــالم هنــا  ١٠/١٩٧ینظــر الجــامع ألحكــام القــرآن :  )١(

-، والبرهــان فــي علــوم القـــرآن  ٦/٦٨بمعنــى (َبْعــد) أو(الــالم الســببیة) أو (مــن) . ینظـــر : البحــر المحــیط : 

. ٣/٢٥٠الشوكاني :–، وفتح القدیر  ٤/٣٦٧الزركشي : 

من البحث . ٤٣:  ) ینظر : الصفحة٢(

بكســــر المــــیم -) وهنــــاك حــــروف أخــــرى وهــــي: (الــــالم) وتخــــتّص باســــم اهللا ویلزمهــــا معنــــى التعجــــب، و(ِمُ◌ُن)٣(

رّب)، و(ُمِ◌) ، وتــدخل علــى لفــظ الجاللــة (اهللا) وقیــل : إّن األخیــرین اســمان مقتطعــان ل(ویخــتص بــا-وضــّمها

، وتســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل  ٩/٩٦رح المفصـــل : لـــى (اهللا) . ینظـــر : شـــإعـــن (أیمـــن) المالزمـــة فـــي إضـــافتها 

. ١/٣٢٧، ومغني اللبیب :  ٣٢٤،  ١٧٢،  ١٤٤، والجنى الداني : ١٥١ابن مالك : –المقاصد 

 ٤/٤٨٩) وأصل حروف القسم (الباء) و(الواو) مبدلة منه و(التاء) مبدلة من (الواو).ینظر: شرح المفّصل :٤(

).٢-١) سورة العصر ، اآلیتان : (٥(

) .٥٧) سورة األنبیاء ، من اآلیة : (٦(

. ٩/٩١) وسبب الحذف هو طول الكالم بالمقسم علیه والعلم به . ینظر: شرح المفصل : ٧(

.-بحذف الواو-) في (ع) : (التقدیر) ٨(

) في (م) : (والُعْمُر والبقاء) . ٩(

حد ، یقال : أطال اهللا َعْمرك وُعْمرك ... إّال : "والَعْمُر والُعْمر وا ٩/٩١) قال ابن یعیش في شرح المفصل : ١٠(

أّنــه اســتعمل فــي القســم منهمــا المفتــوح دون المضــموم كأّنــه لكثــرة القســم اختــاروا لــه أخــّف اللغــات" . وینظــر : 

. ٤/٦٠١لسان العرب (عمر) : 

ي اإلثبــات ن)المخففـة فــإ) وزاد بعـض النحــویین حروفـا أخــرى تصــل القسـم بــالجواب وهـي (الم كــي) و(بــل) و(١١(

.  ١٥٢و(لن) و(لم) في النفي .ینظر :التسهیل : 

).٢ -١) سورة العصر ، اآلیتان :(١٢(

> سقط من : (ع) .٠٠٠) <١٣(

) .٩٢) سورة الحجر ، من اآلیة : (١٤(
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َتاللَّـِه ِإْن ُكنَّـا  ﴿ تعـالى :. وقـال اهللاُ )٢( ﴾َمـا َضـلَّ َصـاِحُبُكمْ *َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى﴿ تعالى :)١(<اُهللا> 

َوَأْقَســــُموا ِباللَّــــِه َجْهــــَد َأْیَمــــاِنِهْم ال َیْبَعــــُث اللَّــــُه َمــــْن ﴿ :وقــــال اُهللا تعــــالى،)٣(﴾ُكنَّــــا َلِفــــي َضــــالٍل ُمِبــــینٍ 

.)٤(﴾َیُموتُ 

قد تحذف تخفیفًا فیقال : (واِهللا قد جاَءني زیٌد) ، أي: )٥(حروف> ثمَّ ال یخفى أّن هذِه <ال

ــْمِس َوُضــَحاَها﴿ أي: لقــد جــاَءني ، قــال اهللا تعــالى فــي جــواب القســم : ــحَ  ٠٠٠ َوالشَّ ــْد َأْفَل ، )٦( ﴾َق

 ﴾ِجُبواعَ َبلْ *ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجیدِ  ﴿ نحو قوله تعالى :)٧(أي: لقد أفلَح . وقد ُیحذف الجواُب بالكلیِة 

، )١٠(﴾ ص َواْلقُـــْرآِن ِذي الــذِّْكرِ  ﴿، وكــذلك)٩(، معنــاه : ق والقــرآِن المجیــِد لتبعـــُثنّ  )٨( ﴾ِجُبــواعَ 

، واُهللا أعلم . )١١( ﴾َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا ﴿ وكذلك :

)١٣(كاألسـماِء المخصوصـة  )١٢(، وذلـك النوُع الثالـُث : مجـرور باإلضـافة إلـى الظـروف

(َأْعَلى) و(َفْوق) و(َتْحت) و(َأْسَفل) و(َقْبل) و(ُقدَّام) و(َأَمـام) و(ُمَقاَبـل) بالجهاِت الست التي هي : 

و(َخْلــــف) و(َبْعــــد) و(وَراء) و(َیمــــْین) )١٤(و(ِتْلقَــــاء) و(َحــــَذا) و(إزآء) و(وَجــــاه) و(ُتَجــــاه) و(ِحَیــــال) 

) و(َلــَدي) و(َلــُدن) فــي الحــاالِت كلِّهــا كـــ (ِعْنــِدي)١٦(الشــائعِة )١٥(و(ِشــَمال) . وكاألســماِء األخــرى 

ــــر)  ــــْین) و(َوَســــْط) و(َطــــَرف) و(َشــــْطر) و(ِنْصــــف) و(َبْعــــض) و(ُكــــّل) و(َنْحــــو) و(َغْی و(َمــــَع) و(َب

> سقط من : (ع) .٠٠٠) <١(

).٢)، ومن اآلیة: (١) سورة النجم ، اآلیة : (٢(

) .٩٧) سورة الشعراء ، اآلیة : (٣(

) .٣٨) سورة النحل ، من اآلیة : (٤(

> سقط من : (ع) .٠٠٠) <٥(

  ).٢)، ومن اآلیة : (١سورة الشمس ، اآلیة : () ٦(

) ذكــر بعــض النحــویین أّنــه یجــوز أن یســتغنى عــن الجــواب بمعمولــه أو بقســم مســبوق بــبعض حــروف اإلجابــة ٧(

. ٢/٤٤، والهمع : ٤٩٤- ٢/٤٩٣.ینظر :االرتشاف :

).٢)، ومن اآلیة: (١یة : () سورة ق ، اآل٨(

) ذكر المفسرون خالفًا بین إثبات الجواب وحذفه بتقدیرات مختلفة كالتقدیر المذكور لدى المصّنف وهو قولـه : ٩(

،والبحــــر المحــــیط ٥٢٥-١٣/٥٢٤، والمحــــرر الــــوجیز :  ٢١٢-٣/٢١١: (لتبعــــثّن) ، ینظر:إعــــراب القــــرآن:

:٨/١٢٠ .

).١) سورة ص ، اآلیة : (١٠(

).١ة النازعات ، اآلیة : () سور ١١(

) في (ع) : (وكذلك) .١٢(

) في (م) : (المخصوص) . ١٣(

) في(م) :(وحیل)،والصواب ما أثبتناه من:(ع).ینظر: اللسان :(حول) : "وقعد ِحیاَله وبِحیاله،أي :بإزائه ".١٤(

) في (ع) : (األخر) .١٥(

) في (م) : (السابقة) .١٦(
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ـــر) و(ذو) و< ذا >  ـــل) و(َنظْی و(ذي) و(ذات) و(ذوات) ،ونحـــو ذلـــك ، )١(و(ُدْون) و(ســـواء) و(ِمْث

رِس أســٌد) و(ِعْنــَد زیــٍد) إلــى آخــرِه ، تقــول : (فــوَق الســریِر زیــٌد) و(تحــَت الســریِر َعْمــرو) و(أمــاَم الفــ

مجـرور بـــ (فـوق) و(زیــٌد) مرفـوٌع باالبتــداء ، وخبـره (فــوَق )٢(الســریِر زیـٌد) [الســریر] فقولـك : (فـوَق 

القول في بقیِة الظروِف والحروِف الجارَِّة .)٣(السریِر) مقّدم علیه ، وكذلك 

كقولـك : (داُر َزْیـٍد) و(ُغـالُم )٤(لمحضـةِ النوُع الرابـُع : مجـروٌر باإلضـافِة إلـى األسـماِء ا

َعْمرو) ، ترید : الداُر لزیٍد ، والغالُم لَعْمرو . وتسّمى هذِه اإلضافُة إضافُة الكـّل  ، وأّمـا اإلضـافُة 

ٍة))٥(التي بمعنى (ِمْن) فتسّمى .)٦(إضافُة البعِض، كقولك: (َثْوٌب خٍز) و(خاتُم ِفضَّ

:و(الكــریُم األِب)، تریــد)الحســن الوْجـهِ (ى الفاعــِل نحـو قولــك :ومـن هــذا النــوع اإلضـافُة إلــ

ــــدٍ (كقولــــك :  )٧(حســــٌن وجُهــــه وكــــریٌم أبــــوه ، ومنــــه أیضــــًا اإلضــــافُة إلــــى المفعــــولِ  )٨()الضــــاربا َزْی

تعــــالى: )١٠(، قــــال <اُهللا> )٩(، تریــــد : الضــــاربان زیــــدًا <والراكبــــون الفــــرَس> )الراكبــــو الفــــرسِ (و

.)١١( ﴾الصَّالةَ اْلُمِقیِميَ ﴿َ و

ــيُء الــى وصــفه فــرع : ، فــال ُیقــال : (َزْیــٌد القــائِم) و(َعْمــرو الخــارِج) ، )١٢(ال ُیضــاُف الشَّ

، )١٣(﴾َوَذِلــَك ِدیــُن اْلَقیَِّمــةِ  ﴿ وقــد ُیضــاُف علــى قلّــٍة كقــولهم : (مســجُد الجــامِع) ، قــال اهللا تعــالى :

تعالى أعلم .، واهللا )١٤(﴾ ِعْلَم اْلَیِقینِ ﴿وقال أیضًا : 

وأّما المجزومات فنوعان : 

> سقط من : (م) .٠٠٠) <١(

] زیادة یقتضیها السیاق . ٠٠٠) [٢(

) في (ع) : (وكذا) .٣(

) في (م) : (المختصة) .٤(

) في (م) : (فسّمي) . ٥(

ّال أّنهمـا أقـّل إ) وأضاف بعض النحاة نوعین آخـرین مـن أنـواع اإلضـافة وهـي أن تكـون بمعنـى (فـي) أو (عنـد) ٦(

.  ٢/٤٦والهمع :، ٢/٢٠٦من (الالم) و(من) . ینظر : شرح الرضي على الكافیة : 

) وهذا النوع یسّمى باإلضافة اللفظیة أو غیر المحضة ؛ ألّنها تفید التخفیف في اللفظ بحـذف التنـوین أو النـون ٧(

. ٣/٤٦، وشرح ابن عقیل :  ٢/١١٩، وشرح المفّصل :  ٢/٦النون . ینظر : األصول : 

) في (م) : (زیدًا) ، خطأ نحوي .٨(

> سقط من : (م) .٠٠٠) <٩(

> سقط من : (ع) .٠٠٠) <١٠(

  ). ٣٥) سورة الحج ، من اآلیة : (١١(

صـــــیص والّشـــــيء ال یتعـــــّرف بنفســـــه وال ) وهـــــو مـــــذهب جمهـــــور البصـــــریین ؛ ألّن الغـــــرض مـــــن اإلضـــــافِة التعریـــــف أو التخ١٢(

 – القـرآنط اخـتالف اللفظـین . ینظـر : معـاني یتخّصص ، وما ورد من ذلك حمل على التأویـل ، وأجـاز الكوفیـون ذلـك بشـر 

. ٥٠٧- ٢/٥٠٥، واالرتشاف : ٤٣٨- ٤٣٦/ ٢- ٦١، واالنصاف : (م ٩٢، وفصیح ثعلب : ٣٣١- ١/٣٣٠الفّراء :

).٥) سورة البینة ، من اآلیة : (١٣(

).٥) سورة التكاثر ، من اآلیة : (١٤(
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ـــمْ :()٢(، وهـــي خمـــس الجـــزمِ )١(األول : مجـــزوم بحـــروِف  ـــا) و(َل ) فـــي النهـــي ال) و(لّم

ــالمو( ) فــي الشــرِط والجــزاِء . تقــول : (لــم یضــرْب زیــٌد) ، بمعنى:مــا َضــَرَب ، إنْ ) فــي األمــر و(ال

َتْفَعْل) تنهي المخاطب عـن ذلـك الفعـل ، وتقول:(ال )٣(وكذلك : <لّما یضرب ، أي : ما ضرَب> 

ال َیْسـَخْر قَـوٌم ِمـْن  ﴿ ، وقـال < اهللا > تعـالى :)٤(الفعل ، قال <اهللا> تعالى :﴿ ال َتُقْم فیه أبـدًا ﴾

:ْق فـــالٌن) ، وقـــال <اهللا> تعـــالى: (ِلُیْنِفـــم) المكســـورِة فـــي األمـــِر الغائـــبِ ، وتقـــول فـــي (الـــال)٥(﴾َقـــْومٍ 

.)٦( ﴾َسَعِتهِ ِلُینِفْق ُذو َسَعٍة ِمنْ ﴿

، قـال <اهللا> تعـالى :)٧(ثّم ال یخفى أّنـه إذا تقـّدم هـذِه الـالم حـرُف عطـٍف جـاز تسـكینها 

، وتقـــول فـــي األمـــر المخاطــب بغیـــر الـــالم : (اذهـــْب) و(اضـــرْب) ، لكـــن )٨( ﴾َوْلَیتـَّـِق اللَّـــَه َربَّـــهُ  ﴿

فـي قولـه  )١٠(الـالم فـي األمـر المخاطـبد جـاَءتِ ،وق)٩(ا مبنيٌّ على الوقف ولیس بمجزومٍ الصحیح أّن هذ

علــى قــراءة َمــْن قرأهــا بالتّــاء الفوقیــة ، وأّمــا (إْن) فــي )١٢()-)١١(ْفَرُحــواتَفِبــَذِلَك َفلْ -قولــه تعــالى : (

)١٤(، أصـله : تتقـون ، حـذفت)١٣(﴾َیْجَعـْل َلُكـْم ُفْرَقاًنـاِإْن َتتَُّقوا اللَّـهَ ﴿الشرِط والجزِم نحو قوله تعالى:

، وُجِزَم (یجعْل) بالجزاء ، وتقول : (ِإْن ُتكرْمِني أكرْمَك) . النون للشرط

) في(م) : (محذوف) ، وهو تحریف والصواب ما أثبتناه من : (ع) .١(

) في (م) : (خمسة) .٢(

> من : (ع) .٠٠٠(م) : (وكذلك لما ضرب وتقول : ال تفعل ...) ، وما بین < )  في٣(

) .١٠٨) سورة التوبة ، اآلیة : (٤(

) .١١) سورة الحجرات ، من اآلیة : (٥(

).٧) سورة الطالق ، من اآلیة : (٦(

ذا دخلـت علیهـا حـروف ) ذكر النحاة أّن أصل (الم األمر) السكون ، لكن تعـّذر االبتـداء بالسـاكن فكسـرت ، فـإ٧(

، واالرتشــاف :  ٤/١٥١لــى سـكونها األصــلي غالبــًا . ینظـر : الكتــاب : إالعطـف (الــواو ، الفــاء ، ثـّم) رجعــت 

. ٢٤٧-٢/٢٤٦، والتصریح :  ٢/٥٤١

) .٢٨٢) سورة البقرة ، من اآلیة : (٨(

بـــالم األمـــر المقـــّدرة ؛ لكونـــه مقتطعـــًا مـــن ) وهـــو مـــذهب البصـــریین خالفـــًا للكـــوفیین الـــذین رأوا أّن فعـــل األمـــر معـــرب مجـــزوم٩(

، ومجــالس ثعلـــب  ٤٧٠-١/٤٦٩الفــراء :  –، ومعـــاني القــرآن  ٤-٢/٣، والمقتضــب :  ١/٤المضــارع . ینظــر : الكتــاب : 

) .٥٢٩- ٢/٥٢٤- ٧٢، واإلنصاف : (م  ١٨، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات: ٢/٥٤٢: 

) في (ع) :(للمخاطب) .١٠(

: (فلیفرحوا) . ) في (ع) ١١(

) ، قــرأ بهـــا زیــد بــن ثابــت وعثمـــان بــن عفــان والحســن البصـــري ٥٨) قــراءة مــن ســورة یـــونس ، مــن اآلیــة : (١٢(

–، ومعـاني القـرآن  ٥٧ابـن خالویـه : –وغیرهم . ینظر : مختصر في شواذ قراءات القرآن فـي كتـاب البـدیع 

. ٥/١٧٠، والبحر المحیط : ١/٤٦٩الفراء : 

).٢٩فال ، من اآلیة : () سورة األن١٣(

) في (ع) : (فحذفت) .١٤(
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ِإْن (نحــو:)١(ثــّم ال یخفــى أّنــه إذا كــان الشــرُط والجــزاُء مــا ضــیین جــاز فیهمــا تــرُك الجــزِم 

.)٣(كان الجواب مستقبًال والشرط ماضیًا جاز فیه الجزم وتركه )٢(َضَرْبَتِني َضَرْبُتك) ،وٕان 

نــِزْل أ ﴿ الفعــل المســتقبل فــي الجــواب موقــَع الصــفِة والحــاِل كقولــه تعــالىَ وقــد یقــع فـــرع :

ـــَماِء َتُكـــوُن َلَنـــا ِعیـــًدا ، )٦()مائـــدة(لصفـــــة ))٥(تكـــــوُن < لــــنا > (،فقولـــــه :)٤( ﴾ َعَلْیَنـــا َماِئـــَدًة ِمـــْن السَّ

«�Ë±»ÉƔÉÃ�Ɠ ﴿ وكذلك نحو قولـه تعـالى:
ËƊÊŝË±ÉƔ�ŕ»ĎƔËƅÉÃ�É¾ÍƊÊ̄»Éƅ�ÍÁ»

Ëƈ�Ɠ»Ëƅ�Í̈ »ÉƎÉž یرثُنـي) ف(، ﴾])٧(ِمـْن آِل َیْعقُـوبَ [ُث

، واهللا تعالى أعلم.)٨(ولّي) على قراءة من رفعهمالل(و(َیِرُث) صفتین 

: (َمْن) و(ما) )٩(وهي تسعة النوع الثاني : مجزوٌم باألسماِء التي تتضّمن معنى الشرط

َمــْن َیْعمــْل ســوءًا  ﴿ و(مــا) و(أّي) و(أیــَن) و(متــى) و(حیثمــا) و(إْذ مــا) و(أّنــى) و(مهمــا) ، تقــول :

، وتقـول : )١١( ﴾َما َننَسْخ ِمْن آَیـٍة َأْو ُننِسـَها َنـْأِت ِبَخْیـٍر ِمْنهَـا﴿ ، وقال اهللا  تعالى :)١٠(﴾ُیْجَز به

:) ، وتقـول)١٣(، وتقول : (أیَن تذهْب أذهـْب) وتقـول : (متـى تخـُرْج أخـُرْج )١٢((أیُّكم یأتني أكرْمه) 

و(أّنى تفَعْل أْفَعْل) ، و(مهما َتْفَعْل أْفَعْل) . )١٤(ما تُكْن أُكْن] (حیثما تُكْن أُكْن) ، [وٕاذ 

ن كانـا ماضـیین توهمـًا ، والصـواب وجـوب ذلـك إ) نرى في قول المصّنف بجواز ترك الجزم في الشرط والجـزاء ١(

.  ٢/٥٥٦ظهار الجزم لفظًا . ینظر : االرتشاف : إ، ویحكم على محّل الفعلین بالجزم وال یجوز 

) في (ع) : (وٕاذا) . ٢(

) والضـمیر فـي قولـه : (جــاز فیـه الجـزم) یعـود علــى الجـواب المسـتقبل ، أّمــا الضـمیر فـي (تركـه) فیعــود علـى الشـرط الماضــي ٣(

    ٢/٥٨، والهمع :  ٥٥٦/ ٢؛ ألّنه هو الذي یجب فیه ترك الجزم لفظا . ینظر : االرتشاف : 

) .١١٤) سورة المائدة ، اآلیة : (٤(

>  سقط من : (ع) .٠٠٠) <٥(

ــْن لنــا -) علــى قــراءة الجمهــور بــالرفع ، وقــرأ ابــن مســعود واألعمــش : (٦( ــزْل) . ینظــر : -َتُك ) علــى جــواب (َأْن

. ٤/٦٠، والبحر المحیط :  ٥/١٠٧، والمحرر الوجیز :  ١/٥٣٠عراب القرآن : إ

.] زیادة من المصحف الشریف یقتضیها السیاق ٠٠٠) ، وما بین [٦-٥) سورة مریم ، اآلیتان : (٧(

) وهي قراءة أهل الحرمین والحسن وعاصم وحمزة ، وقرأ یحیى بن یعمر وأبو عمـرو ویحیـى بـن ؟؟؟ واألعمـش ٨(

، وٕاعــراب  ٤٠٧ابــن مجاهــد : –واألعمــش والكســائي : (یرْثنــي ویــرْث) بــالجزم . ینظــر: الســبعة فــي القــرآءات 

. ٦/١٦٥، والبحر المحیط :  ٩/٤٣٠، والمحرر الوجیز :  ٣٠٣-٢/٣٠٢القرآن : 

كیـف) ، فأجـاز ذلـك الكوفیـون ب() وزاد النحویون أسماء أخرى وهي (أّیان ، إذا ، كیف) ، واختلف في المجازاة ٩(

 ٣/١٥٨٣، وشــرح الكافیــة الشــافیة :  ٦٤٥ – ٢/٦٤٣- ٩١الكوفیـون ومنعــه غیــرهم . ینظــر: اإلنصــاف : (م

.  ٥٨ – ٥٧/ ٢، والهمع :  ١٥٨٤ –

) .١٢٣) سورة النساء ، من اآلیة : (١٠(

) ، وفي النسختین : (ننساها) ، وما أثبتناه من المصحف الشریف .١٠٦ورة البقرة ، من اآلیة : () س١١(

) في (ع) : (أّیكم یأتیني أكرمته) ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه من : (م) .١٢(

) في (ع) : (متى تخرج تخرج) ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه من : (م) .١٣(

> سقط من : (م) .٠٠٠) <١٤(
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في جواِب الشرِط ارتفَع الفعُل المضارُع بعـَده علـى إضـمار مبتـدأ  )الفاء(إذا دخلت فـرع : 
ِقُم َوَمــْن َعــاَد َفَینــتَ ﴿ تعــالى :)٢(، تقــول : (َمــنء یــأتني فأكرُمــه) ، أي : فأنــا أكرُمــه ، وقــال اهللا )١(

، أي : فأنا أَمتُِّعه ، واهللا تعالى أعلم .)٤( ﴾وَمْن كفَر فُأمتُِّعه قلیالً  ﴿و  )٣( ﴾اللَُّه ِمْنهُ 

في التوابـــع وأنواعھا:س باب الخامال
التوابع خمسة أنواع :

، والفعـــل، والغریـــزة، )٥(، وهـــو علـــى خمســـة أقســـام : الحلیـــة النـــوع األول : تـــابع بالنعـــت

. فالحلیة كقولك: (رجٌل طویٌل وأسوُد) ونحوها، والفعل )٦(ذو)ب(وصف بأسماء األجناس والنسب وال

والفعــل كقولــك : (رجــٌل قــائٌم، وكاتــٌب، وخّیــاٌط)، والغریــزة كقولــك : (رجــٌل كــریٌم، وظریــٌف، وَفِطــُن)، 

)، ونحوهـــا. والوصـــف بأســـماء )٧(<رجـــٌل> (ونحوهـــا. والنســـب كقولـــك :  ، قرشـــيٌّ ، هاشـــميٌّ بصـــريٌّ

ذي  ذو) كقولــك : (جــاَءني رجــٌل ذو مــاٍل)، و(رأیــُت رجــًال ذا مــاٍل) و(مــررُت برجــلب(األجنــاس

عرابـــه، وتعریفـــه، وتنكیـــره، وتأنیثـــه، وتــــذكیره، إمـــاٍل)، فهـــذه الصـــفات كّلهـــا تتبـــع الموصــــوف فـــي 

ن فــراده، وتثنیتــه، وجمعــه ، تقــول : (جــاَءني َرجــٌل كــریٌم، والرجــُل الكــریُم، وامــرأٌة كریمــٌة، وَرجــالإو

كریماِن، ورجاٌل كراٌم).

، نحـو : (جـاَءني )٩(على الموصوف نصبتها علـى الحـالصفة النكرة )٨(إذا تقّدمتفـرع :

(جاَءني ظریفًا رجٌل).

، وهو یجري مجرى الحال، َفَیْتبع إعراب مـا قبلـه إّال أنَّ البـدل النوع الثاني : تابع بالبدل

قامـة الثـاني مقـام األول، كمـا تقـول : إمـا قبلـه وسقاطإّال اسمًا، وعالمة البدل أّنه یجوز إال یكون 

(جاَءِني زیٌد أخوك)، فیجوز أن تسقط (زیدًا). فتقول : (جاَءني أخوك).

وبــدل الــبعض، وبــدل االشــتمال،  )١٠(والبــدل علــى أربعــة اقســام : بــدل الكــل <مــن الكــل> 

:، قــال اهللا تعـــالى، فهــو كقولــك : (جـــاَءِني زیــٌد أخــوك)بـــدل الكــل مــن الكـــلوبــدل الغلــط. فأمــا 

. ٢/٥٥٦، وارتشاف الضرب :  ٢٣٧) ینظر : تسهیل الفوائد :  ١(

>  سقط من : (ع) . ٠٠٠) <٢(

) .٩٥) سورة المائدة ، اآلیة :(٣(

) . ١٢٦) سورة البقرة ، اآلیة : (٤(

) في (ع) : (الحلیلة) ، والصحیح ما أثبت.٥(

  .   ٢/٢٣٢) ینظر في تفصیل األقسام الخمسة : شرح المفّصل : ٦(

> سقط من :(ع) .٠٠٠<) ٧(

) في النسختین : (تقّدم) ، والصواب ما أثبتناه .٨(

. ٢/٢٣) بحّجة امتناع تقدیم الوصف على الموصوف . ینظر : شرح الرضي على الكافیة : ٩(

> سقط من :(ع) .٠٠٠) <١٠(
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رَاَط اْلُمْسَتِقیمَ اهدنا﴿ ، فكقولـك : (ضـربُت زیـدًا راَسـُه)، بـدل الـبعض. وأّمـا )١(﴾ِصـرَاَط الَّـِذینَ *الصِّ

َمْن استطاَع) بدل من ف()٢(﴾َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمْن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیالوقال تعالى :﴿ 

أن یكون معنى )٤(، فهوبدل االشتمال. وأّما )٣(ّن المستطیع بعض الناس ال ُكّلهم؛ أل )الّناس(من 

ـــُه)، قـــال اهللا تعـــالى :معنـــى الكـــالم األّول مشـــتمًال علـــى الثّـــاني  ـــَل  ﴿ كقولـــك : (ســـلَب زیـــٌد عقُل ُقِت

فــال یوجــد ، بــدل الغلــط. وأّمــا )٦(األخــدوُد) مشــتمل علــى (الّنــار)ف(، )٥( ﴾النَّــارِ *اْألُْخــُدودِ َأْصــَحابُ 

كقولــك : (مــررُت )٧(ّنمــا یقــع فــي أثنــاء كــالم الّنــاسإذلــك فــي القــرآن العظــیم بــل وال فــي الشــعر، و

،كأنَّـَك تریـد أن تقـول : (مـررُت برجـل وبحمـاٍر) ثـّم تـذّكرَت فقلـت : (بحمـار)، )٨(بحماٍر) برجل

وال یصّح في مثل هذا أن تقول : (بل حمار).

ــى ِصــرَاٍط ُمْســَتِقیمٍ كــرة كقولــه تعــالى : ﴿تبــدل المعرفــة مــن النقاعــدة : ــَك َلَتْهــِدي ِإَل *َوإِنَّ

.)١١( ﴾َناِصَیةٍ *َلَنْسَفَعًا ِبالنَّاِصَیةِ ، كقوله تعالى : ﴿)١٠(وعكسه)٩( ﴾ِصرَاِط اللَّهِ 

، وهــو أن تضـع االســم الــذي لـیس بحلیــة وال فعــل وال النــوع الثالــث : تــابع بعطــف البیــان

، كقولــك : (جــاَءني زیــٌد أخــوك)، و(رأیــُت أبــا عبــد اهللا محمــدًا)، و(مــررُت )١٢(نســب مكــان الصــفة

تعالى أعلم.بصاحبك زیٍد)، فتبّین االسم األول عن غیره باالسم الثاني كما تبّین بالصفة ، واهللا 

.ستقیم هو صراط المنعم علیهمط الم) ، فالصراط الثاني بدل من األول ؛ ألّن الصرا٧-٦، من اآلیتین () سورة الفاتحة١(

) . ٩٧) سورة آل عمران ، من اآلیة (٢(

. ونقـــل عـــن الكســــائي أّنـــه جعـــل (َمــــْن) شـــرطًا فــــي  ٤/٩٤، والجـــامع ألحكـــام القــــرآن :  ٣/٢٣٠) ینظـــر: المحـــرر الــــوجیز : ٣(

أّنـه فاعـل المصـدر المـذكور موضع رفع باالبتداء ، والجـواب محـذوف تقـدیره : فعلیـه الحـّج ، وعـن غیـره أّن (َمـْن) رفـع علـى

. ١/٣٥٤﴾ ، فیكون المصدر مضافًا إلى مفعوله . ینظر:إعراب القرآن : ﴿ حّج البیتوهو قوله :

) في النسختین : (وهو) ، والصواب ما أثبتناه . ٤(

) .٥) ومن اآلیة: (٤) سورة البروج ، اآلیة: (٥(

  . ١٨٩/ ١٩القرآن :  ، والجامع ألحكام ٣٨٩/ ١٥) ینظر: المحرر الوجیز: ٦(

) وهذا هـو مـذهب النحـاة ؛ بحّجـة أّن القـرآن منـّزه مـن الغلـط ، فضـًال عـن أّن الشـاعر الفصـیح یعـاود مـا نظمـه ٧(

بــل) ب(ویصـّحح الغلــط ، وٕانمـا یجــيء فــي الكـالم علــى ســبیل سـبق اللســان إلـى مــا ال یریــده ، واألولـى المجــيء 

.     ٢/٦٢٥، واالرتشاف: ٢/٢٦٢، وشرح المفّصل :  ١/٢٨لإلضراب عن األّول . ینظر : المقتضب : 

حمال) تحریف ، والصواب ما أثبتناه .ب(جمال) ، وفي (ع) : ب() في (م) : ٨(

) .٥٣-٥٢) سورة الشورى ، من اآلیتین (٩(

قـد لى عدم اشتراط المطابقة بین البـدل والمبـدل منـه فـي التعریـف والتنكیـر ، و إشارة من المصّنف إ) وفي هذا ١٠(

بـدال النكـرة مــن المعرفـة أو العكـس وصـف النكـرة ؛ بحّجــة أّن البیـان مـرتبط بهمـا جمیعــًا إورد أّن األحسـن فـي 

لـى ذلـك اتحـاد اللفـظ ، ومـذهب البصـریین جـواز ذلـك بـال شـرط؛ إوهو مـذهب الكـوفیین والبغـدادیین ، وأضـافوا 

. ٢/٦٢٠: ، واالرتشاف  ٢٦٦- ٢/٢٦٥لورود السماع . ینظر : شرح المفّصل : 

) .  ١٦-١٥) سورة العلق ، من اآلیتین (١١(

) ومعنى ذلك أّن االسـم األّول یفّسـر باسـم صـریح مـرادف لـه یكـون إّمـا كنیـًة أوعلمـًا ، وعطـف البیـان لـه شـبه ١٢(

  . ٢٧٥- ٢/٢٧٢من البدل مع وجود اختالف . ینظر تفصیل ذلك في : شرح المفّصل : 
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،والتوكیــد أیضـًا یجـري مجـرى الصـفة فـي اإلیضـاح واإلتبــاع، النـوع الرابـع : تـابع بالتأكیـد

ذا قلـت : (جـاءني زیـٌد)، فرّبمـا تـوّهم المخاطـب أّن أمـَر زیـد إالمخبـر عنـه، كمـا وفائدتُه تخصیص 

زیٍد).ب(جاءَك دون نفِسِه، فإذا قلت : (جاَءني زیٌد نفُسُه أو عیُنُه) خصصت المجيء 

ــْینُ )،و(الــنَّْفُس وأســماء التوكیــد ســبعة هــي : ( )، َأْكَتُعــْونَ )، و(َأْجَمُعــْونَ )، و(ُكــل)، و(الَع

ـــــْونَ )، وُعْونَ َأْبَصـــــو( ـــــه)، قـــــال اهللا (َأْبَتُع ) ، تقـــــول : (جـــــاَءِني زیـــــٌد نفُســـــه)، و(رأیـــــُت الفـــــرَس عیَن

، وتقول : (جاَء القوُم ُكلُّهم أكتعوَن)، أي : تاّمون من )١( ﴾َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ ﴿تعالى:

ـــَو الكمـــال، وكـــذلك: (جـــاَء القـــوُم كّلُهـــم أ)٢(مـــن التمـــام :الجمیـــع. )٣(بصـــعوَن)، و(الَبْصـــُع)الـــذي ُه

َأْكتَـُع . وال یسـتعمل ()٤(الـذي هـو القـّوة والشـّدةوتقول: (جاَء القوُم كلُُّهم أبتعوَن)، مشتّق من (البتِع) 

ُجَمـُع ُكتَـُع كما ذكرنا ، وتقول : (جاَءِني الّنسوُة ُكلُّهُـن)٥()وَأْجَمعَ ُكلّال بعد (إ) وَأْبَصُع وَأْبَتعُ 

وُبَتُع).ُكَتُع ُبَصعُ 

مـع غیـر المضـمر بـاأللف أبـدًا علـى صـورة )٨(وتكـون )٧()(ِكـالبالتثنیة )٦(وتؤّكد فـرع :

صورة واحـدة تقـول : (جـاَءِني ِكـال الـرَُّجَلْیِن)، و(رأیـُت ِكـال الـرَُّجَلْیِن) و(مـررُت ِبِكـال الـرَُّجَلْیِن)، وأّمـا 

لتثنیــة، فتقــول : (جــاَءِني ِكالهمــا)، بــاأللف وتنصــب وتجــّر بالیــاء كســائر ا)٩(مــع المضــمر فترفــع 

تاٍء) زائدة.ب(و(رأیُت ِكَلیِهما)، و(مرْرُت ِبِكَلیهما)، وفي المؤّنث تقول : (ِكْلَتا الَمْرَأَتْیِن) ، 

قــد یؤّكـد االسـم بتكریــر اللفـظ كقــولهم : (هـذا رجـٌل رجــٌل) ، ومنـه : (اُهللا أْكَبــُر اُهللا فــائدة :

:)١٠(أْكَبُر)، وقال الشاعر

َ◌ْجِمِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ َوِشْعِري ِشْعِري **َأَنا أبو النَّ

) . ٧٣ورة ص ، اآلیة: () ، وس٣٠) سورة الحجر، اآلیة: (١(

. ٨/٣٠٥) ینظر: اللسان(كتع) : ٢(

. ٣/١١٨٦) ینظر: الصحاح(بصع) : ٣(

. ٨/٤) ینظر: اللسان(بتع) : ٤(

(كـــّل ب(أكتـــع ومـــا بعـــده) غیـــر مســـبوقین ب) وهـــذا هـــو مـــذهب الجمهـــور ، وأجـــاز الكوفیـــون وابـــن كیســـان التوكیـــد ٥(

وأجمع) مستدلین بقول الراجز : 

 صبیًا مرضعًا *یالیتني كنت

*  تحملني الذلفاُء حوًال أكتعًا

.  ١٢٣/ ٢، والهمع :  ١١٧٤-٣/١١٧٣، وشرح الكافیة الشافیة :  ٢/٢٣٠ینظر: شرح المفصل : 

) في (م) : (توكید) .٦(

) في (ع) : (بكالم) ، خطأ .٧(

) في (ع) : (یكون) .٨(

) في (ع) : (فیرفع) .٩(

. ٩٩ظر : دیوانه: )  هو أبو النجم العجلي . ین١٠(
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واهللا تعالى أعلم. 

ــالعطف، ــابع ب ــوع الخــامس : ت ، )١(وحــروف العطــف عشــرة : (الــواو)، و(الفــاء)،و(ثّم) الن

.–بكسر الهمزة -و(أم)، و(أو)، و(ال)، و(َبْل)، و(حّتى)، و(لكْن)، و(ِإمَّا) 

، تقـول : (جـاَءِني )٢(علـى األصـح) فهي للجمـع واالشـتراك، وال توجـب الترتیـب ولوافأّما (ا

و)، أآل ترى أنَّ الواو جمع بینهما في المجيء.زیٌد وَعْمر

و) ؛ فهـي تـدّل علــى ) فتكـون للترتیـب والتعقیـب، تقـول : (جـاَءِني زیـٌد فَعْمـرالفـاءوأّمـا (

).أّن (َعْمرًا) جاء بعد (زید

)(الو). وأّمـا ّال أّنها أكثر مهلة، تقول : (جاَءِني زیٌد ُثمَّ َعْمـر) إالفاءک( ) فهي(ثمّ وأما 

ـــرإفمعناهـــا  ـــا دخـــل فـــي األول، تقـــول : (جـــاَءِني زیـــٌد ال َعْم ـــك خـــراج الثـــاني مّم و)، أآل تـــرى أّن

ال) عن المجيء.ب(أخرجت َعْمرًا 

، َءني زیــٌد َبــْل َعْمــُرو)ول : (جــافهــي لإلضــراب عــن األول واإلثبــات للثــاني، تقــ(بــل)وأمــا 

بعــد النفــي، تقــول : (ماجــاَءني زیــٌد لكــْن َعْمــُرو)، وٕان )٣() المخّففــة فمعناهــا االســتدراك (لكــنِ وأّمــا 

ِكْن َرُسـولَ ـَما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبـا َأَحـٍد ِمـْن ِرَجـاِلُكْم َولـفیه قال اهللا تعالى : ﴿)٤()(الواوشئت أدخلَت 

.)٦(] معطوف على (أبا)[فرسول اهللا)٥(﴾ اللَّهِ 

وتارًة لإلباحة، تقول في الشك : (جـاَءني زیـٌد ) فتكون تارًة للشّك ، وتارًة للتخییر، أووأّما (

و)، وفي الّتخییر : (ُكِل الّسمكَة أو اشرِب الّلبَن)، فلیس له أن یجمع بینهما، وتقول في أو َعْمر

بینهما.اإلباحة : (كِل الّلحَم أو الثریَد)، فله الجمع 

) زاد الناسخ بعد (ثّم) في (م) : (ما) ، وفي (ع) : (مع) ، وكالهما لیسا مـن حـروف العطـف ، وعـّد الكوفیـون ١(

  .   ٤٦٢، والجنى الداني :  ٣/١٢٣٢الكوفیون (لیس) من حروف العطف . ینظر : شرح الكافیة الشافیة : 

إلشــراك مصــّرحًا بمــذهب مــن قــال بالترتیــب وهــو ) صــحح المصــّنف مــذهب البصــریین فــي أّن (الــواو) للجمــع وا٢(

. ١٢٠٦-١٢٠٥/ ٣، وشرح الكافیة الشافیة :  ٢/٥٦بعض الكوفیین . ینظر : األصول : 

) في النسختین : (االشتراك) ، والصحیح ما أثبتناه .٣(

ّن (لكن) غیر ) وقد اختلف في مسألة بقاء (لكن) عاطفة إن دخلت علیها (الواو) فذهب یونس وابن مالك إلى أ٤(

غیر عاطفة وأّن (الواو) عطفت مفردًا على مفرد عند األول ، وعطفت جملة حذف بعضها علـى جملـة ُصـرح 

بجمیعهــا عنــد الثــاني ، والتقــدیر : ولكــن كــان رســول اهللا ، وذهــب ابــن كیســان وابــن عصــفور إلــى أّن (لكــن) 

اني . ینظــر : شــرح الكافیــة الشـــافیة : عاطفــة و(الــواو) زائــدة الزمــة عنــد األول ، وزائــدة غیــر الزمــة عنــد الثــ

.      ١٣٨-٢/١٣٧، والهمع :  ١/٤٢٣، ومغني اللبیب :  ٢/٦٢٩، واالرتشاف :  ٣/١٢٣٠

) .٤) سورة األحزاب ، من اآلیة :(٥(

. وورد توجیــه ثــاٍن للنصــب علــى أّن (رســول اهللا) خبــر (كــان) المحذوفــة ،  ١٢/٧٦) ینظــر : المحــرر الــوجیز: ٦(

، والتبیان في  ٢/٦٣٩، وٕاعراب القرآن :  ٢/٢٣٤الفّراء : –ف الجمل . ینظر: معاني القرآن فیكون من عط

  .    ٢/١٠٥٨العكبري :  –إعراب القرآن 
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فهــي عدیلــة االســتفهام عّمــا وقــع فیــه الّشــّك تقــول : (أزیــٌد فــي الــدار أْم َعْمــُرو)، (أم)وأّمــا 

، وتقول في التسـویة بـین الشـیئین : (سـواٌء علیـه أقـاَم )١( ﴾َأُهْم َخْیٌر َأْم َقْوُم ُتبَّعٍ ﴿ وقال اهللا تعالى:

.)٢( ﴾ْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهمْ َسَواٌء َعَلْیِهْم أََأنذَ أم قعَد)، قال اهللا تعالى : ﴿

)٤(ّال أّنهـا تـأتي قبـلإ،)٣(فـي الشـك وغیـره(أو)فتجري مجـرى -بكسر الهمزة -)ِإّماوأما (

االسمین فتؤذن بالّشّك في أول الكـالم ولـذلك كـّررت، تقـول : (رأْیـُت إّمـا زیـدًا وٕاّمـا َعْمـرًا)، قـال اهللا 

ْن كانت من حروف إفإّنها و-بفتح الهمزة -)َأّما،بخالف ()٥( ﴾َكُفورًاِإمَّا َشاِكرًا َوإِمَّاتعالى : ﴿

حروف العطف فالبد لها من جواب ؛ لما فیها من معنى الشرط، تقول : (أّما زیٌد فقـائٌم)، قـال اهللا 

ــا َثُمــوُد َفَهــَدْیَناُهمْ ﴿تعــالى:  ن كــّررت فإّنمــا هــي لعطــف كــالم علــى كــالم بــالواو كقولــهإ، وُ )٦(﴾ َوَأمَّ

.)٧(﴾َوَأمَّا السَّاِئَل َفال َتْنَهْر َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ َفَأمَّا اْلَیِتیَم َفال َتْقَهرْ تعالى : ﴿

، بالنصــب–،وتكــون ناصــبة تقول:(أكلــُت الّســمكَة حتّــى َرأَســها))٨((حتّــى)وعاشــر الحــروف 

من أصول الفقه،واهللا أعلم.)٩(وتكون النتهاء الغایة وغیر ذلك كما ذكرناه في مبحث الحروف

إّال إذا اتفقا في الفعل نحو (قاَم زیٌد وَعْمُرو) ، فإن اختلفا ال یعطف اسم على اسمفـرع :

الموت).ب((الّشمس) ال توصف )١٠(لم یجِزِ◌ العطف فال یقال : (ماَت زیٌد والّشمُس) ؛ إذ 

ویقعــد <زیــد>). وأمــا ل :(قــام یقــافــال  )١(إّال إذا اتفقــاال یعطــف الفعــل علــى الفعــلوكــذلك 

الــواو) لیســت للعطــف وٕاّنمــا هــي ف(، )٢(﴾ِإنَّ الَّــِذیَن َكَفــُروا َوَیُصــدُّوَن َعــْن َســِبیِل اللَّــهِ قوُلــُه تعــالى: ﴿

.)٣((واو الحال)، المعنى : إّن الذین كفروا فیما مضى وهم اآلن یصّدون عن سبیل اهللا 

) .٣٧) سورة الدخان ، من اآلیة (١(

)  . وسقط موضع الشاهد : ﴿ َأْم َلْم تنذْرهم ﴾ من : (ع) .٦) سورة البقرة ، من اآلیة :(٢(

رف من المختلف في كونه عاطفًا ، فقـد نقـل عـن النحـویین إال سـیبویه أّن (إّمـا) لیسـت مـن حـروف ) وهذا الح٣( 

، واالرتشـاف:  ١/٤٣٥العطف ال األولى وال الثانیة ، وقیل: إّن (إّما) الثانیة هي العاطفة . ینظر : الكتاب : 

٦٣٠-٢/٦٢٩ .  

. ٢/٥٧) في (ع) : (بعد) ، والصحیح ما أثبت ، ینظر : األصول : ٤(

) . ٣)  سورة اإلنسان ، من اآلیة :(٥(

) . ١٧)  سورة فصلت ، من اآلیة :(٦(

)   .١١-٩) من سورة الضحى ، اآلیات :(٧(

:، ومغنــي اللبیــب ٢/٢٩: المقتضــب : (حتــى) عنــد البصــریین قلیــل ، والكوفیــون ینكرونــه . ینظــر ب) والعطــف ٨(

  . ٢/١٤١، والتصریح :  ١/١٢٨

إلـــى أحـــد معـــاني (حتـــى) وقـــد تـــأتي للتعلیـــل ، وبمعنـــى (إّال) فـــي االســـتثناء . ینظـــر : مغنـــي ) أشـــار المصـــنف٩(

. ٤/٤٦٨، شرح المفصل :  ١/١٠٨اللبیب : 

) في (ع) : (إذا) ، والصحیح ما أثبت .١٠(
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ــَرْوا ِإَلــى الطَّْیــِر وأّمــا قولــه تعــالى: ﴿،وال یجــوز عطــف الفعــل علــى االســمقــالوا :  ــْم َی َأَوَل

؛ ألّن الفعــل المســتقبل یضــارع اســم )٥(،فتقــدیره : صــافاٍت وقابضــاتٍ )٤(﴾َفــْوَقُهْم َصــافَّاٍت َوَیْقِبْضــنَ 

، ولــذلك ســّمي مضــارعًا ، یعنــي : مشــابهًا ، فتقــول : )٦(الفاعــل فــي المعنــى الشــتراكهما فــي الحــال

لي)، و(رأْیُت زیدًا ُمَصلیًا)، بمعنًى واحد ، واهللا أعلم.(رأْیُت زیدًا یص

في بیان األربعة أبواٍب الخارجة عن اإلعراب:الباُب السادس
وهي باُب العدِد وباُب الجمِع وباُب التصغیِر وباُب النسِب 

وقد ذكرناها في أربعِة فصوٍل :

في بیان العدد:الفصل األول
مراِتـــَب : آحـــاد وعشـــرات ومئــات وألـــوف، ومـــا جاوزهـــا فهـــو مكـــّرر، اعلــم أّن العـــدَد أربعـــُة 

واآلحاُد ما دوَن العشرِة عندهم، وعدُد المذّكر یكون بالهاء مـن الثالثـِة إلـى العشـرِة ، وعـدد المؤنـث 

،فیقـــال : (ثالثـــُة ِرجـــاٍل) و(خمـــُس نســـوٍة) و(عشـــرُة )٧(یكـــون بغیـــر الهـــاء مـــن الثالثـــة إلـــى العشـــرة 

)٩(. وأّمــا مــن الثالثــِة إلــى العشــرِة )٨(﴾ َســْبَع َلَیــاٍل َوَثَماِنَیــَة َأیَّــاٍم ُحُســوًما تعــالى : ﴿ أثواٍب)،قــال اهللا

> و(أْفعَلـــة) ثـــم (ِفْعلـــة) ، فتـــزن الجمیـــع بهـــذا )أْفَعـــال(< و )أْفُعـــل(فیضـــاُف إلـــى جمـــِع القلَّـــِة،نحو: 

ِغفٍة)، و(عشرُة ِصْبَیٍة). المیزان، تقول : (خمسُة أْكُلٍب) و(ثالثُة أْجَماٍل) و(سبعُة أرْ 

) وأراد المصـّنف اتفــاق الفعلــین فــي الزمـان ، فــال یعطــف مــاٍض علــى مضـارع وال العكــس ، وهــو مــذهب بعــض ١(

   .  ٢/٣٥٤، وشرح الرضي :  ٣/١٢٧٠یین . ینظر : شرح الكافیة الشافیة : النحو 

) .٢٥) سورة الحج ، من اآلیة :(٢(

/ ٢لقـرآن : ) هذا اختیار المصّنف ، وقیل : إّن (الواو) في اآلیة زائدة و(یصدون) خبر (إّن) . ینظر :إعراب ا٣(

. ٤/٣٧٧، وٕارشاد العقل السلیم :  ٦/٣٣٦، والبحر المحیط :  ٢٥٤/  ١٠: ، والمحرر الوجیز ٣٩٦

) .١٩) سورة الملك ، من اآلیة :(٤(

  . ٨/٢٩٧، والبحر المحیط :  ١٥/١٦) ینظر : المحرر الوجیز : ٥(

   .  ٢/٣٥٣، وشرح الرضي :   ١٢٧٢-٣/١٢٧١) وهذا رأي النحاة ، ینظر :  شرح الكافیة الشافیة : ٦(

العدد كّله مؤنث فما كان فیه بالتاء التـي للتأنیـث فهـو بمنزلـة مؤنـث ) واختلف في سبب ذلك ، ومن األقوال أنّ ٧(

فیــه عالمــة التأنیــث ، ومــا كــان منــه بغیــر تــاء فهــو بمنزلــة مؤنــث ال عالمــة فیــه للتأنیــث ، ینظــر : شــرح جمــل 

. ٢/٣الزجاجي : 

).٧) سورة : الحاقة ، اآلیة : (٨(

،            ٣/٥٥٧،  ١/٢٠٦حیح مــــا أثبتنــــاه ، ینظــــر: الكتــــاب لــــى األلــــف) ، والصــــإ) فــــي النســــختین : (مــــن العشــــرة ٩(

. ٣/١٦٦٣و شرح الكافیة الشافیة : 
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، ولكن ُیجعـالن صـفًة فتقـول )٢(ال ُیضافان الى المعدود )١()االثنین(الواحد) و(واعلم أّن 

وامرأتـان )٣(امرأة [ واحدة ] (،وفي المؤنِث: )جاَءني رجٌل واحٌد ورُجالن اثنان(فتقول في المذّكر : 

لعــددین اســمًا واحــدًا  وتبنیهمــا فتجعــل ا)٤(لــى تســعة عشــرإوامرأتــان اثنتــان). وأّمــا مــا فــوق العشــرة 

اثنــي عشــر رجــًال فــإّن (اثنــي) تختلــف للــزوم التثنیــة لــه، تقــول : )٥(علــى الفــتح  فــي كــلِّ حــاٍل إّال 

(أحــَد عشــَر رجــًال). وٕاذا عــددت المــذّكر ألحقــت (الهــاء) بــأوِل العــدد وأســقطتها مــن الثــاني فتقــول : 

ــًا)، وان عــددت المؤنــث أســقطت (ثالثــة عشــر رجــًال) و(خمســة عشــر غالمــًا) و(تســعة ع شــر ثوب

)٧(عشرة امرأة) و(خمس)٦((الهاء) من األول وألحقتها بالثاني على عكس المذّكر فتقول : (ثالث 

عشــرة جاریــة) و(تســع عشــرة نســوة)، فــإذا بلغــت العشــرین اســتوى المــذّكر والمؤنــث فــي )٧(و(خمــس

أربعون إلى المائِة. العقود نحو : (عشروَن َرُجًال) و(عشروَن امرأًة) وكذلك ثالثون و 

: إذا جاوز العدد العشرة إلى المائِة ُیوّحد المعدود وُینِصب على التمییز نحو : (أحـَد فـرع 

)٨(﴾ اْثَنتَــْي َعْشــَرَة َأْســَباًطاعشــَر كوكبــًا) و(خمســوَن َرُجــًال) و(تســعوَن نعجــًة)، وأّمــا قولــه تعــالى:﴿ 

إذا بلـغ العـدُد مائـة أضـیف إلـى واحـٍد كـان شـائعًا . فـ)٩(فـ(أسباطًا) بدل من (اثنتي) أو عطف بیان 

ِدْرَهــٍم) وثالثمائــة إلــى تســعمائة فــال ُیقــال : )١٠(ِدْرَهــٍم) وكــذلك: (مائتــا ُ فــي الجــنس، كقولــك : (مائــة

ثالثة مائة ؛ ألن المائة مؤنثـة. فـإذا بلـغ العـدُد األلـف إلـى العشـرِة آالف حكمـت علیـه حكـم الواحـِد 

، واهللا )١١(و(أربعة آالف) إلى عشرِة آالف، كما ُیقال : (ثالث مائة)  )ة آالفثالث(المذّكِر فتقول: 

أعلُم. 

) في النسختین : (االثنان) ، خطأ ، والصحیح ما أثبتناه . ١(

) وســبب ذلــك أّن ذكــر المعــدود یغنــي عــن ذكــر العــدد ، فلــو ُذكــر العــدد مــع المعــدود لكــان عّیــًا . ینظــر : شــرح ٢(

. ٢/٢٩ي : جمل الزجاج

] زیادة یقتضیها السیاق . ٠٠٠) [٣(

لـــى المائـــة) ، خطـــأ ، والصـــواب مـــا أثبتنـــاه ؛ ألّن الحكـــم خـــاص إ) فـــي النســـختین : (وأّمـــا العشـــرات فمـــا فوقهـــا ٤(

 ٣/٥٥٧) ، فالنّیف یبنى مع العقد لتضمنه معنـى الحـرف ، ینظـر : الكتـاب :١٩- ١١باألعداد المركبة من (

.  ٢/٣٣، وشرح جمل الزجاجي :  ٢/١٦١: والمقتضب :

) في (م): (إلى) ، خطأ ، وما أثبتناه من : (ع) .٥(

) في (م) : (ثالثة) ، خطأ .٦(

) في (م) : (خمسة عشر) ، خطأ .٧(

. ١٦٠) سورة األعراف ، اآلیة : ٨(

تمییز ما عدا العشـرة یكـون ) والتقدیر : (اثني عشرة أمة فرقة أسباطاً ) فال یكون (أسباطا) تمییزًا ؛ ألّنه جمع و ٩(

.  ٤٠٥/ ٤، والبحر المحیط :  ٢/١٥٦عراب القرآن :إیكون مفردًا ، ینظر : 

) في (ع) : (مائتي) ، خطأ .١٠(

.  ٢/٣٦) ینظر : شرح جمل الزجاجي : ١١(
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في بیان الجمع:الفصل الثاني
اعلــــم أّن جمیــــَع األســــماِء علــــى ثالثــــِة أضــــُرٍب، أحــــدها : بزیــــادة الحــــروف مثــــل : (َرُجــــل 

صان الحروف مثل : (ِكتاب وُكُتب) وأْجَمال) و(ُمْسِلم وُمْسِلِمین). الثاني : بنق)١(وِرَجال) و(َجَمل 

وُكتُــب) و(َراِكــب وَرْكــب) و(ُصــورة وُصــَور) و(َنْخَلــة وَنْخــل) و(َثَمــرة وَثْمــر) و(َنْمَلــة وَنْمــل). والفــرق 

بین الواحِد والجمِع ثبوُت تـاِء التأنیـِث وحـذفها. الثالـث : بتغییـر الحركـة، مثـل :  (ُجواِلـق وَجَواِلـق) 
.، الواحُد مضموم والجمع مفتوح)٢(

واعلـم أّن كــلَّ جمـٍع لــم یسـلم فیــه بنـاُء واحــِده یسـّمى جمــع التكسـیر، نحــو : (َرُجـل وِرَجــال) 

و(بیت وأبیات). 

: أبنیة الجموِع القلیلِة على أربعِة أقساٍم :فـرع

ـــــل ـــــل) )٣(>)األول:(أْفُع ــــــُب) )٤(، وهـــــي جمـــــُع (َفْع ـــــٌب وأْكل ـــــال) تقول:(َكْل و(ِذَراع )٥(و(ِفَع

و(َفُعـــٌل) و(ِفَعـــٌل) نحو:(َجَمـــٌل وأْجَمـــاٌل)،  )٦(جمـــُع (َفَعـــٌل) و(َفِعـــٌل) م الثاني:(أْفَعـــال)،القســـوأذُرع). 

ـــة)و(َفِخـــٌذ وأْفَخـــاذ) و(َعُضـــد وأْعَضـــاد) و(ِعَنـــب وأْعَنـــاب). ـــث :(أْفِعَل ، وهـــي جمـــع )٧(القســـم الثال

)٨(أْغِرَبـــة) و(ِمثَـــال وأْمِثَلـــة) (َفَعـــال) و(ُفَعـــال) و(ِفَعـــال) و(َفِعیـــل)، تقول:(َمتـــاع وأْمِتَعـــة) و(ُغـــَراب 

ــة)و(َرِغیــف وأْرِغفــة).  ، جمع(ُفَعــال) و(َفِعیــل) نحــو:(ُغالم وِغْلَمــة) و(َصــِبّي وِصــْبَیة). الرابع:(ِفْعَل

فهذِه أبنیُة جموِع القّلِة من الثالثِة إلى العشرِة ،تقول:(رأیُت ثالثَة أكلٍب وأربعَة أجماٍل وعشرَة أغربة 

وعشرة صبیة.

:)٩(ا أبنیُة الجموِع الكثیرِة فهي ثمانیُة أقساٍم وأمّ 

) في (م) : (جمال) .١(

:ع (جوالــق وجوالیــق) ، ینظــرب والجمــ، بكســر الــالم وفتحهــا ، وعــاء مــن األوعیــة ، معــرّ ُجــَواِلِ◌ق والُجَواَلــق) وال٢(

. ٣٦/ ١٠، ولسان العرب(جلق) : ٢٥١الجوالیقي : –المعّرب من كالم العرب 

) في (ع) : (أفعل وفعایل) . ٣(

) والغالب أن یجمع (َفْعل) على (أْفُعل) بشرط أّال یكون أجوف واویًا أو یائیًا فإن كان كذلك ، فالغالب في قلتـه ٤(

.  ٤/٩٢٥، وشرح األشموني :  ٢/٩٠) . ینظر : شرح شافیة ابن الحاجب : ثوب وأثوابک(قلته (أْفَعال) 

) في (م) : (أكلب وأكالب) ، وفي (ع) : (كلب وأكاِلب) ، والصحیح ما أثبتناه ؛ لتوافقه مـع مـا ذكـره المصـّنف ٥(

المصّنف من أّن (أْفُعل) هو جمع (َفْعّل) . 

(ع) ، وهو الصواب .) في (م) : (جمع َفُعل وِفَعال) ، وما أثبتناه من : ٦(

) في (م) : (أْفَعال) ، تحریف .٧(

) في (م) : (أْمَتاع وأْمِتَعة ... وأمثال وأْمِثَلة) . ٨(

) استقرى العلماء أوزان جمع الكثرة فحصروها في ثالثـة وعشـرین وزنـًا قیاسـیًا مطـردة ، وحصـرها المصـّنف فـي ٩(

، والتصــریح علــى التوضــیح :  ٢/٩١شــرح الشــافیة :و  ١٠-٥/٩ثمانیــة أوزان فقــط ، ینظــر : شــرح المفصــل : 
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ـــول) ـــوب) و(َأَســـد األول : (ُفُع ـــٌب وُقُل ، وهـــو جمـــُع (َفْعـــل) و(َفَعـــل) و(َفِعـــل)، مثالـــه : (َقْل

و(َفْعـل) ونحـو ذلـك، مثالـه )٢(و(َفُعـل) )١(َجمُع (َفَعـل) الثاني : (ِفَعال) ،وُأُسود) و(َنِمر وُنُمور). 

، جمـُع (َفِعْیـل) و(َفِعْیلَـة) الثالـث : (ُفُعـل)و(َبْحر وِبَحـار). )٣(َمال) و(َضُبع وِضَباع) : (َجَمل وجِ 

بكسر -، الرابع : (ُفِ◌َعل)و(َفُعول) نحو : (َنِذْیر وُنُذر) و(َصِحْیَفة وُصُحف) و(َرُسول وُرُسل).

ــر) قــال اهللا نحــو : (ِنْقَمــة وِنقَــم) و(ِمْحنــة وِمَحــن) و(ُغْرفَــة-الفــاِء وَضــمِّها  وُغــَرف) و(ُكْبــَرى وُكَب

ْحَدى اْلُكَبرِ تعالى : ﴿  ، جمُع (أْحَمر وَحْمـراء) و(أْصـَفر وَصـْفراء) الخامس : (ُفْعل).)٤(﴾ ِإنََّها إلَِ

-بضـمِّ الفـاِء وبكسـرها -، السادس : (ُفِ◌عـالن).)٥(، <تقول في جمع ذلك : ُحْمر وُصـْفر> 

السـابع : نحـو: (ُخْلقَـان) و(ُجـْدَران) و(ِغْلَمـان) و(ِصـْبَیان). )٦(وَفِعیـل] جمُع (َفَعل) [وُفُعـل وُفَعـال

ــاء جْفَنــة : َجَفَنــات) وفــي جمــِع (، تقــول فــي جمــِع (َشــَجرة) : (َشــَجرات) وفــي جمــِع مــا یكــون بالت

و(ُســــــَراُدَقات) و(َرَمَضــــــانات) و(ُســــــَؤاالت) )٧((َرْوضــــــة : َرْوَضــــــات) و(َصْحـــــــَفة : َصْحـــــــفات) 

َرَساِئل) وفـي جمـِع (ِمْئـَزر َفة : َصَحاِئف) وفي (ِرَسالة :َمادات). وتقول أیضًا في جمِع (َصِحیْ و(جَ 

ــة ــْفَدع: َمــآِزر) وفــي جمــِع (ِمْلَحَف : َضــفاِدع) وفــي جمــِع (الُخْنَفَســاء : : َمالحــف) وفــي جمــِع (الضِّ

اِظر) و(حاِجز وَحَواِجز).، جمع (َفاِعل)، تقول : (ناِظر وَنوَ الثامن : (َفواِعل)َخَناِفس). 

خاتمة في جموِع الصفاِت :
ــــى الفــــاعلین  ــــُع عل ــــب  –الفاعــــُل یجَم ــــة)، تقــــول : (كــــاِفر  –فــــي األغل ــــال) و(الَفَعَل و(الُفّع

وكاِفُرون وُكفَّار وَكَفَرة)، واهللا أعلم. 

 -٣١، وجمــع التكســیر فــي لســان العــرب ، رســالة ماجســتیر للطالــب: قحطــان عبــد الســتار عــارف :  ٢/٣٠٠

٣٣ .

) في (م) : (أْفَعل) ، والصواب ما أثبتناه من : (ع) بداللة التمثیل .١(

.) الضبط في النسختین : (فِعل) ، والصحیح ما أثبتناه ٢(

ــْبُع ضــرٌب  ٨/٢١٧) فــي (م) : (ِصــْبغ وأْصــَباغ) ، والصــحیح مــا أثبتنــاه ، وفــي اللسان(ضــبع) : ٣( ــُبُع والضَّ "والضَّ

من السِّباع أنثى ، والجمُع : أضُبع وِضَباٌع وُضْبٌع وَضْبَعاٌت وَمْضَبَعٌة" . 

) .٣٥) سورة المدثر ، اآلیة : (٤(

علـى (ُحْمـران) ، وقیـل : ان (ُحْمـران) جمـع (ُحْمـر) ال جمـع مفـرد، > سقط من (م) ، ویجمـع (أحمـر) ٠٠٠) <٥(

.  ٢/٣١٢، والتصریح على التوضیح :  ٢/١٦٠ینظر : معجم متن اللغة : 

] الزیـــادة یقتضـــیها الســـیاق ، فـــوزن (َفَعـــل) بضـــبط الناســـخ ال یصـــدق علـــى جمیـــع الجمـــوع التـــي ذكرهـــا ٠٠٠) [٦(

ي مفرده (َخَلق) ، یقال : شيء خلق ، أي : باٍل ، أمـا لفـظ (ُجـْدران) المصنف وانما یقتصر على (ُخْلقان) الذ

، ولفـــظ ن) جمـــع (ُغـــالم) علـــى وزن (ُفَعـــال)فهـــو جمـــع (ُجـــُدر) علـــى وزن (ُفُعـــل) مفـــرده جـــدار ، ولفـــظ (غلمـــا

(ِصْبیان) هو جمع (صبّي) الذي على وزن (َفِعیل) ، وألف الجمع منقلبة عن واو فأصله (ِصْبوان) . ینظـر : 

، والتهـــذیب (صـــبا)  ٢/٦٠٩، والصـــحاح(جدر) :  ٤/٣٨٩ابـــن ســـیده (خلـــق) : –المحكـــم والمحـــیط األعظـــم 

.  ٦/٢٣٩٨والصحاح (صبو) :  ١٢/٢٥٦

ْحَفة : شبه قصعة متسعة عریضة تشبع خمسة رجال ، ینظر : اللسان (صحف) :٧( .  ٩/١٨٧) والصَّ
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في بیان التصغیر:الفصل الثالث
و(ُفَعْیَعــل) نحــو:(ُدَرْیِهم) و(ُفَعْیِعْیــل) نحــو : وأبنیــُة التصــغیر ثالثــٌة :(ُفَعْیــل) نحــو:(ُفَلْیس)

بـــاعي وتصـــغیر  (ُدنْیِنْیـــر). وتصـــغیُر األســـماِء علـــى خمســـِة أنـــواٍع : تصـــغیر الثالثـــي وتصـــغیر الرُّ

الخماسي وتصغیر المبهمات وتصغیر جمع التكسیر.

(فتــى : ُفتَــّي) نحــو : (َعْبــد وُعَبْیــد) و(قمــر وُقَمْیــر) وفــيالنــوُع األول : تصــغیر الثالثــي ،

وفي (ظْبٌي : ُظَبّي) وفي (َجِدي : ُجَدّي) ، وٕاذا كـان االسـُم مؤنثـًا علـى أكثـر مـن ثالثـة أحـرف لـم 

.)١(تــــدخل (الهــــاء) فــــي التصــــغیر، فــــال ُیقــــال فــــي (َعْقــــَرب) : (ُعقیرَبــــة) وٕاّنمــــا ُیقــــال : (ُعَقْیــــِرب) 

َعْیِفر) وفي (ُفْلُفل : ُفَلْیِفل).تقول في (َجْعَفر : جُ الثاني : تصغیر الرباعي،

، نحـو : قولــك فـي (َســَفْرَجل : ُســَفْیِرج) )٢(، [فمـا فوقــه] النـوُع الثالــث : تصــغیر الخماســي

، وفــي (ِمْصــَباح : ُمَصــْیِبْیح) وفــي (ِقْنــدیل : ُقَنْیــِدْیل) وفــي (ُعْصـــُفور : ُعَصــْیِفْیر) )٣(بحــذف آخــرِه 

في (ُسْلَطان : ُسَلْیِطْین) وفي (حضرموت : ُحَضْیَرموت) وفي (َبْعَلبـك : وفي (ِسكِّْین : ُسَكْیِكْین) و 

، تقول في : (ذا وهذا) : (َذیَّـا وَهـَذّیا) للمـذّكر )٥(ونحو ذلك. الرابع : تصغیر المبهمات )٤(ُبَعْیِلَبك)

ر للمــــذّكر وللمؤّنـــــث : (َتّیـــــا وهاَتّیـــــا) وفـــــي التثنیــــة:(هاذیَّاِن وهاَتّیـــــاِن) وقـــــس علـــــى ذلـــــك.وال تصـــــغّ 

و(أیــن) المضــمرات مــن األســماِء البتــة نحــو: (أنــت) و(هــو) و(أمــِس) و(غــدًا) و(البارحــة) و(ِعْنــد) 

، واهللا أعلم.)٦(و(متى) و(كیف) وأسماُء أّیام االسبوِع، وشهوُر السنِة ال یصّغر شيٌء منها

ل) ، نحــو : (ِكــالب) و(ِجَمــال) فتقــول : (ُأَجْیِمــالنــوُع الخــامس : تصــغیر جمــوع التكســیر

ــب) [وتقــول] ، وفــي )٨(فــي تصــغیر (َمَســاِجد) و(َمَصــابیْح) : (ُمَســْیِجَدات) و(ُمَصــْیِبحات))٧(و(ُأَكْیِل

.)١(تصغیر (السنین) و(األرضین) : (ُسَنیَّات) و(أَرْیَضات)

، وشــرح  ٥/١٢٨ل االســم بــه ، ینظــر : شــرح المفصــل :) ألّن الحــرف الرابــع ینــزل منزلــة علــم التأنیــث ؛ لطــو ١(

.  ٢٣٩-١/٢٣٨الشافیة :

] زیادة یقتضیها تمثیل المصنف . ٠٠٠) [٢(

) وهو رأي البصریین ، أّمـا الكوفیـون فقـد أجـازوا تصـغیر الخماسـي دون أن یحـذف منـه شـيء فتقـول فـي (َسـفرَجل : ُسـَفْیِرَجل) ٣(

ضــهم بشــرط أن یســّكن مــا قبــل اآلخــر فتقــول : (ُســَفْیِرْجل) حتــى یصــیر ُســَفْیِرَجل) ، بكســر مــا قبــل اآلخــر ، وأجــاز ذلــك بع

.   ٢٠٣- ١/٢٠٢، وشرح الشافیة :  ٢٩٦- ٢/٢٩٥على وزن (ُقَنْیِدْیل) . ینظر : شرح جمل الزجاجي : 

،  ٣/٤٧٥) یصــّغر صــدر المركــب ؛ ألّنــه بمنزلــة المضــاف وعجــزه بمنزلــة المضــاف إلیــه . ینظــر : الكتــاب : ٤(

  .   ١/٢٧٣یة : وشرح الشاف

ـــذي والتـــي والالئـــي) ، وحـــّق هـــذِه األســـماء أّالتصـــّغر ؛ لغلبـــة ٥( ) والمبهمـــات تشـــمل أســـماء اإلشـــارة واألســـماء الموصـــولة كــــ (ال

ّال أّنه لّمـا تصـّرفت تصـّرف األسـماء المتمكنـة فوصـفت ووصـف بهـا وثّنیـت وجمعـت جـاز تصـغیرها بتـرك إشبهها بالحرف ، 

،  ٤/١٩٢٤حــاق یــاء التصــغیر ثالثــة وزیــادة ألــف فــي آخــره ، ینظــر : شــرح الكافیــة الشــافیة : لإأول الحــرف علــى حركتــه و

. ١/٢٨٤، وشرح الشافیة :  ٢/١٠٦وشرح جمل الزجاجي : 

ـــاب :٦( ـــام األســـبوع  ٤٨١- ٣/٤٧٨) ینظـــر : الكت ـــى جـــواز تصـــغیر أی ـــون والمـــازني والجرمـــي ال ، وذهـــب الكوفی

. ١/٢٩٣، وشرح الشافیة :  ٥/١٣٩:  وأسماء الشهور . ینظر : شرح المفّصل

] زیادة یقتضیها السیاق .٠٠٠) [٧(

) اكتفى المصّنف بذكر أمثلـة لجمـع الكثـرة ، وحقّـه اّال یصـّغر علـى لفظـه ؛ لوجـود التنـاقض بـین داللتـه وداللـة ٨(

لــى : إن التصــغیر علــى التقلیــل ، وقــد ارتضــى الصــرفیون تصــغیره بإحــدى الطــریقتین وتــابعهم المصــّنف ، األو 
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  )٢(في بیان النسب:الفصل الرابع

ب علـــى وجهین:مســـموع . والنســـ)٣(إذا َنَســـْبَت شـــیئًا إلـــى شـــيء زدَت فـــي آِخـــره یـــاًء مـــثّقًال 

: َعَلــــوّي) <وٕالــــى الُســــفلى : )٥(، نحــــو قــــولهم فــــي النســــبة إلــــى (العالیــــة )٤(فالمســــموعومقــــیس،

وٕالـــى (الـــرّب : َرّبـــانّي) وٕالـــى )٨(وٕالـــى (الـــروح : َرْوحـــاِنّي) )٧(وٕالـــى (الشـــتاء : َشـــَتِوّي) )٦(َســـْفلِوّي> 

وٕالى (الَطيء : َطاِئّي) وٕالى (الَیَمن : َیَماني) بغیر )١٠()وٕالى (الَرّي : َراِزيّ )٩((الّلحیة : َلْحَیاِنّي) 

كان له جمع قّلة من لفظه فیرّد إلیه ویصّغر على لفظه ، وقد مّثل لذلك بنحو : (ِكالب) فجمع القّلة (أكُلب)، 

والثانیــة : أن یــرّد إلــى الواحــد ثــّم یصــّغر الواحــد ویجمــع إّمــا بــالواو والنــون إن كــان لمــذّكر عاقــل ، أو بــاأللف 

،  ٤٩٢-٣/٤٩٠ل لـذلك بنحـو : (مسـاجد) . ینظـر : الكتـاب : والتاء إن كان لمؤّنث أو لغیر عاقل ، وقد مثّـ

  . ١٩١٨،  ٤/١٩١٦، وشرح الكافیة الشافیة :  ٢٦٧-١/٢٦٥وشرح الشافیة : 

ـــون) عـــوض عـــن (الـــالم) ١( ـــاء والن ) وســـبب تصـــغیر (الســـنین واألرضـــین) بالصـــورة المـــذكورة یعـــود إلـــى أّن (الی

ض) ، فعنــد التصــغیر یــرّد المحــذوف ویجمعــان علــى القیــاس المحذوفــة فــي (ســنة) ، و(التــاء) المقــّدرة فــي (أر 

(األلف والتاء) . تنظر : المصادر السابقة نفسها . ب

.  ٢/٣٠٩، وشرح جمل الزجاجي :  ٣/٣٣٥) وسّماه سیبویه باب اإلضافة أیضًا ، ینظر : الكتاب : ٢(

"لّمــا قصــدوا الــى معنــى النســب إلــى  : ٤/١١٩) ومكســورًا مــا قبلــه ، قــال ابــن الحاجــب فــي األمــالي النحویــة : ٣(

االسم ولم یكن بّد من زیادة تدّل علیه ، وأكثر الزیادات لحروف المّد واللین فكانت أولى واختصت الیاء ؛ ألّن 

الواو مستثقلة واأللف ال یمكن تشدیدها فتلبس بما في آخرِه ألف ال للنسب" .

، وشـــرح جمـــل  ٣٣٦-٣/٣٣٥علیـــه ، ینظـــر : الكتـــاب : ) ویعـــّده النحویـــون مـــن الشـــاذ الـــذي یحفـــظ وال یقـــاس ٤(

. ٨٤-٢/٨١، وشرح الشافیة :  ٣٢٣-٢/٣٢٢الزجاجي : 

) فــي (م) : (الغایــة) ، و الصــواب مــا أثبتنــاه مــن : (ع) ، و(العالیــة) : اســم لكــّل مــا كــان مــن جهــة نجــد مــن ٥(

لقیاس فیـه :  (عـاِلّي) أو(عـاَلِوّي)، ، وا  ٤/٧١یاقوت الحموي : –المدینة إلى تهامة . ینظر : معجم البلدان 

. ٢/٣٢٣، وشرح جمل الزجاجي :  ٢٣٩/ ٢ابن سیده : –ینظر : المخصص 

> سقط من (م) .٠٠٠) <٦(

أّن هـذِه النسـبة قیاسـیة مّطـردة ال شـذوذ فیهـا ؛ بحجـة أّن (شـتاء)   ١٠/٢٤٠) ذكر ابـن سـیده فـي المخصـص :٧(

واحــده، وهــذا خــالف الجمهــور، ونســب ابــن الحاجــب فــي شــرح الشــافیة : جمــع (ِشــْتوة) فّلمــا نســب إلیــه ُرّد إلــى 

القــول بالقیــاس إلــى المبــّرد وأبــي بكــر الزبیــدي  ولــم نقــف علــى قولهمــا فــي مصــّنفاتهما ، وینظــر: همــع   ٢/٨٢

.  ٢/١٩٨الهوامع : 

ني یطلق على كل شيء ) في (ع) : (الزوج : زوجاني) ، واألرجح ما أثبتناه ؛ لتوارده في المصنفات ، فالروحا٨(

، وشـرح جمـل  ٢٤١/ ١٠، والمخصـص :  ٣/٣٣٨فیه الّروح من النـاس والـدواب والجـن ، ینظـر : الكتـاب : 

. ٢/٣٢٣الزجاجي : 

. ١٥/٢٤٣) في (ع) :(لحیان) ، ویطلق (اللحیانّي) على طویل الّلحیة. ینظر :لسان العرب (لحا) : ٩(

: " وٕاذا نســبوا إلــى  ٣٥٨/ ٥ه هــو الصــواب ، جــاء فــي لســان العــرب : ) فــي النســختین : (الــراز) ، ومــا أثبتنــا١٠(

. ١٢٢-٣/١١٦(الرّي) قالوا : (رازي) "  و(الرّي) من أقالیم بالد فارس . ینظر : معجم البلدان : 
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، فكقولهم في النسبة إلى (َزْیـد : َزْیـِدّي) وٕالـى (َخالـد : َخاِلـِدّي) وٕالـى القیاس. وأّما )١(بغیر تشدید 

ِبــّي)، و(الّشــعر : َشــعِرّي) وٕالــى (َثْعَلــب : َثْعلَ )٢((َأَســد : أَســِدّي) وفــي النســبة إلــى (الثََّمــر : ثمــِرّي) 

وتقـول فـي  )٤(وَرَبِعـّي) وٕالـى (ُجَهْیَنـة : ُجَهنِـّي) )٣(وتقول في النسبة إلى (َحنْیفَـة وَربْیَعـة) : (َحَنِفـّي 

النسبة إلى (الرََّحا : َرَحِوّي) وٕالى (الَقفَـا : َقفَـِوّي)، وتقـول فـي النسـبة إلـى (عیسـى : عیَسـِوّي) وٕالـى 

ْنَیِوّي) وتقول في النسبة إلـى (َطْلَحـة : َطْلِحـّي) وٕالـى (الكوفـة : (موسى : ُموَسِوّي) وٕالى (الّدنیا : دُ 

ُكــوِفّي) وٕالــى (الَبْصــرة : َبْصــِرّي) وتقــول فــي (عمــاد الــّدین وفخــر الــّدین وتــاج الملــك) : (ِعَمــاِدّي 

ـــِرّي) وٕالـــى َفْخـــِرّي وتـــاجّي)، وتقـــول فـــي النســـبة إلـــى (أبـــي بكـــر : َبْكـــِرّي) وٕالـــى (ابـــن الّزبیـــر : ُزَبْی

، واهللا تعالى أعلم. )٥((َحْضَرموت : َحْضَرِمّي) 

) وذلك بإلحاق ألـف عوضـًا عـن إحـدى الیـاءین ، ومـن العـرب مـن قـال (یمـانّي) ، بالتشـدید  ینظـر : الكتـاب : ١(

. ١/٢٩٢، وارتشاف الضرب :  ٤/١٩٥٩وشرح الكافیة الشافیة : ، ٣/٣٣٧

) في (ع) : (ثمیري) .٢(

وما أثبتناه هو القیاس ، فمـا كـان علـى وزن (َفعْیلَـة) ینسـب الیـه -باثبات الیاء –) في (م) : (َحنْیِفّي وَربْیعّي) ٣(

عین وعدم تضـعیفها ، ینظـر : شـرح بشرط صّحة ال–بفتح العین وحذف الیاء والتاء –الیه على وزن (َفَعلّي) 

.. ٤/١٩٤٤، وشرح الكافیة الشافیة :  ٢/٢٠الشافیة : 

ومــا أثبتنـاه هــو القیـاس ، فمــا كـان علــى وزن (ُفَعْیلَـة) ینســب الیـه علــى -باثبــات الیـاء –) فـي (م) : (ُجَهْینِـّي) ٤(

مصــدرین الســابقین، وجهینــة مــن بشــرط عــدم تضــعیف العــین ، ینظــر: ال–بحــذف الیــاء والتــاء –وزن (ُفَعلــّي) 

قبائــل الحجــاز العظیمــة ، وهــي أیضــًا مــن قبائــل مصــر تقطــن الشــرقیة والقلیوبیــة وقنــا ، ینظــر : معجــم قبائــل 

. ٢١٥،  ٢١٤/ ١عمر رضا كحالة : –العرب القدیمة والحدیثة 

لمصّنف ، ووجهه أّنه ُبنـي مـن ) قوله : (َحْضَرمّي) ُیعّد شاذًا ، وهو مقصور على السماع خالفًا لما صّرح به ا٥(

مـــن جزئـــي المرّكـــب اســـم علـــى (َفْعَلـــل) وُنِســـَب إلیـــه ، وقیاســـه أن ُیقـــال : (َحْضـــرّي) بحـــذف عجـــز المركـــب ، 

، ٣٢٣،  ٧٤-٢/٧١، وشــرح الشــافیة :  ٢٥٣، والتكملــة :  ٣/٣٧٤والنســب إلــى صــدره . ینظــر : الكتــاب : 

 . ٤/١٩٠، وشرح االشموني :  ١/٢٧٩وارتشاف الضرب : 
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خاتمة الكتاب
ألّنه كّله یرجع إلیها لمن حسـن تأملـه. اعلـم یـا أخـي أّن  ؛وهي تجمع جمیع ما في الكتاب

ورتبـة الفاعــل الفاعلیـة والمفعولیــة واإلضـافة، كـالم العـرب كلّـه یـدور علــى ثالثـة أقطـاب، وهـي : 

ألّنهــا أخـــت  ؛لتــأخیر، والمضــاف یكــون بینهمـــا، واســتحق الفاعــل الضــمة التقدیم،ورتبــة المفعــول ا

ألّنهـــا أخـــت الیـــاء وهـــي مـــن وســـط الحلـــق،  ؛الـــواو وهـــي مـــن الشـــفة، واســـتحق المضـــاف الكســـرة 

ألّنها أخت األلف وهي من أقصى الحلق، مثال كون المضـاف واسـطة  ؛واستحق المفعول الفتحة 

اهللا تعالى أعلم. . و )ضرَب غالُم زیٍد جاریَة بكرٍ (:

وكــّل مرفــوع عائــد إلیهــا إّمــا لكونــه فــاعًال أو مشــابهًا للفاعــل، القطــب األول : الفاعلیــة،

، )عمـُرولـم یقـمْ (و )طـاَب الخبـزُ (و )قـاَم زیـدٌ (كّل اسم اسند إلیه الفعل نحـو قولـك : والفاعل هو :

، ل، ولـذلك ارتفـع كمـا یرتفـع الفاعـلألّنه أقـیم مقـام الفاعـ ؛مفعول ما لم یسّم فاعلهودخل في ذلك 

؛ < ألّنـه خبـر المبتـدأ، ونحوهمـا، ودخـل فـي ذلـك أیضـًا )و(ِسـیَق البعیـرُ )ُضـِرَب عمـُرو(كقولك: 

تــدأ یكــون بعــده عكــس ، إّال أّن خبــر المب)خــرَج عمــُرو(و )قــاَم زیــدٌ (، نحــو )١(خبــر عنــه كالفاعــل >

:نحـو قولـك،)كـان وأخواتهـا(اسـم خـل فیـه أیضـًا . ود)عمـُرو خـارجٌ (و )زیـٌد قـائمٌ (:الفاعل، فنقـول

، فأعملــت عمــل )فیمــا مضــى(كــان) مقــام قولــك : (، یعنــي فیمــا مضــى، فأقیمــت )كــاَن زیــٌد قائمــاً (

؛  )راً ضرَب زیـٌد َعْمـ(، كما قیل :)كاَن زیٌد قائماً (األفعال، فرفع المبتدأ بها، ونصب الخبر، فقیل : 

یــدّل )ضــربَ (نــت (كــاَن) تــدّل علــى الزمــان دون المعنــى ووٕان كا)ضــربَ ()٢(ألّنهــا فعــل <مثــل>

؛ ألّن )إّن زیـدًا قـائمٌ (نحـو : )إّن وأخواتهـا(خبـر على المعنى والزمان معًا. ودخل في ذلك أیضًا 

االسم یشبه المفعول ، والخبر الفاعل، وقال بعضهم غیر ذلك ، انتهى.

ـــة، ـــاني : المفعولی ـــا لكونـــه مفعـــوًال أو مشـــابهًا وكـــّل منصـــوب عائـــد إلیهـــا، القطـــب الث إّم

فیكون على خمسة أقسام : المفعول للمشابه للمفعول، فأّما )٣(للمفعول أو مشابهاً 

وهو ما وقع الفعل به، المسند إلى الفاعل، نحو : (ضربُت زیدًا).األول : مفعـوٌل بـه، 

> سقط من :(ع) ، وفیه : " ودخل في ذلك أیضًا خبر المبتدأ یكون بعده عكس الفاعل ، نحو : (قام ٠٠٠) <١(

زیٌد) و(خرج عمُرو) " . 

> سقط من: (م) . ٠٠٠) <٢(

) في (ع) : (مشابهة للمشابهة للمفعول) ، والصحیح ما أثبت  . ٣(
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: (ِســـرُت الیـــوَم) نحــو ظرفـــًا،الفعـــل، ویســّمى )١(وهـــو مــا وقـــع فیــهالثــاني : مفعــــوٌل فــــیه، 

.)٢(بنزع الخافضو(جلسُت عندَك)، وهو منصوٌب 

)جئتك ابتغاَء الخیرِ (، نحو قولك : )٣(وهو ما وقع الفعل ألجله ولسببهالثالث : مفعول له، 

.)هربُت خوَف األسدِ (و

اســتوى المــاء (وهـو مــا اجتمـع مــع الفاعـل علــى الفعـل، نحــو قولـك : الرابـع : مفعــوٌل معــه،

.)والخشبة

ــق ــه هــو المفعــول ، )٤(الخــامس : مفعــوٌل مطل وهــو المصــدر، ویســّمى مصــدرًا مطلقــًا ؛ ألّن

الحقیقي الذي أحدثه الفاعل وأوجده بعینه، كالماء الذي یصدر عنه اإلبل.

)أحســـن(، ففـــي)مـــا أحســـَن زیـــداً (كقولـــك :  التعجـــب،ومـــن المنصـــوب العائـــد إلـــى المفعولیـــة 

نحـو : (یـا عبـَد اِهللا) المنـادى،رفـوع باالبتـداء. ومنـه أیضـًا ضمیر یعود إلـى (مـا) ، ومحـل (مـا) م

، وهما منصـوبان بفعـٍل مضـمر یقـوم مقامـه ، التقـدیر : أنـادي عبـد اهللا، وأدعـو )یا رجًال عاقالً (و

، وبیانــه أّن حــّق )یــا زیــدُ (، فمبنــي علــى الضــم، نحــو:)٥(رجــًال عــاقًال، ومــا كــان مــن المنــادى مفــرد

یــاك)، فلّمــا وضــع االســـم (، تقـــدیره : )یــا زیــدُ (:)٦(ًا كالمخاطـــب، فقولــكالمنــادى أن یكــون ضــمیر 

و(مــن )مــن قبــلُ (المــتمكن موضــع (الكــاف) بنــي علــى الضــم، نظیــره حــروف الغایــة، نحــو قولــك: 

، )األســَد األســدَ (، )الطریــَق الطریــقَ (:)٧(، نحــو قولــك لرجــلٍ اإلغــراء والتحــذیر. ومنــه أیضــًا )بعــدُ 

، تقــدیر ذلــك : خــلِّ الطریــَق، واحــذر األســَد، واحــذروا )٨(" ناقــَة اِهللا وســقیاها "ومنــه قولــه تعــالى : 

، أي : أســتثني زیــدًا، فهــو )جــاَء القــوُم إّال زیــداً (، نحــو : االســتثناءناقــَة اِهللا وســقیاها. ومنــه أیضــًا 

شـابه للمفعـول عـنهم ، وأّمـا الم)٩(ملحق بالتمییز ؛ ألّنك أخرجته من القوم وصار باالستثناء ممّیـزاً 

فـالٌن أحسـُن النـاِس (كقولـك :  التمییـزكما مـّر. ومنـه فخبر (كان وأخواتها)،واسم (إّن وأخواتها)،

) في (ع) : (الفعل فیه) .١(

، والصـحیح مــا أثبـت ، أي : یكــون منتصـبًا علــى تقـدیر (فــي) . ینظـر : شــرح المفّصــل : ) فـي (ع) : الخــافظ ٢(

  .  ٢/٢٢، واالرتشاف :  ٢/٤١

في :(بسببه) . )٣(

) في : (مطلقًا) . ٤(

) في : (م) : (مفردًا) ، خطأ نحوي ، والصحیح ما أثبت .٥( 

) في : (م) : (فقیل) . ٦( 

.ح ما أثبتوالصحی) في : (ع) : (الرجل) ،٧( 

  ) .١٣) سورة الشمس ، من اآلیة : (٨(

) في : (م) : (ضمیرًا) ، وفي (ع) : (ممّیٌز) ، والصحیح ما أثبت . ٩(
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مشــابه لل(ضــاربین زیــدًا) ، )عشــرون درهمــاً (للمفعــول، وكــذلك نحــو : )١((الوجــه) مشــابهف، )وجهــاً 

مشــابهًا )٣(< فإّنــه >)بــاً جئــُت راك(نحــو قولــك: الحــال،. ومنــه أیضــًا )٢(ویقــال للتمییــز مفعــول فیــه

للمفعــول فیــه ؛ مــن أجــل أّن المختــار فــي الظــروف الفــتح، لكــن ال یخفــى أّن الحــال أضــعف نصــبًا 

من المفعول ؛ ألّن العامل فیها الفعل الذي ال یتعّدى إلى مفعولیة، ویقال للحال مفعوال علیه، وأّما 

الرجــل) (، العامــل فــي )ال رجــَل فــي الــدار(:)٥(للمفعــول فكقولــك فــي نفــي النكــرة)٤(المشــابه للمشــابه

؛ وذلــك ألّن حــرف (ال) یقتضــي النفــي، وحــرف (إّن) )٦((إّن) ؛ ألّنهــا نقیضــهاب(ال) وهــي ملحقــة 

یقتضي االثبات، فوجب أن تنصب األسماء كما تنصبها، وٕاّنما بنـي االسـم مـع (ال) ؛ ألّنـه جـواب 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِر؟)، (لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول القائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : 

ـــدارِ (ل : < فتقـــو  ـــا حـــذف (مـــن) تضـــّمن الكـــالم معنـــى الحـــرف)٧(>)ال مـــن رجـــٍل فـــي ال ، )٨(، فلّم

(خمسـَة عشـَر) و(حضــرموت) ، ب)٩(مــع حــرف (ال) مشـّبه )الرجـل(والحـروف كّلهـا مبنیـة، وقیـل : 

، وهذا القسم یعود،إلى المفعول به فافهم.)١٠(ونحوهما ؛ ولهذه العّلة امتنع من التنوین

وكــّل مجــرور عائــد إلیهــا، واإلضــافة تنقســم إلــى ثالثــة أقســام، اإلضــافة، القطــب الثالــث :

إضــافة ظــرٍف إلــى الثــاني : .)غـالم عمــٍرو(و )دار زیــدٍ (إضـافة اســم إلــى اسـم، نحــو : األول : < 

إضـــافة :)١١(والثالـــث >)یـــوُم الجمعــةِ (و )فـــوَق ســـطحٍ (و )تحــَت زیـــدٍ (و )عنـــد ربِّـــك(اســم، نحـــو: 

فـي (و )جئُت من البصـرة إلـى الكوفـة( یحصل إّال بحروف المعاني،نحو: معنى إلى اسم، وذلك ال

) في : (ع) : (مشابهة) .١(

) في : (م) : (معه) ، والصحیح ما أثبت .٢(

> سقط من :(م) . ٠٠٠) <٣(

في : (ع) : (المشابهة للمشابهة) .  )٤(

(المنكر) . ) في : (ع) :٥(

) في : (م) : (تقتضیها) ، والصحیح ما أثبت ، ویؤیده السیاق . ٦(

> سقط من : (م) .٠٠٠) <٧(

  . ٨١الرماني : –) ینظر: معاني الحروف ٨(

) في : (ع) : (مشّبهة) .٩(

ـــر النحـــویین ، وذهـــب الكوف١٠( ـــاء ، وهـــذا رأي أكث یـــون ) أراد المصـــّنف أّن الفتحـــة فـــي (ال رجـــَل) هـــي حركـــة بن

والجرمي والزّجاج والسیرافي والّرماني إلى أّنها حركة إعراب ، وحذف التنوین تخفیفـًا ، فأشـبه المرّكـب ، ینظـر 

  .      ٢٣٨/ ١، ومغني اللبیب :  ١٠٦- ١٠٥/ ١، وشرح المفّصل :  ٢٤٦: أسرار العربیة : 

> سقط من : (ع) .٠٠٠) <١١(
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البتــداء  الغایــة، و(إلــى) النتهائهــا، (مــن)ف )مــع زیــٍد ســیفٌ (و )علــى الســطِح عمــُرو(و )الــداِر زیــدٌ 

.)٣(، و(مع) للمصاحبة)٢(، و(على) لالستعالء)١(و(في) للظرف

شـئت مـن أبـواب النحـو تجـده راجعـًا إلـى قیاس جمیع أبواب النحو، فـامتحن بـذلك مـا )٤(هذا

هذه الخاتمة، واهللا تعالى أعلم، والحمد هللا أوًال وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصّلى اهللا على سـیدنا محمـد 

وعلى آله وصحبه وسّلم تسلیمًا كثیرًا دائمًا أبدًا إلى یوم الدین.

شــهر شــعبان الخیــر مــن مــن )٥(وكــان الفــراغ منــه یــوم الخمــیس المبــارك ، الثــامن والعشــرین

شهور سنة ثماٍن ومائة وألف من الهجرة النبویة على صاحبها أفضل الصالة وأتم السالم، والحمـد 

هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، ُكتِـب برسـم سـیدي مصـلح الـدین الشـعراني الفقـي 

.)٦(–عفا اهللا عنه –

روف) ، والصحیح ما أثبت . ) في : (م) : (الظرف) ، وفي : (ع) : (الظ١(

في : (م) : (االستعالء) .  )٢(

) في : (م) : (للصاحب) . ٣(

) في : (ع) : (فهذا) .٤(

  ) .٠٠٠) في األصل : (ثامن عشرین شهر ٥(

) في : (ع) : (والحمد هللا أوًال وآخرًا وصـّلى اهللا علـى سـّیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـّلم تسـلیمًا كثیـرًا دائمـًا ٦(

بــدًا آمــین ، والحمــد هللا رّب العــالمین ، ووافــق ذلــك فــي یــوم الجمعــة مــن شــهر ربیــع الثــاني ســابعه ، ســنة ألــف أ

ومائتین وثالثة وثالثین ، وحسبنا اهللا ونعم الوكیل . وكاتب هذه النسخة السید علي عبد الباسط ، غفر اهللا لـه 

ولوالده ولمن دعا له بالمغفرة آمین آمین آمین .
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لمراجـعثبت المصـادر وا
السـیِّد محمـد بـن محمـد الحسـیني الزبیـدي * أتحاف السـادة المتقـین لشـرح إحیـاء علـوم الـدین :

  م.١٩٨٩-ه١٤٠٩بیروت/لبنان، -،دار الكتب العلمیة ١طه)، ١٢٠٥الشهیر بمرتضى (ت 

ـــان األندلســـي * ارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب : ـــو حّی ـــر الـــدین محمـــد بـــن یوســـف أب أثی

القـــــاهرة ، –وتعلیـــــق : د. مصـــــطفى أحمـــــد النّمـــــاس ، مطبعـــــة المـــــدني تحقیـــــقه) ، ٧٤٥(ت 

  م.١٩٨٧-ه١٤٠٨

ــز : ــاب العزی ــا الكت ــى مزای أبــو الســعود محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى * إرشــاد العقــل الســلیم إل

ـــرحمن،طه)٩٨٢العمـــادي (ت ـــد ال ـــد اللطیـــف عب ـــة ١، وضـــع حواشـــیه :عب –،دار الكتـــب العلمی

م. ١٩٩٩-ه١٤١٩بیروت / لبنان، 

ه) ، ٤٦٣أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد البــّر(تاالســتیعاب فــي معرفــة األصــحاب :*

م. ١٩٩٢-ه١٤١٢بیروت ، –، دار الجیل  ١تحقیق : علي محمد البجاوي ، ط

تحقیــق ه) ، ٦٣٠أبــو الحســن علــي بــن محمــد الجــزري (ت* أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة :

، دار الكتــب  ٢خ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، طوتعلیــق : الشــیخ علــي محمــد معــوض ، والشــی

م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤بیروت / لبنان ، –العلمیة 

تحقیــق : محمــد ه) ، ٥٧٧أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد األنبــاري (ت* أســرار العربیــة :

دمشق ، (د.ت).  –بهجة البیطار ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي 

تحقیـــق : د. عبـــد ه)، ٣١٦بـــن ســـهل بـــن الســـّراج (تأبـــو بكـــر محمـــد* األصـــول فـــي النحـــو : 

م.١٩٧٣-ه١٣٩٣النجف األشرف ، –الحسین محمد الفتلي ، مطبعة النعمان 

تحقیــق : د. ه) ، ٣٣٨أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل النّحــاس (ت* إعــراب القــرآن :

م.١٩٧٧-ه١٣٩٧بغداد / العراق ، –زهیر غازي زاهد ، مطبعة العاني 

  م. ١٩٦٩، بیروت، ٣خیر الدین الزركلي ، طم : * األعال

تحقیـق : ه) ، ٦٤٦عمرو عثمان بن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب (تأبو* األمالي النحویة : 

م.١٩٨٦-ه١٤٠٦قطر ، –، دار الثقافة  ١د. عدنان صالح مصطفى ، ط

:)عـد الصـوفیةاألنـوار القدسـیة فـي معرفـة قوا(* اإلمام الشعراني ونبذة عن رسـالته المسـماة 

بشرى اشماعو الفهري ، بحث على موقع األنترنیت.

الـرحمن أبـو البركـات عبـد* اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصـریین والكـوفیین : 

القــاهرة ، –، دار الفكــر  ٤تحقیــق : محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، طبــن محمــد األنبــاري ،

م.١٩٦١

جمـال الـدین عبـد اهللا بـن یوسـف بـن أحمـد بـن   هشـام ابـن مالـك : * أوضح المسالك إلى ألفیـة

  م.١٩٦٦بیروت / لبنان ، -، دار الندوة الجدیدة  ٦طه) ، ٧٦١األنصاري (ت
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تحقیـق : ه) ، ٣٤٠أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزّجـاجي(ت* اإلیضاح في علل النحو :

  م. ١٩٧٩-ه ١٣٩٩بیروت ،  - ٣د. مازن المبارك ، ط

ــلبحــر المحــیط : ا* ــان األندلسي،دراســة وتحقیــق وتعلی ق : أثیــر الــدین محمــد بــن یوســف أبــو حّی

/بیـروت-عـوض ، دار الكتـب العلمیـة ، والشـیخ علـي محمـد مالشیخ عادل أحمـد عبـد الموجـود

  م.٢٠٠١ -ه ١٤٢٢لبنان ، 

ج حدیثـه خـرّ ه) ، ٧٩٤بـدر الـدین محمـد بـن عبـد اهللا الزركشـي (تالبرهان في علـوم القـرآن : *

/ لبنان ، بیروت–، دار الكتب العلمیة  ١وقّدم له وعّلق علیه : مصطفى عبد القادر عطا ، ط

  م.١٩٨٨-ه١٤٠٨

تحقیـق : علـي ه)، ٦١٦أبو البقاء عبد اهللا بـن الحسـین العكبـري(تالتبیان في إعراب القرآن : *

  م. ١٩٨٧-ه١٤٠٧بیروت ، –، دار الجیل  ٢محمد البجاوي ، ط

أبـــو العلــى محمـــد عبــد الـــرحمن بــن عبـــد الـــرحیم حـــوذي فـــي شـــرح ســـنن الترمـــذي : تحفــة األ*

أشرف على مراجعة أصوله وتصحیحه : عبد الوهاب عبد اللطیف ه) ، ١٣٥٣المباركفوري (ت

القاهرة ، (د.ت). –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

ــل المقاصــد : * ــد وتكمی تحقیــق وتقــدیم : ه) ٦٧٢(تبــن عبــد اهللا بــن مالــكمحمــدتســهیل الفوائ

  م. ١٩٦٧-ه١٣٨٧القاهرة ، –محمد كامل بركات ، دار الكاتب العربي 

دار إحیـاء الكتـب العربیـة ه) ، ٩٠٥خالـد بـن عبـد اهللا األزهـري (ت* التصریح علـى التوضـیح : 

القاهرة ، (د.ت).–

، حــر المرجــانیـق ودراســة : د. كــاظم بتحقه) ، ٣٧٧أبــو علـي بــن أحمــد الفارســي (ت:التكملــة*

  م.١٩٨١ -ه ١٤٠١الموصل / العراق ، -دار الكتب للطباعة والنشر

تحقیــــق : محمــــد      ٢جه) ، ٣٧٠أبــــو منصــــور محمــــد بــــن احمــــد األزهــــري (تتهــــذیب اللغــــة : *

تحقیــــق : أحمــــد عبــــد العلــــیم البردونــــي ، مطــــابع ســــجل العــــرب ، الــــدار     ١٢علــــي النّجــــار ، وج

  (د.ت).  المصریة للتألیف والترجمة ، 

ـــرآن : ـــام الق ) ،         ه٦٧١عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد األنصـــاري القرطبـــي (ت أبـــو* الجـــامع ألحك

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠بیروت/ لبنان ، –، دار الكتب العلمیة ١تحقیق:سالم مصطفى البدري ، ط

قحطان عبد الستار عارف ، رسالة ماجستیر ، بإشراف : د. * جمع التكسیر في لسان العرب : 

  م.١٩٨٣-ه١٤٠٣عدنان محمد سلمان ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، 

تحقیـــق : طـــه ه) ، ٧٤٩حســـن بـــن قاســـم المـــرادي (ت* الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني : 

  م. ١٩٧٦-ه ١٣٩٦جامعة الموصل/ العراق -محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر 

محمـــد بـــن علـــي الصـــّبان مالـــك : حاشـــیة الصـــّبان علـــى شـــرح األشـــموني علـــى ألفیـــة ابـــن*

القاهرة ، (د.ت).–دار إحیاء الكتب العربیة ه) ، ١٢٠٦(ت
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ــاني : * أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزّجــاجي ، تحقیــق : د. علــي توفیــق حــروف المع

  م.١٩٨٤-ه١٤٠٤بیروت / لبنان ، –، مؤسسة الرسالة  ١الحمد ، ط

عبــد ى شــواهد شــرح الكافیــة للرضــي االســترابادي :* خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب علــ

،  ٣تحقیــق وشــرح : عبــد الســالم محمــد هــارون ، طه) ، ١٠٩٣القــادر بــن عمــر البغــدادي (ت

  م. ١٩٨٩-ه١٤٠٩القاهرة ، -مكتبة الخانجي

،  ٤تحقیــق : محمــد علــي النّجــار، طه) ، ٣٩٢أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي (تالخصــائص : *

-ه١٤١١بغــداد ، –القــاهرة ، ودار الشــؤون الثقافیــة العامــة –للكتــاب الهیئــة المصــریة العامــة 

  م.١٩٩٠

بغـــداد ، –تحقیـــق : محمـــد حســـن آل یاســـین ، مكتبـــة النهضـــة دیـــوان أبـــي األســـود الـــدؤلي : *

م.١٩٦٤

تحقیق : أحمد ه) ، ٧٠٢أحمد بن عبد النور المالقي (ترصف المباني في حروف المعاني : *

  م.١٩٧٥-ه١٣٩٥دمشق ،  –دار القلم  ، ١محمد الخّراط ، ط

أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد البغــدادي، تحقیــق : د. شــوقي الســبعة فــي القــرآءات :*

م.١٩٨٠-ه١٤٠١القاهرة،  – ٢ضیف، ط

، المكتـب  ١تخریج:محمد ناصر الـدین األلبـاني ، ط* سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة :

.  م١٩٨٥-ه١٤٠٥بیروت ، –اإلسالمي 

ه) ، ١٠٨٩أبو الفالح عبد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي (ت* شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

  ت).٠بیروت / لبنان (د–المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع 

دار  ٢٠طه) ، ٧٦٩بهاء الدین عبـد اهللا بـن عقیـل (تشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك : *

م. ١٩٨٠-ه١٤٠٠القاهرة ، –مصر للطباعة 

، ه)٧٨٠ن جـابر الهـواري األندلسـي (تأبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـشرح ألفیة ابن مالك : *

–تحقیــق وتعلیــق : الـــدكتور عبــد الحمیـــد الســید محمــد عبـــد الحمیــد ، المكتبـــة األزهریــة للتـــراث 

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠القاهرة ،

تحقیق : د.صاحب ه) ، ٦٦٩علي بن مؤمن بن عصفور األشبیلي (تشرح جمل الزّجاجي :*

  م.١٩٨٢-ه١٤٠٣الموصل / العراق ، –جعفر أبو جناح ،مؤسسة دار الكتب 

تحقیق وتقدیم :د. محمد الطّیب ه)، ٩٧٢عبد اهللا بن أحمد الفاكهي(تشرح الحدود النحویة :*

  م.١٩٩٠-ه١٤١٧بیروت / لبنان ، –، دار النفائس  ١اإلبراهیم ، ط

تصـحیح ه) ، ٦٨٨رضي الدین محمد بن الحسن االسترابادي (تشرح الرضي على الكافیة : *

-ه١٣٩٨بیــروت، –یوســف حســن عمــر ، كلیــة اللغــة العربیــة والدراســات اإلســالمیة وتعلیــق:

١٩٧٨.  
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، تحقیـق وشـرح : محمـد نـور الحسـن ، السـتراباديا رضـي الـدین* شرح شـافیة ابـن الحاجـب : 

بیـــروت / لبنـــان ، –د،دار الكتـــب العلمیـــة ومحمـــد الزفـــزاف ، ومحمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــ

  (د.ت).

جمــال الـدین عبـد اهللا بـن یوســف بـن أحمـد ابــن * شـرح شـذور الــذهب فـي معرفــة كـالم العـرب : 

م.   ١٩٦٥-ه١٣٨٥القاهرة ، –، مطبعة السعادة  ١٠هشام األنصاري ، ط

ه) ،  ٣٢٨ري(تأبــو بكــر محمــد بــن القاســم األنبــا:الجاهلیــات* شــرح القصــائد الســبع الطــوال 

م.١٩٦٣القاهرة ، –تحقیق وتعلیق : عبد السالم محمد هارون ، دار المعارف 

جمال الدین عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن هشـام األنصـاري * شرح قطر الندى وبّل الصدى :

بیـروت / لبنـان ، –، قّدم له ووضع هوامشـه وفهارسـه : د. إمیـل یعقـوب ، دار الكتـب العلمیـة 

  م. ٢٠٠٤-ه١٤٢٥

: د. عبـدالمنعم أحمـد هریـدي ، بـن عبـد اهللا بـن مالـك ، تحقیـقمحمـد* شرح الكافیة الشـافیة :

  م. ١٩٨٢-ه١٤٠٢دمشق ، -، دار المأمون للتراث  ١ط

تقــدیم :   د. ه) ، ٦٤٣موفــق الــدین أبــو البقــاء یعــیش بــن علــي بــن یعــیش(ت* شــرح المفّصــل : 

  م.٢٠٠١-ه١٤٢٢بیروت / لبنان ، –علمیة ، دار الكتب ال ١إمیل بدیع یعقوب ، ط

ــاج اللغــة وصــحاح العربیــة)(الصــحاح * تحقیــق: ه)،  ٣٩٣إســماعیل بــن حّمــاد الجــوهري(ت:ت

  م. ١٩٧٩-ه١٣٩٩بیروت ، –، دار العلم للمالیین ٢أحمد عبد الغفور عّطار ، ط

  م. ١٩٨٨العراق ، –د.عبد الجّبار علوان النایلة ، جامعة بغداد الصرف الواضح : *

، دار الكتــب ١عبــد الــرحمن بــن علــي الجــوزي ، تحقیــق : خلیــل المــیس ، ط:العلــل المتناهیــة*

ه.١٤٠٣، بیروت –العلمیة 

شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن الجـــزري * غایـــة النهایـــة فـــي طبقـــات القـــرآء :

/ لبنــــان ، بیــــروت–، دار الكتــــب العلمیــــة  ٢عنــــى بنشــــره : ج. برجستراســــر، طه) ، ٨٣٣(ت

  م.  ١٩٨٠-ه١٤٠٠

محمـد بـن علـي بـن محمـد * فتح القـدیر الجـامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر : 

–، دار الوفــاء ٢عمیــرة ، طحققــه وخــّرج أحادیثــه : د. عبــد الــرحمنه) ، ١٢٥٠الشــوكاني (ت

م. ١٩٩٧-ه١٤١٨المنصورة ، 

تحقیـق : الشـیخ عبـد الكـریم ه) ، ٩١١السـیوطي(تجالل الـدین عبـد الـرحمن * الفرائد الجدیدة : 

المدّرس 

ــــــن یحیــــــى(تفصــــــیح ثعلــــــب :* ــــــد المــــــنعم الخفــــــاجي، ه) ٢٩١أحمــــــد ب ، نشــــــر : محمــــــد عب

م.١٩٤٩ -ه١،١٣٦٨ط
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ــان المئــة العاشــرة :  تحقیــق ه) ،   ١٠٦١الشــیخ نجــم الــدین الغــّزي (ت* الكواكــب الســائرة بأعی

  م.  ١٩٧٩بیروت –دار اآلفاق الجدیدة ،  ٢جبرائیل سلیمان جّبور ، ط ٠وضبط: د

:تحقیـق وشـرحه) ، ١٨٠(سـیبویه) (تبأبو بشر عمر بن عثمان بـن قنبـر المعـروف * الكتاب :

بیروت ، (د.ت). –عبد السالم محمد هارون ، عالم الكتب 

، : عبـد البــاقي عبــد الســالم الخزرجــيتحقیــق : ه)٦٨٤عــراب للفاضــل اإلســفراییني (تلبــاب اإل*

جامعــة األزهــر ، –ماجســتیر ، بإشــراف : أ.د. طــه محمــد الزینــي ، كلیــة اللغــة العربیــة رســالة

  م. ١٩٧٩-ه١٣٩٩

أبو البقاء العكبري ، دراسة وتحقیق : خلیل بنیان الحسون ، * اللباب في علل البناء واإلعراب :

 –آلداب أطروحــة دكتــوراه ، بإشــراف : أ.د. الســید یعقــوب بكــر ،وأ.د. محمــود حجــازي ، كلیــة ا

  م.١٩٧٦-ه١٣٩٦جامعة القاهرة ، 

بیــروت ، –دار صــادر ه) ، ٧١١أبــو الفضــل محمـد بــن مكـّرم بــن منظـور (ت* لسـان العــرب : 

  م. ١٩٥٦-ه١٣٧٥

، مطبعة العاني  ١، تحقیق : حامد المؤمن ، طأبو الفتح عثمان بن جني* اللمع في العربیة :

  م.١٩٨٢بغداد ، -

تحقیـق : هـدى محمـود قراعـة ه) ،  ٣١١أبو إسـحاق الزّجـاج (تما ینصرف وما ال ینصرف :*

  م.  ١٩٧١-ه١٣٩١القاهرة ، –، مطابع األهرام التجاریة 

أبو العّباس أحمد بن یحیى الشیباني، شرح وتقدیم : عبد السالم محمد هارون * مجالس ثعلب : 

القاهرة ،–، دار المعارف  ٢، ط

تحقیق ه) ، ٥١٨محمد بن أحمد بن إبراهیم المیداني (تأبو الفضل أحمد بن* مجمع األمثال : 

-ه١٣٧٩القــــاهرة ، –، مطبعــــة الســــعادة  ٢وتعلیــــق : محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد ، ط

  م.١٩٥٩

أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق * المحتسب في تبیین وجوه شواذ القرآءات واإلیضاح عنها :

ار ، ود. عبـــد الفتـــاح إســـماعیل شـــلبي ، لجنـــة : علـــي النجـــدي ناصـــف ، ود. عبـــد الحلـــیم النّجـــ

ه.١٣٨٦القاهرة ، –إحیاء التراث اإلسالمي 

، ه)٥٤١أبو محمد عبد الحق بن عطیة (ت نحـو * المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : 

،  ١تحقیـــق وتعلیـــق : عبـــد اهللا بـــن إبـــراهیم األنصـــاري ، والســـید عبـــد العـــال الســـید إبـــراهیم و ط

م. ١٩٨٩-ه١٤٠٩الدوحة ، 

ه) ، ٤٥٨علــي بــن إســماعیل بــن ســیده(تالحســن أبــو * المحكــم والمحــیط األعظــم فــي اللغــة : 

، مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي  ١تحقیق : د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، ط

م.١٩٥٨-ه١٣٧٧القاهرة ،  –وأوالده 



…لباُب اإلعراِب المانُع مَن الّلحِن في السنَِّة والكتابِ  ِ 

٢٨٨

   ٣٧٠(تن بــن أحمــد بــن خالویــهالحســی* مختصــر فــي شــواذ قــرآءات القــرآن مــن كتــاب البــدیع : 

م.١٩٣٤القاهرة، –، نشر : برجشتراسر ه)

-ه١٣٩٨بیـــروت ، –أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعیل بـــن ســـیده ، دار الفكـــر * المخصـــص : 

م.١٩٧٨

أبو بكر محمد بن القاسم األنباري ، تحقیق : د. طارق عبد عون الجنابي ، * المذّكر والمؤّنث : 

  م.١٩٨٦-ه١٤٠٦بیروت ، –، دار الرائد العربي ٢ط

، ه)٤٠٥اهللا الحــاكم النیســابوري(تأبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــدالمســتدرك علــى الصــحیحین : *

بیـــروت/ لبنـــان ، –، دار الكتـــب العلمیـــة  ٢دراســـة وتحقیـــق : مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا ، ط

  م.  ٢٠٠٢-ه١٤٢٢

عوض حمد القـوزي ، هجري : * المصطلح النحوي ، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث ال

  م. ١٩٨١-ه١٤٠١الریاض ، -، شركة الطباعة العربیة السعودیة  ١ط

تحقیـق : د. عبـد الفتـاح ه) ، ٣٨٤أبـو الحسـن علـي بـن عیسـى الّرمـاني (ت* معاني الحـروف :

م.١٩٨٤-ه١٤٠٤جدة/ السعودیة ، -، دار الشروق ١إسماعیل شلبي ، ط

تحقیــق : محمــد علــي النّجــار ، ه) ، ٢٠٧بــن زیــاد الفــّراء (تأبــو زكریــا یحیــى* معــاني القــرآن : 

  م.١٩٨٣-ه١٤٠١بیروت ، –، عالم الكتب  ٣وأحمد یوسف نجاتي ، ط

دراســة وتحقیــق : عبــد األمیــر ه) ، ٢١٥: ســعید بــن مســعدة األخفــش البلخــي(ت* معــاني القــرآن 

  م.١٩٧٨محمد أمین الورد ، جامعة بغداد ، 

–شــركة العاتــك للطباعــة والنشــر والتوزیــع  ٢الح الســامرائي ، طد. فاضــل صــمعــاني النحــو : *

  .٢٠٠٣-ه١٤٢٣القاهرة ، 

دار ه) ،  ٦٢٥شــهاب الــدین أبـــو عبــد اهللا یــاقوت بـــن عبــد اهللا الحمـــوي (ت * معجــم البلـــدان : 

بیروت / لبنان ، (د.ت).–الكتاب العربي 

ــة :  ــل العــرب القدیمــة والحدیث دمشــق ، –مطبعــة الهاشــمیة عمــر رضــا كحالــة ، ال* معجــم قبائ

م. ١٩٤٩-ه١٣٦٨

حققـــه وخـــّرج أحادیثـــه : ه)، ٣٦٠أبـــو القاســـم ســـلیمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي(ت* المعجـــم الكبیـــر : 

-ه١٤٠٥الموصــل / العــراق ، –، مطبعــة الزهــراء الحدیثــة  ٢حمــدي عبــد المجیــد الســلفي ، ط

  م.١٩٨٥

–بیــروت ، مكتبــة المثنــى -العربــيعمــر رضــا كحالــة ، دار إحیــاء التــراث* معجــم المــؤلفین : 

بیروت ، (د.ت).

-ه١٣٧٧بیــروت ، –الشــیخ أحمــد رضــا ، منشــورات دار مكتبــة الحیــاة * معجــم مــتن اللغــة : 

  م.١٩٥٨



زهراء سعد الدین وباسل حمود

٢٨٩

ه ١٣٤٦یوسف الیان سركین ، مطبعة سركین بمصر ، * معجم المطبوعات العربیة والمعّربة : 

  م.١٩٢٨ -

تحقیــق وضــبط : ه) ، ٣٩٥بــن فــارس بــن زكریــا (تأبــو الحســین أحمــد*معجــم مقــاییس اللغــة : 

م.١٩٧٩-ه١٣٩٩بیروت ، –عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر 

أبـو منصـور موهـوب بـن أحمـد بـن محمـد * المعّرب من الكالم األعجمي على حـروف المعجـم : 

–، مطبعــــة دار الكتــــب  ٢تحقیــــق وشــــرح : أحمــــد محمــــد شــــاكر ، طه) ، ٥٤٠الجــــوالیقي (ت

م. ١٩٦٩-ه١٣٨٩رة ، القاه

جمــال الــدین عبـــد اهللا بــن یوســف بـــن أحمــد ابــن هشـــام * مغنــي اللبیــب عـــن كتــب األعاریـــب : 

–، شـركة دار األرقـم بـن أبـي األرقـم  ١: بركـات یوسـف هبُّـود ، ط، تحقیق وتعلیـقاألنصاري

  م.١٩٩٩-ه١٤١٩بیروت / لبنان ، 

، ٢ق : محمــد عبــد الخــالق عضــیمة ، طتحقیــه)، ٢٨٥محمــد بــن یزیــد المبــرِّد (ت* المقتضــب : 

  (د.ت). ، بیروت-عالم الكتب 

علي بن مؤمن بن عصفور األشبیلي، تحقیق : د.أحمد عبد الستار الجـواري ، وعبـد * المقرِّب : 

  م. ١٩٧١بغداد ، -اهللا الجبوري ، مطبعة العاني 

، ومعـه ه)٩٢٩ت(علـي بـن محمـد بـن عیسـى األشـموني منهج السالك إلى ألفیة ابـن مالـك : *

  م.١٩٤٧-ه١٣٦٦القاهرة، – ١حاشیة الصبان، ط

، ه)١٣٣٩إســماعیل باشــا البغــدادي (ت* هدیــة العــارفین، أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین : 

م.١٩٥١بغداد، –طبع استانبول، مكتبة المثنى 

یحه جـالل الـدین السـیوطي ، عنـى بتصـح* همع الهوامع شرح جمع الجومع في علم العربیـة : 

، (د.ت).بیروت/لبنان–: السید محمد بدر الدین النعساني ، دار المعرفة للطباعة والنشر 

أربــد ، -لكــریم خلیفــة، : د.عبــد اتحقیــقه)، ٣٧٩أبــو بكــر الّزبیــدي (تالواضــح فــي العربیــة : *

  م.١٩٦٢-ه١٣٨٢


