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 بالمغة العربية ممخص البحث
 

يتناال ه ىاالب ب درااة وتبقاا   ترطياات  ال لاا  جاات  ب  شاا  ب  شيااه نشااب  اات  بداا  نطيااه  اا  داال  
أتى  شقُّ لني،  ت ثه ىله ب وتبقا  رل اي  نشاب  ات   ب كالم   ل يتأ ف  نو رتب نيلي  دل  أنشم

 بد  نطيه أل في  بد   ل  . 
  تندع ، أى ي  ب درة ، جي ل يشي : 

 .ب ك ف ن  ب  اصي  ب شغ ي   ب نر ي   شق لني  ديل   عل  يل .1
 . تطويم وتبق   قتطش  ر ه  ت  بد  نطيه نشب أ في  بد   ل    رل ي  ب ق لني  .2

جااي  طو اا   ت ييااو تنل  ااا جيااو تت  اا   رياالس بداا  نطيااه  ب قاا لني ،  دعااو ل اا     اال ا ب درااة
 قق ا ب درة إ ب قق ي  :

 قسم الدراسة :  -
نل  اااا  ااات  بدااا  نطياااه  رل اااي  ب قااا لني وتبقااا  ترشيشيااا  ، جقاااشلا  ااال  جاااي جصاااشي  ، رياااة  ت

ب ضاا   نشااب  قااد  تقاا ي  كااه  ني اال  قااد  ب تااأ يف  كاال   قي اا  كااه  نياال   ني ياا  كااه  نياال 
 ب ق لني . بألص ه ب نر ي   دعو ل   تلتقا  إ ب نطو كه     ت  بد  نطيه  رل ي  

 قسم التحقيق :  -
  ب  شيه نشب  ت  بد  نطياه  ا  دال  ب كاالم   ال يتاأ ف  ناو تنل  ا جيو ترطيت رل ي  جت  ب  ش

رتااب نيلياا  داال  أنشاام أتى  شقُّاا لني ،  ل اا   جاات ب  اانيي ب  صاافي ب تاالتياي ،  تبنياال  جااي ل اا  
ب ض بدل ب عش ي  جي ب ترطيت ، ثم ليشا ب درة دل فيلتس ب فني  ب الز   ،     ثم قلئ    ش صلوت 

  ب  تب ع  جيتس ب  رت يلا . 
 

جطا  جي درثي،  أ  ينفع دو لال  ب عشم  أىه -  ه   نز  – أايت ب أت      بهلل  أ  أك   قو   
 آ ي . بإلقالم   يع ل،
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 الرسالة بالمغة اإلنجميزيةممخص 
 

Fateh Al Jaleel Ala Shareh Ibn Aqeel From Part on Discourse and What 
it consists of till part A3lam Wa 'ara Investigative Study 

 
 

Abstract :  

 
This research deals with the study and achievement of the manuscript of Fateh Al 

Jaleel Ala Shareh Ibn Aqeel From Part on Discourse and what it consists of till the end 

of part Aa'lam wa 'ara for Asajai. This study represents a footnote on Shareh Ibn 

Aqeel Ala Alfiyyat  Ibn Malik . 

The importance of the research stems from the following : 

1- Identifying the linguistic and grammatical character of Asajai showing his 

characteristics . 

2- Presenting an independent study on Shareh Ibn Aqeel Ala Alfiyyat Ibn Malik 

and Asajai footnote . The research included an introduction and a preface 

which included also the biographies of Ibn Aqeel and Asajai  . Then The 

research was divided into two parts :  

- The Study Part : 

It included two chapters in which I dealt with Shareh Ibn Aqeel and Asajai  

footnote ,as an analytical study . I shed light on the reasons of naming each of 

them and the reasons of authoring them as well as the value of each of them, the 

methodology of each of them and the grammatical origins . After that I turned to 

the criticism of each of Shareh Ibn Aqeel and Asajai  footnote 

- Achievement Part :  

In this, I dealt with the achievement of Fateh Al Jaleel Ala Shareh Ibn Aqeel From 

Bab Al Kalam and what it consisted of till the end of part A'lam wa 'ara For Asajai  

in accordance with descriptive  analytical approach taking into consideration the 

scientific rules of achievement. Then I appended the research with the required 

technical indexes , the references list and the contents index . 
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 اإلهداء
 . ريش احلناٌإىل أيً انغانٍت ..

 إىل أبً احلبٍب... ريش انعطاء

 إو أمحد  إىل سوجيت رفٍقت دربً

 إىل  أبنائً أمحد ورٌهاو وونٍد وآالء

 حفظهى اهللإىل إخىتً وأخىاتً 

 إىل شٍىخً ويٍ عهًىًَ

 حتى بدعىة يف ظهز انغٍب إىل انذٌٍ ساَدوًَ ونى 

 أهدي هذا انبحثإنٍهى مجٍعًا 

 بىل حسٍأٌ ٌتقبهه بقَ –عش وجم  –سائالً اهلل 



 ه 

 

 

 شُكزٌ  وتقدٌز
 ".احلُرُّ َمْن راَعى ِوداَد حلظة، أ و اهَتَمى ِلَمْن أَفاَدُه لفَظة: "يقول اإلمام الشافعي  

 
يقتني جي دوبي  ىلب ب ع ه أ  أتطوم د زيه ب  كت  ب تطويت  بال تنل ،  ب عتجل  

 دل   يه إ ب  يخ  رططي ب تتبة،  تبجع   ب  تبيتيم، إ ب بألقتلل ب وكت ت ب فلضه:

 محمود محمد العامودي
اااتب  ب   اا   اا  ق  بقعياالل  تقاالع  ب االأ أااال نشااب نلتطااو ترطياات لااالئت ب تااتبة،  ب 

جي ق ل  ب عشم  ب عش ل ، ج زبه بهلل ننل  ن  لالدو ايت  ل  زى  عشم ن  تال يله،  أت   
    ب    ب أ  ي عشو جي  يزب  رقنلتو.

هلل بدتاااوب    بنتيااال   أْ  تتش ااالا  نشاااب يوياااو،  وأْ  يْ اااتفل نشاااب درثاااي،  ب ر ااا ب ااالأ تكااات م   
غاا أ، جشاام يداااه نشااي  دت  ييلتااو ب طيه اا   نصاالئرو ب  دلتكاا ،  كش لتااو ب عللداا ل  نليلْشااا   اا   عينلااو ب شُّ 

جاي ب تقتبق ، ب تي ال تااولش  ريال  ،  ال تلْ ات    اع ت ب، جغاوب نلْعام ب   اتلف،  نلْعامل ب   تدهاي، جدالت  بهلل 
ي له وبت ب  طل      جضشو، دصارد   عه ل   جي  يزب  رقن ي وه،    لتو،  بهللل أقأه  أ  ي رش نلي  ب 

 .-صشب بهلل نشيو  قش م-رديدنل  ر و 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و 

 

 عزفاٌشُكزٌ  و
 

 "النَّاس َمن ال يشكر هللا ال يَشكر" 
 الهدي النَّبويِّ الشريف من اانطالق  

 
 

تللي  ب كااتي ي  ب شاالي  قا، إ ااب بألجاال   دعظاايم ب  اكت  ب تطااويت،  داال د ب ا وبو  ب أتطاوم 
 ت تجل دطد ه  نلق   تقل تي  ى ل:

 الدكتور محمد رمضان البع
 والدكتور حسين راضي العايدي

 ا  ت  ييالا أثنال  قايت  أ اونيك ل  أ كت ب  يخ ب عال   ندو ب كتيم ب كرش ا   ل 
  ن شو  ر و .وتبقتي  ،  كل   بألقتلل تجيت ب كرش ا 

 ب دكل  تيس  ب  ل قتيت . جي  ترشتيوتقا نشب أيوييم   ال أنقب أ  أ كت   
و ب كتي اا  ، ك اال ال يفاا تني أ  أتطااوم ألاااي ب عزيااز لاالتت  ز  تاا ب  ااكت   صاا ه 

 ياالو ب رناال أ بألقااتلل دل  ااكت  ب تطااويت  ااز ال  ب درااة  ب وتبقاا   أاااص  اانيم دل االكت بأل  
رقي  وتب    ، ك ل  أتطوم دل  اكت  ب تطاويت  كاه  ا  قالىم جاي إن الز ىالب ب ع اه بألقتلل   

 زب  . ب عش ي ب  لو     دل كش   ب  بروس ج زب بهلل ننل ب   يع ايت  
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 المقدمة
 

سيدنا محمد  ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،الحمد هلل رب العالميف
 .كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف ،كصحابتو الغر المياميف ،الصادؽ األميف

كجعمو عمى خير لغة، فمنذ أف ضعؼ  ،قد شرفنا اهلل تعالى باإلسبلـ، كأكرمنا بالقرآفف
لكضع قكاعد  ؛نتشر المحف ىٌب نفر مف الغيكريف عمى القرآف الكريـ كلغتوالمساف العربي كا

 .فكاف عمـ النحك، كيحافظكف عمى القرآف الكريـ كلغتو ،يضبطكف مف خبلليا المساف العربي المبيف
كلقد دراسات اإلسبلمية، لفيـ كدراسة كثير مف العمـك العربية كاليعد النحك العربي مدخبلن رئيسنا ك 

لمتكف التي احتفى بيا النحاة: لمؤلفات النحكية بيف متكف كشركح كنظـ لتمؾ المتكف، كمف اتعددت ا
 "ألفية ابف مالؾ في النحك الصرؼ".

و الخاص الذم كلكؿ شارح منيجعبر األجياؿ،  الشركح عميو تترل تذا المتف فقد جاءكألىمية ى
 ،كعمكـ ،د عمى عمكـ شتى مف تفاسيرما كانت تعتم يعكس آراءه كثقافتو؛ إذ إف ىذه الشركح كثيرنا

 .كبياف... إلخ ،كببلغة ،كمعاجـ ،كلغة ،كحديث ،خيكتار  ،كأصكؿ ،كفقو ،قراءاتك 
لعربية في القرف الثامف اليجرم، يشرح ألفية ابف مالؾ، فطارت شيرة فجاء ابف عقيؿ أحد عمماء ا 

 طبلب العمـ مف عربية كفقو.كدرسو كثير مف شرحو في اآلفاؽ، 
كتتجمى فيو المذاىب النحكية  ،تتبلقح فيو األفكار خصبنا كمعيننا ف ىذه الشركح كانت ميدانناكما أ

في مشيد فذ فريد يعكس جيكد عمماء أجبلء ال يممؾ الكاحد منا إال الدعاء ليـ كاالعتزاز بيـ بؿ 
؟! ال يؼ)رضكاف اهلل عمييـ(؛ كلسمؼ الصالح ( كاكالتأسي بسيرىـ العطرة بعد سيرة رسكؿ اهلل )

زىدكا في الدنيا كنأكا بأنفسيـ عف أبكاب السبلطيف،  كما كا جيابذة أتقياء كأكفياء بررة، كقد كان
ـي المَّوي  فأعزىـ اهلل كرزقيـ العمـ بتقكاىـ ،جابيكا الطغاة كالظممة ييعىمِّميكي اتَّقيكا المَّوى كى

(ٔ)

                                                 
 ِِٖ/ِة البقرة: سكر  ((ُ
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 بية كأىميا خير الجزاء.ا كعف العر فجزاىـ اهلل عني اآلخريف، ليـ لساف صدؽ فكجعؿ 
تنتظر أصحاب ، سيرة عمى أرفؼ المكتبات العالميةمخطكطات أزاؿ ت فكثير مف الكتب التراثية ال

األيادم البيضاء، كأىؿ العـز ليشمركا عف ساؽ الجد، لفؾ العاني الذم طاؿ انتظاره لفسحة الحرية 
بمساعدة  يخ أحمد السجاعيفتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ لمش عمىاختيارم فكقع ، كعبيرىا

مف باب الكبلـ كما يتألؼ منو حتى نياية  اتحقيقنا عممي   أستاذم الدكتكر محمكد العامكدم لتحقيقيا
 .كأخرجيا بحمتيا القشيبةل، باب أعمـ كأر 

ئحيـ في مف أكلئؾ العمماء األجبلء الذيف جادت قرااف شيخنا العبلمة أحمد السجاعي، كقد ك
إف ما لدرر المكامع مف جكاىر العربية، التي تنتثر فييا اارىـ في بساتينيا الغنَّاء، جمت آثفت العربية،

ه لـ تنسى بؿ فآثار ، تركو السجاعي مف تصانيؼ تنـ عف شخصية لغكية عممية رائدة في كؿ مجاؿ
 .لعربية بشكؿ خاص كالعمـ بشكؿ عاـلطبلب ا ال زالت تشكؿ مكردنا

ترجمة ابف عقيؿ، لييد تمال خصصتحث العممي ما يقتضيو الب كانطبلقا مف طبيعة
كأقكاؿ العمماء فيو شيكخو كتبلميذه ك ه كنشأتو كصفاتو كأخبلقو كتطرقتي فييا إلى اسمو كنسبو كمكلد

إلى اسمو  فييا طرقتي كبعد ذلؾ ترجمتي لحياة الشيخ أحمد السجاعي، كت، كمؤلفاتو كشعره ككفاتو
تبلميذه كجيكده العممية كمؤلفاتو كشيكخو ك قافتو كمكانتو  ثك كنسبو كمكلده كنشأتو كصفاتو كأخبلقو 

 .ككفاتو
 تناكلت فيو الحديث عف شرح ابف عقيؿ ،ىما القسـ األكؿ الدراسةثـ قسمت البحث إلى قسميف،  

فيو شرح  ابف عقيؿ،   تناكلتالفصؿ األكؿ كفتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ، فجاء في فصميف، 
 .النحكمكمذىبو و في شرح لفية كشكاىده كمصادره كاألصكؿ النحكيةؤلفتطرقتي لمنيجو في شرحو ل

فبينتي فيو سبب تسمية  ،كفي الفصؿ الثاني حممتي فيو فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ 
 عنده كشكاىده كمصادره كاألصكؿ النحكية حاشيتوكمنيجو في  ،السجاعي الحاشية بيذا االسـ

 .كبعد ذلؾ النتائج كالتكصياتميزاف كمذىبو النحكم كحاشية السجاعي في ال
كصؼ نسخ ناكلتي فيو ت الضكابط العممية ؽى فٍ القسـ الثاني يتعمؽ بتحقيؽ المخطكطة كى ك 

لمخطكطة صكر نسخ افتح الممؾ الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ" تكثيؽ كنسبة ك كحاشية "المخطكطة 
الفيارس الفنية البلزمة، التي  قمتي بعمؿ، كبعد االنتياء مف التحقيؽ، كبعد ذلؾ جاء النص محققنا

اشتممت عمى فيارس اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كالشكاىد الشعرية كاألرجاز كاألمثاؿ كاألعبلـ 
 المكضكعات.كالكتب الكاردة في المتف كالمصادر كالمراجع ك 

بياـ في  كغمكضمف صعكبة  صعكبات الدراسةكىنا البد مف اإلشارة إلى  ىيـ في بعض المفاكا 
كلذلؾ ا الكثير مف المخاطر كالصعكبات، كبخاصة أف حالتي الصحية يكتنفي، كالمصطمحات

 عمميـ . فيض بالكثير مف األفاضؿ الذيف جادكا عميٌ  ئياعتمدتي عمى ثمة مف إخكاني كزمبل
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قاـً أٍف أذكيرى قىكؿى القاضي الفاضؿ عبد الرحيـ البيساني إلى العماد   كحىسبي في ىذا المى
في غىًده، لك غييِّرى ىذا لىكافى  :  قاؿفي يىكًمو إال  أنَّو ال يىكتيبي إنسافه ًكتابنا إنِّي رأٍيتي "اني: األصفي

، كىذا ًمف  ، كلك تيًرؾى ىذا لىكافى أجمىؿي ؿي ـى ىذا لىكافى أفضى ، كلك قيدِّ ، كلك ًزٍيدى كىذا لىكافى ييٍستىٍحسىفي أحسىفي
مىى استي ممىًة البىشىربلًء أعظىـً الًعبىر، كىك دىليؿه عى مىى جي  .(ٔ)"النٍَّقًص عى

ا  لكجيو، كأف يعيننا عمى خدمة لغة قرآنو، كأف يييئ لنا  فأسأؿ اهلل تعالى أف يجعمو خالصن
ياه أسأؿ أف  كالتكفيؽ إلى ما ييٍحظينيا، فمنو أستمد الصكاب، مف أمرنا رشدن  لديو بجزيؿ الثكاب، كا 

 .كأعظـ مأمكؿكؿ، كـر مسؤ ف الزيغ كالزلؿ، إنو أيعصـ القمـ مف الخطأ كالخطؿ، كالفيـ م
 :ر البحثأسباب اختيا :أولً 

 الكشؼ عف شخصية السجاعي النحكية. .ُ
 .الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ لمسجاعي. بياف أىمية فتح ِ
عمى  . التعرؼ عمى المادة النحكية التي احتكتيا ىذه الحاشية،  كما بيا مف استدراكات كتعميقاتّ

 كغيره مف المغكييف. ابف عقيؿ
 أىمية البحث:: ثانًيا

 .كالنحكية لمسجاعي كبياف معالميا مغكيةالكشؼ عف الشخصية ال   .ُ
 .شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ. تقديـ دراسة مستقمة حكؿ ِ
 .فتح الجميؿ شرح ابف عقيؿ لمسجاعي. تقديـ دراسة مستقمة حكؿ ّ
 . بياف قيمة ىذه الحاشية لمسجاعي.ْ

 :أىداف البحث :الثًاث
عمى أسس التحقيؽ السميمة كعمؿ الفيارس . رفد المكتبة العربية بنص محقؽ تحقيقنا عممي ا ُ

 .لوالبلزمة 
 .في فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ . التعرؼ عمى المنيج كالنظاـ الذم سار عميو السجاعيِ

 :الدراسات السابقة :رابًعا
جامعة عيف شمس لمدكتكر أحمد  رسالة دكتكراه في (حاشية السجاعي عمى قطر الندل) 

 .بحر
 :البحث منيج :خامًسا

منيج التاريخي في كال ،سكؼ أتبع المنيج الكصفي التحميمي في دراسة مكضكع البحث
 .تحقيؽ المخطكطة

                                                 
 .ُِ/ُمحاضرات األدباء كمحاكرات الشعراء كالبمغاء، لؤلصفياني:  (ٔ)



 ٗ 

 
 
 

 التمييد
 المبحث األول

 
  حياة ابن عقيل 

 
 ويشتمل ىذا المبحث عمى النقاط اآلتية:

 اسمو كنسبو. -ُ
 .مكلده كنشأتو -ِ
 .أخبلقوصفاتو ك  -ّ
 .شيكخو -ْ
 تبلميذه. -ٓ
 .أقكاؿ العمماء فيو -ٔ
 .مؤلفاتو -ٕ
 .شعره -ٖ
 .كفاتو -ٗ



 ٘ 

  التمييد
 

 التمـــهيـــــد
 أوًل: ابن عقيل

 حياة ابن عقيل:
 اسمو ونسبو:  -ٔ

ؿ بف بياء الديف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف محمد بف محمد بف عقي (ٔ)أبك محمد
مَّد بف بياء الٌديف اٍلحمىًبي عبد اهلل بف ميحى
اليمذانٌي األصؿ،  (ٖ)القرشي الياشمي العقيمٌي اآلمدم (ٕ)

ثـ البالسٌي المصرٌم، قاضي القضاة، بياء الديف بف عقيؿ الشافعٌي،  كينتيي نسبو إلى عقيؿ بف 
 . (ٗ)أبي طالب

 مولده ونشأتو:  -2
 (ٙ)في القاىرة، ككاف مممقنا (٘)ة ثماف كتسعيف كستمائةالمحـر سنمف تاسع الكلد يـك الجمعة 

كسمع مف عممائيا  (8)كنشأ كترعرع فييا، كبيا تفقو (7)ًإلىى أىف ميربعمكـ المغة فبلـز ااًلٍشًتغىاؿ 
 مف شيكخيا. وفارتشؼ العربية مف نحاتيا كالفق كعاش في أركقة عمماؤىا،

كىافى (9)ميـ انتقمكا مف إحداىما إلى مصرككاف بعض أسبلفو يقيمكف في ىمذاف أك آمد، كلع ،  كى
كىافى يدرس بمدارس كىًثيرىة كى
كلي قضاء القضاة بالديار المصرية في يكـ الخميس ثامف جمادل  ،(ٓٔ)

                                                 
 . َٕ/ٔمعجـ المؤلفيف (  ُ)
 .ٔٗ/ِكطبقات الشافعية شيبة  ِْ/ّالدرر الكامنة (  ِ)

 .ٔٗ/ ْاألعبلـ (  ّ)
كطبقػات الشػافعية  ّٕٓ/ ُ، حسف المحاضرة، لمسيكطي ِّٕ/ ِانظر ترجمتو في : الدرر الكامنة البف حجر (  ْ)

كغاية النياة طبقات  ٖٗ-ٔٗ/ِطبقات الشافعية البف قاضي شيبة   ِّٕ/ِ، كالكفيات البف رافع ُٖٗلبلسنكم 
/ ِ، مفتػػػاح السػػػعادة لطػػػاش كبػػػرل زاده ّّْ، طبقػػػات النحػػػاة البػػػف قاضػػػي شػػػيبة ِْٖ/ ُالقػػػراء البػػػف الجػػػزرم 

/ ُكالبػػدر الطػػالع، لمشػػككاني  ٕٗ-ٔٗ/ٕؿ الصػػافي كالمنيػػ ََُ/ ُُتغػػرم بػػردم  ، لبننن، النجػػـك الزاىػػرةَُٗ
 . َٕ/ٔكمعجـ المؤلفيف  ٔٗ/ْكاألعبلـ  ّٕٖ- ّٖٔ

 ِْٖ/ُغاية النياية في طبقات القراء  َٕ/ٔكمعجـ المؤلفيف  ٔٗ/ْكاألعبلـ  َِْطبقات المفسريف، لمداكدم (  ٓ)
   ْٖ/ِبغية الكعاة 

 تعني فقيرا.  (ٙ)

 . ِْ/ّالدرر الكامنة (  ٕ)
 . ْٗ/ٕالمنيؿ الصافي   (ٖ)
 .ٔٗ/ ْاألعبلـ (  ٗ)
 . ّٕٖ/ُالبدر الطالع (  َُ)



 ٙ 

، كعف العز بف (ٕ)كناب في الحكـ عف القزكينٌي بالحسينية ،(ٔ)األكلى سنة تسع كخمسيف كسبعمائة
قع كقع منو في حؽ القاضي مكفؽ الديف الحنبمي بف جماعة بالقاىرة، فسار سيرة حسنة، ثـ عزؿ لكا

لو، فكلي القضاء األكبر، كعزؿ ابف جماعة، كلي قضاء الديار  (ٖ)في بحث، فتعٌصب صرغتمش
فكانت ثمانيف يكمنا، ككاف قكم النفس، يتيو عمى أرباب الدكلة كىـ  (ٗ)المصرية مدة قصيرة

 يخضعكف لو، كيعظمكنو.
قد درس بزاكية الشَّاًفًعي  أخيرنا كدرس بأماكف ًمٍنيىا التٍَّفًسير بالجامع الطكلكني، كيقكؿ ابف كى

ث كىعٍشريف سنة ثَـّ شرع مف أكؿ اٍلقيٍرآف بعد ذىًلؾ (٘)حجر : "قمت: ختـ ًفيًو اٍلقيٍرآف تىٍفًسيرا ًفي ميدَّة ثىبلى
قطعىة مف التَّ  كىافى عىزلو ًفي فىمىاتى ًفي أٍثنىاء ذىًلؾ كىشرح األلفية كالتسييؿ كىما معركفاف كى ٍفًسير كى

سىماهي التأسيس  كىافى شرع ًفي كتاب مطكؿ سىمَّاهي تيسير االستعداد لرتبة ااًلٍجًتيىاد كى اف ًمٍنيىا كى رىمىضى
لَّى ًنيىابىة الحكـ ًبمٍصر كالجيزة عىف عز الٌديف اٍبف  لمىٍذىىب اٍبف ًإٍدًريس أىطىاؿى ًفيًو النَّفس جد ا". تىكى كى

سىار قع ًمٍنوي ًفي حؽ  جمىاعىة كى َـّ نىاب عىف عز الٌديف اٍبف جمىاعىة ثَـّ عىزلو لكىاًقع كى يِّدىة ث سىنىة جى سيرة حى
اًمع اأٍلىٍقمىر  لىده سراج الٌديف أجبلسنا ًبجى كىافى سىببو أىف القىاًضي عمؿ لكى ٍنبىًمٌي كى القىاًضي مكفؽ الٌديف اٍلحى

 . (ٙ)ًفي صفر سنة أربع كأربعيف كسبعمائة
تَّى أٌدل  فحضره أىٍعيىاف اٍلمذىاىب فىجرل اٍلبىٍحث بىيف القىاًضي مكفؽ الٌديف كىالشٍَّيخ بياء الٌديف حى

سىاءىة فىغىضب عز الٌديف لرفيقو كعزؿ الشٍَّيخ بياء الٌديف عىف نيابتو ككالىا تىاج  كج ًإلىى اإٍلً ري ًإلىى اٍلخي
نىاًكٌم ثَـّ تعصب صرغتمش اًلٍبًف عقيؿ فقر  ذىلً الٌديف اٍلمى اء كعزؿ اٍبف جمىاعىة كى ؾى ًفي يىٍكـ ره ًفي اٍلقىضى

ًميس ثامف عشر مىادىل اآٍلًخرىة سنة  اٍلخى فىمىمَّا أمسؾ صرغتمش أيًعيد عز الٌديف فىكىانىت ميدَّة  ٕٗٓجي
كىافى قكم النَّفس يتيو عمى أىٍربىاب الدكلة كىـ يخضعكف لىوي يعظم اًنيفى يىٍكمنا كى يىة اٍبف عقيؿ ثىمى كنو كالى
اًمع القمعة كلي الزاكية الخشابية بعد عز الٌديف اٍبف جمىاعىة قد درس بالقطبية كىغىيرىىا كدرس ًبجى كى
(7). 

كدرس بالخشابية بالجامع العتيؽ كبالقطبية العتيقة، كالجامع الناصرٌم بالقمعة، ككلي درس التفسير 
 .(8)بالجامع الطكلكنٌي بعد شيخو أبي حٌياف

                                                 
 . ٓٗ/ ٕالمنيؿ الصافي (  ُ)
 . ّْ/ّالدرر الكامنة(  ِ)
كمػات ، كاف جميؿ الصكره، كصفات الحسف فيو محصكلة محصػكره ألمير سيؼ الديف الناصرم رأس نكبة.ىك ا  ّ

 .ٓٓٓ/ِر: أعياف العصر: انظ كمات كىك في الطباؽ مف جممة آحاد الجمدارية.
 .ٔٗ/ ْكاألعبلـ  ِْٖ/ُغاية النياية في طبقات القراء (  ْ)
 .  ْْ/ِالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة(  ٓ)

 . ٓٗ/ ٕالمنيؿ الصافي (  ٔ)
 . ّْ/ّالدرر الكامنة(  ٕ)
 . َِْطبقات المفسريف، لمداككدم (  ٖ)



 7 

  
د منا لرفعة، حتى كقع بينو كبيف القاضي المكفؽ الحنبمي المذككر بعد، كلـ يزؿ في ازديا

مباحثة أدت إلى فحاشة، كأغمظ المكفؽ، فأجابو بأشد مما بدأ بو حتى أفرط. فبمغ ذلؾ عز الديف 
 ابف جماعة فانتصر لرفيقو، كأرسؿ نقيب الحكـ إلى ابف عقيؿ يمكمو.

: يا نقيب، قؿ البف  قاؿلذم جاء بسببو، فما كقع بصر ابف عقيؿ عمى النقيب، فيـ افعند
جماعة: عزلت نفسي، كال أحكـ عنو شيئنا، كانقبض عنو، فراسمو بعد ذلؾ، فأصر عمى االمتناع. 
ٍتميش، فقاـ بأمره حتى قرره في قضاء الشافعية في آخر  ٍرغى كلـ يزؿ مجانبنا لو حتى انتصر لو صى

. فباشره ثمانيف يكمنا، كصرؼ في أكؿ العشر العشر األخير مف جمادل اآلخرة سنة تسع كخمسيف
 .(ٔ)األخير مف شير رمضاف، لما قيبض عمى صرغتمس. فأغيد ابف جماعة

كاشتير اٍسمو كىعبل ذكره كناب ًفي الحكـ عىف القىاًضي جبلؿ الدَّيف ثَـّ عىف عز الدَّيف اٍبف جمىاعىة 
ية العتيقة كىكلي درس التٍَّفًسير بالجامع كدرس بزاكية الشَّاًفًعي ًبمٍصر ًفي آخر عمره كدرس بالقطب

ث كىعٍشريف سنة ثَـّ شرع ًفي أكؿ اٍلقيٍرآف بعد ذىًلؾ فىمىاتى  الطكلكني كىختـ ًبًو اٍلقيٍرآف تىٍفًسيرنا ًفي ميدَّة ثىبلى
اًمع القمعة  .(ٕ)ًفي أٍثنىاء ذىًلؾ كدرس اٍلًفٍقو ًبجى

اة عز الٌديف عبد الٍ  تقدـ مرسـك قىاًضي اٍلقيضى مَّد بف جمىاعىة بأال يٍشيد ًفي كى عىًزيز بف ميحى
ًفي صدقىات النِّسىاء الًَّتي مبمغيا كىًبير ًإالَّ أىٍربىعىة شيييكد، كىالى  المساطير المكتبة بمبمغ كىًبير مف المىاؿ، كى

اة اأٍلىٍربىعىة، أىك أحد نكاب الشَّاًفعً  ًصيَّة ًإالَّ ًبًإذف أحد اٍلقيضى ًميس يٍشيد عمى مىًريض ًبكى ي. كفى يىٍكـ اٍلخى
اء كىاٍستقر  اة عز الٌديف بف جمىاعىة عىف اٍلقىضى مىادىل اآلخر: صرؼ قىاًضي اٍلقيضى ثامف عٍشريف جي
عكضو الشٍَّيخ بياء الٌديف عبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف بف عبد اهلل بف عقيؿ اٍلعقيًمٌي، فىأٍبطؿ مىا رسـ ًبًو 

دقىات فرؽ مف مىاؿ الصَّ فرؽ اٍلفيقىيىاء مائىة  لمش ييكد كى يىتو كى ًفي اٍلفيقىرىاء نىٍحك السِّتيف ألؼ ًدٍرىىـ ًفي أىيَّاـ كالى
الح  ف بف نصير بف صى ًصيَّة كاستناب زكج اٍبنىتو سراج الٌديف عمر بف رٍسبلى كىخمسيف ألؼ ًدٍرىىـ مف كى

البيٍمًقيًنٌي كتاج الٌديف بف سىالـ كىغىيره مف أصياره
(ٖ). 

إلى أف مات في شير ربيع األكؿ سنة تسع  (ٗ)ةيَّ ابً شَّ ؿ عمى تدريس الخى كاستمر ابف عقي
 .(ٙ)، كحج ابف عقيؿ سنة ثماف كستيف كسبعمائة. اجتمع بو بمكة ثـ بالمدينة(٘)كستيف

                                                 
 . َُٗرفع اإلصر عف قضاة مصر (  ُ)

 ٕٗ/ِبقات الشافعية، ابف قاضي شيبو  ط(  ِ)

 . ِّٕ- ِّٔ/ْالسمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ(  ّ)
إحدل مدارس جامع عمرك بف العاص، كقفيا لمسطاف صبلح الديف يكسؼ بف أيكب. انظر: تاج العركس:   (ٗ)
ِ/َّْ. 
 . َُٗرفع اإلصر عف قضاة مصر (  ٓ)

 . ِْٖ/ُغاية النياية في طبقات القراء (  ٔ)
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 صفاتو وأخالقو: -ٖ
، بصير بالفقو، تقٌي كى  ميكا لو بأنو ثقةه ثخيف الكرع ديِّفه ًرع، فقد لقد حظي ابف عقيؿ بإجماًع الذيفى ترجى

سَّدٍت أخبلؽي العمماًء فيو، فمف أقكاؿ العمماء فيو:  تىجى
كىافى ًفيًو لثغة".(ٔ)قاضي شيبة قاؿ ابف -  : "كى
:  األسنكم ًفي الطَّبىقىات عرؼ النَّاس  قاؿ: "(ٕ)يقكؿ ابف حجر العسقبلني نقبلن عف اإلسنكم -

كىافى  قاؿًفي ًتٍمؾى اٍلمدَّة المطيفة ًمٍقدىار الرجمىٍيف  يتىكىمَّـ  :  كى بيَّة كالمعاني كىاٍلبىيىاف كى ًإمىامنا ًفي اٍلعىرى
كىافى غير مىٍحميكد فى  اًئغ كى منا حسننا كتبل بالسبع عمى التقى اٍبف الصَّ ًفي اٍلًفٍقو كىاأٍليصيكؿ كبلى

اًليَّة حاد اٍلخمؽ ر فىات اٍلمى  ".التَّصى
ا - كىافى يتعاني التأنؽ اٍلبىاًلغ ًفي م(ٖ)كيقكؿ أيضن ًميًو ديف : "كى مىات كىعى مبسو كمأكمو كمسكنو كى

ا كىافى الى يبقي عمى شىٍيء رىحمىو اهلل". كيقكؿ أيضن كى
كىافى جكادنا مييبنا الى يتىرىدَّد ًإلىى أحد (ٗ) : "كى

لما عزؿ اٍبف جمىاعىة لـ يٍعزؿ مف شىٍيء مف  كىالى يىٍخميك مف كثير مف النَّاس يتىرىدَّد ًإلىٍيًو، كى
اء ًإلىى  التداريس بؿ عكض اء مف الجكالي ًفي كؿ شير ًبأىلؼ ًدٍرىىـ، كىجى عىف مىٍعميـك اٍلقىضى

مىسى بىيف يىدىٍيًو  اءىهي اٍبف عقيؿ بعد ذىًلؾ ًإلىى منزلو فىجى َـّ جى القىاًضي بياء الٌديف ًإلىى منزلو، فينأه ث
ا قاؿكى  كىافى  قاؿ: "كى (٘): أىنا نائبؾ". كيقكؿ أيضن اة قبمو أمركا أىف الى  شىيخنىا اٍبف اٍلفيرىات كى اٍلقيضى

ًصيَّة ًإالَّ بأذف القىاًضي فىأٍبطؿ ذىًلؾ كى  :  ًإلىى أىف يحصؿ اإٍلذف،  قاؿيٍكتب أحد مف الش ييكد كى
يىتو مىعى قصرىىا نىٍحك ًستِّيفى ألؼ ًدٍرىىـ  قاؿقد يىميكت الرجؿ  فرؽ عمى اٍلفيقىرىاء كالطمبة ًفي كالى كى

ثىة آالى  ًصيَّة ًبًمائىة ألؼ كىخمسيف ألؼ  قاؿؼ ًمثٍ يككف أكثر مف ثىبلى يىتو كى قعت ًفي كالى ذىىىبنا كىكى
ذكره الذَّىىًبٌي ًفي آخر طىبىقىات اٍلقيرَّاء  ا بىيف ذىًلؾ، كى مى ًدٍرىىـ، ففرقيا كميىا مف ًدينىار ًإلىى عشرىة كى

اًئغ ًفي سنة  اب التقي الصَّ  ق".ًِٕٕفي أىٍصحى
و عمى أىٍربىاب الدكلة، كىـ يخضعكف لىوي كيعظمكنو، يكم النَّفس يت: "ككىافى ق(ٙ)يقكؿ الشككاني -

اًرفنا  بيَّة كالمعاني كىاٍلبىيىاف مشاركنا ًفي اٍلًفٍقو كاألصكؿ، عى كىافى إمامنا في اٍلعىرى كيعظمكنو، كى
مف  كىافى جكادنا مييبنا الى يتىرىدَّد إلى أحد مف أرباب الدكلة كى ا: "كى بالقراءات السَّبع". كيقكؿ أيضن

اء نىٍحك ًستِّيفى ألؼ ًدٍرىىـ مىعى أىف ميدَّة كرم يىتو لٍمقىضى و أٌنو فرؽ عمى اٍلفيقىرىاء كالطمبة في كالى

                                                 
 . ٖٗ/ِطبقات الشافعية، البف قاضي شيبة (  ُ)

 . ْْ/ِالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة(  ِ)
 . ْْ/ِالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة(  ّ)
 . ْْ/ِالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة(  ْ)
 . ْْ/ِالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة(  ٓ)
 . ّٕٖ- ّٖٔ/ُالبدر الطالع (  ٔ)
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تَّى مىاتى في ثىاًلث كىعٍشريف  كىافى يدرس بمدارس كىًثيرىة حى اء ثىمىانيكف يىٍكمنا فىقىط كى يىتو لٍمقىضى كالى
سىٍبعمائة ٕٗٔشير ربيع األكؿ سنة  ًستِّيفى كى  لميجرة". ق، تسع كى

 
 :(1)شيوخو -ٗ

مىمىاء عصره مىاعىة مف أكىاًبر عي الـز ابف عقيؿ جى
 ، فأخذ كركل عنيـ كمف ىؤالء، ما يمي ذكرىـ:(ٕ)

، أخذ عنو اٍلقرىاءىات. كأخذ القراءات السبع عف الشيخ تقي الديف بف (ٖ)ائغصالتقي ال .ٔ
 .(ٗ)الصايغ

                                                 
كبغيػػة  ّْ/ّكالػػدرر الكامنػػة   َِْ، لمػػداككدم لمفسػػريفكطبقػػات ا ٕٗ/ِطبقػػات الشػػافعية، ابػػف قاضػػي شػػيبو (  ُ)

 . ّٕٖ-ّٖٔ/ُكالبدر الطالع  ْٖ/ِالكعاة 

 . ّٕٖ-ّٖٔ/ُالبدر الطالع (  ِ)

ف أبك عبد اهلل المصرم محمد بف أحمد بف عبد الخالؽ ابف عمي بف سالـ بف مكي شيخ القراء كمسندىـ تقي الدي(  ّ)
الشافعي، المشيكر بالصائغ. تبل بعدة كتب عمى الكماؿ "الضرير كالكماؿ" بف فارس، كالتقي الناشرم، كسػمع مػف 
ا متكاضػػعنا صػػاحب فنػػكف،  الرشػػيد العطػػار كجماعػػة. كأعػػاد بالطيبرسػػية كغيرىػػا. ككػػاف شػػاىدنا عاقػػدنا خيػػرنا صػػالحن

ة، كسػػمع مسػػمـ عػػف ابػػف البرىػػاف. ككػػاف يػػدرم القػػراءات كعمميػػا، صػػحب الرضػػي الشػػاطي مػػدة، كتضػػمع مػػف المغػػ
كتفاصيؿ إعرابيا كجمميا، يبحث كيناظر فييا، كيعرؼ غكامض تكاجيييا كخكافييا.  صنؼ خطبػان لمجمػع، كأظيػر 
فيو أنػو تعػب كجمػع، كقػرأ عميػو األئمػة، كفضػبلء األمػة، كقصػد مػف أطػراؼ األرض، كقػاـ بنقػؿ اإلتقػاف كالفػرض. 

رحمػو  -ؿ عمى حالو إلى أف أصبح الصائغ فػي األحيػاء ضػائعان، كأمسػى نشػر الثنػاء عميػو ضػائعان. كتػكفي كلـ يز 
 َُّ/ِفػػي ليمػػة األحػػد ثػػامف عشػػر صػػفر سػػنة خمػػس كعشػػريف كسػػبع مئػػة. انظػػر: الػػديباج المػػذىب  -اهلل تعػػالى 

كالغصػػف الػػداني  ٓٔ/ِايػػة كغايػػة الني ٔٔ/ّكالػػدرر الكامنػػة  َُّ/ِكالػػكافي بالكفيػػات  َِٓ/ْكأعيػػاف العصػػر 
ُُّ . 

 . ٓٗ/ٕالمنيؿ الصافي(  ْ)



 ٔٓ 

، كىأخذ عنو اٍلًفٍقو (ٔ)الزيف الكتاني
(ٕ). 

قىرى  .ٕ يَّافكى ، كالزمو ًفي ذىًلؾ اٍثنىتىٍي عٍشرىة سنة أىخذ عىنوي كتاب (ٖ)أى النٍَّحك عمى الشٍَّيخ أبي حى
شىرحو ٍيوو كالتسييؿ كى ًسيبىكى
(ٗ). 

ء الدَّيف القكنكم .ٖ كالزمو كىأخذ عنو اٍلًفٍقو كاألصكؿ كالعربية كالمعاني كىالتٍَّفًسير  (٘)الشٍَّيخ عىبلى
ًبو تخرج كانت كض، كى فع. كأخذ عنو األصكؿ كالخبلؼ كالمنطؽ، كسمع مف التحصيؿ كىاٍلعري

 جممة كبيرة، كقرأ عميو تمخيص المفتاح في المعاني كالبياف.
ا كالفقو.  .ٗ  كىأخذ عىف القىاًضي جبلؿ الدَّيف اٍلقٍزًكيًني كالزمو، كأخذ عنو العربية أيضن
سمع مف الحجار .٘ كى

 ككزيره. (ٙ)
                                                 

ىك شيخ الشافعية زيف الديف عمر بػف أبػي الحػـز الدمشػقي بػف الكتػاني، شػيخ الشػافعية فػي عصػره باالتفػاؽ. كلػد (  ُ)
بالقػػاىرة سػػنة ثػػبلث كخمسػػيف كسػػتمائة، كتفقػػو عمػػى التػػاج بػػف الًفٍركػػاح، كأفتػػى ككلػػي قضػػاء دميػػاط عػػف ابػػف دقيػػؽ 

ػػا، ذكينػػا، مييبنػػا، مػػائبلن إلػػى الحجػػة، فيػػو قػػكة كزعػػارة. سػػمع جػػزء األنصػػارم كأبػػي أف ، لعيػػدا ككػػاف تػػاـ الشػػكؿ، عالمن
يحػدث. كلػػي مشػػيخة المنصػػكرية كغيػر ذلػػؾ، ككػػاف يػػذكر دركسػان مفيػػدة. سػػنة ثمػػاف كثبلثػيف كسػػبعمائة عػػف خمػػسو 

 .ِْٓ/ُكحسف المحاضرة  ِِْ/ْكمرآة الجناف  َِٓ/ٖكشذرات الذىب  ُُُ/ْكثمانيف سنة. العبر 

 .َِْكطبقات المفسريف، الداككدم ص ٔٗ/ ِكطبقات الشافعية، البف قاضي شيبة  ّْ/ّالدرر الكامنة (  ِ)

ىػػك محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عمػػى بػػف يكسػػؼ بػػف حيػػاف الغرنػػاطي األندلسػػي أبػػك حيػػاف، كلػػد سػػنة أربػػع كخمسػػيف (  (ّ
ار عممػاء العربيػة كالتفسػير، لػو مػف الكتػب الكثيػر، أشػيرىا: كستمائة كمات سنة خمػس كأربعػيف كسػبعمائة، مػف كبػ

كبغيػػػة الكعػػػاة  َِّ/ْالبحػػر المحػػػيط، كتحفػػػة األديػػػب، كالممحػػة البدريػػػة فػػػي عمػػػـ العربيػػػة. انظػػر: الػػػدرر الكامنػػػة 
 .ُِٓ/ٕكاألعبلـ  ُٕ/ْكفكات الكفيات  َِٖ/ُ

 . ٔٗ/ِطبقات الشافعية، البف قاضي شيبة (  ْ)

الديف: فقيو، مف الشافعية. كلد بقكنية، نزؿ بدمشػؽ  عبلءاعيؿ بف يكسؼ القكنكم، أبك الحسف، ىك عمي بف إسم(  ٓ)
ىػػ فأقػاـ  ِٕٕق،ػػ كانتقػؿ إلػى القػاىرة، فتصػكؼ، كتمقػى عمػـك األدب الفقػو. ثػـ كلػي قضػاء الشػاـ سػنة  ّٗٔسػنة 

خ" فػي شسػتربتي  -ب المنيػاج خ "فقو، ك "االبتياج فػي النتخػا -بدمشؽ إلى أف تكفي. لو "شرح الحاكم الصغير 
لة تػػػكفي سػػػنة سػػػبعمائة كتسػػػع خ" رسػػػا -ة المعػػػف قػػػاؿ : ( ك "التصػػػرؼ فػػػي التصػػػكؼ" ك "الطعػػػف فػػػي مَُّٖ)

كمعجػػـ  ِْٔ/ْكاألعػػبلـ  ِْ/ّكالػػدرر الكامنػػة  ُْٕ/ ُْكالبدايػػة كالنيايػػة  ِّٗبغيػػة الكعػػاة انظػػر:  .كعشػػريف
 . ّٕ/ٕالمؤلفيف 

رحمتيػػا شػػياب الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف أبػػي طالػػب بػػف حسػػف البقػػاعي ابػػف نعمػػة ىػػك مسػػند الػػدنيا فػػي كقتػػو ك (  ٔ)
المعػػػركؼ بالحجػػػار الشػػػيير بػػػابف الشػػػحنة كبالحجػػػار، الػػػدير مقػػػرم، الدمشػػػقي الصػػػالحي الحجػػػار، المسػػػند الرحمػػػة 

ف فييا لمػا المعمر، المكلد سنة نيؼ كعشريف كستمائة، كخدـ حجارنا بقمعة دمشؽ سنة ثبلث كأربعيف كستمائة، ككا
حاصػػرىا جنػػد ىكالكػػك كلػػـ يظيػػر لممحػػدثيف ًإالَّ فػػي أثنػػاء سػػنة سػػت كسػػبعمائة كحػػدث بالجػػامع بضػػعنا كسػػبعيف مػػرة 
بالبمػػػد، كبالصػػػالحية، كبالقػػػاىرة، كحمػػػاه، كبعمبػػػؾ، ككفػػػر بطنػػػا، كحمػػػص، كاشػػػتير اسػػػمو كبعػػػد صػػػيتو،     كالحػػػؽ 

غػػكف الػػدكادار الناصػػرم، كسػػمع منػػو القاضػػي كػػريـ الػػديف الصػػغار بالكبػػار، كرأل العػػز كالتعظػػيـ، كطمبػػو األميػػر أر 
الكبيػػػر،  نائػػػب دمشػػػؽ األميػػػر تنكػػػز، كالقضػػػاة كاألئمػػػة، كركل بإجػػػازة ابػػػف ركزبػػػة، كابػػػف بيػػػركز كابػػػف القطيعػػػي، 

 =كسػػمع منػػو  كاألنجػب الحمػػامي، كياسػػميف بنػت البيطػػار، كجعفػػر اليمػداني، كخمػػؽ كثيػػر، كرحػؿ ًإلىٍيػػًو مػػف الػببلد،



 ٔٔ 

سمع مف حسف بف عمر اٍلكٍرًدم .ٙ كى
(ٔ). 

ابيكًنيك  .7  .(ٕ)سمع مف الشرؼ اٍبف الصَّ
 .(ٖ)كالكاني .8
مَّد .9 سمع مف أبي اٍليدل أىٍحمد بف ميحى كى

 بداية اٍلًيدىايىة لمغزالي. (ٗ)
كىاٍبف الصاعد  .ٓٔ

(٘). 
 .(ٙ)كست الكزراء  .ٔٔ

                                                                                                                                               

صػػكف، كتزاحمػػكا عميػػو مػػف سػػنة بضػػع عشػػرة كسػػبعمائة إلػػى أف تػػكفي سػػنة ثبلثػػيف كسػػبعمائة،     كنػػزؿ أمػػـ ال يح
 . ُّْ-َّْ/ُكفيرس الفيارس  ِْٗ/ِالمنيؿ الصافي  ُِّ/ُالدرر الكامنة انظر:  الناس بمكتو درجة.

 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.(  ُ)

حمػػػكدم، ابػػػف الصػػػابكني: مػػػف حفػػػاظ الحػػػديث،     ىػػػك محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػكد، أبػػػك حامػػػد، جمػػػاؿ الػػػديف الم(  ِ)
ناصػػر الػػديف: اخػػتمط قبػػؿ مكتػػو بسػػنة أك أكثػػر كتػػكفي سػػنة سػػتمائة  قػػاؿ ابػػفالعػػارفيف برجالػػو. مػػف أىػػؿ دمشػػؽ. 

ككشػؼ الظنػػكف  ُٕٓ/ ُكمفتػاح السػػعادة  ُٖٖ/ ْكالػػكافي بالكفيػات  ّٗٔ/ٓكشػػذرات الػذىب  كثمػانيف لميجػرة .
 . ِِّ/ٔألعبلـ اك  َِٔكمعجـ المطبكعات  َّْ

رئػيس المػؤذنيف بجػامع  .الػكانيالشيخ برىػاف الػديف، أبػك إسػحاؽ إبراىيـ  بف محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد  (  ّ)
كػاف ك  سمع مف إبراىيـ بف عمر بف مضر الكاسطي، كأيكب بف أبي بكر بف الفقاعي، كابف عبد الػدائـ. بني أمية.

، مطاعنا في قكمو، مراعى في التقديـ عمييـ في ليمػو كيكمػو. أضػر قبػؿ شيخان حسف الشيبة، ظاىر الكقار، كالييبة
مكتػػو بسػػنكات، كفقػػد لفقػػد نظػػره مػػف المرئيػػات الشػػيكات، ككػػاف يطمػػع المئذنػػة كيػػؤذف بعػػد الجماعػػة كحػػده، كيػػؤدم 

كلـ يزؿ كيكدع الدر صدؼ األذاف. ناس يقكلكف: ىك يكدع األذاف، األذاف بصكتو ال تذكر نغمةي األكتار عنده، كال
مػػف المػػكت ألكاننػػا، كجػػاءه بعػػدما تػػكانى ككػػاف صػػيتان طيػػب النغمػػة، جيػػكرم  الػػكانيعمػػى ىػػذه الحػػاؿ إلػػى أف رأل 

الصػػفدم: أجػػاز لػػي سػػنة ثبلثػػيف كسػػبعمائة ككتػػب عنػػو كلػػده. كتػػكفي رحمػػو اهلل تعػػالى فػػي ليمػػة  قػػاؿ : الصػػكت. 
سىٍبًع مً  ثىبلًثيفى كى ٍمسو كى فىرو سىنىةى خى .انظر:الخميس سادس صى اًنيفى ثىمى  ُُٓمعجـ الشػيكخ الكبيػر لمػذىبي  ائىةو عىٍف سىٍبعو كى

 . ٓٔنكت الييماف ك  ُِّ/ُأعياف العصر ك 

مػٌي العباسػي الضػرير أحػد ركاة الحػديث. انظػر: ذيػؿ التقييػد فػي (  ْ) ىك أبي اليدل أحمد بػف محمػد بػف الكمػاؿ بػف عى
 . ْْٕالكفيات، البف رافع  ُْٕ/ُركاة السنف كاألسانيد 

 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.(  ٓ)

ىي عائشة بنت محمد بف عبد اليادم بف عبد المجيد بف عبد اليادم بف يكسػؼ بػف محمػد بػف قدامػة المقدسػي. (  ٔ)
ست الكزراء بنت عمر بف أسػعد ابػف المنٌجػى التنكخيػة الحنبميػة، أـ محمػد، كتػدعى بػكزيرة: فقييػة محٌدثػة. دمشػقية 

لحنبمية سيدة المحدثيف بدمشػؽ، سػمعت صػحيح البخػارم عمػى حػافظ العصػر المعػركؼ المكلد كالكفاة. الصالحية ا
بالحجػار. كركل عنيػػا الحػػافظ ابػػف حجػر كقػػرأ عمييػػا كتبػػا عديػدة، كانفػػردت فػػي آخػػر عمرىػا بعمػػـ الحػػديث، ككانػػت 

، لينة الجانب لمتعميـ أخذت صحيح البخارم عف أبي عبد اهلل الزبيدم كانت  آخر مف حػدث سيمة في تعميـ العمـك
ىػػػ عػػدة مػػرات. حفيػػدة َٕٓعػػف الزبيػػدم بالسػػماع، كحػػٌدثت بػػو، كبمسػػند الشػػافعٌي،  فػػي دمشػػؽ، ثػػـ بمصػػر سػػنة 

 =   تغػػرم بػػردم: صػػارت ريٍحمػػة زمانيػػا كرحػػؿ قػػاؿ ابػػفالعبلمػػة كجيػػو الػػديف الحنبمػػي عٌرفيػػا المقريػػزم بالمسػػندة. ك 
عمػػى خيػر عظػيـ كتكفيػػت سػنة سػػبعمائة كسػت عشػػر.  العمػاد: مسػندة الكقػػت، كانػت قػاؿ ابػػفإلييػا مػف األقطػػار. ك 



 ٕٔ 

 : (ٔ)تالميذه -ٓ
قاضي القضاة جبلؿ  فأنجب منيا، كتزكج بابنتو (ٕ)قرأ عميو شيخ اإلسبلـ سراج الديف البمقيني -

 ديف، كأخاه بدر الديف.ال
  .(ٖ)ركل عنو سبطو جبلؿ الديف -
 .(ٗ)كالجماؿ بف ظييرة -
 . (٘)كالشيخ كلي الديف العراقي -
 

 وفاتو: -6
تيكفِّي الشٍَّيخ بياء الٌديف عبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف بف عقيؿ الشَّاًفًعي ًفي يىٍكـ اأٍلىٍربىعىاء الثىاًلث 

سً  كالعٍشريف شير ربيع األكؿ، ديفف بالقرافة قىًريبنا مف قبر سنة تسع كى سىٍبعمائة ًباٍلقىاًىرىًة، كى تِّيفى كى
ًميًو دىٍيف مىات كىعى الشَّاًفًعي رىًضي اهلل عىنوي، كى
(ٔ). 

                                                                                                                                               

 َْ/ٔكشػػػذرات الػػػذىب  ٕٗ/ ُْكالبدايػػػة كالنيايػػػة  ِّٕ/ٗكالنجػػػـك الزاىػػػرة  ُٗٔ/ِانظػػػر: كالسػػػمكؾ، لممقريػػػزم 
  ُِٗ/ِكالدرر الكامنة 

 . ْٖ/ِكبغية الكعاة  َِْطبقات المفسريف لمداككدم ص( ُ)

ابػف شػياب  -كصػالح ىػذا أكؿ مػف سػكف بمقينػة -صػير بػف صػالحىك الحافظ سراج الٌديف عمػر بػف رسػبلف بػف ن(  ِ)
الكنػاني الشػافعي شػيخ اإلسػبلـ. كلػد ليمػة الجمعػة ثػاني عشػر  البمقينػيالديف بف عبػد الخػالؽ بػف مسػافر بػف محمػد 

شػػعباف سػػنة أربػػع كعشػػريف كسػػبعمائة، كحفػػظ القػػرآف العظػػيـ كىػػك ابػػف سػػبع سػػنيف، كحفػػظ "المحػػٌرر" فػػي الفقػػو، ك 
"الشاطبية" في القراءات،     كأقدمو أبػكه "مختصر ابف الحاجب" في األصكؿ، كالبف مالؾ في النحك، ك  "الكافية"

إلػػى القػػاىرة كلػػو اثنتػػا عشػػرة سػػنة، فطمػػب العمػػـ، كاشػػتغؿ عمػػى عممػػاء عصػػره، كأذف لػػو فػػي الفتيػػا كىػػك ابػػف خمػػس 
فياني، كالٌنحػػك عمػػى أبػػي حٌيػػاف، عشػػرة سػػنة، كسػػمع مػػف الميػػدكمي كغيػػره، كقػػرأ األصػػكؿ عمػػى شػػمس الػػٌديف األصػػ

كأجػػاز لػػو مػػف دمشػػؽ الحافظػػاف المػػٌزم كالػػٌذىبي، كغيرىمػػا، كفػػاؽ األقػػراف، كاجتمعػػت فيػػو شػػركط االجتيػػاد عمػػى 
كجييػا، فقيػؿ: إنػو مجػػٌدد القػرف التاسػع، كمػػا رأل مثػؿ نفسػو، كأثنػى عميػػو العممػاء كىػك شػػاب،     كانفػرد فػي آخػػره 

ك طبقػػػات   ٖٓ/ ٔك الضػػػكء البلمػػػع  َُٕ/ ٓئػػػة كخمػػػس. انظػػػر: إنبػػػاء الغمػػػربرئاسػػػة العمػػػـ كتػػػكفى سػػػنة ثمانم
 . َٖ/ٗشذرات الذىب ك  ِٓ -ِْ/ ْالشافعية، البف قاضي شيبة 

 .لـ أقؼ لو عمى ترجمة(  ّ)

 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.(  ْ)

كتػػكلي كلػػي الػػديف الحػػافظ أبػػي زرعػػة كلػػي الػػديف العراقػػي ابػػف الحػػافظ زيػػف الػػديف أبػػي الفضػػؿ عػػالـ بالحػػديث ىػػك (  ٓ)
العراقػػي الحكػػـ، ثػػـ عػػزؿ فػػي ذم الحجػػة سػػنة خمػػس كعشػػريف كتػػكفى ثمػػاف مائػػة كسػػت كعشػػركف. انظػػر: حسػػف 

 . َُْكالحديث كالمحدثكف  ُْٕ/ِالمحاضرة 
 
 



 ٖٔ 

 أقوال العمماء فيو: -ٚ
اإلسنكم في ترجمتو: "كاف إمامنا في العربية كالمعاني كالبياف كالتفسير، يتكمـ في الفقو  قاؿ -

 . (ٕ)كاألصكؿ كبلمنا حسننا"
اإلسنكم في طبقاتو: كطرأت في تمؾ األياـ المطيفة أمكر غريبة عمـ الناس فييا مقدار  قاؿ -

  ٓٗ/ٕالمنيؿ الصافي  ".ؿ: ككاف الشيخ بياء الديف حاد المزاج كالخمؽاالرجميف، ثـ ق
يتىكىمَّ  قاؿ - بيَّة كىاٍلبىيىاف، كى ا ًفي اٍلعىرى كىافى ًإمىامن ٍسنىًكٌم ًفي طبقاتو: "كى منا اإٍلً ـ ًفي اأٍليصيكؿ كىاٍلًفٍقو كبلى

اًليَّة، حاد اٍلخمؽ، جكادنا مييبنا، الى يتىرىدَّد ًإلىى أحد" ر فىات اٍلمى كىافى غير مىٍحميكد التَّصى حسننا؛ كى
(ٖ). 

اب (ٗ)كرد عميو ابف حجر العسقبلني بقكلو - : "ذكره الذَّىىًبٌي ًفي آخر طىبىقىات اٍلقيرَّاء ًفي أىٍصحى
ا ط القىاًضي تىًقٌي  قاؿ، فى ًِٕٕئغ ًفي سنة التقي الصَّ ىيكى اإًلمىاـ بياء الٌديف اٍبف عقيؿ كقرأت ًبخى

مو ًفيًو تحامؿ؛ أًلىنَّوي كىافى الى ينصفو ًفي  كىبلى الٌديف اأٍلىسدم مىا أنصؼ األسنكم اٍبف عقيؿ، كى
مىات ًفي ثىاًلث عشر  لو ًفي ذىًلؾ خبر كى مىٍيًو كى  ". ٕٗٔم ربيع األكؿ سنة اٍلبىٍحث، كىريبمىا خرج عى

 .(ٙ)كالسيكطي (٘)كنقؿ ذلؾ الداككدم
ًئيس اٍلعممىاء، (ٕ)ابف قاضي شيبة قاؿك  - اـ اٍلعىبلمىة رى : "عبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف بف عقيؿ، اإًلمى

مَّد اٍلعقيًمٌي الطَّاًلًبي  البالسي الٍ  حمىًبي ثَـّ كىصدر الشَّاًفًعيَّة بالديار المصرية بياء الدَّيف أىبيك ميحى
قيؿ سنة سىٍبعًمائة".  ًتٍسعيف كًستًمائىة كى ا قاؿك  اٍلمٍصًرٌم، كلد سنة أىربع كى ٍسنىًكٌم : "(8)أيضن ذكره اإٍلً

مىٍيًو أًلىف الشٍَّيخ بياء الدَّيف كىافى الى ينصفو ًفي  مو تحامؿ عى ًفي كىبلى لـ يصفو كى ًفي طبقاتو كى
لىييمى  مىٍيًو كى كىافى ًفيًو لثغة". طبقات الشافعية. اٍلبىٍحث كىريبمىا خرج عى :   قاؿوا ًحكىايىة ًفي ذىًلؾ كى

ا نقبلن عف أبي حياف قكلو: يَّاف مىا تىحت أىًديـ السَّمىاء أنحى مف اٍبف  قاؿ: "(9)أيضن :  أىبيك حى
 عقيؿ". 

                                                                                                                                               
كالسػػمكؾ لمعرفػػة  ْٖ/ِكبغيػػة الكعػػاة  ِِْكطبقػػات المفسػػريف، لمػػداككدم  ٖٗ/ِطبقػػات الشػػافعية، البػػف شػػيبة (  (ُ

 . ِِّ/ْدكؿ الممكؾ 
 
  . َُٗرفع اإلصر عف قضاة مصر (  ِ)
 . ْٕ/ِبغية الكعاة (  ّ)

 . ْْ/ِالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة(  ْ)
 .َِْطبقات المفسريف لمداككدم ص(  ٓ)

 .    ْٖ/ِبغية الكعاة (  ٔ)

 . ٔٗ/ِطبقات الشافعية، ابف قاضي شيبو (  ٕ)
 . ٖٗ/ِطبقات الشافعية، ابف قاضي شيبو (  ٖ)
 .  ٕٗ/ِطبقات الشافعية، ابف قاضي شيبو(  ٗ)



 ٔٗ 

 .(ٖ)كالزركمي (ٕ)كالشككاني (ٔ)كنقميا ابف حجر العسقبلني -
ار يٍشيد : "كالـز (ٗ)ابف حجر العسقبلني قاؿ - تَّى صى تَّى كىافى مف أجؿ تبلمذتو، كىحى يَّاف حى أبا حى

تَّى  بيَّة حى  :  مىا تىحت أىًديـ السَّمىاء أنحى مف اٍبف عقيؿ". قاؿلىوي بالميارة ًفي اٍلعىرى
ا نقبلن عف  قاؿ: "نحكٌم الديار المصرية". ك (٘)الداككدم في ترجمتو البف عقيؿ قاؿ - :  أيضن

ـ في ككاف إماما في العربية كالبياف، كيتكم«: طبقاتو»:  اإلسنكٌم في  اؿق: "(ٙ)اإلسنكم قكلو:
 .في األصكؿ كالفقو كبلمنا حسننا

اة عز الٌديف عبد (7):  المقريزم في سنة أربع كخمسيف كسبعمائة قاؿ - : "كىحج قىاًضي اٍلقيضى
 عبد اهلل بف عقيؿ".  اٍلعىًزيز بف جمىاعىة، كىالشٍَّيخ بياء الٌديف عبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف بف

 مف أكابر العمماء كالبياء عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ النحكم. (8)عده السخاكم -
اة، بياء الٌديف بف عقيؿ الشَّاًفًعي".(9)السيكطي قاؿ -  : "قىاًضي اٍلقيضى
:  األسنكم في طبقاتو: كطرأت في تمؾ األياـ المطيفة أمكر  قاؿ: "(ٓٔ)يكسؼ بف تغردم قاؿ -

 عمـ الناس فييا مقدار الرجميف، ثـ قؿ: ككاف الشيخ بياء الديف حاد المزاج كالخمؽ". غريبة
: "الفقيو النحكم نزيؿ القاىرة. كالـز الشيخ أبا حياف في ابتداء أمره (ٔٔ)يكسؼ بف تغردم قاؿك  -

:  مرة: ما تحت خضراء  قاؿحتى صار مف أعياف تبلمذتو، كشيد لو بالفضؿ حتى أنو 
 ابف عقيؿ". السماء أنحى مف

: "ككاف الشيخ بياء الديف إمامنا، عالمنا بالفقو كالعربية كالمعاني (ٕٔ)يكسؼ بف تغردم قاؿك  -
كالبياف كالتفسير كاألصكؿ، قارئنا بالسبع، حسف الخط، إال أنو كاف قكم النفس، فمذلؾ جرل 

كاله غضب لو األمير صرغتمش ك ما ذكرناه، فمما عزؿ بياء الديف منو في حؽ مكفؽ الديف 

                                                 
 . ِْ/ّالدرر الكامنة (  ُ)

 . ّٕٖ- ّٖٔ/ُالبدر الطالع (  ِ)

 . ٔٗ/ْاألعبلـ (  ّ)

 . ِْ/ّالدرر الكامنة (  ْ)

 .  َِْطبقات المفسريف، لمداككدم (  ٓ)

 . َِْطبقات المفسريف، لمداكدم (  ٔ)

 . ُٕٖ/ْالسمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  (  ٕ)

 . َّٓ/ِالتحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (  ٖ)

 .  ْٖ/ِبغية الكعاة (  ٗ)

 . ٓٗ/ٕالمنيؿ الصافي (  َُ)

 . ْٗ/ٕالمنيؿ الصافي (  ُُ)

  . ٓٗ/ٕالمنيؿ الصافي (  ُِ)



 ٔ٘ 

القضاء كعزؿ ابف جماعة، فباشر الشيخ بياء الديف القضاء نحك ثمانيف يكمنا كعزؿ، كأعيد 
 ابف جماعة، كذلؾ بعد أف أمسؾ األمير صرغتمش".

: "عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي الفتح بف محمد بف عقيؿ (ٔ)ابف الجزرم قاؿ -
مصرم المكلد، الشافعي، اإلماـ، العبلمة بياء العقيمي الطالبي الياشمي، اآلمدم األصؿ، ال

 الديف شيخ الشافعية بالديار المصرية".
، كانفرد بالرئاسة، كبرع (ٕ)ابف الجزرم قاؿك   - : "قرأ القراءات السبع عمى الصايغ، كأتقف العمـك

 في العربية، كالفقو، كالتفسير، كاألصكؿ".
مَّد الحمبي  : "عبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف بف(ٖ)الشككاني قاؿ - مَّد بف ميحى عقيؿ بف عبد اهلل بف ميحى

يَّاف  قدـ اٍلقىاًىرىة، فبلـز ااًلٍشًتغىاؿ إلى أىف مير، كالـز أىبىا حى نزيؿ اٍلقىاًىرىة، كلد سنة سىٍبعًمائة كى
قو: مىا تىحت أىًديـ السَّمىاء أنحى مف اٍبف عقيؿ". قاؿفى   ًفي حى

ا ؿقا: "مف أئمة النحاة". (ٗ)الزركمي قاؿك  - : "كاف مييبنا، مترفعنا عف غشياف الناس (٘):  أيضن
 كال يخمك مجمسو مف المتردديف إليو، كريمنا، كثير العطاء لتبلميذه، في لسانو لثغة".

: "عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل المشيكر بابف عقيؿ )بياء الديف، أبك (ٙ)كحالة قاؿك  -
 محمد( نحكم، فقيو، مفسر".

                                                 
  . ِْٖ/ُغاية النياية في طبقات القراء (  ُ)

  . ِْٖ/ُغاية النياية في طبقات القراء (  ِ)

  . ّٕٖ- ّٖٔ/ُر الطالع البد(  ّ)

 . ٔٗ/ْاألعبلـ (  ْ)

 . ٔٗ/ْاألعبلـ (  ٓ)

  . َٕ/ٔمعجـ المؤلفيف (  ٔ)



 ٔٙ 

 :(ٔ)مؤلفاتو -ٛ
: "كىشرع ًفي (ٕ)قاضي شيبة قاؿ ابفكصؿ فيو إلى أكاخر سكرة آؿ عمراف، ك « التفسير» .ٔ

 تىٍفًسير مطكؿ كصؿ ًفيًو ًإلىى أٍثنىاء النِّسىاء".
ككتاب الذخيرة في تفسير القرآف، كتب منو مجمديف عمى نحك حزب كنصؼ، ثـ لخصو  .ٕ

 كسماه اإلمبلء الكجيز عمى الكتاب العزيز.
 «.بالتعميؽ الكجيز عمى الكتاب العزيز»ـ يكممو سماه كلو آخر مختصر ل .ٖ
 «.مختصر الشرح الكبير»ك .ٗ
في الفقو، جامع لمخبلؼ كاألكىاـ الكاقعة لمنككم كابف الٌرفعة كغيرىما، « الجامع النفيس»ك .٘

مبسكط جد ا، لـ يتـ، كىذا الجامع النفيس عمى مذىب اإلماـ محمد بف إدريس كتب منو 
الستطابة ثـ لخصو في إمبلء، سماه تيسير االستعداد إلى رتبة ستة مجمدات إلى آخر ا

 رىافع كبدا لي كتاب ًفي اٍلًفٍقو سىمَّاهي النفيس عمى مىٍذىىب اٍبف ًإٍدًريس. قاؿ ابفاالجتياد. ك 
 مختصر شرح الرافعي لكجيز الغزالي في فركع الفقو الشافعي. .ٙ
 مساعد في شرح التسييؿ.سماه الفكائد كتكميؿ المقاصد البف مالؾ شرح تسييؿ ال .7
ا»كعمى األلفية  .8 قد كتبت أمبله عمى أكالد قاضي القضاة جبلؿ الديف القزكيني، « شرحن كى

اًشيىة سم مىٍيًو حى ًقيؿ. ىا ً اعى  السٍَّيًؼ الصَّ
 ثـ لخصو في كراس كاحد.« مسألة رفع اليديف»كلو كتاب مطكؿ عمى  .9

 .عمى قكؿ: أنا مؤمف إف شاء اهلل« رسائؿ»ك  .ٓٔ
 كم.كالفتا  .ٔٔ

 
 
 
 
 

                                                 
كغايػػة النيايػػة فػػي طبقػػات القػػراء  َِْكطبقػػات المفسػػريف، لمػػداككدم  ٕٗ/ِطبقػػات الشػػافعية، ابػػف قاضػػي شػػيبو  (ُ)

 . َٕ/ٔكمعجـ المؤلفيف  ّٕٖ- ّٖٔ/ُكالبدر الطالع  ْٖ/ِكبغية الكعاة  ِْٖ/ُ

 .ٕٗ/ِطبقات الشافعية، ابف قاضي شيبو  (ِ)
 



 ٔ7 

 شعره: -ٜ
 : (ٔ)لـ يبؽ مف شعر ابف عقيؿ إال ما نقمو الداككدم كالسيكطي قكلو:

 قسًما ِبَما أوليُتْم ِمْن َفضمُكْم     
 

 لْمَعبِد ِعْند قواِرِع اأْلَيَّاِم  
 َما غاَص َماُء وداِدِه وثناِئِو      

 
 بل ضاعَفْتُو حائُب اإلنعامِ  

  
 
 
 
 
 

                                                 
 . ْٖ/ِكبغية الكعاة  ِِْطبقات المفسريف، لمداككدم (  (ُ



 ٔ8 

 ثانًيا
 انيالمبحث الث
 

 حياة السجاعي
 

 ويشتمل ىذا المبحث عمى النقاط اآلتية:
 اسمو كنسبو. -ُ
 مكلده كنشأتو. -ِ
 صفاتو كأخبلقو. -ّ
 ثقافتو كمكانتو. -ْ
 شيكخو . -ٓ
 تبلميذه. -ٔ
 جيكده العممية. -ٕ
 مؤلفاتو. -ٖ
 . كفاتو -ٗ



 ٔ9 

 
 جاعي:ثانًيا: الس  

 جاعي:حياة الس   
 :(ٔ)اسمو ونسبو -ٔ

المصرم الشافعي األزىرم  (ٕ)الشيخ أحمد بف أحمد شياب الديف بف محمد السجاعيىك العبلمة 
 البدراكم.

 مولده ونشأتو: -ٕ
كنشأ بيا، كقرأ عمى كالده الشيخ الصالح أحمد شياب الديف، ككاف عالمنا،  (ٖ)جاعي بمصركلد الس  

ار مف أعياف ، كتصدر لمتدريس في حياة أبيو كبعد مكتو، كصزىركعمى كثير مف مشايخ األ
كأخذ عنو عمـ الحكمة كاليداية  (٘). كالد المؤرخ عبد الرحمف(ٗ)العمماء، كالـز الشيخ حسف الجبرتي

قراءةى بحثو كتحقيؽ، كما درس بالجامع األزىر، كشارؾ في كؿ عمـ كفف  (ٙ)كشرحيا لمقاضي زاده
 تأليفنا كتدريسنا.

اف ذلؾ في حياة كالده، فتصدَّرى لمتدريس في كقد بمغ أحمد الس جاعي مكانةن عالية في العمـ، كك
، كاستمر في ىذا أيضا بعد مكت كالده سنة ألؼ كمائة كتسعيف لميجرة، كصار مف أعياف األزىر

                                                 
يضػػاح المكنػػكف  َُٖ-ُٕٗ/ٓكىديػػة العػػارفيف  ُٕٓ-َٕٓ/ُانظػػر ترجمتػػو فػػي : عجائػػب اآلثػػار (  ُ) ،  ِّ/ّكا 

كمعجػػػػػػػػػػػػػـ  ٗ/ُِفيقيػػػػػػػػػػػػػة كالخطػػػػػػػػػػػػػط التك  ُٕٗ،  ّْٓ،  ِْٔ،  َِٗ،  ُْٕ،  َُٔ/ْ.  ُٗٓ،  ُْٗ،  ُٕٔ
كاكتفػػاء  ِِٔ/ُِٔ/ّكالقػػامكس اإلسػػبلمي  ُْٓ/ُكمعجػػـ المػػؤلفيف  ََُٕ-ََُٓالمطبكعػػات العربيػػة كالمعربػػة 

 .  َّّالقنكع بما ىك مطبكع 
 ٗ/ُِنسبو إلى )السجاعية إحدل القرل التابعة لمركز المحمة الكبرل بمحافظة الغربية. انظر: الخطط التكفيقيػة (  ِ)

 .ُِٔ/ّسبلمي كالقامكس اإل
 لـ تيشر كتب التاريخ كالتراجـ إلى سنة ميبلده.(  ّ)

ىك العبلمة حسف بف إبراىيـ بػف حسػف بػف عمػى الزيمعػي الجبرتػي العقيمػي الحنفػي، كلػد سػنة عشػرة كمائػة كألػؼ  (  ْ)
كثيػرة منيػا:  ىجرية، كتكفى سنة ثماف كثمانيف كمائة كألػؼ، كلػد عبػد الػرحمف الجبرتػي المػؤرخ المعػركؼ، لػو مؤلفػات

نزىػػة العينػػيف فػػي زكػػاة المعػػدنيف كالعقػػد الثمػػيف فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمكازيف كرسػػالة فػػي المكاقيػػت. انظػػر: عجائػػب اآلثػػار 
 . ُٖٕ/ِكاألعبلـ  ََّ/ُكىدية العارفيف  ْٔٔ-َْْ/ُ

يف كألػؼ. ىك عبد الرحمف بف حسف الجبرتػي، كلػد سػنة سػبع كسػتيف كمائػة كألػؼ كتػكفي سػنة سػبع كثبلثػيف كمػائت(  ٓ)
مػػؤرخ مصػػر فػػي عصػػره، جعمػػو نػػابميكف مػػف كتبػػة الػػديكاف لػػو: عجائػػب اآلثػػار فػػي التػػراجـ كاألخبػػار، كيعػػرؼ بتػػاريخ 

 .َّْ/ّكاألعبلـ  ٕٔٔالجبرتي، كمذىب التقديس بذىاب دكلة القرنسيس. انظر :معجـ المطبكعات 
بقاضػػػي زاده. تػػػكفي سػػػنة أربعػػػيف ىػػػك مكسػػػى بػػػف محمػػػد بػػػف القاضػػػي محمػػػكد الركمػػػي، صػػػبلح الػػػديف المعػػػركؼ (  ٔ)

كثمانمائة، عالـ بالرياضيات كالفمؾ كالحكمة، لو مصنفات منيا: شرح التذكرة في الفمػؾ، كشػرح الممخػص فػي الييئػة، 
كمعجـ المطبكعات  ِّٖ/ٕكاألعبلـ  َِِٗ، َُٓ/ُكحاشية عمى شرح اليداية في الحكمة. انظر: كشؼ الظنكف 

ُْٖٖ. 



 ٕٓ 

العمماء، كشارؾ في معظـ العمكـ، كتميَّز بالعمكـ الغريبة، ككاف فقيينا حافظنا ميًمم ا بالمغة، كلو تآليؼ 
دنا المراجع التي كثيرة، بارعة في كثيرو مف الف نكف، تشيد بعمك مكانتو، كسىٍبًقًو في العمـ. كلـ تزكِّ

 ترجمىٍت لو بتفصيبلت كثيرة عف حياتو أك أسماء تبلميذه.
 
 صفاتو وأخالقو: -ٖ

لقد عاش شيخنا السجاعي في جكار األزىر الشريؼ، فاختمط بعممائو كطبلبو كمشايخو األمر الذم 
ا تأثر بسيرة كالده الحسنة، كصفاتو الحميدة كعممو الجـ. يقكؿ أكسبو عممنا كخمقنا كأدبنا، كم

عف كالده: العالـ العبلمة، العمدة الفيامة، كعبة األفضاؿ كقبة اإلجبلؿ، مف تقصر عف  (ٔ)الجبرتي
 تعداد محاسنو كلك طكلت باعي مكالنا الشيخ أحمد السجاعي".

ا يتنافس في مثمو  نشأ حسف الخمؽ، كريـ الفعاؿ، كقد فتح اهلل عميو، فشرح أسماء اهلل الحسنى شرحن
قد منحو أسرارىا، فأظير أنكارىا كأكضح مف  –عز كجؿ –أنبؿ الفضبلء، كأفضؿ النببلء؛ ألف اهلل 

 .(ٕ)معانييا ما خفي، كمنح طبلبيا كنزنا تتكؽ نفس كؿ طالب إليو كتيفك ركح كؿ مشتاؽ لو 

                                                 
 . ُٕٓ/ُانظر: عجائب اآلثار (  ُ)
  .ُٕٓ/ُعجائب اآلثار (  ِ)



 ٕٔ 

 ثقافتو ومكانتو:  -ٗ
ات شيخنا السجاعي يتضح لنا أنو كاف ذا ثقافة كاسعة في كؿ العمـك مف خبلؿ اطبلعنا عمى مؤلف

كشتى الفنكف، فيك نحكم، ببلغي، عىركضي، شاعر، خطيب، مفسر، محدث، فقيو أصكلي، 
صكفي، مؤرخ، لو باعه بعمـ الفمؾ كالنجكـ كالرياضيات، كلو معرفة بالتكحيد كالجدؿ كالمنطؽ كالطب 

في عصره، كبيف عمماء زمانو، فيك إذف بحؽ مكاكب لمعمـك كالفنكف كغيرىا مف العمكـ التي انتشرت 
أخذ مف كؿ فف بطرؼ. كما كاف شيخنا السجاعي مف أبرز عمماء األزىر الشريؼ في زمانو، 
كتراثو العممي الضخـ الذم كرثو لنا في كؿ عمـ كفف شاىد حقيقي عمى مدل ما كصؿ إليو مف 

 مكانة سامية كمنزلة رفيعة.
: "كصار مف أعياف العمماء، كشارؾ في كؿ عمـ، كتميز بالعمكـ الغريبة، كلو (ٔ)رتي عنويقكؿ الجب

 في تمؾ الفنكف تعاليؽ كرسائؿ مفيدة، كلو براعة في التأليؼ كمعرفة بالمغة كحافظة في الفقو".
ا حيف رآه كىك صغير يؤلؼ الكتب : "كحيف لمحت عيني ما كتب مما حقو أف (ٕ)كيقكؿ عنو أيضن

دؿ الحبر بالذىب، عكذتو باهلل مف عيف كؿ حسكد، كعممت أنو إف شاء اهلل سيسكد كتطأ يرقـ ب
 أخمصو  أعناؽ األسكد".

 
 شيوخو: -٘
 العالمة حسن المدابغي: -ٔ

ىك الشيخ المحدث الفقيو النحكم العبلمة حسف بف عمى بف أحمد بف عبداهلل الشافعي األزىرم 
تتممذ باألزىر الشريؼ عمى عمماء عصره  –ابغ بالقاىرةلسكنو بحارة المد –المعركؼ بالمدابغي 

كالشيخ منصكر المنكفي، كمحمد الكزازم لو كتب، منيا: حاشية عمى شرح األشمكني عمى األلفية، 
كشرح عمى األجركمية، كحاشية عمى شرح األربعيف النككية، تيكفي سنة سبعيف كمائة كألؼ ىجرية، 

. ذكره السجاعي في حاشيتو عمى شرح (ٖ)بعيف كمائة كألؼكذكر الزبيدم أنو تيكفي سنة سبع كس
: ")قكلو: كأسماء االستفياـ( أم الشرط كفي معناىما ما أضيؼ إلييما نحك: (ٗ)ابف عقيؿ بقكلو:

غبلـ مىٍف عندؾ، كغبلـ مىٍف يقـ أقـ معو، فغبلـ في ىذا التركيب مبتدأ مستحؽ لمتصدر؛ الكتسابو 
رط لغبلـ ال لمف، ككذا أقـ شط كضعنا، كىك )مىٍف( كيقـ ىذه الجممة الشرطية بإضافتو إلى اسـ الشر 

معو جكاب لغبلـ ال لمف، كالحاصؿ أٌف اسـ الشرط صار في ىذا التركيب ىك المضاؼ، كالجممتاف 
                                                 

 . ُٕٓ-َٕٓ/ُانظر: عجائب اآلثار (  ُ)

 . ُٕٓ-َٕٓ/ُانظر: عجائب اآلثار (  ِ)

كتػػاج العػػركس  َُ/ُِكالخطػػط التكفيقيػػة  ِٗٗ-ِٖٗ/ِكىديػػة العػارفيف  ِٖٗ-ِٕٗ/ُانظػر: عجائػػب اآلثػػار (  ّ)
 (.َِٓ/ِ)دبغك األعبلـ 

 ب .ُٔانظر: قسـ التحقيؽ (  (ْ



 ٕٕ 

لو ال لمضاؼ إليو فاعمـ ذلؾ، فالمعنى ًإٍف يقـ غبلـ لشخص قمتي معو، أم مع ذلؾ الغبلـ ذكره 
الة مجردة عف االستفياـ كالشرط ككأنيا خمعت ذلؾ عف المضاؼ تأمؿ الناصر فمف في ىذه الح

  نقمو شيخنا العبلمة المدابغي".
 
 الشيخ الحنفي: -ٕ

قرية  –ىك يكسؼ الحفني بف سالـ بف أحمد المعركؼ بالحفني،  أك الحفناكم نسبة إلى حفنا 
كسبعيف كمائة كألؼ، مف بالشرقية، ففيو شافعي، كمف عمماء العربية، تكفي بالقاىرة سنة ثماف 

 .(ٔ)مصنفاتو: حاشية عمى شرح األشمكني عمى األلفية، كنظـ البحكر الميممة في العركض كشرحيا
 
 السيد البميدي: -ٖ

ىك محمد بف محمد الحسني التكنسي المعركؼ بالبميدم، مغربي األصؿ،  كلد سنة ست كتسعيف 
 .(ٕ)، عالـ بالعربية كالتفسير كالقراءاتكألؼ ىجرية، كتكفي سنة ست كسبعيف كمائة كألؼ ىجرية
: "فاألصؿ في الجمع بالكاك كالنكف ىك (ٖ)ذكره السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ بقكلو

الكصؼ ذكره شيخنا السيد البميدم، كاحترز السالـ عف المكسر كىك ما تغير فيو بناء كاحدة كيند 
 كىنكد كنحك ذلؾ".

 
 المموي: -ٗ

لفتاح بف يكسؼ بف عمر الممكم المجيرم، أبك العباس شياب الديف الشافعي ىك أحمد بف عبد ا
 .(ٗ)األزىرم، كلد سنة ثماف كثمانيف كألؼ ىجرية، كمات سنة إحدل كثمانيف كمائة كألؼ ىجرية

 

                                                 
كالخطػػػط التكفيقيػػػة ٗٔٓ/ِكىديػػػة العػػػارفيف  ِِْ-ُِْ/ْكسػػػمؾ الػػػدرر  َّّ-ِّٗ/ُانظػػػر: عجائػػػب اآلثػػػار (  ُ)

 . َِّ-َُّ/ُّكمعجـ المؤلفيف  ِِّ/ٖكاألعبلـ  ٕٓ/َُ

 . ٖٔ/ٕكاألعبلـ  ِّْ/ُكعجائب اآلثار  ُُُ-َُُ/ْانظر: سمؾ الدرر  (ِ)
 ب .ِِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

  . ُّٓ -ُِٓ/ُكاألعبلـ  ّّٔ-ّّٓ/ُكعجائب اآلثار  ُٔٔ/ُانظر: سمؾ الدرر (  ْ)



 ٕٖ 

 والده أحمد شياب الدين: -٘
جاعي الذم ىك العالـ الفاضؿ الشيخ الصالح أحمد شياب الديف بف محمد السجاعي كالد شيخنا الس

 . (ٔ)تتممذ عمى يديو، تكفى سنة تسعيف كمائة كألؼ
: "لتقدميا رتبة قكلو: صمى اهلل عميو كسمـ (ٕ) ذكره السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ بقكلو

ما كدت جعمو غيره مف كبلـ عمر بف عبد العزيز رضي اهلل تعالى عنو، كأجاب شيخنا الكالد حفظو 
 مؿ أف عمر تكمـ بو فاشتير عنو".اهلل باإللطاؼ بأنو يحت

 العالمة السيد مرتضى الزبيدي: -ٙ
ىك أبك الفيض محمد بف محمد بف عبد الرازؽ الحسيني الزبيدم اليماني الحنفي الشيير بالسيد 
مرتضى كلد سنة خمس كأربعيف كمائة كألؼ ىجرية، كتكفى سنة خمس كمائتيف كألؼ ىجرية، نشأ 

ة كالطائؼ لطمب العمـ، ثـ حضر إلى القاىرة سنة سبع كستيف كمائة بببلد اليمف، كارتحؿ إلى مك
: "سعى عمماء األزىر مثؿ الشيخ أحمد السجاعي (ٖ)كألؼ، فصار لو فييا شأف. يقكؿ الجبرتي

كالشيخ مصطفى الطائي كالشيخ سميماف األكراشي كغيرىـ لؤلخذ عنو "مف مؤلفاتو: تاج العركس 
 .(ٗ)صدكر في أسماء أىؿ بدر، كرسالة في طبقات الحفاظ"مف شرح جكاىر القامكس، كشرح ال

 
 الشيخ حسن الجبرتي: -ٚ

ىك العبلمة حسف بف إبراىيـ بف حسف بف عمى الزيمعي الجبرتي العقيمي الحنفي كلد سنة عشرة 
كمائة كألؼ ىجرية، كتكفي سنة ثماف كثمانيف كمائة كألؼ، كلد عبد الرحمف الجبرتي المؤرخ 

فات كثيرة منيا: نزىة العينيف في زكاة المعدنيف، كالعقد الثميف فيما يتعمؽ المعركؼ، لو مؤل
 .(٘)بالمكازيف كرسالة في المكاقيت

كىكذا، فقد تتممذ السجاعي عمى شيكخو الذيف انشغمكا بالدراسات النحكية كالمغكية كغيرىا، كانكبكا 
س ىذا االتجاه رغبة قكية عمى كضع الشركح كالحكاشي عمى المشيكر مف مصنفات النحك، كقد غر 

عند السجاعي في شرح المؤلفات النحكية كالصرفية كالببلغية كالتي سنتحدث عنيا بالتفصيؿ عند 
 الحديث عمى مؤلفاتو.

                                                 
 .َُ/ُِكالخطط التكفيقية  ُٕٓ-َٕٓ/ُانظر: عجائب اآلثار (  ُ)
 .بّٕانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ

  . َُٔ/ِانظر: عجائب اآلثار (  ّ)

 ّٖٖ/ّ، كآداب المغػػػة ُِٕٗ-ُِٕٔكمعجػػػـ المطبكعػػػات  ُُْ-َُّ/ِانظػػػر ترجمتػػػو فػػػي: عجائػػػب اآلثػػػار (  ْ)
 . َٕ/ٕكاألعبلـ 

 . ُٖٕ/ِكاألعبلـ  ََّ/ُكىدية العارفيف  ْٔٔ-َْْ/ُانظر: عجائب اآلثار (  ٓ)



 ٕٗ 

 تالميذه: -ٙ
 
 :ابن الست -ُ

ىك العبلمة محمد بف عبد ربو العزيزم المالكي المعركؼ بابف الست، كلد سنة ثماًنيى عٍشرةى كمائة 
ة ركمية، فاشتير بيا، يَّ رِّ ية، كتكفي سنة تسع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية، كانت أمو سي كألؼ ىجر 

أخذ العمـ عف الكثير مف عمماء عصره منيـ: الشيخ أحمد السجاعي، كالمقاني كالنفراكم، مف 
مؤلفاتو: حاشية عمى شرح الحفيد عمى العصاـ، كشرح عمى آية الكرسي، كلو حكاش كشركح في 

 .(ُ)ة كالتكحيد كالتفسيرفقو المالكي
 
 :عمى البيسومي-ِ

ىك الشيخ عمى بف سعد البيسكمي السطكحي األحمدم الشافعي األشعرم، أٌلؼ رسالة في ترجمة 
شيخو أحمد السجاعي، كالنفحة الزكية في العمؿ بالجية الحبيبية، فرغ منيا سنة أربع كثمانيف كمائة 

 .(ٕ)كألؼ لميجرة
 
 جيوده العممية: -ٚ

ؿ اطبلعي عمى مصنفات السجاعي المتنكعة، كالتي اشتممت عمى كثير مف العمـك مف خبل
كالفنكف، فقد تبيف أف عدد تمؾ المصنفات التي أمكنا الكقكؼ عمييا قد بمغت مائة كأربعة كخمسيف 
، كرسائؿ، كمتكف في عمكـ الديف كالمغة كاألدب كالمنطؽ كالفمؾ،  مصنفنا، معظميا شركح كحكاشو

المغة العربية النصيب األكبر منيا حيث بمغت ثبلثيف مؤلفنا، كىذا يعني أف السجاعي قد ككاف لعمـك 
 اىتـ بالمغة اىتمامنا كبيرنا، كسخر جيده لخدمة العربية كطبلبيا.

 

                                                 
 . ُٖٗ/ٔكاألعبلـ  ّْْ-ِْْ/ِكىدية العارفيف  َٓٔ-َْٔ/ُانظر: عجائب اآلثار (  ُ)
 .  ٗ/ُِكالخطط التكفيقية  ٕٗٔ/ُانظر: ىدية العارفيف (  ِ)



 ٕ٘ 

 :(ٔ)مؤلفاتو -ٛ 
لقد ترؾ العبلمة السجاعي مؤلفات كثيرة في شتى العمكـ كالفنكف، كلـ يكتؼ بالتصنيؼ في  

فقط، بؿ شارؾ بعقمو كقممو في فنكف أخرل، حيث ألؼ في الفقو، كالحديث، المغة كالنحك 
كالتصكؼ، كالتفسير، كالببلغة، كاألدب، كالفمؾ، كالرياضيات، كالتكحيد، كالمنطؽ، كاألخبلؽ، 

 كالتاريخ، كالفرائض، كىذه مؤلفاتو عمى النحك التالي:
مف فنكف العمـ، كلو مؤلفات كثيرة تدؿ يف في كثيرو زً رَّ مد الس جاعي مف العمماء الميبى كاف أح

عمى ذلؾ، كلـ يذكر مىٍف ترجـ لو كبخاصة الجبرتي الذم عميو المعكَّؿ في ترجمتو إال الشيء القميؿ 
مف ىذه المؤلفات، إال أىفَّ أحد تبلميذ الس جاعي، كىك الشيخ عمي بف الشيخ سعد بف سعد 

لمس جاعي كذكر مؤلفاتو، كقد أكردىا عمي باشا البيسكسي السطكحي الشافعي كتب رسالة ترجـ فييا 
 مبارؾ في كتابو )الخطط التكفيقية( في أثناء ترجمتو لمس جاعي.

 . ، كمتكفه متنكعةه بيف منثكرو كمنظكـو ، كرسائؿي ، كحكاشو كأغمب مؤلفات الس جاعي شركحه
ليؾ ىذه المؤلفات بحسب تصنيفيا عممي ا:  كا 

 عموم القرآن: -ٔ
 يَّات بتفسير كخكاص اآليات السبع المينًجيىات.فتح رب البىرً  .ٔ
 رسالةه في الرسـ العثماني. .ٕ
ـٍ ًإالَّ كىاًرديىىاتعالى:  قكلوفي  منظكمة في معنى الكركد .ٖ ٍف ًمٍنكي كىاً 

(ِ). 
 شرح المنظكمة السابقة. .ٗ

 الحديث: -ٕ
ير ىػ(، المسمَّى: )جمع النياية في بدء الخ ٓٗٔشرح مختصر البخارم البف أبي جمرة ) .ٔ

كالغاية(، سمَّاه: )النكر السارم عمى متف مختصر البخارم(. لو نسخ خطية متعددة: منيا 
خمس نسخ في المكتبة األزىرية، ككاحدة في كؿ مف: مكتبة رامبكر باليند،  كالمكتبة 
الكطنية بتكنس، كجامعة الممؾ عبد العزيز، كمكتبة مكة المكرمة، كدار الكتب المصرية، 

 رية، كمكتبة الككنجرس.كالخزانة التيمك 
 حاشية عمى الجامع الصغير لمسيكطي. .ٕ
شرح حديث )في كؿ أرضو نبيٌّ كنبيِّكـ(، لو نسخة خطية في خزانة تطكاف بالمغرب،  .ٖ

 كأخرل في المكتبة الخديكية.

                                                 
 ُٕٗ/ُكىديػػة العػػارفيف  ُِ-َُ/ُِكالخطػػط التكفيقيػػة  ُٕٓ/ُب اآلثػػار انظػػر: مؤلفاتػػو بالتفصػػيؿ فػػي عجائػػ(  ُ)

 . ّٗ/ُكاألعبلـ  ََُٕ-ََُٓكمعجـ المطبكعات العربية  َِٗ-َِٔ/ُّكتاريخ األدب العربي 
  . ُٕمريـ ( (ِ



 ٕٙ 

 شرح حديث )صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو(، لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية. .ٗ
ٍأ(، لو نسخة خطية في الخزانة التيمكرية.شرح حديث )العيناف ككا .٘ ـى فىٍميىتىكىضَّ ٍف نا  ء السًَّو، فىمى

 العقيدة: -ٖ
 ٖٓٗالدرة الفريدة بشرح العقيدة المسماة بًػ)الحفيدة(، كىك شرح لكتاب العقيدة لمسنكسي ) .ٔ

ىػ(، لو نسختاف خطيتاف في األزىرية، كنسخة خطية في مركز الممؾ فيصؿ، كأخرل في 
 المكرمة. مكتبة مكة

 نىٍظـه في بياف الرسؿ التي في القرآف كترتيبيـ. .ٕ
فتح المنَّاف ببياف الرسؿ التي في القرآف، كىك شىٍرحه لمنظـ السابؽ، لو نسختاف خطيتاف في  .ٖ

دار الكتب المصرية، كأخرل في الخديكية، كأخرل في األزىرية، كنسختاف في التيمكرية. 
 كقد طبع ىذا الشرح.

 ج عدة األنبياء كالرسؿ مف اسـ نىًبيِّو محمد.رسالةه في استخرا .ٗ
 ٕٕٕالميشىاعة بشرح نظـ أشراط الساعة، لمعبلمة إبراىيـ ابف محمد اإلخنائي ) لة:قاالم .٘

 ىػ(،  لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية.
 القكؿ األزىر فيما يتعمؽ بأرض المحشر،  لو نسخة خطية في المكتبة األزىرية. .ٙ
أسماء اهلل الحسنى، لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية. شرح  تقييده لطيؼه لبياف .7

 التقييد السابؽ، سمَّاه: )القكؿ األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى(.
منظكمةه في أسماء اهلل الحسنى ضمَّنيا أنكاع البديع كسمَّاىا: )المقصد الرفيع في نظـ  .8

مصرية، محفكظة ضمف مجمكعة أسماء اهلل البديع(، منيا نسخة خطية في دار الكتب ال
 منظكماتو لمس جاعي.

شرح المنظكمة السابقة، سمَّاه: )المقصد األسنى في شرح منظكمة أسماء اهلل الحسنى(،  لو  .9
 نسخة خطية في دار الكتب المصرية.

 منظكمةه في أصكؿ الميكىفِّرات. .ٓٔ
عميو أك بدعةه مختمؼه مقدمةه في شرح أصكؿو تسعةو ناشئةو عف اعتقاًد بعًضيىا كيفره ميجمىعه  .ٔٔ

في كفر صاحبيا، كىك شرح لممنظكمة السابقة، لو نسخة خطية محفكظة في جامعة الممؾ 
 سعكد ضمف مجمكع.

رسالةه في إثبات كرامات األكلياء، سىمَّاىا: )السيـ القكم في نحر كؿ غبي كغكم(، لو ست  .ٕٔ
 نسخ خطية في المكتبة األزىرية، كقد طبع الكتاب.

دِّ عمى الشيخ عمر الطحبلكم في تكفيره لشمس الديف الحفناكم. منظكمةه في رسالةه في الرَّ  .ٖٔ
 التكحيد.

 شرحي المنظكمًة السابقة، كىك الشرح الكبير عمييا، لو نسخة خطية في المكتبة األزىرية. .ٗٔ
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 الشرح الصغير لممنظكمة السابقة، سمَّاه: )فتح المجيد شرح فريدة التكحيد(. .٘ٔ
تكحيد، كىك شرحه لمكتاب السابؽ، لو نسخة خطية في المكتبة فتح الحميد بشرح عقيدة ال .ٙٔ

 األزىرية.
الجكىر المنيؼ في خكاص اسمو تعالى "المطيؼ"، لو نسخة خطية في دار الكتب  .7ٔ

 المصرية.
 منظكمةه في الخبلؼ في اسـ اهلل األعظـ، اشتممت عمى ثبلثيف قكالن. .8ٔ
 شرح المنظكمة السابقة. .9ٔ
 . ىػ( ِِٔؼ الكبرل( لئلماـ أحمد بف عمي البكني )رسالةه ممخصةه مف )شمس المعار  .ٕٓ

 الفقو: -ٗ
 سؾ الحج. .ٔ
 منظكمةه في شركط اإلماـ كالمأمكـ. .ٕ
 فتح المطيؼ القيكـ بما يتعمؽ بصبلة اإلماـ كالمأمكـ،  كىك شرح كبير لممنظكمة السابقة. .ٖ
 شرحه صغيره لممنظكمة السابقة. .ٗ
ٍعفيكِّ مف  الفكائد المزًىرىة بشرح الدرة المينتًضرىة، كىك .٘ شرح عمى منظكمة الدرة المنتًضرىة في المى

ٍنبيبللي الشافعي، لو نسختاف خطيتاف في جامعة الممؾ  النجاسات، لشياب الديف أحمد الش ري
كأخرل في دار الكتب  كنسختاف في مكتبة مكة المكرمة،  كنسخة في المكتبة األزىرية سعكد

 المصرية.
ىػ( في ّٗٓىػ( عمى مختصر أبي شجاع ) ٕٕٗ)حاشيةه عمى شرح الخطيب الشربيني  .ٙ

 الفقو الشافعي
ىػ( في شرحو لمختصر أبي شجاع  ٕٕٗشرحه لطيؼه عمى خطبة الخطيب الشربيني ) .7

 ىػ( في الفقو الشافعي.ّٗٓ)
 ٕٕٗأزىاري رياًض رضا التحقيًؽ كالتدقيؽ، كىك تعميؽ عمى آًخًر شرح الخطيب الشربيني ) .8

ىػ( في الفقو الشافعي، لو نسخة خطية في المكتبة  ّٗٓىػ( عمى مختصر أبي شجاع )
 األزىرية،  كأخرل في دار الكتب المصرية.

شرح الستيف مسألة، كىك شرح لممقدمة المنظكمة المعركفة بًػ)الستيف مسألة( لمشيخ أحمد بف  .9
ٍمع كأحكامو. ُٖٗمحمد الزاىد )  ىػ(، لو نسخة خطية في المكتبة األزىرية. منظكمةه في الخي

ٍمع عمى مذىب اإلماـ تق .ٓٔ ييده عمى المنظكمة السابقة سمَّاه: )القكؿ النفيس فيما يتعمؽ بالخي
كنسختاف أخرياف في  الشافعي ابف إدريس(. لو نسختاف خطيتاف في دار الكتب المصرية،

 المكتبة الخديكية.
 منظكمةه في أحكاـ االستحاضة. .ٔٔ
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 ة في دار الكتب المصرية.شرحي منظكمًة أحكاـ االستحاضة السابقة، لو نسخة خطي .ٕٔ
 منظكمةه في شركط تكبيرة اإلحراـ. .ٖٔ
 شرحه لمنظكمة شركط تكبيرة اإلحراـ السابقة. .ٗٔ
منظكمةه تتعمؽ بالعقكد التي تككف مف شخصيف أك مف شخصو كاحدو مع بياف الجائز  .٘ٔ

 كالبلـز منيما.
 :  بطيارة الفسيخ. قاؿرسالةه في الرد عمى مف  .ٙٔ
 رسالةه في آداب الحمَّاـ. .7ٔ
 نظكمةه في دخكؿ المسمـ في ميٍمًؾ الكافر.م .8ٔ
 شرح المنظكمة السابقة. .9ٔ

 الفرائض: -٘
 منظكمةه في ًإٍرًث ذكم األرحاـ. .ٔ
شرحه المنظكمة السابقة سمَّاه: )تحفة األناـ في تكريث ذكم األرحاـ(، لو نسخة خطية في  .ٕ

 دار الكتب المصرية، كأخرل في المكتبة الخديكية.
 ة.منظكمةه في معنى الكىبللى  .ٖ
 شرحي المنظكمًة السابقة. .ٗ
فتح القادر الميًعيد بما يتعمَّؽ بقسمة التًَّركىًة عمى العبيد، كىي حاشية عمى رسالة الشيخ  .٘

 . ىػ( في مخرج القيراط َُُِالدٍَّرًدير )
بَّاًنيَّة عمى الفكائد الشٍِّنشىٍكًريَّة، كىك حاشية عمى )الفكائد الشٍِّنشىٍكًريَّة شرح  .ٙ ًبيَّة( النفحات الرَّ الرَّحى

 لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية. ىػ(، ٗٗٗلمعبلمة الشٍِّنشىٍكًرٌم )
 األدعية واألذكار: -ٙ

ًكٌم الشيير، لو نسختاف خطيتاف في مركز الممؾ فيصؿ، .ٔ فتح القدير بشرح حزب قطب النَّكى
 

خرل في كنسخة في مكتبة مكة المكرمة، كنسخة في المكتبة األزىرية، كنسخة خطية أ
 المكتبة الممكية في برليف، كنسخة في مكتبة جاريت في برنستكف بأمريكا.

 فتح الغفَّار بمختصر األذكار لمنككم. .ٕ
بدء الكسائؿ في حؿ ألفاظ الدالئؿ، كىك حاشية عمى )دالئؿ الخيرات كشكارؽ األنكار في  .ٖ

مس نسخ خطية ىػ(، لو خ َٕٖذكر الصبلة عمى النبي المختار( ألبي عبد اهلل الجزكلي )
في المكتبة األزىرية كنسختاف في دار الكتب المصرية، أخرل في مكتبة بطرسبرج في 

 لينينغراد بركسيا.
ىػ(، ق نسخة ّّٖحاشية عمى )الحصف الحصيف مف كبلـ سيد المرسميف( البف الجزرم ) .ٗ

 خطية في دار الكتب المصرية.
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اؿِّ التي تيطمب فييا الصبلة عمى نظـي الجكىرًة السًَّنيَّة في اٍلًحكىـ العىًميَّة،  .٘ كىي رسالة في اٍلمىحى
 النبي، ألَّفيا منصكر بف محمد األريحاكم، المتكفى بعد سنة ست عشرة كألؼ ىجرية.

 فتح ذم الصفات العىًميَّة بشرح الجكىرة السنية. .ٙ
 رسالةه في أذكار المساء كالصباح. .7
ؿ السنة كآخرىا كيكـ عرفة كيكـ  .8  عاشكراء.رسالةه في أدعية أكَّ

 المواعظ واإلرشاد: -ٚ
ًميَّة لمف أراد الخبلص مف كؿ بىًميَّة، لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية  .ٔ  الفكائد اٍلجى
 ىػ(. ّٕٕسالةه ممخصةه مف )مدخؿ الشرع الشريؼ( البف الحاج المالكي )ر  .ٕ
 قصيدةه في التكبة كاالستعاذة مف الذنكب، ليا نسخة خطية في دار الكتب المصرية .ٖ

 محفكظة ضمف مجمكعة منظكماتو لمس جاعي.
 ّٖٗرسالةه ممخصةه مف كتاب )الفكائد كالصمة كالعكائد( لمشيخ أحمد بف أحمد الشرجي ) .ٗ

 ىػ(.
 التصوف: -ٛ

الفكائد المطيفة في شرح ألفاظ الكظيفة، كىك شرحه عمى كظيفة السيد أحمد بف أحمد بف  .ٔ
كؽ  ر  ىػ(، لو ثبلث نسخ خطية في المكتبة  ٖٗٗ)محمد بف عيسى البيٍرنيًسٌي المعركؼ بزى

 األزىرية، كنسختاف في دار الكتب المصرية، كنسخة في المكتبة الظاىرية.
 شرحي ًكٍرًد قطب اإلماـ الشافعي. .ٕ
 ٕٓٔفتح القكم بشرح صبلة القطب البدكم، كىك شرحه عمى صبلة السيد أحمد البىدىًكٌم ) .ٖ

 ة.ىػ(، لو ثبلث نسخ خطية في المكتبة األزىري
 ىػ(. ٕٓٔشرح حزب السيد أحمد البىدىًكٌم ) .ٗ
الفتكحات العمية بشرح الصبلة المشيشيَّة، كىك شرحه كبيره عمى صبلة القطب عبد السبلـ  .٘

 ىػ(، لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية. ِِٔبف مشيش )
 شرحه صغيره عمى صبلة القطب عبد السبلـ بف مشيش، .ٙ

  



 ٖٓ 

 السيرة: -ٜ
 ىػ(. ٕٔٔلمقطب إبراىيـ بف أبي المجد الد سيكقي )شرحي الحزًب الصغير  .ٔ
ىػ( عمى )بيجة السامعيف  َُُٕحاشيةه عمى مختصر شيخو حسف بف عمي المدابغي ) .ٕ

ليف كاآلخريف( لمغىٍيًطي ) ىػ(، لو ثماني نسخ في المكتبة  ُٖٗكالناظريف بمكلد سيِّد األكَّ
كتبة الخديكية، كنسخة في دار األزىرية، كنسختاف في دار الكتب المصرية كنسخة في الم

 مخطكطات البحريف.
 ىػ(. َُُّحاشيةه عمى )شرح الشمائؿ لمترمذم( لمعبلمة المناكم ) .ٖ
 ىػ(. ُُٗشرحي الخصائًص كالمعجزات النبكية لمسيكطي ) .ٗ
 منظكمةه في أسماء النبي. .٘
نسخة  شرح المنظكمة السابقة سمَّاه: )فتح الرحيـ الغفار بشرح أسماء حبيبو المختار(، لو .ٙ

 في مكتبة كقؼ آؿ ىاشـ في المدينة المنكرة، كمنيا مصكرة فممية في الجامعة اإلسبلمية. 
ثبلثي قصائد في مدح النبي، ليا نسخة في دار الكتب المصرية محفكظة ضمف مجمكعة  .7

 منظكماتو لمس جاعي.
 قصيدةه في االستغاثة برسكؿ اهلل، )منيا نسخة في دار الكتب المصرية محفكظة ضمف .8

 مجمكعة منظكماتو لمس جاعي(.
 
 فضائل آل البيت: -ٓٔ

 أبياته ثبلثةه في أكالد النبي. .ٔ
شرحي األبياًت الثبلثة السابقة سمَّاه: )الركض النضير فيما يتعمؽ بآؿ بيت البشير النذير(،  .ٕ

، كنسختاف في دار الكتب المصرية كنسخة في (ُ)لو أربع نسخ خطية في المكتبة األزىرية
 خديكية.المكتبة ال

 تحفة ذكم األلباب فيما يتعمؽ باآلؿ كاألصحاب، لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية. .ٖ
 

                                                 
  .ْٕٓ/ٓفيرس الكتب المكجكدة بالمكتبة األزىرية ( (ُ



 ٖٔ 

 التاريخ: -ٔٔ
 منظكمةه في أسماء مكة المكرمة كضبطيا كتحقيؽ معانييا. .ٔ
 شرحي المنظكمًة السابقة، لو نسخة خطية محفكظة في المكتبة األزىرية. .ٕ
 المغة: -ٕٔ

ف"، تىتىبَّعى )القامكسى المحيط(، كاستخرج ًلمىٍفظ "العيف" ستة منظكمةه في معاني لفظ "العي .ٔ
نة مف ثبلثة كعشريف بيتنا، ليا أربع نسخ  كعشريف معنى، جمعيا في ىذه المنظكمة المككَّ
خطية في دار الكتب المصرية، كنسخة في مكتبة كمية الدراسات الشرقية في بطرسبرغ 

 بركسيا.
 يا التذكير كالتأنيث.منظكمةه في األعضاء التي يجكز في .ٕ
نَّث مف أعضاء اإلنساف، كىك شرح لممنظكمة السابقة. .ٖ نَّاف بشرح ما ييذىكَّر كييؤى  فتحي المى
 ىػ( فيما ييقرأ بالضاد كالظاء. َٖٕشرحي قصيدًة ابف جابر ) .ٗ
 شرحي قصيدةو فيما ييقرأ بالكاك كالياء. .٘
 منظكمةه في صفات حركؼ المعجـ. .ٙ
 رسالةه في البئر. .7
 الفرؽ بيف الثٍَّكر كالتٍَّكر كالطٍَّكر. رسالةه في .8
 النحو: -ٖٔ

 حاشيةه عمى شرح قطر الندل البف ىشاـ،  طبعت أكثر مف مرة. .ٔ
حاشيةه عمى شرح ابف عقيؿ أللفية ابف مالؾ، سمَّاىا: )فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ(،  .ٕ

 كىذه المخطكطة ىي التي بيف أيدينا كنحف بصدد تحقيقيا.
 عمـ العربية.شرح األزىرية في  .ٖ
 «.ال ًسيَّما»منظكمةه في أحكاـ  .ٗ
كما يتعمؽ بيا، كىي رسالة شىرىحى فييا المنظكمة السابقة« ال ًسيَّما»أحكاـ  .٘

(ُ). 
 منظكمةه في إعراب فكاتح السكر القرآنية. .ٙ
ر في إعراب أكائؿ السكر، كىك شرحه لممنظكمة السابقة، لو ثبلث نسخ خطية في  .7 الد رى

 .(ِ)كنسخة في الخزانة التيمكريةالمكتبة األزىرية، 
 إعرابي )أرأيت(، لو نسخة خطية في جامعة اإلماـ محمد ابف سعكد اإلسبلمية. .8

                                                 
تاذ المسػػػاعد فػػػي قسػػػـ المغػػػة العربيػػػة بكميػػػة المعممػػػيف بالريػػػاض حققيػػػا الػػػدكتكر حسػػػاف بػػػف عبػػػد اهلل الغنيمػػػاف األسػػػ( (ُ

 . َُُ،  صُْ، جِْ-ُٗالعدد  –كنشرىا في جامعة أـ القرل 

 ـ.ُٕٗٗالطبعة األكلى  –تحقيؽ الدكتكر حمدم عبد الفتاح مصطفي خميؿ (  ِ)



 ٖٕ 

 منظكمةي البياف في اإلخبار بظرؼ الزماف كالمكاف. .9
شرحي المنظكمًة السابقة، لو نسخة خطية محفكظة في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  .ٓٔ

 اإلسبلمية.
قكؿ الناس: )كىك كذلؾ(، بىيَّف فيو مرجع الضمير كاإلشارة في ىذا فتحي المالؾ فيما يتعمؽ ب .ٔٔ

القكؿ، لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية، كنسخة في المكتبة البمدية باإلسكندرية، 
كأخرل في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كأخرل في مكتبة كمية الدراسات 

 رل في مكتبة الككنجرس األمريكي.الشرقية في جامعة بطرسبرغ بركسيا، كأخ
 منظكمةه في األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ. .ٕٔ
 شرحي المنظكمًة السابقة. .ٖٔ
فَّ إال كأىٍنزىؿ(. .ٗٔ  رسالةه في إعراب قكؿ اإلماـ الشافعي: )قىؿَّ مىٍف جى
 رسالةه في تصريؼ )أشياء(. .٘ٔ
 منظكمةه في اعتراض الشرط عمى الشرط. .ٙٔ
 شرح المية األفعاؿ البف مالؾ. .7ٔ
رؤكؼ الرحمف بشرح ما جاء عمى مفعؿ كنحكه مف المصدر كاسـ الزماف كالمكاف، فتح ال .8ٔ

ىػ( في ذلؾ، لو نسخة خطية في مركز  ُٖٗكىي شرحه ألبياتو نظميا العبلمة الفارضي )
الممؾ فيصؿ، كأخرل في جامعة اإلماـ محمد ابف سعكد اإلسبلمية، كثالثة في دار الكتب 

 .(ُ)ر الكتب المصريةالكطنية التكنسية، كرابعة في دا

                                                 
 . ُٖٗٗتحقيؽ الدكتكر جابر مبارؾ ، الطبعة األكلى (  ُ)



 ٖٖ 

 البالغة: -ٗٔ
 منظكمةه في أنكاع المجاز، طيبعت. .ٔ
اإلحراز في أنكاع المجاز، كىك شرحه لممنظكمة السابقة، لو اثنتا عشرة نسخة خطية في  .ٕ

المكتبة األزىرية، كخمس نسخ في دار الكتب المصرية، كنسختاف في المكتبة الخديكية،  
سعكد اإلسبلمية، كنسخة في المكتبة الممكية في كنسختاف في جامعة اإلماـ محمد بف 

 برليف.
منظكمةه في عبلقات المجاز المرسؿ، سمَّاىا: )عبلقات المجاز(، ليا نسخة خطية في دار  .ٖ

 الكتب المصرية .
لو نسختاف خطيتاف في دار  اإلعكاز في بياف عبلقات المجاز، كىك شرحه لممنظكمة السابقة .ٗ

تبة األزىرية، كأخرل في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد الكتب المصرية، كنسخة في المك
 اإلسبلمية.

 ىػ( في االستعارة، كقد طبع ىذا النظـ. ٔٓٓنىٍظـي رسالًة السمرقندم ) .٘
 رسالةه في جكاز االقتباس مف القرآف أك الحديث. .ٙ
 شرحي شكاىًد التمخيص. .7
 الَعروض: -٘ٔ

الكافي في عممي العركض فتح الككيؿ الكافي بشرح متف الكافي، كىك شرحه لكتاب ) .ٔ
كَّاص ) ىػ(، لو ست نسخ خطية في  ٖٖٓكالقكافي( ألحمد بف عبَّاد الًقنىاًئٌي المعركؼ بالخى

المكتبة األزىرية، كثبلث نسخ في دار الكتب المصرية، كنسخة في المكتبة البمدية 
باإلسكندرية، كنسخة في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كأخرل في مكتبة 

 خدابخش باليند.
منظكمةه مختصرةه في عممي العركض كالقكافي، لو نسختاف في المكتبة األزىرية،  كنسختاف  .ٕ

أخرياف في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كنسخة في المكتبة البمدية 
 باإلسكندرية، كأخرل في الظاىرية .

بلث: دائرة المختمؼ، كدائرة منظكمةه في ميمبلت البحكر الستة المستخرجة مف الدكائر الث .ٖ
المؤتمؼ، كدائرة المجتمب، شرحيا الشيخ حسف بف السيد عمي المقرم الشافعي البدرم 

 ىػ(، كمف ىذا الشرح نسخة خطية في دار الكتب المصرية. ُُِْ)
 منظكمةه في أسماء البحكر سمَّاىا: )قبلئد النحكر في نظـ البحكر(. .ٗ
البحكر، كىك شرحه لممنظكمة السابقة، لو نسخة خطية في لمعافي ضياًء الن حكر بشرح أسماء  .٘

 دار الكتب المصرية.



 ٖٗ 

 األدب: -ٙٔ
بمكغ األىرىب بشرح قصيدةو مف كبلـ العرب، كىك شرحه لقصيدة السمكأؿ البلميَّة، طبع الكتاب  .ٔ

 .(ُ)ىػ(، مع شركحو لغيره لقصائد أخرلُِّْسنة )
الممؾ الجميؿ بشرح قصيدة امرئ القيس مختصري شرًح معمقة امرئ القيس، سمَّاه: )فتح  .ٕ

مِّيؿ(، لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية، كأخرل في المكتبة البمدية باإلسكندرية،  الضِّ
 .(ِ)كثالثة في مكتبة جاريت في برنستكف بأمريؾ

ًنيفىة، كىك شرحه عمى القكؿ قكليـ:الفكائد المطيفة في تخريج  .ٖ : )أبك قرداف( عمى الطريقة المي
نكاتنا مستجادة، الم رىعى فىدَّاف(، ضمَّنىوي فكائد أدبية مستحبة كى شتير عمى األلسنة: )أبك قٍردىاف زى

 لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية، كأخرل في المكتبة الخديكية.
 عمم اآلداب: -ٚٔ

 لو نسخة خطية في المكتبة الخديكية. منظكمةه في عمـ اآلداب .ٔ
ح منظكمة عمـ اآلداب، كىك شرحه لممنظكمة السابقة، لو أربع نسخ فتح المىًمؾ الكىىَّاب بشر  .ٕ

 خطية في المكتبة األزىرية، كنسخة في مركز الممؾ فيصؿ.
 رسالةه في آداب السفر. .ٖ
 منظكمةه في حكـ صحبة النساء كالميٍردىاف. .ٗ

                                                 
لؤلسػػػتاذ الػػػدكتكر محمػػػكد  بمػػػكغ األرب فػػػي شػػػرح قصػػػيدة السػػػمكأؿ كىػػػي مػػػف كػػػبلـ العػػػرب"بعنػػػكاف " رسػػػالة ىنػػػاؾ (  ُ)

 ـ.  ُٔٗٗ – ِالعدد  –المجمد الرابع  –مجمة الجامعة اإلسبلمية  العامكدم

 ـ.ُٕٗٗغزة  –، دار المقداد ُتحقيؽ أستاذنا الدكتكر محمكد العامكدم، ط(  ِ)



 ٖ٘ 

 الحساب: -ٛٔ
 منظكمةه في الكسكر. .ٔ
 كتبة األزىرية.شرحي المنظكمًة السابقة، لو نسخة خطية محفكظة في الم .ٕ
 ؽ المثمث الخالي الكسط.فٍ كى منظكمةه في الٍ  .ٖ
كأخرل في الخديكية،  شرحي المنظكمًة السابقة، لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية .ٗ

 كتكجد المنظكمة المشركحة في آخر ىذه النسخة.
ـى أصكؿ الكفؽ الثمانية في اثني عشر بيتنا.فى كٍ نظـي أصكًؿ األى  .٘  اؽ، نىظى
لرزَّاؽ بشرح نظـ أصكؿ األكفاؽ، كىك شرح لممنظكمة السابقة، لو نسختاف فتح الممؾ ا .ٙ

 خطيتاف في المكتبة الخديكية.
 شرحي القصيدًة المسمَّاة بًػ)الدر كالٌتٍريىاؽ في عمكـ األكفاؽ(. .7

 
 الفمك: -ٜٔ

ىداية أكلي البصائر كاألبصار إلى معرفة أجزاء الميؿ كالنيار، كىك شرحه لمنظكمة الشيخ  .ٔ
كنسخة خطية في كؿٍّ   عيَّاد في الميقات، لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية، أحمد

كالمكتبة الخديكية، كدار الكتب  كالمكتبة البمدية باإلسكندرية، مف مركز الممؾ فيصؿ،
 المصرية.

فتح العميـ القادر بشرح لقط الجكاىر، كىك شرحه عمى )لقط الجكاىر في تحديد الخطكط  .ٕ
لو نسخة خطية في المكتبة الخديكية،   ىػ(، في الميقات، ُِٗسبط المارديني )كالدكائر( ل

كأخرل في الخزانة الحسينية في الرباط بالمغرب، كثالثة في جامعة برنستكف، كرابعة في 
 مكتبة جاريت في برنستكف.

 المنظكمة الكبرل في ضبط منازؿ القمر. .ٖ
 ة العامة بالرباط.شرحي المنظكمًة السابقة لو نسخة خطية في الخزان .ٗ
 منظكمةه في خمسة أبيات في أسماء منازؿ القمر. .٘
 شرحي المنظكمًة السابقة لو نسخة خطية محفكظة في المكتبة األزىرية. .ٙ

 
 
 



 ٖٙ 

 المنطق والفمسفة: -ٕٓ
فِّؽ بشرح نظـ أشكاؿ المنًطؽ، كىي رسالة في المنطؽ شرح فييا األبيات  .ٔ فتح الكىىَّاب الميكى

ىػ(، في ضركب أشكاؿ المنطؽ األربعة، لو نسختاف  ُُُٖالممكم )الثبلثة لمشيخ أحمد 
 خطيتاف في المكتبة األزىرية، كنسخة خطية في مركز الممؾ فيصؿ.

 منظكمةه في أنكاع المنافيات. .ٕ
 شرحي المنظكمًة السابقة، لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية. .ٖ
 نظـي المقكالًت العشر في الحكمة. .ٗ
 كىك شرحه لمنظـ السابؽ، كقد طبع الكتاب.  عقكد المقكالت، الجكاىر المنتظمات في .٘
 كىك مطبكع. شرحه عمى بيتيف في المقكالت .ٙ

 
كمف ىذا االستعراض الذم ال أحسبو أتى عمى جميع مؤلفات ىذا العالـ نممس كثرة مؤلفاتو؛ إذ 

تقؿ، بمغت مائة كأربعة كخمسيف مصنفنا، كقد شممت معظـ العمكـ، كتنكعت ما بيف كتابو مس
كرسالةو، كحاشيةو عمى كتاب، كشرحو لكتاب، كمنظكمةو، كشرحو لمنظكمة، كىذا ينبئ عف مكانة ىذا 

 العىمىـ العمًميَّة كرسكخ قدمو في العمـ.
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 وفاتو:  -ٜ 
بعد حياة زاخرة بالعمـ كالتدريس كالبحث كالتأليؼ في  –رحمو اهلل –تيكفي شيخنا العبلمة السجاعي 

ادس عشر مف صفر سنة سبع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية، كصمى عميو في مصر ليمة اإلثنيف س
الجامع األزىر الشريؼ، كحضر جنازتو جمع غفير مف العمماء كاألعياف كالتبلميذ في مشيد عظيـ 
كمككب مييب، كدفف عند أبيو ببستاف العمماء بقرافة المجاكريف، رحميما اهلل رحمة كاسعة كأسكنيما 

 .(ُ)فسيح جناتو
ما اتفؽ عميو جميكر المؤرخيف كالمترجميف لمسجاعي، إال حاجي خميفة فقد اضطرب في ذكر  ىذا

: : إنيا  قاؿ، كمرة (ِ): إنيا سنة سبع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية قاؿكفاتو، فمرة تبع الجميكر ك 
، (ْ)ة: إنيا سنة اثنتيف كثمانيف كمائة ألؼ ىجري قاؿ، كمرة (ّ)سنة تسع كسبعيف كمائة كألؼ ىجرية

 .(ٓ): إنيا سنة تسع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية قاؿكمرة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ُْٓ/ُكمعجـ المؤلفيف  ّٗ/ُكاألعبلـ   ٗ/ُِلخطط التكفيقية كا ُٕٓ/ُانظر ترجمتو في: عجائب اآلثار (  ُ)
 . َِٗ/ِكٗٓكِْٖكِّ/ُإيضاح المكنكف (  ِ)
 . َُٔ/ِإيضاح المكنكف (  ّ)
 . ِِْ/ُإيضاح المكنكف (  ْ)
 . ُٕٔ/ُإيضاح المكنكف (  ٓ)
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 الدراسة
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 :ولالفصل األ 
 شرح ابن عقيل
 "دراسة تحميمية"

 
 ويشتمل ىذا الفصل عمى المباحث اآلتية:

 . منيج ابف عقيؿ في شرحو عمى األلفية.ُ
 شكاىده. .ٕ
 مصادره.  .ٖ
 األصكؿ النحكية في شرح ابف عقيؿ. .ٗ
 مذىبو النحكم. .٘

 
 



 ٗٓ 

 منيج ابن عقيل في شرحو عمى األلفية: -ٔ
يعتمد عمى الذم العممي ف خبلؿ اطبلعنا عمى شرح ابف عقيؿ، ييمكننا استشفاؼ المنيج م

 سار عميو ابف عقيؿ في النقاط اآلتية:التأمؿ الذاتي في بكاطف المسائؿ كالذم 
ؿ بيتنا أك بيتيف أك أكثر مف أبيات ألفية ابف مالؾ ثـ يتناكلو بالشرح كالتحميؿ،  يذكر ابف عقي .1

 :(ُ)كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو
 ع  ل ومَ صْ ال فَ أتي بِ يَ  قدْ  والحذفُ 

 
    عْ قَ وَ  في شعرٍ  جازِ ي المَ ير ذِ مِ ضَ  

ا، حكى سيبكيو: كقد تحذؼ التاء مف الفعؿ المسند إلى مؤنث حقيقي مف غير فصؿ، كىك قميؿ جد   
فبلنة، كقد تحذؼ التاء مف الفعؿ المسند إلى ضمير المؤنث المجازم، كىك مخصكص  قاؿ

 بالشعر، كقكلو:
 ا  يَ قَ دْ ت وَ قَ دَ وَ  ةٌ نَ زْ ال مُ فَ 
 

 يا   القَ بإل بقَ ض أَ ل أرْ وَ  
: "أم إذا ندب المضاؼ إلى ياء (ٕ)يذكر لغات اإلعراب، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو .2 

لحاؽ ألؼ الندبة أك )يا  المتكمـ عمى لغة مف سكف الياء قيؿ فيو )كا عبديا( بفتح الياء كا 
ذا ندب عمى لغة مف يحذؼ الياء أك يستغنى  لحاؽ ألؼ الندبة. كا  عبدا( بحذؼ الياء كا 
بالكسرة، أك يقمب الياء ألفنا كالكسرة فتحة كيحذؼ األلؼ، كيستغنى بالفتحة أك يقمبيا ألفنا 

ذا ندب عمى لغة مف يفتح الياء كيبقييا، قيؿ: ) : )كا عبديا ليس  يقاؿكا عبدا ليس إال(، كا 
إال(. فالحاصؿ أنو إنما يجكز الكجياف أعني كا عبديا، كا عبدا عمى لغة مف سكف الياء 

 فقط كما ذكر المصنؼ".
 
: "االسـ المتمكف إف (ٖ)يكثر ابف عقيؿ مف اإلحاالت في المسائؿ النحكية، كمف ذلؾ قكلو .3

ا لحقتو عبلمة التثنية مف غير تغيير، فتقكؿ في رجؿ  كاف صحيح اآلخر، أك كاف منقكصن
ف كاف مقصكرنا فبل بد مف تغييره عمى ما  كجارية كقاض رجبلف كجاريتاف كقاضياف. كا 

ف كاف ممدكدا فسيأتي حكمو". كقكلو: : "كحكـ حرؼ االستعبلء في منع (ٗ)نذكره اآلف كا 
غير مكسكرة كىي المضمكمة نحك ىذا عذار كالمفتكحة نحك اإلمالة يعطى لمراء التي ىي 

 ىذاف عذاراف بخبلؼ المكسكرة عمى ما سيأتي إف شاء اهلل تعالى".

                                                 
 . ِٗ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ُ

 . ِٖٔ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ِ
 . َُٓ/ْشرح ابف عقيؿ  (  (ّ
 . ُٕٖ/ْشرح ابف عقيؿ  (  (ْ



 ٗٔ 

: "إذا اتصؿ بالفعؿ (ٔ)يذكر الميجات في المسائؿ النحكية، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو:  .4
كحممنا  المدغـ عينو في المو ضمير رفع سكف آخره فيجب حينئذ الفؾ، نحك: حممت

تعالى: }مىٍف  قكلوكاليندات حممف، فإذا دخؿ عميو جاـز جاز الفؾ، نحك: لـ يحمؿ كمنو 
ًبي{ مىٍيًو غىضى ٍف ًديًنًو{قكلوك  (ٕ)يىٍحًمٍؿ عى ـٍ عى ٍف يىٍرتىًدٍد ًمٍنكي مى : }كى

، كالفؾ لغة أىؿ الحجاز كجاز (ٖ)
مىٍف ييشىاؽِّ اهللى  قكلواإلدغاـ نحك: لـ يحؿ، كمنو  ، كىي لغة تميـ كالمراد بشبو (ٗ){تعالى: }كى

ف شئت قمتالجـز سككف اآلخر ف : حؿ، ألف حكـ األمر كحكـ ي األمر، نحك: احمؿ، كا 
."  المضارع المجزـك

: "كظاىر كبلـ المصنؼ أف (٘)يبيف كبلـ المصنؼ كيكضحو، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو: .5
سـ إنما ىك تنكيف التنكيف كمو مف خكاص االسـ كليس كذلؾ بؿ الذم يختص بو اال

التمكيف، كالتنكير، كالمقابمة، كالعكض، كأما تنكيف الترنـ كالغالي فيككناف في االسـ كالفعؿ 
 كالحرؼ".

 
حكـ ىذا الجمع أف يرفع بالضمة و: "(ٙ)يعترض عمى النحاة، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو: .6

، كمررت بي ، كرأيت ىنداتو ، فنابت فيو كينصب كيجر بالكسرة، نحك: جاءني ىنداته نداتو
الكسرة عف الفتحة، كزعـ بعضيـ أنو مبني في حالة النصب كىك فاسد؛ إذ ال مكجب 

 لبنائو".
 

 : "يجكز في الضركرة صرؼ ما ال ينصرؼ كذلؾ كقكلو::(7)يذكر المذاىب النحكية .7
 (8)نائِ عَ ن ظَ رى مِ ل تَ يمي ىَ مِ ر خَ صَّ بَ تَ 

ا صرفو لمتناسب، ككىك كثير كأجمع عميو البصريكف كالككفيكف، ككر  تعالى:  قكلود أيضن
سىًعيران{ }سىبلًسبل كىأىٍغبلالن كى
 ، فصرؼ سبلسؿ لمناسبة ما بعده".(9)

                                                 
 . ِّٓ/ْشرح ابف عقيؿ  (  (ُ
 . ُٖطو (  (ِ
 . ُِٕالبقرة (  (ّ
 . ْالحشر (  (ْ
 .  ُِ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ٓ

 . ْٕ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ٔ
 . ّّٗ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ٕ
(8)

 .ََِ/ٓالظعائف جمع ظعينة كىي المرآة  في اليكدج. انظر: تاج العركس:  
 . ْساف اإلن(  (ٗ



 ٕٗ 

: "مذىب جميكر النحكييف أف الحاؿ ال تككف إال نكرة كأف ما كرد منيا معرفنا (ٔ)كقكلو:
،  : جاءكا الجمَّاء الغفير... كاجتيد كحدؾ، ككممتوكقكليـلفظنا، فيك منكر معنى  فاه إلى ًفيَّ

، كىي معرفة لكنيا مؤكلة بنكرة، كالتقدير: جاءكا  فالجماء كالعراؾ ككحدىؾ كفاه أحكاؿه
جميعنا، كأرسميا معتركةن، كاجتيد منفردنا، ككممتو مشافيةن. كزعـ البغداديكف كيكنس أنو يجكز 

إف  :كالقاتعريؼ الحاؿ مطمقنا ببل تأكيؿ فأجازكا: جاء زيد الراكب. كفصؿ الككفيكف ف
ال فبل، فمثاؿ ما تضمف معنى الشرط: زيد  تضمنت الحاؿ معنى الشرط صح تعريفيا كا 

 الراكب أحسف منو الماشي". 
 

سار عمى نظاـ األلفية في شرحو،  فكاف ترتيب األبكاب كالفصكؿ عمى النحك التالي:  .8
 اإلشارة.اسـ  -العمـ  -النكرة كالمعرفة  -المبني كالمعرب  -"الكبلـ كما يتألؼ منو 

 كاف كأخكاتيا.    -االبتداء  -المعرؼ بأداة التعريؼ  -المكصكؿ   -
 إف كأخكاتيا. -أفعاؿ المقاربة  -الحركؼ المشبية بميس  -
 الفاعؿ. -أعمـ كأرل  -ظف كأخكاتيا  -ال التي لنفي الجنس  -
المفعكؿ  -التنازع في العمؿ   -تعدم الفعؿ كلزكمو  -االشتغاؿ  -النائب عف الفاعؿ  -

 المطمؽ.
 التمييز. -الحاؿ  -االستثناء  -المفعكؿ معو  -المفعكؿ فيو  -المفعكؿ لو  -
إعماؿ اسـ  –إعماؿ المصدر  –المضاؼ إلي ياء المتكمـ  –اإلضافة  -حركؼ الجر -

 الفاعؿ.
 التعجب. –الصفة المشبية  –كاسـ المفعكؿ  -أبنية اسـ الفاعؿ  –أبنية المصادر  -
 –الندبة  –االستغاثة  –النداء  –البدؿ  –عطؼ النسؽ  –العطؼ  –التككيد  –النعت  -

 الترخيـ.
 ما ال ينصرؼ. –نكنا التككيد  –التحذير كاإلغراء  –االختصاص  -
اإلخبار بالذم كاأللؼ  –أما كلكال كلكما  –فصؿ في لك  –عكامؿ الجـز  –إعراب الفعؿ  -

 العدد. –كالبلـ 
كيفية تثنية المقصكر  –كالممدكد المقصكر  –التأنيث  –الحكاية  –كـ ككأم ككذا  -

 كالممدكد.
 اإلدغاـ". –اإلبداؿ  –التصريؼ  –النسب  –التصغير  –جمع التكسير   -

                                                 
 . َِٓ-ِْٖ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ُ



 ٖٗ 

يخالؼ ابف عقيؿ المصنؼ أم ابف مالؾ في كثير مف المسائؿ النحكية، كمف ذلؾ  .9
: "كأما كاد فذكر المصنؼ أنيا عكس عسى، فيككف الكثير في خبرىا أف يتجرد (ٔ)قكلو:
أٍف، كيقؿ اقترانو بيا، كىذا بخبلؼ ما نص عميو األندلسيكف مف أف اقتراف خبرىا  ًمفٍ 

{  قكلوبًػ)أٍف( مخصكص بالشعر، فمف تجريده مف أف  مىا كىاديكا يىٍفعىميكفى كىىا كى تعالى: }فىذىبىحي
{، كمف اقترانو بًػ)أفٍ  قاؿك  مَّى المَّوي : : }ًمٍف بىٍعًد مىا كىادى يىًزيغي قيميكبي فىًريؽو ًمٍنييـٍ ( قكلو: صى

: "ما كدت أف أصمي العصر حتى كادت الشمس أف تغرب". مَّـى سى مىٍيًو كى  عى
 

يناقش اآلراء النحكية في المسألة التي يتناكليا بيت األلفية، كمف األمثمة عمى ذلؾ  .11
 في المدح: حٌبذا زيده، كفي الذـ: ال حٌبذا زيده"، كقكلو::  يقاؿ: "(ٕ)قكلو:

 و أنَّ  رَ  غيْ اَل المَ  ىلُ ا أّ ذَ أل حبَّ 
 

 ا  يَ ذا ىِ بَّ فال حّ  ي  ت مَ كرَ إذا ذُ  
كاختمؼ في إعرابيا، فذىب أبك عمي الفارسي في البغداديات، كابف برىاف، كابف خركؼ، كزعـ  

أنو مذىب سيبكيو، كأٌف مف نقؿ عنو غيره فقد أخطأ عميو، كاختاره المصنؼ إلى أٌف )حب(: 
ما المخصكص فجكز أف يككف مبتدأ كالجممة قبمو خبره، كجكز أف فعؿ ماض، ك)ذا( فاعمو، كأ

يككف خبرنا لمبتدأو محذكؼ كتقديره "ىك زيد"، أم الممدكح أك المذمكـ زيد، كاختاره المصنؼ، 
كذىب المبرد في المقتضب، كابف السراج في األصكؿ، كابف ىشاـ المخمي، كاختاره ابف 

كالمخصكص خبره أك خبر مقدـ، كالمخصكص مبتدأ  عيٍصفيكر إلى أف حبذا: اسـ كىك مبتدأ،
 مؤخر، فركبت حب مع ذا كجعمتا اسمنا كاحدنا".

 
انتصر ابف عقيؿ لمناظـ ابف مالؾ مف ابنو بدر الديف، كمف األمثمة عمى ذلؾ،   .11

: "إذا كقع اسـ الفاعؿ صمة لؤللؼ كالبلـ عمؿ ماضينا كمستقببلن كحاالن؛ لكقكعو (ٖ)قكلو:
عؿ إذ حؽ الصمة أف تككف جممة، فتقكؿ: )ىذا الضارب زيدا اآلف أك غدا حينئذ مكقع الف

أك أمس( ىذا ىك المشيكر مف قكؿ النحكييف، كزعـ جماعة مف النحكييف، منيـ الرماني 
أنو إذا كقع صمة ًلػ)أؿ( ال يعمؿ إال ماضينا، كال يعمؿ مستقببلن كال حاالن، كزعـ بعضيـ أنو 

ب بعده منصكب بإضمار فعؿ، كالعجب أف ىذيف المذىبيف ال يعمؿ مطمقنا، كأف المنصك 
ذكرىما المصنؼ في التسييؿ، كزعـ ابنو بدر الديف في شرحو أف اسـ الفاعؿ إذا كقع صمة 

."  لؤللؼ كالبلـ عىًمؿى

                                                 
 . َّّ-ِّٗ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ُ
 . َُٕ-ُٗٔ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ِ
  . َُُ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ّ



 ٗٗ 

 
: (ٔ)تميز ابف عقيؿ بحسف التبكيب كالتقسيـ في شرحو، حيث يقكؿ في باب حركؼ الجر .12

ة باألسماء، كىي تعمؿ فييا الجر..، كقؿ ما ذكر "ىذه الحركؼ العشركف كميا مختص
)كي،  كلعؿ،  كحتى( في حركؼ الجر. فأما )كي( فتككف حرؼ جر في مكضعيف، 

الثاني: قكلؾ: جئت كي  أحدىما: إذا دخمت عمى )ما( االستفيامية، نحك كيمو؟ أم: لمو؟
: منصك  ب بأف المضمرة، أكـر زيدنا، كالتقدير: جئت كي إكراـ زيد، أم إلكراـ زيد، أكـر

 ك)أف الفعؿ( في محؿ جر".
كقد أفاد ابف عقيؿ مف شرح شيخو أبي حياف، كاستعرض الكثير مف آراء النحاة في  .13

عرضو لممسائؿ النحكية، كقد نكع في استخدامو لمشكاىد لمتدليؿ عمى رأيو في بعض 
 المسائؿ النحكية.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  . ْ-ّ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ُ



 ٗ٘ 

 شواىده: -ٕ
 القرآن الكريم وقراءاتو:  -ٔ

ع العمماء قديمنا كحديثنا عمى أف نصكص القرآف الكريـ ىي النبع  الصافي، كالمصدر أجم
األساس في تقرير القكاعد النحكية كتقعيد المغة، كيؼ ال؟ كىك كتاب اهلل الذم أنزؿ بمغة عربية 

ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّاسميمة فصيحة 
(ٔ). 

ف الكريـ كقراءاتو القرآنية أساسنا في االحتجاج كخاصة الككفيكف، آر لذا فقد دأب النحاة عمى اتخاذ الق
أما البصريكف فقد كقفكا مكقؼ الحذر مف القراءات القرآنية ما دامت تخالؼ بعض أصكليـ 

، كرغـ ىذا فإف عمماء المغة بصفة عامة يعتبركف القراءات القرآنية سكاء أكانت متكاترة، (ٕ)النحكية
ف كانت القراءة مخالفة لمقياسأـ آحادنا، أـ شاذة   .(ٖ)مما ال يجكز الجداؿ فيو كا 

كيبدك أف ىذا االىتماـ مف العمماء بالنص القرآني يكاد يككف نظري ا دكف تطبيؽ، فأنت ترل قمة 
االستشياد بالقرآف في كتبيـ رغـ ضخامتيا كاتساعيا، مثؿ: المقتضب، كالخصائص، أما ابف عقيؿ 

استشيادنا بالقرآف الكريـ، فقد بمغ عدد اآليات التي استشيد بيا في شرحو  فإنو يعد مف أكثر النحاة
نحك: مائتيف كاثنتيف كخمسيف آية، منيا تسع كثبلثكف آية مكررة. كمف األمثمة عمى لؤللفية 

 قكلوفاستعمؿ رأل فيو لميقيف كقد تستعمؿ رأل بمعنى ظف ك: "(ٗ)استشياده بالقرآف الكريـ، قكلو:
 ، أم: يظنكنو".(٘)يركنو بعيدا{تعالى: }إنيـ 

: "فأما لدف فبلبتداء غاية زماف أك (ٙ)كمف األمثمة عمى استشياده بالقراءات القرآنية، قكلو: 
مكاف، كىي مبنية عند أكثر العرب؛ لشبييا بالحرؼ في لزكـ استعماؿ كاحد، كىك الظرفية كابتداء 

إال بجرىا بمف، كىك الكثير فييا، كلذلؾ لـ  الغاية، كعدـ جكاز اإلخبار بيا، كال تخرج عف الظرفية
مٍَّمنىاهي ًمٍف لىدينَّا ًعٍممنا{،  قكلوترد في القرآف إال بًمٍف ك تعالى: }ًلييٍنًذرى بىٍأسنا شىًديدنا ًمٍف  كقكلوتعالى: }كىعى

ف الداؿ لىديٍنوي{، كقىٍيس تعربيا، كمنو قراءة أبي بكر عف عاصـ "لينذر بأسنا شديدنا مف لدنو" لكنو أسك
 كأشميا الضـ".

 
 
 

                                                 
 . ِيكسؼ (  (ُ
 . ُِٕ-ُٓٔ/ُاإلنصاؼ (  (ِ
 . ْٖاالقتراح (  (ّ
 . ِٗ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ْ
 . ٔالمعارج ( (ٓ
 . ٕٔ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ٔ



 ٗٙ 

 الحديث الشريف: -ٕ
الحديث النبكم الشريؼ ىك األصؿ الثاني مف أصكؿ االستشياد بعد كتاب اهلل عز  د  يع

كجؿ، كمع ذلؾ فقد كثر فيو الجدؿ بيف النحاة بيف مؤيد كمعارض لبلحتجاج بو، فكاف أكؿ مف 
ابف مالؾ، أما المانعكف مف أكثر االستشياد بالحديث ىك ابف خركؼ ثـ تبعو بعد ذلؾ 

االستشياد بالحديث فكاف عمى رأسيـ ابف الضائع كأبك حياف الذم ىاجـ ابف مالؾ ىجكمنا 
:  في شرح التسييؿ: "قد أكثر ىذا المصنؼ مف االستدالؿ في األحاديث عمى  قاؿعنيفنا، ف

أخريف كذا سمؾ ىذه إثبات القكاعد الكمية في لساف العرب، كما رأيت أحدنا مف المتقدميف كالمت
 .(ٔ)الطريقة غيره"

أما النحاة القدماء فقد رفضكا االستشياد بالحديث عمى اعتبار أف المحف قد كقع كثيرنا فيما ركل 
 مف الحديث، كألف كثيرنا مف الركاة كانكا مف األعاجـ، كجٌكزكا النقؿ بالمعنى دكف التقيد بالمفظ.

: "كلعؿ السبب الحقيقي في بعد (ٕ)بب رفضيـيقكؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب معمبلن س
النحكييف األكائؿ عف االستشياد بالحديث إيثارىـ االبتعاد عف مكطف تزؿ فيو األقداـ بعد شيكع 
 الكضع في الحديث في العصكر اإلسبلمية األكلى، ككثرة اتياـ بعض الناس لبعض بيذا الكضع".

فيك مف أكلئؾ الذيف ذىبكا إلى صحة مف مسألة االحتجاج بالحديث ابف عقيؿ أما مكقؼ  .ٔ
المكاضع  التي استشيد فييا ابف عقيؿ في شرحو باألحاديث النبكية، ىي كمف االحتجاج بو، 

 - ُٖٖ/ّ - ّْ/ْ  - ِٖٗ/ّ - ْٓ/ْكما يمي مع ذكر أرقاـ الجزء كالصفحة: )
ّ/ُُٖ – ّ/ُِ -ِ/ِّٔ – ِ/ِّٗ – ِ/ِِٔ-ِ/ِِٔ -ِ/ِٓ -ُ/َّٖ – ُ/َّّ 
– ُ/ََّ – ُ/ٔٓ.) 

                                                 
 . ِٓاالقتراح (  (ُ
 . ٕٗفصكؿ في فقة المغة، رمضاف عبد التكاب (  (ِ



 ٗ7 

 األمثال: -ٖ 
ال يكجد خبلؼ بيف النحاة حكؿ االحتجاج باألمثاؿ؛ ألنيا أقكاؿ مأثكرة عف فصحاء العرب، قد 

 يا العربي دكف تغيير.لقااحتفظت بصيغتيا األصمية لغمبة الظف أف تمؾ الصيغة التي 
ىذيؿ في جكزة : "كالثالث كقكؿ (ٔ)كشكاىد ابف عقيؿ مف النثر كاألمثاؿ كثيرة، كمف ذلؾ قكلو:

كبيضة كنحكىما جكزات كبيضات بفتح الفاء كالعيف، كالمشيكر في لساف العرب تسكيف العيف 

 .إذا كانت غير صحيحة"
: "الجممة الكاقعة حاالن: إف صدرت بمضارع مثبت لـ يجز أف تقترف بالكاك بؿ ال تربط إال (ِ)كقكلو:

ب بيف يديو، كال يجكز دخكؿ الكاك فبل بالضمير، نحك: جاء زيد يضحؾ، كجاء عمرك تقاد الجنائ
 تقكؿ: جاء زيد كيضحؾ.

ؿ عمى إضمار مبتدأ بعد الكاك كيككف المضارع كِّ فإف جاء مف لساف العرب ما ظاىره ذلؾ أي 
 : قمت كأصؾ عينو".قكليـ:خبرنا عف ذلؾ المبتدأ، كذلؾ نحك 

نصبو قياسنا أف يككف : "كأما ما صيغ مف المصدر، نحك: مجمس زيد كمقعده، فشرط (ٖ)كقكلو:
عاممو مف لفظو، نحك: قعدت مقعد زيد، كجمست مجمس عمرك، فمك كاف عاممو مف غير لفظو 
تعيف جره بفي، نحك: جمست في مرمى زيد، فبل تقكؿ: جمست مرمى زيد إال شذكذنا. كمما كرد مف 

لقابمة، كمزجر : ىك مني مقعد القابمة، كمزجر الكمب، كمناط الثريا، أم كائف مقعد اقكليـذلؾ 
الكمب، كمناط الثريا، كالقياس ىك مني في مقعد القابمة، كفي مزجر الكمب، كفي مناط الثريا، كلكف 

 نصب شذكذنا، كال يقاس عميو خبلفنا لمكسائي".
 
 
 
 
 

                                                 
 .  ُُّ/ْشرح ابف عقيؿ (  (ُ

 .  ِٕٗ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ِ

  . ُٓٗ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ّ



 ٗ8 

 الشواىد الشعرية: -ٕ
 ىناؾ ظاىرة معركفة عند النحاة المتقدميف كالمتأخريف في اعتمادىـ عمى الشعر كمصدر أساس
لبلستشياد بو ما عدا ابف مالؾ الذم اعتمد عمى الحديث،  كابف عقيؿ الذم كجو عناية خاصة 
باالستشياد بالقرآف الكريـ، فالشعر ىك ديكاف العرب، كلمشعراء مكانتيـ المرمكقة بيف القبائؿ 

 العربية، لذا فقد قسـ العمماء الشعراء إلى طبقات أربع:
ف، كىـ قبؿ اإلسبلـ كامرئ القيس، كاألعشى، كزىير، كطرفة، الطبقة األكلى: الشعراء الجاىميك 

 كعمر بف كمثكـ.
 الطبقة الثانية: المخضرمكف، كىـ الذيف أدرككا الجاىمية كاإلسبلـ كىمىًبيد، كحساف، ككعب بف زىير.

ليـ اإلسبلميكف، كىـ الذيف كانكا في صدر اإلسبلـ كجرير،   يقاؿالطبقة الثالثة: المتقدمكف، ك 
 زدؽ، كاألخطؿ.كالفر 

لَّديكف ك  ليـ المحدثكف، كىـ يبدؤكف بالعصر العباسي كىبىشَّار بف برد، كأبك   يقاؿالطبقة الرابعة: الميكى
نيكىاس
(ٔ). 

: "كقد أجمع عمماء المغة، عمى أف شعراء الطبقتيف األيكلىيىٍيف، (ٕ)يقكؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب 
الثة فمعظـ المغكييف يركف صحة األخذ بشعر ىذه الطبقة، يحتج بشعرىـ بغير نزاع، أما الطبقة الث

غير أف بعضيـ كاف يأبى االحتجاج بو، كأما الطبقة الرابعة فقد رفض المغكيكف االحتجاج بشيء 
 مف شعرىا، فيما عدا الزمخشرم أجاز ذلؾ".

بأبيات  مف خبلؿ دراستنا لشكاىد ابف عقيؿ في شرحو أللفية ابف مالؾ، نراه أكثر مف االستشياد
 الشعر فقد أكرد ثبلثمائة كسبعة كثبلثيف شاىدنا شعرينا.

 
 

                                                 
 . ٔ-ٓ/ُخزانة األدب (  (ُ

 . َُُفصكؿ في فقو العربية، رمضاف عبد التكاب (  (ِ



 ٗ9 

 مصادره: -ٖ
، كتعددت مشاربو، حيث اعتمد عمى الكثير مف المصادر في النحك بف عقيؿتنكعت مصادر ا

 كالمغة كالتفسير كالقراءات كالحديث كالفقو كالتصكؼ كالمعارؼ العامة.
التفسير الذيف ينتمكف إلى المدارس النحكية المتعددة، فمف كنقؿ ابف عقيؿ عف أعبلـ النحك كالمغة ك 

أبرز أعبلـ البصرة، مثؿ: سيبكيو، كاألخفش، كالخميؿ، كالمبرد، كالزجاج، كابف السراج،  كالسيرافي، 
كأبك عمرك بف العبلء، كما نقؿ مف أعبلـ مدرسة الككفة، مثؿ: الكسائي، كالفىرَّاء،  كثعمب، كاعتمد 

ا عمى أعبلـ المدرسة البغدادية، أمثاؿ: الزجاجي، كالفارسي، كابف جني،  كالزمخشرم،  أيضن
كاألنبارم، كأبك البقاء الكعبرم، أما المدرسة األندلسية فقد نقؿ مف أعبلميـ، مثؿ: ابف مالؾ، كابف 

 عصفكر، كالشمكبيف، كأبك حياف.
الكتاب لسيبكيو، المسائؿ  أما المصادر كالكتب التي اعتمد عمييا ابف عقيؿ كذكرىا باالسـ فمنيا:

ألبي الحسف األخفش، كالتذكرة كالشيرازيات كالبغداديات ألبي عمي الفارسي، كشرح اإليضاح البف 
 الكتاب لمخفاؼ، كشرح الكتاب لمصفار، كمسند أبي أمية الطرسكسي. حعصفكر، كشر 

ا كافينا، مما حدا بطبلب العربية منذ القديـ حتى عصرنا  إف ابف عقيؿ  شرح األلفية شرحن
ىذا ينيمكف منو كيقتنكنو؛ ألنو مف ذخائر التراث العربي، الذم يشتمؿ عمى المسائؿ النحكية الفريدة 

 بأسمكب شيِّؽ، كمنيج قكيـ.
كقد حقؽ الكتاب شيخنا الفاضؿ محيي الديف عبد الحميد كأثراه بالتعمقات كالتحقيقات 

 .حتى صار شرحا كافيا كافيا كالشركح،



 ٘ٓ 

 نَّْحِويَّة في  شرح ابن عقيل:األصول ال -ٗ
اعتمد ابف عقيؿ في شرحو عمى أصكؿ نحكية ثابتة، كىى: السماع، كالقياس، كالتعميؿ، 
كالتأكيؿ، كاإلجماع، كىذه األصكؿ يعتمدىا عامة النحاة مع التفاكت فيما بينيـ في االعتماد عمى 

شرحو لؤللفية، كبعد قراءتي  أصؿ أكثر مف اآلخر، فنجد عند ابف عقيؿ كؿ ىذه األصكؿ في ثنايا
لشرح ابف عقيؿ كجدتي أف ىذه األصكؿ قد تفرقت في شرحو، كسنعرِّج عمى كؿ منيا؛ لنعرؼ كيؼ 
اعتمد عمييا ابف عقيؿ في شرحو لؤللفية، مع ذكر بعض األمثمة عمى كؿ أصؿ نىٍحًكٌم، كىى كما 

 يمي:
 

 السماع: -ٔ
الكريـ،  لذم يكثؽ بفصاحتو، كىذا يشمؿ القرآفيقصد بو عند النحاة: ما ثبت مف كبلـ العرب ا

(، ككبلـ العرب قبؿ البعثة في زمنيا كبعدىا إلى أٍف فسدت األلسنة بكثرة ككبلـ النبي )
لًَّديف الميكى
: قاؿ -كما عرفتو إال صادقنا-: "كحدثني المتنبي شاعرنا (ٕ)، كقد كرد في الخصائص(ٔ)

ب، كأحدىـ يتحدث. فذكر في كبلمو فبلة كاسعة كنت عند منصرفي مف مصر في جماعة مف العر 
: : كآخر منيـ يمقنو سرنا مف الجماعة بينو كبينو، فيقكؿ لو: يحار  قاؿيحير فييا الطرؼ، فقاؿ :

 يحار. أفبل ترل إلى ىداية بعضيـ لبعض، كتنبييو إياه عمى الصكاب".
ذَّ عمى نقؿ قصر إلى أٌف ما جاء : "كما شى (ٖ)كمف األمثمة التي استخدـ فييا ابف عقيؿ السماع، قكلو

في الخكزلي:  كقكليـ:مف تثنية المقصكر أك الممدكد عمى خبلؼ ما ذكر اقتصر فيو عمى السماع، 
 في حمراء: حمراياف، كالقياس: حمراكاف". قكليـ:الخكزالف، كالقياس: الخكزلياف، ك 

برجؿ جريح، كامرأة جريح،  : "ينكب فعيؿ عف مفعكؿ في الداللة عمى معناه، نحك: مررتي (ٗ)كقكلو
كفتاة كحيؿ، كفتى كحيؿ، كامرأة قتيؿ، كرجؿ قتيؿ، فناب جريح ككحيؿ كقتيؿ عف مجركح كمكحكؿ 
كمقتكؿ. كال ينقاس ذلؾ في شيء بؿ يقتصر فيو عمى السماع، كىذا معنى قكلو:: كناب نقبلن عنو 

 ذك فعيؿ".
 
 

                                                 
 . ٖٔالديف المحمي عمى قكاعد اإلعراب حكاشي جبلؿ (  (ُ
 . َِْ/ُالخصائص (  (ِ
 . َُٖ/ْشرح ابف عقيؿ (  (ّ
 . ُّٖ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ْ



 ٘ٔ 

 القياس: -ٕ
ريخ نشأة القكاعد العربية نفسيا، كليذا يعزك البعض إف تاريخ نشأة القياس يعد مقركننا بتا

نشأة القياس إلى أبي األسكد، كعمى الرغـ مف أف تمؾ الدعكل تفتقر إلى األدلة، كما ال يمكف نسبة 
أكلية عمـ مف العمكـ إلى إنساف بعينو، فإف لذلؾ داللة كاضحة عمى قدـ القياس في تاريخ النحك 

 .(ٔ)العربي
: "كىك في عرؼ العمماء عبارة عف تقدير الفرع (ٕ)م عدة تعريفات بقكلو:ابف األنبار  وكعرف

جراءي ح كـ األصؿ عمى الفرع،  كقيؿ: ىك بحكـ األصؿ، كقيؿ: ىك إلحاؽ فرع عمى أصؿ بعمة. كا 
لحاؽ الفرع باألصؿ الجامع. كقيؿ: ىك اعتبار الشيء بالشيء بجامع. كىذه الحدكد كميا متقاربة، إ

 ف أربع أشياء: أصؿ كفرع كعمة كحكـ".كال بد لكؿ قياس م
: "الفعؿ الثبلثي المتعدل يجيء مصدره عمى فىٍعؿ قياسنا مطردنا، نىصَّ عمى ذلؾ سيبكيو في (ٖ)قكلو:

ٍربنا، كفيـ فىٍيمنا، كزعـ بعضيـ أنو ال ينقاس كىك غير سديد".  مكاضع، فتقكؿ: ردَّ رد ا، كضرب ضى
كال يككف إاٌل الزمنا يككف مصدره عمى فيعيكلة أك عمى فىعىالة فمثاؿ  : "إذا كاف الفعؿ عمى فىعيؿى (ٗ)قكلو:

األكؿ: سىييؿى سيييكلة، كصعب صعكبة، كعذب عذكبة، كمثاؿ الثاني: جزؿ جزالة: كفصح فصاحة، 
 كضخـ ضخامة.

 يَ ضِخَط ورِ ا ِلَما مضى ... فباُبو النقل كسُ وما أتى مخالفً 
القياس الثابت في مصدر الفعؿ الثبلثي، كما كرد عمى يعني أف ما سبؽ ذكره في ىذا الباب ىك 

ا، كذىب  طنا، كرىًضيى ًرضن خبلؼ ذلؾ فميس بمقيسو بؿ ييقتصر فيو عمى السماع، نحك: سىًخطى سىخى
 ذىابنا، كشكر شكرنا، كعظـ عىظىمىةن".

 

                                                 
 .  ٕٓأصكؿ النحك دراسة في فكر األنبارم (  (ُ

 . ّٗلمع األدلة (  (ِ
 .  ُِّ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ّ

 . ُِٔ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ْ



 ٕ٘ 

 التعميل: -ٖ
ة، كذلؾ إما أٍف التعميؿ ىك معرفة السبب أك العمة النحكية في كجو مف كجكه المسائؿ النحكي

 .(ُ)يككف لغرض تعميمي أك لغرض جدلي، كىك ما يسمى بعمة العمة
كقد نكع ابف عقيؿ في استخدامو ألسمكب التعميؿ، فأحياننا يذكر العمة بمفظ صريح مف ألفاظيا،  

 كأحياننا ال يشير إلييا بدالئؿ كاشارات، كنفصؿ ذلؾ كما يمي:
 ح من كممة العمة ومشتقاتيا، ومن أمثمة ذلك:إشارة ابن عقيل إلى تعميالتو بمفظ صري .أ
: "ىذه ىي العمة الثانية التي تستقؿ بالمنع، كىي الجمع المتناىي، كضابطو كؿ (ٕ)قكلو -ُ

جمع بعد ألؼ تكسيره حرفاف أك ثبلثة أكسطيا ساكف، نحك: مساجد، كمصابيح، كنبَّوى بقكلو: 
ف لـ يكف في أكلو مشبو مفاعبلن أك المفاعيؿ عمى أنو إذا كاف الجمع ع مى ىذا الكزف منع، كا 

 ميـ فيدخؿ ضكارب كقناديؿ في ذلؾ، فإف تحرؾ الثاني صرؼ نحك صياقمة".
: "يشير إلى أف االسـ ينقسـ إلى قسميف: أحدىما: المعرب كىك ما سمـ مف شبو (ٖ)كقكلو -ِ

حركؼ مدني، لشبو مف ال بقكلو:الحركؼ. كالثاني: المبني كىك ما أشبو الحركؼ، كىك المعني 
أٍم لشبو مقرب مف الحركؼ، فعمة البناء منحصرة عند المصنؼ رحمو اهلل تعالى في شبو 
الحرؼ. ثـ نكع المصنؼ كجكه الشبو في البيتيف المذيف بعد ىذا البيت، كىذا قريب مف مذىب 
أبي عمي الفارسي حيث جعؿ البناء منحصرنا في شبو الحرؼ أك ما تضمف معناه، كقد نص 

 رحمو اهلل عمى أف عمة البناء كميا ترجع إلى شبو الحرؼ".سيبكيو 
 إشارة ابن عقيل إلى تعميالتو بمفظ ألن، ومن أمثمة ذلك: .ب
نما (ٗ)قكلو -ٔ :  المصنؼ يا أفعمي، كلـ يقؿ ياء الضمير؛ ألف ىذه تدخؿ فييا ياء  قاؿ: "كا 

ك: غبلمي، المتكمـ، كىي ال تختص بالفعؿ بؿ تككف فيو، نحك: أكرمني، كفى االسـ، نح
كفى الحرؼ، نحك: إني، بخبلؼ ياء افعمي، فإف المراد بيا ياء الفاعمة عمى ما تقدـ كىي 
ال تككف إال في الفعؿ، كمما يميز الفعؿ نكف أقبمف كالمراد بيا نكف التككيد خفيفة كانت أك 

 ثقيمة".
ذٍف، : "ينصب المضارع إذا صحبو حرؼ ناصب، كىك: لف، أك كي، أك أٍف، أك إ(٘)كقكلو -ٕ

ذٍف أكرمؾ، في جكاب مف  : لؾ قاؿنحك: لف أضرب، كجئت كي أتعمـ، كأريد أٍف تقكـ، كا 
ال بعد عمـ إلى أنو إٍف كقعت أٍف بعد عمـ كنحكه مما يدؿ عمى اليقيف  بقكلو:آتيؾ، كأشار 

                                                 
  . ُْكاعد حاشية الحمكم عمى شرح الق(  (ُ
 .  ِّٕ/ّشرح ابف عقيؿ (  (ِ

 .  ِٖ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ّ

 . ِّ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ْ
 . ْ/ْشرح ابف عقيؿ (  (ٓ
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كجب رفع الفعؿ بعدىا كتككف حينئذ مخففة مف الثقيمة، نحك: عممتي أٍف يقكـ، التقدير: أنو 
 ، فخففت أف كحذؼ اسميا كبقي خبرىا كىذه ىي غير الناصبة لممضارع؛ ألف ىذه يقـك

 ثنائية لفظنا، ثبلثية كضعنا، كتمؾ ثنائية لفظنا ككضعنا".
 ت. التعميل بمفظ كون، ومن أمثمة ذلك:    
: "فالكاك لمطمؽ الجمع عند البصرييف، فإذا قمت:: جاء زيد كعمرك، دؿَّ ذلؾ عمى (ٔ)قكلو: -ٔ    
ماعيما في نسبة المجيء إلييما، كاحتمؿ كىٍكفي عمرك جاء بعد زيد، أك جاء قبمو، أك جاء اجت

نما يتبيف ذلؾ بالقرينة، نحك: جاء زيد كعمرك بعده، كجاء زيد كعمرك قبمو، كجاء زيد  مصاحبنا لو، كا 
 لوقك كعمرك معو، فيعطؼ بيا البلحؽ كالسابؽ كالمصاحب، كمذىب الككفييف أنيا لمترتيب كرد ب

نىٍحيىا{".  يىاتينىا الد ٍنيىا نىميكتي كى  تعالى: }ًإٍف ًىيى ًإالَّ حى
: "يجب تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ إذا ًخيؼ التباس أحدىما باآلخر، كما إذا خفي ( ٕ)كقكلو -ِ

اإلعراب فييما، كلـ تكجد قرينة تبيف الفاعؿ مف المفعكؿ، كذلؾ نحك: ضرب مكسى عيسى، فيجب 
 اعبلن كعيسى مفعكالن".كىٍكفي مكسى ف

 
 

                                                 
 . ِِٔ/ّ شرح ابف عقيؿ(  (ُ
 .  ٗٗ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ِ
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 التأويل: -ٗ
إف التأكيؿ مف األصكؿ النحكية التي تتجمى فييا براعة النحكم عمى مقدرتو عف اإلفصاح 

 عف التركيب المغكم لمجممة، كبياف الكجو الصحيح الذم ترتكف إليو.
ا نحك : "مف ذلؾ أف ترل رجبلن قد سدد سيمن (ٔ)كقد كضح ابف جني في الخصائص التأكيؿ بقكلو

الغرض ثـ أرسمو فتسمع صكتنا، فتقكؿ: القرطاس كاهلل، أٍم أصابى الًقٍرطاس. فىػ"أصاب" اآلف في 
ٍف لـ يكجد في المفظ، غير أف داللة الحاؿ عميو نابت مناب المفظ بو.  حكـ الممفكظ بو ألبتة، كا 

الحاؿ بالفعؿ بدالن  لرجؿ ميٍيكو بسيؼ في يده: زيدنا، أٍم اضرب زيدنا. فصارت شيادة قكليـ:ككذلؾ 
 مف المفظ بو".

: "كاعمـ أف (ٕ)كقد استخدـ ابف عقيؿ التأكيؿ في شرحو، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو
المحصكر بًػ"إنما" ال خبلؼ في أنو يجكز تقديمو، كأما المحصكر باإل ففيو ثبلثة مذاىب، أحدىا: 

إما أف يككف المحصكر بيا فاعبلن أك  كىك مذىب أكثر البصرييف كالفراء كابف األنبارم: أنو ال يخمك
 : ا ضرب إال زيده عمرنا، فأما قكلومفعكالن فإف كاف فاعبلن امتنع تقديمو، فبل يجكز: م

 جْت لنايَّ ما ىَ  فمم يدِر إلَّ اللُ 
ؿى عمى أٌف ما ىيجت مفعكؿ بفعؿ محذكؼ، كالتقدير: دىرىل ما ىيجت لنا، فمـ يتقدـ الفاعؿ  فىأيكِّ

ٍف كاف المحصكر مفعكالن جاز المحصكر عمى  المفعكؿ؛ ألف ىذا ليس مفعكالن لمفعؿ المذككر، كا 
 تقديمو، نحك: ما ضربى إال عمرنا زيده".

: "الجممة الكاقعة حاالن: إف صدرت بمضارع مثبت لـ يجز أف تقترف بالكاك بؿ ال تربط إال (ٖ)كقكلو
يديو، كال يجكز دخكؿ الكاك، فبل  بالضمير، نحك: جاء زيد يضحؾ، كجاء عمرك تقاد الجنائب بيف

ؿى عمى إضمار مبتدأ بعد  تقكؿ: جاء زيد كيضحؾ. فإف جاء مف لساف العرب ما ظاىره ذلؾ أيكِّ
 : قمتي كأصؾ عينو".قكليـالكاك، كيككف المضارع خبرنا عف ذلؾ المبتدأ، كذلؾ نحك 

 
 

                                                 
 . ِٖٔ-ِٖٓ/ُالخصائص (  (ُ
  . َُْ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ِ
  . ِٕٗ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ّ
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 اإلجماع: -٘
: (ٕ)ًجٌنيٌ  قاؿ ابفٌجة عمى مف خالفو منيـ". ك : "إجماع النحكييف حي (ٔ)بٌيف المبٌرد اإلجماع بقكلو:

ٌجة، إذا أعطاؾ خصميؾ يدىه أاٌل يخالؼ المنصكص،  "اعمـ أف إجماع أىؿ البمديف إنما يككف حي
كالمقيس عمى المنصكص، فأمَّا إٍف لـ يعًط يده بذلؾ فبل يككف إجماعيـ حٌجة عميو، كذلؾ أنو لـ 

ة أنيـ ال يجتمعكف عمى الخطأ كما جاء النٌص عف رسكؿ اهلل يىًرٍد ممف يطاع أمره في قرآف كال سينَّ 
(مف قكلو )."نما ىك ًعٍمـ منتىزىع مف استقراء ىذه المغة  : "أيمَّتًي ال تجتمع عمى ضبللة". كا 

 : "كعند النحػكييف ما أشار إليو مف اتفاؽ أىؿ البمديف. كاهللي أعمـ".(ّ)الطػػيب الفاسي قاؿ ابفك 
نما (ْ)إلجماع عند ابف عقيؿ، قكلوكمف األمثمة عمى ا :  المصنؼ كبلمنا ليعمـ أف التعريؼ قاؿ: "كا 

إنما ىك لمكبلـ في اصطبلح النحكييف ال في اصطبلح المغكييف، كىك في المغة اسـ لكؿ ما يتكمـ 
 بو مفيدنا كاف أك غير مفيد".

مفعكؿ معو : "كيستفاد مف قكؿ المصنؼ في نحك: سيرم كالطريؽى مسرعة، أف ال(٘)كقكلو
مقيس فيما كاف مثؿ ذلؾ، كىك كؿ اسـ كقع بعد كاك بمعنى مع كتقدمو فعؿ أك شبيو كىذا ىك 

 الصحيح مف قكؿ النحكييف".
الجممة إلى رابط ألنيا نفس المبتدأ في المعف، فيي مثؿ: نطقي اهلل حسبي، كمثَّؿى  :(ٙ)كقكلو

، كخرج الكسر عمى الكجو الذم تقٌدـ ذكره، أٌكؿ ما أقكؿ أني أحمد اهلل قكلو:سيبكيو ىذه المسألةى ب
كىك أنو مف باب اإلخبار بالجمؿ، كعميو جرل جماعة مف المتقدميف كالمتأخريف كالمبٌرد كالٌزٌجاج 

 كالسيرافٌي كأبي بكر بف طاىر كعميو أكثر النحكييف.
قتدل، في استخدامو إٌف ابف عقيؿ كغيره مف النحاة كالشراح كليس بدعنا منيـ، فقد اقتفى أثرىـ كبيـ ا

 لؤلصكؿ النحكية في ثنايا شرحو.
 

                                                 
 .  ِٕٓ/ِ المقتضب(  (ُ

 . ُٖٗ/ُالخصائص (  (ِ
 .  ٗٗٔ/ِفيض نشر االنشراح مف ركض طي االقتراح (  (ّ

 . ُْ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ْ
 . َِّ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ٓ
 .  ِّٔ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ٔ
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 مذىبو النحوي: -٘
تكقؼ ابف عقيؿ إزاء كثير مف ىذه اآلراء، منحازنا لمبصرييف كسيبكيو، مف ذلؾ ذىاب ابف 
مالؾ إلى أف األسماء الخمسة، مثؿ: "أبكؾ" معربة بالحركؼ، بينما ذىب سيبكيو إلى أنيا معربة 

ك كاأللؼ كالياء، كبرأيو أخذ ابف عقيؿ ناعتنا لو بأنو ىك الصحيح. ككاف ابف بحركات مقدرة عمى الكا
مالؾ يختار اتصاؿ الضمير في مثؿ: كيٍنتو كًخٍمتىنيو، كاختار سيبكيو االنفصاؿ، فتقكؿ: كنتي إٌياه، 

: "مذىب سيبكيو أرجح؛ ألنو ىك الكثير في لساف العرب عمى ما (ٔ)كخمتني إياه، كيقكؿ ابف عقيؿ
 ه سيبكيو عنيـ".حكا

كيعرض آلراء النحاة في رافع المبتدأ كالخبر، كيختار رأم سيبكيو كجميكر البصرييف كما 
ذىبكا إليو مف أٌف المبتدأ مرفكع باالبتداء، كأف الخبر مرفكع بالمبتدأ، كيقكؿ عمى ىىٍدًم أستاذه أبي 

 .(ٕ)حياف: "كىذا الخبلؼ مما ال طائؿ فيو"
: "ككذلؾ المختار عند المصنؼ االتصاؿ في نحك: خمتنيو، كىك (ٖ)، فيقكؿكقكلو: يرجح رأم سيبكيو

كؿ فعؿ تعدل إلى مفعكليف الثاني منيما خبر في األصؿ، كىما ضميراف، كمذىب سيبكيو أف 
ا االنفصاؿ، نحك: خمتني إياه، كمذىب سيبكيو أرجح؛ ألنو ىك الكثير في  المختار في ىذا أيضن

 بكيو عنيـ كىك المشافو".لساف العرب عمى ما حكاه سي
كيذكر رأم ابف مالؾ في أٌف عائد الصمة في مثؿ: "جاء الذم كممتي أمًس" بدؿ مف كممتو، 
كمثؿ: "الذم أنا ميعطيؾ كتابه كاحده" بدؿ مف معطيكو، كال يمبث أف يقكؿ: "كبلـ المصنؼ يقتضي 

، كعمى ىذا (ٗ)منو قميؿ" أنو كثير كليس كذلؾ، بؿ الكثير حذفو مف الفعؿ، كأٌما الكصؼ فالحذؼ
 النحك كثيرنا ما يراجع ابف مالؾ. ككاف كثيرنا ما يقرف آراءه في األلفية بآرائو في التسييؿ كغيره.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . َُْ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ُ
  . َُِ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ِ
 .  َُْ-َُِ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ّ

  . ُُٕ/ُعقيؿ  شرح ابف(  (ْ



 ٘7 

 
 الفصل الثاني

 جاعيَفْتح الجميل عنمى شنرح ابنن عقنينل لمس  
 "دراسة تحميمية"

 ويشتمل ىذا الفصل، عمى المباحث اآلتية:
 جاعي الحاشية بيذا االسـ.سبب تسمية الس   -ُ
 جاعي في فتح الجميؿ.منيج الس   -ِ
 شكاىده. -ٖ
 مصادره. -ٗ
 األصكؿ النحكية في فتح الجميؿ. -٘
 مذىبو النحكم. -ٙ
 جاعي في الميزاف.حاشية الس   -ٚ
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 سبب تسمية السجاعي الحاشيَة بيذا السم: -ٔ
د طمب مني بعض األحباب : "ق(ٔ)يقكؿ السجاعي في مقدمة حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ

المرةى بعد المرة أف أكتب حاشية عمى شرح قاضي القضاة بالديار  -أجزؿ اهلل لي كليـ الثكاب-
ًلدى في محـر  المصرية بياء الديف عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ، لىًد عقيؿ بف أبي طالب، كي ًمٍف كى

: : ما تحت أديـ السماء أنحى مف  اؿقسنة ثماف كسبع كتسعيف كستماية، كالـز أبا حياف إلى أف 
مامو الشافعي فأجبتو  ابف عقيؿ، كتكفي سنة تسع كستيف كسبعمائة، كدفف قريبنا مف ضريح إمامنا كا 

سالكنا في ذلؾ االختصار، كمعكالن عمى شرح العبلمة  -رجاء عكف اهلل كبمكغ األدب -إلى ما طمب 
لشيخ اإلسبلـ،  خير ىذا كحكاشي ابف الناظـاألشمكني كما كتبو عميو مشايخنا األخيار، كصمى 

 ".وسميتيا: َفْتح الجميل عمى شرح ابن عقيلكنحك ذلؾ مما تراه مف فتح السبلـ 
فيتضح مما سبؽ أف السجاعي، تأسى بمف سبقو في تسميتو ليذه الحاشية، فاختار عنكاننا 

اعي أراد أف يبيف كيفتح ما تجسد فيو ركح الببلغة العربية، مما يجعمو يمفت االنتباه، ككأف السج
استغمؽ كغىميضى عمى الفيـ مف شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، كىذا ما حدا بو تسمية حاشيتو 

 بيذا االسـ.
 
 
 

                                                 
 ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ُ
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 منيج السجاعي في فتح الجميل: -ٕ
الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ" لمسجاعي مف أىـ الحكاشي الممؾ ييعد كتاب "فتح 

ٍكء عمى منيجو الذم سار عميو، في ىذه الحاشية،  كالمختصرات النحكية، كفيما يمي نسمط الضَّ
 كىك كما يمي:

 المقدمة: - أ
 البسممة، كىذه عادة المؤلفيف خاصة، كالمسمميف عامة أف يبدؤكا بالبسممة. - أ
: "قد طمب مني بعض (ٔ):  قاؿبيف سبب تأليفو ليذه لحاشية عمى شرح ابف عقيؿ؛ ف - ب

المرةى بعد المرة أٍف أكتب حاشية عمى شرح  -بأجزؿ اهلل لي كليـ الثكا-األحباب 
 قاضي القضاة بالديار المصرية بياء الديف عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ".

: "قد (ٕ):  قاؿالدعاء إلى نفسو، كألحبابو بأف يجزؿ اهلل ليـ في الثكاب كالمغفرة؛ ف - ت
 طمب مني بعض األحباب، أجزؿ اهلل لي كليـ الثكاب".

: "شرح قاضي القضاة (ٖ):  قاؿيؿ بشيء مف التفصيؿ كالدقة؛ فذكر اسـ ابف عق - ث
مف كلد عقيؿ بف أبي  بالديار المصرية بياء الديف عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ

:  قاؿطالب كلد في محـر سنة ثماف كسبع كتسعيف كستماية، كالـز أبا حياف إلى أف 
تسع كستيف كسبعمائة، كدفف  : ما تحت أديـ السماء أنحى مف ابف عقيؿ، كتيكفي سنة

مامو الشافعي".  قريبنا مف ضريح إمامنا كا 
: "كتكفي سنة تسع (ٗ):  قاؿبيَّف مذىبو الفقيي عندما تحدث عف كفاة ابف عقيؿ، ف - ج

مامو الشافعي".  كستيف كسبعمائة، كدفف قريبنا مف ضريح إمامنا كا 
لعبلمة األشمكني، : "كمعكالن عمى شرح ا(٘):  قاؿذكر بعض مصادره في مقدمتو؛ ف - ح

لشيخ اإلسبلـ،  كما كتبو عميو مشايخنا األخيار، كصمى خير ىذا كحكاشي ابف الناظـ
 كنحك ذلؾ مما تراه مف فتح السبلـ".

: "رجاء عكف اهلل كبمكغ األدب سالكنا في ذلؾ (ٙ):  قاؿبٌيف منيجو في مقدمة كتابو؛ ف - خ
 االختصار".

                                                 
 ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ُ

 ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ

 ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

 ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ْ

 ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ٓ

 ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ٔ
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ليتناكليا بالشرح كالدراسة، أما المكاضع ينتقي السجاعي في حاشيتو مكاضع بعينيا؛  - د
األخرل فبل يعرض أك يتعرض ليا، كربما كاف السبب في ذلؾ أف ىذه المكاضع ىي 

 التي تستحؽ الشرح كالدراسة، كأما المكاضع األخرل فمسمـ بيا بالنسبة إليو.
ثـ )قكلو:(،  يبدأ السجاعي شرحو كتعميقو عمى ابف عقيؿ بدكف مقدمات، مبدكءنا بمفظة - ذ

 .  يسرد ما يريد شرحو
كيأتي السجاعي في شرحو بكممة أك بكممات مف المتف؛ ليبدأ بالشرح كاالستقصاء  - ر

كضرب األمثمة، كقد يبدأ بشرح المعنى الم غكم، فيكتفي بذلؾ، أك ينقؿ لمناقشة العبارة 
مف جكانب أخرل قد تككف تفسيرية أك ببلغية أك نىٍحًكيَّة، كىك في كؿ ذلؾ يمزج 

 دؿ بآية أك آيات، كقد تككف قراءة شاذة.فيست
يكثر مف األقكاؿ كاآلراء النحكية لقدماء النحكييف كمشايخ عصره كأبنائيـ، فيك ناقؿ  - ز

 جيد كأميف؛ كىك في الغالب األعـ يعزك األقكاؿ كاآلراء إلى أصحابيا مف العمماء.
ف كتابو يشير إلى المصادر التي نقؿ عنيا، كقد أكثر مف النقؿ عف ابف مالؾ م - س

"التسييؿ" ك"المصباح" لمفيكمي، ك"القامكس" لمفيركزآبادم، ك"التصريح" لمشيخ خالد 
 األزىرم، كقد أشرت في إحصائية شاممة في الفيارس الفنية ألسماء الكتب.

إف السجاعي كثيرنا ما يعرض اآلراء كاألقكاؿ في المسألة دكف تدخؿ أك تعميؽ؛ ليفسح  - ش
ا أك قد ينتيي شرحو المجاؿ أماـ المتمقي ليعمؿ   بقكلو:ذىنو كفكره مؤيدنا أك معارضن

ثارة الدافع، مما  )تأٌمؿ( أك)تنبٍَّو(، كيؼ ال؟! كفييا استثارة االنتباه، كتييئة الذىف، كا 
يعكس سبب تأليؼ مثؿ ىذا الشرح، فبل نعجب كنحف نجدي في سيرة السجاعي 

 كترجمتو الذاتية أنو تصدر التدريس في األزىر الشريؼ.
لـ يسند السجاعي نسبة كؿ بيت إلى صاحبو، بالرغـ مف أنو لـ يستشيد بأبيات  - ص

، كالسبب يرجع إلى في ذلؾ إل ثقافتو الدينية فنشأ كترعرع بجكار الجامع شعرية كثيرة
 .األزىر، كألؼ العديد مف كتب الفقو كالعقيدة

"، أك السجاعي عند االعتراض يصرح قائبلن بمفظة "غمط"، أك "زعـ"، أك "خبلؼ - ض
 "خبلفنا"، أك "تكٌىـ" ثـ يذكر اسـ العاًلـ، أك يرٌدد عبارة "فيو نظر".

 :أبواب وفصول الحاشية -ٓٔ
أكد أف أشير إلى أف الحاشية تركز عمى بعض المسائؿ النحكية، كذلؾ بشرحيا كتكضيحيا،  

مسألة،   فاخترتي تحقيؽ ىذه الحاشية إلى باب أعمـ كأرل، كقد حصرىا السجاعي في ثبلثى عٍشرةى 
 كذلؾ كما يأتي:

 المعرب كالمبني. . أ
 النكرة كالمعرفة. . ب



 ٙٔ 

 العمـ. . ت
 اسـ اإلشارة. . ث
 المكصكؿ. . ج
 التعريؼ بأداة التعريؼ. . ح
 االبتداء. . خ
 كاف كأخكاتيا. . د
ف المشبيات بميس. . ذ  فصؿ في ما كالت كا 
 أفعاؿ المقاربة. . ر
 إف كأخكاتيا. . ز
 ظف كأخكاتيا. . س
 أعمـ كأرل. . ش
:")قكلو:  (ٔ)الكريـ كقراءاتو، كمف أمثمة ذلؾ؛ قكلو: كاف يكثر مف االستشياد مف القرآف -َُ

بَّنىا كقد قرئ كالمذاف إلخ( قرأ بو مف السبعة ابف كثير )قكلو: كقد قرئ:  اٌلمذىٍيفً  أىًرنىا رى
( قرأ (ٕ) 

ا كيقرأ بسككف الراء مف أرنا".  بو ابف كثير أيضن
راه ينقؿ عف صحاح الجكىرم كاف يفسر الكثير مف ألفاظ المغة كيحمميا، ككثيرنا ما ن -ُُ

 كالمصباح المنير لمفيكمي، كالقامكس المحيط لمفيركزآبادم.
 كاف يكثر مف االستشياد بأقكاؿ مشايخو. -ُِ
: "*)تنبيو(* اإلشارة إف كانت حسية كاف اسـ (ٖ)يذكر تنبييات، كمف األمثمة عمى قكلو -ُّ

ف كانت معنكية كاف مجازنا، بتشبيو ال اسـ اإلشارة معنكم بالحسي فيستعار لو اإلشارة حقيقة، كا 
 ".فيي استعارة تصريحية

لـ يعكؿ السجاعي عمى مصطمحات نحكية بعينيا، كنراه يعرض جؿ مصطمحات  -ُْ
: ")قكلو: كالفصؿ( أم كتصحب (ٗ)المدارس النحكية، كمف األمثمة عمى سبيؿ المثاؿ، قكلو
ماد عميو في تأدية المعنى، كسمَّاه الفصؿ كىك الضمير المسمى عند الككفييف عمادنا؛ لبلعت

البصريكف فصبلن نظرنا، إلى أف المتكمـ أك السامع أك ىما جميعنا يعتمداف بو عمى الفصؿ بيف 
قاؿ الصفة كالخبر، ككما يسمى عندىـ فصبلن يسمى عندىـ ضمير الشأف، كضمير القصة، 

 ة أفاده الشنكاني بخطو".الخباز: كضمير األمر، كضمير الحديث، فيذه أربعة أسماء بصري ابف
                                                 

 أ .ُْانظر: قسـ التحقيؽ (  (ُ

 . ِٗفصمت (  (ِ

 أ .ّٖانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

 ب .ٕٗانظر: قسـ التحقيؽ (  (ْ



 ٕٙ 

يذكر فكائد عممية ضمف سكقو الكبلـ عمى ابف عقيؿ كعرضو لمسألة لغكية أك غيرىا،   -ُٓ
: ")قكلو: ما كاف في أكلو أب إلخ( أٍم عمـ مركب كاف في أكلو إلخ( فخرج (ٔ)فمثاؿ ذلؾ قكلو:

كؿ لجزء العمـ ال لكمو ما ألف اإلضافة في األ/نحك: أبك زيد قائـ، كأب لزيد قائـ، إذا سميت بو
ف لـ يكلد لو كيندب أف  كفي الثاني ال إضافة *)فائدة( * يندب تكنية ذم الفضؿ كلك امرأة كا 

 يكنى ذك األكالد بأكبرىـ ذكر ذلؾ صاحب العباب".
التاريخية التي تضمنتيا حاشية السجاعي،   لسماتيذكر تراجـ المغكييف، كىذا يعد مف ا -ُٔ

: "كأبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس النحكم (ٕ)نحاس، بقكلوكمثاؿ ذلؾ ترجمتو لم
عراب القرآف،  المصرم كاف مف الفضبلء، كلو تصانيؼ مفيدة، منيا: تفسير القرآف الكريـ، كا 

كغير ذلؾ ككاف مقترنا عمى نفسو، تكفي بمصر سنة ثماف كثبلثيف كقيؿ سبع كثبلثيف 
عمى درج المقياس عمى شاطئ النيؿ في أياـ زيادتو كىك  كثبلثمائة، ككاف سبب كفاتو أنو جمس
بعض العكاـ ىذا يسحر النيؿ حتى ال يزيد فتعمكا فقاؿ :يقٌطع بالعىركض شيئنا مف الشعر، 

األسعار فدفعو برجمو في النيؿ فمـ يكقؼ لو عمى خبر. كالنحاس بفتح النكف كالحاء الميممة 
ر يقكلكف لمف يعمؿ األكاني الصفرية النحاس اه المشددة نسبة إلى مف يعمؿ النحاس كأىؿ مص

 مف تاريخ ابف خمكاف".
: ")قكلو: كتقتضي( أم تطمب (ٖ)يذكر كثير مف اإلشارات الببلغية، كمثاؿ ذلؾ قكلو: -ُٕ

سناد االقتضاء إلييا بيذا المعنى مجاز ؛ ألنيا أل كا  ف الطالب حقيقة، إنما ىك ناظميا أك تستمـز
تستمـز الرضى، أم اعتقاد كماليا في الكاقع، كبمعنى تدؿ فيك مف الشتماليا عمى المحاسف 

 قبيؿ نطقت الحاؿ بكذا، أم دلت عمى جية االستعارة التبعية أك المجاز المرسؿ".
 يشير إلى المشيكر كالفصيح في ثنايا حاشيتو. -ُٖ
و( أشار بو : ")قكلو: كمن(ٗ)ينظـ كثير مف الضكابط التي تتعمؽ بالمسائؿ النحكية، كقكلو: -ُٗ

أ/ نائب المذككرات كبناء األمر ُٓإلى عدـ االنحصار فيما ذكره ال مف المبني ما بني عمى /
عمى الحذؼ، أك بناء اسـ عمى ال، كالمنادل عمى الحرؼ )قكلو: كأيف أمس حيث( فيو نشر 

فٍ  كاف  عمى ترتيب األلؼ كبنى أيف لشبيو بالحرؼ في المعنى، كىك اليمزة إف كاف استفيامنا كاً 
شرطنا، كبنى أمس عند الحجازييف؛ لتضمنو معنى حرؼ التعريؼ؛ ألنو معرفة بغير أداة 
نما يبقى عندىـ بشركط أف يراد بو معنى كأف ال يضاؼ كال تدخؿ عميو أؿ كال يكسر  ظاىرة، كا 

                                                 
 ب .ّٓانظر: قسـ التحقيؽ (  (ُ

 أ .ّْانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ

 ب .ْانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ
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كال يصغر، فإف فقد شرط إعراب كصرؼ إجماعنا كما إذا تستعمؿ ظرفنا، كقد نظمت ىذه 
 :فقمت:الشركط 

 عينامى  ف قد أردتي و أى كابنً  كأمسً 
 

 عا مكسرا  مٍ جى  َـّ فا ثي رٍ كف ظى ـ يى لى  
 ؼ  رَّ عى غير مى  َـّ ضافنا ثي س مي كليٍ  

 
 غراصى مي  ف ال يككفي سادسيا أى كى  

 :(ٔ)يتحدث عف شركط بناء كممة )أمس( كىي 
 أف يراد بو معيف. .ُ
 أف ال يضاؼ. .ِ
 أف ال يصغر. .ّ
 أال يككف جمعتكسير. .ْ
 أال يعرؼ بأؿ. .ٓ

يشير السجاعي إلى مصدره الذم يأخذ عنو، كيبيف القكؿ المنقكؿ، ثـ يشير إلى صاحب  -َ
: ")قكلو: أفعؿ فعبلء( كقكلو: فعبلف فعمى يقرأ بكسر الـ أفعؿ (ٕ)المصدر، كمثاؿ ذلؾ قكلو:

 كنكف فعبلف؛ إلضافتيما إلى ما بعدىما".
 

عقيؿ،  إننا نجد أف شخصية  كمف خبلؿ استعراضنا لمنيج السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف
السجاعي ال تختفي في صفحات حاشيتو، فيك كثيرنا ما يعرض آلراء العمماء، فيقرر كيكضح كينبو، 

عماؿ الفكر.  كيدعكنا إلى التأمؿ كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ٓٗ/ُانظر: جاشة الصباف عمى األشمكني:  (ٔ)
 ب .ِِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ
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 :الشواىد عند السجاعي -ٖ
 القرآن الكريم وقراءاتو: -ٔ

لكريـ ىى النبع  الصافي، كالمصدر أجمع العمماء قديمنا كحديثنا عمى أف نصكص القرآف ا
األساس في تقرير القكاعد النحكية كتقعيد المغة، كيؼ ال؟ كىك كتاب اهلل الذم أنزؿ بمغة عربية 

ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّاسميمة فصيحة 
(ٔ). 

غـ فقد بمغ عدد اآليات التي استشيد بيا في شرح القطر ثبلث كثبلثيف كأربعمائة آية ر 
ىى عنايتو الفائقة ابف عقيؿ صغر حجـ الكتاب، كفي اعتقادم أف سبب كثرة اآليات التي ذكرىا 

بالقرآف الكريـ، كمف ثـ فقد ساؽ تمؾ اآليات لبلستشياد بيا عمى القاعدة النحكية في أغمب األحياف 
 فييا. لتعمؽدكف ا

يظير لي كمف خبلؿ تتبعي أما السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ فقد ذكر خمسيف آية، ك 
ا كمفسرنا، كمف األمثمة  ليذه اآليات أف السجاعي قد كقؼ عمى الكثير مف تمؾ اآليات معربنا كمرجحن

ب ْْ –أ َّ -أُْ –أ ُِ –أ ْٖ –أ ّْعمى ذلؾ انظر الصفحات اآلتية عمى سبيؿ المثاؿ: )
 ب(.ُٗ –ب َٗ –أ ٖٓ –أ ٖٕ –أ ُِ –ب َُ –ب ِٕ –ب ِّ –

 –ب َُالقراءات المتكاترة كالشاذة، كمف األمثمة عمى ذلؾ انظر الصفحات التالية: ) كمبيننا ألكجو
 أ(.ُٖ –ب ٕٗ –أ ٖٕ –أ َٕ –أ ٗٔ –أ ْٓ –أ َٓ –أ ْٕ –ب ّْ
 
 
 
 

                                                 
 . ِؼ يكس(  (ُ
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 . الحديث الشريف:ٕ
يعتبر الحديث النبكم الشريؼ ىك األصؿ الثاني مف أصكؿ االستشياد بعد كتاب اهلل عز 

و الجدؿ بيف النحاة بيف مؤيد كمعارض لبلحتجاج بو، فكاف أكؿ مف كجؿ، كمع ذلؾ فقد كثر في
أكثر االستشياد بالحديث ىك ابف خركؼ ثـ تبعو بعد ذلؾ ابف مالؾ، أما المانعكف مف االستشياد 

 .بالحديث فكاف عمى رأسيـ ابف الضائع كأبك حياف
ذيف ذىبكا إلى أما مكقؼ شيخنا السجاعي مف مسألة االحتجاج بالحديث فيك مف أكلئؾ ال

ركل أكليما ابف عساكر عف ابف  ثبلثة أحاديثصحة االحتجاج بو حيث استشيد في حاشيتو ب
 ىما كما يمي: اف(، كالحديثعمر، كثانييما ركاه عمر بف الخطاب عف النبي )

 : "كالمعنى أف النسكة يخفف مف فتف بيف؛ ألنيف حبائؿ الشيطاف، كقد أخرج ابف عساكر(ٔ). قكلوُ

يا مكسى إف لؾ عمٌي فقاؿ :  -عميو الصبلة كالسبلـ –أف إبميس لقى مكسى : ((ف عمر )عف اب
؛ فإف رسكليا إليؾ كرسكلؾ إلييا(  .(ٕ) حقنا، إياؾ أف تجالس امرأة ليست بمحـر

ف كاف مف كبلمو صمى اهلل عميو كسمـ كما (ٖ). قكلوِ : "يحتمؿ أٌف عمر تكمـ بو فاشتير عنو كا 
( قيؿ في قنكت عمر بف الخطاب كىك: )المَّييَـّ ًإنَّا نىٍستىًعينيؾى

مع أنو مركٌم عف النبي صمى اهلل  (ٗ)
 لكف اشتير عمر بو، تأمٍَّؿ". -عميو كسمـ

بي المذككر في البيت ىك الذم زجر حيف كقعت الحصاة بصمعة عمر يٍ كالمَّ " : "(٘)قكلو .ٖ
ٍؤًمًنيفى : ) رضي اهلل تعالى عنو، أم مقدـ رأسو فأدمتو كذلؾ في الحج فقاؿ ،  (ٔ) ( أيٍشًعرى أًميري اٍلمي

فكاف كذلؾ، كممغينا مف اإللغاء كىك السقكط، كالمٍيبي بسككف الياء  كاهلل ال يحج بعد ىذا العاـ

                                                 
 أ .ُْانظر: قسـ التحقيؽ (  (ُ

ٍف أىي كبى  كركاه :" ُّْ/ْ( َُُٕٔك) ُْ/ْ( ُُّّٕالحديث في مصنؼ أبي شيبة برقـ )(ِ) مىيَّةى ، عى دَّثىنىا اٍبفي عي حى
ػرى ، عى  ػب  إلىػيَّ ٍف يىًزٍيًد ًبٍف ميعىنًػؽ قػاؿ : : قػاؿ ابػف عيمى تَّػى يخبػك أىحى ي ًمػٍف أىٍف تيقىبِّػؿى رىٍأًسػ : ألىٍف يجعػؿ ًفػي رىٍأًسػي ًمٍخػيىطه حى

ـو   . ُٕٗ/ِكفيض القدير شرح الجامع الصغير  ."اٍمرىأىةه لىٍيسىٍت ًبمىٍحرى

 أ .ّٕانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

نىٍشػكيري ىذا جزء مف حديث كتمامػو: "(  (ْ ٍيػرى كيمَّػوي كى مىٍيػؾى اٍلخى نيٍثنًػي عى نىٍسػتىٍغًفريؾى ، كى َـّ ًإنَّػا نىٍسػتىًعينيؾى كى نىٍخمىػعي المييػ ؾى كىالى نىٍكفيػريؾى كى
ػك رىحٍ  نىٍحًفدي نىٍرجي لىٍيؾى نىٍسعىى كى دي كىاً  نىٍسجي مِّي ، كى لىؾى نيصى ٍف يىٍفجيريؾى المييَـّ ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كى نىٍتريؾي مى ػكى ػذىابىؾى ًإفَّ عى نىٍخشىػى عى تىػؾى كى ذىابىؾى مى

ٍمًحػؽه" ( ٓٔٗٔكمصػنؼ أبػي شػػيبة ) ِْٗ/ُ( ُْٕٓني اآلثػار )كشػػرح معػا ُُٖ( ٖٗ. انظػر: المراسػيؿ )ًباٍلكيفَّػاًر مي
 . ِٗٗ/ِ( ُّْْكالسنف الكبرل لمبييقي ) َُّ/ِ

 . ِّٗ/ِشرح ابف عقيؿ (  (ٓ
 ّْٓ/ُكغريػػػب الحػػػديث ، البػػػف الجػػػكزم  ٔٔ/ِالحػػػديث لعمػػػر بػػػف الخطػػػاب فػػػي غريػػػب الحػػػديث، البػػػف سػػػبلـ (  (ٔ

 .    ْٕٗ/ِث كاألثر كالنياية في غريب الحدي َِٓ/ِكالفائؽ في غريب الحديث 
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، فبل تمغ كبلـ رجؿ ليبي (ٔ)منسكب إلى بني ليب، كالمعنى أف بني ليب عالمكف بالزجر كالعيافة
 . " إذا زجر كعاؼ حيف تمر عميو الطير

 
 األمثال: -ٖ

ال يكجد خبلؼ بيف النحاة حكؿ االحتجاج باألمثاؿ؛ ألنيا أقكاؿ مأثكرة عف فصحاء العرب، قد 
 يا العربي دكف تغيير.قالاحتفظت بصيغتيا األصمية لغمبة الظف أف تمؾ الصيغة التي 

 كشكاىد السجاعي مف األمثاؿ بمغت خمسة أمثاؿ، كىى كما يمي:
(  بميممة فنكنيف بينيما الفام رحمة ككقع حبلال لياسف : ")قكلو: ال أبا ح(ٕ)قكلو: .ُ

في بعض النسخ حي ا بمثناة تحتية مف الحيكة )...( أنو تصحيؼ إذ كيؼ يتقى 
:  العبلمة ابف  قاؿعنو الحيكة كىك مكجكد في زمف عمر قطعنا رضي اهلل عنيما، 

 الميت: كىذا مثؿ يضرب لكؿ متعسر".  
 . (ٗ)مـ أمو": "أشبو أباه فما ظ(ٖ)قكلو: .ِ
 .(ٙ):  "ذىب عير  فعير"(٘)قكلو: .ّ
: ")قكلو: شٌر أىٌر ذا ناب( أم جعؿ ذا الناب كىك الكمب ميرنا أٍم مصكتنا، (7)قكلو: .ْ

 مصكتنا، كىك مثؿ يضرب في ظيكر أمارات الشٌر".
حمك الرماف حامض، كال حمك حامض الرماف؛ ألنو جرل   يقاؿ: "فبل (8)قكلو: .ٓ

 مجرل األمثاؿ".

                                                 
 .ُِٗ/ْالعيافة تعني زجر الطير، كىي مف عاؼ يعيؼ. انظر: غريب الحديث البف سبلـ:  (ٔ)
 أ .ِٖانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ

 ب .ُٗانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

 .ِٔ/ُ" مف أشبو أباه فما ظمـ". مف أمثاؿ العرب انظر: شرح التصريح:  (ٗ)
 ب .ٗٓانظر: قسـ التحقيؽ (  (ٓ

 .ِِٓ/ُ"إف ذىبف عيره فعيره في الرباط". مف أ/ثاؿ العرب.  انظر: شرح ابف عقيؿ:  (ٙ)

 أ  .ٖٓانظر: قسـ التحقيؽ (  (ٕ

 أ .ْٔانظر: قسـ التحقيؽ (  (ٖ
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 شعرية:الشواىد ال -ٗ
 مف خبلؿ دراستنا لشكاىد السجاعي فقد الحظنا ما يمي:

. لقد اىتـ السجاعي في حاشيتو عمى القطر باالستشياد بأبيات الشعر فقد أكرد مائة كستةن ُ
 كعشريف شاىدنا شعرينا.

. نقؿ عف بعض العمماء الذيف صنفكا حكاشي عمى األلفية كالكافية، كىـ ابف غازم في ِ
أ(، كالسندكبي في صفحة: ٖٕب(، كالسيكطي في صفحة: )ٖٗ –أ ّٖ –أ ُُالصفحات: )

أ(، كالكافية البف الحاجب في ٓٔأ(، كالدنكشرم في صفحة: )ِْب(، كالشاطبي في صفحة: )َْ)
 ب(.ُْب(، كالفارضي  في صفحة: )ٕٗ-أُٔ –أ ٓٓصفحة: )

كذلؾ في الصفحات: . نظـ السجاعي في اثني عشىرى مكضعنا أبياتنا؛ لبياف المسائؿ النحكية، ّ
 –ب ٖٓ –أ ٔٓ –ب ْٖ –أ ُْ –أ ِٖ –ب ِٔ –أ ِّ –ب ِّ –ب ُٗ –ب ُٔ -أُٓ)

 أ( .ٖٓ –ب ٓٔ
. نسب السجاعي خمسةى عشىرى شاىدنا شعري ا إلى أصحابيا مف الشعراء، كىى عمى النحك التالي:  ْ

خيؿ في أ(، كزيد الِٓ –أ ِّأ(، كامرئ القيس في صفحات: )ٖمنظكر بف سحيـ في صفحة: )
ب(، ْٔب(، كجرير أربعة مكاضع في صفحة: )ْٔب(، كالفرزدؽ في صفحة: )ّْصفحة: )

ب(، كالشيخ أحمد ٗٔب(، كلبيد بف ربيعة العامرم في صفحة: )ْٔكاألخطؿ في صفحة: )
أ(، كالزمخشرم في صفحة: َٕأ(، كمحمكد الكراؽ في صفحة: )ُٓالجرجاكم في صفحة: )

 أ(.ٖٓ)
بيات الشعرية في ثبلثة كعشريف مكضعنا مف الحاشية، فنسب الباحث . لـ ينسب السجاعي األٓ

منيا أحد عشر شاىدنا لقائمييا، كذلؾ بالرجكع إلى المراجع المختمفة، فاألبيات لمشعراء اآلتية 
 أسماؤىـ مع ذكر رقـ الصفحة، في الجدكؿ التالي:

 رقم الصفحة اسم الشاعر رقم مسمسل
 ب(ُْ) األضبط بف قريع ُ
 ب(ّٔ) حطيئةال ِ
 أ(ِْ) العباس بف األحنؼ ّ
 أ(ِٓ) أبك نكاس ْ
 أ(ْٔ) حميد بف ثكر اليبللي ٓ
 ب(ٗٓ) امرئ القيس ٔ
 ب(ّٔ) عرعرة بف عاصية ٕ
 أ(ٕٕ) األحكص ٖ
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 ب(ٖٔ) النعماف بف بشير ٗ
 ب(ٖٔ) حميد األقرط َُ
 أ(َٕ) محمكد الكراؽ ُُ

 –ب ٗيكالن ببل نسبة، كذلؾ في الصفحات التالية: )كىناؾ ثبلثةى عشىرى مكضعنا الشاىد فييا مج
 –أ ْٖ –ب ٖٕ  -ب ّٕ –ب َٕ –ب ٕٔ –أ ُٓ –أ َٓ –ب ْْ –أ ِّ –ب ِْ -بَِ
 ب(.ُٗ
ب(، ُْب(، كعجز بيت في صفحة: )ُْ –ب ِِ. ركل السجاعي صٍدر بيتيف في صفحتي: )ٔ

 ب(.ُْكخمسة أبيات رجز لمبيد بف ربيعة العامرم في صفحة: )
اء الذيف استشيد بيـ السجاعي في حاشيتو أكثرىـ مف شعراء الطبقة األكلى كمف بينيـ: . الشعر ٕ

امرئ القيس. كما نرل مف شعراء الطبقة الثانية لبيد بف ربيعة العامرم، أما شعراء الطبقة الثالثة 
كاحد فيـ اإلسبلميكف كجرير، كالفرزدؽ، كاألخطؿ، كلـ يستشيد السجاعي لمطبقة الرابعة إاٌل ببيت 

 ألبي نيكىاس، كمحدثيف كمحمكد الكراؽ، كًمٍف أبناء عصره كالشيخ أحمد الجرجاكم.
 
 مصادر السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابن عقيل: -ْ

تنكعت مصادر السجاعي، كتعددت مشاربو، حيث اعتمد عمى الكثير مف المصادر في 
 عارؼ العامة.النحك كالمغة كالتفسير كالقراءات كالحديث كالفقو كالتصكؼ كالم

فقد بمغ جممة األعبلـ التي نقؿ عنيا ما يربك عمى مائة كثبلثيف مف أعبلـ النحك كالمغة 
كالتفسير الذيف ينتمكف إلى المدارس النحكية المتعددة، فمف أبرز أعبلـ البصرة مثؿ: سيبكيو، 

لعبلء، كما نقؿ مف كاألخفش، كالخميؿ، كالمبرد، كالزجاج، كابف السراج، كالسيرافي، كأبك عمرك بف ا
ا عمى أعبلـ المدرسة البغدادية،  أعبلـ مدرسة الككفة، مثؿ: الكسائي، كالفراء، كثعمب، كاعتمد أيضن
أمثاؿ: الزجاجي، كالفارسي، كابف جنى، كالزمخشرم، كاألنبارم، كأبك البقاء الكعبرم، كابف يعيش، 

عبلميـ، مثؿ: ابف مالؾ، كابف كالرضٌي، كابف الحاجب، أما المدرسة األندلسية فقد نقؿ مف أ
 عيصفكر، كابف الطراكة، كأبك حياف.

 
كمف عمماء عصره كمشايخو، أمثاؿ: الدنكشرم، كابف السيد البميدم، كالحفناكم، كابف الميت، 

 كالجزكلي، كالطببلكم، كيحيى الشاكم، كالشنكاني.
يد عمى ثبلثيف كتابنا في أما المصادر كالكتب التي اعتمد عمييا السجاعي كذكرىا باالسـ فيي تز 

، فمنيا ما ىك في النحك، مثؿ: شرح الشنكاني الكبير عمى األجركمية، كالتسييؿ كشرحو  شتى العمـك
كالمغني، كالتصريح كشرحو، كالبسيط، كالمفصؿ، كشرح المفصؿ، كاليمع، كالكافية الشافية كشرحيا، 

 ف الحاجب،  كحاشية يس.كشرح الشكاىد لمعيني، كشرح الخبلصة، كالتمكيح، كأمالي اب
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كمنيا ما ىك في المغة، مثؿ: المصباح، كالصحاح، كالقامكس المحيط، كالمزىر، كالمعرب، كشركح 
 الشفا.

 كمنيا كتب التفسير، مثؿ: الجبلليف، كالكشاؼ.
كمنيا كتاب في عمكـ القرآف كىك اإلتقاف، كمنيا في الحديث مثؿ: المنياج كالحمية، كصحيح مسمـ، 

 مع الصغير، كشركح البخارم.كشرح الجا
 كمنيا في الببلغة مثؿ: شرح التمخيص، كعقكد الجماف.

كمنيا في الفقو مثؿ: النكت، كشرح الشاطبية، كمنيا في األدب، مثؿ: شرح المعمقات السبع لمزكزني 
كشرح البردة، كمنيا في التراجـ مثؿ: كفيات األعياف، كمنيا في المعارؼ العامة مثؿ: مجمع 

 .األمثاؿ
ف حاشيتو بصكرة تميؽ بكتاب شرح ابف عقيؿ؛ لتصبح في مصاؼ زيِّ أراد أف يي إف السجاعي 

 الحكاشي المرمكقة.
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 األصول النَّْحِويَّة في فتح الجميل عمى ابن عقيل: -٘
جاعي في شرحو عمى أصكؿ نحكية ثابتة، كىى: السماع، كالقياس، كالتعميؿ، اعتمد الس  

ألصكؿ يعتمدىا عامة النحاة مع التفاكت فيما بينيـ في االعتماد عمى كالتأكيؿ، كاإلجماع، كىذه ا
أصؿ أكثر مف اآلخر، فنجد عند السجاعي  كؿ ىذه األصكؿ في ثنايا حاشيتو عمى شرح ابف 
عقيؿ، كبعد قراءتي لحاشية السجاعي كجدتي أف ىذه األصكؿ قد تفرقت في حاشيتو، كسنعٌرج عمى 

يا السجاعي في حاشيتو عمى ابف عقيؿ، مع ذكر بعض األمثمة كؿ منيا؛ لنعرؼ كيؼ اعتمد عمي
 عمى كؿ أصؿ نحكم، كىى كما يمي:

 
 السماع: -ٔ

الكريـ،  يقصد بو عند النحاة ما ثبت مف كبلـ العرب الذم يكثؽ بفصاحتو، كىذا يشمؿ القرآف
ة بكثرة (، ككبلـ العرب قبؿ البعثة في زمنيا كبعدىا، إلى أٍف فسدت األلسنككبلـ النبي )

ٌلديف الميكى
نا  (ٕ)، كقد كرد في الخصائص(ٔ) : :  قاؿ -كما عرفتو إال صادقنا-: "كحدثني المتنبي شاعري

: كنت عند منصرفي مف مصر في جماعة مف العرب، كأحدىـ يتحدث، فذكر في كبلمو فبلة 
و فيقكؿ لو: : : كآخر منيـ يمقنو سرنا مف الجماعة بينو كبين قاؿيحير فييا الطرؼ، فقاؿ :كاسعة، 

 يحار يحار. أفبل ترل إلى ىداية بعضيـ لبعض كتنبييو إياه عمى الصكاب".
: ")قكلو: كعمـ األشخاص( حاؿ عمـ (ٖ)السماع، قكلو: الس جاعيكمف األمثمة التي استخدـ فييا 

كقكلو: لفظنا منصكب عمى التمييز، أٍم مثمو مف حيث المفظ، كأما نصبو عمى نزع الخافض 
 و مقصكر عمى السماع".فضعيؼ؛ ألن

: ")قكلو: لذكر( أٍم في المعنى ال في المفظ فمك سميت رجبلن بنحك زينب كسعدم، قمت: (ٗ)كقكلو:
زيدات )قكلو:  فقمت:زينبكف كسعدكف، كما أنؾ إذا سميت مؤنثنا بنحك زيد جمعتو باأللؼ كالتاء، 

اهلل   يقاؿلككنيا تكقيفية، فبل  عاقؿ( ال يرد عميو أسماء اهلل كصفاتو؛ ألنو مقصكر عمى السماع؛
ًإنِّي رحيمكف قياسنا عمى ما كرد كىكىاًرثيكف، كالمراد بالعاقؿ العاقؿ حقيقة أك تنزيبلن؛ ليدخؿ نحك: 

ـٍ ًلي سىاًجًديفى  دى عىشىرى كىٍككىبنا كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى رىأىٍيتييي رىأىٍيتي أىحى
لما كصفيا بصفات مف يعقؿ جمعيا  (ٓ)

 ىذا ليس بجمع حقيقة بؿ ممحؽ بو كما أفاده شيخ اإلسبلـ".  يقاؿك ، أوجمع
 

                                                 
 . ٖٔحكاشي جبلؿ الديف المحمي عمى قكاعد اإلعراب (  (ُ
 . َِْ/ُالخصائص (  (ِ
 ب . ّٖانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

 أ. ُِـ التحقيؽ انظر: قس(  (ْ

 .  ْيكسؼ ( (ٓ
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 القياس: -ٕ
ى عمى غير قياس، كالقياس فتحيا، : ")قكلو(ٔ)الس جاعي ؿاق : رضى( بكسر الراء مصدر ًرضن

نما أتى بقكلو: بعد ذلؾ بغير سخط دفعنا لتكىـ أنيا تطمب رضى ما كلك  كىك خبلؼ السخط، كا 
سيف كسككف الخاء مصدر سيٍخط، كقياسو فتحيما كالفىرىح كفي كبلمو مف أنكاع بكجو  كىك بضـ ال

 ".البديع المقابمة بيف الرضى كالسخط
: ")قكلو: إٌف أباىا إلخ( المجد، كالعز، كالشرؼ، كالشاىد فيو استعماؿ األب مقصكرنا في (ٕ)كقكلو

عمى الثالث؛ ألنو يمـز عميو التمفيؽ  األلفاظ الثبلثة؛ ألنو يمـز عميو بحركات مقدرة خبلفنا لمف قصره
:  العيني: كاستعمؿ المثنى في المغة باأللؼ في حالة  قاؿفي المغة الكاحدة، أفاده بعض شيكخنا، 

:  غايتيا ككاف القياس أف يقكؿ: غايتييا، انتيى. كبعضيـ جعؿ األلؼ لئلطبلؽ، قاؿالنصب، ف
 ".ككنو صفة فيككف الضمير عائدنا عمى المجد، كأنَّثى باعتبار

                                                 
 ب .ْانظر: قسـ التحقيؽ (  (ُ

 أ . َِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ
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 التعميل: -ٖ
التعميؿ ىك معرفة السبب أك العمة النحكية في كجو مف كجكه المسائؿ النحكية، كذلؾ إما أف 

 .(ُ)يككف لغرض تعميمي أك لغرض جدلي، كىك ما يسمى بعمة العمة
في استخدامو ألسمكب التعميؿ، فأحياننا يذكر العمة بمفظ صريح مف ألفاظيا،   الس جاعيكقد نكع 

شارات، كنفصؿ ذلؾ كما يمي:  كأحياننا ال يشير إلييا بدالئؿ كا 
 إلى تعميالتو بمفظ صريح من كممة العمة ومشتقاتيا، ومن أمثمة ذلك: الس جاعي إشارة .أ
ضافة سالـ إلى (ٕ)قكلو - : ")قكلو: سالـ جمع في اآلخريف في ضميره كحذؼ؛ ألنو فضمة كا 

ى معنى مف كشرطيا مكجكد، كالعمة في جمع مف إضافة الصفة لمكصكفيا أك اإلضافة عم
لحاؽ كاكه بكاك الجماعة في الفعؿ بجامع الداللة عمى الجمعية،  جمع الكصؼ بالكاك كا 
ككانت كاك الفعؿ أصبلن؛ لككنيا اسمنا، ككاك الكصؼ حرفنا، كالعمـ لتأكيمو بالمسمى 

ذكره شيخنا كالكصؼ، كما أفاده الشاكم، فاألصؿ في الجمع بالكاك كالنكف ىك الكصؼ، 
السيد البميدم، كاحترز السالـ عف المكسر كىك ما تغير فيو بناء كاحدة كيند كىنكد كنحك 

 ذلؾ".
: ")قكلو: ما ال ينصرؼ( أم اسمنا ال ينصرؼ، كىك ما فيو عمتاف مف عمؿ تسع (ٖ)كقكلو -

كأحسف أك كاحدة منيا تقـك مقاميما كمساجد كصحراء كما سيأتي في بابو مفصبلن كحاصؿ 
قساـ ما ال ينصرؼ أحد عشر، كىى: صيغة منتيى الجمكع، كألؼ التأنيث مطمقنا، كىاتاف أ

ىما فيو عمة تقـك مقاـ العمتيف، كالعممية مع التأنيث، أك التركيب، أك العيٍجمىة، أك الكزف، أك 
ك العىٍدؿ، أك زيادة األلؼ كالنكف، كالكصفية مع الثبلثة األخيرة بمعنى أنو إذا اجتمع الكزف أ

 ما بعد مع العممية أك مع الكصفية ميًنعى الصرؼ".
 إلى تعميالتو بمفظ ألن، ومن أمثمة ذلك: الس جاعيإشارة  .ب
ب/ كالصريح في أٌف النكف نفس ِٔفعا إلخ( /ر ف ")قكلو: كاجعؿ لنحك يفعبلف النك : (ٗ)قكلو -

حذفيا لمجـز الرفع، كىك مكافؽ لمختار الناظـ مف أف اإلعراب لفظي، كحينئذ فيؤكؿ قكلو: ك 
كالنصب سمة بحمميما عمى المعنى المصدرم، كالمعنى أف حذؼ المتكمـ النكف عبلمة 
كدليؿ عمى ككف الفعؿ مجزكمنا كمنصكبنا، فبل ينافي أف الحذؼ نفس الجـز كالنصب 
بمعنى األثر، كىذا أكلى لكجييف: مكافقة مذىب الناظـ في الكاقع، كتأكيؿ الثاني ليكافؽ 

نما أعربكا ىذه األمثمة بالنكف؛ لمشابيتيا أحرؼ العمة التي األكؿ إذ ىك ال مناسب تأمٍَّؿ. كا 
                                                 

  . ُْحاشية الحمكم عمى شرح القكاعد (  (ُ
 ب .ُِانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ

 ب . ِٔانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

 أ .ِٔ-بِٔانظر: قسـ التحقيؽ (  (ْ
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الحركات أبعاضيا؛ ألنيا تدغـ في الكاك كالياء، كتبدؿ األلؼ مف النكف في الكقؼ عمى 
االسـ المنصكب المنكف عمى المشيكر، كمف نكف التككيد الخفيفة، كمف نكف إذٍف في 

ا".  الكقؼ أيضن
ا مصدريف لنكرتو كعرفتو بالتشديد، كأما عمى رة كالمعرفة: ىما في األصؿ اسمنك: "ال(ٔ)قكلو -

أنيما مصدراف، التخفيؼ مف نكرتو بكسر الكاؼ فيما مصدراف، كبيذا جمع بيف القكؿ ب
ـى كالقكؿ بأنيما اسم ا مصدريف، ثـ نقبلن كسمي بيما االسـ المنكر، كاالسـ المعرؼ، كقيدِّ

يكجد معرفة إال كلو اسـ نكرة كيكجد كثير مف النكرات ال معرفة  النكرة؛ ألنيا األصؿ إذ ال
لو إذ الشيء أكؿ كجكده تمزمو األسماء العامة، ثـ يعرض لو بعد ذلؾ األسماء الخاصة 

ًلدى فإنو ييسىمَّى إنساننا كمكلكدنا ثـ يكضع لو االسـ العمـ كالمقب كالكنية، كأنكر اآلك دمي إذا كي
، ثـ محدث، ثـ جكىر، ثـ جسـ، ثـ ناـ، ثـ حيكاف، ثـ إنساف، النكرات مذككر، ثـ مكجكد

 ثـ رجؿ، ثـ عالـ، فكؿ كاحد مف ىذه أعـ مما تحتو كأخص مما فكقو".
 ت . التعميل بمفظ كون، ومن أمثمة ذلك:    
: ")العمـ( مأخكذ مف العبلمة فيدخؿ فيو كؿ اسـ معرفة كاف أك نكرة ثـ نقمو النحاة إلى (ٕ)قكلو  -  
سـ اآلتي، كىذا ىك النكع الثاني مف المعارؼ )قكلو: اسـ يعيف إلخ(، األىٍكلىى جعؿ عممو مبتدأ اال

خبره اسـ إلخ ال العكس؛ ألنو ال يخبر عف النكرة بالمعرفة، كألف العمـ ىك المخبر عنو كالمراد 
ضافة باالسـ ىنا ما قابؿ الفعؿ كالحرؼ كالضمير في عممو يجكز ككنو عائدنا عمى االسـ فاإل

بمعنى أم العمـ مف نكع األسماء، كككنو عائدنا عمى المسمى فاإلضافة بمعنى البلـ االختصاصية 
ثـ ىذا التعريؼ عند المصنؼ خاص بالعمـ الشخصي؛ ألف الجنسي عنده نكرة فبل يتعيف فيو لكنو 

 يمكف تناكؿ التعريؼ لو كيراد بالتعييف ما يعـٌ الذىف".
األفعاؿ( مف إضافة الصفة إلى المكصكؼ أك اإلضافة عمى ب ى رً عمي : ")قكلة بً (ٖ)كقكلو: -

ُ  معنى مف كال تككف في ماضي األفعاؿ إال في العطؼ نحك قكلة تعالى:  ِ   إِ قِي ذِّ َُص   اْى

ق بدِ  ذِّ َُص  اْى ُض٘ا ٗ  أ ْقش   ٗ
(ٗ)

 فمفظ )أقرضكا( معطكؼ عمى مصدقيف؛ لككنو في تأكيؿ الفعؿ".، 

 
 

                                                 
 أ . ِٖانظر: قسـ التحقيؽ (  (ُ

 أ .ّٓنظر: قسـ التحقيؽ ا(  (ِ

 ب .ْٓانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ

 . ُٖالحديد (  (ْ
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 التأويل: -ٗ
كيؿ مف األصكؿ النحكية التي تتجمى فييا براعة النحكم عمى مقدرتو عف اإلفصاح إف التأ

 عف التركيب المغكم لمجممة، كبياف الكجو الصحيح الذم ترتكف إليو.
: "مف ذلؾ أف ترل رجبلن قد سدد سيمنا نحك (ٔ)كقد كضح ابف جني في الخصائص التأكيؿ بقكلو

رطاس كاهلل، أم أصاب القرطاس. فىػ"أصاب" اآلف في الغرض ثـ أرسمو فتسمع صكتنا، فتقكؿ: الق
ف لـ يكجد في المفظ، غير أف داللة الحاؿ عميو نابت مناب المفظ بو.  حكـ الممفكظ بو ألبتة، كا 

لرجؿ ميٍيكو بسيؼ في يده: زيدنا، أٍم اضرب زيدنا. فصارت شيادة الحاؿ بالفعؿ بدالن  قكليـ:ككذلؾ 
 مف المفظ بو".

 التأكيؿ في شرحو، كمف األمثمة عمى ذلؾ: جاعيالس  كقد استخدـ 
: ")قكلو: كاألصؿ في المبني أف يسكف األصؿ بمعنى الراجح أك المستصحب مبتدأ (ٕ)قكلو -

ره، أم األصؿ في المبني تسكينو كأطمؽ الناظـ التسكيف كأراد خبكأف يسكف في تأكيؿ مصدر 
؛ لككنو ع رادة البلـز بارة النحاة كألف كصؼ الكممة السككف ال بو السككف مف إطبلؽ الممزكـ كا 

نما كاف السككف ىك األصؿ؛  التسكيف إذ ىك فعؿ الفاعؿ، كألنو يشعر بإزالة حركة مكجكدة كا 
لخفتو، أك ألف األصؿ في اإلعراب الحركة، فالمناسب أف يككف األصؿ في ضده، كىك البناء 

ال مف المبني ما بني عمى نائب  السككف )قكلو: كمنو( أشار بو إلى عدـ االنحصار فيما ذكره
 المذككرات، كبناء األمر عمى الحذؼ، أك بناء اسـ عمى ال كالمنادل عمى الحرؼ".

: ")قكلو: كاستعمؿ مسند مكاف إسناد( تقدـ أف ال يحتاج إلى ذلؾ بؿ يصح إبقاء (ٖ)قكلو -
إذ مصدر مسند بحالو عمى أٍف لك أريد بمسند ككنو مصدرنا ال يحتاج إلى تأكيمو بإسناد 

المزيد يستعمؿ ميمي ا، نحك مدخؿ بضـ الميـ فإف يصح جٍعمو مصدرنا أك اسـ مكاف أك 
 زماف كما أفاده البيكتي".

                                                 
 . ِٖٔ-ِٖٓ/ُالخصائص (  (ُ
 أ .ُٓانظر: قسـ التحقيؽ (  (ِ

 أ . ٗانظر: قسـ التحقيؽ (  (ّ
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 اإلجماع: -٘
ٌجة عمى مف خالفو منيـ". ك (ٔ)بٌيف المبٌرد اإلجماع بقكلو : (ٕ)ابف جني قاؿ: "إجماع النحكييف حي

ٌجة إذا أعطاؾ خصميؾ يدىه أاٌل يخالؼ المنصكص،  "اعمـ أف إجماع أىؿ البمديف إنما يككف حي
كالمقيس عمى المنصكص، فأمَّا إف لـ يعط يده بذلؾ فبل يككف إجماعيـ حٌجة عميو، كذلؾ أنو لـ 
يرد ممف يطاع أمره في قرآف كال سينَّة أنيـ ال يجتمعكف عمى الخطأ كما جاء النٌص عف رسكؿ اهلل 

(مف قكلو: أيمَّتي ال تجتمع عمى ض" :)."نما ىك ًعٍمـ منتىزع مف استقراء ىذه المغة  بللة". كا 
".(ٖ)ابف الطيب الفاسي قاؿك  ـي  : "كعند النحكييف ما أشار إليو مف اتفاؽ أىؿ البمديف. كاهلل أعم

 كمف األمثمة عمى اإلجماع عند السجاعي،  ما يمي:
ِـّ كاألكؿ ىك(ٗ)قكلو - المكصكؿ، كأصؿ معتؿ  : ")قكلو: كسـ معتبلن إلخ( معتبلن مفعكؿ ثافو ًلسى

بكسر البلـ سكنت البلـ األيكلى، كأدغمت في الثانية، كالمعتؿ في عيٍرؼ النحاة ما آخره 
حرؼ عمة كفي عيٍرؼ أىؿ الصرؼ ما فيو حرؼ عمة أكالن أك كسطنا أك آخرنا كالصحيح ىك 

 ما عدا ذلؾ".
غاء في التكسط )قكلو: ال في االبتدا( ال عاطفة عمى محذكؼ أم جٌكز اإلل: "(٘)قكلو -

غازم كال إيطاء بيف االبتدا كابتدا؛ ألف األكؿ ليغىًكٌم  قاؿ ابفكالتأخر ال في االبتداء، 
كمعرفة، كالثاني اصطبلحي كنكرة ا.ق. بؿ فيو جناس تاـ، كال يمنع مف ذلؾ كجكد أؿ في 

 أحدىما؛ ألنيا في نية االنفصاؿ كما ذكره عمماء البديع".
 

ليس بدعنا منيـ، فقد اقتفى أثرىـ كبيـ اقتدل، في استخدامو لنحاة كالشراح ف عقيؿ كغيره مف اإف اب
 لؤلصكؿ النحكية في ثنايا شرحو.

 
 

                                                 
 .  ِٕٓ/ِالمقتضب (  (ُ

 . ُٖٗ/ُالخصائص (  (ِ
 .  ٗٗٔ/ِفيض نشر االنشراح مف ركض طي االقتراح (  (ّ

 ب . ِٕقسـ التحقيؽ انظر: (  (ْ

 ب .  ٖٕانظر: قسـ التحقيؽ (  (ٓ
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 مذىبو النحوي: -ٙ
إف مف خبلؿ استقرائنا لحاشية السجاعي كمف خبلؿ مصادره كالكتب كالعمماء الذيف أخذ 

ف كنت ترل بعض الميؿ  –ال يسير كفؽ مذىب نحكم بعينو  الس جاعيعنيـ يتبيف لنا أف  كا 
لمبصرييف، كما ترل مبلمح المدرسة البغدادية كاضحة جمية، كترل مبلمح المدرسة المصرية،  
ا أك صكابنا مف شتى المصادر، كىك بذلؾ يبرىف عمى ما  كلكنو مع ذلؾ ال يأخذ إال ما يراه صحيحن

 ذلؾ سبيبلن.يذىب إليو مستعيننا بالتعميؿ أك التأكيؿ أك القياس ما استطاع إلى 
 
 :"ما لو وما عميو"حاشية السجاعي في الميزان  -ٚ

ال شؾ أف البشر معرضكف لمنقص كالزلؿ، ككذلؾ أفعاليـ ال تصؿ إلى حد الكماؿ،  
كلذلؾ فإف شرح السجاعي ىك نتاج بشرم اعتراه بعض  –سبحانو كتعالى –فالكماؿ ليس إال هلل 

تمك المرة برزت إيجابيات الحاشية، ككذلؾ ظيرت بعض النقص، كعند متابعتنا النص كقراءاتو المرة 
 الزالت، كلكضع ىذه النص في الميزاف سنبٌيف ما لمسجاعي أكالن، ثـ ما عميو مف مآخذ كىى كاآلتي:

 أوًل: ما لو:
صنع لحاشيتو مقدمة سجؿ فييا اسمو كترجـ البف عقيؿ كابف مالؾ،  فبيف اسـ الكتاب  . أ

مى حاشيتو باسـ لـ ييسـ مف ذم قبؿ، كىك: الفتح الجميؿ الميراد عمؿ عميو الحاشية، كس
 عمى شرح ابف عقيؿ.

 كقؼ السجاعي عمى كبلـ ابف عقيؿ، بكضعو بيف قكسيف، كمف ثـ التعميؽ عميو. . ة
أشرؾ القارئ معو في إعماؿ الفكر كتفتيح الذىف، كتخييره في اختيار ما يشاء مف اآلراء،  . د

 كاألمر المقنع، كالنيي المشفؽ، كالنصح كاإلرشاد.ككذلؾ تنكيع األسمكب ما بيف الحكار، 
االستطرادات المقتضبة المفيدة في مسائؿ نحكية، كفنكف ليغكية مختمفة، مثؿ: الصرؼ  . س

 كالببلغة.
 الترجمة لبعض عمماء المغة، مثؿ: األخفش، كالنحاس. . ج
 ضبط الكممات التي تحتاج إلى ضبط سكاء بالحركات أك باإلشارة إلى ذلؾ بالكبلـ. . ح
 بدا الشارح في مكاضع كثيرة بأنو صاحب منطؽ ككبلـ. . خ
 اإلكثار مف االستشياد بالشعر كاآليات القرآنية. . د

 ثانًيا: ما عميو:
تقطيع الشكاىد سكاء أكانت قرآنية أك شعرية لكؿ كممة أك إعرابيا، مما يبعث عمى تشتيت  . أ

 ذىف القارئ.
 قٌمؿ السجاعي مف االستشياد بالحديث النبكم. . ة
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اشيتو معمكمات تاريخية كتراجـ، كىذا ال داعي لذكره في ثنايا حاشية تيتـ يذكر  في ح . د
 بكتاب نحكم.

ال شؾ أف الحاشية تفيد في تكصيؿ كتكضيح الميراد، لكف كثيرنا، ما أقحـ شرحو إقحاما ال  . س
 فائدة منو.

 النتائج والتوصيات:
 أوًل: النتائج:

 التحقيق من الوصول إلى النتائج اآلتية:بحمد الل تعالى تمكنُت من خالل البحث والدراسة و 
قمتي بتحقيؽ ًسٍفر تراثي ميـ كدراستو لعالـ جميؿ طالما، قبع ىذا المخطكط في غياىب  .ٔ

النسياف عمى مدل مئات السنيف حتى أذف اهلل أف أككف سببنا مع أستاذم الفاضؿ في أف 
 يرل ىذا الكتاب النكر.

 قبؿ مف ىذا الجانب.عىرَّفتي بشخصية نٍحكية ميمة لـ تدرس مف  .ٕ
 لقد اىتـ السجاعي، بشكؿ كبير بالمصنفات الم غكية. .ٖ
 كاف السجاعي ميًقبلن مف الحديث الشريؼ، كىك في ذلؾ يكافؽ جميكر النحاة. .ٗ
 القراءات القرءانية حيجة سكاء كانت متكاترة أـ شاذة. .٘
 .لقد كاف ىناؾ اىتماـ بمناقشة األمكر المغكية كالتفسيرية إلى جانب النحك .ٙ
كضكح شخصية السجاعي في فتح الجميؿ عمى ابف عقيؿ، إذ نراهي يدلي بدلكه في كافة  .7

 المسائؿ المغكية المتنكعة.
سار السجاعي عمى ترتيب األبكاب النحكية عند ابف عقيؿ الذم سار عمى ترتيب أبكاب  .8

الكتب األلفية، لكف السجاعي زاد مف نقؿ الكثير مف اآلراء النحكية، كاعتمد عمى كثير مف 
 كالمصنفات.

 عرج السجاعي في شرحو عمى بعض المسائؿ الببلغية كالصرفية كالمغكية لكف بقمة. .9
ٍفض، إلى جانب  .ٓٔ استخدـ السجاعي في حاشيتو مصطمحات ككفية، مثؿ: نعت، كخى

 المصطمحات البصرية، مثؿ: صفة، كجار كمجركر، كغير ذلؾ.
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 ثانًيا: التوصيات:
ؿ لغة القرآف الكريـ كتاب رب العالميف، فحفظيا سبب مف االعتزاز بالمغة العربية، ألى .ٔ

 أسباب حفظ القرآف الكريـ مف التحريؼ.
يجب دراسة تراث األمة اإلسبلمية كتحقيقو؛ لمكشؼ عف الدرر كالآللئ التي غرقت في  .ٕ

 بحر النسياف، كغياىب الظممات تنتظر مف يخرجيا مف أصدافيا.
ا النحكية منيا؛ ألنيا ىي العمكد الفقرم لكافة العمكـ؛ ضركرة دراسة الشخصيات العممية، كخصكصن  

 لتككف ىذه الشخصيات القدكة الحسنة لطبلب العمـ؛ لتشحذ ىميـ كتقكم عزائميـ.
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 القسم الثاني
 التحقيق

 
 .. وصف نسخ المخطوطةٔ
 ." توثيق ونسبةفتح الممك الجميل عمى شرح ابن عقيل. حاشية "ٕ

 .ور نسخ المخطوطة. صٖ

 .النص ُمحقًقا .3
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 خ المخطوطة:سَ وصف نُ  -ٔ

فتح الممؾ الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ" لمشيخ أحمد بف أحمد حاشية "لقد اعتمدتي في تحقيؽ 
 .الس جاعيشياب الديف بف محمد 

 
 :وىي كما يميليذه المخطوطة ثالث نسخ، 

كرمزت  َُّْ/ٖب المصرية تحت قسـ كرقـ   نحك مكجكدة في دار الكت النسخة األولى .ٔ
 .؛ الكتماليا كعدـ كجكد نقص فيياكاتخذتيا النسخة األساسية، " أ " ليا بًػ

" كرمزت ُّْ/ِ" مكجكدة في دار الكتب المصرية تحت قسـ كرقـ   نحك النسخة الثانية .ٕ
 ليا بًػ " ب".

 َّٖٔ ت قسـ كرقـ   نحكحمحمد بف سعكد، تمكجكدة في جامعة الممؾ  النسخة الثالثة .ٖ
 ." "ج كرمزت ليا بًػ
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 بة:سْ فتح الممك الجميل عمى شرح ابن عقيل" توثيق ونِ حاشية "  -ٕ

فتح الممؾ الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ" حاشية "األدلة الكافية التي تثبت أف  لقد تكافرت لدمٌ 
 :كىيلمشيخ أحمد بف أحمد شياب الديف بف محمد السجاعي، 

 كدعا لنفسو كالبف عقيؿ. ،السجاعي في كرقة العنكاف عمى أنيا حاشية عمى ابف عقيؿ صَّ نى  .ٔ
ا،  .ٕ كسميتيا فتح الجميؿ عمى شرح ابف : "(ٔ)قكلوعمى اسـ الحاشية بكنىصَّ السجاعي أيضن

 ."عقيؿ
نسبة أصحاب التراجـ الكتاب لمشيخ أحمد بف أحمد شياب الديف بف محمد السجاعي  .ٖ

 ،ُِ-َُ/ُِكعمي مبارؾ في الخطط التكفيقية  ،ُٕٓ/ُثار كالجبرتي في عجائب اآل
 ،َِٔ/ّكبرككمماف في تاريخ األدب العربي  ،ُٕٗ/ُكالبغدادم في ىدية العارفيف 

 .ّٗ/ُاألعبلـ كالزركمي في  ،ََُٓكسركيس في معجـ المطبكعات العربية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ب .ِانظر: قسـ التحقيؽ ( (ُ
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 ب/ بسـ اهلل الرحمف الرحيـُ/
قامة  ،ينوشأف مف انتصب فنصر د ، كعزٌ الحمد هلل الذم رفع قدر مف انخفض بربكبيتو كا 

 لو كأصحابوآ عمى ، كصمىكالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا كمكالنا محمد ذم الجاه الرفيع ،فتيجٌ حي 
 كبعد: ،كالحصف المنيع ،ي القكة في الديفكلً أي 

حفظيما اهلل كالمسمميف -حمد بف الشيخ أحمد السجاعي أفيقكؿ المرتجى شكر المساعي 
أجزؿ اهلل لي - قد طمب مني بعض األحباب -رؼ العميةالحنفية، كأسكنيما كمحبييما الغ بالطاقة

كتب حاشية عمى شرح قاضي القضاة بالديار المصرية بياء الديف بعد المرة أف أ المرةى  -كليـ الثكاب
مف كلد عقيؿ بف أبي طالب كلد في محـر سنة ثماف كسبع  (ٔ)عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ

 ، كتكفيما تحت أديـ السماء أنحى مف ابف عقيؿ ::  قاؿأف  كالـز أبا حياف إلى ،كتسعيف كستماية
-و إلى ما طمب فأجبتي  ،مامو الشافعيكا  مامنا إا مف ضريح فف قريبن كدي  ،سنة تسع كستيف كسبعمائة

شمكني كما عمى شرح العبلمة األ كمعكالن ا في ذلؾ االختصار، سالكن  -دب، كبمكغ األرجاء عكف اهلل
كنحك  ،سبلـلشيخ اإل (ٕ)خير ىذا كحكاشي ابف الناظـعمى كصمى  ،ركتبو عميو مشايخنا األخيا

 . ذلؾ مما تراه مف فتح السبلـ كسميتيا فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ
كىذه طريقة   يقاؿفعبر عنو  ،انزؿ ما سيحصؿ منزلة الحاصؿ تجكزن  محمد(قاؿ  قكلو:)

 ،ؿ في المستقبؿ بالقكؿ في الماضينو شبو القك تجكز في التنزيؿ ال في الفعؿ أك أفال ،اةحالن
كبلـ ا لظاىر الفعؿ خبلفن فبل تنزيؿ عندىـ في  ،كاستعار الفعؿ بالتبعية لذلؾ كىذه طريقة البيانييف

كىك إماـ في العربية  ،كلقبو جماؿ الديف عبد اهللككنيتو أبك  ،كمحمد اسـ الناظـ ،(ٖ)شمكنياأل
تكفي بدمشؽ الشاـ سنة  ،ليؼ العديدة النافعةلتآ، لو اب/ كصبلح متيفِكالمغة مع ديانة كعفة /

                                                 
مػف أئمػة النحػاة كمػف  بػف محمػد القرشػي اليامشػي، ىك أبك محمد بياء الديف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل( (ُ

حيػاف: مػا  كقػاؿ ابػف ،سػمو كعػبل ذكػرهكاشػتير ا ،كقرأ القراءات عمى التقي ،شيكخو العبلء القكنكم كالقزكيني كالصايغ
 خمػك مجمسػو مػف المتػردديف إليػو،ا عػف غشػياف النػاس كال يمترفعنػ ا،تحت أديـ السماء أنحى مف ابف عقيؿ. كػاف مييبنػ

كمف كتبو شرحو عمػى األلفيػة اء الديار المصرية مدة قصيرة، كلي قض في لسانو لثغة.ا، كثير العطاء لتبلميذه، كريمن 
. انظر: البدر الطالع نة تسع كستيف كسبعمائة مف اليجرةفاتو في القاىرة في س، ككانت ك ييؿ الفكائدكالمساعد في تس

  . ٗٔ/ْكاألعبلـ  ُِّ/ٔشذرات الذىب  ّٖٔ/ُ

نة سػت كثمػانيف ، بػدر الػديف ىػك ابػف نػاظـ األلفيػة مػات سػمحمد بف محمد بف عبداهلل بف مالػؾ، أبػك عبػداهللكىك (  (ِ
 :. انظػػرلفيػػة يعػػرؼ بشػػرح ابػػف النػػاظـ، كالمصػػباح فػػي المعػػاني كالبيػػاف، كشػػرح الميػػة األفعػػاؿلػػو: شػػرح األ ،كسػػتمائة

 . ُّ/ٕكاألعبلـ  ّٖٗ/ٓكشذرات الذىب  ِِٓ/ُكبغية الكعاة  ّّٕ/ٕالنجـك الزاىرة 

 .  ُٔ/ُشرح األشمكني (  (ّ
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ا كسبعيف سنة ككفاه شرفن  عمى المكحدة كستمائة كىك ابف خمسإحدل كاثنتيف كسبعيف بتقديـ السيف 
 .عنو  (ٔ)أخذ اإلماـ النككم

نما عبد اهللأم بالكاسطة إذ أبكه حقيقة ىك  ((ٕ)ابف مالؾ :قكلو) ثر النسبة إليو آ بف مالؾ كا 
بو كذلؾ  ظيار المبتدأ أتىبالقطع كا   كقكؿ الناظـ ىك ابف مالؾ: (ٖ)الشاطبي :  قاؿ ،ه بوالستشياد

ليميز  ؛ني بيذه الجممةكا   ف كاف قميبلن ، كذلؾ فييا جائز كا  ف الصفة التي ىي ابف مالؾ صفة بيافأل
 .لما في اسمو مف االشتراؾ  المصنؼ عف غيره

لفتنا  ،التفت إلى ضمير المتكمـ يبة لكنومقتضى إليؾ محمد بياف الغ (ربىحمد أ :قكلو)
، بخبلؼ االسمية التجديدم المناسب لممقاـباالستمرار  شعاراإلكاختار ىذة الصيغة لما فييا مف 

ف أفادت التجدد لكف ، كالثانية كا  ف أشعرت باالستمرار لكف ال تفيد التجددكا   ف األكلىكالماضكية؛ أل
 .ىر ال داللة ليا عمى االستمرار كما ىك ظا

، كىك مف قبيؿ األعبلـ الجزئية الشخصية ؿ مف ربي،كبد ،بالتغيب عطؼ بياف اهلل( :قكلو)
 .ا لبعضيـ ا بالعمة خبلفن ف كاف ال يعبر بذلؾ تا كبا كليس عممن كا  

المتناع  أعني؛ح ال دى مٍ حاؿ الزمة أك منصكب عمى المدح بفعؿ الئؽ كىا خير( :قكلو)
مذىب غير  مما قبمو ىؿ كيجكز جعمو بدالن  ،نعت التخصيصفي غير  فالمحققيالتقدير بو عند 

شيخ ، فـٍ عى مع اختبلؼ المعنى نى  ا كخطناكىك اتفاؽ كممتيف لفظن  ،كفى البيت جناس تاـ ،الجميكر
ألنو صفة  ثاني؛بلؼ العمـ كثير االستعماؿ بخألنو  ؛ااإلسبلـ يجكز في مالؾ األكؿ حذؼ ألفو خطن 

. 
معناىا البعدية كليست  ،حمد كمقارنة لفظ آلخرنة مف فاعؿ أكحاؿ مقار ا( مصمي   :قكلو)ل

 ،كمف المبلئكة االستغفار ،عميو مف ترؾ الصبلة معناىا مف اهلل الرحمة أ/ِمنكية لما يمـز / حاالن 
 .فى المعنى معترض ا كعيف كماا لفظي  فيى مشتركة اشتراكن  ،ع كدعاءر  ضى كمف غيرىـ تى 

                                                 
مػػة بالفقػػو كالحػػديث عبلٌ  ،ريػػاي أبػػك زكىػػك يحيػػى بػػف شػػرؼ بػػف مػػرم بػػف حسػػف الحزامػػي الحػػكراني النػػككم الشػػافع(  (ُ

، لػػو تصػػانيؼ كثيػػرة منيػػا: تيػػذيب األسػػماء ككفاتػػو سػػنة سػػت كسػػبعيف كسػػتمائة ،مكلػػده سػػنة إحػػدل كثبلثػػيف كسػػتمائة
كشػػػذرات الػػػذىب  ُٖٕ/ٕ: النجػػػـك الزاىػػػرة كالمغػػػات، كالمنيػػػاج فػػػي شػػػرح صػػػحيح مسػػػمـ، كريػػػاض الصػػػالحيف. انظػػػر

 .َُٓ-ُْٗ/ٖ ـكاألعبل َِِ/ُّكمعجـ المؤلفيف  ّٔٓ- ّْٓ/ٓ

بف مالؾ جماؿ الديف، إماـ العربية، كلد سنة ستمائة كتكفي سػنة اثنتػيف كسػبعيف كسػتمائة.  عبد اهللىك محمد بف (  (ِ
كفػكات  َُٖ/ِكغايػة النيايػة  َُّ/ُلو مؤلفات كثيرة منيا: األلفية كالتسييؿ، كالكافية الشافية. انظػر: بغيػة الكعػاة 

 .ِّّ/ٔكاألعبلـ  َْٕ/ّالكفيات 

ػػا بالحػػديث كالتفسػػير   ىػػك القاسػػـ بػػف فيػػرة(  (ّ بػػف خمػػؼ بػػف أحمػػد الرعينػػي، أبػػك محمػػد الشػػاطبي، كػػاف ضػػريرنا عالمن
كالمغة، لو قصيدة في القػراءات تعػرؼ بالشػاطبية، كلػد سػنة ثمػاف كثبلثػيف كخمسػمائة كتػكفي سػنة تسػعيف كخمسػمائة. 

 . َُٖ/ٓكاألعبلـ  َُّ/ْالذىب كشذرات  ُٕ/ُككفيات األعياف  َِ/ِانظر: غاية النياية 
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ك المخير مف اهلل فعمى األكؿ مأخكذ مف النبكة عمى غيره أأم المرتفع  (عمى النبي قكلو:)
كال كراىة  ،كعمى الثاني مف البناء الذم ىك الخبر كفى نسخة عمى الرسكؿ ،بمعنى المكاف المرتفع

 .ألف السياؽ داؿ عمى التعظيـ  ؛فى ذلؾ
نفتاح ما ؛ لتحير كما كااكالكاك ألفن  ،قمبت التاء طاءن  صمو مصتفىكأ ،المصطفى( : (ٔ)قكلو)

 .أم المختار  ياقبم
د عمى ذلؾ كلعؿ كجو االقتصا شمكني،مب كذا ذكره األبني ىاشـ كالمط كالو( أم :قكلو)

يماف بسيد لـ يأت باعتبار كصفيـ باإل اإلتباعفسره بمطمؽ  هذلك ا شرافن أ فبالمستكمميصحة كصفيـ 
 .دناف صمى اهلل عميو كسمـ عكلد 

احيف الشرؼ كالشرفا بفتح الشيف أم لعاـ الن مميف أمكبمعنى الكا المستكمميف( :قكلو)
ف ستعك أكأستعيف أصمو  قكلو:كعظما ك  ك بعضيما جمع شريؼ كعظيـأ فالمستكممي :قكلومقبكؿ ل
فقمبت الكاك ياء أم اطمب منو اإلعانة في نظـ ألفية، كانما  لى الساكف قبمياحركة الكاك إ نقمت

ىى ال يستعاف عمييا كفي الكبلـ ية بمعنى المنظكمة ك لفاحتيج إلى تقدير ىذا المضاؼ ألف األ
متعمؽ معنى عمى ألف اإلعانة كما يصرؼ المطمؽ الذم ىك  استعارة تبعية حيث شبو االستعبلء

، كنقؿ في التمريف إف كاستعار في بتبعية ذلؾ التشبيو ،بالظرفية المطمقة بعمينما تتعدل منيا إ
 .لغة قميمة  تعديتو بقي
كؿ شطر بيت كال يقدر  فٌ ذلؾ الجبلؿ عدتيا ألؼ بيت أك ألفاف بناء عمى أ( ألفيو :وقكل)

إلى المفرد كالمثنى ب/ النسب ّلفيف تساكم /سبة ألفية إلى أمع ذلؾ في النسبة كما قيؿ أم في ن
  .تي انتيىكما سيأ

 :  قاؿميماتو مجمكعة فييا كخمط مف غراضو كجؿ أم أ( ومقاصد النحك بيا محكي :قكلو)
لقكلنا عمـ العربية المطمؽ عمى  ، كالمراد بالنحك المرادلفيةمقاصد النحك اسـ كتاب نظمو في األف أ

، ال ما يقابؿ التصريؼ كما يعرؼ بو ذكاتيا صحة كاعتبلالن  ا كبناءن عرابن الكمـ إ كاخرأما يعرؼ بيا 
تماعيا مع الياء ؛ الجقمبت الكاك الثانية ياءن  كأصؿ محكية محككية (ٕ)فاد الحافظ السيكطيكما أ

كالباء في بيا بمعنى في مف ظرفية  ،جؿ الياءما بالسككف ثـ قمبت الضمة كسرة؛ ألحداىكسبؽ إ
 .لفاظ باعتبار داللتيا عمى المعاني كاأللفية اسـ لؤل ف المقاصد معافو داؿ ألالمدلكؿ في ال

                                                 
 ساقطة مف نسخة "ب" . قكلو:كممة   ((ُ

خ أديػب، ىك أبك عبد الرحمف بف أبي يكر بف محمد سابؽ الديف الخضرم السيكطي جبلؿ الديف إماـ حػافظ مػؤر (  (ِ
النحػك، كبغيػة  لو نحك ست مائة مصنؼو مف أىميا: اإلتقاف في عمـك القرآف، كاألشباه كالنظائر، كاالقتراح في أصكؿ

. انظػػر: الضػػكء البلمػػع نة تسػػع كأربعػػيف كثمانمائػػة، تػػكفي سػػنة إحػػدل عشػػرة كتسػػعمائة، كلػػد سػػالكعػػاة، كىمػػع اليكامػػع
 . َِّ- َُّ/ّكاألعبلـ  ُٓ/ٖكشذرات الذىب  ٓٔ/ْ
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ببو العادم نسبة التقريب إلييا مجاز عقمي مف إسناد الفعؿ إلى سقصى( ألتقرب ا :قكلو)
بعد تقريب ، أم األقصىا مف تقريب األال فالمقرب حقيقة ىك اهلل تعالى كيمـز عرفن لممبلبسة كا  

 .فاندفع ما لبعضيـ  ،اكليس المزكـ عقمي   ،البعيد
ا كال بدع في ككف اإليجاز سببن  : السيكطي قاؿ ،بمفظ مكجز( أم بسبب لفظ مكجز :قكلو)

ف تككف الباء بمعنى مع ، كيجكز أكرمت عبداهللكرمتو دكف كأكما في رأيت عبداهلل كأ (ٔ)لمفيـ
 .عمى التحقيؽ  كالن المعنى أ (ٕ))كالمكجز قميؿ الحركؼ كثر(

يصاؿ معانييا ؿ المعجمة أم العطاء شبو األلفية في سرعة إكتبسط البذؿ(  بالذا :قكلو)
نجاز ، كاإلثبات الكعد تخييؿا  ، ك نساف يفي بما يعد عمى سبيؿ االستعارة المكنيةعند سماع ألفاظيا بإ

  .(ٗ)غير ذلؾ (ٖ)كما بعده ترشيح كيحتمؿ
بكعد منجز( أم سريع الكفاء كبينو كبيف مكجز الجناس لبعد المخرج بيف الكاك : قكلو)

نما قيد بالكعد مع أف اإلعطاء بدكنو أبمغ في المدح؛ ألكالنكف ال مضارع  خبلفن  ف فيـ ا لبعضيـ، كا 
فاده ألفاظيا كما أ أ/ّ/ لييا كتصكربد مف االلتفات إ بمجرد كجكدىا بؿ ال المعاني منيا ال يحصؿ

 .كالجيـ في منجز كمكجز يصح فتحيا ككسرىا  (٘)ابف قاسـ
سناد االقتضاء إكتقتضي( : قكلو:) الطالب حقيقة إنما  مجازافذا المعنى لييا بيأم تطمب كا 

؛ أل تمـز الرضى أم اعتقاد كماليا في الكاقع نيا الشتماليا عمى المحاسف تسىك ناظميا أك تستمـز
ك المجاز ى جية االستعارة التبعية أكبمعنى تدؿ فيك مف قبيؿ نطقت الحاؿ بكذا أم دلت عم

 .المرسؿ 
، كىك خبلؼ ( بكسر الراء مصدر رضى عمى غير قياس كالقياس فتحياارضن : قكلو)

نما أ كىك بضـ تطمب رضى ما كلك بكجو ا لتكىـ أنيا بعد ذلؾ بغير سخط دفعن  قكلو:تى بالسخط كا 
نكاع البديع المقابمة بيف ح كفي كبلمو مف أرى كقياسو فتحيما كالفى  ،السيف كسككف الخاء مصدر سخط

 .الرضى كالسخط 

                                                 
 ساقطة مف " ج" مكجكدة في " أ" ك" ب" . (  (ُ

  .  ِٓ/ُانظر: حاشية الصباف (  (ِ

 في "ب" احتمؿ . (  (ّ

يبلحظ أف السجاعي يعالج شرح األلفية معالجة نحكية كلغكية كببلغية لمكصكؿ إلى مراد أبياتيا، كيسدليـ ثقافتو   ْ
 الدينية كالثقافية في بياف ىذا المراد.

زىرم تكفي بمكة سنة اثنتيف كتسعيف كتسػعمائة لػو عػدة لصباغ العبادم المصرم الشافعي األىك أحمد بف قاسـ ا(  (ٓ
 ، كحاشية عمى شرح، كشرح الكرقات إلماـ الحرميفى شرح جمع الجكامع في أصكؿ الفقو: حاشية عممنيا، مصنفات
 . ُٖٗ/ُكاالعبلـ  ّْْ/ٖانظر: شذرات الذىب  كفيو كفاتو سنة أربع كأربعيف كتسعمائة. ،المنيج



 9ٙ 

، كفيو ىا كمعنن ابف قاسـ فائقة لفظن  قاؿاسـ فاعؿ مف فاؽ أم عبله بالشرؼ  فائقة( :قكلو)
، كالرفع عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ كالحر تقتضيكجو الثبلثة النصب عمى الحاؿ مف فاعؿ األ

 .أللفية نعت 
كاف  (ٕ)الشيخ يحيى الشاكم قاؿ ،(ٔ)ابف معط( ىك أبك الحسيف يحيى بف معطي :قكلو)

الخركج  حيف، (ٗ)ثـ تشفع كابف مالؾ كأبي حياف، (ٖ)بي مكسى الجزكليبالجزائر عمى أ ا كتفقومالكي  
لقاىرة سنة مات باد ذلؾ بعا، كيمكف الجمع بأنو تحنؼ حنفي  نو كاف مف الغرب لكف نقؿ بعضيـ أ

كمكلده ، اهلل عنو ير الخندؽ بقرب تربة اإلماـ الشافعي رضيكدفف عمى شفثماف كعشريف كستماية، 
 .سنة أربع كستيف كخمسمائة 

                                                 
كاسػع الشػيرة  لعربيػة كاألدب،الزكاكم، أبك الحسيف، زيػف الػديف: عػالـ باىك يحيى بف عبد المعطي بف عبد النكر (  (ُ

ؿ كرغبػػو الممػػؾ الكامػػا، فػػي المغػػرب كالمشػػرؽ. نسػػبتو إلػػى قبيمػػة زكاكة )بظػػاىر بجايػػة فػػي إفريقيػػة( سػػكف دمشػػؽ زمننػػ
ػذى ،  فػي الجػامع العتيػؽ بالقػاىرة فسػافر إلييػا كدٌرس بيػا األدبمحمػد فػي االنتقػاؿ :  إلػى مصػر،  قىػٍد أىخى كتػكفي فييػا كى

ٍف: أىبًػي ميكٍ  . أشػير كتبػو "سىػعى ٍكًلػيِّ زي معػو ترجمػة ىكلنديػة طبعػت  ط" فػي النحػك، -لػدرة األلفيػة فػي عمػـ العربيػة اى الجي
فػػػي النحػػػك، ك"ديػػػكاف " خ -كتعميقػػػات، ك"المثمػػػث" فػػػي المغػػػة، ك"العقػػػكد كالقػػػكانيف" فػػػي النحػػػك، ك"الفصػػػكؿ الخمسػػػكف 

 ،"خ -الجميػرة"، ك"البػػديع فػي صػناعة الشػػعر ك"نظػـ ألفػاظ  خطػب"، ك"ديػكاف شػعر"، ك"أرجػػكزة فػي القػراءات السػػبع"،
ػػػاتى ًفػػػي ًذم القىٍعػػػدىًة،  ػػػافو كى مى ػػػنىةى ثىمى ًسػػػتِّ مائىػػػةو، سى ككفيػػػات األعيػػػاف  ّٓ/َِ. انظػػػر: معجػػػـ األدبػػػاء ًبًمٍصػػػرى ًعٍشػػػًرٍيفى كى

 . ُٓٓ/ٖكاألعبلـ  ٔٔ/ْكمرآة الجناف  ُِٗ/ُّكالبداية كالنياية  ُُٓ/ّكالمختصر في أخبار البشر  ِٕٗ/ٔ

قيػاء المالكيػة. قمػت:: مػف فكم المميػاني الجزائػرم: مفسػر، زكرياء الشػا أبكف محمد بف محمد بف عبد اهلل، يحيى ب(ِ) 
" المتػكفي لعمو يعني "تحرير الكبلـ في مسػائؿ االلتػزاـ" المطبػكع بفػاس، كىػك لكالػد صػاحب الترجمػة "محمػد بػف محمػد

كأقاـ مدة بمصر في عكدتو مف الحج  د بمميانة كتعمـ بالجزائر.كما تقدـ في ترجمتو. كلأربع كخمسيف كتسعمائة  سنة
 لمحج، راحبلن ، كمات في سفينة، زىر. ثـ رحؿ إلى سكرية كالرـك )تركيا(أربع كسبعيف كألؼ، كتصدر لئلقراء باأل سنة

مى شرح حاشية ع ،"خ -قد فيما أخذ اهلل عمينا مف العيد تككيد العكشركح، منيا " كنقؿ جثمانو إلى القاىرة. لو حكاشو 
كمػػػات بػػػيف أبػػػي حيػػػاف المحاأـ البػػػراىيف لمسنكسػػػي، كرسػػػالة فػػػي "أصػػػكؿ النحػػػك" ك"شػػػرح التسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ" كلػػػو "

كالضػػكء  َْْ/ُكخبلصػػة األثػػر  ٗٔ/ٖاألعػػبلـ  .ألػػؼ كسػػت كتسػػعيفسػػنة  ، كتػػكفي" فػػي األزىريػػةخ -كالزمخشػػرم 
 . ِِٕ/ُّكمعجـ المؤلفيف  ُْْ/ٓالبلمع 

تصدر لئلقػراء  أبك مكسى: مف عمماء العربية.البربرم المراكشي،  الجزكليف عبد العزيز بف يممبخت ىك عيسى ب (ّ)
، رسالة فػي النحػك، ك"شػرح أصػكؿ ابػف السػراج" "خ -جزكلية البالمرية، ككلي خطابة مراكش، كتكفي فييا. مف كتبو "

جنػػي لػػديكاف المتنبػػي" كتػػكفي سػػنة  ختصػػر شػػرح ابػػفم، ك"األمػػالي" فػػي النحػػك، ك""ط -ك"شػػرح قصػػيدة بانػػت سػػعاد 
نباه الركاة ِّٔ/ّْريخ االسبلـ . انظر: تاستمائة كسبع  . َُْ/ٓكاألعبلـ  ْٖٖ/ّككفيات األعياف  ّٖٕ/ِ كا 

، كلػػد سػػنة أربػػع كخمسػػيف يػػاف الغرنػػاطي األندلسػػي أبػػك حيػػافىػػك محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عمػػى بػػف يكسػػؼ بػػف ح(  (ْ
مػػف كبػػار عممػػاء العربيػػة كالتفسػػير، لػػو مػػف الكتػػب الكثيػػر، أشػػيرىا:  ،ائة، كمػػات سػػنة خمػػس كأربعػػيف كسػػبعمكسػػتمائة

 َِٖ/ُكبغيػة الكعػاة  َِّ/ْ: الدرر الكامنة انظر .مـ العربية، كالممحة البدرية في عالبحر المحيط، كتحفة األديب
 .ُِٓ/ٕكاألعبلـ  ُٕ/ْكفكات الكفيات 
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يسبؽ  قكلو:ز ابف قاسـ جعؿ كجكٌ  فالباء لمسببية، أم بسبب سبقو عمىَّ  ،كىك بسبؽ( قكلو:)
يسبؽ كيككف الغرض مف ىذه الجممة اإلشارة إلى فضيمة س ممتمىكام كىك  قكلو:آخر عف  خبر
 . حائز تفضيبلن  :قكلوثـ اإلشارة إلى فضيمة أخرل ب ،السبؽ

بمعنى ضمو كجمعو أم حائز  حائز اسـ فاعؿ مف حاز الشيء( حائز تفضيبلن  :قكلو)
رادة السبب لكسر  ؛ف التفضيؿ صفة لممفضؿألؾ كذل ؛سبب لمتفضيؿ أك أف مف إطبلؽ المسبب كا 

 .ا لو كقد عممت جكاب ذلؾفكيؼ يككف حائزن  ،ب/ ال البف معطو ْالضاد /
مستحؽ ثنائي الجميبل صفة مخصصة عمى القكؿ بأف الثناء في مستكجب( أم : قكلو)

كاهلل  قكلو:ك دفع احتماؿ إرادة المجاز عمى القكؿ بأنو حقيقة في الجميؿ فقط )غير الجميؿ أ
 .ى ا إنشائية معنن كىذه خبرية لفظن  ،أم يحكـ كيقدر ،ي(يقض

ابف  قاؿ كافره( قكلو:) ،كتنكينيا لمتكثير كالتعظيـ ،بيبات( جمع ىبة كىى العطية: قكلو)
يعقؿ يعامؿ معاممة المفرد في ف جمع ما ال  أل ؛صح كصؼ الجمع كىك ىبات بالمفرد :قاسـ
لتناسبيا  ؛نما لـ يعبر بنعت الجمع إشارة إلى أنياا  ك  ،: الجذكع انكسرت كمنكسرةنحك ،كفعمو كصفو

 .ي خكاصيا الجميمة كأنيا نكع كاحدف
 األشمكني: كما قاؿلي كلو( كاف األحسف أف يقكؿ  :قكلو)

 ة حمَ ا والرَّ ضَ ي بالر  قضِ يَ  واللُ 
 

  (1)ةمَ األُ  يعِ مِ جَ و ولِ لَ ي وَ لِ  
ف الحسية كالمعنكية بأ اتب اآلخرةكالمراد بيا مر  ،جمع درجة في درجات اآلخرة( :قكلو) 

سبؽ لمدار  (ٕ)ف ابف معطيأل أك ،ألنيا عند العاقؿ ؛يكثر اإلعطاء منيا كاقتصر عمى اآلخرة
إال فييا كقد أفردت الكبلـ عمى ىذه الخطبة بتأليؼ جمعت ال يظير  فالدعاء بالنسبة إليو ،اآلخرة

  .فيو أنكاع الدرر كالمسائؿ الفرد فارجع إليو إف شئت
 ،ما كاقعة عمى الكمـ كالضمير في الصمة عائد عمى الكبلـ الكبلـ كما يتألؼ منو( :قكلو)

 بأفٌ  لككنيا صمة جرت عمى غير مف ىي لو كأجيب ؛فيرياف الكاجب إبراز الضمير عند البصفك
فأكجبكه  ا أك فعبلن ف فصمكا في كجكب إبراز الضميريف ما إذا كاف المحتمؿ لمضمير كصفن يريالبص
كمف الترجمة ، (ٖ)البيكتي في باب المبتدأ كالخبر كما أفاده كذا نقمو الراعي ،ألكؿ دكف الثانيفي ا

                                                 
 .  ِٗ/ُكحاشية الصباف  ِِ/ُشرح األشمكني  ((ُ

 "ج" ابف معط . في(  (ِ

الحنبمي: شيخ الحنابمػة بمصػر فػي عصػره.  البيكتيىك منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس  (ّ)
ط(  -المختصر مػف المقنػع )الركض المربع شرح زاد المستقنع  :منيابيكت( في غربية مصر. لو كتب، نسبتو إلى )

ط(  -لنيػى لشػرح المنتيػى ا أربعة أجزاء، فقػو، ك)دقػائؽ أكلػى ط( -ع لمحجاكم )كشاؼ القناع عف متف اإلقنافقو، ك
. انظػػر: األعػػبلـ ، كتػػكفي سػػنة ألػػؼ ككاحػػد كخمسػػيفخ( -)إرشػػاد أكلػػي النيػػى لػػدقائؽ المنتيػػى بيػػامش الػػذم قبمػػو، ك

 . ِِ/ُّكمعجـ المؤلفيف  َّٕ/ٕ
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كحذؼ ذلؾ  ،لؼ منوما يتأأم ىذا باب شرح الكبلـ كشرح  ،خبر لمحذكؼ عمى تقدير مضافيف
ثر حافر فرس أم مف أ أ/ْ/ (ٔ)ثر الرسكؿ، ففي التنزيؿ فقبضت قبضة مف أجائز عند الكضكح

لى تقدير مضاؼ أك أكثر فبل حاجة إلى مما يحتاج إ كيقاس بذلؾ باقي التراجـ اآلتيةالرسكؿ 
 .التصريح بذلؾ فيما يأتي 

نما يتكمـ إذ كؿ ذم فف ، إال ينبغي أف تجعؿ ىذه اإلضافة لبلحتراز :ابف ىشاـ قاؿ، كبلمنا( :قكلو)
االعتبار ال يمنع االحتراز ف ككنو إنما يتكمـ بيذا أبف قاسـ باىؿ فنو كدكره أاعتبار اصطبلح 

ضافة الحتراز كالتنبيو عمى ذلؾ ف االصطبلحات قد تتخالؼ فيقصد مف التنفيذ باإلأل ؛المذككر
  .(ٕ)انتيى

خبره ما قبمو كمنيا إذا الكمـ مبتدأ أكؿ خبره  أف الكمـ مبتدأعاريب منيا أفي  الكمـ( :قكلو)
ا خيرن ا كتأف في النظـ تقديمن أك  ،محذكؼ خبر (كاسـ كفعؿ ثـ حرؼ) قكلو:كممة ك  جممة كاحدة،

أف المراد بالكممة في ، لكف يرد عمى ىذا كىى اسـ كفعؿ كحرؼ ،صؿ الكمـ كاحدة كاسموا كاألكحذفن 
المفيـك  ،لخا عنيا باالسـ إفراد كالمراد بالكممة التي تقع مخبرن احدة كممة إلى صدؽ، أم اإلك  قكلو:

اـ كثـ في دأف ىذا شبو االستخ :قاؿف ي: إال أعبلمة البيكتيال قاؿ ،كحينئذ يتغاير الضمير كمرجعو
 . حرؼ بمعنى الكاك (ثـ) قكلو:

لفاظ المشددة الكاقع في الشعر يجب تخفيفو كال يجكز الكقؼ ىك كغيره مف األعما(  قكلو:)
أم شمؿ  ،كىك فعؿ ماضي بمعنى شمؿ (ٖ)فاده ابف غازم؛ لئبل ينكسر الكزف كما أعميو بالتشديد

ريد شمؿ الثبلثة ، سكاء أثة ثـ يحتمؿ أف المراد مطمؽ لمشمكؿ فبل يستمـز انفراده عنيا في مادةلثبل
فيستمـز الثبلثة كاألكؿ  ؛امطمقن  ف المراد شمميا شمكالن ، كيحتمؿ أأم مجمكعيا كشمؿ كؿ كاحد منيا

 ،ب االنفرادمنو ينفرد عنيا في المركإلفادتو بأ ؛مف حيث المفظ كالثاني أكؿ مف حيث المعنى أكؿ
كاسـ فاعؿ كأصمو عاـ  جعمو فعبلن  ، كزيادة بخبلؼيقتضي المشاركةكغبلـ زيد ألف أفعؿ التفضيؿ 

ا بؿ نو ال يفيد مع ذكر صريحن إصمو بار فأك لمتخفيؼ كما في بر ك حذفت األلؼ لمضركرة أ
 . ا محذكفيفب/ كمعطكفن ٓا /ف ىنا عاطفن بمبلحظة أ
ثاني كسكغو  أ، ككبلـ مبتداالبتداء بو التنكيعتدأ كتنكع كممة مبككممة بيا كبلـ(  قكلو:)

نيـ لـ يذكركا ذلؾ مف بأ كرده بعض مشايخنا ،كذا في المعرب ،ككنو نائب فاعؿ في المعنى
                                                 

 .ٔٗسكرة طو:   ُ
 في ساقط مف " ب" .(  (ِ

سي. أبػك عبػد اهلل: مػؤرخ حاسػب فقيػو، مػف بف عمي بف غازم العثماني المكنا محمد بف أحمد بف محمد بف محمد( (ّ
كمػػف المالكيػػة، مػػف بنػػي عثمػػاف قبيمػػة مػػف كتامػػة بمكناسػػة الزيتػػكف كلػػد بيػػا كتفقػػو بيػػا كبفػػاس، كأقػػاـ زمنػػا فػػي كتامػػة، 

ستقر بفاس، كتكفي سػنة تصانيفو لو الركض اليتكف كالفيرسة المباركة كشفاء الغميؿ كشرح أللفية ابف مالؾ كغيره، كا
 . ّٖ/ٕكمعجـ المؤلفيف  ّّٔ/ٓتسعة عشر كتسعمائة لميجرة. انظر: األعبلـ 



 99 

 (ثمرة خير مف جرادة) كقكليـ:كذلؾ  ،رادة الحقيقةؿ المسكغ إنسب جع، فاألظير كاأل(ٔ)المسكغات
 .كجممة  ،(ٕ)

المصطمح  قكلو:)، كؿ الثاني، كالثاني كخبره خبر عف األ خبربمعنى يقصد  (قد يؤـ)
لبياف المراد مف الضمير في  ؛شار الشارح بيذااالصطبلح اتفاؽ طائفة عمى أمر بينيـ كأعميو( 
 .الناظـ كبلمنا  قكلو:

كىك الصكت المعتمد عمى  ،أم معبر بو عف المفظ المراد بو ىنا الممفكظ ،عبارة( قكلو:)
؛ حسف مف قكؿ بعضيـ المشتمؿ عمى بعض الحركؼكىك أ في النكت :  قاؿ ،مقطع أم مخرج

كأيجيب بأف  ،ال يشتمؿ عمى نفسو ؛ ألف الشيءنو رد نحك كاك العطؼ مما ىك حرؼ كاحدأل
 :  قاؿ ،عـ مف الحرؼ الكاحد فيك مف اشتماؿ الكؿ عمى جزئيو المادمالمشتمؿ ىك الصكت كىك أ

ف إذ كالجً  ،ة، ككممات المبلئكما يتمفظ بو يدخؿ في ذلؾ كممات اهلل سنكالمراد ىنا ج :(ٖ)الشنكاني
ف لـ يصدؽ عميو أ  .صكات ىك مف جنس ما ذكر كا 

فائدة يحسف السككت عمييا( مراده بذلؾ بياف ما يطمؽ عميو المفيد ضدىـ ال ذكر  قكلو:)
ككت المراد بالسككت سك  ؿٍ مَّ ا، تألئبل يمـز عميو ككف التعريؼ قاصرن  ؛قيد زائد عمى ما في المتف

تاج في استفادة المعنى مف المفظ إلى شيء ف ال يحا بأياه حسنن المتكمـ كبحسنو عمى المسامع إ
 .كـ عميو كبو عمى المحك لككف المفظ الصادر مف المتكمـ مشتمبلن  ؛خرآ

 اإلدخاؿ؛ ألف مف شأف الجنس ىاكغير كليذا لـ يخرج بو الدكاؿ  ؛لخ(لمفظ جنس.. إاف قكلو:)
ا الى انو اذا كاف بيف الجنس كفصمو عمـك كخصكص خرج بو ما ذكر نظرن دـ اإلخراج كبعضيـ أكع

 .كجيي جاز اف يخرج بكؿ منيما ما دخؿ في عمـك فتأمؿ 
أ/ أم ٓف زاد نقص /ا  ف نقص زاد ك إأم كبلـ   يقاؿقاـ زيد( كيمفظ بيذا ف إفنحك  قكلو:)

 .ف زاد لفظو نقص معناه كبالعكس إ
لكبلـ اال مف اسميف( اعترض باف صكر الكبلـ شبو اسماف فعؿ كاسـ كمنو )كال يتركب ا

المنادم فيك زائد عمى ما يتحقؽ بو الكبلـ  كأماكىك فعؿ كاسـ  أدعكنحكيا زيد الف يا نائبة مناب 

                                                 
 .السيف كالصكاب ما في "أ" المذككرخطأ في " ب" المسكغات ب(  (ُ

 .  ِٕٓ/ِجامع الدركس العربية ( (ِ

كلػػد فػي شػػنكاف بالمنكفيػػة  بػػف شػياب الػػديف عمػػر بػف الشػػنكاني ، نحػػكم تكنسػي األصػػؿ إسػػماعيؿبكػػر بػف  أبػػكىػك ( (ّ
بمصر ، لو كتب كميا شركح كحكاش عمى األجركميػة ، كالشػذكر كالقطػر فػي النحػك منيػا : ىدايػة مجيػب النػداء إلػى 
شػرح القطػر ، الػدرة الشػنكانية فػي شػرح األجركميػػة ، المكاىػب الرحمانيػة لطػبلب األجركميػة المعػركؼ بالشػرح الكبيػػر 

كاألعػبلـ  ٕٗ/ُكخبلصػة األثػر  ِّٗ/ٓرة بعد األلؼ . انظر : كشؼ الظنػكف مع األجركمية ، تكفي سنة تسع عش
ِ/ّٔ . 
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جممة القسـ كجكابو كالشرط كجكابو فبل كجو  أسماء كأربعةفعؿ  أسماءفعؿ كاسماف فعؿ كثبلثة 
أم بالنسبة الى  إضافينو حصر أك أف أمبني عمى ما حققو بعضيـ مف  وبأن كأجيبلمحصر 

 :  قاؿك حرؼ كاسـ فكأنو أك فعؿ كحرؼ أك حرفيف أمف فعميف  التراكيب الباقية أم ال يتركب
في الشرطية ككما في  أخركمافبل يضر كجكد الكبلـ في مكاضع  األقساـيحصؿ منيما ال مف بقية 
 .تدبر  أبكهكـ االسـ كالجممة نحك زيد يق

ف أب كأجيبالضمير في قائـ  إلىبالنظر  أسماءكزيد قائـ اعترض بانو ثبلثة  قكلو:)
المستتر في حكـ المفرد بدليؿ اف الضمير المستتر فيو ال يبرز حاؿ التثنية  مرفكعةالكصؼ مع 

 . (ٔ)كالجمع بخبلؼ الفعؿ مع مرفكعة المستتر
ستقـ تتميما لمحد ال مثاال كذا قيؿ كفيو اعؿ كما فاستغنى بالمثاؿ(ىذا مبني عمى ج قكلو:)

البيكتي  أفادهالحد كىك ظاىر  أجزاءجعمو مثاال ال يستغنى بو عف التتميـ ال مف جممة  ألنونظر 
 .كحينئذ يككف كبلـ جاريا عمى ما اعتمدكه مف انو لمجرد التمثيؿ تدبر 

مع لغكم منسكب الى لغة المغكييف( ج قكلو:)، اح كقاض كقضاة نجمع  (النحاة قكلو:)
كالكاضع ىك اهلل تعالى بمعنى  أغراضيـكضعيا الكاضع يعبر بيا كؿ قـك عف  ألفاظالعرب كىى 
مكضكعة  األلفاظف تمؾ أب أناسالمعاني كخمؽ عمما ضركريا في  بإزاءككضعيا  ألفاظاانو خمؽ 

دـ الدليؿ القاطع انتيى لتمؾ المعاني كقيؿ الكاضع البشر باصطبلح كتكافؽ بينيـ كقيؿ بالكقؼ لع
 .ب/ ٔحمبي /

قكؿ كما ىك ظاىر  ـ الأم فيك خاص باأللفاظ أفادت أ لخ(إ ...في المغة اسـ لكؿ قكلو:)
: الكبلـ عبارة عف أصكات متتابعة لمعنى مفيكـ إذ ليس المراد بالمفيكـ في كبلمو (ٕ)المصباح

ال التحد مع االصطبلح النحكم، كحينئذو فإطبلؽ ا لكبلـ لغة عمى غير المفظ مجاز، كما المفيد، كا 
ا في أنو حقيقة؛ ألنو ال يفرؽ في كبلمو  (ٖ)في القامكس مف أنو يطمؽ عمى غير القكؿ فميس صريحن

 بيف الحقيقة كالمجاز، فكبلـ الشارح صحيح ال غبار عميو، تىأىمٍَّؿ. 
ألكؿ أم عمى المختار، كقيؿ جمع، كقيؿ اسـ جمع، كعمى ا (كالكمـ اسـ جنس قكلو:)

فالمختار أنو اسـ جنس جمعي ال إفرادم، كالفرؽ بيف ىذه األمكر أف الجمع ما دؿ عمى إفراده 
كاسـ الجمع ما دؿ عمى إفراده داللة الكؿ عمى أجزائو، كقكـ كرىط، كاسـ  ،داللة تكرار الكاحد

كتراب،  الجنس اإلفرادم ما دؿ عمى الماىية المطمقة، أم مف غير داللة عمى قمة أك كثرة، كماء
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اسـ جنس جمعي؛ ألنو  قكليـ:كالجمعي ما دؿ عمى أكثر مف اثنيف، ككمـ كتمر، كال تنافي في 
 . (ٔ)كضع لمماىٌية، كاستعمؿ في الجمع فيك اسـ جنس كضعنا كجمعنا استعماالن تأمَّؿٍ 

دلت عمى معنى في نفسيا( لفظ في المكاضع الثبلثة لمسببية، أٍم دلت عمى معنى  قكلو:)
سيا ال بانضماـ غيرىا إلييا، كقيؿ ىي لمظرفية، أم معنى ثابت في نفسيا كفي غيرىا، أم بسبب نف

في أكمت مف الرغيؼ فإنيا تفيد معناىا، كىك التبعيض في الرغيؼ، كىك  (مف)حاصؿ في ؾ
متعمقيا بخبلؼ زيد مثبلن أفادت السيكطي في الجمع كىذا القيد أعني دلت... إلخ، أخرج الحرؼ 

غير مقترنة بزماف يخرج الفعؿ، كال يرد عمى ىذا أمس كاآلف، كبيذا مما  قكلو:ي، ك عمى ما سيأت
فييا مقترنة بزماف حتى تدخؿ في الفعؿ، بؿ مدلكليا الزماف كما  قاؿمدلكلو نفس الزماف؛ ألنو ال ي

عرفت ككاف األكلى أف يزيد ىنا كفيما سيأتي كصفنا فيدخؿ في االسـ مع عرفت داللتو عمى الزماف 
 أ/ عنو ما لـ يدؿ عميو مف األفعاؿ كعسى كليس. ٔاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كيخرج /ك

ا،  قكلو:) كاف اقترنت بزماف( أم كصنعا كما تقدـ ليخرج بو ما دؿ عمى زماف عركضن
ا كسعي... إلخ   .كيدخؿ فيو ما إف انسمخ عف الزماف عركضن

تفياـ كشبييا أال ترل أنؾ إذا بؿ في غيرىا( أم فقط فتخرج أسماء الشركط كاالس قكلو:)
مف أبكؾ فقد دلت عمى معنى في غيرىا، كىك االستفياـ عف األب، لكنو غير قاصر عمى  قمت:

ذلؾ  ذلؾ، ككذا المكصكؿ نحك الذم فإنو يدؿ عمى معنى في غيره، كىك الصمة كليس قاصرنا عمى
ف الحرؼ لو معنى جزئي في يف في ذلؾ، كالذم حققو عمماء الكضع أيكاعمـ أف الشارح اتبع النحك 

 .نفسو؛ كليذا جعؿ عمماء البياف االستعارة فيو تبعية 
ف قيؿ كيؼ يصح تعريفيا مع ككف التاء فييا لمكحدة كبينيما إكالكممة ىي القكؿ(  قكلو:)

ا في الكحدة فيجكز تجريدىا عنيا عمى  ، أيجيب بأف التاء ليست نص  نو ال منافاة بيف الجنس أتناؼو
 لجكاز اتصاؼ الجنس بالكحدة كالكحدة بالجنسية، فتأمٍؿ. كالكحدة؛ 
إف القكؿ مجازنا مرسبلن عف النحاة كالمغكييف عبلقتو الجزئية، كقيؿ ىك استعارة  قكلو:)

تصريحية؛ ألف الكبلـ ارتبط بعضو ببعض حصمت لو حاشية عمى القطر أف الكممة تطمؽ لغةن 
ا مجازنا عمى الكبلـ كحقيقة عمى ال مفرد، ككيؿٌّ مف النحكييف المغكييف ال يطمؽ الكممة كاصطبلحن

حقيقة إال عمى المفظ ال مجازنا، فبل فرؽ في الكممة حقيقة كمجازنا بيف إطبلؽ الكممة عمى الكبلـ 
 .حقيقة لغكية 
في الصدؽ( أم  قكلو:كممة اإلخبلص( أم الكممة الدالة عمى إخبلص قائميا، أم ) قكلو:)

فيو: زيد قائـ كبلـ كىؿ   يقاؿكما في المثاؿ المذككر فإنو يصح أف  صحة جمميما عمى شيء كاحد
 .زيد إلخ. كمـ كىكذا 
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بالجر( عرفت بأنو الكسرة التي يحذفيا عامؿ الجر كأكردكا عمة أف فيو قصر داكد،  قكلو:)
 كذا أما األكؿ فالعدـ تناكلو ما ينكب عف الكسرة مف فتحة كغيرىا كأما الثاني فؤلخذه المعرؼ في
التعريؼ المقتضي تكقؼ كؿ عمى اآلخر، كأيجيب عف الثاني بأنو تعريؼ لفظي لمف عىرىؼى 

أف الجر ليس مف تماـ التعريؼ بؿ لبياف العامؿ كتعيينو كيمكف   يقاؿالطرفيف، كجيؿ النسبة، أك 
 الجكاب عف األكؿ بأنيـ جركا في ذلؾ عمى األغمب كالكثير فتأمٍَّموي. 

ا لنكف تمحؽ كالتنكيف( ىك ف قكلو:) ي األصؿ مصدر نكف أم أدخمت نكننا ثـ نقؿ فجعؿ اسمن
اآلخر لفظنا ال خط ا لغير تككيد فقيد ال خط ا فصؿ مخرج لمنكف في نحك ضعيفنا اسـ لمطفيمي، 

مخرج لنكف التككيد  (ٔ)كلمنكف البلحقة لمقكافي المطمقة كسيأتي مثالو في كبلـ آخر كلغير تككيد
 ف الخط نحك: لنسفعنا. الثابتة في المفظ دك 

النػػػدل( بضػػػـ النػػػكف كالكسػػػر مػػػع المػػػد كالقصػػػر ضػػػركرة سػػػماعية، مػػػا عػػػدا المػػػد مػػػع  قكلػػو:)
الكسر، فإنو قياسي فميس الكسر ضركرة خبلفنا لبعضيـ كالمراد بو الدعاء بيا أك إحدل أخكاتيا، فػبل 

يىا لىٍيتى قىٍكًمي يىٍعمىميكفى يرد نحك: 
كحقيقػة  :شػيخ اإلسػبلـ قػاؿ .اسػـيس ، مما دخمت عميو ياء، كلػ(ِ)

النداء طمب اإلقباؿ عمى كجو مخصكص، كيطمؽ مجازنا عمى الصيغة التي يحصؿ بيا ذلػؾ، كعمػى 
 .ككف االسـ منادل بتمؾ الصيغة كيصح أف يرد ىنا كؿ منيا 

ًإنَّا نىٍحفي كمسند( أم محكـك بو مف اسـ أك فعؿ أك جممة نحك أنت قائـ كقمت نحك: قكلو:)
نَّا لىوي لىحاًفظيكفى نىزَّ  ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً 

، كجمؿ الشارح تبعنا البف الناظـ المسند عمى اإلسناد إليو كال حاجة (ٖ)
، أم مف عبلمات اسمية الكممة أف يكجد معيا مسند فتككف ىي  لو إال ألف بقاءه عمى ظاىره كاؼو

 . (ٗ)كما أفاده األشمكنيمسند إلييا كال يسند إال إلى االسـ كما أكىـ خبلؼ ذلؾ فمؤكؿ 
ذكر في ىذا البيت عبلمات االسـ( ال يخفى أف تقييده بالبيت يدؿ عمى أف مراده  قكلو:)

بعبلمات االسـ العبلمات المذككرة فيو ال جميع العبلمات، فاندفع قكؿ بعضيـ أف كبلـ ظاىرة ذكر 
لتعريؼ أف التعريؼ يطرد كالفرؽ بيف الخاصة كا :شيخ قاؿجميع العبلمات، كالمراد بالعبلمات، 
 .كينعكس، كالخاصة تطرد كال تنعكس 

إف مراده   يقاؿاإلضافة( ظاىرة أف اإلضافة ىي العامؿ، كىك ضعيؼ، إال أف  قكلو:)
 قكلو:في   يقاؿبسبب اإلضافة فيككف جار ا عمى الصحيح مف أف العامؿ ىك المضاؼ، ككذا 

 .العامؿ في متبكعو  كالتبعية إذا الصحيح أف العامؿ في  التابع ىك
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كىك أم الجر اشمؿ أم عما كقيؿ التعبير بحرؼ الجر أكلى؛ ألف مف األسماء ما  قكلو:)
ال يعرؼ إال بدخكؿ حرؼ الجر عميو كعمى كعف، إذ الجر ال يظير عمييف لكف يرد عميو، نحك مف 

رنا، كبؿ فيخرج ما مدخكؿ أداة الجر فيو ليس باسـ إال أف يراد دخكؿ األداة مف غي :  قاؿأف تقكـ 
 .ذكر؛ الحتياجو إلى التأكيؿ 

ا قكلو:)  قكلو:)،  (ٔ)تنكيف التمكيف( مف إضافة الداؿ لممدلكؿ كيسمى تنكيف الصرؼ أيضن
كرجؿ(، أشار بو إلى أنو يدخؿ المعارؼ النكرات خبلفنا لمف تكىـ أف التنكيف المنكر لمتنكير، كرد 

ث سمي بو كالبلـز باطؿ، إال أف يمنع بأف تنكيف التنكير بأنو لك كاف كذلؾ لزاؿ بزكاؿ التنكير حي
زاؿ كخمفو تنكيف آخر، عمى أنو ال منافاة بينيما فيك لممثميف؛ لككف االسـ منصرفنا، كلمتنكير لككنو 

 .مكضكعنا لشيء ال بعينو 
ٍيو، كاسـ الفعؿ كاس قكلو:) ـ لؤلسماء المبنية(، أم لبعضيا كالمراد بذلؾ العمـ المختكـ ًبكى

 األكؿ كسماعي في األخرييف. ي الصكت كىك قياسي، ف
و كمىو ٕنحك مررت بسيبكيو( ىذا مثاؿ العمـ المختكـ بكيو كمثاؿ / قكلو:) ب/اسـ الفعؿ صى

 كمثاؿ اسـ الصكت غىاؽ. 
الرضي معناه أنو قائـ مقاـ التنكيف الذم في  :  قاؿانو في مقابمة النكف... إلخ(  قكلو:)

مة لتماـ االسـ، كما أف النكف قائمة مقاـ التنكيف الذم في الكاحد في ذلؾ الكاحد في ككنو عبل
كمراده التنكيف ما يشمؿ الضـ كالمقدر؛ ليدخؿ في ذلؾ ما ال ينصرؼ، كقيؿ معنى ككنو في 
ٍد إال حرؼ كاحد؛ ألف التاء  مقابمتيا أف جمع المذكر السالـ ًزيدى فيو حرفاف كفي المؤنث لـ ييزى

ه فزيد لمتنكيف في ليقابؿ النكف في جمع المذكر، كرد بأف التاء التي في المفرد مكجكدة في مفرد
ليست ىي التي في الجمع، كلك سمـ في ىذا الجمع ال يختص بما في مفرده التاء بؿ يككف فيما 

 .مجرد عنيا كيندات كزينبات، كفي المذكر كإسطببلت، كالحكـ في الجميع كاحد 
لى أف إضافة حيف كيـك إلى زمف إضافة لحد المترادفيف حينئذ(، ذىب بعضيـ إ قكلو:)

 .كبعض إال أنيا لبياف أم يـك ىك كقت كذا 
مقكـ( بضـ أكلو ىك الحمؽ كميمو زائدة كيجمع حبلقيـ بالياء، كيجكز حذفيا  قكلو:)  قاؿالحي

الزجاج ىك مكضع النفس، كفيو شعب مشعب منو، كىك مجرل الشراب كالطعاـ أفاده في  : 
 . (ٕ) احالمصب

كىك البلحؽ لكؿ( اعترض بأنو تنكيف تمكيف، كأيجيب بأنو ال تنافي؛ ألنو تنكيف  قكلو:)
عكض عف المضاؼ إليو كمع ذلؾ تنكيف صرؼ، أم تمكيف ألف مدخكلو معرب بخبلؼ حينئذ 

                                                 
 ساقط مف " ب" . (  (ُ

  .  ُْٔالمنير  حالمصبا(  (ِ



 ٔٓٗ 

كيكمئذ فإف تنكينيما عكض ال غير؛ ألف مدخكلو ظرؼ مبني لككف إذ باقيو عمى البناء مع 
إنما ىي إلى مصادر تمؾ الجمؿ، فكاف المضاؼ إليو  ؿ إذ اإلضافة في الحقيقةافة لمجماإلض

 . (ٔ)محذكؼ بخبلؼ كؿ كبعض إفادة الطببلكم
(؛ لجرييا في البحر ثـ أطمؽ عمى المو تشبيينا بيا في جرييا أرجكؾكىك البلحؽ  قكلو:)

ف كانت عجكز في إشغاؿ مالكيا كاألصؿ فييا الشابة؛ لخفتيا ثـ تكسع حتى سمك كؿ أمة  جارية كا 
فإطبلؽ الجار عمى األمة  (ٕ)أ/  تسمية بما كانت عمية أفاد في المصباحٕإال تقدر عمى السعي /

الشابة مجاز باالستعارة، كعمى العجكز مجاز مرسؿ مبني عمى المجاز المتقدـ، فيك فييا مجاز 
ال فقد ثـ ال يخفى أف ما ذكر باع ورب فحفظعمى مجاز، كىذا كاقع في كبلـ الع تبار األصؿ كا 

 .صار اآلف حقيقة عرفية فيما ذكر تأمٍَّؿ 
( بفتح الغيف المعجمة جمع غاشية كىك ما ينز  قكلو:)  قكلو:)،  ؿ بالشيء كيغشاهكغىكاشو
 (ٖ)أم مف الجمكع المعتمة اآلتية عمى كزف فكاعؿ كما ذكره مف أف التنكيف فيما ذكر عكضنحكىما( 

مقدـ عمى منع الصرؼ، كىك المختار ألف اإلعبلؿ متعمؽ بذات عف حرؼ مبني عمى أف اإلعبلؿ 
الضمة عمى الياء،  قمتالكممة، كمنع الصرؼ حاؿ مف أحكاليا فاصمة جكارم بالضـ كالتنكيف، استث

فحذفت ثـ حذفت الياء؛ اللتقاء الساكنيف، ثـ كجدت صيغة الجمع األقصى مكجكدة تقديرنا؛ ألف 
يجر اإلعراب عمى الراء، فحذفت تنكيف الصرؼ ثـ خافكا رجكع  المحذكؼ لعمة كالثابت كليذا لـ

 الياء؛ لزكاؿ الساكنيف فعكضكا التنكيف مف الياء؛ لتنقطع طماعية رجكعيا. 
كذىب بعضيـ إلى أف منع الصرؼ مقدـ عمى اإلعبلؿ فأصؿ جكارو جكارم ببل تنكيف 

ا عنيا ث قمت:استث ـ حذفت الياء؛ اللتقاء الساكنيف، الضمة عمى الياء، فحذفت كأتي بالتنكيف عكضن
نما كانت الفتحة في حالة الجر؛ لنيابتيا عف ثقيؿ فيك الكسرة، فعمى   يقاؿككذا  في حالة الجر كا 

ا عف حركة كىى الضمة كالفتحة النائبة عف الكسرة ال عف حرؼ، كبذلؾ  ىذا يككف التنكيف عكضن

                                                 
أصػمو  منصكر الطببلكم، سبط ناصر الديف محمد بف سالـ: فقيو شافعٌي مصرم، غزير العمـ بالعربية كالببلغة.(  (ُ

ا كاستعارة،     ك)شرحيا مجازن  غة،ط( في الببل -مكلده ككفاتو بالقاىرة. مف كتبو )منظكمة  مف إحدل قرل المنكفية،
قدسي في تفسير آية الكرسي )السر الخ(، ك -عمى تصريؼ العزم لمتفتازاني، ك)نظـ عقيدة السمفي )شرح( خ(، ك -
)العقػػكد الجكىريػػة خ( ك -ى: كلسػكؼ يعطيػػؾ ربػػؾ فترضػى تعػػال قكلػو:)المسترضػى فػػي الكػبلـ عمػػى تفسػػير خ(، ك -

 -ف في ليمة النصؼ مف شػعباف )تحفة اليقظاخ(، ك -ألكفا بزيارة المصطفى حسف )( نحك، كخ -في حؿ األزىرية 
. ، كتػكفي سػنة ألػؼ كأربعػة عشػرخ( -)حاشػية عمػى شػرح المنيػاج خ(، ك -التيسير إلػى عمػـ التفسػير  )منيجخ(، ك

 . ُٓ/ُّكمعجـ المؤلفيف  ََّ/ٕانظر: األعبلـ 

ِ)  )
 .  97/ٔاىَصجبح اىَْيش 

ا في " ج".(  (ّ  عكضن



 ٔٓ٘ 

ا عكض عف حرؼ (ٔ)صرح المبرد الضمة عمى  قمتاستث  يقاؿبأف  كالزجاج كقيؿ ىك عمة أيضن
الياء فحذفت ثـ كجد في آخره  مزيد ثقؿ؛ لككنو ياء مكسكرة ما قبميا فخفؼ بحذؼ الياء كعٌكض 

 .عنيا التنكيف؛ لئبل يككف في المفظ إخبلؿ بالصيغة 
يمحؽ القكافي( جمع قافية كىى عمى األصح مف المتحرؾ قبؿ الساكنيف إلى انتياء  قكلو:)

 ./ بٖ/ (ٕ)البيت
( المطمقة أم أطمقت عف السككف فمـ تكف ساكنة بؿ متحركة، كىى التي بعدىا ألؼ قكلو:)

بحرؼ عمة متعمؽ بالمطمقة أم المطمقة بسبب كجكد حرؼ العمة كحرؼ مفرد  قكلو:أك كاك أك ياء، ف
 .مضاؼ فيعـ األحرؼ الثبلثة 

... إلخ( أمر مف اإلقبلؿ كالمكـ كىك العذؿ،  قكلو:)  قكلو:كعاذؿ مرخـ عاذلة، ك أقمي المـك
لقد أصابف مقكؿ القكؿ كجكاب الشرط محذكؼ تقديره إف أصبت ال تعذلي كقكلي لقد أصاب، كالتاء 

العتابف كأصابف، كقكؿ بعضيـ إف  قكلو:في أصبت يجكز ضميا ككسرىا، كالشاىد في كؿ مف 
العركض مف أف البيت الشاىد في الثاني فقط؛ ألنو ىك القافية غير صحيح كذلؾ لما صرح عمماء 

الممتـز في التقفية منزؿ كؿ شطر منو منزلة البيت الكامؿ، كليذا تجرم عمية أحكاـ البيتيف مف قبح 
 .اإليطاء كغيره فتنبٍَّو 

تجانس الركم، كىذا مبني عمى  دةلترؾ الترنـ( أم ألف الترنـ ىذا الصكت بم قكلو:)
تنكيف   يقاؿتنكيف ترؾ الترنـ، كقيؿ يجكز أف   يقاؿالتنكيف بدؿ مف الترنـ كعميو فالصكاب  أف 

الترنـ عمى حذؼ المضاؼ، كذىب بعضيـ إلى القائد عمى ما لو مدعيا أف الترنـ يحصؿ بالنكف؛ 
 . (ٖ)ألنيا حرؼ عف

ا الترحؿ  )أًفد()قكلة أزؼ الترحؿ( أم قرب الرحيؿ، كيركم  يكسر الفاء معنى قرب أيضن
اؿ التامة ز صمو تزكؿ؛ ألنو مف أاإلبؿ كلما تزؿ بمعنى لـ تزؿ ك  ببالرفع فاعؿ لمفعؿ قبمو كالركا

ع رحؿ كىك برحالنا جم قكلو:فمما حذؼ الجاـز حركة البلـ التقى ساكناف فحذفت الكاك؛ اللتقائيما ك 
لنا لكف أبمينا انزؿ مع  الرحيؿف قد زالت كالمعنى قرب أف قد أم ككأمسكف الرجؿ( مقترنة كك

أزؼ الترحؿ  قكلو:كقكؿ بعضيـ في االستثناء منقطع غير ظاىر فاف  قمت:،  قاؿغرمينا عمى االنت

                                                 
ا بميغنػا ثقػة ، ككػاف فصػاف إمػاـ العربيػة ببغػداد فػي زمانػو، كسدل البصرمىك محمد بف يزيد بف عبد األكبر األ(  (ُ يحن

كالمقتضػب  ،مثبػت لمحػؽ، سػماه بػذلؾ المػازني لػو: الكامػؿ فػي المغػة كاألدبال :صاحب نكادر كظرافة، كمعنػى المبػرد
نبػاه الػػركاة  ِٗٔ/ُكبغيػة الكعػاة  َِٓانظػػر: البمغػة  .ةفػة سػػنة مػائتيف كسػت كثمػانيف ىجريػمػات بالكك  ،فػي النحػك كا 

ّ/ُِْ. 

 ساقط  مف " ج" .(  (ِ

 زيادة في " أ" .  (  (ّ



 ٔٓٙ 

ف كاف مفيدنا؛ لقرب الرحيؿ حقيقة غير مانع مف أف يككف استعممو في الرحيؿ بالفعؿ مجازنا فدفع  كا 
 .ف مخففة مف الثقيمة، كالشاىد دخكؿ التنكيف في قد أإلخ كك أ/ غير.ٖ/ قكلو:ىذا ب

 
كقاتـ  قكلو:)ك ،  ا غير حرؼ ليفدة( أم التي يككف ركايتيا ساكنن القكافي المقي قكلو:)

األعماؽ.. إلخ( الكاك كاك رب مكاف قاتـ أم مظمـ األعماؽ جمع عمؽ بفتح العيف كضميا: ما بعد 
مف أطراؼ المفازة، كالخاكم بالخاء المعجمة أم الخالي المخترقف، أم الممر الكاسع المتخمؿ 

ي أبيات مف القصيدة قطعتو.. إلخ كما أفاده بعضيـ خبلفنا لما في ف قكلو:لمرياح، كجكاب رب 
 .مف أف الجكاب محذكؼ  (ٔ)العيني

.. إلخ( كالجكاب عف ذلؾ أف إطبلؽ اسـ التنكيف عمى ىذيف صنؼكبلـ الم اىركظ قكلو:)
اية، مجازم عمى سبيؿ المشاكمة فبل يرداف عمى الناظـ، كاعمـ أنو بقي مف أقساـ التنكيف تنكيف الحك

كأف يسمى رجبلن بعاقمة فإنؾ تحكي ىذا المفظ المسمى بو بتنكيف كتنكيف الضركرة كىك تنكيف 
سبلـي اهلًل يا مطره عمييا كتنكيف الشذكذ كما  قكلو:صرؼ ما ال ينصرؼ كىذا كثير كتنكيف المنادل ك
 قكلو:حكى ىؤالء قكمؾ اثنا عشر جمعيا بعضيـ في 

 عميك بيا  نيم عشرٌ تنويْ  أقسامُ 
 

 ما حرزا  تحصيميا من خيرِ  فنٌ  
  زدْ  والمنكرُ  وقابلٌ  وعوٌض  مكنٌ  

 
  (2)وما ىمزا اضطرر غالٍ  رنم أو احكِ  

أقساـ تنكينيـ عشر عميؾ بيا * فإف تقسيميا مف خير ما حرز * مكف كعكض كقابؿ كالمنكر زد  
 .كما ىمرنا *  تماؿكاحؾ اضطر أرنـ * 

                                                 
مبػػػي ثػػػـ القػػػاىرم،     الحبػػػف يكسػػػؼ بػػػف محمػػكد العينتػػػابي، حمػػػد بػػف مكسػػػى بػػػف احمػػػد بػػػف حسػػيف أىػػك محمػػػكد بػػػف (  (ُ

، مفسػػػر، محػػػدث، مػػػؤرخ لغػػػكم،     أصػػػكليد( فقيػػػو، ، أبػػػك الثنػػػاء، أبػػػك محمػػػبػػػدر الػػػديفالمعػػػركؼ بػػػالعيني )الحنفػػػي، 
د فػػػي درب كيكػػػيف فػػػي السػػػابع عشػػػر مػػػف عركضػػػي فصػػػيح بػػػالمغتيف العربيػػػة كالتركيػػػة. كلػػػنحػػػكم، بيػػػاني، نػػػاظـ، 

خػػذ عػػف يكسػػؼ بػػف مكسػػى أك رمضػػاف، كنشػػأ بعينتػػاب، كحفػػظ القػػرآف، كتفقػػو عمػػى كالػػده كغيػػره، كرحػػؿ إلػػى حمػػب، 
صػػحبو معػػو إلػػى القػػاىرة كالزمػػو، ككلػػي حسػػبة ثػػـ  أخػػذ عػػف العػػبلء السػػيرافي،قػػدس فالممطػػي كغيػػره،     كقػػدـ ال

ثػـ قضػاء  كلػي عػدة تػداريس ككظػائؼ دينيػة، ككلػي نظػر االحبػاس،ثػـ ؿ عنيا غيػر مػرة كاعيػد إلييػا، كعز القاىرة، 
ع مػػف ذم كفي بالقػػاىرة فػي الرابػكتػكقربػو الممػػؾ األشػرؼ برسػبام، كأفتػى كدرس، اة الحنفيػة بالػديار المصػػرية، قضػ

ريف مجمػدنا سػماه عمػدة احد كعشك شرح الجامع الصحيح لمبخارم في ك كدفف بمدرستو مف تصانيفو الكثيرة: الحجة، 
المقاصػػد النحكيػػة فػػي شػػرح شػػكاىد شػػركح ا، ك عقػػد الجمػػاف فػػي تػػاريخ أىػػؿ الزمػػاف فػػي تسػػعة عشػػر مجمػػدن القػػارم، ك 

كزيػف المجػالس فػي دقائؽ فػي فػركع الفقػو الحنفػي، الػ األلفية البف مالؾ في النحك،     رمز الحقائؽ فػي شػرح كنػز
كاألعػػبلـ  ُِٓككشػػؼ الظنػػكف  ِٕٖ/ ٕ. شػػذرات الػػذىب كتػػكفي سػػنة ثمانمائػػة كخمػػس كخمسػػيف ثمػػاف مجمػػدات

 . َُٓ/ُِكمعجـ المؤلفيف  ُّٔ/ٕ

 . ْْٗالبيتاف ببل نسبة في الكميات  ((ِ



 ٔٓ7 

لى أف لبلسـ متعمؽ بحاصؿ الكاقع نعتا لتمييز كبالجر حصؿ االسـ تمييز( إشارة إ قكلو:)
خبر عف المبتدأ الذم ىك تمييز كىذا الجر إعارم في البيت، كيمـز عميو تقديـ معمكؿ الضمة 
،عني لبلسـ عمى المكصكؼ، كىك تمييز كالصفة ال تتقدـ في مكصكفيا فمعمكليا أكلى بأف 

 .المعمكؿ ظرؼ فيتكسع في أك أف ذلؾ ضركرة 
التعبير باؿ مبني عمى أنو ثنائي الكضع  (ٔ)مكاف األلؼ كالبلـ.. إلخ(استعمؿ ال لو:قك )

ؿ كعمى القكؿ أفبل يحسف عمى ىذا غير التعبير ب االستعماؿ ةب/ لكثر ٗكىمزتو ىمزة قطع كصمت /
ؿ؛ نظرنا لئلعداد بيا في أعتد بيا في الكضع يجكز أف يعبر ببأنو ثنائي كىمزتو ىمزة كصؿ زائدة م

العبارتيف   (ٕ)وزائدة قد استعمؿ سيبكيو في كتابكضع كىك األقيس أف يعبر باأللؼ كالبلـ؛ لككنيا ال
كاعمـ أف  (ٖ)كعمى القكؿ لمف المعرؼ البلـ كحدىا ال يحسف إال التعبير باأللؼ كالبلـ أفاده المرادم

فظيا أفاده في شرح في كبلـ الناظـ بقطع اليمزة بنقميا إلى االسمية كاألخبار عنيا مراد ل اآلؿ
كىى في كبلمو شاممة لممعرفة كالفرس، كالزائدة كالحرث كطبت النفس كالمكصكلة  (ٗ)الجامع

كدخكؿ ىذه عمى المضارع ضركرة كما سيأتي أٌما االستفيامية فإنيا تدخؿ عمى الفعؿ نحك أٍؿ 
 فعمت بمعنى ىؿ فعمت كلـ يستثنيا؛ لندرتيا.

تقدـ أف ال يحتاج إلى ذلؾ بؿ يصح إبقاء مسند بحالػو   كاستعمؿ مسند مكاف إسناد( قكلو:)
بمسند ككنو مصدرنا ال يحتاج إلػى تأكيمػو بإسػناد إذ مصػدر المزيػد يسػتعمؿ ميمي ػا  (٘)عمى أف لك أريد

 .نحك ميدخؿ بضـ الميـ فإنو يصح جٍعمو مصدرنا أك اسـ مكاف أك زماف كما أفاده البيكتي 
ػػا بػػألؼ ىػػذا جميػػع مػػا بتػػا فعمػػت بقٌصػػر تػػا؛ ألف  قكلػػو:) مػػا كػػاف مػػف حػػركؼ اليجػػاء مختكمن

يػػأتي مػػف أمثالػػو كال تقمػػد المعػػرب كغيػػره ممػػف يقػػكؿ أسػػماء ىػػذه الحػػركؼ منػػٌكف عمػػى حػػد شػػربت مػػا 
بالقصر كرد عميو عدـ تنكينيا؛ ألنيا مبنية لكضعيا كضع الحػركؼ كقػد عممػت مػا فػي طيػو كنحػكه 

أك يػػاء  (ٙ)أ/ يقػػؿ كيػػاء الضػػميرٗو كثيػػرنا مػػا يغمػػط فيػػو /مػػف الفػػكاتح أفػػاده ابػػف غػػازم فتنبػػٍو ليػػذا فإنػػ

                                                 
 ساقطة مف "أ" ك"ب" .  (  (ُ

 .  ُْٗ/ّالكتاب (  (ِ
م المصػػرم المعػػركؼ بػػابف أـ القاسػػـ، مػػف كتبػػو: تفسػػير القػػرآف، كشػػرح هلل المػػرادكىػػك الحسػػف بػػف قاسػػـ بػػف عبػػدا(  (ّ

: ى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني، مػػات سػػنة تسػػع كأربعػػيف كسػػبعمائة. انظػػر، كالجنػػالشػػاطبية، كشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ
 . ُُِ/ِبلـ كاالع َُٔ/ٔكشذرات الذىب  ُٕٓ/ُكبغية الكعاة  ِّ/ِالدرر الكامنة 

ىك فيض القدير شرح الجامع الصغير لزيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمػي بػف زيػف (  (ْ
 .ىػ(َُُّم ثـ المناكم القاىرم )ت العابديف الحداد

 أراد في " ج" ك"ب" .  (  (ٓ

 الضماير في " ج" .  (  (ٔ
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ػا االسػـ كالفٍعػؿ كالحػرؼ نحػك مػٌر بػي أخػي فػأكرمني كمػا أشػار  المتكمـ؛ ألنيمػا يشػتركاف فػي لحكقيمى
 .إليو لؾ 
الراكيػػة بفػػتح التػػاء  : البيػػكتي قػػاؿكالمػػراد بيػػا تػػاء الفاعػػؿ(  كىػػى المضػػمكمة.. إلػػخ(  قكلػػو:)

بالضػـ كالفػتح كالكسػر، كىػذه طريقػة المحققػيف، كخػالؼ المعػرب كاألشػمكني  كالدراية تقتضػي الضػبط
 .الركاية كالدراية فقيَّداىا بالضـ كلعميما نظرىا لؤلعرؼ الشرؼ كذلؾ ىك المتكمـ كالضـ 

إنما سكنت؛ لفرؽ بيف تاء األفعػاؿ كتػاء األسػماء كلػـ يعكػس  :الشنكاني قاؿالٌساكنة(  قكلو:)
إلػى ثقػؿ الفٍعػؿ كمػراد السػاكنة أصػالة ليػدخؿ فيػو مػا تحركػت لعػارض نحػك:  لئبل ينضػـ تثقػؿ الحركػة

ٍت أيمَّةه قال
 .. في قراءة كرش بالنقؿ (ٔ)
رادة العػاـ   قكلو:) ينجمػي بالفٍعػؿ   قكلػو:كالمػرادي بيػا نػكف التككيػد( فيػك مػف إطػبلؽ الخػاص كا 

فعػؿ كالمسػمكع لبلبتػداء التنكيػع؛  و:قكلػبتاء إلخ( أشار بو إلى أف بتا متعمؽ بينجمي الكاقع خبػرنا عػف 
ألنو نػكع مػف الكممػة كقػٍد نكعػو عمػى ماضػي كمضػارع كأمػر، كقػكؿ األشػمكني المسػكغ قصػد الجػنس 
مٍعترض كاعترض ما تقدـ بأنو يمـز عميو تقديـ معمػكؿ مػا تقػدـ بأنػو يمػـز عميػو تقػديـ معمػكؿ الخبػر 

 .تمييز حصؿ  قكلو:الفعمي، كأيجيب بما تقدـ في 
ىما الحػػرؼ(  سػػكل مبتػدأ كالحػػرؼ خبػػر كيجػػكز العكػس بنػػاء عمػػى أنػػو متصػػرؼ اسػػك  :قكلػو)

سػػكاىما الحػػرؼ بعػػد ذكػػره االسػػـ  قكلػػو:كىػػذا أكلػػى؛ ألف الحػػرؼ مخبػػر عنػػو فػػي المعنػػى ثػػـ إف فائػػدة 
كعبلمتو كالفعؿ كعبلمتو التمييد لتقسيمو إلى األقساـ الثبلثة فسقط ما قتؿ أنو لـ يفد أمرنا زائدنا عمػى 

الحرؼ كممة سكاىمىا، فبل ترد الجٍممػة كىػك تعريػؼ بػاألعـ  :  قاؿسبؽ كىذا التعريؼ لمكممة كأنو  ما
ب/ إلفادتػػػو التمييػػػػز فػػػػي الجممػػػػة فػػػبل يػػػػرداف لنػػػػا كممػػػػات ال تقبػػػػؿ َُالجػػػائز ذلػػػػؾ عنػػػػد المتقػػػػدميف /

 .العبلمات التسع كليست بحركؼ كنزاؿ كأخكاتو كقط 
ت الطيب كنحكه بالكسر مف باب عمـ يعمػـ كىػذه ىػي كيشـ( بفتح الشيف مضارع ًشمٍ  قكلو:)

الفصحى كفيو لغة أخرل مف باب نصر ينصر كمع ككف األىٍكلى ىي الفصحى فيي المستحسنة في 
 :  قػػػاؿالبيػػػت؛ لمػػػا يمػػػـز عمػػػى المغػػػة الثانيػػػة مػػػٍف إسػػػناد التكجيػػػو الػػػذم ىػػػك عيػػػب مػػػف عيػػػكب القافيػػػة 

ػػة الفارضػػي العبلمى
يشػػـ مضػػارع شػػاـ البػػرؽ يشػػامو إذا رآه، كمثػػؿ بػػو فػػي شػػرحو: كيجػػكز أف يكػػكف  (ٕ)

ػا  :  قاؿالشيخ يعني الناظـ عمى ىيئتو التي يككف فييا مجزكمنا، ف كيشـ أم كقكلؾ في يشػاـ مجزكمن
ا انتيى ىيشـ عم الحكاية كما تقكؿ في يناؿ مجزكمن

(ٖ). 

                                                 
 ُْٔاألعراؼ  ( (ُ

بمػػػي، شػػػمس الػػػديف: عػػػالـ بػػػالفرائض، شػػػاعر، لػػػو: تعميقػػػو عمػػػى البخػػػارم كالمنظكمػػػػة ىػػػك محمػػػد الفارضػػػي الحن(  (ِ
 . ِّٓ/ٔكاألعبلـ  ّّٗ/ٖالفارضية تكفي سنة إحدل كثمانيف كتسعمائة. انظر: شذرات الذىب 

 ساقط مف " ب" .(  (ّ
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إضػافة  كماضي األفعاؿ(  مف إضافة الخاص لمعاـ أف أريد بو مطمؽ الفعػاؿ أك مػف قكلو:)
اًء أٍؿ فيػو تػبال قكلػو:فػر )م قكلػو:الصفة لممكصكؼ أف أريد بػو نػكع خػاص منيػا، كىػك مفعػكؿ مقػدـ ب

 . (ٔ)لمعيد الذكرل كال يجكز أف تككف لمجنس؛ لدخكؿ التاًء الخاصة باألسماًء فيو اه يس
جيػػب بأنػػو تعريػػؼ لؤلمػػر ألمػػر فػػي تعريػػؼ فعػػؿ األمػػر كأي ( فيػػو دكر ألخػػذه افيػػـف إ قكلػػو:)

 .فراده كبالكؿ مفيكمو صدقو أم إ ف المراد الثاني ما، كبأغكمالصطبلحي باألمر الم  ا
ألف داللتػو  ؛يرد المضارع المقركف ببلـ األمر أم مف المفظ أم مف صفتو فبل .(فيـ قكلو:)

 األمػػػر فػػي غيػػػر األمػػر مجػػػازنا مػػف الػػػبٌلـ ال مػػف الصػػػيغة كيػػدخؿ فػػػي كبلمػػو مػػػا اسػػتعمؿ مػػػف صػػيغ
ألف اسػػػتعماؿ  ؛(ٕ)شػػئتـ اعممػػكا مػػا :نحػػك ،جػػالس الحسىػػف أك ابػػف سػػيريف كالتيديػػد :نحػػك ،كالغباحػػة

 . ؿٍ المفظ في معنى مجازٌم ال يمنع فيـ المعنى الحقيقي منو فتأمَّ 
مػف بػاب  ،مػر مػف مػاز يميػزأميف( أشار بيذا إلى أف مف في كبلـ المص فعؿ أم آ قكلو:)

 .باع بمعنى أفصمو عف غيره 
أ/ الشػػرط محػػذكؼ دٌؿ عميػػو َُمػػر مبتػػدأ خبػػره ىػػك اسػػـ كجػػكاب /إلػػخ( األ ...كاألمػػر قكلػو:)

تػػى كحػػذفت منػػو الفػػاء إذ القاعػػدة أنػػو م ،ىػػك اسػػـ جػػكاب الشػػرط قكلػػو:أف  :  قػػاؿالخبػػر كغمػػط مػػف 
ا ا لف تباشره األداة فإف لـ يقترف ما بعده بالفاًء كلـ يكف صالحن  اجتمع مبتدأ كشرط ككاف المبتدأ مقدمن

ا؛ ألف تباشػػره األداة كػػاف خبػػرنا كجػػ ف اقتػػرف بالفػػاء ككػػاف صػػالحن عػػؿ جػػكاب جكاب الشػػرط محػػذكؼ كا 
غػكم مر الم  األ ،ثـ أف في الكبلـ حذؼ مضاؼ تقديره كمنيـ األمر المراد الشرط ككاف الخبر محذكفنا

ىػػك اسػػـ كال يػػرد الـ  بيػػذا قكلػػو:المػػر ك  قكلػػو:التنػػافي بػػيف  كىػػك الطمػػب إنمػػا احتػػيج إلػػى ىػػذا لينػػدفع
لكػبلـ إنمػا ىػك فػي مػا دؿ كا ،ة عمى ما تدخؿ عميوستقملكنيا م ،امر فإنيا دالة عمى الطمب كضعن ألا

 .ستقبلالن عمى ذلؾ ا
محؿ( أم حمكؿ فيك مصدر أك مكاف حمكؿ فيك اسـ مكػاف ففيػو عمػى األكؿ متعمػؽ  قكلو:)

 .ف أسماء المكاف ال تعمؿ ألكعمى الثاني بمحذكؼ أم أعني فيو  ،بو
ك( بػػالرفع خبػػر محػػذكؼ تقػػديره كذلػػؾ نحػػك كبالنصػػب مفعػػكؿ لفعػػؿ محػػذكؼ أم نحػػ قكلػػو:)

 . أعني أك أنحك

                                                 
ر، فتمقػػى عػػف الحمصػػي، كلػػد بحمػص كارتحػػؿ مػع أبيػػو إلػػى مصػ يػػس بػػف زيػف الػػديف العميمػيالعبلمػػة الشػيخ  ىػك(  (ُ

الشػػياب الغنيمػػي كالدنكشػػرم كغيرىمػػا، ثػػـ بػػرع فػػي عمػػـك متنكعػػة كألػػؼ فييػػا، كمػػف مصػػنفاتو النحكيػػة حاشػػية "قطػػر 
النػػػدل كبػػػؿ الصػػػدل، البػػػف ىشػػػاـ" كحاشػػػية "مجيػػػب النػػػدا إلػػػى شػػػرح قطػػػر النػػػدل كبػػػؿ الصػػػدل" لمفػػػاكيي، كحاشػػػية 

 . ُْٗ/ْانظر: خبلصة األثر كاحد كستيف. "التصريح" لمشيخ خالد األزىرم. كتكفي بالقاىرة سنة ألؼ ك 

 .َْفصمت : ِ
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ذكػره  ف اسػمية مػاأل اؾً رى كدى  نػزاؿً  :ى أف يمثػؿ نحػكلى كٍ ككاف األى  ،بسككف الياء (ٔ) صو( قكلو:)
 .ألنيما يقببلف التنكيف  ؛معمكمة مما تقدـ

كيتعػػدل باليػػاء  ،ـ كيتعػػدل بنفسػػو أك عجػػؿكيتعػػدل بعمػػى أك قػػد ،قبػػؿٍ معنػػاه أؿ( يىػػيَّ حى  قكلػػو:)
، سػاكنة فػي كػبلـ النػاظـ الػبلـ فػي حييػؿ يحتمػؿ أف تكػكفك  ،كمنو إذا ذكر الصػالحكف فحييػؿ بعمػر

كاالحتمػاؿ الثػاني بعيػد لمػا فيػو مػف الكقػؼ  ،(ٕ)ف تككف مفتكحة منكنة كبػبل تنػكيف كمػا أفػادة الغػزىمٌ كأ
ألنػػو كمػػا ينتفػػي كػػكف الكممػػة الدالػػة عمػػى  ؛ر كاعمػػـٍ عمػػى المنصػػكب المنػػكف بصػػكرة المرفػػكع كالمجػػرك 

بكؿ النػكف ينتفػي كػكف الجممػة الدالػة عمػى معنػى المضػارع فػبل مضػارع الطمب فعؿ أمر عند انتفاء قى 
كينتفػي كػكف الكممػة الدالػة عمػى معنػى  ،بمعنػى أتضػجر ؼٌ بكؿ لـ كػاكه بمعنػى أتكجػع كأي عند انتفاء قى 

ػػػ دى عيػػػب/ بمعنػػػى بى ُُات /يىػػػيٍ بػػػكؿ التػػػاء لغيػػػر عػػػارض كيى قى ا عنػػػد انتفػػػاء الماضػػػي فعػػػبلن ماضػػػين   افى تَّ كشى
ابمعنى افترؽ  :قاؿكلك شاء التصريح بالثبلثة ل غازم قاؿ ابفأسماء أفعاؿ  ، فيذه أيضن

 ر محّل ذي غيْ منيا لِ  وما يكنْ 
 

  (3)ييلحَ وي وَ وَ  ييياتِ م كَ فاسْ  
كحاشا في االستثناء  عجب كماعدا كماخبلبكؿ الفعؿ التاء لعارض كما في أفعؿ التف انتفى قى فإ 

تقبؿ التاء لكف عدـ التاء عارض نشأ في استعماليا  نيا الا أفعاؿ ماضية مع أا في المدح فإنيذى بَّ كحى 
 .اا غير قابمة التاء لذاتيفإني ،في التعجب كاالستثناء كالمدح بخبلؼ أسماء األفعاؿ

الفعؿ  مى الصحيح مف أف مدلكؿ اسـإلخ( جرل ع ...بمعنى اسكت صوف كانت كا   قكلو:)  
 .ىك الفعؿ كما سيأتي بيانو

 :)المعرب والمبني(
ـ في ىذا الباب أنو عمى المعرب كالمبني مف األفعاؿ ألنو تكمٌ  ؛ره ظى بعضيـ مف االسـ كفيو نى  :  قاؿ

 عافو عراب م، كلئلكالمعرب كالمبني مشتقاف مف اإلعراب كالبناء ،ذكرىما ىنا استطرادم  يقاؿإال أف 
ااإلبانة كالتحسيف كاإلزالة :في المغة منيا أنو لفظ كاختاره  :أحدىما ،ففيو مذىباف ، كأما اصطبلحن

بو لبياف مقتضى العامؿ مف حركة أك حرؼ أك سككف أك  جيء فو في التسييؿ بأنوكعرٌ  ،الناظـ
بلؼ العكامؿ ؛ الختكاختاره كثيركف كعرفكه بأنو تغيير أكاخر الكمـ ،أنو معنكم :كالثاني .حذؼ

 ،عمى صفة يراد بيا الثبكت الداخمة عمييا لفظنا أك تقديرنا، كالبناء في المغة كضع شيء عمى شيء
بو ال لبياف مقتضى العامؿ مف شبو اإلعراب  بأنو ما جيء فو في التسييؿكفي االصطبلح عرٌ 

تباعان  كليس حكايةن  ا مف سككن كا  ىك معنكم كعميو  فعمى ىذا ىك لفظي كقيؿ ،يفأك نقبلن أك تخمصن
                                                 

 ساقط مف " ب" . (  (ُ

كلػد سػنة تسػع كخمسػيف  ،يمػيكيعرؼ بابف القاسـ كبػابف الغراب ،اسـ بف محمد بف محمد أبك عبداهللىك محمد بف ق(  (ِ
، شػيتو عمػى شػرح التصػريؼ، كحاشرح ابف القاسـ عمى متف أبي شجاع: انمائة، كلد بغزة كتعمـ بالقاىرة، مف كتبوكثم

 . ٔ/ٕكاألعبلـ  ِٔٔ/ٖ: الضكء البلمع ظر. انكتكفي سنة ثمانية عشر كتسعمائة

 .  َُْ/ُالبيت ببل نسبة في حاشية الصباف  (ّ)
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إنما قدـ المصدر المعرب عمى  ،ا لغير عامؿ أك اعتبلؿأك سككنن  اف لزكـ آخر الكممة حركةن ففيعر 
ركرة تقدـ المحؿ عمى ألحاف إذ ض كالرفع كالنصب اجعمف إعرابناأ/ ُُ/ قكلو:اإلعراب اآلتي في 

اكىك المعرب ،بد لو مف محؿ يقـك بو عراب عرض الاإل بكؿ إلى معرفة الحكـ بقى  فبل ييتدم ، كأيضن
كاالسـ منو معرب أم بعضو معرب  قكلو:ك القابؿ كما إفادة بعض المحققيف.  بعد معرفة األثر إالٌ 

أفاده األشمكني كىذا الحصر مأخكذ مف  ،عمى األصؿ كبعضو اآلخر مبني عمى خبلؼ األصؿ
الٌ  ف األسماء قبؿ مى الصحيح كأتفيد ذلؾ فعمـ أنو ال كاسطة بينيما ع الفالعبارة  قرينة خارجية كا 

فإنو اختار أنيا قسـ ثالث ال معرب  (ٔ)كرفي صٍ البف عي  فكاتح السكر ال تخرج عنيما خبلفناالتركيب ك
عاممة كال ا بالحركؼ الميممة في أنيا ليست لشبيي ؛كمذىب الناظـ كغيره أنيا مبنية ،كال مبني
إنيا  :يقكؿ أنيا معربة معناه فٍ ف مى فإ (ٕ)ىذا الخبلؼ لفظيعدَّ بعض مشايخنا  فإفٌ  قمت:معمكلة 

قمبت الكاك ياء كأدغمت كقمبت يقكؿ بالبناء كذلؾ تأمؿ كأصؿ مبني قابمة لئلعراب كما أف مف 
 .الضمة كسرة 

، كىك الذم لقكتو كاالحتراز بذلؾ مف الشبو الضعيؼ ؛أم لشبو مقرب مف الحركؼ( قكلو:)
لمزكميا  ؛عربت في بعض أحكالياكأي  ،لمكصكالتفإنيا مف ا كأمٌ  ،مف خكاص االسـ عارضو شيء

 .اإلضافة 
ذكره  ،مات سنة سبع كسبعيف كثمثمائة ،( ىك الحسف بف أحمد(ٖ)أبي عمي الفارسي قكلو:)

 لكذلؾ بأف يؤدم باالسـ معنى حقو أف يؤد ،أك ما تضمف معناه قكلو:) ،(ٗ)السيكطي في المزىر
و الحرؼ فأما أف يختص بغير ما بى في شى  قكلو:في  لو شبو معنكم فيك داخؿ  يقاؿكىذا  ،بالحرؼ

إال ظير  قمت:تضمف المعنى أك يجعؿ مف باب عطؼ الخاص عمى العاـ أفاده بعض األعبلـ 
أك ما تضمف معناه عمى الشبو  قكلو:ك  ،حمؿ شبو الحرؼ في كبلمو عمى المشبو الكضعي

ظاىر المفظ حيثي كاف مذىب الناظـ  إنما ىك باعتبار ،فقرب المذىبيف ،كأك بمعنى الكاك ،المعنكم
كأما بحسب  .إلخ ...كمذىب الفارسي شبو الحرؼ أك ما تضمف ،شبو الحركؼ ىيعمة البناء 

                                                 
 ،سػنة سػبع كتسػعيف كخمسػػمائة دى ًلػػكي  ،كرفي ٍصػالمعػركؼ بػابف عي  ،ندلسػػيعمػى بػف مػػؤمف بػف محمػد األشػبيمي األ ىػك(  (ُ

ػػ، كشػػرح الجي تػػع، كالمممائة حامػػؿ لػػكاء العربيػػة باألنػػدلس، مػػف كتبػػو: الميقىػػرَّبف كسػػتكمػػات سػػنة تسػػع كسػػتي : ؿ. انظػػرمى
 . ِٕ/ٓكاألعبلـ  َّّ/ٓكشذرات الذىب  َُِ/ِكبغية الكعاة  ّٗ/ِات يى فى ات الكى كى فى 

 ساقط مف " ب" . (  (ِ

د فػي فسػا )مػف ًلػفػي عمػـ العربيػة. كي  أبػك عمػي: أحػد األئمػةاألصػؿ،  الفارسػيٌ ىك الحسف بف أحمد بف عبد الغفػار  (ّ)
السػػراج أخػػذ عػػف ابػػف  كتجػػٌكؿ فػػي كثيػػر مػػف البمػػداف.سػػبع كثػػبلث مائػػة ىجريػػة،  كدخػػؿ بغػػداد سػػنة ،أعمػػاؿ فػػارس(

 انظػر: .تكفي سػنة ثبلثمائػة كسػبع كسػبعيف ،كالتكممة ،كاإليضاح ،كالحجة ،لو: التذكرة ،كالزجاج، كأخذ عنو ابف جنى
كمعجػـ المػؤلفيف  ُٕٗ/ِكاألعػبلـ  ٖٖ/ّكشػذرات الػذىب  ْٔٗ/ُكبغيػة الكعػاة  ْ/ّبػر الع َٖ/ِكفيات األعيػاف 

ّ/ََِ. 
  .  ّٗٓ/ِالمزىر (  (ْ



 ٕٔٔ 

ألنيا مجكزة  يرد عمى الحصر اإلضافة إلى مبني؛ نو العنى فميس إال مذىب كاحد ثـ اعمـ أالم
 . ٍر لمبناء ال مكجبة كالكبلـ في المكجب فتدبَّ 

كاسمو عمرك كمعناه بالفارسية رائحة التفاح  ،ماـ النحككلقب إ( سيبكيوكقد نص  قكلو:)
 ،كاف مف يمقاه ال يزاؿ يشـ رائحة التفاح ، كقيؿكانت ترقصو بذلؾ في صغره وب/ قيؿ أف أمُِ/

؛ ألف السبب كاإلضافة في لغة العجـ مقمكبة ،ألف التفاح مف لطيؼ الفكاكو ؛كقيؿ لقب بذلؾ لمطافتو
 ،مات بشيراز كقيؿ بالبيضاء سنة ثمانيف كمائة ،كالتقدير رائحة التفاح يو رائحتو،ىك التفاح، كك 

كقيؿ  ،كقيؿ مات بالبصرة سنة إحدل كستيف ،كقيؿ ينيؼ عمى األربعيف ،عمره اثنتاف كثبلثكف سنة
مة مف لقب بيذا المقب أربعة كما كجم ،سنة أربع كتسعيف ، كقيؿ يساكممات سنة ثماف كثمانيف

 . (ٔ)المزىر فاده فيأ
لؤلكضح  الكضع كقدمو عمى المعنكم تقديمنا أم المنسكب إلى ،كالشبو الكضعى( قكلو:)

 .المنع  ؛ لككنو في مظنةبو رتقي منو إلى المعنكم أك اىتمامناكىك الحؽ لي
 قكلو:كأشار ب فالمفظيئتنا أم كالشبو أك الكضع الكائف في أسمى ىذا جسمى افي  قكلو:)

ىك التحقيؽ كىك أف تضع الحرؼ المختص بو إنما إذا كاف ثاني الحرفيف  إلى مامف جئتنا اء تفال
ثبت بو شبو الحرؼ فميس بإطبلقو بشديد كما ، كأكأما مف أطمؽ الكضع عمى الحرفيف ،حرؼ ليف
نما أثرت مشابية االسـ لمحرؼ حتى بنى ،الشاطبي كىك خير المقرئ إسحاؽذكره أبك  كلـ تؤثر  ،كا 

فمك أعرب كاف  ،عراب؛ ألف الحرؼ ثبت استغناؤه عف اإلسـ حتى يعربمشابية الحرؼ لبل
 .ا اإلعراب مانعن 

اني كالمعنكم( أم ككالشبو المعنكم كىك أف يككف االسـ قد تضمف معنى مف في مع قكلو:)
نو ، كالتمييز معنى مف بؿ إىك لمحرؼ كتضمف الظرؼ معنى في الحركؼ ال بمعنى أنو حؿ محبل  

 .االسـبأم أدل بو معنى حقو أف يؤدم بالحرؼ  ،ناهعاللة عمى مخمؼ حرؼ في الد
ا كأشار إلى الشبو ا استعمالي  ككالشبو الثابت في نيابة كيسمى ىذا شبين و( أم بككنيا قكلو:)
يىٍكـي  ىىذىا: نحك ،ككافتقار كأصبلن أم افتقار إلى جممة متأصؿ فخرج بالمتأصؿ قكلو:االفتقارم ب

اًدًقي يىنفىعي  ًصٍدقيييـٍ  فى الصَّ
عف الجممة في بعض التراكيب كخرج باالفتقار  أ/ مستغفو ُِألف يكـ / ؛(ٕ)

كالثاني عمى  ،فاألكؿ منصكب عمى المصدرية ،ميـ مقتدر، كعند عسبحاف اهلل :نحك ،إلى مفرد
 .الفارضي  ؛ إلفادةالظرفية

الحرؼ في ( أم كشبو دم افتقار مؤصؿ كالمعنى كشبو االسـ ك ككافتقار أصبل قكلو:)ك 
كأصبلن نعت الفتقار كفيو ضمير مرفكع عمى النيابة عمى الفاعؿ  ،االفتقار المذككر كنظير ما سبؽ

                                                 
  .   ّْٔ/ِالمزىر (  (ُ

 . ُُٗالمائدة  (ِ)



 ٖٔٔ 

كافتقار لصح كاستغنى  ،عمى نيابة أللؼ فيو لئلطبلؽ كلك جعمت ضميرنا عائدنايعكد إلى افتقار كا
و عارضة في بعض ألف نيابتو عن ؛خراج المصدر النائب عف فعمو؛ إلببل تأثر المسكؽ قكلو:عف 

 .أفاده المعرب  لتراكيب دكف بعض كلذلؾ كاف معربناا
بدؿ  ،إلخ ...في ككنو قكلو:لخ( الظاىر أف ... إفي الكضع في ككنو عمى حرؼ قكلو:)

 . ؿٍ في الكضع بإعادة العامؿ كقد رأيت بعضيـ يجعؿ في السببية فتأمَّ  قكلو:مف 
رادة العاـ  شارة فيك مفمراد بو أسماء اإلىنا( ال قكلو:) فمـ يكضع(  قكلو:)، ذكر الخاص كا 

كعة ألف يشار بيا إلى معيكد ذىننا فقد كضعكا أكرد عميو أنيـ صرحكا بأف البلـ العيدية مكض
اسـ ك :  قاؿحيثي  جيب بأف المراد اإلشارة الحسية كلـ يضعكا ليا حرفنا بؿ اسمنا،كأي  لئلشارة حرفنا

شارة حسية إلاالشارة ما كضع لمسم  .يو ى كا 
شار شارة نسبة بيف المشير كالمي معنى مف المعاني( بياف ذلؾ أف اإلشارة ألف اإل قكلو:)

و كما كاف كذلؾ ال يستقؿ بالمفيكمية فحقو أف يؤدم بالحرؼ ال بَّ نى و كالمي بِّ نى نسبة بيف المي  ، كالتنبيوإليو
 . ؿٍ منيما مستقؿ بالمفيكمية تأمَّ  ؛ ألف كبل  باالسـ أك الفعؿ

أف أسماء  أم شبو االسـ لو أم لمحرؼ كحاصمو شبو لو في النيابة عف الفعؿ( قكلو:)
ال ترل أ ،ب/ مثبلن ُّشبيت ليت كلعؿ /، فأغيرىا فييا ؿكال يعماألفعاؿ  فاألفعاؿ تعمؿ نيابة ع

 .أنيما نائبتاف عف أتمنى كأترجى كال يدخؿ عمييما عامؿ 
دخؿ عمييا كال يعمؿ مع أف العكامؿ كال يعمؿ فيو غيره( ظاىره أف العامؿ قد ي قكلو:)
ى أف يقكؿ كال يدخؿ عمييا عامؿ كأما قكؿ لى كٍ فكاف األى   تدخؿ عمى أسماء األفعاؿ اتفاقنا،المفظية ال

 . (ٕ)سناد إلى المفظ أم دعيت ىذه الكممة أفاده في التصريح، فمف اإلاؿً زى دعيت نى  (ٔ)زىير
،  (ٖ)مف اإلعراب( أم كىك الصحيح مبني عمى أف أسماء األفعاؿ ال محؿ ليا قكلو:)

 ، فالمضمرات مبنية لمشبوفي ستة أبكاب أم كىى متفرقة عمى كجكه الشبو األربعة المذككرة قكلو:)
 ،كأسماء األفعاؿ لمشبو االستعمالي ،المعنكم لمشبو كاإلشارة ؛كاالستفياـ ؛طكأسماء الشر  ؛الكضعي

كفيو  (ٗ)اشية العبلمة شيخ شيكخنا ابف الميتكذا في ح ،كاألسماء المكصكالت لمشبو االفتقارم
 . ؿٍ إذ المضمرات ليست كميا مبنية لمشبو الكضعي تأمَّ  ؛رظى نى 

                                                 
(ٔ)

ٍشكي الٌدرع أنت إذا          ديعيتى ًنزاًؿ كلىجَّ في الذعًر    .           قاؿ زىير:    كلًنعـى حى
صبلح المنطؽ: ُُُ/ِ، كأمالي ابف الشجرم: َّٕ/ّ، كالمقتضب: ُِٕ/ّتاب: انظر: الك    ، ّّٔ، كا 

 .ْٔ/ّكالخزانة: 

 .  ْٓ/ُالتصريح (  (ِ

 زيادة في " أ" .(  (ّ

مػػد بػػف أحمػػد البػػديرم الحسػػيني، الػػدمياطي األشػػعرم الشػػافعي، أبػػك حامػػد: فاضػػؿ، ىػػك محمػػد بػػف محمػػد بػػف مح (ْ)
 . ٓٔ/ٕ. انظر: األعبلـ في سنة ألؼ كمائة كأربعيف لميجرةك تي ك  ،مف الشافعيةعارؼ بالحديث، 



 ٔٔٗ 

كىك أف يككف بيف المضاؼ  ،كمعرب األسماء اإلضافة بمعنى مف كضابطيا مكجكد قكلو:)
ا ط ىذا النكع كما ذكرك ألف مف شرك  ؛كفيو نظر ،كالمضاؼ إليو عمكـ كخصكص كجيي أفاده ليس

كىذا غير ظاىر ىنا إال بتكمؼ  ،ضافة صحة حمؿ الثاني عمى األكؿ كخاتـ حديدفي باب اإل
 . (ٔ)فاألحسف أف يككف مف إضافة الصفة لممكصكؼ أفاده شيخنا الحنفاكم

فاندفع ما  ،إلخ ...ما قد سمما مف شبو الحرؼ( ما كاقعة عمى االسـ أم اسـ قد سمـ قكلو:)
ضافة شبو إلى الحرؼ مف إضافة  إذ الشيءيؿ أف التعريؼ شامؿ لمحرؼ ق ال يشبو نفسو كا 

تي ؛ ألف االضافة تأالمصدر لمفعكلو بعد حذؼ فاعمو أم شبو االسـ الحرؼ كىى العيد الخارجي
ا،ل ف خكاص م لـ يعارض بشيءأ/ ُّىك الشبو المدني أم الذم / ما تأتي لو البلـ كالمعيكد خارجن

ف أشبيت الحرؼ يككف الشبو عارضو لزكـ اإلضافة  نيا إنمااألسماء فبل يرد نحك أم فإ أعربت كا 
 .كما مر

ذ المراد بو الضد كليس إ خبلؼ المبني( مراده بالخبلؼ المغكم كىك مطمؽ المنافي قكلو:)
ألف الخبلؼ يمكف اجتماعيما كالقياـ كالضحؾ كالضداف ال يمكف فييما  ؛مراد بو المصطمح عميوال

 .ا في كما اف معن ذلؾ كالمعرب كالمبني اليجتمع
كفيو ست لغات( أكصميا بعضيـ إلى عشر كنظميا  قكلو:كسما( بكزف ىدل ) قكلو:)
 : قاؿف الفارضي

 م ذا السّ ما وكَ في سَ  ثمث البدءِ 
 

 (2)سماء غاتِ المُ  اشرَ عَ  مّ وسَ  
 :مف البسيط قكلو:ية عشر كجمعيا في كبعضيـ إلى ثمان 

 وُ اسم ورد سم ةمم سّ سّ 
 

 (3)مياك األول بتثميت كذا سما 
عراب فمـ شبو الحرؼ حتى بيني كال الفعؿ كفي اإل متمكف( اسـ في باب االسمية  قكلو:) 

 .أمكف أم منصرؼ  قكلو:ك  ،فيمنع مف الصرؼ
ف رفع بنيا( ألؼ لمتثنية إ قكلو:)، ما سبؽ ىذا معمكـ م... إلخ( كىك قسماف متمكف قكلو:)

قامتو مقامومضى لحذؼ المضاؼ ينئذ راجع لمفعؿ طبلؽ أف جرالف الضمير حكلئل ، كىك فعؿ كا 
ا أك أم نطقت بو العرب معربن  ،اا أم فعبلن مضارعن الضمير لمعرب أك لمنحاة مضارعن كأعربكا(  قكلو:)
 .بي ه لنحاة عميو اسـ المعرب انتيى سندطمقت اأ

                                                 
و بغيػة الجمػيس كالمسػامر، ديػب. لػىػ( أحمد البشارل، الحفناكم )شػياب الػديف( أ ُُّٖا )كاف حي   الحنفاكمأحمد (ُ) 

معجػػـ  انظػػر: .ثػػبلث كثمػػانيف كمائػػة كألػػؼ لميجػػرة فػػرغ منػػو سػػنة ،شػػعار كالنػػكادر، كالخػػكاطر فػػي األركاحكنزىػػة األ
 . ُْٕ/ُالمؤلفيف 

 .لـ أقؼ عميو (ِ)

 .لـ أقؼ عميو (ّ)



 ٔٔ٘ 

نزؿ  بفتحيا فمعناه، كأما عرا ا( بمعنى خبل كمضارعو يعرم مف باب تعب يتعبعربن  قكلو:)
 .كمف باب قعد  ،كمضارعو يعرك

 :قكلو:ك ( أم كلك تقديرنامباشر قكلو:)
 فال ُتِييَن الفقيَر عمََّك َأْن 

 
 (1)َتْرَكَع يومًا والدَّْىُر قد َرَفَعوْ  

ىذا الشمؿ مف تعبير غيره بنكف  ،(ٕ) ناث(كمف نكف إ قكلو:التككيد الخفيفة ) فإف أصمو تييف بنكف 
ف كالنكف المراد نكف اإلناث أصالة كا   ب/ ُْعقؿ كما ال يعقؿ كالكتب /النسكة لشمكلو مف ي

 :ؿ الشاعراستعممت في الذككر كقك 
 َيُمّرون بالدَّْىنا ِخفافًا عياُبيم 

 
 (3)ويرجعَن مْن داريَن ُبْجَر الحقائبِ  

 .الدىنا كداريف اسما مكضعيف كالعياب األكعية كبجر الحقائب ممتمثيا  
بمعنى أفزعني فأصمو يركعف  :  قاؿركعا مف باب  تح الياء مف راعني الشيءكيرعف( بف قكلو:)

معيا  اجتمتكاك ؛ ألف الكىك الراء ثـ حذفت الكاك ،يامبحركة الكاك إلى الساكف ق :نقمتبكزف يقتمف 
كقد أخرج  ،ألنيف حبائؿ الشيطاف ؛دىا كالمعنى أف النسكة يخفف مف فتف بيفساكنة مع العيف بع

يا  :  قاؿف -عميو الصبلة كالسبلـ–أف إبميس لقى مكسى : ((عف ابف عمر ) (ٗ)ابف عساكر
 .(٘)ؾ إلييا(لك ليست بمحـر فإف رسكليا إليؾ كرس إياؾ أف تجالس امرأة سى إف لؾ عمي حق امك 

                                                 
: يقػػػػػػػالكأمػػػػػػالي ال، ُّْ/ ّ، البيػػػػػػاف كالتبيػػػػػػػيف ِِٔ ؤلضػػػػػػبط بػػػػػػػف قريػػػػػػع السػػػػػػعدم كالشػػػػػػػعر كالشػػػػػػعراءلالبيػػػػػػت  (ُ)

 . َِٔ/ ُكالمثؿ السائر ، ُٗٓ/ ُٔكاألغاني َُٖ/ُ

 ساقط مف " ب" . (  (ِ

كالصػػػػحاح  ْْٓ/ُكغريػػػػب الحػػػػديث، لمخطػػػػابي  ُِّ/ِف األدب كديػػػػكا ُُٓ/ُالبيػػػػت بػػػػبل نسػػػػبة فػػػػي الكتػػػػاب  (ّ)
 . ِّٕ/ُنصاؼ كاإل ّْٓٔ/ٓكشمس العمـك  ْٔ/ُغة ساس الببلكأ ُِٕٖ/ٓ

كػاف محػدث  ،بالدمشػقي: المػؤرخ الحػافظ الرحالػة ابػف عسػاكرثقة الػديف عمي بف الحسف بف ىبة اهلل، أبك القاسـ،  (ْ)
، لػو: "تػأريخ دمشػؽ الكبيػر مكلده ككفاتو فػي دمشػؽ ،األنساب( في رحبلتو كرفيؽ السٍَّمعىاني )صاحبالديار الشامية، 

سػػانيد كالمكػػررات كسػػمى المختصػػر بحػػذؼ األصػػره الشػػيخ عبػػد القػػادر بػػدراف، اخت، ابػػف عسػػاكر" يعػػرؼ بتػػاريخ خ -
العربػٌي كباشػر المجمػع العممػي  ،كال تػزاؿ بقيػة التيػذيب مخطكطػةعة أجػزاء منػو، " سػبط - ابف عساكرتيذيب تاريخ "

كالبػف عسػاكر كتػب أخػرل كثيػرة، منيػا "اإلشػراؼ عمػى  ،بدمشؽ نشر األصؿ فطبع منو المجمػد األكؿ كنصػؼ الثػاني
 -إلػى أبػي الحسػف األشػعرم تبييف كذب المفترم في مػا نسػب خ" في الحديث، ثبلث مجمدات، ك" -معرفة األطراؼ 

انظػر: إيضػاح المكنػكف . مسػمائة ككاحػد كسػبعيفا تكفي سنة خكغيرى ،"ط -ط"، ك"كشؼ المغطى في فضؿ المكطأ 
 . ِّٕ/ْكاألعبلـ  ّٖٓكمعجـ المطبكعات  ُُٔ/ُ

دَّثىنىا اٍبفي " :كركاه ُّْ/ْ( َُُٕٔك) ُْ/ْ( ُُّّٕالحديث في مصنؼ أبي شيبة برقـ )(ٓ)  ٍف أىي ػكبى  حى مىيَّةى، عى ، عي
تَّى يخبك أىحىب  إلىيَّ ًمٍف أىٍف تيقىبِّؿى رىٍأسً : ألىٍف يجعٍف يىًزٍيًد ًبٍف ميعىًنؽ قاؿ : : قاؿ ابف عيمىرى عى  ي اٍمػرىأىةه ؿ ًفي رىٍأًسي ًمٍخيىطه حى

ـو   . ُٕٗ/ِكفيض القدير شرح الجامع الصغير  ."لىٍيسىٍت ًبمىٍحرى
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 قكلو:)، فذىب البصريكف(  لـ يتقدـ ما يتفرع ىذا عميو فكاف األكلى حذؼ الفاء  قكلو:) 
ألف معانيو مقصكرة عميو  ؛ألف االسـ ليس لو ما يغنيو عف اإلعراب أصؿ في األسماء أم

فإنو يحتمؿ  ما في نحك تعف بالجفا كتمدح عمرنا،كالمضارع يغنيو عف اإلعراب كضع اسـ مكانو ك
عراب في ذلؾ كضع االسـ مكاف ؿ السمؾ كتشرب المبف كيغني عف اإلتأك المعاني الثبلثة في ال

اال تعف بالجف  يقاؿالمرفكع فكؿ مف المجزكـ كالمنصكب ك  ا عمرن  ا كمدح عمر كال تعف بالجفا مادحن
 .شمكني األكانتيى  ،كال تعف بالجفا كلؾ مدح عمر

إلفراد الفعؿ المضارع أك أف لمجنس كعمى كؿ  عبر بالجمع نظرنافرع في األفعاؿ(  قكلو:)
 . ؿٍ أف لمعرب مف األفعاؿ ىك المضارع عمى ما سيأتي تأمَّ   يقاؿيندفع ما 
 ...أصؿ في األفعاؿ قكلو:)،  العيف الميممة كالبسيط اسـ كتاب ابف العمج( بكسر قكلو:)

أ/ بخبلؼ ُْإلخ( ىذا القكؿ ضعؼ األقكاؿ كقد عممكه لكجكده في الفعؿ مف غير سبب فيك لذاتو /
ز إلى مختمفة المحتاجة في تمييعراب فييما تكارد المعاني ال، كىك تعمؿ باطؿ؛ ألف سبب اإلاالسـ
 .ب عرااإل

كما في نحك  ،اكما في المثاليف المذككريف أك تقديرن  مبني عمى الفتح( أم لفظنا قكلو:)
نما بنى عمى حركة مع أف األصؿ في المبني أف يسكف المضاؼ في كقكعو  ألنو أشبو ؛ضربكا كا 

 . نما كانت فتحة الثقؿ الضـ كالكسر مع ثقؿ الفعؿصفة كصمة كخبرنا كحاالن كشرطنا، كا  
ألنو عندىـ مقتطع مف المضارع المجزكـ فأصؿ اضرب  ؛كمعرب عند الككفييف( قكلو:)

خكؼ االلتباس بغير المجزكـ كعند الكقؼ ثـ أتى  ؛فحذفت البلـ ثـ البناء تضربٍ مثبلن عندىـ لً 
 . باأللؼ كعندىـ مجزـك ببلـ األمر تقدير

فيفة في فعؿ االثنيف ككذا ألنو ال يجكز دخكؿ الخ ؛ىؿ تضرباف( بتشديد النكف قكلو:)
كسيأتي الكبلـ عمى ذلؾ في قكؿ الناظـ كلـ تقع حقيقة األلؼ لكف شديدة ككسرىا  ،جماعة النساء

 .لؼ أ
ف فيو ثبلث ، فإفلتكالي األمثاؿ( أم كىك ممنكع عندىـ كأكرد عميو نحك النساء جنَّ  قكلو:)

إذ الزائد فيو  ،أصؿ الكممة كجنف ليس كذلؾبأف الممنكع لتكالي األمثاؿ الزكائد عمى  جيبي كأي  ،نكنات
مرفع إف األكلى فيو لكالنكناف قبميا مف أصؿ الكممة بخبلؼ نحك ىؿ تضرباف ف ،األخيرة فقط

 .الشنكاني  أفادهكاألخرياف لمتككيد فالثبلث فيو زكائد 
عمى ال حاجة لحذفيا ألف التقاء الساكنيف  قمت:ف إفحذفت الكاك اللتقاء الساكنيف(  قكلو:)

ا في كممة مدغمن  (ٔ)اللتقاء عمى حده شرطو أف يككف األكؿ حرؼ مد كالثاني ممنكع إذ قمت: ه،حد
 . ؿٍ نحك دابة كالكاك ىنا بمنزلة كممة كما بعدىا بمنزلة كممة أخرل تأمَّ  كاحدة،

                                                 
 ساقط مف " ب" . (  (ُ
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األشمكني كالضابط أف ما  :  قاؿب/ في إعرابو أف يعرل مف ذلؾ إلخ( ُٓفشرط  / قكلو:)
 :فقمتالضمة إذ أكد بالنكف لـ يبف لعدـ تركبو معيا كقد نظمت ىذا الضابط كاف رفعو ب

 إذا   بضمةٍ  فعٌ رَ  كانَ  ما
 

 ا ذَ ا خُ نَ فالبِ  تو بالنونَ أكدَّ  
 فعا  رَ  ما بنونٍ  وأعربنْ  

 
 معا تَ ى فاسْ أتَ  ربِ عن العَ  وذا 
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 ة أحد عشر نحكي اقب بذلؾ مف النحاأف المم (ٔ)األخفش( ذكر السيكطي في المزىر قكلو:)
كمنيـ األخفش  يد بف عبد المجيد أحد شيكخ سيبكيو،منيـ األخفش الكبير أبك الخطاب عبد الحم

كمنيـ  ،ئتيف كقيؿ بعدىار كمامات سنة عش الحسف سعيد بف مسعدة تمميذ سيبكيوأبك  (ٕ)األكسط
سنة خمس عشرة  مات (ٖ)د كثعمباألخفش األصغر أبك الحسف عمى بف سميماف مف تبلمذة المبرٌ 

  .ثمائة كثبل
ا( أكرد عميو أنو ال يمـز مف نى ككؿ حرؼ مستحؽ البً  قكلو:كر بضـ أكلو )ك في صٍ ابف عي  قكلو:)

ك إف الكاضع حكيـ يعطي األشياء ما المراد مستحؽ البناء القائـ بو أ بأف جيبي ، كأي االستحقاؽ الكجكد
 .أف الحركؼ كميا مبنية  :  قاؿكليذا  ،تستحقو

كنا األصؿ بمعنى الراجح أك المستصحب مبتدأ كأف يسكنا ف يسأكاألصؿ في المبني  قكلو:)
طمؽ الناظـ التسكيف كأراد بو السككف مف ، كأأم األصؿ في المبني تسكينو ،هخبر في تأكيؿ مصدر 

رادة ا ؛ إطبلؽ الممزكـ كا  إذ ىك  ،كألف كصؼ الكممة السككف ال التسكيف ،لككنو عبارة النحاةلبلـز
األصؿ لخفتو أك ألف األصؿ  نما كاف السككف ىككألنو يشعر بإزالة حركة مكجكدة كا   ،لفاعؿفعؿ ا
كمنو( أشار  قكلو:السككف ) فالمناسب أف يككف األصؿ في ضده كىك البناء ،عراب الحركةفي اإل
أ/ نائب المذككرات كبناء األمر ُٓعدـ االنحصار فيما ذكره ال مف المبني ما بنى عمى / بو إلى

( فيو نشر عمى ترتيب كأيف أمس حيث قكلو:كالمنادل عمى الحرؼ ) ،ى الحذؼ أك بناء اسـ العم
ف كاف شرطنايف لشبيو بالحرؼ في الاأللؼ كبنى أ كبنى أمس  معنى كىك اليمزة إف كاف استفيامنا كا 

نما يب، ألنو معرفة بغير ألتضمنو معنى حرؼ التعريؼ ؛عند الحجازييف ى عندىـ نداة ظاىرة كا 
، فإف فقد شرط كال يصغر ،كال يكسر ،كال تدخؿ عميو أؿ ،ف ال يضاؼشركط أف يراد بو معنى، كأب

 :فقمتا كما إذا تستعمؿ ظرفنا، كقد نظمت ىذه الشركط جماعن أيعرب كصرؼ إ
 اعينً مَ  قد أردتُ  نْ ابنو إ وأمسِ 

 
 كسرا  عا مُ مْ م جَ ا ثُ كن ظرفً م يَ لَ  

   فٍ ير معرَّ غّ  ا ثمَّ ضافً مُ  وليَس  
 

 راصغَّ مُ  ل يكونُ  يا أنْ ادسُ وسَ  
 .ممة كبنى حيث لبلفتقار البلـز إلى ج 

                                                 
  .  َّٔ/ِالمزىر (  (ُ

 ،، ككػاف أعمػـ مػف أخػذ عػف سػيبكيوبصػرييفمف أكابر النحػاة ال ،خفش األكسطالحسف سعيد بف مسعدة األ أبكك ى( (ِ
خبػػار النحػػكييف البصػػرييف انظػػر: أ .تػػكفي سػػنة مػػائتيف كخمػػس عشػػرة .كثيػػرة فػػي النحػػك كالعػػركض كالقػػكافيلػػو كتػػب 

 . َٗٓ/ُكبغية الكعاة  ُّّكنزىة األلباء  ٖٖكتاريخ العمماء النحكييف  ٕٔ/ٔٔ

مغػة كالفقػو، غػكم إمػاـ الكػكفييف فػي النحػك كال، كلي لعباس نحػكمالشيباني أبك ا أبك سياركىك أحمد بف يحيى يسار، (  (ّ
لػػو مصػػنفات كثيػػرة، منيػػا: معػػاني القػػرآف، كاخػػتبلؼ النحػػكييف، كقكاعػػد الشػػعر، كلػػد سػػنة مػػائتيف، كتػػكفي سػػنة إحػػدل 

 . ِٕٔكاألعبلـ  َِٔ/ِكشذرات الذىب  ّٔٗ/ُكبغية الكعاة  ُٖٔ-ُّٕ/ُ: إنباه الركاة كتسعيف كمائتيف. انظر
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شارة إلى كثرة أمثمة لطؼ الحتماؿ التمثيؿ كاإل كفي التعبير بكـ كالساكف كـ أم مثالو كـ قكلو:)
ككنو األصؿ كبنى كـ لتضمف كـ االستفيامية معنى اليمزة كالخبرية معنى رب التي ل؛ الساكف
اعمـ أف ما بنى مف األسماء عمى السككف فيو سؤاؿ كاحد لـ بنى كما بنى منيا عمى ك  ،لمتكثير

فعاؿ أك الحركؼ كما بنى مف األ ؟كانت الحركة كذا ـى كلً  ؟حرؾ ـى كلً  ؟بنى ـى لً  ،حركة فيو ثبلثة أسئمة
 ؟ذاكانت الحركة ك ـى كلً  ؟حرؾ ـى لً  ،ؿ عنو كما بنى منيا عمى حركة فيو سؤاالفعمى السككف ال يسأ

كبعض  ،كأيف كمنيا ككف الكممة عمى حرؼ كاحد ،كلمبناء عمى الحركة أسباب منيا التقاء الساكنيف
نحك  كاإلتباعاف يٌ أالمضمرات كأسباب البناء عمى الفتح منيا طمب الخفة كأيف كمجاكرة األلؼ ك

بناء عمى سباب ال؛ ألف ما بينيما ساكف غير حصيف كألحركة الكاؼ إتباعان كيؼ بنيت عمى الفتح 
نحك ذه  كاإلتباعالكسر منيا ككنو األصؿ عند التقاء الساكنيف كأمس كمجانسة العمؿ كباء الجر 

لمكممة في حاؿ عمى الضـ منيا أف ال يككف  ءب/ كأسباب البنأُشارة لممؤنثة /في اإلبالكسر  وكت
ت أم الظركؼ المنقطعة لغايابالضـ كمنيا مشابية ا (ٔ)"كمف بعدي  هلل األمر مف قبؿي " :نحك ،عراباإل

كبعد قيؿ مف جية أف  يككف متمكننا في قبؿ  وى فإنو أشبى  ،يا زيدي  :ضافة كقبؿ كبعد كذلؾ نحكعف اإل
 .كمنذ  اإلتباععراب كمنيا حالة أخرل كقيؿ مف جية أنو ال تككف لو الضمة حالة اإل

 تفتقر( أم معافو ما  قكلو:) بمعنى تكارد كتداكؿ عميوال يعتكرىا( مضارع اعتكره  قكلو:)
، ا مف سككنيفكالتقاء ساكنيف(  اعترض بأف شرط البناء أف ال يككف تخمصن  قكلو:) .إلخ ...تفتقر
كقاـ  قكلو:بخبلؼ الكممة كما ىنا ) (ٕ)لـ يكف الذيف :نحك ،بأف ذلؾ فيما إذا كاف في كممتيف جيبي كأي 

 . ،أك معتبلن  انو ال فرؽ بيف ككنو صحيحن لحاإشارة كضرب( مثؿ لمفعؿ بمثاليف إ
،  ق ابف الناظـ:  قاؿ ،ـٍ عى كجير( بفتح الجيـ كسككف التحتية حرؼ جكاب بمعنى نى  قكلو:)

كمنذ كىك حرؼ( زاد ابف الناظـ عمى لغة مف جر بيا كاحترز بذلؾ عف لغة مف رفع فإنيا  قكلو:)
 .حينئذ اسـ 
في الفعؿ أم لثقمو مع ال يككف  قكلو:جؿ( بفتح اليمزة كالجيـ حرؼ بمعنى نعـ )أك  قكلو:)

ا لمراء فتمثيؿ بعضيـ نجكش لمفعؿ المبني عمى الكسر نحك رد بضـ الداؿ اتباعن  ،ثقؿ الضـ كالكسر
كالثاني مبنى عمى سككف  ،إذ األكؿ مبني عمى حذؼ حرؼ العمة ،لممبني عمى الضـ غير صحيح

ا كقفنا، كأما ألقاب  يسكل ،لقاب البناء ضـ كفتح ككسر كسككفأكقد عمـ مف ىذا كمو أف  ،مقدر أيضن
ا يو البصريكف فبل تستعمؿ كىذا ما عم ،كجـز ،كجرٌ  ،كنصب ،رفع :أربعة اإلعراب فيى أيضن

كنحك  ،از الككفيكف ذلؾ فيسمكف الرفع ضم  فكاف حركات البناء كعكسو كقد جكٌ  ،عرابحركات اإل
 . ذلؾ أفاده ابف الميت

                                                 
(ٔ)  :  .ّالرـك
 .ُالبينة:  (ٕ)
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د فبل قمب في عبارة كىك عربي جي أ/ُٔ/ لف أىابا( مضارع ىابو بمعنى المقصكر قكلو:)
 .لما ادعاه بعضيـ فبل يكجد الجر في الفعؿ  الناظـ خبلفنا
ال منافاة بيف  كأف اإلعراب لفظي أف مذىبو ر كالضـ إا مصكٌ فارفع بضـ( أم رفعن  قكلو:)

بو ككنيا أثر يجمألنيا إعراب مف حيثي عمـك  ؛عراب، كجعميا عبلمات إاعرابن جعؿ ىذه األشياء إ
ا قكلو:) (ٔ)عراب مف حيثي الخصكصالعامؿ، كعبلمات إ ا منصكباف ا ككسرن ا( فتحن كجر كسرن  فتحن

. عمى الحاؿ كعمى نزع كقت فتح ككسر ىذا أحسف مف نصبيماأم  ،عمى الظرفية االعتبارية
 .الخافض لف نصبيما كذلؾ مقصكر عمى السماع 

 ضى ارٍ عمـ أف اهلل بذكره يسره ذلؾ انتيى فى كذكر اهلل عبده يسير( المعنى أف العبد إذا  قكلو:)
. 

ألف اليمزتيف إذا اتفقتا في الحركة يجكز حذؼ أحدىما كما  ؛بالقصر (ٕ)أخك( ءجا قكلو:)
 .ئ بو في السبع فقكؿ بعضيـ بالقصر لمضركرة أك عمى لغة قميمة ممنكع رً قي 

أنكاع  قكلو:)،  بي قبيمة مف قبائؿ العربنمر( بفتح النكف ككسر الميـ اسـ أل قكلو:)
لمساكاة كؿ منيما البقية األف حتى األلقاب  ؛لقابوبعضيـ أكلى مف قكؿ اإلعراب أربعة( ىك أ

عراب اإل  يقاؿكالنصب كعمى الممقب كأف  الرفع  يقاؿكالممقب أف يطمؽ كؿ منيا عمى البقية كأف 
عـ ص عمى األحمؿ األخ كالثاني ،وعمى مباين ؛ الستمزاـ األكؿ حمؿ الشيءالرفع ككؿ منيما ممتنع
، كىك ممقب بيا نيا ألقاب لوت اإلعراب كىك جنس ليا ال أنكاع داخمو تحاألفثبت أف ىذه األمكر ك 

 .سبلـ شيخ اإل
كالناظـ  ،لباء عمى المقصكر عميوالخ( أدخؿ ... إكأما الجر فيختص باألسماء قكلو:)

فيما  قكلو:ـ ىذا الكبلـ تكرار مع ى كعمى كؿ حاؿ ليس في كبللى كٍ أدخميما عمى المقصكر كىك األى 
 .عراب انتيى زكريا مف أنكاع اإلب/ ُٕألنو ذكر ثـ لبياف تعريؼ باالسـ / ؛بالجر كالتنكيف مرٌ 

في بني( أم ألنو  قكلو:)،  ض مف الجركى لخ( ليككف كالعً ... إكأما الجـز فيختص قكلو:)
 :أف عبلمات اإلعراب قسماف  كآخرنا، كحاصؿ ما أشار إليو الناظـ أكالن ممحؽ بجمع المذكر السالـ

 ،كالسككف لمجـز ،كالكسرة لمخفض ،كالفتحة لمنصب ،الضمة لمرفع :فاألصكؿ أربعة ،أصكؿ كفركع
 ،كالنكف ،كاأللؼ ،الكاك :كىى ،ثة تنكب عف الضمةثبل :كىى عشرة ،كالفركع نائبة عف ىذه األصكؿ

ككاحدة  ،كالياء ، كاثناف عف الكسرةحذؼ النكفك  ،كالياء ،كالكسرة ،األلؼ :كىى ،كأربعة عف الفتحة
 .ا كاف أك حرؼ عمة حذؼ الحرؼ نكنن  :كىى ،عف السككف

                                                 
 ساقط مف " ب" . (  (ُ

 .ٖٓيكسؼ : (ٕ)



 ٕٔٔ 

كىى سبعة األسماء الستة كالمثنى كما لحؽ بو، كجمع المذكر في مكاضع النيابة(  قكلو:)
خمسة كاألمثاؿ ال ،كاالسـ الذم الينصرؼ ،كجمع المؤنث السالـ كما ألحؽ بو ،كما ألحؽ بوالسالـ 

 ."ابف الميت"المضارع المعتؿ انتيى ك 
مفرع عمى ما قبمو قضية ىذا كقضية  وألن ؛كلىكارفع بكاك( كفي نسخة فارفع كىى أ قكلو:)
نيا معربة بحركات مقدرة أاف ىذه األسماء معربة بالحركؼ لكنو صحيح بعد ذلؾ  أكالن  (ٔ)كبلـ )...(

إلى الصكرة المعنكية كما يخص ما ذكركا في  ثانينا، ك لى الصكرة الظاىرةإ نظر أكالن العمييا ككاف 
 كيوكىك مذىب سيب :أحداىما ،كأقكاىا مذىباف :  قاؿكغيره  (ٕ)بينيا المرادم ،إعرابيا عشرة مذاىب

 قاؿلخ كالثاني أنيا معربة بالحركؼ ... إأنيا معربة بحركات مقدرة ، (ٖ)كالفارسي كجميكر البصرييف
 .كفي شرحو أف الثاني أسيميا كأبعدىا عف التكميؼ  ،صحياأكؿ الناظـ في تسييمو أف األ
كقد نازعتو  ،أصؼ( بالقصر لمضركرة بعدـ اتفاؽ اليمزتيف في الحركة )ما مف األسما

كال يجكز ككنو  ،كحذفنا لككنو فضمة ،ضمر فيما قبمو ضميراعممنا األخير كأفعاؿ الثبلثة فاأل
 . أ/ مضارع كصؼ بمعنى ذكرُٕمير ككسر الصاد /لكجكب إبراز الض ؛ك الثانيلؤلكؿ أ معمكالن 

و فمف ذاؾ أم الذم أص قكلو:بحركات مقدرة( أم كاتبع فييا ما قبؿ اآلخر لآلخر ) قكلو:)
 نيا ألفاظ سعدىـ بمجرد كالنطؽ بيا فيينما أشار إليو بإشارة البعيد ألا  بعضيـ ك  قاؿ ،مف األسماء

كذك مبتدأ مؤخر مرفكع بضمة مقدرة عمى الكاك منع مف  ،جركر خبر مقدـمكال .كبمنزلة البعيد انتيى
نو بمعنى ضافة إلى اسـ الجنس كأل؛ ألف شرط إعرابو بيا اإلفيك غير مرفكع بالكاك ،ظيكرىا الثقؿ

عراب ؿ أكليا ذك ألنو مختص بمبلزمة اإلجع:  في شرح العمدة قاؿالمفظ ال بمعنى صاحب 
 عراب بالحركؼ إال أفٌ ييما في لزـك اإلضافة كاإل؛ لتساك في الذكر فـكجعؿ ذك قريف  ،لمحركؼ

كاألب كاألخ  ،لييا فميذا انحط عف رتبة ذك كأخر عنوتضاؼ إ كفـال تضاؼ لياء المتكمـ  (ذك)
رف بينيما بالذكر قبؿ اليف فق ،عراب بالحركؼ إذا أضيؼ لغير ياء المتكمــ مستكية في اإلكالحى 
 . (ٗ)نتيى مف التصريحعرابو بالحركؼ قميؿ ا؛ ألف إليف كآخرنا

ا أك ف أف ال يمييا إال الفعؿ ظاىرن ف صحبة أبانا( مفعكؿ لمحذكؼ يفسره المذككر ألإ قكلو:)
فحكـ الجاىمية  ،ك الضمير مقدر عمى حدالكمي أ ا كاشتراطيـ ككف الشاغؿ ضميرنا أكثرمَّ مقدرن 

 ،يفذكك بكاك  (٘)ميؿكعند الخ ذكم بكزف فعؿ محركنا سيبكيوأصؿ ذك عند  فيبغكف يس كاعمـ أ
                                                 

 كممة مطمكسة .   ((ُ

 .   ُّّ/ُتكضيح المقاصد (  (ِ

 .  ٖٙ٘ٗاىَذاسس اىْح٘يخ  ٖٗٔ/ٔكتكضيح المقاصد  ْْ/ُشرح ابف عقيؿ (  (ّ

 .  ٖٓ/ُالتصريح (  (ْ

–ـ يسػـ أحػد بأحمػد بعػد رسػكؿ اهلل ، كلػ، كلػد سػنة مائػةالخميؿ بف أحمد بػف عمػر الفراىيػدمىك أبك عبد الرحمف (  (ٓ
 =   كمػف عمػؿ النحػك ،ا، اسػتنبط مػف العػركض، شػاعرن قبػؿ كالػد الخميػؿ، ككػاف الخميػؿ ذكي ػا –هلل عميو كسػمـصمى ا



 ٕٕٔ 

أف تككف بمعنى  قكلو:عراب )، كبقيت الكاك حرؼ إلتخفيؼاسكاف ثـ ك ساكنة بكزف فعؿ باإلأكالىما 
مررت إلى  :تقكؿ ألنؾ ال ؛ألنو ذكر كصمة إلى الكصؼ بو ؛ة إلى اسـ الجنسضافصاحب( أم م

 .كه نما بعرؼ الفضؿ مف الناس ذك إ قكلو:إضافتو إلى الضمير ك كشذٌ  ،ماؿ مثبلن 
ثـ  ،كذاؿ مضمكمة لبلتباع ،ماؿ بكاك مضمكمة لمرفع جاءني ذك ماؿ( أصمو ذك قكلو:)

ماؿ بكاك مفتكحة  ارأيت ذ :ب/ كتقكؿ في النصبُٖالضمة عمييا / :  قاؿسكنت الكاك الستث
 ،مررت بذم ماؿ :كتقكؿ في الجر ،لتحركيا كانفتاح ما قبميا ؛ميا ثـ قمبت ألفامثلمنصب كذاؿ 

 ،الكسرة عمييا :  قاؿثـ قمبت ياء الستث ،كذاؿ مكسكرة لبلتباع ،ماؿ بكاك مكسكرة لمجر أصمو بذك
نيا معربة ، كىك مبني عمى الصحيح مف أفي بقية األسماء الستة  يقاؿأفاده ابف الناظـ كمثمو 

 .بحركات مقدرة 
ـ في نيا مبنية كالكبلصح االحتراز عنيا مع أ (ٔ)كاحترز بذلؾ مف ذك الطائية( قكلو:)
نيا أفإذا سمع لفظ ذك تكىـ  ،ألف الكبلـ مع المبتدئ الذم ال يفرؽ بيف المعرب كالمبني ؛المعربات

: عراب إذ فييا كجيافف ليا حالة إأل ؛نما احترز عنياإ الشاكم :  قاؿالمبنية أفاده الشنكاني ك 
 .اإلعراب كالبناء 

تو يا في امرأقال (ٕ)بف سحيـلخ( ىك مف قصيدة لمنظكر ... إما كراـ مكسكركففإ قكلو:)
 :يو، فأطمؽ كأكليافجمده كاعتقمو فدفع جبتو كحماره إل ،حمؽ شعرىا كرفعتو إلى الكالي

 و  بنتَ  أخطبُ  إلى الشيطانِ  ذىبتُ 
 

 ا باليَ قوتي في حِ خميا من شَ دْ فأ 
 ماري وجبتي  نيا حِ ذني مِ نقَ فأ 

 
 اريا مَ بتي وحِ جِ  ى الل خيرًازَ جَ  

 ل  نزِ ىل مَ رى أَ ي القُ ىاج فِِ  ولستُ  
 

 ي العواليا  كِ ي وأبْ كِ ى زادىم أبْ عمَ  
   يرةً خِ رت ذَ خى ما ادَّ رضي ألقَ وعِ  

 
  طويو كطي ردائياأوبطتي  

 ذرتيم   رون عَ عسمُ  رامٌ فإما كِ  
 

   (3)ام فادخرت حيائيائما لوا   
 

                                                                                                                                               

سػتاذ سػيبكيو النحػكم، مػف كتبػو: العػيف فػي المغػة، كمعػاني أمو سػابؽ كىػك ، كما لـ يسبقو إلى مثما لـ يستنبط أحد
ككفيػػات  ْٗ-ْٕانظػر: طبقػات النحػػكييف كالمغػكييف  .، تػكفي سػػنة سػبعيف كمائػػةكالػنقط كالشػػكؿ كغيرىػاكؼ، الحػر 

 . ُّْ-ِعبلـ كاأل ِْْ-ِاالعياف 

 ساقط مف " ب" .(  (ُ

، سػبلإمنظكر بػف سػحيـ بػف نكفػؿ بػف نضػمة األسػدم الفقعسػٌي الكػكفي شػاعر  (ِ) مي مػف شػعراء )الحماسػة( مخضػـر
 . َّٖ/ٕكاألعبلـ  ّْٕكسكف الككفة. انظر: معجـ الشعراء  ،سبلـأدرؾ الجاىمية كاإل

كالعمػػػدة  َُٓ/ِلػػئ كسػػمط الآل ِّ/ِالحماسػػة لمتبريػػزم  األبيػػات لمنظػػكر بػػف سػػحيـ الفقعسػػي فػػي شػػرح ديػػكاف (ّ)
 ْٖ/ُكىمػػع اليكامػػعُّٖ/ ّشػػرح المفصػػؿ ك  ّٔ/ ُالتصػػريح ك  ُّٖ/ُكشػػرح ديػػكاف الحماسػػة لممرزكقػػي  ُُِ/ُ

 . ٗٓ/ ُامع كالدرر المك 



 ٕٖٔ 

ما كراـ مكسكركف  . (لخإ ...كا 
في  نيعاف االعتبارم كىك التركيب كالممة في المكحيث مستعم (،حيث الميـ منو بانا قكلو:)

فػادة اسػـ كبػػيف إتركيػب فارقتػو فيػو المػيـ فػبل حاجػة إلػى دعػػكل اسػتعماؿ حيػث فػي الزمػاف عمػى رأم 
عػػراب إ ،ف لػػـ تػػزؿإطرفػػي كطػػرؼ الػػنجـ فيػػؾ كبلىمػػا كسػػاىر فػػ قكلػػو:ك ،بػػاف الجنػػاس النػػاقصأبػػاف ك 

 ونػإكالعاشػرة اتبػاع ف ،كتضعيفو مثمث الفاء فػييف ،كقصره ،نقصو :بالحركات كفيو حينئذ عشر لغات
 فقمت:كقد نظمتيا أ/ ُٖا انتيى أشمكني /ميمو كفصحاىف فتح فائو منقكصن 

 مثمو   وتضعيفٌ  وقصرٌ  نقٌص 
 

  حسنُ  بممِ  واتباعٌ  فاءٌ  نً فييِ  
 ، كأصؿ ىذهلى قيد الشيرةالمراد لفظو فيك معرفة فبل حاجة إك  ... إلخ( مبتدأأب قكلو:)   

، كتقكؿ أبكاف كالماتيا كاكات بدليؿ تثنيتيا بالكاك ،فكزنيا فعؿ بالتحريؾ ،كحمك ،خكاألسماء أبك، كأ
قارب ، كرد بسماع الحـ أ(ٔ)سكاف، كقيؿ كزنيا فٍعؿ باإلكىذا مذىب البصرييف ،كحمكافكاف خكأ

معناه ، كىك كناية ك أم كذاؾ فيك مف عطؼ الجمؿ ،كىف( مبتدأ محذكؼ الخبر قكلو:الزكجة )
كناية عف ىنة  في اليى  (ٖ)كفي المصباح ،(ٕ)ذكره في الصحاح ،تقكؿ ىذا ىنؾ أم شيئؾ الشيء

ا كيكنى بيذا االسـ عف الفرج مف الرجؿ كالمرأة انتيى  ،كناية عف اسـ الجنس كيجعؿ أيضن
 .ممخصاه
كقصرىا( أم إعرابيا بالحركات  قكلو:كالنقص( أم اإلعراب بالحركات الظاىرة ) قكلو:)

مع فيما بعد إشعار بجكاز تى بصيغة الج، كألمقدرة عمى األلؼ في األحكاؿ الثبلثة كعصا كأفرد ىناا
مف يقصيف  قكلو:ك  ،كىف إلى جمع القمة ،إلى جمع الكثرة به أإال أف األكثر عكد لفظ األمريف 

يرة ضد ألف الش ؛تالييو يندركفي أب ك ) قكلو:كىك كذلؾ كال ينافيو  ،يفيد أف النقص شيير ،أشير
 .الخفاء فبل تتنافى الندرة 

( ىك  مبابو اقتدل عد قكلو:ة بما ذكر )جَّ أم مقاـ عميو حي  ،كىك محجكج( قكلو:) في الكـر
 ،، كاف مف الصحابة كالشاىد في البيت األكؿ بالكسرة كنصب الثاني بالفتحة(ٗ)ابف حاتـ الطائي

الكلد عمى  ث لـ تزف بدليؿ مجيءحي كىك مقتبس مف المثؿ السائر مف أشبو أباه فما ظمـ أمو
                                                 

 بالسككف في " ج" . (  (ُ

 .  ِّٔٓ/ٔالصحاح (  (ِ

  .  ُْٔ/ِالمصباح المنير (  (ّ

صػػحابي،     مػػف ر، أبػػك كىػػب كأبػػك طريػػؼ: أميػػ بػػف سػػعد بػػف الحشػػرج الطػػائي، ىػػك عػػدم بػػف حػػاتـ بػػف عبػػد اهلل ( (ْ
يػر مكلػكد فػي أرض طيِّػئ كأعظمػو بركػة األثيػر: خ في الجاىمية كاالسبلـ. قاؿ ابػف ئو كاف رئيس طيِّ  ،األجكاد العقبلء

، كالنيػػركاف مػػع كصػػفيف ،ثػػـ سػػكف الككفػػة كشػػيد الجمػػؿتسػػع ىجريػػة، كشػػيد فػػتح العػػراؽ، عمػػييـ. ككػػاف إسػػبلمو سػػنة 
الٌػذم يضػرب بجػكده  ابػف حػاتـ الطػائيكىػك  ،ة سػنةئى اعاش أكثر مف مً  ،احديثن  ستة كستيفنو المحدثكف عمٌي. كثؽ ع

 .  َِِ/ُْكاألعبلـ  ُّٗ/ُب . انظر: خزانة األدالمثؿ
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ب/ عمى المؤنث المعمكـ مف المقاـ يبعده تذكير ُٗمشابية أبيو لكف يبعده تذكير الضمير العائد /
 . الضمير العائد عمى المؤنث المعمكـ المقاـ

في  كالشاىد فيو استعماؿ األب مقصكرنا ،إلخ( المجد العز كالشرؼ ...ف أباىاإ قكلو:)
ألنو يمـز عميو التمفيؽ  ؛لمف قصره عمى الثالث نو يمـز عميو بحركات مقدرة خبلفناأل ؛األلفاظ الثبلثة

كاستعمؿ المثنى في المغة باأللؼ في حالة  ،العيني :  قاؿأفاده بعض شيكخنا  ،في المغة الكاحدة
، كبعضيـ جعؿ األلؼ لئلطبلؽ .ىا ككاف القياس أف يقكؿ غايتييا انتيىاغايت :  قاؿف ،النصب

جعمو مف استعماؿ المثنى ، (ٔ)ث باعتبار ككنو صفة )......(كأنٌ  ،لمجدا كف الضمير عائد عمىفيك
 ،ذا اإلعرابؽ( أم باألحرؼ الثبلثة في الكممات الست قكلو:) ؿٍ تأمَّ  ،ميـ (ٕ)كالمفرد كىك )......(

ى كىك القصر كالمثاؿ شاىد صدؽ عم ،كالمقاـ صادؼ عف رجكع اسـ اإلشارة إلى أقرب مذككر
كالتقدير أف يضفف لجميع األشياء  ،ال عاطفة عمى مجركر متعمؽ بيضفف ءال لمبا قكلو:ذلؾ )

لتقييدىا كالمعيكد ياء المتكمـ كلـ يحتج  ،ديةياء عيلم قكلو:اء كالبلـ في يظاىرىا كمضمرىا ال لم
فىكيًمي كىاٍشرىًبي :ألنيا خاصة بالفعؿ نحك ؛خراج ياء المخاطبةإل

(ٖ) . 
 ؛اعتبل( حاؿ مف المضاؼ ال مف المضاؼ إليو بمعنى عبل كقصره الكقؼ ذا قكلو:)

 .لكقكعو قافية فبل ضركرة إلى دعكل لمضركرة 
ا كلـ يذكر قكلو:) يفيـ... فيما سيأتي كيمكف أف  قكلو:فبل ينافي ( ٗ)المصنؼ( أم صريحن

 إلخ.
ما ىك محتاج  ال تستعمؿ إال مضافة( فشرط اإلضافة في كبلـ الناظـ ينصرؼ إلى قكلو:)

 .إليو كىك ما عدا ذك بداللة العقؿ 
نما  ،كاهلل ذك الفضؿ العظيـ :كمف الثاني ،إلى اسـ جنس( أم نكرة أك معرفة قكلو:) كا 

ضافتيا لغير ما  ؛اختصت بذلؾ ألف سبب كضعيا التكصؿ بيا إلى الكصؼ بأسماء األجناس كا 
 . أذىب بذم تسمـ :كنحك ،بكة أنا اهلل ذك :نحك ،ذكر شاذة
ال / قكلو:) أ/ ُٗظاىر( احترز بو الضمير العائد السـ الجنس فإنو ال يعامؿ معاممتو كا 

اللة عمى معنى المراد بيا ما أخذ مف المصدر لمدغير صفة  قكلو:) اال ظاىرن إفاسـ الجنس ال يككف 
نما لـ تضؼ إلييا أل ،كذات ف الغرض مف كصفيا كما عممت التكصؿ إلى الكصؼ بأسماء كا 
ذا كاف المضاؼ إليو كصفن  ،ساألجنا ؛ كىذا القيد ال بد منو في إخراج الصفات ،ا لـ يحتج إليياكا 

 .لما ببعض حكاشي األشمكني  ألنيا أسماء أجناس خبلفنا
                                                 

 كممة مطمكسة.( (ُ

 كممة مطمكسة.( (ِ

  . ِٔمريـ ( (ّ

 صريح في " ب" . (  (ْ
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؛ عبيد اهلل في صحف داره نا أنالخ( مف المثنى قكؿ الشاعر أ... إباأللؼ ارفع المثنى قكلو:)
ا ارمحنثى الأكىى  ،افألف أتانا مثنى أت عبد اهلل قكال  :  قاؿلقد  مضاؼ  إلى عبيد اهلل، كمنو أيضن
أضيؼ إلى  ، كالمراد المثنى مطمقنااللتقاء ساكنيف ؛ألنو مرفكع باأللؼ المحذكفة عرفتو بفتح الداؿ

أك صفة  ،أك مؤنث كالينديف ،ظاىر أك مضمر أك لـ يضؼ كسكاء كاف تثنية مفرد مذكر كالزيديف
لمثنى شركط جمعيا كا ،أك جمع تكسير كالجماليف أك اسـ جمع كالركبيف ،كالمسمميف كالمسممتيف

 :قكلو:بعضيـ في 
 َشْرُط الُمَثنَّى َأْن َيُكوَن ُمْعَرَبا   

 
 ما ُرك َبا   َوُمْفَرًدا ُمَنكَّرًا 

 في المَّْفِظ والَمْعَنى َلُو    َمواِفًقا 
 

   (1)ُمَماِثٌل َلْم ُيْغن َعْنُو َغْيُرهُ  
كال الجمع الذم  ،ما نحك ذاف كالمتاف فميس بمثنى حقيقة كال المجمكع عمى حدهأك  ،يثنى المبنيفبل  

بؿ إذا أريد تثنيتو نكر كال تركيب مزج عمى  ،ا عمى عميتوين كال يثنى العمـ باق ،ال نظير لو في اآلحاد
ا كال مختمفن  ،كأما المركب تركيب إضافة فيستغني بتثنية المضاؼ عف تثنية المضاؼ إليو ،األصح

 ،ا المعنى فبل يثنى الحقيقة كالمجازـ فمف باب التغميب كال مختمفن المفظ كأما نحك األبكيف لؤلب كاأل
، ا ال ثاني لو في الكجكدستغناء بتثنية يبنى عنو كالمن ثنية غيره منو فبل يثنى سكاء لبلكال يستثنى بت

 ب/ اتفاؽ المعنى مغفو َِالتغميب كاشتراط / ـ القمراف فمف بابقكلي فبل يثنى الشمس كال القمر كأما
  .ؿٍ تأمَّ  ،عف اشتراط أف ال يككف لفظ كؿ كبعض

 قكلو:ا إليو )ف كبل متى كصؿ بمضمر ال يككف إال مضافن ا( حاؿ مؤكدة ألمضافن  قكلو:)
( األلؼ لئلطبلؽ أم كادفع باأللؼ كبل إذا كصؿ بمضمر حاؿ ككنو مضاؼ إلى ذلؾ كصبلن 

 .المثنى الحقيقي  المضمر حمبلن عمى
كىما اسماف مبلزماف لئلضافة كلفظيما مفرد  ،كمتا كذاؾ( أم ككبل في ذلؾ قكلو:)

ف الثاني معنى فيثنى كاعتبار المفظ فيفرد إال أفي ضميرىما اعتبار ال يزكلذلؾ أج ،كمعناىما مثنى
نَّتىٍيفً  ًكٍمتىاتعالى:  قاؿأكثر كبو جاء القرآف  فراد مما كاف لكبل ككمتا حظ مف اإلف ،(ِ)اأيكيمىيى  آتىتٍ  اٍلجى

كخص إجراؤىما  ،كمجرل المثنى تارة أخرل ،كحظ مف التثنية أجريا في إعرابيما مجرل المفرد تارة
؛ ألف اإلعراب بالحركؼ فرع مف اإلعراب بالحركات حالة اإلضافة إلى المضمربمجرل المثنى 

أصؿ المضمر فجعؿ الفرع كاألصؿ  لظاىراألف  ؛ضافة إلى الضمير فرع اإلضافة إلى الظاىركاإل
 .  (ٖ)مع األصؿ لممناسبة كاألشمكني

                                                 
 . ْٔ/ُكضياء السالؾ  ُّّ/ُف ببل نسبة في النحك الكافي البيتا( (ُ

 . ّّالكيؼ ( (ِ

 .  ٕٓ/ُشرح األشمكني (  (ّ



 ٕٔٙ 

كتخمؼ  قكلو:اثناف كاثنتاف( بالمثمثة اسماف مف أسماء التثنية كليسا بمثنييف حقيقة ) قكلو:)
 . فاعؿ كاأللؼ مفعكؿ ءإلخ( اليا ...اليا

، ذا عطفتو يت العكد إفمعناه المعطكؼ مف ثن ما لغةن ، كأاأم اصطبلحن  لفظ( هي كحد قكلو:)
المعربات فبل يرد أنتما  أم مف ،لخإ ..لفظ داؿ قكلو:داؿ عمى اثنيف( أم كضعا كالمراد ب قكلو:)

 .نو مف المضمرات كنحكه؛ أل
لمتجريد أم كصالح لعطؼ مثمو عميو  قكلو:ا عمى كعطؼ مثمو عميو( بالجر عطفن  قكلو:)

نو ليس يو مع أكىك المثنى صالح لعطؼ مثمو عم ،ف المفظ الذم يدؿ عمى االثنيفىذا يفيد أ قمت:
ف قيده خره صفة لمفظ بدك صالح لعطؼ آل قكلو:، كيمكف الجكاب بأف بمراد كما يدؿ عميو كبلمو بعد

 .ؿٍ ف المراد بذلؾ المفرد تأمَّ األمر إلى أأ/ َِخره فيرجع /داؿ عمى اثنيف آل قكلو:كىك 
لعدـ  ؛ف النحكييف يسمكف ىذا النكع مثنىراه أ: الذم أ(ٔ)ىشاـ قاؿ ابف ،كالقمريف قكلو:) 

ف ذلؾ ممحؽ بالمثنى أ (ٕ)صرح بو جمع منيـ المرادم. كالذم ذكرىـ لو فيما حؿ عمى المثنى انتيى
 .يا كما في اثنيف ككبل أك شبي قكلو:نحك القمريف ك مما دؿ عمى اثنيف بزيادة( 

كنكف ما  قكلو:كف مجمكع كفي نك  قكلو:تي في شرح لعؿ مراده أنو يأكسيأتي ذلؾ(  قكلو:)
 .ا بدن ؾ ىناؾ أخره لكنو لـ يذكر ذلثنى آل

لداللة  ؛ب بكسر الصاد محذكؼكانصً  قكلو:كبيا( بالقصر لما تقدـ باجرر كمتعمؽ  قكلو:)
؛ ألف الناظـ ال يراه في فيك مف باب الحذؼ ال التنازع ،رر بيا كانصب بياجما تقدـ عميو التقدير كا

 . (ٖ)خرالمتأ
ضافة سالـ إخريف في ضميره كحذؼسالـ جمع  في اآل كلو:ق) جمع مف  لى؛ ألنو فضمة كا 

كد كالعمة في جمع الكصؼ ضافة عمى معنى مف كشرطيا مكجإضافة الصفة لمكصكفيا أك اإل
 صبلن ، ككانت كاك الفعؿ ألحاؽ كاكه بكاك الجماعة في الفعؿ بجامع الداللة عمى الجمعيةبالكاك كا  

صؿ في فاأل فاده الشاكمكالعمـ لتأكيمو بالمسمى كالكصؼ كما أ اكاك الكصؼ حرفن ك  ،الككنيا اسمن 
كىك ما  ،كاحترز السالـ عف المكسر ،(ٗ)الجمع بالكاك كالنكف ىك الكصؼ ذكره شيخنا السيد البميدم

 .كنحك ذلؾ  ،كيند كىنكد ،هتغير فيو بناء كاحد

                                                 
 .  ََٗ/ُمغني المبيب (  (ُ

 .  ٕٖ٘/ٔ تكضيح المقاصد (  (ِ

 ساقط مف " ب" .(  (ّ

بالبميػدم، مغربػي األصػؿ، كلػد سػنة سػت كتسػعيف كألػؼ كتػكفي ىػك محمػد بػف محمػد الحسػني التكنسػي المعػركؼ (  (ْ
 حاشػية عمػى تفسػير البيضػاكم، :الـ بالعربية كالتفسير كالقراءات، كمػف كتبػوع ،سنة ست كسبعيف كمائة كألؼ ىجرية

 . ٖٔ/ٕكاألعبلـ  ِّْ/ُكعجائب اآلثار  ُُُ-َُُ/ْسمؾ الدرر  :عمى شرح األلفية لؤلشمكني. انظر كحاشية
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الجنسي يستعمؿ استعماؿ أسماء ؛ ألف العمـ لى العمـ الشخصيأشار بو إ (عامر قكلو:)
 . (ٔ)فاده المنكفياألجناس أ
ما حمؿ نو لـ يذكر في ىذا البيت ؛ ألثـ ذكر في ىذا البيت( أم كما عطؼ عميو قكلو:)

زاؿ معنى العممية  يك ثناعترض بأف العمـ إذا جمع أا( ف يككف عممن أ قكلو:عميو بؿ فيما بعده )
فبل معنى لذلؾ  ؛كىما متنافياف ،ثنية كالجمع يدالف عمى التعددكالت ،ف العمـ يدؿ عمى الكحدة؛ ألمنو

قداـ عمى الحكـ كزكاؿ معنى العممية شرط بأف ما ذكر مف العممية شرط لئل جيبي ، كأاالشتراط
 .المشيكر  (ٕ)ب/ كىذا ىك الجكاب عف لغز الدمامينيُِلثبكت ذلؾ الحكـ بالفعؿ /

 قمت: ،زينب كسعدم :بنحك مك سميت رجبلن لذكر( أم في المعنى ال في المفظ ف قكلو:)
 .زيدات  :فقمت: ،لؼ كالتاءو باألجمعتى  ،زيد :ا بنحكذا سميت مؤنثن ، كما أنؾ إزينبكف كسعدكف

لككنيا تكقيفية  ؛نو مقصكر عمى السماع؛ ألسماء اهلل كصفاتوال يرد عميو أعاقؿ(  قكلو:)
ليدخؿ  ك تنزيبلن أ كف كالمراد بالعاقؿ العاقؿ حقيقةن ثي ارً كى ا عمى ما كرد كى اهلل رحيمكف قياسن  : يقاؿفبل 
دى عىشىرى كىٍككىبنا كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى رىأىٍيتيييـٍ ًلي سىاًجًديفى : نحك ًإنِّي رىأىٍيتي أىحى

كصفيا بصفات مف لما  (ّ)
 .سبلـإلفاده شيخ ا، بؿ ممحؽ بو كما أىذا ليس بجمع حقيقة  يقاؿك أ ويعقؿ جمعيا جمع

 ،لؼ كحبمى كحمراء عمميف لمذكرقيد بيا ألف المؤنث باألا مف تاء التانيث( خالين  قكلو:)
 . حبمكف كحمراككف  يقاؿممدكدة كاك فيجمع ىذا الجمع بحذؼ المقصكرة كقمب ال

، أك تيكما سيأ و، كأجاز بعضيـ جمعأم المزجي كمعد يكرب، كمف التركيب( قكلو:)
  يقاؿف ،كيضاؼ لمثانيإلضافي فإنو يجمع أكؿ المتضايفيف اما ، كأباالتفاؽ "كبرؽ نحره"سنادم اإل

لعمو مقيد  قمت:ا جاز الككفيكف جمعيما معن ، كأاهللمماف زيد كعبدغ، كعبداهلل افي نحك غبلـ زيد عممن 
ىذا الشرط؛ لى كالتحقيؽ أنو ال حاجة إفي النكت  :  قاؿعبداهلل ، ليخرج نحك: بما يتأتى فيو ذلؾ

 . الجمع بؿ كالتثنية كال خصكصية بيذا الجمع نو شرط لصحة مطمؽأل

                                                 
، كلػػي كتابػػة السػػٌر مكلػػده ككفاتػػو بمكػػة ،لػػو معرفػػة بالطػػب: شػػاعر، مػػف الكتػػاب، المنػػكفيىػػك إبػػراىيـ بػػف سػػعيد (  (ُ

ابػة سػكرة رع فػي كتا )ربما شػككاف مف أحضر الناس ذىنن  ،هه ككلي اإلفتاء كىك كارً  ،كزار اليند في سفارة لولصاحبيا، 
لو )السبع السنابؿ في مدح  ا(،حتى تتٌما معن يغمط في كتابتو كال قراءتو،  فبلمف القرآف، كىك يتمك سكرة أخرل بقدرىا، 

 َْ/ُاألعػبلـ   . انظػر:األكاخر كاألكائؿ( مف شعره، كرسالة في )الطب( تكفي سنة ألفنا كمائػة كخمػس كتسػعيف سيد
 . ْٗ/ُكمعجـ المؤلفيف 

كلػد سػنة ثػبلث كسػتيف  ،المعػركؼ بػابف الػدماميني ،بف أبي بكر بف عمر بف محمد المخزكمي القرشي ىك محمد(  (ِ
، ، كالـز ابف خمدكف فػي القػاىرةسكندرية، كمات سنة سبع كاثنتيف كثمانمائة، عالـ بالشريعة كاألدب، كلد باإلكسبعمائة

، كشػػرح تبػػو: تحفػػة الغريػػب، كالعيػػكف الغػػامزة، مػػف أشػػير كثػػـ رحػػؿ إلػػى الػػيمف فػػي الينػػد ،كلػػي قضػػاء المالكيػػة فييػػا
 . ٕٓ/ٔكاألعبلـ  ُُ/ُكشذرات الذىب  ٔٔ/ُ: بغية الكعاة سييؿ الفكائد. انظرت

 . ْيكسؼ ( (ّ
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نو في أل نما جمع حينئذو ا  ك  ،اف لـ يكف عممن فإ قكلو:استدراؾ عمى  ف صغر(إنعـ  قكلو:) 
ا ف يراد بنحك مذنب ما ىك كصؼ كلك حكمن ، كمذنب بأمعنى الكصؼ فيك داخؿ في قكؿ الناظـ

 . (ٔ)كالنكفجاز ذلؾ( أم جمع طمحة كنحكه بالكاك أك  قكلو:فاده سـ )أ
جاز بعضيـ( أم جمع كأ قكلو:مف يحذؼ كيو فيقكؿ سيبكف )سيبكييكف( كمنيـ  قكلو:)

ا كال اإلضافي نو ال يجمع اتفاقن ؛ ألسنادم، كال يرد عميو اإلالمركب الذم نحك سيبكيو كىك المزجي
 أ/ ُِكضكعة /أم الم خالية مف تاء التأنيث( قكلو:كؿ مف )بناء عمى أنو ال يجمع منو إال الجزء األ

أفعؿ  قكلو:كيد المبالغة ال لمتأنيث )غيره ليصح إخراج عبلمة فإف تاءه لتأف استعممت في لو كا  
لى ما بعدىما انتيى ، إلضافتيما إبكسر الـ أفعؿ كنكف فعبلف فعبلف فعمى يقرأ قكلو:ك فعبلء( 
الذم مؤنثو عمى  دنى مبلبسة أم أفعؿ الذم مؤنثو عمى فعبلء كفعبلف، كاإلضافة فيما ألمنكفي
 ،كيفعؿ ،ف الميزاف كفعؿأ كىك ،ميـكىينا تنبيو  شيخنا السيد :  قاؿكمثؿ ىذا ما يأتي  ،فعمى
 .مف قبيؿ عمـ الجنس فبل يقبؿ أؿ  ،كمفعكؿ ،كفاعؿ

السَّاًبقيكفى  كىالسَّاًبقيكفى  :خرج بو نحك ،سابؽ صفة لفرس( قكلو:)
نو كصؼ ؛ ألاآلية (ِ)

 .لمعقبلء 
ف جعبل عمميف إكالثاني بمعنى مفعكؿ ف ،كؿ بمعنى فاعؿاألصبكر كجريح(  نحك قكلو:)

 . لمذكر جمع ىذا الجمع
فتح فاء فعبلء أما إذا ضمت فتجمع كأفضؿ فضمى بأم مف باب أفعؿ فعبلء(  قكلو:)

 .فضمكف أ  يقاؿف
ة راجع ء، كاليالحؽكبو متعمؽ بأ قكلو:ا عمى عامر كمذنب ك كشبو ذيف( بالجر عطفن  قكلو:)

 .لى الجمع السالـ إ
نكاع أسماء جمكع ، كىك أربعة أىذا شركع فيما ألحؽ بالجمع لخ(إ ...كبو عشركنا قكلو:)

ا كعمييف كجمكع عبلمن ىميف كعالميف كجمكع جعمت أأشركط كال كعشريف كأكلى كجمكع لـ تستكؼً 
اء األعداد ريف الجارم عمى سننو كطريقتو مف أسمكالمراد بباب عش ،يف كستيفضً رى تكسير كأى 
 .بالكاك كالياء كالنكف  المعربة

ف المعرب ككاف حقو أ :  قاؿا عطؼ عميو ألحؽ( خبر المبتدأ كىك عشركف كم قكلو:)
 .، كلكنو أفرد عمى إرادة ما ذكر يقكؿ ألحقا بالتثنية

                                                 
 زيادة في " أ" .  (  (ُ

 . َُالكاقعة ( (ِ
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ركجو مف خلشذكذ لرضيف باكتخصيص أ نو فاشو ا ألسماء فإأم قياسن  رضكف شذ(كأ قكلو:)
 كشذٌ  ،كىك بفتح الراء كقد تسكف ضركرة ،ف يذكر بعده لكنو قدمو لضركرة النظـأ باب سنيف فحقو

 .ىمكف كما عطؼ عميو أ قكلو:عنو أك خبر عف حاؿ منو أك خبر 
ما  كالسنكف( بكسر السيف مبتدأ خبره محذكؼ أم شذ كفي شرح العمدة لممصنؼ قكلو:)
رضيف كسنيف أشذ منيما أفاده أ ب/ِِف /مميف كأىميف مستكياف في الشذكذ كا  ف عممخصو أ
عف  أخبر هلل تعالىا ما كبقي في الممحؽ بجمع المذكر السالـ كليس جمعن  :  قاؿثـ  (ٔ)السندكبي

ـى  : نحك ،انفسو تعظيمن  اًىديكفى  فىًنٍع اٍلمى
(ِ)،  ُِ ّ ْح  ٗ   ُ اِسثُ٘  ٘ اْى

فاده الناظـ في ككناية عمميف أ، (ّ)
 . (ٗ)شرح العمدة
أم  ،لمحذكؼ أم باب سنة كمثؿ حاؿ مف ذا أك صفةيرد ذا الباب(  كمثؿ حيف قد قكلو:)

 . ا مثؿ كركد حيفك كرد
عمى تسعة؛  طبلؽ ثبلثيف مثبلن إا لمـز صحة نو لك كاف جمعن كأل ؛عشر(  يقاؿذ ال إ قكلو:)

ف المفرد عمى تقدير ما ذكر ؛ ألف المفرد عمى تقدير جمعيو ما ذكر ثبلثة كعشريف عمى ثبلثيفأل
 .ذلؾ باطؿ ك  ،عشرة

: الحمد قكليـ:ليس فيو الشركط( فميس بعمـ كال صفة كال يرد عمى ككنو غير صفة  قكلو:)
 .القرابة الذم الكبلـ فيو نو بمعنى المستحؽ ال بمعنى ذم ؛ ألىؿ الحمدهلل أ

 :تعػػالى قػاؿكقيػؿ جمػػع لػو عمػى غيػػر لفظػو  ،فيػك اسػـ جمػػع لػذم ،نػو ال كاحػد لػػو(أل قكلػو:)
 لىػػٍك كػػانيكا أيكًلػػي قيٍربػػىكى

، اناسػػبتيا لمضػػمة رفعنػػمو بػػالكاك أم بعػػد اليمػػزة لتػػككتاب :السػػندكبي قػػاؿ ،(ٓ)
 . اا كجر  الجارة أم في الرقـ نصبن  (لىكلمفرؽ بينو كبيف )إ

 ا غير مستكفيلمكف جمعن الخ( فيك غير عمـ كال صفة فيككف الع... إعالـ كرجؿ قكلو:)
كالعالمكف خاص بمف  ،ف العالـ عمـ فيما سكل اهلل؛ أللفظو بالشركط كقيؿ اسـ جمع لكاحد لو مف
، كقيؿ العالـ اسـ لذكم العمـ مف المبلئكة كالثقميف :  قاؿا لعالـ فيعقؿ كرجح في الكشاؼ ككنو جمعن 

                                                 
: شػرح يفوالشػافعي مػف عممػاء األزىػر كمدرسػيو مػف تصػان، المصػرم، السػندكبي ىك شػياب الػديف أحمػد بػف عمػي(  (ُ

لبريػة بشػرح القصػيدة المقريػػة، فػتح رب اظػـ العقػكد لممكصػمي فػي النحػػك، ك شػرح العنقػػكد فػي نعمػى ألفيػة ابػف مالػؾ، ك 
كتػكفي بمصػر شػعار كثيػرة ، كلػو أبط عبلقػات المجػازبضػ يجػاز فػي حسػف المجػازكمنظكمة في مصطمح الحديث اإل

األعػبلـ  ُْٔ/ُكىديػة العػارفيف  ِٔٓ/ُاألثػر  . انظػر: خبلصػةسنة سبع كتسعيف كألػؼ، كعمػره ثمػافو كسػتيف سػنة
 . ٗ-ٖ/ِكمعجـ المؤلفيف  ُُٖ/ُ

 . ْٖالذاريات ( (ِ

 . ِّالحجر ( (ّ

 ساقط مف " ب" . ( (ْ

 .     ُُّالتكبة (  (ٓ
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ليشمؿ كؿ جنس مما  قمت: ؟علـ جم قمت:ف ، فإعراضاـ كاألجسكؿ ما عمـ الخالؽ بو مف األ
ت العقبلء أك ما في حكميما نما يجمع بالكاك كالنكف صفاكا   ،فيك اسـ غير صفة قمت:ف سمى بو فإ

كال يضر  .انتيى ،كىى الداللة عمى معنى العمـ ،ساغ ذلؾ لمعنى الكصفية فيو قمت:عبلـ مف األ
 .ا مف المفرد نما ىك ككف الجمع أقؿ أفرادن ؛ ألف المجذكر إا لمفردهككف الجمع عمى ىذا مساكين 

بأ/ :ِِ/ تعالى قكلويؿ اسـ كتاب بدليؿ كق، اسـ ألعمى الجنة( قكلو:)  ٍ اك   ٗ  ب أ ْدس   ٍ 

  ُ ِمز بة   ِعيِّيُّ٘
كقيؿ جمع عمى التشديد اسـ  ،نو عمى حذؼ مضاؼ أم محؿ كتاببأ جيبي كأي  (ُ)

كة اسـ كؿ نو عمى حذؼ مضاؼ أم لفي حفظ عمييف أم مبلئا حقيقة كأيجيب بأفيككف جمعن  ،ممؾ
 . كاحد منيـ عمىَّ 

مؤنث ىك مانع  قكلو:، ك اسـ جنس جامد( أم فيك غير صفة كال عمـ كفرضكأ قكلو:)
 .ريضة ، كىك أنو غير مذكر بدليؿ تصغيره عمى أخرآ

كفي الفعؿ  ،في الجمع سنكات كسنيات قكليـ:ل ؛وك سنأصمو سىنىكى أجمع سنة(  قكلو:)
 .سانيت كسانيت 

لـ يكسر( أم لـ يغير  قكلو:)، كىك ما حذفت المو( أم اسـ ثبلثي حذفت المو  قكلو:)
ف كاف القياس ألفنا، كا  رسمت اليمزة فيو  إنماكمائة(  قكلو:بالحركات ) اإلعراب إلىتغيير يؤدم 

 .بعضيـ  أفادهذا لـ تنقط رسميا ياء لئبل يمتبس بصكرة منو إ
تكسر فاءه في الجمع  ألفناف ما كاف مف ىذا الباب مفتكحا ؛ ألتيف( بكسر الميـئى كمً  قكلو:)

كالكسر نحك مائة ال يغير في الجمع كمضمكميا كثبة في جمعو كجياف الضـ  ،ف كمكسكرىاكسني
 :  فقمتكقد نظمت ذلؾ  ،(ٕ)فاده في التصريحأ

 ن    اما ك فاءُ  في الجمع تكسرُ 
 

 ا كنحو سنو  لم ومفتوحً  امحذوفً  
 وبو إن مفردا كسرا     أبَ  والكسرُ  

 
 (ٖ)بوالمضموم نحو ث لدى اكسرْ أو  واضممْ  

 ثبو   
 

في  قاؿما حذؼ مف البلمات أكثره كاك  ،كاألكؿ أقكل ،كقيؿ ثبي ،الجماعة كأصمو ثبك كثبة ىي
 .(٘كا ثبات): فانفر نحك ،ال باإللؼ كالتاءكلـ يقع جمع ثبة في التنزيؿ إ: (ٗ)ريحالتص

ـ حذفت البل ،شفيو، كأصؿ شفة (ٔ)لـ يكسر قكلو:محترز  لخ(... إف كسر كشفوفإ قكلو:)
 .أم قصد تعكيضيا  ،كىى الياء كعكض عنيا ىاء التأنيث

                                                 
 . َِ-ُٗالمطففيف ( (ُ

 .  7ٔ/ٔالتصريح (  (ِ

 .لـ أقؼ عمييما( (ّ

 بالصكط في "ج" .(  (ْ

 .ُٕالنساء:   ٓ
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ألنو  ؛فبل يرد أف باب سنيف شاذ ا كاستعماالن ا( أم قياسن لـ يستعمؿ كذلؾ إال شذكذن  قكلو:)
كفتح  ،بكسر الظاء المعجمة :في التصريح قاؿة( بى كظي  قكلو:) .ؿٍ شاذ في القياس ال االستعماؿ فتأمَّ 
ب/ عف ِّ/ كنقؿ ،صبتو بالظبةـ ظبكتو إذا أقكلي، لكأصميا ظبك المكحدة طرؼ السيؼ أك السيـ

 .الضـ فحينئذ يجكز في ظاء ظبة الضـ كالكسر  القامكس
حدل في إ قكلو:) ،بكسر أكليماظبكف كظبيف(  قكلو:عمى ظباء( بالضـ ) قكلو:)
ال مقتضى لو كال يجكز تشديدىا إذ  ،يكسؼ بسككف الياء مخففة كالركاية األخرل كسنيٌ  ،الركايتيف(

ة دعا، كمف كاني مف ذكر نجد يخاطب بو الشاعر خميموأم اتر  ،لخ(... إدعاني مف نجد قكلو:)
 :(ٕ)لكاحد بصيغة المثنى كما في قكؿ امرئ القيساالعرب خطاب 

 ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب َوَمْنِزِل 
 

   ...    ...    ...    ...    ...(ٖ) 
كأكليا  ،كأسفميا العراؽ كالشاـ ،تيامة كاليمف اسككف الجيـ اسـ لمببلد التي أعبلىكنجد بفتح النكف ك  

كالشاىد في سنينو  ،كشيبا بكسر الشيف جمع أشيب ،ناحية العراؽ إلىمف ناحية الحجاز ذات عرؽ 
ا عمى ا تطمؽ أيضن كمعناىا العاـ مطمقن  ،كىى جمع سنة ،حيث أعرب بالحركة الظاىرة عمى النكف

 .لمجدب كمنو ما في الحديث العاـ ا
يحتمؿ رفعو عمى االبتداء كال يضر اقتراف الخبر  :البيكتي قاؿ ،كنكف مجمكع( قكلو:)

ا ألنو يجكز حذفو كليس ذلؾ مختص   ؛ا كال عدـ ذكر الرابطألنيا زائدة كال ككف الخبر طمبي   ؛بالفاء
ف قرف بالفاء التي تمنع مف عمؿ كا   أك معمكؿ ال فتح بعده ا لظاىر كبلـ أبي البقاءبالضركرة خبلفن 

 .ابف قاسـ  .انتيى ،ألنيا زائدة ؛مدخكليا فيما قبمو
 ؛كيبعد أف يجكز ،لـ يحفظ ذلؾ بعد الكاك إذنطؽ( أم مع الياء  مف بكسرو  كقؿَّ  قكلو:)

 .إلفراطو في الثقؿ 

                                                                                                                                               
 " ج" .   زيادة في(  (ُ

ف كنػدة شػاعر مخضػـر مػ كية،ىك امرئ القيس بف عانس بف المنذر بف امرئ القيس بف السمط بف عمرك بف معا(ِ) 
ثبت عمى إسبلمو حيف ارتدت ك  ،، أسمـ عند ظيكر اإلسبلـ ككفد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـمف أىؿ حضرمكت

 :رة كالتي أكلياحب القصيدة المشيك ، تكفي سنة خمس كعشريف كىك صاحضرمكت
 تطاول ليمك باألثمد     ونام الخمي ولم ترقد

 . ُِ/ِكاألعبلـ  ِّ-َّ/ِ: المقاصد النحكية إلى امرئ القيس بف حجر. انظركمف الركاة مف ينسبيا 

 :، كعجزهُُْالقيس في ديكانو البيت المرئ ( (ّ
 ِبِسقِط المَّوى بيَن الدَّخول َفَحْوَمل

 َُٓ/ِكصػػدره كركم )منػػزلف(  ُِّسػػر صػػناعة اإلعػػرابك  َٖكشػػرح قطػػر النػػدل   ُْٕالسػػبع  كشػػرح المعمقػػات
كالمثػؿ السػائر  ٖٓ/ٗكاألغػاني  ِْٕكدالئػؿ اإلعجػاز  ّٖٓ/ِكاألصكؿ في النحػك  ِٖٓكالجمؿ في النحك لمخميؿ 

 . ُٗكخزانة األدب كغاية األرب  ِِٓ/ِ
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كم كال بعكس ذاؾ( أم النكف استعممكه قيؿ ىذا ال يتمشى عمى العكس المغ قكلو:)
كؿ مف فتح فيو أكثر ممف كاأل ،ىذا القسـ مف كسر فيو أكثر ممف فتح أفف المراد لمنطقي؛ ألا

 ::  قاؿكسر كلك 
 ثني وما بو التحق   نونون م

 
   (ٔ)ن بفتحو نطقمَ  فاكسر وقلَّ  

 . أ/ِّ/ أم لمفرؽ بيف النكنيف فانتبو( قكلو:) لسمـ مف ذلؾ  أفاده البيكتي 
كالزعانؼ جمع زعنفة بكسر  ،جعفر كبنك أبيو أكالد ثعمب بف يربكع خ(لإ ...عرفنا جعفر قكلو:)

كقيؿ ىـ الفرؽ بمنزلة  ،االزام كالنكف كىك القصير كأراد بيـ األدعياء الذيف ليس أصميـ كاحدن 
كالشاىد فيو كسر نكف  قمت: ،ف جمع آخر بفتح الخاء بمعنى مغايركأخري ،زعانؼ األديـ أم أطرافو

صراؼ الذم ىك اختبلؼ حركة الراكم ركض بيذا البيت عمى اإلشيد عمماء العى لكف قد است ،أخريف
 :قكلوكىك  ،كفي البيت قبمو مكسكرة ،فالنكف فيو مفتكحة : كاقالالمطمؽ 
 ليس منا    من عرينِ  وعرينٌ 

 
  (ٕ)برئت إلي عرينو من عرين 

 بكزفي فييا االحتماؿ كعريف أنيما ركايتاف كىذه األمكر يكف  يقاؿأف  إالكحينئذ فبل شاىد  فيو  
 .عرينو إلىرأف مف عريف منتييا بأمير اسـ قبيمة كعرينو بضـ العيف بطف مف بجيمو كالمعنى ت

خبره  ، أم حمكؿ كارتفاعو باالبتداءحؿ بكسر الحاء كؿ الدىرأكؿ الدىر( أم أفي  قكلو:)
فالضمير عائد عمى الدىر  ،أك بالظرؼ قبمو لبلعتماد كال يقيني أم ال يحفظني الدىر ،ما قبمو

الية كالشاىد في ح ،لخ... إكماذا تبتغي أم تطمب كجممة كقد جاكزت قكلو:ك  ،كالضمير في يبقى
تككف الكسرة كسرة إعراب باإلضافة عمى لغة مف  أفكسر نكف األربعيف كاعترض عميو بأنو يحتمؿ 

 : حتماؿف ىذه األمكر يكفي فييا االذلؾ بالحركة كيجاب بما تقدـ مف أ بإعر 
و أن في التسييؿ هكحكا ،غة( الذم جـز بو الناظـ في شرح الكافيةمكليس كسر ىال قكلو:)

 .ضركرة كتبعو المكضح  نوإالناظـ  قاؿ ابفك  ،لغة
 ،كىك الخفيؼ في المشي لحذفو ،تثنية أحكذم بالياء المشددة لخ(... إكذييفعمى أح قكلو:)

كأراد بيما جناحي قطاة يصفيا بالخفة  ،كلي عميوكقيؿ الراعي المشتير بالرعاية الحافظ لما 
 إالفما ىي  قكلو:ك  ،أم ارتفعت في اليكاء كعشية بالنصب عمى الظرفية ،لمقطاة قمت:كضمير است
ال بمعنى غير كتغيب معطكؼ عمى  إالب/ ما مسافة رؤيتيا ِْلمحة أم /  ،قكلو:مقدار لمحة كا 

معنى تغيب بعدىا كالشاىد في فتح نكف كال ،ىي لمحة فيي جممة فعمية عطفت عمى اسمية
 . (ٖ)أحكذييف

                                                 
 لـ أقؼ عميو.( (ُ

 لـ أقؼ عميو.( (ِ

 زيادة في " أ" .(  (ّ
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 ،ا عمى الجيدكالعيناف بالنصب عطفن  ،الجيد بكسر الجيـ العنؽ خ(... إلأعرؼ قكلو:)
كىذا محؿ الشاىد كاأللؼ  ،فميست األلؼ فيو لئلعراب بؿ ىي التي تمـز المثنى في جميع أحكالو

ـ حذؼ المضاؼ كأقيـ المضاؼ إليو مقامو ث ،األخيرة لئلطبلؽ كمنخريف أشبيا منخرم ظبيانا
 . فانتصب انتصابو

نو أمصنكع( أم مف كبلـ المكلديف كالصحيح كما نقمو العيني أنو مف شعر العرب ك  قكلو:)
 . لرجؿ مف ضبة

قد  قكلو:) ،بالقصر كمف غير تنكيف كما تقدـ مستكفي عف ابف غازم كغيره بتا( كما قكلو:)
الذم جمع بالتاء كاأللؼ ىك   يقاؿذكر فيك كصؼ لمجمع فسقط ما أم تحققت جمعيتو بما  جمعا(

كقدـ التاء عمى األلؼ لضركرة النظـ كىذا الجمع مقيس في  ،المفرد كىك ال يعرب ىذا اإلعراب
مصغر  :الثالث ،ما فيو ألؼ التأنيث كذلؾ :الثاني ،اما فيو تاء التأنيث مطمقن  :األكؿ ،خمسة أمكر

كصؼ غير العاقؿ  :الخامس ،عمـ مؤنث ال عبلمة فيو كزينب :الرابع ،مذكر ما ال يعقؿ كدرييـ
 ::  قاؿف ،كأياـ معدكدات كنظميا الشاطبي

 َوقسُو ِفي ِذي التَّاء َوَنحِو ِذكَري 
 

 َوِدرَىٍم ُمَصغٍَّر َوَصَحرا  
 َوَزَينٍب َوَوْصِف َغيِر الَعاِقِل     

 
    (1)ُوَغيُر َذا ُمَسمٌَّم ِلمنَّاِقلِ  

، كىى امرأة كأمو كشاه ف كاف فييا التاءأربعة أسماء ال تجمع ىذا الجمع كا  كيستثنى مف األكؿ  
يجمع مذكرىما  ي فعبلء أفعؿ كفعمي فعبلف لما لـكمف الثان ،عف تصحيحياكشفة استغنى بتكسيرىا 

مسة مقصكر كأفاد ابف الناظـ أف ما عدا الخ ،مؤنثيما باأللؼ كالتاءبالكاك كالنكف لـ يجمع أ/ ِْ/
 .ا لبعضيـ كىك كذلؾ خبلفن  ،عمى السماع
 قكلو:ألنو داخؿ في الكمية التي قدميا في  ؛سكت عف الرفع... إلخ( يكسر في الجر قكلو:)
نما ذكر الجر كا  فارفع بضـ ، كلذا كالرفع فيما ذكر ليبيف أف النصب محمكؿ عميو ف كاف داخبلن ، كا 

 .يس  .انتيى ،ف النصب تابع لوقدمو أل
،  لتحركيا كانفتاح ما قبميافقمبت الياء  ((ٕ)ضيةقف أصمو أل قكلو:ا )أم جميعن  ا(معن  كلو:ق)

ف ما كاقعة عمى ا  ك  لمسببية  أشار بيذا إلى أف الباء في كبلـ الناظـ لخ(إ ...ا في داللتوسببن  قكلو:)
 .معيتو ا في جأم كالجمع الذم كانت األلؼ كالتاء سببن  ،الجمع

                                                 
كالنحػػػك الػػػكافي  ُِٕ فػػػتح رب البريػػػة فػػػي شػػػرح نظػػػـ اآلجركميػػػةك  ُّٕ/ُالبيتػػػاف لمشػػػاطبي فػػػي حاشػػػية الصػػػباف ( (ُ

ُ/َُٕ . 

يقكؿ ابف عقيؿ فخركج نحك قضاة فغف ألفو غير زائدة بؿ ىي منقمبة عف أصؿ كىك الياء ألف أصمو قضية.   ِ
 .ّٕ/ُانظر: شرح ابف عقيؿ: 
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مراده بالتعريؼ مصدر عرؼ  أفيحتمؿ  لخ(... إاالعتراض التعريؼ فاندفع بيذا قكلو:)
كيحتمؿ  ،أم بيذا التبييف الذم ذكرتو مف أف الباء السببية ما كاقعة عمى الجمع ،بمعنى بيف ككضح

لكف تجعؿ الباء  ،يعني ما عرؼ بو المصنؼ جمع المذكر السالـ أف مراده التعريؼ المصطمح عميو
. ثـ رأيت في ؿٍ تأمَّ  ،لخ... إىذا التعريؼ بسبب التبييف المتقدـ االعتراض ندفع عفأم فابمعنى عف 

 .كثير مف النسخ فاندفع بيذا التقرير كعميو فبل أشكاؿ 
نو ىك نفسو قد قرر كبلـ ألخ( فيو إ... بتاء أككعمـ ال حاجة إلى أف يقكؿ بألؼ  قكلو:)

إلى ظاىر كبلـ  أنو نظر فيما ذكر أكالن فيعترض عميو حينئذ بذلؾ كيجاب ب ،الناظـ فيما سبؽ بذلؾ
 . ٍر كىناؾ إلى التحقيؽ فتدبَّ  ،الناظـ

نو يكسر في الجر كفي النصب أأم مثؿ ما جمع بألؼ كتاء في  ،كالت(كذا أي  قكلو:)
 ،(ٔ)ابف قاسـ كقد زادكا .انتيى ،بؿ مف معناه كىك ذات ،كىك اسـ جمع ال كاحد لو مف لفظو ،أكالت

 .نيا تكتب ببلـ كاحدة إت جمع التي فالبلقا بينيما كبيف يفر تفي رسـ أكالت كاك 
ا فبل يرد أف ا عممن ا أك اسمن بعد أف كاف جمعن ا ا مفردن كالذم اسما قد جعؿ( أم اسمن  قكلو:)

ا ككبلمو شامؿ لجعمو عمـ مذكر أك ثـ صار اسمن  ،عات لـ يكف غير اسـأذر جعؿ بمعنى صير ك 
 .ييؿ ب/ مؤنث كما البف عقيؿ عمى التسِٓ/

د تفتح كما في كق ،(ٕ)راء مكسكرة كما في الصحاحبذاؿ معجمة، ك كأذرعات(  قكلو:)
 قكلو:كأذرعو جمع ذراع أفاده المصرم ) ،كأصميا جمع أذرعو ،مف قرل الشاـكىى قرية  (ٖ)القامكس

 .ف ميمو تضـفإألنو مأخكذ مف  الثبلثي بخبلؼ ما إذا كاف مف أجرل ؛ تجرم مجرل( بفتح الميـ
كال يحذؼ منو التنكيف(  قكلو:)بالجر أم كما سمى بو مف الممحؽ بو كالممحؽ بو(  لو:قك )

ن : (ٗ)المرادم قاؿ ف ؛ ألحقو منع الصرؼ لمتأنيث كالعمميةما نكف عمى المغة المشيكرة مع أف كا 
 .ر بيانو متنكينو ليس لمصرؼ بؿ لممقابمة كما 

 كيمة مف الطكيؿ أكليا:ىك مف قصيدة ط لخ(... إتنكرتيا مف أذرعات قكلو:)
 َأي َيا الطََّمُل الَباِلي  ِاْنَعْم َصَباًحا ألَ 
 

 (٘)َوَىْل َيْنَعَمْن َمْن َكان في الُعُصرَ الَخاِليِ  
 الَخاِلي 

 
                                                 

 كقد زكدكا في " ب " .(  (ُ

 . ُُُِ/ّلصحاح ا(  (ِ

 .  7ٔ7القامكس المحيط  ((ّ

 .  ُٗٓ/ُتكضيح المقاصد (  (ْ

كشػرح شػكاىد المغنػي  ُّٕ/ِك َٔ/ُكخزانػة األدب  ُُّٗ/ِكجميرة المغة  ِٕفي ديكانو البيت المرئ القيس ( (ٓ
ي كبػػبل نسػػبة فػػ ،ِْٕ/ْكمقػػاييس المغػػة  ّْٓ/ِكالصػػحاح  ّٖ/ِكىمػػع اليكامػػع  ٗٔ/ُكشػػرح األشػػمكني  ُْٖ/ُ

 . ُْٖ/ُكأكضح المسالؾ  ِِٓ/ُالمغني  
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 ،ناحية نارىا إلىكقيؿ معناه نظرت  ،تنكرتيا أم نظرت إلى نار المحبكبة بقمبي لفرط شكقي قكلو:ك 
سميت باسـ مف بناىا مف  ،ينة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـكىى مع أىميا بيثرب اسـ مد

 قكلوألنيا مف مادة التثريب كىك الحرج كأما  ؛كفي السنة منع إطبلؽ ىذا االسـ عمييا ،العمالقة
يىا أىٍىؿى يىٍثًربى  تعالى:

كأراد أف الشكؽ يخيميا إليو فكأنو ينظر  ،مف المنافقيف ايقالفحكاية عمف  (ٔ)
 ،لخأدنى  دارىا... إ قكلو:، ك اليةحكجممة كأىميا بيثرب  ،لشدة شكقو ؛كىذا مثؿ ضربو ،إلى نارىا

أم كيؼ أراىا كأقرب دارىا محؿ نظر  ،كفي الكبلـ حذؼ مضاؼ ،كعالي صفتو ،خبره نظر ،مبتدأ
 .كدكنيا نظر مرتفع ،قرب دارىا بعيد فكيؼ بيا، يعني إف أصاحب  نظر عاؿو  أك

ا كما ىك المغمكب أك جكازن ا كما ىك الغالب فيما ال ينصرؼ م كجكبن كجر بالفتحة( أ قكلو:) 
الحؽ ه جائز ال كاجب كما ىك ف كسر كذا ما كسر لمضركرة أك التناسب فإك  ،كمنو نحك ىند ،فيو

ا ما ال يككف فعؿ أمر ناصبن  أفالذم بينو شيخنا الشريؼ أفاده ابف قاسـ كجر بضـ الجيـ يحتمؿ 
أ/ لو بالنيابة عف الفاعؿ يؤيد األكؿ ِٓ/ (ٕ)ارافعن  ا مجيكالن يككف ماضين  فأينصرؼ عف المفعكؿ بو ك 

 .كالمراد بالفتحة ما يشمؿ الظاىرة كأحمد كالمقدرة كمكسى  ،كالثاني سابقة ،الحقة
، كأحسف أك كىك ما فيو عمتاف مف عمؿ تسعا ال ينصرؼ ما ال ينصرؼ( أم اسمن  قكلو:)

، كحاصؿ أقساـ ما ال كما سيأتي في بابو مفصبلن  ،حراءة منيا تقكـ مقاميما كمساجد كصكاحد
كىاتاف ىما فيو عمة تقـك مقاـ  ،اكألؼ التأنيث مطمقن  ،أحد عشر كىى صيغة منتيى الجمكعينصرؼ 

أك زيادة األلؼ كالنكف  ،أك العدؿ فأك الكزن ،أك العجمة ،أك التركيب ،العمتيف كالعممية مع التأنيث
مع العممية أك مع الكصفية منع  هنو إذا اجتمع الكزف أك ما بعدرة بمعنى أكصفية مع الثبلثة األخيكال

 :فقمت: ،ليا الصرؼ كقد نظمت ىذه األقساـ ممثبلن 
 كما    منتيى جمعٍ  لصرفٍ  امنعْ 

 
 أعمما   وكالمصابيحِ  مساجدَ  

 بالقصر كذا     التأنيثِ  وألفِ  
 

 خذا    بمى وصحراءَ بالمد كالحُ  
 األلف    غيرَ  وعرفن مؤنثًا 

 
 رف  كزينب وطمحة كما عُ  

 كذاك العجمي والمركب     
 

 كيوسف وبعمبك يذىب    
 أو لتعريف لدى    وامنع لوصفٍ  

 
 كأفضل وأحمد ىدى   وزنِ  

 والعدل مثل أخر وعمرا     
 

 كرا   وزد كسكران وعمران اذَّ  
كال تابع ألؿ ففاد  ،ؼأم مدة ككنو غير مضا ،لـ يضؼ( ما ظرفية مصدرية ماقكلو:)   

 .كىك المراد  ،حدىما فقط في الجر بالفتحةاألمريف ال أالكبلـ ىنا اشتراط نفي 

                                                 
 . ُّاألحزاب ( (ُ

 ساقط مف " ب" .(  (ِ
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: وقال، ردؼ ليس حشك إلى أف البعدية ال تستمـز االتصاؿ قكلو:خبر يؾ ك  بعد أؿ( قكلو:)
 .أبك حياف
ؿ يسمى كىؿ إذا أضيؼ ما ال ينصرؼ أك دخمتو أ لخ(... إفاف أضيؼ جر بالكسرة قكلو:)
ال فغير ا فيو خبلؼ كالتحقيؽ أمنصرفن  نو إف زالت إحدل عمتيو باإلضافة أك بأؿ فيصرؼ كأحدكـ كا 

 .إلسبلـأفاده شيخ ا ،منصرؼ كأحسنكـ ككأؿ فيما ذكر بدليا كما صرح بو في التسييؿ
رفع ف النكف نفس الكالصريح في أب/ ِٔ/( لخ... إرفعا فالنك كاجعؿ لنحك يفعبلف  قكلو:) 

كحذفيا لمجـز كالنصب سمة  قكلو:كحينئذ فيؤكؿ  ،ف اإلعراب لفظيمكافؽ لمختار الناظـ مف أكىك 
كالمعنى أف حذؼ المتكمـ النكف عبلمة كدليؿ عمى ككف الفعؿ  ،بحمميما عمى المعنى المصدرم

لى لكجييف كٍ كىذا أى  ،ا فبل ينافي أف الحذؼ نفس الجـز كالنصب بمعنى األثرا كمنصكبن مجزكمن 
نما أعربكا ىذه  ،ؿٍ ىك المناسب تأمَّ  إذكتأكيؿ الثاني ليكافؽ األكؿ  ،ة مذىب الناظـ في الكاقعمكافق كا 

كتبدؿ  ،ألنيا تدغـ في الكاك كالياء ؛لمشابيتيا أحرؼ العمة التي الحركات أبعاضيا ؛األمثمة بالنكف
 ،لتككيد الخفيفةكمف نكف ا ،المنكف عمى المشيكر نكف في الكقؼ عمى االسـ المنصكباأللؼ مف ال

 .ا كمف نكف إذف في الكقؼ أيضن 
كقدـ الحذؼ  ،لى مف الرفع باالبتداء كخبره سموكٍ كحذفيا( أم النكف كنصبو باجعؿ أى  قكلو:)

نما ثبتت النكف مع الناصب في  ،ألنو األصؿ كالحذؼ لمنصب محمكؿ عميو ؛لمجـز : تعالى قكلوكا 
  أُ  إ ل   ُ ي ْعفُ٘

كالفعؿ  النسكةف الكاك فيو الـ الفعؿ كالنكف ضمير األمثمة أل ؛ ألنو ليس مف ىذه(ٔ)
مف ىذه األمثمة إذ كاكه ضمير ، بخبلؼ الرجاؿ يعفكف فإنو يتربصف ككزنو يفعمف :مثؿ ،مبني

كىأىٍف تىٍعفيكا أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل :نحك ،الفاعؿ كنكنو عبلمة الرفع يحذؼ لمجاـز كالناصب
ككزنو تفعك  ،(ٕ)

 .ككا كأصمو تفع
 :لتقدير كقكلؾكا ،ا بعدىاؿ منصكب بأف مضمرة كجكبن لتركمي( البلـ لمجحكد كالفع قكلو:)

  .لخ... إلـ تككني مريدة لركـ
كسر غير مقيس كاألكثر الكسر ذكره المعرب كال ،بفتح البلـ عمى القياس( ومظمم قكلو:)

 . بيف في محمو ا كماف أريد اسـ المكاف كاف مقيسن أف أريد المصدر فإ
فيف كفيو إف الحرؼ ال يحذؼ جعمو بعضيـ مف تنازع الحر  لخ(... إف لـ تفعمكافإ قكلو:)
أ/ كلـ عاممو في مكجكد أم أف ثبت أنكـ لـ ِٔفاألحسف جعؿ أف عاممو في محذكؼ / معمكلو،

المضي فالمضي في عدـ الفعؿ ى االستقباؿ كلـ تقتضي تقتض؛ ألف أف تفعمكا فيما مضى
ُْ تعالى:  قكلوك ،ات كجكدهكاالستقباؿ في إثب ُ  م   إِ يُصُٔ  ب َِ قُذ   ق 

ف القد سابؽ عمى كقت ، فإ(ٖ)
                                                 

 . ِّٕالبقرة (  (ُ

 . ِّٕالبقرة (  (ِ

 .  ِّٓ/ِالمصباح المنير (  (ّ
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ثباتو باألمارة مستقبؿ ىذا ما ذكره الشيخ ابف عرفة كقيؿ لـ عاممو في  ،في تفسيره (ٔ)المحاكمة كا 
نقمو العبلمة الشيخ يحيى رحمو اهلل كجكاب الشرط  ف محبلن ؛ ألمدخكليا كىى مع مدخكليا معمكلة

 .ا ليـ أم فاترككا العناد كعبر عنو باتقاء النار تخكيفن  ،محذكؼ
 ، كأصؿ معتؿىك المكصكؿ، كاألكؿ مفعكؿ ثاف لسـٌ  معتبلن  لخ(... إكسـ معتبلن  قكلو:)

 ،ؼ النحاة ما آخره حرؼ عمةرٍ كالمعتؿ في عي  ،كأدغمت في الثانية ،كلىبكسر البلـ سكنت البلـ األي 
 .كالصحيح ىك ما عدا ذلؾ  ،اا أك آخرن أك كسطن  حرؼ عمة أكالن  ؼ أىؿ الصرؼ ما فيورٍ كفي عي 

ا جمع مكرمة بضـ الراء تطمؽ عمى فعؿ مكارمن  قكلو:بكسر القاؼ، ك كالمرتقي(  قكلو:)
منصكب عمى المفعكلية بالمرتقي أك حاؿ منو عمى تقدير مضاؼ  (ٕ)الخير كما في المصباح

كسـ  :كقيؿ غير ذلؾ كتقدير البيت ،الثاني ذا مكاـركعمى  ،كالتقدير عمى األكؿ درج مكاـر ،فييما
ففيو تقديـ المفعكؿ  ،ا مف األسماء معتبلن ا حاؿ ككنو كائنن الذم استقر كالمصطفى كالمرتقي مكارمن 

 .ككبلىما جائز كما أفاده المعرب  ،كتقديـ الحاؿ عمى صاحبيا ،الثاني عمى األكؿ
في قدر كبالجر تككيد لمضمير المجركر جميعو( بالرفع تككيد لمضمير المستتر  قكلو:)

ككبلـ الناظـ كالصريح  ،ا مف ضمير مسند إليونائب فاعؿ بقدر يجعمو خالين ، كيجكز أف يككف بقي
بتقدير  :  قاؿا لمف كىك مقيد بغير ما ال ينصرؼ أما ىك فتقدر فيو الفتحة خبلفن  ،في تقدير الكسرة
 .دير بأنو ال ثقؿ مع التق (ٖ)بلن الكسرة فيو معمِّ 

ألنو محبكس عف المد  ؛بذلؾ ، كىك الحبس سميكىك الذم قد قصرا( مف القصر قكلو:)
فيو تكرية مف  (ٗ)الراعي :  قاؿب/ ِٕ/( منقكص يكالثان قكلو:أم الفرعي أك عف ظيكر اإلعراب )
بذلؾ لحذؼ المو لمتنكيف أك ألنو نقص منو ظيكر  ، كسمياجية أف لفظ الثاني منقكص أيضن 

 .ات بعض الحرك

                                                 
إمػػػاـ تػػػكنس  ،المػػػالكي ،التكنسػػػي ،الػػػكرغميىػػػك محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد اإلمػػػاـ العبلمػػػة الفقيػػػو أبػػػك عبػػػد اهلل (  (ُ

كنظػػػـ قػػػراءة الكثيػػػرة: كالمبسػػػكط فػػػي الفقػػػو، مكلػػػده ككفاتػػػو فييػػػا كصػػػاحب المؤلفػػػات ، ا فػػػي عصػػػرهكخطيبيػػػ ،كعالميػػػا
 . ّْ/ٕكاألعبلـ  ِّّ/ّانظر: ديكاف اإلسبلـ انمائة. تكفي سنة ثبلث كثم ،يعقكب

 . ِٔيكسؼ (  (ِ

 معمؿ في " ب" .(  (ّ

شػػػمس الػػػديف، أبػػػك عبػػػداهلل،  ،قػػػاىرمثػػػـ ال ف إسػػػماعيؿ األندلسػػػي الغرنػػػاطي،ىػػػك محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػ(  (ْ
سكف القاىرة )سػنة خمػس كعشػريف كثمانمائػة( كتػكفي بيػا، لػو كحج ك المعركؼ بالراعي: نحكم، كلد كعاش بغرناطة، 

)األجكبػػػة ، ك)الفػػػتح المنيػػػر فػػػي بعػػػض مػػػا يحتػػػاج إليػػػو الفقيػػػر(، ك)النػػػكازؿ النحكيػػػة(، ك)شػػػرح األلفيػػػة( :منيػػػا كتػػػب،
)انتصار الفقير السالؾ لترجيح مذىب اإلماـ مالؾ ، كخ( -)شرح األجركمية ، كط( -ة المرضية عف األسئمة النحكي

 َِّ/ٗلبلمػػع . انظػػر: الضػػكء اائػػة كثػػبلث كخمسػػيفتػػكفي سػػنة ثمانم، خ( فػػي النحػػك -ك)مسػػالؾ األحبػػاب  ،خ( -
 . ْٕ/ٕكاألعبلـ  ِٖٕ/ٕكشذرات الذىب 
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بأنو ال حاجة  عترضي ألغزم كأ :  قاؿا م تفننن كً نٍ يى ا بً بقدر كثانين  كرفعو ينكم( عبر أكالن  قكلو:)
ال  :  قاؿف الناظـ قصد الرد عمى مف بأ جيبي كأي  ،ظير قكلو:كرفعو ينكم مع مفيكـ  قكلو: إلى

ركرة فيي في ال مكاف إظيارىا كما جاء في الض قاضو  :حاجة لتقدير حركة الرفع كالجر في نحك
  .انتيى ،حكـ المكجكد فكما ال يقدر المكجكد ال يقدر ما في حكمو

 كغكاشو  ما ناب عنو كالفتحة في نحك جكارو  أكا بجر( أم بكسر منكم كذا أيضن  قكلو:)
  .خره ألؼ( أم لينة فخرج الميمكزة نحك الخطأآالذم في  قكلو:)

ف بينو كبيف فصمو ؛ ألا في التعريؼف كاف جنسن أخرج  بو كا  فخرج باالسـ الفعؿ(  قكلو:)
، كلـ يخرج ا كفعبلن ا كالمعرب يككف اسمن ا كمبني  ا إذا االسـ يككف معربن ا كجيين ا كخصكصن عمكمن 
 .ا في التعريؼ ا لككنو جنسن نظرن  ؛ائن بو شي (ٔ)شمكنياأل

كجو عممو منو أف لخ( ... إكعمـ مما ذكر قكلو:) في رفعة بالضمة( في لمسببية قكلو:)
سرة كيقابمو الصحيح فمك كجد ا الزمة أك ياء قبميا ككقد قيد بككنو ألفن  ،خره حرؼ عمةعتؿ ما آالم

خره كاك قبميا ضمة ألدخمكه في المعتؿ فسككتيـ عنو دليؿ عمى عدـ كجكده في األسماء اسـ آ 
 . ؿٍ تأمَّ  ،المعربة أصالةن 

في بعض تعاليقو ليس في  (ٕ)جيكرمالعبلمة األ :  قاؿكلـ يكجد ذلؾ في المعرب(  قكلو:)
كاحترزنا بقكلنا الزمة عف األسماء  ،األسماء المعربة ما حرؼ إعرابو كاك الزمة ما قبميا ضمة

ك أك مف كبلـ العجـ كسمند كاسـ بمده زي غٍ يى مف الفعؿ كى  فمك كاف االسـ منقكالن  ،الستة في حالة الرفع
كفي  .انتيى (ٖ)يالغنيم ا:يقالره كمذىب الككفييف إقرا ،قمب كاكه ياءن  إلىفذىب البصريكف 

 .سمند كقمعة بالرـك  (ٗ)القامكس
فعؿ ككاف بعد مقدرة يحتمؿ أف  قكلو:أم شرط مبتدأ مضاؼ ل لخ(... إكأم فعؿ قكلو:)

أ/ تفسير لبلسـ فكأنو ىك أك كاسطة أقكاؿ ِٕتككف ثانية كىؿ ىي ناقصة أك تامة لككف الخبر /
 . ثبلثة ذكرىا الشيخ يحيى

                                                 
 .  ُّٔ/ِشرح األشمكني(  (ُ

اشػية عمػى شػرح الغايػة ، كح بف محمد األجيكرم: فقيو شافعي مصرم، لو: منحة األلبابعبد البر بف عبداهلل ىك (ِ)
كاألعػػبلـ  ِٖٗ/ِ: خبلصػػة االثػػر رتػكفي سػػنة سػػبعيف كألػػؼ. انظػػ ،، كفػػتح المجيػػد بشػػرح جػػكىرة التكحيػػدالبػف القاسػػـ

ّ/ِّٕ. 

حاشػية  :بع كستيف كتسػعمائة. لػوالديف الغنيمي األنصارم الخزرجي، كلد سنة أر  ىك أحمد بف محمد عمى شياب(  (ّ
كتػكفي سػنة أربػع كأربعػيف كألػؼ.  ،، كحاشػية فػي التفسػيرعمى شرح العصاـ في المنطؽ، كابتيػاج الصػدكر فػي النحػك

 . ِّٖ-ِّٕ/ُكاألعبلـ  ُِّ/ُانظر: خبلصة األثر 

 .  89ٕالقامكس المحيط  ((ْ
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مف  آخر منو ألؼ جممة قكلو:حيث جعبل  (ٕ)شمكنيكاأل( ٔ)ثاني جرل المككدمكعمى ال
ف أ قكليـ:كأما  ،ألنيا عمدة ؛كمحميا النصب خبر كاف ،مفسرة  لمضمير المستتر فييا ىامبتدأ كخبر 

العبلمة الشيخ يحيى  :  قاؿ ، فيي الكاقعة فضمةالجممة المفسرة ال محؿ ليا مف اإلعراب
ا كلذلؾ كاف متعمؽ الظرؼ المستقر ككنن  ،الفيـ إلىكالثبكت أقرب كاف إف الككف  لتقدير (ٖ)كالمرجح

نية فأخر اسميا ، كيحتمؿ أف تككف ناقصة غير شأأك كاك أك ياء معطكفاف عمى ألؼ قكلو:ك  ،اعام  
كعرؼ جكاب الشرط كالفاء رابطة لجكاب  ،كألؼ خبرىا ككقؼ عميو بحذؼ األلؼ عمى لغة ربيعة

 ف القصد عمـ ككنو معتبل  ، كعرؼ عممية ألبو مفعكالن  معتبل   ولى جعمكٍ كاألى  :شيخ يحيىلا قاؿالشرط 
كقيؿ جممة  ،اكجممة الجكاب معن  ، كقيؿ ىيال معرفة ذاتو مقيدة بو كخبر المبتدأ جممة الشرط

 . نو يسمى معتبل  ا مف األحرؼ المذككر فإخره حرفن ، كالمعنى أم فعؿ كاف آالجكاب فقط
األلؼ منصكب بمحذكؼ يفسره الفعؿ بعده تقدير ما ذكر األلؼ  لخ(... إكً نٍ األلؼ اً ف قكلو:)

 . (ٗ)ف األلؼ منكم فيو كليس ىك المنكم؛ ألكال يقدر انك
الرفع منصكب  لخ(... إكالرفع فييما انك قكلو:)، بقطع اليمزة أم أظيركأبد(  قكلو:)

ؿ ا حاؿ مف فاعي كؿ ضمير ىك فاعمو كجازمن كف ونأعمى  جازمافييما متعمؽ بو ك  بالمفعكلية النك،
، كمعمكؿ الحاؿ محذكؼ كىك بو كالضمير في ثبلثيف ال حرؼ العمةاحذؼ كثبلثيف مفعكؿ 

فعاؿ الثبلثة المذككرة ا األكالتقدير احذؼ أحرؼ العمة ثبلثيف حاؿ ككنؾ جارمن  ،فعاؿ الثبلثةاأل
 األحرؼكمعمكؿ الفعؿ محذكؼ كىك  ؿلؤلفعالمحاؿ كالضمير  يككف ثبلثيف معمكالن  أفكيحتمؿ 

كتقض مجزكـ كفي جكاب  ،فعاؿ ثبلثيفا األالعمة حاؿ ككنؾ جازمن  أحرؼالثبلثة كالتقدير احذؼ 
 .ف كاف بمعنى تحكـإب/ ِٖف كاف تقض بمعنى تؤد كمفعكؿ مطمؽ /ا مفعكؿ بو إكحكمن  ،احذؼ

( قكلو:)  :  (٘)المرادم قاؿـ ظاىرة كالنظـ أف حرؼ العمة حذؼ بالجاز  تحذؼ في الجـز
نما حذؼ الحرؼ أم ألف المحذكؼ بو إنما ىك الضمة المقدرة كا   ف الحذؼ عنده كالتحقيؽ أ
مف ىمزة  ف كاف بدالن أصمي ا، فإكاف  إذاا كمناسبة كمحؿ ككف حرؼ العمة يحذؼ لمجاـز استتباعن 

الحذؼ الستيفاء  ينئذو كيمتنع ح ،بداؿ بعد دخكؿ الجاـز فيك قياسيكيقرا كيقرل كيكضك فإف كاف اإل

                                                 
قبيمة قرب فاس ككلػد  نسبتو إلى بني مككد بالعربية،حمف بف عمي بف صالح المككدم، أبك زيد: عالـ ىك عبد الر (  (ُ

كالبسػػػط كالتعريػػػؼ فػػػي عمػػػـ  ،كشػػػرح مقدمػػػة ابػػػف آجػػػرـك ،شػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ فػػػي النحػػػك :كمػػػف تصػػػانيفوبفػػػاس، 
 ُٗ/ْ. انظر: األعبلـ ة كسبع لميجرةئى امً تكفي بفاس في سنة ثمانً  ممدكد، البف مالؾ،شرح المقصكر كال، ك التصريؼ

 . ُٖٕٔ/ِكمعجـ المطبكعات العربية  ُٔٓ/ٓفيف كمعجـ المؤل

 .   َٖ/ُشرح األشمكني (  (ِ

 الراجح في "ج" .(  (ّ

 زيادة في "أ"  .(  (ْ

 .  ٖٓ٘/ٔ تكضيح المقاصد (  (ٓ
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ف كاف قبمو فيك إبداؿ شاذ كيجكز مع الجاـز اإلالجاـز مقتضاه كالحذؼ لو بناء عمى  ،ثبات، كا 
 .األكثراالعتداد بالعرض كعدمو كىك 
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 النكرة والمعرفة:
ما عمى التخفيؼ مف نكرتو بكسر ، كأا مصدريف لنكرتو كعرفتو بالتشديداسمن  األصؿىما في 

 اسما مصدريف ثـ نقبلن  بأنيماكالقكؿ  ،مصدراف بأنيماكبيذا جمع بيف القكؿ  ،فالكاؼ فيما مصدرا
كلو اسـ  إالال يكجد معرفة  إذ األصؿ ألنيا ؛كسمي بيما االسـ المنكر كاالسـ المعرؼ كقدـ النكرة

أكؿ كجكده تمزمو األسماء العامة ثـ يعرض لو  إذا الشيءنكرة كيكجد كثير مف النكرات ال معرفة لو 
ا ثـ يكضع لو االسـ العمـ كالمقب كمكلكدن  إنساننانو يسمى إذا كلد فإعد ذلؾ األسماء الخاصة كآدمي ب

ثـ ، ثـ حيكاف ،ثـ ناـ ،ثـ جسـ ،ثـ جكىر ،ثـ محدث ،ثـ مكجكد ،كأنكر النكرات مذككر كالكنية،
ىذه  كأخص مما فكقو كقد نظمت ،فكؿ كاحد مف ىذه أعـ مما تحتو ،ثـ عالـ ،ثـ رجؿ إنساف،
 :تفقم ،المراتب
 كذا    ومحدثٌ  موجودٌ  مذكورٌ 

 
 ونام فخذا   جسمٌ  وجوىرٌ  

     رجلٌ  إنسانٌ ثم  والحيوانُ  
 

 كمل    تنكيرٌ  ترتيبٌ  وعالمٌ  
نكرة مبتدأ كالمسكغ قصد الجنس أك ككنيا في معرض التقسيـ  لخ(... إنكرة قابؿ قكلو:) 

كىك اقتضاء  ،كىك أؿ كشرط جكاز ذلؾ مكجكد وإليا حاؿ مف المضاؼ كمؤثرن  ،خبر (أؿ)قابؿ 
عبارة  فييكأما بالحد  ،المضاؼ العمؿ في الحاؿ كصاحبيا كما ذكره الناظـ تعريؼ لمنكرة بالخاصة

 .أ/ مقدر كرجؿ كشمس ِٖجنس مكجكد أك / إفرادعما شاع في جنس أم في 
 فإنيا كغريبأحد كديار  :نحك اإلبياـ،المتكغمة في  األسماءما يقبؿ أؿ( أكرد عميو  قكلو:)

 .رجؿ أكحى أك ساكف  نيا كاقعة مكقع ما يقبؿ أؿ كىك مثبلن جيب بأكأي  ،نكرات كال تقبؿ أؿ
ذك التي بمعنى  قكلو:)، نما دخمت عميو لممح الكصؼ كا  نو معرفو قبؿ دخكليا( أل قكلو:)
يككف ذك فبل  اعترض بأف صاحب اسـ فاعؿ كاألصح أف أؿ الداخمة عميو مكصكؿ اسميصاحب( 

ا األكصاؼ التي غمبت عميي (ٔ)ا يستعمؿ استعماؿف صاحبن يب بأليست مؤثرة كأج (اؿ)ف ؛ ألنكرة
نو كاقع المراد أف ،ف لـ يقبؿ باعتبار المعنى الكصفي المراد مف ذكاالسمية كأؿ مؤثرة فيو حينئذ كا  

 .فاده ابف قاسـأمكقع يقبؿ أؿ كلك في الجممة كما 
نما كاف غير ما ذكر  ،ا يقبؿ أؿ المذككرة أك يقع مكقع ما يقبمياكغيره( أم غير م قكلو:)  كا 

 .ال كاسطة معرفة؛ ألنو 
لـ يرتبيا في الذكر عمى حسب ترتيبيا في المعرفة لضيؽ النظـ كقد  لخ(... إكيـ قكلو:)

المضمر، ثـ العمـ، ثـ اسـ اإلشارة، ثـ المكصكؿ، ثـ  رتبيا في التبكيب عمى ما ستراه فاعرفيا
 إال إليوكالصحيح أف المضاؼ في رتبة المضاؼ  ،ثـ المضاؼ كاحدة منيا ،كالبلـ باأللؼ، حمىالم

ثـ  ،ثـ المخاطب ،الضمائر ضمير المتكمـ كاعرؼً  ،نو في رتبة العمـإلى الضمير فإالمضاؼ 
                                                 

 استعماؿ في " ج" .(  (ُ
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ـ ف يتقدمو اسـ كاحد معرفة أك نكرة كجعؿ الناظيعني بأ كما في التسييؿ اإلبياـ،الغائب السالـ عف 
 .ىذا في التسييؿ دكف العمـ 

ف كاف ال يستعمؿ ، فالمكضكع لو كمي كا  لمفيكـ ذم غيبة فأكضعة( أم بى يٍ فالذم غى  قكلو:)
ا كميات كضعن  أنيامف  اإلشارة كأسماءعميو السعد في المضمرات  ، كىذا ما جرلفي جزئي إال

فيككف  إلفرادهأم كيحتمؿ أف يككف التقدير ما كضع لما صدؽ ذم غيبة  جزئيات استعماالن 
ب/ ذلؾ في ِٗكىك مختار السيد كتفصيؿ / ا كاستعماالن جزئيات كضعن  فييالمكضكع لو الجزئيات 

 .شرح الرسالة 
 ،عند البصرم كالتاء زائدة أفف المقصكد المفظ كالضمير ىك جره بالكاؼ ألكأنت(  قكلو:)

 .كفي كىك بتمامو عند البصرم كالياء كحدىا عند الك أصميةكعند الككفي 
كسترتو  أخفيتو إذا أضمرتوبالضمير( بمعنى المضمر بفتح الميـ الثانية  مف  قكلو:)
طبلقو نو ليس باسـ ؛ ألاكالككفية يسمكنو كناية كمكني   عمى البارز تكسع كىك اصطبلح بصرم كا 

 .صريح كالكناية تقابؿ الصريح 
عمى نفس الغائب أك يعني أف المضمر ما دؿ  لخ(إ ...المضمر ما دؿ عمى غيبة قكلو:)

 :نو في مقاـ بيانو فيخرج االسـ الظاىر في نحك قكؿ مف اسمو زيد؛ ألاك المتكمـ كضعن المخاطب أ
، فإنو لـ يكضع ليدؿ زيد فعؿ كذا :كقكلؾ لزيد الغائب ،يا زيد افعؿ كذا :كقكلؾ لزيد ،زيد ضرب
نو لـ يكضع اإلشارة فإ ككذا اسـ ،اا كاف أك غائبن مف ذلؾ بؿ ليدؿ عمى معيف حاضرن  عمى شيء

نما جاء الحضكر لمد اللة عمى حضكر بؿ ليدؿ عمى معيف أعـ منو كىك الداللة عمى مشار إليو كا 
 إيياـكبذلؾ يندفع ما قيؿ مف أف في كبلـ الناظـ  ،ال بد مف حضكره ىنا إليوف المشار مف جية أ

 . اإلسبلـشيخ ا. ق. في المضمر  اإلشارةاسـ  إدخاؿ
 يبتدئاسـ مكصكؿ صمتو  "ما"ك يبتدئخبره ما ال  مبتدأ "ذك" لخ(... إصاؿكذك ات قكلو:)

 .ريافي اخت إال ا( أم كال يمي لفظإالكال يمي  قكلو:كالعائد محذكؼ أم بو كالياء في منو لمضمير )
ؾ أم الذم ، كما ممكؿ، كالياء مفعكؿ األكالياء فاعؿ ،فعؿ أمر يسم (مؾسميو ما م قكلو:)
 .أك حرفي  ا مكصكؿ اسميممكو فمممكو أك 
ما لو صكرة في  فاألكؿ ،بارز كمستتر إلىالمضمر ينقسـ  لخ(... إالمضمر البارز قكلو:)

 ،كالمستتر عمى ىذا يعـ ،كالثاني ما ال صكرة لو في المفظ كالضمير المقدر في قـ ،المفظ كما قمت
كيفارؽ المستتر صةه، إف القسمةى ناق  يقاؿفبل يرد ما أ/ ِٗا كالمحذكؼ /المستتر اصطبلحن 

ة ، كجممة الضمائر البارز عـ مف ذلؾا المحذكؼ بأنو مرفكع كعاممو لفظي كالمحذكؼ أاصطبلحن 
، كمخفكض ،كمنصكب ،فالمتصؿ مرفكع ،ك منفصؿإما متصؿ أ (ٔ)ف البارز؛ كذلؾ ألاستكف ضميرن 

                                                 
 ساقط في " ج " .(  (ُ
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كلكؿ مف  ،صؿكاثناف لممنف ،ثبلثة لممتصؿ :قساـ، فيذه خمسة أكمنصكب فقط ،مرفكعكالمنفصؿ 
 ،ككاحدة لجمع المؤنث ،ككاحدة لجمع الذككر ،كاحدة لممتكمـ كحده ،اىذه الخمسة اثنتا عشرة لفظن 

ذا ضربنا خمسة في اثنيكخمس لمغائب  (ٔ)ا ستكف كأمثميا في التصريحعشر خرج مني ، كذلؾ كا 
  .كغيره

ؿ المتصؿ كى ،الكالمنفصؿ ىك الذم يبتدئ بو كيقع بعد إ لخ(... إكالمتصؿ قكلو:)
ف مبني  الضمائر عمى االختصار كالمتصؿ أخصر األصؿ؛ ألىك  األكؿأك  أصبلفكالمنفصؿ 

 .مف المنفصؿ قكالف 
 ،الجماعة ىيعتصـ برب العرش كمف فئة أم ألتجئ كأ لخ(... إبرب العرش أعكذ قكلو:)

شاىد حيث كقع كفيو ال ،الهإكناصر اسميا كخبرىا  ،كما بمعنى ليس ،أم مف بغييـ  كالبغي الظمـ
ظرؼ الستغراؽ المستقبؿ كعكض  العبلمة الفارضي :  قاؿ ،كىك شاذ إال،الضمير المتصؿ بعد 

ال  :نحك ،عمى ضـ أك فتح أك كسر بني اإلضافةذا قطع عف ا  كال يككف إال بعد نفي كا  نظير أبدن 
عكض : ال أفعمو نحك ،فتنصب عمى الظرؼ ،أعربت أضيفتكمتى  أبدنا،عكض أم  أفارقؾ

فاستعمميا في الماضي  ما رأيت مثمو عكض (ٕ)كفي القامكس ،كما تقكؿ أبد اآلبديف ،العائضيف
  .قا.

نا في محؿ نصب مفعكؿ ر ف ال يجاك أم كما نكترث، كجممة أ لخ(... إكما نبالي قكلو:)
، كالشاىد كقمبت الكاك ياء كأدغمت الياء في الياء ،كديار أم أحد فاعؿ يجاكر كأصمو ديكا ،نبالي
 ب/َّحيث أتى بالضمير المتصؿ بعد إال كالمعنى إذا كنت أيتيا / ،الؾ بمعنى غيرؾفي إ

فإذا ( ٖ)ففيؾ الكفاية كحاصمة أنت المطمكبة ،ف ال يجاكزنا أحد غيرؾالمحبكبة جارة لنا ال نبالي أ
 .لى غيرؾ إحصمت فبل التفات 

كجممة يجب خبر  ،دأ ثافكالبناء مبت ،كؿ مبتدأ أكؿ لخ(... إككؿ مضمر لو البنا قكلو:)
كالرابط بيف األكؿ  ،كفاعؿ يجب ىك الرابط بيف الثاني كخبره ،كىك كخبره خبر األكؿ ،المبتدأ الثاني

المضمر كمفظ الذم كلفظ ما جر( أم لفظ الذم جر مف  قكلو:) ،كخبره الضمير المجركر بالبلـ
 .نو كبو أركات في نحك فبل يرد اختبلؼ الح ،ة ضمير الجر لمنصب كعكسونصب منو في صاحب

نا كىك بفتح البلـ أفصح  قكلو: ا عفصمح الكاقع خبرن  قكلو:لخ( متعمؽ ب... إلمرفع قكلو:)
 .ا مف عيب السناد ضميا بؿ ربما تعيف ىنا خركجن  مف

، لى المفعكؿ بنفسو فتعديتو إليو ىنا بحرؼمف البيف أف عرؼ يتعدل إكأعرؼ بنا(  قكلو:)
 ،شعر الذم بمعنى أعمـ كقد جمع الناظـ األقساـ الثبلثة في كبلموى أإنما ىك عمى تضمينو معن

                                                 
 .  َُٓ/ُالتصريح ( (ُ

 .  8ٗٙالقامكس المحيط  ((ِ

 ساقط مف " ب" .(  (ّ
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بَّنىا :تعالى قكلوا في كقد اجتمعت أيضن  سىًمٍعنىا ًإنَّنىا رَّ
جمع منحة كسدرة كسدر  المنح( قكلو:) ،(ٔ)

 .بمعنى العطية 
نما لـ يذكر المصنؼ  الياء كىـ قكلو:) ض أبي لى الجكاب عف اعتراىذه إشارة إلخ( ... إكا 

اصؿ ما أشار إليو كح ،ف لفظ نا ال يختص بما ذكر بؿ يأتي في الياء كىـ، كىك أحياف عمى الناظـ
 . كالمنفصؿ غير المتصؿ ،ف ياء المخاطبة غير ياء المتكمـمف الجكاب أ
لما  قكلو:ك  ،لخ( ألؼ مبتدأ كسكغ االبتداء بو عطؼ المعرفة عميو... إكألؼ قكلو:) 

 .لخ خبر ... إغاب
لخ( ... إكيدخؿ تحت قكؿ المصنؼ قكلو:المؼ ) يبفيو نشر عمى ترتكقاما كاعمما(  لو:قك )

ف التمثيؿ دافع كغيره أك بأ قكلو:إرادة المخاطب ب ف الثبلثة لـ تكضع لممتكمـ فتعيفجيب عنو بأكأي 
 . ٍر لذلؾ فتدبَّ 
فاد ىذا كمف ضمير الرفع ما يستتر( أم مف ضمير الرفع ال النصب كالجر كما يست قكلو:)

 .أ/ الذم ىك ما َّمف ضمير الرفع عمى المبتدأ / قكلو:الحصر مف تقديـ الخبر الذم ىك 
كتمني مثؿ  ،ا عمى أكافؽ أك بدؿ منو كالغبطة بالغيف المعجمةنغتبط( بالجـز عطفن  قكلو:)

ي ال فا كحديث ال حسد إال مجازن إا كىك جائز كال يسمى حسدن  ،ما لغيرؾ مف غير إرادة زكالو عنو
 .لخ ... إ(ٕ)اثنيف

كالمراد بجائز االستتار ما  قكلو:) مضارع مبني لممفعكؿ أك لمفاعؿتشكر(  إذ قكلو:)
 إذ ،رظى كغيرىما كفيو نى  (ٖ)في التكضيح ىذا تقسيـ ابف مالؾ كابف يعيش :  قاؿلخ( ... إيحؿ

قاـ أبكه أك ما قاـ إال  كأما زيد ،قاـ ىك عمى الفاعمية  يقاؿفانو ال  ،االستتار في نحك زيد قاـ كاجب
لى ما إال الضمير كأقكـ كا  ما ال يرفع  إلىينقسـ العامؿ   يقاؿ أففتركيب آخر كالتحقيؽ  ،ىك

 أكا بما يخمفو الظاىر حيث فسر المستتر جكازن  بأنوكاعترضو العبلمة ابف قاسـ  .ق.يرفعيما كقاـ ا
نما يرد لك فسر بماالضمير المنفصؿ لـ يرد ىذا االعتراض  ة احَّ شى برازه عمى الفاعمية كال مي يجكز إ كا 

 .في االصطبلح 

                                                 
 . ُّٗآؿ عمراف  ( (ُ

 .ُّْٓ/ّ، كمشكاة المصابيح: ِِِ/ُالجمع بيف الصحيحيف:  (ٕ)
، كتصدر لئلقراء بحمب ،برع في النحك كالتصريؼ ،ش الحمبي النحكم مف أئمة العربيةىك يعيش بف عمى بف يعي(  (ّ
 . َِٔ/ٖبلـ كاألع َْٔ/ُ: مرآة الجناف انظر .ث كأربعيفتكفي سنة ستمائة كثبلشرح المفصؿ كغيره،  :لو
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المبدكء باليمزة  أفلخ( عمـ مف ىذا ... إالثالث الفعؿ المضارع الذم في أكلو النكف قكلو:)
 .نحف نقكلكا مف لحف الخكاص ذكره شيخنا السيد (ٔ)النكف ال يتصؿ بو البارز كقد عد الحريرم أك

كأفعؿ في  ،كبقي منيا أفعاؿ االستثناء لخ(... إالمكاضعه المصنؼ مف ىذا ما ذكر  قكلو:)
فضرب  :نحك ،كالمصدر النائب عف فعمو كمكاسـ الفعؿ غير الماضي ك ،كأفعؿ التفضيؿ ،التعجب
 .الرقاب 

أك ، زيد قائـ :نحك ،كما كاف بمعناه( أم بمعنى الفعؿ كىك الصفات المحضة قكلو:)
 .ىييات  :نحك ،ز اسـ الفعؿ الماضيكبقي مف مكاضع الجكا ،فه سى حى ، أك مضركب
مبتدأ مؤخر كىك أكلى مف  ،لخ... إناأ قكلو:مقدـ ك  هذك خبر لخ( ... إكذك ارتفاع قكلو:)
بحذؼ العاطؼ كتسكيف كاك ىك لغة حكاىا الفارضي ال ضركرة  أناعمى (ٕ)كىك معطكؼ  ،عكسو
 .ا لبعضيـ خبلفن 

لمراد أف ضمائر كا ال تخفى عميؾ،ب/ ُّ/أم فركع ىذه الثبلثة  ،كالفركع ال تشتبو( قكلو:)
ما أنا كانت كال  :كأما نحك ،كال تقع في غير الرفع أصالة ،ىذه الثبلثة كفركعيا الرفع المنفصمة ىي

كاف  :ا استشكؿ بنحككما أفاده كبلـ الناظـ مف أف ىك ضمير رفع دائمن  ،أنت كانا فيك عمى النيابة
جيب بأنو ليس كأي  ،لبتة ال رفع كال غيره عند البصرييفأ ، فإنو ليس لو محؿ إعرابزيد ىك الفاضؿ

ف ؛ أل(ٖ)لخ... إيبةفالذم غى  قكلو:بضميره عمى الصحيح كال ينتقض بو تعريؼ الضمير المتقدـ في 
 ابككف ما بعده خبرن  األعبلـلغرض منو  إذا إياهىذا ليس لذم غيبة بؿ لمغيبة فيك حرؼ كالياء مف 

ضمير فصؿ  قكليـ:الضمير عميو في  فإطبلؽاللة عمى معنى في غيره لمد إالفمـ يسؽ  ،اال نعتن 
 . ا كما تسمية البصريكف فصبلن ا عمادن أك جرل عمى مذىب الككفييف كيسمكنو أيضن  ،تسمح

كاختار  ،كاالسـ ىك اليمزة كالنكف ،لخ( المختار أف ألؼ أنا زائدة... إنا لممتكمـأ قكلو:)
 ،ف عند البصرييف، كأما أنت كفركعو، فالضمير ىك أالثبلثةالناظـ كالككفييف أف االسـ مجمكع 

كقيؿ التاء ىي  ،ىك الضميرإلى أف أنت بكمالو  (ٗ)اءكذىب الفرٌ  ،كالمكاحؽ ليا حركؼ خطاب
كالكاك  ،كالياء كحدىا عند الككفييف ،فالجميع ىك الضمير عند البصرييف ،ما كىي ىك، كأالضمير

                                                 
كنسب إلى عمؿ الحرير رم الحريرم صاحب المقامات، أبك محمد القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف البصىك (  (ُ

تكفي  ،كفارس في الشعر كالنظـ ،ككاف حامؿ لكاء الببلغة ،كلد بقرية المشافيعة الفرس، أك بيعو ككاف ينسب إلى رب
 .  َٓ/ْكشذرات الذىب  ِِٕ/ّككفيات األعياف  ِٖٕباء في سنة خمسمائة كثماف عشر. انظر: نزىة األل

 ساقط في " ج " .  (  (ِ

 زيادة في " أ"  . (  (ّ

: معػػاني القػػرآف ، لػػوالكػػكفييف فػػي النحػػك كالمغػػة كاألدبإمػػاـ  ،حيػػى بػػف زيػػاد بػػف عبػػد اهلل األسػػمميىػػك أبػػك زكريػػا ي(  (ْ
 . ُّْكطبقات النحكييف  ُّٕ : بغية الكعاةانظر .كغيره، تكفي سنة مائتيف كسبع لميجرة
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كأما ىف فالياء كحدىا  ،كقيؿ الضمير ىك الجميع ،الضمير ىي فالياءكأما ىما  إشباع،كالياء 
كذكر الفارضي  ،كمي كالثانية كالكاك في ىي  ،كالميـ في ىـ أم في الداللة عمى الجمعية األكلىكالنكف 

ف الضمير يرد ؛ ألتمكها كليذا عادت في ضربفحذفت تخفيفن  ،يككف بالكاك أفنتـ األصؿ في أ أف
 . أصكليا إلى األشياء

ا عف في انفصاؿ حاؿ مف مرفكع جعبل الكاقع خبرن  لخ(... إكذك انتصاب في انفصاؿ و:قكل)
يام ،ذك انتصاب قكلو: فيككف ىك  ؛باأللؼكفي بعض النسخ ذا انتصاب  ،مفعكؿ ثاف لجعؿ كا 

يام ،المفعكؿ الثاني لجعؿ  . لئلطبلؽأ/ ُّ/ كاأللؼ ،قائـ مقاـ الفاعؿ األكؿىك  كا 
أيا ىك الضمير،  أفكالصحيح  ،أم فركعيا ليست مشكمة عميؾ لخ(... إكالتفريع قكلو:)
 .كاختار الناظـ  ،ضمائر إنياكقيؿ  ،يبةكالغى  ،كالخطاب ،حركؼ تدؿ عمى التكمـكلكاحقو 
نو متى تأتي اتصاؿ الضمير لـ ، كىي أقاعدة إلىأشار بيذا  لخ(... إكفي اختيار قكلو:)

 .انفصالو إلىيعدؿ 
أف الضركرة ما كقع  ما ىك الصحيح مفىذا لخ( ... إبو متصبلن  اإلتياف إمكافمع  قكلو:)

 .لمشاعر مندكحة في الشعر ال ما ليس 
 الباء متعمقة بحمفت في البيت قبمو كىك: لخ(... إبالباعث الكارث قكلو:)

 إّني َحَمفت َولم َأْحمف عمى فنٍد   
 

   (1)فَناء بيٍت من الّساعين معمور 
كالباعث ىك الذم  ،الكعبةكأراد بالبيت  ،فناء بالنصب عمى الظرفية قكلو:ك  ،د بفتحتيف الكذبنى كالفى  

 بإضافةمجركر  إما كاألمكاتبعد فناء الممكؾ  األمبلؾ إليوكالكارث ىك الذم ترجع  األمكات،يبعث 
 :قكليـ:إليو عمى حد الباعث أك الكارث 

  ...    ...    ...    ...    ...    ... 
 

  (ٕ)األسدً  بيف ذراعي كجبيةً  
 ،ف الكصفيف تنازعاه كأعمؿ الثانيأك منصكب بالكارث عمى أ ،بأؿ مكجكد المحمى إضافةكشرط  

ياىـ ،بمعنى تضمنت أم اشتممت عمييـ أك تكفمت بأبدانيـ ،كضمنت بكسر الميـ مخففة  ،مفعكؿ كا 
 ،ىار يرل  شديددىر د : (ٖ)في الصحاح قاؿ إليو،لدىر الزماف كالدىارير بمعنى الشدائد مضاؼ اك 

 .الضركرة ألجؿ ؛حيث فصؿ الضمير المنصكب إياىـ قكلو:كالشاىد في  ،بلءيٍ ليمة لى  قكليـ:

                                                 
 . َِٗ/ٓك ِِٖ/ٓكخزانة األدب  ِٔٔالبيت لمفرزدؽ في ديكانو (ُ) 

 كصدره : ُِٓالبيت لمفرزدؽ في شرح ديكانو (ِ) 
 َيا َمْن َرَأى َعاِرًضا ُيَكْفِكُفوُ 

 ِٕٕكشػرح أبيػات المفصػؿ كالمتكسػط  ُِ/ّكشػرح المفصػؿ  ََُكالمفصػؿ  ِِٗ/ْكالمقتضب  َُٖ/ُكالكتاب 
 . َّٖ/ِكمغني المبيب  ِْٔ/ِكخزانة األدب  ٖٓ/ّكشرح ابف عقيؿ 

 .   ُٔٔ/ِالصحاح (  (ّ
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 ،مف القاعدة المتقدمة مسألتيفاستثناء  إلى إشارةىذا  لخ(... إؿ أك افصؿصً ك  قكلو:)  
ناظـ فيما ا مف قكؿ الذن ، اختبلؼ رتبة الضميريف كتقدـ أعرفيما أخمشركط بشرطيف األمريفكجكاز 
 : في التكضيح  قاؿ ،كتقديـ الناظـ لمكصؿ يشعر بترجيح االتصاؿ ،لخاألخص... إكقدـ  سيأتي،

فىسىيىٍكًفيكىييـي المَّوي  :اهلل تعالى قاؿ ، أرجحفالكصؿ  ،غير ناسخ كاف العامؿ فعبلن  إفثـ 
ف كاف كا   ،(ٔ)

 ،ب/ خمتنيوِّنحك / ،اسخن نا ف كاف فعبلن إياه، كا  نحك عجبت مف حبي  أرجح،ؿ صفالف ،ااسمن 
 (ٖ)كابف الطراكة (ٕ)كعند الناظـ كالرماني إياه،كقكلؾ أخي حسبتؾ  ،عند الجميكر الفصؿ فاألرجح
 .ا ممخصن  .انتيى ،الكصؿ

 ،في غير االستثناء كأخكاتيامحؿ جكاز الكجييف في كاف  لخ(... إفي كنتو الخمؼ قكلو:)
يسو كال يككنو كما ال كال يجكز ل ،ياهليس إياه كال يككف إ: زيد قاـ القكـ نحك ،فيو فكاجب الفصؿ أما

 . (ٗ)حفني .ق.فكذا ما كقع مكقعيا ا إالالمتصؿ بعد يجكز إاله إذ ال يقع 
ىا  أف لفظةكليس المراد  ،بدلو الضمير منفصبلن  اإلتيافيجكز اتصالو كانفصالو( أم  قكلو:)

جة الناظـ في ترجيح كحي  ،فصاؿ ال كجكد ليامع كجكد االن ألنو ؛ال يمكف فصميا إذاتأتي مفصكلة 
 .نو األصؿ كقد أمكف تصاؿ أاال

كىنا ال يأتي  ،مبتدأ كخبر أف ينعقد مف مفعكليوخاؿ يجب  أفخمتنيو أك رد عميو  قكلو:)
 .كذلؾ جائز جيب باالنعقاد غاية األمر أنو مثؿ شعرم،كأي  ،ذلؾ

                                                 
 . ُّٕالبقرة (ُ) 

ا لمفقػػو كالقػػرآف كالنحػػك كالمغػػة كػػاف متقننػػ ،ك الحسػػف النحػػكم المعػػركؼ بالرمػػانيىػػك عمػػى بػػف عيسػػى بػػف عمػػى أبػػ (ِ)
أربع كثمانيف كثبلث مائة  تكفي سنة .منيا: إعجاز القرآف، كالنحك كالمغةو التصانيؼ المشيكرة في التفسير ل ،كالكبلـ
 .ِْٗ/ِانظر: إنباه الركاة  .ىجرية

، إمػاـ عظػيـ فػي نػاظـالٌسبائٌي المالقٌي النحكٌم، نحكم، أديػب، نػاثر،  طراكةسميماف بف محمد بف أبك الحسيف ىك  (ّ)
قػػرأ عمػػى أبػػي  ،و آراء فػػي الٌنحػػك تفػػٌرد بيػػاكلػػ النحػػك، قػػرأ عميػػو أكثػػر أىػػؿ األنػػدلس، ككػػاف نحػػكم األنػػدلس فػػي عصػػره،

 قػاؿ :  ،سػتاذ إال النحػكم األديػب، كمات ككاف يعرؼ باألستاذ، كذكركا أنو ال يمقب بالغرب باألالحجاج يكسؼ األعمـ
كتػػاب  المقػػدمات عمػػى، مػػف كتبػػو الترشػػيح فػػي النحػػك، عنػػو ابػػف سػػمحكف: مػػا يجػػكز عمػػى الصػػراط أعمػػـ منػػو بػػالنحك

. ا كتسػعيف سػنةفنػكعػاش نيٌ  ،تػكفي سػنة ثمػاف كعشػريف كخمسػمائة ،كلػو شػعرة في االسـ كالمسػمى،  سيبكيو، كمقاؿ :
 . ِْٕ/ْكمعجـ المؤلفيف  ُِّ/ّكاألعبلـ  َُِْ/ّمعجـ األدباء  ُُٓ/ِانظر: انباه الركاه 

، فقيػػو -رقيةقريػػة بالشػػ–بػػف سػػالـ بػػف أحمػػد المعػػركؼ بػػالحفني، أك الحفنػػاكم نسػػبة إلػػى حفنػػا ىػػك يكسػػؼ الحفنػػي  (ْ)
ية عمػػػى شػػػرح : حاشػػػىرة سػػػنة ثمػػػاف كسػػػبعيف كمائػػػة كألػػػؼ، مػػػف مصػػػنفاتو، تػػػكفي بالقػػػاشػػػافعي، كمػػػف عممػػػاء العربيػػػة

كسػػمؾ  َّّ-ِّٗ/ُ: عجائػػب اآلثػار البحػػكر الميممػة فػػي العػركض كشػػرحيا. انظػر، كنظػـ األشػمكني عمػى األلفيػػة
 َِّ-َُّ/ُّكمعجػػػػػـ المػػػػػؤلفيف  ٕٓ/َُ. كالخطػػػػػط التكفيقيػػػػػة ٗٔٓ/ِكىديػػػػػة العػػػػػارفيف  ِِْ-ُِْ/ْالػػػػػدرر 
 .ِِّ/ٖكاألعبلـ 
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عمـ امرأة  اـً ذى لخ( حى ... إ(ٔ)اـً ذى حى  :تالقإذا  قكلو:)،  أم في لغتيـفي لساف العرب(  قكلو:)
ا ا تفخيمن كأعاده في آخر البيت ظاىرن  ،ع عمى الفاعميةر في محؿ رفكىك مبني عمى الكس ،الشاعر
كىذا البيت مف األبيات الجارية مجرل  ،أم أنصتكا ليا ،فصدقكىا يركل فانصتكىا قكلو:ك  ،اكتعظيمن 
 كقبمو: ،ده الشارح لذلؾكقد أنش ،يضرب لمف اشتير صدقو ،األمثاؿ

 من الميالي    ولول المزعجاتُ 
 

   (2)المنام القطا طيبَ  لما تركَ  
بتقديـ  ومف فكائد ىذا التنصيص عمى تقييد باب سمني لخ(... إكقدـ األخص قكلو:)   

ال يعتبر ذلؾ في كجو الشبو  أفا لجكاز ال يفيد صريحن  (ٖ)كما أشبيو قكلو:، فإف مجرد األعرؼ
 .أم اعرؼ أخص(  :قكلو)
ا كنى بي رى ضى كى   ،نو ال يجب التقديـخرج ما إذا رفع األكؿ، فإف اجتمع ضميراف منصكباف( فإ قكلو:)

 .كنا ضمير متكمـ  ،فالكاك ضمير غائب
أ/ في اصطبلح ِّكالغريب / ،(ٗ)في غريب الحديث( اسـ كتاب البف األثير قكلو:)

 .كاحد فقط  المحدثيف ما ركاه
ا مفعكؿ كشيطانن  ،الياء مفعكؿ ثاف ،لخ( الياء مفعكؿ أكؿ ألرلالباطؿ... إ أراىمني قكلو:)

 ، كالمعنى أرل الباطؿ القـك أنياكاألصؿ أراىـ الباطؿ إيام شيطانن  ،كالباطؿ فاعؿ أرل ،ثالث
 .و ابف األثيرقال ،رأيتمكىا، نحك: كىك أف حقو إشباع الميـ ،كفيو شذكذ ثافو  ،كىذا شاذ ،شيطاف

ذ مف المقصكد، إ نعكس المعنىلىى أف يقكـ الكٍ األى  لخ(... إنو ال يعمـ ىؿ زيدأل قكلو:) 
نو و انعكس المقصكد حيث كاف المراد أىك المأخكذ لكن ،زيد في قكلؾ زيد أعطيتؾ إياه أفالمعمكـ 
 . ؿٍ تأمَّ  ،اآلخذ

                                                 
ٔ
 .ْٗٗ/ّ، كالمقتضب: ُٗٗ/ُانظر: الكتاب:   

 . ُْالبيت ببل نسبة في شرح قطر الندل (ِ) 

 ساقط مف " ب" .(  (ّ

جد الػديف: المحػدث مبف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم، أبك السعادات،  ىك المبارؾ بف محمد بف محمد (ْ)
 بيا، فكػػػاف مػػػف أخصػػػائو،فاتصػػػؿ بصػػاحكم األصػػػكلي، كلػػػد كنشػػأ فػػػي جزيػػػرة ابػػف عمػػػر، كانتقػػػؿ إلػػى المكصػػػؿ، المغػػ

،     قيؿ: إف في إحدل قرل المكصؿ بالنقرس فبطمت حركة يديو كرجميو، كالزمو ىذا المرض إلى أف تكفي كأصيب
النيايػػة فػػي  :كمػػف تصػانيفو جعػة،المراكىػـ يعينكنػػو بالنسػػخ ك تصػانيفو كميػػا ألفيػا فػػي زمػف مرضػػو إمػػبلء عمػى طمبتػػو، 

 ،كالمرصػع فػي اآلبػاء كاألميػات كالبنػات"، فػي التفسػير" نصاؼ في الجمػع بػيف الكشػؼ كالكشػاؼكاإل ،غريب الحديث
فػػي شػػرح ، كمنػػاؿ الطالػب كتجريػد أسػػماء الصػحابة، المختػػار فػي مناقػػب األخيػػارك  ،كالشػافي فػػي شػرح مسػػند الشػافعي

كطبقػػػات  ِٖٗ/ّعيػػػاف كفيػػػات األ ِٕٓ/ّإنبػػػاه الػػػركاه  . انظػػػر:تمائة كسػػػت لميجػػػرة، كتػػػكفي سػػػنة سػػػطػػػكاؿ الغرائػػػب
 . ِِ/ٓكاألعبلـ  ِِ/ٓكشذرات الذىب  ّٓ/ٓالشافعية الكبرل 
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جكاز  أفكباب خمتنيو أشار بو إلى  ،ومتعمؽ بباب سمني (لخ... إكفي اتحاد الرتبة قكلو:)
، أم لعدـ كجكد شرط االتصاؿ ألـز فصبلن  قكلو:ك  ،األمريف فييما مقيد باختبلؼ رتبة الضميريف

 .عند اتحاد الضميريف رتبة ال يتأتى ذلؾ  إذخص كىك ككف المتقدـ أ
ف المبيح لمكصؿ ليس الغيبة بؿ كجكد أم ذك الغيب؛ أللخ( ... إكقد يبيح الغيب قكلو:)

ال تية ك رط الناظـ لجكاز ذلؾ اختبلؼ لفظ الضميريف كما في األمثمة اآلكقد ش ،ةبى يٍ ضمير ذم الغى  ا 
بأف  ،كقد اعتذر كلده عنو في عدـ ذكر ىذا الشرط ،ماؿ زيد أعطيتو إياه :نحك ،كجب الفصؿ

كصبل بمفظ التنكير عمى معنى نكع مف الكصؿ تعريض بأنو ال يستباح االتصاؿ مع االتحاد  قكلو:
 .ؿ يفيد كىك االختبلؼ في المفظ ا بة مطمقن بى يٍ في الغى 

متكمـ أك مخاطب أك غائب  إاللخ( اعترض بأنو ليس ... إف يككنا لمتكمميفأك قكلو:)
ف كبل مف الضميريف صالح ، كقد يجاب بأف المراد أأك غائب ،أك مخاطب ،فالصكاب لمتكمـ، كاحد

 .أك الغائب  ،ك المخاطب، ألمداللة عمى المتكمـ
المنظكمة  ىي في الكافية( قكلو:كال يجكز اتصاؿ ) قكلو:ؾ عمى )نعـ( استدرا قكلو:)

 .الكبرل لمناظـ 
نما أعاده الشارح كقد تقدـ ذلؾ(  قكلو:) كقبؿ  قكلو:ب/ فقط )ّّا لبيت الكافية /ىنا شرحن كا 

كليس المراد بيا النفس المعنى  ،لخ... إكليس قد نظـ كليتني فشا :قكلو:يا النفس( أم المتكمـ بقرينة 
 .(ٔ)عـ مف المتكمـ كالمخاطب كما أفاده سـاأل

ا ذكره في أك جامدن  ،اا متصرفن أك أمرن  ،اأك مضارعن  ،اسكاء كاف ماضين  مع الفعؿ أم قكلو:) 
 .شرح الجامع 

عبارة  لخ(... إألنيا تقي الفعؿ قكلو:كليس قد نظـ( ليس مبتدأ خبره قد نظـ ) قكلو:)
ىك الكسر الشبيو بالجر كقي ما بنى نظير ما ال يدخمو ك  ألنيا تقي الفعؿ أك شبيو مف ؛(ٕ)التصريح

 . ق.ا األصؿكىك السككف مف الخركج عف ذلؾ  ،عمى األصؿ
... عددت قكمي قكلو:جاء حذفيا مع ليس( أم لشبييا بالحرؼ في عدـ التصرؼ ) قكلو:)

، سيف ميممة كفي آخر ،كسككف المثناة تحت ،س بفتح الطاء الميممةالعديد ىك العدد كالطَّتٍ لخ( إ
كغرض  ،ة، كنقؿ بعضيـ أنيا في البيت لممفاجأذ ظرؼ زماف كما في العينيالرمؿ الكثير كا  

كمع تمؾ الكثرة ما فييـ  ،كالمعنى عددت قكمي فكانكا كعدد الرماؿ في الكثرة ،الشاعر مدح نفسو
عمى البعض  عائد ،اكاسـ ليس مستتر فيو كجكبن  ليسي، قكلو:كالشاىد حذؼ النكف في  ،كريـ غيرم

 . كياء المتكمـ المتصمة بو خبره ،المفيـك مف القكـ

                                                 
 زيادة في "ج" .(  (ُ

 .  ٘ٔٔ/ٔالتصريح (  (ِ
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 قكلو:كاألصح الثاني ) ،أك فعؿ ،نو اسـعمى أ هأم بناءكاختمؼ في أفعؿ التعجب(  قكلو:)
جيب بأنو مف فقر كأي  ،كىك غير ثبلثي ،خذه مف افتقر؛ ألعفك اهلل( ىذا المثاؿ شاذٌ  رني إلىما أفق

 .بكسر القاؼ بمعنى افتقر 
، فندر في كبلمو بالداؿ الميممة ،كندر ببل نكف ،كليتني فشا( أم كثر لينني بالنكف قكلو:)
 .، اعكس الحكـ مع لعؿ (كمع لعؿ اعكس قكلو:)بمعنى قؿ 
كىك  ،اكىذا يسمى عندىـ تضمينن  ،كفي الباقيات متعمؽ بو ،ا( بفتح الياءرن بككف مخ قكلو:)

 .فبل قبح فيو  ،ه بعضيـ لممكلديفكقد أجاز  ،تعميؽ قافية البيت بما بعدىا
كسمفا لئلطبلؽ أم مف  ،كاأللؼ في خففا ،بعض مف قد سمفا( بعض فاعؿ خففا قكلو:)

ق زيد الخيؿ الذم سماه النبي صمى اهلل عمية كسمـ :  قاؿلخ( ... إ(ٔ)كنية جابر قكلو:أ/ تقدـ )ّّ/
 كقبمو: ،زيد الخيؿ

 فالقى  َتَمنَّى ِمْزَيٌد َزْيًدا
 

 (2)ِثَقًة ِإذا اْخَتَمَف الَعَوالي َأًخا 
زيد حينئذ  :  قاؿف ،قياه طعنيما فيرباتفمما ال ،لعداكة بينيما كبينو ؛كاف مزيد كجابر يتمنياف لقاء زيد 

ذ منى مزيد تمنيا كتمني جابر كا  أم ت ،نية بضـ الميـ التمنيكمي  ،الرماح ، كالعكاليلخ... إتمنى
فيك  ،نا أفقدكافقد أم كأ قكلو:، ك بمعنى أجده ، كأصادفوابرلج :  قاؿكضمير  ،ظرؼ بمعنى حيف

 .ؿ ، كأغـر كركل بدؿ بعض ككركل بدلو كأتمؼ ركل ،خبر لمحذكؼ
كلك لحقتيا نكف  ،لعف  يقاؿف ،اف الميا قد تبدؿ نكنن أم أللخ( ... إفذكر أنيا بعكس قكلو:)

قاؿ  ،كيقؿ ثبكت النكف ،ره الفارضيذك، ثاؿبتكالي األم :  قاؿالة لحصؿ االستثالكقاية في ىذه الح
 .ا كلعمني ضركرة ىشاـ كغمط ابف الناظـ فجعؿ ليتي نادرن  ابف

 ،كأراد بأخط أنحت ،لو المعركفة إالالقدكـ بتخفيؼ الداؿ  (ٖ)لخ(... إأعيراني فقمت: قكلو:)
الكقاية ، حيث جاء بنكف كالشاىد في لعمني ،كبالماجد العظيـ ،كباألبيض السيؼ ،كبالقبر الغبلؼ

 .تركيا  كاألشير
س يركم بالصرؼ كعدمو يٍ كقى  ،أم عف القـك المعركفيف عنده (ٗ)لخ(إ ...أييا السائؿ قكلو:)

 .نو مف المديد سيكأ فقكؿ العبلمة العيني ،كىذا البيت مف بحر الرمؿ أبييا،القبيمة أك  إرادةعمى 

                                                 

 البيت: كمنية جابر إذا قاؿ ليتني         أصادفو كأتمؼ جؿَّ مالي  ُ

 كركل بعده: ٔٓ/ُالمقتضب  ُِّ/ِدب خزانة األ البيت لزيد الخيؿ في( (ِ
 ... ُأصادُفو وأُْتِمف َبْعَض ماِلي ْنَيِة َجاِبٍر ِإْذ قال :  َلْيِتيكمُ 

 . ّْٓ/ِكشرح الرضي 
 البيت: فقمت أعيرني القدـك لغمني       أخط  بيا قبرنا األبيض ماجد  ّ
  قيس منيالبيت: أييا السائؿ عنيـ كعني       لست مف قيسو كال  ْ
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لدني بتخفيؼ النكف مبتدأ  قكلو:ك  ،قؿ قكلو:الجار متعمؽ ب (ٔ)لخ(... إكفي لدني قكلو:) 
كؿ يمـز تقديـ معمكؿ ، أك بالحذؼ فعمى األقد يفي قكلو:لخ متعمؽ ب... إكفي قدني قكلو:ك  ،خبره قؿ

ككبلىما  ،كتقديـ معمكلة عميو ،عماؿ المصدر المحمي بأؿ، كعمى الثاني إالخبر الفعمي عمى المبتدأ
 .خمص بالشعر 

كما في القامكس كضبطو بعضيـ نفي مف النفي قد يفي( مف الكفاء بمعنى يأتي  قكلو:)
، إذ رظى شيخ اإلسبلـ كفيو نى  :  قاؿ ،كقراءة مف قرأ مف لدني بالتخفيؼ( ىك نافع مف السبعة قكلو:)

 .ف حذؼ نكف لدف لغة كف النكف المذككرة نكف الكقاية ألف تكيجكز أ
 ب/ّْكقط / ،أم حسبي( تفسير لكؿ مف قدم كقطي احترز بو عف قد الحرفية قكلو:)

المتكمـ كعف قد فإنيما ال يتصؿ بيما ياء  ،ا في المستقبؿكىى نظيرة أبدن  ،الظرفية نحك ما فعمتو قط
كىي منصكبة  ،إذ نكف الكقاية الزمة ليما حاؿ اتصاؿ ياء المتكمـ بيما ،فعؿ بمعنى يكفي كقط اسـ

 .ال مخفكضة 
 ،بصيغة التثنية ،ـ الخاء المعجمةف بضيٍ بى يٍ بى أراد بالخي  (ٕ)لخ(... إقدني مف نصر قكلو:)

كىك مف باب  ،بأبي خبيب نو كاف يكنىأل ؛هللاكأباه عبد ،خبيب بف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ
يف بصيغة الجمع عمى إرادة خبيب بف الخبيبً  ، كيركلاكقيؿ أراد بيما عبد اهلل كأخاه مصعبن  ،التغميب

ليس  كفي بعض نسخ الشارح تماـ البيت كىك ،اكىك تغميب أيضن  ،عبد اهلل كمف كاف عمى رأيو
كقدم حيث أثبت النكف في  ،كالشاىد في قدني ،أم بالبخيؿ المائؿ عف الحؽ حدالمماإلماـ بالشحيح 

قاؿ ق الشارح كغيره  قاؿا ، كحذفيا في الثاني كذكالياء مفعكؿ في محؿ نصب ،األكؿ فيي لمكقاية
لحؽ ، ثـ أالداؿ بإسكافقد  أصموكيككف  ،عمى ترؾ النكفف تقكؿ ال شاىد فيو كلؾ أ:  (ٖ) ىشاـ ابف

   .ق.اللتقاء الساكنيف ال لمناسبة الياء ا ؛ككسر الداؿ ،ياء القافية ال ياء اإلضافة
 (ممَ )العَ 

 اآلتي،االسـ  إلىك نكرة ثـ نقمو النحاة ، فيدخؿ فيو كؿ اسـ معرفة كاف أمأخكذ مف العبلمة  
 .عارؼ كىذا ىك النكع الثاني مف الم

نو ال ؛ أللخ ال العكساألىٍكلىى جعؿ عممو مبتدأ خبره اسـ... إلخ( ... إاسـ يعيف قكلو:)  
 ،كالحرؼ ،كالمراد باالسـ ىنا ما قابؿ الفعؿ ،ف العمـ ىك المخبر عنو، كأليخبر عف النكرة بالمعرفة

كككنو  ،سماءكع األا عمى االسـ فاإلضافة بمعنى أم العمـ مف نكالضمير في عممو يجكز ككنو عائدن 
بمعنى البلـ االختصاصية ثـ ىذا التعريؼ عند المصنؼ خاص  (ٗ)فاإلضافةا عمى المسمى عائدن 

                                                 

 البيت: كمف لدني لدني قؿ كفي        قدني كقطني الحذؼ أيضا قد يفي  ُ
 البيت: قدني مف نصر الجبيف بيف قدم        ليس األماـ بمشيخ الممحد  ِ

 .   ُِٕ/ُأكضح المسالؾ (  (ّ

 زيادة في "أ" .(  (ْ



 ٕٔ٘ 

كيراد بالتعييف  ،ف الجنسي عنده نكرة فبل يتعيف فيو لكنو يمكف تناكؿ التعريؼ لو؛ ألبالعمـ الشخصي
 .ما يعـ الذىني 

بعضيـ كافؽ المصنؼ اآلية  :  قاؿ(  ككاشؽ قكلو:ا( حاؿ مف فاعؿ يعيف )مطمقن  قكلو:)  
ثىاًمنيييـٍ كىٍمبيييـٍ   تعالى: قكلوالكريمة كىى  يىقيكليكفى سىٍبعىةه كى كى

ا لؤلسماء التي ا كقع ثامنن ف كاشقن فإ (ٔ)
 .ذكرىا
 ،ف الغيبة ليست معينةأل أ/ّْأك الغيبة( األكلى أف يقكؿ بدؿ ذلؾ كتقدـ المرجع / قكلو:)  

بأعبلـ األناسي بفتح  قكلو:ؿ كالصمة )، كترؾ المفظية كأرح أمثمة لمقرينة المعنكيةثـ إف ما ذكره الشا
 .  (ٕ)اليمزة جمع إنساف في المصباح

كخرنؽ( بكسر الخاء  قكلو:) ،(ٖ)لخ( منقكؿ عف اسـ النير الصغير... إفجعفر اسـ قكلو:)  
ممنكع مف الصرؼ لمعممية كىك  ،(ٗ)المعجمة كالنكف عمـ منقكؿ عف كلد األرنب كما في التصريح

 .لؼ فيو لئلشباع ؛ فاألكالتأنيث
بفتح  كقرف( قكلو:) (٘)ا كما في القامكسطرفة( بفتح الطاء الميممة كبفتح الراء أيضن  قكلو:)  

نو منسكب إ (7)رضي اهلل عنو فقكؿ الجكىرم (ٙ)لى ىذه القبيمة نسب أكيس القرنيراء كا  القاؼ كال
 . ء سيكإلى قرف المنازؿ بسككف الرا

اسـ  قكلو:) ،اسـ مكاف( أم بمد بساحؿ اليمف قكلو:) ،كعدف( بفتح العيف كالداؿ قكلو:)  
 . فرس( أم لمعاكية رضي اهلل عنو

                                                 
 . ِِالكيؼ (  (ُ

 .  َْٔ/ِالمصباح المنير (  (ِ

 . ساقط في " ج "(  (ّ

 .  ِِٕ/ِالتصريح (  (ْ

 .  8ٖٔ القامكس المحيط  ((ٓ

أحػد النسػاؾ العبػاد مػف بنػي قػرف بػف ردمػاف بػف ناجيػة ابػف مػراد: ، القرنػيىك أكيس بف عػامر بػف جػزء بػف مالػؾ (  (ٔ
لػـ ٌمى اهلل عميػو كسػمـ ك كأدرؾ حيػاة النبػي صػمو مف اليمف، يسكف القفار كالرمػاؿ، أص، مف سادات التابعيفالمقدميف، 

ػػر بػػف الخطػػاب يػػره، فكفػػد عمػػى ، تػػؿ فييػػاكيػػرجح الكثيػػركف أنػػو قي ، ثػػـ سػػكف الككفػػة، كشػػيد كقعػػة صػػفيف مػػع عمػػٌي، عيمى
 . ِّ/ِكاألعبلـ  ُُُ/ٔ. انظر: طبقات ابف سعد كتكفي سنة سبع كثبلثيف

العمػػـ مػػف  أصػػمو مػػف فػػاراب رحػػؿ إلػػى العػػراؽ تمقػػىك إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم، مػػف أئمػػة المغػػة كاألدب، ىػػ(  (ٕ
، كطػػاؼ بػػبلد ربيعػػة كمضػػر ،كشػػافو العػػرب فػػي بػػبلد الحجػػازلفارسػػي كأبػػك سػػعيد السػػيرافي، ىمػػا أبػػك عمػػي ا ،شػػيخيف

سػػػنة سػػػت كثبلثػػػيف كتسػػػعيف  ، كتػػػكفيركضككتػػػاب فػػػي العىػػػ ،كمقدمػػػة فػػػي النحػػػك ،: معجػػػـ الصػػػحاحكمػػػف تصػػػانيفو
نبػػاه الػػركاة  ِِٓ. انظػػر: نزىػػة األلبػػاء كثبلثمائػػة كبغيػػة  َِٗ/ْكالنجػػـك الزاىػػرة  ُُٓ/ٔاألدبػػاء كمعجػػـ  ِِٗ/ُكا 
 . ُّّ/ُكاألعبلـ  َُُٕككشؼ الظنكف  ُِْ/ّكشذرات الذىب  ُْٖ/ِكالعبر  ْْٔ/ُالكعاة 
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كاف لمنعماف بف المنذر اسـ جمؿ(  قكلو:) ،قـ( بالذاؿ المعجمة كقيؿ بالميممةكشذ قكلو:)  
ففي التصريح إنيا عمـ لعنز  ،مف المعزاسـ لشاة( أم لشاة  قكلو:) ،ليو تنسب اإلبؿ الشذقيةكا  

 . لبعض نساء العرب
كالمراد باالسـ  قكلو:) ،ا حاؿ مف فاعؿ أتى الذم ىك العمـلخ( اسمن ا أتى... إكاسم قكلو:)  

كالحرؼ ففي كبلـ  ،ف المراد بو ما قابؿ الفعؿفإلخ( أم بخبلؼ ما تقدـ في التعريؼ ... إىنا
 .المصنؼ شبو استخداـ 

لخ( فخرج نحك أبك ... إلخ( أم عمـ مركب كاف في أكلو... إا كاف في أكلو أبم قكلو:)  
زء العمـ ال لكمو كفي الثاني ال كؿ لج؛ ألف اإلضافة في األذا سميت بيما، كأب لزيد قائـ إزيد قائـ

كيندب أف يكنى ذك األكالد  ،ف لـ يكلد لو، كا  يندب تكنية ذم الفضؿ كلك امرأة *(ضافة *)فائدةإ
 . ذكر ذلؾ صاحب العباب ،ىـبأكبر 

ادة ما صدر بأخ أك أك ابف أك بنت كينبغي زي يكتبعو الرض (ٔ)ك أـ( زاد الرازمأب أ قكلو:)  
ج ما ذكر عف الكنية ال يخمك عف شيء كعمى قياسو ال يبعد خرا؛ ألف إليو بعضيـأخت كما أشار إ

مب عمى بعض إفراد بؿ ذلؾ كاقع ، فإف ذلؾ قد يغأك خالة ،أك خاؿ ،أك عمة ،ف يزاد ما صدر بعـأ
 .سـ  ػ.ى.ب/ آّال فالفرؽ /كا  
نما كضعو لتعييف عبر بو دكف دؿ؛ ألف الكاضع إ: شيخ اإلسبلـ قاؿما أشعر(  قكلو:)  

 .كانتيى ،ا كال لممعنى المذككرا معنى المدح كالذـ ال ليما معن الذات معتبرن 
سماء كرد عميو أنو يدخؿ فيو بعض األأك  ،صمي ال العمميأشعر بحسب كضعو األنو كالمراد أ 

قساـ الثبلثة بأٌف الفرؽ بيف األ جيبي كأي  ،كأبي ليب ،كبعض الكنى كأبي الخير ،كصالح ،كمحمد
شعار كذا ا ثـ يعتبر اإلا ثـ ما صدر بأب كأـ كنية مطمقن ما كضع أك ال اسـ مطمقن   يقاؿبالحيثية أك 

ف يككف بينيما عمـك رم الكنية كالمقب بما تقرر أتفسي ف مقتضىكاعمـ أ :  قاؿذكره ابف قاسـ ثـ 
شعر بذلؾ لما صدر بأب أك ر لما أشعر بمدح أك ذـ كشمكؿ ما أكجيي لشمكؿ ما صدر بما ذك

كتنفرد الكنية في نحك  ،كأـ الخير ،كأبي الخير ،كأـ الفضؿ ،غيره فيجتمعاف في نحك أبي الفضؿ
 ،مانع مف ذلؾ كليس في المنقكؿ ما يخالفوأبي بكر كينفرد المقب في نحك مظفر الديف كال 

  .(ٕ)انتيى
                                                 

فخػر الػديف الػرازم اإلمػاـ المفسػر، أكحػد  ، أبػك عبػداهلللتميمػي البكػرمىك محمد بف عمر بف الحسف بف الحسػيف ا(  (ُ
، كلػد سػنة أربػع كأربعػيف كخمسػمائة، ، أصػمو مػف طبرسػتافاألكائػؿ، قرشػي النسػب المعقػكؿ كالمنقػكؿ كعمػـك فػيزمانو 

حصػػكؿ فػػي عمػػـ ، كالماح الغيػػب فػػي تفسػػير القػػرآف الكػػريـ: مفتػػ، منيػػا. لػػو تصػػانيؼ جمػػةكتػػكفي سػػنة سػػت كسػػتمائة
كالنيايػة  كالبدايػة ٔٗ- ُٖ/ٖكطبقات الشػافعية  ُٖٔ/ٓ: كفيات األعياف األصكؿ، كشرح أسماء اهلل الحسنى. انظر

ّ/ٓٓ . 

 زيادة في "ب" . (  (ِ



 ٔ٘ٗ 

، بف أبي طالب رضي اهلل عنيـ ىك لقب عمي بف الحسيف بف عميكزيف العابديف(  قكلو:)  
نؾ مف أبر الناس بأمؾ كلسنا نراؾ تأكؿ معيا أنو كاف كثير البر بأمو، حتى قيؿ لو إ كمف مناقبو
في  دى لً كي  ،فأككف قد عققتيا ،ما سبقت عينيا إليو إلىأخاؼ أف تسبؽ يدم  :  قاؿف ،في صفحة

بقيع في قبر كدفف في ال ،بالمدينة سنة أربع كتسعيف ، كتكفيبعض شيكر سنة ثبلث كثبلثيف لميجرة
 . (ٔ)افكى مِّ اهلل عنيـ أجمعيف ذكره ابف خى  عمو الحسف بف عمى رضي

بفتح القاؼ كسككف الراء ع رٍ تصغير قى  ،عيٍ رى كأنؼ الناقة( ىذا لقب جعفر بف قي  قكلو:)  
كسبب جرياف ىذا المقب عميو أف أباه ذبح  ،مف مف سعد بف زيد مناةطكىك أبك ب ،كبالعيف الميممة

 ،شأنؾ بو :لو أبكه :  قاؿف ،رأس الناقة إالكلـ يبؽ  أبيو إلىأمو  وي تٍ فبعثى  ،كقسميا بيف نسائو ،ناقة
فمما مدحيـ  ،أ/ المقبّٓكا يغضبكف مف ىذا /ككان ،كجعؿ يجره فمقب بو ،فأدخؿ يده في أنؼ الناقة

 قكلو:ب ،الشاعر
 واأَلْذناُب َغْيُرُىُم   ،َقْوٌم ُىمُ 

 
 (2)َوَمْن ُيَسو ي بَأْنِف الناَقِة الذََّنبا 

 . (ٖ)ذكره في التصريح ،أبقى إلييـكالنسبة  ،اصار المقب مدحن  
اشػػتير المقػػب فيقػػدـ عمػػى  إذا اكاحتػػرز بػػو عٌمػػ ،ا( عبػػارة غيػػره غالبنػػقمػػيبلن  إال قكلػػو:)  
ًسػػيحي ًعيسىػػى :كمنػػو ،(ٗ)كمػػا نػػص عميػػو ابػػف األنبػػارم ،االسػػـ ػػا اٍلمى ًإنَّمى

 :اك قػػالك  كقػػكؿ الشػػاطبي ،(ٓ)
نما ،عيسى مػف اسػـ  ف الغالػب فػي المقػب أف يكػكف منقػكالن ؛ ألكاف الغالب تػأخير المقػب عػف االسػـ كا 

ف ، كألكذلػػؾ مػػأمكف بتػػأخيره ،اد مسػػماه األصػػميالمػػر  أففمػػك قػػدـ لتػػكىـ السػػامع  ،كبطػػة ،غيػػر إنسػػاف
 .، ال يقدـ فكذا ما أشبيو كالنعت ،أك الذـ ،المقب يشبو النعت في إشعاره بالمدح

 :ا قبموقكلو:الجار متعمؽ ب (7)لخ(... إف ذا الكمببأ قكلو:، )(ٙ)كمنو( أم مف القميؿ قكلو:)  
                                                 

لػػد سػػنة ثمػػاف كسػػتمائة، كمػػات سػػنة إحػػدل ، كي اف اإلربمػػيكىػػىػػك أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف أبػػي بكػػر بػػف خمِّ (  (ُ
، مػػاىر، تػػكلى القضػػاء فػػي مصػػر كالشػػاـ، مػػف أشػػير كتبػػو: كفيػػات األعيػػاف، أديػػب، حجػػة ،، مػػؤرخكثمػػانيف كسػػتمائة

 . َِِ/ُعبلـ كاأل ّّٓ/ٕىرة كالنجـك الزا ٓٓ/ُ: فكات الكفيات انظركأنباء أبناء الزماف. 

كالعقػػد الفريػػد  ّْٓكثمػػار القمػػكب  ٕٕٓ/ُكالبيػػاف كالتبيػػيف  ُّٕ/ِكاألغػػاني  ّٖالبيػػت لمحطيئػػة فػػي االشػػتقاؽ ( (ِ
 . َّْ/ُكخزانة األدب  ِّٖ/ِ

 .  ٕٖٔ/ٔالتصريح (  (ّ

، ، كتكفي سنة إحػدل كسػبعيف كثبلثمائػةكسبعيف كمائتيف د سنة إحدل، كل، محمد بف القاسـ بف محمدبكر ىك أبك( (ْ
 ، كشػرحا لمشػعر كاألخبػار، مػف مؤلفاتػو األضػداد، كالزاىػرمف أعمػـ أىػؿ زمانػو بػاألدب كالمغػة كمػف أكثػر النػاس حفظنػ

لكعػاة كبغيػة ا ّّْ-ُّْ/ْككفيػات األعيػاف  َِٖ-َُِ/ّ: إنبػاه الػركاة القصائد السػبع الطػكاؿ الجاىميػات. انظػر
 . ّّْ/ٔكاألعبلـ  ُِْ-ُِِ/ُ

 .      ُُٕالنساء (  (ٓ
 ساقط في " ج " .(  (ٔ

 .َُِ/ُالبيت: بأف ذا الكمب عمرنا خيرىـ حسبنا        ببطف ثرياف يعكم حكلو الذيب          ابف عقيؿ:   ٕ



 ٔ٘٘ 

 أبمغ ىذياًل وأبمغ َمْن يُبم ُغيا
 

  (1)قول تكذيبُ عّني وبعُض ال 
نو ؛ ألكذا الكمب اسـ أف منصكب باأللؼ ،كالمذككر مف قصيدة ترثيو بيا ،تيما أخت عمر:  قاؿ 

 ،كفيو الشاىد حيث قدـ المقب عمى االسـ ،منو أك عطؼ بياف أبدؿكعمر  ،الخمسة األسماءمف 
كضع الذم كىك بكسر الشيف المعجمة كفتحيا اسـ الم ،كببطف شرياف في محؿ نصب عمى الحاؿ

 ... سكاء االسـ قكلو:كيدخؿ تحت  قكلو:). كالشرياف شجر يتخذ منو القسي ،دفف فيو عمرك
 ،ف صحب االسـ أك الكنيةإالمقب  كأخر :  قاؿفكأنو  ،ف سكل المقب يشمؿ االسـ الكنيةأم أل لخ(إ

شارح الب/ ّٔكما أشار إليو / ،فاألمر بتأخير المقب عف االسـ صحيح دكف االسـ مع الكنية
 ،كالكنية ،لـ يتعرض ابف مالؾ الجتماع االسـ :(ٕ)الصائغ :  قاؿ ،لخ... إنما يجب، كىك إقكلو:ب

ال  :في تعميقو (ٖ)ىشاـ قاؿ ابفك  األشير،ى تقديـ غير لى كٍ كاألى :  قاؿ ،فيفيـ جكاز تقديـ كؿ كتأخيره
. انتيى ،ألنيما متكافئاف ؛كالظاىر مف سككتيـ جكاز األمريف ،في الكنية مع االسـ اأعمـ ليـ نص  

 . سكتف
ف ؛ ألنو يمكف تأكيمو بأفيككف ذاؾ خطأ ،لخ( لـ يقؿ كىك الصكاب... إكىك أحسف قكلو:)

 . (ٗ)األشمكنيكما أشار إليو  ،يراد بسكاء االسـ
ال لـ  ،يككنا مفرديف فأضؼ محمو إذا لـ يكف في االسـ مانع مف اإلضافة فٍ كا   قكلو:) كا 
كأما في  ،كالمراد بالمفرد ىنا كباب الكممة ما قابؿ المركب ،لكجكد أؿ ؛الحرث كرز :نحك ،يضؼ

                                                 
كحاشػية الصػباف  ٓٔ/ْكخزانػة األدب   ِٔ/ِكجميػرة األمثػاؿ  َُّ/ُِالبيت لعرعرة بػف عاصػية فػي األغػاني ( (ُ

ُ/ِّٕ . 

بػػك عبػػد اهلل كمسػػندىـ تقػػي الػػديف أ ،محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد الخػػالؽ ابػػف عمػػي بػػف سػػالـ بػػف مكػػي شػػيخ القػػراء(  ِ)
المصرم الشافعي، المشيكر بالصائغ، تبل بعدة كتب عمػى الكمػاؿ "الضػرير كالكمػاؿ" بػف فػارس، كالتقػى الناشػرم، 

ا متكاضػعنا صػاحب  عاد بالطيبرسػية كغيرىػا.كأ كسمع مف الرشيد العطار كجماعة، يِّػرنا صػالحن ككػاف شػاىدنا عاقػدنا خى
ي مػػدة، كتضػػمع مػػف المغػػة، كسػػمع مسػػمـ عػػف ابػػف البرىػػاف، ككػػاف يػػدرم القػػراءات صػػحب الرضػػي الشػػاطفنػػكف، 

كعمميػػػا، كتفاصػػػيؿ إعرابيػػػا كجمميػػػا، يبحػػػث، كينػػػاظر فييػػػا، كيعػػػرؼ غػػػكامض تكاجيييػػػا كخكافييػػػا،  صػػػنؼ خطبنػػػا 
كفضػػبلء األمػػة، كقصػػد مػػف أطػػراؼ األرض، كقػػاـ بنقػػؿ كقػػرأ عميػػو األئمػػة، جمػػع، كأظيػػر فيػػو أنػػو تعػػب كجمػػع، لم

أف أصبح الصائغ في األحياء ضائعنا، كأمسى نشػر الثنػاء عميػو ضػائعنا. كلـ يزؿ عمى حالو إلى  اإلتقاف كالفرض،
ئػػة. انظػػر: الػػديباج ايف كسػػبع مً فػػي ليمػػة األحػػد ثػػامف عشػػر صػػفر سػػنة خمػػس كعشػػر  -رحمػػو اهلل تعػػالى-كتػػكفي 
 ٓٔ/ِكغايػػة النيايػػة  ٔٔ/ّكالػػدرر الكامنػػة  َُّ/ِكالػػكافي بالكفيػػات  َِٓ/ْكأعيػػاف العصػػر  َُّ/ِالمػذىب 

 . ُُّكالغصف الداني 

ػف ىشػاـ بػف أيػكب الحميػرم المعػافرم، أبػك محمػد البصػرم النحػكمىك عبد الممؾ بػ(  (ّ ا باألنسػاب كالمغػة ، كػاف عالمن
، تػػكفي سػػنة السػػيرة النبكيػػة كىػػى مػػف أشػػير كتبػػو، كأنسػػاب حميػػر كممككيػػا، كالقصػػائد الحميريػػة: رب، كلػػوكأخبػػار العػػ

 .ُٔٔ/ْ كاألعبلـ َِٗ/ُككفيات األعياف  ُُٓ/ِ. انظر: بغية الكعاة ثماف عٍشرة، كقيؿ ثبلث عشرة كمائتيف

 .   َُُ/ُشرح األشمكني (  (ْ
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، كفي باب كالشبيو بوي النداء كال ما قابؿ المضاؼ باب اإلعراب فما قابؿ المثنى كالمجمكع كفي باب
 .ما قابؿ الجممة المبتدأ كالخبر 

فيعارض  ،ياسقىنا أف إضافة األكؿ إلى الثاني  ا( مقتضى ما كتبوحتمن  فأضؼٍ  قكلو:)
كقد أجاب بعض مشايخنا عف ذلؾ بحمؿ ما ىنا عمى  ،إذا كرد ، كأكؿ مكىـفي باب اإلضافة قكلو:

  .ؿٍ تأمَّ  ،لما ذكر أم أدـ اإلضافة مؤكالن  (ٔ)اأضؼ حتمن  قكلو:ف ،ما يأتي
الٌ  قكلو:) كأتبع ىذا جكاب الشرط كىك أف المدعمة في  ،ا عميوا مصطمحن أتبع( أم إتباعن  كا 

 .ـ يقرنو بالفاء لمضركرة كل ،ال
كجب  قكلو:) فميس في الكبلـ تحصيؿ حاصؿ أصبلن  ،اغكي  ا لي ردؼ( بمعنى تبع تبعن  قكلو:)

نما أكؿ األكؿ بالمسمى ،كالثاني باالسـ ،عند البصرييف اإلضافة( أم عمى تأكيؿ األكؿ بالمسمى  ،كا 
فمـز أف يقصد  ،ليو إنما ىك المسمىكالمسند إ ،ف األكؿ ىك المعرض لئلسناد إليو؛ ألكالثاني باالسـ

 .كالمراد بالبصرييف جميكرىـ كما عبر بو في التكضيح  ،بالثاني مجرد المفظ
كىك في األصؿ خرج  ،كفي آخره زام ،ز( بضـ الكاؼ كسككف الراء الميممةرٍ كي  قكلو:)
 .مى الحاذؽ طمؽ عمى المئيـ كع. تصريح ثـ أانتيى ،الراعي

 ،دؿ منو أك عطؼ بيافأم إتباع الثاني لؤلكؿ عمى أنو ب( إلتباعكأجاز الككفيكف ا قكلو:)
لىكيج  .الرفع بإضمار مبتدأ  كز القطع إلى النصب بإضمار فعؿ كا 

 ،اا كالثاني مركبن كجب اإلتباع( ىذا صريح في امتناع اإلضافة إذا كاف األكؿ مفردن  قكلو:)
؛ أك ليما جازت إضافة االسـ إلى المقبف كانا مفرديف كا   :  قاؿ، حيث ا لمرضيكالكجو خبلفو كفاقن 

نقمو الشيخ  ،أ/ كغبلـ عبد اهلل بخبلؼ المضاؼّٔا /ف المضاؼ إليو يجكز أف يككف مركبن كذلؾ أل
 . يس

ا نقكؿ مراده بكجكب نَّ كجب اإلتباع؛ أل قكلو:ل ناؼو ىذا مي   يقاؿكيجكز القطع( ال  قكلو:)
 .فبل ينافي ما ذكر  ،اإلتباع امتناع اإلضافة

كبيذا التقدير غاير  ،لخ( أم كبعض العمـ منقكؿ أم مفرد منقكؿ... إكمنو منقكؿ قكلو:)
كجممة مف عطؼ  قكلو:يقدر فيككف ال  كيصح أفٍ  ،فإنيا مف المنقكؿ ،كجممة إلى آخره ،اآلتي قكلو:

ف ، كا  (ٕ)أم كبعضو اآلخر ذك ارتجاؿ كذا ذكره األشمكني ،كذك ارتجاؿ قكلو:ك  ،الخاص عمى العاـ
كقيؿ أف ما عمميتو بالغمبة ال منقكؿ كال  ،ألنو ال كاسطة بينيما عمى المشيكر ؛اد لفظ آلخرهز 

 .ليما قبؿ  ىما مف غير تييؤ كالشعر كىك ابتداء ،كىك مأخكذ مف ارتجاؿ الخطبة ،مرتجؿ

                                                 
 زيادة في " ج" .(  (ُ

 .   ُُْ/ُشرح األشمكني (  (ِ
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كىي فعمة  ،نو ليس بمرتجؿ بؿ منقكؿ مف جمع أدهإ :  قاؿف كأدد( نازعة ابف ىشاـ قكلو:)
 :  قاؿنكت ك  .ق.النضماميا كما في أجكه كأفنت ا ؛اكقربة كقرب ثـ أبدلت اليمزة كاكن  ،مف الكد

فيمزتو بدؿ مف الكاك كعند  ،كىك الحب ،كىك عمـ رجؿ مشتؽ عند سيبكيو مف الكد ،شيخ اإلسبلـ
  .غيره مف إال بفتح اليمزة ككسرىا كىك العظـ

كما  قكلو:شمكني )األ .ق.منو جممة الخ( أم كمف المنقكؿ ما أصمو نقؿ ... إكجممة قكلو:)
كالمركب المزجي كؿ كممتيف  ،المزج في األصؿ ىك الخمط ،لخ... إأم كمف العمـ ما يمزج بمزج(

ياء فيسكف كمعد ما لـ يكف  ،نزلت ثانيتيما منزلة تاء التأنيث مما قبميا في أف ما قبميا مفتكح اآلخر
 .يكرب 

( ىك كؿ اسميف نزؿ ثانييما منزلة التنكيف مما ال ينصرؼأم بإعراب ما أعربا(  قكلو:)
... كعبد شمس قكلو:كالثاني مبلـز لحالة كاحدة ) ،قبمو في أف الجزء األكؿ جار بكجكب اإلعراب

كالثاني  ،كاألكؿ عمـ ألخي ىاشـ بف عبد مناؼ ،لخ( سيأتي في كبلـ الشارح نكتة تعداد المثاؿإ
ابف الميت  .ق.كىك صحابي أسمـ عاـ الفتح ا ، عنيماكنية عثماف كالد أبي بكر الصديؽ رضي اهلل

. 
لعدـ صدقو  ؛نو غير جامعأكرد عميو أما لـ يسبؽ لو( استعماؿ قبؿ العممية(  قكلو:)

كغير مانع لصدفو عمى عمـ الشخص  ،كلـ يستعمؿ فييا ،ب/ عمى ما كضع لمذات ابتداءّٕ/
كلـ يسبؽ كضعو  كىك ما كضع لمشيء، ى أف يقكؿلى كٍ المنقكؿ مف عمـ الجنس كأسامة فكاف األى 

 .حفني  .ق.لغيره ا
كما سبؽ لو  ،في متف الجامع كما قاؿى التعبير بالكضع لى كٍ ما سبؽ لو استعماؿ( األى  قكلو:)
 ،ما سبؽ لو كضع ما استعمؿ في ذلؾ المكضكع قكلو:شارحو كشمؿ  :  قاؿفنقكؿ  ،كضع آخر

 . بو يسمي منقكالن  يسمىؿ ثـ فإذا كضع كلـ يستعم .ق.كما لـ يستعمؿ فيو ا
كحينئذ فالحد متناكؿ لما استعمؿ  ،مية لمعيد الحضكرممفي غير العممية( أؿ في الع قكلو:)

كقاـ زيد( أم  قكلو:ا الشخص فيك مف المنقكؿ )قبؿ العممية الحاضرة في عممية أخرل كأسامة عممن 
لكنو لـ يرد عف العرب عمـ  ،أ كخبركزيد قائـ أم مما أصمو مبتد قكلو:ك  ،مما أصمو الفعؿ كالفاعؿ

كلكف لك سمى بيا جاز فكبلـ الشارح فييا بالنسبة لمجكاز  ،منقكؿ مف جممة اسمية كالمثاؿ المذككر
 .ال لمكقكع 
ا فمزجا كجعبل عممن  .قا.نحك بعمبؾ( أصؿ بعؿ اسـ صتـ كبؾ اسـ رجؿ كاف يعبد  قكلو:)
 .فارضي  .ق.الفساد ا كمعد يكرب( اسـ رجؿ كمعناه عداه قكلو:لبمده )

عمى ما كاف  كأما األكؿ فباؽو  ،فتعربو إعراب ما ال ينصرؼ( أم عمى الجزء الثاني قكلو:)
 .عميو مف فتح أك سككف كمعد يكرب 
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 ،جممة إلىكالحاصؿ أف المركب ينقسـ  ،لخ... إكمنيا ما ركب( أم كمف اإلعبلـ قكلو:)
يا  :نحك ،كب مف حرفيف كأنما أك مف حرؼ كاسـكمضاؼ كال يرد عميو ما تر  ،مزجو  كمركب تركيبى 

، كأما ألنيا إذا سمى بيا حكيت كالجممة فالتحقت بيا ؛نحك قد قاـ ،أك مف حرؼ كفعؿ ،زيد
 .شيخ اإلسبلـ  .التكصيفي كزيد القائـ فممحؽ بالمفرد انتيىالمركب 
عمـ صنـ  ىذا مبني عمى أف شمس لخ(... إا كشمسكأف الجزء الثاني يككف منصرفن  قكلو:)

كما صرح بو في  ،ا مف الصرؼ لمعممية كالتأنيثكقيؿ المراد بيا النير فعميو يككف ممنكعن  ،قديـ
 .   (ٔ)المصباح
نو أسند ، كيحتمؿ أأ/ المغة البشرّٕف كاضع /أم العرب بناء عمى أ ككضعكا( قكلو:)

، ىك اهلل تعالى مغاتا عمى الصحيح مف أف كاضع الالكضع إلييـ لظيكره عمى ألسنتيـ فيككف جارين 
فيو مذاىب،  (ٕ)حكي ابف الحاجب قمت:ما الطريؽ إلى عمميا عمى القكؿ الصحيح  قمت:ف فإ
يخمؽ األصكات في بعض  :الثاني ،بالكحي إلى بعض األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ :حدىاأ

 .(ٖ)في المزىرالمفظ لممعنى أفاده  أفادهبعمـ ضركرم خمقو في بعضيـ حصؿ بو  :كالثالث ،األجساـ
أم مثمو مف حيث  ،ا منصكب عمى التمييزلفظن  قكلو:كعمـ األشخاص( حاؿ عمـ ك  قكلو:)

 .ألنو مقصكر عمى السماع  ؛المفظ كأما نصبو عمى نزع الخافض فضعيؼ
أم عـ في المعنى كأما جعمو اسـ تفضيؿ  ،اى ككنو فعبل ماضين لى كٍ كىك عـ( األى  قكلو:)

عمـ أف عمـ الشخص ، كليس كذلؾ ثـ اضائو العمكـ في عمـ الشخصالقت ؛كاألصؿ أعـ ففيو نظر
أم لمحقيقة المعنية  ،كعمـ الجنس ما كضع لمعيف في الذىف ،ىك ما كضع لمعيف في الخارج كزيد

أم ببل  ،اد النحاة كجمع مف األصكلييف ما كضع لمحقيقة مطمقن عنكاسـ الجنس  ،في الذىف كأسامة
كالنكرة ما كضع لمفرد  ،قي األصكلييف ما كضع لشائع في جنسوكعند جمع مف محق ،تعييف كأسد

نو عـ مخالؼ سبلـ فقكؿ الناظـ في عمـ الجنس إكشيخ اإل ،ىذا ىك التحقيؽ كما في اليمع ،المبيـ
                                                 

 .   ِّٖ/ُالمصباح المنير (  (ُ

: فقيػو مػالكي، مػف كبػار العممػاء ابف الحاجبأبك عمرك جماؿ الديف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس،  عثمافىك (  (ِ
ككػاف  باإلسػكندرية، كماتصعيد مصر( كنشأ في القاىرة، كسكف دمشؽ،  كلد في أسنا )مف بالعربية، كردم األصؿ،

" خ -ط" في الصرؼ،  ك"مختصػر الفقػو  -ط" في النحك، ك"الشافية  -: "الكافية مف تصانيفو بو،ا فعرؼ أبكه حاجبن 
ركض، " قصػيدة فػي العىػط -، ك"المقصد الجميؿ "مع األمياتجاا، في فقو المالكية، كيسمى "استخرجو مف ستيف كتابن 

ط" فػػي أصػػكؿ الفقػػو، ك"مختصػػر  -األمػػؿ فػػي عممػػي األصػػكؿ كالجػػدؿ منتيػػى السػػكؿ ك ك" ، "خ -ك"األمػػالي النحكيػػة 
 - ابػف الحاجػبكاألمالي المعمقػة عػف  خ" في شرح المفصؿ لمزمخشرم، -ط"، ك" اإليضاح  -منتيى السكؿ كاألمؿ 

، كعمػى مسػائؿ كقعػت لػو فػي القػاىرة ،كعمػى المفصػؿ ،كعمى المقدمة ،" في الكبلـ عمى مكاضع مف الكتاب العزيزخ
، كتػكفي أكقاؼ( َِٗكثانية في خزانة الرباط )سخة في مكتبة عابديف بدمشؽ، نمنو كعمى أبيات مف شعر المتنبي، 

 . ُُِ/ْكاألعبلـ  ُُٕ/ ُكمفتاح السعادة  ُّْ/ ُ. انظر: كفيات األعياف سنة ست كأربعيف كستمائة
  .   ِْ/ُالمزىر (  (ّ
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ا عمى القكؿ بكجكد الحقيقة في ضمف لما ذكر إذا الحقيقة المعنية ال عمكـ فييا إال أف يككف جارين 
أـ عريط( بكسر العيف الميممة كسككف  قكلو:) ، تأمَّؿٍ فرادإلى العمـك في اإل، فيرجع األمر اإلفراد

لمدغيا كضع خنفساء بعد قتميا ، كمما ينفع كاسميا شبكة ،الراء كفتح المثناة التحتية كنية لمعقرب
 .عمى محؿ المدغة 

 :قكلوكىك مصركؼ في البيت لمضركرة ) ،ثعالة( اسـ لمثعمب ككنيتو أبك الحصيف قكلو:)
ب/ المكحدة ّٖكالمبرة بفتح الميـ كالباء / ،كالمنع مف الصرؼ لمعممية كالتأنيث ،( بفتح الباءةبرَّ 

 .بمعنى البر 
كالفجرة بسككف الجيـ بمعنى  ،كعمـ خبره ككذا حاؿ ،لخ( فجار مبتدأ... إكذا فجار قكلو:)
 . ة ال الكحدةيمتأنيث الحقيقلكالتاء  ،كىك الميؿ عف الحؽ ،الفجكر

بدليؿ مقابمتو بالمعنى ، كلك عبر بيا لكاف أكضح ،يككف لمشخص( مراده بو األعياف لو:قك )
 لخ .... إكيككف لممعنى قكلو:في 

 ()اسم اإلشارة
شارة إليو أم إشارة حسية ف اإلشارة الكاقعة في في ىذا؛ أل رى كٍ كال دى  ،ىك ما كضع لمسمى كا 

ف كانت معنكية كاف ، كا  اف اسـ اإلشارة حقيقةف كانت حسية كاإلشارة إ غكية *)تنبيو(*التعريؼ لي 
 ، فيي استعارة تصريحيةا بتشبيو المعنكم بالحسي فيستعار لو اسـ اإلشارةمجازن 

تعػػالى حكايػػة  قكلػػوأشػػر كاعتػػرض مػػا ذكػػره ب قكلػػو:الجػػار متعمػػؽ ب لػػخ(... إالمفػػرد ابػػذ قكلػػو:)
بِّيا إلى الشمس عف إبراىيـ عمى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـ مشيرن  ىىذىا رى

التذكير  جيب بأفٌ كأي  ، (ُ)
 . باعتبار الخبر

ا، إف األلؼ مف نفس الكممة(  فيي ثنائية لفظن  قكلو:اقتصر ) قكلو:بذم( متعمؽ ب قكلو:)
 ؟كاك مف باب طكم أك ياء مف باب حي ؟ كىؿ عينوأك المو ، كىؿ المحذكؼ عينواثبلثية كضعن 

شيخ  .ق.قكالف في الثبلثة أصحيما فييا الثاني ا ؟كىؿ كزنو فعؿ باإلسكاف أك فعؿ بالتحريؾ
إلى  قكلو:) ،اكحذفت المو اعتباطن  ،اكانفتح ما قبميا قمبت ألفن  ،فأصمو ذم تحركت الياء ،اإلسبلـ

 ،اكغيره كىك أنيا ثنائية كضعن  ا لمسيرافيا ثالثن كترؾ الشارح مذىبن  ،اأنيا زائدة( فيي كاحدة كضعن 
 . (ٕ)يءمنقمبة عف ش كاأللؼ أصمية كألؼ ما ليست

ة ، مبدكءخمسة ،لخ( جممة ما ذكره لممفرد المؤنث عشرة... إكيشار إلى المؤنث بذم قكلو:)
 .ة بالتاء ، كخمسة مبدكءبالذاؿ

                                                 
 .       ٖٕاألنعاـ (  (ُ
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 .ق.ترؾ اإلشباع ا كاإلسراع بيا ال ،باختبلس( ىك اختطاؼ الحركة مف الياء قكلو:)
 .تصريح 
أم كالتاء  ،كىى التاء في امرأة ،التاء لمتأنيثك  ،اإلشارة ذا ((ٔالمكضح:قاؿكذات(  قكلو:)
  .ق.كنحكه مما فيو تاء الفرؽ كليس بصفة ا ،في امرأة
أ/ لكف األكؿ ّٖلخ /... إأم ذاف كتاف كائناف لممثنى لخ(... إكذات تاف لممثنى قكلو:)
ة بؿ ىما كالتحقيؽ أنيما غير مثنييف حقيق ،كظاىره أنيما مثنياف حقيقة ،كالثاني لممؤنث ،لممذكر

نيما مبنياف لكجكد عمة البناء فييما ،ا لممثنىلفظاف كضعن  كالمفرد كال يرد عمى أف ذيف لممثنى  ،كا 
ألنو ذكر  ؛(ٕ)"فذانؾ برىاناف" :تعالي قكلو:كىما مؤنثاف في  ،المذكر اإلشارة بو لميد كالعصا

 .باعتبار الخبر 
 :كهقالفيما ك العرب أم تطع النحاة فيما رسمكه أاذكر تطع(  قكلو:)
ا في ؤكؿ بأف المثنى باأللؼ مطمقن م "رافىذاف لساح إف" :كأما نحك ،كالنصب بذيف( قكلو:)

لو لعف اهلل ناقة حممتني إليؾ  :  قاؿأك بأف إف بمعني نعـ كقكؿ ابف الزبير لمف  ،لغة كنانة كغيرىا
ىذاًف لىسىاًحرىافً أم أف الشأف  ،ف فييا ضمير الشأف، أك بأأف كراكبيا

(ٖ) . 
سـ أكلى بكاك ير  كاف أك غيره *)فائدة(* ا عاقبلن ا أك مؤنثن ا( أم سكاء كاف مذكرن مطمقن  قكلو:)

 .يا يمـز معيا أؿ فتكفي في الفرؽ ألن ؛كمجركر بخبلؼ إلى المكصكلة زائدة لئبل يمتبس بإليؾ جار
اء مف ضركب األسم فباضر المقصكر كالممدكد  يعيش قاؿ ابفى(  لى كٍ كالمد أى  قكلو:)
 ،ككذلؾ األسماء غير المتمكنة ،فييما ممدكد كال مقصكر  يقاؿلحركؼ كاألفعاؿ ال ا المتمكنة إذ

في ىؤالء ممدكد  قكليـ:كأما  ،كلعدـ التمكف كشبو الحرؼ ،فييا مقصكر  يقاؿال  ،ما كذا :نحك
صؼ كالك  ،كمقصكر فتسمع في العبارة مع ما في أسماء اإلشارة مف شبو الظاىر مف جية كصفيا

 .ذكره في النكت  .ق.بيا كتصغيرىا ا
البلـ مبتدأ خبره  لخ(... إكالبلـ إف قدمت قكلو:) أم كفي حالة البعد كلدل البعد( قكلو:)
كجكز المعرب  ،كجكاب الشرط محذكؼ دؿ عميو الخبر كىا بالقصر ال غير مفعكؿ قدمت ،ممتنعة

 .يا ضمير كىـ أن، كترسـ ىا مفصكلة عف قدمت لئبل يتغير ذلؾ فراجعو
 ،كالضـ لئلتباع ،ميـ ذـ بالحركات الثبلثة الفتح لمتخفيؼ (ٗ)لخ(... إذـ المنازؿ قكلو:)

بكسر البلـ اسـ  ، كالمِّكلكالمنازؿ جمع منزؿ أك منزلة كمساجد ،كىك األرجح ،كالكسر عمى األصؿ
كالعيش في  ب/ أم ذـ المنازؿ بعد مفارقة المكلّٗا عمى المنازؿ /كالعيش بالنصب عطفن  ،مكضع

                                                 

 .ُِْ/ُانظر: شرح التسييؿ:  ُ
 .ِٖالقصص:   ِ
 . ّٔطو (  (ّ
 .ُِّ/ُالبيت: ذـ المنازؿ بعد منزلو المكل       كالعيش بعد أكلئؾ األياـ     انظر: ابف عقيؿ:   ْ
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كاألياـ بالجر صفة أك  ،كالشاىد في أكلئؾ حيث استعمؿ في غير العقبلء ،تمؾ األياـ الماضية
 .األقكاـ فبل شاىد فيو  ، كيركلعطؼ بياف
 تنبيو الذم ىكحرؼ  قكلو:) لو رتبتاف( سيأتي في كبلمو أنيا ثبلثة عند الجميكر قكلو:)

ثـ  كألؼ ببل ىمز ،نو عمـ عمى الكممة المركبة مف ىاءأل ؛فيو ىا التنبيو بألؼ مقصكرة  يقاؿىا( ك 
التنبيو ليتضح المراد بو كال يصح أف يقرأ باليمز إذ ليس لنا ىاء باليمز يككف  إلىكأضيؼ  ،رنكٌ 

 .لمتنبيو كما أفاده الدماميني 
كصكابو كما في الشكاىد  ،كذا في نسخ الشارح (ٔ)كرأيت بني غبراء ال يعرفكنني( قكلو:)

ف ؛ ألأك أىؿ األرض ،ضياؼني غبراء لمصكص، أك الفقراء، أك األيبكأراد  ،ال ينكركنني ،اكغيرى
كأراد بأىؿ  ،كننيا عمى الكاك في ال ينكر كأىؿ بالرفع عطفن  ،الغبراء بالمد ىي األرض كبنكىا أىميا

كقد اقتصر  ،كالممدد صفتو ،دـ أم الجمد، البيت مف األكىك بكسر الطاء الميممة ،راؼ األغنياءالطِّ 
عف راؼ ككنى بتمديد الطِّ  :  قاؿفي شرح المعمقات عمى المعنى األخير في الغبراء  (ٕ)الزكزني
تني العشيرة أم المذككركف في البيت قبؿ ىذا رأيت الفقراء الذيف لصقكا ، كالمعنى لما أفردعظمو

الستطابتيـ  كرأيت األغنياء ال ينكركنني ،باألرض مف شدة الفقر ال ينكركف إنعامي عمييـ
فيؤالء لطمب المعركؼ  ،باعد الفقراء كاألغنياءراداف ىجرتني األقارب كصمتني إالكالمس ،صحبتي

 . (ٖ)كالشاىد في ىذاؾ حيث ألحؽ الياء بالمقركف بالكاؼ .ق.كىؤالء لطمب العبل ا
غيره  :  قاؿك  ،لكراىة كثرة الزكائد ؛الناظـ في شرح تسييمو :  قاؿفبل تقكؿ ىذا لؾ(  قكلو:)

 .شيخ اإلسبلـ  .ق.كىك منتقض بالكاؼ ا ،كالبلـ عمى بعده ،ألنيا تدؿ عمى قرب المشار إليو
 ،أك ىينا أم المسبكقة بيا التنبيو قكلو:أ/ التنبيو ك ّٗأم المجرد مف ىا /( كبينا  قكلو:)

ىنا  فيا فإلئلشارة إلى األمكنة كاألزمنة خاصة ب ،كىذا شركع مف الناظـ في ذكر ألفاظ مكضكعة
ىشاـ في الجامع قد  قاؿ ابفكما في التسييؿ لكف  ،إذ بو الزماف ككذا ىناؾ كىنالؾ ،قد يراد بو

ا أك ا أك مكانن فإنيا صالحة لكؿ مشار إليو زمانن  ،تستعار ىنالؾ كىنا لمزماف بخبلؼ األلفاظ األكلى
 .غيرىما

كال تتقدميا  ،ثمؾ خطأ قكليـ:ك  ،كال تمحقو الكاؼ ،كتشديد الميـ ،بفتح المثمثة( ـٌ ثى أك بً  قكلو:)
، ألف الظػػػرؼ كالجػػػار نحػػػك جئػػػت مػػػف ثػػػـ ،لػػػو شػػػبو بيػػػا كال تخػػػرج عػػػف الظرفيػػػة إال إلػػػى مػػػا ،اليػػػاء

                                                 

 .ُّْ/ُالبيت: رأيت بني غبراء ال ينكركنني       كال أىؿ ذاؾ الطراؼ الممدكد     انظر: ابف عقيؿ:   ُ
 :لػو ،مػف أىػؿ زكزف )بػيف ىػراة كنيسػابكر(، قاضو د اهلل: عالـ باألدب، يف بف أحمد بف حسيف الزكزني، أبك عبحس(ِ)

كتػػكفي سػػنة أربعمائػػة  خ( بالعربيػػة كالفارسػػية -)ترجمػػاف القػػرآف ، كخ( -)المصػػادر ، كط( -)شػػرح المعمقػػات السػػبع 
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َـّ رىأىٍيػػػتى  :تعػػػالي قكلػػػوكليػػػذا غمطػػػكا مػػػف زعػػػـ أنيػػػا فػػػي  ،خػػػكافكالمجػػػركر أ ذا رىأىٍيػػػتى ثىػػػ كىاً 
مفعػػػكؿ  (ُ)

 ،اكمفعػكؿ رأيػت األكلػى محػذكؼ إمػا اختصػارن  ،نيػا ظػرؼ لرأيػت المتقدمػة عميػو، بػؿ الصػكاب ألرأيت
ذا كقعػػت أم حصػمت رؤيتػػؾ فػي ذلػػؾ المكػاف كقعػػت  ذا رأيػت ثػػـ المكعػكد بػػو أك اقتصػار أم كا  أم كا 

لمتخفيػػؼ كلػػـ تكسػػر عمػػى أصػػؿ التقػػاء السػػاكنيف  ؛كىػػي مبنيػػة عمػػى الفػػتح ،كممػػؾ كبيػػر ،عمػػى نعػػيـ
 . (ٕ)يادة مف التصريحمف شرح الجامع مع ز  .ق.الكسرة مع التضعيؼ ا قاؿالستث

أك ىنا( بفتح الياء التشديد كما في آخر  قكلو:فو( أم نطؽ بضـ الفاء مف فاه يفكه ) قكلو:)
 . ا كاختمفا شكبلن كىك ما اتفؽ ركناه حركفن  ،رؼ، ففي كبلمو جناس محالبيت بالكسر مع التشديد

المكاف مف إضافة فيو إشارة إلى أف قكؿ الناظـ إلى داني ( المكاف القريب إلى قكلو:)
كىي ىنا المفتكحة زيدت  ،كىنت( بفتح الياء كالنكف المشددة كسككف التاء قكلو:الصفة لمكصفيا )

 .(ٖ)تصريح .ق.اللتقاء الساكنيف كقد تكسر ىاؤىا ا ؛عمييا التاء الساكنة فالتقى ساكناف حذفت ألفيا
 ()الموصول

العبلمة الشيخ يحيى  :  قاؿمف تمامو  بغيره إذا جعمو ك في األصؿ اسـ مفعكؿ مف كصؿ الشيءى
ال  . كالمراد المكصكؿ االسميقكصاحب ا.ب/ َْالنسبلخ الكصفية / ؛كأؿ فيو معرفة ال مكصكلة

 .ألنو لـ يذكره  ؛الحرفي
قيد باألسماء لبياف المقصكد ال لبلحتراز إذا الكبلـ في المعارؼ ( مكصكؿ األسماء قكلو:)

كاألسماء بنقؿ  ،كمكصكؿ مبتدأ أكؿ ،ي األسمى أفاده في اليمعإنما ى ،كالمعرفة مف المكصكالت
، كالجممة تقديره منو ،كالذم مبتدأ ثاف حذؼ خبره ،حركة اليمزة الثانية إلى البلـ قبميا مضاؼ إليو

كأؿ في  ،كالجممة معطكفة عمى األكلى بعاطؼ محذكؼ ،كالتي خبر ،كاألنثى مبتدأ ،األكؿخبر 
 .كأنثاه التي أم أنثى الذم  األنثى عكض مف الضمير أم

فبل  قكلو:ك  ،كبفتحيا مبني لممفعكؿ ،كلى مبني لمفاعؿبكسر الداؿ األي  شدد(ف تي إ قكلو:)
 .مبلمة أم فبل لـك في ذلؾ 

مبتدأ أك  لخ(... إكتعكيض قكلو:ىما مف أسماء اإلشارة المتقدمة ) ذيف كتيف شددا( قكلو:)
إال تعكيض عمى حد شيء جاء بؾ أم ما جاء بؾ ذاؾ المسكغ معنى الحصر إذا المعنى ما قصد ب

 . (ٗ)كخبره جممة قصد أك األلؼ فيو لئلطبلؽ إال شيء
أك خمفو كجممة  ،ا إلى عائدينقسـ المكصكؿ إلى اسمي حده الناظـ بأنو ما افتقر أبدن  قكلو:)

 قكلو:كب ،قطفإنيا تفتقر إلييا حالة كصفيا بيا ف ،صريحة أك مؤكلة فخرج النكرة المكصكفة بجممة
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أك خمفو  قكلو:ك  ،اف افتقرت إلى جممة أبدن ، كا  فإنيا ال تفتقر إلى عائد "إذا"ك "إذ"ك "حيث"إلى عائد 
كأراد بالمؤكلة الظرؼ ، (ٔ): سعاد التي أضناؾ حب سعاداإلدخاؿ ما كرد فيو الربط بالظاىر نحك
 .كالمجركر كالصفة الصريحة كما سيأتي 

تكضيح كىك كؿ حرؼ أكؿ مع صمتو بالمصدر أم كلـ يحتج في ال :  قاؿكجرفي(  قكلو:)
 .إلى عائد 
كىك الذم كمثمو بنحك كخضتـ كالذم  ،اكىي خمسة أحرؼ( زاد بعضيـ سادسن  قكلو:)
أم كخكضيـ كمف أسقطو أكؿ ما ذكر بأف األصؿ كالذيف حذفت النكف عمى لغة أك  ،(ٕ)خاضكا

أك إف األصؿ كالجمع الذم خاضكا  ،ائدأف األصؿ كالخكض الذم خاضكه فحذؼ المكصكؼ كالع
كقد نظـ  ،كقيؿ غير ذلؾ ،خاضكا باعتبار معناه :  قاؿك  ،أ/ لفظ الجمعَْالذم باعتبار / :  قاؿف

 بقكلو:، الشياب السندكبي الخمسة
 بالمصاِدِر ُأّولْت      وىاَك ُحُروًفا

 
 أَصح  َكَما َرَوْوا     وِذكرى َلَيا خمًسا 

     بالَفْتح َأنَّ ُمَشدًَّدا ي َأنْ َوَىا ىِ  
 

     (3)ِوِزيَد َعَمْيَيا َكْي َفُخْذىا َوَما وَلو 
، أف المصدرية( ال حاجة إلى الكصؼ بالمصدرية إذ الكبلـ في الحركؼ المصدرية قكلو:)   

 .لممضارع  بفتح اليمزة كسككف النكف الناصبة كىي
أشرت  قكلو:ا كأما األمر فعمى األصح )ا( أم اتفاقن ا كمضارعن كتكصؿ بالفعؿ ماضين  قكلو:)

ف جعمت إف تفسيرية بمعنى أم كجب التجرد مف الباء متعمقة بالفعؿ فيي مف صمتو فإإليو بأف قـ( 
 . (ٗ)كال تككف تفسيرية إال إذا سبقت بمعنى القكؿ دكف حركفو كما في المغني ،الباء

 قكلو:ما سبؽ كأف يقكؿ ثانييا أف )كالمناسب ل ،كمنيا إف( بفتح اليمزة كتشديد النكف قكلو:)
أك  ،بلن كتكصؿ باسميا كخبرىا( كتؤكؿ بمصدر مف خبرىا مضاؼ إلى اسميا إف كاف خبرىا مشتغ

أك حكـ المخففة مف الثقيمة حكـ  ،أك مجركر ،ك جار، أابالسككف المضاؼ إلى اسميا إف كاف جامدن 
 .المشددة في ذلؾ 

ْيْ ب :تعالى قكلونحك  ،ا(لكف اسميا يككف محذكفن  قكلو:) ح  ْٗ ِٔ  ف أ  ُِ  إِى ْي  اْىفُْيل   اْصْ عِ  أ 

ثِأ ْعيُِْْ ب
ال كانت تفسيرية كما في المغنى  (٘)  .إذا قدرت الباء قبؿ أف كا 

                                                 

عراضيا عنؾ استمر كزادا        األشمكني:   ُ  .ُِٔ/ُالبيت: سعاد التي أضناؾ حب سعاد       كا 
 .ٗٔالتكبة:  ِ

 .ية، الحازمي الدرس الرابع كالعشريفنسبة في دركس شرح األلف ف ببلالبيتا (ّ)

 .   ْْ/ُمغني المبيب (  (ْ

 . ّٔطو (  (ٓ
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مصدرية  قكلو:) اا أك تقديرن كتقترف ببلـ التعميؿ لفظن  ،كي( أم الناصبة لممضارع قكلو:)
فإف الزماف  (ٔ)"كمما أضاء ليـ مشكا فيو" :شمؿ نحكظرفية( األكلى التعبير بزمانية بدؿ ظرفية ل

 .ا أفاده في المغنى كالمخفكض ال يسمى ظرفن  ،م كؿ كقت إضاءةالمقدر ىنا مخفكض أ
كبجممة  ،تكصؿ بفعؿ متصرؼ غير أمر :  قاؿلك كتكصؿ بالماضي كالمضارع (  قكلو:)

أطكؼ ما  قكلو:فيد )و المكضح في الحكاشي لكاف أخصر كأكما قال ،اسمية لـ تصدر بحرؼ
 ،كما مصدرية ،كالتشديد في أطكؼ لمتكثير ،ىك لمحطيئة ييجك بو زكجتو (ٕ)لخ(... إأطكؼ

ب/ كصؼ لممرأة ُْكىك قميؿ كلكاع بفتح البلـ / ،كالشاىد فيو كصؿ ما بالفعؿ المضارع المثبت
كتكصؿ  قكلو:) .أفاده العيني ،أك الكسخة ،ك الخبيثةكمعناه المئيمة، أكيكصؼ المذكر بمكع 

 .بالماضي كبالمضارع( أم المتصرفيف دكف األمر 
أك يكد  ،لخ( أشار بذكر كددت إلى أف أكثر كقكع لك المصدرية بعد كد... إكددت قكلو:)

د كا لىٍك تيٍدًىفي فىييٍدًىنيكفى  :نحك كى
(ّ)  ، ـٍ لىٍك ييعىمَّري ديىي د  أىحى يىكى

كقد تقع بدكنيا نحك ما  ،أم التعمير (ْ)
بمعنى  ،ككسر الداؿ مف باب تعب ،ككددت بفتح الكاك ، (ٓ)كاف ضرؾ لك مننت كما في المغني

 .   (ٙ)كفتح الداؿ لغة كما في المصباح ،أحببت
الحمد هلل " :نحك ،ى أف يقكؿ لممفرد العالـ ليشمؿلى كٍ فالذم لممفرد المذكر( كاف األى  قكلو:)

كىك الذاؿ كما زعمكا ذلؾ  ،فيكف إلى أصمو كاحدصمو لذم ثبلثي كذىب الكك "، كأالذم صدقنا كعده
ما ، فعمى اإلثبات إكحذفيا ،إثبات يائو ،فالبلـ كالياء زائدتاف كفي الذم ست لغات ،في اسـ اإلشارة

ما مشددة فتككف مكسكرة ،خفيفة فتككف ساكنة كعمى الحذؼ فيككف الحرؼ الذم  ،أك مضمكمة ،كا 
ما ساكنن  ،كما كاف قبؿ الحذؼ ،اقبميا إما مكسكرن  كالسادسة حذؼ أؿ  ،فيذه خمس لغات ،اكا 

  فقمت:ا كقد نظمتيا كالستة تأتي في التي أيضن  ،كتخفيؼ الياء ساكنة
 في الذي      من المغاتِ  أتتْ  ستٌ 

 
 تحتذي     مع التي يا صاح فأحفظْ  

 يا مع كسر     يا وحذفُ  إثباتٌ  
 

 ادر    نيا مع السكون وحذفُ  
      أو بضمٍ  بكسرٍ  كذاك تشديدٌ  

 
 ياء قد ختم     أل مع خفَّ  وحذفِ  

 

                                                 

 .َِالبقرة:   ُ
 البت: أطكؼ ثـ أطكؼ ثـ أكم            إلى بيت قعيدتو لكاع  ِ

 .  ٗالقمـ (  (ّ
 .  ٔٗالبقرة (  (ْ
 .   َّٓ/ُمغني المبيب (  (ٓ

 .  ّٓٔ/ِالمصباح المنير (  (ٔ
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أك مثنى  ،أك مؤنث ،ا ما مفرد مذكركاحدن  صكؿ عمى قسميف نص كىك ما مدلكلوثـ اعمـ أف المك 
... كمف كما قكلو:كقد أشار لمثاني ب ،كمشترؾ كىك ما يصمح لمكاحد كغيره ،أك مجمكع كذلؾ ،كذلؾ
 .إلخ 

كقد قرئ  قكلو:( التحقيؽ أنيما لفظاف كضعا لممثنى )لؼ في حالة الرفعباأل قكلو:)
بَّنىا :كقد قرئ قكلو:لخ( قرأ بو مف السبعة ابف كثير )... إكالمذاف مَّذىٍيفً لا أىًرنىا رى

( قرأ بو ابف كثير (ٔ)
 .لراء مف أرنا ا كيقرأ بسككف اأيضن 

 ،العطؼ محذكؼ كالذيف فحرؼلي، ، خبره األجمع مبتدأ لخ(... إليجمع الذم األ قكلو:)
ا بينو كبيف المذيف في التثنية كالذيف ببلـ كاحدة فرقن  ،و المكضحكما قال ،كاآللي يكتب ببل كاك

ا حاؿ مف كمطمقن  ،ف المثنى سابؽ الجمع فبقى عمى أصمو مف اجتماع البلميف؛ ألأ/ يعكسُْكلـ/
كىك اصطبلح  ،ذيف جمعاف لمذملي  كالكالمعنى أف األ ،اكجر   ،اكنصبن  ،اأم الذيف بالياء رفعن  ،الذيف

كاألصؿ اسـ جمع أك  ،فإطبلؽ الجمع عميو مجاز بالحذؼ ،منيما اسـ جمع ف كبل  ؛ ألغكملي 
فيما   يقاؿ ،استعارة مصرحة بأف يشبو اسـ الجمع بالجمع بجامع الداللة عمى الجماعة في كؿ ككذا

 .يأتي مف الجمكع 
ا عف التي أم التي جمع عمى البلتي ع خبرن بالبلت( بكسر التاء متعمؽ بجمع الكاق قكلو:)
 .كالبلئي 
ا بالزام أم كنزرن  ،ككالذيف متعمؽ بو ،البلء مبتدأ خبره كقع لخ(... إكالبلء كالذيف قكلو:)

ا كالمعنى أف البلء كقع جمعن  ،كىك الضمير المستتر كاأللؼ لئلطبلؽ ،حاؿ مف فاعؿ كقع قميبلن 
 . لمذم قميبلن 
كالفاعؿ  ،بضـ التاء الفكقية مف اإلببلء بمعنى اإلفناء (ٕ)لخ(إ ...ليكتبمي األ قكلو:)

لؤلمة في سكف ايستمئمكف أم يمب قكلو:ك  ،مستتر فيو عائد عمى المنكف في البيت قبمو بمعنى المنية
أم التي في  ،كالقبؿ بضـ القاؼ كسككف الباء ،كعنب كعنبة ،أجمع حدأة أكىي الدرع كالحد ،الحرب

كالمعنى كتفني المنية الذيف يمبسكف دركع الحرب حاؿ ككنيـ عمى  ،أم حكؿ عينيا قبؿ بفتحتيف
لي كالشاىد في األ ،كشدة العدك ،ريٍ لخفتيا في السَّ  أي تراىف في يكـ الحرب كأنيف حدالخيكؿ الت

 .عمى البلتي  (ٖ)اكثانين  ،عمى الذيف طمؽ أكالن حيث أ
ك لمشؾ أك عقيؿ بالتصغير فييما أكىـ بنك ىذيؿ( عبارة التكضيح كىي لغة ىذيؿ  قكلو:)

صبحكا الصباحا أم أتكىـ  قكلو:ك  ،لخ... إخبره المذكف ،نحف مبتدأ (ٗ)لخ(... إنحف المذكف قكلو:)
                                                 

 . ِٗفصمت (  (ُ

 .ُِْ/ُالبيت: كتبمي األلى يستمئمكف عمى األلى        تراىف يـك الركع كالحد القبؿ       انظر: ابف عقيؿ:  ِ
 (  ساقط في " ب " .(ٖ
 .ُْْ/ُالبيت: نحف المذيف صبحكا الصباحا            يـك التحيؿ غارة ممحاحا     انظر: ابف عقيؿ:   ْ
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ككذا يـك النخيؿ بضـ  ،كالصباح منصكب عمى الظرفية ،في كقت الصباح مفعكؿ صبحكا محذكؼ
ك حاؿ أم نصكب عمى التعميؿ أ، كغارة مالنكف كفتح الخاء المعجمة تصغير نخؿ مكضع بالشاـ

كالشاىد في المذكف حيث أجراه  ،كالممحاح بكسر الميـ أم الدائـ مف ألح السحاب داـ مطره ،مغيريف
 .مجرل جمع المذكر السالـ فرفعو بالكاك 

بأمف  قكلو:كىك  ،ما بمعنى ليس كالباء زائدة في الخبر (ٔ)لخ(إ ...فما آباؤنا قكلو:)
كالحجكرا جمع حجر بفتح الحاء الميممة  ،ب/ الياءِْا بتخفيؼ /ح كميدك  كالضمير في منو لمممدك 

ا مف ىذا ا بأكثر امتنانن كالمعنى ليس آباؤنا الذيف جعمكا حجكرىـ لنا فراشن  ،اسـ لمقدـ الثكب ،ككسرىا
... كمف كما قكلو:ذ ىك صفة لآلباء )يث أطمقو عمى جماعة الذككر إكالشاىد في البلء ح ،الممدكح

 .ىذا شركع في المكصكؿ المشترؾ  لخ(إ
، كال يتزف ( باليمز عمى المشيكرئطيِّ  قكلو:)أم مف المكصكالت كر( ذتساكم ما  قكلو:)
ا كببل ىمز أيضن  (ٕ)كىى اإلبعاد في المرعى كما في الصحاح ،ال بو مف الطاء بكزف الطاعةالبيت إ

نما سمي  ،اسـ جدىـ طيقبيمة مف العرب مشيكرة سميت ب: السيكطي قاؿكما في شرح مسمـ  كا 
  .ق.ألنو أكؿ مف طكم المنازؿ كاسمو جميمة ا ؛اطي  

ذكات بالبناء عمى ك  ،لخ( مكضع منصكب عمى الظرفية بأتي... إكمكضع البلتي قكلو:)
 .الضـ فاعؿ أتى 

كقد تستعمؿ في العاقؿ( األكلى  قكلو:تستعمؿ ما في غير العاقؿ( األكلى العالـ ) قكلو:)
 (ٖ)كف لناسبحاف ما سخر  قكلو:كما كاقعة عميو في  ،في اهلل تعالى عاقؿ  يقاؿألنو ال  ؛في العالـ

ب ف بِّنُح٘اْ  :تعالى قكلوكمنو  قكلو:) ط بة   ٍ 
كذكر  ،حكاية ىذا بقيؿ األشمكنيلخ( الذم في إ (ٗ)

لخ .. إ.نحك فانكحكا ،ا في صفات العالـكتستعمؿ أيضن  :  قاؿف ،قبمو أنو مستعمؿ في صفات العالـ
كالمراد بالصفات  ،ا فييا حاؿ االستعماؿ الصفاتف المراد في ذكاتيـ ممحكظن . كيمكف الجكاب بأق.ا

ال لـز أف يككف كؿ مكصكؿ استعمؿ في  ،كالجيالة ،كاألصالة، كالثيكبة ،ما عدا الصمة كالبكارة كا 
األشمكني  ىكذا يفيـ مف كبلـ بعض مشايخنا في حكاشي ،جاءني مف قاـ :نحك ،العالـ كذلؾ

 :لخ( بعدىا... إبكيت عمى سرب القطا قكلو:)
 فجاَوَبْني ِمْن َفوِق ُغصِن أراكٍة     

 
 إل ُكم نا يا ُمستعيُر ُنعيُر     

 

                                                 

 .ُْٓ/ُا البلء قد ميدكا الجحكد      انظر: ابف عقيؿ:اليت: فما أباؤنا بأمف منو     عمين  ُ
 .  ُٔ/ُالصحاح (  (ِ

 ساقط في " ج " .(  (ّ

 . ّالنساء (  (ْ
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 فأي  قطاٍة لم ُتِعرَك جناَحيا    
 

     (1)فعاشت بذل والجناُح كسيرُ  
كبكيت  ،كبكيت لو ،كيت عميوكب ،بكيتو(ٕ)في المصباح:  قاؿ ،بكيت بفتح الكاؼ ال بكسرىا 

أ/ ِْكبعمي كما ىنا كبالتشديد فبل حاجة إلى ما ذكره / ،فيك يتعدل بنفسو .ق.بالتشديد بمعنى ا
جمع  ،كسككف الراء أم جماعة القطا ،كسرب بكسر السف الميممة ،العبلمة العيني مف التأكيؿ

 ، كمقكلةجممة معترضة بيف القكؿ ،كمثمي بالبكاء جدير قكلو:ك  ،نكع مف الطيكر ،جمع قطاة ،القطا
كالشاىد  ،بمعنى أحببت ،كاليمزة لمنداء كىكيت بكسر الكاك مف باب عمـ يعمـ ،لخ... إكىك أسرب

كطمب منيا  ،كذلؾ ألنو لما نادم سرب القطا كما ينادم العاقؿ ؛فيو إطبلؽ مف عمى غير العاقؿ
كباؾ ألجميا نزليا منزلة  ،إلييا محبكبتو التي ىك متشكؼ :نحك ،إعارة الجناح ألجؿ الطيراف

 .كيركم ىؿ مف معير جناحو فبل شاىد فيو  ،العقبلء
أما ىي فبل خبلؼ في  ،لخ( محؿ الخبلؼ ما إذا لـ تكف لمعيد... إكاختمؼ فييا قكلو:)

 . جاءني ضارب فأكرمت الضارب :حرفيتيا كقكلؾ
ا ال كلت مع ما بعدىا في  حر  إنيا حرؼ مكصكؿ( رده بعضيـ بأنيا لك كانت مكصكالن  قكلو:)

 .تقراء كالبلـز باطؿ بمصدر عمبل باالس
كمنيـ مف  قكلو:لخ( كالمشيكر عندىـ بناؤىا عمى السككف )... إف تككف بمفظ كاحدأ قكلو:)

، كذكات يقكؿ ذات لممفردة ءيقكؿ في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت( يعني أف بعض طي
كما أشار إليو الناظـ  ،مستقبلف مرادفاف لمتي كالبلتينيما مكصكالف لجمعيا مضمكمتيف عمى أ

 .فيو ذك قاـ   يقاؿكأما المذكر ف ،لخ... إككالتي قكلو:ب
يعني فتككف متصرفة  ،لخ( الضمير عائد عمى ذك... إكمنيـ مف يثنييا كيجمعيا قكلو:)

فر  ،كصرح بو المكضح أف المشيكر في ذك بناؤىا ،عمى ىذا كحاصؿ ما ذكره الشارح ادىا كقد كا 
كحكي  ،كذكات قمف ،قامكا ككذك  ،كذكاتا قامتا ،كذكا قاما ،ذات قامت  يقاؿف ،كتثنى كتجمع ،تؤنث

... ككالتي قكلو:ىك الذم أشار إليو الناظـ بات لجمعيا مضمكمتيف كىذا األخير كذك ، ذات لممفردة
 ؿٍ تأمَّ  ،يياـ خبلؼ المرادكا   ،فكاف األكلى لمشارح تأخير ىذا كما في التكضيح ليسمـ مف التعقيد ،لخإ
. 

كذكات في الجمع كىي مبنية عمى الضـ( يكىـ كبلمو أنيا ال تبنى إال في حالة  قكلو:)
كليذا  ،ا إذ لفظ ذات كذلؾكفيو قصكر أيضن  ،البلتيا إذا جعمت بمعنى تصرفيا مع أنيا تبنى أيضن 

كحكي إعرابيما  :اؿقثـ  ،كذكات لجمعيا مضمكمتيف ،في التكضيح حكي ذات لممفردة :  قاؿ
  .ق.ب/ بمعنى صاحبة كصاحبات اّْإعراب ذات كذكات /

                                                 
 . ّّٖ/ُالبيتاف لمعباس بف األحنؼ في سمط الآللئ (  (ُ

 .   ٗٓ/ُالمصباح المنير (  (ِ
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حمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس النحكم ىك أبك جعفر أبياء الديف بف النحاس(  قكلو:)
عراب القرآف الكريـ: تفسير القرآمنيا ،كلو تصانيؼ مفيدة ،كاف مف الفضبلء (ٔ)المصرم  ،ف، كا 

، كقيؿ سبع كثبلثيف كثبلثمائة ،تكفي بمصر سنة ثماف كثبلثيف ،نفسوا عمى كغير ذلؾ ككاف مقترن 
كىك يقطع  ،توى شاطئ النيؿ في أياـ زيار نو جمس عمى درج المقياس عمككاف سبب كفاتو أ

، بعض العكاـ ىذا يسحر النيؿ حتى ال يزيد فتعمكا األسعار :  قاؿف ،مف الشعر ركض شيئنابالعى 
، نسبة اس بفتح النكف كالحاء الميممة المشددةحَّ كالنَّ  ،ؼ لو عمى خبربرجمو في النيؿ فمـ يكق فدفعو

مف تاريخ ابف  .ق.كأىؿ مصر يقكلكف لمف يعمؿ األكاني الصفرية النحاس ا ،لى مف يعمؿ النحاسإ
 . (ٕ)افكى خمِّ 

كليس كذلؾ بؿ ىك  ،لخ( ظاىرة اختصاص اإلعراب بذكات... إعرابإف إعرابيا كإ قكلو:)
ذا أعربا نكنن  ،كما في التصريح ،ؿ مف ذات كذكاتقائؿ بإعراب ك  :فتقكؿ ،لعدـ اإلضافة ؛اكا 

كتقكؿ  ،بالحركات الثبلث مع التنكيف ،كمررت بذات قامت ،كرأيت ذاتا قامت ،جاءتني ذات قامت
ا كمررت بذكات قمف بالكسر مع التنكيف جر   ،كالتنكيف كرأيت ذكات قمف ،جاءتني ذكات قمف بالرفع

 .تصريح  .ق.ق المكضح في الحكاشي ا:  قاؿا كنصبن 
 قكلو:كأتى بو تكطئة ل ،ىذا عمـ مما سبؽ لخ(... إكاألشير في ذك أف تككف مبنية قكلو:)

أف تككف بمفظ كاحد الستغنى عف اإلعادة  قكلو:كلك قدـ ىذا عند  ،لخ... إكمنيـ مف يعربيا بالكاك
كالشاىد في ذم حيث  ،حث المعرب كالمبنيتقدـ الكبلـ عميو في مب (ٖ)خ(... إلفأما كراـ قكلو:)

 .جاءت مكصكلة بمعنى الذم معربة 
فيك عائد عمى  ،ذكات قكلو:مسممات( الضمير في يعربيا ل إعرابكمنيـ مف يعربيا  قكلو:)

ندفع فالـ يقؿ أحد بأنيا تعرب إعراب مسممات  إذ ،كال يصح عكده عمى ذات أصبلن  ،المضاؼ إليو
كف فيو مف التكرار كالقصكر ما ال يخفي لما تقدـ مف أف ذات كذكات ل ،االعتراض عمى الشارح

عرابيما / ،فييما مذىباف  . ؿٍ أ/ لكف ذكات كمسممات فتأمَّ ّْبناؤىما عمى الضـ كا 

                                                 
غػػكم، لي جعفػػر( نحػػكم، نحػػاس )أبػػك المعػػركؼ بالبػػف يػػكنس المػػرادم المصػػرم،  أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿىػػك (  (ُ

، كغيػرىـ، ثػـ عػاد إلػى مصػر كالزجػاج ،كنفطكيػو ،خفػشمفسر، أديب، فقيو، كرحؿ إلى بغػداد، فأخػذ عػف المبػرد، كاأل
الناسػػخ : معػػاني القػػرآف، كأخبػػار الشػػعراء، ك مػػف كتبػػو فأقػػاـ بيػػا، إلػػى أف تػػكفي بيػػا، فغػػرؽ فػػي النيػػؿ فػػي ذم الحجػػة،

 ٗٗ/َُ. انظر: سير أعػبلـ النػببلء ثمائةتكفي سنة ثماف كثبلثيف كثبل، كتفسير القرآفك، لمنسكخ، كالكافي في النحكا
  ِٖ/ِكمعجـ المؤلفيف  َِٖ/ُكاألعبلـ  ّْٔ/ِكشذرات الذىب  ُّٗ/ٔكالكافي بالكفيات  ِّٕ/ِكمرآة الجناف 

 .  ٗٗ/ُكفيات األعياف (  (ٕ
تني ذم عندىـ ما كفانيا        انظر: شرح التصريح: البيت: فإما كراـ مكسركف لقيتيـ              فحسب  ّ
ُ/ُُٔ. 
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كما  ،كما مضاؼ إلى استفياـ ،كذا مبتدأ مؤخر ،لخ( مثؿ خبر مقدـ... إكمثؿ ماذا قكلو:)
كحذؼ المضاؼ إليو لداللة ما تقدـ عميو أم أك  مف معطكؼ عمى ما أك قكلو:ك  ،في شجر أراؾ
 .مف االستفياـ 

كىذا ما اختاره  ،إذا لـ تمغ في الكبلـ( سيأتي أف معنى إلغائيا جعميا مركبة مع ما قكلو:)
 . (ٔ)زائدة كعميو الككفيكف ،الناظـ كقيؿ تقديرىا

مف كجو الشبو  أفا لتكىـ دفعن  ؛لخ( قصر كجو الشبو عمى ذلؾ... إفي أنيا تستعمؿ قكلو:)
 .ألنيـ صرحكا بأف ذا بعد مف لمعاقؿ  ؛العاقؿ ككنيا لغير
كأف ال تككف  ،لخ... إلـ تمغ كما قاؿأم كأف ال تمغى لخ( ... إتككف مسبكقة بما أف قكلو:)

ال أك عطؼ بياف كأف ال يمييا مكصكؿ كا   اإلشارةفالتكاني بدؿ مف اسـ  ،ذا التكانيا بيا نحك مامشارن 
ًعٍندىهي  يىٍشفىعي  الًَّذم ذىا مىفتعالى:  قكلوة ككانت ممغا

(ٕ) . 
( كيظير أثر األمريف لخ... إقكلو:كاحترز ب قكلو:كىك خبر مف(  كيجكز العكس ) قكلو:)
 ؟ـ شر: ماذا صنعت أخير أكفي الجكاب فتقكؿ عند جعمؾ ذا مكصكالن  ،مف اسـ االستفياـفي البدؿ 

ألنو منصكب  ؟اا أـ شر  أخيرن  :ماذا صنعت ،اا كاحدن جعميما اسمن بالرفع عمى البداية مف ما تقكؿ عند 
يىٍسأىليكنىؾى : نحك ،ككذلؾ تفعؿ في الجكاب ،اعمى المفعكلية مقدمن  اذىا كى اٍلعىٍفكى  قيؿً  يينًفقيكفى  مى

قرأ أبك  (ٖ)
 قكلوكالباقكف بالنصب عمى جعميا ممغاة كما ىي في  ،ك برفع العفك عمى جعؿ ذا مكصكالن عمر 
اذىا :الىتع ـٍ  أىنزىؿى  مى ب كي ٍيرنا كاٍ قال رى خى

 :قكلو:ؿ كقد تحذؼ لدلي لخ(... إككميا يمـز قكلو:) (ٗ)
 و     فاْجَمْع ُجمُ  نْحُن اأُلَلى

 
ْيُيْم إَلْينا       (5)َعَك ثمَّ وج 

 .عرفكا بالشجاعة  أم نحف األلى 
ابف ىشاـ جكاز الفصؿ بالجممة كذكر  ،فبل يجكز الفصؿ بينيما ،بعده( أم عمى أثره قكلو:)

يجكز تقديـ الصمة بعد مائة ال  قكلو:كأفيـ  (ٙ)*: *ذاؾ الذم كأبيؾ يعرؼ مالكنااالعتراضية نحك
بُّ٘اْ  :كأما نحك ،منيا عمى المكصكؿ كال شيء م   ٗ  ِٔ ِ   فِي ٍِ   ِ ِِٕذي ا اىز 

(7)
ففيو متعمؽ بمحذكؼ دؿ  

                                                 
 ساقط في " ج " .(  (ُ

 . ِٓٓالبقرة (  (ِ

 . ُِٗالبقرة (  (ّ

 . َّالنحؿ (  (ْ

كتكضػػيح  ُِّ/ُكشػػرح الكافيػػة  ّْٕ/ُٓكلسػػاف العػػرب  ُّٖ/َْالبيػػت لعبيػػد بػػف األبػػرص فػػي تػػاج العػػركس (  (ٓ
 . ّْْ/ُكىمع اليكامع  ُْٕ/ُشرح األشمكني ك  ُُٗ/ُكمغني المبيب  َْْ/ُالمقاصد 

 .ُّْ/ُالبيت: ذاؾ الذم كأبيؾ يعرؼ مالكا    كالحؽ يدفع ترىات الباطؿ     انظر: ىمع اليكامع:   ٔ
 . َِيكسؼ (  (ٕ
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 ب/ ما ال يعمؿ ال يفسر عامبلن ْْ/ قكليـ:الزاىديف ك  كالتقدير كانكا زاىديف فيو مف ،عميو صمة أؿ
 .بباب االشتغاؿ  خاٌص 

االشتماؿ صمة كبذكر  قكلو:ل ،امشتممة الكاقع نعتن  قكلو:لخ( متعمؽ ب... إعمى ضمير قكلو:)
المكصكالت االسمية كالحرفية عمى لخ يعـ ... إككميا يمـز بعده قكلو:ف عمى الضمير سقط ما قيؿ إ

 .ى يعكد الضمير عمييا ألنو لـ يذكر المكصكالت الحرفية حت ؛نو ال يردأ
ف المكصكؿ االسمي ليس معناه في غيره كال بسبب أم ألف يقع بعدىا صمو( يمـز أ قكلو:)

رفع إبيامو بتعييف شخصو أك  أصؿ كضعو عمى اإلبياـ فاحتيج إلى ف كاف، كا  غيره بؿ ىك مستقؿ
ألنو  ؛أك بسبب غيره عمى الخبلؼ في ذلؾ ،ي غيرهنو داؿ عمى معنى ف، فإجنسو بخبلؼ الحرفي

 .نسبة ال تعقؿ بنفسيا ذكره الشيخ يحيى 
: *سعاد التي نحك ،اإف تشتمؿ عمى ضمير( كيسمى العائد كقد يخمفو الظاىر شذكذ قكلو:)

 . (ٔ)*أضناؾ حب سعادا
راعاة كم ،(ٕ)ىك األكثر نحك كمنيـ مف يستمع إليؾ فيجكز حينئذ مراعاة المفظ( قكلو:)

ف لـز ا لـ يحصؿ مف مراعاة المفظ ليس فإكمحؿ ذلؾ م ،المعنى نحك كمنيـ مف يستمعكف إليؾ
ككذا إذا لـز قبح كاألخبار  ،كال تقؿ مف سألؾ ،أعط مف سألتؾ :نحك ،لمعنىاليس كجبت مراعاة 

لقبح  إلخ ...مف ىك قمت:إذ لك  (ٖ)مف ىي حمراء أمؾ :نحك ،بصيغة المؤنث عف صيغة المذكر
 . المفظ

 كالذم كص مبتدأ مؤخر ،جممة خبر مقدـ أك شبييا معطكؼ عميو لخ(... إكجممة قكلو:)
 ،كالذم خبر ،كعندم صمة ،فمف مكصكلة مبتدأ ،أم كقكلؾ مف عندم لخ(... إكمف عندم قكلو:)

. ..كنعني بشبو الجممة قكلو:كعائدىا الياء مف ابنو ) ،كالجممة صمة الذم ،ككفؿ خبره ،كابنو مبتدأ
فتككف الصمة  ذ ال يقدر المتعمؽ في ىذا الباب إال فعبلن و أف الظرؼ كالجار متعمقاف بفعؿ إلخ( فيإ

كجممة الممفكظ بيا كشبييا الجممة  قكلو:مراده ب  يقاؿأك شبييا كقد  قكلو:فبل حاجة ل ،جممة حينئذو 
 .المقدرة أفاده الدماميني 

جػػاء الػػذم  :نحػػك ،حػػدمعمكمػػة لكػػؿ أ  الشػػركط أف ال تكػػكف بقػػي مػػف ثبلثػػة شػػركط( قكلػػو:)
 ،كالتعظػيـ ،أ/ بيا المكصكؿ إال في مقػاـ التيكيػؿْْكأف تككف معيكدة ليتميز / ،حاجباه فكؽ عينيو

                                                 

 .ُِٔ/ُالبيت: سعاد التي أضناؾ حب سعاد     كاعراضيا عنؾ استمر كزاد         انظر: األشمكني:   ُ
 .ِْيكنس:   ِ
 زيادة في "أ" .(  (ٖ
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ِـّ مىا غىًشيىييـٍ  :نحك ،فيحسف إبياميا ـٍ ًمفى اٍليى فىغىًشيىيي
ا أىٍكحى  :كنحك ، (ُ) ٍبًدًه مى فىأىٍكحى ًإلى عى

(ِ)  . 
 ،كالكذب في نفسيا مف غير نظر إلى قائمياىي المحتممة لمصدؽ برية( ف تككف خأ قكلو:)

نما اشترط ما ذكر  ،ا معمكـ االنتساب إلى المكصكؿألنو يجب أف يككف مضمكف الصمة حكمن  ؛كا 
 .ألنو ال يعمـ مضمكنيا إال بعد إيراد صيغتيا  ؛كالجمؿ اإلنشائية ليست كذلؾ

لما في التعجب مف اإلبياـ المنافي  :انيالشنك  قاؿخالية مف معنى التعجب(  قكلو:)
 .ككجو اإلبياـ أف التعجب إنما يككف فيما خفي سببو  ،لمتعريفات
لناظـ أك البناء لمفاعؿ؛ ألف المحترز ىك الشارح ال ا ؛احترز( بالبناء لممفعكؿك  قكلو:)
 ،مثيمو بعيدكككنو عائد عمى الناظـ باعتبار أنو مستفاد مف ت ،انو جرد مف نفسو شخصن الحتماؿ أ

 . ؿٍ تأمَّ 
كالصحيح أف الطمب قسـ  ،( ظاىرة تغاير الطمب كاإلنشاءالطمبية كاإلنشائية يكى قكلو:)
 . فالعطؼ في كبلمو مف عطؼ العاـ عمى الخاص ،كىك ما فازت لفظو معناه ،مف اإلنشاء
جاءني الذم  قكلو:ك  هىذا مثاؿ لئلنشائية بحسب ظاىر  ضربو(أجاءني الذم  قكلو:) 

نو ال فرؽ ؛ ليككف إشارة إلى أى أف يزيد جاء الذم رحمو اهلللى كٍ ككاف األى  ،لخ مثاؿ لمطمبية... إوليت
 .في األخير  ا لممازنيى فقط خبلفن أك معنن  ،ىا كمعنن في غير الطمبية بيف اإلنشائية لفظن 

و قالكلك جرينا عمى ما  ،أم ال تقع الجممة المذككرة صمة لخ(... إف قمنا إنياكا   قكلو:)
 .بعضيـ أنيا خبرية لما تقدـ 

المراد بالتاـ ما يفيـ بمجرد ذكره ما يتعمؽ  :(ٖ)لخ( كفي التصريح... إكنعني بالتاـ قكلو:)
 .ىك بو 

ال يتـ معناىما إال بذكر المتعمؽ خاص  أم ألنولخ( ... إفبل تقكؿ جاء الذم بؾ قكلو:)
 .لخ ... إبؾ جاء الذم مرَّ  :نحك ،جائز الذكر

كالصفة الصريحة أم  ،مبتدأ مؤخرصمة ال قكلو:، ك لخ( خبر مقدـ... إة صريحة)قكلة كصف
 .ف فييا معنى الفعؿ ، ألالخالصة الكصفية التي لـ يغمب عمييا االسمية

مف كال بمعرب األفعاؿ( مف إضافة الصفة إلى المكصكؼ أك اإلضافة عمى معنى  قكلو:)
ُ   عالى:ت قكلو، نحك ال في العطؼتككف في ماضي األفعاؿ إ ِ   إِ قِي ذِّ َُص  ق بدِ  اْى ذِّ َُص  اْى  ٗ 

ُض٘ا أ ْقش   ٗ
(ٗ)

 .لككنو في تأكيؿ الفعؿ  ؛قرضكا معطكؼ عمى مصدقيفأ فمفظ 

                                                 
  .      ٖٕطو (  (ُ
 .  َُالنجـ (  (ِ
 .  ّْ/ِالتصريح(  (ّ

 . ُٖالحديد (  (ْ
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يعجبني الصائـ كيعتكؼ  :نحك ،قؿ( محؿ ذلؾ مع المباشرة ألؿ فبل يرد أف يككف قكلو:)
ا الصمة مع اؿ ليا محؿ قطعن  كىؿ جممة ،ب/ لعدـ مباشرة أؿ لمفعؿْٓ/ ؛بؿ ىك كثرا ليس قميبلن 

فعمية ذات الفعؿ المضارع كأما صمة أؿ حيث تكصؿ بال ،ضركرة أنو ال يصح حمكؿ المفرد محميا
ؿ في المفرد الذم يصح حمكليا ف يككف ليا محؿ مف اإلعراب بحسب ما يقتضيو العامفينبغي أ

 ،ال أحب اليركح لميك :قكلو، كفي محؿ نصب في مثؿ أني لؾ الينذر :قكلومحمو في محؿ رفع في 
أنكاع  ،كىذا مف الغرائب أف تككف جممة ثابتة ليا ،حككمتو ىضالتر  قكلو:: كفي محؿ جر في نحك

كيثبت ليا بحسب محميا أنكاع إعراب االسـ  ،كال مضاؼ إلييا ،كال حاؿ ،كليست بخبر ،اإلعراب
أك  ،يستعمؿ إال في الضركرة كقد يعتذر عف تركيـ لذلؾ بأف ىذا ال ،كيمكف أف يحاجي بيا ،الثبلثة

 .فييا كفي قميؿ مف الكبلـ 
أم إذا أريد بيما الحدكث فإف أريد بيما الثبكت كالمؤمف ( اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ قكلو:)
 . لككنيما صفة مشبية حينئذو  ؛كانت أؿ الداخمة حرؼ تعريؼ ،كالصانع

لخ( ىذا ... إقد شذ كصؿك  قكلو:)قكلة خبلؼ( راجحة أنيا حرؼ تعريؼ كما في المعنى )
 ،ا مع القمةالتعبير ال يناسب ما أسمكو الناظـ مف أف الكصؿ المذككر قميؿ فيفيد الجكاز اختيارن 

ف المذاىب أ:  (ٔ)ىب إليو كالحاصؿ كما في التصريحكلعمؾ أشار بمخالفتو ابتداء إلى ضعؼ ما ذ
كالجكاز  ،الضركرة كىك لمجميكر منع في غير ،ا كىك الككفيكفالجكاز اختيارن  ،في المسألة ثبلثة

كلـ  ،فابف مالؾ يرل أف الضركرة ما يضطر إليو الشاعر ،عمى قمة كىك لمناظـ كالمدرؾ مختمؼ
لتمكنو أف يقكؿ المرضى كالجميكر يركف أف الضركرة ما جاء في  :  قاؿكليذا  ،ايجد عنو مخمصن 

 . (ٕ)ـ يتكاردا عمى محؿ كاحدأـ ال فمفي النثر سكاء اضطر إليو الشاعر  ئٍ جً الشعر كلـ يى 
كسببو  ،ـ بالتصغيريٍ مى اسمو ىماـ أك ىي  (ٗ)قائمو الفرزدؽ (ٖ)لخ(... إما أنت بالحكـ قكلو:)

فمـ  ،(٘)كالفرزدؽ كاألخطؿ ،كعنده جرير ،أف رجبلن مف بني عذرة دخؿ عمى الممؾ بف مركاف يمدحو
                                                 

 .  ُْٕ/ِالتصريح(  (ُ

 دة في " أ" .زيا(  (ِ

البيت: كما أنت بالحكـ لترضى حككمتو         كال البميغ كال ذم الرأم كالعدؿ          انظر: األشمكني:   ّ
ُ/َٕ. 
غالب مف صعصعة التميمي الدارمي، أبك فراس الشيير بالفرزدؽ، تكفي سنة عٍشرة كمائة، الشاعر  فىك ىماـ ب(  (ْ

انظر: الشػعر كالشػعراء  .اكاف ال ينشد بيف يدم الخمفاء إال قاعدن  ،: لكال شعره لذىب ثمث لغة العربالمعركؼ، يقاؿ 
 كاألعبلـ . ُٖٔ/ٔككفيات األعياف  ّٕٔ/ٗكاألغاني  ْٖٕ

بف الصمت بف طارقة ابف عمرك، مف بني تغمب، أبك مالؾ: شاعر، مصقكؿ األلفاظ، حسف ث بف غكث غياىك (  (ٓ
كىػك أحػد الثبلثػة المتفػؽ عمػى  ،كأكثػر مػف مػدح ممػككيـتير في عيد بنػي أميػة بالشػاـ، اش ،في شعره إبداعالديباجة، 

كاتصػػؿ يػػرة )بػػالعراؽ( طػػراؼ الحً فػػي أ شػػعر أىػػؿ عصػػرىـ: جريػػر، كالفػػرزدؽ، كاألخطػػؿ. نشػػأ عمػػى المسػػيحية،أنيػػـ أ
ا بأدبػػو،     تٌياىنػػا، كثيػػر ككػػاف معجبنػػ ،فتناقػػؿ الػػركاة شػػعرهبػػاألمكييف فكػػاف شػػاعرىـ، كتيػػاجى مػػع جريػػر كالفػػرزدؽ، 
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 ::  قاؿ ؟ىجى بيت قيؿ في اإلسبلـأ/ تعرؼ أْٓىؿ / :لو عبد الممؾ :  قاؿف ،يعرفيـ األعرابي
 :(ٔ)قكؿ جرير ،نعـ

 فُغضَّ الطَّْرَف ِإنََّك ِمْن ُنَمْيرٍ 
 

  (2)ا َبَمْغَت َوَل ِكاَلَباَفاَل َكْعبً  
 :، قكؿ جريرنعـ :قاؿ ؟مدح بيت قيؿ في اإلسبلـ، فيؿ تعرؼ أأحسنتفقاؿ : 

 أََلْسُتْم َخْيَر َمْن َرِكَب المطايا
 

  (3)المين ُبُطوَن رَاحِ اْلعَ  ىوَأْندَ  
 :، قكؿ جريرنعـ :قاؿ ؟تو العرب في اإلسبلـقالفيؿ تعرؼ أرؽ بيت  ،أصبت كأحسنتفقاؿ : 

كىره   ًإفَّ العيييكفى التَّي في طىٍرفيا حى
 

 (ٗ)قىتٍمتىنىا ثـ لـ ييٍحًييفى قتبلىنا 
ني لً  ،ال كاهلل : قاؿ ؟افيؿ تعرؼ جريرن  ،أحسنت ::  قاؿ  كىذا  ،فيذا جرير ::  قاؿ ،ؽمشتارؤيتو لى كا 

 :، فأنشد الفرزدؽا الفرزدؽ كاألخطؿجي، فكىذا األخطؿ ،الفرزدؽ
 و أنت حاممُ  أنًفا اللُ  يا أدغمَ 

 
 ل خطالزور وال :  قاليا ذا الخنى وم 

 ما أنت بالحكم إلخ  
 

  ...    ...     ...     ...    ...(5) 
 كأنشد األخطؿ: 

 ى قدم ن حممت ساق عممَ  شرَّ  يا
 

 ما مثل قولك في األقوام يحتمل  
 

                                                                                                                                               

فػي دمشػؽ مقػر الخمفػاء مػف بنػي ا ككانػت إقامتػو طػكرن  ،ينظـ القصيدة كيسقط ثمثييػا ثػـ يظيػر مختارىػاالعناية بشعره، 
ط" كلعبػد  -مع الشعراء كالخمفػاء كثيػرة. لػو: "ديػكاف شػعر كأخباره  جزيرة حيث يقيـ بنك تغمب قكمو،ا في الكحينن  أمية،

، كمثمػػو "ط - األخطػػؿ"كلفػػؤاد البسػػتاني  ،"ط - األخطػػؿرأس األدب المكمػػؿ فػػي حيػػاة الػػرحيـ بػػف محمػػكد مصػػطفى "
كخزانػة األدب  ْٔح شكاىد المغني كشر  ُٖٗكالشعر كالشعراء  َِٖ/ٖ. انظر: الغاني لحنا نمر كتكفي سنة تسعيف

 .ُِّ/ٓكاألعبلـ  ُِٗ/ُ

، كتػػكفي سػػنة عشػػرة ، كلػػد سػػنة ثمػػاف كعشػػريفة الخطفػػي بػػف بػػدر الكمبػػي اليربػػكعيىػػك جريػػر بػػف عطيػػة بػػف حذيفػػ(  (ُ
ػػشػػاعر مشػػيكر مػػف بنػػي تمػػيـ .كمائػػة ا، نقائضػػو مػػع الفػػرزدؽ مشػػيكرة. ا كىػػك مػػف أغػػزؿ النػػاس شػػعرن ر  ، كػػاف ىجػػاؤه مي
 . ُُٗ/ِكاألعبلـ  ٕٕ-ٕٓ/ُكخزانة األدب  ٓ/ٖكاألغاني  َّْلشعر كالشعراء : اانظر

كالػدرر المكامػع  ِٕ/ُكخزانػة األدب  َُٓٗ/ّكالصػحاح  َُٔٗ/ِكجميرة المغة  ُِٖالبيت لجرير في ديكانو (  (ِ
كالكتػػػػاب  ٖٕٗ/ّكشػػػػرح األشػػػػمكني  ُُْ/ْكبػػػػبل نسػػػػبة فػػػػي أكضػػػػح المسػػػػالؾ  ُِٖ/ٗكشػػػػرح المفصػػػػؿ   ِِّ/ٔ
 . ُٖٓ/ُكالمقتضب  ّّٓ/ّ

كالمقتضػػػب  ٕٓكالجمػػػؿ فػػػي النحػػػك  ْٕٗٔ/َُكشػػػمس  العمػػػـك  َُٕ/ٓكالنيايػػػة  ٖٗالبيػػػت لجريػػػر فػػػي ديكانػػػو (  (ّ
 . ْٓٔ/ِكالخصائص  ُٗركؼ المعاني كح ِِٗ/ّ

كالمثػػػؿ  ِّ/ُكديػػػكاف المعػػػاني  ُّٖكالجمػػػيس الصػػػالح  ِْٓ/ُكشػػػمس العمػػػـك  ِْٗالبيػػػت لجريػػػر فػػػي ديكانػػػو (  (ْ
 . َِٕ/ِكصبح األعشى  ِٕٗ/ُالسائر 

 ُٕ/ ُكشػػرح األشػػمكنيُٕٓ/ ُكشػػرح ابػػف عقيػػؿ ّٖ/ ُكلػػو فػػي التصػػريح ا فػػي ديػػكاف الفػػرزدؽ، البيتػػاف ليسػػ(  (ٓ
 . ُِٓكاإلنصاؼ  ُْ/ ُكخزانة األدب
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 ن الحكومة ليست في أبيك ول إ
 

  (1)في معشر أنت فييم ِإنيُم سفل 
 :فقاـ جرير مغضبنا كأنشد أبياتنا منيا 

 وضعكما فعي وَ ماه عمى رَ تشتُ أ
 

  (2)لُ فَ يا السَّ فال أي  لتما في سَ ل زِ  
فقاؿ  ككانت خمسة عشر ألفنا، ؛ف جائزتي لوالمؤمني أمير : يا قاؿعرابي، ك ثـ كثب فقبؿ رأس األ 

، كالباء زائدة ،خبره بالحكـ ،كأنت مبتدأ ،كما نافية ،فقبض ذلؾ كمو ،عبد الممؾ كلو مثميا مف مالي:
كيجكز جعميا في محؿ  (ٖ)ا،بالحكـ إذ ىك مرفكع تقديرن  قكلو: ،في محؿ رفع لككنيا صفة كالترضى

كاألصيؿ معطكؼ  ،كحككمتو نائب فاعؿ ،عمى صيغة المجيكؿ ، كالترضى(ٗ))...(جر باعتبار
ىؿ ليا محؿ أك ال يسقط  كبما تقدـ مف أف في صمة أؿ خبلفنا ،كذا أفاده العيني ،عمى بالحكـ
، كقد عممت أنو جاز عمى العيني بأنو غير صكاب حيثي جعؿ ال لترضى محبلن  ىعم ؟االعتراض

 ،كاألصيؿ الحسيب ،المحكـ بيف الخصميف لمفصؿ بينيما ـ بفتحتيفكى كالحى  ،حد االحتماليف فافيـأ
، في التاء كعدمو بخبلؼ الحرفية ، كيجكز إدغاـ اؿ مف الترضىؿ بفتحتيف شدة الخصكمةدى كالجى 

كىك المكافؽ لما في  ،لكثرة االستعماؿ ىذا ما نص عميو شيخ اإلسبلـ فإنو يجب إدغاميا تخفيفنا؛
 .لما كقع لبعضيـ ىنا ب/  ْٔ/ خبلفنا حكاشي شرح الجزرية

كفيو الشاىد  ،أىٍصمو مف القكـ الذيف رسكؿ اهلل منيـ (٘)لخ(... إمف القكـ الرسكؿ قكلو:)
، كالرسكؿ مرفكع باالبتداء ،حيثي أدخؿ عمى الجممة االسمية كمتعمؽ ، كمنيـ خبره، كليـ بدؿ القـك

 . (ٙ)يد الداؿ ىـ قريشبفتح الميـ كتشد عدٌ كرقاب فاعؿ دانت كبنك مى  ،بمعنى خضعت ،بدانة
كدخمت الفاء لتضمف المبتدأ معنى  ،مف مبتدأ خبره فيك حر (7)ا(ال يزاؿ شاكرن  قكلو:)
ؿ أؿ بالظرؼ قكلو:كالشاىد في  ،الشرط بفتح  رٍّ كحى  ،كأصمو عؿ الذم معو ،عمى ألمعو حيثي كصى

                                                 
 لـ أقؼ عمى البيتيف في ديكانو .(  (ُ

 لـ أقؼ عمى البيت في ديكانو .(  (ٕ
ؿ جممة)الترضي( في محؿ رفع لككنيا صفة غير دقيؽ كاألكلى أف (أؿ( في أكافؽ السجاعي في قكلو:" إف مح  ّ

قكؿ الشاعر)الترضي( مكصكؿ اسمي نعت لمحكـ مبني عمى السككف في محؿ جر الترضي كجممة صمة المكصكؿ 
 .ُٕٓ/ُراب: انظر: ابف عقيؿ: ‘ال محؿ ليا مف اؿ

 كممة مطمكسة .(  (ٗ
 .ُٖٓ/ُليـ دانت رقاب بني معدِّ     انظر: شرح ابف عقيؿ:         البيت : مف القـك الرسكؿ اهلل منيـ  ٓ
 زيادة في " أ" .(  (ٙ
 .َُٔ/ُالبيت: مف ال يزاؿ شاكرا عمى النعمة      فيك حر بعيشو ذات سعة   انظر: شرح ابف عقيؿ:   ٕ
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، كلبعضيـ كسعة ىاكيجكز كسر  ،كيجكز بفتح السيف ،عة السيفبمعنى حقيؽ كسى  ،الحاء ككسر الراء
 . (ٔ)ف كالكسر محكي عف الصاغانيبالفتح في الكز 

ألف شبييا بالحركؼ في  ؛كأعربت أم دكف أخكاتيا ،الناظـ قاؿ ابفأعربت(  قكلو:)
أم مف  ،فبقيت عمى مقتضى األصؿ في األسماء ،االفتقار إلى جممة معارض بمزكميا في المعنى

نفيس كما تمقيناه مف كفي ىذا اإلشارة إلى تحقيؽ  ،(ٕ)العبلمة العز بف جماعة :  قاؿاإلعراب 
ال األشياخ مف أ ف محؿ قكؿ أئمة األصكؿ المانع مقدـ عمى المقتضي إذا لـ يتعدد المقتضي كا 

كلزـك  تضي ىنا االسمية،ككاف المراد بالمق ،فالمقتضي مقدـ عمى المانع لسبلمة مف المانع
 .في حكاشي القطر  الشنكانياإلضافة ذكره 

 ،لخ جممة مف المبتدأ... إكصدر كصميا قكلو:ك  ،ما لـ تضؼ( ما مصدرية ظرفية قكلو:)
ضافة المقيدة بحذؼ كخبره في مكضع نصب عمى الحاؿ مف ضمير تضؼ أم أعربت مدة عدـ اإل

ك أضيفت كلـ يحذؼ فالمنطكؽ أ ،أك حذؼ ،لـ تضؼ أصبلن ذكر صدد الصمة صدر الصمة بأف
 ،أك القيد فقط ،أك القيد فقط ،ما إف ينفي كمييما دخؿ عمى مقيد بقيدألف النفي إذا  ؛ثبلث صكر
 .كىك الغالب 
ال فما  ،أشار بيذا إلى أف كجو الشبو ما ناقص ،لخ(... إمثؿ ما في أنيا قكلو:) كا 

 .معربة في غيرىا  كأم مبنية في حالة ،اكأم ليما كما مبنية مطمقن  ،مكضكعة لغير العاقؿ

                                                 

: أعمػـ أىػؿ عصػره الػديف الحنفػي رضػيٌ  بػف حيػدر العػدكم العمػرم الصػاغاني ىك الحسف بف محمد بف الحسف(  (ٔ
بغػداد،     كرحػؿ إلػى  كدخػؿ ،كنشػأ بغزنػة )مػف بػبلد السػند( ،كلػد فػي الىػكر )بالينػد( ا،ا محػدثن ككػاف فقيينػ في المغػة،

فنقػػؿ إلييػػا كدفػػف بيػػا. لػػو  الػػيمف، كتػػكفي كدفػػف فػػي بغػػداد، بػػداره بػػالحريـ الطػػاىرم، ككػػاف قػػد أكصػػى أف يػػدفف بمكػػة،
مػػدات طبػػع الرابػػع منيػػا، خ( سػػت مج -)التكممػػة مػػداف فػػي المغػػة، كجخ( م -ف : )مجمػػع البحػػريمنيػػا ،تصػػانيؼ كثيػػرة

بف العمقمػٌي )كزيػر المستعصػـ(، بقيػت منػو أجػزاء، ( معجـ في المغة ألفو الالعباب)عميا تكممة لصحاح الجكىرم، كج
كخمسػػػيف. ط( فػػػي الحػػػديث، كتػػػكفي سػػػنة سػػػتمائة  -، ك)مشػػػارؽ األنػػػكار ط( -األضػػػداد ، ك))الشػػػكارد فػػػي المغػػػات(ك

كمعجػػػػػـ  ُِْ/ِـ كاألعػػػػػبل َِْ/ُِكالػػػػػكافي بالكفيػػػػػات  ُُِ/ْكمػػػػػرآة الجنػػػػػاف  ّْْ/ْٕ: تػػػػػاريخ اإلسػػػػػبلـ انظػػػػػر
 . ِٕٗ/ّالمؤلفيف 

الكنػاني، الحمػكم، المصػرم،  بػف جماعػةىك عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل ابف محمػد بػف إبػراىيـ (  (ِ
،رؾ فػي بعػض العمػـكأبػك عمػر( عػالـ مشػا الشافعي )عػز الػديف، كتػكلى  كدرس،     كأفتػى ، كلػد بدمشػؽ فػي المحػـر

 نزىػة األلبػاباية السالؾ إلى معرفة المذاىب األربعة في المناسؾ، تساعيات فػي الحػديث، مف تصانيفو: ىدالقضاء، 
مػات بمكػة ك  جمػادل اآلخػرة،كمختصر السيرة النبكية. كتكفي بمكة في العشػر األكسػط مػف  فيما ال يكجد في الكتاب،

ثنيف حادم عشر جمادل اآلخرة سنة سبع كستيف كدفف بالمعبلؽ بجانب الفضيؿ بف بعد المكلد في التي تمييا يـك اإل
 . ِٕٓ/ٓكمعجـ المؤلفيف  ِٕكذيؿ تذكرة الحفاظ  ّٖٕ/ِ. انظر: الدرر الكامنة -رحمو اهلل-عياض 
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صدر صمتيا(  اعمـ أف أيا محتاجة إلى ما يعرؼ جنس ما  ف تضاؼ كيذكرأ قكلو:)
لى ما يعرؼ عينؤْكىك المضاؼ إليو / ،كقعت عميو كىك الصمة بخبلؼ غيرىا مف  ،أ/ كا 
كبالصمة لكف بجيتيف مختمفتيف  ،معرفة باإلضافة يا إنما تفتقر إلى الثاني فقط فييفإن ،المكصكالت
نما التزمكا ككف المضاؼ إ ،فبل أشكاؿ ما  إلىكىك أم  ،ليو معرفة لئبل يضاؼ ما أريد بو التعريؼكا 

 . يىك نكرة فيحصؿ تدافع في )...( ذكره الدمامين
لخ( جرل عمى ما ذكره الناظـ في تسييمو مف صحة عمؿ غير ... إكرأيت أييـ قكلو:)

بعضيـ أف أيا فقكؿ  ،لمككفييف فناكال يمـز استقباؿ عاممو كال تقديمو خبل :  قاؿلممستقبؿ فييا حيثي 
 .ال يعمؿ فييا إال مستقبؿ مبني عمى المذىب الككفي 

ذا فييا معنى الشرط ،إلخ( ما زائدة ...إذا ما لقيت قكلو:)  ،فمذا دخمت الفاء في جكابيا ،كا 
، كبيذا رد كىك محؿ الشاىد ،كحذؼ صدر الصمة ،كىك فسمـ كأم مكصكؿ مضاؼ إلى الضمير

كعمى مف شرط في بنائيا أف ال تككف  ،اأك شرطن  ،استفيامن يا ال تككف إال اعمى مف زعـ أف أ
 .مجركرة بؿ مرفكعة أك منصكبة 

ىذه المشابية   يقاؿ( أم لمشابيتيا الحرؼ في االفتقار ال فإنيا ال تعرب حينئذو  قكلو:)
ا نقكؿ لما حذؼ صدر الصمة نزؿ عمى كىك اإلضافة ألنَّ  ،معارضة بما ىك مف خصائص األسماء

أما  ،فكأنو ال إضافة كبيذا يعمـ كجو إعرابيا في الكجو الثبلثة المتقدمة ،ة إليو منزلتوما ىي مضاف
كأما الكسط فمكجكد اإلضافة  ،في األكؿ كاألخير فمكجكد صدر الصمة فبل يتأتى القكؿ بالتنزيؿ

 .التقديرية المعارضة لمشبو مع ضعؼ المقدر عف التنزيؿ 
)...( بمعنى أنيـ نطقكا بيا ذكره عرب كما سيكبعضيـ( أم بعض النحاة أك ال قكلو:)
 .ا( حاؿ مف مفعكؿ أعرب المقدر كىك لفظ أيا مطمقن  قكلو:معربة )
كفي تقديـ معمكؿ  ،كأيا مفعكؿ مقدـ ،لخ( خبر أم مبتدأ أك يقتفي خبرهإ ...غير أم قكلو:)

في جكاز حذؼ الخبر الفعمي خبلؼ كاصؿ التركيب غير أم مف المكصكالت يقتفي أيا أم يتبعيا 
 .صدر الصمة 

ؿ كأصأك بالبناء لمفاعؿ أم  تطؿ كصؿ بالبناء لممجيكؿ أم يعد طكيبلن سٍ ف يي إ قكلو:)
نما لـ يشترط الطكؿ في أ ،كالسيف كالتاء زائدتاف كفي  م لمزكمو ليا بمزكـ إضافتيا لفظنا أك تقديرناكا 

كما  يجكز إال ضركرة كىك ال ككف فعؿ الشرط مضارعنا،ب/ ْٕكبلمو حذؼ جكاب الشرط مع /
كأبكاف يختذؿ( أم يقتطع كيحذؼ أم  قكلو:فالحذؼ نزر( بالزام أم قميؿ ) قكلو:الشاكم ) قاؿ

( بكسر الميـ الثانية اسـ فاعؿ مف أكمؿ نعت لكصؿ أم مكمؿ ؿمكم قكلو:امتنعكا مف الحذؼ )
فإف  ،عبل خبريفكثير منجمي في عائد( يجكز أف يككف مف قبيؿ التنازع أف ج قكلو:المكصكؿ )

ألف المكصكؼ ال يكصؼ  ؛جكيكتعيف التعميؽ بمن ،امتنع التنازع ة كثيرنامنجمي صف قكلو:جعؿ 
 .قبؿ العمؿ كذا بخط ابف ىشاـ يس 
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 ا العائد المحذكؼ أف يككف منصكبناأنو يشترط في ىذ وإلخ( حاصم ...انتصب إف قكلو:)
البلـ كلـ يقيد الناظـ الفعؿ بالتاـ اكتفاء كمتصبلن كناصبو فعؿ تاـ ككذا كصؼ غير صمة األلؼ ك 

ال لـ يحذؼ ،آخر ، كزاد بعضيـ شرطنابالتمثيؿ كما ىك عادتو جاء الذم  :نحك ،كىك تعيينو لمربط كا 
كما  ، فإنو متى كاف العائد أحدىما ال بعينو ال يسمى منصكبنا كال مجركرناكفيو نظر ،أكرمتو في داره

نما تركو )...( ككالدهش :  قاؿيؤخذ مف التكضيح كشرحو  ما ىنا ألنو ال يختصر ب ؛يخ اإلسبلـ كا 
 . ( أم شذكذنائكقد قر  قكلو:)

 ،جاء المذاف كانا قائميف :إال إذا كاف مبتدأ( أم غير منسكخ فبل يحذؼ في نحك قكلو:)
 عميو كال بعد لكال د بعضيـ لحذفو أف ال يككف معطكفنا كال معطكفناكزا ،كىذا معتبر في أم كغيرىا

كال  ،جاء الذم ىك كزيد كىك قائماف :كال نحك ،جاء الذم زيد كىك فاضبلف :فبل يحذؼ في نحك
 .الذم لكال ىك لكرمتؾ  :نحك

 ،كىذا مثاؿ لما كاف فيو العائد غير مبتدأ ،كال المذاف ضرب( ببناء الفعؿ لممفعكؿ قكلو:)
ألف  ؛في الدار فبل يحذؼ فيياأك مثالو جاء الذم ىك يقكـ أك ىك  ،كلـ يمثؿ لما ليس خبره مفرد

 .الخبر غير مفرد 
مف متعمقاتيا كمعمكؿ الخبر أك  مراد بطكليا أف يذكر شيءف طالت الصمة( الإإال  قكلو:)

: ما أنا نحك ،أك تأخر "،لو: "كىك الذم في السماء إنحك ،غيره سكاء تقدـ المعمكؿ عمى الخبر
 .ي شاذة قرأ بيا يحيى بف يعمر كابف أبي إسحاؽ قراءة بالرفع( كى قكلو: -بالذم قائؿ لؾ سر ا 

ىذا مستثنى مف اشتراط الطكؿ في غير أؿ كاعمـ ... إلخ( كقد جكزكا في األسماء قكلو:)
 :جاز فيو كجياف ،ال سيما زيد :نحك ،نو عف كقع بعدىا معرفةما طؿ الكبلـ عمييا ىك أأ/ ْٕأف /

كالثاني عمى جعؿ  ،أك نكرة مكصكفة ،مكصكلةكما  ،فاألكؿ عمى جعمو خبر محذكؼ ،الرفع كالجر
سيما يـك  ف كقع بعدىا نكرة نحك ال، كا  كفتحة سي فييما فتحة إعراب ،كسي مضافة لو ،ما زائدة

بناء كعمى ىذه األكجو كميا  كفتحتيا حينئذو  ،كالنصب عمى التمييز ،جاز فيو الكجياف المتقدماف
كيجكز عدـ  ،كال تحذؼ ال منيا ،بعد ال سيماكيجكز كقكع الجممة  ،فخبر ال محذكؼ أم مكجكد

 :فقمت:، كقد نظمت ذلؾ كليست مف أدكات االستثناء عمى الصحيح ،تشديدىا
 را ك  ن نُ إوما يمي ل سيما 

 
 ثم نصبو اذكرا  أو ارفعْ  فاجررْ  

 زيدت وفي رفع ألف  "ما"في الجر  
 

 أو تنكر وصف  لَّ وصل ليا قَ  
  مبتدأ قدر وفي رفعِ  وعندَ  

 
 اعربن سي نفي   وجرٍ  رفعٍ  

 فاعمما  ثالثٍ  بأحوالٍ  يومٌ   وانصب مميزًا وقل ل سيما 
 والنصب أن يَعرف اسم فامنعا 

 
 وبعد شتى جممة فأوقعا   

 



 ٔ78 

 ذا الرضي ول تحذف ل   أجازَ 
 

 خفف تفضالمن سيما وسي تُ  
 وامنع عمى الصحيح الستثنا  

 
 الصالة لمنبي ذي البيا بيا ثمَّ  

 قكلو:ف تككف مكصكلة( مقابمة ككنيا نكرة مكصكفة )أ قكلو:زائدة ) مافإف  (إذا رفع زيد قكلو:) 
مقيس كليس بشاذ( أم ألنيـ نزلكا ال سيما منزلة إال االستثنائية فناسب أف ال يصرح بعدىا بجممة 

ا زيد الصالح ال سيم قمت:فإذا  ،كمحؿ استثنائيا مف طكؿ الصمة ما لـ تطؿ )...( بالصمة بالصفة
فيمف رفع يكـ كالتقدير كال  (ٔ)جؿكال سيما يـك بدارة جم قكلو:كك ،فبل استثناء لطكؿ الصمة بالنعت

 .فة يكـ كىك بدارة كما في المعنى الذم ىك يكـ كحسف حذؼ العائد طكؿ الصمة بصسي 
أف ب ( يمكف الجكاب عنو إلخ ...كبيذا يظير لؾ ما في كبلـ المصدر قكلو:)
في أم كغيرىا  مجركرناأك  راجع إلى العائد مطمقنا أعـ مف أف يككف مرفكعنا، أك منصكبنا،المضمر 

 . ؿٍ تأمَّ  ،فيككف في كبلميـ استخداـ
ب/ عمى ْٖأم اتركني كالذم خمقتو فمف معطكؼ / (ٕ)لخ(... إكمف خمقت ذرني قكلو:)
فرد ببل أىؿ كال ماؿ كىك كالعائد محذكؼ ككحيد أحاؿ منو أم حاؿ ككنو من ،كمفعكؿ معو ،المفعكؿ

 .الكليد بف المغيرة كما في الجبلليف 
مبتدأ  ،كاهلل مكليؾ ،خبره فضؿ ،ما مكصكلة مبتدأ (ٖ)إلخ( ...ما اهلل مكليؾ فضؿ قكلو:)

 ،كالفاء في فاحمدتو لمسببية ،كالشاىد فيو حذؼ العائد المنصكب أم مكليكو ،كخبر صمة المكصكؿ
 ،لخ... إبعضيـ فما لدم غيره قكلو:ىي لمتعميؿ في  نعـٍ  ،ظاىر كقكؿ بعضيـ أنيا لمتعميؿ غير

كال ضرر بؿ النافع  ،كالضمير فيو لمفضؿ أم ليس عند غير اهلل نفع حاصؿ ،كالباء في المسببية
 .ىك اهلل كحده كالضار حقيقة 

ة جيب عف الناظـ بأنو لـ ينبو عمى ذلؾ لمعمـ بأصالبؿ الكثير حذفو مف الفعؿ كقد أي  قكلو:)
 . كقد أرشد إلى ىذا بتقديـ الفعؿ كتأخير الكصؼ ،ألنو في العمؿ كالكصؼ فرع عنو ؛الفعؿ

كأفاد ابف ىشاـ في الحكاشي أف محؿ  ،فاف كاف الضمير منفصبلن لـ يجز الحذؼ قكلو:)
كجاء الذم لـ أضرب  ،جاء الذم إياه لـ أضرب :نحك ،ذلؾ في المنفصؿ بسبب التقديـ أك الحصر

بُّ٘اتعالى:  قكلوإف كاف بسبب آخر جاز حذفو كمف ذلؾ ف ،إال إياه ِ   فِيٖ ب م  ِٖي ف بِم
أم أتاىـ  (ٗ)

إياه كال يقدر متصبلن لما مر مف أف اتصاؿ الضميريف المتحديف في الرتبة ممتنع في غير الغيبة 

                                                 

 .ِٗٓ/ُانظر: األشمكني:                 بدارة حمجؿ  كال سيما يكـه     البيت: أال ريبَّ يـك صالح لؾ منيما   ُ
 .ُُالمدثر:   ِ
 .ُٗٔ/ُالبيت: ما هلل فضؿه ما حمدنَّة بو     فما لدل غيره نفعه كال ضرر      انظر: شرح ابف عقيؿ:   ّ
 . ِٕالدخاف (  (ْ
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الحذؼ  التمفظ بذلؾ إذ ال قبح معأف محؿ المنع عند  :في إعرابو (ٔ)السميف :  قاؿلكف  ،شاذ فييا
: تعالى قكلوبغير فعؿ أك كصؼ( ال يرد عمى ىذا  يمتنع الحذؼ أف كاف منصكبنا قكلو:) 

 تىٍزعيميكفى  الًَّذيفى كينتيـٍ  شيرىكىاًئيى  أىٍيفى
ألف فيو حذؼ  ؛أنيـ عمى أف التقدير تزعمكف أنيـ شركاء (ٕ)

 .ستقبلالن أفاده الشاكم كال يجكز ا رؼ معو كالممنكع حذفو كحده كرب شيء يجكز تبعنا،منصكب الح
أنو كالحرؼ ال سيما عمى قكؿ  (كأنو زيد كجو منع حذؼ منصكب الفعؿ الناقص قكلو:)

كاتفقكا  ،كمف ثـ منع كثير تعمؽ الجار بيا ،ماف فقطو ال حدث لؤلفعاؿ الناقصة فيي لمز البصرييف أن
فكاف المنصكب بالفعؿ ككف عاـ  ،زيد في الدار :كالظرؼ في نحك ،عمى أف متعمؽ الخبر المجركر

ما  قكلو:) أ/ بحرؼ كقد تقدـ أف حذؼ منصكب الحرؼ ممتنع شيخنا السيدْٖالناقص منصكب /
 .مف المثاؿ  ، كاالستقباؿ أخذناف يكف معنى الحاؿبكصؼ( أم عامؿ بأ

كبعد متعمؽ  ،فالجممة محكية بقكؿ مقدر ،أنت قاضو  :نت قاض( أم كقكلؾأك قكلو:)
ا،ا بعد فعؿ أمرالمفظ كائنن المحذكؼ حاؿ ككف ذلؾ  أم مأخكذ  ، كمف قضى متعمؽ بمحذكؼ أيضن

 .لبعضيـ  در أقصره الكقؼ ال لمضركرة خبلفنامف مصدر قضى كيحتمؿ أف يككف قضى مص
 ،كالثاني بفتحيا ،لخ( جر األكؿ بضـ الجيـ مبني لممفعكؿ... إذا الذم جر قكلو:)

 .كالمكصكؿ بالنصب مفعكؿ بو مقدـ 
لخ( ال يرد عمى ىذا ... إإال إذا دخؿ عمى المكصكؿ حرؼ قكلو:بر( أم بار )فيك  قكلو:)

ىِل   :تعالى قكلونحك  ُ  يُج شِّشُ  اى ِزي ر  ُٓ  ّللا  ِعج بد 
جر  الضمير المجركر مع انتقاء حيثي حذؼ  (ٖ)

 .ي ىذا سماعي ال قياسي ألف ما ذكركه مف الشركط لمحذؼ القياسي كالحذؼ ف ؛ؿك المكص
تيما فت متعمقاا إذا اختمشيخ اإلسبلـ كالكجو جكاز الحذؼ فيم :  قاؿى( كمعنن  فظنال قكلو:)

كالمكصكؼ بالمكصكؿ كالمكصكؿ فيما ذكر فيجكز  ،(ٗ)"صدع بما تؤمر، نحك: "فاىال معنن  لفظنا
 .مررت بالرجؿ الذم مررت بو  :حذؼ العائد المجركر في نحك

ا زاد بعضيـ لحذفو نائبنا عف الفاعؿ كأف ال أم حركفن كاتفؽ العامؿ فييمىا مادة(  قكلو:)
مررت بالذم مٌر  :كال في نحك ،مررت بالذم مررت بو في داره :فبل يحذؼ في نحك يككف محصكرنا

                                                 
السػميف )شػػياب الػديف( نحػػكم، ب المعػػركؼعبػد الػػدائـ بػف محمػػد الحمبػي، نزيػػؿ القػاىرة،  حمػد بػػف يكسػؼ بػػفىػك أ(  (ُ

رآف كسػماه الػدر المصػكف فػي عػراب القػسػير القػرآف فػي عشػريف مجمػدة، إمف تصػانيفو: تف .ئ، أديبمقر مفسر، فقيو، 
العقػػد شػرح الشػاطبية فػي القػراءات كسػماه المقاصػد البػف مالػؾ فػي النحػك، شػرح تسػييؿ الفكائػد كتكميػؿ ثبلثػة أسػفار، 

. بالقػػاىرة سػػنة سػػبعمائة كسػػت كخمسػػيفكتػػكفي  ،حكػػاـ الكتػػاب العزيػػزالػػكجيز فػػي أ النضػػيد فػػي شػػرح القصػػيد، كالقػػكؿ
 . ُُِ/ِكمعجـ المؤلفيف  ِْٕ/ُانظر: األعبلـ 

 . ِٔالقصص(  (ِ

 . ِّالشكرل (  (ّ

 .ْٗالحجر:   ْ
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ألنو ال يختص بما  ؛كالناظـ (ٔ)كترؾ ذلؾ الشارح ،مررت بالذم ما مررت إال بو :كال في نحك ،بو
 .ىنا

ا ليـ ال ينقمب ألف ما كاف مشركبن  ؛معنى تشربكنو عمى لـ يقدره منصكبناأم منو(  قكلو:) 
أنو صحيح عمى معنى تشربكف جنسو لكف ال يخفى أف في ىذا   يقاؿكذا قيؿ كقد  مشركبنا لغيرىـ،

  .ؿٍ ا بخبلؼ ذاؾ تأمَّ تكمفن 
بكسر الحاء الميممة  يبةقكحً  ،اسـ محبكبتو ،سمراء بكزف حمراء (ٕ)إلخ( ...كقد كنت قكلو:)

ب/ ْٗ، كألف أصمو اآلف فحذؼ منو /ا في المغة تطمؽ عمى ثمانيف عامناكأصمي ،ةالمدة الطكيم
م جر بحرؼ كالشاىد فيو حذؼ العائد الذ ،اليمزتاف كقيؿ أنو لغة كبح بضـ الباء بمعنى اظير

 .مماثؿ لما جر المكصيكؿ
 )التعرف بأداة التعريف(
ف كانت بمعنى مع  ،د عمى الترجمةرع منو زائنفأؿ حرؼ تعريؼ  قكلو:إف كانت الباء لمسببية ف كا 
 .فالترجمة مساكية )...( 

في  :  قاؿ ،أك البلـ محذكؼ قكلو:أؿ حرؼ تعريؼ( مبتدأ كخبر كالظف أـ خبر  قكلو:)
ما إذا تأخر الخبر عنيما كلـ يكف ، كأفتحذؼ خبر الثاني ،زيد قائـ كعمرك :االرتشاؼ العرب تقكؿ
كىذا التفصيؿ كمو  ،زيد كىند قائـ أك قائمة :الخبلؼ في قكلؾ كتظير ثمرة ،فأقكاؿ ثالثيا التخيير

نقبلن عف  (ّ)ألنيا بمعنى الكاك فتجب معيا المطابقة كالكاك كما في المغني ؛كاك التنكيعية ،في الكاك
 .أفاده يس  (ٗ)األبذم

فيي عمى األكؿ اسـ بمعنى  ،فقط( الفاء لتزييف المفظ كقيؿ لمداللة عمى شرط مقدر قكلو:)
 . كعمى الثاني بمعنى أنتو ،حسب

 ،لخ خبر... إسكغ االبتداء بو الكصؼ بما بعده كقؿ ،لخ( نمط مبتدأ... إفنمط قكلو:)
نما احتج لذلؾ ف المراد لفظو أك لتضمنو معنى اذكر؛ ألكالنمط مقكؿ القكؿ كصح نصبو المفرد ، كا 

                                                 
 " ساقطة مف نسخة " ج " .كممة "الشارح (ُ)

 .ُٕٔ/ُالذم أنت بائح   انظر: شرح ابف عقيؿ: فبح ألف منيا ب     كقد كنت تخفي حب سمراء حقبة  البيت:  ِ
 .    َٗٓ/ُمغني المبيب (  (ّ

ػد بػػف يكسػؼ، ىػك ًإٍسػمى (  (ْ مَّ األبَّػذم. سػػمع بدمشػؽ مػػف: أىبيػك ًإٍبػػرىاًىيـ األنصػارم، األندلسػػي، برىػػاف الػديف اًعيؿ بػػف ميحى
ػػػر بػػػف طبػػػٍرز  بالبػػػاء المشػػػدَّدة،     ا، شػػػاعرنا. كأٌبػػػذة ، صػػػالحن د؛ كبمكػػػة مػػػف جماعػػػة، كأَـّ بالصػػػخرة مػػػدة، ككػػػاف فاضػػػبلن عيمى
ػػبالباسػػطية إلػػى أف مػػات عػػف نحػػك سػػتيف  فػػدٌرس بػػاألزىر ثػػـكانتقػػؿ إلػػى القػػاىرة،  بيمٍيػػدة باألنػػدلس. : )شػػرح لػػو .اعامن
خ( كبلىمػػا فػػي دار  -نحكيػػة )الحػػدكد ال، كخ( -)بيػػاف كشػػؼ األلفػػاظ التػػي البػػد لمفقيػػو مػػف معرفتيػػا إيسػػاغكجي(، ك

فالكتػػػب، تيػػػ . انظػػػر: تػػػاريخ االسػػػبلـ بالقػػػدس فػػػي سػػػنة سػػػتمائة كسػػػت كخمسػػػيفي ًفػػػي الثالػػػث كالعشػػػريف مػػػف المحػػػـر كي
 . ِِٗ/ُكاألعبلـ  ََٖ/ُْ
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 قكلو:ك  ،صيدة كما في التمريفق قمت:ف القكؿ ال ينصب المفرد إال إذا كاف فيو معنى الجممة كأل
 . (ٔ)عرفت أم أردت تعريفو

فاليمزة عند الخميؿ ىمزة قطع(  قكلو:ا )لخ( نقؿ عف سيبكيو أيضن ... إالخميؿ :  قاؿف قكلو:)
 .أم كصمت لكثرة االستعماؿ كدليؿ ىذه األقكاؿ مبسكط في المطكالت 

ككؿ منيما  ،كجنسية عيدية فييا أنيا قسماف  يقاؿصؿ ما لخ( حا... إتككف لمعيد قكلو:)
كىك أف يتقدـ لمصحكبيا  أك عممي ،(ٕ)فعصى فرعكف الرسكؿ :نحك ،فالعيد إما ذكرم ،ثبلثة أقساـ

"اليـك  :نحك ،أك حضكرم كىك أف يككف مصحكبيا حاضر ،(ٖ)"ذ ىما في الغارعمـ، نحك: "إ
فيي لبياف الحقيقة مف حيث  ،اف لـ تخمفيا كؿ ال حقيقة كال مجازن ، كالجنسية إ(ٗ)أكممت لكـ دينكـ"

ف خمفتيا كؿ حقيقة فيي لشمكؿ إفراد أم الجنس ، كا  (٘)"حي "كجعمنا مف الماء كؿ شيء :ىي نحك
ف خمفتيا كؿ  (ٙ)"اضعيفن  اإلنسافي  ؽى مً كخي " :أ/ نحكْٗ/ فيي لشمكؿ خصائص الجنس  اجازن عكا 

صح عمى جية المجاز عمى ا لأنت كؿ رجؿ عممن  :نو لك قيؿ، فإاأنت الرجؿ عممن  :نحك ،مبالغة
 ،نؾ اجتمع فيؾ ما افترؽ في غيرؾ مف الرجاؿ مف جية كمالؾ في العمـ إذا عممت ىذامعنى أ

 ،كىك الذكرل كعمى قسميف مف الجنسية ،تبيف لؾ أف الشارح اقتصر عمى قسـ كاحد مف العيدية
 .كىما األكؿ كالثاني فيما تقدـ 

خ( اعترض بأف حقيقة الرجؿ كالمرأة كاحدة فبل ل... إكلتعريؼ الحقيقة نحك الرجؿ قكلو:)
فاألكلى التمثيؿ بأف  ،ك: زيد خير مف عمر نحك ،تكصؼ بالخبرية بؿ الذم يكصؼ بيا اإلفراد

 .اإلنساف نكع كالحيكاف جنس 
ففي الكبلـ  ،( قد لمتقميؿ كالضمير في تزاد عائد عمى البلـ ال بقيد التعريؼكقد تزدا قكلو:)

 .ا كالزيد مصدر زاد ا الزمن فة محذكؼ أم زيدن ا صاستخداـ كالزمى 
 ،ىا كاختبلفيما معنن التفاقيما لفظن  ؛كالبلت( فيو مع البلت آخر البيت الجناس التاـ قكلو:)

كبالذيف  ،كمثؿ بالبلت لما قارنت أؿ فيو الكضع مف اإلعبلـ كباآلف لما قارنتو مف أسماء اإلشارة
 .كالبلت لما قارنتو مف المكصكالت 

قكـ  :  قاؿك  ،افي غيره مجازن  كقد يستعمؿ ،كاآلف( ىك عمـ عمى الزماف الحاضر و:قكل)
 ،كقد يتجكز بيا عما قرب مف أحدىما ،ىي محؿ لمزمانيف أم ظرؼ لمماضي كظرؼ لممستقبؿ

                                                 
 زيادة في " أ" .(  (ُ

ٕ
 .ُٔ/ّٕالمزمؿ:   
 .َْ/ٗالتكبة:   ّ
 .ّ/ٓالمائدة:   ْ
 .َّ/ُِاألنبياء:   ٓ
 .ِٖ/ْالنساءؾ   ٔ
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ف ، نحك: "اآلمالؾ لكقت حضر جميعو ككقت فعؿ اإلنشاء حاؿ النطؽ بو أك بعضو قاؿ ابفك 
كظرفيتو غالبة ال الزمة  :  قاؿ ،(ٕ)"اا رصدن ف يجد لو شيابن اآليستمع فمف " ،(ٔ)"خفؼ اهلل عنكـ

 . (ّ)ذكره السيكطي في اإلتقاف
رم بفتح السيف بمعنى كالسَّ  ،ىك عمـ مفرد مبني عمى الضـ (ٗ)لخ(... إيا قيس قكلو:)

م ا لمفظ المنادذا كاف فيو أؿ يجكز فيو الرفع نظرن ، كنعت المنادم المفرد إالشريؼ نعت قيس
 .كالنصب مراعاة لمحمو كما في المعرب 

ككانكا  ،يمت السكيؽ بالطائؼ اسـ ضـ( كاف لثقيؼ الطائؼ كعف مجاىد كاف رجبلن  قكلو:)
 .تصريح  .ق.ككانت تاءه مشددة فخففت ا ،ايعكفكف عمى قبره فجعمكه كثنن 

فيو غرابة إذ كيؼ يتضمف شيء ىك فيو  لخ(... إب/ معنى الحرؼَٓلتضمنو / قكلو:)
 :، كقد ألغز بعضيـ بذلؾالفظن  مكجكد

      أحجيةً  أديتَ ي قد أن   موليً 
 

 منظومو     ا في السمكِ يا دررً تخالُ  
      ىا وىى حاصمةٌ قدرُ  ما كممةٌ  

 
     (٘)في النطق مفيومو في المفظ موجودةٌ  

 أك بر بنات  في بنات قكليـ:في  قكلو:) (ٙ)ىي قراءة شاذة لخ(... إفي قراء ممف قرأ قكلو:)  
ف الكبلـ في زيادة أؿ في الضركرة ال في ؛ ألبر( كاف األكلى االقتصار عمى البيتاألك  بنات 
 .ؿٍ تأمَّ  ر،النث

 ،جنيياؿ جنيتؾ جنيت لؾ مف جنيت الثمرة أأص  (7)لخ(... إكلقد جنيتؾ أكمؤا قكلو:)
كفي آخره جمع  كأكصؿ الفعؿ كأكمؤا بفتح اليمزة كسككف الكاؼ كضـ الميـ ،افحذؼ الجار تكسعن 

لكار البيض  ، كىي الكمأةكؿ بضـ العيف كسككف السيف الميممتيفأكفمس كعساقبل جمع عسو  ،كـء
، كبنات أك بر جمع ابف صمو عساقيؿ فحذفت المدة لمضركرة، كأليا شحمة األرض  يقاؿالتي 
نيا ال تعقؿ ؛ ألك بر كال بنك عرسبنك أ  يقاؿ، كال في جمع ابف عرس بنات عرس  يقاؿكبر كما األ

ض ك بر بنت صغير يطمع بأر ، كذكر بعضيـ أف بنات أصغيرة رديئة الطعـ كبنات أك بر كمأة
 .لو الكمأة   يقاؿالشاـ أبيض يؤكؿ يشبو القمقاس أك المفت 

                                                 

 .ٔٔ/ٖاألنفالؾ   ُ
 .ٗ/ِٕالجف:   ِ
 .  ُُٗ/ِاالتقاف في عمـك القرآف  ( (ٖ
 .ُٖٕ/ُالبيت: كال ضرر كبنات األبر       كذا كطبت النفس يا قيس السرل    ابف عقيؿ:   ْ
 (  لـ أقؼ عمييما .(٘
 (  زيادة في " أ" .(ٙ
 ا.ُٖ/ُالبيت: كلقد جنيتؾ :مؤا كعساقبل          كلقد نييتؾ عف بنات األكبر       انظر: شرح ابف عقيؿ:   ٕ
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كالمراد بيـ  ،كالذرات كأراد بالكجكه األنفسف زائدة إ (ٔ)لخ(... إف عرفترأيتؾ لما أ قكلو:)
، عف عمر أبصرتؾ حيز عرفت أعياننا صددت عنا كطابت نفسؾ مف قبمنا كالمعنى ،أعياف القكـ

نو ىد في النفس حيث زيدت فيو أؿ مع أكالشا ،م طابت نفسؾ عف قتموكصديقؾ الذم قتمناه، أ
 .تمييز 

ا تزاد نظرن  قكلو:كأنت في  ،ا إلى المفظكذكر نظرن  ،( الضمير فيو عائد عمى أؿدخبلن  قكلو:)
 .إلى الكممة 
 كالضمير في كاف كفي نقبلن  ،أم لمبلحظة كما اسـ مكصكؿ صفة لمحذكؼ لممح( قكلو:)

، أك عمى المذىب الككفي ماكلـ يبرز جر  ،فالصمة جارية عمى غير مف ىي لو ،عائد إلى البعض
 . ف محؿ كجكبو في الكصؼلما تقدـ مف أ

لة عمى ف الدالفضؿ عمى الحرؼ كىك عمى النعماف؛ أللخ( قدـ ال... إكالفضؿ قكلو:)
؛ ألف لسمكؾ الترقيأ/ َٓلحرؼ تضمف كفي النعماف التزاـ أك /الكصؼ في المصدر كمطابقة في ا

 .قؿ مما بعده بحرؼ كبل منيا أ
لما  فنو مثؿ بو في شرح تسييم، كتمثيمو بو لممنقكؿ معترض بأكالنعماف( بضـ النكف قكلو:)

أف بأنو يحتمؿ  جيبي كأي  ،ة لككنيا لممحألنيا عميو الزمة كعمى ما ىنا عارض ؛نقمو ةقارنت األدا
 .شيخ اإلسبلـ  .ق، كسمكا بنعماف فتككف عارضة ا.الزمة العرب سمكا بالنعماف فتككف األداة

مما يكصؼ بو في الجممة( أم في بعض  قكلو:( باليمز كالفأؿ التيامف )تفائبلن  قكلو:)
 .بالغة ك قصد المذا أكؿ باسـ الفاعؿ أك قدر مضاؼ أاألحكاؿ كىك ما إ

ا فميس بالفاء تفريعن  :  قاؿىذا الـز لما قبمو فمك  لخ(... إا ليس حذفيماككذلؾ أيضن  قكلو:)
فادة اف مف حيث عدـ إسي قكلو:عف الناظـ بأف مراده ب جيبي كقد كأي  ،عمى ما قبمو لكاف أنسب

 .ا التعريؼ فبل تفيد تعريفن 
بالغمبة( ىي أف  قكلو:اسميا ) صير تقدـ عمى اسميا كمضاؼ بالرفعيا( خبر عممن  قكلو:)

ف استعمؿ في غير ما غمب يعرض لو بحسب االستعماؿ خصكص ثـ إا فيككف لبلسـ عمكـ كضعن 
ما اهلل ، كأه بالتعريؼكمثاؿ الثاني إال ،ال فتقديرية فمثاؿ األكؿ لو بالتنكير، كا  عميو فغمبو تحقيقيو

ا لما في بعض رره المحققكف خبلفن فيك مف قبيؿ العمـ الجزئي ىذا ىك التحقيؽ في ذلؾ كما ق
 .العبارات 

                                                 

البيت: رأيتؾ لكا أف عرفت كجكىنا    صددت كطبت النفس يا قيس عف عمرك    انظر: شرح ابف عقيؿ:   ُ
ُ/ُّٖ. 
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كالعقبة( ىي في األصؿ اسـ لكؿ طريؽ صاعد في الجبؿ ثـ اختص بعقبة منى  قكلو:)
كحذؼ  قكلو:ق الشاطبي كقيؿ عقبة أيمو ):  قاؿفييا جمرة العقبة   يقاؿف ،التي تضاؼ إليو الجمرة

 .اؿ ذم( مفعكؿ مقدـ بأكجب 
 ،فسبيا فأصابتو صاعقة ،سفت الرياح جفائو ،د بف نفيؿىك خكيم، في الصعؽ( قكلو:)

كأنو عاؽ  ،كاشتقاقو مف عاؽ يعكؽ ،ىذا عيكؽ( بكزف فيعكؿ بمعنى فاعؿ كقيكـ بمعنى قائـ قكلو:)
 ،ألنيـ يقكلكف الدبراف يخطب الثريا ؛ف يككف سمكه لذلؾ، كيجكز أكرآه مف المجاكزة ،ككاكب

 .ق الفخر الرازم :  قاؿ ،كالعيكؽ يعكقو عنيا السككنو بينيما
ابف مسعكد مات ف ؛ ألابف مسعكد( قيؿ الصكاب ذكر ابف الزبير مكاف ابف مسعكد قكلو:)

غمبت  :  قاؿقيؿ كىذا إنما يرد عمى مف  األكلى ب/ُٓكىك مف الطبقة / ،ادلةبقبؿ إطبلؽ اسـ الع
 :قكلوعضيـ العبادلة في . كقد نظـ بؿٍ تأمَّ  ،غمبت عمى العبادلة :  قاؿعمييـ العبادلة دكف مف 

 وعمر      وعمروٍ  عباسٍ  أبناءُ 
 

    (1)العبادلة الغرد ىمُ  وابن الزبيرِ  
 )البتداء( 

ا ففي الترجمة بو تأدية المقصكد مع ا خبرن ف االبتداء يستدعي مبتدأ كىك يستدعي غالبن ؛ ألعبر بو
 .االختصار 
 قكلو:كقد الغز فيو كفي  ،بر مقدـكمبتدأ خ ،زيد مبتدأ مؤخر لخ(... إمبتدأ زيد قكلو:)

 :قاؿف ،كالثاني فاعؿ صاحبنا األديب الشيخ أحمد الجرجاكم ،اآلني
 من بحذقو عقمي بير      يا النحوي  يا أي  

 
    ومن درى ألفية ابن مالك كنز الدررُ  

 و فييا ابتدأ  والمبتدا قبل الخبر    ما لفظُ  
 

    (2)ىو الخبر ولفظة مبتدا وفاعلٍ  
 مجيبنا لو: قمت:ك  

 من سير      زيد بيا يا أمبتد ىاك الجوابَ 
 

    ىو الخبرُ  أُ ومبتد أٌ مبتد زيدٍ  فمفظُ  
 قد أخبروا بو عن الثاني  اشتير      وفاعلٌ  

 
 عمى النبي المفتخر    مصميًّا وأحمدُ  

 قكلو:) ني المعرؼا لمثاكصكغ االبتدائية ككنو قرينن  ،كؿ مبتدأأ لخ(... إكأكؿ مبتدأ قكلو:)   
 .الجممة صفة فاعؿ  لخ(... إاغني
لخ( لـ ... إف المبتدأ عمى قسميفإ قكلو:. غزل )قمف سرل إذا سار ليبل ا.( أسارو  قكلو:)  

نو االسـ العارم عف العكامؿ المفظية غير ظـ اكتفاء بالمثاؿ كعرفو بعضيـ بأيعرفو الشارح كالنا

                                                 
 .لـ أقؼ عمييما(  (ُ

 .لـ أقؼ عمييما(  (ِ
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كالعارم عف  ،(ٔ)"ا لكـتصكمكا خيرن  : "كأفنحك ،يح كالمؤكؿكما أشبييا تشمؿ االسـ الصر  ،الزائدة
 ،بحسبؾ درىـ :نحك ،كنحكه كاسـ كاف كغير الزائدة كشبييا اإلدخاؿ ،العكامؿ المفظية مخرج لمفاعؿ

 . (ٕ)رب رجؿ كريـ قائـ
، كالصفة المشبية ،كاسـ المفعكؿ ،لخ( المراد بو اسـ الفاعؿ... إكؿ كصؼ اعتمد قكلو:)  

ألنو ال  ؛لؾالتفضيؿ فميس مف ذفعؿ ، كأما أما قرشي أبكؾ :نحك ،كالمنسكبمجراىا  كما جرل
، كالضمير المستتر غير مكتفي بو ،يرفع إال الضمير المستتر أك الظاىر بشركط مذككرة في بابو

ذا رف ،بو اف يككف مكتفين كشرط المرفكع ىنا أ  شيخ اإلسبلـ  .قع الظاىر بالشركط ال يككف مبتدأ ا.كا 
ف اسـ أ قكليـ:يك مستثنى مف كيككف كؿ مثاؿ مف ذالؾ جممة ف لخ(... إأقائـ الزيداف :نحك قكلو:)

 .لغزم اذكره أ/ ُٓا يسد مسد الخبر /ف رفع ظاىرن مع فاعمة بمنزلة المفرد أم إال أ الفاعؿ
كالزيداف فاعؿ سد مسد خبر ليس(  قكلو:فيتـ الكبلـ( بالنصب في جكاب النفي ) قكلو:)  
كىك في المثاؿ اسـ  ،إذ الكبلـ فالكصؼ الكاقع مبتدأ ،ف ىذا خركج عف مكضكع المسألةض بأاعتر 

 .في التمثيؿ  كىذا كاؼو  ،بأنو مبتدأ بحسب األصؿ كفيو أغداء مرفكع عف منصكب جيبي كأي  ،لمناسخ
مف بحر الخفيؼ كعداؾ فاعؿ اله أغنى عف خبر غير  (ٖ)لخ(... إغير اله عداؾ قكلو:)  
ضافة عارض إليو مف إضافة الصفة لممكصكؼ ،بكسر السيف الصمح مـكالسِّ  ، ثـ ىذا كنحكه مما كا 

ما كاف المضاؼ بأنو ل جيبي كأي  ،ف الكصؼ لـ يقع مبتدأ بؿ ىك مضاؼ إليويأتي معترض بأ
كىك في قكة  ،اف الكصؼ مخفكض لفظن أك بكالمضاؼ إليو كالشيء الكاحد كاف كأف الكصؼ مبتدأ أ

  .كما قائـ بآخره  فيك نظير ما مضركب الزيداف  ،لخ... إفكأنو قيؿ ما اله ،ءالمرفكع باالبتدا
اس بضـ النكف كفتح كى يد كقائمو أبك ني ىك مف المد (ٗ)لخ(... إغير مأسكؼ عمى زمف قكلو:)  

كذا ضبطو ابف  ،وبتاف تنكساف أم تتحركاف عمى عاتقألنو كاف لو ذؤا ؛الكاك مخففة سمي بذلؾ
 كقبؿ ىذا البيت: ،ت سعادىشاـ في شرح بان

 ِإنََّما َيْرُجو اْلَحَياة َفتى     
 

     (5)نَعاَش ِفي َأمن ِمْن األح 
لخ صفة زمف ... إكجممة ينقضي ،زكفحكالمأسكؼ الم ،نة بكسر اليمزة كىي الحقدجمع أحً  كاألحف 

 .كأبى الفتح مفعكلو  ،كلده( بالرفع فاعؿ سأؿ قكلو:)
ة التي كقع فييا رى يٍ فشبو الحى  ،ألقاه في كحؿ فارتبؾ فيو ربكو (ٔ)كسفارتبؾ( في القام قكلو:)

 .كاستعارة ليا استعارة تبعية  ،أبك الفتح باالرتباؾ
                                                 

 .ُْٖ/ِالبقرة:   ُ
 زيادة في " أ" .(  (ِ

 .َُٖ/ُاألشمكني:  البيت: غير الهو عداؾ فاطرح اهلل         كال تغتر بعارض سٍمـ        شرح  ّ
 .َٖ/ُغير مأسكؼ عمى زمفو    ينقض باليـ كالحزف                شرح األشمكني:  :البيت  ْ

 . ّْٓ/ ُكخزانة األدب  ِّ ُُٗ/ ُفي شرح ابف عقيؿ البيت ألبي نيكىاس (ٓ) 
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ا ببل استحساف عند البصرييف إال أم يجكز قياسن  لخ(... إكقد يجكز نحك فائز قكلو:)
خفش ا عند األحسنن ا مستكقياسن  ،ف االعتماد شرط الستحساف االبتداء بالكصؼفإ (ٕ)خفشاأل

لكف الذم  ف لـ يعتمد ىذا ىك المأخكذ مف التسييؿ، كا  ألنو يستحسف االبتداء بو عندىـ ؛كالككفييف
ف لـ يعتمد فيك خبر مقدـ كما فا ،ف االعتماد شرط لجكاز االبتداء بالكصؼيفيـ مف التكضيح ىك أ

 .يشترطكف االعتماد  كالككفيكف ال ،ه مبتدأ مؤخربعد
نو نكرة عممو كال يشترط في عممو كالمسكغ لبلبتداء بو مع أف يسبقو نفي( ر أمف غي قكلو:)

عند سيبكيو الصحيح أ/ ِٓالعيني / :  قاؿ لخ(... إكزعـ المصنؼ قكلو:)يف زً كِّ جى االعتماد عند المي 
 .لؾ خبلؼ ذ
، المثكب مف التثكيب (ٖ)لخ(... إخير نحفف قكلو:عمى ضعؼ( أم فيك سماعي ) قكلو:)
نو مف ا لذاؾ، أك أالدعاء تثكيبن  ،ف فسميا فيمكح بثكبو ليرل كيشتيرالرجؿ مستصرخن  يجيءكىك أف 

أك  ،ككقؼ عمى البلـ ،كىك مقكؿ القكؿ فحذؼ فبلف ،لفبلفال أصمو يا  "يا" قكلو:ك  ،ثاب إذا رجع
ه كالداعي فاعؿ بمحذكؼ يفسر  ،أك تفركا فحذؼ ما بعد ال النافية لمقافية ،أصمو يا قكـ ال فرار

 .الداعي  :  قاؿأم إذا  ،المذككر
، كنحف مبتدأ اا مقدمن ىؿ يجكز جعؿ  خير خبرن  قمت:فإف ر مبتدأ كنحف فاعؿ( يفخ قكلو:)
كىك أجنبي  ،كبيف مف بمبتدأ ،ال يجكز لما يمـز عميو مف الفصؿ بيف أفعؿ التفضيؿ قمت: مؤخر،
يجعمكف خير في البيت خبر كالبصريكف  ،ف أفعؿ كمف كمضاؼ كمضاؼ إليو بخبلؼ الفاعؿمع أ

 .أفاده العيني  ،لخ... إمحذكؼ أم نحف خير
زد ، قبيمة مف األب بكسر البلـ كسككف الياءيٍ بنك لً  (ٗ)لخ(... إبو يٍ بنك لً  خبيره  قكلو:)

ا ف يرل غرابن العيافة زجر الطير كىك أ (٘)المصباح في :  قاؿ، كالزجر بتقديـ الزام، تعرؼ بالعيافة
 .ق.ا كنحكه فيتطير بو

المذككر في البيت ىك الذم زجر حيف كقعت الحصاة بصمعة عمر رضي اهلل  يبيكالمِّ  
ٍؤًمًنيفى : ) قاؿأم مقدـ رأسو فأدمتو كذلؾ في الحج ف ،تعالى عنو  ال يحج كاهلل ، (ُ) ( أيٍشًعرى أًميري اٍلمي

                                                                                                                                               
 .  9ٗٓالقامكس المحيط  ((ُ

، كييف البصػرييف، ككػاف أعمػـ مػف أخػذ عػف سػيبكيور أئمػة النحػمف أكػابأبك الحسف سعيد بف مسعدة األخفش،  ىك(ِ) 
 ِِْ/ُُ: معجػػـ األدبػػاء ، منيػػا: معػػاني القػػرآف كاالشػػتقاؽ، تػػكفي سػػنة خمػػس عشػػرة كمػػائتيف. انظػػرا كثيػػرةألػػؼ كتبنػػ

نباه الركاة  ُّّكنزىة األلباب   . َُِ-َُُ/ّكاألعبلـ  َٗٓ/ُكبغية الكعاة  ّٔ/ِكا 
 .ُْٗ/ُإذا الداعي المثكب قاؿ  يا ال    شرح ابف عقيؿ:      البيت: مخير نحف عف الناس منكـ      ّ
 .ُٓٗ/ُالبيت: خبيره بني ليب فبل تؾ مميذا     مقالة ليبي إذا الطير مرت      شرح ابف عقيؿ:   ْ
 .   َْْ/ِالمصباح المنير (  (ٓ
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بني  إلىالياء منسكب بي بسككف كالميٍ  ،اء كىك السقكطا مف اإللغكممغين  ،لؾفكاف كذ بعد ىذا العاـ
زجر كعاؼ حيف  إذافبل تمغ كبلـ رجؿ ليبي  ،كالمعنى أف بني ليب عالمكف بالزجر كالعيافة ،ليب

 .تمر عميو الطير 
كصح  ، كبنك مبتدأ مؤخر،خبير خبر مقدـ ه البصريكف بأفٌ ردَّ ( لخ... إفخبير مبتدأ قكلو:)

بو عف المفرد  زف المصدر الذم يخبركىك عمى ك  ،ألنو عمى كزف فعيؿ ؛اإلخبار بو عف الجمع
 . (ٕ)لؾ ظيير، فيك عمى حد كالمبلئكة بعد ذكالمثنى كالجمع

كالكصؼ مرفكع  ،ذا اسـ إشارة في مكضع رفع عمى االبتداء لخ(... إكذا الكصؼ قكلو:)
ا بالنصب تمييز محكؿ عف الفاعؿ مقدـ عمى طبقن  قكلو:خبر ك  قكلو:كالخبر  ،عطؼ بياف عميو

ؿ نو فاعمطابقتو كيصح قراءتو بالرفع عمى أأ/ طبقة أم ِٓف استقر /، كاألصؿ إتصرؼعاممو الم
ده ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجارىؾى بمحذكؼ يفسره المذككر عمى حد  ٍف أىحى كىاً 

 (ٖ)  . 
لخ( ىذا ... إاف تطابقا إفرادن فإ قكلو:م ما ال تطابؽ فيو قسماف )كىك قسماف( أ قكلو:)

 .مفيـك النظـ 
، الكجو لخ( يستثنى مف التطابؽ في اإلفراد مسألتاف يتعيف فييما... إجاز فيو كجياف كلو:ق)

نػو ال ، فإأحاضػر القاضػي امػرأة :نحػك ،اكالمرفكع بعػده مؤنثنػ ،االكصؼ مذكرن األكؿ كاألكلى أف يككف 
معمػكؿ  عػف المرفػكع: أف يتػأخر الثانيػة ،ال لكجػب تأنيثػو كالفعػؿا كا  ا مقػدمن كػكف الكصػؼ خبػرن  ؛يجكز

... إلخ :نحك ،الكصؼ أراغبه أنتى
جنبي كمػا عمػى الكجػو الثػاني فيػو مػف الفصػؿ بػألمػا يمػـز  ، (ْ)

ال جػاز  جنبي( محمػو مػاذافيمـز الكصؼ بػأ قكلو:ره الشارح )سيذك لػـ يقػدر لمجػار كالمجػركر متعمػؽ كا 
 .األمراف

ف لػـ يطػابؽ مػا إ أف الكصػؼ لػخ( الحاصػؿ كمػا فػي التكضػيح... إف تطابقا تثنيػةكا   قكلو:) 
ف طابقػو فػي غيػر اإلأقػائـ أخػكاؾ :نحك ،بعده تعينت ابتدائيتو أقائمػاف  :نحػك ،فػراد تعينػت خبريتػو، كا 

 .: أقائـ أخكؾ نحك ،ف طابقو في اإلفراد احتمميما، كا  كأقائمكف إخكتؾ ،أخكاؾ
ة يككف كتقديره فتار  ،جكاب الشرط محذكؼ دؿ عميو المذككر لخ(... إف لـ يتطابقاكا   قكلو:)

 ،كأقائمكف الزيدكف ،أقائماف الزيداف ،ف الصكر سبعة، كالحاصؿ أاكتارة يككف ممنكعن  ،االتركيب جائزن 
، كحكمو جكاز الكجييف كأقائـ زيد ،ال عمى لغة أكمكني البراغيثإ كحكميما كجكب التقديـ كالتأخير

أغنى  ا تعيف ككف المرفكع فاعبلن كحكميم ،كأقائـ الزيدكف ،افدقائـ الزي، كأف لـ يمنع مانعالمتقدميف إ
                                                                                                                                               

 ّْٓ/ُف الجػػػكزم كغريػػػب الحػػػديث ، البػػػ ٔٔ/ِالحػػػديث لعمػػػر بػػػف الخطػػػاب فػػػي غريػػػب الحػػػديث، البػػػف سػػػبلـ (  (ُ
 .    ْٕٗ/ِكالنياية في غريب الحديث كاألثر  َِٓ/ِكالفائؽ في غريب الحديث 

 .ْ/ٔٔالتحريـ:   ِ
 .    ٔالتكبة (  (ّ

 .     ْٔمريـ (  (ْ
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مف  اف فاسداف ال يصح فييما اعتبار شيءكىما تركيب، كأقائمكف زيد ،كأقائماف زيد ،عف الخبر
 . (ٔ)الكجييف
ككذاؾ حاؿ كىذا أحسف مف جعؿ  ،رفع مبتدأ كبالمبتدأ خبر لخ(... إكذاؾ رفع خبر قكلو:)
 . ف األكؿ أك في بالمقصكد ؛ أل (ٕ)ا بومتعمقن  كبالمبتدأ ،اكرفع مبتدأ مؤخرن  ،اا مقدمن كذاؾ خبرن 
ف ضمير رفعكا عائد أشار بيذا إلى ألخ( ... إمذىب سيبكيو كجميكر البصرييف قكلو:)

ف ذاؾ لـ يحكـ بو جميع ؛ ألألنيـ لـ يقع منيـ حكـ كال لمنحاة ؛عمى سيبكيو كمف كافقو ال لمعرب
زيد  :نحك ،ب/ المعنىّٓيف المبتدأ في /كاعترض مذىب سيبكيو بأف الخبر قد يككف ع ،النحاة
كالمفظاف  ،كرد بأف الرفع مف عكارض األلفاظ ،ا لنفسو بنفسوفمك رفع األخ بزيد كاف رافعن  ،أخكؾ

كمفيكـ الثاني ذات  ،ف مفيكـ األكؿ الذات فقط؛ ألاا أيضن مختمفاف عمى أنيما مختمفاف مفيكمن 
 . ٍر تدبَّ  ،متصفة باإلخكة

، كأما المغكم فيك االىتماـ ىذا معنى اصطبلحي لخ(... إـ مجردكىك ككف االس قكلو:)
 . إليوليسند  كجعمو أكالن  بالشيء

: نحك ،استعمؿ استعماؿ األسماء ،لخ( حسب اسـ بمعنى كافي... إفبحسبؾ مبتدأ قكلو:)
ء ف العكامؿ المفظية ال تدخؿ عمى أسما؛ ألكبيذا رد عمى مف زعـ أنو اسـ فعؿ ،(ٖ)"حسبؾ اهلل فٌ "إ

 ،ألنو معرفة ؛مالؾ المبتدأ زيد قاؿ ابفف ،بحسبؾ زيد :نحك ،ف كلي حسبؾ معرفةؿ، فإاألفعا
 ،ف لـ يتعرؼ باإلضافة يتخصص بياال يتعرؼ باإلضافة كاعترض بأنو كا  ألنو  ؛كبحسبؾ نكرة

كرده سـ بأنو ال يجكز اإلخبار  ،ف كاف الخبر معرفة، كا  كالتخصيص مف مسكغات االبتداء بالنكرة
، كلكف أكرد كخير منؾ زيد ؟كـ مالؾ كقكليـ: ،ف تخصصت إال فيما استثنى، كا  لمعرفة عف النكرةبا

استعمؿ بحرؼ الجر كاف مفتكح ، كاعمـ أف حسب إف تزاد في الخبر في اإليجاب ف الباء العميو أ
ال ،ا كما ىناالسيف ما لـ يكف زائدن   .سكف كالخالي عف الحرؼ أفاده بعضيـ  كا 

ف االبتداء رفع المبتدأ فيجب رفعو ؛ كذلؾ ألؿ في المبتدأ كالخبر االبتداء(العام قكلو:)
كرد بأف االبتداء  ،ليما فيك كالفعؿ لما عمؿ في الفاعؿ عمؿ في المفعكؿ ألنو مقتضو  ؛لمخبر

 .عامؿ ضعيؼ ال يرفع شيئيف 
 ،بالمبتدأف االبتداء عامؿ ضعيؼ فقكم ؛ كذلؾ ألكالخبر مرفكع باالبتداء كالمبتدأ( قكلو:)

بأف العمؿ منسكب  جيبي كأي  ،كرد بأف اجتماع عامميف معنكم كلفظي عمى معمكؿ كاحد ال يعيد
 .مريف لكؿ منيما فالعامؿ كاحد لمجمكع األ

                                                 
 ساقط في " ج " .  (  (ُ

 زيادة في " أ" .(  (ِ

 .ِٔ/ٖاألنفاؿ:   ّ
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اآلخر  إلىكبل منيما مفتقر  أفكقيؿ ترافعا( ىذا لمككفييف كما عدا البصرييف ككجيو  قكلو:)
: في نحك ،كىك عامؿ فييا ،طية عاممة في الفعؿ بعدىاف أيا الشر ا أفي صاحبو كم فكاف كؿ عامبلن 
ف كليس ىك المنصكب كفيو ـ في الحقيقة ما تضمنتو مف معنى إف الجاز كرد بأ (ٔ)أيا ما تدعكا

 . ؿٍ فتأمَّ  شيء،أ/ ّٓ/
مما ال طائؿ  قكلو:) ،ؼ فيومذاىب مذىب سيبكيو( أم ألنو ال تككأعدؿ ىذه الم قكلو:)

زيد قائـ كعمرك  :قمتألنؾ إذا  ؛بعض األفاضؿ بؿ ىك معنكم :  قاؿلكف  ،تحتو( أم فيك لفظي
ا عمى القكؿ بأف العامؿ في الجزأيف االبتداء كأردت جعمو مف عطؼ المفردات يككف صحيحن  ،جالس

 .لمزـك العطؼ عمى معمكلي عامميف  ؛بخبلفو عمى بقية األقكاؿ
مف اإلشارة  لخ... إابؽ مبتدأ زيدالس قكلو:لـ يكتؼ بما استفيد مف  كالخبر الجزء( قكلو:)

و محط الفائدة كتكطئة لككن ؛ا بالخبربذلؾ في تعريؼ المبتدأ اىتمامن  (ٕ)تعريؼ الخبر كما اكتفى إلى
 .مفرد كجممة  لتقسيمو إلى
 :نحك ،المتـ الفائدة( المراد بالفائدة ما حصؿ بسبب الكضع أك التأكيؿ فدخؿ باألكؿ قكلو:)

 .الذم تعرفو  شعرم شعرم أم شعرم اآلف ىك شعرم :ي نحككالثان ،حارة (ٖ)النار
بينا إشارة  . كفي تقييدق.الفارضي المراد بيا ىنا النعـ ا :  قاؿ( كاأليادم شاىدة قكلو:)

ف إطبلؽ اليد ، كفيو ما يفيد أ(ٗ)ا لمف منع كما في المصباحإلى أنيا تطمؽ بمعنى الجارحة خبلفن 
كفيو مخالفة  .ق.ا كاأليادم جمع كثرة ليد كجمع القمة أيدو  ،ببيةعمى النعمة مجاز مرسؿ عبلقتو الس

 .فيك جمع الجمع عمى كبلمو  ،ف أيادم جمع أيد جمع يدإلقكؿ المككدم 
ف الباب ؛ ألف يككف مع المبتدأجكابو أف المراد بالجزء ىنا أكيرد عميو الفاعؿ(  قكلو:)

 قكلو:بؿ مثؿ ب ،لخإ ...الجزء المتـ قكلو:كتؼ بكليذا لـ ي ،معقكد لممبتدأ كالخبر ال لمفعؿ كالفاعؿ
 .ر بفتح الباء أم محف اهلل بى 

 ككى ،لخ( حاصمة االعتراض عميو بأنو تعريؼ باألعـ... إعرؼ الخبر بما يكجد فيو قكلو:)
عمى تسميمو أف  :الثاني ،نو تعريؼ باألعـ: ما تقدـ فبل نسمـ أاألكؿ ،ممتنع كجكابو مف كجييف

 .أجازه متقدمك المناطقة  التعريؼ باألعـ
كالمراد بو ىنا ما ليس بجممة فيشمؿ المثنى كالجمع  ،ا( حاؿ مف فاعؿ يأتيكمفردن  قكلو:)

 .كالمركب بأقسامو كالكصؼ مع مرفكعة إال ما استثني 

                                                 

 .َُُ/ُٕاالسراء:  ُ
 يكتفي في " ب" .(  (ِ

 " ج " . ساقط في(  (ّ

 .  ٓٗ/ُالمصباح المنير (  (ْ
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يأتي جممة( أم كفعؿ مع فاعمو أك مبتدأ مع خبر كال يمتنع كقكع الجممة الخبرية  قكلو:)
 .مصدرة بحرؼ التنفيس  طمبية كال قسمية كال

 لخ(... إف تكفكا   قكلو:و )ا للخ( أم معنى المبتدأ الذم سقيت خبرن ... إمعنى الذم قكلو:)
 .ا عف المبتدأ نفس المبتدأ في المعنى اكتفى بيا المبتدأ عف الرابط أم الجممة الكاقعة خبرن 

في ىذا كنحكه أنو كالذم يظير  :(ٔ)المرادم قاؿ ،لخ... إأم منطكقي (كنطقي اهلل قكلو:)
لؾ إنما قصد لفظيا كما قصد ؛ ألف الجممة في نحك ذليس مف باب اإلخبار بالجممة بؿ بالمفرد

 .ق.ال باهلل كنز مف كنكز الجنة ا: ال حكؿ كال قكة إحيف أخبر عنيا في نحك
ىك عمـ  ا عمى  المفظ كىؿلخ أطمؽ كأريد لفظو فيككف عممن ... إف نطقي اهللكىك ظاىر أل 

؛ ألنو يطمؽ عميو جممة جنس أك شخص قكالف كغاية االعتذار عف  ذلؾ أنو نظر فيو لؤلصؿ
 . نو مركب إسنادم إذ غايتو التجكز كىك جائز أفاده الشنكانيباعتبار أ
ب/ كاألصؿ ْٓ(  فاعمو ضمير مستتر كىك مف باب الحذؼ كاإليصاؿ /ككفى قكلو:)

 .ؿ كفى بالباء الزائدة ف الكثير جر فاع؛ ألاككفى بو حسيبن 
فيك مف باب ضرب كقتؿ كما في  ،يربطيا( بكسر الباء المكحدة كضميا قكلو:)
كسكغ االبتداء بو  ،كمنكاف مبتدأ ثافو  ،السمف منكاف بدرىـ( السمف مبتدأ أكؿ قكلو:)(ٕ)المصباح

كالرابط  ،األكؿكىك كخبره خبر المبتدأ  ،كبدرىـ خبر المبتدأ الثاني ،الكصؼ المقدر أم منكاف منو
ا الذم يكاؿ بو السمف نى المى  (ٖ)في المصباح :  قاؿكالمنكاف تثنية منا  ،بينيما الضمير المجركر بمف

 .ا فيو منكاف أيضن   يقاؿأم ك  .ق.كالتثنية مناف عمى لفظو ا ،كقيؿ الذم يكزف بو رطبلف ،كغيره
بعة فيك مبتدأ كذلؾ كحمزة مف الس أم كأبي عمرك (ٗ)في قراءة مف رفع المباس( قكلو:)
كيحتمؿ ككف اسـ  ،كالرابط اإلشارة ىكذا ذكره ابف مالؾ ،كالجممة خبر األكؿ، خبره خبر مبتدأ ثافو 

عرؼ يـ ككنو صفة كرد بأف الصفة ال تككف أكجكز بعض ،اا فيككف الخبر مفردن أك بيانن  اإلشارة بدالن 
 .مف المكصكؼ 

، كذىب التعظيـ فيككف في غيرىا قميبلن كأكثر ما يككف في مكاضع التفخيـ( أم  قكلو:)
ما  نحك: قكلو:أف يككف بمفظو األكؿ ) نو في غيرىا مختص بالشعر بشرطسيبكيو إلى أ اقَّةي كى ا اٍلحى مى

اقَّة ا اٍلحى أىٍدراؾى مى
ف كانت نكرة عند الجميكر ، كصح االبتداء بما كا  خبره ما بعده ،ما مبتدأ ثاف (٘)

 .لعمكميا 
                                                 

 .   َْٕالجنى الداني (  (ُ

 .   ُِٓ/ُالمصباح المنير (  (ِ

 .    ِٖٓ/ِالمصباح المنير (  (ّ

 .ِٔ/ٕاألعراؼ:  ْ
 . ّ-ِالحاقة (  (ٓ
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زيد مات  :نحك ،نو يستمـز جكازنظر في ىذا بأدخؿ تحتو المبتدأ( أك عمكـ ي قكلو:)
ف جيب عف ذلؾ بأكقد أي  ،عمى أف أؿ في فاعؿ نعـ لمعيد ال لمجنس (ٔ)فاألكلى أف يخرج ،الناس
 . ؿٍ تأمَّ  ،أ/ زيد مات الناسْٓا بخبلؼ /زيد نعـ الرجؿ ارتباطن  :في

كالرابط بينيما العمكـ الذم في الرجؿ  ،برهعـ الرجؿ خكنً  ،زيد مبتدأ عـ الرجؿ(زيد نً  قكلو:)
 .الشامؿ لزيد 
إياه أم المبتدأ في المعنى( فيو إشارة إلى أف معنى في كبلـ الناظـ منصكب عمى  قكلو:)

 .ا عمى تمييز كاألحسف جعمو منصكبن  ،نزع الخافض
غ خبر كفار  ،كالجامد مبتدأ ثاف ،المفرد مبتدأ مقصكد بو الجنس لخ(... إكالمفرد قكلو:)

كالضمير في يشتؽ عائد عمى المفرد  ،كالرابط محذكؼ أم الجامد منو ،كالجممة خبر األكؿ ،الثاني
 .، كىك أحسف ما قيؿ ىنا ق الشاطبي رحمو اهلل:  قاؿالمقصكد بو الجنس 

ف يشتؽ( بمعنى يصاغ مف المصدر ىذا ىك المشتؽ بالمعنى األخص كىك المراد كا   قكلو:)
 كىك ما  أخذ مف المصدر الداللة عمى ذات كحدث فيك غير مرادو  ،لمعنى األعـكأما المشتؽ با ،ىنا
 .ألنو يتناكؿ أسماء الزماف كالمكاف كاآللة  ؛ىنا

كجعؿ الخبر  ،المشتؽ ف تعددأم كاحد كما ىك المتبادر نعـ إفيك ذك ضمير(  قكلو:)
 .ا عمى حدتو ففي كؿ ضمير ف اعتبر كؿ كاحد خبرن ، ففيو خبلؼ كا  المجمكع
ال ىك يقتضي البركز كالحصر في نحك: زيد قائـ إ ا إال لعارضمستكف( أم كجكبن  قكلو:)

مررت : في نحك ،كمذىب سيبكيو جكاز اإلبراز كما يؤخذ مف تجكيزه ،كما عمـ مف باب الضمير
 .كتككيد لمضمير المستتر  ىك أف يككف فاعبلن  ،برجؿ مكرمؾ

ف الجامد المؤكؿ ظاىرة إ لخ(... إجاعزيد أسد أم ش :نحك ،ف تضمف معناهفإ قكلو:)
 .ق.ا اكليس كذالؾ بؿ ىك محتمؿ لمضمير اتفاقن  ،بالمشتؽ مف محؿ الخبلؼ بيف البصرم كالككفي

كالشجاعة ممكة تحمؿ صاحبيا عمى  (ٕ)كما يؤخذ مف المصباحبتثميث أكلو شجاع(  قكلو:)
في غيره جراءة كذا   يقاؿك  ،وعميبإطبلقيا خص العاقؿ ، فميذا أاقتحاـ الميالؾ كخكض المعارؾ

ع بالضـ جي شى  :  قاؿحيث  ،ال فالذم في المصباح ترادؼ الجراءة كالشجاعة، كلعمو اصطبلح كا  قيؿ
قدامن   . قا ا.شجاعة قكل قمبو كاستياف بالحركب جراءة كا 

كالصفة المشبية  ،زيد مضركب :كاسـ المفعكؿ نحك ،زيد قائـ :نحك ،كاسـ الفاعؿ( قكلو:)
 . كاسـ التفضيؿ كزيد أحسف مف عمرك ،ف الكجوسى كزيد حى 

                                                 
 ساقط في " ب" .(  (ُ

 .  َّٓ/ُالمصباح المنير (  (ِ
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نما يتحمؿ المشتؽ قكلو:ؿ( بفتح أكلو كثالثو )عى فٍ مى  قكلو:بكسر أكلو ) فتاح(مً  قكلو:) ... كا 
ب/ ىذا إف لـ يرفع ٓٓ/ قكلو:ا لليككف محترزن  ؛لخ... إاف رفع ظاىرن كاف الظاىر أف يقكؿ فإلخ( إ

 . ؿٍ تأمَّ  ،اظاىرن 
كقضيتو أف ذلؾ خاص بالضمير في  ،ضمير مستكف قكلو:ير عائد لكأبرزنو( الضم قكلو:)

ف ، ألزيد عمرك ضربو ىك :نحك ،اكليس كذلؾ بؿ يجب اإلبراز في الجممة أيضن  ،الخبر بالمفرد
، كالياء في كما مكصكلة صفة لمحذكؼ ،كفاعؿ تبل يعكد عمى الخبر ،االمحذكر مكجكد فيو أيضن 

 ،كىك الخبر كالضمير في لو يعكد عمى المبتدأ المكصكؼ ،تبللى ما عاد إليو فاعؿ معناه عائد إ
لذلؾ  ف تبل الخبر مبتدأ ليس معنى الخبر محصبلن ا إما ليس كالتقدير كأبرز الضمير مطمقن  قكلو:ب

كفي  :الفارضي قاؿ ،ا مف ذلؾ المبتدأبفتح الصاد أم ليس معنى الخبر صادرن  كمحصبلن  ،المبتدأ
 ::  قاؿ، فإنو ي الكافية أسيؿ مف ىذاكبيتو ف ،ىذا البيت بعض تصؼ

 وزنب ووصف غير العاقل    
 

 وغير ذا المسمم لمناقل    
 :(ٔ)قاؿثـ استحسف مذىب الككفييف ف 

 ذاك أن      الكوفي شرطٌ  في المذىبِ 
 

    (2)ل يؤمن المبس ورأييم حسن 
 ،كذرا المجد مبتدأ ثاف ،ؿكجو التمسؾ بو أف قكمي مبتدأ أك  (ٖ)لخ(... إقكمي ذرا المجد قكلو:) 

كالعائد عمى المبتدأ األكؿ  ،كالياء عائدة عمى ذرا المجد ،كالجممة خبر األكؿ ،كبانكىا خبر الثاني
ف ا فإلككف المبس مأمكنن  ؛فقد جرل الخبر عمى غير مف ىك لو كلـ يبرز الضمير ،مستتر في بانكىا

ف الكصؼ مثؿ الفعؿ يجب ؛ ألى بانييا ىـكلك برز لقيؿ عمى المغة الفصح ،الذرا مبنية ال بانية
مف جية البصرييف  جيبي كأي  ،تجريده مف عبلمة التثنية كالجمع إذا أسند لظاىر أك ضمير منفصؿ

مجد بانكىا ال كاألصؿ بانكف ذرا ال ،لكصؼ محذكؼ يفسره المذككر بأف ذرا يحتمؿ أف يككف معمكالن 
؛ كما ال يعمؿ ال يفسر عامبلن  ،ؿ فبل يعمؿمجرد مف أ ف بانكف كصؼ ماضو يمنع مف ذلؾ أ  يقاؿ
ف نقكؿ ال مانع مف أف يراد بالكصؼ الدكاـ كاالستمرار فيككف بمنزلة ما أريد بو الحاؿ كاالستقباؿ أل

كبانكىا  ،كالمجد الكـر ثميث الذاؿ المعجمة كىي أعمى الشيء،كالذرا جمع ذركة بت ،في صحة العمؿ
العيني مف البكف  :  قاؿك  ،ألصؿ بانيكف أعؿ إعبلؿ قاضكفكا ،يبني اسـ فاعؿ مف بنى جمع بافو 

أ/ ٓٓنو /فإف أراد أ : (ٗ)في التصريح قاؿ ،بانو يبكنو كبينو  يقاؿ ،بضـ الباء كىك الفضؿ كالمزية
ف أراد ، كا  ذ ليس ثـ فاعؿ غيره حتى يبرزية فالضمير ىك الكاك كفي بانكىا، إجممة فعمية ماض

                                                 
 .  ََِ/ُالتصريح(  (ُ

 . ّّٖ/ُبف مالؾ ال شرح الكافية الشافية،(  (ِ

 َُِ/ُالبيت: قكمي ذرا المجد بانزىا كقد عممت         بكنو ذلؾ عدناف كقحطاف       ابف عقيؿ  ّ

 دة في " أ" .زيا(  (ْ
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كالجمع بائنكف ال  ،مف عيف الفعؿ فقياسو بائف بيمزة بعد األلؼ بدالن  يبيف أك يبكف الكصؼ مف بافو 
 .بانكف

ا كن يٍ شيخ اإلسبلـ كىك سى  :  قاؿمف المبس( تبع في ىذا ابف الناظـ فحذؼ الضمير أل قكلو:)  
ف بانييا ىـ ؛ ألبؿ فيو كصؿ إذ لك فصؿ الضمير لقيؿ بانييا ىـ بإفراد الصفة ،حذؼ فيو دؿ

  يقاؿفكذا ال  قائمكف إخكتيـ إال عمى لغة أكمكني البراغيث  يقاؿفكما ال  ،كتيـبمنزلة قائـ إخ
 ،ا بؿ عبلمة جمعكيجاب بأف المتصؿ باسـ الفاعؿ ليس ضميرن  ،ال عمى ىذه المغةبانكىا ىـ إ

 . ق.كالضمير مستتر فيو ا
كما ا خبركا بظرؼ( أم مكاني كما يؤخذ مف البيت بعده بشرط أف يككف تام  كأ قكلو:)

ف يفد فأخبر  قكلو:كمف  (ٔ)يستفاد مف تعريؼ الخبر السابؽ  .في المجركر  يقاؿكمثؿ ذلؾ  ،ااآلتي كا 
 ،أك بحرؼ جر( أم مع مجركره فيك مف باب إطبلؽ اسـ البعض عمى الكؿ قكلو:) 

ف الجار لتكصيؿ معاني األفعاؿ إلى ؛ ألكاختار الرضي أف المحؿ لممجركر كحده كىك التحقيؽ
 .عبلقتو المجاكرة أفاده البيكتي  ا مرسبلن فيككف قد أطمؽ الجار كأراد بو المجركر مجازن األسماء 
ا أك استقر أك ما في معناىما ال ناكيف معنى كائف أك استقر( أم ناكيف كائنن  قكلو:)

ذا قدر في الظرؼ المستقر كائف أك كاف فيك مف ، كمما يجب التنبو لو أنو إخصكص ىذا المفظ
ال كاف الظرؼ ال مف كاف الناقصة كا   معنى حصؿ أك ثبت كالظرؼ بالنسبة إليو لغككاف التامة ب

 .عف السعد  (ٕ)كتتسمسؿ التقديرات ذكره الشمني ،في مكضع الخبر فيقدر كاف
ا لجماعة الصحيح أف الخبر تبعن : ىشاـ قاؿ ابفا( ا كمجركرن ا أك جار  أنو يككف ظرفن  قكلو:)

؛ الخبلؼ لفظي  يقاؿكقد  ،االصحيح أف الخبر مجازن :  غيره قاؿك  ،في الحقيقة متعمقيما المحذكؼ
 ،بد مف اعتباره كىك مقيد بقيد ال ف القائؿ بأنو المحذكؼ نظر إلى العامؿ الذم ىك األصؤلأل

نو بد مف اعتباره كالقائؿ بأ كىك معمكؿ لعامؿ ال ،كالقائؿ بأنو المذككر نظر إلى الظاىر الممفكظ بو
ف الظرؼ الشامؿ لمجار كالمجركر نكعاف مستقر . كاعمـ أالمعنى المقصكدلى مجمكعيما نظر إ

ا كاجب ف عاممو عام  ، كقيؿ المستقر ما كاال فمستقر، كا  ا بو فمغكألنو إف كاف عاممو مصرحن  ؛كلغك
أك جاز  ،ب/ صمت فيؤٓسكاء كجب حذفو كيكـ الجمعة / ،اكالمغك ما كاف متعمقة خاص   ،الحذؼ
 فقمت:، كقد نظمت ىذا الضابط المشيكر، كاألكؿ ىك ى الفرسزيد راكب عم :نحك
 ا    يكن مخصوصً  إن لغوٌ  الظرفُ 

 
 بعامل لقد أتى منصوصا     

 
                                                 

 ساقط في " ج " .  (  (ُ

ػػٍنطيني األصػػؿ، اإلسػػكندرم، أبػػك العبػػاس، تقػػي الػػديف: محػػدٌ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حسػػف ابػػف عمػػ( (ِ ث ي الشػػمني القيسى
)مزيػؿ الخفػا عػف ألفػاظ ، كط( -)شػرح المغنػي البػف ىشػاـ  :كتعمـ كمات فػي القػاىرة. مػف كتبػومفسر نحكم، كلد باإلسكندرية، 

ـ . انظػر: األعػبلائػة كاثنتػيف كسػبعيفم كتػكفي سػنة ثمػاف ،خ( فػي فقػو الحنفيػة -)كمػاؿ الدرايػة فػي شػرح النقايػة ، كط( -الشفا 
 . ُْٗ/ِكمعجـ المؤلفيف  َِٖ/ُ
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 ا     قد عمَّ أن يكن ف ومستقرٌ 
 

 حتما    ذاكَ  واحذف ليذا دونَ  
 ا     أن يكن مخصوصً  لغوٌ  وقيلَ  

 
 قامصرح تحقَّ  بعاملٍ  

     ذفا أن يكن قد حُ  ومستقرٌ  
 

 رفا    و ذا باشتيار عَ عاممُ  
الحؽ عندم أنو ال يترجح تقديره  :(ٕ)في المغني قاؿ (ٔ)يجعبل مف قبيؿ المفرد( أفيجكز  قكلو:)  

 .لخ ... إليو يرشد قكؿ الناظـ كأخبركا بظرؼ. كا  ق.ا ا كال فعبلن اسمن 
 :  قاؿأنو يكطي في الشيرازيات( اسـ كتاب أمبله بشيراز كقد نقؿ عف الحافظ الس قكلو:)

 .ذلؾ  ت، فمـ أر فيياياراجعت الشيراز 
اهلل عز كجؿ كما أراد بالمكلي الحميؼ كالناصر ال  ،(ٖ()لخ... إف مكالؾإ لؾ العز قكلو:)

يف فأنت مياف يف كا   ف عز مكالؾ فمؾ العزفي المكضعيف محذكؼ، أم أف قد يتكىـ كجكاب أ
 ،بضـ الباء المكحدة كسطو ي كبحبكحة كؿ شيءالفاعؿ ضمير المكلكنائب  ،كبيف مبني لممفعكؿ

 . ف كاف ذليبلن ، كلؾ الذؿ إاف كاف مكالؾ عزيزن إ كالمعنى لؾ العز ،كف بضـ الياء الذؿ كاليكافكاليي 
ب تعالى: قكلوكأما نحك  ،لخ(... إكأما الصفة كالحاؿ فحكميما قكلو:)  َ آُٓ  ف ي  ا س  ْسز قِّشًّ ٍُ

(ٗ) 
أبك البقاء كغيره مف أف ىذا االستقرار معناه عدـ التحرؾ ال مطمؽ و قالعنده فالصكاب فيو ما 

 . (٘)فيك ككف خاص ذكره في المغني ،الكجكد كالحصكؿ
مف أف  غائبا لملخ( إنما قيد باسـ الزماف كالجثة نظرن ... إاكال يككف اسـ زماف خبرن  قكلو:)

ظرؼ المكاف يفيد اإلخبار بو عف كيفيد عف المعنى كأف  ،اسـ الزماف ال يفيد اإلخبار بو عف الجثة
 ،ا أك بالمكاف عف الجثةا أك حينن نحك القتاؿ زمانن  ،ف لـ يفد اإلخبار بالزماف عف المعنى، فإكمييما

كمف  ،فالمدار عمى الفائدة ىذا محصؿ ما في الشاطبي ،ا امتنعزيد أك القتاؿ مكانن  :أك المعنى نحك
، اا عف اسـ المعنى مطمقن كيككف ظرؼ الزماف خبرن  :يالرض قاؿ ،اليكـ الجمعة :المعنى الزماف نحك
 :نحك ،اككاف الزماف نكرة رفع غالبن  ،ف استغرؽ ذلؾ المعنى جميع الزماف أك أكثرهبشرط حدكثو ثـ إ

ف كاف ، فإاكيجكز نصبو كجره بقي نحك الصكـ يكـ أك يكمن  ،كالسير شير في أكثره ،الصكـ يكـ
ة أك نكرة كلـ يستغرقو المعنى كلـ يكف أكثره فالغالب النصب الصكـ يكـ الجمع :الزماف معرفة نحك

                                                 
 زيادة في " أ" .(  (ُ

 .  ْٖٓ/ُمغني المبيب (  (ٕ
ف ييف           فأنت لدل بحبكحة اليكف كائف  ّ  البيت" لؾ العز إف مكالؾ عزَّ كا 
 .  ُٖٓ/ُمغني المبيب ( (ٗ
 
 
 .  ْٖٓ/ُمغني المبيب (  (ٓ
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ف ؛ كذلؾ أل(ٔ)"الحج أشير معمكمات" :كقد يرفع نحك ،ا أك في يكـو الخركج يكمن  :نحك ،أك الجر
ذا كاف  ،مستغرقة لجميع األشير الثبلثة ستعداد لمحج فييا حتى كأف أفعالواال إلىدعاء الناس  كا 

 زيد :نحك ،ف كاف غير متصرؼعيف سكاء كاف اسـ مكاف أـ ال فإـ ا عف اسظرؼ المكاف خبرن 
أ/ ٔٓأنت مني / :نحك ،كىك نكرة فالرفع راجح ،اف كاف متصرفن عندؾ فبل كبلـ في امتناع رفعو كا  

  .ق.زيد خمفؾ ا :نحك ،ف كاف معرفة فالرفع مرجكح، كا  ذك مكاف قريب
فالصكاب أف  ،االقامة الجسـ قائمن ف ا كما أف الجثة الجسـ قاعدن اعترض بأعف جثة(  قكلو:)

ف الذات كاب بما أفاده في شرح الجامع مف أكيمكف الج ،يقكؿ ال يخبر بأسماء الزماف عف األجساـ
 .كالمراد بيا ما يقابؿ المعنى  ،كالجكىر كالعيف كالجثة ألفاظ متقاربة

كىذا مذىب  ،لخ( بنصب الميمة عمى الظرفية أم حدكث اليبلؿ... إالميمة اليبلؿ قكلو:)
، ا دكف كقتألنو يشبو المعنى في الحدكث كقتن  ؛نو ال تقدير فيو، كذىب بعضيـ إلى أالبصرييف

 . (ٕ)ليو ذىب في التسييؿفأفاد اإلخبار عنو كا  
أكؿ( أم بتقدير مضاؼ ظاىره سكاء أشبيت العيف المخبر عنيا بالزماف المعنى في  قكلو:)
ال يقدر  ف األكؿ، كالحؽ أ"اليكـ خمر" كقكليـ: أكالن  "يرم ربيعالرطب ش" :ـكقكلي ،اا فكقتن تجددىا كقتن 

 ،كعميو يحمؿ كبلـ الناظـ في تسييموفيو مضاؼ بخبلؼ الثاني، فانو يقطع فيو بتقدير المضاؼ، 
كصؼ الزماف أك إضافتو مع جره بفي كنحف  :األكؿ ،كالحاصؿ أف الفائدة تحصؿ بأحد أمكر ثبلثة

، ا فكقتاأف تككف الذات مشبية لممعنى في تحددىا كقتن  :الثاني ،ك في يكـ طيب، أفي شير كذا
اليكـ خمر أم  كقكليـ:تقدير مضاؼ ىك معنى  :الثالث ،يار اسـ لشير ركميالكرد في أ كقكليـ:

 . اليكـ شرب خمر
لخ( ىذا معمـك مما ... إكذىب قكـ منيـ المصنؼ إلى جكاز ذلؾ مف غير شذكذ قكلو:)

كالمبتدأ مخبر أم ألف معناىا غير معيف، كال يجكز االبتداء بالنكرة(  قكلو:)سبؽ فيك قميؿ الجدكل 
عنو كاإلخبار عف غير معيف ال يفيد إال إذا اقترف بو ما بو يحصؿ نكع فائدة كالعيدية في المحمى 

 . بأؿ الذىبية
ككسر ( بفتح النكف رةمً نى  قكلو:ما لـ تفد( أم مدة عدـ أفادتيا فما مصدرية ظرفية ) قكلو:)

مصباح  ق.ار امى ق ابف األثير كالجمع نً :  قاؿ ،عرابد تمبسو األالميـ كساء فيو خطكط بيض كسك 
. 

كرجؿ مف الكراـ عندنا(  قكلو:ك محب )بكسر الخاء المعجمة أم صديؽ أ (ؿٌ فما خً  قكلو:)
 :درأك مق ،لخ... إرجؿ مف الكراـ :كىك إما مذككر نحك ،ىذا ىك المسكغ الرابع الذم ىك الكصؼ

                                                 

 .ُٕٗ/ِالبقرة:   ُ
 زيادة في " أ" .(  (ِ
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ؿ عندنا أم يٍ جى ري  :نحك ،ف كاف فييا معنى الكصؼعمى أحد التقديريف، ككذا إ (ٔ)... إلخرٌ ىى أى  رٌ شى كى 
كبو يعمـ ما في ه كغير  ذكره الخطيب ،ا مف مكصكؼ كمؤمف خير مف كافرككاف خمفن  رجؿ حقير،

ا كاف تمميذن  نوفإ كرحؿ مف الكراـ اإلماـ النككم قكلو:ب/ المصنؼ قصد بٕٓف /كبلـ الشارح قيؿ أ
  .نفعنا اهلل بيما ،النككم لو ةي ا تممذى كفي ابف مالؾ فخرن لو كي

 قكلو:يزيف( بفتح الياء المثناة أك لو مضارع زانو كباع يبيع ضد شاف ) كعمؿ برَّ  قكلو:)
ف الكاؼ ة، كيجاب بأرى مً كعند زيد نى  :قكلو:ال حاجة إليو مع كاؼ التمثيؿ في  (ٕ)كليفس ما لـ يقؿ(

كأشار بيذه الجممة إلى  ،األنكاع المذككرة في النظـ ضمنن الى ما عدا ىذه األمثمة مف أفراد إشارة إ
 .بقية األنكاع التي تتحقؽ معيا اإلفادة أفاده سـ 

لخ( أشار بيذا إلى ما ىك الحؽ مف أف لمتقديـ ... إأف يتقدـ الخبر عمييا كىك ظرؼ قكلو:)
 ؛صيصو بتقديـ الخبر: في الدار رجؿ، لتخكنحك ،يفي التسكيغ كما يؤخذ مف قكؿ الجام مدخبلن 

فيك في قكة التخصيص  ،ألنو إذا قيؿ في الدار عمـ أف ما يذكر بعده مكصكؼ باالستقرار في الدار
 .بالصفة 
ف المبتدأ فيو تخصيص ؛ ألنحك في الدار رجؿ(  قيؿ إنما جاز في الدار رجؿ قكلو:)

ف ؛ ألنو ممتنع، مع أقائـ رجؿ :ىذا مكجكد في نحك  يقاؿبتقديـ حكمو عميو فصار كالمكصكؼ ال 
ا تعيف لمخبرية ف المقدـ إذا كاف ظرفن ركؼ ما ال يتكسعكف في غيرىا أك ألنقكؿ أنيـ يتسعكف في الظ

 .في حاشيتو عمى كافية ابف الحاجب  (ٖ)بخبلؼ قائـ رجؿ كذا أفاده الكيبلني
رجؿ مف  :نحك ، لـ يجزالأم بكصؼ مخصص كالمثاؿ المذككر كا  ف تكصؼ( أ قكلو:)

لعدـ الفائدة كاستشكؿ اعتبار الكصؼ بأنو يمـز منو جكاز قكلؾ حيكاف آدمي في  ،الناس جاءني
نساف في الدارمبتدأ مكصكؼ ف ال؛ ألالدار لعدـ كصؼ المبتدأ مع أنو  ،كامتناع آدمي في الدار كا 

، حدىماتعدد المفظ في أفرؽ بينيما إال ب كمتضمف لمعناه مع صفتو كال ،بمعنى ذاؾ المكصكؼ
ف كافؽ المكصكؼ في مكصكؼ مظنة الفائدة بخبلؼ غيره كا  بأف ال جيبي كأي  ،خركاتحاده في اآل

                                                 

 ة، كالمساف: مادَُّ/ُأمارات الخكؼ. انظر: حاشية الصباف:  المثؿ: "شره أىر ذا ناب" كيطمؽ عند ظيكر  ُ
 ىرَّ 

 زيادة في " ب" .(  (ِ

ا بالمدينػػة، كػػاف مجػػاكرن  مفسػػر مػػف الشػػافعية، محمػػكد بػػف حسػػيف األفضػػمي الحػػازقي الكيبلنػػي الشػػيير بالصػػادقي:(  (ّ
كحاشػػية عمػػى تفسػػير ، الحاجػػب )شػػرح الكافيػػة( البػػفالرسػػالة القدسػػية( فػػي الحكمػػة، ك) :منيػػاكتػػكفي بيػػا. لػػو كتػػب، 
مػػػف سػػػكرة تسػػػع مائػػػة كثػػػبلث كخمسػػػيف  فػػػرغ مػػػف تأليفيػػػا سػػػنةخ( فػػػي األزىريػػػة،  -ة الػػػراكٌم البيضػػػاكم سػػػماىا )ىدايػػػ

كىديػػػػػػة  ُٖٗ/ُنػػػػػػكف كشػػػػػػؼ الظ . انظػػػػػػر:كتػػػػػػكفي سػػػػػػنة سػػػػػػبعيف كتسػػػػػػعمائة لميجػػػػػػرة ،األعػػػػػػراؼ إلػػػػػػى آخػػػػػػر القػػػػػػرآف
 . ُٖٔ/ٕاألعبلـ ك  َِٕ/ّالعارفيف
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اعتبركا التعريؼ كالتخصيص لنكتة تكجد في بعض المكاضع إف العرب  (ٔ)الصفكم :  قاؿالمعنى  
عمى ىذا اندفع اإليراد؛ المكاضع ك  ف لـ يظير أثرىا في بعض، كا  كحكمكا باطراد الحكـ لتمؾ النكتة

ف الحكـ بعدـ صحة إنساف كصحة حيكاف ناطؽ ال ألمر معنكم فييما بؿ لقاعدة حكمكا بيا أل
 .ينفعؾ في مكاضع أفاده سـ  نو؛ فإوي ا لمباب فافيمٍ لنكتة يظير أثرىا في مكضع آخر طردن 

كمحمو ف المجركر ؛ ألأ/  في الخبرٕٓا نحك رغبة /ف تككف عاممة( إما نصبن أ قكلو:)
 . (ٕ)شمكنياأل كاحد كما في عمؿ بريزيف فالمسكغاف يرجعاف لشيء ا نحكالنصب أك جر  

كىك كؿ ما زاد عمى العقد إلى أف  ،كتخفؼ مف ناؼ ينكؼ ،إلى نيؼ( بتشديد الياء قكلو:)
 (ٖ)األشمكنيكقد عدىا  ،شيئيف العمكـ كالخصكص إلىكذكر بعضيـ أنيا ترجع  ،يبمغ العقد الثاني

 : فقمت، كقد نظمتيا عشرخمسة 
      عند عشرٍ  بذي التنكير فابدأْ 

 
 جيدت     مثل حسنى قد أُ  وخمسٍ  

      أو كوصفٍ  واختصاٌص  عمومٌ  
 

 ريدت    قد أُ  والحقيقةُ  وعطفٍ  
 فاعمم       ومعنى الفعلِ  عمالٌ ا  و  

 
 ت يبنإذا مفاجأة أُ  وبعدَ  

 البتدا أو لفظ لول       ولمُ  
 

بيام أُ وكم أيضً    عيدت    ا وا 
 ا     خرقً  كذلك أن تأتي األخبارُ  

 
 فيدت     لعادة أو جواب قد أُ  

 ا     حقًّ  الحالِ  وفي بدء الذاتِ  
 

 يطت   ا باألشموني أُ فذي قطعً  
نو اجتيد في ، يريد أا حاؿ مف فاعؿ أقبمتا مصدر بمعنى زاحفن زحفن  (ٗ)لخ(... إافأقبمت زحفن  قكلو:)  

كنسي بعض ثيابو  ،فزحؼ عمى ركبتيو حتى كصؿ إلييا ،شدة مف رقبائيا ، كقاسىليياالكصكؿ إ
فثكب ليست في ركاية نسيت أم  قكلو:ك  ؟فمـ يدر كيؼ خرج مف عندىا ،ألنيا ذىبت بفؤاده ؛عندىا

 .افة يليختفي األثر عمى الق ؛كثكب أجر عمى األرض قكلو:ك  ،(٘)نسيتو عند المحبكبة

                                                 
، كلػػد سػػػنة محمػػد بػػف عبػػداهلل، أبػػك الخيػػػر، قطػػب الػػديف الحسػػني الحسػػيني، المعػػركؼ بالصػػفكمىػػك عيسػػى بػػف (  (ُ

، كمختصػر النيايػة البػف : شػرح الكافيػة البػف الحاجػبلو كتب، منيػا .، كتكفي سنة ثبلث كخمسيف كتسعمائةتسعمائة
 .َُٖ/ٓكاألعبلـ  ِٕٗ/ٖ: شذرات الذىب األثير. انظر

 
 .  ُّٗ/ُشرح األشمكني (  (ِ

 .   ُِٗ/ُشرح األشمكني (  (ّ

 .ُٕٕ/ُالبيت: فأقبمت زحفا عمى الركبتيف      فثكب نسيت كثكب أجرت   ابف عقيؿ:   ْ
 زادة في " أ"  .(  (ٓ
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كالثػاني  ،ذكػره الشػارح :فػاألكؿ ،ف تكػكف دعػاء( أم لشػخص أك عميػوالحادم عشػر أ قكلو:)
ٍيؿه ًلٍمميطىفًِّفيفى  :نحك كى

كىك ككف النكرة في معنػى الفعػؿ كمػا  ،كاحد كىذا كما بعده يرجعاف لشيء (ُ)
نما تأخر  :الرضي قاؿ ،أم ممتبسة بمعناه التضمني مف التباس الداؿ بالمدلكؿ األشمكني،عبر بو  كا 
 :قمػػت:لػػك قػػدمت الخبػػر ك  إذ ،لتقػػدـ األىػػـ كالتبػػادر إلػػى مػػا ىػػك المػػراد ؛سػػبلـ عميػػؾ :نحػػك الخبػػر فػػي

كعمػػى  .ق.المػػراد عميػػؾ المعنػػة ا أفالمعنػػة فػػيظف  إلػػىفقبػػؿ أف تقػػكؿ سػػبلـ ربمػػا يػػذىب الػػكىـ  ،عميػػؾ
 إلػػىكيػػؿ ربمػػا يػػذىب الػػكىـ   يقػػاؿكقيػػؿ لػػو فقبػػؿ أف  "كيػػؿ لػػو" :لػػك قػػدـ الخبػػر فػػي نحػػك  يقػػاؿقياسػػو 

 .النحاة مثبل أفاده الشنكاني 
 قكلو:ىك كما بعده داخبلف في الكصؼ كما عمـ مما تقدـ ) (لخ... إالثالث عشر قكلو:)

كىك مثؿ يضرب في ظيكر  ،اا أم مصكتن ( أم جعؿ ذا الناب كىك الكمب ميرن ذا نابو  أىرٌ  شرٌ 
 . رٌ أمارات الشٌ 
 ،كأضاء بمعنى أنار ،ف السرمسرينا م  (ٕ)ب/(ٖٓلخ /... إسرينا كنجـ قد أضاء قكلو:)
 قكلو:كالشاىد كقكع النكرة بعد كاك الحاؿ في  ، النجـ كؿ مضيء،ا الكجو الشارؽيَّ حى كالمي  ،كبدا ظير

 .كنجـ
كىك  ،لخ( ىذا كالمذاف بعده ترجع إلى مسكغ كاحد... إالسابع عشر أف تككف قكلو:) 

أف يككف أم ب (ٖ)األشمكنيما عير بو ك ،يككف أحد المتعاطفيف يجكز االبتداء بو أفالعطؼ بشرط 
 .حدىما معرفة أك نكرة مسكغة أ

نحك زيد كرجؿ قائماف( اعترض بأنو إذا امتنع رجؿ قائـ فأم أثر لعطفو عمى ما  قكلو:)
بأف حرؼ العطؼ لما  جيبي كأي  ،أك عطؼ ذلؾ عميو في تجكيزه مع قياـ المانع ،يجكز االبتداء بو

، كال نسمـ قياـ فالمسكغ في أحدىما مسكغ في اآلخر ،الكاحد لشيءا جعؿ المتعاطفيف كاكاف مشركن 
الكاحد اقتضت جكاز ذلؾ مع أكؿ األمر ال أف رجؿ قائـ امتنع  المانع؛ ألف صيركرة الكبلـ كالشيء

 . (ٗ)ثـ بالعطؼ جاز ذكره الشمني
 ،بيا ف إبياـ النكرة ىك المقتضى لعدـ صحة االبتداءأكرد عميو أبيمة( مأف تككف  قكلو:)

 ،كقصد اإلبياـ مف جممة مقاصد البمغاء ،بياميابأف المراد مقصكد إ جيبي كأي  ؟افكيؼ يككف مسكغن 
 . ق.جعؿ المسكغ قصد اإلبياـ ا ،فإذا كجد في كبلميـ نكرة مبتدأ بيا كلـ يظير ليا مسكغ

كفتح  ،ةكبالعيف الميمم ،كفتح الراء ،ة بضـ الميـسعى رى لخ( المي ... إمرسعة بيف أرساغو قكلو:)
 ؛ا معاذةا مرسعن األعمـ المرسعة مثؿ المعاذة كاف الرجؿ مف جيمة العرب يعقد سيرن  :  قاؿ ،السيف

                                                 
 .   ُالمصطففيف (  (ُ
 .ٕٗ/ُالبيت: سربنا كنجـ قد أضاء مذ بدا             ميحيَّاؾ أخفى ضكؤه كؿَّ شارؽ        شرح ابف عقيؿ:   ِ
 ساقط في " ج " . ( (ّ

 زيادة في " أ" .(  (ْ
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مرسعة كمرصعة كالمرسع أف يخرؽ سير ثـ يدخؿ فيو   يقاؿك  ،مخافة أف يمكت أك يصيبو ببلء
ف كاألرساغ جمع رسغ بالغيف المعجمة كىك مف اإلنسا ،كما تسكل سيكر المصاحؼ ،طرؼ سير

كييس يبتغي أم يطمب  ،كالعسـ بالعيف الميممة اعكجاج في الرسغ ،مفصؿ ما بيف الكؼ كالساعد
ف الجف ؛ ألا ىك الحيكاف المعركؼ تزعـ العرب أف مف عمؽ كعبو عميو لـ يضره عيف كال سحرأرنبن 

ا إال أنيا خبره بيف أرساغو كساغ االبتداء بي ،مرسعة مبتدأ قكلو:ك  ،فى ضٍ حً ألنيف يى  ؛تجتنب األرانب
ىة في البيت بكي  قكلو:ل كالجممة في محؿ نصب صفة ثانية ،كىك محؿ االستشياد ،لـ يرد بيا معيف

 :، كىكقبمو
 وىة     ل تنكحي بُ  أبا ىندٍ 

 
     (1)أحسبا توُ عميو عقيقُ  

أم أ/ عميو عقيقتو ٖٓ/ قكلو:كىة بضـ الباء الرجؿ األحمؽ الذم ال خير فيو ك كالبي  ،لخ... إمرسعة 
اء كالسيف أحسبا بالح قكلو:، ك فيك ال يتنظؼ كال يحمؽ رأسو ،شعره الذم نزؿ بو مف بطف أمو

بو عسـ...  قكلو:، ك مذمكمة عند العرب ،الحمرة إلىكىي صيبة تضرب  ،الميممتيف مف الحسبة
حاصؿ ، كالأنو قصير الذراع يصيد األرنب يعني ،لخ... إايبتغي أرنبن  قكلو:ك  ،كىةلخ صفة ثالثة لبي إ
ذ لك كاف ، إنو جباف، كأكال حسف لكف بو ،كال نظافة ،ف المراد ذـ ذلؾ الرجؿ بأنو ال خير فيوأ

 :، كبعد ىذا البيتلقصر ذراعو ؛نو ال يصمح إال لصيد األرنب، كأا لما كضع عميو المرسعةشجاعن 
 بيا     كعِ  في ساقةِ  ليجعلَ 

 
      (2)أن يعطبا المنيةَ  حذارِ  

ة قى كالمً  ،كأكدل ىمؾ ،فالخبر محذكؼ ،أم لكال اصطبار مكجكد (ٖ)لخ(اصطبار... إلكال  قكلو:)  
نما كاف ما ذكر مسكغن ، (ٗ)كالظعف الرحيؿ ،مضت قمت:كاست ،بٌ بكسر الميـ الحي  لحصكؿ الفائدة  ؛اكا 

 .اع الجكاب عمى كجكد الشرط بتعميؽ امتن

                                                 
كمجمػػؿ  َُِ/ُكالجػػيـ  ِٕٕ/ُكجميػػرة المغػػة  ْٔ/ُيضػػاح كالتنبيػػو كاإل ُِٖلقػػيس فػػي ديكانػػو البيػػت المػػرئ ا(  (ُ

 . ُُٔ/ٖكببل نسبة في المخصص  َّٓ/ُالمغة 

 .ّّٔ/ُي العيف كببل نسبة فُُِٗ/ّ كالصحاح ِٗ/ِكتيذيب المغة  ُِٖالبيت المرئ القيس في ديكانو (  (ِ

 البيت: لكال اصطبار ألكدل كؿٌّ مقو          لما استقمت مطاياىف لطعف  ّ

 ساقط في " ج " .(  (ْ
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المراد بو  ،كسككف التحتية ،ميممةر بفتح العيف اليٍ لخ( العى ... إف ذىب عير  فعيرإ قكلو:)
ط الرجؿ رىٍ  الرٍىط سيد،ف ذىب مف إر القكـ سيدىـ، أم يٍ عى  (ٔ)في الصحاح :  قاؿىنا السيد 

كيركم  ،كيطمؽ عمى ما دكف العشرة مف الرجاؿ ،بسككف الياء أفصح مف فتحيا قكمو كعشيرتو
كقد  ،فبل حاجة لنا بو ،نا غيرهأم أف مضى عير فعند ،فعير في الرباط كالمراد بو حينئذ الحمار

 ،الرباط ما تشد بو الدابة :  قاؿف ،(ٕ)اقتصر عمى ىذه الركاية العبلمة الميداني في كتاب األمثاؿ
لمصائد إف ذىب عير فمـ يعمؽ   يقاؿ ،كترؾ الغائب كأصمو ،كىك مثؿ يضرب في الرضا بالحاضر

 .لذم ينبغي أف يعكؿ عميو بالمعنى كىذا ىك ا .قفاقتصر عمى ما عمؽ ا. في الحبالة
دعاء ا كالفى ىك مف قصيدة لمفرزدؽ ييجك بيا جريرن  (ٖ)لخ(... إكـ عمة لؾ يا جرير قكلو:)

كقيؿ ىي التي أصاب رجمييا  ،بفتح الفاء كبالمد ىي التي اعكجت أصابعيا مف كثرة حمبيا المبف
د ىي الناقة التي أتى عمييا شار بكسر العيف جمع عشراء بضميا مع المكالعً  ،مف كثرة المشي دعه فى 

كعمة مميزة  ،كـ خبرية أففالجر عمى  ،كعمة ركم بالحركات الثبلث ،مف زمف حمميا عشرة أشير
، ككـ كاالستفياـ عمى سبيؿ االستيزاء كالتيكـ ،كـ استفيامية كىي مميزة ليا أفكالنصب عمى  ،ليا

كفيو الشاىد  ،عمة مبتدأ أفع عمى ب/ في محؿ رفع عمى االبتداء خبره قد حمبت كالرفٗٓ/ عمييما
كمميزىا  ،كالعامؿ فيو قد حمبت ،ككـ عمى ىذا في محؿ نصب ،لؾ كخبره قد حمبت قكلو:كصفت ب

نما  ،جعمت استفيامية فإكمنصكب  ،ف جعمت خبريةإ ،محذكؼ كىك مجركر حمبت عمى  :  قاؿكا 
كالضمير في حمبت عائد  ،ذلؾف منزلتيف أدنى مف ؛ أللكراىتو ذلؾ منيف ؛كلـ يقؿ حمبت لي إشارة

ك أنو حذؼ كصؼ عمة لداللة ، أأم حمبت كؿ مف العمة كالخالة كلذا لـ يقؿ حمبتا ،عمى كؿ
 . ؿٍ تأمَّ  ،كصؼ خالة عميو

  يقاؿف ال حاجة ليذا لذكره لو فيما سبؽ إال أ (لخ... إكقد أنيى بعض المتأخريف قكلو:)
 .كما لـ أذكره إلخ  قكلو:أعاد تكطئة ل

التقدـ  ،ف لمخبر في نفسو حالتيفأشار بذلؾ إلى أخرا( تؤ كاألصؿ في اإلخبار إف  :قكلو)
أك باعتبار ذلؾ  اا أك جائزن كاألصؿ منيما التأخر مف حيث ىك بقطع النظر عف ككنو كاجبن  ،كالتأخر

 قكلو:الجكاز ب إلىكقد أشار  ،كجكازىما ،ككجكب التأخير ،كجكب التقديـ ،يككف لو ثبلثة أحكاؿ
لىفامنعو قكلو:لى كجكب التأخير بكا   إذ ال ضررزكا التقديـ كجك   قكلو:كجكب التقديـ ب ... إلخ، كا 

 .لخ .. إكنحك عندم درىـ

                                                 
 .  ِٓ/ُمجمع األمثاؿ (  (ُ

 .   ّٕٔ/ِالصحاح (  (ِ

 .ُِٖ/ُالبيت: كـ عمة لؾ يا جرير كخالة      فدعاء قد حمبت عمى تد عشارم      شرح ابف عقيؿ:   ّ
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كليس المراد بالجكاز استكاء الطرفيف لما عممت مف  ،كجكزكا التقديـ( أم لـ يمنعكه قكلو:)
إذ في النظـ ظرفية أم حيث لخ( أشار بو إلى أف ... إإذا لـ يحصؿ قكلو:أف التأخير ىك األصؿ )

 . أف تككف تعميمية أم ألنو ال ضرر كيحتمؿ ،ال ضرر
جماع عمى جكاز ىذا المثاؿ يمكف نو بتسميـ صحة نقؿ اإللعؿ كجيو أ كفيو يحث( قكلو:)

 قاؿك  ،نقؿ المنع في غيره عف الككفييف ال يغتفر في غيره فصحٌ  نو يغتفر في المجركر ماأ  يقاؿأف 
كمف منع لـ يره كمف حفظ  ،(ٔ)أف كجيو ىك أف المجكز رآه في بعض الكتب بعضيـ يحتمؿ : 
 . ٍر فتدبَّ  ،ة عمى مف لـ يحفظ كفيو ما فيوجٌ حي 

... قد ثكمت أمو مف كنت قكلو:أم مبغكض مف يبغضؾ ) مشنكء مف يشنؤؾ( قكلو:)
ا أم بن كمنتش ،ككاحدة بالنصب خبر كنت ،ب أم فقدتمف باب تعً  ،ت بكسر الكاؼثًكم (ٕ)لخ(إ

رثف بضـ الباء المكحدة كزاف بندؽ كبالثاء المثمثة مف السباع كالطير الذم ال يصيد متعمقنا، كبي 
نو برتف بالتاء الفكقية بعضيـ مف أ فما ذكره (ٖ)أ/ بمنزلة الظفر مف اإلنساف ذكره في المصباحٗٓ/

 .غير صكاب
كأراد  ،تي في البيت قبمومطيأسكؽ  قكلو:الجار متعمؽ ب (ٗ)لخ(... إإلى ممؾ ما أمو قكلو:) 

كالمصاىرة  ،ا قبيمتيفميب بضـ أكليما اسمن كمحارب ككي  ،بالممؾ الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف
 .صاىرت إلييـ إذا تزكجت منيـ  (٘)في المصباح :  قاؿ ،بمعنى التزكج

كقد قدمنا  قكلو:) بك أمو مف محاربكالمعنى ليس أ ،لخ(... إمبتدأ مؤخر فأبك قكلو:)
فبل  ،لخ.. إف بعضيـ نقؿ اإلجماع مف البصرييف كالككفييففإ قكلو:إف كاف المراد بو لخ( ... إنقؿ

نعـ  قكلو:ف كاف المراد بو في المجركر فيككف الخبلؼ فيو فقط، كا  ألنو إنما نقؿ الجكاز  ؛يبلئـ ىذا
نما ىك حكاية مذىبيـ ثـ  ،فميس في ىذا ذكر خبلؼ عندىـ ،لخ.. إمنع الككفيكف  قكلو:رده بكا 

... نعـ منع قكلو:كقد أجاب بعضيـ عف ذلؾ بأف المراد بذلؾ  ،كالحؽ الجكاز كذا ذكره ابف الميت
، كمعنى ذكر الخبلؼ فيو أنيـ مخالفكف لمبصرييف ال بمعنى أف الككفييف مختمفكف فيما بينيـ ،لخإ
 .ا ذ ليس ىذا مرادن إ

ا كأشار بذلؾ إلى أنيما اسمن  ،لتعريؼ كالتنكيرشمكني أم في األا :  قاؿا( رن كٍ ا كني فن رٍ عي  قكلو:)
ف ىذا مقصكر عمى ، كفيو أع الخافض، كأنيما منصكباف عمى نز مصدريف بمعنى التعريؼ كالتنكير

كاألصؿ حيف يستكم عرؼ  ،فالحؽ جعميما منصكبيف عمى التمييز المحكؿ عف المضاؼ ،السماع
                                                 

 في " ج " .ساقط (  (ُ

 .ُْٖ/ُالبيت: قد ثكمت أمَّو مف كنت كاحده       كبات منتشينا في برثف األسد      شرح انف عقيؿ:  ِ
 .   ّّٕ/ُالمصباح المنير (  (ّ

 .ُْٖ/ُالبيت: إلى ممؾ ما أم و مف محارب        أبكه كال كانت كميب تصاىره      شرح ابف عقيؿ:  ْ
 .    ّْٗ/ُالمصباح المنير (  (ٓ
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ف كاف أف يستكيا في مطمقوأي التعريؼ يف كنكرىما كالمراد باستكائيما فأى الجزٍ  حدىما اعرؼ مف ، كا 
ة محضة كالمراد باستكائيما في التنكير أف يككف كؿ منيما نكر  ،كلك كاف األعرؼ ىك الخبر ،اآلخر

 .أك نكرة مسكغة 
ٍزءابياف( حاؿ مف الفاعؿ عادمي قكلو:) بياف بمعنى المبيف أم يستكم كال ،ف، كىك جي

 . (ٔ)حاؿ عدـ البياف لممبتدأ منيما كالخبرف في التعريؼ كالتنكير في الجزءا
 ،فخرج الرافع لمبارز ،إذا ما الفعؿ( أم الفعؿ المعيكد كىك الرافع لمضمير المستتر قكلو:)

كقد نبو عمى ىذا الشرط في الكافية الكبرل  ،زيد ما قاـ إال ىك :كالمنفصؿ نحك ،االزيداف قامى  :نحك
كحذؼ  ،المعرب كفي ىذا التركيب حذؼ لدليؿ قاؿلشارح فيقيد بو كبلمو ىنا كيندفع بو اعتراض ا

كأما الثاني فحذؼ  ،أما األكؿ فيك حذؼ جكاب إذا لداللة الكبلـ عميو ،ب/ دليؿ كقمبَٔلغير/
إذا ما الخبر كاف  ،حقو أف يقكؿ كذا، ككاف ف المحدث عنو الخبر، كأما الثالث فؤلنعت الفعؿ

مير المبتدأ ض إلىما الخبر كاف الفعؿ المسند  إذاا كىك خاص بالشعر كأصؿ التركيب كذ ،الفعؿ
  .ق.عمى المبتدأ االمفرد فامنع تقديمو 

ال  قكلو:) كاف الخبر( أم كاف الخبر بحسب الصكرة المحسكسة ال بالنظر لنفس األمر كا 
 .إنما ىك الجممة مف الفعؿ كالفاعؿ ال الفعؿ كحده  ،فالخبر حقيقة

ا فيو كىك حاؿ مف كالتقدير منحصرن  ،سـ مفعكؿ حذفت صمتوا( بفتح الصاد ارن منحصى  قكلو:)
 :نحك ،في الحاؿ الحاؿ مف المضاؼ إليو ككف المضاؼ عامبلن  ، كسكغ مجيءالياء في استعمالو

 ًميعان ـٍ جى ًإلىٍيًو مىٍرًجعيكي
(ِ). 

( قكلو:)، لخ ... إذم الـلأم أك كاف الخبر مسند المبتدأ  أك كاف مسندا( قكلو:)  أك الـز
... كأفضؿ مف زيد قكلو:لخ )... إا عمى ذم عمى تقدير مكصكؼ أم مسند المبتدأ الـزبالجر عطفن 

ك عمؿ ا لمحذكؼ أكىك ككنو كصفن  ،اف لكؿ مف النكرتيف مسكغن ؛ أللخ( مثاؿ الستكائيما في التنكيرإ
 .المعنى باختبلؼ الغرض ، كيختمؼ النصب في محؿ المجركر

 أصمو بنكف لنا فحذؼ النكف لئلضافة كمراده أف أكالن  (ٖ)لخ(... إبنكنا بنك أبائنا قكلو:)
 ،بناتنا مبتدأ ،لخ.. إبناتنا بنكىف قكلو:ك  ،آبائيـ بخبلؼ أكالد البنيف إلىالبنات ال ينتسبكف إلييـ بؿ 

باعد صفة الرجاؿ جمع ، كاألكالجممة خبر األكؿ ،كأبناء الرجاؿ خبر عف الثاني ،كبنكىف مبتدأ ثاف
 .أبعد

كقد جاء التقديـ مع  قكلو:ا سبؽ )لخ( قد عممت جكابو مم... إيقتضي كجكب تأخير و:قكل) 
 .ا بمعنى انفرد أم جاء التقديـ حاؿ ككنو شاذ   ذَّ ا( مصدر شى ال شذكذن إ

                                                 
 زيادة في " أ" .(  (ُ

 .    ْيكنس (  (ِ

 .ُٖٕ/ُشرح ابف عقيؿ:           بنكىف أبناء الرجاؿ األباعدبنك أبنائنا كبناتنا           البيت: بنكنا  ّ
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كفي نسخة يرتجي كالمعكؿ  ،يبتغي أم يطمب (ٔ)لخ(... إفيارب ىؿ إال بؾ النصر قكلو:)
 قكلو:اء يرتجى إال بؾ كال االعتماد في األمكر إال عميؾ )عد، كالمعنى ما النصر عمى األاالعتماد

ك ك البلـ داخمة عمى المبتدأ محذكؼ أم ليـ زائدة أبأف البل ا( أم أك مؤكالن كقد جاء التقديـ شذكذن 
 .أنت كقيؿ غير ذلؾ 

مف جرير  قكلو:لشاىد ك كفيو ا ،نت مبتدأ، كألخالي خبر مقدـ (ٕ)لخ(... إنتخالي أل قكلو:)
كجرير مبتدأ خبر  ،كاسميا مستتر ،كفعؿ الشرط كاف محذكفة شانية ،ف مف شرطيةيحتمؿ أ خالو
ت البلـ لمجاـز كأصمو يناؿ فمما أسكن ،كنيؿ جكاب الشرط فيك مجزكـ ،كالجممة خبر كاف ،خالو
كيجكز في  ،كيكـر معطكؼ عميو ،أ/ عمى أصؿ التقاء الساكنيفَٔت األلؼ كحركت بالكسر /حذف

كفي كثير مف النسخ  ،بلء بفتح العيف ممدكد بمعنى الشرؼكىك يكـر كالعى  ،عمى تقديرىذا الرفع 
 .كىك بمعنى الرفعة فيككف مده لمضركرة  ،ضبطو بضميا

غبلـ مف  :نحك ،كأسماء االستفياـ( أم الشرط كفي معناىما ما أضيؼ إلييما قكلو:)
؛ الكتسابو الشرطية أ مستحؽ لمتصدرفغبلـ في ىذا التركيب مبتد ،معو أقـٍ  كغبلـ مف يقـٍ  ،عندؾ

ىذه الجممة قرط لغبلـ ال لمف ككذا أقـ معو جكاب  ،ا كىك مف كيقـلى اسـ الشرط كضعن بإضافتو إ
كالجممتاف لو ال  ،ف اسـ الشرط صار في ىذا التركيب ىك المضاؼأكالحاصؿ ، (ٖ)لغبلـ ال لمف
أم مع ذلؾ الغبلـ ذكره  ،قمت معوغبلـ لشخص  ـٍ قي يى  فٍ ذلؾ فالمعنى إ فاعمـٍ  ،لمضاؼ إليو

 ؿٍ ككأنيا خمعت ذلؾ عف المضاؼ تأمَّ  ،فمف في ىذه الحالة مجردة عف االستفياـ كالشرط ،الناصر
 . (ٗ)ينقمو شيخنا العبلمة المدابغ

بالرفع نائب فاعؿ  "كتقدـ" ،ـ بفتح الزامخبره ممتزى  ،لخ( نحك مبتدأ... إكنحك عندم قكلو:)
يمـز عمى ىذا   يقاؿكالجممة خبر نحك ال  ،كممتـز خبر مقدـ ،امبتدأ مؤخرن  ممتـز كيجكز جعؿ تقدـ

ذا عمؿ فيو بالحمؿ عمى الفعؿ أما مف ، كىك ممتنع ألنا نقكؿ محاه إتقدـ معمكؿ المصدر عميو
 . حيث ككنو مبتدأ فبل أفاده المعرب

                                                 

ؿ       شرح ابف عقيؿ:   ُ  .ُٖٗ/ُالبيت: كيا رب ىؿ إال بؾ النصر يبتغى     عمييـ كىؿ إال إليؾ المعكَّ
 .َُٗ/ُني ألنت كمف جرير خالو     ينؿ العبلء كيكـر األخكاال      شرح ابف عقيؿ: البيت: حنا  ِ
 ساقط في " ج " .(  (ّ

ىػػػك الشػػػيخ المحػػػدث الفقيػػػو النحػػػكم العبلمػػػة حسػػػف بػػػف عمػػػى بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػداهلل الشػػػافعي األزىػػػرم المعػػػركؼ (  (ْ
 ،عممػػاء عصػػره كالشػػيخ منصػػكر المنػػكفييؼ عمػػى تتممػػذ بػػاألزىر الشػػر  –لسػػكنو بحػػارة المػػدابغ بالقػػاىرة –بالمػػدابغي 

كحاشػػية عمػػى  ،كشػػرح عمػػى األجركميػػة ،ية عمػػى شػػرح األشػػمكني عمػػى األلفيػػةحاشػػ منيػػا: ،كمحمػػد الػػكزازم. لػػو كتػػب
كذكػػر الزبيػػدم أنػػو تػػكفي سػػنة سػػبع كسػػبعيف كمائػػة  ،، تػػكفى سػػنة سػػبعيف كمائػػة كألػػؼ ىجريػػةشػػرح األربعػػيف النككيػػة

كاألعػػػبلـ  َُ/ُِلتكفيقيػػػة كالخطػػػط ا ِٗٗ-ِٖٗ/ِكىديػػػة العػػػارفيف  ِٖٗ-ِٕٗ/ُار : عجائػػػب اآلثػػػكألػػػؼ. انظػػػر
ِ/َِٓ . 
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ة؛ رى مً كعند زيد نى  قكلو:ىذا مكرر مع ما سبؽ في   يقاؿلخ( ال كنحك عندم درىـ... إ قكلو:)
ا في أف المسكغ التقديـ بؿ يحتمؿ أف المسكغ االختصاص أك ما تقدـ ا نقكؿ ما تقدـ ليس صريحن نٌ أل

 .ال يفيد كجكب التقديـ كما ىنا أفاده كما ذكره سـ 
طار مثؿ سبب كأسباب ، كالجمع أكٍ الكطر الحاجة:  (ٔ)في المصباح قاؿكلي كطر(  قكلو:)

 .. أم ال يصاغ منو فعؿ ق.كال يبني منو فعؿ ا
 ذا ظرؼ مضمفمؽ بمحذكؼ أم يمتـز تقدـ الخبر، كا  لخ( كذا متع... إذا عادكذا إ قكلو:)

كمضمر  ،كعميو متعمؽ بعاد كالضمير عائد عمى الخبر بتقدير مضاؼ أم مبلبسة ،معنى الشرط
ياء مف بو تعكد كال ،عنو متعمقاف بخبرك كما نعت لمحذكؼ أم مبتدأ كبو  ،فاعمو كمما متعمؽ بعاد

ذا ، كجكاب إا حاؿ مف الياء في بوا بتخفيؼ الياء أم مفسرن كمبينن  ،لى ما، كمف عنو إلمخبر
 ب/ُٔالسيكطي / :  قاؿعاد عميو ضميره مف المبتدأ  إذانو يجب تقديـ الخبر ، كالمعنى أمحذكؼ

ككاف  ،كعسر الفيـككثرة الضمائر المقتضية لمتعقيد  ،نت ترل ما في عبارة المصنؼ مف القبلقةكأ
 يمكنو أف يقكؿ كما في الكافية:

      ضميرٌ  لخبرٍ  عدْ وأن يَ 
 

      (2)لو التأخير من مبتدأ يوجبُ  
 ::  قاؿا لك كأيضن  

 كذا  إذا عاد عيو مضمر     
 

 و التصدر    من مبتدأ أو حقَّ  
نو يغني عف أل ؛نما كاف أخصر كأحسف كأجمع، كا  جمع منو ذكره الخطيبلكاف أخصر كأحسف كأ 

ا البيت بعده   .أيضن
ك لغيره نحك أم يستحؽ الخبر التصدير إما لذاتو كمثاؿ الناظـ أذا يستكجب( كذا إ قكلو:)

لى كال يحتاج إ (ٖ)كالمراد التصدير في جممتو فبل يرد نحك زيد أيف مسكنو ،صبيحة أم يـك سفرؾ
 .التقييد بالمفرد 

 قكلو:قدـ أم قدـ خبر المبتدأ المحصكر فيو ) و:قكلمفعكؿ مقدـ ب كخبر المحصكر( قكلو:)
 إلىاتباع أحمدا(أم نحف مقصكركف عمى اتباع أحمد صمى اهلل عميو كسمـ ال نتجاكزه  إال نال كما
نبياء عمييـ الصبلة صمى اهلل عميو كسمـ مقصكر عمينا إذ ىك نبي األتباعو ، كليس المراد أف أغيره

 .كالسبلـ 

                                                 
 .  َّٕ/ِالمصباح المنير (  (ُ

 . َّٕ/ُالبف مالؾ شرح الكافية، (  (ِ

 ساقط في " ج " .(  (ّ
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 ،رة بالتاء الفكقية خبر مقدـمكعمى الت ،فمثميا مبتدأ مؤخر ا(ا زبدن عمى التمرة مثمي قكلو:)
فمثؿ  ،بالظرؼ كعمييما أك فاعبلن  ك مبتدأن ا أأك بيانن  كيجكز رفعو بدالن  ،ا منصكب عمى التمييزكزبدن 

 .ق.عراب أك بناء امى الحاؿ مف النكرة كفتحتو فتحة إمنصكب ع
 إسبلمي ا اشاعرن  سكدى ا أككاف عبدن  ،يب بضـ أكلوصو ني قال (ٔ)لخ(... إجبلالن أىابؾ إ قكلو:)

جبلالن نو إال بأمر أا لـ يتسبب قط عفيفن  عمى  القتدارؾ، كالمعنى أىابؾ ال جموا مفعكؿ ألأم تعظيمن  كا 
كالشاىد في مؿء عيف حبيبيا  ،ف العيف تمتمئ بمف تحبو فتحصؿ الميابة؛ ألا لقدرؾعظامن بؿ إ

 .حيث كجب فيو تقديـ الخبر 
ذا عاد ضمير في الفاعؿ عمى مفعكؿ أم فيما إلخ( ... إفي جكاز ضرب غبلمو و:قكل)
نو ، فإظيكره ؿٍ فميتأمَّ  ،الفرؽ أم الفرؽ ظاىر إلىلخ( الضمير راجع ... إكىك ظاىر قكلو:بعده )
السؤاؿ المفيكـ مف المقاـ بدليؿ  أكالتكقؼ  إلىرجكع الضمير  األكلىكذا قيؿ كلعؿ  بالتأمؿيظير 
 . ٍر فتدبَّ  ،بو األمرلك كاف الفرؽ ظاىر لـ يحتج  إذالتأمؿ ب األمر

فيك جكاب سؤاؿ مقدر  ،لخ... إا فالفرؽذا كاف ما ذكر ظاىرن أم كا  لخ( ... إكالفرؽ قكلو:)
 .أ/ ُٔا( أم فيو /محصكرن  قكلو:مختمؼ( أم كىك االبتداء كالجار ) قكلو:)

 جيبي ؛ ليكافؽ مف عندكما، كأي الفلخ( اعترض بأف المناسب تقك ... إكما تقكؿ زيد قكلو:)
 . اآلخرليف يجيب كيسكت ك حد المسؤ أف أباحتماؿ 
كقعت قبؿ ما ال يستغني عنيا فمحميا  إف أنياالضابط في كيؼ  أفكيؼ زيد( اعمـ  قكلو:)

جعمت كاف  أفخبر كفي كيؼ كنت نصب  ألنيا ؛فمحميا في كيؼ أنت رفع إلييابحسب االفتقار 
طبلؽ ،اثانين  ا نصب مفعكالن يدن ناقصة كفي كيؼ ظننت ز  بعضيـ الخبرية عمييا في ىذا النكع  كا 

 ،ما عمى الحاؿبؿ ما يستغني عنيا فمحميا النصب، أف كقعت ق، كا  قبؿ الناسخ األصؿاعتبر فيو 
 "؛كيؼ فعؿ ربؾ" ا نحك:مطمقن  مفعكالن  أكجعمت كاف تامة  إف ؟ككيؼ كاف زيد ؟كيؼ جاء زيد :نحك

 .جيكرم في شرح مختصر البخارم أفاده سيدم عمى األالقتضاء المقاـ ذلؾ 
المرض  مف باب تعب فيك دنؼ إذا الزمو ادنؼ دنفن  (ٕ)في المصباح قاؿدنؼ(  قكلو:)

 .ك نحكه المريض مف الحب أخذه مف المقاـ أ بعضيـ الدنؼ قكلو:ف .ق.ا
كقعت  ىك مف المنسرح كجممة كالرأم مختمؼ اسمية (ٖ)لخ(... إنحف بما عندنا قكلو:)

 .نحف بما عندنا راضكف  قكلو:كالشاىد  ،حاالن 
 ،نفسوا نحف لممعظـ ك :  قاؿخ( تكمؼ قكـ ف... إلالتقدير نحف بما عندنا راضكف قكلو:)

نا :بؿ تجب المطابقة نحك ،نحف قائـ :ذ ال يحفظ مثؿ؛ إره ظى كفيو نى  ،كراض خبر عنو لنحف  "كا 
                                                 

 .ُْٗ/ُالبيت: أىابؾ إجبلال كما بؾ قدرة    عميَّ كلكف كؿء عيف حبيبيا     شرح ابف عقيؿ:  ُ
 .  َُِ/ُالمصباح المنير  ( (ِ

 .ُٔٗ/ُالبيت: نحف راضكف بما عندنا كأنت بما       عندؾ راض كالرأم مختمؼ       شرح ابف عقيؿ:  ّ
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نا "،الصافكف  :بدليؿ قكلؾ ؛تعميؿ غير صحيح قكعيما مكقع المفرد(لك  قكلو:) (ٔ)"لنحف المسبحكف "كا 
 . ؟أزيد قائـ :في جكاب ،نعـ

 تعميؽ عمى قكلو تعالى: كالبلئي يئسف مف المحيض مف نسائكـ"كالظاىر أف المحذكف قكلو:)
 أفالقتراف الخبر بالفاء مع  ؛كما بينيما خبر ،ا عمى البلئي قبمولـ يجعؿ البلئي معطكفن  إنمامفرد( 
ا لك جاز ذلؾ كأيضن  ،لتنزيمو مف المبتدأ منزلة الجكاب مف الشرط ؛المقركف بيا يجب تأخيرهالخبر 

 . بح المفظينو ال يجكز لمقي ، مع أالستدعى جكاز زيد قائماف كعمرك
 قكلو:ك  ،نيا ال يمييا المبتدأ، فإا مف التحضيضيةكبعد لكال( أم االمتناعية احترازن  قكلو:)

فيذا متحتـ  ،لكال زيد أم مكجكد :نحك ،اا مطمقن كاف الخبر ككنن  إذاكذلؾ  ،اا أم في غالب أحكاليغالبن 
دؿ عميو دليؿ جاز  إفف ىذا ، فإلكال زيد محسف ليمكت :نحك ،اا مقيدن كاف ككنن  إذافخرج ما  ،الحذؼ
الحذفو  ف في إ  يقاؿكطة فيتعيف محؿ الكجكب فبل فالغمبة في كبلـ الناظـ مضب ،كجب ذكره كا 

 . ؿٍ مَّ ، تأحتـ :  قاؿا ثـ ب/ غالبن ِٔ/ :  قاؿا حيث ـ تنافين كبلـ الناظ
ذ الكاك فيما ذكره تحتمؿ أم كانت ظاىرة في إفادة المعية إ (ٕ)عينت مفيكـ مع( قكلو:)

الكاؼ زائدة كمثؿ(  قكلو:كما صنع مخمكقاف أك معمكماف ) : كؿ صانع يقاؿكأف  ،غير المعية
ـ( بكسر الحاء كفتح الكاؼ متعمؽ كى بالحً  قكلو:ا )( أم متعمقن امنكطن  قكلو:ضمرا( أم حذؼ )أ قكلو:)

 (ٖ)لخ(... إلكال أبكؾ كلكال قبمو قكلو:في محمو ضد الحمؽ ) ة كىى كضع الشيءمى كٍ ا جمع حً بمنكطن 
 ف يزيد بف عمر بف ىبيرة كقد ركل:الخطاب الب

 وعمر  بموُ ولول قَ  لول يزيدُ 
جدؾ كذلؾ لكانت قبيمة معد أطاعكؾ  كيتو كقبمو عمر لكال أبكؾ قد ظمـ الناس في كال :المعنى
عد بفتح الميـ ف تسير مثؿ سيرىما في الكالية فترككؾ كمى ، كلكنيما لما ظمما الناس خافكا أكأمركؾ

كىك بكسر اليمزة  ،قميد عمى غير قياسيد المفاتيح جمع إلقاالمك  ،أبك العرب كىك معد بف عدناف
 .لعيني كقيؿ ليس لو مفرد مف لفظو ذكره ا

لخ( ما اقتضاه كبلمو مف أف الطرؽ ثبلث لـ يذكره ... إىي طريقة لبعض النحاة قكلو:)
كىما الثانية كالثالثة كحممكا  ،كال غيرىا فيما عممت بؿ اقتصركا عمى طريقتيف األلفيةأحد مف شراح 

ييد التق :  ؿقا، حيث مراده كما صرح بو السيكطي في النكت ألنياكذلؾ  ؛كبلـ الناظـ عمى الثالثة
ا كال دليؿ ا مقيدن ف كاف ككنن إذا كاف الخبر الككف المطمؽ فإا بو بالغالب ذكره في سائر كتبو مريدن 

 .ق.ثبات كالحذؼ كذا في شرح الكافية اا كعميو دليؿ جاز اإلف كاف مقيدن ، كا  عميو لـ يجز الحذؼ

                                                 
 ادة في " أ" .زي(  (ُ

 قاؿ ابف مالؾ: كبعد غرك عينؾ مفيـك مع        كمثؿ كؿ صانع كما صنع  ِ
 لقت إليؾ معدٌّ بالمقاليدقاؿ ابنـ مالؾ: لكال ابكؾ كالكال قبمة عمر     أ  ّ
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كالثانية لمرماني  ،لمجميكر كلى، كنسب األكلـ يذكر في النكت غير الطريقتيف المذككرتيفا ممخصن 
 ؛ف المتعيف حمؿ كبلـ الناظـ عمى الطريقة الثالثةإذا فيمت ىذا عممت أ كالشمكبيف (ٔ)كابف الشجرم

ف ترجع لمثالثة طريقة األكلى؛ ألنيا إما أكلى لمشارح حذؼ الفكاف األ لتصريحو بيا في شرح الكافية
 .كعمى اهلل السداد  ؿٍ فتأمَّ  ،لكنيا تكىـ خبلؼ المراد ،أك ىي عينيا

 قكلو:كىذا مذىب الجميكر كلحنك المعرم ) ،مؤكؿ( أم بجعؿ الككف المقيد مبتدأ قكلو:)
ا ا مقيدن ككنن  قكلو:ك  ،عدـ التقييد بأمر زائد عمى الكجكد كباإلطبلؽا( المراد بالككف الكجكد ا مطمقن ككنن 

 .المراد بو معنى زائد عمى الكجكد 
 ،كالعيف الميممة ،م بفتح الميـرِّ عى بك العبلء بالمد كنيتو كالمى أ( (ٕ)أبي العبلء المعرم قكلو:)

- األنصارمعماف بف بشير إلى النمنسكبة  ،معرة النعماف بمدة الشاـ إلىأ/ نسبة ِٔكتشديد الراء /
كلد سنة ثبلث  ،حمد بف عبد اهلل لو تصانيؼ كثيرةء أبي العبل؛ ألنو قد نزليا كاسـ أ-اهلل عنو رضي

بيا سنة تسع كأربعيف كأربعمائة ذكره ابف  كعمي في صغره كتكفيثمائة بالمعرة بلكستيف كث
 .(ٖ)كافمٌ خى 

ب عٍ كالر   ،مقصكده كصؼ السيؼ بذلؾ يذيب أم يسيؿ (ٗ)لخ(.. إيذيب الرعب قكلو:) 
ب مفعكؿ كىك بعيف ميممة ضٍ ككؿ عى  ،بضـ الراء كسككف العيف الميممة الخكؼ فاعؿ يذيب

د بكسر الغيف المعجمة غبلؼ مٍ كالغً  ،ة ساكنة فمكحدة كىك السيؼ القاطعفضاد معجم ،مفتكحة
 :(٘)ىشاـ قاؿ ابف ،بضٍ كالياء في يمسكو عائدة عمى كؿ عى  ،السيبلف إيجاد كاإلسالة ،السيؼ

تمسكيا لسالت مف ذكبانيا مف فزعيا  أغمادىا أفىذا السيؼ تفزع منو السيكؼ فمكال  أفكالمعنى 

                                                 
لعمػـ بالمغػة المعركؼ بػابف الشػجرم: مػف أئمػة ااهلل بف عمي بف محمد الحسني، أبك السعادات، الشريؼ،  ىك ىبة (ُ)

 ،يفأى " فػػي جػػزٍ ط -: "األمػػالي مػػف كتبػػو ،كػػاف نقيػػب الطػػالبييف بػػالكرخ كاألدب كأحػػكاؿ العػػرب، مكلػػده ككفاتػػو ببغػػداد،
كالمنػتظـ  ُِٖ/ّٕسػبلـ  كتػاريخ اإل ِٗٗنظػر: نزىػة األلبػاء . اتػيف كأربعػيفسػمائة كاثنكتػكفي سػنة خم ،كشرح الممع

 .  ْٕ/ٖكاألعبلـ  ِّْ/ِكبغية الكعاة  ِّٓالبمغة  َُّ/َُ

: شػاعر فيمسػكؼ، كلػد كمػات فػي معػرة النعمػاف، كػاف نحيػؼ المعػرمالتنػكخٌي  أحمػد بػف عبػد اهلل بػف سػميماف، ىك (ِ)
 -الغفػراف  )رسػالةك :كمػف كتبػو ،الشػعر قػاؿ : ك  ا فعمي فػي السػنة الرابعػة مػف عمػره،رن أصيب بالجدرٌم صغيالجسـ، 

نيا كػؿ مػا )خطبػة الفصػيح( ضػمٌ ، كط( -)مجمػكع رسػائمو ط( رسػالة، ك -( ُقػى السػبيؿ ))ممط( مف أشير كتبو، ك
ط( الجػزء األكؿ  -ات )الفصػكؿ كالغايػ، كخ( -)الرسػالة المنبجيػة ، كخ( -)الرسائؿ اإلغريقيػة حكاه فصيح ثعمب، ك

كمعجػػػػـ المػػػػؤلفيف   ُٕٓ/ُـ . انظػػػر: األعػػػػبل، كتػػػػكفي سػػػنة أربعمائػػػػة كتسػػػػع كأربعػػػػيفخ( -)البلمػػػػع العزيػػػػزم ، كمنػػػو
ُ/َِٗ . 
 .   ُُّ/ُكفيات األعياف (  (ّ

 .َُِ/ُالبيت: يذيب الرعب منو كؿ غضب              فمكال الغمد يمسكو لساال    شرح ابف عقيؿ:   ْ
 .  َِٕ/ُالمبيب مغني  (ٓ)
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إذ كالمبتدأ داؿ عميو  باإلمساؾ،ا عف الغمد كىك ككف مقيد و كقكع يمسكو خبرن كالشاىد في .ق.منو ا
 . إمساكوف غمد السيؼ مف شأ

لخ( كحينئذ فينبغي حمؿ كبلمو ىنا عمييا كىك مذىب ... إكقد اختار المصنؼ قكلو:)
 و:قكلكشكاىده كفمؽ الصبح ) ،الشياب السندكبي كىك الحؽ الذم ال محيد عنو :  قاؿ ،الركماني

، كأما المضمـك فيناسبو التخفيؼ ،نو المستعمؿ مع البلـ لكثرة استعماؿ القسـ؛ أللعمرؾ( بفتح العيف
 ا طكيبلن ذا عاش زمنن البلـ مف عمر الرجؿ بكسر الميـ إ ف كاف بمعنى المفتكح لكف ال يستعمؿ معكا  

 .ا بو الحياة أم كحياتؾ ثـ استعمؿ في القسـ مرادن 
كىذا ال  قكلو:لشارح لرده بكقد أشار ا ،قائمو ابف الناظـ (ٔ)لخ(.. إ.قيؿ كمثمو يميف قكلو:)
مكاف تعيف كالمثاؿ يكفيو االحتماؿ كاإللـ يدع ال بأنوسـ عنو  أجابلخ كقد ... إف يككفيتعيف أ

 .لجكاب مسده سـ كلعؿ الحذؼ غير كاجب إذ لـ يسد ا :  قاؿلخ( ... إلجكاز ككنو مبتدأ قكلو:)
يستعمؿ في  إذلككنو غير مبلـز لمقسـ  ؛ا فيما ذكرلـ يكف نص   إنما( نحك عيد اهلل قكلو:)

إيحاؤه ىك  ،بذكر المقسـ عميو كعيد اهلل إالكال يفيـ منو القسـ  ،غيره نحك عيد اهلل يجب الكفاء بو
 ،المصدر لفاعمو إضافةفيك مف  ،المصدر عمى المفعكؿ إطبلؽعباد مف  إلىالذم يكجيو ككبلمو 

 .المصدر لمفعكلو  إضافةبعيده فيككف مف  أقسمتعاىدت اهلل أم  كقد يجعؿ مف
في مثؿ  (ٕ)لخ(... إكؿ  رجؿ قكلو:المسماة كاك المصاحبة ) ىينص في المعية(  قكلو:)

 أما ،رجؿ إلىكؿ كال  إلىيعكد  أفضمير ضيعتو ال يصح  أفىذا التركيب سؤاؿ مشيكر كىك 
يصير  (ٖ)فؤلنوب/ الثاني ّٔ/ كأما ،رجؿ مقترناف كؿ ةيصير المعنى كؿ رجؿ كضيع فؤلنو األكؿ

 أسماءكؿ رجؿ نائب عف  أفكىك ال يمكف كدفع بأنو كما  ،المعنى كؿ رجؿ كضيعة رجؿ مقترناف
في معنى  أيضافكؿ رجؿ جمع في المعنى كضميره  ،كثيرة كذلؾ ضميره نائب عف ضمائر كثيرة

 ،قيؿ زيد كضيعتو مقترناف باآلحاد، فكأنو اآلحادالجمع كمقابمو الجمع بالجمع تقتضي انقساـ 
 .دكابيـ ذكره الشنكاني ك ركب القكـ  :كىكذا نحك ،كعمرك كضيعتو مقترناف

 ألنو ؛سميت ضيعة اإلسبلـشيخ  :  قاؿ ،كضيعتو( بفتح الضاد المعجمة أم حرفتو قكلو:)
 قكلو:) .ق.تركيا ضاعت أكضاع ىك كتطمؽ الضيعة عمى الثكب كالعقار كالكؿ صحيح ىنا ا إذا

خفش كرد بأف ككف الكاك بمعنى مع ال يستمـز األقائمو الككفيكف ك  (ٗ)تقدير( إلىكقيؿ ال يحتاج 
 .خبار بو بخبلؼ الكاك يا ألف مع ظرؼ يصمح لئلككنيا بمنزلت

                                                 

 "يميف اهلل ألفعمف"  ُ
 " كؿ رجؿ كضيعتو" ِ

 فؤلنو في " ب" ك"ج" .(  (ّ

 زيادة في " أ" .(  (ْ
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كالمراد ال تصمح  ،يا في المعنى عمى غيرهنا( أم لجرياكىك ال تصمح أف تككف خبرن  قكلو:)
مف  ف المقصكد جعمو حاالن ، فإأك لقصد المتكمـ كالمثاؿ الثاني األكؿكالمثاؿ  ا بالنظر لذاتياخبرن 

 .أف المثاؿ الثاني في كبلـ الناظـ يصمح الحاؿ فيو لمخبرية  إيرادالحؽ فاندفع 
ال أم بالنسبة لعد المصنؼ  إضافيكقد عدىا في غير ىذا الكتاب أربعة( الحصر  قكلو:) كا 
عنو باسـ كاقع بعد ال سيما نحك:  ما أخبر :أحدىما ،امبتدأ كجكبن مكضعاف يحذؼ فييما ال فقد بقي

مف  أك مفعكؿ المصدر الكاقع بدالن  (ٔ)ما أخبر عنو بمبيف فاعؿ :ثانييما ،كـر العمماء السيما زيدأ
كجك باليمى الفاعؿ أك المفعكؿ في المعنى  ،فمؾ خبر محذكؼ ،لؾ ارعين  ،لؾ اسقين  :نحك ،الفعؿ

 .ي الفعؿ المصدر كما كاف يم
؛ لقصد صؿ فقطعا في األنو كاف نعتن إنما كجب الحذؼ ليعمـ أالنعت المقطكع(  قكلو:)

 .نشاء المدح أك الذـ أك الترحـ إ
لئليضاح أك لمتخصيص فإنو إذا قطع ذا كاف النعت خرج بو ما إلخ( .. إفي مدح قكلو:)

 .ضماره إلى الرفع جاز ذكر المبتدأ كحذفو كإظيار الناصب كا  
 قكلو:فادة المدح أك الذـ )أم أك ما كاف بمعناىما في إ( سى ئٍ ك بً أ ـى عٍ مخصكص نً  و:قكل)
ذا تأخر المخصكص عنيما كجعؿ ار بذلؾ إلى أف محؿ ما ذكر إلخ( أش... إـ الرجؿ زيدعٍ نحك نً 
فيك مبتدأ ال غير كالجممة بعده  ،زيد نعـ الرجؿ :ف تقدـ المخصكص نحك، فإامحذكفن  المبتدأخبر 
ميس مما كخبره الجممة أك محذكؼ ف ،ف قدر مبتدأ، كا  كالرابط بينيما العمكـ الذم في الرجؿ ،خبر

ف المبتدأ ؛ ألهمسدَّ  كسدٌ  ،نما كجب الحذؼ لداللة الجكاب عميوإ( فعمفٌ في ذمتي أل قكلو:نحف فيو )
مثاؿ فكاف لقسـ بداللة الكلـ يعتبر ىنا الصراحة في ا ،أ/ فالجكاب حاؿ محمؤّفيو كاجب التأخير /

أك  ده يٍ كمعناه في ذمتي متعمؽ عى  ،اكىك ما كاف الخبر فيو صريحن  ،سقاط قكؿ الشارحالصكاب إ
 . (ٕ)نو الذم يستقر في المة ال نفس العيد كالميثاؽ؛ ألكىك مضمكف الجكاب ،ميثاؽ

 كقد تضـ ،راة بفتح السيف جمع سرل بمعنى شريؼسى كى  ،ىـ مبتدأ (،لخ... إراةسى  ـٍ يي كى  قكلو:)
كىك جمع عمى  ،لتحركيا كانفتاح ما قبميا ألفنا؛صمو سرية قمبت الياء ، كأا خبر ثافو كشعرن  ،خبر أكؿ
 (ٖ)السييمي :  قاؿك  ء،ال يجمع عمى فعمو بؿ عمى فعبلء نحك كريـ ككرما ف فعيبلن ؛ ألغير قياس

 .نو اسـ جمع إ
                                                 

 يمكف أف نعبر عف ىذا المكضع بقكلنا: بعد المصدر النائب عف فعمو الذم بيف فاعمو أك مفعكلو بحرؼ جر.  ُ
 ساقط في " ج " .(  (ِ

، األندلسػي، المػالكي، السػييميرحمف بػف عبػد اهلل بػف أحمػد بػف إصػبغ الخثعمػي، العبد  السييميعبد الرحمف  ىك(  (ّ
خػػذ د بسػػييؿ، كأًلػػكي  ديػػب.غػػكم، مقػػرئ، ألي الضػرير )أبػػك القاسػػـ، أبػػك زيػػد، أبػػك الحسػػف( مػػؤرخ، محػدث، حػػافظ، نحػػكم، 

اـ بيػػا نحػػك ثبلثػػة إلػػى مػػراكش، فطمبػػو كالييػػا كأحسػػف إليػػو كأقبػػؿ عميػػو، كأقػػ عػػف ابػػف العربػػي كغيػػره كنمػػي خبػػر نبكغػػو
 =، كالقصػيدةفػي القػرآف مػف األسػماء كاألعػبلـ ـى ًيػبٍ مػف كتبػو: التعريػؼ كاألعػبلـ فيمػا أي  كتكفي بيػا فػي شػعباف.أعكاـ، 
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بيف الحبلكة كالحمكضة  كالمزازة كيفية متكسطة (ٔ)ز( بضـ الميـ كما في القامكسمي  قكلو:)
نما ىما ضداف ال يجتمعاف إذ ؛كليس في الزماف طعـ الحبلكة كطعـ الحمكضة ،الصرفتيف ، كا 

نو جامع بيف أمف  "زيد كاتب شاعر"يغاير معنى ف ىذا المعنى المكجكد طعـ بيف كال إشكاؿ أ
كىؿ في : (ٕ)ريحفي التص قاؿ ،مكجكد فيو ذكره الشنكاني لصفتيف الصرفتيفاكؿ مف  إذالصفتيف 

 ،كصاحب البديع :أكليا ،أك في الثاني فقط اختار أبك حياف ،ضمير فييما كؿ منيما ضمير أك ال
ىذا البستاف  :ك تحمؿ أحدىما في نحك: كتظير ثمرة الخبلؼ في تحمميما أثالثيا ،كالفارسي :ثانييا

ف قمنا أثانيا تعيف رفع رمانو بالاألكؿ ضميرن ف قمنا ال يتحمؿ ، فإحمك حامض رمانو نو يتحمؿ ، كا 
 .ي السببي المرفكع عمى القكؿ بو فيجكز أف يككف مف التنازع ف

كؿ ، األف تعدد الخبر عمى ضربيفأشار بيذا إلى أ (األكؿأـ لـ يككنا كذلؾ كالمثاؿ  قكلو:)
كىذا الضرب يجكز فيو العطؼ  ،كمثاؿ الناظـ كالمثاؿ المتقدـ في الشارح ،تعدد في المفظ كالمعنى

 ،ببعضو عف المبتدأ األخباركضابطو أف ال يصدؽ  ،كالثاني تعدد في المفظ دكف المعنى ،كتركو
العطؼ يقتضي المغايرة كال  ف؛ ألكىذا الضرب ال يجكز فيو العطؼ ،ىذا حمك حامض :نحك

كال حمك حامض  ،حمك الرماف حامض : يقاؿفبل  ،المبتدأ بينيما كال يتقدماف عمى المبتدأ يتكسط
كىك  ،اا ثالثن كىي ال تغير فكذا ما جرل مجراىا كزاد بعضيـ ضربن  األمثاؿجرل مجرل  ألنو ؛الرماف

، كما كاف كال يستعمؿ ىذا دكف عطؼ ،بنكؾ كاتب كشاعر كفقيو :نحك ،يتعدد لتعدد صاحبو أف
كما كاف مف الضرب الثاني  ،هفيو خبراف كثبلثة بحسب تعدد  يقاؿف مف الضرب األكؿ صح أ

 .الدماميني  أفادهمجاز كما  إال يعبر فيو بغير لفظ الكاحد كالثالث فبل
مف شرطية ال  (ٖ)لخ(... إبتٍّ  مف يؾ ذا قكلو:مف لساف العرب( أم لغتيـ ) قكلو:)

ب/ المربع كمقيظ ْٔا لمعيني كجممة فيذا بتي جكاب الشرط كالبت الكساء الغميظ /مكصكلة خبلفن 
ف ىذا ؛ ألكالمراد مف يؾ ذابت فأنا مثمو ،ىذا قكلو: عف إخباركما بعده عمى صيغة اسـ الفاعؿ 

 .كأناب عنو السبب  ،كلمصيؼ كلمشتاء فحذؼ المسبب ،كىك شدة الحر (ٗ)يالبت يكفيني لقيظ
كيركم  ،كالمنايا جمع منية ،حدل عينيوأم الذئب يناـ بإلخ( ... إيناـ بإحدل قكلو:)
يقظى حتى  كاألخرل ،عينيو بإحدلذئب يناـ ال أفما تزعمو العرب مف  إلى إشارةكىذا  األعادم،

                                                                                                                                               

كمسػػألة  ،نتػػائج النظػػرة البػػف ىشػػاـ، ك نػػؼ فػػي شػػرح تفسػػير مػػا اشػػتمؿ عميػػو حػػديث السػػيرة النبكيػػالعينيػة، كالػػركض األ
كلو أشعار مؿ لمزجاجي في النحك لـ يتـ، كشرح الجة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، يكجؿ في المناـ كرؤ  رؤية اهلل عز

حدل كثمانيفكثيرة  . ُْٕ/ٓمعجـ المؤلفيف  ُّّ/ّ. انظر: األعبلـ ، كتكفي خمسمائة كا 

 .  ٕ٘٘القامكس المحيط  ((ُ

 .  ِِّ/ُالتصريح(  (ٕ
 .َِٔ/ُرح ابف عقيؿ: مف يؾ ذا بتٍّ فيذابتي        مقيط مضيَّؽ مشتى       ش  ّ
 القيظ في "ج" .(  (ْ
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كالشاىد  ،ليحرس باليقظى كيستريح بالنائمة باألخرل؛تكتفي العيف النائمة مف النكـ ثـ يفتحيا كيناـ 
نيا كميا اسب لمقصيدة ىاجع كقد ركل كذلؾ؛ ألكالمن ،لخ... إيقظاف قكلو:فيو تعدد الخبر في 

 كقبؿ ىذا البيت: ،عينية
 في ذي حفيظة     وبت كنوم الذئب 

 
      (1)جائعُ  وىوَ  نوُ ا دوْ طعامً  كمتُ أ 

 . العيني أفادهفكاف مف ركم نائـ لـ يطمع عمى القصيدة  
الصكاب ( لجكاز ككنو حاالن  قكلو:لخ( شركع في رد ىذا الزعـ )كيقع في كبلـ... إ قكلو:)

. ق.الحاؿ منيا ا سكغ لمجيءتسعى جممة بعد نكرة ال م ف؛ ألا أف يقدر صفة لحيةذا لـ يجعؿ خبرن إ
 اطيسقإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ِِٕ/ٗكنياية األرب  ََٓ/ُالبيت لحميد بف ثكر اليبللي في حياة الحيكاف الكبرل (ُ)
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 (خواتيا)كان وأ
طبلؽ األ ، كعطؼ األخكات خكات عمييا مجاز عمى جية االستعارة المصرحةأم نظائرىا كا 

 .عمى كاف إشارة لي أنيا أـ الباب 
ـز كؿ فاندفع ما قيؿ يما غير األ( أم تجدد بدخكليا عميو رفعن نرفع كاف المبتدأ قكلو:)

كأؿ في المبتدأ  ،ا قبؿ دخكليا كىذا مذىب البصرييفف المبتدأ كاف مرفكعن ؛ ألتحصيؿ الحاصؿ
ال تدخؿ عمى كؿ مبتدأ بؿ عمى ما كجدت فيو شركط خمسة عدـ لزكـ التصدير  ألنيا ؛لمجنس

كؿ كاسـ الشرط كالثاني كالمخبر عنو بنعت أك غيره، فاأل كالحذؼ كعدـ التصرؼ كاالبتدائية بنفسو
كالرابع  ،نو  ال يثني كال يجمع، كمعنى لزكمو عدـ التصرؼ أكالثالث نحك طكبى لممؤمف ،مقطكع

 .ذا الفجائية ، كالخامس كمصحكب إنحك أقؿ رجؿ يقكؿ ذلؾ
 قكلو:أما ضربو ك اا : زيدن نحك ،ف ال يككف جممة طمبيةأم بشرط أكالخبر تنصبو(  قكلو:)

ا ى بما مطمقن نفا في داـ كفي الما طمبي  ف ال يككف مفردن أك أك مؤكؿ  فشاذٌ  **كككني بالمكاـر ذكريني
ف المصدرية كالنافية ليما ؛ أليف ما داـ زيد أك أيف ما زاؿ زيد أك أيف ما يككف زيدأفبل يجكز كممت 
مراف لكؿ منيما ا فيتعارض أكىك الـز الصدارة أيضن  ،أ/ تقديـ الخبر عمييمأْالصدارة فيمتنع /

كأيف  ،كأيف ال يككف عمرك ،أيف ال يزاؿ زيد :نحك ،كالمنفي بغير ما ،المنفيالصدارة بخبلؼ غير 
  يقاؿخكاتيا فبل ، كفي داـ كزاؿ كأا في صار كما بمعناىاا أف ال يككف ماضين يشترط أيضن  ،كاف بكر

ُ  ف ق ذْ  ُٔ قيز ُمْذُ  إُِ :تعالى قاؿ ،فعاؿ الباببخبلؼ بقية ألخ ... إصار زيد عمـ زٔ  َْ يِ ع 
(ٔ)، ُِإ   ُ ب  م 

يُصُٔ  َِ قُذ   ق 
(ٕ)

 .شارح الجامع  أفاده اآلياتغير ذلؾ مف  إلى متوق 
أم ماضي  زاؿ( قكلو:) (ٖ)كظؿ مبتدأ مؤخر ،لخ( ككاف خبره مقدـ... إككاف ظؿ قكلو:)
لى مفعكؿ كمعناىا نقكؿ زؿ ضأنؾ إ نو فعؿ تاـ متعدٌ ، فإا مف ماضي يزيؿ بفتح الياءيزاؿ احترازن 
، نو مف باب ضرب يضرب؛ أليؿ بفتح الزامميز بعضيا مف بعض كمصدره الزَّ أم  ،مف معزؾ

رض ، كمنو "إف اهلل يمسؾ السمكات كاأل:  قاؿكمعناه االنت ،صرقا نو فعؿ تاـٌ كمف ماضي يزكؿ فإ
 :فقمت، كقد نظمت الفرؽ بيف الثبلثة ،كمصدره الزكاؿ ،(ٗ)"أف تزكال كلئف زالتا

 بو      نَّ لممبتدأ أو انصب نَّ يزال ارفع
 

 أتاك مقررا      ككان لو نسخٌ  
 خالف الذي ماضي يزول لنقمو      

 
 عند النحاة تحررا      فذا قاصرٌ  

      معناه فافيمنْ  امتازَ  زيلُ وماضي يُ  
 

 المرا      منَ  عول أمنتُ تعدى لمف 
 

                                                 
 . ُُٔالمائدة (  (ُ

 . ِٔيكسؼ (  (ِ

 زيادة في " أ"  .  (  (ّ

 .ُْ/ّٓفاطر:  ْ
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 .(َََ)فتئ( بتثميث التاء كره  قكلو:) 
اسـ  متبعو( قكلو:ذ ىك ضعيؼ )عمى النفي ليقكل إقدـ شبو النفي لشبو نفي(  قكلو:)

 .ا مفعكؿ مف أتبعو أم جعمو تابعن 
عط المحتاج، كؿ محذكؼ أم أمفعكؿ أعط األا( ا درىمن ما دمت مصيبن  كأعطً  قكلو:)

لنقمو مف باب فعؿ المفتكح العيف إلى أصمو دكمت بضـ الكاك مفعكلو الثاني، كدمت  ادرىمن ك 
، ثـ لى الداؿ بعد سمب حركتياضمة الكاك إ :نقمتلضمير البارز بو ا رادة اتصاؿمضمكميا عند إ
ا ما أعط المحتاج درىمن  كاألصؿ ،لو حذؼ متعمقة اا أم كاجدن كمصيبن  ،لتقاء الساكنيفحذفت الكاك ال
 .ا لو ففي الكبلـ تقديـ كتأخير كحذؼ دمت مصيبن 
؛ امجازن  اصطبلحية كفاعبلن  ا ليا حقيقةكيسمى المرفكع بيا( أم بيذه النكاسخ اسمن  قكلو:)

ا ثبت قياـ زيد في االسـ فمعنى كاف زيد قائمن  إلىا ا لخبر مضافن ف الفاعؿ في الحقيقة مصدرن أل
 .ا مجازن  ا( أم حقيقة كمفعكالن كالمنصكب بيا خبرن  قكلو:الماضي )
 دخؿ عمييا فإذابمعنى النفي  ألنياب/ ذلؾ ٓٔاشترطكا فييا / إنماأف يسبقو نفي(  قكلو:)

نو ال يجكز ، كالدليؿ عمى انقبلبو أىك قائـ فيما مضى ،اؿ زيد قائمن افمعنى ما ز  إثباتناالنفي انقمبت 
 .ا قائمن  إالا كما يجكز ما كاف زيد قائمن  إالما زاؿ زيد 
ال فالشركط ثبلثة ، كككف النافي ابعد القسـ( أم بشرط ككف الفعؿ مضارعن  إال :قكلو)

 :(ٕ)قكلوفي  (ٔ)نظميا الدنكشرم
      ثالثةٍ  مع شروطٍ  ويحذف نافٍ 

 
     في قسم ِ  المضارعِ  ل قبلَ  إذا كانَ  

كىك ما يشد بو  ،مثؿ كتاب ككتب ،أم صاحب نطاؽ( بكسر النكف كجمعو نطؽ قكلو:) 
 . جانبو كلـ يركبو إذاا فرسو جاء فبلف منتطقن   يقاؿك  ،الكسط كالحياصة كنحكىا

 ،(ٖ)كما في المصباح ،ا كاف أك أنثىعمى الفرس ذكرن كاد( بفتح الجيـ يطمؽ كجى  قكلو:)
 .أبرح  قكلو:هلل متعمؽ ب، كبحمد اا بضـ الميـجيدن كمي 

كأف تككف  اإلعراب إلى اإلشارةتككف  أفكىذا أحسف ما حمؿ عميو البيت( يحتمؿ  قكلو:)
كال في  ،برح غير منفي ال في المفظأف أو بعض النحاة مف قالما  األكؿف مقابؿ إلى المعنى فإ

يكفكنني  ألنيـ "ما أداـ اهلل قكمي"ا ا مجيدن ككف منتطقن  أفكالمعنى عنده أزكؿ بحمد اهلل عف  ،التقدير
                                                 

ٍبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي الد(  (ُ و مصػػػرم، عػػػارؼ بالمغػػػة كالنحػػػك. نسػػػبتو إلػػػى نكشػػػرٌم الشػػػافعٌي: فقيػػػىػػػك عى
خ" نحك، في األزىريػة، كىػك  -عمى شرح التكضيح لمشيخ خالد  حاشية"دنكشر" غربي المحمة الكبرل )بمصر(. لو: "

ٍبػػػػد اهلل بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحفييػػػػا "  ّٓ/ ّخبلصػػػػة األثػػػػر . انظػػػػر: "، ك"تعميقػػػػات" كنظػػػػـرسػػػػائؿ، كلػػػػو ""مفعى
 . ٕٗ/ْكاألعبلـ

 زيادة في " أ" . ( (ِ

 .    ُُّ/ُالمصباح المنير (  (ّ
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يستجاد في الثناء عمى  ا معناه قائؿ قكالن كمقابؿ الثاني أف منتطقن  ،كعمى ىذا فبل شاىد فيو ،ذلؾ
 .كما أفاده العيني  ،قكمي

نما كانا شبيييف بالنفي ا  رتشاؼ ك ببل خاصة كما في االيي كالدعاء( أم نكالمراد بو ال قكلو:)
 .ف المطمكب بكؿ غير محقؽ الحصكؿ ، كقيؿ ألف المطمكب بكؿ الترؾأل

 ؛ـ صاحب عمى غير قياسكصاح مرخَّ  ،ىك مف الخفيؼ (ٔ)لخ(... إٍر مِّ شى  صاحً  قكلو:)
كذاكر  ،تقديره أنت ،اكجكبن  كاسـ تزؿ مستتر فيو ةىياكشمر بكسر الميـ أمر كال ن ،ليس بعمـ ألنو

 .ف نسيانو ضبلؿ ظاىر ، فإأم استعد لممكت كال تنس ذكره ،المكت خبره
كالمنادم محذكؼ أم يا  ،كيا حرؼ نداء ،أال حرؼ استفتاح (ٕ)لخ(... إأال يا اسممي قكلو:)

مة كاسممي فعؿ أمر مف السبل ،ال االستفتاحية لما فييا مف معنى التنبيوأك حرؼ تنبيو مؤكد  ،ىذه
، كما قد مراة كليس ترخيـ مية، كمي اسـ امي بالسبلمة كىي البراءة مف العيكب كمعناه الدعاء لدار

بمي بالكسر كالقصر  ،ا مصدر بمى الثكب يبمي مف باب تعببكسر الباء مقصكرن  يتكىـ كعمى الًبمىى
معنى مع أك فعمى ب ،أ/ ببلئؾ أك بمعنى مف ببلئؾٓٔؽ أم انتيى مع /كيفتح مع المد بمعنى خمً 

، كالجرعاء بالمد تأنيث األجرع كىي رممة ابضـ الميـ كتشديد البلـ أم منسكبن  نيبل  مي  قكلو:مف ك 
يدعك ليا  أراد ؛ ألنو(ٖ)كقد عيب عمى الشاعر عدـ االحتراس ،كالقطر المطر مستكية ال تنبت شيئنا،

 .اسممي  قكلو:تراس في قدـ االح بأنو جيبي كأي  ،ىبلكيا إلىدكاـ المطر يؤدم  إذفدعا عمييا 
نمانو مراد الناظـ إلى أ إشارةما المصدرية الظرفية( قيد بذلؾ  قكلو:) ا عمى اعتمادن  أطمؽ كا 

ف كلي مرفكعيا تعمؿ داـ بعدىا العمؿ المذككر فإ فمك كانت ما مصدرية غير ظرفية لـ ،المثاؿ
كلك لـ تذكر ما  ،اأم يعجبني دكامؾ صحيحن  ،ايعجبني ما دمت صحيحن  :فيك حاؿ نحك ،منصكب
ا كصحيحن  ،بمعنى بقى كزيد فاعمو ،فداـ فعؿ تاـ ،اداـ زيد صحيحن  :نحك ،حرل بعدـ العمؿ، فأأصبلن 
 . (ٗ)حاؿ

بأنو جار عمى  جيبي كأي  ،دكامؾ( اعترض بمناماتو لما يأتي مف أف داـ ال يتصرؼ قكلو:)
 .نو مصدر داـ التامة القكؿ بالتصرؼ أك أ

كمدلكلو التضمني  ،بالخبر أم بمضمكنو قكلو:ك  ،مع معمكليياكمعنى ظؿ( أم  قكلو:)
 .فيما بعده   يقاؿككذا  ،اا أم ماضين نيارن  قكلو:ك 

                                                 
 .ُِِ/ُالبيت: صاح شمر كال تزاؿ ذاكر المكت         فنسيانو ضبلؿ مبيف      شرح ابف عقيؿ:  (ٔ)
 .ُِّ/ُشرح ابف عقيؿ:     ر البيبت: اال يا اسممي يا دار ميٍّ عمى البمى       كال زاؿ منيبل  بجرعائؾ القط  (ٕ)
 ي " ج " .ساقط ف(  (ّ

 زيادة في " أ" .(  (ْ
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، فأم كمعنى صار التحكؿ( أكرد عميو أف التحكؿ الـز لمحدث الذم دؿ عميو غيرىا قكلو:)
 .نو فييا مدلكؿ كفي غيرىا الـز المدلكؿ فرؽ كأجاب سـ بأ

كىذا بمعنى قكؿ بعضيـ لنفي مضمكف  ،أم لنفي الحدث في الحاؿلنفي الحاؿ(  قكلو:)
 .مبلزمة الخبر( أم مضمكنو كمدلكلو  قكلو:الجممة في الحاؿ )

كالمعنى عمى ما  ،عمى حسب ما يقتضيو الحاؿ( أم مبلزمة جارية عمى ما ذكر قكلو:)
منذ صمح  أم ،اما زاؿ زيد عالمن  :نحك ،يطمبو الحاؿ مف استمرار خبرىا السميا مف منذ قبؿ

أم مدة كجكد سبب  ،اما زاؿ زيد ضاحكن  :كنحك ،انو قبؿ ذلؾ لـ يكف عالمن لمعالمية بشيادة الحاؿ أ
 .الضحؾ فيو كىك التعجب 

؛ ما حاؿ مف فاعؿ عمؿ مقدـ عميو، كىك إكما في الفارضي ،مثمو( الركاية بالنصب قكلو:)
ما نعت لمصدر بقد ال يعمؿ فيما قبمو كا   المقركفف الفعؿ بعضيـ إ :  قاؿألنو فعؿ متصرؼ لكف 

 .مثؿ عمؿ الماضي  محذكؼ كما في المككدم أم عمبلن 
 قكلو:ف لـ يستعممكه بالفعؿ )أم جاز استعمالو بأف لـ يعمـ أنيـ منعكه كا   استعمبل( قكلو:)

 . األرجحا كداـ أم عمى كىك ليس أم اتفاقن 
ب/ الكجو ٔٔير كالبشاشة طبلقة /يبدم بمعنى يظ (ٔ)لخ(... إكما كؿ مف يبدم قكلو:)

يـ مفعكلو ا بالجكمنجدن  "،باءىـ ضاليفمتعد الثنيف كفي التنزيؿ: "ألفكا آ كتمفو بالفاء بمعنى تجده
نو اسـ فاعؿ مف كاف كفيو ضمير ، فإا أخاؾكائنن  :قكلوكالشاىد في  ،عينيالثاني ال حاؿ حبل فال

 .كأخاؾ بالنصب خبر  ،مستتر ىك االسـ
ف مصدر كاف الككف ، كاعمـ أاف فيو خبلفن ؛ ألمصدر( سكت عف اسـ المفعكؿكال قكلو:)
كمصدر صار  كاإلمساء، كاإلصباحضحاء ، كمصدر أضحى كأصبح كأمسى اإلكالكينكنة
 .بك حياف أفاده أ ،كمصدر ظؿ الظمكؿ ،كمصدر بات البيات كالبيتكتة ،الصيركرة
كالضمير في  اإلعطاء،لبذؿ بالمعجمة الجار متعمؽ بساد كا (ٕ)لخ(... إيبذؿ كحمـ قكلو:)

ياه ،كىك كاؼ المخاطب ،اسمو إلىكىك مصدر مضاؼ  ،كككنؾ مبتدأ ،كفي قكمو لمعتى إياه  كا 
كيسير خبره مف  فاعمو فحذؼ المضاؼ كانفصؿ الضمير،كككنؾ  كاألصؿ ،خبر مف جية نقصانو

ف ف أردت أإىك يسير عميؾ الماؿ كالحمـ ك  يبذؿ ،كالمعنى أف الرجؿ يسكد قكمو ،جية ابتدائيتو
 .تككف مثمو 

                                                 
 .ُِٓ/ُشرح ابف عقيؿ:   إذا لـ تمفو لؾ منجدا           البيت: كما كؿ مف يبدم البشاشة كائنا        أخالؾ (ٔ)
ُ/ُِٓ. 
 .ُِٔ/ُكككنؾ إياه عميؾ يسير        شرح ابف عقيؿ:        مـ ساد في قكمو الفتى    البيت: ببذؿ كح  (ٕ)
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كما ال يتصرؼ كىذا يقتضي  قكلو:ال يستعمؿ منو أمر كال مصدر( ىذا خبر عف  قكلو:)
، فكاف ا مع أنو ليس كذلؾف لميس كداـ مضارعن فيفيد أتسكية التصرؼ بيف ليس كداـ كغيرىما 

ىك داـ...  ال يتصرؼ أصبلن  أم ما ،ا عما قبموكىك داـ ليككف خبرن  قكلو:كلى حذؼ الكاك مف األ
تكرارا  األكؿمع حذؼ الكاك يككف ذكر القسـ  إذ ،رظى ال يستعمؿ خبره كذا قيؿ كفيو نى  قكلو:ك  ،لخإ

ما ال يتصرؼ كال يضر تسكية  قكلو:ا عف ال يستعمؿ خبرن  قكلو:جعؿ  فاألكلىفيما تقدـ  إياهلذكره 
ذككرات ال يستعمؿ منيا مصدر كال أمر فبل مف المراد أف ىذه ال؛ ألالتصرؼ بيف ليس كداـ كغيرىما

 . ؿٍ تأمَّ  ،نو ال يستعمؿ منو مضارع كال غيرهينافي أف بعضيا يزيد بأ
أم منع  ،خبره حظر ،ككؿ مبتدأ ،لخ( متعمؽ بآخر كتكسط معمكلوكفي جميعيا... إ قكلو:)

النحاة أك  كالمعنى منع كؿكداـ مفعكلو  ،كىك مصدر مضاؼ لفاعمو ،كسبقو بالنصب مفعكؿ حظر
 .أ/  داـ ٔٔ/ ف يسبؽ الخبرالعرب أ

ف المراد امتناع تقديـ االسـ عمى ىذا صريح في أفبل يجكز تقديـ االسـ عمى الخبر(  قكلو:)
ا عنيا فميس في عبارتو ما يدؿ عمى خبلؼ ىذا خرن ا عمى كاف أك متأالخبر سكاء كاف الخبر مقدمن 

 . ٍر حتى يعترض عميو فتدبَّ 
 ، ككاف ىذا الشاعر قد خطب امرأةسمي أمر لممؤنث (ٔ)لخ(يمت... إسمي إف ج قكلو:)

، كالمعنى سمي الناس ككانت قد أنكرت عميو فخاطبيا بيذا البيت مف جممة قصيدة ،كخطبيا غيره
الناس مفعكؿ  قكلو:ف ،كالجاىؿ بو سكاء ت حالنا كحاليـ فميس العالـ بالشيءف جيمعنا كعنيـ إ

 . (ٕ)نو مصدر بمعنى مستك؛ ألخبار بو عف عالـ كجيكؿح اإل، كصكسكاء بالنصب خبر ،سمي
كلذاتو جمع لذة كىي  "مكدرة" "كمنغصة" ،العيش المعيشة (ٖ)لخ(... إال طيب لمعيش قكلو:)
ميممة ثـ قمبت الذاؿ المعجمة  تكار قمبت التاء داالن ، كأصمو اذٍر باد كارام تذكَّ  قكلو:ك  ،ما يتمذذ بو
، كالضعؼ ،ف شاء اهلل آخر الكتاب كاليـر الكبرإكما سيأتي  ،ؿ في الداؿكأدغمت الدا ،داال ميممة

دـ ما دامت لذاتو مكدرة بتذكر المكت كالكبر كالشاىد تقديـ منغصة كالمعنى ال طيب لعيش بني آ
و عمى ذلؾ كىك لذاتو ففيو رد عمى ابف معطي كمما يستشيد ب ،الذم ىك خبر دامت عمى اسميا

 :قكؿ  الشاعر
 َم َحاِفَظ ودي َمْن َوِثقُت بو     َما َدا

 
      (4)اأَبدً  فُيَو الذي َلسُت عنو َراِغًبا 

 

                                                 
 .ُِٖ/ُلناس عنا كعنيـ        فميس سكاء عالـ كجيكؿ         شرح ابف عقيؿ: البيت: سمي إف جيمت ا (ٔ)
 مستكم في " ب" .(  (ِ

 .ُِٗ/ُالبيت: ال طيب لمعيش ما دامت منفضة          لذاتو بادكار المكت كاليـر        شرح ابف عقيؿ:   (ٖ)
 . ِّْ/ُالتصريحك   ٖٔ-ٖٓ/ ِالبيت ببل نسبة في االرتشاؼ (  (ْ
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... إلخ كذاؾ سبؽ قكلو:كما يؤخذ ذلؾ مف التشبيو في ( كىذا ىك الظاىر مف كبلمو فمسمـ قكلو:)
 كالجممة بعده صمتو كبتقديـ الخبر يمـز تقديـ بعض ،مكصكؿ حرفي "ما"ف ككجو تسميـ ما ذكر إ

 .ا ما داـ زيد قائمن   يقاؿكىك ممنكع فبل  ،أجزاء الصمة عمى المكصكؿ
كما النافية مفعكؿ المصدر  ،لخ( سبؽ خبر مصدر مضاؼ لفاعمو... إكذاؾ سبؽ قكلو:)
 .ا دكف ما تقدـ ىذا خبلفن  في كذاؾ في أصؿ المنع دكف كصفة ألف فيكالتشبيو 
كرد بأنو تنبيو عمى عمة الحكـ  ال فائدة فيو،قبؿ أنو حشك بيا متمكه ال تاليو(  فجيء قكلو:)

فعاؿ في الحكـ كؿ ما نفى بيا مف سائر األ كىك أف ما ليا صدر الكبلـ فتككف متبكعة حتى يشمؿ
 .نكت  .ق.ىذا الباب ا
ؽ كالفاعؿ محذكؼ كىك سب ،لخ( منع رفع باالبتداء مضاؼ لمفعكلو... إكمنع سبؽ قكلو:)

اصطفى خبر عف منع كليس في محؿ نصب  قكلو:ك  ،خبر لى فاعمو كىككسبؽ مصدر مضاؼ إ
يسبؽ الخبر ليس اختير كعمـ مف قكلنا ليس في محؿ  أفكالتقدير منع مف منع  ،ب/ بالمفعكليةٕٔ/

الليس  إلىخبر في كبلمو منكف كليس مضافا  أفنصب بالمفعكلية  كذلؾ  ،تكالى خمس حركات كا 
ض الشيخ شعباف في ألفية كبو تعمـ رد اعترا ،كغيره (ٔ)األشمكنيممنكع في الشعر صرح بو 

كقد  ،ف الناظـ سيا حيث تكالى في كبلمو خمس حركات بناء عمى عدـ تنكيف خبرالعركض بأ
 .عممت بطبلنو 

ا حاؿ مف ضميره العائد لخ( النقص مبتدأ خبره قفى بمعنى انبع كدائمن ... إكالنقص قكلو:)
كاأللؼ نكف ىك أبك كسككف الراء كبعد الياء  ،ء المكحدة( بفتح البا(ٕ)كابف برىاف قكلو:عمى النقص )

كالفركع صنؼ كتاب الكجيز في أصكؿ  األصكؿا في ا متبحرن ا شافعي  كاف فقيين  الفتح أحمد بف عمي
كتقريره( برائيف  قكلو:) (ٖ)كافالفقو مات سنة عشريف كخمسمائة ببغداد رحمة اهلل تعالى ذكره ابف خمٌ 

 .أم تقرير الدليؿ منو 
بأف المعمكؿ ظرؼ فيتسع فيو أك بأف يـك معمكؿ  جيبي كقد تقدـ عمى ليس( أي  قكلو:)

الناصر  :  قاؿتأنفة ا حالية مؤكدة أك مسفن ك لمحذكؼ تقديره يعرفكنو يـك يأتييـ كجممة ليس مصر 
ي إنو ال ىي تدؿ عمى الحدث عند المحققيف كيدؿ لو قكؿ الرض إذنو ال مانع منو كالحؽ الجكاز؛ أل

 . ؿٍ مَّ اآلية بميس تأفي  مف تعمؽ يكـ مانع
                                                 

 ساقط في " ب" .(  (ُ

كػاف يضػرب بػو المثػؿ فػي حػؿ  أحمد بف عمي بف برىاف، أبك الفتح: فقيو بغدادم، غمب عميو عمػـ األصػكؿ،ىك (  (ِ
)الػػكجيز( فػػي الفقػػو كاألصػػكؿ. ككػػاف يقػػكؿ: إف العػػامي ال يمزمػػو ، ك)الكسػػيط(، ك)البسػػيط( :اإلشػػكاؿ. مػػف تصػػانيفو

تػو ببغػداد ا. مكلده ككفاا كعزؿ أيضن ا كاحدن ا يكمن ثـ تكالىا ثانين  ا كعزؿ،كاحدن  االتقيد بمذىب معيف. كدرَّس بالنظامٌية شيرن 
 . ُّٕ/ُكاألعبلـ  ُٔ/ْرات الذىب . انظر: شذسنة ثماف عشر كخمسمائة

 .  ٗٗ/ُكفيات األعياف (  (ّ
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، ا لف أضربزيدن  :ا فبل يرد نحكحيث يتقدـ العامؿ( أم غالبن  إالكال يتقدـ المعمكؿ  قكلو:)
 .عاممو كىك الفعؿ لضعؼ لف نو يجكز تقديـ المعمكؿ كال يجكز تقديـ فإ

كأجاز قكؿ سيبكيو كأبى عمى  اآليةجعؿ كاف تامة في  (ٔ)ف كجد ذك عسرة(كا   قكلو:)
، كرد ف كاف غرمائكـ ذك عسرة فحذؼ المجركر الذم ىك الخبر، كا  الككفيكف النقصاف عمى تقدير

ما دامت  قكلو:ا أفاده أبك حياف في البحر )ا كال اختصارن ف البصرييف ال يجكزكف حذفو اقتصارن بأ
 . بقيت( أم ما كاألرضالسمكات 
ساء كحيف تدخمكف في الصباح أم حيف تدخمكف في الم (ٕ)لخ(... إحيف تمسكف قكلو:)

كىك  ،لخ( أصؿ تركيب النظـ كال يمي معمكؿ الخبر العامؿ فقدـ المفعكؿ... إكال يمي العامؿ قكلو:)
ا أتى... ظرفن  إذا إال قكلو:العامؿ كأخر الفاعؿ كىك معمكؿ الخبر لمراعاة النظـ كليعكد الضمير مف 

 .مذككر أ/ ٕٔاقرب / إلىلخ إ
 قكلو:ند البصرييف ككذا الككفييف( أم ككذا عند الككفييف فيك باتفاؽ )جازا يبلؤه ع قكلو:)

مكىـ( بالرفع فاعؿ  قكلو:) الشأفالداؿ لممدلكؿ أم الضمير الداؿ عمى  إضافةكمضمر الشأف( مف 
 .كقع كاستباف بمعنى ظير 

 ،كؼكىك خبر مبتدأ محذ ،الفاء كفتحياذ بالذاؿ المعجمة كضـ في نٍ جمع قي  (ٖ)قنافذ( قكلو:)
 ،اج بتشديد الداؿ كفي آخره جيـ مف اليدجاف كىك مشية الشيخدَّ اجكف جمع ىى دَّ ىـ قنافذ كىى  :أم

كشبييـ بالقنافذ في مشييـ بالميؿ فيك  ،ه جرير، كأراد الفرزدؽ بيذا البيت ىجك كعطية أبك جرير
عمى تقديره  نو ال استعارة أصبلن عمى أكالعيني بالكناية سيك  : (ٗ)استعارة مصرحة فقكؿ التصريح

 . (٘)ؿٍ تأمَّ  ،زيد أسد :عمى رأم السعد في نحك إالخبر محذكؼ 
سيـ بضـ رٌ عى بره عالي مي النكل مبتدأ كىك جمع نكاة، كخ (ٙ)لخ(... إفأصبحكا كالنكل قكلو:)

كالجممة حاؿ مف ضمير  ،كىك مكضع نزكليـ ،الميـ كفتح العيف الميممة كتشديد الراء مفتكحة
أصبحكا كعندىـ نكل كثيرة كالتقدير  ،الخ لمحاؿ أيضن ... إكليس كؿ النكل قكلو: كالكاك في ،أصبحكا
البتبلعيـ لو مف قرط جكعيـ فدؿ عمى كثرة ما  ؛كال يمقكف كميا ،نيـ يمقكف بعض النكلكالحاؿ إ

                                                 
ف كاف ذك عسرة فنظرة إلى ميسرة"     البقرة:  (ٔ)  .َِٖ/ِاآلية" كا 
: اآلية: "فسبحاف اهلل حيف ت   (ٕ)  .ُٕمسكف كحيف تصبحكف"       الرـك
(ٖ) 

 .ٕٕ٘/ٔاىجيذ: قْبفز ٕذاجُ٘ ح٘ه ثي٘رٌٖ     ثَب مبُ إيبٌٕ عطيخ ع٘دا     ششح اثِ عقيو:  

 .  ِْٖ/ُالتصريح(  (ْ

 ساقط في " ج " .(  (٘
 البيت: فأصبحكا كالنَّكل عالي معرسيـ     كليس كؿ النكل ييمقى المساكيف  (ٙ)
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 ،أحد البخبلء المشيكريف ككاف ىجاء لمضيؼ ،كقائؿ ىذا البيت حميد بف ثكر ،ليـ مف التمر فرط
 :، كأكلياكثرة أكميـلكذؾ  ؛ذا البيت كبقية القصيدة ىجاؤىـكمراده بي
 ا بوجوه القوم إذ حضروا     ل مرحبً 

 
    (1)كأنيم إذ أناخوىا الشياطين 

نماأنو لـ يركييا  إلىبيذا  أشارذا قرئ بالتاء( إ قكلو:)  كما صرح بذلؾ  ،ركل بالياء التحتية فقط كا 
كاسـ ليس في ىذا البيت ضمير الشأف عند البصرييف   : قاؿثـ  ،العيني في الشكاىد الكبرل

يكجب أف يككف يمقى خبرىا  ألنوال يجكز جعؿ المساكيف اسـ ليس ألنو عمى ىذا  ؛اكالككفييف جميعن 
بو كىك خاؿ مف الضمير  يككف المساكيف فاعبلن  أففتعيف  ،يمقكف  يقاؿجب أف اكلك كاف خبر الك 

 .ا ممخصن  .ق.ا
يادة عمى ما كؿ فقيؿ فيو ز كأما األ ،ي البيتيف( تقدـ ما قيؿ في الثانيبعض ما قيؿ ف قكلو:)

، كقيؿ إف ما ف كاف زائدة بيف المكصكؿ كصمتو فحينئذ ال اسـ كال خبرسبؽ في كبلـ الشارح إ
، ياىـ مفعكؿ مقدـ، كا  د خبرهكعكَّ  ،كعطية مبتدأ ،لى مامكصكلة كاسـ كاف ضمير مستتر يرجع إ

، كقيؿ ىمكهكالتقدير بالذم كاف عطية عكد ،ب/ متصؿٖٔمير منصكب /نو ضكالعائد محذكؼ أل
 .ف ىذا ضركرة فبل اعتبارية أفاده العيني إ

يس المراد أنيا ال تدؿ عمى معنى ألبتة بؿ إنو لـ يؤت بيا لخ( لكقد تزاد كاف... إ قكلو:)
زيادتيا فبل ينافي ال فيي دالة عمى المضي كالتقميؿ المستفاد مف قد بالنسبة لي عدـ لئلسناد كا  

كاختمفكا في عمميا في المرفكع  ،اكال داللة ليا حينئذ عمى أكثر مف الزماف اتفاقن  ،كثرتيا في نفسيا
كما كاف  قكلو:نيا رافعة لضمير مصدرىا أم الككف )، كقيؿ ال مرفكع ليا كقيؿ غفقيؿ ليا مرفكع

 . (ٕ)ؿككاف زائدة كأصح فعؿ تعجب كعمـ مفعك  ،لخ( ما تعجبية... إأصح
بيف الشيئيف المتبلزميف( أم غير الجار كالمجركر أما بينيما فشاذ كما في التكضيح  قكلو:)
 شمكني كغيرىما القياسالتكضيح كاألذ المصرح بو في ر إظلخ( فيو نى .. إكانما تنقاس قكلو:كغيره )

 .فيما عدا الجار كالمجركر 
ة( بالنصب مى مى الكى  قكلو:بيمة مف العرب )نمار قإلى األنمارية( بفتح اليمزة نسبة ألى ا قكلو:)
 .ة مى مى كالد الكى ، مفعكؿ كلدت أم كلدت فاطمة األجمع كامؿ
، كىك عبس بف عبس أبك قبيمة مف قيس : (ٖ)في الصحاح قاؿمف بني عبس(  قكلو:)
 ،خرجت مخرج التعجب (ٔ)غير الحقيقيكيؼ لبلستفياـ  (ٗ)لخ(... إذا مررتفكيؼ إ قكلو:بغيض )

                                                 
 . ٓكفرحة األديب  ُٓ/ٖك َِٖ/ٕرقط في العقد الفريد البيت لحميد األ(  (ُ

 زيادة في " أ" .(  (ِ

 .   ْٓٗ/ّالصحاح (  (ّ

 .ُِّ/ُالبيت: فكيؼ إذا مررت بدار قـك     كجيراف لنا كانكا كراما     شرح ابف عقيؿ:   (ٗ)
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كمحؿ الشاىد زيادة كانكا بيف المكصكؼ كىك جيراف كصفتو  "،كيؼ تكفركف باهلل"كما في  ،التعجب
 زف عمميا الرفع في الضمير المتصؿ بيا مانع مف الزيادة رد بعدـ منعو ، كقد اعترض بأكىك كراـ
كيركل جياد جمع  ،سرل بمعنى شريؼ راة بفتح السيف جمعالسَّ (ٕ)لخ(... إراة بنيسى  قكلو:)

كالمسمكمة بفتح الكاك  ،مف السمك كىك العمكمو تتسامى حذفت منو إحدل التاءيف ، كتسامي أصجيد
راب بكسر العيف الميممة نعت المسكمة أم الخيؿ العربية كىك العبلمة كالعً  ،اسـ مفعكؿ مف الكسـ

 .كفي ركاية المطيمة الصبلب أم التامة القكية  ،التي جعمت عمييا عبلمة كتركت في المرعى
اهلل عنيما كانت تقكؿ ذلؾ كىي  ؿ ىك أخك عمى رضيكؿ أـ عقيؿ( بكزف ككيفي ق قكلو:)

 .ترقصو في صغره 
يؿ بفتح النكف ككسر  المكحدة مف النبالة بً كالنَّ  ،لخ( الماجد الكريـ... إتككف أنت قكلو:)

يؿ مً كبى  ،ا كقياسو الكسرأ/ شذكذن ٖٔب بضـ الياء /كتيي  ،كشريؼ كشرفاء ،كىي الفضؿ كجمعو نببلء
 .ؿ بمعنة مبمكلة بفتح المكحدة أكلو ككسر البلـ بكزف قتي

الطالبة لفعميف فيطكؿ الكبلـ  األدكاتنيا مف أم الشرطيتيف؛ ألف كلك( كبعد إ قكلو:)
 ،ـ أدكات الشرط الجازمةأف أف أف كلك دكف بقية أدكات الشرط ألكخص ذلؾ ب ،فيخفؼ بالحذؼ

ما لـ يتكسعكف  األمياتكىـ يتكسعكف في  ،أـ بابيا ف كافأـ أدكات الشرط غير الجازمة كما أكلك 
 .تصريح  .ق.في غيرىا ا
أحد ممكؾ العرب حيف قدـ عميو  (ٗ)و النعماف بف المنذرقال (ٖ)لخ(... إقد قيؿ ما قيؿ قكلو:)

لبيد  :  قاؿف ،ا لو كيؤاكموبنك جعفر كقد أعرض عنيـ لسعي الربيع بف زياد فييـ عنده ككاف جميسن 
 :، منياا لو قصيدةا ىاجين ؾ صغيرن ي جعفر ككاف آنذاىك شاعر بن

 َمْياًل أَبْيَت الّمعَن ل تأكْل مَعْو     
 إنَّ أْسَتُو ِمْن َبَرٍص ُمَممََّعْو     
 وأَنُو ُيْوِلُج ِفيَيا أْصَبَعْو      
 ُيْوِلُجيا حتى ُيواري أْشَجَعْو     
 

                                                                                                                                               
 ساقط في " ج " .(  (ُ

 .ِِّ/ُابيب      شرح ابف عقيؿ: البيت: سراة بني أبي بكر تسامى       عمى كؿ المسكمة العر  (ٕ)
ف كذبا       فما اعتذارؾ مف قكؿ إلى قيؿ   البيت: قد قيؿ م  (ٖ) شرح ابف عقيؿ:   ا قد قيؿ إف صدقا كا 
ُ/ِّْ. 
جاىميػة، أقػره كسػرل يػرة فػي ال، مػف أشػير ممػكؾ الحً بػف المنػذر بػف امػرئ القػيس المخمػي، أبػك قػابكس ىك النعماف(  (ْ

النابغػة الػذبياني كحسػاف بػف ثابػت، تػكفي سػنة خمػس عشػرة قبػؿ اليجػرة.  حػود، مكنفػاه ثػـ قتمػو عمى الًحيػرة، ثػـ عزلػو
 . ّْ/ٖكاألعبلـ  ّٖٔ-ّْٖ/ُكخزانة األدب  َِْْ/ٓكالصحاح  ٓٔٓ- ٗٓٓ/ُ: الكامؿ انظر



 ٕٕٔ 

       (1)ّضيََّعوْ  كأّنما َيْطَمُب َشيًئا
فالتفت النعماف  ،التي تتصؿ بعصب ظير الكؼ اإلصبعشجع أصكؿ ، كاألأم ممكنة مممعة قكلو:ك  

أؼ  :النعماف :  قاؿف ،لقد كذب ابف المئيـ ،ال كاهللفقاؿ : ،يا ربيع أنتأذاؾ  :  قاؿالربيع ك  إلى
لخ ... إد قيؿ ما قيؿى منيا ق أبياتنافيو النعماف  :  قاؿف ،منزلو إلىكقاـ الربيع كانصرؼ  ،اليذا طعامن 

. 
 دي لى كى  ،كىك مف الرجز ،العرب فيما بينيـ مثؿ المثؿ قكلو:ىذا ت (ٕ)لخ(... إالن كٍ شى  دي لى  فٍ مً  قكلو:)

 ،بفتح الشيف المعجمة كسككف الكاك في آخره الـ كاٍلن كشى  ،فدي بفتح البلـ كضـ الداؿ أحد لغات لى 
 إفكقيؿ  ،كراكع كركع ،(ٖ)كجمعيا شكؿ ،فيي شائؿ ،مصدر شالت الناقة بذنبيا رفعتو لمضراب

تى عمييا قة التي جؼ لبنيا كارتفع ضرعيا كأكىي النا ،اسـ جمع مفرد مشائمة عمى غير قياس شكالن 
التاء الفكقية مصدر أتمت كسككف  ،بلئيا بكسر اليمزةتٍ إً  قكلو:، ك مف نتاجيا سبعة أشير أك ثمانية
 .عيني فاده الالناقة إذا تبلىا كلدىا أم تبعيا أ

حدل عشرة فتح البلـ كتثميث الداؿ مع نكف ساكنة لغات إ فٍ دي أف كانت( في لى  دي مف لى  قكلو:)
كلد مثمث البلـ مع سككف  ،اكضـ البلـ كفتحيا مع سككف الداؿ ككسر النكف كلدل بفتحتيف مقصكرن 

كما في البيت  ،داؿبفتح البلـ كضـ ال دي لى ا بفتح البلـ كسككف الداؿ كبعد النكف ألؼ كى كلدنَّ  ،الداؿ
نما قدر الشارح كغيره إف كانت ألذكره العيني لى لدف أف تضاؼ إب/ ٗٔف الغالب عمى /، كا 

ف كاألصؿ أل قكلو:بعدىا أسماء الزماف ) يككف دي ف لى ؛ ألف مف ككنيا شكالن دي كالتقدير مف لى  ،المفرد
ا قدمت البلـ كما بعدى برا  ف كنت ، كأما األكؿ فيك اقترب ألصؿ الثانيأم األلخ( ... إاكنت بر  

لخ( ... إنتفصار أما أ قكلو:قترب بمعنى تقرب )غيرؾ اعمى اقتراب لبلختصاص أم لبرؾ ألبر 
 .دغاـ النكف في الميـ لمتقارب أم بعد إ
مة كتخفيؼ الراء الميممة، كبعد بضـ الخاء المعج (٘)اشةرى أم يا أبا خي  (ٗ)اشة(رى أبا خي  قكلو:)

، كىك في كالنفر الجماعة ،كىك صحابي جميؿ ،ية خفاؼ بف ندبة اسـ أموكن ،لؼ شيف معجمةاأل
                                                 

 ٓٔ/ْكعيػػػػكف األخبػػػػار  ُِٔ/ُكالحيػػػػكاف  ُِٖ/ِكالمحكػػػػـ  َٔفػػػػي ديكانػػػػو  الرجػػػػز لمبيػػػػد بػػػػف ربيعػػػػة العػػػػامرم(  (ُ
 . ِّٗ/ٔكالبصائر كالذخائر 

 .ِّٓ/ُالمثؿ: مف كد شكال فإني إكبلئيا      شرح ابف عقيؿ:    (ٕ)
 ساقط في " ج " .(  (ّ

 .ِّٔ/ُالبيت: أبا خراشة أما أنت ذا نفر     فإف قكمي لـ تأكميـ الضبع    شرح ابف عقيؿ :  ْ
مػف أغربػة العػرب. شػاعر فػارس،  خراشػة: أبػكف الحػارث بػف الشػريد السػممٌي، مػف مضػر، ىك خفاؼ بف عميػر بػ(  (ٓ

د بػف كلػو أخبػار مػع العبػاس بػف مػرداس كدريػاىميػة، ا فػي الجكاف أسكد المكف )أحذ السػكاد مػف أمػو ندبػة( كعػاش زمننػ
ا كالطػائؼ، كثبػت عمػى إسػبلمو ننػيٍ نى كشػيد حي مكة ككاف معو لكاء بني سػميـ، كشيد فتح  الصمة. كأدرؾ اإلسبلـ فأسمـ،

ككانػػت قػػد ثػػارت بينيمػػا  ،ح أبػػا بكػػر كبقػػي إلػػى أيػػاـ عمػػر. أكثػػر شػػعره مناقصػػات لػػو مػػع ابػػف مػػرداسكمػػدفػػي الػػرٌدة، 



 ٕٕٕ 

ع بفتح الضاد المعجمة كضـ الباء المكحدة اسـ لمسنيف المجدبة بي كالضَّ  ،صؿ اسـ لما دكف العشرةاأل
ا فييـ فخرت فإف قكمي مكفركف ا كعزيزن كبيرن  ذا نفرو  ف كنتى خراشة ألبا : يا أكالمعنى ،عمى التشبيو

المكسكرة  فٍ تحذؼ كاف مع معمكلييا بعد إً يـ السنيف المجدبة مف القمة كالضعؼ )فائدة( كملـ تأ
 . (ٔ)عكض كال النافية لمخبرافعؿ ىذا لما ال، أم إف كنت ال تفعؿ غيره فـ أ قكليـ:زة في اليم

ف يككف الفعؿ مضارع الحاصؿ أف الحذؼ لو شركط ألخ( ... إكمف مضارع لكاف قكلو:)
 .ف يككف ذلؾ في حاؿ الكصؿ ، كأبالسككف غير متصؿ بضمير نصب كال بساكفا كاف كمجزكمن 
(  قكلو:) لعمر أم  (صمى اهلل عميو كسمـ) قكلو:ك أم لـ يمتـز فما نافيةكىك حذؼ ما التـز

ـ بالميممة كبالفاء المضمكمة مرخٌ  لما طمب قتؿ ابف صياد حيف أخبر بأنو الدجاؿ كاسمو صاؼي 
، ككانت اا كاىنن ككاف ييكدي   ،كقيؿ اسمو عبداهلل ،عمى الياء كالقاضيكقد يكقؼ  ،صافي بالياء

أنو صمى اهلل عميو كسمـ إنما  (ٕ)كفي الكرماني ،كادعى النبكة ،ناتئة كاألخرل ،حدل عينيو ممسكحةإ
ج أف ىذا تزكٌ ، (ٖ)كفي القسطبلني ،مره... إلخ؛ ألنو إذ ذاؾ لـ يكف قد اتضح لو أف يكنوإ :  قاؿ

أم فيك غير الدجاؿ اآلتي آخر الزماف  ،ا بالطائؼكدخؿ مكة كالمدينة كأسمـ كمات مسممن ككلد لو 
 .فاده ابف الميت في باب الضمائر شركح البخارم كما أ كالكبلـ عمى ىذا مبسكط في

سىنىةن : كقد قرئ قكلو:) ٍف تىؾي حى كىاً 
 لمنفي كككف ف كبلككجو الشبو إ ،( أم قراءة سبعية(ٗ)

 أ/ٗٔطبلؽ كدخكليا /ند اإلالنفي لمحاؿ ع

                                                                                                                                               

البيت( قاؿ :  األصػمعي: خفػاؼ،  -نفر  ما أنت ذاكؿ العباس بف مرداس: )أبا خراشة أكلو يقحركب في الجاىمية، 
. كتكفي ط( جمع كتحقيؽ - ندبةخفاؼ بف أشعر الفرساف. كلمدكتكر نكرم حمكدم القيسي )شعر كدريد بف الصمة، 
 َّ/ِكاألعبلـ  ِْٕك  ُٖ/ُكخزانة األدب  ُِِكالشعر كالشعراء ُّّ/ُٔ. انظر: األغاني سنة عشريف لميجرة

 زيادة في " أ" .(  (ُ

: فقيػو حنفػي انتيػت إليػو رياسػة المػذىب بخراسػاف. الكرمػانيأبػك الفضػؿ د الرحمف بف محمػد بػف أميركيػو، ىك عب(  (ِ
خ( ثػػبلث مجمػػدات،  -تجريػػد )اإليضػػاح فػػي شػػرح ال: )التجريػػد( فػػي الفقػػو، كمػػف كتبػػو ،مػػاف ككفاتػػو بمػػركمكلػػده بكر 

كمفتػػاح  ّْٓ/ُ. انظػػر: كشػػؼ الظنػػكف ك)شػػرح الجػػامع الكبيػػر(، ك)الفتػػاكم(، كتػػكفي سػػنة خمسػػمائة كثػػبلث كأربعػػيف
 . ِّٕ/ّكاألعبلـ  ُْْ/ ِالسعادة 

 القسػػطبلنيؾ بػف احمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػد بػػف حسػػيف بػػف عمػػي مػػالم أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػي بكػػر بػػف عبػػدىػك (  (ّ
 دى ًلػػػكي  كمقػػػرئ.عػػػرؼ بالقسػػػطبلني )شػػػياب الػػػديف، أبػػػك العبػػػاس( محػػػدث، مػػػؤرخ فقيػػػو، كيالمصػػػرم، الشػػػافعي، األصػػػؿ 

.بمصػػر فػػي ذم القعػػدة، كنشػػأ بيػػا، كقػػدـ مكػػة،  مػػف كتبػػو: إرشػػاد السػػارم عمػػى صػػحيح  كتػػكفي بالقػػاىرة فػػي المحػػـر
فػػي  فػػتح الػػداني فػػي شػػرح حػػرز األمػػانيالمدنيػػة بػػالمنح المحمديػػة، ك  المكاىػػبكبػػار، ك  فػػي نحػػك عشػػرة أسػػفار ،البخػارم

المػكاىبي تنبػئ عػف  كمنحة مف منح الفػتحلحجاج في ثمانية أجزاء كبار، منياج االبتياج بشرح مسمـ بف االقراءات، ك 
ككشػػؼ الظنػػكف  ُّٖ/ ِفيػػرس الفيػػارس ك  ُُِ/ ٖبػػي القاسػػـ الشػػاطبي. انظػػر: شػػذرات الػػذىب لمحػػة مػػف سػػيرة أ

 . ٖٓ/ِكمعجـ المؤلفيف  ِِّ/ُكاألعبلـ  ٗٔ/ُ

 . َْالنساء (  (ْ



 ٕٕٖ 

 المشبيات بميس( ،نْ ، وا ِ ولتَ  ،ول ،)فصل في ما
عممت كأعماؿ ليس كذلؾ عند أم ألخ( أعممت... إليس  إعماؿ قكلو:كالخبر ) عمى المبتدأ

 ،كنصبو بنزع الخافض ،كالمنصكب خبره ،ما الككفيكف فجعمكا المرفكع بعدىا مبتدأ، كأالبصرييف
 .عمييا  ا أىممكا ليس حمبلن كأىمميا التميميكف كم

نو ال إف ال ينتقض نفي خبرىا، كفيو إشارة إلى أ النفي( عبارة التكضيح ءمع بقا قكلو:)
ا فبل يحتاج لبقاء نفييا بالنظر نو غير معمكؿ لي؛ أليضر انتقاض نفي معمكؿ خبرىا ككجيو ظاىر

، تؤخرا بأؿ االستغراقية أف خباراإلفي  كاألصؿ ،في باب المبتدأ قكلو:كف( أم عمـ مف  قكلو:إليو )
 . كالخبر التأخير ،نو عمـ منو أف حؽ المبتدأ التقديـفإ

كسبؽ( مصدر مضاؼ لفاعمو منصكب بالمفعكلية ألجاز كمفعكلو محذكؼ تقديره  قكلو:)
المراد سبؽ ذلؾ عمى ما  أف إيياـأم اسميا كخبرىا كدفع بذلؾ المقدر  األشمكنيمدخكلي كما قدره 

 .ف ما ليا الصدارة ؛ ألومع امتناع
 :، كقبموىك مف الكامؿ (ٔ)لخ(... إىا متكنفكفؤ أبنا قكلو:)

       مسودةٍ  بحرةٍ  وأنا النذيرُ 
 

      (2)وادىاقْ أ إليكمُ  الجيوُش  تصلُ  
د بفتح القاؼ كسككف كٍ جمع قى (ٖ)قكادراد بيا ىنا الكتيبة المسكدة كاألرة بفتح الحاء الميممة المكالحى  

أم  ىمك، أباخبره متكنفكف ،الكتيبة كأراد رجاليا أبناءمبتدأ أم  كأبناؤىا ،جماعة مف الخيؿالكاك ال
كأصمو  إضافي،كبلـ  كأبا ىمكالعيني  :  قاؿ ،بيـ األمركأراد باآلباء الرؤساء لقياـ  ،محدقكف بيـ

مة ككسر ؽ بفتح الحاء الميمنً كىك جمع حى  ،حنقكا الصدكر خبر ثاف عف المبتدأ قكلو:ك  ،آباءىـ
ـي  قكلو:، ك النكف مف الحنؽ بفتحتيف كىك الفيظ الكتيبة حقيقة بؿ ذلؾ  أكالدأكالدىا أم ليسكا  كما ىي

 .مجاز عمى حد قكؿ العرب بنك فبلف بنك الحرب 
، كسبؽ حرؼ جر فإنو قكلو:ا في كالرابع ضمنن  ،( أم ثبلثة صراحةأربعةذكر المصنؼ منيا  قكلو:)

نما ،كىك غير ظرؼ عمى اسميا ،يتقدـ  معمكؿ خبرىاف شرط عمميا أف ال تضمف إ سكت  كا 
 .كىك عدـ تكرر ما داخؿ في الثاني كالسادس مبني عمى ضعيؼ ،الناظـ عف الخامس كالسادس

ب/ ال َٕف انتقاض نفي معمكؿ خبرىا /أم نفي خبرىا فإأف ينتقض النفي(  قكلو:) 
كىك كذلؾ فيجب  ،ىا لـ يؤثرنتقض النفي بغير إذا انو باالن أ قكلو:، كأفاد غير معمكليا ألنو ؛يضر

 .ما زيد غير قائـ  :في نحك قكلؾ ،النصب عند البصرييف

                                                 
 البيت: أبناؤىا متكنفكف أباىـ          حنقكا الصدكر كما ىـ أكالدىا  (ٔ)

 لـ أقؼ عميو .(  (ِ

 القكاد في " ج " .     (  (ّ



 ٕٕٗ 

ال يتقدـ  إف قكلو:) (ٔ)كمف لـ يجعميا عاممة( ىذا ىك الحؽ الذم عميو جميكر النحاة قكلو:)
بر عمى ضعيفة العمؿ كمنو يؤخذ منع تقديـ معمكؿ الخ األحرؼف ىذه أم أللخ( ... إمعمكؿ الخبر
 ا ضاربه ما زيدن  :كال أكبلن،ما زيد طعامؾ  : يقاؿفبل  ،كمنع تقديـ معمكؿ االسـ عميو ،الخبر نفسو

 .يس  باألجنبيلمزـك الفصؿ بينيا كبيف معمكليا  ؛اقائمن 
ف جعمت ، فإجعمت زائدة إفف تكرارىا يبعد شبييا بميس ىذا أم ألال تتكرر ما(  إف قكلو:)

 .غني عنو بالثاني ىذا الشرط مست أفعمميا كتقدـ صح  لؤلكلىنافية مؤكدة 
 سيأتيكالباء زائدة فيو لما  ، كزيد مبتدأ خبره بشيء،ما نافية (ٕ)لخ(ما زيد بشيء... إ قكلو:)

ال شيء بالرفع بدؿ مف شيءتزاد بعد ما  أنيا ما كذا  إىماؿالمجركر باعتبار محمو بناء عمى  كا 
 ،كجكد المحرز أم الطالب لذلؾ المحؿ ،عمى المحؿ اإلتباعنو ال يشترط في ، كىك مبني عمى أقيؿ

ف أعممت كاف ، فإلخ، أم ىك شيء... إخبر مبتدأ محذكؼ فاألحسف جعؿ شيءكالتحقيؽ اشتراطو 
إال ىك شيء، كجممة ال يعبأ بو صفة خبر محذكؼ أم  إال شيء قكلو:المجركر في محؿ نصب ك 
 . إليوبو ال يقكؿ عميو كال يمتفت  يعبأ ، كمعنى الفيٍ عرابى لشيء الثاني عمى كبل اإل

ا المجركر بالباء الزائدة الكاقع خبرن  أم كىك لفظ شيءلخ( ... إاالسـ الكاقع إلىراجع  قكلو:)
االسـ الكاقع  إلىقكـ ىك راجع  :  قاؿك  قكلو:كما ىك ظاىر ك  ،عف زيد فميس مراده باالسـ اسـ ما

 . ؿٍ أمَّ فت ،الكاقع بعدىا إال، أم كىك لفظ شيءبعد 
 قكلو:كالخبر عنيما  ،ا عمى تكجيولخ( يصح قراءتو بالرفع عطفن ... إكترجيح المختار قكلو:)

طكيؿ فيو ال ت ،خبار بأف المختار راجحنيما كفيو أف اإلال يميؽ بيذا المختصر أم ال يميؽ كؿ م
 يقرأ بالنصب عمىكيجكز أف  ،راد ترجيحو مع بياف أدلتوانو أ  يقاؿفيك الئؽ بيذا المختصر إال أف 

نما ، كىك كذلؾ كلعمو إف المختار ىك الثاني رد الشرط السادسأ قكلو:جعؿ الكاك لممعية كعمـ مف 
 . (ٖ)رٍ كيبيف رده فتدبَّ  ،ذكره ليبيف كجو أخذه مف كبلـ سيبكيو

كالفاعؿ  ،لى مفعكلولـز مضاؼ إر منصكب بالمفعكلية الكرفع معطكؼ( مصد قكلو:)
 .لخ ... إؿٍ بى أك بً  فٍ كً مى ا بً رفعؾ معطكفن  محذكؼ كالتقدير الـز

ا ف تسمية ما بعد بؿ كلكف معطكفن يعمـ مف ىذا أنو خبر مبتدأ محذكؼ( عمى أ قكلو:)
كىذا  ،شمكنيؼ كلكف كبؿ حرؼ ابتداء كما في األنو ليس بمعطكؼ بؿ خبر محذك ؛ ألمجاز

 .شة عمى جدار ىذا فرس لصكرة فرس منقك  :كقكلؾ ،المجاز عبلقتو المشابية الصكرية

                                                 
 زيادة في " أ" .(  (ُ

 .ِْْ/ُعبأ بو            شرح ابف عقيؿ: ما زيد بشيء إال بشيء ال ي (ٕ)
 ساقط مف "ج" .(  (ّ



 ٕٕ٘ 

ا عمى تباعن أم إجاز الرفع(  قكلو:ال تعمؿ في المكجب( بفتح الجيـ أم المثبت ) قكلو:)
عمى إضمار  ةكال قاعد السيكطي :  قاؿكلذا  ،ف الرفع منسكخ فبل محؿ لمرفع، كفيو أالمحؿ كذا قيؿ

 .ا عمى المفظ تباعن كالنصب أم إ قكلو:ىك اسـ ك 
؛ ألنو يجكز ذلؾ كما تقدـ كقصره ،فاعمو الباء ،عؿ ماضلخ( جر فء... إجر البا قكلو:)

ال يعبأ  شيئنا ال: ليس زيد بشيء إكمف ثـ امتنع ،اكشرط جره بالباء ككف الخبر منفي   ،كؿ الكتابأ
قامكا ليس  : يقاؿا كككف ليس غير استثناء فبل ، كككنو يقبؿ اإليجاب فيخرج ليس مثمؾ أحدن بو
 *(قامكا ليس بزيد *)تنبيو  يقاؿال بقائـ ال : ما زيد إ يقاؿفكما  ،ال؛ ألف مصحكبيا مصحكب إبزيد

ل كا  :لى مكضع الخبر كقراءة بعضيـكرد الباء عمى اسـ ليس إذا تأخر إ لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى
كيجيكىىكيـٍ 

 كقكؿ الشاعر:  ،بنصب البر (ُ)
 ِبَأْن اْلَفتى        أََلْيَس عجيًبا

 
       (ٕ)ِفي َيَدْيوِ  يصاب ِبَبْعض األذى 

ب ؾى ًبغاًفؿو  :قكلوكنفي كاف( أم كاف المنفية ) قكلو:)  ما رى كى
(ّ)،  ب ؾى ًبظىبلَّـو ما رى كى

 قيؿ محؿ ((ْ)
 األكؿ؛كالصكاب  (ٔ)في المغني :  قاؿك رفع عمى التميمية ، أ(٘)لحجازيةاما نصب عمى المجركر إ

مىا ىيفَّ أيمَّياًتًيـٍ  :ا نحكمنصكبن  إالا مف الباء لـ يقع في القراف مجردن  ألنو
(ٕ)  . 

اهلل عنو  رضيالخطاب مف سكاد بف قارب الصحابي  (8)لخ(... إافكف لي شفيعن  قكلو:)
الذم في  األبيضيؿ بفتح الفاء ككسر المثناة الفكقية ىك الخيط تً كالفى  ،لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ

لكنو  ،ىنى لخ أصمو عى ... إعف سكاد قكلو:ك  ،قدر فتيؿ ألصؿكا ،قميبلن  ، كالمراد ىنا شيئناشؽ النكاة
 .دخمتو الباء كىك خبر ال  بمغف حيث :قكلوكالشاىد في  ،المظير مقاـ المضمر أقاـ

بأعجميـ أم  قكلو:ك  ،كالزاد الطعاـ ،جمع يد األيدم (9)لخ(األيدم.. إف مدت كا   قكلو:)
ذ ،ي آخر البيتبعجميـ فأفعؿ التفضيؿ ليس عمى بابو بخبلؼ الذم ف كذا  ،ظرؼ بمعنى حيف كا 

                                                 
 . ُٕٕالبقرة  ((ُ

 ُِٗ/ِكالكامػػؿ  ُّْ/ّكالبيػػاف كالتبيػػيف  ِِٕ/ُالتصػػريحك  ُْٗ/ُمغنػػي المبيػػب البيػػت لمحمػػكد الػػكراؽ فػػي  (  (ِ
 . َْ/ّكربيع األبرار  ُّٔ/ِكالعقد الفريد 

 .  ُِّاالنعاـ (  (ّ

 . ْٔفصمت (  (ْ

 حجازية في " ب" ك"ج" .ال(  (ٓ

 .   َٖٕ/ُمغني المبيب (  (ٔ

 . ِالمجادلة (  (ٕ
 .ِْٕ/ُالبيت: ككف لي شفيعا يـك ال ذك شفاعة      بمغف فتيبل عف سكاد بف قارب       شرح ابف عقيؿ :  (8)
ف مدت األيادم إلى ازاد أكف      بأعجميـ إذا أشجع الناس أعجؿ     ابف عقيؿ:  (9)  .ِْٕ/ُالبيت: كا 
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الشيف المعجمة أفعؿ مف كأجشع بالجيـ ك  ،تعميمية أنيا كاألكجو اإلسبلـشيخ  :  قاؿالعيني  :  قاؿ
 .كنحكه  األكؿا عمى شد حرصن الجشع أم أ
ككميس حاؿ مف ال ككجو  ،لخ( الجار متعمؽ بأعممت كال نائب فاعؿ... إفي النكرات قكلو:)

ككؿ منيما بالنكرات أنسب  لنفي الجنس برجحات كالكحدة بمرجكحيو،ا أنيالنكرات اختصاصيا با
نما تعمؿ ال بشرط بقاء النفي كالتركيب كأف ال يفصؿ بينيا كبيف مرفكعيا بغير مرفكعيا بغير  كا 

 .معمكؿ الخبر الظرؼ أك الجار كالمجركر كما في ما 
كالمراد أف الت يككف ليا  ،تكالهإذا ية كال لشيءلخ( تمي مف كلى ا... إكقد تمي الت قكلو:)

ف ، كا  زمافىا اسمي عماليا شرطيف أف يككف معمكالكذكر الناظـ مف شركط إ ،كالية عمؿ ليس
األكؿ؛ ألف أف ال تزاد بعده الشرط  إاليحذؼ أحدىما كيزاد عمى ذلؾ الشركط المتقدمة في ما 

مف  إجماع ينافي قكؿ التكضيح كعمميا فبل معنى الشتراطو كقد لمتحقيؽ بالنسبة لبلت فبل ،صبلن أ
جماع عمى الجكاز دكف اإل  يقاؿاؿ المشترؾ في معنييو أك كىذا مبني عمى جكاز استعم ،العرب

 . (ٔ)الكجكب فبل ينافي القمة
ذا كاف غير كالترتيب كعدـ تقدـ معمكؿ الخبر إأ/ بقاء النفي َٕ/ ف( أم بشرطكا   قكلو:)

 .ظرؼ أك جار كمجركر 
؛ فٍ ، كىك كذلؾ في الت دكف إً ا العمبل( ربما يشعر باشتراط تنكير المعمكليف فييماذ قكلو:)

 .إال في معرفة نيا ال تعمؿ بعضيـ إ :  قاؿالمعارؼ كالنكرات، بؿ  نيا تعمؿ فيأل
كال في المكضعيف  ،كىك الصبر كالتسمي ،تعز مف العزاء (ٕ)لخ(تعز فبل شيء... إ قكلو:)

عمى  قكلو:الحتماؿ أف يككف  األكؿ؛كقيؿ ال شاىد في  ،لمكضعيففالشاىد في ا ،بمعنى ليس
أصابؾ فإنو ال يبقى كالكاقي الحافظ أم اصبر عمى ما  ،كالكزر الممجأ ،ا حاؿكباقين  ،اخبرن  األرض
 . تعالى كقدره عميو كال ممجأ يقي الشخص مما قضاه اهلل األرضعمى كجو  شيء

ؿ مف الخذالف بالخاء كالذاؿ المعجمتيف كىك خاذ (ٖ)لخ(... إذ ال صاحبنصرتؾ إ قكلو:)
إياه، كالكيمىاة بضـ الكاؼ جمع أم أسكنو  اهلل منزالن  بكئت أم أسكنت مف بكأه قكلو:، ك ترؾ النصر

 األكؿكمفعكلو  ،ا مفعكؿ ثاف لبكئتكحصنن  ،كىك الشجاع المتكمي في سبلحو أم المتغطي بو كمي
نصرتؾ كالباء  قكلو:ماة متعمؽ با كبالكي حصنن  قكلو:ل ا صفةكحصينن  ،ىك التاء النائبة عف الفاعؿ

 .لمسببية أك لبلستعانة 

                                                 
 زيادة في " أ" .(  (ُ

 .ِْٗ/ُالبيت: تعز فبل شيء عمى األرض باقيا      كال كزر مما قضى اهلل  كاقيا     ابف عقيؿ:  (ٕ)
 .َِٓ/ُالبيت: نصرتؾ إذ ال صاحب غير خاذؿ        فبكئت حضابا لكمات حصينا   ابف عقيؿ: (ٖ)
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ا لمنابغة يستدؿ بو عمى دعكاه كالمراد بو كأنشد لمنابغة( أم أنشد ذلؾ البعض بيتن  قكلو:)
نما قيؿ لو ، كا  كقيؿ حباف بف قيس ،كقيؿ عبداهلل بف قيس ،كاسمو قيس بف عبداهلل (ٔ)النابغة الجعدم

يقكؿ الشعر الشعر في الجاىمية ثـ أقاـ مدة نحك ثبلثيف سنة ال  قاؿنو ؛ ألبالغيف المعجمة النابغة
، كطاؿ عمره في الجاىمية عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ دى فى كى  ،النابغة ق فسمي:  قاؿثـ نبغ فيو ف

ده العيني في أفا سنة كزيادة عمى ذلؾ، قيؿ عاش مائة كثمانيف سنة كقيؿ مائتيف كأربعيف ،سبلـكاإل
 . الشكاىد الكبرل

كبقت بتشديد القاؼ  أم أظيرت المحبكبة فعؿ ذم كد بتثميث الكاك أم حبٌ  (ٕ)بدت( قكلو:)
ب/ أم فيو كسكاد القمب كسكيداؤه كسكداؤه ُٕمعطكؼ عمى تكات كسكاد القمب مفعكؿ حمت /

 . اا أم متكانين كمتراخين  ،اا أم طالبن كباغين  ،حبتو
 :ا نصب عمى الحاؿ تقديرهكباغين  ،ا بفعؿ محذكؼأم بجعؿ أنا مرفكعن  (ٖ)نو مؤكؿ(أ قكلو:)

، كىك أنا ا بالبناء لممفعكؿ مف رأل البصرية فحذؼ أرل فبرز الضمير  الذم كاف فيوباغين  أرلال 
 .ا نا أرل باغين ا عمى الحاؿ أم ال أنا مبتدأ خبره فعؿ مقدر ناصب باغين أك يجعؿ أ
كؿ نو مف الكافر سيك كقإ ىك مف المنسرح فقكؿ العيني (ٗ)خ(. إل..اكلين ىك مست فٍ إً  قكلو:)

، كالشاىد في أكؿ البيت حيث ال عمى حزبو المبلعيفالشاعر إال عمى أضعؼ المجانيف يركل إ
معمكؿ الخبر ال يضر  إلىكفيو شاىد آخر كىك أف انتقاض النفي بالنسبة  ،ف عمؿ ليسأعمؿ إ

 .كىك كذلؾ 
ذا بغى ، كلكف إنما يمكت إا بانقضاء حياتولخ( أم ليس المرء ميتن .. إ.االمرء ميتن  إف قكلو:)

 .ف عمؿ ليسا حيث عممت إف المرء ميتن إ قكلو:، كمحؿ الشاىد عميو فيخذؿ عف النصر كالمعكنة
 ،نيا نافيةأم بتخفيؼ إف عمى أ( ... إلخف الذيفإ قكلو:اسـ كتاب )في المحتسب(  قكلو:) 

صناـ الذيف تدعكف كالمعنى ليس األ :الناظـ في شرح الكافية قاؿبرىا ا خكعبادن  ،كالمكصكؿ اسميا

                                                 
ػػدى قػػيس ىػػك (  (ُ مػػريف. صػػحابي: مػػف المعرم، أبػػك ليمػػى: شػػاعر مفمػػؽ، س بػػف ربيعػػة الجعػػدٌم العػػامبػػف عبػػد اهلل بػػف عي

قػػاؿ : ق. ككػػاف ممػػف ىجػػر الشػػعر ثػػـ نبػػغ ف و أقػػاـ ثبلثػػيف سػػنة ال يقػػكؿألنػػ ؛"اشػػتير فػػي الجاىميػػة. كسػػمي "النابغػػة
كأدرؾ صػػػفيف،      بػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كآلػػػو فأسػػػمـ،قبػػػؿ ظيػػػكر اإلسػػػبلـ. ككفػػػد عمػػػى الناألكثػػػاف، كنيػػػى عػػػف الخمػػػر، 

كقد كؼ بصره،     كجاكز  فمات فيياة إلى أصبياف مع أحد كالتيا، فسيره معاكيي، ثـ سكف الككفة، يدىا مع عمفش
 ُُٗكالكسػػاطة  َُّكطبقػػات فحػػكؿ الشػػعراء  ِْٕ. انظػر: سػػمط الآللػػي ، تػػكفي سػػنة خمسػػيفكأخبػػاره كثيػػرة المئػة،
 . َِٕ/ٓ. كاألعبلـ ُِّـ الشعراء كمعج

 .َٖشرح ابف عقيؿ رقـ   (ٕ)
 .ُٖعقيؿ رقـ  شرح ابف (ٖ)
 " .ساقط مف " ب(  (ْ
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ا أمثالكـ في االتصاؼ بالعقؿ فمك كانكا مثمكـ فعبدتمكىـ لكنتـ بذلؾ مخطئيف فكيؼ حالكـ في عبادن 
 .فارض  كاإلدراؾعبادة مف ىك دكنكـ بعدـ الحياة 

تقدير االسـ  قمت: إف (ٔ)لخ(... إكالت الحيف حيف قكلو:حيف مناص( أم فرار ) قكلو:)
ا دكف كاف ما تعمؿ فيو ظاىرن  إذامحمو  قمت:في نكرة  إالال تعمؿ  أنيامعرفة مناؼ لما تقدـ مف 

تعمؿ  أنيامقتضاه  إذال تعمؿ في معرفة ظاىرة  أنيافي شرح الكافية  قكلو:المقدر كما يدؿ عميو 
ف المراد نفي ككف المحذكؼ معرفة؛ ألال بد مف تقدير  في محؿ آخر قكلو:كيؤيده  ،في معرفة مقدرة

 .ا ينكصكف فيو أم ييربكف كليس المراد نفي جنس الحيف الحيف الخاص حينن 
ا صفة الخبر المحذكؼ؛ ألف شرط عمميا ككف فكائنن  ،ا ليـا كائنن ا ليـ( يعني حينن كائنن  قكلو:)

 .زماف كما عرفت  معمكلييا اسمي
ف ، ككبل الناظـ محتمؿ لممذىبيف بأا ىك الحؽالزماف( ىذ أسماءفي  إالال تعمؿ  قكلو:)

 .أ/ عمى الحيف ُٕيراد بالحيف لفظة أك يقدر مضاؼ أم سكل اسـ حيف أم اسـ داؿ /
كالثالث مصدر رسمي بمعنى  األكؿـ بفتح دى نٍ كالمى  لخ( البغاة جمع باغو ... إندـ البغاة قكلو:)

اكثالثو  أكلوكالمرتع بفتح  ،الندـ كخيـ بالخاء  قكلو:ك  ،كمبتغيو أم طالبو ،الرعيمكاف الرتع أم  أيضن
عاقبتو  ،كالمعنى أف البغي محؿ طالبو ثقيؿ ،كالمراد بو سكء العاقبة ،ىا كمعنن المعجمة كثقيؿ لفظن 

ليا كاالسـ  اممت الت في ساعة النصب بجعمو خبرن حيث ع ،الت ساعة قكلو:كالشاىد في  ،سيئة
 .(ٕ)محذكؼ أم كليست الساعة ساعة ندـ

 (فعال المقاربة)أ
كاد أـ الباب  أفألف ىذه العبارة تدؿ عمى  ؛عمى قياس ما سبؽ كأخكاتيالـ يقؿ كاد  إنما

داخؿ تحت  أخكاتياف حدث ؛ ألأـ بابيا أنياف الدليؿ دؿ عمى بلؼ كاف فإبخ ،كال دليؿ عميو
أصؿ الفعؿ كافر كالمقاربة مفاعمة مف قارب كالمراد بيا  ،كليا مف التصرفاف ما ليس لغيرىا ،حدثيا
 .سـ 

كقيؿ عف  ،كألفو منقمبة عف ياء ،لخ.. إكاد قكلو:لخ( ككاف خبر مقدـ عف ... إككاف قكلو:)
 .شيخنا البميدم  .ق.ا اككاد يككد ككدن  ،اكاد يكيد كيدن  : يقاؿف ،كاك

ف المراد بأ جيبي كأي  ،لتسميتيا كميا تاء الفاعؿ ؛حذفو األكلىف اعترض بأ( كأخكاتيا قكلو:)
 .تزكرنا  أفعست ىند  :نحك ،كتاء التأنيث ،خكاتيا تاء الفاعميفبأ

                                                 
(ٔ)

 .ُْ/ّٓص:  
   زيادة في " أ" .(  (ِ
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كىي جعؿ  قكلو:( أم الشركع في العمؿ )اإلنشاءعمى  قكلو:عمى الرجاء( بالمد ) قكلو:)
 :(ٔ)ىشاـ قاؿ ابفكمف ثـ  ،كىك ممنكع ،لخ( حصره الثالث فيما ذكره تبع فيو ابف الناظـ... إكطفؽ

نيا:  (ٕ)في التصريح قاؿ ،لخ. إأنشأ كطفؽ :كمنو ،كىك كثير ،في الثالث نيؼ  إلىبعضيـ  كا 
 .فيما ذكره فصحيح  األكليفكأما حصر  ،كعشريف فعبلن 

ف تسمية الكؿ ؛ ألنو مف قسـ التغميبصكابو أمف باب تسمية الكؿ باسـ البعض(  قكلو:)
ب كممة كمف غيره كتسمية المرك ،اسـ الجزء عمى ما تركب منو إطبلؽباسـ جزئو عبارة عف 

، أفاده الناصر ا كالعمريفالمجتمعة مف غير تركب باسـ بعض منيا يسمى تغميبن  األشياء (ٖ)كتسمية
 . (ٗ)قانيالم

 لحٌ مف أب/ ِٕا /كممح   ،لخ( العذؿ بالذاؿ المعجمة المكـ... إأكثرت في العذؿ قكلو:)
ا صفتو كمحؿ كدائمن  ،كىك منصكب عمى الحالية ،اأقبؿ عميو مكاظبن  إذا الرجؿ عمى الشيء

 .يف ككسرىا كما سيذكره المصنؼ ا بفتح السعسيت صائمن  :قكلواالستشياد 
ـ بفتح الفاء كسككف يٍ كفى  ،بضـ اليمزة بمعنى رجعت أيبتلخ( ... إفيـ إلىبت فأ قكلو:)

كـ خبرية  ،لخ.. إككـ مثميا قكلو:كىذا محؿ االستشياد ك  ،اا أم راجعن كما كدت آيبن  ،الياء اسـ قبيمة
حالية كىك بفتح الفاء  "كىى تصفر"كجممة  ،فارقتيا كمثميا بالجر تمييز قكلو:كالخبر  ،كثيرأم 

مف أصفر كما في  أكلوخبل أك بكسرىا مع ضـ  إذامضارع صفر يصفر مف باب تعب 
 .(٘)المصباح
لخ( كظاىر .. إىذه كميا كلـ يندر مجيء قكلو:( إيياـغير مضارع  قكلو:لكف في  قكلو:)
 قكلو:الجكاب عف ذلؾ ب إلى األشمكنيكقد أشار الشارح  ،نيا لـ ترد أصبلن ا مع أىا نادرن النظـ كركد

غير مضارع ليذيف كأخكاتيما كال شؾ في كركد االسمية كالماضكية فييا كذلؾ نحك ما ركل عف 
 .رسؿ رسكالأاذا لـ يستطع أف يخرج ابف عباس فجعؿ الرجؿ 

صؿ أف خبر ىذه االفعاؿ بالنسبة الى اقترانو كككنو بدكف أف بعد عسى الخ( الحا قكلو:)
ىك بأف كتجرده منيا أربعة أقساـ ما يجب فيو االقتراف كىك حرم كاخمكلؽ كما يجب تجرده مف أف ك 

                                                 
 .  َِٗ/ُأكضح المسالؾ  (ُ)
 .  77ٕ/ٔالتصريح(  (ِ

 تسمى في " ج " . (  (ّ

ي نسػػبتو إلػػى ، فاضػػؿ متصػػكؼ مصػػرم ممكػػاىيـ بػػف حسػػف المقػػاني أبػػك اإلمػػداد، برىػػاف الػػديفىػػك إبػػراىيـ بػػف إبػػر (  (ْ
، ، كقضػػاء الػػكطر، تػػكفي سػػنة إحػػدل كأربعػػيف كألػػؼ، لػػو كتػػب منيػػا: جػػكىرة التكحيػػدبمصػػر  )لقانػػو( مػػف البحيػػرة

كاألعػػبلـ  َُِ/ُكفيػػرس الفيػػارس  َِٔ/ُككشػػؼ الظنػػكف  ٔ/ُ: خبلصػػة األثػػر كمنظكمػػة فػػي العقائػػد. انظػػر
ُ/ِٖ . 

 .    ِّْ/ُالمصباح المنير (  (ٓ
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 األمراف،مراف كالغالب االقتراف كىك عسى كأكشؾ كما يجكز فيو أفعاؿ الشركع كما يجكز فيو األ
 . (ٔ)لدخا .ق.كالغالب فيو التجرد كىك كاد ككرب ا

لخ( قائمو ىدبو كىك مسجكف بالمدينة مف ... إعسى الكرب قكلو:أم قميؿ ) نزر( قكلو:)
كىك اسـ  ،كيركم بدلو اليـ ،ب بفتح الكاؼ كسككف الراء الحزف يأخذ بالنفسرٍ كالكى  ،أجؿ قتيؿ قتمو

ء عمى ا لميمني الركاية بفتح التاالمكضح تبعن  :  قاؿكأمسيت  ،لخ خبرىا.. إعسى كجممة يككف
كىك مبتدأ فقدـ  ،أ/ بالجيـ كشؼ الغـِٕا كخاطبو كفرج /الخطاب فيككف قد جرد مف نفسو شخصن 

كالجممة في محؿ نصب خبر يككف كاسميا مستتر فييا عائد عمى الكرب  ،خبره في الظرؼ قبمو
 . (ٕ)كقريب نعت فرج

ا مف لعسى مجردن ا يأتي بو اهلل حيث كقع خبرن  قكلو:لخ( الشاىد في ... إعسى فرج قكلو:)
ككؿ منصكب  ،خبره لو ،كأمر مبتدأ ،نو ضمير الشأف كخبره الجممة بعدهأ قكلو:إف في أف كاسـ 

 .كالخميقة بمعنى الخبلئؽ  ،عمى الظرفية
فذبحكىا كما "بالمغرب كما في شركح الشفاء  إقميـ( بفتح اليمزة كالداؿ األندلسأىؿ  قكلو:)

كالتقدير فامتنعكا مف  اآلخر،بلميف كؿ منيما في غير كقت ىذا كبلـ يتضمف ك (ٖ)"كادكا يفعمكف
فبل تناقض  ،كلدت ىند كلـ تكد تمد :فيك عمى حد قكلؾ ،ذبحيا في زمف ثـ بدا ليـ بعد ذلؾ ذبحيا

 :تقال، فنفي كعكسو كالمغز في ذلؾ إثباتيا أفككىـ بعضيـ في كاد فظف  ،في اآلية مثبلن 
        نحوي ىذا العصر ما ىي كممةٌ 

 
 م وجمودفي جرىِ  لقد وردتْ  

 أثبتت        النفيِ  في صورةِ  إذا استعممتَ  
 

ن أثبتتْ    حجود      مقامَ  قامتْ  وا 
 ،لـ تصحبو إذاكثابت  ،اصحبت نفين  إذافمعناىا منفي  األفعاؿ،كحكـ سائر  حكميا إذ بشيءكليس  

فالمقاربة  ،ما كاد زيد يقكـ :قمت:ذا ا  ك  كالقياـ منتؼو  ،فمقاربة القياـ مكجكدة ،كاد زيد يقكـ :قمت فإذا
 قمت:كقد  (ٗ)...عف ذلؾ شركح النظـ نقبلن  أفاد األكؿفي المثاؿ  ئوبعد مف انتفا منتفية كالقياـ منتؼو 

 :ا عف المغزمجيبن 
 بكاد وليس ذا        ألغازًالقد رمت 

 
 أىل وجود       حذاقِ  ا لدىِ صحيحً  

 (٘))......( تزيغدكف جحكد مف بعد ما  كاد  إثباتاء فبل ا فصفيا باالنتفتصحبت نفين  إفبؿ  
كيصح جعؿ  .ق.د عميو الضمير في منيـ اأم العائفي كاد ضمير الشأف أك القكـ  (ٔ)البيضاكم

                                                 
 .ساقط مف " ب" (  (ُ

 زيادة في "ج" .(  (ٕ
 .ُٕ/ِالبقرة:  (ٖ)
 كممات مطمكسة  (ٗ)

 كممة مطمكسة .( (ٓ



 ٕٖٔ 

ب/ ّٕ/ ا لمقمكبضمير راجعن  ، كفاعؿ تزيغالقكـ إلىد مف الضمير في كاد بجعمو عائ قمكب بدالن 
 رضيكسمـ ما كدت جعمو غيره مف كبلـ عمر بف عبد العزيز صمى اهلل عميو  قكلو:لتقدميا رتبة 
عمر تكمـ بو فاشتير  أفيحتمؿ  بأنو  (ٕ)لطاؼباإلكأجاب شيخنا الكالد حفظو اهلل  ،اهلل تعالى عنو

)المَّييَـّ ًإنَّا  قيؿ في قنكت عمر بف الخطاب كىك: ف كاف مف كبلمو صمى اهلل عميو كسمـ كما، كا  عنو
) كادت النفس  .ؿٍ نو مركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لكف اشتير عمر بو تأمَّ مع أ (ٖ)نىٍستىًعينيؾى

المعجمة مف غير  كاألفصح فاض بالضادا خرجت فاضت نفسو فيضن  ،(ٗ)أف تفيض في المصباح
كفاضت نفسو  ء،كفي العيني فمفظ الميت بالظا ،كمنيـ مف لـ يجر غيرىا ،ذكر النفس يغيظ

ذ ،بالضاد  :مثؿ ،كالربطة بفتح الكاك يجمع عمى رباط ،كالعامؿ فيو تفيض ،حيث ظرؼ بمعنى كا 
جمع برد  ءركد بضـ الباكقد يسمف كؿ تكب رقيؽ ربطة كالبي  ،كمبة ككبلب كؿ مبلة ليس قطعتيف

 :مثؿ أكفانو،مات كادرح في  ف الشاعر يرثي بيذا رجبلن كالمراد أنو في الغيابة فإ ،الثيابنكع مف 
 أمنعت لمصدر محذكؼ مع تقدير مضاؼ  أكى الحاؿ مف اخمكلؽ منصكب عم :مثؿ ،حرل
خمزلؽحرل بعد أك  إلزاـمثؿ  إلزامنا،  أف، إلىكقصر لمكزف مضاؼ  ،الظرؼ متعمؽ بنزر كانتفا مبتدأ ا 
لخ المعنى .. إكلك سيؿ الناس لئلطبلؽ، كاأللؼخبره  ،ر بضـ الزام بمعنى قؿ في مكضع رفعكنزي 
 ،كقيؿ ليـ ىاتكا التراب منعكا كحممكا أم سئمكا ،اف يعطكا ترابن ئمكا أإنيـ لك سالناس  طبعمف  إف

ف يممكا كىك محؿ ب الشرط كالضمير فيو اسمو كخبره ألسئؿ كال كشككا جكا كالتراب مفعكؿ ثافو 
، كىي القفمة كالفراة جمع فرة ،أ/ المنسرحّٕلخ ىك /إ فر يكشؾ مف ءكيركم فيمنعكا بالفا ،الشاىد

ىك  ،كالشاىد فيو ظاىر يحذكا ،ف يقع فيو عمى غفمة فيمكتمكتو في الحرب أ مرأم يكشؾ مف 
 ،عمى السير بالحذاء (ٙ)ا )......(خذكا حذكن باإلبؿ أحذكت  (٘)في المصباح :  قاؿبالحاء الميممة 

المكحدة المكسكرة كزعـ  ءطبؽ بالبا  يقاؿك  ،كفتحيا ءكطفؽ بكسر الفا .ق.مثؿ عزاب كىك الفناء ا
                                                                                                                                               

تػكفي سػنة  ،كمناصػر الػديف البيضػا ،أك أبػك الخيػر ،أبػك سػعيد ،بف عمر بف محمد بف عمى الشػيرازم ىك عبداهلل(  (ُ
 ،كطكالػع األنػكار ،، المعػركؼ بتفسػير البيضػاكمأنػكار التنزيػؿ كأسػرار التأكيػؿ :خمس كثمػانيف كسػتمائة، مػف تصػانيفو

 . َُُ/ْكاألعبلـ  َّٗ/ُّالبداية كالنياية البف كثير الحافظ  :انظر .كؿ إلى عمـ األصكؿكمنياج الكص

، الػػذم تتممػػذ كالػػد شػػيخنا السػػجاعي ،ىػػك العػػالـ الفاضػػؿ الشػػيخ الصػػالح أحمػػد شػػياب الػػديف بػػف محمػػد السػػجاعي(  (ِ
 .َُ/ُِلتكفيقية كالخطط ا ُٕٓ-َٕٓ/ُسنة تسعيف كمائة كألؼ. انظر: عجائب اآلثار  عمى يديو، تكفي

نىٍستىٍغًفريؾى  المييَـّ ًإنَّاىذا جزء مف حديث كتمامو: "(  (ّ نىٍشػكيريؾى نىٍستىًعينيؾى كى ٍيػرى كيمَّػوي كى مىٍيػؾى اٍلخى نيٍثنًػي عى نىٍخمىػعي  ،كىالى نىٍكفيػريؾى  ،، كى كى
ػػريؾى  ػػٍف يىٍفجي نىتٍػػريؾي مى َـّ إً  ،كى ػػمِّيالمييػػ لىػػؾى نيصى دي يَّػػاؾى نىٍعبيػػدي كى نىٍسػػجي نىٍحًفػػدي  ، كى لىٍيػػؾى نىٍسػػعىى كى تىػػؾى  ،كىاً  ػػك رىٍحمى ػػذىابىؾى  ،نىٍرجي نىٍخشىػػى عى ًإفَّ  ،كى

ػػ ٍمًحػػؽه"عى كمصػػنؼ أبػػي شػػػيبة  ِْٗ/ُ( ُْٕٓكشػػػرح معػػاني اآلثػػار ) ُُٖ( ٖٗ. انظػػر: المراسػػيؿ )ذىابىؾى ًباٍلكيفَّػػاًر مي
 . ِٗٗ/ِ( ُّْْكالسنف الكبرل لمبييقي ) َُّ/ِ( ٓٔٗٔ)

 .    ْٖٓ/ِالمصباح المنير (  (ْ

 ساقط مف "ج".(  (ٓ

 كممة مطمكسة.( (ٔ



 ٕٖٕ 

كنقؿ الطببلكم في شرحو لمفرا عف  النككم فر  ،ف الزعـ يستعمؿ في القكؿفإ :  قاؿ ،المصنؼ
دة حسنة . كىى فائق.ا ما يؤيد بيا مف التخصيص ال التمريض اف صيغة الزعـ كثيرن أشرح مسمـ 
كىك النماـ  ،اضو ، كقضاة كقكالكشاة جمع كاشو  ،الجكم بالجيـ شده الكجد ،لخ.. إكرب القمب

 : قاؿحيث  ،كاد القمب يذكب مف شدة شكقو :كغيره كالمعنى ،تكم فيو المذكركغضكب فعكؿ يس
لمعركؽ بالعيف الميممة كبالقاؼ  لخ الضمير في سقاىا راجع.. إ"عميؾ سقاىا" "ىند غضكب"المئيـ 

العقكؿ  كاألحبلـكىك صفة مدح في الخيؿ  ،الخفيفة لحـ العارضيف كىي ،(ٔ))......( أخره أم
عمى  قكلو:كمعنى  ،كالدلك كالفرؽ كزنا (ككبل  يقاؿكاف فيو ما ك  إذاف الميممة الدلك بفتح السي بخبلك 

ىي فيو فتح  ،(ٕ))......( جؿ العطش أك لمذؿ التي، أم ألكثانيو متعمؽ بسقاىا ،الظما بفتح أكلو
ال عاطفة عطفت  (ٗ))......( :  قاؿال غير  كاستعممكا أم العرب (ٖ)دماميني أفصحالكاك كىك 

، كشؾ كارضنا اسمو، مكشكو اسـ فاعؿ ألخ.. إرضنار عمى أكشؾ ككاد ال غيرىما فمكشكو أغي
ٌْ :تعالى قكلوخبلؼ بمعنى بعد كما في  قكلو:ف تعكد خبره ك كأ ِٕ ِذ ْقع   َ ُ  ثِ ي فُ٘ خ  َُ  ِخال ف   ف ِشح  اْى

ُس٘هِ  ِ  س  ّللا 
بمد   قاؿي ،كجمع كحش ،بضـ الكاك حكشا ب/ْٕ/ عمى الظرفية، فيك منصكب (٘)

فييما متكازياف مترادفاف أك بفتحيما صفة عمى فعكؿ كصبكر بمعنى  ،(ٙ))......(  يقاؿكما  ،كحش
ا بؿ قد كرد خرابن  ألؼ أمالتحتية بعدىا مكحدتاف بينيما  ءبفتح اليا (7)ا )......(بمعنى متكحشن 
مف المكابدة ف كابد بالمكحدة بأف الصكاب أ رده في التكضيح ،لخ.. إمكت اشيأ قكلو:استعمالو ك
في  قاؿخر فى قكؿ الناظـ آلأنو ثبت عف المكضح رجكعو إ :(8)في التصريح قاؿلكف  ،مف المكابدة
كذكرت  ،قمت مدة عمى مخالفتو: كقد كنت أنشده الناظـكالظاىر ما أ : كاىد الكبرلفي شرح الش

  .ق.الحؽ معو ا أف ليذلؾ في تكضيح الخبلصة ثـ اتضح 
كرىف بمعنى  ،كيقينا مفعكؿ مطمؽ ،جاـ بالجيـ اسـ مكضعكالر  ،بالقصر الحزف كاألسى
كعسى يعسي فيككف مما  ،عسى يعسكا  يقاؿنو ، كزعـ بعضيـ أعسى يعسي أفمرىكف خبر 

 ،(9)ككسرىا في الماضي ءق المكضح مضارع طفؽ بفتح الفا:  قاؿعمى المو  ءاعتقبت الكاك اليا

                                                 
 كممة مطمكسة.( (ُ

 كممة مطمكسة .  ( (ِ

 زيادة في " أ" .    (  (ّ

 كممة مطمكسة .  ( (ْ

 . ُٖالتكبة (  (ٓ

 كممة مطمكسة .  ( (ٔ

 كممة مطمكسة .  ( (ٕ

 .  89ٕ/ٔالتصريح (  (ٖ

 ساقط مف " ج" .    (  (ٗ



 ٕٖٖ 

 إفكفرح يفرح مضارع جعؿ جمع  ،مـكعمـ يع ،كطفؽ يطفؽ ،كضرب يضرب ،طفؽ يطفؽ  يقاؿ
بقاؼ  أكشؾينطؽ بعد الشيف مف  أفقد ينبغي  أكشؾ ،(ٔ))......( إذاالبعير لييـر حتى يجعؿ 

 جؿ استقامة الكزف ذكره المككدما فاألكشؾ مدغمة في القاؼ بعد قمبيا قافن ألف الكاؼ مف أ ؛مشددة
، كالذم صرح بو يياأكصمتيا مسد جز  فٍ أغنى بأف يفعؿ ظاىر ىذه العبارة إنيا أفعاؿ ناقصة سدت 

يف كخالؽ بأنيا استغنت عف الجزأالقكؿ  إلى ، فبل حاجةالشمكبييف تامة كما ذكره أفعاؿنيا القـك أ
ف ، كأما في عسى أف يقكـ فظاىرا أما في عسى زيد أمن ، دائنيا ناقصةأ عندم :  قاؿالناظـ القكـ ف

إذا لـ  "،يترككا أفحسب الناس * أالـ " :قكلو:كما في  الجزأيف،كصمتيا مسد  أفيقكـ زيد فقد سدت 
مراد لو  (ٕ)عممت ذلؾ فظاىر عبارة )......( إذا أصمياحسب خرجت في ذلؾ عف  أفحد يقؿ أ

كتسمى تامة حمؿ كبلـ الناظـ عمى غير  األشمكني،أ/ التامة كقكؿ ْٕما /أك  (ٖ)فقكؿ )......(
ال مانع مف   يقاؿ، كقد كأف كالفعؿ في محؿ رفع كنصب ـ، لكف يمـز عمى مذىب الناظٍر مراده تدبَّ 
 عف ثافو  :  قاؿلـ  قمت:ف إثبات محميف مختمفيف لشيء كاحد باعتباريف ال مانع منو فإف ذلؾ؛ أل

ا أي  األكؿفقد كلـ يقؿ كعف  ا مغنية عنو كاف ككنن  األكؿفي محؿ  كالفعؿ كما حؿ فٍ بأٌف أ جيبي أيضن
كما بعد الكاك ينطبؽ بو  ،كقد تفتح ،ف بفتح الشيف المعجمة كضـ البلـكبيالشمسـ  أفادها كاضحن  أمرنا

نو يمـز رد عميو أك  أخدنا،ذكره الدماميني كتجكيز كجو  أعجميكىك لفظ  ،كالباء المكحدة ءبيف الفا
 ؛في باب المبتدأ تقديـ الخبر الفعمي عميو ، كقد منعكاعميو التباس اسـ عسى بفاعؿ الفعؿ بعدىا

نو ال بأف المبس ىنا ال محذكر فيو؛ أل جيبي بس بالفاعؿ فمقتضى ذلؾ امتناع ما ذكر ىنا كأي لئبل يمت
 .الفعمية  إلىنو يخرج الجممة مف االسمية مة عف ككنيا فعمية بخبلفو ىناؾ فإيخرج الجم
عسى( كذا  قكلو:لخ( التجريد أجكد مف الذم بعده كما في النكت )... إكجردف عسى قكلو:)
لخ .. إفقكؿ الشارح اختصت عسى ،شمكني كغيرىاكاأل (ٗ)المرادم كما نص عميو ؾكأكشاخمكلؽ 

 .كاف الصكاب حذفو 
أك مف  ،زكف( أم عمـ مف تقديمو الفتح عمى الكسر :قكلوبالقاؼ أم اختيار ) كانتقا( :قكلو)

(٘)لشيرتو شرح الخطيب ؛خارج
. 

                                                 
 كممة مطمكسة .  ( (ُ

 ة مطمكسة .كمم( (ِ

 كممة مطمكسة .( (ّ

  .  ُٔٓ/ُتكضيح المقاصد (  (ْ

 زيادة في " أ" .(  (ٓ



 ٕٖٗ 

 (وأخواتيا إن)
ا كغير يككف مذككرن  أفا بشركط ا ليا اتفاقن تدأ اسمن كأخكاتيا كتنصب المب إفأم ىذا باب        

الحمد هلل  :نحك ،افمك كاف المبتدأ محذكفن  ،ضمير الشأف إالكاجب االبتداء كغير كاجب التصدير 
أك كاجب التصدير كأم  ،كاجب االبتداء كايمف أكنو خبر مبتدأ محذكؼ ، برفع الحميد عمى أالحميد

 ،افمك كاف طمبي   ،اال يككف طمبي   أفالخبر عند البصرييف بشرط كترفع  األحرؼ،ككـ لـ تنصبو ىذه 
 . (ٔ)لـ ترفعو كما في التصريح ،وا ضربى زيدن  :نحك

 ما إلىلخ .. إعكس قكلو:ب/ بٕٓسـ كأشار المصنؼ / .ق.اأم مخالؼ عكس(  قكلو:)
ا ليككنا ا معككسن فعممت عممي ،مف الشبو بكاف في لزكـ المبتدأ كالخبر كاالستغناء بيما األحرؼليذه 

 . أخرمعيف كمفعكؿ قدـ كفاعؿ 
غيف المعجمتيف ف( بكسر الضاد كسككف الغٍ ذك ضً  قكلو:) (ٕ)أم مماثؿ كؼء( قكلو:)

ف أنو ينبغي أف ال يعد كأف؛ ألف المكسكرة( أكرد في شرح التسييؿ ألف أصميا إ قكلو:بمعنى حقد )
فميس ليا  ،لكاؼ عف متعمؽ بخبلؼ أفمنسكخ الستغناء ا أصؿ بأنوكأجاب  ،كالكاؼ أف أصميا

 .أصؿ منسكخ بدليؿ جكاز العطؼ بعدىا عمى معنى االبتداء كما يعطؼ بعد المكسكرة 
كأف  إفالمراد معنى  أك ،لمتككيد( البلـ زائدة أم معناىما التككيد كأفٌ  إفٌ كمعنى  قكلو:)

ككيد( أم تككيد النسبة لمت قكلو:فيما بعده )  يقاؿككذا  ،جزئي مخصكص منسكب لمتككيد الكمي
يجابية أك سمبية إنكار سكاء كانت النسبة إشؾ كال  إليوكتقريرىا في ذىف السامع بحيث ال يتطرؽ 

ُ  : تعالى قكلوك ٌُ  ّللا   ل   إِ ْيئًّب اىْ بس   ي ْظيِ ش 
(ٖ) . 

زيد  :األكؿأك نفيو مثاؿ  ـ ثبكتوتكىَّ عقيب الكبلـ برفع ما يي كلكف لبلستدراؾ( كىك ت قكلو:)
فيتكىـ ثبكت نفي  ،ما زيد شجاع :كمثاؿ الثاني ،لكنو بخيؿ  يقاؿك  ،فيتكىـ أنو كريـ فيرتفع ،شجاع
أك نفيو عطؼ عمى الضمير في ثبكتو أم ثبكت كجكده أك ثبكت  قكلو:ف ،لكنو كريـ  يقاؿف ،الكـر

فع نفي ما يتكىـ ا عمى ثبكتو بتقدير مضاؼ أم أك بر كجكز الحمبي جعمو معطكفن  ،نفيو أفاده بعضيـ
 . ؿٍ تأمَّ  إثبات،ف رفع النفي ؛ ألنفيو

التمني يككف في الممتنع  أف وكفي غير الممكف( معطكؼ عمى في الممكف كحاصم قكلو:)
 . ا يجيءليت غدن  : يقاؿفبل  ،كال يككف في الكاجب ،كالممكف

                                                 
 .   9ٖٕ/ٔالتصريح (  (ُ

 ساقط مف "ب" .(  (ِ

 . ْْيكنس (  (ّ
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معنى بمعنى خفت كأشفقت منو ب ،أشفقت عميو : يقاؿ( ىك لغة الخكؼ كاإلشفاؽ قكلو:)
ًمٍنيىا كىأىٍشفىٍقفى : تعالى قكلوفي المكركه يتعدل بمف ك اإلشفاؽالفارضي  :  قاؿ ،خفت منو

(ٔ)
أم  

 .شفقت عميو بعمى كأأ/ ٕٓكفي غيره يتعدل / فى فٍ خً 
ف ىبلؾ ، فيك غير صحيح ألكأما تمثيؿ بعضيـ بمعؿ العدك ىالؾ ،ـ(دً لعؿ العدك يقٍ  قكلو:)

 .العدك محبكب ال مكركه 
ف قبؿ بلؼ ما لك عطؼ بالرفع عمى اسـ إينبني عمى الخ لخ(... إكذىب الككفيكف و:قكل)

ف الناسخ ؛ ألمنع العطؼ لئبل يتكارد عامبلف عمى معمكؿ كاحد باألكؿ :  قاؿاستكماؿ الخبر فمف 
فيجتمع عمى الخبر الكاحد عامبلف ا عامؿ في الخبر كىك أيضن  ،كالمعطكؼ مبتدأ ،عامؿ في الخبر

 .ف الرافع ىك المبتدأ ال غير اء ذلؾ ألالنتف ؛بالثاني جكزه :  قاؿكمف  ،كذلؾ ممتنع ،دكاح عمبل
لضعؼ العمؿ بالحرفية كاالستثناء  ؛السابقة األمثمةذا الترتيب( أم المعمكـ مف  كراعً  قكلو:)

 .لخ .. إفي الذم إالالمذككر مف مقدر أم في كؿ مكضع 
 إذا إليوا كبينا ا كمجركرن كاف جار   إذاالخبر  إلىيا شار بمفظ فيألخ( .. إكميت فييا قكلو:)
خير ، كىك كاجب التأف ىذا الظرؼ كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ ىك الخبرأ قمت:إف  اكاف ظرفن 

نو ، أك إخبر في الظاىر بأنيماجيب ىك معمكؿ الخبر فبل كجو لبلستثناء أي  إنمافالمتقدـ حينئذ 
 . ؿٍ المتمؽ تأمَّ  مبني عمى القكؿ بأنيما ىما الخبر ال

المد كالفتح سفو  "بذا عمى القكـ يبذكا بذاء" : (ٕ)في المصباح قاؿغير البذم(  قكلو:)
فتفسير الشارح لو بالكقح غير  .ق.ا فيك بذم عمى فعيؿ اف كاف صادقن كأفحش في منطقة، كا  

قاحة بالفتح ك  ،ح بفتح الكاك ككسر القاؼ قميؿ الحياء اسـ فاعؿ مف كقح بالضـقً الكى  إذ ،مطابؽ
تنشأ مف قمة  اف البذاءة غالبن ؛ ألا بالممزكـيككف تفسيرن  أف إال ،بمعنى قمة الحياء كما في المصباح

 .الحياء 
ا كاف ظرفن  إذانو يجكز تقديـ معمكؿ الخبر الصحيح ألخ( .. إف كاف المعمكؿككذا إ قكلو:)
 . (ٖ)اا كمجركرن أك جار  

 ،ني أم ال تممني مف لحيت الرجؿ الحاء بمعنى لمتولخ( ال تمح.. إفبل تمحني فييا قكلو:)
 ،فييا أم لمحبكبو كجـ بفتح الجيـ كتشديد الميـ قكلو:ك  ،كىك مف باب فعؿ يفعؿ بفتح العيف فييما

ب/ ىك ٕٔالذم / إفبحبيا حيث تعمؽ بخبر  قكلو:كالشاىد في  ،أم عظيـ ببلبمو أم كساكسو
 .مصاب القمب 

                                                 
 . ِٕاألحزاب (  (ُ

 .    ُْ/ُالمصباح المنير (  (ِ

 مستقر في " ب" .(  (ّ
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فيؤخذ مف  ،اا كجكازن كفي سكل ذاؾ كسر أم كجكبن  قكلو:ا ك كبن افتح( أم كج إف كىمز قكلو:)
 .الثبلثة  األحكاؿكبلـ الناظـ 
ا كاف جامدن  إفا أك مف لفظ الككف كاف مشتقن  إفأم مف لفظ خبرىا  لسد مصدر( قكلو:)
أم  ،في الدار أكا عندؾ ف زيدن : بمغني أنحك ،مف االستقرار في الظرؼ إف ىذا زيدكبمغني 
 . (ٔ)استقراره

 قكلو:في االبتداء( أم ابتداء الكبلـ ) قكلو:د )د( بضـ السيف مف باؿ رد يري قد يسي  قكلو:)
 .في االبتداء  قكلو:لخ( حيث معطكؼ عمى محؿ الجار كالمجركر أعني إف.. إكحيث 

كالجممة معطكفة عمى  إفأك حكيت( فعؿ مبني لممفعكؿ كنائب الفاعؿ ضمير  قكلو:)
 .أم رجاء فيو ؿ( ذك أم قكلو:مدخكؿ حيث )

كالبلـ في  ،ف حرؼ تككيد كنصب كالياء اسمياأمر، كا  عمـ فعؿ اً لخ( .. إنوكاعمـ إ قكلو:)
كما  إفكجممة  ،تقي إلىمضاؼ  إف،كذك خبر  ،مقةزحلذك أم صاحب الـ االبتداء كتسمي البلـ الم

بعدىا مسد كلكال البلـ لفتحت كسدت مع ما  ،بعدىا في محؿ نصب معمؽ عنيا العامؿ بالبلـ
 . اعمـٍ  ،مفعكلي

أنو فاضؿ فيجب  ،جاء الذم عندم: نحك ،الخ( خرج الكاقعة حشكن .. إصدر صمة قكلو:)
 .المبتدأ كخبره صمة الذم ك  ،تقدـ خبره في الظرؼ قبمو مبتدأمع معمكلييا  ألنيا ؛فتحيا

وي لىتىنيكأي الذم  أعطيناهلخ( أم .. إف مفاتحو)قكؿ ما إ فاًتحى ا ًإفَّ مى ًباٍلعيٍصبىةً مى
فما اسـ  ،أم لتثقميا (ِ)

 ،نو جكاب قسـ مقدرإلى أكذىب بعضيـ  ،كما بعده صمتو ، ألتينامكصكؿ بمعنى الذم مفعكؿ ثافو 
 .كالقسـ كجكابو صمة المكصكؿ 

لمشػػػارح  األكلػػػىذكػػػر كجػػػاءت الػػػبلـ فكػػػاف  أكا لمقسػػػـ( أم الػػػذم لػػػـ يػػػذكر فعمػػػو جكابنػػػ قكلػػػو:)
حػذؼ تكسػر  إذانػو إذا حػذؼ فعػؿ القسػـ مػع إنو قيػد فيمػا ألنو يكىـ أ ؛كفي خبرىا البلـ قكلو:حذؼ 
ٍلنػػاهي  :كنحػػك ،زيػػد القػػائـ إفو كالًمػػ :نحػػك ،ال أـا ذكػػرت الػػبلـ مطمقنػػ بًػػيًف ًإنَّػػا أىٍنزى حػػـ كىاٍلًكتػػاًب اٍلمي

(ّ) 
 . ؿٍ تأمَّ  ،أ/ عند التصريح بفعؿ القسـٕٔكالتفصيؿ بيف ذكرىا كحذفيا محمو /

 ،ف أريد بيا التعميؿ فتكسرككذا لك لـ تحؾ بو بألخ( ... إـ تحؾ بو بؿ أجرلف لفإ قكلو:)
 .نؾ فاضؿ أم ألنؾ فاضؿ : أخصؾ بالقكؿ أنحك
، كلـ نو فاضؿ: جاء زيد إنحك ،ال أـفي مكضع الحاؿ( سكاء كانت مقركنة بالكاك كما مثؿ  قكلو:)

مفتكحة مؤكلة بمصدر معرفة كشرط ف الاإلفراد؛ ألف إفي الحاؿ  األصؿف كاف ، كا  ف فييماتفتح إ

                                                 
 زيادة في " أ" .(  (ُ

  .    ٕٔالقصص (  (ِ
  .  ِ؛ُف الدخا(  (ّ
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ـى الحاؿ التنكير كأما  ًميفى ًإالَّ ًإنَّييـٍ لىيىٍأكيميكفى الطَّعا ٍمنا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى ما أىٍرسى كى
(ُ)

كسرت ألجؿ  فإنما 
ما يعجبني فيو  :نحك ،بعد أال إفيجب كسر  :  قاؿ (ٕ)ابف الخباز أفعمى  البلـ ال لكقكعيا حاالن 

 .تصريح  .ق.رأ القرآف انو يقإال أ
مف الحجز  (ٗ)سرح كالحاجز بالزامقصيدة مف المن ىك مف (ٖ)لخ(.. إما أعطياني قكلو:)
كالمنصكب  أعطيانيكالضمير المرفكع في  ،ككرمى فاعؿ باسـ الفاعؿ الذم ىك حاجز ،كىك المنع

 : قاؿ، حيث الخميميف المذككريف فيما قبمو إلىفي سألتيما يرجع 
 يا        ممى إذ فات مطمبُ سَ  عنكَ  دعْ 
 

       (5)ِ ك من بني الحكمخميمتَ  واذكرْ  
 . (ٙ)الستة التي ذكرىا الناظـ األقساـ إلى اإلشارةلخ( .. إىذا ما ذكره قكلو:)   

بعضيـ كقد أكلع عكاـ الفقياء كغيرىـ بالفتح  :  قاؿلخ( .. إبعد حيث نحك اجمس قكلو:)
الجممة كعمى لزكـ الفتح اقتصر  إلى إالبأنيا ال تضاؼ  ؛اتمسكن بعد حيث كلحنيـ أبك حياف كغيره 

الابف الحاجب كغيره  كالفتح  ،جممة إليوكجو جكاز الكجييف الكسر باعتبار ككف المضاؼ  كا 
 األصؿف إلى الجممة ال يقتضي كجكب الكسر أل إضافتياكلزكـ  ،باعتبار ككنو في معنى المصدر

ىك في المفظ ال في المعنى  إنماالمفرد  إلى إضافتياكامتناع  ،ايككف مفردن  أف إليوفي المضاؼ 
كيتخرج الفتح عمى مذىب الكسائي : (8)المرادم قاؿكمف ثـ  إليو إضافتياجكز  (7)الكسائي أفعمى 

 إذاكيؤيده جكازىما في  إذالكاقعة بعد  إفا في الكسائي كعمى ذلؾ ينبغي جكاز الكجييف أيضن 
 . اإلسبلـيخ ش .ق.الفجائية مع اختصاصيا بالجمؿ ا

بتأكيؿ  إالالذكات  أسماءف المصدر ال يخبر بو عف أل ؛ىي خبر عف اسـ عيف( قكلو:)
 .ب/ ٕٕ/ إفكذلؾ ممتنع مع 

                                                 
  .   ُِالفرقاف (  (ُ
كثبلثيف  تكفي سنة تسع ،أبك عبد اهلل شمس الديف ابف الخباز ،ىك أحمد بف الحسيف بف أحمد اإلربيمي المكصمي(  (ِ

 . ُُٕ/ُكاألعبلـ  َّْ/ُ: بغية الكعاة انظر .، كشرح ألفية ابف ميٍعطو : النياية في النحك، لوكستمائة نحكم فريد
 .ٔٗف عقيؿ: انظر: شرح اب (ٖ)
 في "ب" . زيادة(  (ْ

 . ّّٓ/ُكشرح ابف عقيؿ  ِْْالبيت لؤلحكص في المكشح (  (ٓ

 زيادة في " أ" .(  (ٔ

ػك أبك الحسف عمى بف حمزة الكسػائيى(  (ٕ فػي المغػة كالنحػك كالقػراءة، أحػد القػراء السػبعة، لػو مػع سػيبكيو  ا، كػاف إمامن
تػكفي سػنة  ،كالمصادر، كالحركؼ، كما يمحف فيو العامػة ،اني القرآف، منيا: مع، لو تصانيؼ كثيرةمجالس كمناظرات
 .ِّٖ/ْكاألعبلـ  ِٓٗ/ّت األعياف ككفيا ُِٖ-ُِٕانظر: طبقات النحكييف كالمغكييف  .تسع كثمانيف كمائة

 .  7ٕ٘/ٔ تكضيح المقاصد (  (ٖ
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كسر في االبتداء عاـ في أف قكؿ الناظـ فالخ( حاصمو ال يرد عميو شيء.. إك  قكلو:)
 .الحقيقي كغيره 

 ىمز إلىيو عائد إلسب كالضمير آخر البيت بمعنى ن الظرؼ متعمؽ بنما( إذابعد  قكلو:)
ضافة (نمى)ا بكبكجييف متعمؽ أيضن  إف كىي  ،المدلكؿ إلىالداؿ  إضافةة مف إلى فجائي إذا كا 

بيا الداللة عمى  اإلتيافكالغرض مف إذا ىجـ عميؾ بغتة، بضـ الفاء كالمد البغتة تقكؿ فاجأني كذا 
 عف ابف الحاجب نقبلن  (ٔ)اإلتقافكفي  ،ةأف ما بعدىا يحصؿ بعد كجكد ما قبميا عمى سبيؿ المفاجأ

 األسد فإذاخرجت  :معؾ في كصؼ مف أكصافؾ الفعمية تقكؿ معنى المفاجأة حضكر الشيء
معؾ في زمف كصفؾ بالخركج أك في مكاف خركجؾ كحضكر معؾ  األسدكمعناه حضكر  ،بالباب

، ذلؾ الزماف ف ذلؾ المكاف يخصؾ دكف؛ ألفي مكاف خركجؾ ألصؽ مف حضكره في زمف خركجؾ
 . لصؽ كانت المفاجأة فيو أقكلككمما كاف أ
فعؿ قسـ ظاىر كبيذا حصؿ التغاير بيف ما ىنا كما تقدـ  أكلخ( أم ... إقسـ أك قكلو:)

كىك بالقصر  ،"فا إلىكتمك مضاؼ "العاطؼ عمى بعد  بإسقاطلخ( مع معطكؼ ... إمع تمك قكلو:)
 .الكتاب ال ضركرة  أكؿلما سبؽ 
إذا.. كقعت بعد  إذاككسرىا  أففتح  قكلو:جكاز الكجييف ) إلى اإلشارة (ٕ)رد(يطٌ  كذا قكلو:)

 إذاأما  ،حرؼ إذا أفكىك مبني عمى  .ق.تقدير ا إلىال يحكج  ألنو ؛كالكسر أكلى :الناظـ قاؿلخ( إ
 . (ٖ)و المرادمقالكما  األمراف،فيستكم  ا فتككف ىي الخبر فبل يقدر شيءجعمت ظرفن 
 قكلو:الفجائية ظرؼ مكاف ) إذاىذا مبني عمى أف  (ٗ)لخ(... إي الحضرةأم فف قكلو:)

كالثاني  ،ازيدن  األكؿكمفعكلو  ،لخ( أرل بضـ اليمزة عمى المشيكر بمعنى أظف.. إككنت أرل زيد
يزمة بكسر البلـ كالمياـز جمع لً  ،كما مصدرية أم كقكؿ الناس فيو ذلؾ ،ا كما بينيما اعتراضسيدن 

 إلىكالمعنى كنت أظف سيادتو فمما نظرت  ذف،األكقيؿ مضغة تحت  ،ؼ الحمقكـكىي طر  كبالزام
ىك ذليؿ  فإذاا كما قيؿ أ/ سيدن ٕٕكقيؿ المعنى كنت أظنو / ،تبيف لي عبكديتو ليزمةقفاه كليا 

 .ف القفا مكضع الصفع كالمياـز مكضع المكز ؛ ألكخص ىذيف بالذكر ،خسيس عبد البطف
 ،فيك مف مشطكر الرجز كالبلـ لمقسـ ،ىك مف الرجز المقطكع (٘)لخ(.. إلتقعدف قكلو:)

ككسرت  ،اللتقاء الساكنيف ؛كحذفت ياء الفاعمة األمثاؿ ؛ لتكاليكالفعؿ مرفكع كرفعة النكف المحذكفة
أك مفعكؿ نو مفعكؿ مطمؽ بمعنى القعكد ، كمقعد منصكب عمى ألتدؿ عمى الياء المحذكفة ؛الداؿ

                                                 
 .  ُٕٓ/ِاالتقاف في عمـك القرآف (  (ُ

 ساقط مف " ج" .(  (ِ

 .  ٘٘ٙ/ٕ قاصد تكضيح الم(  (ّ

 .ٕٗانظر: شرح ابف عقيؿ ش  (ٗ)
 .ٖٗانظر: شرح ابف عقيؿ ش (٘)
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أم الذم  ذم القاذكرة صفة لمقصي، قكلو:، ك أم البعيد القصي قكلو:ك  فيو بمعنى في مقعد القصي،
فمذلؾ نصب  إلى،أك بمعنى  ،يأك تحمف قكلو:، ك أم المبغكض ، كالمقمييبعد عنو الناس لسكء خمقو

حيث ركل  إني، ، الشاىد فيبدؿ الصبيٌ  قكلو:ك  ،الؾ تصغير ذاذيَّ  قكلو:أف بعدىا ك  بإضمارالفعؿ 
ىذيف  :  قاؿك  ،فأنكر الكلد ،قد كلدت اأني أتومر مف سفره فكجد اقائميما قدـ ف بالكجييف يركل أ

 :ت مجيبة لوقال، فالبيتيف
 َل َوالَِّذي َردََّك َيا ّصِفي       

 
 َما َمسَّني َبْعَدك ِمْن أْنِسِى       

 غيِر ُغالٍم واحٍد َفتى        
 

 َبْعَد امرَأْيِن ِمْن َبني َلؤي       
 َرْيِن ِمْن َبني َعِدي        وآخَ  

 
 وَخْمَسٍة َكاْنوا َعَمى الطَِّوِى       

 ا َمَع الَعِشي        و وِستٍَّة جاؤ  
 

       (1)وغيِر ُتْرِكيٍّ وَنْصرَاني 
 .متى تركتيا عدت ربيعة كمضر  :  قاؿف ،فقيؿ لو في ذلؾ ،فقاـ زكجيا ليضربيا 

ف كاف األكؿ كما عممت كا  المراد  إنما ،بعده ليسا مراديف أك غير ممفكظ بو( ىذا كما قكلو:)
فيو تقرير أف  ،ا قائـزيدن  إفكاهلل  قكلو:المصنؼ يكىـ التعميـ ثـ تمثيمو لغير الممفكظ بو ب إطبلؽ

 ،ؽال بد لو مف متعم كالجار ،ف الكاك حرؼ قسـ كجر؛ ألف الجممة المذككرة فعمية، كأالفعؿ مقدر
 . (ٕ)األصؿكالفعؿ ىك 
ذاأك عمى جعميا خبر المبتدأ محذكؼ(  قكلو:) دار األمر بيف حذؼ أحد الجزأيف فحذؼ  كا 

ف تعالى: قاؿالمعيكد في الجممة الجزائية كما  ألنو ؛كلىب/ المبتدأ أى ٖٕ/ فىيىؤيكسه  الشَّر   مَّسَّوي  كىاً 
(ٖ) 

 .أم فيك يؤس 
 ،ف تعدد تعيف الكسرإف ،ؿ كاحدالقائ أفكىك  ،اا ثالثن لخ( أسقط شرطن .. إقكؿ إفكخبر  قكلو:)

فالقكؿ بمعنى  "مؤمف إني"قكلي  :القكؿ الثاني نحك ،ككذا لك انتفى ،"ا يحمد اهللزيدن  إف"قكلي  :نحك
ف ؛ ألكىي نفسو في المعنى فبل تحتاج لرابط كال يصح الفتح ،مؤمف خبره إنيكجممة  ،المقكؿ مبتدأ

كالقكؿ مكرده  ،مكرده الجناف اإليمافف ، فإامكردييم الختبلؼ ؛ال يخبر بو عف القكؿ اإليماف
خبر عف اسـ معنى  ألنيا ؛عممي أني أحمد اهلل :نحك ،افتحت كجكبن  األكؿكلك انتفى القكؿ  ،المساف

 .غير قكؿ كالتقدير عممي حمد اهلل 
خير أفعؿ تفضيؿ  إف لخ( كجو ككف المبتدأ في ىذا المثاؿ قكالن ... إخير القكؿ قكلو:)
 . إليويضاؼ  (ٗ)كىك بعض ما ،كؿالق إلىمضاؼ 

                                                 
 . ِّْ/َْكتاج العركس  َْٓ/ُٓكلساف العرب  ّٔ/ُاألبيات ببل نسبة في الحمؿ (  (ُ

 ط في " ج " .ساق(  (ِ

 . ْٗفصمت (  (ّ

 مما في " ب" ك"ج" .(  (ْ



 ٕٗٓ 

كبعد ذات الكسر تصحب الخبر الـ  قكلو:( بكسر السيف الميممة )(ٔ)كالسيرافي قكلو:)
كغير  ،كغير ماضو  ،اكككنو مثبتن  ،ا كذلؾ بشركط أربعة تأخر الخبر عف االسـابتداء( أم جكازن 
ا أك ا أك ظرفن ا أك جامدن تصرفن ا ما أك مضارعن ا أك جامدن ا مشتق  كذلؾ بأف يككف مفردن  ،جممة شرطية

 .ا أك جممة اسمية مجركرن 
ككنيما لمعنى   يقاؿبيف حرفيف لمعنى( قد  قكلو:) لكزر( بفتح الزام يعني ممجأ إني قكلو:)

مدار المفظي عمى تكرار المفظ   يقاؿأف  إالكىك ليس بمكركه  ،كاحد يقتضي صحة التأكيد المفظي
 .أفاده سـ  ؿٍ ممنكعة فميتأمَّ كالمرادفة ىنا  ،بعينو أك بمرادفو

عامؿ كحؽ  ألنيا إف؛الخبر( لـ يعكسكا فيقدمكا البلـ كيؤخركا  إلىفاخركا البلـ  قكلو:)
 .سـ  .ق.ال يقكل عمى العمؿ مع تأخره امؿ التقدـ ال سيما كىك عامؿ ضعيؼ العا

ره اقتصر العيني عمى شط (ٕ)لخ(... إكلكنني يمكمكنني في حب ليمى عكاذلي* :قكلو)
كقد عممت مف  .ق.عف متأخرم النحاة أف ىذا الشطر ال يعرؼ كال يحفظ لو تتمة ا ناقبلن  األخير

كىك محؿ الشاىد حيث دخمت البلـ  .ق.اكعميد مف عمدة العشؽ بكسر الميـ  ،كبلـ الشارح تتمتو
كف لكف أنا فحذفت اليمزة كأدغمت الن األصؿكأكلو البصريكف بات  ،في خبر لكف كىك مذىب ككفي

ثـ  إف،في خبر  إنني فالبلـ داخمةلكف  األصؿف بأ (ٖ)قيؿ كىك بعيد كأكلو الزمخشرم ،في النكف
فصار لكنني كقد  األيكلى،ثـ حذفت اليمزة فاجتمع نكنات فحذفت  ،نكف لكف إلىحركة اليمزة  :نقمت

 .كىك ككف البلـ زائدة  ،آخر ذكر الشارح تأكيبلن 
بضـ العيف جمع عجبلف كسكارم جمع سكراف كىك  عجالى (ٗ)لخ(مركا عيجالىى... إ قكلو:)

كىك  ،ا في خبر أمسىلمجيكدا حيث زيدت البلـ شذكذن  قكلو:كالشاىد في  ،حاؿ بمعنى مستعجميف
كىك  ،كسألكا بفتح السيف مبنى لمفاعؿ أم مف سألكه ،بمغ منو المشقة إذابفتح الياء  األمرمف جيده 

 .مشايخنا  الركاية كما أفاده بعض المحققيف مف
س بضـ الحاء الميممة كفتح البلـ كسككف الياء يٍ مى الحي  (٘)لخ(... إعجكزس لى يٍ مى أـ الحي  قكلو:)

 قاؿ ابفالسكيت كال يؤنث بالياء ك  قاؿ ابفكالعجكز المرأة المسنة  ،التحتية كآخره سيف ميممة

                                                 
ـ في النحك كالفقو كالمغة كالشػعر، لػو تصػانيؼ كثيػرة، إما ،افيأبك سعيد السير  ،ىك الحسف بف عبداهلل بف المرزباف( (ُ

 .ُّْ/ٕاد كتاريخ بغد ُْٓ/ٖ: معجـ األدباء انظر .، تكفي سنة ثبلثمائة كثماف كستيف: شرح كتاب سيبكيومنيا

 .ّّٔ/ُالبيت: يمكمكنني في حب ليمي عكاذلي        كلكنني مف حبيا لعميد         شرح ابف عقيؿ:  ِ
ػا كرأسنػاكاف لي  ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر بف محمد الزمخشرم ىك( (ّ كلػو نظػـ جيػد  ،فػي الببلغػة غكي ا بارعن

: تػكفي سػنة ثمػاف كالمفصػؿ كغيرىػا :كالفائؽ فػي غريػب الحػديث :الكشاؼ :كمف كتبو ،أخذ عنو الثعالبي كالشقاني
 .ْٗ/ّكاألعبلـ  ُُٖ/ْشذرات الذىب ك  ْٓٓ/ِكالعبر  َِٗ. انظر: نزىة األلباء كثبلثيف كخمسمائة

 .ّٓٔ/ُالبيت: مركا عجالي فقالكا: كيؼ سيدكـ        فقاؿ مف سألكا: أمسى لمجيكد     شرح ابف عقيؿ:   ْ
 .ّٔٔ/ُالبيت: أـ الحميس لعجكز شيربو    ترضى مف المحـ عظـ الرقبة     شرح ابف عقيؿ:   ٓ



 ٕٗٔ 

 ،(ٔ)في المصباح كذكره ،لتحقيؽ التأنيث كالجمع عجائز ؛أيضا عجكزة بالياء  يقاؿاالنبارم ك 
بى  ا أيضن   يقاؿة بفتح الشيف المعجمة كسككف الياء كفتح الراء كالباء المكحدة كفي آخره ىاء ك كالشٍَّيرى
قدر مضاؼ في عظـ  إفتبعيضية  فٍ كمً  ،نبارم الشييرة كالشيربة الكبيرة الفانيةاأل قاؿ ابف ،شييرة
الأم ترضى بمحـ عظميا  ،الرقبة كمحؿ االستشياد  ،لمحـ بعظـ الرقبةفبدلية أم ترضى بدؿ ا كا 

 .عجكز  (ٕ)زيادة البلـ في لعجكز أك أنيا خبر محذكؼ أم ليي
عمى قراءة  ىذه الجممة كقعت حاالن  إف  يقاؿال  (ٖ)لخ(إنيـ... إ إالا قرئ شاذ   قكلو:)

 .ا أفاده سـ فبل يرد نقضن  الفتح شاذٌّ  أفنا نقكؿ ، فيجب الكسر ألالكسر
 "أفمف  إفا عمى زيادة البلـ( يحكى أف الحجاج سبؽ لسانو ففتح ىمزة كيتخرج أيضن  قكلو:)

السميف كيحكي عف الخبيث  :  قاؿ ،لحف إليوخافة أف ينسب مسقط البلـ " فأربيـ بيـ يكمئذ لخبير
الزمخشرم في المفصؿ كىك مف  :  قاؿ ،صح كفر إفكىذا  :  قاؿالركح الحجاج كذكر ذلؾ ثـ 

 .فارضي  .ق.اجراءة الحجاج عمى اهلل 
بدؿ أك نعت كما  أكلخ( ذم مفعكؿ بيمي كالبلـ عطؼ بياف ... إكال يمي ذم البلـ قكلو:)

دا بكسر ا كالعً كمعناه مستكلين  ،ا حاؿ مف الضمير في سماكمستحكذن  ،ا فاعؿ بيميما قد نفين  قكلو:في 
 .كسكل جمع عد ككما في المصباح  ،لكى سي العيف الميممة كقد تضـ كى 

... كقد يمييا قكلو:كر ضيا( أم مف كؿ فعؿ ماض متصرؼ غير مقركف بقد )ما قكلو:)
نما ،يمييا مع قمة أملخ( إ  .ضي مف الحاؿ فأشبو حينئذ المضارعتقرب الما ألنيا ؛كلييا مع قد كا 

التسميـ عمى الناس كتركو ليسا مستكييف  أفلخ( أم أعمـ كأحـز ... إاتسميمن  أفكأعمـ  قكلو:)
معناه  إفكقيؿ  ،فقمب لمضركرة ،اككاف مف حقو أف يقكؿ ال سكاء كال متشابين  ،سكاءكال قريبيف مف ال

 ،مصدر بمعنى المساكاة األصؿكالسكاء في  ،لكـ كتركو ليسا متساكييف كال متشابييف األمرتسميـ 
لدخكؿ البلـ في خبر  ؛مكسكرة ،لخ... إاتسميمن  إفكاليمزة في  ،ا عف متعددفمذلؾ صح كقكعو خبرن 

 .  (٘)حيث زيدت البلـ في الخبر المنفي كىك شاذ (ٗ)،لبل متشابياف قكلو:كالشاىد في  ،فإ
لخ( كىؿ يبقى المضارع بعدىا ... إا دخمت عميو البلـف كاف الفعؿ مضارعن فإ قكلو:)

كظاىر كبلـ سيبكيو الثاني كجـز  ،ا لمحاؿ كلبلستقباؿ كما كاف قبميا أك تعينو لمحاؿ قكالفصالحن 
سكؼ ا لى زيدن  إف :فيككف التقدير في نحك ،مع حرؼ التنفيس الـ قسـ ال الـ ابتداء بعضيـ بأنيا

 .سكؼ يقـك أفاده الفارضي لى  ا كاهللً زيدن  إف :يقكـ
                                                 

 .    ّّٗ/ِالمصباح المنير (  (ُ

 في "ج" .ىى (  (ِ

 .َِ/ِٓالفرقاف:   ّ
 .ّٖٔ/ُالبيت:  كاعمـ أف تسميما كتركا      ال متشابياف كال سكاء        شرح ابف عقيؿ:   ْ
 زيادة مف " ب" .(  (ٓ



 ٕٕٗ 

ف العرب أماتت أم يترؾ كذلؾ أل (ٔ) لخ(... إرا لينذزيدن  إف :كغير المتصرؼ نحك قكلو:)
الماضي كالمصدر مع قمة نحك كذرتو كذرا قد استعمؿ  إذ ؛رظى كفيو نى  ،ماضي يذر كمصدره كذا قيؿ

 . ؿٍ تأمَّ  إليولـ يمتفت  ذلؾ لما كاف قميبلن  إف  يقاؿأف  إالالميـ  (ٕ)كما في المصباح
كلك مع تقدـ الخبر عمى  ،كخبرىا إفكتصحب الكاسط( أم االسـ المتكسط بيف اسـ  قكلو:)
 ثافو أ/ ٖٕ/ كأشار الشارح لشرط ،كؿشرط أ إلى إشارةكىذا  ،افي الدار زيدن عندم لى  إف :االسـ نحك

لىمما يصح كينبغي أف يككف الخبر حينئذو  قكلو:ب  إذابأف البلـ  قكلو:كأشعر  قكلو:ثالث ب ... إلخ كا 
يجز دخكليا عميو فبل  ف كاف حاالن ، فإرابع كىك أف ال يككف ذلؾ المعمكؿ حاالن  ، كبقيلخ... إدخمت
 .ا منطمؽ راكبن زيدا لى  إفيجكز 

في  إيطاءلتصحب كال  (عمكؿ الخبر بالنصب بدؿ مف الكاسط الكاقع مفعكالن م :قكلو:)
كما ذكره الدماميني في شرح  األكؿتكرار القافية كىذا تكرير آخر النصؼ  اإليطاءف ؛ ألالبيت

 .فارضي  .ق.الخزرجية ا
ا لبلعتماد كالفصؿ( أم كتصحب الفصؿ كىك الضمير المسمى عند الككفييف عمادن  قكلو:)

ا لى أف المتكمـ أك السامع أك ىما جميعن إ نظرن  ؛كسماه البصريكف فصبلن  ،في تأدية المعنى عميو
ف ، يسمى عندىـ ضمير الشأككما يسمى عندىـ فصبلن  ،يعتمداف بو عمى الفصؿ بيف الصفة كالخبر

سماء بصرية أفاده ، فيذه أربعة أمر كضمير الحديثالخباز كضمير األ قاؿ ابف، كضمير القصة
 .اني بخطو الشنك 

لخ( كقد أجاز بعضيـ كقكعو قبؿ ... إكشرط ضمير الفصؿ أف يتكسط بيف المبتدأ قكلو:)
نو ىك أضحؾ "كأكقيؿ بجكازه قبؿ الماضي كجعؿ منو  (ٖ)"كمكر أكلئؾ ىك يبكر" :نحك ،المضارع
عمى  افي قراءة مف نصب أطير شذكذن  (٘)"أطير لكـ فَّ ىي "كبجكازه قبؿ الحاؿ كجعؿ منو  (ٗ)"كأبكى

ما  :نحك ،مف بناتي كأجاز بعضيـ كقكعو بيف نكرتيف عمى الحاؿ مف الضمير المجركر أك حاالن 
 :  قاؿكليذا  ؛نو ال يجب تذكير ضمير الفصؿ عند البصرييفكاعمـ أ ا منؾ *ا ىك خيرن أظف أحدن 

فر  ا كغيبةن ا كخطابن ىك ضمير بصيغة المرفكع مطابؽ لما قبمو تكممن  (ٙ)اإلتقافالسيكطي في   ادناكا 
 فأشبو ،ا ال صفةبككف ما بعده خبرن  اإلعبلـف المراد بو اإلعراب؛ ألكال محؿ لو مف  .ق.كغيره ا

                                                 
 زيادة مف " أ" .(  (ُ

 .    َِٕ/ُالمصباح المنير (  (ِ

 .َُ/ّٓفاطر:   ّ
 .ّْ/ّٓالنجـ:   ْ
 .ٖٕ/ُُىكد:   ٓ
 .  ّّٗ/ِالقرآف  االتقاف في عمـك(  (ٔ



 ٕٖٗ 

 :  قاؿ ،كعف الخميؿ أنو اسـ إياه،نو حرؼ كالياء في ، كلذا قيؿ أالحرؼ لمجيئو لمعنى في غيره
 في الكافية:

ن       إعرابٍ وما لذا محل   وا 
 

       (1)منفيو قَ  تجعمو ذا حرفيةٍ  
كالكسائي ما لما  ،فمو عند الفراء ما لما قبمو اإلعراب،ا مف لو مكضعن  أفلى إ كذىب الكسائي كالفراء 

ا ككاف زيد ىك القائـ رفع عند الفراء كنصب قكليـ:ب/ مكضعو رفع عمى ٕٗفزيد ىك القائـ / ،بعده
عده عمى الخبرية يرفع ما ب (ٕ)ا ىك القائـ عكس ذلؾ كبعض العرب كتميـف زيدن كا   عند الكسائي

لًكٍف كانيكا أىٍنفيسىييـٍ يىٍظًمميكفى  كقراءة ابف مسعكد: كى
ر ذلؾ كالظالمكف  خبره ذك ،عمى إف ىـ مبتدأ (ٖ)

 . يكمو الفارض
ألنيا تزيؿ اختصاصيا باألسماء كتييئيا لمدخكؿ عمى الفعؿ  ؛أم الزائدة ككصؿ ما( قكلو:)

 .ليا لذلؾ فكجب إىما
ىا فذىب ا غير كأم ،كذلؾ مسمكع في ليت ،أم كنجعؿ ما ممغاةؿ( كقد يبقى العم قكلو:)

يبقى العمؿ كمذىب  قكلو:ا ككافقيـ الناظـ كلذلؾ أطمؽ في الزجاج كابف السراج إلى جكاز فييا قياسن 
 .سيبكيو المنع 

ة كما كىى الزائدة كما تقدـ كالمراد بالمكصكلة االسمية كالحرفي غير المكصكلة( قكلو:)
 .رح سيذكره الشا
ا كالتقدير كرفعؾ اسمن  ،كرفعؾ مبتدأ مؤخر ،ا كىك خبر مقدـأم إجماعن  جائز( قكلو:)
 .جائز ا عمى منصكب أف بعد استكماليا الخبر معطكفن 

ىذا جار  معطكؼ عمى محؿ اسـ إف( قكلو:) (ٗ)أم المكسكرةعمى منصكب إف(  قكلو:)
كىك مردكد  ،الطالب لذلؾ المحؿالمحرز أم  البصرييف الذيف ال يشترطكف كجكد عمى قكؿ بعض

نو مبتدأ حذؼ ، كالمحققكف مف البصرييف عمى أكقد زاؿ بدخكؿ الناسخ ،بأف محؿ االسـ االبتداء
 .ف ىذا كعمر كعالماف ، كأأنؾ كزيد ذاىباف :نحك ،خبره أك معطكؼ عميو

ف( أم المفتكحة ) قكلو:كألحقت بأف( أم المكسكرة )ك  قكلو:) ف زائد لفظ م مف دكف( قكلو:كا 
 . اإلعرابأم بشرط خفاء  رفع(الفراء ال كأجاز قكلو:)

كربما  قكلو:زائدة )ما  إذا ما تميؿ( قكلو:يت كلعؿ ككأف )األحرؼ الثبلثة( ىي ل قكلو:)
 . استغنى عنيا( أم البلـ، كىريبَّ لمتقميؿ

                                                 
 . ِّٗ/ُالبف مالؾ البيت في شرح الكافية، ( (ُ

 ساقط في " ج " .(  (ِ

 . ٕٓالبقرة ( (ّ

 ساقط مف "ب" .(  (ْ
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سكغ ، أكناطؽ مبتد ،فاعمو ما ،عؿ الشرط... إلخ( أف شرطية كبدا فإذا بدا ما ناطؽ قكلو:)
ا بكسر الميـ حاؿ مف فاعؿ أراد أم دن عتمً كمي  ،كجممة أراده خبره ،في المعنى االبتداء بو ككنو فاعبلن 

أ/ أك معنكية ٕٗالحؽ ال يخفى عمى ذم بصيرة * / * إفٌ  قكلو:ا عمى قرينة إما لفظية كدن معتمً 
 .لخ ... إأنا ابف أباة قكلو:ك

كالذم في الشكاىد كغيرىا أنا ابف  ،ي نسخ الشارحكذا ف (ٔ)... إلخ(كنحف أباة الظمـ قكلو:)
 ،كالضيـ الظمـ ،إذا امتنع أبىمف  ،كقضاة جمع قاضو  ،كأباة جمع آبو  ،كلعميما ركايتاف ،إلخ ..أباة

كصرؼ  ،كانت كصرفيا مراعاة لمحمى :  قاؿكلذلؾ  ،كالثاني القبيمة ،القبيمة أبيكمالؾ األكؿ اسـ 
أباة الضيـ أك في  قكلو:كما قيؿ كمف آؿ مالؾ يدؿ مف  (ٕ)ضركرةلدخكؿ أؿ عميو ال لم ؛المعادف

أنا ابف  قصد اإلثبات ال النفي إذا المعنىمحؿ نصب عمى الحاؿ كالقرينة لجكزة لحذؼ البلـ أف ال
 .المفاخرة األقكاـ الذيف يمنعكف الضيـ فالقصد 

 ،عمؽ ببلـ ابتداء ف الـ االبتداء تعمؽ فيجب كسرىا بعد فعؿإم أل (أكجب كسر أف قكلو:)
 .اسـ  ،لخ... إككسركا مف بعد فعؿ عمقا بالبلـ :الناظـ كما قاؿ

 ،حاؿ مف الياء التي ىي المفعكؿ األكؿ لتمغيو غالبنا قكلو:أم تجده، ك و( يفبل تمف قكلو:)
ليككف حاؿ مف المفيكـ أف اتصاؿ الناسخ بيا لـ يمتؼ في  ؛كينبغي تعمقو بالنفي:  أـ قاسـ قاؿ ابف

ألفاد المفيكـ أف  ؛بالنفي اكلك جعؿ متعمقن  ا،الب فيصدؽ بالكثرة كال يمـز أف يككف االتصاؿ غالبن الغ
 .كغيره إنما ذكركا الكثرة اتصاؿ الناسخ بيا غالب مع أف الشارح 

 قكلو:ك  ،كىك المفعكؿ الثاني لتمفيو ،بل بفتح الصاد( بكسر اليمزة متعمؽ بمكصى "فبأ" قكلو:)
 .مف أف أك نعت ليا بدؿ  إشارةذم اسـ 
ككاد كأخكاتيا( كذا في بعض النسخ فنحك عمييا  ،كظف كأخكاتيا ،نحك كاف كأخكاتيا قكلو:)

كفي بعض النسخ إسقاط كاد فذكر نحك  ،مستدركة إذ ليس مف األفعاؿ نكاسخ غير المذككرات
 .عمييا ظاىر 

ف يشينؾ لييـ يزينؾ لنفسؾ إف قكلو:) ضمة ظاىرة عمى ( كؿ مف يزيف كيشيف مرفكع بكا 
كقد عمـ مف ىذا أف النفس  ،مف زاف كشاف كالذيف نقيض الشيف ،كبفتح حرؼ المضارعة ،النكف

 ىيالمحمكدة كالمطمئنة كالتي تشينو أم تعيبو  ىيفالتي تزيف صاحبيا  ،متعددة باعتبار كصفاتيا
 .ابف الميت  أفادهاألمارة بالسكء  كىيب/ َٖالمذمكمة /
كالمعنى أنؾ  ،لخ( قنعت بتشديد النكف كالسكط ما يضرب بو... إبؾعت كاتقنَّ  إف قكلو:)

 .كالقناع ىك ما تمبسو المرأة فكؽ الخمار  ،، كجعمتو كالقناع لو(ٖ)ضربت كاتبؾ بالسكط
                                                 

ٔ
 .79ٖ/ٔاىجيذ: ّٗحِ أثبح اىظيٌ ٍِ آه ٍبىل     ٗإُ ٍبىل مبّذ مشاً اىَعبدُ         ششح اثِ عقيو:  
 زيادة في "ج" .(  (ِ

 بالصكط في "ج" .(  (ّ



 ٕٗ٘ 

بف الخطاب قائمو عاتكة بنت زيد بف عمرك بف نفيؿ ابنة عـ عمر  (ٔ)مت يمينؾش :قكلو)
تزكجيا الزبير بف  ،المدينة إلىكانت مف المياجرات )رضي اهلل تعالى عنو( يجتمعاف في نفيؿ 

عميو ما يستحؽ مف العذاب كىك بضـ الجيـ  مكزر ثـ قتؿ عنيا كالخطاب لقائمو عمرك بف جي  ،العكاـ
مت بفتح كشى  ،مف الشيف المعجمة بدؿ الجيـ تحريؼ (ٕ)فما في بعض النسخ التصريح ،كبالزام آخره

كالشمؿ فساد عركؽ اليد  ،كمعناه الدعاء أم أشؿ اهلل يده أخبار ،الشيف المعجمة أفصح مف ضميا
، كالشاىد في أف قتمت أسمما حيث كيركل بدلو كجبت كىك بمعناه ،كحمت أم نزلت ،فتبطؿ حركتيا

 .، كىك نادر أف فعؿ كليس مف نكاسخ االبتداء كلي
ؿ مف ألنيا أشبو بالفع ؛ف تخففاف( أم المفتكحة كخصت ببقاء عمميا حينئذكا   قكلو:)
 كالمكسكرة ال تشبو إال األمر كجدألف لفظيا كمفظ عض مقصكد بو المضي أك األمر  ؛المكسكرة

اكنكل كجكده ال أنيا محتممة استكف يعني حذؼ مف المفظ كجكبنا قكلو:) فيك  ؛ ألنيا حرؼ كأيضن
 .ضمير نصب كضمائر النصب ال تستكف 

عمى مذىبو  ،ف ضمير شأف أـ الأم أف حذؼ االسـ سكاء كا (كالخبر اجعؿ جممة قكلو:)
ف يككف مفردن  بأنؾ  قكلو:ا كقد اجتمعا في أما إذا ذكر االسـ جاز في الخبر أف يككف جممة كا 

 .مف بعد أف( كضع الظاىر مكضع الضمير لمضركرة  قكلو:لخ( )... إربيع
 الناظـ فبل يشترط كأماال يككف اسميا إال ضمير الشأف أم فقط عند ابف الحاجب  قكلو:)

 .ذلؾ فكاف ينبغي لمشارح أف يجرم عمى مذىبو 
صديؽ عمى تأكيؿ أنت  قكلو:الخطاب لمؤنث ف (ٖ)لخ(... إفمك أنؾ في يـك الرخاء قكلو:)

 قمت: ،منزلة فعيؿ بمعنى مفعكؿ أفاده العيني ،صديؽ أك عمى تنزيؿ فعيؿ بمعنى فاعؿ إنساف
ا  :(ٗ)في المصباح قاؿفقد  ،أ/ كال حاجة إلى ىذا التنزيؿَٖ/  .امرأة صديؽ كصديقة أيضن

دعا( بالقصر لمكزف أك لمكصؿ بينو الكقؼ أم ذا دعاء  قكلو:ف يكف( أم الخبر )كا   قكلو:)
 .يعني مشتمبلن عميو 

كلما كانت المصدرية  ،كالناصبة لممضارع ،فاألحسف الفصؿ( أم لمفرؽ بيف المخففة قكلو:)
كدعاء لـ يحتج إلى فاصؿ إذا  فعميا جامدناالتي  ال تقع بعدىا االسمية كال الفعمية الشرطية كال

 . كقعت ىذه األمكر بعد المخففة
في لساف العرب  ذكر لك كأف كاف كثيرنا (ٔ)كقميؿ ذكر لك( أم كقميؿ في كتب النحاة قكلو:)

لخ( نظر فيو بعض مشايخنا بأف النافي مف جممة الخبر ... إلوأف ال إ قكلو:فيفصؿ بينيما ك قكلو:)
                                                 

 .ِّٖ/ُالبيت: شمت يمينؾ إف قتمت لمسمما    حمت عميؾ عقكبة المعتمد     شرح ابف عقيؿ:   ُ
 .  ِّٖ/ُالتصريح (  (ِ
 .ّٖٔ/ُالبيت: فمك أنؾ في يـك الطبلؽ سألتني      طبلقكمـ أبخؿ كأنت صديؽ      شرح ابف عقيؿ:   ّ
 .    ّّٓ/ُالمصباح المنير (  (ْ
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 قكلو:)،  (ٖ)( ىي قراءة سبعية خبلؼ التصريح(ٕ)في قراءة مف قرأ غضب قكلو:). ف فاصبلن فبل يكك 
 .قكـ يجب أف يفصؿ بينيما كعميو جرل في التكضيح  :  قاؿف

كذلؾ كقد  :كبيالعبلمة السند قاؿ( إلخ ...يجكز الفصؿ "المص"ت فرقة منيـ قالك  قكلو:)
احسف أصؿ الفعؿ فيفاأل قكلو:مراد مف قاؿ الي  . ككف غيره قبيحن

ألف السيف كقد  ؛قدمو الشرط عمى النفي خبلؼ ما فعؿ المصدر ()قكؿ حرؼ التنفيس
 .كىك أشرؼ مف المنفى  ،يشتركاف في دخكليا عمى المثبت

أف  قكلو:جممة فعمـ المرء بنفعو معترضة بيف أعمـ ك   (ٗ)لخ(... إكاعمـ فعؿ المرء قكلو:)
ع اسميا كخبرىا مألنيا  ؛كىك محؿ الشاىد في محؿ نصب ،سكؼ يأتي كأف مخففة مف الثقيمة

 . لئلطبلؽكؿ ما بالرفع فاعؿ يأتي كألؼ قدر  قكلو:ك  ،سدت مسد مفعكلي اعمـ
أبك حياف كلـ يحفظ في ما كال في لما  :  قاؿ ،الثالث النفي أم ببل أك لف أك لـ فقط قكلو:)

 .فينبغي أف ال يقدـ عمى الجكاز حتى يسمع اسـ 
كجادكا  ،يؤممكف مبني لممجيكؿ مف التأميؿ كىك الرجاء (٘)إلخ( ...عممكا أف يؤممكف قكلو:)

كيجكز  ،ؿك كيسألكا مبني لما لـ يسـ فاعمو كالسؤاؿ بضـ السيف الميممة بمعنى المسؤ  ،بمعنى تكرمكا
أف  كتكرمكا عمييـ قبؿ ،بؿ ابتداؤىـ بالعطاء المسألةكالمعنى كال أحك جدىـ إلى  ،فيو اليمز كتركو

 ،ب/ ما يسأؿ السائمكف ككاف األصؿ عممكا أف سيؤممكف بالفصؿُٖكبذلكا ليـ أعظـ / يسألكىـ
ية كمصدرة بفعؿ مضارع مف غير فصؿ، مخففة مف الثقم كىذا محؿ االستشياد حيث جاءت أفٍ 

ا مفعكؿ مطمؽ ) قكلو:  .( حاؿ مف مرفكع ركل كثابتنا قكلو:أيضن
كأف تزؿ بضـ الزام  ،بى ري بدلو أزؼ ككبلىما بمعنى قى  أفد الترحؿ( تقدـ أنو يركل قكلو:)

كأخبر منو  ،كاسميا محذكؼ ،ف مخففة مف الثقيمةأفإف ك "ف قدأك"ك قكلو:كالشاىد في  ،مضارع زاؿ
 .فإف أصمو ككأنو قد زالت  ،بجممة مصدرة بقد

كىك ضمير الشأف( عبارة التسييؿ فتعمؿ في اسـ كاسـ أف المفتكحة كمذىب  قكلو:)
مخالؼ  (7))...(يجب ككنو ضمير شأف فما ذكره المضمر ال اسميافي أف المفتكحة أف  (ٙ).()..

 .اسـ  "نؼالمص"لمختار 

                                                                                                                                               
 زيادة في "أ" .(  (ُ

 .ٗ/ِْكر: الن  ِ
 .  ُّّ/ُالتصريح (  (ّ
 .ّٕٖ/ُالبيت: كاعمـ فعمـ المرء ينفعو          كأف يأتي كؿ ما قدِّر         شرح ابف عقيؿ:  ْ
 .ّٖٖ/ُالبيت: عممكا أف قد يأممكف فجادكا    قبؿ أف يسألكا أعظـ سؤاؿ     شرح ابف عقيؿ:  ٓ
 كممة مطمكسة.(  (ٔ

 كممة مطمكسة.(  (ٕ
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ر مشرؽ المكف أم كيركل كنح ،كيركل بد النحر المكف (ٔ)كصدر مشرؽ النحر( قكلو:)
ا صاحبو المكف كفي الكبلـ حذؼ مضاؼ عمى ىذه الركاية أم كاف ثدين  مضى العنؽ أك مضيء

كبالتاء أم كأنيما حقاف في  ،قة بضـ الحاء الميممةاف ببل تاء تثنية حي قٌ كحي  ،دكف بقية الركايات
 .كالبيت مف اليزج كدخمو الكؼ كالكاك في  ،االستدارة كالصغر

 ،نو مرفكع باالبتداءإ :(ٕ)ابف ىشاـ قاؿك  ،كاك رب ىكذا نص أكثر النحاة (كصدرو ) قكلو:)
ا وكالخبر محذكؼ تقدير كليا كج أفاده العيني )خاتمة( سكت  أك صدر كىذا الكبلـ لو كجو أيضن

كعف يكنس كاألخفش جكاز  (ٖ)"كلكف اهلل قتميـ" :نحك يا أنيا تخفؼ فتيمؿ كجكبنا،عف لكف كحكم
 . (ٗ)اإلسبلـإعماليا شيخ 

مفيدة  ىيمفيدة أم التي  فييالجنس  إفراد)ال التي لنفس الجنس( أم لنفي الخبر عف 
أم مفيكمة الكمى المستمـز نفيو كؿ فرد مف أفراده  ،مى نفي الخبر عف جنس االسـلمتنصيص ع

ألنيا لما نفت جميع أفراد الجنس  دلت عمى البراءة ؛ كتسمى ال التبرئة ،انص   لبلستغراؽمفيدة  فيي
س ال لو لتعميؽ ألف النفي في الحقيقة، إنما ىك لحكـ الجن ؛الجنس مجاز إلىكنسبة النفي  ،منو
فالنفي إنما ىك لبلستقرار الذم ىك حكـ الجنس  ،"ال رجؿ في الدار" :قمتفإذا  لنسب دكف الذكات،با

ألف التبرئة فييا أمكف منيا في غيرىا لمتنصيص عمى العمـك  ؛أ/ ما كانتُٖعمى ال النافية كائنة /
ف نفت الجنس لكف عمى سبيؿ ال ،فييا بخبلؼ ال العاممة عمؿ ليس ختص بنفي ظيكر كال تفإنيا كا 

 .مف حكاشي األشمكني  ،لمف تكىمو انتيى الكحدة خبلفنا
 ،اسميا إلىكاثناف  إلييا،أربعة راجعة  ،لخ( أم بشركط سبعةعمؿ إف اجعؿ ًلبل.. إ قكلو:)

يدخؿ  ف ال، كأانص   ، كأف يككف المنفي الجنس كأف يككف نفيوأف تككف نافية ، كىيككاحد إلى خبرىا
اسميا نكرة متصمة بياكأف يككف ا ،عمييا جارٌ  ال غبلـ سفر  :نحك ،نكرة ، كأف يككف خبرىا أيضن

ا كما في التكضيح ،حاضر  قكلو:لضعفيا كما ذكره الناظـ ب ظرفنا؛ تأخير خبرىا كلك كيجب أيضن
لخ( بالنصب عمى الحاؿ مف فاعؿ ... إمفردة قكلو:) اإلسبلـكبعد ذاؾ الخبر اذكر رافعو شيخ 

الجنس أم جنس اسميا مف حيث  انؼً  قكلو:كررة معطكفة عمى مفردة )كم بلسـالذم ىك لجاءتؾ 
الاتصالو بالخبر  ؽ النفي لمجنس( أم إلفراده تغراسا قكلو:) أيسرفميس النفي االسـ بؿ الخبر  كا 

مالؾ في شرح الكافية إذا قصد ببل نفي الجنس  قاؿ ابفلخ( ... إليا فتنصب المبتدأ اسمنا قكلو:)
بيؿ التنصيص يستمـز كجكد ألف قصد االستغراؽ عمى س ؛اختصت باالسـ عمى سبيؿ االستغراؽ

فيما يميو  عند ذلؾ القصد عمؿ "لبل"كال يميؽ ذلؾ إال باألسماء النكرات فكجب  ،ىأك معنن  مف لفظنا

                                                 

 .ُِٗ/ُكصدر مشرؽ النحر      كأف ثدييو حقاف      شرح ابف عقيؿ: البيت:   ُ
 .  ّْٔ/ُأكضح المسالؾ (  (ِ
ٖ
 .7ٔ/8األّفبه:  
 ساقطة مف "ج".(  (ْ
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لظيكرىا في بعض األحياف كال في حكـ المكجكدة  فإنيالئبل يعتقد أنو بمف  كال يمكف أف يككف جر ا
قضية كال أبا حسف ليا ىذا )مف كبلـ  قكلو:يعتقد أنو باالبتداء فتعيف النصب باختصار )لئبل  رفعنا
اهلل تعالى عنو أم قضية كليس أبك حسف كىك عمي رضي اهلل عنو ليا فيقضيا كما في  رضيعمر 

كال مسمى بيذا  قكلو:األكليف ) حزينةمف الكامؿ كدخؿ الكقصف  ظـكىذا نثر كقيؿ ن ،شرح الجامع
 :  قاؿ ،اعترضو ابف مالؾ بأف مف األعبلـ ما لو مسميات كثيرة فتقديره بما ذكر كذب (االسـ

كتنزع منو الـ  ،الرضي: كاعمـ أنو قد نؤكؿ العمـ المشيكر ببعض الخبلؿ بنكرة فينصب ببل التبرئة
 أحدىما أف يقدر ،بالنكرة كجياف (ٔ)تأكيموفيو نحك ألحسف في الحسف البصرم ك كانت  إفالتعريؼ 
ما اإلبياـ،لتكغمو في  باإلضافةب/ ىك مثؿ فبل يتعرؼ ِٖمضاؼ / الشتياره  ؛أف يجعؿ العمـ كا 

مى كال فيصؿ ليا كع ليا ذلؾ المعنى فمعنى كال أبا حسف إلفادة ؛بتمؾ الخمة كاف اسـ جنس مكضكع
ا مقركف يقصد مسمى العمـ ال إنماكاعترض تقدير مثؿ بأف المتكمـ  ىذا يمكف كصفو بالتكرار ممخصن

نو ال يقتصر عمى تقدير كاحد بؿ و بعضيـ إكما قالالمقصكد فالصحيح فتقدير مثؿ خبلؼ  ،ببل
، رحمة بميممة فنكنيف بينيما الفاءحسف( حنا ناليا  أباال  قكلو:يقدر في كؿ مكضع ما يميؽ بو )

الحيكة  كيؼ يتقى عنو إذبمثناة تحتية مف الحيكة )...( أنو تصحيؼ  ككقع في بعض النسخ حي ا
العبلمة ابف الميت: كىذا مثؿ يضرب  :  قاؿ ؟!رضي اهلل عنيما جكد في زمف عمر قطعناكىك مك 

أك مضارعو( أم  قكلو:أم يذىبيا ) قكليـ:أم ما يغتاؿ ع (ٕ)ال فييا غكؿ( قكلو:لكؿ متعسر )
الكصؼ  إضافةكرافعو حاؿ مف  ،كبعد ذاؾ( بعد متعمؽ باذكر كالخبر مفعكؿ الذكر قكلو:مشابيو )

اجعبل(  كالثافً  قكلو:عمة البناء ) إلى اإلشارةلخ( فائدة ذكر التركيب ... إكركب قكلو:مفعكلو ) إلى
نكف الخفيفة كاجعبل فعؿ أمر مؤكد بال ،بحذؼ الياء كاالكتفاء بالكسرة مفعكؿ أكؿ باجعبل الثافً 

ا أك مركبنا معطكفاف عمى بن ، كاك منصك باجعبل ( مفعكؿ ثافو مرفكعنا قكلو:أبدلت في الكقؼ ألفنا، )ك 
 كاك لمتخيير. مرفكعا

في التكضيح قيؿ عمة البناء تضمف معنى مف بدليؿ ظيكرىا  :  قاؿكما يبني رجؿ لتركبو(  قكلو:)
 قكلو:كقيؿ تركيب االسـ مع الحرؼ كخمسة عشر )( )إال ال مف سبيؿ إلى ىند :  قاؿك  قكلو:في 

 قكلو:ى ك كيركل الشباب أم فت (ٗ)(إلخ ...الشباب أف قكلو:) (ٖ)ضعيؼ (إلخ ...كذىب الككفيكف
كجاز  ،كعكاقبو مبتدأ مؤخر ،أك خبر مقدـ ،الذم مجد أم ىك مجد فتجد خبر المبتدأ محذكؼ

ألف مجد مصدر يعني إذا انعقبت أمكر الشباب كجو في الشيب إال  ؛مع عدـ المطابقة اإلخبار
كالشيب  ،لذ مف باب تعب يتعب كلذات جمع لذةفيو نمذ بفتح البلـ مضارع  قكلو:ك  ،اليـر كالعمؿ

                                                 

 في "ب" . تأكيمو(  (ٔ
 .ْٕ/ّٕالصافات:   ِ
 (  سبقط في "ج".(ٖ

 .9/ٕششح اثِ عقيو:  اىجيذ: إُ اىشجبثب اىزي ٍجذ ع٘اقجٔ       فئ ّيز ٗل ىيزاد ىيشيت         ٗ



 ٕٗ9 

 قكلو:كالشاىد في  ،أ/ أك بكسرىا أجمع أشيبِٖبفتح الشيف عمى حذؼ مضاؼ أم لذات الشيب /
كذىب األخفش(  ىذا  قكلو:) ،ال لذات حيث يجكز في لذات البناء عمى الفتح كالبناء عمى الكسر

اليكـ ظرؼ في  ،الخمة الصداقة(ٔ)لخ(.. إ.ال نسب اليكـ قكلو:) .ىك الذم عميو جميكر النحاة
 ،اكيحتمؿ أف يككف اليكـ ظرؼ لغكن  ،لبل األكلى كخبر ال الثانية محذكؼ أم مكجكدة ،مكضع الخبر

كىما مف أبيات مركية عمى  ،عمى الرفع يركل عمى الفاتؽ قكلو:كخبرىا محذكؼ تقديره مكجكد أف ك 
أما عمى تكارد الخكاطر  ،كأف يككنا مف قائميف ،حدالقاؼ كعمى العيف فيحتمؿ أف يككنا مف قائؿ كا

كقد تفاقـ األمر بحيث ال يرجى خبلصو  ،كالمعنى ال نسب كال قرابة اليكـ بيننا ،كالسرقة الشعرية
كاالستشياد  ،فيك كالخرؽ الكاسع في الثكب ال يقبؿ رفع الرافع ككفتؽ كاسع ال يقدر أحد أف يرفعو

عمى محؿ ال كاسميا( قد  قكلو:) ،تقدير ككف ال زائدة لمتأكيدكال خمة حيث نصب عمى  قكلو:في 
فكيؼ تككف ال الثانية  ،ال مف جممة المعطكؼ عميو فبل يككف المعطكؼ في حيزىا إفقضيتو   يقاؿ

كالكجو أف المراد العطؼ عمى االسـ باعتبار  ،الميـ أف يككف في الكبلـ نسخ ؟زائدة لتأكيد النفي
فبل يصمح لعطفنا لمرفكع عميو بعض مشايخنا االسـ كحده ال محؿ لو  :  قاؿ ،محؿ مع ال اسـ

 . شكاؿ باؽو فاإل
ىذا كخبر عمر  الصغار بالفتح الذؿ كاليكاف خبر (ٕ)لخ(... إىذا العمر كـ الصغار قكلو:)

أب حيث كالشاىد في كال  ،ىذا كجدكـ بفتح الجيـ كىك الخط كالكاك لمقسـ ،لما تقدـ محذكؼ كجكبنا
 .عمى اسـ ال  ارفع عطفن 
كذلؾ ألف  المصنؼلخ( ىذا مفيكـ مف كبلـ ... إكأف نصب المعطكؼ عميو جاز قكلو:)

نصبت األكؿ ال يمتنع نصب الثاني فيككف فيو  إذاال تنصبا مفيكمو أنؾ  ف رفعت أكالن كا   قكلو:
 .األكجو الثبلثة 
ال لىٍغكه ًفييا كىال تىٍأًثيـه )قكؿ 

لغيره كىك  تبعنا المصنؼكذا ذكره لخ( ... إفييا كما فا ىك (ّ)
بف ديكاف الشاعر كىك أمية كصكابو كما في  ،عمى عجز آخر بنيتتحريؼ فإنيـ قد ركبكا صدر 

 حـ ساىرة كبحر كما فاىكا بو أبدناكفييا ل ،فييا كال حيف كال فييا مميـ "ال لغك كال تأثيـ"ك .الصمت
 ،كالمغك القكؿ الباطؿ ،أ/ يكـ القيامةّٖاؿ /كىما مف قصيدة يذكر فييا الجنة كأىميا كأحك  ،مقيـ

 ،كالساىرة أرض يجددىا اهلل يكـ القيامة ،يف بالفتح اليبلؾكالجى  ،لو أتمت قمت:كالتأثيـ مف أتمتو إذا 
كاالستشياد  ، كالذم نطقكا أف عقيـ أبدنا،أم كالميـ البلئـ كما فا ىك ،كيركل كفييا لحـ ساىرة كطير

                                                 

 .ُُ/ِالبيت: ال نسب اليـك كال خمة          اتسع الخؿ عمى الراقع        شرح ابف عقيؿ:   ُ
 .ُْ/ِالبيت ىذا لعمر اهلل الصغار بعينو           ال أـ لي إف كاف ذاؾ كال أب     شرح ابف عقيؿ:   ِ
 .  ِّالطكر (  (ّ



 ٕ٘ٓ 

 قكلو:كرفع االسـ بعدىا كجاء الفتح في  ،ت ال األكلى، حيث ألغيإلخ ..أثيـفبل لغك كال ت قكلو:في 
 . أفاده في الشكاىد الكبرل ،كال تأثيـ عمى إىماؿ ال الثانية

لمتحسف فبل تمنع مف ألف فاء زائدة  ؛فتحا مفعكؿ بو اللخ(  مفردن ... إنعتاا كمفرد قكلو:)
 .صفة ثانية  مىيكلمبني نعت أك جممة  عت عطؼ بياف أك بدؿفيما قبميا كن عمؿ ما بعدىا

 ، الكصؼ كالمكصكؼ كالشيءال كصاب بو مع اسـ ال( أم لتركبيا قبؿ مجيءلترك قكلو:)
ألنيا في  قكلو:لمحؿ اسـ ال( أم ألنو في محؿ نصب ببل ) قكلو:الكاحد ثـ دخمت عمييا ال )

مى محميا بالرفع كجعمكا كاحد فحكمكا ع االبتداء لصيركرتيما بالتركيب كشيءمكضع رفع( أم ب
 قاؿ ،كغير ما يمي( غير مفعكؿ تبف المنفى ببل تقدر عميو كغير عطؼ عميو قكلو:النعت مجمكع )

 المصنؼ: قاؿ لكابف غازم 
 ل  اسمٍ  ا نعتَ مطمقً  أو انصبْ  وارفعْ 

 
 صال فردا أو اتَّ أ ازدانَ  والفتحُ  

 . (ٔ)لكاف أكضح كأخصر 
كأكلو ابف  ،رد بأف الكاك فاصمة فتمنع مف التركيب مرأة(حكى األخفش ال رجؿ كا قكلو:)]

 (ٕ)فحذفت ال كنكيت[ ،عصفكر كالمصنؼ عمى أف التقدير كال امرأة
أم  كمع خاؿ منو كما اسـ مكصكؿ مفعكؿ ثافو  ألعًط،لخ( ال مفعكؿ أكؿ كأعًط... إ قكلو:)

 ؛ الختبلؼ المفظ تعريفناإبطاء يس بيف استفياـ كاستفياـكدكف حاؿ منو كل ،العمؿ الذم تستحقو
 .ال فتشمؿ العاممة عمؿ إف كالعاممة عمؿ ليس  إطبلؽقاسـ كيمكف   قاؿ ابف اكتنكيرن 

كفي كؿ ذلؾ تفضيؿ( عبارة األشمكني كأكثر ما يككف ذلؾ أم إثبات األحكاـ  قكلو:)
ى النفي حتى عم استفياـكيقؿ إذا كاف مجرد  ،المتقدمة ليا مع اليمزة إذا قصد باالستفياـ التكبيخ

أف  كسيبكيوأنو غير كاقع أما إذا قصد باالستفياـ التمني كىك كثير فعند الخميؿ  (ٖ)تكىـ الشمكبيف
 إلغاؤىاكبمنزلة ليت فبل يجكز مراعاة محميا مع اسميا كال  ،إال ىذه بمنزلة أتمنى فبل خبر ليا

اكخالفيما المازني كالمبرد  ،أ/ إذا تكررتّٖ/  . ممخصن
التكبيخ التيديد  :(ٔ)الجكىرم قاؿك ،  (ٗ)يخ( أم المكـ كالعتب كما في المصباحالتكب قكلو:)

 .أم التكبيخ عمى الفعؿ الماضي 
                                                 

 في "ج" أقصر بدؿ أخصر. (ُ)

 ة في "ج".ساقط (ِ)

يف، كلػد سػنة اثنتػيف كسػتيف كخمسػمائة، كمػات ، أبك عمى الشمكبكىك عمرك بف محمد بف عمر بف عبداهلل األزدم(  (ّ
سػػنة خمػػس كأربعػػيف كسػػتمائة، مػػف كبػػار العممػػاء بػػالنحك كالمغػػة مكلػػده ككفاتػػو بإشػػبيميو. مػػف مؤلفاتػػو: شػػرح المقدمػػة 

كبغيػة  ُْٓ/ّككفيػات األعيػاف  ِّٓ-ِِّ/ِانظػر: إنبػاه الػركاة  الجزكلية، كحكاش عمى كتاب المفصؿ كالقكانيف.
 . ِٔ/ٓكاألعبلـ  ِِٓ-ِِْ/ِلكعاة ا
 .    َُْ/ُالمصباح المنير (  (ْ



 ٕ٘ٔ 

 ،كادعكاه اسميا ،كال نافية لمجنس ،اليمزة لبلستفياـ التكبيخي (ٕ)لخ(... إإال ارعكاء قكلو:)
لمف كلت  قكلو:ك  ،قبيحكىذا محؿ الشاىد كاالرعكاء االنكفاؼ عف ال ،كالخبر المحذكؼ أم مكجكد
في  :  قاؿ ،ة الشباببكالشبي ، كأف يككف خبرناكالخبر محذكؼ ،لممصدر يحتمؿ أف يككف ظرفنا لغكنا

كذلؾ سف قبؿ الكيكلة  ،كشبيبتو كىك شاب شب الصبي يشب مف باب ضرب شبابنا المصباح
 .مف باب تعب كضعؼ ـه رً ىـر ييـر فيك ىى :  (ٖ)في المصباح قاؿ ،ـ الكبيررً كاليى  ،أعممت كأذنت

كال لنفي الجنس كاصطبار  ،المضمرة لبلستفياـ (ٗ)(لخ... إإال اصطبار لسممى قكلو:) 
كىذا محؿ االستشياد دكاـ عاطفة اسمية مثبتة عمى  ،كىك حاصؿ أك مكجكد ،اسمو كخبره محذكؼ

ذا ظرؼ ،مثميا منفية قيت ما إذا الالقاه كالمعنى ليت شعرم  ي كأمثالي فاعؿقالأكالذم مفعكؿ  ،كا 
القاه أمثالي مف المكت ينتفى الصبر عف ىذه المرأة أـ ليا تثبت كجمد ككنى عف المكت بما ذكر 

 . (٘)تسمية ليا
ال ىذه بمنزلة أتمني كىك ال أألف  ؛إنيا يبقى ليا عمميا في االسـ( أم كال خبر ليا قكلو:)

 .خبر لو فكذا ما ىك بمعناه 
كالرفع  ،في ماء الثاني الفتح عمى أنو مركب مع األكؿ زك ا( يجماء باردن  ماءأال  قكلو:)

 :في التكضيح قاؿ لمحؿ النكرة كىذا عف النعت المكطأ،كالنصب مراعاة  ،مراعاة لمحميا مع ال
ا فبل يصح ككنو نو لما كصؼ خرج عف ككنو مرادفن ف ماء الثاني تككيد أك بدؿ خطأ أم ألكالقكؿ بأ
 .اكاتو لؤلكؿ لعدـ مس ؛أكال ال بدالن  تككيدنا

كجممة كلى بمعنى  ،كعمر اسميا مبني عمى الفتح لمقنا إال (ٙ)لخ(... إعمر كلى إال قكلو:)
 ، كال خبر الكالجممة صفة ثانية لعمر ،كرجكعو مبتدأ مؤخر ،كمستطاع خبر مقدـ ،صفة عمر أدبر
أب رٍ كيى  ،رجكعو كالخميؿ خالؼ المازني كالمبرد فيككف الخبر عندىما ىك جممة مستطاع سيبكيوعند 

بالنصب جكاب التمني كىك بفتح الياء التحتية كسككف الراء كفي آخره باء مكحدة قبميا ىمزة بمعنى 
أم  األكلىاث بمثمثة بعد اليمزة ثكأ،ب/ العمر الذم بمعنى المدة ْٖ/ ،يصمح كفاعمو ضمير

ال عمر  قكلو:د في كالشاى ،كيد المغفبلت مف باب المكنية كالتخييؿ كما في يد الشماؿ ،أفسدت
 .حيث أريد باالستفياـ مع ال مجرد التمني 

                                                                                                                                               
 .    ّْْ/ُالصحاح (  (ُ

 .ُِ/ِالبيت: أال ارعكاء لمف كلت شبيبتو          كآذنت بمشيب بعده ىـر           شرح ابف عقيؿ:   ِ
 .    ّٕٔ/ِنير المصباح الم(  (ّ

 .ِِ/ِالبيت: أال اصطبار لسممى أف ليا جمد           إذا أالقي الذم القاه أمثالي       شرح ابف عقيؿ:   ْ
 ساقط مف "ب" .(  (ٓ

 .ِّ/ِالبيت: أال عمر كلي مستطاع رجكعو      فيرأب ما أنشأت يد الغافبلت      شرح ابف عقيؿ:   ٙ



 ٕٕ٘ 

 قاؿ ابفكفي بعض آخر بإذ الشرطية  ،المراد( في بعض النسخ بإذ التعميمية إذ قكلو:)
غازم كيشترط أبيف أم ألف التعميؿ يكىـ ظيكر المراد في كؿ تركيب كقعت فيو ال كليس كذلؾ بؿ 

 .قد يظير كقد ال تدير 
 :ية كذكره في السؤاؿ أك حالية بأف دؿ عمييا السياؽ نحكقالأم قرينة م (ؿ دليؿأد إذ قكلو:)

 . (ٔ)ضير أم عميناكا إال :  قاؿفبل فكت أم ليـ ك 
غضب مف  امرأتوغار الركح عمى  :(ٕ)في المصباح قاؿغير مف اهلل(  ال أحدنا قكلو:)

غير   يقاؿيت: كال كِّ السِّ  قاؿ ابف عمى زكجيا تغار مف باب تعب غير أك غيرة بالفتح كالمرأة ،فعميا
كما يغار الزكج  (ٖ)كأصفيائومف اهلل تعرض ألحبابو  بالكسر كالمعنى أنو ال أحد أشد غضبنا كغيرة

 .عمى زكجتو 
الناظـ تبعنا لغيره مصدره كرد جازرىـ  جعؿ ابف (ٗ)بكح(صكال كريـ مف الكلداف م قكلو:)

د ر ، كنص البيتيف ىكذا كك أنو صدر بيت آخركالصكاب  ،كىك خبلؼ الصكاب ،مصرمة احرفن 
 :جازرىـ حرفنا مصرمة

 في الرأس منيا وفي األصالء تممج 
 

  أصرتياغدت ممقى  إذا المقاحُ  
 ول كريم من الوالدان مصبوح  

 
  اإلبلالجازر الذي ينحر  

ة بضـ مى صرٌ كمي  ،الناقة شبيت بحرؼ الجبؿ ىيكسككف الراء آخره فاء  ،كالحرؼ بالحاء الميممة 
مؼ جمع خً  ناقة مصرمة إذا قطعت أخبلفيا  يقاؿء المشددة كبميـ مفتكحة، صفة حرفنا الميـ كالرا

لئلنساف كيركل مضمرة أم ميزكلة كىك المذات الخؼ كالثدم  كأحماؿ،ؿ مٍ حً بكسر الخاء المعجمة كى 
الممح عميو  أم شحـ كأطمؽ مف ممح يءأم ش جكالتممي ،كىك ما حكؿ الذنب ،صبلء جمع صبلكاأل

كاألصرة جمع صرار بكسر الصاد  ،كىى الناقة الحمكب ،قكح كصبكرلو بو كالمقاح جمع لى  تشبيينا
نما يمقى  ،لئبل يرضعيا كلدىا ؛الميممة كىك خيط يشد بو ضرع الناقة كالكلداف  رلـ يكف ثـ د إذاكا 

ة شديدة الجدب قد أ/ يصؼ الشاعر بيذا سنْٖ/ قيتو الصبكح مف صبحتو بالغداةبالتخفيؼ إذا س
ذىبت بالمرتفؽ فالمبف عندىـ متعذر ال يسقاه الكلد الكريـ فضبلن عف غيره فجازرىـ يرد عمييـ مف 

 .ما ينحركف لمضيؼ إذ ال لبف عندىـالمرعى 
 
 

                                                 

 .َٓ/ِٔالشعراء:   ُ
 .   َِٕ/ِباح المنير المص(  (ِ

 أصفائو في "ج" .(  (ّ

 .ِٓ/ِالرجز: كال كريـ مف الكلداف مصبكح     شرح ابف عقيؿ:   ْ



 ٕٖ٘ 

 
 *ظن وأخواتيا*

كلما كانت جميع أفعاؿ القمكب ليست متعدية  ،بفعؿ القمب( مصدر مضاؼ فيعـ قكلو:)
 فى بي جى  :كمنيا الـز نحك ،ـى يً كفى  ؼى رى عى  :نحك ،اكاحدن  مفعكالن  إاليا ما ال ينصب مفعكليف بؿ من إلى
 .... إلخ أعنى رأم :  قاؿ ،فى زً كحى 

 . (ٔ)مبلبسة ألدنى اإلضافةلي جزأم جممة ذات ابتداء فإ أم ابتدا( جزأم قكلو:)
 :  قاؿك  حاؿ مف مفعكؿ أعنيكىك  ،بتشديد الداؿ كسكف في البيت لمكزف مع عد( قكلو:)

 .في التمريف متعمؽ بو 
ا مف جعؿ بمعنى صير كاعتقد( صفة جعؿ أم جعؿ الذم معناه اعتقد احترازن  مالذ قكلو:)
 .كستأتي 
 ا عف ىب أمر مف اليبة فإنو متصرؼاحترازن  بمعنى ظفٌ  األمرالذم بمفظ  أمكىب(  قكلو:)

ف أبانا كاف كيرده ىب أص كيقؿ استعمالو مع أف كصمتيا حتى زعـ الحريرم أنو مف لحف الخكا
 .ا كما في شرح الجامع حمارن 

 قكلو:ا مفعكؿ مطمؽ ك كأيضن  ،لخ( التي مبتدأ ككصير صمة التي... إكالتي كصيرا قكلو:)
 .لخ خبر التي ... إبأفعاؿ القمكب كجممة انصب أمبيا 

ف ؛ ألليا أربعة أنكاع األشمكنيلخ( ال يناؼ ىذا جعؿ ... إقسميف إلىفتنقسـ  قكلو:)
ف أفعاؿ القمكب المذككرة عمى األشمكني أاالستعماؿ الغالب كما يفيـ مف قكؿ  إلىالشارح نظر 
ا كىك ما يفيد فيو رجحانن  :كالثاني ،ا كىك كجد كتعمـ كدرلما يفيد في الخبر يقينن  األكؿ: ،أربعة أنكاع

قيف كىك اثناف رأل كالغالب ككنو لمي لؤلمريفما يرد  :كالثالث ،بٍ ىى خمسة جعؿ كجحا كعد كزعـ كى 
فادخؿ  .انتيى ،ما يرد ليما كالغالب ككنو لمرجحاف كىك ثبلثة ظف كخاؿ كحسب :كالرابع ،كعمـ

، كقد نظمت فييما (ٕ)كالرابع في الثاني كلـ ينظر لبلستعماؿ المرجكح األكؿلشارح القسـ الثالث في 
 فقمت:ذلؾ التقسيـ 

 نكرا       ا لن يُ يقينً  ثالثةٌ 
 

 درى       متُ وبي تعمَّ بمحْ  وجدتُ  
 لذين قد أني رأى وعمما         

 
 ب/ مع حسبت فافيما     ٘ٛوخال ظن / 

 ا جعل        رجحانً  تفيدُ  وخمسةٌ  
 

 زعمت ىب يا ذا كمل       حجا وعدَّ  
 ني رأى وعمما        والغالب قد أَ  

 
 ولمثالث بعد رجحان عمم       

 
                                                 

 ساقط مف "ج" .(  (ُ

 الراجح في " ب" .(  (ِ
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كانت بمعنى ف ، فإأم المذىب الرأمأك بمعنى  ،أصاب الرئة أك أبصر،رأل( ال بمعنى  قكلو:)
 ،كذا ؿَّ كرأل أبك حنيفة حى  ،ا أم أصبت رئتوكرأيت زيدن  ،رأيت اليبلؿى  :نحك ،منيا تعدت لكاحد شيء

 َـّ سى يستعمؿ أرل الذم لـ يي  :الرضي قاؿأما المبني لممفعكؿ ف ،ا لمفاعؿكال بد مف ككف رأل مبني  
ف كاف أريت بمعنى ، كلـ يستعمؿ بمعنى اعمـ كا  عمؿ الظف الذم ىك بمعناه مبلن فاعمو مف رأل عا

 .أعممت أفاده المقاني 
 أممحاكلة منصكب عمى التمييز أم مف حيث المحاكلة  (ٕ)لخ(إ(ٔ)... رأيت اهلل قكلو:)

 .ا ككذا جنكدن  ،القدرة
ٍكنىوي  ًإنَّييـٍ  :تعالى قكلوتستعمؿ رأل بمعنى ظف ك قكلو:) يىرى

لخ( فقد اجتمع في ىذه .. إ(ٖ)
ف ؛ ألاكاقعن  أما ا كنعممو قريبن ممتنعن  ما أيظنكف البعث بعيدن  ، أمكبمعنى عمـ ،اآلية رأل بمعنى ظف
 .كالقرب في الكقكع  ،د فيما يراد نفيوعٍ العرب قد تستعمؿ البي 

 ؼى رى ف كانت بمعنى عى ، كىك انشقاؽ الشفة العميا فإلغير عرفاف أك عممة أمعمـ(  قكلو:)
 لكمما يرك  ،فمح فيك مشقكؽ الشفة السفمى، كأما األتعدت لكاحد أك بمعنى العممة كانت الزمة

 لمزمخشرم:
 ا        وأخرني دىري وقدم معشرً 

 
 يم ل يعممون وأعمم      عمى أنَّ  

 أنني          الجيال أعممُ  أفمحَ  ومذْ  
 

        (4)أنا الميم واأليام أفمح أعمم 
 . األعمـفمح أف الميـ شفيية فبل ينطؽ بيا األعمـك كمف الم 

 ،كىك الصرؼ ،الباذؿ مف البذؿ بالذاؿ المعجمة (٘)لخ(... إعممتؾ الباذؿ قكلو:)
حساف،كالمعركؼ اسـ جامع لكؿ ما عرؼ مف طاعة   ،كالكاجفات الدكاعي ،كانبعثت أم ذىبت كا 

كالمعركؼ  ،كالباذؿ مفعكؿ ثافو  ،ف الكاؼ مفعكؿ أكؿ، فإكالشاىد في صدره ،الرجاء كاألمؿ
 . إليوالكصؼ  بإضافةكيجكز جره  ،منصكب عمى المفعكلية

ف كانت بمعنى أصاب تعدت ، فإحقد أك حزف أكاستغنى  أكال بمعنى أصاب  كجد( قكلو:)
 ،كالثاني الكجد مثمث الكاك ،الكجداف األكؿف كانت بمعنى البقية كانت الزمة كمصدر ، كا  لكاحد

 .بفتحيا كالرابع مكجدة كالثالث كجد 

                                                 

 .ِٗ/ِالبيت: رأيت اهلل أكبر كؿ شيء        محاكلة كأكثرىـ جنكدا        شرح ابف عقيؿ:  ُ
 ساقط مف "ب" .(  (ِ

 . ٔارج المع( (ّ

 . َْٓ/ُكضياء السالؾ  َُُ/ٕالبيتاف لمزمخشرم في نياية األرب ( (ْ
 .َّ/ِالبيت: عممت الباذؿ المعركؼ فانبعثت        إليؾ بي كاجفات الشكؽ كاألمؿ        شرح ابف عقيؿ:   ٓ
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الدرل( ال بمعنى تحيؿ  قكلو:)  أمأ/ الصيد ٖٓدرل الذئب / :نحك ،تعدل لكاحد فقط كا 
 .تحيؿ ليفترسو 

 األكؿ،فالتاء نائب الفاعؿ ىي المفعكؿ  ،الشاىد في أكلو (ٔ)لخ(الكفي... إدريت  قكلو:)
كعرك  ،كرفعو بالفاعمية ،مفعكؿ بوكنصبو بالتشبيو بال باإلضافة،كيجكز خفض العيد  ،كالثاني الكفي
ة كىك أف يتمنى مثؿ طى بٍ دريت ذلؾ فاغتبط مف الغً  إذاكفاغتبط جكاب الشرط تقديره  ،مرخـ عركة

 زكبالكفاء متعمؽ بما بعده  ،بخبلؼ الحسد ،يريد زكاليا عنو أفحاؿ المغبكط مف غير 
ف لـ تكف بمعنى ر، فإاألمبصيغة  إالتعمـ بمعنى اعمـ( كال تتصرؼ فبل تستعمؿ  قكلو:)

 .ا مف تعممت الحساب كنحكه تعدت لمفعكؿ كاحد كتصرفت اعمـ بؿ كانت أمرن 
اعمـ  :الشاىد في تعمـ حيث نصب مفعكليف مثؿ (ٕ)لخ(... إتعمـ شفاء النفس قكلو:)

 .  كالمكر الخديعة ،كاآلخر قير عدكىا ،أحدىما شفاء النفس
الغمز في مشية  إذاظمع الفرس كنحكه خمت( أم ال بمعنى تكبر كال بمعنى  قكلو:)  كا 

 .كانت الزمة 
كيركم  ،التي عنيت بحسنيا كجماليا المرأةجمع غانية كىى  (ٖ)دعاني الغكاني( قكلو:)
لككف  ؛مف الفعؿ التأنيثكىك فاعؿ دعا بمعنى سمى كحذؼ تاء  ،ركٍ جمع عذراء كىى البً  العذارل

كما سيأتي في كبلـ الناظـ فما في الشكاىد الكبرل  األمراف،كىك يجكز معو  ،اا  مكسرن الفعؿ جمعن 
كعميف  األكؿ،فؤلنو سيك كالياء في دعاني مفعكلو  :  قاؿ قكلو:نو كإ قاؿا حيث مف جعمو نادرن 

 ،عممتني فالياء مفعكؿ أكؿ أمكخمتني  قكلو:كالشاىد في  ،بالباء إليومفعكلو الثاني كقد يتعدل 
يتقنت  أم ،كىك أكؿ جممة حالية مف الضمير المجركر قكلو:ك  ،كجممة لي اسـ ىك المفعكؿ الثاني

كحاصمو أنو أنكر عمييف  ،كأنا شاب فمـ ال أدعي بو اآلف ،ا كنت أدعي بولي اسمن  أففي نفسي 
ف إليو ألمف ال التفات ليف  إالنما يدعى بو الشيكخ كال تدعك النساء بذلؾ ؛ ألنو إدعاءىف لو بالعـ

 . (ٗ)الشباب إلىميميف  األغمب
الكظننت( ال بمعنى اتيـ  قكلو:) كحسبت( ال بمعنى صار أحسب  قكلو:تعدت لكاحد ) كا 

البياض كالبرص  أكذا شقرة أك حمرة  أم  .كانت الزمة  كا 

                                                 

 .ُّ/ِرح ابف عقيؿ: فإف اغتباطا بالكفاء حميد          ش    ؼ العيد يا عرك فاغتبط       البيت: دريت الك   ُ
 .ِّ/ِفبالغ بمطؼ في التحيؿ كالمكر           شرح ابف عقيؿ:   ـ شفاء النفس قير عدكىا        البيت: تعم ِ
 .ّّ/ِلي اسـ فبل ادعي بو كىك أكؿ     شرح ابف عقيؿ:  دعاني الغكاني عميـ كخمتي      البيت:   ّ
 ساقط مف "ب" .(  (ْ
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مف حيث  ا أما منصكب تمييزن الشاىد فيو ظاىر كرياحن  (ٔ)لخ(... إحسبت التقي قكلو:)
 صار ثقيبلن  اإلنسافمات  فإذاف البدف يخؼ بالركح ؛ ألاالربح كالفائدة كما زائدة كأراد بثاقبل ميتن 

 .كالجماد
 ،زعـ( ال بمعنى كفؿ أك سمف أك ىزؿ ببنائو لممفعكؿ ضد السمف كمصدره اليزؿ قكلو:) 

 إلىف كانت بمعنى كفؿ تعدت فإ و الجكىرمقال ،فيك ضد الجدٌ  كأما ىزؿ ببنائو لمفاعؿ ييزؿ ىزالن 
ف كانت بمعنى سمف أك ىزؿ كمثميا  كاحد تارة بنفسيا كتارة بحرؼ الجر إذا كانت بمعنى رأس، كا 

 .كانت الزمة 
ياء  :أحدىما ،مفعكليف إلىلخ( الشاىد في أكلو حيث تعدل الفعؿ ... إنييف تزعمفإ قكلو:)
نو ، أراد أالجممة بعده كباء بالجيؿ لممقابمة أم استبدلت الحمـ بعد فراقؾ بالجيؿ :كاآلخر ،المتكمـ

زعـ الذيف " :نحك ،في ىذا الفعؿ كقكعو عمى أف أك أف كصمتيما كاألكثرـز الحمـ ترؾ الجيؿ كال
السعد  :  قاؿالسيرافي كالزعـ قكؿ يقترف بو اعتقاد صح أك لـ يصح ك  :  قاؿ "،لف يبعثكا أفكفركا 

فيركل بالنصب كما  ،كقد يتكىـ أنو أفعؿ تفضيؿ ،كأجيؿ فعؿ ،التفتازاني زعـ مف أفعاؿ القمكب
 . اإلسبلـنقمو شيخ  .انتيى ،أك الطمع ،أك بمعنى الكذب ،أف الزعـ ىنا بمعنى القكؿتكىـ 

أم ال بمعنى حسب بفتح السيف نحك عددت الماؿ أم حسبتو أحسبو بضـ  عد( قكلو:)
الالسيف في المضارع   .تعدت لكاحد  كا 

 ،اهلل عنو رضيىك لمنعماف بف بشير الصحابي  (ٕ)لخ(... إفبل تعدد المكلى شريكؾ قكلو:)
 كقبمو:

  ن كان سائالً مَ  ي ألعطي المالَ ن  ا  و 
 

 بالظمم       واغفر لممولى المجاىرِ  
 و        فني صار مالُ ي مني ما تمْ ن  وا   

 
      (3)فما بيننا عند الشدائد من صرم 

 ،طعكالمراد المكلى ىنا الحميؼ أك الصاحب كالصـر بالصاد الميمة الق ،لخ... إفبل تعدد المكلى 
كالشاىد في ال تعدد حيث جاء بمعنى الظف  ،الفقر (ٗ)ـ بضـ العيف كسككف الداؿ الميممتيفدٍ كالعي 

 .كثانييما شريكؾ  ،المكلى أكليما ،كنصب مفعكليف
 ،أك بخؿ أقاـ، أك ،رد أك ،قصد أك ،حجا( بمعنى ظف ال بمعنى غمب في المحاجاة قكلو:)

، كانت الزمة أك أك كقؼ ،بخؿ أك ،كمكث أقاـ،ت بمعنى ف كان، أك كتـ فإساؽ أك :(٘)المرادم قاؿ

                                                 

 .ٖٗ/ِجكد خير تجارة       رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقبل      شرح ابف عقيؿ: البيت: حسبت التقى كال  ُ

 .ّٓ/ِالبيت: فإف تزعميني كنت أجيؿ فيكـ         إلني شريت الحمـ بعدؾ بالجيؿ    شرح ابف عقيؿ:   ِ
 . َُُ/ّالبيتاف لمنعماف بف بشير في عيكف األخبار ( (ّ
 ساقط في "ج".(  (ْ

 .  َُٔ/ُصد تكضيح المقا(  (ٓ
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غمبتو  إذاكالمحاجاة المغالبة مف حاجيتو في كذا فجعكتو  ،كاحد إلىمف البقية تعدت  بمعنى شيء
 .فيو 

 إلىمفعكؿ ثاف مضاؼ  كأخا ،كمفعكؿ أكؿ ،أبا عمر (ٔ)لخ(... إحجكقد كنت أ قكلو:)
ت الحكادث التي تنزؿ بالشخص كالمعنى كنت كألممم ، كألمت نزلتلو كيصح نصب ثقة نعتا ،ثقة
 .ا نكازؿ نزلت بنا يكمن  أف إلىأبا عمر كصاحب ثقة  أظف

نصبت مفعكليف  فإنيا ،لخ.. إفيمني قكلو:الشاىد في  (ٕ)لخ(أجرني... إ فقمت: قكلو:)
ف لـ تجرني  ،أغثني يا أبا خالد ، كالمعنى أجرني أما صفتوأمر أك ىالكن  :كثانييما ،الياء :أحدىما كا 
 .ا ىالكن  رجبلن  فظنني

ا حسبت زيدن  :ا كنحكبريقن أكرد عميو نحك صيرت الطيف إ أصميما المبتدأ كالخبر( قكلو:)
أك بأف أصؿ  ،عمى المبتدأ كالخبر إالال تدخؿ  األفعاؿىذه  أفجيب بأنو ليس في العبارة كأي  ،اعمرن 

كفي الثاني باعتبار  األكؿ،باعتبار  األكؿي ف اإلخبارالمفعكليف فيما ذكر المبتدأ أك الخبر لكف 
 . ؿٍ تأمَّ  ،المسمى باالسميف كاحد أفاعتقاد 

 ألنو ؛ككىب ىذا مبلـز لممضي ،كفداؾ ثافو  أكؿ،لخ( الياء مفعكؿ ... إكىبني اهلل قكلو:)
كفي المختار الفداء بالكسر يمد كيقصر كبالفتح  ،ال يتصرؼ فييا كاألمثاؿسمع في مثؿ  إنما

 . (ٖ)انتيى ، غيريقصر ال
عطؼ كالكاك لم ،لو و فرعاف في ابنو العاؽٌ قال (ٗ)لخ(... إما تركتو إذاكربيتو حتى  قكلو:)

 :قكلو:عمى 
 ي يدي       لو تغمد حقي ظالما و 

 
 الذي ىو غالبو      ه اللُ يدَ  لوى 

ذا ،ب/ زائدةٖٔكما / ،كحتى ابتدائية ،ستر أمتغمد بالغيف المعجمة   كالعامؿ  ،نصبفي مكضع  كا 
كىذا  ،كشاربو بالرفع فاعؿ استغنى ،صيرتو أخا القـك تغمد أمتركتو  إذاكالتقدير حتى  ،فيو جكابو

 إلىكؿ الطعاـ يحتاج إذا أف الصغير ، كذلؾ ألحدإلى خدمة أا غير محتاج كناية عف ككنو كبيرن 
الفـ مف الجانب  ، كأراد مكاضع شكار بو كىى حكاليستغنى عف ذلؾفإذا كبر امف يمسح فمو 

 . األعمى
العيني الميؿ  قاؿك  ،الحدثاف بفتحتيف ىك تجدد المصايب (٘)لخ(... إرمى الحدثاف قكلو:)
كفي المختار  .ق.حزف كالسامد الساكت ا أمكسمدف بصيغة المجيكؿ  أيضا :  قاؿكالنيار ك 

                                                 

 .ّٖ/ِالبيت: قد كنت أحجك أب عمرك أخا ثقة        حتى ألت بنا يكما مممات       شرح ابف عقيؿ:  ُ
ال فيبني امرأ ىمكا        شرح ابف عقيؿ:   ِ  .َْ/ِالبيت: فقمت أجرني أبا مالؾ   كا 
 زيادة في "أ".(  (ّ

 .ُْ/ِكاستغنى عف المسح شاربو      شرح ابف عقيؿ: البيت: كربيتو حتى إذا ما تركتو         أخا القـك   ْ

 .ِْ/ِالبيت: رمى الحدثاف نسكة آؿ حرب         بمقدار سمدا لو سمكدا     شرح ابف عقيؿ:   ٓ
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الحزف كعمى السمكد يطمؽ عمى  (ٔ)كفي القامكس ،كالفعؿ مف باب دخؿ ،السامد بمعنى البلىي
كالمعنى رمى تجدد المصايب نسكة آؿ حرب  األكؿ،كالمراد في البيت  ،(ٕ)األضدادالسركر فيك مف 

، ذلؾ الرمي شغبلن  ألجؿشغمف  أمعف مقدار أم رتبة ليف كقد لييف  أكبمقدار مف المصايب 
 كىذا عمى عادة العرب مف كصؼ ،كقكؿ ابف الميت لممقدار غير ظاىر ،فكضمير رد لمحدثي

كفي البيت مف  :ابف الميت قاؿ ،سكداألبيض أأبيض كالكجو  األسكدتجعؿ الشعر  بأنياالمصايب 
يَّ  قكلو:كمنو  ،تقدـ في الكبلـ جزأ ثـ تؤخره في آخر أففف البديع العكس كالتبديؿ كىك  ييٍخًرجي اٍلحى

يِّ  ييٍخًرجي اٍلمىيِّتى ًمفى اٍلحى يًِّت كى ًمفى اٍلمى
(ٖ) . 

فعؿ ماض مبني  كأما ،فعؿ أمر بمعنى اخصص أماخص  تعميؽ(كخص بال قكلو:)
يس كالتخصيص  .ق.لزما اأىب قد  كاألمركالثاني  ،ضمير الشأف األكؿ، كأفلممفعكؿ كيؤيد 

بالنظر ليب كما بعده فبل يرداف التعميؽ  إضافيأك ىك  كاإللغاءالمجمكع مف التعميؽ  إلىبالنظر 
 .سـ  .ق.يجرم في فكر كأبصر ا

 بٍ ىى  قكلو:ا عف منصكب بالمفعكلية بالزما الكاقع خبرن  األشمكني :  قاؿىب(  كاألمر قكلو:)
مبتدأ  بٍ ىى كى  ،عمى االبتداء األمررفع  فاألكلىنو يمـز تقديـ معمكؿ الخبر الفعمي عمى المبتدأ كفيو أ
نو ال ، فإبالتعمـ أمركذا تعمـ( أم بمعنى اعمـ فخرج تعمـ  قكلو:الزمو ) أمكالرابط محذكؼ  ،ثافو 
 .سـ  .ق.ا األمريمـز 

أ/  كمف سكاىما حاؿ مف غير ككؿ ٖٔ/ (ٗ)ألجعؿ مفعكؿ ثافو  كلغير الماض( قكلو:)
كالياء مف  (٘)كما بعدىا صمة أك ضفة ،نكرة مكصكفة أك ،كما مكصكؿ ألجعؿ، أكؿمفعكؿ 

ا نو كائنن التي عممت لمماضي ثابتة لغير الماضي حاؿ كك  األحكاـاجعؿ كؿ  أمالماضي محذكفة 
 . ـٍ مَّ عى كتى  بٍ مف سكل ىى 
عمى خركج الصفة  ،لخ... إكىك قكلو:كىك المضارع( نبو بالحصر المستفاد مف  قكلو:)
ال  كاألخيريفتصاغ مف فعؿ الـز  إنما األكلىف ؛ ألكأفعؿ التعجب ،كأفعؿ التفضيؿ ،المشبية

 .يصاغاف مف فعؿ قمبي أفاده البيكتي 
ىذا المكصكؼ كال  إلىفالضمير الذم في ظاف راجع  ،ظافٌ  رجؿ أنا أمظاف(  أنا قكلو:)

 .و بعض المحققيف قالف اسـ الفاعؿ يعكد ضميره عمى الغائب كذا أنا أليقدر 

                                                 
 .  89ٕالقامكس المحيط  ((ُ

 الضد في "ب". ((ِ

 . ُٗالرـك ( (ّ

 .ساقط مف "ج"(  (ْ

 صفة في "أ" ك"ب".(  (ٓ
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 إاللككف تعمـ كىب ال يستعمبلف  ؛ذكره كالبيت بعده استدالالن  (ٔ)لخ(... إشفاء ـٍ تعمَّ  قكلو:)
في المفظ عامؿ في  ى بذلؾ ألف العامؿ ممغىسم لخ(... إفالتعميؽ ىك ترؾ العمؿ قكلو:) أمرنا

 .المحؿ فيك عامؿ ال عامؿ شبو بالمرأة المعمقة ال مزكجة كال مطمقة 
ا بطاؿ العمؿ لفظن ، كعبارة التكضيح التعميؽ إلو صدر الكبلـ لمانع( كىك اعتراض ما قكلو:)
يحصؿ في الكبلـ كالبلـ ال لمانع  أمال لمانع(  قكلو:عمالو صدر الكبلـ بعده ) ؛ لمجيءال محبل  

نما جكز  أمال في االبتدا( ال عاطفة عمى محذكؼ  قكلو:ىك لضعؼ العامؿ بتكسطو أك تأخره ) كا 
 :كؿ، كابتدا ألف األيطاء بيف االبتداكال إ :ابف غازم قاؿ ،في التكسط كالتأخر ال في االبتداء اإللغاء

تاـ كال يمنع مف ذلؾ كجكد أؿ في جناس بؿ فيو  .ق.اصطبلحي كنكرة ا :كالثاني ،كمعرفة مٌ كً غى لي 
 .في نية االنفصاؿ كما ذكره عمماء البديع  ألنيا ؛حدىماأ

كفي شرح المباب  ،الشارح إليوالصفة لممكصكؼ كما أشار  إضافةقبؿ نفى ما( مف  قكلو:)
 .تخصيص ذلؾ بالتي لنفي الجنس 

مرفكع بعد حذؼ  أك ،بتداءا عمى اكقسـ مجركر عطفن  ،الـ ابتداء( مرفكع باالبتداء قكلو:)
قامتوالمضاؼ  كيحتمؿ جر الـ  ،لخ... إكنفي ما أما عمى الـ ككذا خبر المبتدأ مقامو عطفن  كا 

 . كجعؿ كذا حاالن  ا عمى نفي،عطفن 
ف أم ألسياف(  كاإللغاء عماؿاإل قكلو:)، راجعة لمحكـ كىك التعميؽ  اإلشارةلو(  ذا قكلو:)

 . االبتداء لو فمكؿ منيما مرجحضعؼ العامؿ بالتكسط سكغ مقاكمة 
ف العامؿ المفظي أقكل مف المعنكم كرجحو في أقكل؛ أل أمأحسف(  عماؿاإلكقبؿ  قكلو:)
ظاىر كبلـ الشارح  (لخ... إرجكأ قكلو:ف كأضمير الش إضمارأكؿ عمى ب/ ٕٖ/ قكلو:التكضيح )

في كؿ اإلضمار  ثاني كليس كذلؾ بؿ يجكزكالتعميؽ في ال ،كؿتعيف اإلضمار في البيت األ
كعمى الثاني لمدينا كلمبلؾ فالفعؿ عامؿ  ،الشأف ا لو كرأيتو أمخن كالتعميؽ، فعمى األكؿ التقدير أ

 .شمكني األعمى التقديريف كما ذكره 
، بمعنى ىماد اليمزة كضـ الميـ عطؼ عمى أرجك ؿ بمآمي ( ٕ)لخ( ... إؿأرجك كآمي  قكلو:)

ا العطؼ مختص بالكاك كسكف الكاك مف تدنك لمضركرة كمثؿ ىذ ،اختبلفيما لفظن كجاز العطؼ ال
كالضمير في مكدتيا لسعاد كىك فاعؿ تدنك كالمكدة خبلؼ  *أسمك بأـ كال أب أف*أبى اهلل  قكلو:ك

 أمكما أظف لدينا  األفصح كيجكز فتحيا كىى لغة شاذة، أمبكسر اليمزة عمى  إخاؿالعداكة كما 
نماالكصؿ  كالمراد ىنا ،كالتنكيؿ العطاء ،عندنا خاؿ لدينا كما إ قكلو:غ لو نفي حصكؿ المكدة بسا كا 

كال  ،كاحد كدة كالتنكيؿ شيئاف ال شيءف الم؛ ألتدنك مكدتيا أف كيأمؿ أرجك قكلو:منؾ تنكيؿ بعد 

                                                 

 .ْْ/ِفبالغ بمطؼ في التحيؿ كالمكر            شرح ابف عقيؿ:     فس قير عدكىا    ـ شفاء النالبيت: تعم  ُ
 .ْٓ/ِالبيت: آرجك كأمؿ أف تدنك مكدتيا       كما إخاؿ لدينا منؾ تنكيؿ        شرح ابف عقيؿ:   ِ
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نو نفي حصكؿ التنكيؿ مف حيث بعدىا كبعد أرضيا ، أك أكتمنعو مف نكاليا ،تكده بقمبيا أفيمتنع 
 .طي في شرح القصيدة كما أفاده السيك  ،عنو

 لخ( كقبمو:... إكذاؾ أدبت حتى صار قكلو:)
 كرمو        أكنيو حين أناديو أل 

 
      وأة المقبُ والسَّ  بوُ ألق  ول  

كالشيمة  ،بكسر الميـ كفتحيا ما يقكـ بو األدب المذككر أدبت كمبلؾ الشيءمثؿ  كذاؾ أم قكلو:ك  
ال زيد قائـ كال عمرك(  أفاد  قكلو:رأيت كجدت ) (ٔ)كل بدؿكر  األدبكىك مبتدأ خبره  ،بالكسر الخمؽ

 .ألغيت كجب تكرارىا  إذا ألنيا ؛البلـ
كلـ يعدىا جماعة مف النحكييف مف المعمقات( بكسر البلـ اعترض عدىا مف  قكلو:)
 اإلعراب،مف  لو محبل   أفا كمقتضى ككنو معمقن  اإلعراب،ف جكاب القسـ ال محؿ لو مف بأ المعمقات

الجكاب كحده ال محؿ لو  أفعف ذلؾ بأف الذم لو محؿ ىك مجمكع القسـ كجكابو فبل ينافي  جيبي أي ك 
 .ال مانع مف ككنو لو محؿ كليس لو محؿ باعتباريف  بأنوعمى أف بعضيـ صرح 

لخ( محؿ ككف االستفياـ ال يعمؿ فيو ما قبمو ما لـ يكف العامؿ .. إاسـ استفياـ قكلو:)
 . ؟كعـ تسأؿ ؟تممف أخذ :نحك ،احرفن 

 إلىالداؿ  إضافةعرفاف مف  إلىأ/ كسر العيف كسككف البلـ مضاؼ ٕٖ/( لعمـ قكلو:)
كال  ،مة بفتح الياءكلفظ الظف الداؿ عمى التيى  ،كالمعنى لمفظ العمـ الداؿ عمى العرفاف ،المدلكؿ

المعنى في  أريد إفكذلؾ ظاىر ككذا  ،الظف لفظيما أكبالعمـ  أريدبانية أف  اإلضافةيجكز أف تككف 
 .ق.ؿ اف المعرفة تأمٌ ؛ ألاف العمـ يككف عرفانن األكؿ؛ ألالثاني لممباينة بيف الظف كالتيمة بخبلفو في 

نماغير مفعكليف  إلىالقمكب قد تتعدل  أفعاؿكقد عمـ مما سبؽ أف بقية  خص المصنؼ عمـ  كا 
اكاف بمعناىما  اإذ إالغيرىما ال ينصب المفعكليف  إذ األصؿ ألنيما ؛كظف بالتنبيو فغيرىما  كأيضن

 .ا بخبلفيما عند عدـ نصب المفعكليف يخرج عف القمبية غالبن 
المجركر عمييا  ،كسكغ االبتداء تقديـ خبرىا ،لخ( تعدية مبتدأ مؤخر... إتعدية لكاحد قكلو:)

كاحد تعدية ل :  قاؿاسـ مفعكؿ كلك  الزامنعتيا بممتزمة بفتح  أكلعمـ أك تعمؽ لكاحد بيا  أعني
 .لكاف عمى الترتيب  (ٕ)لخ... إممتزمة لعمـ عرفاف

ا ظننت زيدن  :تقكؿ ،بمعنى اتيـ )معنى االتياـ جعؿ الشخص مكضع الظف السيئ قكلو:)
 .شرح الجامع  .ق.ا سيئنا ظننت بو فعبلن  أم

 إضافةالرؤيا  إلىكىك مضاؼ  ،كرأل مجركر بيا ،البلـ حرؼ جر (ٔ)كلرأل الرؤيا( قكلو:)
عنى انتسب في مكضع كما مكصكؿ صمتو انتمى بم ،رأل المختصة برؤيا النكـ مأتخصيص 

                                                 
 في "ب" بدالن مف  .(  (ُ

 ساقط في "ج".(  (ِ
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 بانتمى،كلعمـ متعمؽ  ،متعمؽ بانـ كالرأم ،كطالب حاؿ مف عمـ ،بمعنى انسب نصب مفعكؿ؛ ألف
مفعكليف  إلىمتعدية  (ـمً عى )ككذلؾ مف قبؿ كالتقدير انسب لرأل التي مصدرىا الرؤيا الذم انتسب ؿ

 . األحكاـمف 
 ،اكتسكف تخفيفن  ،ا كبضـ البلــ بضميا أيضن مي مية( بضـ الحاء الميممة نسبة لمحي مي حي  قكلو:)

سكاف ،ا بضمتيفمن مي ـ مف باب قتؿ حي مي حٍ حمـ يى  :(ٕ)في المصباح قاؿ كاحتمـ رأل في  ،االثاني تخفيفن  كا 
  .ق.منامو رؤيا ا
كيفيـ ذلؾ  ،ا لبعضيـبلفن كال تعميؽ خ إلغاءمفعكليف( كال يدخؿ الحممية  إلىتعدت  قكلو:)

كالتقدير  ،اعممن  قكلو:حاؿ مف  ألنو ،طالب مفعكليف قكلو:ب/  مف ٖٖمف المتف فعدـ التعميؽ يفيـ /
 ،اا قائمن حاؿ ككف عمـ طالب مفعكليف صريحيف كعممت زيدن  (ـى مً عى )الحممية ما انتسب ؿ لرألانسب 

اا حاؿ ثانية مف عممن  نياأل ؛مف قبؿ قكلو:يفيـ مف  اإللغاء ـكحينئذ ال تعميؽ كعد يعني في  أيضن
 .ق.مع االبتداء بيا عمى الصحيح ا اإللغاءنو ال يجكز تداء بيا قبؿ المفعكليف كقد عمـ أحالة االب

ا بو ما قبؿ عمـ نيـ جعمكا مف قبؿ مرادن ؛ أل(ٖ)ف لـ يعرج عميو الشراحكىك حسف كا   فارضيال
 . ٍر تدبَّ  ،المراد قبؿ المفعكليف أفالعرفانية كفيـ ىك 

الرؤيا نص عمى  قكلو:ليس في   يقاؿلخ( جكاب عما .. إمصدر فالمشيكر ككنيا قكلو:)
أف الغالب كالمشيكر كحاصؿ الجكاب  ،يقظية أكممية كانت ا حي الرؤيا تستعمؿ لرأل مطمقن  إذالمراد 

 .فاعتمد الناظـ عمى ذلؾ االشتيار  ،لمحمميةككنيا مصدر 
نىش... إأبك  قكلو:) ىا الشاعر مف قصيدة يذكر فييا جماعة مف قكمو لحقكا  اؿقلخ( حى

 ،ش بفتح الحاء كالنكف كبالشيف المعجمة اسـ رجؿنى كأبك حى  ،كؿ الميؿإذا أتى أفصار يراىـ  ،بالشأـ
بضـ اليمزة كفتح المثمثة مرخـ  االن ثى كأي  ،ار بتشديد الميـكعمَّ  ،ؽ بفتح الطاء كسككف البلـمٍ ككذا طى 
 ؛ابيمزتيف قمبت ثانيتيما ألفن ، فاصمو آكنة ىا كمعنن جمع أكاف كأزمنة جمع زماف لفظن كآكنة  (ٗ)،أثالة

 ،معطكفة عميو األسماءكبقية  ،خبره جممة يؤرقني مف أرؽ بمعنى أسير ،كأبك حنش مبتدأ ،لسككنيا
كيصح أف  ،كما قبمو بالظرؼ أعني آكنة كىك منصكب عمى الظرفية األخير،كفصؿ بيف المعطكؼ 

في  ، كالمعنىلؾ أك بمعنى مع ابم "أنت أعمـ كمالؾ أم" قكليـ:ء كما في كاك بمعنى الياتككف ال
ذاأزمات كحتى ابتدائية  آكنة أم ذا ،تككف حتى جارة أفظرفية كيجكز  كا  ، بجممتيا في محؿ جر كا 
ذا ،بمعنى انقطع كالزامكانخزؿ بالخاء المعجمة  ،انطكل أم كتجافى في  كالبلـ لممفاجأة،الثانية  كا 
آؿ متعمؽ بيجرم كىك ما  إلى قكلو:ك  ،الماء إلىالكركد  ألجؿ أمرد بكسر الكاك لمتعميؿ لكً  قكلو:

                                                                                                                                               

 .ْٕ/ِطالب مفعكليف مف قبؿ انتمي      شرح ابف عقيؿ:       البيت: كلرأم الرؤيا انـ ما لعمما         ُ
 .    ُْٖ/ُالمصباح المنير (  (ِ

 الشارحكف في "ب".(  (ّ

 كىك اسـ رجؿ  ْ
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ببل كالمراد ما  أمببل ال بكسر المكحدة  قكلو:ك  ،كليس كذلؾ كيسمى بالسراب ،يرل كسط النيار ماء
 .أ/ حمقو مف الماء ٖٖيبؿ /

كأما الميـ  ،المفعكؿ فقط ىيالياء  إذحة لخ( فيو مسام... إفالياء كالميـ في أراىـ قكلو:)
 .فحرؼ داؿ عمى الجماعة 

ا كلمدليؿ يسمى اختصارن  ،الخ( الحذؼ لغير دليؿ يسمى اقتصارن ... إكال تجز قكلو:)
كيجكز حذؼ أحدىما لمقرينة  ،كلغير القرينة بخمؼ باإلجماعنو يجكز حذفيما لمقرينة كالحاصؿ أ

 . (ٔ)فارضي .انتيى بإجماع،قرينة ا البف ممككف كال يجكز لغير خبلفن 
 ،في ىذا الباب بخبلؼ أفعاؿ غير ىذا الباب فيجكز حذؼ معمكالتيا أمىنا(  قكلو:)

 :نحك ،ال يخمك أحد مف ظف أك عمـ بخبلؼ إذىنا تنعدـ معو الفائدة  (ٕ)كالفرؽ بينيما أف الحذؼ
 .ق.كسكة كالضرب اكال اإلعطاء إيجادبمطمؽ  اإلخبارقد يقصد  إذ ،أعطيت ككسكت كضربت

 . رضأ
 .ق.ا مف دليؿ ابحسب الظاىر فبل ينافي أف الحذؼ ال بد لو مطمقن  أمببل دليؿ(  قكلو:)
 .مدابغي 
يمـز  ، كالعار كؿ شيءق الكميت بمدح بو أىؿ البيت:  قاؿ (ٖ)لخ(... إكتاب بأم قكلو:)

 . (ٗ)ق في المصباح قاؿمنو عيب أك سبو 
 قكلو:كجكاب القسـ  ،كالبلـ لمتأكيد ،العيني الكاك لمقسـ :  قاؿ (٘)لخ(... إكلقد نزلت قكلو:)

 ،كالباء في بمنزلة بمعنى في ،كمني يتعمؽ بو ،بكسر التاء خطاب لممؤنث فبل تظني كنزلتً 
، نزلت مني في منزلة ـ بفتح الراء فيما عمى صيغتي اسـ المفعكؿكالمكرى  ،ب بفتح الحاءكالمحى 
 .المحبكب المكـر  الشيء

 أمباجعؿ ككتظف مفعكلو الثاني  أكؿلخ( تقكؿ مفعكؿ ... إككتظف اجعؿ تقكؿ لو:قك )
 .ى كمعنن  تقكؿ كتظف عمبلن  ،ااجعؿ جكازن 
نو لـ ينبو عمى جكاز أكرد عمى الناظـ أمكر منيا ألخ( ... إا بوكلي مستفيمن  إف قكلو:)

شك ال زيادة فيو عمى ح ،لخ... إفصمت ذمف ببعض كا   قكلو:، كمنيا أف الحكاية مع تكفر الشركط
ظاىرة أنو مثمو في جميع األحكاـ حتى التعميؽ  ،لخ... إككتظف اجعؿ تقكؿ قكلو:كمنيا أف  ،ما قبمو

                                                 
 ساقط في "ج".(  (ُ

 ساقط مف "ج".(  (ِ

 .ٓٓ/ِالبيت: بأ م كتاب أـ بام سنة        ترل حبيـ عارا عميَّ كتحسبا؟     شرح ابف عقيؿ:   ّ
 .  ِِٔ/ُالمصباح المنير (  (ْ

 .ٔٓ/ِالبيت : كلقد نزلت فبل تظني غيره      مني بمنزلة المحب المكـر   شرح ابف عقيؿ:   ٓ



 ٕٖٙ 

حيث قصر اإللحاؽ  ،لخ... إكالحاقة في العمؿ بالظف ،في التسييؿ (ٔ)قكلو:كاإللغاء كىك خبلؼ 
 :قكلوبعد  مثبلن  :  قاؿلك  :العبلمة ابف غازم قاؿكليذا  ،عمى العمؿ

 أو عمل       كظرف ٍ  أو ظرفٍ  ربغي
 

       ملْ حتَ يُ  مع الشروطِ  كىٍ ومن حَ  
 ول تعميقا         افألنعم ول  

 
 أطمقا      عن سميمٍ  قيدٍ  وكل   

 .لتخمص مف ذلؾ  
في ضـ  األصؿف ؛ أللخ( ينبغي أك بكميا.. إب/  ببعض ذم فصمتٖٗف /ا  ك  قكلو:)
ا في ا كريمن ا نحكن يجكز الفصؿ بالثبلثة جميعن  :الفارضي قاؿو سـ ك قالالجائز الجكاز  إلىالجائز 

ال لـ  يكف لقكؿ الناظـ كا  نو غير جائز بعضيـ إ :  قاؿ. لكف ق.ا االقكـ عندؾ تقكؿ زيدن  ف كا 
  .ره ظى كفيو نى  .ق.ببعض ذم فصمت فائدة ا

صفة لشركط  جر( بالأربعة قكلو:) ،نو مأخكذ مف أجرلبضـ الميـ؛ ألجرل الظف( مي  قكلو:)
ا ف يككف مقصكدن شرطاف آخراف أف ال يتعدل بالبلـ كأ يدى كزً  ،ىي أربعة أك بالرفع خبر محذكؼ أم

 . (ٕ)بو الحاؿ
ص بضـ القاؼ كالبلـ مخففة جمع قمكص كىى مي القي  (ٖ)لخ(... إصمي متى تقكؿ القي  قكلو:)

كمتى  اإلبؿ،كىك نكع مف سير كالركاسما جمع راسمة مف الرسيـ بالسيف الميممة  ،الشابة مف النكؽ
كىذا  ،كجممة يحممف في محؿ نصب مفعكؿ ثافو  ،اسما صفتوك كالر  ،ص مفعكؿ أكؿمي كالقي  ،لبلستفياـ

في أخت زيادة حيف جمعيما سفر مع  (ٗ)كالبيت ليدبة ابف عـ زيادة تغزؿ بو ىدبة ،محؿ الشاىد
ا فكاف ذلؾ سببن  ،كقع بينيما شرٌ ك  ،كقد كاف زيادة تغزؿ في أخت ىدبة فغضب كؿ منيما ،اجالحجَّ 

أخت  ؛ ألف أـ حاـز ىياكالصكاب أـ حاـز كحازمن  ،ثـ قتؿ ىدبة قيؿ ،قتؿ زيادة إلىأدل ىدبة 
 . زيادة كحاـز ابنيا

 ،و الكميت مف شعراء مضر يمدح مضرقال (٘)لخ(تقكؿ بني لؤم... إ أجياالن  قكلو:)
أـ متجاىميف حيث  جياالن  كالمعنى أتظف بني لؤم، اقريشن  ، كأراد ببني لؤماليمف أىؿكيقدميـ عمى 

                                                 
 خبلفان لقكلو: في "ج".(  (ُ

 ساقط مف "ب".(  (ٕ
 .ٗٓ/ِالبيت: متى تقكؿ التقمص الركاسما         يحممف أـ قاسـ كقاسما      شرح ابف عقيؿ:   ّ
كىك سممة بف أسحـ بف عامر بف ثعمبة بف قرة بف خنبش  ،بف الخشـر بف كرز بف أبي حية بف الكاىف ىك ىدبة(  (ْ

كىػك ىػذيـ بػف مسػعد بػف الحػارث بػف سػعد كىػك أخػك  ،بف عمرك بف ثعمبة بف عبد اهلل بف ذبياف بف الحػارث بػف سػعد
كىك قاتؿ ابػف عمػو زيػادة بػف زيػد  ،رهكثير األمثاؿ في شع ،كىك شاعر مفمؽ ،عذرة بف سعد. كىدبة يكنى أبا سميماف

بمػغ المسػكر بػف  إلػى أف خمػس سػنيف أك سػت ا -كىك عمػى المدينػة-فحبسو سعيد بف العاص  ،العذرم في أياـ معاكية
 . ٔٗ/ٖكشعراء النصرانية  ّْٖانظر: معجـ الشعراء  فقتمو بأبيو. زيادة ككاف صغيرنا

 .ٔٙ/ٕيل أً ٍزجبٕييْب     ششح اثِ عقيو: اىجيذ: أجٖبل رق٘ه ثْي ىؤي        ىعَش أث  ٘



 ٕٙٗ 

كالمتجاىؿ الذم  ،مع فضميـ عمييـ ، كآثركىـ عمى المضرييفأىؿ اليمف عمى أعماليـ (ٔ)استعممكا
كالجممة معترضة بيف  ،قسمي أمخبره محذكؼ  ،مبتدأ أبيؾيظير الجيؿ كليس بجاىؿ كلعمر 

 ،كأـ معدلة لميمزة أجياالن  قكلو:عطكؼ عمى أـ متجاىميف م قكلو:ف ، فإالمعطكؼ كالمعطكؼ عميو
 .ميـ(  بضـ السيف الميممة سي  قكلو:) لئلشباع، كاأللؼ

: تقالف أتومر إلى اا كأتى بو صاد ضب   أعرابيو قالأ/ ٖٗ/ (ٕ)(لخ... إككنت :تقال قكلو:)
كىك لقب  إسرائيؿ،سرائيف بالنكف لغة في إسرائيؿ كا  ما مسخ مف بني  أم ،سرائيناىذا لعمر اهلل إ

كالفطيف مف الفطنة كىى  ،كقيؿ غير ذلؾ ،كمعناه عبداهلل ،يعقكب عمى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـ
األصؿ عمى حذؼ مضاؼ أم ممسكخ كىك في  ،سرائينا مفعكؿ ثافو إ قكلو:، ك الحذؽ كالذكاء

ة الفارضي العبلم:قاؿ ،كالجممة معترضة ،خبره محذكؼ ،كلعمر اهلل مبتدأ إسرائيؿ،بني  إسرائيؿ أم
كال يصح  ،يككف بمعنى الظف خبلؼ أكا عمى معناه القكؿ مجرل الظف يككف باقين  أجرل إذاكىؿ 

المشددة بعد  فٌ ، كعمى القكؿ الثاني تفتح أال معنى لمظف ىنا إذ األكؿعمى  إالحمؿ ىذا الشاىد 
المعنى كالعمؿ  الظف في لمجر  إجراؤهكقيؿ مذىب الجميكر  ،أني آيب قمت: إذا قكلو:كمنو  ،القكؿ

  .ق.ا

                                                 
 يستعممكف في "ب".(  (ُ

 .ّٔ/ِالبيت: قالت ككنت رجبل فطينا            ىذا لعمر اهلل إسرائيؿ           شرح ابف عقيؿ:   ِ



 ٕٙ٘ 

 *(ىرَ أَ وَ  مَ مَ *)اعْ 
فكذلؾ في الترجمة كذا قيؿ  ،نو قدـ أرل في الباب؛ ألكىى أحسف ـى مى في نسخة أرل كاعٍ 

لعؿ الناظـ قصد عدـ المطابقة ليككف لكؿ كاحدة منيما حظ في التقديـ ففي الترجمة الحظ  قمت:
  .ؿٍ تأمَّ  ألرل،ألعمـ كفي الباب 

 ًإذٍ :تعالى قكلويدخؿ في أرل العممية كالحممية ك :ابف غازم قاؿرأل( ثبلثة  إلى قكلو:)
نىاًمؾى  المَّوي ًفي ييًريكىييـي  لىكٍ  مى كىًثيرنا أىرىاكىييـٍ  قىًميبلن كى

 .يس  ،انتيى (ٔ)
 ،كأصمو عديكا ،ا كىك بفتح الداؿ كسككف الكاكك دَّ ع قكلو:رأل( مفعكؿ مقدـ ب قكلو:)

 قمت:ف استث، فحذفت الياء، كا  فحذفت فاجتمع ساكناف الياء كالكاكالضمة عمى الياء  قمت:استث
 .اللتقاء الساكنيف  ؛ا ثـ حذفتتحركت الياء كانفتح ما قبميا قمبت ألفن 

أما الرباعي  ،عمـ كرأل :نحك ،ىمزة النقؿ( دخكؿ ىمزة النقؿ مختص بالفعؿ الثبلثي قكلو:)
 .فبل تدخمو ىمزة النقؿ 

كلمفعكلي  ،الكاقع آخر البيت ،خبره حققا ،لخ( ما مبتدأ... إكما لمفعكلي عممت قكلو:)
ا حاؿ مف كمطمقن  ،كالثالث متعمقاف بحققا كالذم حقؽ لمفعكلي كلمثافً  أممتعمؽ بمحذكؼ صمة ما 

التقكل كالصبلح العارفكف  كالمراد بيـ كبراءي  ،( جمع أكبراألكابرب/ َٗمع / قكلو:مرفكع الصمة )
 . حبربيـ المكصكفكف بالفبل

كيحتمؿ أف  ،مر كألفو منقمبة عف نكف التككيد الخفيفةيحتمؿ أف يككف فعؿ أتكصبل(  قكلو:)
 .المثنى يعكد عمى عمـ كرأل  كألفو ضمير ،اماضين  يككف فعبلن 
ف المفعكؿ ؛ ألمثمو األكؿف كاف خص الثاني بالذكر كا  لخ( ... إكالثاني منيما كثاني قكلو:)

اقتصر عمى  األكؿ،كذلؾ في  األمرعميؽ كما قيؿ كلما لـ يكف الثاني قد يككف جممة بسبب الت
 .الحتماؿ ككنو جممة  ؛انفين  (كسا)التشبيو بثاني مفعكلي 

كلك حذؼ ىذا الشطر الستغنى عنو  ،افتدا أم ائتسا(كال  فيك بو في كؿ حكـ ذك قكلو:)
 قكلو:) (كسا)دكف باب أف التعمؽ جائز ىنا  ألفاد *كمف يعمؽ ىينا فما آسا* : قاؿبما قبمو كلك 

 .كـ الجزية أم يعطك  (ٕ)("حتى يعطكا الجزية"
 قكلو:، كنبأ مبتدأ مؤخر )كالسابؽ نعتو ،خبر مقدـ كأرللخ( .. إككأرل السابؽ نبأ قكلو:)

ثبلث مفاعيؿ  إلىلـ تقع تعديتيا  ر كأخبرث كخبٌ أ كأنبأ كحدٌ اعمـ أف نبٌ  :اإلسبلـشيخ  قاؿخبرا( نبأ أ
ـٍ  تعالى: قكلوكاعترض ب .ق.كىى مبنية لممفعكؿ ا إالفي كبلـ العرب  ٍقتيـٍ  ًإذىا يينىبِّئيكي  ميمىزَّؽو  كيؿَّ  ميزِّ

                                                 
 . ّْاألنفاؿ ( (ُ

 .ِٗ/ٗالتكبة:  ِ



 ٕٙٙ 

ـٍ  ٍمؽو  لىًفي ًإنَّكي ًديدو  خى جى
كجممة  ،فالضمير مفعكؿ أكؿ ،ثبلث مفاعيؿ إلىنو مبني لمفاعؿ كتعدل فإ (ٔ)

يمكف  قمت: ،لكجكد المعمؽ كالثالث ،أنكـ لفي خمؽ جديد في محؿ نصب سدت مسد المفعكؿ الثاني
كىى مبنية  إالا بيا ثبلث مفاعيؿ مفردة مصرحن  إلىنو لـ يقع تعديتيا الجكاب عنو بأف يراد أ

  .ؿٍ تأمَّ  ،لـ تكف مفردة كاآلية إذامع البناء لمفاعؿ  إليياقد تتعدل  أنيافبل ينافي  ،لممفعكؿ
ة مفاعيؿ بعد تاء الفاعؿ الصريح في بناء ا( ذكر الشارح الثبلثا قائمن رن مٍ ا عى زيدن  أتي نبَّ  قكلو:)
اكقد خالؼ الشارح في أمثمتو اآلتية  اإلسبلـ،كىك مخالؼ لما تقدـ عف شيخ  ،نبأ لمفاعؿ  أيضن

بيا زرعة بف كاسمو زياد مف قصيدة ىجا  (ٖ)و النابغة الذبيانيقال (ٕ)لخ(... إنبئت زرعة قكلو:)
الغدر ببني  إلىفأشار عميو  ،مف مكاسـ العرب نو لقيو بعكاظ اسـ مكسـعمرك بف خكيمد كذلؾ أ

 ،لخ... إييجكه نبئت :  قاؿف ،زرعة يتكعده أفأ/ حمفيـ فأبى النابغة الغدر كبمغو َٗ/ أسد كنقض
زرعة كجممة ييدل بضـ الياء مف كالشاىد في نصبو ثبلث مفاعيؿ التاء النائبة عف الفاعؿ ك 

كالسفو نقص في العقؿ  :(ٗ)في المصباح قاؿ ،كالسفاىة سفو ،ىداء كالغرائب منصكب بييدماإل
 ،سميا كىك جممة مف مبتدأكاسميا أم مسمى السفاىة قبيح كا كالسفاىة قكلو:كمعنى  ،ةفَّ كأصمو الخً 

يعنى أنو مشيكر  األشعارغرائب  إلىييدم  قكلو:كالثالث ك  ،كخبر معترضة بيف المفعكؿ الثاني
 .ليس مف أىمو  إذريب فالشعر مف قبمو غ إليو،بالشعر كال منسكب 

كىك خطاب  ،خبرتني بضـ اليمزة مبني لممفعكؿأي  (٘)لخ(إ ...أخبرتني إذاكما عميؾ  قكلو:)
، كاسميا محذكؼ كما نافية عاممة عمؿ ليس ،اا مبلزمن مرضن  امريضن  ، كدنفا بكسر النكف أملمؤنث

ذا ،كعميؾ خبر ،كقيؿ ما استفيامية ،عميؾ ليس بأس حاصبلن  أم ككذا أف  ،بالخبرمتعمقة  كا 
كقد غاب بعمؾ  ،ال بأس عميؾ في ىذا الكقت أف تعكديني ؛ ألف أصمو في أف تعكديني أمتعكديني

التاء  ،كالشاىد في أخبرت نصب ثبلثة مفاعيؿ ،فجممة كغاب بعمؾ خالية ،أخبرت أنى دنؼ إذا
 . اكدنفن  ،كالياء ،النائبة عف الفاعؿ

                                                 
 . ٕسبأ ( (ُ

 .ٖٔ/ِئب األشعار        شرح ابف عقيؿ: البيت: نبئت زرعة كالسفاىة كاسميا        ييدم إلي غرا  ِ
تكفي سنة ثماني عشرة قبؿ  شاعر جاىمي ،، أبك أمامةغطفاني المضرمىك زياد بف معكية بف ضباب الذبياني ال(  (ّ

انظػػر: طبقػػات  .، لػػو ديػػكاف شػػعر مطبػػكعفػػي سػػكؽ عكػػاظ يعرضػػكف أشػػعارىـ عميػػو، كػػاف الشػػعراء يقصػػدكنو اليجػػرة
كخزانػػة  ُٖ- ٖٕ/ُكشػػرح شػػكاىد المغنػػي  ٕٖ- ُٔ/ُغػػاني كاأل ٖٔ-ّٖر كالشػػعراء كالشػػع ٔٓ/ُ فحػػكؿ الشػػعراء

 . ْٓ/ّكاألعبلـ  ُّٓ/ِاألدب 

 .    َِٖ/ُالمصباح المنير (  (ْ

 .َٕ/ِالبيت: كماذا عميؾ إذ أخبرتني دنفا      كغاب بعمؾ يكما أف تعكدني    شرح ابف عقيؿ:   ٓ



 ٕٙ7 

 ،لكف مبني لممفعكؿ مف استفياـ بمعنى النفيتسأ (ٔ)(لخ... إلكفأك منعتـ ما تسأ قكلو:)
مىف تعالى: قكلوكما في  المَّوي  ًإالَّ  الذ نيكبى  يىٍغًفري  كى

كالعبلء  ،ثتمكه عمى صيغة المجيكؿكحدَّ ، (ٕ)
 ،فما في نسخ الشارح مف أنو الكالء بالكاك ،كما في العيني كغيره ،الرفعة كالشرؼ أمبالعيف الميممة 

كالشاىد في حدث  ،لخ... إأك سكتـ عنا :في بيت قبمو قكلو:البيت عاطفة عمى كأكفى  ،كتحريؼ
الء كالمعنى أك ك كالياء كجممة لو عمينا ال ،حيث نصب ثبلثة مفاعيؿ الضمير النائب عف الفاعؿ

ا اعتبلنا أك قيرنا حتى تطعمكا فمف بمغكـ أف أحدن  ،مف النصفة فيما بيننا كبينكـ تسألكنومنعتـ ما 
 .منا في ذلؾ 
كىك ميمكف بف قيس مدح بو قيس بف معد  األعشىقائمو  (ٖ)(لخ... إاثت قيسن بً كأنٍ  قكلو:)

ا كخير كقيسن  ،التاء النائبة عف الفاعؿ ،ب/ نصب ثبلثة مفاعيؿُٗيكرب كالشاىد في أنبثت حيث /
كما زعمكا ك  ،جربتو كاختبرتو إذاا كلـ أختبره مف بمكتو بمكن  أم،مو حاؿ بكلـ أ قكلو:ك  ،أىؿ اليمف

كالذم زعمكا فيو مف أنو خير  أمكما مكصكلة  ،بمكا مثؿ الذم زعمكا أمصفة لمصدر محذكؼ 
 .كزعميـ فيو ذلؾ  أمأىؿ اليمف أك مصدرية 

 ،في ليمى (ٗ)و العكاـ بف عقبة بف كعب بف زىيرقاللخ( ... إكخبرت سكداء الغميـ قكلو:)
 ،المعجمة ككسر الميـ اسـ مكضع في ببلد الحجازيـ بفتح الغيف مً كانت تنزؿ الغى  ،كلقبيا سكداء

 أم ،مصر في ميرة إلىفخرج  ،ثـ عمقيا بعده ابنو العكاـ ككمؼ بيا ،كاف عقبة بف كعب يتشبب بيا
 كمنيا: ،لخ... إكخبرت سكداء :كأنشأ يقكؿ إليياكأتى  ،بسبب طعاـ فبمغو أنيا مريضة فترؾ ميرتو

 ما يسرني        إلييا نظرةً  نظرتُ 
 

      (5)ىاوسودُ  البالدِ  أنعامِ  مرُ بيا حُ  
عمتؾ  ا حيف عممتي جئت عائدن فقاؿ : ؟ما جاء بؾ كأكمأت أفٍ  ،فمـ يزؿ يتمطؼ حتى رأتو كرآىا 

كالشاىد في  ،حتى ماتت إليو،ه فجعمت تتأكٌ  ،ميرتو إلىفرجع  ،في عافية فإنيأف ارجع  إليو فأشارت
صفة  (كبمصر)، كسكداء كمريضة النائبة عف الفاعؿ ، التاءحيث نصبت ثبلثة مفاعيؿ (برتخي )

                                                 

 .َٕ/ِثتمكه لنا عميؾ الببلء     شرح ابف عقيؿ:   البيت: أك منعتـ ما تسألكف فما حد     ُ

 . ُّٓآؿ عمراف ( (ِ
 .ِٕ/ِالبيت: كأنبئت قبسا كلـ أبمو         كما زعمكا خير أىؿ اليمف      شرح ابف عقيؿ:   ّ
 . ُّٗ/ِكالحماسة  ّْٕ/ُكسمط البللئ  ْٓكحماسة الخالدييف  ّْ/ُم قاؿ : البيت ألعرابي في أمالي ال(  (ْ

ىػػك العػػكاـ بػػف عقبػػة بػػف كعػػب بػػف زىيػػر ابػػف أبػػي سػػممى: شػػاعر مجيػػد،     مػػف أىػػؿ الحجػػاز كنبػػغ فػػي العصػػر   ((ٓ
ق فػػي " غطفانيػػة " اسػػميا ليمػػى،     كلقبيػػا السػػكداء،     أحبيػػا قػػاؿ : األمػػكم ككزار مصػػر كاشػػتير مػػف شػػعره مػػا 

مػػف سػػقميا أـ أزيػػدىا " كىػػك مػػف بيػػت عريػػؽ فػػي  كأحبتػػو.كمف أبيػػات لػػو فييػػا: " فػػكاهلل مػػا أدرم إذا أنػػا جئتيػػا أأبرئيػػا
 . ّٗ/ٓكاألعبلـ  ُٖٖ/ٖكتكضيح المشتبو  ّّٕالشعر: كاف أبكه كجده كأبك جده شعراء . انظر: سمط الآللئ 
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ا مقدرن  يعني أقبمتي  ،المقدرة األحكاؿكىك مف  ،ىا جممة حالية مف الضمير في أقبمتي ألىمي، كأعكد
 أ/ ُٗعيادتيا /
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 فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية م.
ُ   لًكٍف كانيكا أىٍنفيسىييـٍ يىٍظًمميكفى    كى

 
 البقرة

ٕٓ ِّٗ 
ِ   د ـٍ لىٍك يي يىكى ديىي  ُْٔ ٔٗ عىمَّري أىحى
ّ  يىٍسأىليكنىؾى اذىا كى  ُٗٔ ُِٗ اٍلعىٍفكى  قيؿً  يينًفقيكفى  مى
ْ  َّيىٍعفيكفى  أىف إىال ِّٕ ُّٕ 
ٓ كىأىٍف تىٍعفيكا أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل ِّٕ ُّٕ 
ٔ ًعٍندىهي  يىٍشفىعي  الًَّذم ذىا مىف ِٓٓ ُٔٗ 
ٕ  ل كا كيجيكىى ـٍ لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى  ِِِ ُٕٕ كي
ٖ مىف آؿ  المَّوي  ًإالَّ  الذ نيكبى  يىٍغًفري  كى

 عمراف
ُّٓ ِِٔ 

ٗ بَّنىا  ُْٓ ُّٗ سىًمٍعنىا ًإنَّنىا رَّ
َُ  ٍكا ا فىانًكحي   طىابى ً  مى

 النساء
ّ ُٕٔ 

ُُ   سىنىةن ٍف تىؾي حى  َِِ َْ كىاً 
ُِ ا اٍلمىًسيحي ًعيسىى  ُٓٓ ُٕ ًإنَّمى
ُّ اًدًقيفى  ٍكـي يىنفىعي يى  ىىذىا  ُُّ ُُٗ المائدة ًصٍدقيييـٍ  الصَّ
ُْ ًمٍمتىوي  فىقىدٍ  وي قمت كينتي  ًإف  َُِ ُٔٔ عى
ُٓ بِّي  َُٔ ٖٕ األنعاـ ىىذىا رى
ُٔ   ب ؾى ًبغاًفؿو ما رى  ِِِ ُِّ كى
ُٕ  قالٍت أيمَّةه األعراؼ ُْٔ َُٗ 
ُٖ   ٍنىاًمؾى  المَّوي ًفي ييًريكىييـي  ًإذ قىًميبلن  مى

لىكٍ    كىًثيرنا أىرىاكىييـٍ  كى
 ُِٔ ّْ األنفاؿ

ُٗ   ٍٍقعىًدًىـ مَّفيكفى ًبمى  ًخبلىؼى  فىًرحى اٍلميخى
 المَّوً  رىسيكؿً 

 ِِٗ ُٖ التكبة

َِ لىٍك كانيكا أيكًلي قيٍربى  َُّ ُُّ كى
ُِ   َّـي  المَّوى الى  ًإف  ُِّ ْْ يكنس شىٍيئنا   النَّاسى  يىٍظًم
دى عىشىرى كىٍككىبنا كىالشٍَّمسى ًإنِّ  ِِ ي رىأىٍيتي أىحى

 كىاٍلقىمىرى رىأىٍيتيييـٍ ًلي سىاًجًديفى 
 
 يكسؼ

ْ ُِٖ 

ِّ   ٍكىانيكا  َُٕ َِ الزَّاًىًديفى  ًمفى  ًفيوً  كى
ِْ وي  كىافى  ًإف  ُّٕ ِٔ قيدَّ  قىًميصي
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ِٓ   نَّا لىوي ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً  ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
 لىحاًفظيكفى 

 َُّ ٗ الحجر

اذىا ِٔ ـٍ  أىنزىؿى  مى ب كي ٍيرنا قاؿ : كاٍ  رى  َُٕ َّ النحؿ خى
ِٕ   ٍثىاًمنيييـٍ كىٍمبيييـ يىقيكليكفى سىٍبعىةه كى  ُِٓ ِِ الكيؼ كى
ِٖ  نَّتىٍيفً  ًكٍمتىا  ُِٔ ّّ  أيكيمىيىا آتىتٍ  اٍلجى
ِٗ فىكيًمي كىاٍشرىًبي مريـ ِٔ ُِٓ 
َّ إ ...  ُٖٔ ّْ لخأراغبه أنتى
ُّ  ٍمنا ما أىٍرسى ًميفى كى ًإالَّ  قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى

ـى  ـٍ لىيىٍأكيميكفى الطَّعا  ًإنَّيي

 ِّّ ُِ الفرقاف

ِّ ا  ُّٗ َْ النمؿ ميٍستىًقر ا رىآهي  فىمىمَّ
ّّ  تىٍزعيميكفى  الًَّذيفى كينتيـٍ  شيرىكىاًئيى  أىٍيفى القصص ِٔ ُٕٖ 
ّْ  فاًتحى ا ًإفَّ مى  ِّّ ٕٔ وي لىتىنيكأي ًباٍلعيٍصبىةً مى
ّٓ   ييٍخًرجي يًِّت كى يَّ ًمفى اٍلمى ييٍخًرجي اٍلحى

يِّ   اٍلمىيِّتى ًمفى اٍلحى
 ِْٓ ُٗ الرـك

ّٔ  يىا أىٍىؿى يىٍثًربى األحزاب ُّ ُّٔ 
ّٕ   ًمٍنيىا كىأىٍشفىٍقفى   ِٕ ِِّ 
ّٖ   ٍٍقتيـٍ  ًإذىا يينىبِّئيكيـ ـٍ  ؽو ميمىزَّ  كيؿَّ  ميزِّ  ًإنَّكي

ٍمؽو  لىًفي ًديدو  خى   جى
 ُِٔ ٕ سبأ

ّٗ  يىا لىٍيتى قىٍكًمي يىٍعمىميكفى  
 
 يس

ِٔ َُّ 
َْ  ًىذاًف لىسىاًحرىاف ّٔ ُُٔ 
ُْ ٍينىا  اٍلفيٍمؾى  اٍصنىعً  أىفً  ًإلىٍيوً  فىأىٍكحى

 ًبأىٍعييًننىا 
ٔٓ ُْٔ 

ِْ  ٍِـّ مىا غىًشيىييـ ـٍ ًمفى اٍليى  ُُٕ ٖٕ فىغىًشيىيي
ّْ بَّنىا  ُٗٔ ِٗ فصمت الَّذىٍيفً  أىًرنىا رى
ْْ  ف  ِّٔ ّْ  فىيىؤيكسه  الشَّر   مَّسَّوي  كىاً 
ْٓ  ب ؾى ًبظىبلَّـو ما رى  ِِِ ْٔ كى
ْٔ  ًعبىادىهي  المَّوي  ييبىشِّري  الًَّذم ذىًلؾى الشكرل ِّ ُٕٗ 
ْٕ  ٍلناهي  ِّّ ِ-ُ دخافال حـ كىاٍلًكتاًب اٍلميًبيًف ًإنَّا أىٍنزى
ْٖ فىاًكًييفى  ًفييىا كىانيكا ِٕ ُٕٖ 
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ْٗ  ال لىٍغكه ًفييا كىال تىٍأًثيـه الطكر ِّ ِْٔ 
َٓ  ا أىٍكحى ٍبًدًه مى  ُُٕ َُ النجـ فىأىٍكحى ًإلى عى
ُٓ   السَّاًبقيكفى  كىالسَّاًبقيكفى  الكاقعة َُ ُِٗ 
ِٓ  َّدًِّقيفى  ًإف دِّقىاتً  اٍلميصَّ  كىاٍلميصَّ

كا  كىأىٍقرىضي
 ُِٕ ُٖ الحديد

ّٓ  ٍمىا ىيفَّ أيمَّياًتًيـ المجادلة ِ ِِِ 
ْٓ  د كا لىٍك تيٍدًىفي  ِْٔ ٗ القمـ فىييٍدًىنيكفى كى
ٓٓ اقَّة ا اٍلحى ما أىٍدراؾى مى اقَّةي كى ا اٍلحى  َُٗ ِ الحاقة مى
ٓٔ   ٍٍكنىوي  ًإنَّييـ  َِٓ ٔ المعارج   يىرى
ٕٓ  ذا رىأىٍيتى  ُّٔ َِ اإلنساف ثىَـّ رىأىٍيتى  كىاً 
ٖٓ مىا  ُُّ ُٗ المطفييف    ًكتىابه  ًعمِّي كفى  مىا أىٍدرىاؾى  كى
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 فيرس األحاديث النبوية
 

 رقم الصفحة الحديث م.
أف إبميس لقى  :(( عف ابف عمر ) أخرج ابف عساكر ُ

فقاؿ :  يا مكسى أف   -عميو الصبلة كالسبلـ –مكسى 
إياؾ أف تجالس امرأة ليست بمحـر فإف لؾ عمي حقان 

 رسكليا إليؾ كرسمكؾ إلييا(

ُُٔ- 
ٔٓ 

ٍؤًمًنيفى ) ِ  ُٖٔ-ٔٔ ( أيٍشًعرى أًميري اٍلمي
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 فيرس القوافي الشعرية

 رقم الصفحة القائل القافية رقم متسمسل
 ُُٓ الفارضي سماء ُ
 ُُٔ ببل نسبة الحقائب ِ
 ُِٔ ببل نسبة ركبا ّ
 ُّٕ ببل نسبة كبلبا ْ
 ُُِ ببل نسبة أحسبا ٓ
 ُُِ البف الحاجب يعطب ٔ
 ُٖٗ المرئ القيس أحسبا ٕ
 ُٖٗ المرئ القيس ليعطبا ٖ
 ُٔٗ السجاعي أجيدت ٗ
 ُٔٗ السجاعي أريدت َُ
 ُٔٗ السجاعي أنيبت ُُ
 ُٔٗ السجاعي أعيدت ُِ
 ُٔٗ السجاعي أفيدت ُّ
 ُٔٗ السجاعي أنيطت ُْ
 ُٔٗ السجاعي أجيدت ُٓ
 ُّٕ ببل نسبة راح ُٔ
 ُِٓ ببل نسبة أبدا ُٕ
 ِِٕ ببل نسبة جمكد ُٖ
 ِِٕ ببل نسبة جحكد ُٗ
 ِِٕ السجاعي كجكد َِ
 ُّٖ ببل نسبة الغرد ُِ
 ُّٔ السجاعي ىدل ِِ
 ُُٖ السجاعي خذا ِّ
 ُِْ السجاعي فخذا ِْ
 ُّٔ السجاعي خذا ِٓ
 ُْٔ السجاعي تحتذل ِٔ
 ُٕٕ السجاعي اذكرا ِٕ
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 ُّٖ الجرجاكم الدرر َّ
 ُّٖ الجرجاكم الخبر ُّ
 ُْٖ السجاعي المفتخر ِّ
 َِّ ابف الحاجب التأخير ّّ
 َِّ السجاعي التصدر ّْ
 ُُٗ السجاعي مصغرا ّٓ
 َُِ السجاعي مقررا ّٔ
 َُِ السجاعي تحررا ّٕ
 َُِ السجاعي المرا ّٖ
 ُّٖ الجرجاكم لدررا ّٗ
 ُٕٔ ببل نسبة نعير َْ
 ُٕٔ ببل نسبة كسير ُْ
 ُّٕ ببل نسبة جرير ِْ
 ُّٔ السجاعي اذكرا ّْ
 ُٓٔ السجاعي فادر ْْ
 َُٕ ببل نسبة حرزا ْٓ
 َُٕ ببل نسبة ىمزا ْٔ
 ِّٔ ببل نسبة أنس ْٕ
 ُّٗ السجاعي منصكصا ْٖ
 ُُٔ ببل نسبة رفعو ْٗ
 ُُٖ السجاعي فاستمعا َٓ
 ُٕٕ السجاعي فأكقعا ُٓ
 َِٗ ببل نسبة جائع ِٓ
 ُّٗ السجاعي عرفا ّٓ
 ُّٔ السجاعي عرؼ ْٓ
 ُٕٕ السجاعي كصؼ ٓٓ
 ُّٗ السجاعي تحققا ٔٓ

 ُِْ ببل نسبة صحرا ِٖ
 ُُٗ السجاعي مكرا ِٗ
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 ِٖٓ السجاعي أطمقا ٕٓ
 ُّّ ببل نسبة نطؽ ٖٓ
 ُُُ ببل نسبة حييؿ ٗٓ
 ُِّ امرئ القيس فحكمؿ َٔ
 ُّْ المرئ القيس الخالي ُٔ
 ُِْ ببل نسبة ؿكم ِٔ
 ُّٕ الفرزدؽ الخطؿ ّٔ
 ُْٕ ببل نسبة السفؿ ْٔ
 ُٕٕ السجاعي تفضبل ٓٔ
 ِْٗ السجاعي كمؿ ٔٔ
 ِْٗ السجاعي عمؿ ٕٔ
 ِٖٓ السجاعي يحتمؿ ٖٔ
 ِْٔ البف مالؾ اتصبل ٗٔ
 ِْٖ ببل نسبة االبؿ َٕ
 َُٔ ببل نسبة بعضيـ ُٕ
 ُّٓ السجاعي أعمما ِٕ
 ُْٖ ببل نسبة المناـ ّٕ
 ُٓٔ السجاعي ختـ ْٕ
 ُٕٓ ببل نسبة منظكمو ٕٓ
 ُٕٔ ببل نسبة مفيكمو ٕٔ
 ِّْ ببل نسبة الحكـ ٕٕ
 ُٕٕ السجاعي فاعمما ٖٕ
 ُِٓ الدنكشرم قسـ ٕٗ
 ِْٗ السجاعي فافيما َٖ
 َِٓ الزمخشرم أعمـ ُٖ
 َِٓ الزمخشرم أعمـ ِٖ
 ِٓٓ النعماف بف بشير لمظمـ ّٖ
 ِّٓ شيرالنعماف بف ب صـر ْٖ
 ُّٗ السجاعي حتما ٖٓ
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 ُِْ السجاعي حسف ٖٔ
 ُُّ السجاعي سنو ٕٖ
 ُّٕ ببل نسبة قتبلنا ٖٖ
 ُٖٓ ببل نسبة األحف ٖٗ
 ُُٗ ببل نسبة حسف َٗ
 ُِٓ ببل نسبة الشياطيف ُٗ
 ِّٔ ببل نسبة نصراني ِٗ
 ِْٔ البف الحاجب قمف ّٗ
 ِّٓ ببل نسبة غالبو ْٗ
 ُُٓ ببل نسبة كليا ٓٗ
 ُِٔ ببل نسبة غيره ٔٗ
 ُُّ السجاعي ثبو ٕٗ
 ُٕٕ السجاعي النيا ٖٗ
 َِِ ببل نسبة أفكادىا ٗٗ
 ِِِ ببل نسبة يديو ََُ
 ِّٔ ببل نسبة كسكدىا َُُ
 ِْٖ ببل نسبة اصرتيا َُِ
 ِّٔ ببل نسبة الطكل َُّ
 ُْٔ ببل نسبة رككا َُْ
 ُْٔ ببل نسبة كلك َُٓ
 ِّٔ ببل نسبة لؤم َُٔ
 ُِّ السجاعي حباليا َُٕ
 ُِّ السجاعي حماريا َُٖ
 ُِّ السجاعي العكاليا َُٗ
 ُِّ السجاعي ردائيا َُُ
 ُِّ السجاعي حيائيا ُُُ
 ُٕٕ السجاعي نفي ُُِ
 ُُٓ زيد الخيؿ العكالي ُُّ
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 فيرس األرجاز
 

 رقـ الصفحة القائؿ القافية رقـ متسمسؿ
 ُِٖ لبيد بف ربيعة معو ُ
 ُِٖ لبيد بف ربيعة معومم ِ
 ُِٖ لبيد بف ربيعة أصبعو ّ
 ُِٖ لبيد بف ربيعة أشجعو ْ
 ُِٖ لبيد بف ربيعة ضيعو ٓ
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 فيرس األمثال
 

 رقم الصفحة المثل رقم مسمسل
 ٔٔ أشبو أباه فما ظمـ أمو ُ
 ٔٔ ذىب عير  فعير ِ
 ٔٔ شر أىر ذا ناب ّ
 ٔٔ حمك الرماف حامض ْ
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 األعالمفيرس 
 

رقـ 
 متسمسؿ

 الصفحة االسـ

 ُْٗ ابف األثير ُ
 ُّٗ األجيكرم ِ
 ُٖٓ األخفش ّ
 ُّٕ األخطؿ ْ
 ُُٗ األخفش األكسط ٓ
 ُٖٔ أحمد النحاس ٔ
 ُٔٓ األشمكني ٕ
 ُِّ امرئ القيس ٖ
 ُٓٓ ابف األنبارم ٗ
 ُّٓ أكيس القرني َُ
 ُِٓ ابف برىاف ُُ
 ُّٗ أبك البقاء ُِ
 ٖٗ يالبيكت ُّ
 ِِٕ البيضاكم ُْ
 ُُٗ ثعمب ُٓ
 ُّٕ جرير ُٔ
 ُّٖ الجرجاكم ُٕ
 ٕٗ الجزكلي ُٖ
 ِْٕ الجكىرم ُٗ
 ُٗٓ ابف الحاجب َِ
 ُْٓ الحريرم ُِ
 ُٖٕ الحمبي ِِ
 ُُٓ الحنفاكم ِّ
 ٕٗ-ُُ أبك حياف ِْ
 ِّْ ابف الخباز ِٓ
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 ُِٗ خفاؼ بف ندبة ِٔ
 ُْٓ ابف خمكاف ِٕ
 ُِِ الخميؿ ِٖ
 ُِٖ الدماميني ِٗ
 ُُِ الدنكشرم َّ
 ُْٓ الرازم ُّ
 ُّٖ الراعي ِّ
 ُْٓ الرضي ّّ
 ُْٖ الرماني ّْ
 َِْ الزجاج ّٓ
 ِّٕ الزمخشرم ّٔ
 ُُٓ زيد الخيؿ ّٕ
 ُِٔ الزكزني ّٖ
 ُٖٕ السميف الحمبي ّٗ
 ُِٗ السندكبي َْ
 ِْٖ وسيبكي ُْ
 ُِٕ السيد البميدم ِْ
 ِّٕ السيرافي ّْ
 ٓٗ السيكطي ْْ
 ْٗ الشاطبي ْٓ
 َِٓ ابف الشجرم ْٔ
 ِْٕ الشمكبيف ْٕ
 ُِٗ الشمني ْٖ
 ََُ الشنكاني ْٗ
 ُٔٓ-َُ الصائغ َٓ
 ُْٕ الصاغاني ُٓ
 ُٔٗ الصفكم ِٓ
 َُٓ الطببلكم ّٓ
 ُْٖ ابف طراكة ْٓ
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 ُِْ عدم بف حاتـ الطائي ٓٓ
 ُّٖ ابف عرفة ٔٓ
 ُٕٓ العز بف جماعة ٕٓ
 ُُٔ اكرابف عس ٖٓ
 ُُِ ابف عصفكر ٗٓ
 ِّٔ العكاـ بف عقبة َٔ
 َُٕ العيني ُٔ
 ٗٗ ابف غازم ِٔ
 ُُُ الغزم ّٔ
 ُّٗ الغنيمي ْٔ
 ُُِ الفارسي ٓٔ
 َُٗ الفارضي ٔٔ
 ُْٔ الفراء ٕٔ
 ُِٕ الفرزدؽ ٖٔ
 ٔٗ ابف قاسـ ٗٔ
 ُِٗ القسطبلني َٕ
 ِّٔ كعب بف زىير ُٕ
 ُِٗ الكرماني ِٕ
 ِّْ الكسائي ّٕ
 ُٓٗ الكيبلني ْٕ
 ِِٔ المقاني ٕٓ
 ّٗ ابف مالؾ ٕٔ
 ُُٗ-َُٔ المبرد ٕٕ
 َُٖ المرادم ٖٕ
 َِٔ المعرم ٕٗ
 ٕٗ ابف معطي َٖ
 َُْ المككدم ُٖ
 ُُْ ابف الميت ِٖ
 ُِٖ المنكفي ّٖ
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 ُِّ منظكر بف سحيـ ْٖ
 ِِْ النابغة الجعدم ٖٓ
 ِِٔ النابغة الذبياني ٖٔ
 ّٗ الناظـ ٕٖ
 ّٗ ابف الناظـ ٖٖ
 ُِٖ النعماف بف المنذر ٖٗ
 ْٗ النككم َٗ
 ِٗٓ ىدبة بف الخشـر ُٗ
 ُٔٓ ابف ىشاـ ِٗ
 ٕٗ يحيى الشاكم ّٗ
 َُُ يس ْٗ
 ُْٓ ابف يعيش ٓٗ
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 فيرس الكتب الواردة في المتن
 

 رقم الصفحة اسم الكتاب رقم مسمسل
 ُُٖ تقاف لمسيكطياإل ُ
 ُِّ رتشاؼاإل ِ
 َِٗ زكيالبديع لم ّ
 ٗٔ البسيط ْ
 ِٔ تاريخ ابف خمكاف ٓ
 ُٕ التسييؿ كشرحو البف مالؾ ٔ
 َٔ التصريح ٕ
 ُٖٕ الجبلليف لمسيكطي ٖ
 ََِ حاشية ابف الميت ٗ
 ُْٓ الحريرم أنو مف لحف الخكاص َُ
 ُْٕ حكاشي شرح الجزرية ُُ
 ُٕٗ في إعرابو السميف ُِ
 ّٗ-ُِ شرح األشمكني ُّ
 َُ ؿ ألبي حيافشرح التسيي ُْ
 ٗٔ شرح التصريح ُٓ
 ِْْ-ُْٗ شرح الجامع لممناكم ُٔ
 َُّ-ُِِ شرح العمدة ُٕ
 ِْٓ شرح الكافية البف مالؾ ُٖ
 ِِٓ شرح الكافية لمشاطبي ُٗ
 ُِّ قات السبع لمزكزنيمشرح المع َِ
 ُِِ شرح مسمـ ُِ
 ِِٗ شرح مسمـ اف شرحو لمفرا عف  النككم  ِِ
 ُِِ م كما افاده ابف الميتشركح البخار  ِّ
 ُٕٓ الشنكاني في حكاشي القطر ِْ
 ُِٕ الشكاىد الكبرل لمعيني ِٓ
 ُِٔ الصحاح لمجكىرم ِٔ
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 َٔ القامكس لمفيركزآبادم ِٕ
 ُٕٓ العباب ِٖ
 ُٔٗ الكافية البف الحاجب ِٗ
 ْٗ الكتاب َّ
 ُّٓ كما البف عقيؿ عمى التسييؿ ُّ
 ٜٙٔ كافية ابف الحاجب في حاشيتو عمى الكيبلني ِّ
 ََِ مجمع األمثاؿ لمميداني ّّ
 ِِٓ المحتسب ّْ
 ُُِ المزىر لمسيكطي ّٓ
 َٔ المصباح لمفيكمي ّٔ
 ُّٖ المعرب ّٕ
 ُِٕ مغني المبيب البف ىشاـ ّٖ
 ُٗٓ المفصؿ لمزمخشرم ّٗ
 ٓٗ مقاصد النحك البف معطي َْ
 ُٖٓ ابف ىشاـ في شرح بانت سعاد ُْ
 ٓٗ يكامعىمع ال ِْ
 َِٓ النكت  لمسيكطي ّْ
 ُٔٗ النياية البف األثير ْٓ
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 قائمة املصادر واملراجع
تحقيػػؽ: رجػػب  –ىػػػػ( ْٕٓارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػرب،  ألبػػي حيػػاف األندلسػػي )ت .ٔ

 –ق ُُْٖ –الطبعػػة األكلػػى  –مكتبػػة الخػػانجي  –عثمػػاف كمراجعػػة: رمضػػاف عبػػد التػػكاب 
 ـ .ُٖٗٗ

تحقيػؽ:   –ىػػ( ّٖٓار اهلل أبػي القاسػـ محمػكد بػف عمػر الزمخشػرم)تأساس الببلغة،  لج .ٕ
 -ىػػػ  ُُْٗبيػػركت  -الطبعػػة األكلػػى  –دار الكتػػب العمميػػة   -محمػػد باسػػؿ عيػػكف السػػكد

 ـ . ُٖٗٗ
تحقيػػػؽ كشػػػرح : عبػػػد  –ىػػػػػػػ( ُِّاالشػػػتقاؽ،  ألبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف دريػػػد )ت .ٖ

 ـ .ُُٗٗ -ىػػػ ُُُْبيركت  – دار الجبؿ –الطبعة األكلى  –السبلـ ىاركف 
الطبعػػػة  –دار السػػػبلـ  –أصػػػكؿ النحػػػك دراسػػػة فػػػي فكػػػر األنبػػػارم ،  محمػػػد سػػػالـ صػػػالح  .ٗ

 ـ .ََِٔ -ىػػػ ُِْٕالقاىرة  –األكلى 
 -ىػػػػ(  ُّٔاألصكؿ في النحك،  أبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحػكم البغػدادم)ت .٘

 ـ . ُٖٖٗبيركت -الطبعة الثالثة  -مؤسسة الرسالة  -تحقيؽ : عبد الحسيف الفتمي 
 –دار الفكػػػػر  –تحقيػػػؽ: سػػػمير جػػػابر  –ىػػػػػػ( ّٔٓاألغػػػاني،  ألبػػػي الفػػػرج األصػػػفياني)ت .ٙ

 بيركت . –الطبعة الثانية 
اإلغػػراب فػػي جػػدؿ اإلعػػراب كلمػػع األدلػػة فػػي أصػػكؿ النحػػك،  ألبػػي البركػػات ابػػف األنبػػارم  .7

مطبعػػػػة  –ىػػػػػ( ُُْٕ)ت  تحقيػػػػؽ : سػػػػعيد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد األفغػػػػاني –ىػػػػػ( ٕٕٓ)ت
 ـ .ُٕٓٗ -ىػػ ُّٕٕدمشؽ  –الجامعة السكرية 

األعػػػبلـ قػػػامكس تػػػراجـ ألشػػػير الرجػػػاؿ فػػػي النسػػػاء مػػػف العػػػرب كالمسػػػتعربيف المستشػػػرقيف،   .8
بيػػػػػركت  –دار العمػػػػػـ لممبليػػػػػيف ل الطبعػػػػػة الثامنػػػػػة  –ىػػػػػػ( ُّٔٗلخيػػػػػر الػػػػػديف الزركمػػػػػي)ت

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٗ
ىػػ(تحقيؽ:  ْٕٔح الديف خميؿ بف أيبؾ الصػفدم )ت أعياف العصر كأعكاف النصر،  صبل .9

دار الفكػر  -الطبعػة األكلػى  -قدـ لو: مازف عبػد القػادر المبػارؾ  -عمي أبك زيد كآخركف  
 ـ . ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖالمعاصر، بيركت 

تحقيػػؽ كتعميػػؽ :  –ىػػػ( ُُٗاالقتػػراح فػػي عمػػـ أصػػكؿ النحػػك،  جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي )ت .ٓٔ
 ـ .ََُِ -ىػػػ ُِِْالقاىرة  –الطبعة الثانية  – حمدم خميؿ كأحمد قاسـ 

دار الكتػػب  –ىػػػػػ( ّٔٓاألمػػالي،  ألبػػي عمػػي إسػػماعيؿ بػػف القاسػػـ القػػاؿ : م البغػػدادم )ت .ٔٔ
 بيركت . –العممية 
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إنبػػػاء الغمػػػر بأبنػػػاء العمػػػر،  أبػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر  .ٕٔ
 -المجمػس األعمػى لمشػئكف اإلسػبلمية  -المحقؽ: حسػف حبشػي  -ىػ( ِٖٓالعسقبلني )ت 

 ـ .ُٗٔٗ -ىػُّٖٗمصر  -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي 
تحقيػؽ:  -ىػػ(ِْٔإنباه الركاة عمى أنبػاة الػركاة،  ألبػي الحسػف عمػي بػف يكسػؼ القفطػي)ت .ٖٔ

 -الطبعػػة األكلػػى –دار الفكػػر العربػػي كمؤسسػػة الكتػػب الثقافيػػة -محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ 
 ـ .ُٖٔٗ -ىػَُْٔالقاىرة كبيركت 

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحػكييف البصػرييف كالكػكفييف،  عبػد الػرحمف بػف محمػد  .ٗٔ
المكتبػػػػة  -ىػػػػػ( ٕٕٓبػػػػف عبيػػػػد اهلل األنصػػػػارم، أبػػػػك البركػػػػات، كمػػػػاؿ الػػػػديف األنبػػػػارم )ت 

 ـ .ََِّ -ىػُِْْصيدا   –الطبعة األكلى  -العصرية 
حمػد عبػداهلل جمػاؿ الػديف بػف يكسػؼ بػف أحمػد أكضح المسالؾ إلى ألفية إبػف مالػؾ،  أبػك م .٘ٔ

ـ ُٕٗٗبيركت  –الطبعة الخامسة -دار الجيؿ  -ىػػ( ُٕٔبف عبداهلل بف ىشاـ األنصارم)
. 

إسػماعيؿ بػف محمػد أمػيف بػف ميػر سػميـ  -إيضاح المكنكف فػي الػذيؿ عمػى كشػؼ الظنػكف  .ٙٔ
لػػػػديف عنػػػػى بتصػػػػحيحو كطبعػػػػو عمػػػػى: محمػػػػد شػػػػرؼ ا -ىػػػػػ( ُّٗٗالبابػػػػاني البغػػػػدادم )ت 

 بيركت .-دار إحياء التراث العربي -بالتقايا،  كرفعت بيمكو الكميسى 
-ىػػػ(ِٕٕالبدايػػة كالنيايػػة،  لعمػػاد الػػديف أبػػي الكفػػاء إسػػماعيؿ عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي )ت .7ٔ

 ـ .ََِٔ -ىػ ُِْٕالقاىرة  –دار الحديث  –تخريج كتحقيؽ: أحمد جاد 
د بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل البػػػدر الطػػػالع بمحاسػػػف مػػػف بعػػػد القػػػرف السػػػابع،  محمػػػ .8ٔ

 بيركت . –دار المعرفة -ىػ( َُِٓالشككاني اليمني )ت
 -ىػػػػػ( ََْالبصػػػائر كالػػػذخائر،  أبػػػك حيػػػاف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف العبػػػاس التكحيػػػدم )ت  .9ٔ

 ـ . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖبيركت   –الطبعة األكلى  -دار صادر  -تحقيؽ: كداد القاضي 
تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك  -ىػػػ(ُُٗؿ الػػديف السػػيكطي )تبغيػػة الكعػػاة فػػي طبقػػات النحػػاة، لجػػبل .ٕٓ

 بيركت . –المكتبة العصرية  –الفضؿ إبراىيـ 
مجمػػة  -بمػػكغ األرب فػػي شػػرح قصػػيدة السػػمكأؿ كىػػي مػػف كػػبلـ العػػرب،  محمػػكد العػػامكدم  .ٕٔ

 ـ .  ُٔٗٗ – ِالعدد  –المجمد الرابع  –الجامعة اإلسبلمية 
ديف أبػك طػاىر محمػد بػف يعقػكب الفيركزآبػادل البمغة في تراجـ أئمة النحػك كالمغػة،  مجػد الػ .ٕٕ

 ـ.َََِ -ىػُُِْالككيت  –الطبعة األكلى  -دار سعد الديف لمطباعة  -ىػ( ُٕٖ)ت 
تحقيػػؽ : المحػػامي   -ىػػػػ( ِٓٓالبيػػاف كالتبيػػيف،  أبػػي عثمػػاف عمػػرك بػػف بحػػر الجػػاحظ )ت .ٖٕ

 ـ .ُٖٔٗبيركت   –الطبعة األكلى  -دار صعب  -فكزم عطكم 
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تحقيؽ : عبد  –ىػ( َُِٓجكاىر القامكس،  لمحمد مرتضى الزبيدم )ت تاج العركس مف .ٕٗ
 ـ.ُٓٔٗ -ىػ ُّٖٓالككيت  –مطبعة حككمة الككيت  –الستار أحمد فراج كآخريف 

أحمػػد تحقيػػؽ :  -ىػػػ(ّّٗتػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة،  إلسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم)ت  .ٕ٘
 .ـُٕٖٗ -  ىػ َُْٕبيركت -ة الطبعة الرابع -دار العمـ لممبلييف - عبد الغفكر عطار

-نقمػػو إلػػى العربيػػة : عبػػد الحمػػيـ النجػػار كآخػػريف -تػػاريخ األدب العربػػي،  لكػػارؿ برككممػػاف .ٕٙ
 القاىرة . –الطبعة الخامسة  –دار المعارؼ 

تػػػاريخ اإلسػػػبلـ ككفيػػػات المشػػػاىير كاألعػػػبلـ،  لشػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عثمػػػاف  .7ٕ
الطبعػػة  –دار الكتػػاب العربػػي  –السػػبلـ تػػدمرم  تحقيػػؽ: عمػػر عبػػد –ىػػػ( ْٖٕالػػذىبي )ت 

 ـ .ُّٗٗ -ىػػػػػ ُُّْبيركت  –األكلى 
تاريخ بغداد،  أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمػد بػف ميػدم الخطيػب البغػدادم )ت  .8ٕ

الطبعة األكلى  -دار الغرب اإلسبلمي  -المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ  -ىػ( ّْٔ
 . ـ ََِِ -ىػ ُِِْبيركت -

تاريخ العمماء النحكييف مف البصرييف كالككفييف كغيرىـ،  أبك المحاسف المفضؿ بػف محمػد  .9ٕ
 -تحقيػػػؽ: الػػػدكتكر عبػػػد الفتػػػاح محمػػػد الحمػػػك  -ىػػػػ( ِْْبػػػف مسػػػعر التنػػػكخي المعػػػرم )ت 

 ـ . ُِٗٗ -ىػ ُُِْالقاىرة  –الطبعة الثانية  -ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف
تاريخ المدينػة الشػريفة،  شػمس الػديف أبػك الخيػر محمػد بػف عبػد الػرحمف  التحفة المطيفة في .ٖٓ

 –الكتػػب العمميػػو  -ىػػػ( َِٗبػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عثمػػاف بػػف محمػػد السػػخاكم )ت 
 ـ .ُّٗٗ-ىػُُْْبيركت  –الطبعة األكلى 

التذكرة الحمدكنية،  أبك المعالي بياء الديف محمد بف الحسػف بػف محمػد بػف عمػي البغػدادم  .ٖٔ
 ىػ . ُُْٕبيركت   -الطبعة األكلى -دار صادر  -ىػ( ِٔٓ )ت

التنبيػػػو كاإليضػػػاح عمػػػا كقػػػع فػػػي الصػػػحاح،  عبػػػد اهلل بػػػف بػػػرم بػػػف عبػػػد الجبػػػار المقدسػػػي  .ٕٖ
الطبعػة  –منشكرات مجمػع المغػة العربيػة  –تحقيؽ: مصطفى حجازم كآخريف  –ىػػػػػػ( ِٖٓ)

 ـ . َُٖٗالقاىرة  –الثانية 
المحقػػؽ: محمػػد  –ىػػػػػػػ( َّٕكر محمػػد بػػف أحمػػد األزىػػرم )ت تيػػذيب المغػػة،  ألبػػي منصػػ .ٖٖ

 ـ .ََُِبيركت  –الطبعة األكلى  -دار إحياء التراث العربي -عكض مرعب 
ىػػػػ( ْٕٗتكضيح المقاصد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾ،  الحسػف بػف قاسػـ المػرادم )ت .ٖٗ

 –بعػػػػة األكلػػػػى الط -دار الفكػػػػر العربػػػػي  -شػػػػرح كتحقيػػػػؽ : عبػػػػد الػػػػرحمف عمػػػػي سػػػػميماف 
 ـ .ََِٖ -ىػ ُِْٖالسعكدية  

تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ،  محمد بف عبد اهلل )أبي  .ٖ٘
بكر( بف محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشػافعي، شػمس الػديف، الشػيير بػابف 
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الطبعػة  –سػة الرسػالة مؤس -لمحقؽ: محمد نعػيـ العرقسكسػي  -ىػ( ِْٖناصر الديف )ت 
 ـ .ُّٗٗبيركت -األكلى  

ثمػػار القمػػكب فػػي المضػػاؼ كالمنسػػكب،  أبػػي منصػػكر عبػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ  .ٖٙ
القػاىرة  –الطبعػة األكلػى  –دار المعارؼ   -تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  -الثعالبي 
 ـ .ُٓٔٗ

المكتبػػػة  - ىػػػػ(ُّْٔ)ت  مصػػػطفى بػػػف محمػػػد سػػػميـ الغبليينػػػى ، جػػػامع الػػػدركس العربيػػػة .7ٖ
 ـ . ُّٗٗ -ىػ  ُُْْصيدا   –الثامنة كالعشركف  الطبعة -العصرية 

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسػمـ كسػننو كأيامػو  .8ٖ
ىػػػ( ِٔٓالمعركؼ بصحيح البخارم،  محمد بػف إسػماعيؿ أبػك عبػد اهلل البخػارم الجعفػي)ت

السعكدية  –الطبعة األكلى  –دار طكؽ النجاة  -ر بف ناصر الناصر تحقيؽ: محمد زىي -
 ىػ .ُِِْ

الجميس الصالح الكافي كاألنػيس الناصػح الشػافي،  أبػك الفػرج المعػافى بػف زكريػا بػف يحيػى  .9ٖ
دار الكتػب العمميػة  -تحقيؽ: عبد الكريـ سامي الجندم  –ىػ( َّٗالجريرل النيركاني )ت 

 ـ . ََِٓ -ىػ  ُِْٔبيركت   –الطبعة األكلى  –
تحقيػػؽ : محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ  -ىػػػػ( ََْجميػػرة األمثػػاؿ، أبػػي ىػػبلؿ العسػػكرم )ت .ٓٗ

 ـ .ُٖٖٗبيركت    –الطبعة الثانية   -دار الفكر  -كعبد المجيد قطامش
الطبعػػػة   -تحقيػػػؽ : فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة  -الجمػػػؿ فػػػي النحػػػك، الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراىيػػػدم  .ٔٗ

 ـ .ُٓٗٗالخامسة  
حققػو كقػدـ لػو : رمػزم  –ىػػػػػ( ُِّة المغة،  ألبي بكر محمد بف الحسف بػف دريػد )تجمير  .ٕٗ

 ـ .ُٕٖٗبيركت  –دار العمـ لممبلييف  –الطبعة األكلى  –منير بعمبكي 
أبػك محمػد بػدر الػديف حسػف بػف قاسػـ بػف عبػد اهلل بػف ،  الجنى الػداني فػي حػركؼ المعػاني .ٖٗ

فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة كمحمػػػد نػػػديـ تحقيػػػؽ :  – ىػػػػ(ْٕٗعمػػػٌي المػػػرادم المصػػػرم المػػػالكي )ت 
 ـ . ُِٗٗ -ىػ  ُُّْبيركت   –األكلى  الطبعة - دار الكتب العممية  - فاضؿ

 -تحقيػؽ:  إبػراىيـ األبيػارم  -ىػػ( َِٔالجيـ،  أبك عمرك إسحاؽ بػف مػٌرار الشػيباني )ت  .ٗٗ
 -ىػػػ  ُّْٗالقػاىرة  -الييئػػة العامػة لشػػئكف المطػابع األميريػػة -راجعػو: محمػد خمػػؼ أحمػد 

 ـ . ُْٕٗ
دراسػػػة كتحقيػػػؽ :  –حاشػػػية الحمػػػكم عمػػػى شػػػرح القكاعػػػد لمحمػػػد بػػػف عبػػػد العزيػػػز الحمػػػكم  .٘ٗ

ـ،  كىػى رسػالة ماجسػتير فػي قسػـ المغػة العربيػة فػي ََِٔ –ق ُِْٕ –خضر األسػطؿ 
 الجامعة اإلسبلمية بغزة .
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ف عمػػي حاشػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػمكني عمػػى أللفيػػة بػػف مالػػؾ،  أبػك العرفػػاف محمػػد بػػ .ٙٗ
 ُُْٕبيركت    –الطبعة األكلى  –دار الكتب العممية  -ىػ( َُِٔالصباف الشافعي )ت 

 ـ .ُٕٗٗ-ىػ 
الطبعة الثانية  –دار الفكر العربي  -الحديث كالمحدثكف،  محمد محمد أبك زىك رحمو اهلل  .7ٗ

 ىػ .ُّٖٕالقاىرة   –
حققػو كقػدـ  –ىػػػػػ( َّْحركؼ المعاني،  ألبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي)ت .8ٗ

بيػػركت كعمػػاف  –الطبعػػة الثانيػػة  –مؤسسػػة الرسػػالة كدار األمػػؿ  –لػػو : عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد 
 ـ .ُٖٔٗ -ىػػػػػػػ َُْٔ

حسػػػف المحاضػػػرة فػػػي تػػػاريخ مصػػػر كالقػػػاىرة،  عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، جػػػبلؿ الػػػديف  .9ٗ
ء الكتػب العربيػة دار إحيػا -المحقػؽ : محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  -ىػػ( ُُٗالسيكطي )ت 

 ـ . ُٕٔٗ -ىػ  ُّٕٖمصر  -الطبعة األكلى  –عيسى البابي الحمبي كشركاه  -
الحمػػؿ فػػي شػػرح أبيػػات الجمػػؿ،  أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف السػػيد البطميكسػػي )ت  .ٓ٘

القػػػػػاىرة  –الطبعػػػػػة األكلػػػػػى  –الػػػػػدار المصػػػػػرية  - -تحقيػػػػػؽ: مصػػػػػطفى امػػػػػاـ  –ىػػػػػػ( ُِٓ
 ـ .ُٕٗٗ –ق ُّٗٗ

 –دراسػػة كتحقيػػؽ: عبػػد الفتػػاح بػػدكم  –ؿ الػػديف المحمػػي عمػػى قكاعػػد االعػػراب حكاشػػي جػػبل .ٔ٘
ـ كىػػى رسػػالة ماجسػػتير فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية ََِٖ –ق ُِْٗ
 بغزة .

ق( كبيامشػػػػو َٖٖحيػػػػاة الحيػػػػكاف الكبػػػػرل،  كمػػػػاؿ الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف مكسػػػػى الػػػػدميرم )ت  .ٕ٘
دار الفكػر  –كدات،  لزكريػا بػف محمػد القزكينػي عجائب الخمكقات كالحيكانػات كغرائػب المجػ

 بيركت . –
تحقيؽ كشرح : عبػد السػبلـ  –ىػػػ( ِٓٓالحيكاف،  ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ )ت .ٖ٘

 -ىػػػػػ ُّْٖالقػػاىرة   –الطبعػػة الثانيػػة  –مكتبػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي كأكالده  –ىػػاركف 
 ـ .ُٓٔٗ

 –ىػػػػػػػػػ( َُّٗالقػػادر بػػف عمػػػر البغػػدادم)ت خزانػػة األدب كلػػب لبػػػاب لسػػاف العػػرب،  عبػػػد .ٗ٘
ىػػػػػ ُُْٖالقاىرة  –الطبعة الرابعة  –مكتبة الخانجي  –تحقيؽ كشرح : عبد السبلـ ىاركف 

 ـ .ُٕٗٗ -
 -خزانػػػة األدب كغايػػػة األرب،  تقػػػي الػػػديف أبػػػي بكػػػر عمػػػي بػػػف عبػػػد اهلل الحمػػػكم األزرارم  .٘٘

 ـ .ُٕٖٗبيركت  -بعة األكلى  الط -دار كمكتبة اليبلؿ  -تحقيؽ : عصاـ شعيتك 
دار  -تحقيػػػػؽ: محمػػػػد النجػػػػار –ىػػػػػ( ِّٗالخصػػػػائص، ألبػػػػي الفػػػػتح عثمػػػػاف بػػػػف جنػػػػي)ت  .ٙ٘

 بيركت . –الطبعة الثانية  -اليدل
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القػػػػاىرة  –الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب  –الخطػػػػط التكقيفيػػػػة الجديػػػػدة،  عمػػػػي مبػػػػارؾ  .7٘
 ـ .ُٗٔٗ –ق ُّٗٔ

شػر،  محمػد أمػيف بػف فضػؿ اهلل بػف محػب الػديف خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم ع .8٘
 بيركت . –دار صادر  -ىػ( ُُُُبف محمد المحبي الحمكم األصؿ، الدمشقي )ت 

 –تحقيػػػؽ: مصػػػطفى خميػػػؿ  –الػػػدرر فػػػي إعػػػراب أكائػػػؿ السػػػكر،  لمشػػػيخ أحمػػػد السػػػجاعي  .9٘
 ـ .ُٕٕٗ –ق ُُْٕالطبعة األكلى 

 –دار المعرفػة  –ألحمػد الشػنقيطي  الدرر المكامع عمى ىمع اليكامػع شػرح جمػع الجكامػع،  .ٓٙ
 ـ .ُٕٗٗ –ق ُّّٗبيركت  –الطبعة الثانية 

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة،  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمػد بػف أحمػد بػف  .ٔٙ
مجمػػػس دائػػػرة  -تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد المعيػػػد ضػػػاف  –ىػػػػػػ( ِٖٓحجػػػر العسػػػقبلني )المتكفػػػت

 ـ .ُِٕٗ -ىػ ُِّٗاليند  –نية الطبعة الثا –المعارؼ العثمانية 
درسان نحكيػان ُّٖ –دركس شرح األلفية،   أبك عبد اهلل أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي  .ٕٙ

. 
تحقيؽ : محمد  -دالئؿ اإلعجاز،  أبك بكر عبدالقاىر بف عبدالرحمف بف محمد الجرجاني  .ٖٙ

 ـ .ُٓٗٗبيركت  –الطبعة األكلى  -دار الكتاب العربي -التنجي 
المػػػذىب فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف عممػػػاء المػػػذىب،  إبػػػراىيـ بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد، ابػػػف الػػػديباج  .ٗٙ

دار التػراث  -تحقيؽ كتعميؽ: محمد األحمػدم  -ىػ( ٕٗٗفرحكف، برىاف الديف اليعمرم )ت
 القاىرة . -لمطبع كالنشر

تحقيػػؽ:  -ىػػػ( َّٓديػػكاف األدب،  أبػػك إبػػراىيـ إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ بػػف الحسػػيف الفػػارابي)ت .٘ٙ
 –مؤسسػػػة دار الشػػػعب لمصػػػحافة  -مراجعػػػة: إبػػػراىيـ أنػػػيس  -مختػػػار عمػػػر  دكتػػػكر أحمػػػد

 ـ . ََِّ -ىػ  ُِْْالقاىرة 
الطبعػة  –دار الجبػؿ  –ديكاف امرئ القػيس،  حققػو كبكبػو كشػرح كضػبطو : حنػا الفػاخكرم  .ٙٙ

 ـ .ُٖٗٗ –ق َُْٗبيركت  –األكلى 
ىػػ( ُُٕٔالغػزم )ت  ديكاف اإلسبلـ،  شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبػد الػرحمف بػف .7ٙ

ىػػ  ُُُْبيػركت  –الطبعة األكلى  –دار الكتب العممية  -المحقؽ: سيد كسركم حسف  -
 ـ . َُٗٗ -

دار المعػػػارؼ  –تحقيػػػؽ : نعمػػػاف طػػػو  –ىػػػػػ( َُُديػػػكاف جريػػػر بػػػف عطيػػػة اليربػػػكعي )ت .8ٙ
 القاىرة كبيركت . –الطبعة الثالثة  –كصادر 

هلل بػػف سػػيؿ بػػف سػػعيد بػػف يحيػػى بػػف ميػػراف ديػػكاف المعػػاني، أبػػك ىػػبلؿ الحسػػف بػػف عبػػد ا .9ٙ
 بيركت . –دار الجيؿ -ىػ( ّٓٗالعسكرم )ت 
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ذيػػؿ التقييػػد فػػي ركاة السػػنف كاألسػػانيد،  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عمػػي، تقػػي الػػديف، أبػػك الطيػػب  .7ٓ
دار الكتػب العمميػة  -تحقيػؽ: كمػاؿ يكسػؼ الحػكت  -ىػػ( ِّٖالمكي الحسني الفاسي )ت 

 ـ .َُٗٗ-ىػَُُْبيركت  –الطبعة األكلى  –
ذيػػػؿ تػػػذكرة الحفػػػاظ،  شػػػمس الػػػديف أبػػػك المحاسػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػف بػػػف حمػػػزة  .7ٔ

بيػركت  –الطبعػة األكلػى  –دار الكتػب العمميػة  -ىػػ( ٕٓٔالحسيني الدمشقي الشافعي )ت 
 ـ .ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

 –كزارة اإلعػػػبلـ  –تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عبػػػاس  –ىػػػػػػػ( ُْديػػػكاف لبيػػػد بػػػف ربيعػػػة العػػػامرم )ت .7ٕ
 ـ .ُْٔٗالككيت  –لطبعة الثانية ا

 -مؤسسػػػػة األعممػػػػي -ىػػػػػ(  ّٖٓربيػػػػع األبػػػػرار كنصػػػػكص األخيارجػػػػار اهلل الزمخشػػػػرم)ت .7ٖ
 ىػ . ُُِْبيركت  -الطبعة األكلى 

مجمػػة جامعػػة أـ  –كمػػا يتعمػػؽ بيػػا، حسػػاف بػػف عبػػد اهلل الغنيمػػاف « ال ًسػػيَّما»رسػػالة أحكػػاـ  .7ٗ
 .  ِْ-ُٗالعدد  –القرل 

مصػر،  أبػك الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر رفع اإلصػر عػف قضػاة  .7٘
الطبعػػة  –مكتبػػة الخػػانجي  -تحقيػػؽ: الػػدكتكر عمػػي محمػػد عمػػر -ىػػػ( ِٖٓالعسػػقبلني )ت

 ـ . ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖالقاىرة  –األكلى 
سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر،  محمد خميؿ بف عمػي بػف محمػد بػف محمػد مػراد  .7ٙ

الطبعػػة  -دار البشػػائر اإلسػػبلمية،ك دار ابػػف حػػـز  -ىػػػ( َُِٔت الحسػػيني، أبػػك الفضػػؿ )
 ـ . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالقاىرة   -الثالثة

سمط الآللي في شرح أمالي القاؿ : م كذيػؿ الآللػي،  ألبػي عبيػد عبػد اهلل بػف عبػد العزيػز  .77
الطبعػػة  –دار الحػػديث  –تحقيػػؽ : عبػػد العزيػػز الميمنػػي  –ىػػػػػ(  ْٖٕالبكػػرم األندلسػػي )ت

 ـ .ُْٖٗبيركت  –ثانية ال
السػػػػمكؾ لمعرفػػػػة دكؿ الممػػػػكؾ،  أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف عبػػػػد القػػػػادر، أبػػػػك العبػػػػاس الحسػػػػيني  .78

دار الكتػب   -تحقيؽ: محمد عبد القػادر عطػا  –ىػ( ْٖٓالعبيدم، تقي الديف المقريزم )ت
 ـ .ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖبيركت   -الطبعة األكلى  –العممية 

لحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى الخراسػػاني البييقػػي )ت السػػنف الكبػػرل،  أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف ا .79
  -الطبعػػػػة الثالثػػػػة  –دار الكتػػػػب العمميػػػػة  -تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد القػػػػادر عطػػػػا  -ىػػػػػ( ْٖٓ

 ـ . ََِّ -ىػ  ُِْْبيركت  
 –تحقيؽ: حسف ىنداكم  -ىػ(ِّٗسر صناعة اإلعراب،  ألبي الفتح عثماف بف جني)ت  .8ٓ

 ـ .ُٖٓٗدمشؽ  –دار القمـ 
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 –ىػػػػ( ْٖٕبلء،  لشػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عثمػػػاف الػػػذىبي )ت سػػػير أعػػػبلـ النػػػب .8ٔ
بيػركت  -الطبعة الحػادم عشػرة –مؤسسة الرسالة  –تحقيؽ: حسيف األسد كشعيب األنؤكط 

 ـ .ََُِ -ىػ ُِِْ
شػػػػػػػػػذرات الػػػػػػػػػذىب فػػػػػػػػػي أخبػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف ذىػػػػػػػػػب،ألبي الفػػػػػػػػػبلح عبػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػاد  .8ٕ

 .بيركت  –دار اآلفاؽ الجديدة  -ىػ(َُٖٗالحنبمي)ت
عمػػى ألفيػػة بػػف  -ىػػػ(ٕٗٔشػػرح ابػػف عقيػػؿ، لبيػػاء الػػديف بػػف عقيػػؿ المصػػرم اليمػػذاني )ت  .8ٖ

دار  –ىػػػػػػ( ُِّٗبتحقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد)ت –مالػػؾ كمعػػو منحػػة الجميػػؿ 
 ـ .َُٖٗ -ىػََُْالقاىرة –التراث 

 –ىػػػػػ( ُٖٔشػػػرح أبيػػػات المفصػػػؿ كالمتكسػػػط،  لعمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الجرجػػػاني )ت  .8ٗ
 -ىػػػػػػ ُُِْبيػػػػركت  –الطبعػػػػة األكلػػػػى  –دار البشػػػػائر  –حقيػػػػؽ: عبػػػػد الحميػػػػد الكبيسػػػػي ت

 ـ .َََِ
شػػرح األشػػمكني عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ،  أبػػك الحسػػف نػػكر الػػديف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عيسػػى  .8٘

بيػػػػػػركت  –الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى  –دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة  -ىػػػػػػػ( ََٗاأليٍشػػػػػػميكني الشػػػػػػافعي )ت
 ـ . ُٖٗٗ -ىػُُْٗ

عمػى التكضػيح أك التصػريح بمضػمكف التكضػيح فػي النحػك،  خالػد بػف عبػد  شرح التصػريح .8ٙ
اهلل بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد الجرجػػاكٌم األزىػػرم، زيػػف الػػديف المصػػرم، ككػػاف يعػػرؼ بالكقػػاد 

 ـ .َََِ -ىػُُِْبيركت  –الطبعة األكلى  –دار الكتب العممية  -ىػ( َٓٗ)ت
 -ىػ( َِٓحمد الشيبانٌي التبريزم)ت شرح ديكاف الحماسة،  أبك زكريا يحيى بف عمي بف م .87

 بيركت . –دار القمـ 
شػػرح ديػػكاف الحماسػػة،  أبػػك عمػػى أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزكقػػي األصػػفياني )ت  .88

دار الكتػب  -تحقيؽ : غريد الشيخ كضع فيارسو العامة: إبػراىيـ شػمس الػديف  –ىػ(  ُِْ
 ـ . ََِّ -ىػ ُِْْبيركت  -الطبعة األكلى  –العممية 

 –الطبعػة األكلػػى  –مطبعػة الصػاكم –ح ديػكاف الفػرزدؽ،  جمػع كتعميػؽ: عبػد الصػاكم شػر  .89
 ـ .ُٖٕٗ -ىػػ ُّٔٓالقاىرة 

شػػرح ديػػكاف المتنبػػي،  أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الكاحػػدم النيسػػابكرم  .9ٓ
 بيركت  . –دار الكتب العممية  –ىػ( ْٖٔالشافعي )المتكت

تحقيػؽ:  –ىػػػ( ٖٔٔبػف الحسػف الرضػي االسػتراباذم)ت شرح الرضػي عمػى الكافيػة،  محمػد .9ٔ
 ـ .ُٖٕٗ -ىػػ ُّٖٗليبيا  –منشكرات جامعة قار يكنس  –عمر يكسؼ 
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شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب،  حسػػف بػػف محمػػد بػػف شػػرؼ شػػاه الحسػػيني األسػػتراباذم، ركػػف  .9ٕ
مكتبػة الثقافػة الدينيػة  -تحقيػؽ: عبػد المقصػكد محمػد عبػد المقصػكد   –ىػ( ُٕٓالديف )ت 

 ـ .ََِْ -ىػ ُِْٓالقاىرة    –الطبعة األكلي  -
 –منشكرات دار مكتبػة الحيػاة  –ىػػ( ُُٗشرح شكاىد المغني،  لجبلؿ الديف السيكطي )ت .9ٖ

 بيركت .
عنيػػت  -ىػػػ( َِٓشػػرح القصػػاًئد العشػػر،  أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف عمػػي الشػػيبانٌي التبريػػزم)ت .9ٗ

 ُِّٓالقاىرة  –دارة الطباعة المنيرية إ -بتصحيحيا كضبطيا كالتعميؽ عمييا لممرة الثانية 
 ىػ .

 -أبػػك محمػػد عبػػد اهلل جمػػاؿ الػػديف بػػف ىشػػاـ األنصػػارم  -شػػرح قطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدل  .9٘
القػػاىرة   –الطبعػػة الحاديػػة عشػػرة  -دار الفكػػر  -تحقيػػؽ : محمػػد محيػػى الػػديف عبػػد الحميػػد

 ق . ُّّٖ
ف عبػػػد اهلل ابػػػف مالػػػؾ الطػػػائي شػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية،  أبػػػك عبػػػد اهلل جمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػ .9ٙ

جامعػة أـ القػرل مركػز البحػػث  -تحقيػؽ: عبػد المػنعـ أحمػد ىريػدم  -ىػػ( ِٕٔالجيػاني)ت 
حيػػاء التػػراث اإلسػػبلمي كميػػة الشػػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية   -الطبعػػة األكلػػى  –العممػػي كا 

 مكة المكرمة .
لممػؾ بػف سػممة األزدم شرح معاني اآلثار،  أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد ا .97

حققػػو كقػػدـ لػػو: محمػػد زىػػرم النجػػار  -ىػػػ( ُِّالحجػػرم المصػػرم المعػػركؼ بالطحػػاكم )ت
راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:  يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي  -كمحمد سيد جاد الحؽ 

 ـ . ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالقاىرة  –الطبعة األكلى  -عالـ الكتب  -
حققو كأتػـ شػرحو:  –ىػ( ْٖٔاهلل الحسف بف أحمد الزكزني )ت شرح المعمقات السبع،  عبد .98

 ـ .ََُِ -ىػ ُِِْبيركت  –الطبعة األكلى  –المكتبة العصرية  -محمد الفاضمي  
 –مكتبػة المتنبػي  -ىػػ(ّْٔشرح المفصؿ، لمكفؽ الديف بف يعيش بف عمي بف يعػيش )ت  .99

 القاىرة .
 -دار الحػػديث  –ىػػػػػ( ِٕٔبػػف قتيبػة )تالشػعر كالشػعراء،  ألبػي محمػػد عبػد اهلل بػف مسػمـ  .ٓٓٔ

 ىػ . ُِّْالقاىرة 
شػػػعراء النصػػػرانية،  جمعػػػو ككقػػػؼ عمػػػى طبعػػػة كتصػػػحيحو: رزؽ اهلل بػػػف يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد  .ٔٓٔ

  -مطبعػػػػػػة اآلبػػػػػػاء المرسػػػػػػميف اليسػػػػػػكعييف -ىػػػػػػػ( ُّْٔالمسػػػػػػيح بػػػػػػف يعقػػػػػػكب شػػػػػػيخك )ت 
 ـ . َُٖٗبيركت

،  نشكاف بف س .ٕٓٔ ىػ( ّٕٓعيد الحميرل اليمني )ت شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
دار  -مطيػػر بػػف عمػػي اإلريػػاني كيكسػػؼ محمػػد عبػػد اهلل  -حسػػيف بػػف عبػػد اهلل العمػػرم  -
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ـ  ُٗٗٗ -ىػػػػ  َُِْبيػػػركت كدمشػػػؽ  –الطبعػػػة األكلػػػى  -الفكػػػر المعاصػػػر كدار الفكػػػر 
.صػػػبح األعشػػػى فػػػي صػػػناعة اإلنشػػػاء،  أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد الفػػػزارم القمقشػػػندم ثػػػـ 

 بيركت . -دار الكتب العممية -ىػ( ُِٖ)ت القاىرم 
الطبعػة  –مؤسسة الرسػالة  -ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ،  محمد عبد العزيز النجار .ٖٓٔ

 ـ .ََُِ -ىػ ُِِْبيركت  –األكلى 
الضػػكء البلمػػع ألىػػؿ القػػرف التاسػػع،   شػػمس الػػديف أبػػك الخيػػر محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف  .ٗٓٔ

منشػػكرات دار مكتبػػة  -ىػػػ( َِٗد السػػخاكم )ت محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عثمػػاف بػػف محمػػ
 بيركت . –الحياة 

إشػراؼ: مكتػب البحػكث كالدراسػات  –ىػػ( ِٕٕطبقات الشافعية،  جماؿ الديف اإلسنكم )ت .٘ٓٔ
 ـ .ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔبيركت  –الطبعة األكلى  –كدار الفكر 

تقػػي طبقػات الشػافعية،  أبػك بكػػر بػف أحمػد بػػف محمػد بػف عمػر األسػػدم الشػيبي الدمشػقي،  .ٙٓٔ
 –عػالـ الكتػب  -تحقيػؽ: الحػافظ عبػد العمػيـ خػاف  –ىػػ( ُٖٓالديف ابف قاضػي شػيبة )ت 

 ىػ . َُْٕبيركت   –الطبعة األكلى 
 -ىػػػ( ُٕٕطبقػػات الشػػافعية الكبػػرل،  تػػاج الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف تقػػي الػػديف السػػبكي )ت  .7ٓٔ

النشػػػػر ىجػػػػر لمطباعػػػػة ك  -المحقػػػػؽ:  محمػػػػكد محمػػػػد الطنػػػػاحي كعبػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد الحمػػػػك 
 ىػ .ُُّْالقاىرة  –الطبعة الثانية  -كالتكزيع 

 –شػػػرح : محمػػػكد شػػػػاكر  –ىػػػػػ( ُِّطبقػػػات فحػػػكؿ الشػػػعراء،  البػػػف سػػػػبلـ الجمحػػػي )ت .8ٓٔ
 ـ .ُِٖٗ -ىػػ َُِْالقاىرة  –الطبعة األكلى كالثانية  –مطبعة المدني 

عػركؼ بػابف الطبقات الكبرل،  أبك عبد اهلل محمد بػف سػعد بػف منيػع الياشػمي البغػدادم الم .9ٓٔ
الطبعػػػة  –دار الكتػػػب العمميػػػة   -تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا  -ىػػػػ( َِّسػػػعد )ت 
 ـ . َُٗٗ -ىػ  َُُْبيركت   -األكلى 

تحقيػػػؽ: عمػػػي  -ىػػػػ( ْٓٗطبقػػػات المفسػػػريف،  لشػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف عمػػػي الػػػداكدم )ت .ٓٔٔ
 ـ .ُْٗٗ -ىػ ُُُْٓالقاىرة  –الطبعة الثانية  –مكتبة كىبة  –محمد عمر 

تحقيػػؽ: سػػميماف بػػف صػػالح  –ىػػػػ( َُٖٗبقػػات المفسػػريف،  أحمػػد بػػف محمػػد األدنػػركم  )ط .ٔٔٔ
ـ ُٕٗٗ -ىػػػػػ ُُْٕالمدينػة المنػكرة   –الطبعػة األكلػى  –مكتبة العمكـ كالحكػـ  –الخزعي 

. 
 –ىػػ( ُٖٓطبقات النحاة كالمغػكييف،  لتقػي الػديف ابػف قاضػي شػيبة األسػدم الشػافعي )ت  .ٕٔٔ

 ـ .ُْٕٗ-ـُّٕٗالنجؼ  –عة النعماف مطب –تحقيؽ: محسف غياض 
تحقيػػػؽ:  -ىػػػػ(ّٕٗطبقػػػات النحػػػكييف كالمغػػػكييف، ألبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف الحسػػػف الزبيػػػدم)ت .ٖٔٔ

 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْْالقاىرة  –الطبعة الثانية  -دار المعارؼ –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 
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تحقيػػػؽ: أبػػػك ىػػػاجر محمػػػد  -ىػػػػ(ْٖٕالعبػػػر فػػػي خبػػػر مػػػف غبر،لشػػػمس الػػػديف الػػػذىبي )ت .ٗٔٔ
 -ىػػػػػَُْٓبيػػػػركت  –الطبعػػػػة األكلػػػػى  –دار الكتػػػػب العمميػػػػة  –سػػػػعيد بسػػػػيكني زغمػػػػكؿ كال

 ـ.ُٖٓٗ
عجائػػػػب اآلثػػػػػار فػػػػػي التػػػػراجـ كاألخبػػػػػار،  عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػف حسػػػػػف الجبرتػػػػػي المػػػػػؤرخ )ت  .٘ٔٔ

 بيركت . –دار الجيؿ  -ىػ( ُِّٕ
العقد الفريد،   أبك عمر، شياب الػديف أحمػد بػف محمػد بػف عبػد ربػو ابػف حبيػب ابػف حػدير  .ٙٔٔ

الطبعػػة  –دار الكتػػب العمميػػة  -ىػػػ( ِّٖبػػف سػػالـ المعػػركؼ بػػابف عبػػد ربػػو األندلسػػي )ت 
 ىػ . َُْْبيركت   –األكلى 

العمػػػػػدة فػػػػػي محاسػػػػػف الشػػػػػعر كآدابػػػػػو كنقػػػػػده،  ألبػػػػػي عمػػػػػي الحسػػػػػف بػػػػػف رشػػػػػيؽ القيركانػػػػػي  .7ٔٔ
الطبعػة  –دار الجبؿ  –حققو كفصمو كعمؽ عميو : محيي الديف عبد الحميد  –ىػػ( ْٔٓ)ت

 ـ .ُُٖٗ -ىػػػ َُُْبيركت  –سة الخام
بػػػػراىيـ  –ىػػػػػ( َُٕالعػػػػيف،  لمخميػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد الفراىيػػػػدم ) .8ٔٔ تحقيػػػػؽ : ميػػػػدم المخزكمػػػػي كا 

 القاىرة . –دار كمكتبة اليبلؿ  –السامرائي
غاية النياية في طبقات القراء،  شمس الديف أبك الخير ابػف الجػزرم، محمػد بػف محمػد بػف  .9ٔٔ

 ىػ  . ُُّٓالقاىرة   –مكتبة ابف تيمية  -ستراشر عني بنشره : برج –ىػ( ّّٖيكسؼ )ت 
تحقيػؽ : عبػد  -غريب الحديث،  أبك سميماف حمد بف محمػد بػف إبػراىيـ الخطػابي البسػتي  .ٕٓٔ

 ق.َُِْمكة المكرمة   -جامعة أـ القرل  -الكريـ إبراىيـ العزباكم 
دار الكتب  -ىػ( ِٕٔعيكف األخبار،  أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت  .ٕٔٔ

 ىػ . ُُْٖبيركت –العممية 
 – ىػػ(ِِْأبػك عيبيػد القاسػـ بػف سػبٌلـ بػف عبػد اهلل اليػركم البغػدادم )ت ،  غريب الحػديث .ٕٕٔ

 –األكلػػى  الطبعػػة  -مطبعػػة دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة  - محمػػد عبػػد المعيػػد خػػافتحقيػػؽ: 
 ـ . ُْٔٗ -ىػ  ُّْٖحيدر آباد 

رج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الجػػػكزم )ت جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الفػػػ،  غريػػػب الحػػػديث .ٖٕٔ
 –الطبعػة األكلػى   -دار الكتػب العمميػة  - تحقيؽ: عبد المعطي أميف القمعجي – ىػ(ٕٗٓ

 ـ . ُٖٓٗ –ق َُْٓ بيركت 
الغصػػف الػػداني فػػي ترجمػػة كحيػػاة الشػػيخ عبػػد الػػرحمف التنبلنػػي،  أبػػك عبػػد اهلل محمػػد عبػػد  .ٕٗٔ

عػالـ القبمػكم الجزائػرم المػالكي الشػيير بالشػيخ بػام القادر بف محمد بف المختار بف أحمػد ال
 ـ .ََِْالجزائر   –مطبعة دار ىكمو  -ىػ( َُّْبمعالـ )ت
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أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمػد، الزمخشػرم جػار ،  الفائؽ في غريب الحديث كاألثر .ٕ٘ٔ
ة دار المعرفػ -عمي محمد البجػاكم كمحمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  تحقيؽ : -ىػ(ّٖٓاهلل )ت 

 بيركت . –الطبعة الثانية  –
مكتبػػة  -فػػتح رب البريػػة فػػي شػػرح نظػػـ اآلجركميػػة،  أحمػػد بػػف عمػػر بػػف مسػػاعد الحػػازمي  .ٕٙٔ

 ـ  . ََُِ -ىػ  ُُّْمكة المكرمة   -الطبعة األكلى  –األسدم 
فتح الرؤكؼ بشرح ما جاء عمى مفعػؿ كنحػكه مػف المصػادر كاسػـ الزمػاف كالمكػاف،  لمشػيخ  .7ٕٔ

ق َُُْ –الطبعػة األكلػى  –مطبعػة الحسػيف  –يػؽ: جػابر المبػارؾ تحق –أحمد السجاعي 
 ـ .ُٖٗٗ –

تحقيػػؽ:  –فػػتح الممػػؾ الجميػػؿ شػػرح قصػػيدة امػػرئ القػػيس الضػػميؿ،  لمشػػيخ احمػػد السػػجاعي  .8ٕٔ
 ـ .ُٔٗٗ -ىػػ ُُْٔغزة  –الطبعة األكلى  –مطبعة المقداد  –محمكد العامكدم 

ات سػػيبكيو )يتعقػػب المؤلػػؼ عمػػى ابػػف فرحػػة األديػػب فػػي الػػرد عمػػى ابػػف السػػيرافي شػػرح أبيػػ .9ٕٔ
ألبػػػك  -ىػػػػ(   َُٖىػػػػ(  فػػػي شػػػرحو لػػػبعض أبيػػػات كتػػػاب سػػػيبكيو )ت  ّٖٔالسػػػيرافي )ت 

دار نيضػػػة  –ىػػػ( َّْمحمػػد الحسػػف بػػػف أحمػػد األعرابػػػي الممقػػب باألسػػكد الغنػػػدجاني )ت 
 القاىرة . –مصر 

الطبعػة  –الخػانجي مكتبػة  –ىػػػػػػػػػ( ُِِْفصكؿ في فقػة العربيػة،  رمضػاف عبػد التػكاب)ت .ٖٓٔ
 ـ .ُٕٖٗ -ىػػ َُْٖالقاىرة  –الثالثة 

فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػامع الصػػػغير،  زيػػػف الػػػديف محمػػػد المػػػدعك بعبػػػد الػػػرؤكؼ بػػػف تػػػاج  .ٖٔٔ
المكتبػػة -ىػػػ( َُُّالعػػارفيف بػػف عمػػي بػػف زيػػف العابػػديف الحػػدادم ثػػـ المنػػاكم القػػاىرم )ت 

 ىػػ .ُّٔٓمصر  -الطبعة األكلى   -التجارية الكبرل 
ت الكفيات،  محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بػف شػاكر بػف ىػاركف بػف شػاكر فكا .ٕٖٔ

الطبعػػة   -دار صػػادر  -المحقػػؽ: إحسػػاف عبػػاس  -ىػػػ( ْٕٔالممقػػب بصػػبلح الػػديف )ت 
 ـ .ُّٕٗبيركت  –األكلى 

فػػيض نشػػػر االنشػػػراح مػػف ركض طػػػي االقتػػػراح،  أبػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػف الطيػػػب الفاسػػػي  .ٖٖٔ
أعػػػبله : االقتػػػراح فػػػي أصػػػكؿ النحػػػك كجدلػػػو،  جػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي  ىػػػػػػػػػ( كفػػػيَُُٕ)ت
دار البحػكث لمدراسػات اإلسػبلمية  –تحقيػؽ كشػرح : محمػكد يكسػؼ فجػاؿ  -ىػ(   ُُٗ)ت

حياء التراث   ـ .ََِِ -ىػػػػػػػ ُِْْاإلمارات العربية المتحدة  –الطبعة الثانية  –كا 
ػٌي بػف فيرس الفيارس كاألثبات كمعجػـ المعػاجـ كالمشػي .ٖٗٔ ٍبػد الحى خات كالمسمسػبلت،  محمػد عى

 -ىػػػ( ُِّٖعبػػد الكبيػػر ابػػف محمػػد الحسػػني اإلدريسػػي، المعػػركؼ بعبػػد الحػػي الكتػػاني )ت 
 ـ .ُِٖٗبيركت  -الطبعة الثانية  –دار الغرب اإلسبلمي  -المحقؽ: إحساف عباس 
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تحقيػػػؽ:  –ىػػػػػػػػػ( ُٕٖالقػػػامكس المحػػػيط،  مجػػػد الػػػديف محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الفيركزآبػػػادم )ت .ٖ٘ٔ
مؤسسػػة  -بإشػػراؼ: محمػػد نعػػيـ العرقسيكسػػي  -مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة 

 ـ .  ََِٓ -ىػ  ُِْٔبيركت  -الطبعة الثامنة  -الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
تحقيػػػؽ:  -ىػػػػ( ِٖٓالكامػػػؿ فػػػي المغػػػة كاألدب،  ألبػػػي العبػػػاس محمػػػد بػػػف يزيػػػد المبػػػرد )ت .ٖٙٔ

 -ىػػػػػػػ ُُْٕالقػػػاىرة  –الطبعػػػة الثالثػػػة  –دار الفكػػػر العربػػػي  - محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ
 ـ .ُٕٗٗ

تحقيػؽ كشػرح: عبػػد  -ىػػ(َُٖالكتػاب ، ألبػي بشػر عمػرك بػػف عثمػاف بػف قنبػر سػػيبكيو)ت  .7ٖٔ
 ـ .ُٖٖٗ -ىػَُْٖالقاىرة  –الطبعة الثالثة  -مكتبة الخانجي –السبلـ ىاركف 

دار الكتػػػب  –ىػػػػػػ( َُٕٔفػػػة )تكشػػػؼ الظنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كالفنػػػكف،  لحػػػاجي خمي .8ٖٔ
 ـ .ُِٗٗ -ىػػػػ ُُّْبيركت  –العممية 

الكنػػز المغػػكم فػػي المىسىػػف العربػػي،  أبػػك يكسػػؼ يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ المعػػركؼ بػػابف السػػكيت  .9ٖٔ
 القاىرة . –مكتبة المتنبي  -تحقيؽ:  أكغست ىفنر  -ىػ( ِْْ)ت

مؤسسػػة  -د المصػػرممحمػػ -تحقيػػؽ: عػػدناف دركيػػش   -الكميػػات،   ألبػػى البقػػاء الكفػػكمى  .ٓٗٔ
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ -بيركت  -الرسالة 

لسػػاف العػػرب،  أبػػك الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػى جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر األنصػػارم  .ٔٗٔ
 ىػ . ُُْْبيركت -الطبعة الثالثة  –دار صادر –ىػػػ( ُُٕاإلفريقي )ت

ف محمػػد بػػف المثػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر،  أبػػي الفػػتح ضػػياء الػػديف نصػػر اهلل بػػ .ٕٗٔ
المكتبػػة   -تحقيػػؽ : محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد  -محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ المكصػػمي 

 ـ .ُٓٗٗبيركت،   -العصرية 
تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ  –ىػػػ( ُِٗمجػػالس ثعمػػب،  ألبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف يحيػػى ثعمػػب)ت  .ٖٗٔ

 ـ .ُٗٔٗ -ىػ ُّٕٖالقاىرة  –الطبعة الثانية  -دار المعارؼ –ىاركف 
 - ىػػ(ُٖٓأبك الفضػؿ أحمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ الميػداني النيسػابكرم )ت اؿمجمع األمث .ٗٗٔ

 بيركت . –دار المعرفة  : محمد محيى الديف عبد الحميدتحقيؽ
دراسػػػة  –ىػػػػػػػػػػػ( ّٓٗمجمػػػؿ المغػػػة،  ألبػػػي الحسػػػيف أحمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػا الػػػرازم )ت .٘ٗٔ

ـ ُٖٔٗ -ىػػػػ َُْٔبيركت  –الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة  –كتحقيؽ : زىير سمطاف 
. 

 –ىػػ( ِّٕالمختصر في أخبار البشر،  لمممؾ المؤيد عماد الديف إسماعيؿ أبػي الفػداء )ت .ٙٗٔ
 بيركت . –دار المعرفة 
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تحقيػػؽ: :  –ىػػػ( ْٖٓالمخصػػص،  أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيده المرسػػي )ت  .7ٗٔ
ىػػػػ ُُْٕبيػػػركت   -لػػػى الطبعػػػة األك  –دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػي   -خميػػؿ إبػػػراىـ  جفػػػاؿ 

 ـ .ُٔٗٗ
المحكػػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ،  ألبػػػػي الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف سػػػػيده األندلسػػػػي )ت  .8ٗٔ

بيػركت  –الطبعػة األكلػى  –دار الكتػب العمميػة  –تحقيؽ: عبػد الحميػد ىنػداكم  –ىػػػػ( ْٖٓ
 ـ .َََِ -ىػػػػ ُُِْ

 ىػػ(ُِْٔؼ )ت أحمػد شػكقي عبػد السػبلـ ضػيؼ الشػيير بشػكقي ضػي،  المدارس النحكية .9ٗٔ
 القاىرة . –دار المعارؼ  -

مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة مػا يعتبػر مػف حػكادث الزمػاف،  عبػد اهلل بػف سػعد بػف  .ٓ٘ٔ
القػاىرة  –الطبعػة الثانيػة  –دار الكتػاب اإلسػبلمي  –ىػػػػ( ٖٕٔعمي بف سػميماف اليػافعي )ت

 ـ .ُّٗٗ -ىػػػػ ُُّْ
عث بف إسػحاؽ بػف بشػير بػف شػداد بػف عمػرك األزدم المراسيؿ،  أبك داكد سميماف بف األش .ٔ٘ٔ

الطبعػة األكلػى  –مؤسسة الرسالة  -المحقؽ: شعيب األرناؤكط  -ىػ( ِٕٓالسًِّجٍستاني )ت 
 ق .َُْٖبيركت  –

عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي )ت ،  المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا .ٕ٘ٔ
 بيػػػركت -الطبعػػػة األكلػػػى –كتػػػب العمميػػػة دار ال - فػػػؤاد عمػػػي منصػػػكرتحقيػػػؽ:  – ىػػػػ(ُُٗ

 . ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيػر ، أحمػد بػف محمػد بػف عمػي الفيػكمي ثػـ الحمػكم،  .ٖ٘ٔ

 بيركت . –المكتبة العممية  - ىػ(َٕٕأبك العباس )ت 
بػف المصنؼ في األحاديث كاآلثار،  أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمػد بػف إبػراىيـ  .ٗ٘ٔ

مكتبػة الرشػد  -المحقػؽ: كمػاؿ يكسػؼ الحػكت  -ىػػ( ِّٓعثماف بف خكاستي العبسػي )ت 
 ق .َُْٗالرياض -الطبعة األكلى  -

المعػػاني الكبيػػر فػػي أبيػػات المعػػاني،  أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينكرم )ت  .٘٘ٔ
ي عبػػػد الػػػرحمف بػػػف يحيػػػى بػػػف عمػػػ -ىػػػػ( ُّّٕتحقيػػػؽ: سػػػالـ الكرنكػػػكم )ت  –ىػػػػ( ِٕٔ

الطبعػػة  -مطبعػػة دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة ك دار الكتػػب العمميػػة  -ىػػػ( ُّٖٔاليمػػاني )ت
 ـ .ُْٗٗ  -ىػ َُّٔاليند ربيركت  –األكلى 

معجػـ األدبػػاء،  ألبػػي عبػػد اهلل شػػياب الػػديف يػاقكت بػػف عبػػد اهلل الحمػػكم الركمػػي البغػػدادم  .ٙ٘ٔ
 ـ .َُٖٗ-ىػََُْبيركت  -الطبعة الثالثة  -دار الفكر  -ىػ( ِٔٔ)ت
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بتصػحيح  -ىػ(  ّْٖمعجـ الشعراء،  لئلماـ أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني )ت .7٘ٔ
الطبعػػػة  –مكتبػػػة القدسػػػي كدار الكتػػػب العمميػػػة  -كتعميػػػؽ : األسػػػتاذ الػػػدكتكر ؼ . كرنكػػػك 

 ـ . ُِٖٗ -ىػ  َُِْبيركت  -الثانية 
بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز معجػػـ الشػػيكخ الكبيػػر،  شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد  .8٘ٔ

الطبعػة  –مكتبػة الصػديؽ  -المحقػؽ: الػدكتكر محمػد الحبيػب الييمػة  -ىػػ(ْٖٕالذىبي )ت 
 ـ . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطائؼ -األكلى 

 -ىػ( ُُّٓمعجـ المطبكعات العربية كالمعربة،  يكسؼ بف إلياف بف مكسى سركيس )ت  .9٘ٔ
 ـ . ُِٖٗ -ىػ  ُّْٔمصر  -مطبعة سركيس 

دار إحيػػاء التػػراث  -ىػػ( َُْٖف تػراجـ مصػػنفي الكتػب، عمػػر رضػا كحالػػة )معجػـ المػػؤلفي .ٓٙٔ
 بيركت . -العربي

معرفة السنف كاآلثػار،  أبػك بكػر أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى الخراسػاني البييقػي  .ٔٙٔ
 –الطبعػػػػة األكلػػػػى  –دار الكفػػػػاء  -تحقيػػػػؽ: عبػػػػد المعطػػػػي أمػػػػيف قمعجػػػػي  –ىػػػػػ( ْٖٓ)ت 

 ـ .ُُٗٗ -ىػ ُُِْالمنصكرة 
غنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب،  جمػػاؿ الػػديف أبػػك محمػػد عبػػداهلل بػػف يكسػػؼ بػػف ىشػػاـ م .ٕٙٔ

الطبعة  -دار الفكر   -تحقيؽ : مازف المبارؾ كمحمد عمي حمداهلل  -ىػػ( ُٕٔاألنصارم)
 ـ .ُٖٓٗبيركت  –السادسة 

،  ألحمػػػد بػػػف مصػػػطفى الشػػػيير  .ٖٙٔ مفتػػػاح السػػػعادة كمصػػػباح السػػػيادة فػػػي مكضػػػكعات العمػػػـك
 -ىػػ َُْٓبيػركت  –الطبعػة األكلػى  –دار الكتب العممية   -ىػ( ٖٔٗم زاده )بطاش كبر 
 ـ .ُٖٓٗ

 -ىػػػ( ّٖٓالمفصػػؿ فػػي صػػنعة اإلعػػراب،  أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك الزمخشػػرم )ت  .ٗٙٔ
 ـ .ُّٗٗبيركت  –الطبعة األكلى  –مكتبة اليبلؿ  -تحقيؽ: عمي بك ممحـ 

دار  –كر بشػػرح الشػػكاىد الكبػػرل لمعينػػي المقاصػػد النحكيػػة فػػي شػػرح شػػكاىد األلفيػػة المشػػي .٘ٙٔ
 بيركت . –الطبعة األكلى  –صادر 

تحقيػػؽ :  -ىػػػػػػػػػػ( ّٓٗمقػػاييس المغػػة،  ألبػػي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا الػػرازم )ت .ٙٙٔ
كف   ـ.ََِِ  -ىػ  ُِّْالقاىرة  –اتحاد الكتاب العرب  -عبد السَّبلـ محمد ىىاري

تحقيػػػؽ : عبػػػد الخػػػالؽ  –ىػػػػ( ِٖٓيػػػد المبػػػرد )تالمقتضػػػب،  ألبػػػي العبػػػاس محمػػػد بػػػف يز  .7ٙٔ
 -ىػػُّٗٗبغػداد  –المجمس اإلسبلمي األعمػى لمشػئكف اإلسػبلمية كزارة األكقػاؼ  –عظيمة 
 ـ .ُٕٗٗ
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 –ىػػػػ( ٕٗٓالمنػػتظـ فػػي تػػاريخ الممػػكؾ كاألمػػـ،  ألبػػي الفػػرج عبػػد الػػرحمف ابػػف الجػػكزم )ت .8ٙٔ
دار  –يـ زرزكر راجعػػػػو كصػػػػححو : نعػػػػ -دراسػػػػة كتحقيػػػػؽ : محمػػػػد عطػػػػا كمصػػػػطفى عطػػػػا

 ـ .ُِٗٗ -ىػػػػ ُُِْبيركت  –الكتب العممية 
المنيػػػؿ الصػػػافي كالمسػػػتكفى بعػػػد الػػػكافي،  يكسػػػؼ بػػػف تغػػػرم بػػػردم بػػػف عبػػػد اهلل الظػػػاىرم  .9ٙٔ

حققػػو ككضػػع حكاشػػيو: دكتػػكر محمػػد  -ىػػػ( ْٕٖالحنفػػي، أبػػك المحاسػػف، جمػػاؿ الػػديف )ت 
 القاىرة . –صرية العامة لمكتاب الييئة الم -محمد أميف تقديـ: سعيد عبد الفتاح عاشكر 

المكشػػح فػػي مآخػػذ العممػػاء عمػػى الشػػعراء،  أبػػك عبيػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عمػػراف بػػف مكسػػى  .7ٓٔ
 بيركت . –مؤسسة الرسالة  –ىػ( ّْٖالمرزباني )ت 

 -ىػػػ( ُِْنثػػر الػػدر فػػي المحاضػػرات،  منصػػكر بػػف الحسػػيف الػػرازم، أبػػك سػػعد اآلبػػى )ت  .7ٔٔ
بيػػػػركت  –الطبعػػػػة األكلػػػػى  –دار الكتػػػػب العمميػػػػة  -المحقػػػػؽ: خالػػػػد عبػػػػد الغنػػػػي محفػػػػكط 

 ـ .ََِْ -ىػ ُِْْ
النجػـك الزاىػػرة فػػي ممػكؾ مصػػر كالقػػاىرة،  لجمػاؿ الػػديف يكسػػؼ بػف تغػػردم بػػردم األتػػابكي  .7ٕٔ

 –دار الكتػػػب العمميػػػة  –قػػػدـ لػػػو كعمػػػؽ عميػػػو: محمػػػد حسػػػيف شػػػمس الػػػديف  -ىػػػػ(ْٕٖ)ت 
 ـ.ُِٗٗ -ىػُُّْبيركت  –الطبعة األكلى 

 مصر . –دار المعارؼ  –ىػػ( ُّٖٗافي،  عباس حسف )تالنحك الك  .7ٖٔ
تحقيػػػؽ :  –ىػػػػ( ٕٕٓنزىػػػة األلبػػػاء فػػػي طبقػػػات األدبػػػاء،  ألبػػػي البركػػػات ابػػػف األنبػػػارم )ت .7ٗٔ

 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٓعماف  –مكتبة المنار  –الطبعة الثالثة  –إبراىيـ السامرائي 
 –ىػػ( ِٖٓلعسػقبلني )تنزىة األلباب في األلقاب،  ألحمد بف عمي المشيكر بػابف حجػر ا .7٘ٔ

 -ىػػػػ َُْٗالريػػػاض  –الطبعػػػة األكلػػػى  –مكتبػػػة الرشػػػد  –تحقيػػػؽ: عبػػػد العزيػػػز السػػػديدم 
 ـ .ُٖٗٗ

 -ىػػػ(ْٕٔنكػػت اليميػػاف فػػي نكػػت العميػػاف،  صػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم )ت  .7ٙٔ
الطبعػػػة  –دار الكتػػػب العمميػػػة  -عمػػػؽ عميػػػو ككضػػػع حكاشػػػيو: مصػػػطفى عبػػػد القػػػادر عطػػػا 

 ـ . ََِٕ -ىػ  ُِْٖركت بي –األكلى 
نياية األرب في فنكف األدب،  شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ  .77ٔ

الطبعػػػػة  -دار الكتػػػػب كالكثػػػػائؽ القكميػػػػة  -ىػػػػػ( ّّٕالقرشػػػػي التيمػػػػي البكػػػػرم النػػػػكيرم )ت 
 ىػ . ُِّْالقاىرة   –األكلى 

مبػػارؾ بػػف محمػػد الجػػزرم المعػػركؼ النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر،  ألبػػي السػػعادات ال .78ٔ
 –دار إحيػػاء التػػراث  –تحقيػػؽ: طػػاىر الػػزاكم كمحمػػكد الطنػػاحي  –ىػػػ( َٔٔبػػابف األثيػػر)ت

 بيركت .



 ٖٕٓ 

ىديػػة العػػارفيف فػػي أسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيف مػػف كشػػؼ الظنػػكف،  إلسػػماعيؿ باشػػا  .79ٔ
 ـ . َُٖٗ -ىػػػػ ُُّْبيركت  –دار الكتب العممية  –البغدادم 

كامػػع فػي شػػرح جمػع الجكامػػع،  عبػػد الػرحمف بػػف أبػي بكػػر، جػبلؿ الػػديف السػػيكطي ىمػع الي .8ٓٔ
 مصر . –المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم المكتبة التكفيقية  -ىػ( ُُٗ)ت 

تحقيػػؽ: صػػالح  –ىػػػ( ْٕٕالكفيػػات،  تقػػي الػػديف محمػػد بػػف ىجػػرس بػػف رافػػع السػػبلمي )ت .8ٔٔ
 بيركت . -األكلىالطبعة  –مؤسسة الرسالة  -ميدم عباس كبشار عكاد معركؼ 

كفيات األعياف كأنباه أبناء الزماف،  ألبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد أبي بكر بف  .8ٕٔ
 بيركت. -دار صادر-حققو:إحساف عباس -ىػ(ُٖٔخمكاف)ت 

تحقيػػؽ كاعتنػػاء: أحمػػد  –ىػػػ( ْٕٔالػػكافي بالكفيػػات،  صػػبلح الػػديف بػػف أبيػػؾ الصػػفدم )ت .8ٖٔ
 -ىػػػ َُِْ –الطبعػػة األكلػػى  –التػػراث العربػػي دار إحيػػاء  –األرنػػاؤكط كتزكػػي مصػػطفى 

 ـ .َََِ
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