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ِّمةالمقد  ِّ
ُالحمدُ ُهللُالحمدُ  ُيبلغ ُوالص ُم نتهاهُحتى الةُ،

ُُُااله،ُوبعد:هُومنُوُ المُعلىُخيرُخلقُ والسُ 
ُنحويُ ُعلىُمجموعُ ُالعُ ليُاالط ُ ُرُللاُ يسُ فقدُ
ُيضمُ بموقعُمكتبةُجامعةُالملكُسعود،ُُمخطوطُ 

ُالرُ كثيرُ  ُمن ُلصنُ والمُ ُسائلُ ا ُمنُفات ُواحد  غير
منُبينُتلكُ-انتباهيُقدُجذبُ ،ُُوينحوي  أعالمُالنُ 

ُالُ لُشرحُ ُ-سائلالرُ  ُعواملُعُ رسالة ُعن راب
ُللعُ عُ الُ  ُهـ1037ت)ُاميُ ص ُراب ُنُ تكمُ ُإذُ (؛

ُ ُ،مفقودُ لمتنُُأنهُشرحُ قيمتهُفىُ بالعواملُُخاص 
ُومتونُ النُ  ُالنُ ُحوية، ُالمطبوعةُ ُةُ حويُ العوامل

ُيُ فلُ؛نادرة ُُطبعم ُالمائثالثةُإالمنها ُالعوامل ةُ:
ُُمتنُ ُوُ،هـ(471)تُجانيرُ للجُ  ريفُللشُ العوامل

ُ)ترُ لجُ ا ُالجديدةُُ،هـ(816جاني والعوامل
ُقتُ ف  ُوُ ها،ُثمُرابعُ ُهـ(،ُوهذاُيعدُ 981ت)ُوُيك ُرُ للبُ 

ُالعثورُ  ُنسخةُ ُفي ُمجموعُ ُعلى ُضمن ُأخرى
ُبهب ُالمكرمة ُمكة ُكتبُمكتبة ُكلهاخمسة ،ُ

ُُوُللاُ ُتخرتُ فاسُ ُامي،ص ُللعُ  ُتحقيقه، ُاخترتُ في
ُعنوانُ ُأنُ  ُهيكون رابُ )ُرسالةُ ُشرحُ : ع  عنُُال 

رابُ ُعواملُ  ع  دراسة ُُ(هـ1037)تُللعصامي ُ ُ(ال 
ُالتالية:ُُمور،ُوذلكُلألوتحقيق ا

ُالشُ ُاشتمالُ  -1 ُ هذا ُنص  ُعلى ُمتنُ ُرح
إحياء ُُهُيعدُ ،ُفإحياؤُ فاتُالعصاميمفقودُمنُمؤلُ 

 ه.لكتابينُمنُكتب
منُُمتنُ صاحبُُرابعُعدُ ي ُُالعصاميُ ُأنُ  -2

ُعُ  ُالتى ُأصحابُ نُ المتون ُالعواملُى ُبجمع ها
ُمؤلُ حويُ النُ  ُفي ُة ُ ُمستقل ُ ف ُوفُ ُخاص  ُاقُ بها،

ُالمتنُشرحُ ُغيرهُفيُكونهُشرحُ  لُفيهُاُفص ُهذا

ُوأوُ مُ  ُمُ جمله، ُفيه ُُوضح ُتنبيهاتُ ُدعهُ أوُ بهمه،
 ُة.مهمُ ُمفيدة،ُوتعليقاتُ 

مُراجُ أصحابُكتبُالتُ منُُواحدُ ُغيرُ ُأنُ  -3
اُوُعلىُستينُمؤلفُ فُماُيربُ علىُأنهُصنُ ُوانص ُ

ريعة،ُومعُذلكُلمُوالشُ ُةُ فيُمختلفُعلومُالعربيُ 
ُالنُ ُيظهرُ  ُإال ُفآثرتُ ُزرُ منها ُأكونُ ُأنُ ُاليسير،

دثرُمنُونُماُانُ يُ حُ ونُجهوده،ُويُ برزُ الذينُيُ ُأحدُ 
 فاته.فاتهُومؤلُ مصنُ 
ُعلماءُ ُمنُأنبهُ ُاواحدُ ُعدُ ي ُُالعصاميُ ُأنُ  -4

ُفيُسلسلةُ ُحلقةُ ُعدُ هُيُ جهودُ ُزُ ةُالمكرمة،ُوإبرامك
ُالمك ُ  ُجهود ُإبراز ُفي ُالنحوُُإثراءُ يين علم

 ا.ُعمومُ ُةُالعلومُ ا،ُوبقيُ خصوص ُ
رابُعنُعُ مخطوط:ُ"شرحُالُ ُأنُ ُإثباتُ  -5

ُالعُ  ُالموجودُ عوامل ُالمك ُ ُراب" ُالحرم يُبمكتبة
ُفهارسُ ُوالمنسوبُ -الشريف، ُفي ُبنُلها براييم

ُ ُبن ُالخزُ أحمد صاريُاألنُ ُالجزرى ُ ُرجي ُ محمد
ُ،لعصاميلعواملُاُماُهوُإالُشرحُ ُ-هـ(709)ت

ُاألدلُ ُرُ ذكُ ُو ُأن  ُعلى ُة ُنسبته إبراييمُإلى
 ُُُُُ.وابللص ُُمجانبةُ األنصاريُ

ُاقتضتُ  ُأنُ ُطبيعةُ ُوقد فيُُيكونُ ُالبحث
ُتسبقُ قسمين ُمقد ُ ، ُوتقفُ هما ُوهُ مة، خاتمة ُما

ُ.كاشفةُفهارس ُُو
ُالد ُ  ُفاشتملتُ ُرأما ُأسبابُ ُاسة اختيارُُعلى

ُرح.إعادةُتحقيقُالشُ ُه،ُوأسبابُ تُ طُ الموضوع،ُوخُ 
ُ ُوأما ُاألول ُالقسم ُالد ُ فهو ُُوقسم قدُراسة،

ُشتملُعلىُمبحثين:ُا
ُالعصاميُ:همالأوِّ ُالملك ُعبد ُ،ترجمة

ُونسبهتضم نُو ُاسمه (ُ ُونشأتهُ-: ُ–مولده
ُالعلميُ ُ-ُتالميذهُ–شيوخه ُوشهاداتُمكانته ة

ُ(.ُوفاتهُ-فاتهمؤلُ ُ-اءُفيهالعلم
ُُواآلخر ُالمخطوط: ُدراسة ُمنهجُ ت: (ُ ُشمل:

ُؤخذُ اُيُ مُ-حوُيهُالنُ جاهُ ات ُ ُ-رحالعصاميُفيُالشُ 
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تونُالعواملُفيُمُ مصن ُ وبينُُهمقارنةُبينُ-يهعل
ُ(.الثالثةُفيُإحصاءُالعوامل

ُالتُ  ُقسم ُوهو ُالثاني ُالقسم ُفبدأتهُأما حقيق:
ُعلى:ُتُ حقيق،ُاشتملللتُ ُمةُ بمقد ُ 
ُللعصاميُنسبةُ ُ) نسخُُوصفُ ُ-المخطوط

نماذجُم صو رةُُ-حقيقمنهجيُفيُالتُ ُ-المخطوط
ُ(.لن سخُالمخطوط

ُ ُالتُ ُرتُ صدُ ثم ُبحقيق ُ الكتابة الكاملُُنص 
عر ابُعنُعواملُالعراب"ُمتنُ ل ،ُاميص ُلعُ لُ"ال 

ُجمعتُ  ُوقد ُشرُ ه ُثنايا ُبين أعقبت هُُثمُحه،من
ُ ُحقيقبت ُوذُنص  رح، ُبفهارس ُُلتُ يُ الش  ُالتحقيق

ُفهرسُ)ُلتُفي:تمثُ ُعة،ةُمتنو ُ علميُ 
ُأبياتُ ُ-ةالقرآنيُ ُاآلياتُ ُ عرُالش ُ ُفهرس
ُاللُ ُ-جزوالرُ  ُالمصادرُُ-غاتفهرس فهرس

ُالموضوعات(.ُث ب تُ-والمراجع
تحقيقيُلهذاُُرُإلىُأنهُفيُنهايةُ أشيُ ُأنُ ُوأودُ 

ُالعنكبوتيُ وخاللُبحثيُعلىُالشُ ُ-رحالشُ  ُ-ةبكة
ُبأنهُفوجئتُ 

ُتحقيقُ  ُإلى ُسبقنى ُالباحثينُهقد ،ُ(1)بعض
ُتحقيقعلُالحصولُ ُحاولتُ ُو ُى ُولكن ُيُ ه، ُتحُ لم

ُمعُيقينيُببذلُ راسة،ُُوإالُعلىُالد ُ ُالعُ لىُاالط ُ 
لُفيُراسةُتمثُ اُفيُالد ُ اُكبيرُ الفاضلُجهدُ ُالباحثُ 

ُمراجعُ وفُ  ُبكثيرُ ُومعرفتهُ ُ،هالعاط ُ ُسعةُ ُوُه،رة
ُالمخطوطاُ  ُُوأماكنُ ُتمن ُأننىُوجودها، إال

ُإتمامُ ُالعزمُ ُجد دتُ  ُُ؛هتحقيقُ ُعلى لألمورُوذلك
ُالتالية:

ُُأنُ  (1 ُالفاضل ُالالباحث ُفي ُتحقيقاعتمد 
ُُو ُنسختين، ُللا-قتُ ف  ُوُ ُقدعلى فيُُ-بفضل

                                                           
س بكلية اللغة العربية بالمنوفية، ونشرته  - د/ أحمد رجب أبو سالمِّ (1) المدر ِّ

ِّم.2016دار الكتب العلمية 

ُنسخةُ العُ  ُعلى ُنُ ُثور ُإلىُُسبتُ ثالثة، خطأ
ُ"الغُ  ُباسم ُاألنصاري ُضبُ إبراييم ُفي ُطُ راب

ُنب هنيوالذيُ،ُ-ماُسبقُبيانهك-العراب"ُعواملُ 
ُ ُأن ُ لذلك ُموافقةُ مقد ُ ُوجدتُ ي ُوخاتمتها ُمتها

ُوخاتمةُ مقد ُ ل ُُمة ُُرابُ عُ الُ "شرح ُعواملُ عن
ُالشُ سُ فُللعصامي،ُ"رابعُ الُ  ُفطلبتُ اورني ُك،

ُالمك ُ ُكاملةُ ُنسخةُ  ُالحرم ُمكتبة ُمن يُمنها
نُبشرحُالعصاميُتبيُ ُالشريف،ُوبمقابلتهاُكاملةُ 

ُنسخةُ  ُُ؛منهُأنها ها ُنص  ُُعينُ فنص  ُه، ُسُ ثم قت 
أثناءُُمنُشرحُالعصاميُعلىُأنهاُنسخةُ ُةُ األدلُ 

هاُسخُالمخطوطحديثىُعنُنُ  ُوجود  ُأن  ،ُوالُشك 
ُ ُوإكمال  ، ُالنص   ُفيُإقامة ُالُينكر  ُدور  كانُله

ُسقيم ه ه،ُوتصحيح   .ناقص 
الفاضلُُالتيُعقدهاُالباحثُ ُالمقارنةُ ُأنُ  (2

ُمُ  ُأصحاب ُالبين ُالثالثةُحويُ النُ ُعواملُ تون ة
ُإحصاءُ  ُفي ُقصورُ اعترُ -العواملُوالعصامي ُاها
ه ُيُتفصيلُ إلىُُكبير،ُفقدُكانتُتحتاجُ  ُأوج  برز 

ُواالختالفُ االت ُ  ُوأعدادُُفاق ُأنواع ُفي بينهم
 العوامل.ُ

حويُللعصاميُجاهُالنُ حديثهُعنُاالت ُ ُأنُ  (3
ُأيض ُُالقصورُ ُهُ شابُ  ُذكر ُفقد ُالعصاميُ ُنُ أا؛

فقُالبصريينُفيُأربعُمسائل،ُمعُأنهُوافقهمُوا
ُ ُُخمس ُفي ُمسألة، ُموقفهُ عشرة ُيذكر منُُولم

والُمنُُ-مسائلُثالثُ وقدُوافقهمُفيُ-الكوفيين
ُفيُإحدىُعشرةُ ُ-جمهورُالنحويين ُوافقهم ُوقد

علىُوجهُمنُبعضُالعلماءُموقفهُوالُُ،-مسألة
 .الخ صوص

الت أليفُُمنهجُأنهُلمُيتحد ثُعنُمالمحُ  (4
 هُفيُشرحُرسالته.وطريقتُ ُ،العصاميدُعن
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التىُمنُالمآخذُُمأخذُ ُأيُ أنهُلمُيذكرُ (5
ُُُُ.لرسالتهُهشرحُ فيُعليهُهاُالحظتُ مكنُمُ يُ 

ُأسألُ وأخيرُ  ُالتوفيقُا، ُوحسبيُدادسُ والُللا ،
ُ،ُُويُاجتهدتُ أن ُ  ُهللُأوالُ ُالحمدُ ُو،ُقصدتُ الصواب 

        ا.وآخرُ 
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

ِّراسة:ِّالد  ِّالقسمِّاألول
ِِّّ:ِّالمبحثِّاألول
 (1)اميص ِّترجمةِّعبدِّالملكِّالع ِّ

ِّونسبه:ِّاسمهِّ
ُالد ُ  ُجمال ُبن ُالملك ُعبد ُبنُهو: ين

ُالد ُ ُ(2)إسماعيل ُإبراييمصدر ُبن عصامُُ(3)ين
ُاألُ الد ُ  ُالمعروفُُ،(4)ينياي ُر ُفُ سُ ين، العصامي،
ُ.(5)"الم الُعصام"بـ

ِّ

ُُُمولدهِّونشأته:

ُوُ ل ُوُ  سبعين ُو  ُث م ان ُسنة ُب م ك ةد ائ ة عم  ُت س 
ا،ُو أخذُع نُمشايخُ المكرمة أُبه  ن ش  ها،ُهاُوعلمائُ ،ُو 

ُعل وم ُفي ُإمام ا ُوصار ُبرع والزمُُالعربية،ُحتى

                                                           
اِّ،ِّوريحانةِّاأللب 1/404ِّتنظرِّترجمتهِّفي:ِّكشفِّالظنونِّلحاجيِّخليفة:ِِّّ (1)

ِّ ِّللمحب  417ِّللخفاجي: ِّاألثر ِّوخالصة ،ِّ 3/87ِّي: ِّالعواليِّ، ِّالنجوم وسمط

ِّ ِّوس 4/428ِّللعصامي: ،ِّ ِّمعصوم: ِّالبن ِّالعصر ِّاإلسالم73ِّالفة ِّوديوان ،

ركلي:ِّ،ِّواألعالمِّللز  1/403ِّوكاني:ِّ،ِّوالبدرِّالطالعِّللش 3/308ِّلغزي:ِّبنِّاال

4/157ِّ ِّللبغدادي: ِّالعارفين ِّوهدية ِّو1/628ِّ، ِّللبغدادي:ِّ، ِّالمكنون إيضاح

،ِّوالمختصرِّمنِّكتاب6/181ِّمعجمِّالمؤلفينِّلعمرِّرضاِّكحالة:ِّ،ِّو1/288ِّ

ِّ،325رِّالنورِّوالزهرِّفيِّتراجمِّأفاضلِّمكةِّلعبدِّهللاِّمردادِّأبوِّالخير:ِّنش ِّ

،ِّوفهرسِّمخطوطات2/99ِّ،137ِّفهرسِّمخطوطاتِّدارِّالكتبِّالمصرية:ِّوِّ

ِّ ِّاألزهرية: 4/232ِّالمكتبة ِّإلى273ِّ، ِّالتاسع ِّالقرن ِّمن ِّالمك  يين ِّوأعالم ،

ِّعب ِّبن ِّهللا ِّلعبد ِّالهجري ِّعشر ِّالرابع ِّالمعلمي:القرن ِّالرحمن ِّ،1/916د
ِِِّّّ.305لمحمدِّالحبيبِّالهيلة:ِِّّوالتاريخِّوالمؤر  خونِّبمكة

ِّ.1/403،ِّوالبدرِّالطالع:4/428ِّسمطِّالنجومِّالعوالي:ِِّّ (2)

ِّ.3/308،ِّوديوانِّاإلسالمِّ:4/428ِّسمطِّالنجومِّالعوالي:ِِّّ (3)

(4) ِّ: ف ر ايين  ليدة ِّوسكونِّالسين،ِّوفتحِّالفاءِّوالرِِّّ-هابفتحِّالهمزةِّوكسرِّ-أ س  ِّاء:ِّب 

ِّب ِّإيران، ِّخر ِّفي ِّالشماليةمحافظة ِّالبلداناسان ِّمعجم ِّوتقويم1/177ِِّّ:. ،

ِّ.448ِّالبلدان:ِّ

(5) ِِّّ ِّاألثر: 3/87ِّخالصة ِّالعصر: ِّوسالفة ،73ِّ ِّواألعالم: ِّومعجم4/157ِّ، ،

ِّ.6/181المؤلفين:ِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ُبالتُ والتُ ُالقراءُ  ُواشتغل أليف،ُوالتُ ُصنيفُ دريس،
ق  قينق ُ ولُ  ُ.(1)بُبخاتمةُال م ح 

ِّ

ِّشيوخه:
ُو ال دهُ  ُعن ُُأخذ ُالد ُ األديب ُبنُجمال ين

ُلإسماعي ،ُ ُصدرُع م ُ وعن ُبن ُعلى ُالقاضى ه
ُبالحفيدالد ُ  ُالشهير ُهـ(1007)تين ات م ةُُ،، و خ 

ُق اسمُ ُبن مد ُأ ح  ه اب ُالش   ق  قين ال م ح 
ب اد يُ  ي خُعبدُالُر،ُهـ(994)تال ع  ى،ُوفُالمك ُ ءُ و الش 

ُعوُ  ُبن مد ُأ ح  ُوالعالمة ، ر ي  ُال مص  ُال ك ر يمُاد و عبد

ُمُ  ُالقُ ُحب ُ بن ين والخطيبُُ،هـ(1014)تبىطُ الد 
ُالش ُ  يب ُال خ ط  ُاب ن م ن ُالر ح  ُربينىعبد

ُهـ(1014)ت ُبمُ ، ُالشهير م د ُم ح  ُيرو ال ع الم ة
ُ.(2)وغيرهم،ُهـ(1036)تاهادشُ بُ 

ِّتالميذه:
،ُمنهمُخلقُ ُعنهىُتلقُ  م دُبنُُ:كثير  ي خُم ح  الش 

العالمةُلمامُاهـ(،ُُو1052)تُعبدُال م نعمُالط ائ ف ي
ُ ُعلى م د ُالص  ُم ح  ال ن ُع  ،ُهـ(1057)تُيقيد ُ بن

ُال م ال ك ي مد ُأ ح  ُبن ُالد ين ُت اج ي ُوالق اض 
ُالد ُ ُ،هـ(1066)ت ُحنيف ينُوالشيخ

1067ُ)ت(3)شديرُ المُ  ُهـ(، ُعلي ُوالمام عبدُبن
ُبنُأبيُُ،هـ(1070)تُبرُيالقادرُالطُ  لي  ي خُع  والش 

ار يُ  ن ص  ي خُهـ(1072)تُبكرُبنُال جمالُاأل  ،ُوالش 
ر م يُ ُبنُسعيدُبُ عبدُللا ،ُهـ(1076)ُاقشيرُال ح ض 

ُُو ُالعابدينالمام ُُزين ُالطُ بن ُالقادر ُبرُيعبد

                                                           
(1) ِِّّ ِّاألثر: 3/87ِّخالصة ِّالعوالي: ِّالنجوم ِّوسمط ِّالطالع:4/428ِّ، ِّوالبدر ،

1/403.ِّ

ِّ.4/428،ِّوسمطِّالنجومِّالعوالي:3/87ِّخالصةِّاألثر:ِِّّ (2)

ِّالِّ (3) ِّالدين ِّلحنيف ِّتملك ِّو)ب( ِّ)أ(، ِّنسختي ِّمنِّعلى ِّالهبة ِّبطريق دى م رش 

ِّشيخهِّالعصامي.

قُبُ ُهـ(،1078)ت اد  ي  دُص  ،ُهـ(1079)ُاهادشُ و الس 
ُ،هـ(1084)تُُبرُيلُبنُعبدُللاُالطُ والمامُفض ُ

ُال بر ُ  ُللا ُعبد ُبن مد ُأ ح  يب ُال مُ وال خ ط  ُدن يي
ُ.(4)هـ(1092)

ِّ

ِّوشهاداتِّالعلماءِّفيه:ِّ،ةلمي ِّمكانتهِّالع
وقة،ُرمُ مُةُ علميُ ة ُكانمبُهلترجمينُالمُ ُدُجلُ شهُ 

ُعنهُقيلف ُخاتمةُ ": ل ومُُهو ُال ع  ُو إ م ام ق  قين، ال م ح 
ل ي ةُوالنقليُ  ق  ل ومُاألدبيُ ُة،ُوخاتمةُ ال ع  ل م اءُال ع  ة،ُ..ُع 

اد يُال بشرُوع الم ة ُ.(5)"عشرُف يُال قرنُال ح 
ُ ُالعربيُ ُامُ إم"وقيل: ُوعال مُ العلوم ُها،..ة

ُ.ُ(6)"حق  قينألزم تها..ُل ق  بُبخاتمةُالمُ ُوالمالكُ 
ُ ُالن حوُيُالفاضلُ "وقيل: ُ"(7)"البارع ُمُ ، شارك 

ُوالمنُ  ُوالعروض، ُالبالغة، ُواألُ في صول،ُطق،
ُ.ُ(8)"وغيرها

ِّ

ِّمؤلفاته:
ُبالتُ غُ أشُ  ُنفسه ُالعصامي  أليف،ُوالتُ ُصنيفُ ل

ُم ُبلغت ت ى ُُؤل فاتهُ ح  تين، ُم ف يد،ُُبينالس   شرح 
مت نُ  ُ(9)متينُو  ُكتبهُ ، ،ُ(10)وحواشُ ُشروحُ ُوأكثر

دة،ُفمنها:ُوهيُفيُعلومُ  ُمتعد  
ُ
ُ

                                                           
ِّخ ِِّّ (4) ِّاألثر: 3/87ِّالصة ِّالعوالي: ِّالنجوم ِّوسمط ِّمنِّواِّ،4/428، لمختصر

ِِّّ .326كتابِّنشرِّالنورِّوالزهر:ِّ

ِّ.4/428سمطِّالنجومِّالعوالي:ِِّّ (5)

ِّ.73،ِّوسالفةِّالعصر:3/87ِّخالصةِّاألثرِّ:ِِّّ (6)

ِّ.3/308ديوانِّاإلسالم:ِِّّ (7)

ِّ.6/181معجمِّالمؤلفين:ِِّّ (8)

(9) ِِّّ ِّالعوالي:3/87ِّخالصةِّاألثر: ،ِّوسالفةِّالعصر:4/428ِّ،ِّوسمطِّالنجوم

73.ِّ

ِّ.4/157األعالم:ِِّّ (10)
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ِّفيِّالبالغة:ِِِِّّّّ
ُالمُ ُ،"ولاألطُ " (1) ُبه ُعارض لالذي ُطو 

 .(1)هـ(792)تُفتازانيللتُ 
ُالشُ  (2) ُعلى ُالصغير رسالةُ"رح
ُاللُ ُ"عاراتتُ االسُ  ُألبي ُالبيان ُعلم ثُيفي
 .هـ(373)تُقنديرُ مُ السُ 

(3) ُ ُعلى ُالكبير ُاالسُ "الشرح ُ"اراتعُ تُ رسالة
 .(2)مرقنديللسُ السابقةُ

 .(3)"مكةُتاريخُفيُحوادثُ "ُ-ُُوفيِّالتاريخ:
ِِِِِّّّّّ:وفيِّالحديث

م ائ ل (1 ذيُرمُ ديةُللت ُ المحمُ ُ(4)شرحُعلىُالش 
ُ.هـ(279)ت

ُهـ(821)تُيمن ُ شرحُعلىُمنظومةُالشُ  (2
ُ.(5)الحديثُفيُأصولُ 

ُُُُُُُ:رفوفيِّالص ِّ
ُالتُ ُ- ُعلى ُللز ُ شرح ُجانينُ صريف

 .(6)هـ(655)ت
ِّوفيِّالعروض:

 .(7)سهيلبدةُالتُ بزُ ُالخليلُافُ عُ إسُ  (1

                                                           
،ِّوالمختصرِّمنِّكتابِّنشرِّالنورِّوالزهر:73ِّسبِّإليهِّفي:ِّسالفةِّالعصر:ِّن ِِّّ (1)

ِّهـ(.951ِّهِّعصامِّالدينِّإبراهيمِّبنِّمحمدِّ)توالصوابِّأنهِّلجد  ِِّّ.325
ِّالظنون: ِّالع1/473كشف ِّوهدية 1ِّارفين:، ِّواألعالم:26/ ِّومعجم1/66ِّ، ،

ِّ.4/341،ِّوفهرسِّمخطوطاتِّالمكتبةِّاألزهرية:2/1330ِّالمطبوعاتِّالعربية:

ِّالش ِّن ِِّّ (2) ِّهذا ِّوالش ِّسبِّإليه ِّرح ِّخالصةِّاألثر: ِّفي: ِّالسابق ِّوهدية3/87ِّرح ،

ِّ.1/628العارفين:ِّ

ِّ.326ِِّّالمختصرِّمنِّكتابِّنشرِّالنورِّوالزهر:ِِّّ (3)

ِّ.1/403،ِّوالبدرِّالطالع:4/429ِّي:ِّسمطِّالنجومِّالعوالِّ (4)

(5) ِِّّ ِّاألثر: 3/87ِّخالصة ِّالعارفين: ِّوهدية ِّالمؤلفين:1/628ِّ، ِّومعجم ،

6/181ِّ.ِّ

ِّ.4/429سمطِّالنجومِّالعوالي:ِِّّ (6)

 .(8)تسهيلُالعروضُإلىُعلمُالعروض (2
 .(9)ةُفيُالعروضرجيُ شرحُالخزُ  (3
ُالقُ  (4 ُبعلم ُالوافي ُوهوُالكافي وافي،

 .(10)مطبوع
ُُُِِّّوفيِّالفقه:

ُ.(11)خانرسالةُفيُتحريمُالدُ ُ-
ِّوفيِّالمنطق:

ُالقواعدُُ (1 ُتحرير ُشرح ُعلى حاشية
 .(12)ُ(هـ766)تُازُيللرُ ُ"ةالمنطقيُ 

2) ُُ ُمتنُ (13)"وجياغُ يسُ إ ُ"شرح ُوهو ُفيُ،
ُهـ(.630ريُ)تلألب هُ ُالمنطق

ِّوفيِّالنحو:
ُاأللبُ إرُ ُ (1 ُالعربُشاد ُكالم ُلمعرفة اء

 .(14)باءرُ العُ 
                                                                                   

(7) ِِّّ ِّتلخيص  ِّمخطوطِِّّوهو ِّوهو ِّالعروض(، ِّعلم ِّالعروضِّإلى ِّ)تسهيل لكتابه:

خةِّأخرىِّولهِّنسِّ،(ِّمجاميع732ضمنِّمجموعِّبالمكتبةِّاألزهرية،ِّورقمه:ِّ)

ِّمجاميع.ِّ(22)ِّضمنِّمجموعِّبمكتبةِّمكةِّالمكرمة،ِّورقمه:

(8) ِِّّ .ِّوهوِّمخطوطِّبدارِّالكتب،ِّولهِّنسختان:ِّكالهما1/404ِّكشفِّالظنون:

ونسخةِّ،ِّ(ِّمجاميع116(ِّش،ِّواآلخرِّبرقم:ِّ)3ضمنِّمجموع،ِّاألولِّبرقم:ِّ)

،ِّ(ِّالعروضِّوالقوافي3811/17برقم:ِّ)ِّالشريفِّثالثةِّبمكتبةِّالحرمِّالمكي

ِّح ِّالموردوقد ِّمجلة ِّفي ِّمطر ِّجبر ِّفاخر قه ِّ)-ق  ِّعدد)24مجلد ،)1)-

ِِّّم.1996

ِّ.1/628،ِّوهديةِّالعارفين:3/87ِّخالصةِّاألثر:ِِّّ (9)

(10) ِّ(ِّ ِّبرقم: ِّالمكي ِّالحرم ِّبمكتبة 3811ِّمخطوط ِّوالقوافي،6ِّ/ ِّالعروض )

ِّ قهِِّّ،مجاميعِّ(22)وكذلكِّضمنِّمجموعِّبمكتبةِّمكةِّالمكرمة،ِّورقمه: وحق 

ِّ.م2009الطبعةِّاألولىِِّّ-دمشقِّ-لتقوىِّدارِّا-عدنانِّعمرِّالخطيب

.ِّومنهِّنسخةِّمخطوطةِّبمكتبةِّالمسجدِّالنبوي،4ِّ/157ِّاألعالمِّللزركلي:ِِّّ (11)

ِّ(.4125ورقمها:ِّ)

ِّ.4ِّ/429سمطِّالنجومِّالعوالي:ِِّّ (12)

(13) ِِّّ ِّاألثر: 3/87ِّخالصة ِّاإلسالم: ِّوديوان ،3/308ِّ ِّواألعالم: ،4ِّ /157ِّ،

ِّ.1/628وهديةِّالعارفين:ِّ

ِّ.806جموعِّبجامعةِّالملكِّسعودِّبالرياض،ِّورقمه:ِّمخطوطِّضمنِّمِّ (14)
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 .ُ(1)بُمنُكالمُالعربرُ بلوغُاألُ ُ (2
 .(2)ةيةُفيُعلمُالعربيُ نحفةُالسُ التُ ُ (3
ُالنُ ُ (4 ُقطر ُشرح ُعلى ُالبنُحاشية دى
 .(3)هـ(761)تُهشام
ال دُ (5 ُخ  ي خ ُللش  د ُال ق و اع  ُشرح ُعلى ُحاشية

 .(4)هـ(905)ت
ُحُالجديدُعلىُالكافيةحاشيةُعلىُالشرُ ُ (6

 .(5)هـ(646)ُالبنُالحاجب
،ُ(رابعُ الُ ُرابُعنُعواملُ عُ الُ )رسالةُُ (7

لُالكالمُفص  ُيق،ُوسأُ حقالتُ ُها،ُوهوُموضعُ شرحُو
 عنه.
ُالُ ُ (8 ُالنُ رُ شرح ُفي (6)حوشاد

ُيُ  ُوال رىُدُ ،
ُالمتن؛ ُمنسوبُ ُصاحب ُغيرُفهو منُُواحدُ ُإلى

 .(7)اءعلمال
،ُولمُهـ(672)تُشرحُألفيةُابنُمالكُ (9
 .(8)يتمه

ُالنُ ُ (10 ُقطر ُهشامشرح ُالبن ُدى
 .(9)هـ(761)ت

                                                           
ِّ.325ينظرِّالهامشِّالسابق،ِّوالمختصرِّمنِّكتابِّنشرِّالنورِّوالزهر:ِِّّ (1)

ِّمجاميع.ِّ(22)مخطوطِّضمنِّمجموعِّبمكتبةِّمكةِّالمكرمة،ِّورقمه:ِِّّ (2)

،ِّوهديةِّالعارفين:4ِّ/429ِّ،ِّوسمطِّالنجومِّالعوالي:3ِّ/87ِّخالصةِّاألثر:ِِّّ (3)

1ِّ/628،ِّ

ِّ.325،ِّوالمختصرِّمنِّكتابِّنشرِّالنورِّوالزهر:3ِّ/87ِّصةِّاألثر:ِّخالِّ (4)

ِّ.325،ِّوالمختصرِّمنِّكتابِّنشرِّالنورِّوالزهر:73ِّسالفةِّالعصر:ِِّّ (5)

(6) ِِّّ ِّاألثر: 3ِّخالصة /87ِّ ِّالعارفين: ِّوهدية ،1ِّ ِّالمؤلفين:628ِّ/ ِّومعجم ،

6/181.ِّ

ِّد ِّن ِِّّ (7) ِّابن ِّإلى ِّ)سب ِّالدولة347ترستويه ين ِّالد  اب ِّوشه  آبادىِِّّهـ(،

848ِّت) ِّالظنون: ِّكشف ِّفي: 1/68ِّهـ( ِّالعارفين: ِّوهدية ِّو1/127ِّ، وردِّ.

ررِّالكامنة:ِّهـ(ِّفي:ِّالد 792ِّتفتازانيِّ)للت ِِّّ"شادِّالهاديِّفيِّالنحوإر ِّ"باسمِّ

6/112.ِّ

ِّ.1/403،ِّوالبدرِّالطالع:4ِّ/429ِّسمطِّالنجومِّالعوالي:ِِّّ (8)

وميةُ (11 ُاآلجر  ومُالُ(10)شرح ر  ُآج  بن
 .هـ(723)تُهاجينُ الص ُ

12) ُُ ُاأللُ "شرح ُالمنظومة ،ُ"ةحويُ نُ غاز
 .ُ(11)وكالهماُللعصامي

ُالص ُُ (13 ُبشرُ شفاء ُدور هبُالذُ ُذورشُ ح
 .(12)البنُهشام

ُُُُُ:ِِِِّّّّوفيِّعلمِّالوضع
ُُشرحُ ُ- ُعلى ُالعض ُر ُ الشرح ُعلمُُيةدُ سالة في

ُُهـ(.888)تُبعدُقندي ُ مرُ مُالسُ ألبيُالقاسُ ُ(13)عض ُالوُ 
ُعص ل م اء ُع  ب ين ُو  ُبينه ُمُ ُرهُ وكانت كاتبات 

ُومُ  ُ.ُ(14)عرفيُنظمُالش ُ ُعنُبراعتهُ ُتكشفُ راسالت 
ِّوفاته:ِّ

ين ة ُالموفيُالعُ تُ  ُب ال م د  ُُسنةُسبعُ ُنو رةصامي 
ُ

                                                                                   
مخطوطةِّبدارِّقطرِّابنِّهشام(،ِّومنهاِّنسخةِِّّلوغِّالمرامِّفيِّحل  ِّب ِِّّواسمها:ِّ)ِّ (9)

(ِّ ِّبرقم: ِّالمصرية ِّوح 1526ِّالكتب ِّأمِّ(، ِّبجامعة ِّماجستير ِّرسالة ِّفي ققت

ِّ(.6615م،ِّورقمهاِّبمكتبتها:ِّ)1996القرىِّللباحثِّمحمدِّالغامديِّعامِّ

(10) ِّ(ِّ ِّبرقم: ِّاألزهرية، ِّبالمكتبة ِّمخطوطة ِّأخرى2652ِّوهي ِّنسخة ِّولها ،)

(ِّ ِّرقمه ِّمجموع ِّبر3471ِّضمن ِّالمكي ِّالحرم ِّبمكتبة ِّثالثة ِّونسخة قم:ِّ(،

(3053ِّ ِّورقمه: ِّالمكرمة، ِّمكة ِّبمكتبة ِّمجموع ِّورابعةِّضمن ِّنحو، )(22)ِّ
ِّمجاميع.

(،ِّولهاِّنسخةِّأخرىِّبدار130ِّوهيِّمخطوطةِّبمكتبةِّمكةِّالمكرمةِّبرقم:ِّ)ِّ (11)

(ِّ ِّبرقم: ِّالمصرية ِّحق 29ِّالكتب ِّوقد ِّش، ِّالبو ِّ( ِّد/حسين ِّمجلةِّقها ِّفي اب

،351ِّصِّ:ِّم1992العددِّالسادسِّعامِِّّ-جامعةِّاإلمامِّمحمدِّبنِّسعود

ِّالمؤي  ِّوحق ِّ ِّفايزة ِّد/ ِّكذلك ِّنفسهاقتها ِّالمجلة ِّفي ِّعامِّ-د ِّعشر ِّالثالث العدد

ِّ.165م:ِّص1995ِّ

(12) ِّ(ِّ ِّرقمها ِّاألزهرية، ِّبالمكتبة ِّمخطوطة ِّنسخة ِّحق 1788ِّوله ِّوقد قهِّ(،

الباحثِّمحمدِّسيدِّأحمدِّمحمد،ِّفيِّرسالتهِّللدكتوراةِّبجامعةِّاألزهرِّبالقاهرةِّ

ِّ(ِّ.4317ِّركزية:ِّ)م،ِّورقمهاِّبمكتبتهاِّالم1985عامِّ

ِّالحاسب:ِِّّ (13) ِّعلى ِّورقمها ِّالنبوي، ِّالمسجد ِّبمكتبة ِّمخطوطة ِّنسخة منه

(1492).ِّ

ِّ.73،ِّوسالفةِّالعصر:3/88ِّخالصةِّاألثر:ِِّّ (14)
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دُ  ُو ألف،ُو  ث الث ين  ق دو  ُ.(1)فنُببقيعُال غ ر 
 وطـمخطالدراسةِّ:ِّلمبحثِّالثانيا

العصاميُُ:ُمنهجُ هُأربعةُأموردراستُ ُشملُ تُو
ُالشُ  ُالنُ اهُ جات ُ ُ-رحفي ُي ؤخذُ مُ-حوُيه ُ-يهعلُا
فيُمتونُالعواملُالثالثةُمصن ُ وبينُُهبينُمقارنةُ 

ُفيُإحصاءُالعوامل.
ِّرح:هِّفيِّالش  ِّأوال:ِّمنهج ِِّّ=
ُالعُ لمُ  ُكان ُمعنيُ ا ُرسالتهُصامي ُبشرح ا

ُفعُ رابُعنُعواملُالُ عُ )الُ  ُراب( ُجملُ كانُمُ قد
ثمُمنُالمتن،ُُعبارةُ ُيذكرُ ُمنهجهُفيُشرحهُأنُ 

ُشرحُ ُيقومُ  ُتفصيليُ بشرحها ُيُ ا فيهُُفُ عر ُ ا،
لُله،ُحترزاتُالتعريف،ُويمث ُ مُ ُالمصطلح،ُويذكرُ 

ُاختيارُ علُ ُويبينُ  ُلهة ُتفصيلُ ُ.ه مظاهرُُويمكن
ُرحُفيُاألمورُالتالية:ُُفيُالشُ ُمنهجهُ 
ِّكل  ِّ -1 ِّبتعريف يذكره،ِِّّمصطلح ِِّّالعناية

ِّحد  ِّ ِّمصطلح ِّوبيان ِّأكان ِّسواء  ِّأمِّه، ِّنحوي ا ا
 :يغي اِّأمِّأدبي ااِّأمِّبالصرفي ِّ

ُالمُ  ُالنُ فمن ُعرُ حويُ صطلحات ُالتى ُُوة بي نُفها
ُالعاملحدُ  ُبتعريفينوعرُ ُ-ها: ُوالنحو،ُ-فه ،
ُتعريفاتوعرُ ُ-رابعُ والُ  ُبأربع ُوالمصدر،ُ-فه ،

ُوالفعل،ُواالبتداء،ُوالتعجب.

                                                           
(1) ِِّّ ِّالعوالي:3/88ِّ،ِّوخالصةِّاألثر:1/404ِّكشفِّالظنون: ،ِّوسمطِّالنجوم

ِّالطالع:4/429 ِّوالبدر ،1/403ِّ ِّواألعالم: ِّالعارفين:4/157ِّ، ِّوهدية ،

ِِّّ.6/181،ِّومعجمِّالمؤلفين:1/628ِّ
ِّالغ ِّ"و ِّ"دق ِّر ِّبقيع ِّم ِِّّيقع ِّ: ِّالش ِّفي ِّالجنوبي ِّالقسم ِّس ِّواجهة ِّمن المسجدِِّّوررقي

ماِّالِّي حصىِّفاتِّيضمِّر ِّوِِّّ،رةالمقبرةِّالرئيسةِّألهلِّالمدينةِّالمنو ِّوهوِّ،ِّالن بوي ِّ

ِّبها،نِّم ِّم ينظر:ِّالمسالكِِّّ.عشرةِّآالفِّصحابيِّهِّد فنِّفيهوىِّأنر ِّوِِّّتوف وا

ِّوالمما طخري: ِّلالص  23ِّلك ِّللبكري: ِّاستعجم ِّما ِّومعجم ِّومراصد1/265ِّ، ،

م ائل:ِّ العِّالبنِّش  ِّ.1/213االط  

ُ ُالناسخة ُاألفعال ُجميع ُمعني ُ"كانُ "وذكر

ُلوب.قاربة،ُوأفعالُالقوأخواتها،ُوأفعالُالمُ 
رُمعنىُُو فُالمعاني،ُفعرُ ُمنُحروفُ ُكثيرُ فس 

ُو ُالقسم، ُو"اللوُ "واو ُاألمر، ُوالم ايية،ُالنُ ُ"ال"،
ُالشُ  ُُووحرف ُالشُ رط، ُ"أسماء ُ"امُ "وُ"نُ مُ رط:

ُو"ىت ُمُ "وُ"امُ هُ مُ "و ُو"ىن ُأ ُ"، ُو"اذُ "إ، "ُكمُ "،
ُ."اذُ كُ "االستفهامية،ُو

ُالص ُ ُالمصطلحات ُعرُ رفيُ ومن ُالتي فها:ُة
ُالمُ الم ُوالمصدر بذكرُُوأتبعهُ -يميصدر،

هة،ُواسمُالفعل،ُشبُ فةُالمُ والص  ُُ-حترزاتُتعريفهمُ 

ُالمُ  ُوأمثلة ُالمفعول، ُواسم ُالفاعل، بالغة،ُواسم
ُواسمُالتفضيل.ُ

ُالبالغيُ  ُالمصطلحات ُعر فها:ُومن ُالتي ة
ُالعقُ وفرُ ُ-تباساالقُ  ُوبين ُبينه ُوالجناسُ-دق ،
ُوالنُ التُ  ُواألمر، ُُوام، ُومنُهي، رط. الش 

عُ "المصطلحاتُاألدبية:ُمصطلحُ ُ."رالش  
ُُإضافةُ  ُاللُ إلى ُالمعنى ُلبعضُذكر غوي

ُب.ُهُ ور،ُوالمذُ ثُ راب،ُوالمأُ عُ الكلمات،ُومنها:ُالُ 
ِّباالس ِّ -2 ِّسواء ِّتش ِّالعناية أكانتِِّّهاد،

 :ةةِّأمِّشعري ِّقرآني ِِّّشواهد ِّ
ُيتركُالعصاميُ ل ُنحوي اُم ا ُمنُوالُُحد  عامال 

لُله،ُواستشهدُإالُمثُ ُوالُمعنىُ اُوعُ نالعواملُوالُ
ُبآياتُ ُده،ُوقدُأكثرُمنُاالستشهادُ تؤي ُ ُلهُبشواهدُ 

هُشواهدُ ُغلبأُُإنُ ُإذاُقلتُ ُالقرآنُالكريم،ُوالُأبالغُ 
ُالتيُاستدلُ عرُقرآنية،ُأماُشواهدُالش ُ ُكانتُشواهدُ 

ُُ.نادرةُوُقليلةُ كانتُفُةُ بهاُعلىُقواعدُنحويُ 
 ا:اِّتفصيلي ِّكيبِّإعراب ِّالعنايةِّبإعرابِّالترا -3

ُالتراكيبُ  ُأعُ ُمن ُتركيب:ُالتى ُووج هها ربها
ُو"مناصُحينُ ُوالتُ " ُو"ازيدُ ُويدُ رُ "، ُاتُ هُ ي ُهُ "،
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ُو"العقيقُ  ُو"قائمُ ُزيدُ "، ُو"الزيدان؟ُأقائمُ "، ُغالمُ "،
ُ."زيدُ ُذاُرجالُ حبُ "،ُو"زيدُ ُنعمُرجالُ "،ُو"زيدُ 

ُوبيُ  ُتركيبي: ُبين ُالعراب ُفي ُالفرق ُأقائمُ "ن
 ."زيد؟ُأقائمُ "وُ"الزيدان؟

ِّالص  ِّ -4 ِّبضبط ِّبالحركاتِّالعناية يغ
ِّوالس ِّ ِّبذكر ِّأو ِّالوز ِّم ِّكنات، ِّفي ِّأوِّنِّوافقها ،

 غاتِّفيِّضبطها:اختالفِّالل ِّ
ُضبط ُوالسُ الص  ُُهفمن ُبالحركات :ُكناتيغ

ُضب ُومنها:ط العاملتينُُ"التُ "وُ"إنُ "ُالحروف،
ُ ُو"سليُ "عمل ُوالنُ ُ"أنُ "، ُللمضارع، ُ"إنُ "اصبة

ُالجازمات.ُُ"ىأنُ "وُ"انُ أيُ "و
ُ ُومنها: ُوضبطُاألسماء، ُو"الُ ف عُ " ،ُ ،ُ"دويُ رُ "

ُ"اتهُ ي ُهُ "و ُالميمي: ُالمصدر ُوصيغتي لمُ "، ُ"فع 
ُ."فع لمُ "و

ُ ُومنها: ُاألفعال، منُُ"متعلُ "وُ"بُ هُ "وضبط
ُو ُالقلوب، منُُ"د ثـح"وُ"ب رـخ"وُ"أـنبُ "أفعال

ُو ُمفاعيل، ُثالثة ُتنصب ُالتى ُ"رُىـ ُحُ "األفعال
ُجاء.الرُ ُمنُأفعالُ ُ"قلُ لوُ اخُ "و

:ُهاُفيُالوزُنوافقمُ ُيغُبذكرُ ومنُضبطهُالص  ُ
ُ-"ان ُمُ " ُُ"وينن ُمُ "مفرد ُو"اص ُعُ "بوزن بوزنُُ"دعُ و ُ"،
ُ."لُ ـف عُ "

:ُفيهاُغاتُالواردةيغُبذكرُاللُ هُالص  ُومنُضبطُ 
ُالفعلُ ُاسم ُُ"اتُ هُ ي ُهُ "ضبطه علىُُ"ءىُ ت ُف ُ"والفعل

ُ ُوالفعل ُلغات، ُلغتينُ"برُ كُ "ثالث وأشارُ-على
ُأفُ  ُ-هماصحُ إلى ُوالفعل ُثالثُُ"قُ فُ طُ "، على
ُلغات.ُ

ُالص  ُ ُضبطه ُ ومن ُبالنص  ُالحروف:ُُيغ على
ُ"قلُ لوُ اخُ " ُنص  ُفقد ،ُُ ُأنها ثمُُعجمةُ مُ ُبخاءُ على

 قاف.ُُُُ

ِّالت ِّ -5 ِّتعليال ِّكثرة ِّأكانت ِّسواء ِّعليالت،
ِّتعليال ِّللت ِّ ِّأم ِّتعليال ِّلألح ِِّّسمية، ِّأم لتمثيلهِِّّكام،

ِّ-فقطِِّّواحد ِِّّدونِّمثال ِِّّ-الواحدِّبمثالينيءِّللش ِّ
 الختيارهِّبعضِّاألمثلةِّدونِّغيرها:ِّأمِّتعليال ِّ

ُللتُ  ُتعليله ُأمثلة ُتعليلهُ فمن لتسميةُُسمية:
ُاللفظي ُ  ُالمعنوي ُ العامل ُوالعامل ُوالعاملُ، ،

ُالسُ  ُوالعامل ُالمُ القياسي، ُوأفعال قاربة،ُماعي،
ُلوب.ُوأفعالُالقُ 

ُلألحكام: ُتعليله ُأمثلة ُلعملُ ُومن ُتعليله

رطيةُفيُالشُ ُ"اإذُ "عدمُإعمالُلماءُالجازمة،ُُواألسُ 
ُ"ملُ أعُ "األفعالُالخمسةُالمذكورةُمعُُلعملُ النثر،ُُو

ُ."ُىر ُأ ُ"و
ُلتمثيلهُ  ُتعليله ُأمثلة الواحدُُيءُ للشُ ُومن

الثي،ُبمثالينُللمصدرُالثُ ُلتمثيلهُ ُبمثالين:ُتعليلهُ 
درُالميمي،ُلمصاهة،ُواسمُالفعل،ُُوشبُ فةُالمُ وللص  ُ

ُمُالمفعول.ُمُالفاعل،ُواسُ لفعل،ُواسُ اُو
األمثلةُدونُُومنُأمثلةُتعليلهُالختيارُبعضُ 

ُتعليلهُ  ُمثالُ ُغيرها: ُآخرُُالختيار ُدون للمبتدأ
ُالمُ ُبكونُ  ُنص ُالمثال ُأماُختار ُالمقصود، ُفي ا

ُوكونُ  ُاحتمال، ُففيه ُفيُنص ُُالمثالُ ُاآلخر ا
 ُله.ُمنُكونهُمحتمالُ ُالمقصودُخيرُ 

ِّونسبت ِِّّالعناية ِِّّ -6 ِّالعرب، ِّلغات هاِّبذكر
 حوي:هاِّالن ِّإلىِّأصحابها،ِّوبيانِّأثر ِّ

فيُلغةُُحرفُخفضُ ُستعملُ ت ُُ"لعلُ "ُفذكرُأنُ 
ُ"امُ "ذيل،ُوتكونُكذلكُفيُلغةُهُ ُ"ىت ُمُ "قيل،ُوع
فيُإالُمُوتنصبانُالخبرُترفعانُاالسُ ُُالُُ"ال"و

إالُفيُلغةُأهلُُالُتعملُ ُ"إنُ "لغةُأهلُالحجاز،ُو
جرىُونُالقولُمُ جرُ ليمُيُ بنيُسُ ُأنُ ذكرُُعالية،ُوال

 ا.مطلقُ ُن ُ الظُ 
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ِّتنبيهات ِّ -7 ِّقضي ِِّّإيراد ِّكل ِّنهاية ة،ِّفي
ِّرح،ِّوذكرِّفوائد ِّفيِّالش ِِّّلالستفاضة ِِّّتكونِّوسيلة ِّ

 :وإضافات
ُتنبيهُ  ُذلك: ُأمثلة ُتعرُ ومن ُعدم ُعلى ضُه

ماعية،ُوعلىُماءُاألفعالُالسُ أسُ ُالجمهورُلحصرُ 
ُبنفسهاُوتارةُ ُتتعد ىُتارةُ ُالتىعدمُحصرُاألفعالُ
ُوذكرُ  ُالجر، ُأحكامُ ُتنبيهاتُ ُستةُ ُبحرف ُعلى

ُبُقةُ متعل ُ  ُونبُ ُ"ظنُ "باب ُعلىُُهُ وأخواتها، كذلك
مفعولينُثانيهماُُالتىُتنصبُ ُعدمُحصرُاألفعالُ 

ُأنُ  ُوعلى ُاألول، يعمالنُُ"ُىر ُأ ُ"وُ"ملُ أعُ "ُغير
ُبقيُ  ُأما ُفتعملُ ُةُ باألصالة، ُاألخرى ُاألفعال

ُُبالحملُ  ُوعلى ُشرُ عليهما، ُعمل ُ"كانُ "ط
ُوشرطُ  ُالمُ ُوأخواتها، ُأفعال ُوأحوالُخبر قاربة،

ُبـ ُصياغةُ "أنُ "اقترانه ُبين ُالفرق ُوعلى اسمُُ،

ى،ُتعد ُ المفعولُمنُالمصدرُالالزمُوالمصدرُالمُ 
ىُإنماُهوُتعد ُ اسمُالتفضيلُبالمُ ُوصفُ ُوعلىُأنُ 

ُمنه.ُشتق ُ المُ ُبالنظرُإلىُأصلهُ 
ُُو ُعبُ ُفقطُوحيدُ ُضعُ مُوفي ُبلفظ ُ،"لفص ُ"ر

 وأخواتها.ُُُ"كانُ "هُلمعانيُفيُسياقُبيانُ وذلكُ
ِّسواء ِِّّاالعتماد ِّ -8 ِّاإلحالة، أكانتِِّّعلى
ِّأِّإحالة ِّ ِّسيأتي، ِّما ِّأِّمعلى ِّسبق، ِّما ِّمعلى

 آخرِّله:ِّعلىِّكتاب ِّ
ُإحال ُإحالتُ ُتهفمن ُسيأتي: ُما ُالحديثُ على ُه

اتهاُوأخُوُ"زالُ "طُعملُرُشرُ كُ ،ُوذُ "قالُ "عنُالفعلُ
ُُوُ"امُ دُ "و ُالمُ بيانُالناسخات، ُ-قاربةمعانيُأفعال

ُ.ُأتيستُمواضعُ علىُ
ُالتمثيلُ ُإحالته ُسبق: ُما ُعلى ُإحالته ومن

ُالميمي ُ ُوُ"امُ دُ "لـ ُالمصدر ُموضعُ ُتعريف ُعلى
ُسابق.

ُبيانُ آخرُله:ُإحالتهُُومنُإحالتهُعلىُكتابُ 
علىُُ"الُ عُ ف ُ"علىُُمُفعلُاألمرشروطُصياغةُاسُ 

 .ُ"هبذورُالذُ شُ ُحشرُ "كتابهُ
ِّالش ِِّّأن ِِّّتأكيد ِِّّ -9 ِّمختصر،ِّهذا رح

ِّاالستفاضة ِِّّواالعتذار ِّ ِّبأن ِِّّعن ِّفيه ِّها ِّليق ِّتال
 بهذاِّالمختصر:

ُقوله ُ ُذلك: ُأمثلة ُشروطُ -ومن إجراءُُعن
ُالظُ مُ ُالقولُ  ُ-ن ُ جرى ُيليقُ ": ُبهذاُبيانُ ُال ها

ُ."تصرخُ المُ 
عنُُبأنهاُتنفردُ :ُ-قاربةالمُ ُعنُأفعالُ ُ-وقوله

ُالت.طوُ رتُفيُالمُ كُ ذُ ُالناقصةُبأحكامُ ُلُ األفعا
ُصياغةُ ُ-وقوله ُعلىُُعن ُاألمر ُفعل اسم

ُ"العُ ف ُ" ُهذاُمعرفتُ ُطلبُ ت ُُبشروطُ ": ُغير ُمن ها
ِّ."المختصر

ِّالقضاياِِّّاإلشارة ِّ -10 ِّبعض إلى
 ة:صريفي ِّالت ِّ

ُبيانُ  ُذلك ُُمن ُكلمة ُحدثُ ُ"،اءُ سُ "أصل ُوما
منُُالمصدرُالميميُ ُبالقلب،ُوأنُ ُفيهاُمنُإعاللُ 

ُصحيحُ  ُالمضارع ُيكونُ ُالفعل ُوزنُُالفاء على
أمُُهُمفتوحةُ بفتحُالعين،ُسواءُأكانتُعينُ ُ"لفعُ مُ "

ُُمكسورةُ  ُوزن ُعلى ُويكون ُمضمومة، ُ"لعُ ف ُمُ "أم
الميمُُعلة،ُوأنُ ُهُحرفُ بكسرُالعينُإذاُكانتُفاؤُ 

 ،ُالُزائدةُ.ُُةُ أصليُ ُ"نيُ المُ "فيُ
رِّاِّلالختصاعلىِّالتنظير؛ِّقصد ِِّّاالعتماد ِّ-11

 وعدمِّالتكرار:
ُأنُ  ُذلك: ُُ"نكأي ُ "ُمن ُمعنى ُ"مُ كُ "معناها

ُو ُُ"يُ كُ "الخبرية، ُو"أنُ "مثل ُُ"امُ ـل"، ،ُ"مُ ـل ُ"مثل
ُُ"امُ هُ مُ "و ُو"امُ "مثل ُُ"انُ ـي ُأ ُ"، ُو"ىت ُمُ "مثل ُ"نُ أيُ "،
 .ُ"ماحيثُ "مثلُُ"ىأنُ "و
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ِّحويِّهِّالن ِّجاه ِّثاني ا:ِّات  ِّ
 حويين:ِّموقفهِّمنِّالن ِّ (ِّأ)

ِّفيحويينِّالن ِِّّجمهورِّعصامي ِّالِّوافق ِّأوال:ِّ
ِّ:،ِّهيوضع اعشرِّمِّحد ِّأ

ُ.بعيضةُمعنىُالتُ الجارُ ُ"نُ مُ "ُإفادةُ-
ُجر ُ ُ"نذُ مُ "وُ"ذمُ "ُ- ُيجُ حرفا ُوال ُإالُرُ ، ان

ُالزمان.
 ،ُوليستُبحروف.ُهاُأفعاالُ وأخواتُ ُ"كانُ "ُ-
ُالوقف-كتبت ُُ"إذ ا"ُ- ُحالة ُالُُ-في باأللف

 بالنون.
اُكانُضمير اُمستتر ا،ُإذُ"سئُ مُوبُ عُ ن ُ"فاعلُُ-

 النصبُفيُتمييزه.ُفإنهُيعملُ 
بُهوُعاملُهمُالمذكورُللتعجُ بُ المُ ُالضميرُ ُ-

ُ.النصبُفيُتمييزه
-ُُ ُالشارة ُ-ُ"اذُ "اسم ُنحو: ُرجالُ حبُ "في ُذا

ُهوُعاملُالنصبُفيُتمييزه.ُ-"زيدُ 
 ."ىسُ عُ "ةُالقولُبفعليُ ُ-
ُالتُ ُبةُ مركُ ُ"أي  نكُ "ُ- ُكاف ُومن ُ"أي ُ "شبيه
 نة.المنوُ 

مُ إ ُ"ُ-  حرفُشرطُ.ُ"اذ 
-ُُ ُالمعنوي ُنوعانلالعامل ُاالبتداءُ ه فيُُ:

ُوالتجرُ  ُالناصبُ ُدُ المبتدأ، ُالفعلُُوالجازمُ ُمن في
 المضارع.

ِّعشر ِِّّة ِّخمسِّفيِّينلبصري  ِّثانيا:ِّوافقِّا
ِّ:،ِّهياوضع ِّم

ُهوُعاملُالرفعُفيُالمبتدأ.ُاالبتداءُ ُ-
ُ"ىل ُعُ "،ُوجاوزةفيدُإالُمعنىُالمُ الُتُ ُ"نُ عُ "ُ-

ُتعالء.الُتفيدُإالُمعنىُاالسُ 
ُا.فيدُمعنىُالتقليلُدائمُ يُ حرفُجر،ُُوُ"بُ رُ "ُ-
ُحرفُجر.ُ"ااشُ حُ "ُ-

ُُةُ جارُ ُ"يُ كُ "ُ- ُوناصبة، ُفيُذكرُ ولذلك ها
ُالجرُ  ُُ،حروف ُثم ُنواصبُكرُ ذُ أعاد ُفي ها

ُالمضارع.
ُُ-وأخواتهاُ"إنُ "ُ- ُالتى فيُُرفعالُتعملُ هي
 .الخبر
 شبيه.التُ معنىُإالُعلىُُلُ الُتدُ"كأنُ "ُ-
ُبـُ"ال"وُ"امُ "ُ- ُاللتانُُ"لي سُ"المشب هتان هما

 ين.الخبر؛ُخالف اُللكوفي ُ ُتنصبانُ 
 وظ.الملفُ ُالرفعُفيُالخبرُ ُالمبتدأُهوُعاملُ ُ-
ُالخبرُمسدُ ُدُ يسُالمبتدأُالذيُلهُفاعلُ شرط ُُ-

مهُ ُأنُ   تفهام.أوُاسُ ُنفيُ ُيتقد 
 فعُفيُاسمها.ملُالرُ وأخواتهاُهيُعاُ"كانُ "ُ-
ُالجر ُ ُضافُ المُ ُ- ُعامل ُالمُ ُهو ضافُفي
 إليه.
 ُ.فيُالمدحُ"معُ ن ُ"بفعليةُُالقولُ ُ-
 ُ.اللفعلينُمعُ ُرطُجازمةُ الشُ ُأداةُ ُ-
ُالمركُ ُتعريفُ ُ- ُالعدد ُبإدُ ُيكونُ ب ُ"ألُ "خال

 ه.زُ هُدونُعجُ علىُصدرُ 
ِِّّ:واضعمِّةثالثِّفيِّلكوفيينثالثا:ِّوافقِّا

ُصاحبة.ُ،ُأي:ُللمُ "عُ مُ "بمعنىُُ"ىل ُإ ُ"مجيءُُ-
ُالفعلُأصلُالمشتقُ ُ- ُالفاعلُواسمُفات، اسم

 منه.ُةُ المفعولُواسمُالتفضيلُمشتقُ 
ُمنُالناصبُ ُدهُ بتجرُ ُالفعلُالمضارعُمرفوعُ ُ-

ُوالجازم.
"،ُوهوُضفُ الخُ "التعبيرُبمصطلحُووافقهمُفيُ

ُُمنُمصطلحاتهم.ُ
ِّرابعا:ِّوافقِّ رةِّعش ِّفيِّخاصة ِِّّالعلماءِّبعض 

ِّ:،ِّهيواضعم
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ُابنُ ُ- ُالعرابُُوافق ُتعريف ُفي الحاجب
ُ ُيحص ُ"بقوله: ُبه ُالمُ ُلُ ما قتضيُالمعنى

ُ."عرابللُ 
الخبازُفيُتعريفهُالعاملُبكونهُُوافقُابنُ ُ-

ُأوُ مُ  ُآخُجبُ ا ُوجهُ ُركون ُعلى ُالكلمة
ُمخصوص:ُالرفعُوالنصبُوالخفضُوالجر.

والبغداديينُفيُتذكيرُالعددُُسائيُ وافقُالكُ ُ-
ُهُمذكر.اُمفردُ ودُجمعُ نُالمعدُ معُكُو
ُالمالقيُ ُ- ُاعتبارُُوالمراديُ ُوافق ُعدم فى
ُمنُمعانيها.ُمعنىُ ُ"نُ مُ "زيادةُ
راجُوابنُجنيُفىُعدمُاعتبارُالسُ ُابنُ وافقُُ-

ُمنُمعانيها. ُزيادةُ"الكاف"ُمعنى 
-ُُ ُوابنُ الخبُ ُابنُ وافق ُالتعبيرُُاز ُفي مالك

ُ."الباء"،ُوهوُأحدُمعانيُ"قابلةالمُ "بمصطلحُ
ُاألعلمُ ُ- ُأنُ ُوابنُ ُوافق ُفي القولُُخروف

ُدونُاشتراطُتضمُ مطلق اُن ُ جرىُالظُ يجرىُمُ  ُهن،
ُ.معناه
ُالشُ ُ- ُعلي ُأبا ُوافق ُكون ُفي ُ"س ُليُ "لوبين

ُالمُ  ُغير ُالجملة ُفي ُالحال ُأماُقيُ تنفي ُبزمان، دة

ُعلىُحسبُالقيد.ُدةُبزمانُفتنفيهُ قيُ المُ 
ُإعمُ- ُجواز ُفي ُسيبويه صيغُُالُ وافق

ُبالغةُالخمسةُعملُاسمُالفاعل.المُ 
ُوالمبر ُ ُ- ُسيبويه ُالمتأخ ُ وافق ُوأكثر ُفيُد رين

ُإلىُُتصرفُ ُ"يُ كُ "ُأنُ  ُالمضارع ُالفعل معنى
 المضي.

 

ِّة:ِّحوي ِّموقفهِّمنِّاألصولِّالن ِّ (ِّب)
ِّاعتماد ِّ ُتُالشارةُ فقدُسبقُماعالس ِّهِّعلىِّأما

ُإلىُأنُ ُ-رحيُالنقطةُالثانيةُمنُمنهجهُفيُالشُ ف
ُالمرتبةُ ُبالقرآنُ ُاالستشهادُ  ُفي ُعنده ُجاء ُالكريم

ُ ُشواهدُ األولى؛ ُعلىُُالتيُاستدلُ عرُالش ُ ُأما بها
ُنحويُ ُقواعدُ  ُتفصيلُ ُ،نادرةُفقليلةُ ة لكُذُوسيأتي

ُه.فيُالحديثُعنُشواهدُ 
ِّالقياس ِّ ِّاعتمده ِِّّوأما ِّكثير ِِّّفقد منِِّّفي

ِّالمواضع:ِّ
ُواستقبالُ ُنصبُ ُحرفُ ُ"كيُ "ُفأشارُإلىُأنُ ُ-

ُقياسُ  ُعلى ُو"أنُ "ا ُنفيُ ُ"المُ "، وقلبُُوجزمُ ُحرف

ُاُعلىقياسُ 
معنىُُنةُ ضمُ مُ ُ،لماُالُيعقلُاسمُ ُ"ماهُ مُ "،ُو"مُ ل ُ"

ُقياسُ ُرطالشُ  ُعلى ُو"امُ "ا ُزمانُُ"انأيُ "، اسم

ُ"نُ أيُ "،ُو"ىت ُمُ "اُعلىُقياسُ رطُمعنىُالشُ ُنُ تضم ُ مُ 
ُاقياسُ رطُنُمعنىُالشُ انضمُ مُ ُمكانُ ُااسمُ"ىأنُ "و

ُ ُ"ماحيثُ "على ُقياسُ ُتفيدُ ُ"نكأي ُ "و، ُالتكثير اُمعنى
 .ُالخبريةُ"كمُ "علىُ
ُاشتقاقُ ُيجوزُ وذكرُأنهُُ- ا اُمطرد  اسمُُقياس 

 ."الُ عُ ف ُ"علىُوزنُُوالُ الفعلُمجعُ 
-ُُ ُالقياسُ "وقال: ُيقصدُ"البواقيُوعلىُهذا .
ُ ُاالُاألعدادُ ُأنُ به: ُتسعةُ ُةعشُرُثنيمن ُإلى

ُتنصبُ  ُكلها ُعلىُُتُ النكراُوتسعين بعدها

ُقياسُ  ُمنُأحدُ التمييز؛ ُعلىُاألعداد ُإلىُُا عشر
 المائة.

 

ِّهاِّثالثة:ِّةِّعندهِّفأشهر ِّحوي ِّالن ِِّّة ِّل ِّاِّالع ِّوأم ِّ
 حيثُقال:ُ علةِّوجوب:ِّ (1)
اءُ "فـ نُ ُعامل؛ُألنهُأو جبُ ُ"ج  ُ-آخرُالكلمةُكو 

ُ ُالرفع،ُُ-"زيدُ "وهي ُوهو ُمخصوص، ُوجه  على
نُآُ"ر أ ى"و ُكو  هاُعلىُوجه ُخرُ عامل؛ُألنهُأو جب 

ُو ُالنصب، ُوهو ُألنهُُ"الباءُ "مخصوص، عامل؛
ُآخرُ ُأو جبُ  ن ُوهوُكو  ُمخصوص، ُوجه  ُعلى ها

ُو ُأو جبُ ُ"مُ ـل ُ"الخفض، ُألنه ُآخرُ ُعامل؛ ن ُكو 
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ُالجزم.. ُوهو ُمخصوص، ُوجه  ُعلى ُ،الكلمة

ُأو جبُ ُفاالبتداءُ  ُألنه ُالكلمةُعامل؛ ُآخر  ن  ُ–كو 
 .علىُوجه ُمخصوص،ُهوُالرفع-"زيدُ "وهيُ
 وذلكِّفيِّموضعين:ِِِّّّعلةِّتغليب: (2)
ُالمُ ُتسميةُ  -ُأ ُبذلكأفعال ُعدمُُ-قاربة مع

ُكل ُ  ُالمُ داللتها ُعلى ُلتغليبُ ُ-قاربةها ُاا ُةاللدُ ألفعال
 عليها.ُخرىُالتيُلمُتدلُ عليهاُعلىُاأل

منُأفعالُالقلوب،ُمعُُفعالُ لُفعلُالقوُ ُعد ُ  -ُب
ُالنُ  ُجمهور ُعند ُمنها ُليس ُأنه ُذلكُحويين؛ معلال 

 لتغليب.اب
ِّفر ِِّّعلة (3) ِّفيِِّّع ِّحمل ِّوذلك ِّأصل، على

 موضعين:ِّ
ُمع -ُأ ُالمذكورة ُ"ُىر ُأ ُ"وُ"ملُ أعُ "ُاألفعال
ُ؛نهاُمعناهمالتضمُ ُ؛لُعليهمابالحمُ هاُعملُ ُلتُ عمُ 

 هاُفرعهما.ولكونُ 
رطُالجازمةُ ُلتُأسماءُ عمُ  -ُب حمال ُعلىُُالش 

رط.ُ"إنُ " رطية؛ُلتضم نهاُمعناها،ُوهوُالش   الش 
ِّ

 فيِّموضعين:ِّفقدِّورد ِِّّوأماِّاإلجماع ِّ
ُُ"التُ " -ُأ ،ُبلُنةمعيُ ُهاُبلغةُ عملُ ُالُيختص 

 .العربُجميعُ ُفيُلغةُ ُتعملُ 
فيهُُمم اُالُخالفُ ُطُ حرفُشرُ ُ"إنُ "ُعد ُ  -ُب

 حويين.ُبينُالنُ 
ِّ

النِّةِّعندهجمالي ِّومنِّاألصولِّاإل ِّ  :ِّأص 
ُالكلمةُ ُتابعةُ ُالكتابةُ  -ُأ ُالوقفُ ُلحالة ُعند

 عليها.
منُُيرُ خُاُفيُالمقصودُ المثالُنص ُُكونُ  -ُب

 له.ُكونهُمحتمالُ 
ِّ
ِّ

 ه:ِّدـواهـش)ج(ِّ
ُنوع اعامال ُمنُالعواملُوالُُالعصاميُ لمُيتركُ
ُأنواعها ُمعنىُ وُُمن ُُال ُمعانيها ُمثُ من له،ُُلُ إال

ُتؤي  ُواستشهدُ  ُبشواهد ُله ُفقد ُولذا ُفيُده، كثرت
ُ ُالشُ شرحه ُأبالغُ تعتنوُ ُوواهد ُوال ُقلتُ ُ، ُُإذا إن 

ُشواهدُ  ُشواهدُ أغلب ُكانت ُبلغت ُقُرُه ُفقد ُآنية،
ُشاهدُ ُأربعةُ  ُوتمثُ اوأربعين ُمنهجُ ، ُل فيُه

يكتفيُبهاُُأنهُكانُتارةُ القرآنُُاالستشهادُبشواهدُ 
"ُالثالثة،ُنُ هُلمعانيُ"مُ فقط،ُومثالُذلك:ُاستشهادُ 

ُى"ُبآيةُ "حتُ ُ"في"،ُوُمعنييُ ُى"ُومعنييُ لُ "إُ ُومعنييُ 
ُواستشهادُ  ُمعنى، ُلكل ُللجوازمُ قرآنية األربعةُُه

ُقرآنية.ُبآياتُ ُ-كل  ها-ُاواحدُ ُفعالُ ُيُتجزمُ الت
ُيستشهدُ ُوتارةُ  ُوبغيرها،ُُكان ُالقرآن بشواهد
ومثالُذلك:ُأنهُهُعلىُغيرها،ُشواهدُ ُلبُ غُ ولكنهُيُ 

ُاستدلُ ُ"الالمـ"لُذكرُ  ُمعان، منهاُُلثالثةُ ُخمسة
ُوذكرُ ُبآياتُ  ُالمضارعُُنواصبُ ُقرآنية، الفعل

ُومثُ  ُلثالثةُ األربعة، ُبآيُل ُوذكرُ ُاتُ منها ُقرآنية،
ُتنصبُ  ُالتي ُالثمانية ُومثُ ُاألفعال لُمفعولين،

ُة.منهاُبآياتُقرآنيُ ُألربعةُ 
ُالقرآنيُ  ُبالقراءات ُواستدل  ُدونُبعيُ السُ -ة ة

اذة المرفوعُُ"التُ "اسمُُفيُموضعين:ُحذفُ -الش 
ُوكثرةُ ُوبقاءُ  ُالمنصوب، ُتمييزُُخبرها مجيء

اُبـُ"نُ ي  ُأ ُكُ " ُ.ُُ"نُ مُ "مخفوض 
ُبهاُعلىُقواعدُ ُعرُالتيُاستدلُ الش ُ ُاُشواهدُ أم
ُأبياتُ ُأربعةُ ُبلغتُ ُونادرة؛ُإذُ ُةُفكانتُقليلةُ نحويُ 

ُإفادةُ بهاُفيُأربعُمسائل،ُهي:ُُشعرية،ُاستشهدُ 
ُومجيءُ ُ"بُ رُ " ُالتقليل، ،ُزائدةُ ُ"الالم"ُمعنى

ُجر ُ ُ"لعُ ل ُ"ُواستعمالُ  ُعقيل،ُُحرف ُلغة في
ُذيل.يُلغةُهُ فُحرفُجر ُ ُ"ىت ُمُ "ُواستعمالُ 
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ُُواستدلُ  ُبشاهد  ُالرُ وحيد ُعلىُجزمن ُوذلك ،
ُالظُ  ُمعنى ُالقول ُلفظ ُتضم ن ُاشتراط نُعدم

 .-جراُهمُ ليجرىُ

ُغيرُ  ُفقدُذُ منُالشُ ُذلكُفالُيعدُ ُأما كرُواهد؛

الُشاهد،ُوذلكُُعليُأنهُمثالُ ُشعري ُ ُبيتُ ُجزءُ 
ُ.ات"هُ يُ ا،ُكـ"هُ اسمُالفعلُالزمُ ُفيُمسألةُمجىءُ 

ُ،ُويعدُ تمثيالُ ُدُ اُشعري اُمنُتأليفه،ُيعوذكرُبيتُ 

ُ.نحويةُاُلقاعدةُ نظمُ 
ُ"دالعقُ ""ُأوُتباساالقُ "ومثلُللمصطلحُالبالغيُ

ُُين.بشاهدينُشعريُ 
ِّ

ُف:المؤل  ِّاِّي ؤخذ ِّعلىِّمِّثالثا:
ُ ُاألمور ُبعض  ُهناك ُأخذ ها ىُعليمكن 

ِّ:،ُمنهافيُشر حهُ-رحمهُللا-العصامي ُ 
ُالملفُ ُتمثيلهُ ُ- ُللخبر ُُوبهوظ ُعنُ، هو  الس 

ُر.لخبرُالمقدُ التمثيلُل
ُاسمُ ُبعدمُ ُالقولُ ُ- فعلُُاهُ سمُ مُ ُفعلُ ُوجود

ُلمُيقلُ ُوكأنهُرأيُالجمهور،ُُهُ مضارع،ُوقدُساق
ذلكُُالقولُبخالفُ ُأنُ ُالحاجب،ُوذكرُ ُبهُإالُابنُ 
ُقولُ  ُُهو ُالنحويين، ُقولُُوالحقُ بعض أنه
 .الجمهور

ُيلُ مثتُ- ُبيتُ ُبجزءُ ه ُالتنبيهُ دُشعري ُ ُمن ُون
ُ.عليه
عرُجزبيتينُمنُالرُ تعبير هُعنُُ-  ُ.ُبلفظُالش  
قينُأوُالمحق ُ ُاألئمةُ ُبعضُ إلىُالقولُُنسبةُ ُ-

يانهمدونُتحديدُ  ُ.ُهمُبأع 
ُفعلُ عدُ ُ- ُواحدُ ُالقولُ ُه ُأفعالُ ا القلوب؛ُُمن
ُ ُمُ ُأنُ مع ُالقلوب ُنصبُ ُجمعُ أفعال هاُعلى

ُوعملُ ُلمفعولينُ ل ُالعرب، ُكل ُواجب،عند ُها
ُهُجائز.وعملُ فيه،ُُفعلُالقول،ُفمختلفُ ُبخالفُ 

رُفيُواحد؛ُفقدُعبُ ُهُبمصطلحُ التزامُ ُعدمُ ُ-
ُ ُبمصطلح ُمصطلحُ "ر ُ ـالج"المتن ُوهو بصري،ُُ،

ُوعبُ  ُبمصطلح ُالشرح ُفي ُوهوُ"ضُ الخفُ "ر ،
ُكوفي.ُمصطلحُ 

ُشتقات،ُفتارةُ أصلُالمُ ُهُفيُتحديدُ اضطرابُ ُ-
حُبكونهُالفعل،ُصر ُ حُبكونهُالمصدر،ُوتارةُيُ صر ُ يُ 

ُهةُأنهاُهيُاالسمُالمشتقُ فةُالمشبُ فذكرُفيُالص  ُ
ُواسمُ ُالفاعل ُاسم ُفي ُوذكر ُالمصدر، من

ُمشتقُ  ُاسمان ُأنهما ُوفيُالمفعول ُالفعل، ُمن ان
منُالفعل،ُومرةُُقُ أنهُمشتُةُ اسمُالتفضيلُذكرُمرُ 

ُمنُالمصدر.ُقُ أخرىُأنهُمشت
تونِّم ِّفيِّمصن  ِّالعصاميِّوِّبينِِّّمقارنة ِِّّ:رابع ا

ِّالعوامل:ِّفيِّإحصاء ِِّّثالثةالعواملِّال
ُالعصاميُ لمُ  ُكان ُنحوي ُ ُصاحبُ ُرابعُ ُا ُمتن

ُ ُالنُ مستقل   ُ-ُحويةبالعوامل ُالقاهرُبعد عبد
ُمقارنةُ ُأنُ ُآثرتُ ُ-وُيركُ والبُ ُريفوالشُ  بينُُأعقد
اُلمعرفةُصائيُلها؛ُقصدُ فيُالجانبُالحُ ُربعةاأل
ُ.يهعلىُسابقُ ُالعصاميُزادهُ ماُ

ُذكُ- ُالقاهرر العواملُُأنُ ُريفوالشُ ُعبد
ُهاُواحدُ ا،ُوعددُ ماعيةُثالثةُعشرُنوعُ اللفظيةُالسُ 

أنواع،ُُ،ُوذكرُالبركويُأنهاُخمسةُ وتسعونُعامالُ 
ُتسعةُ وعددُ  ُالعصاميُ ُها ُأما هاُفذكرُأنُ ُوأربعون،

ُُها.ا،ُولمُيذكرُعددُ عشرونُنوعُ 
حروفُالجرُُأنُ ُريفالشُ ُوُعبدُالقاهرذكرُُ-

ُوأوُ سب ُعشر، ُعشرين،ُص ُعة ُإلى ُالبركوي لها
هاُفيُلغةُعقيل،ُوعدُ ُ"لُ عُ ل ُ"وُ"وُ ل ُ"وُ"يُ كُ "بزيادة:ُ

ُوعشرينُحرفُ العصاميُواحدُ  ُا فيُُ"ىت ُمُ "ا،ُبزيادة
ُلغةُهذيل.ُ

-ُُ ُالقاهرذكر الحروفُُأنُ ُريفشُ الُوُعبد
بإضافةُ-هاُالبركويُثمانيةالناسخةُستة،ُبينماُعدُ 
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ُ ُهما: ُواُ"إال"حرفين، افيةُالنُ ُ"ال"الستثنائية،
ُُهاُسبعة،ُبزيادةللجنس،ُأماُالعصاميُفعدُ  حرف 

ُفقط،ُهوُ ُ.سالنافيةُللجنُ ُ"ال"واحد 
س"ُيعملُعملُ"ليُ ُماُأنُ علىُفقُالثالثةُاتُ ُ-

ُ ُفقط: ُالعصامي"ال"وُ"امُ "حرفان ُوزاد ُ:ينآخرُ ُ،
ُ."إنُ "وُ"التُ "

ُاألربعةاتُ ُ- ُأنُ ُفق ُاصبةالنُ ُالحروفُ ُعلى
ُللمضارعُهيُاألربعةُالمشهورة.ُ

-ُُ ُالقاهرذكر ُالحروفُ ُأنُ ُ-ريفوالشُ ُعبد

واألسماءُالتيُتجزمُُ،اُخمسةفعالُواحدُ ُالتيُتجزمُ 
ُالبُ  ُأما ُأنُ فعلينُتسعة، التيُُالجوازمُ ُركويُفذكر

ُتجزمُ واحدُ ُفعالُ ُتجزمُ  ُوالتى ُأربعة، اُواحدُ ُفعالُ ُا
ُفذكرُأنُ ُإحدىُعشرة،ُكلهاُأسماء،ُأماُالعصاميُ 

اُأربعةُأحرف،ُوالتيُواحدُ ُفعالُ ُالجوازمُالتيُتجزمُ 
ُتجزمُفعلينُحرفانُوعشرةُأسماء.

ُالعصامواُ- ُالقاهرُيُ فق فيُُريفوالشُ ُعبد
ُتنصبُ ُاألسماءُ ُكونُ  ُالتمييزُُالتى ُعلى النكرات

ُأربعة.
الفعل،ُُأسماءُ ُمنُالعواملُ ُعبدُالقاهرذكرُُ-

ُبيُ ُو ُتعملُالرفع،ُخمسةُعشر،ُتسعةُمننُأنها ها
ُ ُالنصب، ُتعمل ُالشُ وستة ُتسعةُوذكر ُأنها ريف

فقط،ُستةُمنهاُتعملُالرفع،ُوثالثةُتعملُالنصب،ُ
ُعدُ بي ُالعواملُُيُ العصامُنما ُمن ُالفعل اسم

ُ."الُ عُ ف ُ"ماعية،ُواستثنىُمنهُماُكانُعلىُوزنُالسُ 
فيُريفُوالشُ ُعبدُالقاهرمعُُيُ فقُالعصاماتُ ُ-

ُ.قصةُثالثةُعشرُفعالُ األفعالُالناُكونُ 
أفعالُالمقاربةُُأنُ ُوالشريفُعبدُالقاهرذكرُُ-

ُأوُ  ُبينما ُعشرُأربعة، ُستة ُإلى ُالعصامي صلها
ُ.فعالُ 

أفعالُالقلوبُُأنُ والشريفُُعبدُالقاهرذكرُُ-
ُأوُ  ُالعصاميُإلىُخمسةُعشرُسبعة،ُبينما صلها

ُ.فعالُ 
-ُُ ُالقاهرذكر ُالعواملُُريفوالشُ ُعبد من

ُم،ُولمُيذكرهاُالعصاميُ المدحُوالذُ ُعالُ ماعيةُأفالسُ 
ُفيها.
ُالعصاميُ ُ- ُُزاد ُالقاهرعلى ُريفوالشُ ُعبد

ُأنواعُ  ُالسُ ُثمانية ُللعوامل ُمصدر  ُوهي: ماعية،
فةُ  ُوالص   ، ُالميمي   ُغير  ُالمجر د  الم شب هةُُالثالثي

ُظاهر،ُواألفعالُ  ُوالُعيب  ُعلىُلون  ُالتيُلمُتد ل 
ُبنفسها،ُوتارة ُالتيُتتعد ىُإلىُمفعُو ُتارة  ُواحد، ل 
،ُواألفعالُ  هاُإلىُُبحرفُالجر   التىُتارة ُتتعد ىُبنفس 

ُواألفعالُ  ُأصال ، ُتتعد ى ُال ُوتارة  التيُُمفعولين
ُوإلىُ ُبنفسها، ما ل ه  ُأو  ُإلى ُمفعولين: ُإلى تتعد ى
ُوأفعالُ  ُالجر، ُبحرف ُوتارة  ُبنفسها، ُتارة  ُثانيهما:

ماُغيرُلُةُ بصاالنُالت صيير،ُواألفعالُ  مفعولينُثانيه 
ل،ُوالن ُثالثة ُمفاعيل.ةُلصبااألو 

-ُُ ُالقاهرذكر ُالعواملُ ُأنُ ُريفوالشُ ُعبد
ُواسمُ ُالفاعل، ُواسم ُالفعل، ُسبعة: القياسية

والمصدر،ُوالمضاف،ُهة،ُفةُالمشبُ المفعول،ُوالص  ُ
ُالتُ  ُُوواالسم ُعليهام. ُاسمُُمازاد البركويُعاملين:

ُالفعل، ُواسم ُالعصاموأوُ ُالتفضيل، ُإلىُيُ صلها
ةُعشر،ُفزادُسبعةُعوامل،ُهي:ُمصدرُغيرُستُ 
ُالمجرُ الثُ  ُالمُ الثي ُوأمثلة ُوكلُ د، ُلهُُبالغة، مبتدأ

،ُ"س ُئ ُب ُ"وُ"معُ نُ ـ"بهمُهوُفاعلُلمُ ُضميرُ ُخبر،ُوكلُ 
ُ ُمخفوض  ُمذكورُ "بُ رُ "بـُأو ُأو ُواسمُللتعجُ ُ، ب،
ُ."اذُ حبُ "الشارةُفيُ

ةُاثنانُالعواملُالمعنويُ ُعلىُأنُ ُفقُاألربعةُ اتُ ُ-
ُفقط.

ِّ  
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ِّ(التحقيق)القسمِّالثاني:ِّ
ِّحقيقمةِّالت ِّمقد  ِّ

ِّ:ِّنسبةِّالمخطوطِّللعصاميأوال ِّ
ُ:،ُمنهاأمورُ ُالمخطوطُللعصامينسبةُُدُ ؤي  يُ 

ُ؛علىُغالفُالنسخةُاألولىهاُإليهُنسبتُ  -1
ُكُ  ُعليهافقد ُتب ُالُ ): ُعواملُعُ رسالة ُعن راب

ماُللفقيرُعبدُالملكُبنُ،ُكالهُ (رابُوشرحهاعُ الُ 
علىُهاُإليهُكذلكُنسبتُ ينُالعصامي(،ُُوجمالُالد ُ 

ُت ُالذي ُالمجموع ةُوأربعُهيُ-هانضمُ غالف
ُذُ  ُأسماؤُ كتب، ُتلتُ كرت ُثم ُغالفه، ُعلى هاُها

ُوالكلُ  (ُ ُجمالُ..للشيخُعبارة: ُبن ُالملك عبد
 ينُالعصامي(.الد ُ 

؛ُغالفُالنسخةُالثانيةُهاُإليهُعلىنسبتُ  -2
ُكُ  ُفقد ُ)عليهاتب ُالُ ُ: ُشرح ُعنُعُ رسالة راب

ُالُ  ُتصانيفُ عُ عوامل ُمن )ُ ُوموالناُسي ُ ُراب دنا
ُالد ُ  ُجمال ُالشيخ ُبن ُالملك ُعبد ينُالشيخ

 .(العصامي
ُعلىُُإحالةُ  -3 ُالمخطوط ُفي العصامي

ُالذُ  ُشذور ُ)شرح ُوهوُكتابه ُهشام(، ُالبن هب
 النسبةُإليه.ُُصحيحُ 

ُمنُُةُ نسب -4 ُ)المختصر ُكتاب صاحب
ُنشُ  ُالنكتاب ُوالزُ ر ُُ-هرور 325ُص: لمتنُا(

 ُ.لعصاميلُرحلشُ وا
التاريخ صاحب كتاب ) نسبة   -5
سالة ( متن الر   305 : صخون بمكةؤر   والم  

 ها للعصامي. وشرح  
قُكتاب:ُ)الكافيُالوافيُبعلمُرُمحق ُ ذكُ  -6

ُللعصامي ُ-القوافي( رح ُوالش  ُضمنُالمتن من
 ُُ .مؤلفاته

ِّ

ِّسخِّالمخطوطِّ:ثانيا:ِّن ِّ
ُ:نسخةُ)أ(ِّالنسخةِّاألولى:

ُ)الُ تُ وكُ  ُرسالة ُغالفها: ُعلى ُعنُعُ ب راب
ُالُ  ُكالهُ عُ عوامل ُوشرحها، ُعبدُراب( ُللفقير ما

،ُملكُالفقير:ُ..صاميينُالعُ الملكُبنُجمالُالد ُ 
ُالد ُ  ُالمُ حنيف ُالرحمن ُعبد ُبن وهيُُ،شديرُ ين

ُمجموعُ  ُوصفحاتهُُضمن ُكتب، ُخمسة به
ُومختومُ صفحةُ(160) ُمكةُُ، ُمكتبة بخاتم

ُ(.22(،ُمجاميعُ)413،ُورقمه:ُ)المكرمة
ُ)فهُ ُومكتوبُ  ُهذاُعليه: ُفي ُما رست
ُ ُبزُ ُإسعافُ ُ-1المجموع: ُالتُ الخليل سهيل.ُبدة

ُالُ ُ-2 ُعواملُ عُ رسالة ُعن رابُعُ الُ ُراب
ُ ُُ-3وشرحها. ُالقوافي. ُبعلم ُالوافي ُ-4الكافي

ُاآلجرُ  ُوميُ شرح ُعلمُالسُ ُحفةُ التُ ُ-5ة. ُمن نية
موالناُالشيخُعبدُُ..يخُالمامللشُة.ُوالكلُ العربيُ 

ُ(...ينُالعصاميالملكُبنُجمالُالد ُ 
ُرسالةُ ُومكتوبُ  ُأول ُغالف ُأيض ُُعلى ا:ُفيه

ُأصاره..ممُ ) ُالد ُ ُا ُحنيف ُالفقير ُنوبة ينُفي

ُمؤل ُ شُ رُ المُ  ُمن ُالهبة ُبطريق ُالشيخُدي ُموالنا فه
ُالعصامي ُالملك ُسنُ..عبد ُبالمدينة1033ُة هـ

الم،ُثمُالةُوالسُ ضلُالص ُعلىُساكنهاُأفُ،رةالمنوُ 
ُ(...صارُفيُمجازُالفقيرُزينُالعابدينُحسن

ِّأمور:ِّثالثة ِّاألصلِّلِّهاِّلتكون ِّوقدِّاخترت ِّ
ُأجودُ ناسخُ ُخطُ ُأنُ ُأحدها: ُمنُوأوُ ُها ضح
ُ.نييُ خُرألُ سختينُالنُ اُيُ خطُناسخ

ها،ُفجاءُحُ سالةُعنُشرُ الر ُ ُزُمتنُ تميُ ُ:هانيثا
ُوالشُ ُالمتنُ  ُ)ص(، ُبحرف ُمسبوق اُمسبوق ا رح

ُ.بحرفُ)ش(
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ُ ُؤر  خوُنصاحبُكتابُ"التاريخُوالمُ ثالثها:ُأن 
ُ ت هاصو رُُ(305بمكةُ)ص: ه  حُواج  ُورج  هاُأنُ ،

ُمؤل  فهاُا ه.لكتبتُبخط   ُنفس  ُع صامي  
ِِّّالحظ ِّوي ِّ ُهما:أحد ُِّ:أمرانِّهاكاتب ِّعلى

ُإلى)تعا(ُاختصارُ  ُ)تعالى( ُكلمة الثاني:ِّوِّ.
ُُنقطُتاءُالتأنيث.ُإهمالُ 

ِّنسخةِّ)ب(ِّالنسخةِّالثانية:=ِّ
ُُتبُ كُ ُو ُ)رسالة ُغالفها: ُعلى رابُعُ الُ شرح

ُالُ  ُعوامل ُسي ُ ُ-رابعُ عن ُتصانيف دناُمن
ينُوموالناُالشيخُعبدُالملكُبنُالشيخُجمالُالد ُ 

ُ ُالفقيرُ..العصامي، ُالد ُ ُ:ملك ينُحنيف

ُجامعةُُتمتوخُ ُ،دي(شُ رُ المُ  ُمخطوطات بخاتم

ُوطات.قسمُالمخطُ-عودُبالرياضالملكُسُ 
ُالر ُ  تبُكُ ُسالةُضمنُمجموعُ وقدُجاءتُهذه

(ُ ُفيه ُمجموع ُالكتاب: ُاسم ُبطاقته: (25ُعلى
(ُ ُورقمه: ُ)806رسالة، ُأوراقه: ُوعدد ،)228ُ،)

ُهمالحظاتفيُ(،ُُو455وعددُصفحاته:ُ) :ُ)ج ل 
ُعلىُغالفُ ُتبُ وكُ ،ُرف(والص ُُحوُ هُفيُالنُ لُ رسائُ 

ُأسماءُ  ُوالعشُرالرُ ُالمجموع ُالخمسة ُن،يسائل
ُالجانبُ  ُُوعلى ُعبارة: ُاأليسر ُأفقرُ) ُنوبة في

ُالمك ُ ُ..للاُعبادُ  ُأحمد أماُُ(...شأ،المنُ ُي ُ علي
ُ)ُالرسالةُ  ُصفحة ُمن وانتهتُُ-(191فبدأت

ُ.(248بـصفحةُ)
ِّ

ِّنسخةِّ)ج(ِّ:لثةالنسخةِّالثا=ِّ
ُنسخةُ  ُمجموعُ ُوهي ُالحرمُ ُضمن ُبمكتبة

ُالشُ المك ُ  ُ)ي ُرقمه: ُوعددُ(3885/19ريف، ،
تبُكُ ُو(،282ُُ-270)ُ(ُورقة،ُمن13راقهاُ)ُوأ

ُغالفُ  ُالُ هاعلى ُشرح (ُ ُعواملُعُ : ُعن راب
ُتُ عُ الُ  ُولم ُنُ نُ راب(، ُوقد ُألحد، ُفيُسب سبت

فهارسُمخطوطاتُالمكتبةُلبراييمُبنُأحمدُبنُ
ُ(،هـ709ت)ُصاريُ نُ األُ ُالجزري ُ ُي ُ جُ ر ُزُ محمدُالخُ 

ُبحثُ  ُتبيُ ُوبعد ُأنُ وتدقيق ُلي ُالنسبةُ ُن ُتلك
ُواب،ُوذلكُألمور:ُص ُللُمجانبةُ 

1-  ُ علىُُ(1)مراجُ كتبُالتُ ُأصحابُ ُل ُ جُ ُنص 
ُكتابُأنُ  ُضبُ )الغُ ُ:األنصارُيُاسم ُفي طُراب

ُالُ  ُراب(عُ عوامل ُالُ ُوليس، ُعنُعُ )شرح راب
 ُ.راب(عُ عواملُالُ 

رابُعُ تبُعلىُغالفه:ُ)ُشرحُالُ أنهُكُ  -2
كتابُعبدُُهذاُهوُاسمُ راب(،ُُوعُ عنُعواملُالُ 

ُالعصامي، ُكانُ ُوُالملك ُُلو ُهو كتابُهذا
ُلكُ  ُ)الغُ األنصاري ُغالفه: ُعلى ُفيُتب راب

ُراب(.عُ طُعواملُالُ ضبُ 
ىُاثنيُفُفُ مؤلُ ُمتنُ أنهُُرُفيُوصفهُ كُ ذُ  -3

 ليسُهكذا.ُُقُ المحقُ ُ،ُوالمخطوطُ (2)عشرُفصالُ 
ُاألنصارُيُأنُ  -4 ُيُ ُإبراييم ُكتبهُر ُخُ لم ج

ُمسوُ  ُمن ُيُ اتُ دُ وتصانيفه ُولم ُغيرُ جُ رُ خُ ها، هُها
 .(3)تههُودقُ خط ُ ُداءةُ لُر

رحُعلىُكتابه:ُفيُالشُ ُأحالُ ُالمؤلفُ ُأنُ  -5
ُشُ  ُثبتُ "شرح ُوقد ُالذهب"، ُللعصامي ُ ُأنُ ُذور

نقلُهبُالبنُهشام،ُولمُيُ اُعلىُشذورُالذُ شرحُ 
 ُذور.اُعلىُالشُ شرحُ ُلألنصاري ُ ُأنُ 

                                                           
يباجِّالمذه بِّالبنِّفرحون:ِّ(1ِّ) ،ِّوكشف1ِّ/406ِّ،ِّوبغيةِّالوعاة:1ِّ/279ِّالد  

ِّ.1ِّ/8،ِّومعجمِّالمؤلفين:1ِّ/18ِّ،ِّوهديةِّالعارفين:1ِّ/131ِّالظنون:ِّ

ِّ.3ِّ/60:ِّ،ِّومعجمِّالمصنفين1ِّ/131كشفِّالظنون:ِّ(2ِّ)

(3ِّ ِّيراجع:( ِّالت راجم. ِّكتب ِّأصحاب  ِّجل  ِّبذلك ِّ صر ح يباجِّالمذه ب: 1ِّالد   /278ِّ،

ِّ.2ِّ/1526،ِّوكشفِّالظنون:1ِّ/406ِّوبغيةِّالوعاة:ِّ
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ُأنُ فتبيُ  ُمخطوطُُن ُنسخ ُمن ُالنسخة هذه
ُاألُ ُ،العصامي ُإبراييم ُلكتاب ُفيُنُ وليس صاري
ُالعوامل.

ِِِِِّّّّّأمران:ِّالثالثة ِّسخِّالمخطوطِّالحظِّعلىِّن ِّي ِّوِّ
ِِّّجميعُالهمزات.ُتسهيلُ أحدهما:ِّ
ِّ ُكلمةُ ُكتابةُ واآلخر: ُالصفحةُُأول ُبها تبدأ

ُسُ  ُذيل ُفي ُيُ التالية ُما ُوهو عرفُابقتها،
ِّعقيبة(.بـ)التُ 

ِّ
ِّحقيقمنهجيِّفيِّالت ِّثالث ا:ِّ

 لتالية:ُحقيقُفيُاألمورُالُمنهجيُفيُالتُ تمثُ 
ُعباراتُ - رابُعنُعُ متنُرسالةُ)الُ جمع 

ُالُ  ُالمؤل ُ عُ عوامل ُشرح ُثنايا ُبين ُمن ُ-فراب(
ُبعدُحرفُ)ص(والتيُكانُيسوقُ  وضم هاُ،ُ-ها

ُ ُالمتن، ُنص  ُاكتمل ُحتى ها، ُبعض  قدُُوإلى
 حقيق.ُهُفيُصدرُالتُ جعلتُ 
ُالنُ ُالمقابلةُ  - اُقصدُ ُالثالثة؛ُسخبين

 ،ُوإقامةُالن ص.قطالسُ ُقص،ُوبيانُ لكمالُالنُ 
رح،ُ - ُالش  ُنص   ُعن ُالمتن ُنص   تمييز 

ُعريض،ُ ُالمتنُبخط  ووضعتُتحتهُفكتبتُنص 
رحُخط ا،ُأماُ ُعادي.ُُفكتبت هاُعبارةُالش   بخط 

ُخطُ ُترقيمُ  - ُبوضع بينُُمائلُ ُالمخطوط
)ُ /ُ ُهكذا) ُصفحةُ ُ،قوسين ُكل ُبداية منُُفي

ُورمزُُصفحاتُ  ُالورقة، ُرقم ُتحوي المخطوط،
)أ(،ُوإنُـلهاُبُمنىُرمزتُ يُ الإنُكانتُففحة،ُالص ُ

 لهاُبـ)ب(.ُكانتُاليسرىُرمزتُ 
ُوالنُ المالئيُ ُاألخطاءُ ُتصويبُ  - ةُحويُ ة

ُكتبُ اعتمادُ  ُعلى ُوالتُ الُ ُا اللغوى،ُُصويبُ مالء
كانُُبعضُاألساليبُإنُ ُبعدمُتصويبُ ُوااللتزامُ 

ُوجهُ  ُالص  ُُله ُغيرُمن ُكان ُلو ُحتى حة،
 هور.المشُ 
ُلتُزاال - ُبقواعدُام  ُالمخطوط ُكتابة فى

ُالمالئى ُ  م ُمشهورةالُالر س  ،ُ ُالعناية بعالماتُمع
ُااللتزامُ ُو،ُصفهمُالنُ فىُُتهاُالبالغةرقيمُألهميُ التُ 
ُالقرآنيُ ب ُاآليات ُوالضبط عريةة، ُالش   واهد ُوماُش  ،

 .مخطوطالُةمنُعباُرُكلُ شُ قدُيُ 
ر ها،ُةُاآلياتُالقرآنيُ ُنسبةُ  - و  ذكرُُوإلىُس 

ُرقُ  ُاآلية، ُوالمراجعُ ُتشهادُ االسُ ُموطنُ ُوم ُبها،

منُُأكثرُ ُآليةُ لإذاُكانُُوعتمدُعليهاُفيُذلك،ُالمُ 
ُاكتفيتُ ُموضعُ  ُالقرآن ُأولُ ُفي ُموضعُ ُبذكر

 فيهُفقط.ُودهُ رُ لوُ 
ُالش ُ ُتخريجُ  - ُبعريُ األبيات ُبحر هاُة بيان

ُُو ، وضي   ُقائلنسبتُ العر  ُإلى ُموضعُيها ُوذكر ها،

ُدواوينرُ وُ  ُفي ُُهمودها ُأو اللغوية،ُُالمجامعُ في
ُالش ُ الشُ ُوكتبُ  ُوبيانُالنُ ُوكتبُ ُ،ةعريُ واهد حو،

 .ُهاضتشهادُبها،ُوتفسيرُغامُ طنُاالسُ موُ 
ُالتيُُذكرُ  - ُاألخرى ُالقرآنية القراءات
ُاآلياتُ ُوردتُ  ُبعض ُالمؤلف،ُُفي ُذكرها التي

ُنسبتُ  ُوتوثيقُ مع ُألصحابها، ُبالرُ ها ُإلىُها جوع

 عتمدة.كتبُالقراءاتُالمُ 
المعانيُاللغويةُمنُمعاجمُاللغة،ُُتوثيقُ  -

ُالحدودُ حويُ النُ ُوالحدودُ  ُكتب ُمن عريفات،ُوالتُ ُة
ف،ُالمؤل ُ حهاُرُ معانىُالكلماتُالتيُلمُيشُ ُوشرحُ 

ماُأجمله،ُُاُلتفصيلُ علىُعباراته،ُقصدُ ُوالتعليقُ 
 ماُاختصره.ُُوبسطُ 
ُوذكرُ المؤل ُ ُأقوالُ ُتوثيقُ  - ُواختياراته، ُف

ُسبقهُ  ُالنُ إليهُمن ُمن ُوبيانُ ا أقوالُُحويين؛

ُاعتمادُ المُ  ُكتبُ خالفين؛ ُعلى ُوكتبُ ُا ُالخالف
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ُالنُ متأخ ُ  ُومناقشتُ ري ُأقواله،ُحويين، ُبعض ُفي ه
ُعليه.ُُُبعضُالمآخذُ ُرُ وذك
عليهاُُالتىُأحالُ ُحاالتُ مواطنُالُ ُنُ بيا -
 ف.المؤل ُ 
ُالمؤل ُ ُاالستداللُ  - ُاكتفى ُالتى فُلألمور

 عر.بأبياتُالش ُ ُ-ةقرآنيُ بالتمثيلُلهاُباآلياتُال

ُبفهارس ُُتذييلُ  - ُتشملُالبحث ُ:فنية،
ُالقرآنيُ  ُاآليات ُُوفهرس ُالش ُ الة، عرية،ُشواهد

ُُوثبُ ُوُ،لغاتوال ُالمصادر ُُوت رسُفهُ المراجع،
الموضوعات.ُُ

- ُ
ِّ
ِّ
ِّ

 خِّالمخطوطس ِّصورِّن ِّرابع ا:ِّ

 

ِّمةةِّالمكر ِّنسخةِّمك ِِّّ-واجهةِّنسخةِّ)أ(
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ِّمةةالمكر ِّنسخةِّمكتبةِّمك ِِّّ-(أنهايةِّنسخةِّ)

 

ِّسعودِّنسخةِّجامعةِّالملكِّ-واجهةِّنسخةِّ)ب(
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ِّنسخةِّجامعةِّالملكِّسعودِّ-ِّنهايةِّنسخةِّ)ب(

ِّ
ِّريفيِّالش ِّمكتبةِّالحرمِّالمك  ِّنسخةِِّّ-(جواجهةِّنسخةِّ)

ِّ
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ِّريفيِّالش ِّمكتبةِّالحرمِّالمك  ِّنسخةِِّّ-(جةِّنسخةِّ)نهاي
ِّ  
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ِّراب(ع ِّاإل ِِّّرابِّعنِّعوامل ِّع ِّرسالة:ِّ)اإل ِّ
ُعلىُُحيم،حمنُالرُ بسمُللاُالرُ  ُهللُوسالم  الحمد 

طفى. ُُعبادهُالذينُاص 
ُيسيرة،ُقصدُ  ُبـهاُضبطُ هذهُكلمات  العواملُُت 

ُالمنص ُالمأثُ ُعلىُالرأيُ ُة،حويُ النُ  ور،ُور،ُوالمذهب 
ُالُ  ُعوامل  ُعن ُبـ)العراب  ُوباهللُعُ وسم يت ها راب(،

ُأعتضد،ُوعليهُأعتمد.
ُالعاملُ  نُآخـر  ُكو  ُعلىُوجه ُ:ُماُأو جب  الكلمة 

ُ ُومعنوي،ُفاللفظيُسماعي  وص،ُوهوُلفظي  مخص 
ُعشرونُنوع ا. ماعي  ُوقياسي،ُفالس 

ُحروفُ  ُاألول: ُتجُ ُالنوع ُأحد  ُوهي ُاالسم، ر 
ُ ُحرف ا: ُو"لىإ ُ"وُ،"نُ مُ "وعشرون ُو"عنُ "، ،ُ"على"،

ُو"يف ُ"و ُو"ر بُ "، ُو"الالم"وُ"،الكاف"، ،ُ"م ذُ "،
ُو"منذُ "و ُو"الباء"، ُواو"، ُو" ،ُ"ىحتُ "وُ،"هتاؤُ "القسم،
ُو"ااشُ حُ "و ُو"ادُ عُ "، ُو"الخُ "، ُو"يُ كُ "، بقل ة،ُُ"لو ال"،
ُفيُلغةُه ذي ل.ُ"ىت ُمُ "فيُلغةُع قي ل،ُوُ"لعلُ "و

ُوترفع ُ ُاالسم  ُتنصب  ُحروف  ُالثاني: النوع
ُأحرف: ،ُ"نُ أ ُكُ "،ُو"أنُ "،ُو"إنُ "ُالخبر،ُوهيُسب عة 

ُالتيُلنفيُالجن س.ُُ"ال"،ُو"لُ عُ ل ُ"،ُو"ي تُ ل ُ"،ُو"كنُ ل ُ"و
ُ ُوتنصب  ُاالسم  ُترفع  ُحروف  ُالثالث: النوع

ُ ُوهي: ُو"م ا"الخبر، ُالحجازُ"ال"، ُأهل ُلغة ،ُفي
الية،ُوُ"إنُ "و ُ.ُ"التُ "فيُلغةُأهلُالع 

ُالمضارع،ُ ُالفعل ُتنصب  ُحروف  ُالرابع: النوع
ُ."إذنُ "وُ"كيُ "وُ"لنُ "وُ"أنُ "ُوهيُأربعة ُأحرف:

ُحروفُ  ُالخامس: ُالمضارعُتجزمُ ُالنوع ،ُالفعل
ُ ُ"ال"األمرُوُ"الم"وُ"لم ا"وُ"لمُ "وهيُأربعةُأحرف:

ُ.فيُالنهي
ُ ُفعلين  ُيجزمان  ُحرفان  ادس: ُالس  النوع 

،ُوهما:ُ ُ.ُ"إ ذ م ا"وُ"إ نُ "مضارعين 

ُعليُ ُكذلك ُفعلين ُتجزم  ُأسماء  ابع: ُالس  النوع
ُ ُ"إنُ "معني ُأسماء: ُعشرة  ُوهي ُو"، ، ،ُ"م ا"م ن 

م ا"و ُ"م ه  ُو"م ت ى"و، ُو"أي انُ "، ُو"حي ث ما"، ،ُ"أي نُ "،
عر.ُ"إ ذ ا"،ُو"أ يُ "،ُو"أن ى"و ُفيُالش  

ُعلىُ ُأسماء ُنكرات  النوعُالثامن:ُأسماء ُتنصب 
ُوهي ُإلىُُ:الت مييز، ُفوقها، ُوما ُعشر، األحد 

ُ.ُ"ك ذ ا"،ُو"ك أ ي  ن"االستفهامي ة،ُوُ"ك مُ "،ُو"الم ائة"
ُالثال ُكانُالنوعُالت اسع:ُمصدر  ُإذا ثيُالمجر د 

"،ُو"ق ع ود". ر ب  ،ُمثل:ُ"ض  ُميمي   ُغير 
فةُ  ُالص   ُالعاشر: ُُالم شب هةُ ُالنوع  ل  ُتد  ُلم التي

ُ"ط اه ر"،ُ ُمثل: ُظاهر، ُعيب  ُوال ُلون  على
م يل". ُو"ج 

ُ و ىُماُكان  النوعُالحاديُعشر:ُاسمُالفعل،ُس 
ي دُ "،ُمثل:ُ"ف ع الُ "علىُوزنُ و  ُ."ه ي ه ات"وُ"ر 

ُالنُو ُمفعول  ُإلى ُتتعد ى ُأفعال  ُعشر: ُالثاني ع
ُمثل: ، ُالجر   ُبحرف ُوتارة  ُبنفسها، ُتارة  ُواحد،

." د  "،ُو"ق ص  ر  ك  "،ُو"ش  ح  ُ"ن ص 
هاُ ُبنفس  ُتتعد ى ُتارة  ُأفعال  ُعشر: ُالثالث النوع
ُ" ُ"ز اد  ُمثل: ُأصال ، ُتتعد ى ُال ُوتارة  ُمفعولين إلى

." ُو"ن ق ص 
ُتتعدُ  ىُإلىُمفعولين:ُالنوعُالرابعُعشر:ُأفعال 

ُثانيهما ُوإلى ُبنفسها، ما ل ه  ُأو  ُكذلك،ُُ:إلى تارة 
ُ،" ُ"أ م ر  ُأفعال: رة  ُعش  ُوهي ُالجر، ُبحرف وتارة 
ف ـر"،ُ ـت غ  ُو"اس  ع ا"، ُو"د  ُو"ه د ى"، ،" ت ار  و"اخ 

ـي ر". د ق"،ُو"ع  و ج"،ُو"ص  م ى"،ُو"ك ن ى"،ُو"ز  ُو"س 
ُ ُتنصب  ُالقلوب ُأفعال  ُعشر: ُالخامس النوع

ُخمسةُمفعُو ُوهي ُاألول، ُعن ُعبارة  ُثانيهما لين،
ُو"ظ نُ "ُفعال :ُعشر ل مُ "، بُ "وُ،"ع  الُ "وُ،"ح س  ُ،"خ 

د"وُ،"ر أ ى"وُ،"ز ع مُ "و ُو"و ج  ُو"أ ل ف ى"، ،ُ"د ر ُى"،
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ُو"ع دُ "و ا"، ج  ل"وُ،"ح  ع  ُو"ج  ُو"ه ب ُ"، ل م"، ،ُ"ت ع 
ُ."ق الُ "و

ُأفعالُ  ادسُعشر: ُُالنوعُالس  الت صيير،ُتنصب 
ُثانيُ مفعولي ُأفعالن ُثمانية ُوهي ُكذلك، ُ:هما

ي رُ " ُو"ص  ارُ "، ُو"أ ص  لُ "، ع  ُو"ج  ُو"ر دُ "، ،ُ"ت ر كُ "،
ذُ "،ُو"ات خذُ "و ُ."و ه بُ "،ُو"ت خ 

ُمفعولينُ ُتنصب  ُأفعال  ُعشر: ابع ُالس  النوع 
ُ ُمثل: ل، ُاألو  ُغير ما ُو"أ ع ط ى"ثانيه  ا"، ،ُ"ك س 

ت ك ت بُ "و ُ."اس 
ُ ُأفعال  ُعشر: ُالثامن ُثالثة ُالنوع  تنصب 

ُو"أ ر ى"،ُ ل م"، ُ"أ ع  ُأفعال: ُسبعة  ُوهي مفاعيل،
." د ث  ب ر"،ُو"ح  "،ُو"خ  ب ر  ُو"أ ن ب أ "،ُو"ن ب أ "،ُو"أ خ 

ُترفع ُ ُالناقصة  ُاألفعال  ُعشر: ُالتاسع النوع
ُثالثةُ  ُوهي ُالخبر، ُوتنصب  ُفعال :ُُاالسم  عشر

ارُ "،ُو"ك انُ " ب حُ "،ُو"ص  ى"،ُو"أ ص  حُ "،ُو"أ م س  ،ُ"ىأ ض 
ُو"ظ لُ "و ُو"ب اتُ "، ُو"ل ي س ُ"، ُو"ز الُ "، ،ُ"ب ر حُ "،
امُ "،ُو"ان ف كُ "،ُو"ف ت ىءُ "و ُ.ُ"د 

ُ ُتعمل  ُالم قاربة، ُأفعال  ُللعشرين: ُالم تم  م  النوع
ُ ُفعال : ُعشر  ُست ة  ُوهي ُقبلها، ى"كالتي ،ُ"ع س 

ل قُ "،ُو"ح ر ُى"و ل و  كُ "،ُو"ك ر بُ "،ُو"ك ادُ "،ُو"اخ  ش  ،ُ"أ و 
ُو"لُ ه ل هُ "و ُو"مُ ـأ لُ "، ل ى"، ُو"أ و  ُو"ط ف قُ "، ل قُ "، ،ُ"ع 
أُ "و ذُ "وُ،"أ ن ش  لُ "،ُو"أ خ  ع  ُ."ق امُ "،ُو"ه بُ "،ُو"ج 

ُفهوُستةُ  ُالقياسي  ُعشرُنوع ا:ُوأم اُالعامل 
ُكانُ النوعُاألول:ُمصدرُالث الثيُالم جر د،ُإذا

ر بُ "ميمي ا،ُمثل:ُ دُ "،ُو"م ض  ُ."م و ع 
ُمصدرُ  ُالثاني: ُُالنوع  ُالم جر د  ُالث الثي غير 

ُ ُمثل: ُو"م كر م"مطلق ا، ل ز ل"، ُو"م ز  ر ج"، ،ُ"م ت د ح 
ـر ام"و ـر ج"،ُو"ز ل ـز ال"،ُو"إ ك  ح  ُ."ت د 

ُالثالث: ُمثل:ُالنوع ، ُمر  ُما وى ُس  ُ"امُ ـق ُُ"الفعل 
ر بُ "و ُُ."ض 

ُ ُمثل: ُالفاعل، ُاسم ُالرابع: ُ"ائ مُ ـق ُ"النوع
ار ب"و ُ."ض 

ُ ُاسم ُالخامس: ُالنوع ُمثل: وم ُـمق"المفعول،
ُ."مضروبُ "،ُو"فيه

ُمثل:ُ :ُالمثال  ادس  ــق ُ"النوع ُالس  ر اب"ُوُ"و امـ ُ."ض 
ُفةُالمُ النوعُالسابع:ُالص  ُ ن  ال ةُعلىُلو  شب هةُالد 

،ُمثل:ُ ُظاهر  ُ."مشأعُ "ُوُ"يضأبُ "ُأوُعيب 
ُاسمُ  ُالثامن: ُُالنوع ُمثل: ن"التفضيل، س  ُ"أح 

ُ."ل مــأعُ "و
ُالتُ  ُالنوع  ُوزن  ُعلى ُالذي ُالفعل  ُاسم  اسع :

:ُ"ف ع الُ " ُ."ك ت ابُ "،ُو"ن ز الُ "،ُمثل 
ُكلُ  ُالعاشر: ُُالنوع ُمثل: ُخبر، ُله ُ"مبتدأ زيد 

ُ."قائمُ 
ُإلىُاسمُ ُضيفُ أ ُُاسمُ ُالنوعُالحاديُعشر:ُكلُ 

ُ."غالمُزيدُ "آخر،ُمثل:ُ
ُفاستغُ  ُتم  ُاسم  ُكل  نىُعنُالنوعُالثانيُعشر:

ُ ُمثل: ُو"زيت اُرطلُ "الضافة، ن اامنُو"، ُسم  ،ُ"ن 
امثلُ ُعلىُالتمرةُ "،ُو"عشرونُدرهم ا"و ُ."هاُزبد 

ُبهمُهوُفاعلُ مُ ُضميرُ ُالنوعُالثالثُعشر:ُكلُ 
مثال،ُنحو:ُُ"اءُ سُ "،ُأوُنحو:ُ"ب ئس"أوُ"من عُ "لنحو:ُ

رجال ُُساءُ "،ُو"رجال ُعمروُ ُبئس ُ"،ُو"رجال ُزيدُ ُنعمُ "
ُرجال ُخالدُ "ُ،ُو"بكرُ  ُ."ظ ر ف 

ُمخفوضُ ُبهمُ مُ ُضميرُ ُعُالرابعُعشر:ُكلُ النُو
ُ."ر ب ه ُرجالُ "ُ،ُمثل:ُ"ر بُ "ُبـ

ُكلُ  ُالعاشر: ُالخامس ُبهمُ مُ ُضميرُ ُالنوع 
ُ."ياُلهاُقصةُ "للتعج ب،ُمثل:ُُمذكورُ 

ُنحو:ُ ُفي ُالشارة ُاسم ُعشر: ُالسادس النوع
ُ."حب ذاُرجال ُزيدُ "

ُالمعنويُفهوُاثنانُالُغير:ُُوأماُالعاملُ 
ُمثل:ُاألول: ُقائمُ "االبتداء، ُو"زيد  أقائم ُ"،

ُ.ُ"الزيدان
ــ  والجازم.ُعنُالناصبُ ُوالثاني:ُالتجر دُ   أهـ
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ِّعنِّعوامل ِِّّراب ِّع ِّ)اإل ِِّّشرحِّرسالة
ِّراب(ع ِّاإل ِّ

ُ(1)حيمحمنِّالر ِّمِّهللاِّالر ِّبس ِّ

ُوالص ُ(3)هالُ وُ علىُنُ (2)تعالىهللُُالحمدُ  الةُ ،
(4)ُ

ُدُ ئفهذهُفواُ:بعدُ ُوُله،وآُدناُمحمدُ علىُسيُ ُالمُ والسُ 
ُالعوامُ ُ(5)ت ح لُ ُةُ وفيُ  ُفي ة،ُحويُ النُ ُلُ رسالتي

ُعواملُ ُرابُ عُ بـ)الُ ُاةُ سمُ المُ  ُوللاُ عُ الُ ُعن ُراب(،
ُنيبُ ثيالطالب،ُويُ ُ(7)امبهُينفعُ ُأنُ ُسألُ أ ُُ(6)تعالى
جيب،ُعليهُمُ ُطالب،ُإنهُقريبُ المُ ُماُبأفضلُ عليهُ 
ُنيب.وإليهُأُ ُ،لتُ توكُ 

ِّهللا ِّبس ِِّّ)ص(: ِّالر ِّالر ِِّّم هللِِّّالحمد ِِّّ،حيمحمن
ِّهذهِّكلمات ِّ،ِّ(8)طفىالذينِّاص ِِّّه ِّعلىِّعباد ِِّّوسالم ِّ

علىِِّّة،حوي ِّالن ِِّّالعوامل ِِّّهاِّضبط ِّـبِّت ِّيسيرة،ِّقصد ِّ
ِّوالمذهب ِّالمأث ِِّّالرأي ِّ ِّوسم ِّالمنص ِِّّور، ِّ(9)هايت ِّور،
ِّأع ِّع ِّاإل ِِّّعنِّعوامل ِِّّراب ِّع ِّبـ)اإل ِّ ِّوباهلل تضد،ِّراب(،

ُ(10)تمد.وعليهِّأع ِّ

                                                           
ِّبذكرهِّعبارة:"ِّ(ب)فيِّزادِّ(1ِّ) ا ِّوتبرك  ىِّهللاِّعلىِّصل ِّ"ِّ"،ِّوِّفيِّ)أ(ِّعبارة:تيم ن ا

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".مِّتسليم اسيدناِّمحمد،ِّوعلىِّآلهِّوصحبهِّوسل ِّ

ِّسقطتِّلفظةِّ"ِّتعالى"ِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.(2ِّ)

ِّالن 3ِّ) )ِّ ِّوالمعروف. ِّالعطاء ِّوال: ِّالعربينظر: ِِّّلسان ِّوتاج11/683ِّ)نول(: ،

ِّ.31/42)نول(:ِِّّالعروس

"ِّبرسمِّاأللفِّواو ا؛ِّاتباع اِّلرسمِّالمصحف.ِّينظر:ِّأدبِّلوةالص ِّ":ِّو)ج((ِّفيِّ)أ(4ِّ)

ِّ.177ِّالكاتب:ِّ

 .ِِّّ"حل"ب:ِّأ((ِّفيِّ)5)

ِِّّ(.2تنظرِّحاشيةِّ)ِّ(6)

ِِّّ"،ِّباإلفراد،ِّوهوِّسهو.بها"(ِّفيِّ)ب(ِّ:7ِّ)

ِّ(ِّفيِّسورةِّالنمل.59ِّمنِّالقرآنِّالكريم،ِّوهوِّجزءِّمنِّاآليةِّ)ِّهذاِّاقتباس ِِّّ(8)

ِِّّفىِّ)ج(ِّ:ِّ"ِّأسميتها".ِّ(9)

ِّ(ِّمنِّ)ب(،ِّومقدارِّالسقطِّعشرة10ِّ) ِّبني ه  ِّ)واعملن  ِّإلىِّقوله: (ِّسقطِّمنِّهنا

ِّأسطرِّتقريب ا.

بعدُ]ُريفةُ الشُ ُ(11)بهذهُاآليةُ ُ)ش(:ُفيُالتيانُ 

ُالمُ ُ(12)[ملةالبسُ  ناتُ من ُُحس   ،ُ"االقتباس ُ"البديعي ة
ُالكالمُ  ُفي ُي ذ كر  ُأن  ُالقرآنُ ُوهو ُمن أوُُشيء 

ُ.(13)هُمنهالُعلىُأنُ ُالحديثُ 
ُأنُ ُبقولهم:ُ)ُوالمرادُ ُ ُأُهُمنهالُعلى ُرُ كُ ذُ ي ُُ(14)ال(
ُأوُحديثُ قرآنُ ُهكونُ ُفيدُ اُبماُيُ مقرونُ  -للاُُقالُ "ـ:ُا،ُكا

ُو"(15)-وجلُعزُ  ُالنُ "، ُعليهُصلُ -(16)بيقال ُللا ى
ُفإنُقُ ونحوُ ُ،"-موسلُ  ُذُ ُنُ رُ هما، ُالقرآنُ كُ ما أوُُرُمن

ُلمُيكنُ حديثُ ُوُأاهُقرآنُ كونُ ُفيدُ بماُيُ ُالحديثُ  ا،ُاقتباسُ ُا

وقعُ سمُ ويُ  ُالشُ ُىُمُا ِّ:ُ(18)ه،ُكقولُ (17)اعقدُ ُعرُ منهُفي
ِِِِِِِِّّّّّّّّف ِّر ِّت ِّاق ِِّّم ِّىِّث ِّد ِّت ِّاع ِِّّم ِّىِّث ِّد ِّع ِِّّن ِّم ِّاِّي ِّ

ِّف ِّر ِّص ِّان ِِّّم ِّىِّث ِّو ِّــــع ِّار ِِّّم ِّىِّث ِّه ِّت ِّان ِِّّم ِّث ِّ
ِِِِِِِِِّّّّّّّّّه ِّــات ِّــيِّآي ِّف ِِّّه ِّـــاللِّل ِّو ِّــق ِّـب ِِّّر ِّـــــــش ِّب ِّأ ِّ

ِّ(19)ف ِّل ِّس ِِّّد ِّاِّق ِّم ِِّّم ِّه ِّل ِِّّر ِّف ِّغ ِّواِّي ِّه ِّت ِّن ِّي ِِّّن ِّإ ِّ

                                                           
ِّفيِّ)ج(ِّ:ِّ"الكلمة".ِّ(11)

ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ج(.ِّ(12)

(13ِّ )ِّ ِّينظر: ِّاألفراح: 2ِّعروس /332ِّ ِّالعلوم: ِّمقاليد ِّومعجم ،1/108ِّ،

ِّ.1/338،ِّوجواهرِّالبالغة:1/58ِّوالتوقيفِّعلىِّمهماتِّالتعاريف:ِّ

ِّفيِّ)أ(14ِّ) )ِّ ِّبـ"ال"ِّ:ِّو)ج( ِّالناصبةِّللمضارعِّت وصل  " ِّ"أن  ِّأن  ِّال"،ِّواألرجح  "أن 

ِّالنا ِّالكاتب: ِّأدب ِّينظر: ِّابن173فية. ِّوشافية ِّمجموعةِِّّ، ِّضمن الحاجب

ِّ.2ِّ/582ِِّّشروحها:ِّ

ِّسقطتِّعبارة:ِّ"عزِّوجل"ِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.(15ِّ)

ِّ:ِّ"رسولِّهللا".ِّ(ج)فيِّ(16ِّ)

،ِّوجواهر2/477ِّ،ِّوخزانةِّاألدبِّللحموي:2ِّ/336عروسِّاألفراح:ِّينظر:ِّ(17ِّ)

ِّ.1/338البالغة:ِّ

ب اِّألِّ(ِّالبيتان18) جز،ِّن س  )تِِّّيِّمنصورِّعبدِّالقاهرِّبنِّطاهرِّالبغداديبمنِّالر 

ِّالشافعي ِِّّفي:ِّهـ(429 ِّللس ِّطبقات ِّة ِّالمفس  5/139ِّبكي: ِّوطبقات رينِّ،

ِّ.1/334ِِّّاودي:للد ِّ

زِّالبيتِّالثاني-اقتبسِّالشاعرِِّّ(19) أِّمنِّاآليةِّ)ِّ-فيِّعج  (ِّفيِّسورة38ِّجزء 

 اِّكماِّذكرِّالمؤلف.ِّىِّعقد ِّسم ِّاألنفال،ِّوي ِّ
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ِِِِِّّّّّ:(1)وكقوله
ِِِِِِِِِّّّّّّّّّات ِّـــم ِّـــل ِّاِّك ِّن ِّد ِّن ِّــع ِِّّر ِّي ِّــــالخ ِِّّة ِّد ِّــــــم ِّع ِِّّ

ِّه ِّـي ِّر ِّــالب ِِّّر ِّي ِّــخ ِِّّن ِّه ِّال ِّـــ ِّقِّع ِّــ ِّبر ِّأ ِّ
ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّع ِّد ِِّّو ِِّّد ِّــــ ِّهاز ِِّّو ِِّّات ِّــه ِّب ِّــالش ِِّّق ِّــات ِّ

ِّــي ِّاِّل ِّم ِّ  (3)ه ِّي ِّن ِّب ِِّّ(2)ن ِّل ِّم ِّاع ِّو ِِّّيك ِّن ِّـ ِّعي ِِّّس 
ُطالحُ عامل،ُولهُفيُاالص ُُجمعُ ُ(العواملُ )و

ُ.-(5)وسيأتيُ-أعمُ ُ:(4)معنيان
ُ ُوهووأخص  ُيحص ُُ:، ُبه المعنىُُلُ ما

ُ.(6)عرابيُللقتض ُالمُ 

                                                           
(1ِّ ِّالبيتان ِّن س ِّ( ِّالخفيف، ِّامن ِّإلى ِّالش ِّبا ِّإلمام ِّ)ت ِّينظرِّديوانه204افعي  هـ(.

ِّالمفاتيحِّوِِّّ،2/337،ِّوعروسِّاألفراحِّ:129القلم(: )دار /7ِّ:لهرويِّلمرقاة

3042.ِّ

ِّا ي  ِّوإلى ل س  د  ِّاأل  ن  ِّال م ع اف ر ي   ز  و   ِّم ف  ن  ِّب  ِّط اه ر  ن  س  ِّال ح  ِّأ ب ي ِِّّلحافظ ِّالمعلمِّفي: إكمال

ِّ ِّعياض: ِّبشِّ،5/284للقاضي ِّالبن لة ِّوالص   ِّالعلومِّوِِّّ،236كوال: جامع

ِّ.1ِّ/63ِِّّ:والحكم

ِّللصواب.ِّ:(ج(ِّفيِّ)2) ِِّّ"ِّواعمل"،ِّوهوِّمجانب 

ةِّأمنِِّّ(ِّهذاِّاقتباس 3ِّ) :"ِّ-صل ىِّهللاِّعليهِّوسل م-،ِّمنهاِّحديثهِّنبويةِّديثاحعد 

ي ِّ ن  ِّف يِّالد  ِّ"،ِّوحديثه:"ِّاز ه د  ات  ب ه  م اِّم ش  ن ه  ب ي  ،ِّو  ر ام ِّب ي  ن  ،ِّو الح  ال ل ِّب ي  ن  ِّالح  ب ك  اِّي ح 

ِّ"،ِّوحديثه:"َّللا  ِّ"،ِّوحديثه:ِّ ِّي ع ن يه  ك ه ِّم اِّال  ِّت ر  م ِّال م ر ء  ال  ِّإ س  ن  ِّح س  "ِّإ ن م اِِّّم ن 

ِّ".ِّي م ال ِّب الن  ي ات  ِّ.2ِّ/337عروسِّاألفراح:ِِّّنظر:األ  ع 

ف يِّال ك ل م ةِِّّلتغيير ِِّّم وجب ِِّّ:بأنهِّ-ولعلِّمقصودهِّالعامل-مانيِّاإلعرابفِّالر ِّعر ِِّّ(4)

ِّط ر يق ِّ ِّتعريف ِّالم ِِّّعلى ِّفهو ِّوعليه ِّال م ع نى، ف ت ال  ِّالخ  ِّللعامل.ِِّّعاقبة ثالث

 .69ِِّّرسالةِّالحدود:

جب ِّ"ِِّّ(ِّسيأتيِّفيِّالصفحةِّالتالية،ِّوهوِّقوله:5) ِّأو  ن ِِّّما علىِِّّالكلمة ِِّّآخـر ِِّّكو 

ِّ."وجه ِّمخصوص

م..(،ِّونقلهِّو ِّ،ِّولفظه:ِّ)ماِّبهِّيتق11:ِّالكافية:ِّفيِّ(ِّهذاِّتعريفِّابنِّالحاجب6)

ِّ.70ِّ،ِّواألبذيِّفيِّشرحِّحدودِّالنحو:1/64ِّالرضيِّفيِّشرحه:ِّ
،ِّوالسيوطيِّفي:4/221ِّمامينيِّفيِّتعليقِّالفرائد:عِّابنِّالحاجبِّفيِّذلك:ِّالد ِّوتب ِّ

ِّ.488،ِّوِّالفطاميِّفيِّتسريحِّالغوامل:1/81ِّمعجمِّمقاليدِّالعلوم:

ِّ قتضىِّإذِّالمعنىِّالم ِّاالسمِّفقط؛ِِّّعلىِّعامل ِِّّلصدقه ِِّّوإنماِّكانِّهذاِّالتعريفِّأخص 

ِِّّفيِّالفعلِّعندِّالبصريين،ِّوغيرِّمختار ِِّّوجد ِّالِّي ِّ كذلكِِّّعندِّالكوفيين،ِّوينتقض 

ـــُ:ة(حوي ـــ)النُ و حـــو،ُوهـــوُفـــيُإلـــىُالنُ ُوبةُ المنس 
ـــ ُبهـــاُأحـــوالُ ُفُ عـــرُ ي ُُ(7)بأصـــولُ ُعلـــمُ ُطالح:االص 
ُ.(8)إعراب اُوبناءُ ُالكلمُ ُأواخرُ 
ـــــ)الو ُكـــــمُ الحُ ُ(:)المـــــذهبُ و،ُختـــــارالمُ ُ(:ثورُ أُ م 

ُ.(9)قدعتُ إليهُويُ ُذهبُ الذيُيُ 
ــــذيُاألول:ُبــــالمعنىُاللُ ُ(لعــــرابُ ا)و غــــوي،ُال

ُ.(10)هوُالبيان
ُبالمعنىُ(العرابُ )و ُ(ب/2)ُالثاني:
ُعلمُ طُ االص ُ ُهو ُالذي ُوقدُُالحي، النحو،

ُ(11)هُ تُ عرفُ  ُالمُ ، ُمن ُذلك ةُبديعيُ الُناتُ حس ُ وفي

                                                                                   
ِّ"ب ِّ ِّنحو: ِّفي ِّيحص ِّدرهم ِِّّك ِّب ِّس ِّح ِّبالباء ِّلم ِّإذ ِّبسببه ِّ"؛ ِّفيه ِّمقتض ِِّّمعنى ِِّّل

ِّ.1/72ِِّّ،ِّوحاشيةِّالصبان:128ِّ:ِّتحفةِّاإلخوانِّللغليبولي:نظرلإلعراب.ِّي

ِِّّبالحاشية.ِّالناسخِّاستدركهاوِِّّنِّ)أ(،مِّ"بأصول"ِّسقطتِّكلمةِّ(7)

(8)ِِّّ ِّينظر: ِّالمسالك: 4/70ِّأوضح ِّوالتصريح: ِّالحدود1/12ِّ، ِّكتاب ِّوشرح ،

ِّ.12ِّ،ِّودليلِّالطالبين:53للفاكهي:ِّ

ِّكالم ِِّّمنِّاستقراء ِِّّستنبطة ِّالم ِِّّبالمقاييس ِِّّمستخرج ِِّّعلم ِّ"فهِّابنِّعصفورِّبأنه:ِّوعر ِّ

 .45ِّ:ِّ.ِّالمقرب"هأجزائ ِِّّأحكام ِّلةِّإلىِّمعرفة ِّوص  ِّالعرب،ِّالم ِّ

ِّ.2/450ِّ،ِّوتاجِّالعروسِّ)ذهب(:1/394ِّينظر:ِّلسانِّالعربِّ)ذهب(:ِِّّ(9)

 :فِّبهاِّالنحو.ِّينظر:ِّمقاييسِّاللغةِّ)عرب(ر  ِّ(ِّأشهرِّالمعانيِّاللغويةِّالتيِّع 10ِّ)

ِّ.1/56ِّ،ِّوالتصريح:67ِّ،ِّوتوجيهِّاللمع:4/300ِّ

ِّوالتكل ِّ ِّوالتحسين، ِّوالتغيير، ِّالقصد، ِّفمنها: ِّاألخرى ِّمعانيه ِّبالعربية،أما ِّإلخ.ِّم ..

ِّ.1/15ِّ،ِّوشرحِّاألشموني:51ِّينظر::ِّشرحِّكتابِّالحدودِّللفاكهي:ِّ

ِّمعلال ِّ ِّاألول، ِّالمعنى ِّإياز ِّابن ِّبأن ِِّّواختار ِّتقصد ِِّّذلك ِّلم ِّكلماتهاِِّّالعرب بإعراب

ِّتغيير ا.تحسين ِّ ِّوال ِّ:ِّا ِّ)دكتوراة( ِّالفصول ِّشرح ِّفي ِّالمحصول 1/51ِّينظر:

،52.ِّ

ِّ: الصطالحيِّمنِّمعانيه:ِّ)اإلبانة(؛ِّإذِّللمعنىِّاِّوالمناسب ِّ"ِّوتابعهِّالفاكهيِّقائال 

ِّ.158.ِّشرحِّكتابِّالحدود:ِّ"المعانيِّالمختلفةِّبهِّإبانة ِِّّالقصد ِّ

،ِّوعليهِّ"اِّوبناء ِّالكلمِّإعراب ِِّّواخر ِّأِّبهاِّأحوال ِِّّعرف ِّي ِِّّبأصول ِِّّعلم ِّ"ِّوهوِّقوله:ُ(11)

ِّأواخرِّالكلمِّالختالف ِِّّهِّبالمعنىِّاالصطالحيِّلإلعرابِّهناِّهو:ِّتغيير ِّفمقصود ِّ

ِّلفظ ِّالد ِِّّالعوامل ِّ ِّعليها ِّتقدير ِّاخلة ِّأو ِّ)اإل ِّا ِّرسالته ِّباسم ِّومراده ِّعنِّا، عراب

ِّعنِّعواملِّالنحو.ِّعراب(ِّهو:ِّاإلبانة ِّعواملِّاإل ِّ
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ُات ُ "امالتُ ُناس ُالجُ " ُوهو: لفظ اُُ(1)تينالكلمُفاقُ ،
ُُخط ا،ُو

ُ.(2)معنىُ هماُمعُاختالفُ 
ـــــــــ]ُوللعـــــــــرابُ  معنيـــــــــانُُ(3)[طالحُ فـــــــــيُاالص 

ُآخران:ُ
ُ(5)أثــرُ بأنـه:ُُوي عــرفُ البنـاء،ُُ(4)قابــلُ مُ ُأحـدهما

ُ.(7)الكلمةُفيُآخرُ ُ(6)العاملُ ُهُ بُ يجلُ 

                                                           
ِّوالصوابِّماِّأثبته.ِِِّّّ،"الكلمة"ِّ:فيِّ)ب(ُ(1)

(2)ِِّّ ِّينظر: ِّاألفراح: 2/286ِّعروس ِّللحموي: ِّاألدب ِّوخزانة ِّوجواهر1/74ِّ، ،

ِّ.4/640،ِّوبغيةِّاإليضاح:1/326البالغةِّ:ِّ

ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ج(.ِّ(3)

ِّ".ماِّيقابل:ِّ"(ِّفيِّ)ب(4)

(5)ِِّّ ِّوالصواب ِّ"ظاهرِّ"ِّو)ب(:ِّفيِّ)أ(زاد ِّفيِّ)ج(ِّاحذفهِّ، ِّلعدم كما ِّاقتصار ِِّّ؛

ا.المقد ِِّّعلىِّالظاهر،ِّبلِّيشمل ِِّّاألثر ِّ بهِّمنِِّّواألثرِّالظاهر:ِّماِّتلفظ ِِّّرِّأيض 

ِّن ِِّّأوِّسكون ِِّّأوِّحرف ِِّّحركة ِّ ِّما ِّوالمقدر: ِّت ِّوىِّمنِّذلكأوِّحذف. ِّكما نوىِّ،

ِّت ِّ ِّوكما ِّ"الفتى"، ِّنحو: ِّفي ِّوالكسرة ِّوالفتحة ِّنحو:ِّالضمة ِّفي ِّالواو نوى

ِّ.1/56"مسلمي"ِّرفع ا.ِّينظر:ِّالتصريح:ِّ

ِّي ِّ(6)  ِّأوِّتقدير ِّلفظ ِِّّبدخوله ِِّّثه ِّحد ِّأي: ِّماِّالِّيجلبه ِّا عامل،ِّكحركةِِّّا،ِّويخرجِّبهذا

ِّ ِّ ِّينظر: ِّفليسِّبإعراب. ِّالساكنين، ِّوالتقاء ِّوالحكاية، ِّواإلتباع، شرحِّالنقل،

ِّ.158كتابِّالحدود:ِّ

(7)ِِّّ ِّالمسالك: ِّأوضح 1/64ِّينظر: ِّالذهب: ِّشذور ِّوشرح ِّكتاب41ِّ، ِّوشرح ،

ِِّّ.1/59،ِّوهمعِّالهوامع:1/56ِّ،ِّوالتصريح:158ِّالحدود:ِّ

ِّالمتمك  ِّ ِّاالسم ِّبالكلمة: ِّالمجرد ِِّّ،نوالمراد ِّالمضارع ِّالفعل ِّاإلناثِِّّأو ِّنونى من

اِّحقيقةِّبآخرها:ِّماِّكانِّآخر ِِّّوالمرادِّما.منِّالكلمةِّسواه ِِّّالِّيعرب ِِّّوالتوكيد؛ِّإذ ِّ

عالمةِّاإلعرابِِّّكـ:ِّدال"يد"،ِّواألفعالِّالخمسة؛ِّفإن ِِّّاِّدال"زيد"،ِّأوِّمجاز ِِّّكـ:

ِّمتصلة ِّ ِّوال ِّالكلمة ِّآخر ِّوليست ِّوحذفها، ِّالنون ِّبلِّفيها ِّالضمير ِِّّباآلخر،

ِّعشر" ِّ"اثنا ِّبمنزلةِّالجزءِّمنِّالفعل،ِّوكذلك: ِّلكنه و"اثنتاِِّّالذيِّهوِّفاعل،

ِّفإن ِّةعشرِّ ِّوأجابِّابن ِِّّب ِّاإلعراِّ"؛ ِّفيِّجزءِّالكلمةِّدونِّالجزءِّالثاني. ِّفيهما

ِّحال ِّ ِّبأنه ِّالتنوين.ِّهشام ِّبمنزلة ِّوهي ِّالنون، ِّكتابِِّّمحل ِّشرح ينظر:

ِّ ِّوالهمع:158الحدود: ِّالتعريف ِِّّ.1/59، ِّعب ِِّّوهذا ِّما ِّمالكِّهو ِّابن ِّعنه ر

ِّماِّجيء ِّ"بقوله:ِّ ،ِّأوِّبهِّلبيانِّمقتضىِّالعاملِّمنِّحركة ،ِّأوِّحرف ِِّّاإلعراب 

ِّ.7.ِّالتسهيل:ِّ"ِّحذفِّ،ِّأوسكون ِّ

ُتنزيلُ  ُالقاعدةُ ُبُ المركُ ُوثانيهما: ُعلى
ُحويُ النُ  ُهو ُوهذا منُُرادُ المُ ُ(8)[المعنى]ة،

ُقولُ ُالعرابُ  ُمثالُ في ُالكتابُ "ُ:هم ُإعرابُ ُهذا
ُ.(9)"القرآن
ِّأو ِّالعامل ِِّّ:(ص) ِّالكلمة ِِّّخـر ِّآِّن ِّكو ِِّّجب ِّ:ِّما

ِّ.(10)وصمخص ِِّّعلىِّوجه ِّ
تُكماُمرُ ُ-(11)األعمُ ُهذاُمعنىُالعاملُ :ُ(ش)

ُ-(12)إليهُالشارةُ  ُالمخصوص:ُبالوجهُ ُوالمرادُ ،
،ُ"زيدُ ُجاءُ "ـكُ،(13)الرفعُوالنصبُوالخفضُوالجزم

اُرأيتُ "و ُو"زيد  ُو"زيدُ بُمررتُ "، ُيقمُ "، ُ"لم  ُ"اءُ جُ "ـف،
ُ-"زيدُ "ُوهيُ-الكلمةُآخرُ ُنُ كوُ ُجبُ أوُ ُعامل؛ُألنه

عامل؛ُُ"ىأ ُر ُ"وُهوُالرفع،ُوُمخصوص،ُعلىُوجهُ 
ُأوُ  ُوجهُ ُنُ كوُ ُجبُ ألنه ُعلى مخصوص،ُُآخرها

ُالنُ ُو ُأوُ ُ"الباءُ "وُصب،هو ُألنه نُكوُ ُجبُ عامل؛

                                                           
ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.ِّ(8)

والنحو،ِّوعليهِِّّةِّاإلعراب ِّبةِّعلىِّماِّتقتضيهِّصناع ِّاأللفاظِّالمرك ِِّّ(ِّالمراد:ِّتنزيل 9ِّ)

ِّالكتاب ِّ ِّ)هذا ِّيتتبع ِِّّإعراب ِِّّفمثاله: ِّأنه ِّمعناه ِّويبين ِِّّالقرآن( ِّالقرآن، ِّألفاظ

ِّوكيفية ِّإعراب ِّ ِّقواعد ِِّّها، ِّعليِّتطبيق ِّعلىِِّّها.النحو ِّالدماميني ِّشرح ينظر:

ِّ.1/26ِّ،ِّوِّحاشيةِّالخضري:1/20مغنيِّاللبيب:ِّ

ِّتلكِّالقواعد،ِّوالِّتطبيق ِِّّالعربِّلمِّتكنِّتعرف ِِّّا؛ِّألن ِّأيض ِِّّاصطالحي ِِّّوهذاِّاإلطالق ِّ"

ِّ.1/26ِِّّ.ِّحاشيةِّالخضري:"ةاِّلهاِّسجي ِّبهِّمطابق ِِّّالكالمِّعليها،ِّوإنماِّتنطق ِّ

ِّي10) ِِّّنظر:( ِّص ِّللمطرزي: ِّوال61المصباح ،ِّ ِّص ِّللجرجاني: ،145ِّتعريفات

،ِّوشرح73ِّ،ِّوشرحِّالشيخِّخالدِّللعوامل:ِّص22ووسائلِّالفئةِّللعيني:ِّص

ِّوالتوقيفِّعلىِّمهماتِّالتعاريف337ِّعواملِّالبركوي:ِّصِّعلىِّالعصامِّ ،

 .2/1160،ِّوكشافِّاصطالحاتِّالفنون:233ِّللمناوي:ِّصِّ

ِِّّالمعنويِّواللفظي،ِّبخالف ِِّّهِّالعامل ِّ(ِّلشمول 11ِّ) فظي.ِّينظر:ِِّّباللِّاألول؛ِّفمختص 

ِّ.102ِّ،329فتحِّربِّالبريةِّللشنقيطي:ِّصِّ

 (ِّبها.6)ِّحاشيةِّراجعوِِّّ،فيِّالصفحةِّالسابقةِّإليهِّتِّاإلشارة(ِّمر 12ِّ)

ِِّّ.1/22،ِّوِّحاشيةِّاآلجروميةِّللنجدي:1/102ِّ،329ِّينظر:ِّفتحِّربِّالبرية:ِّ(13ِّ)

ثرِّفيِّكلمةِّماِّأ ِِّّوالعامل:ِّكل ِّ"ِّوهوِّتعريفِّابنِّالخبازِّنفسهِّللعامل،ِّحيثِّقال:ِّ

ِّ.66.ِّتوجيهِّاللمع:ِّ"ِّرفع اِّأوِّنصب اِّأوِّجر اِّأوِّجزم ا
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ُُومخصوص،ُُهاُعلىُوجهُ آخرُ  ُ"مُ ل ُ"و،ُهوُالخفض 
ُ ُأوُ عامل؛ ُُآخرُ ُنُ كوُ ُجبُ ألنه وهيُُ]-الكلمة

ُ.ُم ُُزالجُ(2)مخصوص،ُوهوُوجهُ ُعلىُ-(1)["ي ق مُ "
"امُ "ـبُ(4)التعبيرُ ُ(3)وشملُ 

ُ-اللفظيُالعاملُ ُ(5)
ُفي ُاألمثلةُ(6)كما ُوالعاملُ هذه ُالمعنوُيُ،
ُقائمُ "ُفيُكاالبتداءُ  ؛ُألنهُ(7)عاملُفاالبتداءُ ُ،"زيد 

ُآخرُ  ن  ُكو  ُُ–ُالكلمةُأو جب علىُ-(8)"يدُ ُز"وهي
ُ.وجه ُمخصوص،ُهوُالرفع

فظيِّومعنــــــوي،ِّفــــــالل ِِّّوهــــــوِّلفظــــــي ِِّّ)ص(:
ِّ.اعشرونِّنوع ِِّّماعي ِّوقياسي،ِّفالس ِِّّسماعي ِّ

ُ ُأحدُ ُينقسمُ ُالعاملُ )ش(: ُقسمين: هماُإلى
ُلفظي اسمُ يُ  ُقبيلُ ُ؛ى ُمن ُوثانيهماُ(9)اللفظُألنه ،
ُثمُاللفظيُ ،ُالمعنىُألنهُمنُقبيلُ ُ؛ىُمعنوي اسمُ يُ 

ا ُقسمينُ(10)نقسمُ ي أيض  ُ(11)ىمُ ي سُ ُماهُ أحدُ ُ:إلى

                                                           
ِِّّ.)ب(ماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ(1ِّ)

وقعِّانتقالِّنظرِّلناسخِّنسخةِّ)ج(ِّترتبِّعليهِّسقوطِّعبارةِّ:ِّ"ِّالخفض...ِّ(2ِّ)

ِّمخصوص،ِّوهو"ِّ.

ِّوالصوابِّحذفه.ِِِّّّ،،ِّوهوِّسهو ِّ"معا"فيِّ)أ(ِّلفظِِّّزادِّ(3)

 وتحريف."التعيين"،ِّوهوِّتصحيفِِّّ:فيِّ)ب(ِّ(4)

 "،ِّوهوِّتحريف.بها"ِّ:فيِّ)ب(ِّ(5)

ِّ.والصوابِّحذفهاِّ،)ب(ِّعبارة:ِّ)كماِّفي(،ِّوهوِّسهو ِِّّناسخِّكرر(6ِّ)

ِّالكتاب:ِّ(7) ِّفي ِّسيبويه ِّمذهب ِّالمقتضب:1/81هذا ِّفي ِّوالمبرد ،4/126ِّ،

ينظر:ِِّّيترافعان.والخبرِّالمبتدأِِّّوجمهورِّالبصرين،ِّوذهبِّالكوفيونِّإلىِّأن ِّ

ِّ 1/38ِّاإلنصاف: ِّوالتبيين: ،224ِّ ،225ِّ ِّواالرتشاف: ،3/1085.ِّ

ِّتعرية ِّ ِّهو: ِّالعوامل ِّمِّسم ِّاالِّواالبتداء ِّالمصباحِِّّاللفظية ِِّّن ِّينظر: لإلسناد.

ِّ.312،ِّوشرحِّالشيخِّخالدِّللعوامل:121للمطرزي:ِّ

"عبارة:ِّ)سقطتِِّّ(8) ِِّّبالحاشية.منِّ)أ(،ِّواستدركهاِّالناسخِِّّ(وهيِّ"زيد 

مِّاللفظيِّعلىِِّّأي:ِّيتلف ظ ِِّّ(9) هِّق ِّمنه؛ِّلتحق ِِّّأشرف ِِّّالمعنويِّلكونه ِّبهِّالل  سان،ِّوق د  

ِّ.337هِّفيِّالذكر.ِّينظر:ِّشرحِّالعصامِّعلىِّعواملِّالبركوي:ِّهوِّومعمول ِّ

ا :ِّ"ِّينقسم(ج)و(ِّبفيِّ)ِّ(10) ِّ".أيض 

ِّ".أحدهماِّ:ِّ"يسم ى(ج)و(ِّبفيِّ)ِّ(11)

ُاسماعيُ  ُمقصورُ ؛ ُالسُ ُألنه ،ُ(12)ماععلى
ُ ي سم ىوثانيهما

ُيدخُ ُ؛اقياسيُ ُ(13) فيهُُلُ ألنه
اُىُسماعيُ سمُ المعنويُفالُيُ ُوأماُالعاملُ ،ُالقياس

ُقياسيُ  ُ(14)اوال ُالعاملُ ، ُماعيُ السُ ُيُ اللفظُثم

ُعلىُالتفصيلُ ُرُ ذكنوع ا،ُتُ ُ(15)عشرينإلىُُينقسمُ 
ُشيئ اُفشيئ ا.
3ِّ):األولِّالنوع ِِّّ)ص(: ِّتجر ِِّّحروف ِِّّ(أ/

ِّ(16)االسم ِّأحد  ِّوهي :ِّ(18)حرف اِّ(17)وعشرونِّ،
ِّ،ي(و)ف ِِّّ،و)على(ِّ،(و)عن ِِّّ،لى(و)إ ِِّّ،(ن ِّ)م ِّ

) ِّ،نذ (و)م ِِّّ،(و)م ذ ِِّّ،و)الالم(ِّ،و)الكاف(ِّ،و)ر ب 

                                                           
كلية،ِِّّعملهِّقاعدة ِِّّذكرِّفيي ِِّّأن ِِّّماع،ِّوالِّيمكن ِّهِّعلىِّالس ِّإعمال ِِّّف ِّ(ِّأي:ِّيتوق 12ِّ

ِّعلىد  ِّوق ِّ ِّلسهولة ِِّّم ِّبخالف ِّأفراد ِِّّحصر ِِّّالقياسي ِّلقلتها، ِّفإن ِِّّه؛ ِّالقياسي؛

ِّأن ِِّّأفراده ِّ ِّمن ِّفضبط ِّت ِِّّأكثر ِّمتعس ِّحصر، ِّعلىِّرها ِّالعصام ِّشرح ِّينظر: .

ِّ.337عواملِّالبركوي:ِّ

ِّ"ِّمنِّ)ب(.سم ىي ِّسقطتِّ"ِّ(13)

شرحِّالشيخِِّّبالقلبِّوالجنان.ِّينظر:ِّعرف ِّبهِّباللسان،ِّبلِّي ِِّّتلفظ ِّألنهِّالِّي ِِّّ(14)

،ِّوتسريح360ِّعلىِّعواملِّالبركوي: ،ِّوِّشرحِّالعصام312مل:ِّخالدِّللعوا

ِّ.584الغوامل:ِّ

دهِّ(:ِّ)ثمانيةِّعشر(،ِّوالصوابِّماِّفيِّ)أ(،ِّوهوِّماِّأثبته؛ِّويؤي  ِّج)وفيِّ)ب(ِِّّ(15)

ِِّّ.اعشرونِّنوع ِِّّفيِّالمتنِّوالتيِّسيذكر هاِّفيِّالشرحِّاألنواعِّالتيِّذكرهاِّالمؤلف ِِّّأن ِّ

ا،ِّوعددها:ِّواحدِّوتسعونِّماعيةِّثالثةِّعشرِّنوع ِّالس ِّالعواملِّاللفظيةِِّّوقدِّذكرِّالجرجانيِّأن ِّ

ِِّّ.وذكرِّالبركويِّأنهاِّخمسةِّأنواع،ِّوعددهاِّتسعةِّوأربعونِّعامال ِِّّ،عامال ِّ

ِّ.17عواملِّالبركوي:ِّوِِّّ،32:لجرجانيل المائةِّعواملالِّينظر:

ِّتجر ِّم  ِّوس ِِّّ(16) ِّألنها ِّالبصريين ِّعند ِّالجر ِّحروف معانيِِّّ-ل ِّتوص  ِِّّ:أيِّ-يت

ِّم  ِّوس ِِّّ،األفعالِّإلىِّاألسماء باألسماء،ِِّّيتِّبذلكِّباعتبارِّعملها؛ِّألنهاِّتختص 

ِّوق ِِّّوتؤثر ِّ ِّالجر، ِّالعوامل ِّد  ِّفيها ِّمن ِّغيرها ِّعلى ِّوكثرةِِّّمت ِّعددها، لكثرة

ِّخالدو ِّ ِّالشيخ ِّشرح ِّينظر: ِّالكالم. ِّفي ِّالعصام89للعوامل: رودها ِّوشرح ، 

ِّ.338علىِّعواملِّالبركوي:ِّ

(17)ُِّ ون ِّ"يقال: ر  ش  ِّو ع  ِِّّ"أ حد ال : ِّي ق  م ا ون ِّو ِّ"ك  ر  ش  ِّو ع  د  ِّفي"اح  ِّيقال ِّوال أحدِّ"ِّ:،

ِّ.3/446اللسان:ِّ)وحد(:ِِّّإالِّأحد.ِّينظر:ِّ"عشر

ِّالجرجانيِّسبعةِّعشرِّحرف ِّعد ِِّّ(18) ِّالبركويِّعشرونِّحرف ِّوعد ِِّّ،اها ِّاها ينظر:ِّ.

ِّ.18،ِّوعواملِّالبركوي:41ِّ:ِّالمائةِّعواملال
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ِّالقسم،ِّ،(1)و)الباء( ى(،ِّو)حت ِِّّه(،و)تاؤ ِِّّو)واو(
ِّ،ُ(2)(اد ِّع ِّا(،ِّو)اش ِّو)ح ِّ

ِّو)ك ِّو)خ ِّ ِّو)ل ِّي ِّال(، ِّبقل ِّو ِّ(، ِّو)ل ِّال( ِّفيِّع ِّة، ل (
ل،لغةِّ ِّل.ذي ِّه ِّى(ِّفيِّلغةِّت ِّو)م ُِّع قي 

ُ ُأنواعُ ُالنوعُ )ش(: ُمن ُاللفظيةُ ُالعواملُ ُاألول
ُعملُ ُماعيةُ السُ  ُهاُخفُ المذكورةُحروف  ُاالسم،ُ(3)ض 

ُأحدُ  ُحرف اوعشرُ ُوهي (،أحد ِِّّ:ون ِّ)م ن  ولهاُُها:
ُ:(5)معانُ ُ(4)ةُ ثالث

ُُ﴿،ُمثـل:ُ(6)الغايةُابتداءُ ُاألول: د  ـج  ُال م س  ـن  م 
ر امُ  ُ.(7)﴾ُال ح 

                                                           
(1)ِّ." ذ "ِّعلىِّ"م ذ  متِّ"م ن  ِّفيِّ)ج(ِّق د 

ا"ِّ؛ِّألن ِّالصواب،ِّوهوِّو)ج(ِّ)أ(ماِّأثبتهِّمنِّ،ِّوِّبالياءِّ"عدى"(ِّفيِّ)ب(ِّ:2ِّ) ِّ"ع د 

ِّا.رسمِّفيِّجميعِّالحروفِّألف ِّحرف،ِّواأللفِّاللينةِّت ِِّّهنا

ِِّّينظر: ِّإبراهيم: ِّالعليم ِّلعبد ِّوالترقيم ِّالجواد72ِّاإلمالء ِّلعبد ِّاإلمالء ِّوقواعد ،

 .104ِّالغني:ِِّّ،ِّوالكافيِّفيِّقواعدِّاإلمالءِّوالكتابةِّأليمنِّعبد76الطيب:ِّ

ِّالمؤُِّ(3) ِّقال ِّاالسمِّ"لف: ِّ"خفض ِّقال: ِّذلك ِّوقبيل ِّفاستخدمِّ"االسمِّتجر ِّ"، ،

ِّيالمصطلح ِّالخفض  ِّمصطلح ِِّّن، ِّوالجر ِِّّوهو ِّمصطلح ِِّّكوفي، بصري،ِِّّوهو

ن،ِّللمجرورِّالمنو ِِّّ"الخفضمصطلحِّ"وكالهماِّمنِّوضعِّالخليل،ِّفقدِّوضعِّ

ِّواستخدم ِّ ِّالكوفيون، ِّفيه ع ِّللمنو ِّفتوس  ِّالمنو ِّوه ِّوغير ِّن ِّووضع مصطلحِّن،

"الج" ِّالس ِّللتخل ِِّّر   ِّالتقاء ِّمن ِّحركة ِّص ِّالبصريون ِّفجعله ِّخاصة ِِّّاكنين،

ِّالم ِّ ِّللنحاسِّينظر:ُعربة.باألسماء 1/14ِّ:ِّإعرابِّالقرآن ِّومدرسة لكوفةِّا،

 .134:ِّ،ِّوالمدارسِّالنحويةِّللسامرائي311للمخزومي:

ِّو)ب(4) ِّفي)أ( ِّمعان"ِّ:( ِّجائز ِّ"ثالث ِّوهو ِّمذهب ِِّّ؛ ِّوالبغداديينِّعلى ِّ؛الكسائي

ِّ.2/751االرتشاف:ِّجمع.ِّينظر:للفظِّالِّمراعاة ِّ

ِّالكتاب:ِّ(5) ِّفي ِّمعنيان ِّالمقتضب:4/224لها ِّفي ِّواحد ِّومعنى ،1/44ِّ،

ِّ ِّفي379ِّوالمفصل: ِّمعان ِّوأربعة ،ِّ :ِّ ِّالمحسبة: ِّالمقدمة ِّوتوجيه236ِّشرح ،

،ِّوأربعةِّعشرِّمعنىِّفي388ِِّّ،ِّوخمسةِّمعانِّفيِّرصفِّالمباني:228ِّاللمع:ِّ

،ِّوخمسةِّعشر3ِّ/19ِّسالك:ِّ،ِّوسبعةِّمعانِّفيِّأوضحِّالم308ِّالجنىِّالداني:

ِِِِِِِِّّّّّّّّ.2/70ِّ،ِّوعشرةِّمعانِّفيِّشرحِّاألشموني:419ِِّّمعنىِّفيِّالمغني:ِّ

ِّالمقتضب:6) ِّفي ِّالمبرد ِّذهب ِّالسراج1/44( ِّوابن ِّاألصول:ُ، ،1/44ِّفي

ِّ ِّالمفصل: ِّفي ِّأما379ِّوالزمخشري ِّالغاية، ِّالبتداء ِّإال ِّتكون ِّال ِّأنها ِّإلى ،

ِّاألخرىِّ ِّالمعاني ِّيِّفراجعة ُِّسائر ِّإليه. ِّالنظر: ِّالداني: ِّوالمغني:315ِّجنى ،

ـــــاني: ـــــل:ُ(8)بيـــــينالتُ ُوالث ُُ﴿،ُمث ـــــن  ُم  أ ســـــاو ر 
ُ.(9)﴾ذ ه بُ 

ــواُُ﴿،ُمثــل:ُ(10)بعــيضالتُ ُوالثالــث: ت ــىُت ن ف ق  ح 
ب ونُ  ُ.(11)﴾ُم م اُت ح 
ُُ﴿ُ،ُمثل:(12)زائدةُ ُوتكونُ  ي ـر  ُغ  ُخال ق  ُم ن  ه ل 

 ُ ُ.(13)﴾ُّللا 
                                                                                   

ِّالبتداء ِِّّ.419 ِّالبصريينِّوتكون ِّباتفاق ِّالمكان ِّفي والكوفيين،ُِّالغاية

ِّدرستويه،ِِّّوالبتداء ِّ ِّوابن ِّوالمبرد ِّواألخفش ِّالكوفيين ِّعند ِّالزمان ِّفي الغاية

ِّكثير ِّ ِّشواهده ِِّّواختاره ِّلكثرة ِّالمتأخرين ِّونثر ِّنظم ِِّّمن ِّالكافيةِّا ِّشرح ِّينظر: ا.

ِّ.419،ِّوالمغنى:4/1718ِّاف:ِّ،ِّواالرتش2/797الشافية:ِّ

ِِّّ.1سورةِّاإلسراء:ِِّّ(7)

ِّأن ِِّّ(8) ِّبيان ِّجنس ِِّّأي: ِّبعدها ِّأن ِِّّيشمل ِِّّما ِّوعالمته: ِّقبلها، ِّجعلِّيحس ِِّّما ن

مينِّوالمتأخرين،ِّتقد  ِّمنِّالم ِِّّوهذاِّالمعنىِّقالِّبهِّجماعة ِِّّ؛ن" ِّ"الذي"ِّمكانِّ"م ِّ

البصريينِِّّثر ِّمنهم:ِّالنحاس،ِّوابنِّبابشاذ،ِّوالقيرواني،ِّوابنِّمضاء،ِّولكنِّأنكرهِّأك

ِّ.419،ِّوالمغنى:308ِّ،ِّوالجنىِّالداني:4/1718ِّاالرتشاف: والمغاربة.ِّينظر:

(9)ِِّّ ِّالكهف: ِّذهب ُِّ.31سورة ِّ"من ِّقوله: ِّالشاهد ِّ"م ِّوموطن ِّجاءت ِّحيث ِّ"ن ِّ"؛
ِّ.419ِّالمغنى:ِِّّ.ِّينظر:هيِّذهب ِِّّلبيانِّالجنس،ِّأي:ِّأساور ِّ

ِّمذهبِّالجمهور،ِّوعالمتهِّصح ُِّ(10) ِّمكانِّ"م ِّهذا ِّوأنكرِّالمبردِّوابنِّن ِّةِّجعلِّ"بعض" ،"

وهاِّإلىِّمعنىِّابتداءِّالغاية،ِّ،ِّورد ِّ-وغيرهِّمنِّالمعانيِّ-مخشريِّهذاِّالمعنىراجِّوالز ِّالس ِّ

ِّراجع ِِّّوأن ِّ ِّذكرت ِّالتي ِّالمعاني ِّالمعنى.ِّسائر ِّهذا ُِّإلى ،1/44ِّالمقتضب:ينظر:

ِّ.4/1718،ِّواالرتشاف:379،ِّوالمفصل:1/409ِّواألصول:ِّ

"ِّبمعنىِّ"بعض"،ِّويؤيدهِّاهد:ِّمجيءِّ"من ِّوموطنِّالش ِِّّ.92سورةِّآلِّعمران:ِّ(11)

ت ىِّتنفقواِّبعضِّماِّتحبون(.ِّينظر: ع ود:ِّ)ح  ةِّاب نِّم س  ِّ.1/385الكشاف:ِّ ق ر اء 

ِّزادِّبشرطين:ِّأنِّت سبقِّبنفي ِّهيِّالتيِّتفيدِّالتنصيصِّعلىِّالعمومِّأوِّتأكيده،ِّوت ُِّ(12)

شرطِّتنكيرِّتهاِّبهاِّنكرة،ِّوأجازِّبعضِّالكوفيينِّزياد ِّيكونِّمجرور ِِّّأوِّاستفهام،ِّوأن ِّ

ِّ .ِّ ِّشرط ِّبال ِّوهشام ِّوالكسائي ِّاألخفش ِّوأجازها ِّفقط، ِّمجرورها شرحِّينظر:

ِِّّ.1/640،ِّوالتصريح:4/1723ِّ،ِّواالرتشاف:3ِّ/138ِّالتسهيل:ِّ

،1/44ِِّّ،ِّوابنِّالسراجِّفيِّاألصول:1/44وقدِّأنكرِّهذاِّالمعنىِّالمبردِّفيِّالمقتضب:

ِّة.وهِّإلىِّمعنىِّابتداءِّالغاي،ِّورد 379ِِّّوالزمخشريِّفيِّالمفصل:ِّ

ِّأن ِّوي ِّ ِّمعنى ِّالمؤل  ِِّّالحظ ِّالزيادة ِّيعد ِّلم ِّمعانيِّف ِّذلكِّن ِّ"م ِِّّمن ِّفي ِّتابع ِّوهو ،"

ِّ.308،ِّوالمراديِّفيِّالجنىِّالداني:389ِّللمالقيِّفيِّرصفِّالمباني:ِّ

(13)ُِّ ِّفاطر: ِّينظر:ِّ"ن ِّم ِّ"وموطنِّالشاهدِّمجيءُِّ.3سورة ِّالعموم. ِّلتأكيد ِّزائدة
ِّ.9/212،ِّوالدرِّالمصون:3/501الوسيطِّللواحدي:ِّ
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ُُ:(1)ولهاُمعنيانى(،ِّل ِّوثانيها:ِّ)إ ِّ
دُ ُمثل:ُ﴿ُ،(2)الغايةُانتهاءُ ُاألول: ج  ُإ ل ىُال م س 
ـ ،ُمثـل:ُ(5)صـاحبةالمُ ُوالثاني:ُ.(4)﴾(3)ااأل  ق ص 

﴿ ُ ُأ ن صار يُإ ل ىُّللا  ُ.(6)﴾م ن 
(،وثالث ِّ اُهــا:ِّ)عــن  ُواحــد  وهـــوُُ،(7)ولهــاُمعنــى 

ُعنُالبلدرُ سُ "،ُمثل:ُ(8)جاوزةالمُ  ُ.(9)"ت 
                                                           

ِّالكتاب:ُ(1) ِّفي ِّفقط ِّواحد ِّمعنى ِّواألصول:4/224لها ِّوالمفصل:1/412ِّ، ،

380ِِّّ ِّالتسهيل: ِّشرح ِّفي ِّمعان ِّوخمسة ِّرصف3/141ِّ، ِّفي ِّومعنيان ،

،104ِِّّ،ِّوالمغني:385ِِّّ:ِّفيِّالجنىِّالدانيِّ،ِّوثمانيةِّمعان 166ِّالمباني:ِّ

ِّ.102ِِِِِِِِّّّّّّّّومصابيحِّالمغاني:ِّ

ِّالزمانِّ(2) ِّالمكانية ِّأصل ِّيةأو ِّوهذا ِّوِِّّ، ِّالكتابِّالذمعانيها، ِّفي ِّسيبويه ِّبذكره  اكتفى

ِّ.380،ِّوالزمخشريِّفيِّالمفصل:1ِّ/412ِّ،ِّوِّابنِّالسراجِّفيِّاألصول:4/224:

متِّفيِّ)ب(،ِّو)ج(ِّ(3) س  ولى؛ِّاتباع اِّلل رسمِّالعثمانيِِّّر  بالياء،ِّوماِّأثبت ه ِّهوِّاأل 

 ِّ)أ(.ِّللمصحف،ِّوموافقة ِّلألصل

علىِّانتهاءِّالغايةِّالمكانية.ِِّّاهدِّداللةِّ"إلى".ِّوموطنِّالش 1ِّسورةِّاإلسراء:ُِّ(4)

ِّ.2ِّ/414،ِّوالهمع:4/116ِّ،ِّوعمدةِّالحفاظِّ:104ِّينظر:ِّالمغني:ِّ

إلىِّشيء،ِّفإنِّلمِِّّشيء ِِّّضم ِِّّ"،ِّوذلكِّإذاِّقصدت ِّع ِّتكونِّبمعنىِّ"م ِِّّ(ِّالثاني:ِّأن 5ِّ)

كثير،ِِّّمال ِِّّكثير":ِّإلىِّفالن ِِّّمال ِِّّقالِّفيِّ"معِّفالن ِّلمِّتكنِّبمعناها،ِّفالِّي ِِّّيكنِّضم ِّ

ابنِّعصفورِّعنِّالكوفيين،ِّوابنِّهشامِّعنهمِّوعنِِّّنىِّ"مع"ِّحكاه ِّوكونِّ"إلى"ِّبمع

ُِّ.4/1730،ِّوِّاالرتشاف:386ِّالمغني:ينظر:ِّ كثيرِّمنِّالبصريين.
،ِّوشرح380ِّالمفصل:ُِّينظر:ُهِّالزمخشريِّوالرضيِّإلىِّمعنىِّانتهاءِّالغاية.ورد ِّ

ِّ.4ِّ/271الكافية:ِّ

(6)ُِّ ِّالصف: ِّمجيء 14ِّسورة ِّالشاهد ِّوموطن ِّمع".ِّ. ِّبمعنى" قالِِّّ"إلى"

ِّوجه ِّالمفس  ِّ ِّوهو ِّهللا، ِّمع ِّأي: ِّعلىِِّّرون: ِّاآلية ِّفي ِّ"إلى" ِّوقيل: حسن.

ا،ِّو ال مع ن ى:ِّمنِّي ِّ له  ِّأبلغِّمنِِّّضيف ِّأ ص  ين ئ ذ  ِّح  ر ةِّهللا،ِّو"إ ل ى" نصرتهِّإ ل ىِّنص 

ِّينصر ِّ ِّمن ير: د  ِّالت ق  قيل ِّو  ِّهللا."م ع "، ِّإ ل ى ب ا ِّذ اه  ِّكوني ال ِّح  ُِّني الجنىِّينظر:

ِّ.2ِّ/414،ِّوالهمع:386ِّالداني:

ِّذ ُِّ(7) ِّاللمعِّ: ِّمعنىِّواحدِّفي: ِّوالمفصل:73ِّكرِّلها ِّواللبابِّللعكبري:385ِّ، ،

1/357ِّ ِّالمباني: ِّرصف ِّفي: ِّومعنيان ِّأوضح433ِّ، ِّفي ِّمعان ِّوأربعة ،

،ِّوثمانيةِّفيِّالجنى3/158ِّ،ِّوسبعةِّفيِّشرحِّالتسهيل:3/40ِّالمسالك:ِّ

 .281ِّ،ِّوتسعةِّفيِّمصابيحِّالمغاني:245ِّالداني:ِّ

ينظر:ِّلهاِّالبصريونِّغيرِّهذاِّالمعنى.ِِّّها،ِّولمِّيثبت ِّيهاِّوأصل ِّ(ِّوهوِّأشهرِّمعان8)

 .196ِّ،ِّوالمغني:249ِّ،ِّوالجنىِّالداني:3/158ِّشرحِّالتسهيل:ِّ

ــى(،ورابع ِّ ،ُوهــوُ(10)واحــدُولهــاُمعنــىُ ُهــا:ِّ)عل
ـــــــ ـــــــل:(11)عالءتُ االس  ل ي هـــــــاُ﴿ُ،ُمث ـــــــىُو ع  ل  ـــــــكُ ُو ع  ل  ُال ف 

م ل ونُ  ُ.(12)﴾ُت ح 
ُُُ:(13)ولهاُمعنيانُها:ِّ)في(،وخامس ِّ

ن ـــــىُُ﴿،ُمثـــــل:ُ(15)ةالظرفي ـــــُ:(14)األول ف ـــــيُأ د 
﴾ُ ُ.(16)األ  ر ض 

ـــــــــــانيوُُُِِّّ ـــــــــــ:ُالث ـــــــــــل:ُ(17)ءعالتُ االس  ُ﴿،ُمث
ل  ب نُ  ذ وعُ ُف يُك مُ و أل  ص  لُ ُج  ُ.(18)﴾ُالن خ 

                                                                                   
المعنويةِّعنِّالقوس"،ِّوالمجاوزةِِّّهم ِّالس ِِّّ(ِّالمجاوزةِّهناِّحقيقية،ِّومثلها:ِّ"رميت 9ِّ)

 .339ينظر:ِّشرحِّالعصامِّعلىِّالبركوي:ِّعنِّعمرو".ِِّّالعلم ِِّّنحو:ِّ"أخذت ِّ

،ِّوثمانيةِّفيِّشرح74ِّ،ِّواللمعِّ:3/176ِّكرِّلهاِّمعنىِّواحدِّفي:ِّاألصول:(ِّذ 10ِّ)

الجنىِّثمانيةِّفيِّ،ِّو434ِّ،ِّومعنيانِّفيِّرصفِّالمباني:3/163ِّالتسهيل:ِّ

ِّ 476ِّالداني: ِّالمسالك: ِّأوضح ِّفي ِّوأربعة ِّالمغني:3/37ِّ، ِّفي ِّوتسعة ،

 .281،ِّومصابيحِّالمغاني:190ِّ

ُالمعنى،ُهذاُغيرُالبصريينُأكثرُلهاُيثبتُمعانيها،ِّولذلكِّلمِّ(ِّهذاِّهوِّأصل 11ِّ)

 .476ِّالجنىِّالداني:ِّينظر:ِّخالفه.ِّهمِّأو ِِّّماُلواوتأو ِّ

وهوِّموطنِّالشاهدِّفيِِّّ-ينوعان:ِّحس  ُِّ.ِّواالستعالء22سورةِّالمؤمنون:ِِّّ(12)

﴾".ُ،ِّومعنويِّ-اآليةِّالمذكورة لىِّب ع ض  ِّع  م  ه  ل ناِّب ع ض  ِّكقوله:ِّ﴿ِّف ض 

،381ِّ،ِّوالمفصل:12ِّالمعانيِّللزجاجي:ِّواحدِّفي:ِّحروفِِّّكرِّلهاِّمعنى ِّ(ِّذ 13ِّ)

ِّ ِّالداني: ِّالجنى ِّفي 250ِّوتسعة ِّالمسالك: ِّأوضح ِّفي: ِّوستة ،3/34ِّ،

 .281،ِّوأحدِّعشرِّفيِّمصابيحِّالمغاني:223ِّوعشرةِّفيِّالمغني:ِّ

 سقطتِّلفظةِّ"ِّاألول"ِّمنِّ)ب(.(14ِّ)

اِّأوِّللظرفيةِّالحقيقيةِّزمان ِِّّثبتِّالبصريونِّغيرها.ِّوتكون ِّ(ِّوهيِّاألصل،ِّولمِّي 15ِّ)

 .223،ِّومغنيِّاللبيب:250ِّالجنىِّالداني:ِّينظر:ِّا،ِّأوِّالظرفيةِّالمجازية.ِّن ِّمكا

ِّمعنىِّالظرفية،ِّوهيِّحقيقيةِّوموطنِّالش ُِّ.3سورةِّالروم:ِِّّ(16) ِّ"في" اهدِّإفادة

ياة ِّ﴾. ِّح  ِّف يِّال ق صاص  ل ك م   مكانية،ِّوالمجازيةِّنحو:ِّ﴿ِّو 

(17)ُِّ ِّوالصواب ِّزاد ِّ"به"، ِّ)ب(: ِّوِِّّفي ِّ)أ(. ِّفي ِّكما ِّلحذفه ِّأي:ِّالكونها ستعالء

 بمعنىِّ"على".

اهدِّإفادةِّ"في"ِّمعنىِّ"على"،ِّوهوِّقولِّاألخفشِّ.ِّوموطنِّالش 71ِّسورةِّطه:ُِّ(18)

ِّ.1/417،ِّوالزجاجِّفيِّمعانيه:1/51ِّفيِّمعانيه:ِّ

ِّفإن ِّ ِّالظرفية؛ ِّوهو ِّالحقيقي، ِّبمعناها ِّجاءت ِّ"في" ِّنقر ِِّّوقيل: الخشبِِّّفرعون

ِّظرف ِّوصلب ِّ ِّفصار ِّداخله، ِّفي ِّهم ِّحقيقة. ِّلهم ِّا ِّالبحينظر: ِّالمحيط: /7ِّر

353. 
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ــ (ها:ِّ)ر ِّوسادس  (1)ب 
هــوُُوواحــد،ُُ،ُولهــاُمعنــىُ 

ُاعر:ُمثلُقولُالشُ ،ُ(2)ليلقالت
ِّ ِّل ه ِّأ ب  ل ي س  ِّو  ل ود  ِّم و  ب  ِّر  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ ال 

ُ(3)ان ِّو ِّب ِّأ ِِّّه ِّد ِّل ِّي ِِّّم ِّل ِِّّد ِّل ِّيِّو ِّذ ِّو ِِِِِّّّّّ

ــــــــىُنبُىُللاصــــــــلُ -وعيســــــــىُأراد:ُآدمُ  ــــــــاُي ُ عل ن
ُ.-(4)وسل مُاوعليهم

،ُوهــوُواحــدُولهــاُمعنــىُ ُها:ِّ)الكــاف(،وســابع ِّ
ةُ ُف كان تُ ُ﴿،ُمثل:(5)التشبيه د  ر  هانُ ُو  ُ.ُ(6)﴾ُك الد  

ث ل ــــــــــهُ ُل ــــــــــي س ُ﴿،ُمثــــــــــل:ُ(7)زائــــــــــدةُ ُوتكــــــــــونُ  ُك م 

ءُ  ي  ُ.(8)﴾ش 

                                                           
ِّ"كم ِّ"مثلِِّّالتقليلِّف يِّأل  ن ه اِّالطراوة؛ِّالكوفيينِّوابنِّعندِّعندِّالبصريين،ِّواسم ِِّّهيِّحرفِّجر  ِّ(1ِّ)

مِّو ه يِّ،التكثيرِّف ي م اع.ِِّّاس   ِّ.4ِّ/1737االرتشاف:ِّينظر:ِّب إ ج 

ِّوثانيها:ِّأنهاِّالبصريين،جمهورِِّّا،ِّوهوِّمذهب ِّد ائ م ِِّّللتقليلِّأ ن ه اِّأ ق و ال:ِّأحدها:ِّفيهاِّث م ان ي ةُ(2)

ر اب عه ا:ِّوالتكثيرِّن ادرا،ِّغ ال باِّللتقليلِّأ ن ه اِّا،ِّث ال ثه ا:دائم ِِّّللتكثير ِّوللتكثير ق ل يالِّأنهاِّللتقليلِّو 

وع ةِّوخامسها:ِّا،كثير ِّ علىِِّّدل ِّالِّتأ حدهم ا،ِّوسادسها:ِّأنهاِِّّمنِّغيرِّغ ل ب ةِّل هماِّأنهاِّم و ض 

عِّف يِّللتكثيرِّوسابعها:ِّأ ن ه ا السياق،ِّمنِّذ ل كِّفهمي ِِّّم او إ ن ِِّّتقليل،ِّو ال ِِّّت ك ث ير ِّباهاةالم ِِّّم وض 

ينظر:ِّا.ِّوتكثير ِِّّتقليال ِِّّتكونِِّّال عد دِّبهموثامنها:ِّأنهاِّلم ِِّّذ ل ك،ِّم اعداِّف يِّوللتقليلِّ،واالفتخار

 ِِّّ.11/285التذييلِّوالتكميل:ِّ

(3ِّ )ِّ ِّالطويل ِّالس ِِّّلرجل ِّمن د ِّأ ز  ِّمن ِّراة، ِّوورد ِّالكتاب: ِّشرح2/266ِّفي: ِّو ،

،ِّوشرح4/1744ِّ،ِّواالرتشاف:445ِّ،ِّوالجنىِّالداني:3ِّ/178ِّالتسهيل:ِّ

ِّ ِّالمغني: 1/398ِّشواهد ِّاألدب: ِّوخزانة ِّ"ر 2/381ِّ، ِّداللة ِّوالشاهد: "ِّب ِّ.

ِّقليال ِّ ِّالتقليل ِّواألكثر ِّعلى ِّعلىِِّّ، ِّتدل ِّلم ِّهي ِّوقيل: ِّالتكثير. ِّعلى داللتها

 همِّذلكِّمنِّسياقِّالكالم.ها،ِّوإنماِّف ِّالتقليلِّبلفظ ِّ

  ا".(:ِّ"وعليهمجفيِّ) وِّ،علىِّنبيناِّوعليهم"وسلمِّصل ىِّهللاِّ:ِّ"(ِّفيِّ)ب(4)

،ِّوالمقتضب:4ِّ/217ِّذكرِّلهاِّسواهِّفي:ِّالكتاب:ِّمعانيها،ِّولمِّي ِِّّ(ِّوهوِّأصل 5ِّ)

،ِّوِّلهاِّمعنيان385ِّ،ِّوالمفصل:75ِّ،ِّواللمع:1ِّ/437ِّ،ِّواألصول:1/39ِّ

ِّ ِّالداني: ِّالجنى 84ِّفي ِّالمسالك: ِّأوضح ِّفي ِّوأربعة ِّوخم3/42، ِّفيِّ، سة

 .328،ِّوستةِّفيِّمصابيحِّالمغاني:234ِّالمغني:ِّ

معانيها.ِِّّ.ِّوالشاهد:ِّإفادةِّالكافِّمعنىِّالتشبيه،ِّوهوِّأصل 37ِّ(ِّسورةِّالرحمن:6)

 .10/66البحرِّالمحيط:ِّينظر:ِّ

ِّمنِّمعانيِّالمؤلفِّلمِّيعدِّالزيادةِّمعنى ِِّّالحظِّأن ِّ(ِّأي:ِّإلفادةِّمعنىِّالتوكيد.ِّوي 7ِّ)
 .75،ِّواللمع:1/438ِّ"الكاف"،ِّكماِّفي:ِّاألصول:ِّ

:ُ(9)ةُ ولهاُخمسُ:ِّ)الالم(،هاوثامن ِّ ُمعان 
ُ﴿،ُمثـــــل:ُ(11)تصـــــاصاالخُ ُ:(10)األول ـــــد  م  ال ح 

 ُ ُ.(12)﴾هلل  
ُ﴿،ُمثـــــل:ُ(14)عليـــــلالتُ ُ:(13)والثـــــاني ف  يـــــال  ل  

ُ ي ش  ُ.ُ(15)﴾ق ر 

                                                                                   
مثله"،ِِّّ.ِّوالشاهد:ِّزيادةِّالكافِّلمعنىِّالتوكيد،ِّأي:ِّليسِّشيء 11ِّسورةِّالشورى:ِّ(8ِّ)

ِّه ،مثلِّمثلِّروهِّكذلكِّصارِّالمعنى:ِّليسِّشيء ِّرهِّاألكثرون،ِّإذِّلوِّلمِّيقد  ِّكذاِّقد ِّ

زيدتِّل"،ِّو ِّالمثل،ِّوهوِّمحال.ِّوقيل:ِّالكافِّغيرِّزائدة،ِّبلِّالزائدِّ"مث ِِّّإثبات ِِّّفيلزم ِّ

ِّلىِّمنِّالقول ِّزيادةِّالحرفِّأو ِّالقول ِّبِّذلكِّبأن ِِّّد ِّالكافِّمنِّالضمير.ِّوِّر ِِّّهناِّلتفصل

فة،ِّوقيل:ِّ"مثل"ِّبمعنىِّالذاتِّأوِّالص  ِِّّمنهما،ِّبلِّإن ِِّّبزيادةِّاالسم.ِّوقيل:ِّالِّزائد ِّ

 .1ِّ/654التصريح:ِّينظر:ِّدِّلـ"مثل".ِّمؤك  ِِّّالكافِّاسم ِّ

(9ِّ :ِّ ِّ)ب( ِّفي ِّ"خمس"( ِّ)أ(، ِّمن ِّأثبته ِّوما ،ِّ ِّاألرجحو)ج(، ِّذ ِّوهو ِّوقد ِّلهاِّ. كر

ِّالتسهيل: ِّفي ِّمعنى ِّعشر 145ِّثمانية ِّالمباني:ِّوِّ، ِّرصف ِّفي ِّمعان ثمانية

ِّ،ِّوثالثون293ِّ واثناِّعشرِّمعنىِّفيِّأوضحِِّّ،97فيِّالجنىِّالداني:ِّمعنى 

 ،275ِّ،ِّواثنانِّوعشرونِّفيِّالمغني:3/26ِّالمسالك:ِّ

 ِِّّه.منِّ،ِّوهوِّسهو ِّ"األول"ناسخِّ)ب(ِّلفظ:ِّكررِِّّ(10)

(11ِّ ِّنحو: ِّللدابةالس  ِّ"( ِّأصل ِّ"رج ِّوهو ِّلهاِِّّ، ِّالمذكورة ِّالمعاني ِّوسائر معانيها،

ِّ.109،ِّوالجنىِّالداني:282ِّالمفصل:ِّينظر:ِّإلىِّاالختصاص.ِِّّراجعة ِّ

اصِّع نِّذكره،ِّومثلِّ ت ص  خ  ت غ ن يِّالمؤلفِّب ذكرِّاال  قدِّاس  ومنِّمعانيهاِّاالستحقاق،ِّو 

ِّبمثالِّالمِّاالستحقاق،ِّويمكن ِّ ِّتقليال ِِّّتوجيهِّذلكِّبأ ن ِِّّل ه  ِّتراك،ِّوأن ِّلالشِّف يه 

لهِِّّشيئا ِّفقدِّحصل ِِّّمنِّاستحق ِِّّمنِّأنواعِّاالختصاص؛ِّألن ِِّّنوع ِِّّاالستحقاق ِّ

 .275ِّ،ِّوالمغني:96ِّالجنىِّالداني:ِّينظر:ِّبهِّنوعِّاختصاص.ِّ

(12ِّ ِّالفاتحة: ِّسورة ِّوالشاهد 1ِّ( ِّمث ِِّّمجيء ِِّّ:. ِّوقد ِّلالختصاص، ِّبهاِّالالم ل

ِّالالماتِّللزجاجي ِّينظر: ِّالنحويينِّلمعنىِّاالستحقاق. ِّونتائجِّالفكر:65ِّ: ،

.ِّوسبق2/451ِّ،ِّوالهمع:275ِّ،ِّوالمغني:1/27ِّ،ِّوالبحرِّالمحيط:285ِّ

ِّمنِّأنواعِّاالختصاص.ِّاالستحقاقِّنوع ِِّّبأن ِِّّالتوجيه ِّ

 ِّ.(ج)ِّ"ِّمنوالثانيسقطتِّعبارةِّ"(13ِّ)

إلىِِّّ"ِّمعِّالتعليل،ِّقالِّبعضهم:ِّوهوِّراجع ِّي ِّ"ك ِِّّ"ِّألنهاِّتفيدِّماِّتفيده ِّي ِّوسميتِّالمِّ"ك ِّ(14ِّ)

ِِّّعلىِّأن ِِّّتِّالالم ِّكرام"،ِّدل ِّكِّلإل ِّت ِّئ ِّختصاص؛ِّألنكِّإذاِّقلت:ِّ"ج ِّمعنىِّاال ِّمجيئكِّمختص 

 .109ِّ،115هِّدونِّغيره.ِّينظر:ِّالجنىِّالداني:ِّسبب ِِّّباإلكرام؛ِّإذِّكانِّاإلكرام ِّ

قيل:ِّب م اِّقبله،ِّأ ي:ِّفجعلهمِّكعصف ِِّّ"،دواب ِّع ِّي ِّل ِّف ِّــ"قهاِّب.ِّوتعل 1ِّ(ِّسورةِّقريش:15ِّ) ِّو 

ِّق ِّ ف  يال  ي ش.ِّينظر:ِّالمغني:ِّم أ ك ولِّإل    .271ر 
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ُ﴿،ُمثل:ُ(1)(نُ بمعنىُ)عُ ُوالثالث: ين  ُال ذ  ق ال  و 
ُكانُ  ُل و  ُآم ن وا ُل ل ذ ين  وا ُإ ل ي ه ُُ(2)ك ف ر  ب ق ونا س  م ُا ي راُ  ُ.(3)﴾خ 

هُ درُ ُهللُ "،ُمثل:ُ(4)بعجُ التُ ُوالرابع:
اُ(5) ُ".فارس 

ـــوالتُ ُالقســـمُ ُ:(6)الخـــامسوِّ ـــاعج  مثـــل:ُُ(7)بُمع 
ُ."دُ حُ ىُأُ ق ُب ُي ُُالُهللُ "

ُاعر:مثلُقولُالشُ ُ(8)زائدةُ ُوتكونُ 
ِّ يث رب  ِّو  ِّالع راق  ِّم اِّب ي ن  م ل ك ت  ِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّو 

لم ِّوم ع اه دِِِِّّّّ ِّل م س  ار  م ل كا ِّأ ج 
(9)ُ

                                                           
به.ِِّّق ِّمتعل  ِِّّأوِّحكما ،ِّعنِّقولِّقائل ِِّّحقيقة ِِّّغاب ِِّّن ِّم ِِّّالجارةِّاسم ِِّّ(ِّوهيِّالالم 1ِّ)

 .96ينظر:ِّالجنىِّالداني:ِّ

 ِّ.(ج)ِّسقطتِّلفظةِّ"كان"ِّمن(2ِّ)

ِّلوقوع ِّن ِّالالمِّمعنىِّ"ع ِِّّ.ِّوالشاهد:ِّإفادة 11ِّ(ِّسورةِّاألحقاف:3ِّ) ِّبعدِّالقول.ِّ" ها

(ِّلمعنىِّالتعليل،ِّوذكرِّأبو3ِّ/145ِّيِّشرحِّالتسهيل:)ِّومثلِّبهاِّاب نِّم الكِّف

ل يغِّ(9ِّ/437ِّ)ِّ:انِّفيِّالبحرِّالمحيطحي ِّ مِّالت ب  والتفتِّع نِّال خطابِِّّ،أنهاِّال 

ب ة.ِّينظر:ِّالمغني:ِّ  .454،ِّوالهمع:275ِّإ ل ىِّال غ ي 

ِّوت 4ِّ) ِّال قسم، ِّع ن د ر  ِّال م ج  ب ِّالت ع ج  ِّلل م ِِّّستعمل ِّ( ِّ"ي ا م: ل ه  و  ق  ِّك  ِّالنداء ِّاء"ف ي "ي اِّ، و 

ف يِّغ يرِّالنداء،ِّكماِّفيِّمثالِّالمؤلف.تعجب ِِّّ؛شب"للع ِّ ِّاِّمنِّكثرتهما،ِّو 

،ِّوالهمع:379ِّ،ِّوِّمصابيحِّالمغاني:284ِّ،ِّوالمغني:98ِّينظر:ِّالجنىِّالداني:ِّ

2/451. 

ك(ِّفيِّ)ب(:ِّ"5) قالِّأهلِّاللغة:ِّاألصلِّفيِّهذهِّالكلمةِّعندِّالعربِّ اف.ك"ِّبالدر 

،ِّقيللعطاؤهِّلوِِّّالرجلِّإذاِّكث رِّخيره ِِّّأن ِّ ر ه"ِّ:ناس  ِّد  هواِّفشب ِِّّ،ه،ِّأي:ِّعطاؤ ِّ"هلل 

ِّالناقة ِِّّثمِّكثرِّاستعمالهمِّهذاِّحتىِّصارواِّيقولونهِّلكل  ِِّّ،عطاءهِّبدر   ب  م ت ع ج 

ِّالناس ِّكلمات ِّمعاني ِّفي ِّالزاهر ِّينظر: ِّمنه. ِّالعرب1/391: ِّولسان ،ِّ
 ِّ.4/279ِِّّ"درر":

 هوِّتحريف.(ِّفيِّ)ب(:ِّ"والقامس"ِّبالقاف.ِّو6ِّ)

ِّ(ِّوتخت7) لمغني:ِّلِّ-اِّبرأسهفيِّجعلِّهذاِّقسم ِّ-ِّباسمِّهللاِّت ع ال ى.ِّوالمؤلفِّتابع ِِّّص 

 ِّ.2/452،ِّوالهمع:378ِّ،ِّوِّمصابيحِّالمغاني:275ِّ

(8ِّ و اعِّ،لتوكيدل( ِّأ ن  ة ِّالز ائ د  م اِّ،والال  ه  ن  ِّالمعترضة ِِّّ:م  م ِّال م ت ع د  يِِّّالال  ل ِّال ف ع  ب ين

ِّالال ِّ ا ه  ن  م  ِّو  ِّالمؤلف، ِّبيت ِّفي ِّكما ِّالمتضايفينِّق ِّالم ِِّّم ِّومفعوله، ِّب ين حمة

ِّب ِّ لهم:"ي ا و  اِّس ِّؤ ِّكق  ه  ن  م  ِّو  م ِِّّ:للحرب"، ِّع املِِّّال  ِّلتقوية ِّالمزيدة ِّو ه ي التقوية،

ا ن ه  م  م:ِّضعف،ِّو  ن دُالمستغاثُال  ت ار ه ُِّ،ال مبردُع  ل يلُخروفُاب نُو اخ  ح ةُب د  ُص 

ا. اطه  ق  ِّ.379،ِّومصابيحِّالمغاني:284ِّينظر:ِّالمغني:ِِّّإ س 

(ِّو)م نذ (هاِّوعاشر ِّوتاسع ِّ ولهماُُ،(10)ها:ِّ)م ذ 
:ُ(11)ةُ ثالث ُمعان 

ُيومُ ُهُمذُ ماُرأيتُ "الغاية،ُمثل:ُُابتداءُ ُاألول:
ُ.(13)"جمعةالُيومُ ُمنذُ "،ُأوُ(12)"جمعةال

ُ"نايومُ ُهُمذُ ماُرأيتُ ُ"ة،ُمثل:ُالظرفيُ ُوالثاني:
ُ."نايومُ ُمنذُ "أوُ

ُ/ُب(3)ا،ُمعُ ُواالنتهاءُ ُاالبتداءُ ُوالثالث:

ُيومين"،ُأوُ"مُ مثل:ُ"ماُرأيت هُمُ  ُ.(14)نذ ُيومين"ذ 
ِّ

                                                                                   
ُبنُسليمانُبنُالواحدُعبدُفيِّمدحُادةمي ُِّابنِّالرماحُقالهبيتِّمنِّالكامل،ِّالُ(9)

ُِّبنُالملكُعبد ِّديوانه: ِّينظرِّفي: ،5ِّ/2395ِّ،ِّواالرتشاف:112ِّمروان.

ِّ ِّالداني: 107ِّوالجنى ِّوالمغني: ،285ِّ ِّالمغني: ِّشواهد ِّوشرح ،2/580ِِّّ.

مِّوالشاهد:ِّمجيء ِّ  م".ل ِّس ِّومفعولهِّ"م ُِّ"ر ِّ"أجاُال م ت ع د  يُال ف ع لُب ينُمعترضة ُِّالال 

هِّمرفوعِّنحو:ِّ"ماِّرأيت ِِّّيليهماِّاسم ِِّّ"ِّلهماِّثالثةِّأحوال:ِّاألول:ِّأن ِّنذ ِّ"ِّو"م ِّذ ِّ"م ُِّ(10)

ُمجرور،ُاسم ُِّيليهماُوالثالث:ِّأن ُِّيليهماِّجملة،ِّوالثاني:ِّأن ُِّيومِّالجمعة"،ِّذ ِّم ِّ

ِّأنهماِّمرفوعِّأوِّجملةِّفالمختار ِِّّوليهماِّاسم ِِّّيومين"،ِّفإن ُِّمذُهرأيت ُِّانحو:ِّ"م ِّ

ِّفهماِّحرفاِّجر.ِِّّوليهماِّمجرور ِِّّظرفانِّمضافانِّإلىِّالجملة،ِّوإن ِّ
ِّ ِّالداني: ِّالجنى 504ِّ-501ينظر: ِّوالهمع: ،2ِّ ِّوالمعانيِّالثالثة224-226ِّ/ .

 "ِّالجارتين.ذ ِّن ِّ"ِّوِّ"م ِّذ ِّ"م ِّـهاِّالمؤلفِّكلهاِّلرد ِّالتيِّأو ِّ

علىِّمذهبِّالكسائيِّوالبغداديينِِّّوهوِّجائز ِّ،ِّ)ثالثِّمعان(:ِِّّفي)أ(ِّو)ب( (11)

 .2/751االرتشاف:.ِّينظر:ِّللفظِّالجمعِّة ِّمراعا

ِّ.خميس"ال"(ِّ:ِّأ(ِّفيِّ)12)

 .ةالسابقِّيةاشحنظرِّالت(13ِّ)

ِّفإن ِّذ ِّن ِّ"و"م ِّذ ِّ"م ِِّّ(ِّمذهبِّالجمهورِّأن 14ِّ) ِّجر،ِّوالِّيجرانِّإالِّالزمان، ِّحرفا ِّكان ِِّّ"

ِّيوم ِِّّذ ِّهِّم ِّ"ِّالبتداءِّالغاية،ِّنحو:ِّ"ماِّرأيت ِّن ِّماضيا ِّفهماِّبمعنىِّ"م ِِّّالزمانِّمعرفة ِّ

ِّذ ِّن ِّم ِِّّه ِّكانِّمعرفةِّحاال ِّفهماِّبمعنىِّ"في"ِّالظرفية،ِّنحو:ِّ"ماِّرأيت ِِّّإن ِّالجمعة"،ِّوِّ

ِّوإن ِّ ِّنكرة ِِّّالليلة"، ِّ"من ِِّّكان ِّبمعنى ِّمع ِّل ِّوإ ِِّّفهما ِّفيدخ ِّى" ِّالزمان ِّا، ِّعلى ِّالن

أيام".ِّينظر:ِِّّأربعة ِِّّذ ِّم ِِّّه ِّه،ِّنحو:ِّ"ماِّرأيت ِّالفعلِّوانتهاؤ ِِّّالذيِّوقعِّفيهِّابتداء ِّ

ِّ 94ِّالتسهيل: ِّالداني: ِّوالجنى ،501،ِِّّ 3ِّواالرتشاف: ِّومصابيح1415ِّ/ ،

ِّ.452المغاني:ِّ

،239ِّ،ِّوتوجيهِّاللمع:3/30ِّلهماِّإالِّالمعنيانِّاألوالنِّفي:ِّالمقتضب:ِِّّولمِّيرد ِّ

 .386،ِّوِّرصفِّالمباني:2/500ِّوأماليِّابنِّالحاجب:ِّ
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:ُ(1)ولهاُسبعةُ ُها:)الباء(،وحاديِّعشر ِّ ُمعان 
(2)اقص ُلُ الُ ُاألول:

".ُسُ ،ُمثل:ُ"أمُ  ُبزيد  ُكت 
ُبالقلم".ُ،ُمثل:ُ"كتبتُ (3)عانةتُ االسُ ُوالثاني:
ُ(4)صاحبةالمُ ُوالثالث: ُ﴿اي ب ط  ُمثل: ،

الم ﴾ ُ.(5)ب س 
ن ة ُب ماُ(6)قابلةالمُ ُوالرابع: ل واُال ج  خ  ،ُمثل:ُ﴿ُاد 

مُ  ُت ع  ُ﴾ك ن ت م  ُ.(7)ل ون 

                                                           
فقطِّللباء.ِّوقدِّذكرِّلهاِِّّاِّستةِّمعان ِّم.ِّوقدِّذكرِّفيه"ستةو)ج(:ِّ"ِّ(ِّفيِّ)ب(1)

،ِّواللمع:1/39ِّ،ِّومعنيانِّفيِّالمقتضب:4ِّ/217ِّمعنىِّواحدِّفي:ِّالكتاب:ِّ

واثناِّعشرِّفيِّأوضحِِّّ،36ِّفيِّالجنىِّالداني:ِِّّ،ِّوتسعةِّعشرِّمعنى1/74ِّ

ِّ 2/32ِّالمسالك: ِّالمغني: ِّفي: ِّعشر ِّوأربعة ِّفي106ِّ، ِّعشر ِّوثمانية ،

 ،194ِّمصابيحِّالمغاني:ِّ

هوِِّّمنِّالمعانيِّه ِّمعانيها،ِّوغير ِِّّنِّأنهِّأصل ِّلهاِّسيبويهِّسواه،ِّوبي ِِّّ(ِّلمِّيذكر 2ِّ)

ِِّّراجع ِّ ِّالكتاب: ِّينظر: 4ِّإليه. ِّ"أمسكت ِّ .217/ ِّنحو: ِّحقيقي ِّنوعان: ِّوهو

ِّقبضت ِّبزيد ِّ ِّأي: ِّشيء ِِّّ"، ِّجسم ِِّّعلى ِّثو ِّمن ِّ"مررت ِّهِّأو ِّنحو: ِّومجازي ِّبه.

وأوضحِِّّ،137يقربِّمنه.ِّينظر:ِّالمغني:ِِّّمروريِّبمكان ِِّّ"،ِّأي:ِّألصقت ِّبزيد ِّ

 ِّ.1/647،ِّوالتصريح:3/32ِّالمسالك:ِّ

وم".ِّبالقد ِِّّبالقلم"،ِّو"نجرت ِِّّكتبت ِّ"نحو:ِِّّ،حقيقةِّآلةِّالفعل ِّعلىِِّّاخلة ِّ(ِّوهيِّالد 3ِّ)

 .38،ِّوالجنىِّالداني:137ِّالمغني:ِّينظر:ِّ

ِّأن 4ِّ) ِّإحداهما: ِّعالمتان: ِّولها ِّ"م ِّيحس ِِّّ( ِّفيِّموضعها ِّأن ِّع ِّن ِّواألخرى: يغنيِِّّ"،

ِّمصحوب ِّ ِّوعن ِّولصالحية ِّعنها ِّالحال، ِّموقع ِِّّها ِّالحال ِّسم ِّوقوع ِّكثير ِّها، ِّاها

 .1ِّ/674ِّ،ِّوالتصريح:40ِّالحال.ِّينظر:ِّالجنىِّالداني:ِّمنِّالنحويينِّ"باء"ِّ

،ِّصاحبة،ِّوالتقدير:ِّمعِّسالم ِّالباءِّمعنىِّالم ِِّّاهد:ِّإفادة ِّ.ِّوالش 48ِّ(ِّسورةِّهود:5ِّ)

 .2/418،ِّوالهمعِّ:40ِّاِّعليك.ِّينظر:ِّالجنىِّالداني:ِّأوِّمسلم ِّ

ِّالباء 6ِّ) ِّهي ِّاألثمان ِّالد ِِّّ( ِّعلى ِّ"اشتريت ِِّّاخلة ِّنحو: "،ِّبألف ِِّّالفرس ِِّّواألعواض،

ِّاللمع:ِّبضعف ِِّّاإلحسان ِِّّو"كافأت ِّ ِّتوجيه ِّفي ِّالخباز ِّابن ِّمصطلح ِّوهذا ،"

وعبارته:ِّ.3ِّ/151ِّ،ِّوشرحِّالتسهيل:45ِّ،ِّوابنِّمالكِّفيِّالتسهيل:232ِّ

ِّ.(ىِّباءِّالعوضوقدِّتسم ِّ)ِّ

قابلة،ِّوليسِّمعنىِّالباءِّمعنىِّالم ِِّّاهدِّفيِّاآليةِّإفادة ِّ.ِّوالش 32ِّ(ِّسورةِّالنحل:7ِّ)

ِّقال ِّكما ِّ"المعتزلُالسببية ِّحديث: ِّفي: ِّالسنة، ِّأهل ِّقال ِّوكما ل ِّ ة، خ  ِّي د  ِّل ن 

د ِّ ن ةِّب ع م ل ه "؛ِّقالِّابنِّهشام:ِّأ ح  ِّال ج  ىِّمجان ا،ِّقدِّيعط ِِّّىِّبعوض ِّعط ِّالم ِِّّألن ِّ"ِّك م 

ضِّبينِّالحديثِّوجدِّبدونِّالسبب،ِّوبهذاِّتبينِّأنهِّالِّتعار ِّبِّفالِّي ِّسب ِّوأماِّالم ِّ

ُّللا  ُ(8)عديةالتُ ُوالخامس: ،ُمثل:ُ﴿ُذ ه ب 
﴾ُ ُ.(9)ب ن ور ه م 

ُ(10)رفي ةالظُ ُوالسادس: ل ق د  ،ُمثل:ُ﴿ُو 
﴾ُ ر  ر ك م ُّللا  ُب ب د  ُ.(11)ن ص 

ابع ُأل  غ و ي ن ه مُ ﴿ُ،ُمثل:(12)م:ُالقسُ والس  ُ.(13)﴾ف ب ع ز ت ك 
ف ىُب اهلل  ُمثل:ُ﴿ُُ(14)زائدةُ ُوتكونُ  ك 

يداُ  ه  ُ.(15)﴾ش 
                                                                                   

ِّمح ِّ ِّالختالف ِّاألِّي ِّل ِّم ِّواآلية ِّبين ِّجمع ا ِّ"ِّدلةالباءين ِّالمغني: ِّو141ِّ. ،

 .1ِّ/646،ِّوالتصريح:199ِّ:ِّمصابيحِّالمغاني:ِّنظري

الالزمِّإلىِِّّالفعل ِِّّمقامِّهمزةِّالنقلِّفيِّإيصال ِّا،ِّوهيِّالقائمةِّ ِّىِّ"باء"ِّالنقلِّأيض ِّسم ِّوت ِّ(8ِّ)

عديِّوالالزم.ِّهِّمفعوال ؛ِّليشملِّالمت ِّر ِّعلىِّالفاعلِّفتصي  ِّاخلةِّ ِّمفعولِّبه،ِّوقيل:ِّهيِّالد ِّ

 ِّ.195ِّ،ِّومصابيحِّالمغاني:138ِّ،ِّوالمغني:37ِّاني:ِّينظر:ِّالجنىِّالد

عدية،ِّينظر:ِّمفاتيحِّالغيب:ِّ.ِّوالشاهد:ِّإفادةِّالباءِّمعنىِّالت 17ِّ(ِّسورةِّالبقرة:9ِّ)

 .1/14،ِّوالدرِّالمصون:1/130ِّ،ِّوالبحرِّالمحيط:1/96ِّ

ِّأن ُِّ(10) ِّيحس ِِّّوعالمتها ِّاللمع: ِّتوجيه ِّينظر: .ِّ ِّ"في" ِّموضعها ِّفي ،232ِّن

 .141ِّ،ِّوالمغني:40ِّوالجنىِّالداني:ِّ،223ِّورصفِّالمباني:ِّ

(11ِّ ِّعمران: ِّآل ِّسورة ِّالظرفية.والش ِِّّ.123( ِّمعنى ِّ"الباء" ِّإفادة ينظر:ِِّّاهد:

 المراجعِّالسابقة:ِّالمواضعِّنفسها.

حروفِّالقسم،ِّولذلكِّفضلتِّسائرِّحروفهِّبأمور:ِّأحدها:ِِّّ(ِّالباءِّهيِّأصل 12ِّ)

ِّتدخل ِّإظهاره،ِّوثانيها:ِِّّالفعلِّمعها،ِّبلِّيجوز ِِّّحذف ِِّّأنهِّالِّيجب ِّ علىِِّّأنها

ِّتستعمل ِّ ِّأنها ِّوثالثها: ِّوالمضمر، ِّوغيره،ِّالظاهر ِّالطلب ِّأنهاُِّفي ورابعها:

 .45فيِّالقسمِّوغيره.ِّينظر:ِّالجنىِّالداني:ِِّّتكونِّجارة ِّ

/4ِّينظر:ِِّّالكشاف:ِِِّّّ.ِّوالشاهد:ِّإفادةِّ"الباء"ِّمعنىِّالقسم.82(ِّسورةِّص:13ِّ)

ِِّّ.9ِّ/175،ِّوالبحرِّالمحيط:26ِّ/408ِّ،ِّومفاتيحِّالغيب:108ِّ

ابعِّالقسم،ِّمثل:ِّ" م ع ين ِّوسقطتِّعبارةِّ:ِّ"والس   منِّ)ب(،ِّو)ج(.ِّ"ف ب ع ز ت ك ِّأل  غ و ي ن ه م ِّأ ج 

وزيادتهاِّمعهِّإماِِّّ،(ِّللتوكيد،ِّوتزادِّالباءِّفيِّستةِّمواضع:ِّأوالها:ِّمعِّالفاعل14)

ل"ِّع ِّف ِّفيِّفاعلِّ"أ ِِّّاضطرارية.ِّفتكونِّالزمة ُِّفيِّاالختيار،ِّأوِّجائزة ُِّ،ِّأوالزمة ِّ

ِّالتعج ِّجائزة ِّفي ِّو ِّ"ك ِِّّب، ِّفاعل ِّفي ِّاالختيار ِّفيِّأبيات ِِّّى"،ف ِّفي ِّواضطرارية

ِّالخبر، ِّمع ِّرابعها: ِّالمبتدأ، ِّمع ِّثالثها: ِّالمفعول. ِّمع ِّثانيها: ُمحفوظة.

خامسها:ِّمعِّالنفسِّوالعينِّفيِّبابِّالتوكيد.ِّسادسها:ِّمعِّالحالِّالمنفية.ِّ

 .144ِّ،ِّوِّالمغني:48ِّ،ِّوالجنىِّالداني:225ِّينظر:ِِّّرصفِّالمباني:ِّ

.ِّوالشاهد:ِّإفادةِّ"الباء"ِّمعنىِّالتوكيد؛ِّلزيادتهاِّمعِّفاعل43ِّسورةِّالرعد:ِِّّ(15)

ِّفيِّاالختيار.ِِّّى"ِّالذيِّبمعنى:ِّ"حسب"،ِّوهذاِّجائز ِّف ِّ"ك ِّ
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م،وثانيِّعشر ِّ ُأي:ُالواوُ ُها:ِّ)واو(ِّالقس 
الةُ  ل فُالد  ُُ:ُ﴿ُ،ُمثل(1)علىُمعنىُالح  و ال ق ر آن 

ك يم ُ﴾ ُ.(2)ال ح 
مُها:وثالثِّعشر ِّ ُ ُ،ُمثل:ُ﴿(3))تاء(ُالقس  ت اهلل 

﴾ُ نام ك م  ُأ ص  ن  ُ.ُ(4)أل  ك يد 
:ُ(5))حت ى(،ُولهاُمعنيانُورابعِّعشرها:

ُ(6)الغايةءُانتهاُ ُاألول: ل ع  ت ىُم ط  ،ُمثل:ُ﴿ح 
﴾ ر  ُ.(7)ال ف ج 

                                                                                   
 .2ِّ/134ينظر:ِّمعانيِّالقرآنِّللزجاج:ِّ

ِّ؛ِّألن ِّفتين،ِّومعنى ِّهاِّمخرجا ؛ِّألنهماِّمنِّالش ِّمنِّالباء؛ِّألنهاِّتشابه ِِّّ(ِّوهيِّبدل 1ِّ)

ِّوال ِّلإللصاق ِّوأيض ِّالباء ِّللجمع. ِّفالمضمر ِّواو ِّتدخل ِِّّا: ِّبلِِّّال ِّالواو، عليه

ها.ِّينظر:ِّالمقتضب:ِّاألشياءِّإلىِّأصول ِِّّاإلضمارِّيرد ِِّّتدخلِّعليهِّالباء؛ِّألن ِّ

 .473،ِّوالمغني:154ِّ،ِّوالجنىِّالداني:383ِّ،ِّوِّالمفصل:40ِّ

(2ِّ ِّيس: ِّسورة ِّإفادة ُِّ.2( ِّإن ِِّّوالشاهد: ِّالعطف ِّوقيل: ِّالقسم، ِّمعنى جعلِِّّالواو

ِّمقس ِّ"يس" ِّللواحدي: ِّالوجيز ِّينظر: ِّبه. ِّالبيضاوي:896ِّما  ِّوتفسير ،

4/263. 

ِّتجر ِِّّ(ِّوالِّتدخل 3ِّ) ِّظ اهر ِِّّإالِّعلىِّاسمِّهللاِّتعالى،ِّف ال  ِّمضمر ِّغ يرهِّال  تها،ِّاِّلفرعي ِّاِّو ال 

ِّو"ترب  ِّوشذ ِّ ِّ"تالرحمن" ِّف ي: ِِّّت ِّوهي ِّو"تحياتك"، ِّو"تربي" ب ة" ِّواوِِّّال ك ع  فرع

به،ِّوهذاِّقولِّالجمهور،ِّوقالِِّّقسم ِّم ِِّّلِّظاهر ِّعلىِّكِّالواوِّتدخل ِِّّالقسم؛ِّألن ِّ

ِّوالس ِّ ِّحرف ِّقطرب ِّهي ِّوغيرهما: ِّوأصل ِِّّهيلي ِِّّمستقل ِّبنفسه. رصفِِّّينظر:

 ِّ.57،ِّوالجنىِّالداني:246ِّالمباني:ِّ

.ِّوالشاهد:ِّإفادةِّالتاءِّمعنىِّالقسم،ِّقيل:ِّوفيهاِّمعنىِّزائد،57ِّ(ِّسورةِّاألنبياء:4)

ِّالتعج ِّ ِّوهو ِّب. ِّللزمخشريِّينظر: ِّالمحيط3/122:ِّالكشاف ِّوالبحر ،ِِّّ:

7/444. 

،ِّوالمفصل:64ِّذكرِّلهاِّإالِّالمعنىِّاألولِّفي:ِّحروفِّالمعانيِّللزجاجي:ِّ(ِّلمِّي 5ِّ)

ِّ.257ِّ،ِّورصفِّالمباني:243ِّ،ِّوتوجيهِّاللمع:380ِّ

 .232ِّ،ِّومصابيحِّالمغاني:166ِّكرِّلهاِّثالثةِّمعانِّفي:ِّالمغني:ِّوذ ِّ

ِّوتفيد 6ِّ) ِّوالعمل، ِّالمعنى ِّفي ِّ"إلى" ِّبمنزلة ِّفتكون ِّالمكانيةِِّّهاء ِّانتِّ( الغاية

ها"؛ِّوالزمانيةِّنحوِّاآليةِّحتىِّرأس ِِّّالسمكة ِِّّوالزمانية،ِّفالمكانيةِّنحو:ِّ"أكلت ِّ

ِّالمذكورة.

 .1ِّ/656ِّ،ِّوالتصريح:3/44ِّ،ِّوأوضحِّالمسالك:166ِّينظر:ِّالمغني:ِِّّ

وا(8)التعليلُوالثاني: ت ىُي ن ف ض  ُ.(9)﴾،ُمثل:﴿ح 
ر هاِّوسابع ِّ ِّعش  ر ها،ِّوسادس  ِّعش  وخامس 

ر ها: ا(ُعش  اش  ا((10))ح  ال(ُ،ُو)ع د  ،ُ(11)و)خ 
ُالثالثةُ  ُاالستثناءُ واحدُ ُ(12)ومعنى ،ُمثل:ُ(13)،ُوهو

زيدُ  ُا ُالقوم ُح اش  ع م روُ (14)"ج اء  ُ"خ الُُ،""،ُو"ع د ُا و
." ُُبكر 

                                                                                   
(7ِّ ِّالقدر: ِّسورة ِّ"حت 5ِّ( ِّإفادة ِّوالشاهد ِّينظر:ِّ. ِّكـ"إلى". ِّالغاية ِّانتهاء ِّمعنى ى"

ِّ ِّللواحدي: ِّوالمحر 1220ِّالوجيز ،ِّ ِّالوجيز: 5ِّر ِّالمصون:504ِّ/ ِّوالدر ،

2/37. 

هذاِّليسِِّّعلىِّالمؤلفِّهناِّأن ِِّّؤخذ ِّ"،ِّوي ِّي ِّنِّفيِّموضعهاِّ"ك ِّيحس ِِّّ(ِّوعالمتهِّأن 8ِّ)

دِّيؤي  ِِّّى"ِّالناصبةِّللمضارع،ِّومثاله ِّى"ِّالجارة،ِّولكنهِّمنِّمعانيِّ"حت ِّمعنىِّلـ"حت ِّ

يِّإلىِّض ِّف ِّبها؛ِّألنهِّي ِِّّذلك،ِّوالِّيقال:ِّإنهاِّهناِّجارة،ِّوالجملةِّفيِّموضعِّجر  ِّ

ِّالجر  ِّ ِّحرف ِّمعروف.ِّتعليق ِّغير ِّوذلك ِّالعمل، ِّالداني:ِِّّعن ِّالجنى ينظر:

 .169ِّ،ِّوالمغني:552ِّ،554ِّ

(9ِّ ِّالمنافقون: ِّسورة ِّ"حت 7ِّ( ِّإفادة ِّوالشاهد ِّ"ك ِّ. ِّمعنى ِّي ِّى" ِّالتعليلية. ينظر:ِّ"

 .233،ِّومصابيحِّالمغاني:169ِّالمغني:ِّ

وهوِّ(.ِّ(،ِّو)ج،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)بياءرسمِّاأللفِّبِّ"حاشي"(ِّفيِّ)أ(ِّبلفظِّ:10ِّ)

ِّ ِّالشافيةالصواب. ِِّّينظر: ِّشروحها: ِّمجموعة ِّو2/599ِّضمن المطالعِّ،

ِّ.139النصيرية:ِّ

عندِّسيبويهِّوأكثرِّالبصريين،ِّوذهبِّالجرميِّوالمازنيِّوالمبردِِّّحرفِّجر  ِِّّ"ااش ِّح ِّ"و

ِّالش ِّ ِّعمرو ِّوأبو ِّوالفراء ِّوأبوِّزيد ِّواألخفش ِّتستعمل ِّوالزجاج ِّيبانيِّإلىِّأنها

ِّفعال ِّاِّحرف اِّجار ِّكثير ِّ نهِّمعنىِّ"إال"،ِّوذهبِّجمهورِّاِّلتضم ِّاِّجامد ِّمتعدي ِِّّا،ِّوقليال 

 .1/538ِّ،ِّوالتصريح:165المغني:ِّينظر:ِّا.ِّدائم ِِّّالكوفيينِّإلىِّأنهاِّفعل ِّ

علىِّأنهماِّحرفاِّجر،ِِّّا"ِّوجهان:ِّأحدهما:ِّالجر ِّد ِّال"ِّو"ع ِّ(ِّوفيِّالمستثنىِّبـ"خ 11ِّ)

قوعهماِّموقعِّ"إال".ِّنِّجامدان،ِّلو ِّعلىِّأنهماِّفعالنِّماضياِّوالثاني:ِّالنصب ِّ

 .178ِّالمغني:ِّ

 هوِّتحريف،ِّوقدِّصوبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.ِّ،ِّوِّ"الثالثة"(ِّفيِّ)أ(ِّبلفظِّ:12ِّ)

،ِّوتوجيه51ِّ،ِّوالكافيةِّالبنِّالحاجب:239ِّشرحِّالمقدمةِّالمحسبة:ِّينظر:ِّ(13ِّ)

 .3/3،ِّوأوضحِّالمسالك:228ِّاللمع:ِّ

(14ِّ :ِّ ِّبلفظ ِّ)ب( ِّفي ِّنصب ِِّّ"ازيد ِّ"( ِّالتنوين ِّمجانب ِِّّا،بألف ِّألن ِِّّوهو ِّللصواب؛

 بحروفِّالجر.ِِّّمتعلق ِّ
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ِّعشر ها: (،ُومعناهاُالت عليلُوثامن  ،ُ(1))ك ي 

يُ  ُك  ئ ت  ُأ ق ر أ".ُ(2)مثل:ُ"ج 
ُ(3))ل و ال(،ُواستعمال هاُحرفُ ُوتاسع ِّعشر ها:

ُفيُكالمُ  ُقليل  العرب،ُوالمشه ورُعدم ُُخفض 
ُلو جودُ ُ(4)معناها:ُامتناعُ ُوُإعمال ها، غيره،ُُشيء 
ُكُ مثل:ُ"ل ُلكان  ِّ.(5)ا"ذُ والي 

(،ُومعناهاُوم كم  ل ِّالعشرين :ُ)لعل 
يالتُ  رج  

ُإالُفيُلغةُُحرفُ ُ،ُوالُتكونُ (6) خفض 
ُُُُُُُُُ:ُُُ(8)همرُ شاعُ ُ،ُمثلُقول(7)ع ق يل

                                                           
ِّمعنى 1ِّ) ِّالتعليل ِّالم ِّبمنزلة ِّأي: ِّوالناصب ِّوعمال ِِّّ( ِّجارة، ِّوهي ِّ"أن ِِّّ، "ِّبعدها

ِّوالجمهور ِّسيبويه ِّومذهب ِّالمؤلف-مضمرة"، ِّتعمل ِِّّ-ووافقهم النصبِِّّأنها

ِّناصبة ِّ ِّأنها ِّالكوفيين ِّومذهب ِّجارةِِّّوالجر، ِّأنها ِّاألخفش ِّومذهب دائم ا،

 .2/359،ِّوالتصريح:241ِّالمغني:ِّينظر:ِّم ا.ِّدائ

 سقطتِّلفظةِّ"كي"ِّمنِّ)ج(.(2ِّ)

أوِِّّلوجوب ِِّّامتناعِّشيء ِِّّحرف ِِّّيكون ِِّّهما:ِّأن ِّلهِّاستعماالن:ِّأحد ِِّّ(ِّ"لوال"ِّحرف 3ِّ)

ِّزيد ِّ.قبله،ِّنحو:ِّماِّالنتفاء ِِّّكانِّسيقع ِِّّلماِّغيره.ِّوقيل:ِّحرف ِِّّلوجود ِّ ِّ."ِّل و ال 

ِّاإلكرام ِِّّ،ك"ألكرمت ِّ ِّأن ِِّّ.يدزِِّّلوجود ِِّّفامتنع ِّتحضيض.ِِّّواآلخر: ِّحرف يكون

 .2/575،ِّوالهمع:431ِّ،ِّوالمفصل:3ِّحروفِّالمعاني:ِّينظر:ِّ

 سقطتِّلفظةِّ"امتناع"ِّمنِّ)ج(.(4ِّ)

متصل،ِّنحو:ِِّّالجرِّإالِّإذاِّوليهاِّضمير ِِّّال"ِّالِّتعمل ِّ"لو ِِّّ(ِّذهبِّسيبويهِّإلىِّأن 5ِّ)

ِّرفع ِّو ِّ"ل ِّ ِّموضع ِّفي ِّأنها ِّوالكوفيون ِّاألخفش ِّوزعم ِّووِِّّالي"، ضعِّباالبتداء،

هذاِِّّال"ِّلمِّتعملِّفيه،ِّوزعمِّالمبردِّأن ِّموضعِّضميرِّالرفع،ِّو"لو ِِّّضميرِّالجر  ِّ

ِّ ِّيرد ِّلالتركيب ِّمحجوج ِِّّفيِّم ِّوهو ِّالعرب، ِّينظر:ِّبثبوت ِِّّلسان ِّعنهم. ِّذلك
 .2/63،ِّوشرحِّاألشموني:2/373ِّلكتاب:ِّا

ِّذ 6ِّ) )ِّ ِّالجنىِّالداني: ِّثمانيةِّمعانِّفي: ِّالمغني:ِِّّفقطثالثةِّوِِّّ،579كرِّلها في:

ِّ،ِّوأرب379 ِّوالت 395ِّعةِِّّفيِّمصابيحِّالمغاني: "،ِّمعانيِّ"لعل ِِّّرجيِّأشهر ِّ،

ِّ ِّفيِّالمفصل: ِّالزمخشري ِّعنه 400ِّوعبر ِّالمغني: ِّفي ِّهشام ِّوابن ،379ِّ

وه.فهِّابنِّهشامِّبأنه:ِّترج  ِّبالتوقع،ِّوعر ِّ  يِّالمحبوبِّواإلشفاقِّمنِّال م ك ر 

ِّلغة ِّل ِّع ِّبـ"ل ِِّّالجر ِِّّ(7) ِّأبوِّعبيدة،ِّواألخفش،ِّوالفراء،ِّوأبِّ" وِّزيدِّوقال:ِّإنهاِّحكاها

ِّوتجر ِّ ِّعقيل، ِّاألخيرةِِّّلغة ِّالالم ِّومكسورة ِّوثانيته، ِّاألولى، ِّالالم محذوفة

ِّومفتوحتها.

ر ة ِّ ه  ِّج  ت  و  ِّالص  ف ع  ر ىِّو ار  ع ِّأ خ  ِّاد  ل ت  ِِِِِِِِّّّّّّّّ(9)ف ق 
ِّق ر يب ِّ ن ك  ِّم  ُ(10)ل ع ل ِّأ ب يِّالم غ وار 

:ُ)م ت ى(،ُومعناهاُالعشرونِِّّ(11)اديِّووالح
ُإالُفيُ(12)ابتداء ُالغاية ُخفض  ُحرف  ،ُوالُتكون 

ُُُُُُُُِّ،ُقالُشاعر هم:ُ(13)لغة ُه ذ ي ل
ِّب م ِّــش ِّ ِّالب ح ِّــر ب ن  ف ِّــاء  ِّثم ِّت ر  ِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّت ِّـع ِّـر 

ِّن ئ يج ِّ ن  ِّل ه  ر  ِّخ ض  ج  م ت ىِّل ج 
(14) 

                                                                                   
ِِّّ:ينظر ِّزيد: ِّأبي 218ِّنوادر ِّلألخفش: ِّالقرآن ِّومعاني ِّصناعة1/131ِّ، ِّوسر ،

ِّ.3/1282:ِّ،ِّواالرتشاف2/83:ِّاإلعراب

ِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.،ِّوهوِّاألولىِّلموِّ(ِّفيِّ)8) ِّ"الشاعر"،ِّوما افقتهِّالكالمِّأ(:

 بعده.ِّ

 وماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(."جهرى"ِّباأللفِّاللينة،ِّوهوِّتحريف،ِِّّأ(:(ِّفيِّ)9)

(10ِّ )ِّ ِّالطويل، ِّمن ِّاألصمعيات: ِّفي: ِّينظر ِّالغنوي. ِّسعد ِّبن ع ب ِّك  ،96ِّقاله

ِّ 3/1281ِّواالرتشاف: ِّوالمغني: ،377ِّ ِّالمغني: ِّشواهد ِّوشرح ،2/691ِّ،

ِّ.10ِّ/426ِّوخزانةِّاألدب:ِّ

الفارسيِّحاولِّتأويلِِّّ"ِّعلىِّلغةِّعقيل.ِّونقلِّابنِّهشامِّأن ِّل ِّع ِّبـ"ل ِِّّوالشاهد:ِّالجر ِّ

لِّاأل  ئ م ةِّفِّوتعس ِّاهد،ِّولكنهِّتكل ِّالش ِّ ِّمحجوجِّب ن ق  فِّفيِّالتخريج،ِّقال:ِّ"ثم ِّه و 

ِّب ر  ،ِّوِّتعليقِّالفرائد:377ِّبأعيانهم".ِّينظر:ِّالمغني:ِِّّقوم ِِّّ"ل ع ل "ِّل غ ة ِّـأ نِّال ج 

4ِّ/82. 

 ."لعشرونِّحاديِّاوِّ"ِّ(ِّفيِّ)ب(:11ِّ)

ِّ"م 12ِّ) ِّوحرف ِّت ِّ( ِّللوسط، ِّومرادف ِّواستفهام، ِّشرط ، ِّاسم ِّأوجه: ِّخمسة ِّى"على

ِّ ِّالغاية. ِّالبتداء ِّالتي ِّو"من" ِّالظرفية، ِّ"في" ِّبمعنى االرتشاف:ِّينظر:

 .440ِّمغني:ِّال،ِّو4/1751ِّ

،ِّوشرح3/186ِّ،ِّوشرحِّالتسهيل:2ِّ/784ِّ(ِّينظر:ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:13ِّ)

،ِّوالمغني:505ِّ،ِّوالجنىِّالداني:4/1751ِّ،ِّواالرتشاف:257ِّابنِّالناظم:ِّ

440ِّ. 

(14ِّ )ِّ ِّالطويل، ِّذ ِّمن ِّؤيبِّاله ِّألبي ِّالهذليين: ِّديوان ِّينظر: 1ِّذلي، /52ِّ شرحِّوِّ،

ِّ ِّالمغني: 1/319ِّشواهد ِّاألدب: ِّوخزانة ِّتوس ِِّّ.7/97، عت.ِّو"ترفعت":

ِّلج ِّو"ل ِّ ِّجمع ِّالس ِّجج": ِّالمر  ِّو"نئيج": ِّالماء، ِّمعظم ِّوهي ِّصوت.ِّة، ِّمع ريع

"ِّ،ِّوقيل:ِّبمعنى"ِّفي"،ِّوقيل:ِّن ِّى"ِّمعنىِّابتداءِّالغايةِّكـ"م ِّت ِّوالشاهد:ِّإفادةِّ"م ِّ

 بمعنى:ِّ"وسط".
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ِّاِّالنوع ِِّّ)ص(: ِّتنصب  ِّحروف  السم ِّالثاني:
ِّ،) (،ِّو)أن  ِّأحرف:ِّ)إن  ِّالخبر،ِّوهي:ِّسب عة  وترفع 

) ِّو)لي ت  ،) ِّو)لكن  ،) ِّو)ال(ِّ(1)و)كأن  ِّو)لعل (، ،
ِِِّّّالتيِّلنفيِّالجن س.

ُالمذكورةُ ُالثانيُمنُاألنواعُ ُالنوعُ )ش(:ُ
ُاالسم ُورفع ُالخبر ب  ُعمل هاُنص  ،ُوهيُ(2)حروف 

ُ:حرفأُسب عة
هاِّوثانيها: (،ُأحد  (ُو)أ ن  ومعناه ماُُ)إ ن 

يم ﴾(3)الت وكيد ُر ح  ُّللا  ُغ ف ور  ،ُ(4)،ُمثل:ُ﴿إ ن 
قُ  ُال ح  ُّللا  ُه و  ُب أ ن  ُ.(5)ُ﴾ُو﴿ذ ل ك 

(ُ/ُأُ(4)ُ(6)ِّوثالثها: ُ،ُ(7))كأن 
".(8)التشبيهُومعناها اُأسد  ُزيد  ُ،ُمثل:ُ"ُكأن 

                                                           
 أ(،ِّواستدركهاِّالناسخِّبالحاشية.)منِِّّسقطت:ِّ"وليت"(1ِّ)

تلفِّف يِّرافعِّخبرها،ِّفمذهبِّال ب صر يينِّأ ن هاِّرفعتهِّأ ي ض 2ِّ) مذهبِّال ك وف ي ينِّ(ِّاخ  ا،ِّو 

ِّب ِّ ِّه و  ِّبل ئا، ي  ِّش  ِّف يه  ِّتع مل ِّلم ا ِّوس ِّأ ن ه  ا، ِّد خ وله  ِّقبل فعه ِّر  ِّعلى ِّمنِّاق  مع

ِّبع ده ا. ِّالجزأين ِّنصب ِّمن ب ِِّّال ع ر  ِّاإلنصاف: ِّوالتبيين1/144ِّينظر: ،

 .1/294،ِّوشرحِّاألشموني:1/490ِّ،ِّوالهمع:333ِّللعكبري:ِّ

ِّإفادةِّ"ِّ."للتأكيد":ِّج((ِّفيِّ)3) ابِّأنهاِّي جابِِّّإ ن"ِّللت أ ك يدودليل  م اِّي ج  اِّال قسمِّك  به 

مِّف يِّ هللاِّلزيد ِّبالال  لك:"و  ل بِّأ نِّال فراءِّق ال :ِّ"إ ن ِِّّ،ق ائ م"ِّق و  زعمِّث ع  "ِّمقررةِّلقسمِّو 

ِّإ ن ِّ هللا ير:"و  د  ِّو الت ق  ا، ِّبه  ا ه  ِّع ن  ِّاستغني وك ِّو"أ ن ِّزيد ِِّّم ت ر  ِّلقائم"، ةِّا ت وح  ِّال م ف  "

 .1/484،ِّوالهمع:3ِّ/1249ِّاالرتشاف:ِّينظر:ِّأ ي ضاِّتف يدِّالتوكيد.ِّ

 "ِّمكسورةِّالهمزةِّمعنىِّالتوكيد..ِّوالشاهدِّإفادةِّ"إن 173ِّ(ِّسورةِّالبقرة:4ِّ)

(5ِّ ِّالحج: ِّسورة ِّ"أن 6ِّ( ِّإفادة ِّوالشاهد .ِّ ِّالتوكيد. ِّمعنى ِّالهمزة ِّمفتوحة ِّينظر:"
 .7ِّ/487البحرِّالمحيط:ِّ

 أ(:ِّ"مثل"،ِّوهوِّسهو.ِّ)زادِّفىِّ(6ِّ)

"،ِّوذهبِّالبعضِّن ِّأ(ِّمذهبِّجمهورِّالبصريينِّأنهاِّمركبةِّمنِّكافِّالتشبيهِّو"7)

ِّ.568ِّ،ِّوالجنىِّالداني:284ِّرصفِّالمباني:ِِّّينظر:ها.ِّالقولِّببساطت ِّإلىِّ

،ِّوالكافيةِّالبنِّالحاجب:41ِّاللمع:ِِّّينظر:لهاِّأكثرِّالبصرينِّغيره.ِِّّ(ِّلمِّيثبت 8ِّ)

 ِِّّ.3ِّ/1238،ِّواالرتشاف:61ِّ،ِّوالتسهيل:53ِّ

ِّمعان ِّ ِّثالثة ِّالكوفيون ِّلها ِّوالش ِِّّوأثبت ِّالتحقيق ِّوضع ِّأخرى: ِّوالتقريب، فهاِّك

ِّ.1ِّ/523ِّ.ِّوتوضيحِّالمقاصد:570ِّالجنىِّالداني:ِِّّينظر:رون.ِّالمتأخ  ِّ

تدُ ُورابعها: (،ُومعناهاُاالس  ،ُمثل:ُ(9)راك)لك ن 
ُقائم ُلكنُ  ".ُ"ُزيد  ُعمر اُقاعد 
(،ُومعناهاُالت منيُوخامسها: ،ُمثل:ُ(10))لي ت 

ُعائدُ  ُالشباب  ُ".(11)"ُليت 
ُالتُ ُوسادسها: ُومعناها ،) ل  ي)لع  رج  

(12)ُ،
".(13)مثل ُواصل  ُالحبيب  ُ:ُ"ُلعل 

،ُمثل:ُ"ُ(14)سالجنُ ُ)ال(ُالتيُلنفيُ ُوسابعها:
." ُحاضر  ُالُغالم ُسفر 

ِّترفع ِّ ِّحروف  ِّالثالث: ِّالنوع االسم ِِّّ)ص(:
ِّالخبر،ِّوهي ِّ)م ا(،ِّ:ِّ(15)أربعة ِِّّوتنصب 

(ِّفيِّلغةِِّّ،الحجازِّلغةِّأهلِّفيِّ(16)و)ال( و)إن 
(أهلِّالع ال ِّ ِّ.ية،ِّو)الت 

                                                           
ِّابق،ِّوهوِّأصل ِّمنِّالكالمِّالس ِِّّأوِّنفيه ِِّّتوهمِّثبوته ِّالكالمِّبرفعِّماِّي ِِّّ(ِّوهوِّتعقيب 9ِّ)

ِّ.398،ِّوالمفصل:411ِّ،ِّواللمع:1/12ِّالمقتضب:ِِّّينظر:معناها.ِّ

اِّتردِّت ار ةِّلالستدراكِّو ِّ تار ةِّللتوكيد،ِّواآلخر:ِّوذكرِّفيهاِّقوالنِّآخران:ِّأحدهما:ِّأ ن ه 

ائ م ِّ اِّللتوكيدِّد  ر اك.ِّاِّويصحبهِّ ِّأ ن ه  ت د  س   .383المغني:ِِّّينظر:معنىِّاال 

ِّطلب 10ِّ) ِّوهو )ِِّّ ِّفيه. ِّطمع ِّال ِِّّينظر:ما 4/108ِّالمقتضب: ِّواللمع: ِّو41ِّ، ،

ِّ.3/1585،ِّواالرتشاف:576ِّ،ِّوالمغني:400ِّالمفصل:ِّ

ِّي وما ِّومنهِّقولِّأبيِّالعتاهية:ِِِِِِّّّّّّ ."يعود":ِّج((ِّفيِّ)11) ِّي ع ود  باب  ِّالش  ت  ِِِِّّّّأ الِّل ي 
يب ِّفأ خبر ِّ  .2ِّ/155ِّ:ِّعسكريِّلل ديوانِّالمعاني       ه ِّبماِّف ع لِّالم ش 

كرِّلهاِّأربعةِّمعانِّفي:ِّإالِّفيِّالمحبوب،ِّوذ ِِّّمعانيها،ِّوالِّيكون ِِّّ(ِّوهوِّأشهر 12ِّ)

ِّ ِّالمعاني: 30ِّحروف ِّالداني: ِّالجنى ِّفي ِّوثمانية  ،ِّ ومصابيحِِّّ،579،

ِِّّ.395المغاني:ِّ

ِّواستدركهاِّالناسخِّبالحاشية.منِّ)أ(،ِّلفظةِّ"مثل"ِّ(ِّسقطت13ِّ)

علىِِّّهاِّللجنس ِّيكونِّنفي ِِّّ"ِّشروطِّأربعة:ِّأالِّتتكرر،ِّوأن ِّ(ِّولعملهاِّعملِّ"إن 14ِّ)

ينظر:ِّتوضيحِّ فصلِّبينهما.،ِّوأالِّي ِّهاِّنكرة ِّيكونِّاسم ِِّّسبيلِّالتنصيص،ِّوأن ِّ

ِّ 1/543ِّالمقاصد: ِّالفرائد: ِّوتعليق ِّو"غالم 4/93ِّ، ِّاسمهاسفر ِِّّ. ِّوهوِّ" ،

"ِّخبرها،ِّوهوِّمرفوع اِّبهاِّاتفاق ا؛ِّألنهاِّغيرِّمركبة.ِّينظر:ِّمنصوب،ِّو"حاضر ِّ

ِّ.1ِّ/337التصريح:ِّ

ِّ".ِّحرفزادِّفيِّ)ج(:ِّ"أ(15ِّ)

 .(ج(ِّو)ب):ِّ"ال"ِّو"ما"،ِّوماِّأثبتهِّمنِِّّأ()العبارةِّفيِّ(16ِّ)
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ُالمذكورة ُ ُاألنواع  ُمن ُالثالث  ُالنوع  )ش(:
ُترفع ُاالسم ُوتنصبُ  ،ُوهيُأربعة ُ(1)الخبرُحروف 

ُأحرف:
هاِّوثانيها: ُ(3)الُيرفعانُ ُ(2)،ُو"ال"وُ"امُ "ُأحد 

ُوينصبانُ اال ُُ(4)الخبرُسم  ُأهل  ُلغة  ُفي إال
(5)الحجاز

ُ"مُ  ُمثل: ُقائم ا"،، ُزيد  ُُا ُرجل  و"ال
ُلغةُ  ُفي ُوأما ا"، فالُُ(6)الحجازُأهلُ ُغيرُ ُقاعد 

ُقائم "ُعملُ ُ(7)لهماُيكونُ  ،ُيقولون:ُ"ماُزيد  ُأصال 
ا"ُعلىُأنهُمبتدأ،ُ "،ُفيرفع ونُ"زيد  ُقاعد  و"الُرجل 

ُ.(8)خبرهُويرفع ونُ"قائم ا"ُعلىُأنه
رُ ُ"نُ إ ُ"ُوثالثها: ُالنون،ُُوسكونُ ُالهمزةُ ُبكس 

                                                           
ي،ِّوداخلةِّس"ِِّّلمشابهتهاِّإي ِّ(ِّعملتِّهذهِّاألحرفِّعملِّ"لي 1ِّ) اِّللن ف  ونه  اهاِّفيِّك 

ب ر،ِّوتخل  ِِّّعلى أِّو ال خ  ت د  ال،ِّوأ ِّال م ب  ت ملِّلل ح  "ِّألنهاِّفردتِّعنِّبابِّ"كان ِّصِّال م ح 

،1ِّ/447ِّ،ِّوالهمع:1/506ِّتوضيحِّالمقاصد:ِِّّينظر:وتلكِّأفعال.ِِّّحروف ِّ

ِّ.1/254وشرحِّاألشموني:ِّ

ِّ".هما)ج(:ِّ"فيِّ(ِّزاد2ِّ)

 "ترفعان"،ِّبالتاءِّالمثناةِّالفوقية.:ِّج((ِّفيِّ)3)

فيِّالجزأين،ِّأماِّالكوفيونِّفمذهبهمِِّّتعمل ِّا"ِّالحجازيةِّ"م ِِّّ(ِّمذهبِّالبصريينِّأن 4ِّ)

ِّال ِّفِّتعمل ِِّّأنها ِّالثاني ِّوأما ِّاألول، ِّفي ِّالخافض.ِِّّنصب ِّي ِّإال ِّإسقاط على

ِِّّ.1/134اإلنصاف:ِّ

اِّهس"ِّبشروطِّأربعة:ِّأالِّيقترنِّاسم ِّهامة.ِّوتعملِّ"ما"ِّعملِّ"لي ِّ(ِّقيل:ِّوأهلِّت 5ِّ)

ِّنفي ِّبـ"إن ِّ ِّينتقض ِّوأال ِّبـ"إِّ"الزائدة، ِّيتقد ِّخبرها ِّوأال ِّخبر ِّال"، ِّمعمولِّ-هام وال

روطِّالسابقةِّنفسها،ِّماعداِّعملهاِّبالش ِِّّ.ِّوأماِّ"ال"ِّفتعمل ِّ-خبرهاِّعلىِّاسمها

ِّوأن ِّالش ِّ ِّاألول، ِّنكرتين.ِّرط ِّمعموالها ِِّّيكون ِّينظر: ِّالداني: ،322ِّالجنى

ِّ.1/447ِّوالهمع:ِّ

(6ِّ ِّلغةِّنجد. ِّأنها ِّوالكسائي ِّالفراء ِّوحكى ِّتميم، ِّلغة ِّأنها ِّسيبويه ِّحكى نظر:ِّي(

ِّ.3/1197،ِّوِّاالرتشاف:329ِّ،ِّوالجنىِّالداني:1/57ِّالكتاب:ِّ

ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ج(. وِّسهو،وهباإلفراد،ِّ،ِّ"لها"ِّو)ب(:ِّ(ِّفيِّ)أ(7)

ِّعمر اِّكذلكِّ"،(8ِّ) رو".وهِّزادِّفيِّ)ج(:ِّ"ويرفعون  مِّذكرِّلـ"عم  ِّوِّسهو؛ِّإذِّلمِّيتقد 

ُالخبرُ هيُُو ُوتنصب  ُاالسم  فيُُ(9)إالُالُترفع 
ُُ،(10)العاليةُأهلُ ُلغةُ  ُقائم ا"، ُزيد  ُ"إن  أماُُومثل:

ُلغةُ  ُأصال ،ُغيرُ ُفي ُعمل  ُلها ُيكون  ُفال هم
ُأنهُيقولوُن ُعلى ا" ُ"زيد  ُفيرفع ون ُقائم "، ُزيد  ُ"إن  :

ُعلىُأنهُخبره.ُ(11)"م اونُ"قائمبتدأ،ُويرفعُ 
(ُورابعها: علىُُالت اءُ ُبفتحُ ُ-(12))الت 

ُعمل هاُبلغةُ -(13)المشه ور ُ،ُوالُيختص  ،ُبلُتعمل 
ُُ:(15)مثلُ،(14)لعرباُفيُلغةُجميع ين  ُح  ت  ﴿ُو ال 

                                                           
الكوفيين،ِِّّوأكثر ِّالبصريين،ِّوأجازهِّالكسائيِِّّ(ِّفيِّإعمالهاِّخالف،ِّفمنعهِّأكثر 9ِّ)

عهمِّابنِّالسراجِّوالفارسيِّوابنِّجني،ِّواختلفِّالنقلِّعنِّسيبويهِّوالمبرد،ِّوتب ِّ

ِّإعمال ِّ ِّجواز ِّنظم ِّوالصحيح ِّلثبوته ِّونثرا .ها؛ ِِّّا ِّينظر: ِّالداني: ،210ِّالجنى

ِّ.1ِّ/453،ِّوالهمع:1/271ِّوالتصريح:ِّ

ِِّّينظر:ُ(10) ِّنفسها، ِّالمواضع ِّالسابقة: ِّوِّالمراجع ِّاللبيب: ِّوتعليق36ِّمغني ،

ِّ.3/253ِّالفرائد:ِّ
اُوتع مل م ِّةِّشروطبثالثُال ع م لُه ذ  اِّمقد  مه  ِّ:ِّأ نِّيكونِّاس  ت رن  ِّيق  اِّوخبرهاِّم ؤ خرا،ِّوأال 

ب ر.ِّينظر: اِّم ع م ولِّال خ  ليه  ب رهاِّبـ"إال"،ِّوأ الِّي  ِّ.251ِّشرحِّشذورِّالذهب:ِِّّخ 
ِّوإلىِّماِّوراء ِِّّ،مةهاإلىِّأرضِّت ِِّّهيِّماِّفوقِّنجد ِِّّ-هملةِّوياءِّمثناةِّتحتيةبعينِّم ِّ-الية"و"الع ِّ

ِّ.1/271،ِّوالتصريح:2ِّ/911ِّمراصدِّاالطالع:ِِّّاالها.ِّينظر:مكةِّوماِّو ِّ

ِّبالرفع،ِّوهوِّجائزِّعلىِّالحكاية.ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"قائم "ِّ(11)

ِّمركبة 12ِّ) ِّأنها ِّإ ل ى ِّسيبويه ِّف ذهب ِّ"الت" ِّف ي تلف ِّاخ  ِّحرفين:ِّ( ِّو الت اء،ِِّّمن " "ال 

"،ِّز ِّ ذهبِّاألخفشِّوالجمهورِّإ ل ىِّأنها"ال  ذهبِّاب نِّيدتِّو  عليهاِّتاءِّالتأنيث،ِّو 

ِّ"الت ِّ ِّأ ن ِّإ ل ى بيع ِّالر  ِّفأ ِّأبي ،" ِّل ي س  "ِّ ِّأصلها ِّألف ِّسين ِِّّبدلت ِّ" ِّوي اؤها ِّت اء، ا.ِّها

ِّ.1ِّ/458،ِّوالهمع:334ِّ،ِّوالمغني:485ِّالجنىِّالداني:ِِّّينظر:

(13ِّ: م ال  ق ر أ ِّأ ب وِّالس  ت ِِّّ"(ِّوبذاِّقرأِّالجمهور،ِّو  ق ر أ ِّ"و ال  ،ِّو  م  ِّالت اء  ِِّّ،ِّب ض  ن  ىِّب  يس  ع 

ِّ: ت ِِّّ"ع م ر  ر ها.ِّينظر:ِّ"و ال  س  ِّ.9ِّ/136:ِِّّالبحرِّالمحيطِّب ك 

ِّوليهاِّمرفوع ِِّّشيئ ا،ِّوإن ِِّّعندِّالنحاة،ِّفمنهمِّمنِّذهبِّإلىِّأنهاِّالِّتعمل ِِّّوفيهِّخالف ِّ(14ِّ)

ِّمنصوبِّ ِّ ِّأو ِّحذفِّخبره، ِّقولي ِِّّفمفعول ِّفمبتدأ ِّأحد ِّوهذا األخفش،ِِّّلفعلِّمحذوف،

ِّ"إن ِّ ِّعمل ِّتعمل ِّأنها ا ِّأيض  ِّفتنصب ِّوعنه ِّسيبويهِِّّ" ِّومذهب ِّالخبر، ِّوترفع االسم

ِّي ِّعملِّ"ل ِِّّوالجمهورِّأنهاِّتعمل ِّ الخبر،ِّوذلكِّبشرطين:ِّكونِِّّاالسمِّوتنصب ِِّّفترفع ِِّّ،"س 

 فيِّالمحذوفِّكونهِّالمرفوع.ِّينظر:ِّوحذفِّأحدهما،ِّوالغالب ِِّّ،هماِّاسميِّزمانمعمولي ِّ

ِّ.1ِّ/460،ِّوالهمع:1ِّ/268ِّ،ِّوالتصريح:334ِّالمغني:ِّ

ِّمنِّ)ب(.مثل"ِّ"ةِّلفظ(ِّسقطت15ِّ)
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﴾ م ن اص 
(1)ُ

ُُ:ُوالتُ -علىُماُقالوا-األصلُ  الحين 
ُمناص،ُبرفعُ  "ُاألولُعلىُأنهُحين  اسم ها،ُُ"حين 

ُخبر هاُ"(2)نصبُ ُو ُأنه ُعلى ُالثاني " 3ُ)حين  )ُ،
ذُ  ُالخبر.ُفُاالسم ُوبقيُ فح 

ِّالفعـــل ِِّّ:)ص( ِّتنصـــب  ـــع:ِّحـــروف  ـــوعِّالراب ِّالن
ِّ) (ِّو)كـي  (ِّو)لـن  المضارع،ِّوهيِّأربعـة ِّأحـرف:)أن 

) ِِِّّّ(4)و)إذن 
ُالمـــــــذكورةُ ُالرابـــــــعُمـــــــنُاألنـــــــواعُ ُ)ش(:ُالنـــــــوعُ 

ُالفعــــلُ  ُعمل هــــاُنصــــب  الم ضــــارع،ُوهــــيُُحــــروف 
ُأربعة ُأحرف:

ها: ُالنون،ُوهوُُأحد  ُوسكون  ُالهمزة  (ُبفتح  )أن 
ُونصبُ  ُمصدر  ُ(4)ُ،(5)واستقبالُحرف  ُب /ُ

ى ُب ال ف ت ح ُ﴾ُّللا ُ ُمثل:﴿ُف ع س  ُي أ ت ي  ُ.(6)أ ن 

                                                           
ِّ.3(ِّسورةِّص:1ِّ)

ِّ:ِّ"وبنصب".و)ج(ِّ(ِّفيِّ)ب(2)

ِّفن 3ِّ) ِّوح ِّ( ِّخبرها، ِّعلىِّأنه ِّ"حين" ِّبرفعِّصب ِّعمر: ِّعيسىِّبن ِّوقرأ ِّاسمها، ذف

اِّلهم،ِّحين ِِّّمناص ِِّّوخبرهاِّمحذوف،ِّأي:ِّليسِّحين ِِّّ،ها"حين"ِّعلىِّأنهِّاسم ِّ

اِّبخفضِّ"حين"، ِّاست ِّ"الت ِِّّفزعمِّالفراءِّأن ُِّوقرئِّأيض  سمِّاِّالعملتِّحرف اِّجار ِّ"

ِّ"م ِّ ِّمثل: ِّخاصة، ِّوم ِّالزمان ِّالرفعُِّوعليهُ"،نذ ِّذ ِّقراءات: ِّثالث ِّ"حين" ففي

ُُوالخفض.ُوالنصب
ِِّّينظر: ِّلألخفش: ِّالقرآن 2ِّمعاني /492ِّ ِّللفراء: ِّالقرآن ِّومعاني ،2ِّ /398ِّ،

ِّ.2/303وإعرابِّالقرآنِّللنحاس:ِّ

ِّلمذهبِّالجمهورِّفيِّكتابتهاِّموافق ِِّّبألفِّالتنوين،ِّوماِّأثبته ِِّّ"إذا"(ِّفيِّ)ب(ِّ:4ِّ)

ِّ.365حالِّالوقف.ِّينظر:ِّالجنىِّالداني:ِّ

ِّالمصدريةِّهيِّأم ِّ(ِّ"أن 5ِّ) ِّفهيِّتعمل ِِّّ" ِّظاهرة ِِّّبابِّنواصبِّالفعلِّالمضارع،ِّولذا

ف،ِّماضيا ،ِّوصلِّبالفعلِّالمتصر  ِّومضمرة،ِّوهيِّمنِّالحروفِّالموصوالت،ِّوت ِّ

ِّالمضارع ِّ ِّعلى ِّدخلت ِّوإذا ،ِّ ِّوأمرا  ِّو شرطِّخص ِِّّومضارعا ، ِّلالستقبال، صته

ا ق"ِّو"تيقن".نصبِّال م ض  "تحق  ِّينظر:ِّرعِّبعدهاِّأ الِّتقعِّبعدِّفعلِّي ق ينِّكـ"علم"و 
ِِّّ.193رصفِّالمباني:ِّ

(6ِّ ِّالمائدة: ِّسورة ِّنصب 52ِّ( ِّوالشاهد: ِّوتأو ِّ"أن ِِّّ. ِّبعدها، ِّللمضارع ِّمعهِّل ِّ" ها

ِّهاِّإياهِّلالستقبال.بمصدر،ِّوتخليص ِّ

ُُوثانيها: ُحرف  ُوهي ،) ُُو)لن  ُنصبُ نفي
ُُ،(7)واستقبال

ُ﴾ُثل:ُ﴿م ُاأل  ر ض  ُأ ب ر ح  ُ.(8)ل ن 
ُوهيُوثالثها: ،) ُفيماُ)أنُ ُمثلُ ُ(9))كي  )

اُ﴾(10)مرُ  و  ُ.(11)،ُمثل:ُ﴿ل ك ي الُت أ س 
(ُورابعها: ُآخرُ ُبالنونُ ُ(12))إ ذ ن  ُوإنماُفي ها،

ُالكتابةُباأللفُ ُتبتُ كُ  ُلحالةُ ُألن  تابعة   َ
(13)ُ

ُالوقفُ ُالكلمةُ  ُوالوقفُ ُعند ُ"إذ ا"ُُعليها، على
ُبالنوُنُباأللفُ  ُ(14)ال ُجواب  ُحرف  ُوهي ،

                                                           
ِّ"لن 7ِّ) ِّحرفِّنفيِّ( ِّي" ِّو"ليوِِّّصهِّلالستقبال،خل  ِّي ِّبالمضارع،ِّوِِّّختص  ِّالِّن ِّنصبه، "

ِّوالِّتأبيدِّتفيد ِّ ِّخالف اِّالنفي ِّأصل ِِّّتأكيده، ِّوليس ِّفأبدلتِّللزمخشري، ِّ"ال" ها

ِّأن ِّ ِّ"ال ِّوال ِّللفراء، ِّخالف ا ِّنون ا ِّفح ِّاأللف ا،ُالهمزةُذفت" ُواأللفُتخفيف 

ِِّّينظر:ُوالكسائي.ُللخليلُخالف اُاكنين،للس ِّ ِّاللمع: ِّوالمغني:358ِّتوجيه ،

ِّ.3/179وشرحِّاألشموني:ُِّ،373

ِّيوس8) ِّسورة )ِّ ِّنصب 80ِّف: ِّوالشاهد: ِّونفي ِّ"لن ِِّّ. ِّبعدها، ِّالمضارع معناه،ِِّّ"

ِّهاِّإياهِّلالستقبال.وتخليص ِّ

ِّ(.جمنِّ)عبارة:ِّ"ِّوهي"ِّ(ِّسقطت9ِّ)

.4/19ِّشرحِّالتسهيل:ِِّّواستقبال.ِّينظر:ِّونصب ِِّّ(ِّيقصد:ِّأنهاِّحرفِّمصدر 10ِّ)

ُللفعل ُِّناصبة ُِّالكوفيينِّأنهاِّدائما ،ِّومذهب ُِّجر  ُِّحرف ُِّاألخفشِّأنهاِّومذهب ِّ

ِّتكون ُِّسيبويهِّومذهب ُِّ،دائما ِّ ِّأنها ِّالبصريين ِّجر  ِِّّوجمهور تارة،ِِّّحرف

ِّينظر:ِّوناصبة ِّ ِِّّللفعلِّتارة،ِّوهوِّالصحيح. ِّوالمغني:264ِّالجنىِّالداني: ،

241.ِّ

ِّالحديد:11ِّ) ِّبالمِّ"كي ِِّّوالشاهد:ِّمجيء ُِّ.23(ِّسورة ِّلسبقها ِّناصبةِّللمضارع؛ "

ِّ.1/127فش:ِّمعانيِّالقرآنِّلألخِّ"ِّبعدها.ِّينظر:وقوعِّ"أن ِِّّعليل،ِّوعدم ِّالت ِّ

ِّذلك.ِّمنونة،ِّوماِّبعدهاِّيرد ِِّّ"إذا"ِّبألف ِّ:ِّفيِّ)ب(ُ(12)

ِّ.بالحاشيةهاِّالناسخِّاستدركمنِّ)أ(،ِّوِّلفظةِّ"لحالة"ِّ(ِّسقطت13ِّ)

"ِّي وقف ُِّ(ِّمذهب14) ِّ"إ ذ ن  ه ورِّأن  م  اُال ج  ه  ل ي  لفُع  ب يهاُمنُالمبدلةُب األ  ُالن ون،ِّت ش 

ا وبُبتنوينُل ه  ِّالقراء،ِّوهوِّماِّارتضاه ِِّّماع ِّوعليهِّإجُ–وهوِّالصحيحِّ-ال م ن ص 

ِّوج ِّ ِّال مبردالمؤلف، ِّمنهم ِّقوم ِّف يُوز ر آنُغيرُوالمازني  ق وف ُِّال ق  اِّال و  ه  ل ي  ُع 

،ُبالن ونِّ ِّو إ ن  " ِّالخالف ُِّوينبنيُكـ"ل ن  ِّالوقوف ِِّّعلى فيِِّّخالف ُِّعليهاِّفي

ِّتكتب ُِّكتابتها، ِّاألول ِّينظر:ِّفعلى ِّ ِّبالنون. ِّالثاني ِّوعلى اإلتقانِِّّباأللف،

ِّ.436":ِّ،ِّوبحث:ِّمسائلِّ"إذن 168ِّ،ِّوالمطالعِّالنصيرية:2ِّ/183ِّ:ِّللسيوطي
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ُأُ (1)وجزاء ُ"إذ ا ُقول ك: ُمثل ُكرمُ ، ُلمن  ُخطاب ا ،" ك 
ُلك ور ك".ُ(3):ُ"أنا(2)قال  ُأز 

ِّحروف ِِّّالنوع ِِّّ)ص(: ِّالفعل ِِّّتجزم ِِّّالخامس:
ِّأربعة ِّ ِّوهي ِّو)لم ا(ِِّّالمضارع، ) ِّ)لم  أحرف:

ِّهي.و)الم(ِّاألمرِّو)ال(ِّفيِّالن ِّ
ُالنوعُ  ُاألنواعُ ُالخامس ُُ)ش(: ُالمذكورةُ ُمن

ُجزمُ ُ(4)[حروفُ ] ُوهيُُالفعلُ ُعمل ها المضارع،
ُأربعة ُأحرف:

ُحرفُ ُأحدها: ُوهي ،) وجزم ُ]ُ(6)نفيُ ُ(5))لم 
(7)[وقلب

ُالفعلُ  ُتجزم  ُوتقلب هُ ُ،المضارعُ ُ(8)،
ُ(9)ماضي ا ُي ل د  ُي ول دُ ]،ُمثل:ُ﴿ُل م  ل م  ُاآلية.ُ(10)﴾[و 

(ُفيماُذُ ُوثانيها: ،ُ(11)كر)لم ا(،ُوهيُمثلُ)لم 
ُ.(12)﴾﴿ُل م اُي ق ضُ ُمثل:

                                                           
،ِّواالرتشاف:443ِّ،ِّوالمفصل:2/217ِّ،ِّواألصول:3ِّ/12ِّالكتاب:ِِّّ(ِّينظر:1)

4ِّ/1654.ِّ

ِّ(.جمنِّ)"لك"ِّ(ِّسقطتِّلفظة2ِّ)

ِّماِّأثبته.ِّمنونة،ِّوالصواب ِِّّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"إذا"ِّبألف 3ِّ)

ِِّّبهاِّالسياق.يتطلِّ(ج)و(ِّبمنِّ)ماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادة ِِّّ(4)

ِّ،ِّوفيِّ)ج(ِّبلفظِّ:ِّ"حروف"،ِّوهوِّسهو.منِّ)ب("حرف"ِّ(ِّسقطتِّلفظة5ِّ)

ِّوتحريف.(أ)ِّفي(6ِّ) ِّ:ِّ"يعني"،ِّوهوِّتصحيف 

ِِّّ.زيادةِّمنِّ)ب(ماِّبينِّالمعقوفتينِِّّ(7)

ِّ(.ج(ِّسقطتِّهذهِّاللفظةِّمنِّ)8)

(9ِّ ِّتدخل ِّ( ِّفتصر ِِّّمذهبِّسيبويهِّوالمبردِّوأكثرِّالمتأخرينِّأنها ِّف ِّعلىِّمضارعِّاللفظ،

ِّ.267،ِّوالجنىِّالداني:4ِّ/62ِّ:ِّشرحِّالتسهيل:ِّ.ِّينظراهِّإلىِّالمضيمعن

(10)ِِّّ ِّالمعقوفتين ِّبين ِّ)ب(.ما ِّمن ِِّّزيادة ِّفي ِّواآلية ِّاإلخالص: .3ِّسورة

ضي.ِّينظر:ِّالدرِّاللمضارعِّإلىِّالمِّوقلب ِِّّوجزم ِِّّ"ِّأداةِّنفي ِّ"لم ِِّّوالشاهدِّمجيء ِّ

ِّ.1ِّ/106المصون:ِّ

ِّنفي 11ِّ) ِّف ي: ِّيقصد ِّوجزم ِِّّ( ِّوقلب ِّالمضارع ِّشرحِّز م ِِّّه ِّينظر: . ي  ِّال م ض  ِّإ ل ى انه

ِّ.83ِّ،ِّوشرحِّقطرِّالندى:4ِّ/101ِّالتسهيل:ِّ

ِّوقلب ِِّّوجزم ِِّّ"ِّمنِّنفي ِّا"ِّماِّأفادتهِّ"لم ِّإفادةِّ"لم ِِّّ.ِّوالشاهد 23ِّ(ِّسورةِّعبس:12ِّ)

ِّ.4ِّ/702إلىِّالماضي.ِّينظر:ِّالكشاف:ِّلمعنىِّالمضارع ِّ

الُوثالثها: علىُُةُ )الم(ُاألمر،ُأي:ُالالمُالد 
ُباألمرُ ُاألمر، ُالفعلُوالمراد  ُمثل:ُ(13)طلب  ،

﴾ ﴿ل ي ن ف ق 
(14).ُ

ُالمُ ُورابعها: ُالن هي)ال( ُفي ،ُ(15)ستعملة 
ُالفعلُوالمرادُ  ُترك  ُ(16)بالن هي:ُطلب  ،ُمثل:ُ﴿ُال 

﴾ُ ر ك  ُ.(17)ت ش 
ـــــ ِّ)ص(:ِّالنـــــوع ِّالس  ِّيجزمـــــان  ادس:ِّحرفـــــان 

م ا(. (ِّو)إ ذ  ،ِّوهما:ِّ)إ ن  ِّمضارعين  ِّفعلين 
ــــ)ش ــــوع ُالس  ُالمــــذكورة ُُادس ُ(:ُالن ــــواع  مــــنُاألن

ُعمل هُ  ُمضارعينُ(18)ماحرفان  ُ:(19)جزم ُفعلين 

                                                           
اِّدنى،ِّوالتماس ِّإذاِّكانِّمنِّاألِّاِّإذاِّكانِّمنِّاألعلى،ِّودعاء ِّأمر ِِّّيكون ِِّّ(ِّالطلب 13ِّ)

ِّالم ِّ ِّمن ِّكان ِّوح ِّإذا ِّوالفعل ِّساوي، اء، ت د  ب  ور ةاال  ر  ِّلض  ِّبال كسرة ِّاألمر ِّالم ِّركت

عربِّملِّعليهِّفيِّاللفظ،ِّولذاِّأ ِّباألمرِّالمبنيِّعلىِّالسكون،ِّفح ِِّّبعدهاِّشبيه ِّ

ِّ.2/395ِّ،ِّوالتصريح:4/57بالبناء.ِّينظر:ِّشرحِّالتسهيل:ِّالشبيه ِِّّبالجزم 

اِّبالمِّالطلبِّالمفيدةِّالمضارعِّمجزوم ِِّّد:ِّمجيء ِّ.ِّوالشاه7(ِّسورةِّالطالق:14ِّ)

ِّ.10/357،ِّوالدرِّالمصون:10/203ِّلألمر.ِّينظر:ِّالبحرِّالمحيطِّ:ِّ

ِّالناهيةِّحرف 15ِّ) لالستقبال،ِّوزعمِّبعضِِّّيجزمِّالفعلِّالمضارع،ِّويخلصه ِِّّ(ِّ"ال"

هيليِّأنهاِّأصلهِّالمِّاألمر،ِّزيدِّعليهاِّألفِّفانفتحت،ِّوزعمِّالس ِِّّالنحويينِّأن ِّ

ِّوالمضارعِّمجزوم ِّالنافيِّ"ال" ِّبالمِّأمر ِِّّة، ذفتِّكراهةِّقبله،ِّوح ِِّّمضمرة ِِّّبعدها

ِّ.300وهماِّمردودان.ِّينظر:ِّالجنىِّالداني:ِِّّ،اجتماعِّالمينِّفيِّاللفظ

(16ِّ ِّلفظة ِّسقطت ِّ)ِّ"الفعل"( ِِّّ(.جمن ِّفي: ِّالنهي ِّتعريف ِّالتعريفاتويراجع
ِّ.287للمناوي:ِِّّ،ِّوالتوقيفِّعلىِّمهماتِّالتعاريف191:ِّللجرجاني

"ال"ِّالناهية.ِّينظر:ِّـاِّب.ِّوالشاهد:ِّمجيءِّالمضارعِّمجزوم 13ِّن:ِّ(ِّسورةِّلقما17)

ِّ.2/393ِّ،ِّوالتصريح:84ِّشرحِّقطرِّالندى:ِّ

ِّفيِّ)ب(:ِّ"عملها"ِّباإلفراد،ِّوهوِّتحريف.ِّ(18)

(19)ِِّّ ِّسقطت ِّعبارة: ِّمضارعين" ِّفعلين  ِّجزم  ِّعمل ه ما ِّوزادِِّّ"حرفان  ِّ)ج(. من

ِّال ِّحذفها؛ ِّوالصواب  ِّحرفان"، ِّ"وهما ِّعبارة: ِّ)ب( ِّفي ِّالسياقِّبعدها ستقامة

ِّدونها.

سبِّإلىِّاألخفشِّمع ا،ِّون ِّلفعلينِّلِّرطِّجازمة ِّأداةِّالش ِِّّجمهورِّالبصريينِّأن ِِّّومذهب ِّ

اِّبالشرط،ِّونقلِّعنهِّأيض ِِّّباألداة،ِّوالجوابِّمجزوم ِِّّرطِّمجزوم ِّالش ِِّّالقولِّبأن ِّ

ِّبأن ِّ ِّون ِِّّالشرطِّالقول ِّتجازما، ِّبأن ِّوالجواب ِّالقول ِّوالخليل ِّسيبويه ِّإلـى ِّسب

ِّوال ِّالجواب،ش ِّاألداة ِّجزم ِّكالهما ِِّّرط ِّأن ِّومذهب ِّمجزوم ِِّّالكوفيين ِّالجواب
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ُالن ون،ُُهما:أحد ِّ ُوسكون  ُالهمزة  ُبكسر  ) )إ ن 
ُشرط ُحرف  ُ:(1)وهي ُأي ُعليُُ، ُدال  حرف 

رط ُوالمرادُ (2)الش  رطُ ُ، ُلشيءُبالش  ُشيء  ،ُ(3)سببية 
ُشرطُ  ُحرف  ُأن ها ُمن ُذكرت ه ُالذي ُالُُوهذا مم ا

ُالن حوي  ين ُبين ُفيه أ ُ(4)خالف  ُي ش  ُ﴿إ ن  ُمثل: ،
ي ذ ي ب ك م﴾

(5)ُُُُُُ.ُ
ُشرطُ ُوثانيهما: ُحرف  ُوهي عليُُ)إ ذ م ا(،

ن يُأ كر م ك".(6)الصحيح ُ،ُمثل:ُ"ُإ ذ م اُتزر 
ِّالنوع ِّ ِّفعلينِِّّ)ص(: ِّتجزم  ِّأسماء  ابع: الس 

ِّمعني ِّعلي ِّأسماء:ِِّّكذلك ِّعشرة  ِّوهي ،) )إن 
،) (،ِِّّا(،و)م ِِّّ)م ن  ِّو)أي ان  ِّو)م ت ى(، م ا(، و)م ه 

                                                                                   
ِّعلىِّالوقف. ،2/493ِّينظر:ِّاإلنصاف:ِِّّبالجوار،ِّومذهبِّالمازنيِّأنهِّمبني 

ِّ.2/400:ِِّّ،ِّوالتصريح128:ِِّّوائتالفِّالنصرة

ِّوإفادة 1ِّ) ِّأسماء، ِّو غ يره ا ِّحرف  ا ِّأل ن ه  ؛ ِّالشرط  ِّأدوات ِّأم ِّهي ِّالشرطية " ِّ"إن  )

ِّإن ِّأماِّال مع ان ي رط  ِّالش  ر  و  ِّص  م يع ِّج  ِّف ي ِّت ستعمل ِّوألنها ، ِّبالحروف  ِّتكون ما

ر هاِّفالِّيستعملِّإالِّفيِّبعضها،ِّوألن ِّ ليسِّلغيرها،ِِّّفِّمامنِّالتصر ِِّّلهاِّغ ي 

ِّظاهرة ِّ ِّوي ِِّّفت ستعمل ِّبعدهاومضمرة ، ِّوتليهاُحذف ِّينظر:ُِّالشرط، األسماء.

ِّ.4ِّ/264ِّ،ِّوشرحِّالمفصل:2/50ِّاللبابِّللعكبري:ِّ

رطِّعبارة:ِّ)سقطتِِّّ(2) ِّدال ِّعليِّالش  ِِّّمنِّ)ج(.ِّ(ِّأي:ِّحرف 

ط،ِّومعناه(ِّ"إ ن 3ِّ) ر  ال ةِّعلىِّالش  ب ب ي ةِّوالمسببيةِّب ينِّالجملتينِّاللتينِِّّا"ِّد  عقدِّالس 

ال ة ِّ ِّد  ِّفهي ِِّّبعدها، ِّغيرها، ِّفي ِّمعنى ِّحرف ِِّّالذوِّعلى ِّكانت ِّا. المباحثِّينظر:

ِّ.33المرضية:ِّ

،ِّوشرحِّالتسهيل:4ِّ/264ِّالمفصل:ِِّّ،ِّوشرح2/50اللبابِّللعكبري:ِِّّينظر:ُ(4)

ِّ.2/398،ِّوالتصريح:207ِّ،ِّوالجنىِّالداني:4ِّ/66ِّ

ِّ"ِّالشرطية.نِّبـ"إن ِّيالفعلينِّمجزومِّ.ِّوالشاهد:ِّمجيء 133ِّالنساء:ِِّّ(5)

ِّمذهبُ(6) اُوهو ِّو أ صله  ِّالنحويين، ِّوجمهور "ُسيبويه ُلماُظرف ُِّه ي ُِّال ت يُ"إ ذ 

ِّ"م ُِّزيدُمضى، ط،ِّوجزمُا"عليها ر  ا،ُف يِّالش  تدل واُبه  اُو اس  ُركبتِّم ع ُِّلماُب أ ن ه 

ا" ار تُ"م  اُص  دُكالشيءُم عه  علىِّم ع ن اه اِّاألولِّبالتركيبُِّداللتهاُف ب طلِّ،ال و اح 

ِّحرف ِّ ت ار  ص  ِّالمبردو  ِّوذهب إلىُِّوالفارسيُراجالس ُِّوابنُ-قوليهُأحدُفيُ-ا،

ُزمان.ُِّظرفُاسمُأنها

/4ِّ،ِّواالرتشاف:2/160ِّصول:ِّ،ِّواأل2/47،ِّوالمقتضب:3/57ِّالكتاب:ِِّّينظر:

ِّ.2/550ِّ،ِّوالهمع:120ِّ،ِّوالمغني:1862ِّ

ِّفيِّ ِّو)إ ذ ا( ،) ِّو)أ ي  ِّو)أن ى(، ،) ِّو)أي ن  ث ما(، و)حي 
عر ِّ.الش  

ابعُ ُ)ش(:ُالنوعُ  أسماء ُُالمذكورةُ ُمنُاألنواعُ ُالس 
ُ ُُ/أ(5)عمل ها ُكذلك، ُفعلين ُجزم  ُفعلينأي:

ُ،ُ(7)ضارعينم
ُحم ال ُلهاُ ُهذاُالعمل  وإنماُع م لتُهذهُاألسماء 

"ُالمذكورة ُمنُقبل؛ُلتضم ن هاُمعناهاُوهوُُعلى "إن 
رط ُ،ُوهذهُاألسماء ُعشرة:(8)الش 

ها: ُلم نُأحد  ُاسم  ُوهي ،" ،ُ(10)يعق لُ(9)"م ن 
م ضم نةُ 

(11)ُ﴿ُ ُمثل: رط، ُالش  ُُمعنى م ل  ُي ع  م ن 
ُب ه ُ﴾ ز  وء اُي ج  س 

(12).ُ
ُ،ُ(14)الُيعق لُ(13)"م ا"،ُوهيُاسم ُلم اُوثانيها:

ُ

                                                           
ِّي 7ِّ) ِّال ِّنوع ِّ( ِّمن ِّيكونا ِّوالجزاءأن ِّالشرط ِّفي ِّتارة ِِّّشترط ِّبل يكونانِِّّواحد،

ِّوتارة ِّ ِّوتارة ِِّّمضارعين، ِّالعكس:ِِّّماضيين، ِّأو ِّفمضارع، ِّماض مختلفين:

ِِّّمضارع ِّفماض، ِّبالِّوخصه ِّقيل: ِّوالراجح ِّوِِّّضرورة،الجمهور ِّكذلك، ليس

ِّاز ِّجوِّ ِّينظر: ِّاالختيار. ِّفي ِّه ِّالحافظ: ِّعمدة 1ِّشرح ِّالكافية372ِّ/ ِّوشرح ،

ِّ.497،ِّوشرحِّابنِّالناظم:3ِّ/1586ِّالشافية:ِّ

ناسخِِّّسهاِّ.ِّو4ِّ/67،ِّوشرحِّالتسهيل:4ِّ/266ِّشرحِّالمفصل:ِِّّ(ِّينظر:8)

ِِّّخطًّا.ِّعليهاضربِِّّثمعبارة:ِّ"ِّمثل:ِّمنِّيعملِّيجزِّبه"،ِِّّ،ِّفزادأ()

فظ:ِّ"لما"،ِّوأعقبهِّبحرفِّ"خ"ِّأي:ِّخطأ.ِّوهذاِّلِّالحاشيةعلىِِّّ)أ((ِّكتبِّناسخ9ِّ)

ِّ ِّا".ِّ"ِّوِّ"م ِّمنهِّعلىِّالتفريقِّبينِّ"من ِِّّحرص 

:ِّأولوِّالعلمِّمنِّالثقلينِّـ"منِّيعقل"والمرادِّبفيِّ)أ(:ِّ"يفعل"،ِّوهوِّتصحيف،ِّ(10ِّ)

ِّ.4ِّ/67،ِّوِّشرحِّالتسهيل:4ِّ/266ِّشرحِّالمفصل:ِِّّوالمالئكة.ِّينظر:

ِّ:ِّ"ِّمتضمنة".(ج)ِّفي(11ِّ)

(12ِّ ِّالنساء: ِّسورة ِّمجيء 123ِّ( ِّوالشاهد: ِّشرط ِِّّ. ِّاسم " لفعلين،ِِّّجازم ِِّّ"م ن 

"ِّالشرطية.ِّينظر: /2ِّ،ِّوالتصريح:4/75ِّالبحرِّالمحيط:ِِّّلتضمنهِّمعنىِّ"إ ن 

399ِّ.ِّ

ِِّّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"لمن"،ِّوهوِّتحريف.(13ِّ)

ِّينظر:14) )ِِّّ ِّالمفصل: 4ِّشرح /266ِّ ِّالتسهيل: ِّوشرح ،4ِّ ِّوالتصريح:67ِّ/ ،

2/399ِّ.ِّ
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ُمعنى ُمثلُم ضم نة  رط، ُُما"ُ:(1)الش  ُتفعلوا م ن 

ُإ ل ي ك مُ  ف  ُي و  ي ر  ُ.(2)خ 
م ا"ُوثالث ها: ُ(3)"م ه  ُمثل ُوهي ُ(4)فيماُ"م ا"،

ن يُأ كرُ (5)ذ كر م اُتزر  ك".،ُمثل:ُ"م ه  ُم 
،ُم ضـــم نة ُُورابع هـــا: ت ـــى"،ُوهـــيُاســـم ُزمـــان  "م 
رط (6)معنىُالش 

".ُ(7)،ُمثل:ُ"م ت ىُتصبرُ  ُتظفر 

                                                           
ِّ"،ِّترتبِّعليهِّسقوطِّعبارة:ِّوقعِّانتقالِّنظرِّلناسخِّنسخةِّ)ج((1ِّ) ِّي ع م ل  ﴿ِّم ن 

رط،ِّ ِّ﴾ِّوثانيها:ِّ"م ا"،ِّوهيِّاسم ِّلم اِّالِّيعق لِّم ضم نة ِّمعنىِّالش  ِّب ه  ز  اِّي ج  وء  س 

ِّ."مثل

(2ِّ )ِّ ِّقوله: ِِّّماوِّ﴿ومنه ك م ﴾تنفقوا ِّإ ل ي  ف  ِّي و  ر  ي  ِّخ  ِِّّ.م ن  ِّوالشاهد:197ِّالبقرة: .

ِّجازم ِّ ِّشرط ِّاسم ِّ"م ا" ِّملتضم ِِّّ؛لفعلينِّمجيء ِّنه ِّالشرطية. " ِّ"إ ن  ينظر:ِّعنى

ِّ.2/696البحرِّالمحيط:ِّ

ى"،ِّوألفهاِّللتأنيثِّأوِّلإللحاق.ِّوقالِّالخليل:ِّل ِّع ِّ(ِّقيل:ِّإنهاِّبسيطة،ِّووزنها:ِّ"ف 3ِّ)

ِّ"م ِّ ِّمن ِّمركبة ِّو"م ِّهي ِّمزيدة ِِّّ،ا"ا" ِّوالثانية ِّللجزاء ِِّّاألولى استقبحواِّفبعدها

والبغداديونِِّّالتكرير،ِّفأبدلواِّمنِّاأللفِّاألولىِّهاء،ِّوذهبِّاألخفشِّوالزجاج

ِّ"م ِّ ِّمن ِّمركبة ِّأنها ِّاسكت ِّه ِّإلى ِّبمعنى: ِّو"م ِّ" ِّعنِّ، ِّتخرج ِّوال ِّالشرطية، ا"

ِّحرف ِّاالسمي ِّ ِّأنها ِّزعم ِّلمن ِّخالف ا ِّالش ِّ"إن ِِّّبمعنىِّة ِّعن ِّتخرج ِّوال رطيةِّ"،

ا"،ِّبأنهاِّالِّ"ِّو"م ِّن ِّعنِّ"م ِِّّخالف اِّلمنِّزعمِّأنهاِّقدِّتكونِّاستفهام ا،ِّوانفردت ِّ

ِّإليها.ِِّّضاف ِّنِّعصفور،ِّوالِّي ِّاِّالبعليهاِّحرفِّالجرِّخالف ِِّّيدخل ِّ

،ِّوشرحِّالكافيةِّالشافية:4ِّ/1863ِّ،ِّواالرتشاف:4/266ِّشرحِّالمفصل:ِِّّينظر:

3/1621.ِّ

ِّبالحاشية.هاِّالناسخِّاستدركمنِّ)أ(،ِّوِِّّ"فيمالفظةِّ"(ِّسقطت4ِّ)

ِّاسم 5ِّ) ِّكونها ِّفي ِّأي: ِّالشرطِّا( ِّمعنى ِّم ضم نة  ِّيعقل، ِّال ِّينظر:ِّلما الكتاب:ِِّّ.

ِّ.2/136ِّاألصول:،ِّو1/52ِّ،ِّوالمقتضب:4/235ِّ

ِّ"م 6ِّ) ِّتفارق ِّت ِّ( ِّوال ِّاألزمنة، ِّلتعميم ِّويليهاِِّّى" ِّواستفهام ا، ِّشرط ا ِّفتكون الظرفية،

ِّإالِّفيِّالش ِّ"م ِِّّالماضيِّوالمستقبل،ِّوالِّتجيء ِّ ِّبعدها رط،ِّومذهبِّالكوفيينِّا"

اِّبمعنىِّ"م ِِّّبمعنىِّ"وسط"ِّفيِّلغةِّهذيل،ِّوتكون ِِّّأنهاِّتكون ِّ "،ِّن ِّحرفِّجرِّأيض 

ِّيعرف ِّ ِّالبصريوِّوال ِّينظر:ذلك ِِّّن. ِّالمفصل: 4ِّشرح ِّواالرتشاف:270ِّ/ ،

4/1864.ِّ

ِّ.(جمنِّ)ِّ"تصبر ِّلفظة:ِّ"ِّ(ِّسقطت7ِّ)

ها: ُالياء"أُ ُوخامس  زة ،ُوتشديد  ُالهم  ُبفتح  ،" ،ُي ان 
مثل:ُ،ُ(9)ر،ُوهيُمث لُ"م ت ى"ُفيماُذ كُ (8)النوُنُوفتحُ 

ُتُ  ُخير ا"أ ي ان  ُتنل  ُ."سافر 
ها: ي ث م ا"ُوسادس  ،ُم ضـم نة ُ(10)"ح  ُاسم ُمكـان  ،ُوهي

رط ُالش  (11)معنى
تنز لُ  ي ث م ُا ح  "ُُ ل م "ُ،ُمثل: ُ.(12)تس 

"،ُوهــــيُمثــــُوســــابع ها: ــــن  ــــا(ُفيمــــاُ"أ ي  ي ث م  لُ)ح 
"(13)رذ كُ  ن م  ُتغ  ُتذهب  ُ.(14)،ُمثل:ُ"ُأ ي ن 

دة ُُوثامن ها: ُمشد  ُمفتوحة،ُثمُنون  "أ ن ى"ُبهمزة 
ُألف ُذ ك ر(15)ثم ُفيما ي ث م ا( ُ)ح  ُمثل ُوهي ،(16)ُ،

ُأُ  ُمعك".مثل:ُ"ُأ ن ىُتنطل ق  ر  ُس 

                                                           
(8)ِِّّ ِّمنسقطت ِّالنون" ِّوفتح "ِّ ِّكـ"م ِّان ِّي ِّ"أ ِّوِّ)ج(.ِّعبارة: ِّاألوقات ِّلتعميم ى"،ِّت ِّ":

فيهاِّاألمورِّالعظام،ِّولمِّيحفظِّسيبويهِِّّفيِّاألزمنةِّالتيِّتقع ِِّّوقيل:ِّتستعمل ِّ

ِّح ِِّّالجزم ِّ ِّلكن ِّأصحابها، ِّعن ِّوس ِّفظ ِّبه، ِّفتقول: ِّهمزتها، ِّتكسر ،ِّ"اني ِّإ ِّ"ليم

ِّوي ِّ ِّاستفهام ا، ِّينظر:ِّستفهم ِّوتكون ِّالماضي. ِّعن ِّال ِّالمستقبل ِّعن ِّبها
ِّ.2/546،ِّوالهمع:4/1865ِّاالرتشاف:ِّ

ِّ(ِّأي:ِّفيِّكونهاِّاسمِّزمان،ِّم ضم نة ِّمعنىِّالشرط.9)

ِّ"حيث ُِّ(10) ِّ)ب(: ِّينظر:ِّفي ِّوصلهما. ِّوالصواب ِّبالفصل، ِّالكاتب:ِِّّما"، أدب

ِّ.73،ِّوالمطالعِّالنصيرية:2/493ِّوِّاللبابِّللعكبري:ِِّّ،236

ِّ"م ُِّ(11) ِّدخول ِّقبل ِّخالي ِّوكانت ِّمكان ِّاسم ِّعليها ِّمالزم ِّا" ِّالشرط، ِّمعنى ِّمن اِّا

"ِّالشرطية،ِّنتِّمعنىِّ"إن ِّم  ِّلإلضافةِّإلىِّجملة،ِّغيرِّعاملِّفيِّاألفعال،ِّثمِّض ِّ

ِّإليها،ِّولزمِّات  ِِّّحذف ُِّوصارتِّاسمِّشرط،ِّفلزم زمِّج ِّا"،ِّوِّصالهاِّبـ"م ِّماِّي ضاف 

ِّ.4/72،ِّوشرحِّالتسهيل:273ِّالمرتجل:ِِّّينظر:ُبهاِّالفعل.

ِّفيِّ)ب(:ِّ"تغنم".ُ(12)

ِّاسم ِّ(ِّأي:ِّفيِّكون 13ِّ) ِّلتعميمِّاألمكنة،ِّفـكاله ُِّضمنةِّمعنىِّالشرط،مكانِّم ِِّّها ما

ا،ِّأماِّاِّواستفهام ِّ"ِّتكونِّشرط ِّ"أين ِِّّانِّعنِّالظرفية،ِّولكنِّيفترقانِّبأن ِّوالِّينفك ِّ

ِّ.4/72شرحِّالتسهيل:ِِّّينظر:ُا.ما"ِّفالِّتكونِّإالِّشرط ِّ"حيث ِّ

ِّ.،ِّوهوِّسهوِّفيِّ)ب(:ِّ"تسلم"ُ(14)

ِّ"أن 15ِّ) ِّظرف ِّ( ِّوليست ِّاألحوال، ِّلتعميم ِّألنهاى" ِّزمان ُِّا؛ ِّمكان ِّليست ِّوال ِّولكنهاِّا ا،

ى"،ِّت ِّوتأتيِّبمعنىِّ"م ُِّحال،ِّفصارتِّبمنزلته،ِّأشبهتهِّألنهاِّبمعنى:ِّعلىِّأي  ِّ

ِّ"أي ِّ ِّاستفهام ِّن ِّوبمعنى ِّوتكون ِّوشرط ِّ"، ِّشرط ِّا ِّكانت ِّوإذا ِّالجزم.ِّا، ِّعملت ا

ِّ.4ِّ/1865،ِّوِّاالرتشاف:4/66ِّشرحِّالتسهيل:ِِّّينظر:

ِّ(.1حاشيةِّ)نظرِّتِّ(16)
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ُوهُوتاسع ها: ،" ُمعنىُُ(1)ى"أ ي  م  ن ُض  اسم 
رط،ُومعناهاُعلى ُإليهُالش  ُالذيُت ضاف  ،ُ(2)حسب 

ُُأ ضيفتُ ُ(3)فإذا ُلم ن  ُكانت ُيعقل ُم ن  ُاسم  إلى
ُ ُوإن  ُأشكر ه "، ن ي ُيكرم  ُرجل  ُ"أي  ُمثل: يعق ل،

ُماُالُيعق لُكانتُلمُ  ُإلىُاسم  اُالُيعق ل،ُأ ضيفت 
ُ ُأ ضيفت  ير ه "،ُوإن  ُس  م د  ُتركب ه ُت ح  ُالد واب   مثل:ُ"أ ي 

ُكانتُللالإلىُاسم ُ ُيومُ زمان  ُُز مان،ُمثل:ُ"أي  م  تص 
ُأُ  ُعليه"،ُوإن  ُإلىُاسمت ثب  ُكانتُُ(4)ضيفت  المكان 

ا" د  ُر ش  ُت صب  ُتنزل  ُمكان  ُ.(5)للمكان،ُمثل:ُ"أي 
ُزمانُ ُوعاشر ها: م  نُ ُ"إ ذ ا"ُوهيُاسم  معنىُُم ض 

ُالمذكورُ  ُالعمل  ُلها ُيكون  ُوال رط، أعني:ُُ–الش 
ُالمضارعين(6) ُالفعلين  ُُ-جزم  ُفيُإال ُكانت إذا

                                                           
ِّ".هوفيِّ)ب(:ِّ"ُ(1)

لفظ اِِّّتضاف ِِّّمشتركة،ِّفلذلكِّلزمِّأن ِِّّ(ِّ"أي"ِّلتعميمِّأوصافِّالشيء،ِّواألوصاف 2ِّ)

ِّتضاف ِِّّأوِّمعنىِّإلىِّالموصوف،ِّوتكون ِّ ِّفإنِّأضيفتِّإلىِِّّبحسبِّما إليه،

كانتِِّّكانتِّظرفِّزمان،ِّأوِّإلىِّمفعول ِِّّوِّإلىِّزمان ِّكانتِّظرفِّمكان،ِّأِّمكان ِّ

كانتِّمصدر ا،ِّفمعناهاِّبحسبِّمعنىِّماِّأضيفتِّإليه؛ِِّّمفعوال ،ِّأوِّإلىِّمصدر ِّ

فيِّالمعنى،ِّولزومِّإضافتهاِّإلىِّاألسماءِّمنعهاِِّّالصفةِّهيِّالموصوف ِِّّألن ِّ

ِّوِّ ِّالبناء، ِّامن ِّلها جب  ِّشرطية ِّأو  ِّكانت ِّوإذا ِّينظر:ِّإلعراب، ِّالفعل. ِّجزمت
ِّ.4ِّ/1868،ِّوِّاالرتشاف:4/73ِّهيل:ِّشرحِّالتس

ِّ".فإن(:ِّ"ج(ِّفيِّ)3)

ِّمنِّ)ب(.ِّ"اسم"ِّ(ِّسقطتِّلفظة4ِّ)

ِّ:ِّ"خيرا".ِِّّ(ِّفيِّ)ب(5)

ِّسقطتِّعبارة:ِّ"ِّالعملِّالمذكور:ِّأعني"ِّمنِّ)ب(.(6ِّ)

عر ُبوزنُ (7)الش   ا ُقصد  ُموزون  ُكالم  عر  ُوالش   ،(8)ُ
لي:ُ(10)[وذلك]،ُ(9)عربي ُقو  ُمثل 
ِّبـ"إ ذ ا"ِِِّّّ ِّي اِّف تى  ل  م ِّف ع  ز  ِّج  م  ِِِِِِِّّّّّّّإ ذ اِّتر 

ع ر ِّ ه ِّبالش   د  اِّف الِّت م يالُ(11)ت ج  وص  ص  م خ 
(12)ُ

ُالنث رُ وأمُ  ُفي ُكانت ُإذا ُأصالُ ُا ُتعمل  ،ُ(13)فال
:ُ"إ ذُ  ور ن يتقول  ُأ كر م ك"،ُُ(14)اُت ز 

ُو"أ ك ر م " " ور  ُ"ت ز  ُالن اص ُُ؛(15)برفع  ُعن  بُلتجر د ه ما
 .(16)والجازم
ِّ
ِّ
ِّ

                                                           
ِّينظر:7) )ِِّّ ِّالمحسبة: ِّالمقدمة 247ِّشرح ِّالمفصل: ِّوشرح ،4/272ِّ،

ِّ.127،ِّوالمغني:367ِّ،ِّوالجنىِّالداني:4/1783ِّواالرتشاف:ِّ

ِّهاِّكانِّوجود ِّم ِّرطية،ِّوذلكِّألنهاِّل ِّ"ِّالش ِّجزمِّبهاِّفيِّغيرهِّلمخالفتهاِّ"إن ِّوإنماِّلمِّي ِّ
ِّ"إن ِّمتيقن ِّ ِّبخالف ِّللمشكوك ِّا، ِّفإنها ِّينظر:ِّ" ِّوجوده. ِّالداني:ِِّّفي الجنى

367.ِّ

ِّ:ِّ"وزن".ِِّّ(ِّفيِّ)ب(8)

ِّينظر:9) )ِِّّ ِّفارس: ِّالبن 211ِّالصاحبي ِّالفصاحة: ِّسر ِّو ِّومفتاح286ِّ، ،

ِّ.515العلوم:ِّ

ِّ.(ج)بينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّماِِّّ(10)

ِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"فيِّالشعر".11ِّ)

ِِّّ.،ِّوهوِّالمناسبِّللسياق:ِّ"ِّتهالِّ"،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ب(و)ج(ِّفيِّ)أ(ُ(12) والبيت 

ِّمنِّالبسيط.

ِّ)واألصح ُِّ(13) ِّمالك: ِّابن ِّو ِِّّقال ِّلعدم ِّالنثر ِّفي ِّذلك ِّالكافيةِّود ِّر ِّمنع ِّشرح ه(.

ِّ.3ِّ/1277توضيحِّالمقاصد:ِّنظر:ِّ.ِّوي3/1584الشافية:ِّ

ت ن ي".ُ(14) ر  ِّفيِّ)ب(:ِّ"ِّز 

ن ي"15) ر  ِّ"ِّت ك رم".وِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"ِّت ز 

ارعِّإ ذاِّتجر ِّ(ِّي 16ِّ) لِّال م ض  دِّمنِّالناصبِّوالجازم،ِّولكنِّاختلفِّالنحويونِّرفعِّال ف ع 

ِّتجر ِّ ِّهو ِّرافعه ِّال فراء: ال  ِّف ق  ِّرافعه: ِّتحديد ِّوقالِّفي ِّوالجازم، ِّالناصب ِّمن ده

مضارعتهِّلالسم،ِّوقالِّالبصريون:ِّالكسائي:ِّحروفِّالمضارعة،ِّوقالِّثعلب:ِّ

ل ولهِّم حلِّاالسم.ِّينظر:ِّاإلنصاف:ِّ ِّ.127،ِّوائتالفِّالنصرة:2/448ِّح 
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ِّالنوع ِّ ِِّّ)ص(:] ِّأسماء  ِّتنصب  ِّأسماء  الثامن:
ِّعلىِّالت مييز،ِّوهيِّاألحد ِّ ِّ-(1)عشر ِِّّ/ُب(5)نكرات 

ِّفوقها ِّاالستفهامي ة،ِِّّ-وما ) ِّو)ك م  ِّ)الم ائة(، إلى
ُك ذ ا(ِّ[.ِِِِّّّّو)ك أ ي  ن(،ِّو)

ُأسماء ُ ُالمذكورة  ُمنُاألنواع  ُالثامن  ُالنوع  )ش(:
ُالت مييز ُعلى ُنك رات  ُأسماء  ُنصب  ُأي:ُ(2)عمل ها ،

ُالنُ  ُكال ُمنُهذهُاألسماء  ُعلىُأن  ُبناء  ُتمييز  كرات 

ُُ.(3)اُقبلهالمُ 
4ُ)ألولُ ا ماء:( ُاألس  ُتلك ر"ُمن ُعش  د  ،ُ(5)"األ ح 

ر"،ُو"الثُ ُ(6)و"االث ن ا ر"عش  ،ُوهل م ُجر اُإلىُ(7)الث ةُعش 

                                                           
وإذاِّأريدِّتعريفِّ"أحدِّعشر"ِِّّو)ج(،ِّعشرة"،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ب(أحدِّ(ِّفيِّ)أ(:ِّ"1)

ِّعشر"- ِّ"تسعة ِّعللِّ-إلى ِّينظر: ِّاألول. ِّاالسم ِّفي ِّوالالم لف ِّاأل  ِّأدخلت ،

ِّ.503النحو:ِّ

ِّالناصب 2ِّ) ِّالم ِّلتِّ( ِّالم ِّمييزِّاالسم ِّاالسم ِّهو ِّ"عشر ِّبهم ِّقلت: ِّفإذا ِّنفسه، ونِّبهم

ِّتمييز،ِّوناصبهِّ"عشر ِّـدرهم ا"،ِّف ِّ"أحد ِّ"درهم ا" "ِّوأخواتهِِّّفيِّعشر ِِّّون"،ِّوكذا

فيِِّّمنزلةِّ"عشرين"؛ِّإذِّاالسمِّالثانيِّصارِّكالنونِّفيِّ"عشرين".ِّوقدِّاختلف ِّ

ِّجمودهِّصحة ِّ ِّمع ِّلشبه ِِّّإعماله ِّعمل ِّفقيل: ،ِّ ِّالفاعل ِّباسم يِّنحو:ِّفِّ–ه

ِّبعده،ِِّّفيِّاالسمية؛ِّوطلب ِِّّ-ا""ضاربينِّزيد ِّ ِّبهِّتمامِّاالس ِِّّما م،ِّووجودِّما

،4/1630ِّلِّمن".ِّينظر:ِّاالرتشاف:ِّع ِّف ِّوهوِّالنون.ِّوقيل:ِّعملِّلشبههِّبـ"أ ِّ

ِّ.1/618والتصريح:ِّ

ِّعنِّتمامِّاالسم،ِّوهوِّماِّكانِّاإلبهام ِِّّ(ِّالحديثِّهناِّعنِّتمييزِّالذات،ِّالمنتصب 3ِّ)

وهوِّماِِّّ-أوِّمقدار،ِّوالعددِّإماِّصريح ِِّّوهوِّإماِّعدد ِّفيهِّحاصال ِّفيِّاالسم،ِّ

ِّمعروف ِّ ِّونحو ها كان ِّوالعشرين  ِّعشر  ِّواألحد  ِّوالعشرة  ِّكالواحد أوِِّّ-الكمي ة 

م ِّ ِّ"ك م ِّوهوِِّّ-م به  ِّوألفاظه  ِّالكمي ة ، ِّمجهول  د  ِّعنِّع د  ِّكناية  ِّكان  ِّ"كأي  ن ِّ"وِّ"ما

ِّرجال""و ِّعشر  ِّ"أحد  ِّنحو: ِّكنايةِّ-كذا" ِّاأللفاظِّالثالثة:ِّتمييِّبهِّويراد ِِّّ،أو ز

"ِّو"ك ذ ا".ِّينظر:ِّاالرتشاف:ِّ "ِّاالستفهاميةِّو"ك أ ي  ن  ِّ.4/1627"ك م 

ِّ(.ب(،ِّو)جمنِّ)"األول"ِّ(ِّسقطتِّلفظة4ِّ)

ِّب(،ِّو)ج(.)سقطتِّعبارة:ِّ"األحدِّعشر"ِّمنِّ(5ِّ)

(6ِّ ِّ)ب( ِّفي ِّمجانب ِّو)ج( ِّوهو ِّ"االثني"، ِّالرفع ِِّّ(: ِّالستحقاقه علىِِّّللصواب؛

ِّالخبرية.

"ِّعلىِّاالسمِّبصريينِّفيِّتعريفِّالعددِّالمركبِّهوِّإدخالِّ"أل ِّ(ِّمذهبِّجمهورِّال7)

ِّوالكوفيونِِّّاألول ِّ ِّاألخفش ِّوأجاز ِّاالسم؛ ِّبعض ِّبمنزلة ِّألنه ِّالثاني؛ دون

ُالغاية ُبإ خراج ُُ-"الم ائة"، ُ"الم ائة"، ُهوُوهي كما
ُفيما 8ُ)[ يكوُن]ُاألصل  ُ"إ ل ى"( ُالغاية ُ(9)بعد ُفتكون  ،

ُفيُحكمُ ُ(10)المائةُغيرُ التيُهيُ ُذ كر،ُداخلة  ُما
ُتُو ُعشر":ُفيُحكمُ ُ(11)ةُ اخلالدُ ُالغايةُ كون  ُ"األحد 

ُمثل ُوتسعين"، ُأحدُ "تسعة  ُ"عندي :(12)ُُ ر  عش 
ُو"اث ن ا ُو"ثالثةُ ُ(13)درهم ا"، ُدينار ا"، ر  ُُعش  ر  عش 

ا"،ُوعلىُهذاُالقياسُ  الب واقيُعبد 
:ُُوُ،(14) فيُالتنزيل 

ةُ ُ﴿ ج  ُن ع  ع ون  ت س  ع ُو  ُه ذ اُأ خ يُل ه ُت س  ِّ.(15)﴾ُإ ن 
ُ(16)االستفهامي ةُ"ك مُ "ُوثانيها: ُأي  ُومعناها: ،

ُدرهمُ  ُعندك"؟ُ(17)اعدد ؟ُمثل:ُ"ك م 

                                                                                   
ِّإدخالِّ"أل ِّ ِّاإليضاح: ِّينظر: ا. ِّعلىِّالثانيِّأيض  ،503ِّ،ِّوعللِّالنحو:217"

ِّ.1/175،ِّوشرحِّاألشموني:219ِّوالمفصل:ُِّ،166واللمع:ِّ

ِّمنِّ)ب(،ِّو)ج(.زيادة ِّماِّبينِّالمعقوفتينِِّّ(8)

اللةِّعلىِّانتهاءِّالغايةِّفيِّالزمانِّوالمكانِّمعانيهاِّالد ِِّّ(ِّ"إلى"ِّحرفِّجر،ِّأصل 9ِّ)

ِّبعد ِِّّ،وغيرهما ِّقبلهاِّواختلفِّفيِّدخولِّما ندِّعدمِّالقرينة:ِّعهاِّفيِّحكمِّما

ِّإ ِّوقيل: ِّال، ِّوقيل: ِّيدخل، ِّفقيل: ِّفال،ِّن  ِّوإال ِّدخل، ِّاألول ِّجنس ِّمن كان

حيحوِّ ِّحمل ِّهاِّي ِّاألكثرِّمعِّالقرينةِّأالِّيدخل،ِّوعندِّعدم ِِّّألن ِِّّ؛أنهِّالِّيدخلِّالص 

ِِّّ.4/1730علىِّاألكثر.ِّاالرتشاف:ِّ

ِّ.(ج))ب(ِّوِّسقطتِّعبارة:ِّ"غيرِّالمائة"ِّمن(10ِّ)

ِّالداخل"ِّ:(أيِّ)العبارةِّف(11ِّ) ِّ.،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج("ويكون 

ِّ".اثني(ِّ:ِّ"ج(ِّفيِّ)12)

ِّتنظرِّالحاشيةِّالسابقة.(13ِّ)

ِّوتسعين".ِّعشر"ِّوِّ"تسعة ِِّّالتيِّبينِّ"أحد ِّ(ِّيقصدِّبالبواقي:ِّاألعداد14ِّ)

(15ِّ ِّص: ِّسورة ِّانتصاب 23ِّ( ِّوالشاهد: ِّالعددِِّّ. ِّوناصبها ِّالتمييز، ِّعلى "نعجة "

ِّ.209،ِّوتوجيهِّاللمع:74وتسعون".ِّينظر:ِّالجملِّللخليل:ِّ"تسع ِّ

اللةِّعلىِّالتكثير.ِّيء،ِّوخبريةِّللد ِّسألِّبهاِّعنِّكميةِّالش ِّ"ِّنوعان:ِّاستفهامية،ِّي ِّ"كم ِّ(16ِّ)

ِّ ِّكناية ِّويشتركان ِّكليهما: ِّكون ِّمبني ِِّّعنِّعدد ِِّّفي ِّوالمقدار، علىِِّّامجهولِّالجنس

ِّكال ِِّّإلىِّالتمييز؛ِّألن ِِّّاللتصدير،ِّمحتاج ِِّّاالسكونِّلمشابهةِّالحرفِّفيِّالمعنى،ِّمالزم ِّ

ِّ.2/473منهماِّعددِّمجهول.ِّينظر:ِّالتصريح:ِّ

(17(ِّ ِّفي ِّب( ِّوِّج)و( ِّبالجر، ِّدرهم " "ِّ ِّلل(: ِّمجانب  ِّ"كم "ِّصوابهو ِّتمييز ِّألن  ؛

ِّ.2ِّ/350،ِّوالهمع:1ِّ/315ِّاألصول:ِّينظر:ِّستفهاميةِّحكمه ِّالنصب.ِّاال
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ُ"ك اف"ُ"ك أ ي  نُ "ُوثالثها: ُمن ُمركبة  ُوهي ،
نة ُالمنو  " "ُ(1)الت شبيه،ُومنُ"أ ي   ،ُومعناهاُمعنىُ"ك م 

ُملكتُ (2)ةالخبريُ  ا ُعبد  ُ"ك أ ي  ن  ُقلت: ُفإذا ُفكأنكُ ، ُه "؟
ُملكتُ قلتُ  ُمنُالعبيد  ُعلىُتمييزُهُ :ُكثير  ،ُوالغالب 

" ُبـ"م ن  ا ُمخفوض  ُيكون ُأن  ُ﴿ُ(3)ُ"ك أ ي  ن" ُمثل: ،
ُق ت لُ  ُن ب ي   ُم ن  أ ي  ن  ك  و 

ث يرُ (4ُ) ُك  ُ.(5)﴾ُم ع ه ُر ب  ي ون 
"ُالت شبيهُ،ُوهيُمرك بة ُمنُ"كافُ "ك ذ ا"ُورابعها:

ُالشارة ُاسم  ُهو ُالذي ُ"ذ ا" ُهناُومن ُومعناها ،:ُ
ذ اُدر هم ا".(6)ُعنُالعددُالكنايةُ  ُ،ُمثل:ُ"عنديُك 

ِِّّلنوع ِّا)ص(:ِّ ِّالم ِِّّالثالثي  ِّالت اسع:ِّمصدر  د  جر 
"،ِّو"ق ع ود" ب  ر  ،ِّمثل:ِّ"ض  ِّميمي   ِّ.إذاِّكانِّغير 

ُالمـــــــذكورة ُ )ش(:ُالنــــــوع ُالتاســـــــع ُمـــــــنُاألنـــــــواع 
ُ ُغيــــــر  ُإذاُكــــــان  ُالمجــــــر د  ُالثالثــــــي   ُالفعــــــل  مصــــــدر 

ُ.(7)ميمي
                                                           

،1/320ِّ،ِّواألصول:2/170ِّ(ِّهذاِّمذهبِّجمهورِّالنحويين.ِّينظر:ِّالكتاب:1ِّ)

ِّ.2/422،ِّوشرحِّالتسهيل:3/180ِّ،ِّوشرحِّالمفصل:228ِّوالمفصل:ِّ

ِّزائد ِّ ِّفيها ِّالكاف ِّتتعل ِّوقيل: ِّال ِّينظر:ِّة ِّبسيطة. ِّهي ِّوقيل: ِّبشيء، ق

ِّ.2/604ِِّّ،ِّوالهمع:3/1375ِّ،ِّوتوضيحِّالمقاصد:2/789ِّاالرتشاف:

ِّالد 2ِّ) ِّفي ِّأي: ِّعدد ِّ( ِّتكثير ِّعلى ِّالكتاب:ِّم ِِّّاللة ِّينظر: ِّوالمقدار. ِّالجنس بهم

ِّ.3/180،ِّوشرحِّالمفصل:228ِّ،ِّوالمفصل:1/320ِّ،ِّواألصول:2/170ِّ

(3ِّ ِّالكتاب: ِّينظر: )2/171ِّ ِّواألصول: ،1/320ِّ ِّوالمفصل: ،228ِّ،

ِّ.10/46التكميل:ِّ،ِّوالتذييلِّو2/789ِّواالرتشاف:

،ِّوهيِّقراءةِّنافعِّوابنِّكثيرِّوأبوِّعمروِّوغيرهم.ِّينظر:ِّجميعِّالنسخكذاِّفيُِّ(4)

ِّالقراءات: ِّجنيِّوالمحتسبُ،175حجة ِّالبن ِّواإلتحافُ،1/173:
ِّ.229:للدمياطي

ن"،ِّوهوِّاِّبـ"م ِّن"ِّمخفوض ِّتمييزِّ"كأي  ِِّّاهد:ِّمجيء ِّ.ِّوالش 146ِّ(ِّسورةِّآلِّعمران:5ِّ)

ِّواألغلب.ِّاألكثر ِّ

ُِّر:ينظُ(6) 2/171ِّالكتاب: ِّواألصول: ،1/320،ُِّ ِّالتسهيل: 2ِّوشرح /423ِّ،

ِّ 2ِّواالرتشاف: /794ِّ ِّالمقاصد: ِّوتوضيح ،3/1345ِّ ِّوالتصريح: ،2ِّ/

478.ِّ

منِّكلمةِّ،ِّاوقعِّانتقالِّنظرِّلناسخِّ)ب(ِّترتبِّعليهِّسقوطِّسطرِّونصفِّتقريب ُِّ(7)

ِّ"ميمي"ِّاألولىِّإلىِّكلمةِّ"ميمي"ِّالثانية.

ُالجـاريُعلـىُ ُفهو:ُاسم ُالحدث  فأماُ"المصدر" 
ُ.(8)الفعل

ـــــذيُتكـــــونُ  ـــــي"ُفهـــــوُال ـــــهُحُرُ(9)وأمـــــاُ"الث الث وف 
فيــهُشــيء ُمــنُُ(11)،ُســواء ُكــانُ (10)ثالثــةُ ُاألصــولُ 
ــر م "،ُواُالحــروفُ  ُمثــل:ُ"أ ك  ُأم ُال،ُفــاألول  وائــد  (12ُ)لز 

." ر ب  ُالثانيُمثل:ُ"ض 

مــنُ(13ُ)وأمــاُالم جــر د ُفهــوُالــذيُلــي سُفيــهُشــيءُ 
ر ب".ُُ ُكـُ"ض  وائد  ُالز  ُالحروف 

ُالمبــــدوء ُ ُفهــــوُالمصــــدر  ُالميمــــي  وأمــــاُالمصــــدر 
ُالم فاعلةبميم ُ ُ.ُُ(14)زائدة ُلغير 

ُبميم ُبقولُ ُ(15)واواحترزُ  ُالمبد وء ُعن ُ"زائدة" هم:
ُ"الم ي ن" ُمثل: ُالك ذ بُمصدرُ ُ-أصلي ة، ؛ُ-بمعنى

ُالميم ُفيهُأصليةُ  ُ.(16)الُزائدةُ،فإن 

                                                                                   
ُعملُيعمل ُِّبلُبزمان،ُهعمل ُِّولذاِّلمِّيتقيدُصله،أُألنهُالفعلُعملُالمصدرُويعمل ِّ

منها،ِّوإلعمالهِّشروط،ِّهي:ِّأنِِّّلكلِّواحد ِِّّالماضيِّوالحاضرِّوالمستقبل؛ِّألنهِّأصل ِّ

ِِّّقبلِّتمامِّعمله.ِّا،ِّغيرِّمحدود،ِّوغيرِّمنعوت ِّا،ِّمكبر ا،ِّمفرد ِّيكونِّمظهر ِّ
ِّ.2/202،ِّوشرحِّاألشموني:3/106ِّينظر:ِّشرحِّالتسهيل:ِّ

ِّا8) ِّأماليِّابن ِّينظر: )ِّ 2/535ِّلحاجب: ِّوالكافية: ،40ِّ ِّوشذورِّالذهب: ،26ِّ،

ِّ.87،ِّومعجمِّمقاليدِّالعلوم:183ِّوشرحِّكتابِّالحدود:ِّ

منِّقبيلِِّّالفاعلِّجمعِّتكسير،ِّوهوِّيعد ِِّّماِّجائز؛ِّألن ِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"يكون".ِّوكاله 9ِّ)

ِّفيهِّالوجهان.ِّاالسمِّالظاهرِّمجازيِّالتأنيث،ِّفيجوز ِّ

ِّ:ِّ"أحرف".(ج)ِّزادِّفيِّ(10)

ِّفيِّفي11ِّ) ِّكذا ِّالت ِّ( ِّبغيرِّهمزة ِّمعِّ"أم ِّسوية،ِّواألفصحِّإثبات ِّجميعِّالنسخ، ِّ".ها
ِّالعربية: ِّاللغة ِّلمجمع ِّوالتصريفية ِّالنحوية ِّالقرارات ِّومعجم296ِّينظر: ،

ِّ.329األغالطِّاللغوية:ِّ

،ِّولذلكِّ"أما"،ِّوِِّّ:)أ(زادِّناسخُِّ(12) ِّا.ضربِّعليهاِّخط ِّهوِّسهو 

ِّ(.ج)ومنِّ)ب(ِّ"شيء"ِّ(ِّسقطتِّلفظة13ِّ)

ِّ.2/4،ِّوالتصريح:526ِّالذهب:ِّينظر:ِّشرحِّشذورُِّ(14)

ياقِّي ؤ ي  ده. (ج)وفيِّ)ب(ِّ(15ِّ) ِّالس   ِّ:ِّ"واحترز"؛ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)أ(،ِّوهوِّالصواب؛ِّألن 

اذ ب.ِِّّان ِّ(ِّي قال:ِّ"م 16ِّ) ِّمائن،ِّأ يِّك  و  نا "،ِّف ه  /6ِّالصحاحِّ)مين(:ِّينظر:ِّي مينِّم ي 

ِّ.13ِّ/425،ِّوِّاللسانِّ)مين(:2210ِّ
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ُ ُبقول هم: وا ز  ُأ(6)واحتر  ُعنُُ"لغيرُ ُ/ الم فاعل ة"
ُللم فاعلة ُزائدة  ُبميم  (1)المبدوء 

ُ"المُ  ُمثل: ضار ب ة"،ُ،
ُسم ىُشيء ُمنُذلكُمصدر اُميمي ا.فالُيُ 

ــــــــل:ُُ(2)بمــــــــاُذ كــــــــرُالموصــــــــوفُ ُوالمصــــــــدرُ  مث
"،ُو"ق ع ود". ر ب  ُ"ض 

ُبمثالينُإشارة ُإلىُأنهُالُفرقُ وإنُ  بينُُماُمث لت 
ُيكونُ  اُ(3)أن  ُثالثي اُمجر د  ُالمذكور  ُُ(4)المصدر  وأن 

ُ اُفيه،ُكـ"ق ع ود"؛ُُ(5)[ثالثي ا]يكون  ُفيهُمزيد  ُالواو  فإن 
ُفرقُ (6)زائدة ُال ُأنه ُوإلى ي اُُبينُ ُ، ُمتعد   ُيكون  أن 

" ر ب  ر بُ –كـ"ض  ُض  ُ"أعجبني ُعمر ا"ُ(7)تقول: ُ-زيد 
ُيكونُ  ُكـ"ق ع ود"ُوأن  ُُ-الزم ا ُق ع ود  ُ"أع جبن ي تقول:

" ُ.-زيد 
ِّالعاِّ)ص(: فة ِّشـالنوع  ِّالص   التيِِّّالم شب هة ِِّّر:

ِّظاه ِّوالِّعيب  ل ِّعلىِّلون  ر،ِّمثل:ِّ"ط اه ر"،ِّلمِّتد 
م يل" ِّ.و"ج 

ُالمذكورة ُالص  ُُ)ش(:ُالنوع ُالعاشرُ  ُفةُ منُاألنواع 
ُوهي(8)الم شب هة ُمنُُ(9)، ُالمشتق  االسم 
ُقامُ ُ(10)المصدرُ  الث ب وتُبهُعلىُمعنىُلم ن 

(11).ُ
                                                           

ِّالم 1ِّ) ِّأن ِّ( ِّمعناها: ِّيفعله ِِّّبصاحبه ِِّّواحد ِِّّل ِّيفعلِّكِّفاعلة ِّالذي به.ِِّّصاحبه ِِّّمثل

ِّ.30،ِّوشذاِّالعرف:2/253ِّشرحِّكتابِّسيبويهِّللسيرافي:ِّينظر:ِّ

ِّميمي.2) ِّغير  ِّإذاِّكان  د  ِّالمجر  ِّالثالثي   ِّ(ِّيقصد:ِّمصدرِّالفعل 

ِّ.بالحاشية(ِّسقطتِّعبارة:ِّ"أنِّيكون"ِّمن)ب(،ِّواستدركهاِّالناسخ3ِّ)

ب"؛ِّف4) ر  ِّمجرد.ِّإنهِّثالثي ِّ(ِّكالمصدرِّاألول،ِّوهو:ِّ"ض 

ِّ(.ج)ومنِّ)ب(ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِِّّ(5)

"،ِّمزيد 6ِّ) ول"،ِّوهوِّجمعِّ"قاعد"ِّع ِّبالواو؛ِّألنهِّعلىِّوزنِّ"ف ِِّّ(ِّ"ق ع ود"ِّمصدرِّ"ق ع د 

ِّ.2/510،ِّوالمصباحِّالمنير:3/357ِّاللسانِّ)قعد(:ِّينظر:ِّأيضا.ِّ

ِّ.ِّ(ِّتكررِّلفظِّ"ضرب"ِّفيِّ)ب(،ِّوهوِّسهو7)

منِِّّ،ِّابِّعليهِّسقوطِّسطرِّونصفِّتقريب ِّ)ب(،ِّترت ِِّّناسخللِّنظرِّاانتقوقعِّ(8ِّ)

ِّ.كلمةِّ"المشب هة"ِّاألولىِّإلىِّكلمةِّ"المشب هة"ِّالثانية

ِّتدل ِّب  ِّوِّش ِّ لِّأنها ِّالفاعلِّمنِّق ب  ِّتدخل ِِّّن ِّوم ِِّّعلىِّحدث ِِّّهتِّباسم ِّوأنها هاِّقامِّبه،

م ع،ِّفعملتِّالنصب ِّ ِّمثله.ِِّّاأللفِّوالالم،ِّوت ذكرِّوت ؤنث،ِّوت ثن ىِّوت ج 

ُُ(12)[التي)]فيُقولي:ُُودخلُ  ُعلىُلون  لمُتد ل 
ُظاهر( ُوالُعُ(13)ماُلمُتد لُوالُعيب  ُعلىُلون  يب 

ُاآلتيينُ-أصالُ  ُالمثالين ُفي ُلمُ ُ-(14)كما ُوما
ُأصال ،ُلكنُ ُ(15)لتدُ  ُُ(16)هاعلىُلون  ُتدل 

م ق"ُ(17)علىُعيبُ  ُ.(18)باطن،ُمثل:ُ"أ ح 
م يل"ُ فةُالم شب هةُبـ"ط اه ر"ُو"ج  وإنماُمث لتُللص  

يرُ  ُُ(19)إلىُأل ش  ُجارية  ُتكون  ُتارة  ُلفظُ ]أنها ُعلى
"ي ط ه ر"،ُُهُعلىُوزنُ اهر"؛ُفإن"طُ مثل:ُُ-الم ضارع

ُُو ُ-الم ضارعُعلىُلفظُ ُ(20)ُ[جاريةُ ُغيرُ تارة ُتكون 

                                                                                   
ِّ ِّاألصينظر: 1ِّول: /130ِّ ِّالمفصل: ِّوشرح ِّالمقاصد:4/106ِّ، ِّوتوضيح ،

ِّ.2/45،ِّوالتصريح:2/875ِّ

ِّ:ِّ"هو".و)ج(ِّ(ِّفيِّ)ب(9ِّ)

(10ِّ ِّالنحو: ِّفي ِّالحدود ِّشرح ِّموافق 189ِّ( ِّهنا ِّوالمؤلف ِّسيبويهِِّّ. لمذهب

ِّاِّللكوفيينِّفيِّأن ِّجميعِّالمشتقات،ِّخالف ِِّّالمصدرِّهوِّأصل ِِّّوالبصريينِّفيِّأن ِّ

 هوِّاألصل.ِِّّالفعل ِّ

ِّ.143،ِّوالتبيين:1/190ِّ،ِّواإلنصاف:1/12ِّتاب:ِّالكينظر:ِّ

(11ِّ)ِّ ِّينظر: ،317ِّ،ِّوشرحِّابنِّالناظم:3/89ِّ،ِّوشرحِّالتسهيل:41ِّالكافية:

ِّهاِّمنِّالفعل.ِِّّ،ِّوكلهمِّوافقواِّالكوفيينِّفيِّالقولِّباشتقاق 133ِّوالتعريفات:ِّ

ِّ(ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.12ِّ)

ِّمنِّ)ب(.سقطتِّلفظةِّ"تدل"(13ِّ)

ِّيل".م ِّر"ِّو"ج ِّاه ِّ:ِّ"ط ِّبهماِّمثالي ِِّّ(ِّيقصد14)

ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"يدل"ِّبياءِّالغيبة.15)

ينظر:ِّمال.ِّع ِّت ِّهاِّلالختصارِّوكثرةِّاالس ِّألفِّحذفِّالكنها".ِّوالصواب ِّ"ِّ:(ِّفيِّ)أ(16)

ِّ ِّضمن ِّالحاجب ِّالبن ِّشروحالشافية ِّهامجموعة ِّوالهمع:2/598ِّ: ،

3/481.ِّ

ِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"لون"،ِّوهوِّخطأ.17)

ِّالعق18) ِّناقص ِّالعلم، ِّقليل )ِّ ِّل. ِّينظر: 4ِّالكتاب: ِّللعكبري:98ِّ/ ِّواللباب ،

ِّ.10ِّ/73:ِِّّ،ِّواللسانِّ)حمق(1ِّ/145،ِّوِّشرحِّالشافيةِّللرضي:1/202ِّ

ِّ."اآلتيينِّعلىِِّّ(ِّفيِّ)ب(ِّبلفظ:ِّ"19)

تبعهِّناسخِّوِِّّ؛ِّبسببِّانتقالِّنظرِّناسخها،ساقطِّمنِّ)أ(ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّ(20)

ِّ،ِّوقدِّاستدركتهِّمنِّ)ج(.ِّ)ب(
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م يل"؛ُمثل:ُ م ل"ُ(1)[ليس]فإنهُ"ج  ُ.(2)علىُوزنُ"ي ج 
و ىِّماِِّّالحاديِّعشر:ِّاسم ِِّّ)ص(:ِّالنوع ِّ الفعل،ِّس 
ِّعلىِّوزن ِّ و ي د (ِّو)ه ي ه ات(.ِّكان  (،ِّمثل:ِّ)ِّر  ِّ)ف ع ال 

ُالنوعُ  ُاألنواعُ ُ)ش(: ُمن ُعشر ُالحادي

"ُسُعلىُوزنُ الفعلُالذيُليُ ُالمذكورة:ُاسمُ  ُ-"ف ع ال 
ُالالم ُالفا ءُوكسر  هو:ُاالسم ُُ(3)الفعلُ،ُواسمُ -بفتح 

ُم سم اهُ  ال،ُ(4)فعلُالذي ُبفتحُالد  " ي د  و  ُفيُ"ر  ُكما ،
ُبضم ُ و"ه ي ه اتُ  ،ُ(5)كسرهاُوُفتحهاُوُالتاءُ"
" ي د  و  لفظُُهوُ(9)،ُو(8)فعلُم سم اهُ ُ(7)اسمُفعلُ ُ(6)فـ"ر 

                                                           
ِّ.السابقةِّتنظرِّالحاشية(1ِّ)

(2"ِّ :ِّ ِّفيِّ)أ( ِّللص  ِّالمؤلفِّلِّمث ِّوِّ".ِّحمل( ِّوِّبـ"طاهر" فةِّالجاريةِّعلىِّالمضارع،

بجريانهاِِّّاِّعلىِّمجيئهاِّبالوجهين،ِّوالمراد ِّبـ"جميل"ِّلغيرِّالجاريةِّعليه؛ِّتنبيه ِّ

ِّموافقت ِّ ِّالمضارع: ِّأعيانها،ِّعلى ِّدون ِّوسكناته ِّحركاته ِّترتيب ِّفي ِّإياه ها

،2ِّ/876ِّضيحِّالمقاصد:ِّتوِّينظر:ِّعروضيِّالِّتصريفي.ِِّّولهذاِّفهوِّوزن ِّ

ِّ.2ِّ/49وِّالتصريح:ِّ

ِّناب 3ِّ) ِّما ِّولمِّيكنِّفضلة ِّمعنىِّوعمال ِِّّعنِّالفعل ِِّّ(ِّهو: فيِّالكالم،ِّوالِّمتأثر اِِّّ،

ِّ ِّعليه. ِّيدخل  ِّبعامل  ِّالحدود:ينظر: ِّكتاب ِّو180ِّشرح ِّاألشموني:ِّ، شرح

3/91ِّ،ِّ

لىِّعِّاسمِّالفعل،ِّفقيل:ِّيدل ِِّّلفِّفيِّمدلول ِّاخت ِّوِّ.ِّتحريفِّ(ِّفيِّ)أ(:ِّ"افعل"،ِّوهو4)

عليهِّالفعلِّمنِِّّعلىِّماِّيدل ِِّّعلىِّالمصدر،ِّوقيل:ِّيدل ِِّّلفظِّالفعل،ِّوقيل:ِّيدل ِّ

يغة،ِّوهوِّظاهرِّمذهبِّسيبويهِّوأبيِّعلي.ِّالحدثِّوالزمانِّبالوضعِّالِّبالص  ِّ

.ِّوكالمِّالمؤلفِّيشيرِّإلىِّاختيارهِّالقول3ِّ/1159ِّتوضيحِّالمقاصد:ِّينظر:ِّ

ِّاألول.ِِّّ

هاِّلغةِّتائ ِِّّفتح ِّوِّ.ِّ"وبفتحهاِّوكسرها"ِّ،ِّوفيِّ)ج(:"كسرهاِّوبفتحها(ِّفيِّ)ب(:ِّ"و5ِّ)

ِّوكسر ِّ ِّالحجاز، ِّيضم ِّتائ ِِّّأهل ِّمن ِّالعرب ِّومن ِّوتميم، ِّأسد ِّلغة ِّوقدِّها ها،

ِّأكثر.تنو ِّ ِّوقيل: ِّستِّلغات، ِّففيها ِِّّنِّعلىِّاللغاتِّالثالث، الكتاب:ِِّّينظر:

3/291ِّ ِّلألنباري: ِّوالمؤنث ِّوالمذكر ،187ِّ ِّوالمفصل: ِّاللسان201ِّ، ِّو ،

ِّ.13/553ِّ)هيه(:ِّ

ِِّّ،ِّوهوِّتحريف.ِّ(:ِّ"ِّفزيد"(ِّفيِّ)ب6)

ِّمنِّ)ب(.ِّتِّ"و"(ِّسقط7)

ِّمنِّ)ج(.ِّ"مسماهِّفعل"سقطتِّعبارةِّ:ِّ(8ِّ)

ِّ(ِّزادِّفيِّ)ب(ِّلفظ:ِّ"فعل"،ِّوالصوابِّحذفه.9)

" ل  ه  ُو"ه ي ه اتُ (10)"أم  ُفعل،، ُم سم اه  ُفعل  ُاسم "ُ
"ُ(11)وهو ُ.(12)لفظُ"ب ع د 

ُاألصلُ ُوإنماُم ث لتُ  بهذينُالمثالينُإشارة ُإلىُُفي
ُم سم اهُ  ي د "؛ُألنُ ُفعلُ ُأنهُتارة ُيكون  و  هُأمر،ُكماُفيُ"ر 

ُأمرُ(13)"أ م ه لُ لـ"ُاسمُ  ُ(14)فعل ُيكون  ُوتارة  ،
ماضي ا،ُكماُفيُ"ه ي ه ات"فعُ(15)[ م سم اه] ُُ؛(16)الُ 

ُمُ  "ب ع د"ُسم اهُ إذ 
ُوهو(17) ُوالُُفعلُ ُ، ماض،

م سم ىُيكونُ 
ُمضارع اُاسمُ ُ(18) ُفعال  ،ُ(19)الفعل

ُ.(20)خالف اُلبعضهم

                                                           
،1/458ِّ،ِّواللباب:2/479ِّ:ِِّّ،ِّوالصحاحِّ)رود(1/143األصول:ِّينظر:ِّ(10ِّ)

ِّ.3/102ِّ،ِّوالهمع:5ِّ/2299ِّ،ِّواالرتشاف:35ِّوالكافية:ِّ

ِّوهو"ِّمنِّ)ج(.سقطتِّعبارةِّ:ِّ"(11ِّ)

(12ِّ )ِّ ِّينظر: 349ِّالحلبيات: ِّوالخصائص: ،3/45ِّ ِّالمرتجل: ِّو ،248ِّ،

ِّ.211ِّ،ِّوالتسهيل:35ِّ،ِّوالكافية:1/457ِّ،ِّواللباب:193ِّوالمفصل:ِّ

"ِّفعلِّأمر".ِّ(13ِّ) ِّ"أمهل  ِّالعبارةِّفيِّ)ب(ِّو)ج(ِّ:ِّ"ِّألن 

ِّلـ"ر 14ِّ) ِّتكون ِّوي ِّ( ِّأن ِّأوجه: ِّأربعة ِّوصفة ِِّّاسم ِِّّد" ِّوحاال ِّفعل، ِّومصدر ِّ، ،ِّ ر:ِّينظا.

ِّ.3/26ِِّّ،ِّوشرحِّالمفصل:1/458ِّ،ِّواللباب:51ِّمنازلِّالحروف:ِّ

ِّ.(ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ج(15)

ات"لفظةِّ(ِّسقطت16ِّ) ه  ِِّّمنِّ)ج(.ِّ"ه ي 

ِّخالف 17ِّ) ِّللز ِّ( ِّمصدر ِّا ِّجعلها ِّفقد ِّالب ِّجاج، ِّبمعنى ِّا ِّعد. ِّالقرآن:ِّينظر: معاني

ِّ.5/2302ِّ،ِّواالرتشاف:4/13ِّ

ينظر:ِّ.ِّكماِّفيِّ)أ(ِّو)ج(ِّوالصوابِّكتابتهِّبالياءا"ِّباأللف.ِّسم ِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"م 18ِّ)

ِّ.258أدبِّالكاتب:ِّ

ِّيق 19ِّ) ِّلم ِّابن ِّ( ِّإال ِّبذلك ِّاطلعت ِِّّ-الحاجبِّل ِّ-عليهِّفيما :ِّ اإليضاح:ِّينظر:

1/497ِّ ِّوالكافية: ،35ِّ ِّالكناش: ِّصاحب ِّوتبعه ِّوواضح 277ِّ، منِّكالمِِّّ،

ِّهِّلهما.ِّفِّمتابعت ِّالمؤل  ِّ

ِّي 20ِّ) ِّأن ِِّّؤخذ ِّ( ِّالمؤلف ِّقول ِِّّعلى ِّليس ِّقول ِّبِّهذا ِّهو ِّبل ِّالنحويين، ِّعض

،ِّوشرحِّالتسهيل:3/19ِّ،ِّوشرحِّالمفصل:192ِّالجمهور.ِّينظر:ِّالمفصل:ِّ

1/38ِّ ِّالشافية: ِّالكافية ِّوشرح ،3/1385ِّ ِّالناظم: ِّابن ِّوشرح ،436ِّ،

ِّاِّهوِّقول ِّ.ِّوماِّذكرهِّالمؤلفِّسابق 2/107ِّ،ِّوِّالهمع:2ِّ/283ِّوالتصريح:ِّ

ِّبعضهم.
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ُ ُيكون  ُبينُأن  ُالفعل  ُفيُاسم  وإلىُأنهُالُفرق 
ُبنصبُ ا" ُزيد  وي د  ُ"ر  ُتقول: ،" ي د  و  ُفيُ"ر  ُكما ي ا م تعد  

ُبهُلهُ(1)"ا"زيدُ  "ُعلىُأنهُمفعول  ي د  و  ُ(2)ُبـ"ر  ،ُوالفاعل 
" "،ُتقديره:ُ"أن ت  ي د  و  ُوجوب اُفيُ"ر  ُمستتر  ،ُ(3)ضمير 

ُ"ه ي ه اتُ  ُفي ُكما ُالزم ا، ُيكون  ُأن  :ُوبين  ُتقول  ،"
" ُالع ق يق  ُُ(4)"ه ي ه ات  ُفاعل  ُأنه ُعلى ُ"الع ق يق"، برفع

ُله"ه ي ه اتُ ُلقوله: ُ.(5)ُ"،ُوالُمفعول 

                                                           
ِّعلىِّإض(1ِّ) ِِّّافة ِّماِّقبلهِّإليه.فيِّ)ب(:ِّ"زيد"ِّبالجر،ِّوهوِّجائز 

د"ِّمصدرِّاست 2ِّ) ي  و  ا"؛ِّبمعنىِّأمهله ِّو ِّر ِّعملِّفعلهِّ"أ ِّ(ِّ"ر  و اد  ه ِّإر  ود  ِّد"؛ِّفإنهمِّقالوا:ِّ"أر 

وادِّتصغيرِّترخيم،ِّوأقاموه ِّ؛ِّثمِّصغ ِّإمهاال ِّ ِّتارة ِِّّمقامِّفعله،ِّواستعملوه ِِّّرواِّاإلر 

"،ِّوتارة ِّ ِّزيد  ويد  ن اِّناصب اِّلِّمضاف اِّإلىِّمفعوله،ِّفقالوا:ِّ"ر  لمفعول؛ِّفقالوا:ِّمنو 

ِّنقلوه ِّ"ر ِّ ِّثم ا"، ِّزيد  ا ويد ِِّّويد  ِّ"ر  ِّفقالوا: ِّفعله، ِّبه ِِّّوسم وا ا". ِّزيد  أوضحِّينظر:

ِّ.2/287،ِّوالتصريح:4/83ِّالمسالك:ِّ

ِّتعد 3ِّ) ِّ"ر ِّ( ِّيتعي ِّو ِّى ِّكما ِّواحد، ِّمفعول  ِّإلى ِّم ِّد ِّد" ِّ:"أ ِّسم ِّي ِّبمعنى " د  و  ِّ"أر  "،ِّه ِّم ِّاه: ل 

ِّتظهون ِّ ِّال ِّأن ه ِّإال ِّال مخاطب، ِّضمير  ِّفيه ِّصورته ِّوى ِّالتثنيةِِّّر ِّحالي في

ِّتظهرِّصورت هِّفيهما؛ِّألنهِّهوِّاألصل ِِّّالضمير ِِّّوالجمع،ِّبخالفِّالفعل؛ِّفإن ِّ

شرحِّالمفصل:ِّينظر:ِّعنِّدرجته.ِِّّد"ِّففرع ِّعليه،ِّفانحط ِّوي ِّفيِّالعمل،ِّأماِّ"ر ِّ

3ِّ/26.ِّ

ِّالعقيق:ِّموضع 4ِّ) ِّالمقاصدِّالنحوية:ِِّّمعروف ِِّّ( ِّفيِّالمدينة. فيِّالحجاز،ِّوقيل:

3/1012.ِّ
شرِّإلىِّأنهِّساقهِّالمؤلفِّعلىِّأنهِّمثال،ِّولمِّي ِّ-منِّالطويلِّلجريرِّجزءِّبيت ِّوهذاِّ

ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ   نصه:ِّ-شعريِِّّشاهد ِّ
ِّه ِّه ِّي ِّه ِّف ِّ ِّوأه ل ه ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوه ِّه ِّي ِّات  ِّالع ق يق  ل ِّبالع ِّه ِّي ِّات  ِّخ  ل ه ِّن و ِِّّيق ِّق ِّات  ِّاص 

ِّ ِّديوانه: ِّالحلبيات:385ِّينظر: ِّوالخصائص:241؛ِّونسبِّإليهِّفي: ؛3ِّ/44ِِّّ،

،ِّوالمقاصد3/19ِّ،ِّوشرحِّالمفصل:1ِّ/327ِّوشرحِّديوانِّالمتنبيِّللعكبري:ِّ

ِِّّ.3ِّ/1012النحوي ة:ِّ

(5ِّ )ِّ ِّينظر: 3/44ِّالخصائص: ِّالمفصل: ِّوشرح ِّالمسالك:3/20ِّ، ِّوأوضح ،

آخر،ِّوهوِّفيِّبابِّالتنازع،ِّفقيل:ِِّّ.ِّوفيهِّشاهد 2/290ِّ،ِّوالتصريح:4/84ِّ

ِّمرفوع ِِّّإن ِّ ِّالثانيه ِّي ِّبـ"ه ِِّّ"العقيق" ِّهوِّات" ِّبل ِّقيل: ِّو ِّضميره، ِّاألولى ِّوفي ة،

ِّ.4/2139ِّات"ِّاألولى،ِّوِّفيِّالثانيةِّضميره.ِّينظر:ِّاالرتشاف:ِّه ِّي ِّمرفوعِّبـ"ه ِّ

ُهذهُُ(:)تنبيه ر  ُلحص  ُالجمهور  ُيتعر ض لم
ُاألفعالُ  ُأسماء  ُأعني: ُ/ب(6)ُاألسماء،

ماعي ة ُ.(6)الس 
ِّتتعد ىِّإلىِِّّص(:ِّالنوع ِّ) الثانيِّعشر:ِّأفعال 

ِّ، ِّالجر   ِّبحرف ِّوتارة  ِّبنفسها، ِّتارة  ِّواحد، مفعول 
." د  "،ِّو"ق ص  ر  ك  "،ِّو"ش  ح  ِّمثل:ِّ"ن ص 

ُالمذكُالثانيُعشرُ ُ)ش(:ُالنوعُ  ورة :ُمنُاألنواع 
ُشأن هاُأن هاُتارةُ  هاُ(8)تتعد ىُ(7)أفعال  ُأي:ُبالُ-بنفس 

ُُ-واسطةُ 
ُبواسطة ُ ُإليه ُتتعد ى ُوتارة  ُواحد، ُمفعول  إلى

ُالجرُ  "،(9)حرف  د  "،ُو"ق ص  ك ر  "،ُو"ش  ح  ُ،ُمثل:ُ"ن ص 
تُ ُي قال: ح  ُ(10)"ن ص 

"(11)عم ر ا" ُلعم رو  ت  ح  ُ،(12)،ُو"ن ص 
                                                           

ِّالمت 6ِّ) ِّألفاظ ِّعلىِّالس ِِّّفقِّعلىِّقصره ِّ( ِّينظر:ِِّّكثيرة،ِّغير ِِِّّّماعِّمنها محصورة.

ِّ ِّالمفصل: 3/10ِّشرح ِّالمقاصد: ِّوتوضيح ِّالقواعد:3/1160ِّ، ِّوتمهيد ،

8/900ِّ.ِّ

ِِّّبالحاشية.ِّمنِّ)أ(،ِّواستدركهاِّالناسخلفظة:ِّ"تارة"ِّ(ِّسقطت7ِّ)

بداية ِّ(ِّوقعِّانتقالِّنظرِّلناسخِّ)أ(ِّترتبِّعليهِّسقوطِّخمسةِّأسطرِّمنِّالنص،8ِّ)

ى"،ِّوقدِّاستدركهاِّالناسخِّبالحاشية ِّ.ِّمنِّكلمةِّ"تتعد 

متعديةِّوتساوىِّتارة ِّالزمةِّوِّتارة ِّعملتِّ(ِّاختلفِّالنحويونِّفيِّاألفعالِّالتيِّاست 9ِّ)

برأسها،ِّواختارهِّأبوِّحيان،ِّوقيل:ِّبلِّهيِِّّتعماالن:ِّفقيل:ِّهيِّقسم ِّف يهاِّاالس

،ِّواختارهِّابنِّعصفور.ِّ ر  الزمةِّفيِّاألصل،ِّثمِّاستعملتِّمتعديةِّب حرفِّال ج 

ِّمتعدية ِّ ِّهي ِّبل ِّز ائ د.ِّوقيل: ر  ِّال ج  ِّوحرف ِّبنفسها، ِّاألصل ِِّّفي شرحِّينظر:

ِّ.4/2088،ِّواالرتشاف:1/274ِّالجمل:ِّ

ِِّّثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(،ِّوهوِّالمناسبِّللسياق."،ِّوماِّأأنصحت"(ِّفيِّ)أ(:10ِّ)

:ِّنظرو)ج(،ِّوهوِّالصواب.ِّي وماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّبالواو،،ِّ"عمروا"(ِّفي)أ(:11ِّ)

ِّ.131،ِّوأخطاءِّلغويةِّشائعة:178ِّمعجمِّاألخطاءِّالشائعة:ِّ

(12ِّ )ِّ ِّينظر: ِّ)نصح(: ِّاللغة 1/544ِّجمهرة ِّوالمحكم: ِّالبن3/157ِّ، ِّواألفعال ،

ِّ.2ِّ/615ِّ)نصح(:ِِّّ،ِّواللسان3/192،ِّوللسرقسطي:3/216ِّالقطاع:ِّ
،ِّوالصحاح:1/92ِّمعانيِّالقرآنِّللفراء:ِّينظر:ِّهاِّبالالمِّاللغةِّالفصحى.ِّوتعديت ِّ=

"ِّبنفسهِّأنهِّمحمول 7/174ِّ،ِّوتاجِّالعروس:1/410ِّ ح  يِّ"ن ص  ِّ.ِّووجهِّتعد  

"،ِّكماِّح ِّ يهِّبحرف ِّعلىِّضده،ِّوهوِّ"غ ش  علىِّنظيره،ِّوهوِِّّالجرِّملِّفيِّتعد  
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ُ ا"، ُزيد  ر ت  ك  ُو"ش  ر ت  ك  "و"ش  ُ(1)لزيد  ت  ُو"قصد  ،
تُ  "ُبكر ا"،ُو"قصد  ُ.(2)لبكر 

ُُ)تنبيه(: ُتنحصر  ُال ُشأن ها ُهذا ُالتي األفعال 
ُاألئ م ة ُ.(3)فيُعدد ُعلىُماُاستظهره ُبعض 

ِّتتعد ىِِّّ)ص(:ِّالنوع ِّ ِّتارة  الثالثِّعشر:ِّأفعال 
هاِّإلىِّمفعولينِّوتارة ِّالِّتتعد ىِّأصال ،ِّمثل:ِّ بنفس 

." "ِّو"ن ق ص  ِّ"ز اد 
المذكورة:ُُعشرُمنُاألنواعُ ُالثالثُ ُنوعُ )ش(:ُال

ُأن هاُتتعد ى ُشأن ها ُإلىُُ(5)تارةُ ُ(4)أفعال  بالُواسطة 

                                                                                   
ِّ"ن ِّقيل: ِّفإذا ،" ل ص  ِّفمعناه"خ  " ِّلزيد  ِّالتذييلِِّّ:صحت  ِّينظر: ِّعمليِّله. ل ص  خ 

ِّ.7/9والتكميل:ِّ

هِّ ي  تو  بنفسهِّولآلخرِّبحرفِِّّىِّلواحد ِّح"ِّأ نِّيتعد ِّص ِّاألصلِّفي:ِّ"ن ِِّّن ِّأوذكرِّابنِّدرس 

ل:ِّ"نصحت ِّ ي انِّبأن ِِّّالجر،ِّو األ  ص  هِّأ ب وِّح  سمعِّلمِّي ِِّّماِّزعمه ِِّّلزيدِّر أ يه".ِّورد 

ِّقلتِّو ِِّّفيِّموضع. ِّبـ"ن ِّقالِّالسيوطي: ا وص  ص  ِّم خ  ِّأ ظ نه  ِّم مكنِّح ِّص ِّال  ِّف إ ن ه  "؛

ِّ"شكرت ِّ ال: ِّي ق  ِّإ ذ  ِّأخواته، ِّب اق ي ِّو"وزنت ِِّّف ي ِّمعروفه"، ِّينظر:ِِّّل ه  ِّم اله". ل ه 

ِِّّ.3/7،ِّوالهمع:4/2088االرتشاف:ِّ

اِّوشكرت ِِّّ(ِّقدمِّالناسخِّفيِّ)ب(ِّعبارة:ِّ"شكرت 1ِّ) "ِّعلىِّعبارة:ِّ"نصحت ِِّّزيد  ِّلزيد 

اِّونصحت ِّ ".ِّزيد  "والعبارةِّفيِّ)ج(:ِّ"يقال:ِِّّلزيد  ِّلزيد  ت  ر  ك  ِّعمر ا"ِِّّ"ش  و"ِّنصحت 

ِّبكر ا".ِّ ِّوِّ"قصدت 

معناهِّظهورِِّّهِّعلىِّالفعلِّ"ِّظهر"؛ِّإذِّالشكر ِّيِّ"شكر"ِّبحرفِّالجرِّحمل ِّووجهِّتعد  ِّ

ِّو"ظهر ِّ ِّبالنعمة، ِّيتعد ِّاالعتراف ِّووجه ِّ" ِّ"شكر"، ِّفكذلك ِّجر، ِّبحرف ِّتعديه ِِّّي

ِّحمله ِّ م ِِّّبنفسه ِّ"ح  ِّالفعل ِّوهو ِّنظيره، ِّالجتماع ِّعلى " ِّينظر:ِّد  ِّالثناء. ِّفي هما

ِّ.7/9التذييلِّوالتكميل:ِّ

"ِّتبع اِّالبنِّهشام9/36ِّ(ِّينظر:ِّتاجِّالعروس:2ِّ) د  ،ِّوقدِّذكرِّالمؤل  فِّالفعلِّ"ِّق ص 

ِّ.25ِّفيِّشذورِّالذهب:ِّ

(3ِّ ِّالتسهيل: ِّشرح ِّفي ِّمالك ِّابن ِّمنهم: ِّالتذييل2/150ِّ( ِّفي ِّحيان ِّوأبو ،

ِّ ِّإن 7/10ِّوالتكميل: ِّوقيل: .ِِّّ ِّالتي ِّمفعول ِّاألفعال ِّإ ل ى ى ِّتارة ِِّّواحد ِِّّتتعد 

ِّوتارة ِّ ِّخمسة ِِّّبنفسها ِّأفعال ِّالجر ِّي قاس ِّت ِِّّمسموعة ِِّّبحرف ِّوال عليها،ِِّّحفظ

".ِّينظر:ِّالكلياتِّللكفوي: د  ،ِّو ع د  ن  ز  ال ،ِّوِّو  ،ِّوك  ر  ك  ،ِّوش  ح  ِّ.809ِّهي:ِّ"ن ص 

ِّإليه4) ِّالمشار ِّ)أ( ِّمن ِّالسقط ِّهنا ِّانتهى ِِّّفيِّ( ِّالصفحةِِّّ(12)حاشية من

ِّ.ِّالسابقة

ِّ.ِّ،ِّوالعبارةِّفيِّ)ب(:ِّ"ِّتارةِّتتعدى"(ج)"ِّمنِّتارة ِّ"ِّسقطت(5ِّ)

ُ ُأي: ُأصال ، ُتتعد ى ُال ُوتارة  الُ]مفعولين،
ُوالُُ(6)[تتعد ى ُغير هما، ُإلى ُوال ُمفعولين، إلى

"بواسطةُ  "،ُو"ز اد  ،ُ(7)،ُوالُبالُواسطة،ُمثل:ُ"ن ق ص 
ُ ي قال:ُ"ن ق ص 

ُالمُ(8) اُمال ه"،ُو"زاد  ُزيد  ت  "،ُو"ن ق ص  ال 
اُمال ه" ُزيد  ت  "،ُو"ز د  ُ.(9)المال 

ِّالنوع ِّ ِّإلىِِّّالرابع ِِّّ)ص(: ِّتتعد ى ِّأفعال  عشر:
ماِّبنفسها،ِّوإلىِّثانيهما:ِّتارة ِّ ل ه  مفعولين:ِّإلىِّأو 

ِّبحرف ِِّّكذلك، ِّأفعال:ِِّّوتارة  رة  ِّعش  ِّوهي الجر،
ِّو ع ا"، ِّو"د  ِّو"ه د ى"، ،" ت ار  ِّو"اخ  ،" ـر"،ِّ"أ م ر  ـت غ ف  "اس 

و ج"، ِّو"ز  ِّو"ك ن ى"، م ى"، ق"،ِّو"س  د  ِّو"ص 
ُ.(10)و"ع ـي ر"

المذكورة:ُُعشرُمنُاألنواعُ ُالرابعُ ُ)ش(:ُالنوعُ 
ُ ُمفعولين، ُإلى ُتتعد ى ُأنها ُشأن ها ُأفعال  لكن 

ي ها ُبالُواسطة ُُالمفعولُ ُإلىُ(11)تعد   األولُيكون 
ي ها ُ(13)[تارةُ ]الثانيُُإلىُالمفعولُ ُ(12)دائم ا،ُوتعد  

ُكذلك ُبواسطة ُُ،(14)واسطةُ ُبالُيكون  وتارة ُيكون 
رة ُأفعالُحرفُ  ُُ:(15)الجر،ُوهيُعش 

                                                           
ِّ(.ِّبمنِّ)ماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادة ِِّّ(6)

ِّ(ِّفيِّ)أ(ِّقدمِّالفعلِّ"زاد"ِّعلىِّالفعلِّ"نقص".7ِّ)

ِّلفظةِّ"ِّ(ِّسقطت8) ِّ(.ِّج)"ِّمنِّن ق ص 

(9ِّ)ِّ ِّينظر: ،ِّوشرحهِّالبن25ِّ،ِّوشذورِّالذهب:2/637ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:

ِّ.2/637ِّللجوجري:،ِّوِّشرحه1ِّ/462ِّهشام:ِّ

ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"غير"ِّبالغينِّالمعجمة،ِّوهوِّتصحيف.10ِّ)

ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"تعديتها".11ِّ)

ِّ.ِّةالسابقِّيةاشحنظرِّالت(12ِّ)

ِّ،ِّو)ج(.(ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادة ِّمنِّ)ب(13)

ِِّّسقطتِّعبارة:ِّ"بالِّواسطة"ِّمنِّ)ج(.(14ِّ)

ار،ِّت ِّ"اخ ِّفقط،ِّهي:ِِّّذكرِّابنِّعصفورِّمنهاِّستةِّأفعال ِّوِّ".ِّفعال(ِّ:ِّ"جفيِّ)ِّ(15)

قاسِّحفظِّوالِّي ِّ،ِّت ِّر"،ِّوبينِّأنهاِّمسموعة ِّم ِّا،ِّوأ ِّع ِّى،ِّوكن ى،ِّود ِّم ِّغفر،ِّوس ِّت ِّواس ِّ

"،ِّولكنهِّذكرِّبدال ِّ ى"ِّو"ع ـي ر  منهما:ِِّّعليها.ِّولمِّيذكرِّابنِّهشامِّالفعلين:ِّ"ه د 

صلهاِّأبوِّحي ِّ ".ِّوأو  ن  ز  ال "ِّو"و  ،ِّوذكراِّعشرِّفعال ِِّّيوطيِّإلىِّتسعة ِّانِّوالس ِّ"ِّك 
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اُاألول: ُزيد  ُ"أمرت  ُمثل: ،) ُ(1))أ م ر 
" ".(2)الخير  اُبالخير  ُزيد  ُ،ُو"أمرت 

اُُوالثاني: ُزيد  ُ"اخترت  ُمثل: ،) ت ار  )اخ 
." اُمنُالرجال  "،ُو"اخترتُزيد  ُالرجال 

"،ُ)ه دُ ُوالثالث: اُالطريق  ُزيد  ى(،ُمثل:ُ"هدي ت 
." اُإلىُالطريق  ُزيد  ُو"هديت 

اُوالرابع: ُزيد  ت  ُ"دعو  ُمثل: ع ا(، ُ(3))د 
ز ا" ا(4)ك ر  ُزيد  ت  ".ُ(5)،ُو"دعو  ز  ُبك ر 

(ُوالخامس: ف ر  ت غ  ُللا ُ(6))اس  ،ُمثل:ُ"استغفر ت 
ذنب ا"

(7)
ُللاُ  "ُ(8)،ُو"استغفرت  ُ.(9)منُذنب 

                                                                                   
األخفشِّالصغيرِّو اب نِّالطراوةِّقدِّأجازاِِّّرِّمنعِّالقياسِّعليها،ِّوأن ِّالجمهوِِّّأن ِّ

ِّلبسِّف يه ِّب شرطين:ِّأحدهما:ِّأنِّيت ع ي نِّالحرفِّ ِّف يِّكلِّم اِّال  ر  ذ فِّحرفِّال ج  ح 

و:ِّ"بريت ِِّّالمحذوف،ِّواآلخر:ِّأن ِّ اِّعلىِِّّيتعينِّمكانهِّن ح  ِّق ي اس  " ِّالسكين  ل م  الق 

ِّف ِّ ِّف إ ن ع ال، ِّاأل  ف  ِّالشرِّت ل ك  ِّأ حد ِّقد ِّأ و ِّطان ِّيجز. ِّلم ِّهم ا ِّالجمل:ِّينظر: شرح

ِّو1/279ِّ ،ِّ 4/2090ِّاالرتشاف: ِّوِّ، ِّالذهب: ِّشذور والهمع:ِِّّ،477شرح

3/15ِِّّ.ِّ

الفظةِّ"(ِّسقطت1ِّ) ِّمنِّ)ب(.ِِّّ"زيد 

(2ِّ ِّالشاعر: ِّقول ِّومنه )ُ ُ ُ ُِّ ِّ ِّبه ِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّ ت  ِّأم ر  ِّم ا ع ل  ِّفاف  ير  ِّالخ  ت ك  أم ر 

ِّ ذ ا ِّو  ِّم ال  ِّذ ا ت ك  ك  ِّت ر  د  ِّفق  ِّ ِّ . ب  ِِِِِِّّّّّّن ش  1/37ِّالكتاب: ِّوالمقتضب: ،2ِّ/

321ِّ.ِّ

ِّ(ِّبلفظِّ:ِّ"سعيدا".ِّج)و(ِّفيِّ)ب(3ِّ)

ِِِِِِّّّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:4ِِِّّّ)
ِِِّّّ ِّأ ك ن  ل م  ِّو  رو  اه اِّأ م ِّعم  ع ت ن يِّأ خ  .ُُِِّّد  اِّب ل ب ان  ِّل ه  ع  ض  ِّأ ر  اه اِّول م  ُُُُُُُُأ خ 

ِّ.1/282شرحِّالجملِّالبنِّعصفور:ُِّ

ِّ.(4)ِّيةشحانظرِّت(5ِّ)

ِّ.)أ(ِّلفظِّالجاللةِّ"هللا"،ِّوهوِّسهوزادِّناسخِّ(6ِّ)

ِِِِّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:7ِِّّ) يه  ص  ِّم ح  ت  ِّل س  ب ا ِّذ ن  ِّهللا  ت غ ف ر  ه ُُُِّأ س  ِّإ ل ي  ب اد  ِّالع  ب  ر 

ه ِّوالع م ل ِّ. ج  ِّ.2ِّ/321ِّ،ِّوالمقتضب:1/37ِّالكتاب:ُُُُُُُِّالو 

ِّمنِّ)ب(.ِّلفظةِّ"ِّهللا"(ِّسقطت8ِّ)

"ِّليسِّأصله ِّوةِّوالس ِّ(ِّذهبِّابنِّالطرا9) ر  ت غ ف  التعديةِّإلىِّالمفعولِِّّهيليِّإلىِّأنِّ"اس 

ِّتعديت ِّ ِّاألصل ِّبل ِّالجر، ِّبحرف ِّتعديت ِّالثاني ِّأما ِّبنفسه، ِّإليه ِّبــ"م ِّه "ِّن ِّه

ُمثُوالسادس: م ى(، ُالغالم ُ)س  ُ"سم يت  ل:
ا" ".(10)ف ر ج  ُالغالم ُبف ر ج  ُ،ُو"سم يت 

ُمثل:ُُوالسابع: ُالن ون، ُبتخفيف )ك ن ى(
" رو  ُعم  ُأب ا ا ُزيد  ت  ُبأب يُ(11)"كنو  ا ُزيد  ت  ُو"كنو  ،

." رو  ُعم 
ا"ُُوالثــــامن: اُهنــــد  ُزيــــد  و جــــت  (،ُمثـــل:ُ"ز  و ج  )ز 

." اُبهند  ُزيد  ت  ُو"زو ج 
ُبتخفيُوالتاسع: ) ق  د  ُمثل:ُ)ص  ال، ُالد  ف 

اُ ُزيد  ق ت  د  ُو"ص  ،" ُالحديث  ا ُزيد  ق ت  د  "ص 
ُ".(12)الحديثُ ب

(ُوالعاشر: ـي ر  ُمثل(13))ع  تُ (14)، ـي ر  ُ"ع  :(15)ُ
ه " اُسواد  تُ (16)زيد  ـي ر  ه ".ُ(17)،ُو"ع  اُبسواد  ُزيد 

ِّالنوع ِّ ِّالقلوب ِِّّالخامس ِِّّ)ص(: ِّأفعال  ِّعشر:
ِّعبارة ِّ ِّثانيهما ِّمفعولين، عنِِّّ/أ(7)ِّتنصب 

ِّخمسة ِِّّل،ِّوهياألو

                                                                                   
ِّ ِّوالخروجِّمنِّالذنب. ِّفلتضم نهِّطلبِّالتوبة، ،4ِّ/2090ِّاالرتشاف:ِّينظر:

ِّ.4ِّ/1736وتمهيدِّالقواعد:ِّ

ِّالع ظ ام ِِِّّّوسـ م ِِّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:10) ر   ب اِّب ش  ع  ِّك  ع ل .ُِِّّي ت  م ىِّالج  ِّي س  ِّأ ب وك  ان  ك  ُُُُُو 

ِّ.4/1735،ِّوتمهيدِّالقواعد:1/280ِّشرحِّجملِّالزجاجي:ِّ

ُِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:11) رو  ن ىِّأ م ِّع م  ِّت ك  ر اء  ف  م اِّص  .ِّو  اِّم ن ج الن  ه  ت ي  ق  ي  و  ِّس  أ ن  ُُُُُُُك 
ِّ.4/1735،ِّوتمهيدِّالقواعد:1/281ِّشرحِّجملِّالزجاجي:ُِّ

ِّالحديث".فيِّ:ِّ"ِّو)ج(ِّ(ب(ِّفيِّ)12)

ِّي13) ِّتصحيف. ِّوهو ِّالمعجمة، ِّبالغين ِّ"غير" :ِّ ِّ)ب( ِّفي ِّنظر( ِّاالرتشاف: :4ِّ/

ِّ.3/15ِِّّ،ِّوالهمع:2090ِّ

ِّسقطتِّعبارة:ِّ"عيرِّمثل"ِّمنِّ)ج(.(14ِّ)

ِّينظر:15) ِّبالغينِّالمعجمة،ِّوهوِّتصحيف. ِّ"غيرت" ِِّّ(ِّفيِّ)ب(: /4ِّاالرتشاف:

ِّ.3/15ِِّّمع:ِّ،ِّواله2090

ِِِِِّّّّّ(ِّومنهِّقولِّالنابغةِّالذبياني:16ِِّّ)
ِِّّ ِّ ِّ ِّ ي ت ه  ش  ِّخ  ي ان  ِّذ ب  ِّبن و ت ن ي ِّو ع ي ر  ِّ ِّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِّع ار  ِّمن  اك  ش  ِّأ خ  ِّب أ ن  ك  ل ي  ِّع  ِِِِّّّّو ه ل 

ِّ.4/1736ِِِِِّّّّّ،ِّوتمهيدِّالقواعد:3ِّ/76ِّالتذييل:ِّ

ِّ(.16ِّ)ِّيةشحانظرِّت(17ِّ)
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ال (ِِّّعشر ِّ (ِّو)خ  ب  ل م (ِّو)ح س  (،ِّو)ع  فعال :ِّ)ظ ن 
ر ى(،ِّ ِّو)د  ِّو)أ ل ف ى(، د(، ِّو)و ج  ِّو)ر أ ى( و)ز ع م (
ِّو)ت ع ل م(،ِّ ،) ِّو)ه ب  ع ل(، ِّو)ج  ا(، ج  ِّو)ح  ،) و)ع د 

ُ.(1)و)ق ال (
ُالنوعُ  ُاألنواعُ ُالخامس ُُ)ش(: ُمن ُعشر

ُأل ُالقلوب؛ ُأفعال  ُت سم ى ُأفعال  ُ(2)نُ المذكورة
ُأوُمنُقبيلُاليقينمعانيهاُإمُ  ،ُ(3)اُمنُقبيلُالظن  

ُالق لوب ُمتعل  قات  ُمن ُمنهما ُهذهُ(4)وكل  ُوعمل  ،
ُثانيهُ  ُمفعولين، ُنصب  ُعنُاألفعال  ُعبارة  ما

ُمنُ ُمنُالثانيُهوُالمراد  ُالمراد  األول،ُبمعنىُأن 
ُخمسةُ (5)األول ُفعال :ُ(6)عشرُ ُ،ُوهذهُاألفعال 

ا"."ظ نُ ُاألول: اُقائم  ُزيد  ُ"،ُمثل:ُ"ُظننت 
ـــــــر اُوالثـــــــاني: ُعم  ـــــــت  ل ـــــــم"،ُمثـــــــل:ُ"عل م  ُ(7)"ع 

ُمنطلق ا".
                                                           

(1ِّ ِّال  " ِّ"ظن  (ِّ ِّقائال: ِّهشام ِّابن  ِّاحترز ِّعرف،ِّ( ِّب م ع نى ِّال  ل م " ِّو"ع  ِّات هم ، ب م ع نى

د،ِّ ِّب م ع نىِّقص  ا"ِّال  ج  د،ِّو"ح  نِّأ وِّحق  ِّب م ع نىِّحز  "ِّال  د  ج  ِّمنِّالر أ ي،ِّو"و  و"ر أ ى"ِّال 

زع م"ِّو"خ ِّ "،ِّو"  ب  س  م"ِّب م ع نىِّى"ِّف يِّل غي ة،ِّو"هب"،ِّو"تعل ِّر ِّل"،ِّو"د ِّع ِّ"،ِّو"ج ِّال ِّو"ح 

ِّ ِّالذهب: ِّشذور ل م(. ِّنظرويُ.25اع  ِّالتسهيل: ِّالناظم:70ِّ: ِّابن ِّوشرح ،

ِّ.333ِّ،ِّواللمحةِّفيِّشرحِّالملحة:145ِّ

ِّ"من"ِّ.ِِّّ:ِّفيِّ)ب(زادِّ(2ِّ)

ِّمنِّالبحث.ِِّّمتنِّالصفحةِّالتاليةِّلِّالمؤلفِّالكالمِّفيِّذلكِّفيص  ِّف ِّ(ِّسي 3ِّ)

(4ِّ )ِّ ِّينظر: ِّالمسالك: 2/28ِّأوضح ِّوالتذييل: ِّالشافية6/56ِّ، ِّوالمقاصد ،

ِّ.1/358ِّ،ِّوالتصريح:2/452ِّللشاطبي:ِّ

ِّالمفعول ِّ ِّألن  ِّالقلوب ِّبأفعال م  يت ِّس  ل،ِِّّوقيل: ِّاألو  ِّعلى ِّبه ِّمحكوم  ِّفيها الثاني

ِّالكناش:ِِّّوالحكم ِّ ِّينظر: ِّبالقلب. ِّذلك ِّعن ِّفعب روا ِّعقلي، ِّأمر  ِّالشيء على

2/34.ِّ

ِِِّّّ.24،ِّوشرحِّقواعدِّاإلعراب:4/298ِّ،ِّوشرحِّالمفصل:152ِّينظر:ِّالمرتجل:ِّ(5ِّ)

ِّأفعال 6ِّ) ِّابنِّالخشِّالقلوبِّسبعة ِِّّ( ِّوالزمخشريِّفي152ِّابِّفيِّالمرتجل:ِّعند ،

ِّ 345ِّالمفصل: ِّشرحه: ِّفي ِّيعيش ِّوابن ِّو ِّفي4/318ِّ، ِّالحاجب ِّوابن ،

،333ِّ،ِّوجعلهاِّابنِّهشامِّعشرةِّفيِّاللمحةِّفيِّشرحِّالملحة:47ِّالكافية:ِّ

ِّ.2/35ِِّّ،ِّوتبعهِّصاحبِّالكناش:2/28ِّوأربعةِّعشرِّفيِّأوضحِّالمسالك:ِّ

اِّ(:ِّ"ِّ ج(ِّفيِّ)7) ِّ".زيد 

ـــــــث: ُبكـــــــر اُُوالثال ـــــــب ت  ـــــــل:ُ"حس  "،ُمث ـــــــب  س  "ح 
ُ.(8)صادق ا"

ُُوالرابــــــــع: ُالهــــــــالل  لــــــــت  "،ُمثــــــــل:ُ"خ  ــــــــال  "خ 
ا" ُ.(9)الئح 

ُب شـــــــر اُُوالخـــــــامس: ـــــــت  ـــــــم "،ُمثـــــــل:ُ"زعم  "ز ع 
ُ.ُ(10)ذايب ا"

ـــــــــُوالســـــــــادس: اُ"ر أ ى"،ُمث ـــــــــد  ُخال ـــــــــت  ل:ُ"رأي
ُ.(11)عالم ا"

ُالعلم ُنافع ا"ُوالسابع: ت  "،ُمثل:ُ"ُوجد  د  ُ.(12)"و ج 
ا".ُوالثامن: ُرافع  ُالزهد  ُ"أ ل ف ى"،ُمثل:ُ"ألفي ت 

اُُوالتاســــــــــع: ُســــــــــعد  ــــــــــت  ر ى"،ُمثــــــــــل:ُ"دري  "د 
ُ.(13)صادق ا"

ا ِّعمر اِّموافق  ت  "،ِّمثل:ِّ"عدد  ُ.(14)"والعاشر:ِّ"ع ـد 
                                                           

ِّر:ِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاع8)

ِّث اق ال ِِِِِِِّّّّّّّ ب ح  ِّأ ص  اِّإ ذ اِّم اِّالم ر ء  ب اح  ار ة ِِِِِِّّّّّّر  ِّت ج  ر  ي  ِّخ  ىِّوالج ود  ِّالت ق  ت  ب  س  ِّح 

ِّ.2/837،ِّوالمقاصدِّالنحوية:435ِّتخليصِّالشواهد:ِّ

ِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:9ِِّّ)
ت ط ا ِّي س  ِّال ِّم ا وم ك  ِّي س  ِّ ِّ ِّ ِّه و ى  ِّذ ا ف  ِّالط ر  ض  ِّت غ ض  ِّلم  ِّإ ن  ال ك  ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّإ خ  د  ِّالوج  ِّمن ع 

ِّ.1/543،ِّوالهمع:1/358ِّالتصريح:ِّ

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:10ِِِِّّّّ)
ب يب ا.ِِِِِّّّّّ ِّد  ِّي د ب  ي خ ِّم ن  ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّإ ن م اِّالش  ي خ  ِّب ش  ت  ل س  خا ِّو  ي  ُُُُُز ع م ت ن يِّش 

ِّ.1/536،ِّوالهمع:425ِّتخليصِّالشواهد:ِِّّ

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:11ِِِّّّ)
ِّهللا ِّأكبِّ اِِِِِّّّّّر أ ي ت  ن ود  ث ر ه مِّج  لة ِّوأ ك  او  ِِِِِِِِِّّّّّّّّّم ح  ِّك ل ِّشيء  ُُُُُُِّر 
ِّ.2/822،ِّوالمقاصدِّالنحوية:425ِّتخليصِّالشواهد:ِِّّ

ِّنصبال(ِّفيِّ)ب(:ِّ"نافع"ِّبالرفع،ِّو12ِّ) ِّا.ِّثاني ِِّّمفعوال ِِّّهصواب 

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:13ِِّّ)
ِّاغ ِِّّ ت ب ط ِِِّّّف إ ن  ِّف اغ  و  ِّي اِّع ر  د  ِّالع ه  ف ي  ِّالو  ر يت  ِِِّّّد  م يد.  ِّح  ف اء  ُِّت ب اط اِّب الو 

ِّ.2/824،ِّوالمقاصدِّالنحوية:2/545ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّ

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:14ِِِِّّّّ)
م .ِِِّّّ ِّفيِّالع د  ر يك ك  ل ىِّش  ِّفيِّالغن ىِِِِّّّّولكن م اِّالمو  ك  ر يك  ل ىِّش  دِّالمو  ِّت عد  ِّفال 

ِّ.2/829،ِّوالمقاصدِّالنحوية:431ِّتخليصِّالشواهد:ِّ
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ا"،ُمثلُوالحاديِّعشر: ج  ُعلي اُُ:"ح  ت  و  ج  ُ"ح 
ُ.(1)راجي ا"

"ُوالثــانيِّعشــر: ــب  ــكونُُ-"ه  ــاءُوس  بفــتحُاله 
اُوفي ا"-الباء ُسعيد  ُ.(2)،ُمثل:ُ"هب 

ُعــامر اُُوالثالــثِّعشــر: ــت  "،ُمثــل:ُ"جعل  ــل  ع  "ج 
ُمسافر ا".

"،ُبتشـديدُ ُوالرابعِّعشـر: ُ،المفتوحـةُ ُالـالمُ ُ"تعل ـم 
كونُ  (ُوس  ل ـم  (3)الميم،ُبمعنىُ)اع 

ُ،ُمثـل:ُ"ت عُ  ُأبـاك  ل ـم 
ُعط وف ا".

"ُوالخــامسِّعشــر: ُللا ُ(4)"ق ــال  لـــت  ،ُمثــل:ُ"ُق 
رء وف ا"

(5).ُ
ِِّّ)تنبيهات(:

مُاألول: ُاألفعالُ ُ(6)تقد  ُهذه ُلليقينُ إمُ ُأن  ُا
منهاُُ(7)الكالمُفيُذلك:ُأنُ ُن،ُوتحقيقُ اُللظُ وإمُ 

ُلليقينُ  ُإال ُيكون  ُال "،ُما د  ُ"و ج  ُأربعة: ُوهو ،
لُ  ُإالُو"أ ل ف ى"،ُو"ت ع  ر ى"،ُومنهاُماُالُيكون  "،ُو"د  م 

                                                           
ِِِِّّّّقولِّالشاعر:ِِِِِّّّّّ(ِّومنه1ِّ)

ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ ِّم ل م ات.  ِّيوم ا ِّب نا ِّأ ل م ت  ِّحت ى ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ة  ِّث ق  ا ِّأ خ  رو  ِّع م  ِّأ ب ا و ج  ِّأ ح  ت  ن  ِّك  ِِِِّّّّق د 

ِّ.1/536ِّ،ِّوالهمع:141ِّشرحِّابنِّالناظم:ِّ

ِِِِّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:2ِِِِّّّّ)
ِِِّّّ ال د  ن يِّأ ب اِّخ  ر  ِّأ ج  ل ت  ر أ ِِِِِِّّّّّّف ق  ن يِّام  ب  ِّف ه  ِّه ال ك اِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّوإ ال 

ِّ.2/831،ِّوالمقاصدِّالنحوية:442ِّتخليصِّالشواهد:ِِّّ

ِِِِِّّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:3ِِِّّّ)

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ و  ه ا ِّع د  ر  ِّق ه  س  ِّالن ف  اء  ف  ِّش  ِّت ع ل م  ِّوالم ك ر.ِِِّّّ ل  ي  ِّالت ح  ِّفي ِّب ل ط ف  ب ال غ  ِِِِِّّّّّف 
ِّ.9ِّ/129ِِِّّّ،ِّوخزانةِّاألدب:2ِّ/923ِّشرحِّشواهدِّالمغني:ِّ

ِّالفعلِّبينِّالمؤل  ِّ(ِّسي 4ِّ) ِّلهذا ه اِّفِّعلةِّعد   معِّأنهِّليسِّ-القلوبِّمنِّأفعال ِّواحد 

ِّ.49ِّلتحقيق:ِّص:ِّفيِّالتنبيهِّالسادس،ِّفيِّاِّ-اِّمنهاِّعندِّالنحويينمعدود ِّ

بلفظ:ِّ"رؤف ا"ِّبهمزةِّفوقِّالواو،ِّوهوِّأحدِّثالثةِِّّ(ج)وفيِّ)ب(ِّ:ِّ"أكبر".ِّوفيِّ)أ(ِّ(5ِّ)

ِّ.16ينظر:ِّقواعدِّاإلمالءِّلهارون:ِّهاِّماِّأثبته.ِّمها،ِّأرجح ِّمذاهبِّفيِّرس ِّ

مِّذلكِّفي6ِّ) ِّ.بحثصفحةِّالسابقةِّمنِّاللمتنِّا(ِّتقد 

ِّمنِّ)ب(.ِِّّ"أن ِّ"فظةِّل(ِّسقطت7ِّ)

ُ،" ُو"ع د  ا"، ج  ُو"ح  ،" ل  ع  ُ"ج  ُخمسة: ُوهو ، للظن  
ُو" ،" ُيكونُ (8)"ز ع مُ و"ه ب  ُما ُومنها ،ُُ ُللظن   تارة 
ُلليقينُ  ُالباقيوتارة  ُوهو ُوسيأتيُُ(9)، ،" ُ"قال  إال

ُشاء ُللا ُتعالىُالكالمُ  ُ.(10)عليهاُإن 
أنهمُي عب  رونُُ(11)نعادة ُالن حوي  يُجرتُ ُالثاني:

ُُالفعلُ ُبلفظُ  ُيشمل  ُما ُبه ُوي ريدون الماضي،
ُاألمر،ُوغير ه ما ُالمضارع،ُوفعل  ُ.(12)الفعل 

ليمُالثالث: ُس  ُبني ُ/ب(7)ُاستعمالُ ُ(13)لغة 
ُمطلق ا،ُُالقولُ ُلفظُ  سواء ُ:ُ(14)أيمثلُلفظُالظ ن  
ُولغةُ (16)الُوُ أُالماضيُ(15)الفعلُ ُبلفظُ ُكانُ  ،ُ
ُكانُُالعربُ ُبقي ةُ  ُإذا " ُ"ظ ن  ُلفظ ُمثل استعمال ه

                                                           
مِّذكرهاِّفيِّأفعالِّاليقين.(ِّفيِّ)ب(ِّ:8ِّ) ِّمنِّالناسخ؛ِّلتقد  ِِّّ"تعلم"،ِّوهوِّسهو 

ِّاِّيغلب ِّم"،ِّواآلخر:ِّملليقين،ِّوهوِّ:ِّ"رأيِّوعل ِِّّكونه ِِّّوهوِّنوعان:ِّأحدهما:ِّماِّيغلب ِّ(9ِّ)

،ِّوحس ِّ ِِّّ.2/28ب،ِّوخال".ِّينظر:ِّأوضحِّالمسالك:ِّكونهِّللر جحان،ِّوهوِّ:ِّ"ظن 

،ِّوسيأتيِّالحديثِّعنهاِّو)ج(ِّشاءِّهللاِّتعالى"ِِّّمنِّ)ب(ِّ(ِّسقطتِّجملةِّ"إن 10ِّ)

ِّ.صفحةِّالتاليةِّمنِّالبحثالمتنِّفيِّ

(11ِّ ِّالمفصل: ِّشرح ِّفي ِّيعيش ِّابن :ِّ ِّمنهم ِّالمقاصد4/335ِّ( ِّفي ِّوالشاطبي ،

ِّ 2/452ِّالشافية: ،ِّ ِّالتصريح: ِّفي ِّخالد ِّفي1/287ِّوالشيخ ِّواألشموني ،

ِّ.1/285ِِّّشرحه:ِّ

ِّفكل 12ِّ) ِّوالمصدر، ِّالمفعول، ِّواسم ِّالفاعل، ِّاسم ِّوهو: ِّتعمل ِّ( ماضيها،ِِّّعمل ِِّّها

اِّقائم ا"،ِّو"مررت ِِّّفتنصب ِّ ِّزيد  ِّمفعولينِّهماِّفيِّاألصلِّمبتدأِّوخبر،ِّتقول:"أناِّظان 

ِّقا ا ِّزيد  ِّظنك ِّو"أعجبني ِّقائم ا"، ِّأبوه ِّمظنون  ِّينطبق ِّبرجل  ِّوهذا ِّكلِِّّئم ا"، على

ِّ.1/285م".ِّينظر:ِّشرحِّاألشموني:ِّ"ِّو"تعل ِّب ِّاألفعال،ِّماِّعداِّفعلي:"ه ِّ

إلىِّسليمِّبنِّمنصورِِّّ(ِّإحدىِّالقبائلِّالعربيةِّالمعروفةِّحسبا ِّونسبا ،ِّت نسب 13ِّ)

ُإلىِّمعدِّبنِّعدنان،ِّومنازلهمِّبينِّمكةِّوالمدينة.ِّالذيِّينتهيِّنسبه ِّ

ِّالقديِّ ِّالعرب ِّقبائل ِّمعجم ِّينظر: ِّوالحديثة: ِّاللغة2/543ِّمة ِّتلك ِّونسبتِّإليهم .

ِّ ِّالشافية: ِّالكافية ِّشرح 2ِّفي: /567ِّ ِّالناظم: ِّابن ِّوشرح ،152ِّ،

ِّ.4/2127ِّواالرتشاف:ِّ

ِّ.لفظةِّ"أي" (ج)زادِّفيِِّّ(14)

ِّ.الفعل"زادِّفيِّ)ج(ِّلفظةِّ"ِّ(15)

كانِّمضارع اِّأمِّأمر ا،ِّأمِّاسمِّفاعل،ِّأمِّمصدر اِّ.ِّينظر:ِّشرحِّالكافيةِِّّو(ِّأي:ِّأ16)

ِّ.2ِّ/58ِّ،ِّوشرحِّابنِّعقيل:2ِّ/567ِِّّالشافية:
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الُُبشروطُ ُخاصة ،ُلكنُ ُالمضارعُ ُ(1)الفعلُ ُبلفظُ 
ُبيان هاُ ُيليق 

ُ.(2)بهذاُالم ختصر
ُالظ نُُالقولُ ُلفظُ ُاستعمالُ ُالرابع: ُلفظ مثل

ُليس ُ ُالمذكورتين ُاللغتين ُمن ُكل   علىُُعلى
ُسبيلُ ُسبيلُ  ُبلُعلى ُفكماُ(3)الجوازُالوجوب، ،
ُاللغُي قالُ  ا(4)األولىُةُ على ُقائم  ا ُزيد  ُ"قلت  :(5)ُ"

ُي قالُ  ُسبيلُ كذلك ُعلى ُقائم " ُزيد  ُ"قلت  :(6)ُ
(7)الحكاية

ُي قالُ  ُوكما ُالثانيةُ، ُاللغة :ُ(8)على

                                                           
ِّ.ِّ(15تنظرِّحاشيةِّ)ِّ(1)

ِّالش 2ِّ) ِّتلك ِّأن ِّ( ِّالنحويين: ِّأكثر ِّعند ِّأربعة ِّومصدر ِِّّروط ِّالمضارع، ِّبلفظ اِّيكون

ِّفصلِّبينهما.ِّيقعِّبعدِّاستفهام،ِّوأالِّي ِِّّبتاءِّالخطاب،ِّوأن ِّ

،ِّوِّشرحِّشذور2/65ِّ،ِّوأوضحِّالمسالك:2/566ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّينظر:ِّ

ِّ.2/58،ِّوشرحِّابنِّعقيل:488ِّالذهب:

ِّبالالمِّلمعمول.ِّينظر:ِّهيليِّأنهِّزادِّشرط ِّبِّإلىِّالس ِّس ِّون ِّ ا،ِّوهوِّأالِّيكونِّمتعدي ا

ِّ.1ِّ/385ِّ،ِّوالتصريح:4/200ِّ،ِّوتعليقِّالفرائد:4/2128ِّاالرتشاف:ِّ

صِّالمضارعِّللحالِّدونِّاالستقبال.ِّاِّآخر،ِّوهوِّأنِّيتخص ِّهِّشرط ِّوزادِّابنِّمالكِّوولد ِّ

ِِّّ.152،ِّوشرحِّابنِّالناظم:2/95وشرحِّالتسهيل:ِِّّ،73ينظر:ِّالتسهيل:ِّ

،ِّوتعليقِّالفرائد:1/570ِّ،ِّوتوضيحِّالمقاصد:4ِّ:2129ِّاالرتشاف:ِّينظر:ِّ(3ِّ)

ِّ.2/666ِّ،ِّوِّشرحِّالشذورِّللجوجري:4/200ِّ

ليم،ِّوهيِّإجراءِّالقولِّم 4ِّ) ِّا،ِّدونِّقيدِّأوِّشرط.ِّجرىِّالظنِّمطلق ِّ(ِّلغةِّبنيِّس 

(5ِّ ِّلفظة ِّسقطت ِّون ِِّّ"قائم ا"( ِّ)ب(. ِّمن ِّم ِِّّالمفعوالنِّإجراء ِّصب جرىِّالظنِّللقول

ِّا،ِّدونِّشروط،ِّوتلكِّلغةِّبنيِّسليم،ِّكماِّسبق.مطلق ِّ

ِّ(.ِّج"ِّمنِّ)سبيلسقطتِّلفظةِّ"ِّ(6)

ِّاللفظِّأوِّالجملةِّعلىِّوجههِّدونِّتقديم 7ِّ) ِّالحكاية:ِّإيراد ِّأوِّتغييرِِّّ( أوِّتأخير،

ِّ.91،ِّوالتعريفات:300ِّحركةِّأوِّتبديلِّصيغة.ِّينظر:ِّشرحِّالحدود:ِّ

ِّاللفظينِّمرفوعينِّبعدِّدخولِّفعلِّالقولِّكماِّكاناِّقبلِّدخوله.ِّوالمراد:ِّبقاء

م ِّروطِّالتيِّالقولِّمجرىِّالظنِّبالش ِِّّ(ِّلغةِّبقيةِّالعرب،ِّوهيِّإجراء 8ِّ) ُذكرهاِّفيتقد 

ِّ(.1ِِِّّّ)ِّحاشية

اأ" ُقايم  ا ُزيد  (9)"؟تقول 
ُي قالُ  ُكذلك ،ُ ُزيد  ُ"أتقول  :

اُالحكايةُ ُ(10)[سبيلُ ]ُقايم "؟ُعلى ُ.(11)أيض 
ُلفظُ ُالخامس: ُفيُاستعمال  القولُُالُي شترط 

ُلمعنىُ ن ا ُم تضم   ُيكون  ُأن  ُالظن   ُلفظ  مثل
ُ(12)الظن ُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ:(14)اعرالشُ ُ(13)الق،

ين ا ِّف ط  ال  ج  ِّر  ن ت  ك  ِّو  ِّق الت 
ِّهللا ِّ ـر  ر ائين اِّه ـذ اِّل ع م  ُ(15)إ س 

                                                           
ِّن 9ِّ) ِّم ِّ( ِّللقول ِّإجراء  ِّالمفعوالن ِّالقولِّصب ِّفعل ِّالستيفاء ِّوذلك ِّالظن، جرى

ِّالشروط.

ِّ(.ِّج)منِِّّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّ(10)

ِّاللفظينِّمرفوعينِّعلىِّالحكايةِّبعدِّدخولِّفعلِّالقول،ِّمعِّاستيفائه ِِّّ(ِّببقاء 11ِّ)

ِّويِّقولِّالشاعر:ِِِِِِِِِّّّّّّّّّالوجهينِّالجائزين،ِّولذلكِّر ِِّّشروطِّاإلعمال،ِّوذلكِّأحد ِّ

ِّي ثقل ِّع اتقيِِِِّّّّع المِّتق ِّ مح  ِّإذاِّالخيل ِّكر ت ِّإذ ِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّول ِّالر  ِّاِّأ ناِّل مِّأ طع ن 

روط،ِّورفعهِّفعلِّالقولِّالستيفاءِّالش ِِّّمح"ِّعلىِّإعمال ِّن:ِّنصبِّ"الر ِّبوجهينِّجائزي

ِّروط؛ِّألنهِّاألصل.ِّعلىِّالحكايةِّوعدمِّإعمالِّفعلِّالقولِّمعِّاستيفائهِّالش ِّ
ِّ.1ِّ:285،ِّوالتصريح:4/200ِّ،ِّوتعليقِّالفرائد:2/568ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّينظر:ِّ

ِّأن 12ِّ) ِّالجمهور ِّمذهب ِّم ِِّّ( ِّيجرى ِّالقولِّال ِّفي ِّالظن نِّضم ِّتالعملِّحتىِّيجرى

ليميةِّوغيرها،ِّوذهبِّاألعلمِّوابنِّخروفِّوصاحبِّالبسيطِّإلىِّأنهِّمعناهِّفيِّاللغةِّالس ِّ

،ِّوتعليق4/2129ِّاِّمعناه.ِّينظر:ِّاالرتشاف:ِّلمِّيكنِّمتضمن ِِّّجراهِّفيِّالعملِّوإن ِّيجرىِّم ِّ

ِّوقدِّخالفِّالمؤلفِّالجمهور،ِّواختارِّرأيِّبعضِّالنحويين.ِّ.3/200الفرائد:ِّ

،ِّقالِّ"ِّمنِّ)ب(سقطتِّعبارة:ِّ(13ِّ) ِّيكونِّمتضم  ن اِّلمعنىِّالظن   ِّأن  ِّ.،ِّو)ج("ِّالظن  

ِّبهِِّّمنِّالشاعر؛ِّألن ِِّّلمؤلفِّالتعبيرِّبالراجزِّبدال ِّاألولىِّبا(ِّكان14ِّ) المستشهد

وجاءِّبالِِّّ،2ِّ/884سبِّهذاِّالرجزِّألعرابيِّفي:ِّالمقاصدِّالنحوية:ِّون ُِّرجز.

ِّ ِّالتسهيل: ِّشرح ِّفي: 2/95ِّنسبة ِّالناظم: ِّابن ِّوشرح ِّوتخ152، ليصِّ،

ِّ.1/566ِِِّّّ،ِّوالهمع:1/385،ِّوالتصريح:456ِّالشواهد:ِّ

ِّلغةِّفيِّ"إسرائيل"ائ ِّر ِّس ِّا،ِّو"إ ِّي ِّكذ(ِّاللغة:ِّ"فطين ا":15ِّ) ِّقالِّالجواليقيِّفيِِّّين" كما

،ِّونصبِّأوال ِِّّ"ِّمفعوال ِّوالشاهد:ِّنصبِّ"هذا"ِّبـ"قالت ِِّّ)دارِّالقلم(.106المعرب:ِّ

هِّمعناه،ِّنالظنِّمعِّعدمِّتضم ِّجرىِّا،ِّعلىِّإجراءِّالقولِّم ِّثاني ِِّّرائينا"ِّمفعوال ِّ"إس ِّ

.ِّألن ِّ ت  ِّاعتقد  ِّحج ِِّّمعناه: ِّوال ِّعصفور: ِّابن ِّفيهقال ِّيكون ِِّّ؛ة ِّأن ِّالحتمال

ِّو" ِّمبتدأ، ِّإسرائيل،ِّ "هذا" ِّبني ِّمسخ ِّأي: ِّمضاف، ِّتقدير ِّعلى "ِّ ر ائ ين إ س 

ه؛ِّألنهِّغيرِّإليهِّعلىِّجر  ِِّّذفِّالمضافِّالذيِّهوِّالخبر،ِّوبقيِّالمضاف ِّفح ِّ

ِّالتأويل ِّمامينيِّبأنهِّالِّي ِّهِّالد ِّرد ِّجمة.ِّوِّللعلميةِّوالع ِِّّمنصرف ِّ اِِّّجديِّهذا شيئ 
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ادس: ُالفعلُ ُالس  ُلهذا "أ ُُ–ع د  ي ُ"ق ال  ني: ُ-ع 
ُلي سُعندُالن حوي  ين،ُمعُأنهُ(1)لوبمنُأفعالُالقُ 
ُمنها ا ود  ُُ-معد  ُفي هُاستعمالُ ُ(2)[حالة]حت ى

ُ.(4)علىُالت غليبُ(3)مبنيُ ُ-م ضم ن اُمعنىُالظن ُ 
ِّالنوع ِّ ادس ِِّّ)ص(: ِّأفعالِِّّالس  عشر:

ِّمفعولينِّثاني ِّ ِّتنصب  ِّكذلك،ِّوهيِّالت صيير، هما
ع ل (،ِِّّ:(5)أفعالِّثمانية ِّ ِّو)ج  ،) ار  ِّو)أ ص  ،) ي ر  )ص 

ِّو ،) د  ذ (و)ر  ِّو)ت خ  ِّو)ات خذ (، ،) ك  ،ِّ(6))ت ر 
.) ُو)و ه ب 

ُالنوعُ  ادس ُُ)ش(: ُاألنواعُ ُ(7)عشرُالس  ُمن
ما ُمفعولينُثانيه  ُعمل هاُنصب  ُ(8)المذكورة:ُأفعال 

                                                                                   
ينظر:ِّالجزئينِّبالقولِّمطلق اِّلغةِّسليم.ِِّّنصب ِِّّمعِّنقلِّسيبويهِّعنِّأبيِّالخطابِّأن ِّ

ِّ.1/385،ِّوالتصريح:2ِّ/885ِّ،ِّوالمقاصدِّالنحوية:4ِّ/196ِّتعليقِّالفرائد:ِّ

هِّ-عليه،ِّوكماِّصر حِّهوِّفيماِّاط لعت ِِّّ–المؤل  فِِّّ(ِّانفرد 1ِّ) اِّخمسةِّعشر،ِّوقدِّبعد  

ِّ(.6)حاشيةِِّّ،46القولِّفيِّعددهاِّفيِّص:ِِّّسبقِّتحقيق ِّ

ِّ)أ(،ِّوقدِّاستدركتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.ِّمنِّماِّبينِّالمعقوفتينِّساقطِِّّ(2)

ِّ"يبنى".:ِّ(ِّفيِّ)أ(3)

هِّفعلِّالقولِّمنِّأفعالِّالقلوب،ِّوموافقة ِِّّ(ِّأرىِّمخالفة 4ِّ) جمهورِِّّالمؤلفِّفيِّعد  

ِّألن ِّ ِّمجمع ِِّّالنحويين؛ ِّالقلوب ِّمطلق ِّعلِّأفعال ِّالمفعولين ِّنصبها ِّكلِّى ِّعند ا

عندِِّّفيه،ِّفيعمل ِِّّم،ِّبخالفِّفعلِّالقول،ِّفمختلف ِّومحت ِِّّالعرب،ِّوعملهاِّواجب ِّ

ِّوعمله ِّ ِّبشروط، ِّالعرب ِّجميع ِّوعند ِّشروط، ِّبال ِّجائزين،ِِّّسليم ِّأمرين أحد

ِّأصلهماِّالحكاية.ِّ

ِّ ِّينظر: 4/2129ِّاالرتشاف: ِّالفرائد: ِّوتعليق ِّالذهب4/201ِّ، ِّشذور ِّوشرح ،

ِّ.2/663ِّللجوجري:ِّ

ِّ.ِّ:ِّ"مثل".ِّوهوِّسهو(ج)ِّزادِّفيِّ(5)

ذ ".6) ذ "ِّعلىِّالفعلِّ"ات خ  مِّالفعلِّ"ت خ  ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّقد 

ِّ(.جمنِّ)ِّ"عشرلفظةِّ"(ِّسقطت7ِّ)

ماِّ"ِّمنِّ)ب( (ِّسقطتِّلفظةِّ"8) ِّ(.ج)وِّثانيه 

ما ل ه  ُأو  ُعن ُعبارة  ما ُثانيه  ُأي: ُوهيُ(9)كذلك، ،
ُ:(10)ثمانية ُأفعال

ف ا".ُاألول: ز  ُخ  ين  ُالط   ي رت  "،ُمثل:ُ"ص  ي ر  ُ"ص 
ـاني:وِّ ــــ "ُالث ـــــار  ـــــة ُ(11)"أ ص  ُالفض  ـــــر ت  ُ"أ ص  ـــــل: ،ُمث

ُخاتم ا".
"ُوالثالـــــــث: ــــــــل  ع  ل ن ـــــــاه ُُ﴿ُ،ُمثـــــــل:(12)ُ"ج  ع  ف ج 

ُ.(13)﴾ي ب اءُ 
ـــع: ــــذ "،ُمثـــل:ُُوالراب يمُ ُ﴿"ات خ  ـــر اي  ـــذ ُللا ُإ ب  ُو ات خ 

ل يالُ  ُ.(14)﴾خ 
ـذ "،ُمثل:ُُوالخامس: ذ تُ ُ﴿"ت خ  ل ي ه ُُ(15)ل ت خ  ُع 

                                                           
ِّالمراد ِِّّ:(ِّشرحِّالمؤل  فِّذلكِّسابقاِّبقوله:ِّ)ِّبمعنى9) منِِّّمنِّالثانيِّهوِّالمراد ِِّّأن 

ِّ.46ِّق:ِّصِّاألولِّ(.ِّالتحقي

(10ِّ )ِّ ِّينظر: ِّالناظم: ِّابن 145ِّشرح ِّالهمع: ِّو ِّفي1/544ِّ، ِّتسعة ِّوهي ،

ِّ ِّ"أكان"71التسهيل: ِّبزيادة: ِّوِّ، ،ِّ ِّالذهب: ِّشذور ِّفي: ِّوسبعة25ِّخمسة ،

ِّ ِّالشافية: ِّالكافية ِّشرح 2/548ِّفي: ِّعقيل: ِّابن ِّوشرح ِّوشرح2/28ِّ، ،

ِّ،1/349ِّاألشموني:ِّ

(11" ار  "ِّمنقوالنِّمنِّ"ص  ار  "ِّو"أ ص  ي ر  و اتِّ"ك ان ِّمنِّأ ِِّّ-(ِّ"ص  بالتضعيفِّوالهمز.ِِّّ-خ 

ِّ.1/544ينظر:ِِّّالهمع:ِّ

ِّاعتقد،ِّأوِّأو 12ِّ) ِّبمعنى:ِّصي ر،ِّالِّبمعنى: ِّأوِّأو ِّ( ِّأوِّأنشأ.ِّجب، ِّأوِّألقى، جد،

ِّ.1/544،ِّوالهمع:145ِّينظر:ِّشرحِّابنِّالناظم:ِّ

"ِِّّر"،ِّوالهاء ِّ.ِّو"جعل"ِّبمعنىِّ"صي 23ِّ(ِّسورةِّالفرقان:13ِّ) مفعولهِّاألول،ِّو"هباء 

ِّ.1ِّ/367".ِّينظر:ِّالتصريح:ِّاء ِّب ِّ،ِّو"منثور ا"ِّنعتِّ"ه ِّمفعولهِّالثاني

"ِّمفعولِّثان.125ِّ(ِّسورةِّالنساء:14ِّ) ينظر:ِّ.ِّفـ"إبراهيم"ِّمفعولِّأول،ِّو"خليال 

ىِّإلىِّمفعولِّيتعد ِِّّخذ"ِّتارة ِّ"ات ِِّّ.ِّوذهبِّالفارسيِّإلىِّأن 1ِّ/367ِّالتصريح:ِّ

ىِّإالِّإلىِّتعد ِّىِّإلىِّمفعولين،ِّوذهبِّابنِّبرهانِّإلىِّأنهِّالِّييتعد ِِّّواحد،ِّوتارة ِّ

ِّ.6/41ِّ،ِّوِّالتذيلِّوالتكميل:4/2103ِّمفعولين.ِّينظر:ِّاالرتشاف:ِّ

ِّعنهاِّذفتِّالهمزةِّلفظ ِّل"،ِّولكنِّح ِّع ِّت ِّخماسيِّعلىِّوزنِّ"اف ِِّّ(ِّهذاِّفعل 15ِّ) اِّاستغناء 

ِّنحو:ِّ ِّثبوتها ِّاالبتداء ِّعلى ِّالمبني ِّالخط ِّوقياس ِّعليها، ِّالداخل بالالم

ذ وك(،ِّلكنهاِّحذفتِّمنِّالمصاحفِّإشا ت خ  إلىِّالقراءةِّاألخرىِّفيه،ِّوهيِِّّرة ِّ)ال 

،ِّوالِّوجودِّ-بفتحِّالتاءِّالمخففةِّوكسرِّالخاء-ابنِّكثيرِّوأبيِّعمروِِّّقراءة ِّ

ق ر أ 119ِّماض.ِّدليلِّالحيران:ِِّّ؛ِّألنهِّثالثي ِّ-علىِّقراءتهماِّ-للهمزةِّفيه .ِِّّو 
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ر ا ُ.(1)﴾أ ج 
"،ُمثل:ُُدس:والسا ُُ﴿"ر د  د  ُب ع  ُم ن  ون ك م  ُي ر د  ل و 

ُإ يمان ك مُ 
ُ.(2)﴾ك ف ارا ُ

اُذاُُوالســــــابع: ُزيــــــد  ــــــت  "،ُمثــــــل:ُ"ُترك  "ت ــــــر ك 
" ُ.(3)مال 

ُعمــــــــر اُُوالثــــــــامن: ــــــــت  "،ُمثــــــــل:ُ"و ه ب  ــــــــب  "و ه 
ُ.(4)صديق ا"

ابع ُِّ/أ(8) ِّالس  ِّالنوع  ِّأفعال ِِّّ)ص(: عشر:
ِّاألو ِّ ِّغير ما ِّثانيه  ِّمفعولين ِّمثل:ِّتنصب  ل،

ا( (.(5))أ ع ط ى(،ِّو)ك س  ت ب  ت ك  ُ،ِّو)اس 
ابعُ ُ)ش(:ُالنوعُ  ُالمذكورة ُُالس  عشرُمنُاألنواع 

ماُغيرُاألول،ُ ُمفعولينُثانيه  ُعمل هاُنصب  أفعال 
ُمنهما ُبالث اني ُالمراد  ُأن  ُُ(6)بمعنى ُالمراد  غير 

                                                                                   
ذ ت" م اِّف إ ِِّّن اف عِّوعاصمِّو اب نِّع امرِّوحمزةِّوالكسائىِّ"لت خ  ِّع اص  ن ه ِّباإلدغام،ِّإ ال 

ِّ.425ِّ،ِّوحجةِّالقراءات:396ِّلمِّي دغمِّمثلِّاب نِّكثير.ِّينظر:ِّالسبعة:ِّ

ِِِِِّّّّّندبِّالهذلي:ِِِِِّّّّّ.ِّومثالهِّأيضاِّقولِّأبيِّج 77ِّ(ِّسورةِّالكهف:1ِّ)
ون ي. ز  ِّل ي ع ج  از  ج  واِّف يِّالح  ف ر  ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّو  ل يال  ِّإ ث ر ه مِّد  ِّغ ر از  ت  ذ  ِّت خ 

ِِِّّّ.2/82شرحِّالتسهيل:ِّ

ِّالبقرة:2) ِّسورة ِّأولهما:109ِّ( : ن  ع ول ي  ِّم ف  ِّونصب ، ي  ر  ِّي ص  ِّب م ع ن ى ِّه ن ا " د  ِّو"ي ر  .ُ

،ِّوض ِّ اال  ِّح  م  ه  ِّب ع ض  ب ه  ر  ِّأ ع  ق د  ار ا"،ِّو  ،ِّو الث ان يِّ"ك ف  ط اب  ِّال خ  م ير  عفِّذلكِّبأنِّض 

ِّي ِّ ِّال  ِّو ه ذ ا ا، ه  ِّع ن  ت غ ن ى ِّم س  ال  ِِّّاالستغناء ِِّّمكن ِّال ح  ِّهنا. ِّعنه البحرِّينظر:

ِّ.1/558ِّالمحيط:

(،ِّوقولِّالشاعر:3ِّ) ِّي م وج ِّف يِّب ع ض  م ئ ذ  ِّي و  م  ه  ن اِّب ع ض  ك  ت ر  ِّ(ِّومنهِّقولهِّتعالى:ِّ)و 

ار ب ه.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِّش  ح  ت غ ن ىِّعنِّالم س  وم ِّواس  اِّالق  ت ه ِِِِِِِِِّّّّّّّّّأ خ  ك  ت ه ِّحت ىِّإذاِّماِّت ر  ب ي  ور 

ِّ.1/362ِّ،ِّوشرحِّاألشموني:443تخليصِّالشواهد:ِّ

ك"،ِّأي:ِّصي رني،ِّوحكىِّابنِّاألعرابيِّعنِّقولهمِّفيِّالد ِِّّ(4) عاء:ِّ"و ه ب ن يِّهللا ِّفداء 

ِّ.1ِّ/366،ِّوالتصريح:1/558وهوِّقليل.ِّينظر:ِّتوضيحِّالمقاصد:ِّ

(5ِّ ِّفي )ِّ ِّالنسخ ِّرسمهاِّجميع ِّوالصواب ، ِّياء  ِّاللينة ِّاأللف ِّبرسم ِّ)كسى(، بلفظ:

ا.ِّينظر:ِّأدبِّالكاتب:ِّ ِّ.26ِّ،ِّوقواعدِّاإلمالءِّلهارون:255ألف 

ِّ(.جمنِّ)"ِّمنهما لفظةِّ"(ِّسقطت6ِّ)

ا"(7)باألول "،ُ(8)،ُمثل:ُ"أ ع ط ى"،ُو"ك س  ت ب  ت ك  ،ُو"اس 
ُ"أ ع ط ي تُ تقولُ  ر اُُ(9): ُعم  ت  و  ُو"ك س  ر هم ا"، ُد  ا زيد 

ُبكر اُكتاب ا". ت ب ت  تك  ا"،ُو"اس  ُقميص 
ُاألفعالُ ُ)تنبيه(: يةُ ُ–هذه ُالم تعد   ني: إلىُُأع 

ماُغيرُاألولُمفعولينُ  محصورة ،ُُ(10)غيرُ ُ-ثانيه 
ُ ز م ُبذلكُبعض  ُ.(11)الم حق  قينُكماُج 

ِّالثامن ِّ ِّ(12)عشرِّ)ص(:ِّالنوع  ِّ:ِّأفعال  تنصب 
ِّمفاعيل ل م"،ِِّّ،(13)ثالثة  ِّ"أ ع  ِّأفعال: ِّسبعة  وهي

ب ر"،ِّ ِّو"خ  ،" ب ر  ِّو"أ خ  ِّو"ن ب أ "، ب أ "، ِّو"أ ن  و"أ ر ى"،
." د ث  ُو"ح 

ُالثامنُ  ُالنوع  ُاألنواعُ ُ)ش(: ُمن ُالمذكورةُ ُعشر
ُعمل هاُنصبُ  ُمفاعيل،ُوهيُسب عةُ ُ(14)أفعال  ُثالثة 

ُ:ُ(15)أفعال
                                                           

ِّالمراد 7ِّ) ِّباألول(ِّمن)ب(.ِِّّبالثانيِّمنهماِّغير ِِّّ(ِّسقطتِّعبارة:ِّ)بمعنىِّأن  المراد 

ِّالمفعولِّاألولِّم غاي ر ِّ ِّللمفعولِّالثانيِّفيِّالمعنى،ِّفليسِّالدرهم ِِّّوالمعنى:ِّأن 

،ِّوالِّالثوب ِّ بالثانيِّفيِِّّببكر،ِّلكنِّالمفعولِّاألولِّفاعل ِِّّبعمر،ِّوالِّالكتاب ِِّّبزيد 

ِّ.4/320،ِّوشرحِّالمفصل:2/303ِّالمعنى.ِّينظر:ِّشرحِّالمقدمةِّالمحسبة:ِّ

ِّ(.4ِّ)حاشيةِّنظرِّت(8ِّ)

ِّوهوِّمجانبِّللصواب.ِّ،(ِّفيِّ)ب(:ِّ"أعطى"9)

ِّمنِّ)ب(.ِِّّ"رغي"(ِّسقطتِّلفظة10ِّ)

ِّبنفسهِّ-اطبيوتبعهِّالش ِِّّ–راجِّ(ِّأشارِّابنِّالس 11ِّ) ِّإلىِّواحد  ِّمتعد  إلىِّأنِّكلِّفعل 

ِّ ِّ ِّالهمزة ِّلحقته ِّ"أ ِّإذا ِّباب ِّمن ِّو"ك ِّط ِّع ِّصار ِّمتعدي ِّس ِّى" ِّصار ِّأي: ِّإلىِّا"، ا

"،ِِّّا"،ِّومنه:ِّ"لبس ِّس ِّاثنين،ِّأحدهماِّغيرِّاألول،ِّكـ"ك ِّ "،ِّو"ألبست هِّالثوب  الثوب 

ِّو"أس ِِّّو"سمعت ِّ ِّإي ِّمعت ِّالكالم"، ِّه ِّاألصول: ِّينظر: ِّوالمقاصد1/177ِّاه". ،

ِّ.2/526ِِّّالشافية:ِّ

ِِّّزادِّفيِّ)ج(ِّعبارة:ِّ"ِّمنِّالمذكورةِّ".(12ِّ)

ِّسقطتِّعبارةِّ"ثالثةِّمفاعيل"ِّمنِّ)ب(.(13ِّ)

ِّ،ِّوهوِّسهو.فيِّ)أ(ِّبلفظ:ِّ"نصبها"و)ج(.ِّوِِّّ(بفيِّ)كذاِّ(14ِّ)

،74ِّ،ِّوالتسهيل:4/300ِّ،ِّوشرحِّالمفصل:82ِّ(ِّينظر:ِّالمقدمةِّالجزولية:15ِّ)

ِِّّ.484،ِّوشرحِّالشذور:154ِّوشرحِّابنِّالناظم:ِّ
ِّ"أ ِّ ِّهي: ِّوأ ِّل ِّع ِّوالسبعة ِّسيبوِّر ِّم، ِّوزاد ِّورأى، ِّعلم ِّمن ِّالمنقوالن ِّ"نب ِّى" ِّوزادِّيه أ"،

ِّأ ِّ ِّ"أ ِّأ ب ِّن ِّاللخمي:" ِّاألربعة،ِّوزادِّالفراء: ،ِّر ِّب ِّخ ِّ"،ِّوذكرِّالفارسيِّوالجرجانيِّهذه
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ل م "ُاألول: ُ"(1)"أ ع  ُمثل: ر ا، ُعم  ا ُزيد  ل م ت  ُ(2)أ ع 
ُمنطلق ا".

ُمثل:(3)"أ ر ى"ُوالثاني: ُبشر اُُ(4)"أ ر يتُ ُ، بكر ا
ُقائم ا".

ــأ "ُوالثالــث: "أ ن ب 
اُ(5) ُعمــر اُســعيد  ــأ ت  ،ُمثــل:ُ"أ ن ب 

ُ.(6)مسافر ا"
-(9)[بتشديدُالباءُالمفتوحة]ُ(8)"ن ب أ "ُوالرابع:(7)

اُعالم ا" اُسعيد  ُخالد  ُ.(10)،ُمثل:ُ"ن ب أت 
                                                                                   

ار"،ِّوزادِّالكوفيون:ِّ"حد ِّوخب ِّ ِّ-واختارهِّابنِّالسراجِّ-ث"،ِّوزادِّاألخفشِّقياس 

ِّوأحسب ِّأظن ِّ ِّوأخال ِّ، ِّوأزعم ِّ، ِّواختارهِّ، ِّالحلمية، ِّ"رأى" ِّبعضهم ِّوزاد ِّوأوجد، ،

ِّلم.ِّبعنىِّأع ِّ ى"ر ِّدِّ"أد ِّابنِّمالك،ِّوِّزا
ِّ.4/2133،ِّوارتشافِّالضرب:74ِّينظر:ِّالتسهيل:ِّ

ِّ"أ 1ِّ) ِّ"ع ِّل ِّع ِّ( ِّمن ز ة  م  ِّب ال ه  ِّالمنقولة ِّشرحِّم ِّل ِّم" ِّينظر: . ن  ِّاث ن ي  ِّلمفعولين ِّالمتعدية "

ِّ.484شذورِّالذهب:ِّ

ِّ"عمرو 2ِّ) ِّبلفظ: ِّفيِّ)أ( ِّبزيادةِّ( ِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّنصب ا،ِّواوالا" هوِّوِِّّو)ج(،ِّوما

ِّذفِّفيِّحالةِّالنصب.ِّواوِّ"عمرو"ِّتحِّ؛ِّألن ِّالصواب

ِّي3) ِّبالياء. ِّرسمها ِّوالصواب ِّباأللف. ِّ"أرا" ِّبلفظ: ِّ)ب( ِّفي ِّالكاتب:ِّنظر( ِّأدب :

ِّشرح255ِّ ِّينظر: ِّلمفعولين. ِّالمتعدية ِّ"ر أ ى" ِّمن ز ة  م  ِّب ال ه  ِّمنقولة ِّو"أ ر ى" ِّ .

ِّ.484الشذور:ِّ

اِّكماِّأثبتهِّ"،ِّبإثباتِّهمزةِّعينِّالفعل،ِّوالصوابِّحذفه(ِّفيِّ)ب(ِّبلفظ:ِّ"أرأيت 4ِّ)

ِّ.5ِّ/270و)ج(.ِّينظر:ِِّّشرحِّالمفصل:ِّ منِّ)أ(

ِّ.2/570.ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّ"أ"بن ِّأوزادِّأبوِّعليِّ""ِّ(ِّقالِّابنِّمالك:5ِّ)

ِّا"ِّمنِّ)ب(.ِّومثالِّ"أنبأ"ِّقولِّالشاعر:ِّ(ِّسقطِّعجزِّكلمةِّ"مسافر 6ِّ)

ل ه ِِِِّّّّ ِّأ ب  ل م  اِّو  ِّق ي س  ت  ب ئ  ِّأ ه ِِِِِِِّّّّّّّو أ ن  ر  ي  م اِّز ع م واِّخ  .ِِِِِِِِّّّّّّّّك  ِّالي م ن  ِِِِِِّّّّّّل 
ِّ.154،ِّوِّشرحِّابنِّالناظم:2/571ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّ

(7ِّ ِّالناسخ( ِّواستدركها ِّ)ج(، ِّمن ِّصادق ا( ِّعلي ا ...ِّ ِّنبأ ِّ)والرابع: ِّعبارة: ِّسقطت
ِّبالحاشية.

ل م"ِّو"أ ر ى"ِّإالِّ"ن ب أ ".ِّينظر:ِّالكتاب:ِّ(ِّلمِّي 8ِّ) .ِّونسبِّإليه1/41ِّلحقِّسيبويهِّبـ"أ ع 

ِّ.4ِّ/2133،ِّواالرتشاف:2/570ِّكافيةِّالشافية:ِّفي:ِّشرحِّال

ِّ(.ج)ماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ب(ِّوِّ(9)

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:10ِِّّ)
. ع ار  ِّاأل ش  ِّغ ر ائ ب  اِِِِِّّّّّيهديِّإلي  م ه  اس  اه ة ِّك  ف  ِّزر ع ة ِّو الس  ت  ِّن ب  ئ 

ِّ.1/386ِِّّ،ِّوالتصريح:2/570ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِِّّ

ُعـامر اُعلي ـاُُوالخامس: ت  ب ر  "،ُمثل:ُ"أ خ  ب ر  "أ خ 
ق ا" ُ.(11)صاد 

"ُوالسادس: ب ـر  ،ُ-المفتوحـةُالبـاءُ ُبتشـديدُ ُ-"خ 
اُعلي اُذايب ا" ُمحمد  ب ر ت  ُ.(12)مثل:ُ"خ 

"ُوالسـابع: ـد ث  الُ ُبتشـديدُ ُ-"ح  ،ُ-المفتوحـةُالـد 
ث تُ  د  ال"ُ(13)مثل:ُ"ح  ر اُفاض  ُللاُنص  ُ.(14)عبد 
ُُ:)تنبيه( ُواحد،ُوعمل  ُبمعنى  ل م"،ُو"أ ر ى" "أ ع 

ُباأل صالة ُمنهما ُالباقية ُ(15)كل   ُالخمسة  ُوأما ،
ُلتضم نهاُُبالفرعي ةُفعمل ها ُعليها؛ ل  والحم 

ُ.(16)معناه ما
ِّالنوع ِّ ِّالناقصة ِِّّالتاسع ِِّّ)ص(: ِّاألفعال  عشر:

ِّالخبر،ِّوهيِّثالثة ِّ عشرِّفعال :ِِّّترفع ِّاالسم ِّوتنصب 
،) ار  ِّو)ص  ،) ى(،ِِّّ)ك ان  ِّو)أ م س  ب ح (، و)أ ص 

                                                           
ِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:11)

يني ِّت ع ود  م اِّأ ن  ِّي و  ِّب عل ك  اِِِِِّّّّّو غ اب  ن ف  ب رت ن يِّد  ِّإ ذ اِّأ خ  ل يك  م اِّع  ِّو 
ِّ.2/903ِِّّ،ِّالمقاصدِّالنحوية:2/572ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّ

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:12ِّ)
ه ا ِّأ ع ود  ر  ِّأ ه ليِّبمص  ِّمن  ل ت  ة ِّ...ِّف أ قب  ِّالغ ميمِّم ر يض  اء  د  و  ِّس  ب  رت  خ  ِّو 

ِّ.1/387،ِّوالتصريح:1ِّ/75ِّالنحوية:ِّالمقاصدِّ

ِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"حدث".13)

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:14ِِّّ)
ء ِّ ل ين اِّالع ال  ث ت م وه ِّل هِّع  ِِِِِّّّّّد  د  ِّح  ِّب ه ِّف م ن  م نعت مِّم اِّتسأ ل ون  ِّأ و 

ِّ.2ِّ/905،ِّوالمقاصدِّالنحوية:2/571ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّ

ل م"ِّو"أ ر ى"ِّمجمع ِّعلىِّتعديتهماِّإلى15ِّ) مفاعيل،ِّوإنماِّاقتصرِّعليهماِِّّثالثة ِّ(ِّأ ع 

ِّ.1/386.،ِّوالتصريح:4/2133ِّاالرتشاف:ِّينظر:ِّماع.ِّوقوف اِّمعِّالس ِّ

ِّاألصل16ِّ) ِّفي ،" ِّونب أت  ، ِّوأنبأت  ثت، ِّوحد  ، ِّوخب رت  ، ِّ"أخبرت  ِّالخمسة: ِّاألفعال )

ِّبنفس ِّتتعد ِّ ِّثمِّح ِّىِّلمفعولينِّألولهما ِّبحرفِّالجر، ِّولثانيهما ذفِّاتساع ا،ِّها

ِّأن هِّلم اِّ عملتِّكانِّاإلنباءِّواإلخبارِّمرادفينِّلإلعالم،ِّومتضم نينِّلمعناهِّأ ِّإال 

ِّ"،ِّوتعد تِّتعديتهما.ِّأريت ِّ"وِّ"األفعالِّالمذكورةِّإعمالِّ"أعلمت ِّ
ِّ.1/25،ِّوشرحِّقواعدِّاإلعراب:2/34ِّينظر:ِّالكناش:ِّ
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ِّو)ز ال (،ِّ ،) ِّو)ل ي س  ،) ِّو)ب ات  ِّو)ظ ل (، ح ى(، و)أ ض 
ام (. (،ِّو)ان ف ك (،ِّو)د  ُُو)ب ر ح (،ِّو)ف ت ىء 

ُالتاسعُ  ُالنوع  ُُ)ش(: ُاألنواع  ُمن عشر
ُعمل هاُرفع ُاالسمُ ُ(1)المذكورة ُأفعالُ 

ُالخبر ُ:(3)فعالُ ُعشرُ ُوهيُثالثةُ ُ،(2)ونصب 
ُللا ُغ ف ور اُُ(5)]و[﴿،ُمثل:ُ(4)""ك انُ ُاألول: ك ان 

يم ا﴾ ُ.ر ح 
ا".ُوالثاني: ُعال م  ُزيد  ار  "،ُمثل:ُ"ص  ار  ُ"ص 
ُم سافر ا".ُوالثالث: ُزيد  ب ح  "،ُمثل:ُ"أ ص  ب ح  ُ"أ ص 

ُُوالرابـــــــع: ـــــــىُعمـــــــرو  س  ـــــــى"،ُمثـــــــل:ُ"أ م  س  "أ م 
ُمنطلق ا".

ىُُ/ب(8)ُوالخـامس: ــح  ى"،ُمثـل:ُ"أ ض  ــح  "أ ض 
ُخالد ُمصل  ي ا".

                                                           
اِّ(ِّذهبِّالجمهور 1ِّ) رفها،ِّوات  صالِّالضمائرِّوتاءِّالت أ ن يثِّبه  ،ِّإ ل ىِّأن هاِّأ فع الِّلتص 

ذهبِّابنِّالس ِّوداللت ِّ ِّالز م ان،ِّو  اِّو ه و  راج،ِّوالزجاجيِّهاِّعلىِّمعنىِّف يِّن فسه 

ِّشقير، ِّقوليهِّ-والفارسيِّوابن ِّأحد ِّألن همِِّّ-في ِّحروف؛ ا ِّبأن ه  ِّالقول إلى

ِّت ِّوجد ِّ ِّأووه ا ِّأ فع الِّلفظي ة، ِّه ي  ِّوإن ما ِّال ح دث، ِّعلى ِّداللتها ِّعدم ِّفي ِّشبهها
ع الِّف يِّالن ِّ ِّاأل  ف  ه  ذ  ة ِّألنِّله  وِّط ريق  الف ِِّّح  ع ال.ِّتخ  اِّبقي ةِّاأل  ف  اللباب:ِّينظر:ِِّّف يه 

ِّ.3/1147،ِّواالرتشاف:134ِّ،ِّوتوجيهِّاللمع:1ِّ/164ِّ

ا،ِّوتنصب 2ِّ) م اِّله  تجعلهِّاس  أِّو  ت د  ا.ِّواخت لفِّفيِِّّ(ِّف ترفعِّال م ب  ب رِّوتجعلهِّخبر اِّله  ال خ 

ِّالصحيح ِِّّالفعل ِّبها،ِّألنهاِّأشبهتِِّّالمرفوع:ِّفذهبِّالبصريونِّإلىِّأنهِّمرفوع ِّ

الكوفيين:ِّبالفاعل،ِّوقالِّغيرهِّمنِِّّلتِّعمله،ِّوزعمِّالفراءِّأنهِّارتفعِّلشبهه ِّفعم ِّ

ِّعلىِّرفعهِّالذيِّكانِّعليه،ِّواختلفواِّفيِّالمنصوب:ِّفقالِّالجمهور:ِّانتصب ِِّّإنهِّباق ِّ

ِّوقالِّالفراء:ِّانتصب ِّ ِّبالمفعول، ا ِّبالحال،ِّوعنِّالكوفيينِّأنهِّانتصب ِِّّتشبيه  ِّتشبيه ا

ِّ.2/1146،ِّواالرتشاف:36ِّاللمع:ِّر:ِّينظِّعلىِّالحال.

ِّصر 3ِّ) )ِّ ِّالندى: ِّقطر ِّشرح ِّفي ِّهشام ِّابن ِّبعددها: ِّشرح127ِّح ِّفي ِّواللمحة ،

ِّ.2/140،ِّوالشاطبيِّفيِّالمقاصدِّالشافية:2ِّ/567ِّالملحة:

ِّس 4ِّ) ِّأوجه: ِّلخمسة ع ال ِّاأل  ف  ه ِّه ذ  ِّأم  ِّهي " ِّ"ك ان  ِّعلىِّ( ال ة ِّد  ِّوأن ها ِّأقسامها، ع ة

ءِّد ِّ ي  ِّش  نِّوكل  فِّغ يره اِّال ك و  ال  اخلِّت حته،ِّوأن هاِّدال ةِّعلىِّم طلقِّالز م انِّب خ 

ِّ ِّبقي ةِّأخواتهاِّتصلح  مهم،ِّوأن  ال  وص،ِّوأنهاِّأ كثرِّف يِّك  ص  فيدل ِّعلىِّزم انِّم خ 

ا،ِّدونِّالعكس.ِّينظر:ِّاللباب:ِّ ب ار اِّل ه  ِّ.1/165ِّأ نِّتقعِّأ خ 

ِّ.96ِّسورةِّالنساء:ِّمنِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّيستقيمِّبهاِّالسياق.ِّواآليةِّ(5ِّ)

ا".ُالسادس:وِّ ُصائم  ُبكر  "،ُمثل:ُ"ظ ل  ُ"ظ ـل 
ُساهر ا".ُوالسابع: ُبشر  "،ُمثل:ُ"ب ات  ُ"ب ـات 
ا".ُوالثامن: ُقائم  ُعمرو  "،ُمثل:ُ"ل ي س  ُ"ل ي س 
ُمُ ُوالتاسع: ُزيد  "،ُمثل:ُ"ُماُز ال  ُحسن ا"."ز ال 
ُمُ ُوالعاشر: ُبكر  "،ُمثل:ُ"ماُب ر ح  ا"."ب ـر ح  ُنعم 

ــــــىءُ ُوالحــــــاديِّعشــــــر: "ُ-""ف ت  بكســــــرُ"الت ــــــاء 
هــــاُمهمــــوز ا ــــىء ُ(6)-وضــــم  هاُوفتح  ،ُمثــــل:ُ"مــــاُف ت 

ا". ح  ُناص  ُعمرو 
ُُوالثــانيِّعشــر: ُخالــد  "،ُمثــل:ُ"مــاُانفــك  ـــك  "ان ف 

ُ.(7)أمير ا"
قُ ُوالثالــــثِّعشـــــر: ام "،ُمثـــــل:ُ"ُتصــــد  مـــــاُُ"د 

ا". ُواجد  م ت  ُد 
ِّ)فصل ِّفيِّمعانيِّهذهِّاألفعال(:
ُخبر هــــ "ُعلــــىُثبــــوت  ــــان  ُ"ك  ل  هاتــــد  فــــيُُاُالســــم 

ُ.(9)الماضيُ(8)الزمانُ 
ُ ُاســم هاُمــنُوصــف  "ُعلــىُانتقــال  ــار  ُ"ص  وتــدل 

ُ.(10)إلىُاالت  صافُبخبر ها

                                                           
ِّيقال:6) ِّبفتحها، ِّواألخرى ِّالعين، ِّبكسر ِّإحداها: ِّلغات: ِّفيها ِّ"ف ت ئ " ِّفت ئت ِّ"ِّ( ِّم ا

ت أ"،ِّوهيِّتميمي ة،ِّ ا"،ِّوالثالثةِّ"أف  أ ِّوف ت وء  م اِّفت أ تِّأ ف ع ل"،ِّومصدرهما:ِّ"ف ت  أفعلِّو 

زادِّالصغانيِّرابعة،ِّهي:ِّ"فت ؤِّيف ث ةِّأ ب وِّزيد،ِّو  ِّقدِّذكرِّالث ال  ت ؤ"ِّعلىِّوزنِّ"ظر ف".ِِّّو 

ِّ.1/412،ِّوالهمع:1/119ِّ،ِّواللسان:14/235ِّينظر:ِّتهذيبِّاللغة:ِّ

ِِِِِّّّّّ(ِّومنهاِّقولِّالشاعر:7ِِِّّّ)
ة ِّم ق لِّق ن وع ف  ل ِّذ يِّع  ت زازِِِِِّّّّّك  ِّذاِّغن ىِّو اع  ف ك  ِّي ن  ِّل ي س 

ِّ.2/623،ِّوالمقاصدِّالنحوية:230ِّتخليصِّالشواهد:ِّ

ِّخبر هاِّسقطتِّعبارةِّ:ِّ)(8ِّ) ِّ(ِّمنِّ)ج(.ِّالسم هاِّفيِّالزمان ِِّّثبوت 

.ِّو"كان"ِّإماِّناقصة،ِّالِّتدل ِّعلىِّالحدث،3/183ِّ،ِّوتعليقِّالفرائد:48ِّينظر:ِّالكافية:ِّ(9ِّ)

ِّأوِّوقع ِِّّث ِّأوِّحد ِِّّت ِّأوِّثب ِِّّحضر ِّ"للخبر،ِّأوِّتامةِّبمعنى:ِِّّلالسمِّوالناصبة ِِّّوهيِّالرافعة ِّ

ِّ.3ِّ/1154ف:ِّ،ِّواالرتشا2ِّ/43.ِّينظر:ِّالكناش:ِّأوِّأقام،ِّأومتعديةِّبمعنى:ِّكفل ِّ

ِّمنِّصفة ِِّّلِّالشيء ِّتحو ُِّمعناها:ِّ،ِّبمعنى:ِّرجع،ِّأوِّناقصة ِّ"ِّإماِّتامة ِّار ِّ(ِّ"ص 10ِّ)

إحداهما:ِّباعتبارِّالعوارض،ِِّّلِّواالنتقالِّلهِّصورتان:إلىِّأخرى،ِّوهذاِّالتحو ِّ
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ُ،" ُو"ظ ل  ى" ح  ُو"أ ض  ى" ُو"أ م س  " ب ح  ُ"أ ص  وتد ل 
ُفيُ ُبأخبار ها ُأسمائ ها ُات  صاف ُعلى " و"ب ات 

ُباحُوالمساءالص ُ
ُوالليل ُوالن هار حى ُ"كُ (1)والض  ُتكون  ُوقد ،ُ" ان 

ُالخمسةُ ُ(2)و ُاألفعال  "ُ(3)هذه ار  ُ"ص  ،ُ(4)بمعنى
ُنفيُ  ُعلى " ُ"ل ي س  ،ُُوتد ل  ُحاال  ُاسم ها ُعن خبر ها

ُلنفيُ  ُتكون  ُولنفي هُ ُوقد ُماضي ا، ُعنه عنهُُخبر ها
ُ.(5)ُمستقبال ُ

                                                                                   
ا".ِّخزف ِِّّغني ا"،ِّوالثاني:ِّباعتبارِّالحقائقِّنحو:ِّ"صارِّالطين ِِّّزيد ِِّّنحو:ِّ"صار ِّ

ِّ.3ِّ/178ِّ،ِّوتعليقِّالفرائد:2/41ِّاش:ِّ،ِّوالكن48:ِّينظر:ِّالكافية

ِّمراد 1ِّ) ِّثبوت ِّ( ِّأخبار ِِّّه: ِّألسمائ ِّحصول ِّالم ِّها ِّالزمان ِّفي ِّهذهِّها ِّلفظ ِّمن ستفاد

ِّ"أصبح ِّ ِّقلت: ِّفإذا ِّاألمير ِِّّزيد ِِّّاألفعال، ِّو"أمسى ِّو"أضحىِِّّنشيط ا"، ،" عادال 

ِّنشاطِّزيد ِِّّأخوك ِّ األميرِّاقترنِِّّاقترنِّبالصباح،ِّوعدل ِِّّمسرور ا"،ِّفالمراد:ِّأن 

ِّوسرور ِّبالم ِّبالضحى.ِّساء، ِِّّاألخِّاقترن ِّينظر: 4ِّشرحِّالمفصل: /354ِّ،

ِّ.2/41والكناش:ِّ

ِّبالحاشية.الناسخِِّّها(ِّسقطتِّعبارةِّ"ِّكانِّو"ِّمنِّ)أ(،ِّواستدرك2)

ه 3ِّ) ه  و اب اِّ(ِّأي:ِّصارت،ِّوقوله:ِّ)ِّظ ل ِّو ج  ِّأ ب  ِّف ك ان ت  م اء  ِّالس  ت  ف ت ح  (ِّومنهِّقوله:ِّ)ِّو 

يم ِّ(،ِّ ظ  ِّك  اِّو ه و  دًّ و  ِّ.1/225ِّشرحِّاألشموني:ِّينظر:ِّأي:ِّصار.ِّم س 

هِّابنِّوِّرد ِِّّ-ووافقهِّالمؤلف-"ِّتأتيِّبمعنىِّ"صار""بات ِِّّإلىِّأن ِِّّوذهبِّالزمخشري ِّ

رحِّإلىِّلهِّعلىِّذلكِّوالِّلمنِّوافقه،ِّولكنهِّرجعِّفيِّالش ِِّّة ِّمالكِّبأنهِّالِّحج ِّ

ِّترجيحه.ِّ
ِّ ِّينظر: 353ِّالمفصل: ِّالشافية: ِّالكافية ِّوشرح ،1ِّ ِّالتسهيل:394ِّ/ ِّوشرح ،

ِّ.2/192،ِّوتعليقِّالفرائد:1/346ِّ

ِّثالث 4ِّ) ِّمعنى ِّهناك ِّالمؤلف ِِّّ( ِّأن ِّأغفله ِّوهو ِّالد ِِّّ، ِّمعنى ِّهذهِّتفيد ِّفي خول

ِّسكتِّعلىِّمرفوعها.ِّي ِِّّاألوقات،ِّوهيِّفيِّهذاِّالوجهِّتامة ِّ

،ِّوشرحِّالمفصل:1/352ِّكرِّهذاِّالمعنىِّوالمعنيانِّالسابقانِّفي:ِّالمفصل:ِّوقدِّذ ِّ

ِّ.2/41ِِِِّّّّ،ِّوالكناش:4/353ِّ

ِّ"ل 5ِّ) ِّنفي ِّس ِّي ِّ( ِّمعناها ِّوقيل:ِِّّمضمون ِِّّ" ِّاألكثر، ِّعند ِّالحال ِّفي ِّاالسمي ة الجملة

م ِِّّاِّللحال ِّإنهاِّللنفيِّمطلق ِّ واالستقبال،ِّواستدل ِّهذاِّالقائلِّبقولهِّتعالى:ِّ)أ الِّي و 

ِّالقيامة،ِّ ِّنفيِّلصرفِّالعذابِّعنهمِّيوم ِّفهذا ،) م  ه  ِّع ن  وفا  ر  ِّم ص  ِّل ي س  م  أ ت يه  ي 

أنهاِّلنفيِّالحالِّفيِّالقولِّبعليِِّّيستاذِّأبألون سبِّلفهيِّلنفيِّالمستقبل،ِّ

ِّالمقي ِِّّالجملة ِّ ِّوالمقي ِّغير ِّبزمان، ِّوهوِّدة ِّالقيد، ِّحسب ِّعلى ِّتنفيه ِّبزمان دة

ُ رط  "ُمعُالش  "ُو"ان ف ك  "ُو"ف ت ىء  "ُو"ب ر ح  ُ"ز ال  وتد ل 
رهُ  ُسأذك  ُُ(6)الذي ُاست] ُعلى ُأخبار هاُلها مرار 

ُُألسمائ ها،ُفإذاُقلتُ  ُعالم ا"ُكان  ُزيد  مثال:ُ"ماُز ال 

ُالعلمُ  ُله ُثابت  ا" ُ"زيد  ُأن  ُوجه ُُمعناه على
ُ.(7)تمراراالسُ 

رطُال ام "ُمعُالش  ُ"د  هُ ذيُسأذكرُ وتدل 
ُ(9)[لهاُ(8)

ُبمدُ ُعلىُتحديدُ  ُفإذاُأمر  ُخبر هاُالسم ها، ُثبوت  ة 
تُ  م  ُد  ُما د ق  ُ"ت ص  ُفالمعنى:ُُقلت: ا"، واجد 

ا،ُأي:ُم ستغني اُ(10)تصد قُ  ة ُدوام كُواجد  ُ.(11)مد 
مةالمُ ُالثمانيةُ ُاألفعالُ ُتعملُ ُبيه(:ن)ت ُ(12)تقد  

ُالخبرُ ُ-هذاُالعملُ  بالُُأعني:ُرفع ُاالسم ُونصب 
ُالباقيةُ ُوُ،(13)شرطُ  ُالخمسة  ُُ(14)أما ُتعمل  فال

ط ُإالُبشر  ُالمذكور  ُ.ُالعمل 
                                                                                   

ِّوواضح ِّ ِّينظر:ِِّّالصحيح، ِّعلي. ِّأبي ِّاألستاذ ِّلرأي ِّالمؤلف ِّكالم موافقة

ِّ.3/1157،ِّواالرتشاف:2/43ِّ،ِّوالكناش:48ِّالكافية:ِّ

ِّبِّرطِّالذيِّسيذكره ِّالش ِِّّ(6) ِّنفي ِّهوِّوقوعها ِّأوِّدعاء.،ِّأوِّنهي ِّعد ينظرِّنهايةِِّّ،

ِّالصفحةِّنفسهاِّمنِّالتحقيق.ِّالمتنِّفي

(7ِّ )ِّ ِّينظر: ِّالمفصل: 4/353ِّشرح ِّوالكناش: ِّاألشموني:2/42ِّ، ِّشرح ِّو ،

1/219.ِّ

ِّ".اآلتي(ِّفيِّ)ب(:ِّ"8)

ماِّبينِّالمعقوفتينِّساقطِّمنِّ)أ(ِّبسببِّانتقالِّنظرِّناسخها،ِّوقدِّاستدركتهِّ(9ِّ)

ِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.ِّ
ينظرِّمتنِّالصفحةِِّّا"ِّالمصدريةِّالظرفية.هاِّبعدِّ"م ِّوقوع ِِّّسيذكره ِّهوِّوالشرطِّالذي

ِِِّّّمنِّالتحقيق. التالية

ِّ.،ِّوهوِّخطأ"صدق(ِّفيِّ)ب(:ِّ"10)

ِّلهِّمم ِِّّ"ِّإلىِّكالم ِّام ِّ(ِّولذلكِّاحتاجتِّ"ماِّد 11ِّ) اِّبعدها،ِّألن هاِّظرف،ِّوالظرفِّالِّبد 

ِّ.2ِّ/43،ِّوالكناش:74ِّ،ِّوالكافية:4/365ِّيقعِّفيه.ِّينظر:ِّشرحِّالمفصل:ِّ

ِّو12ِّ) " ار  "و"ص  ِّو"ب ات  ِّو"ظ ل "، ح ى" ِّو"أ ض  ى" ِّو"أ م س  " ب ح  ِّأ ص  ِّو" " ِّ"ك ان  ِّيقصد: )

" ِّ"ل ي س 

(13ِّ)ِّ ِّينظر: ،ِّوشرحِّابن129ِّ،ِّوشرحِّقطرِّالندى:1/493ِّتوضيحِّالمقاصد:

ِّ.1/237،ِّوالتصريح:3/154ِّ،ِّوتعليقِّالفرائد:1/263ِّعقيل:ِّ

ف ك 14ِّ) "ِّو"ان  "ِّو"ف ت ىء  ام ".(ِّيقصد:ِّ""ز ال "ِّو"ب ر ح  ِّ"ِّو"د 
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رطُ  ُ"ز الُ ُوالش  "ُفي ُو"ان ف ك  " ُو"ف ت ىء  " ُو"ب ر ح  ،"
ُإم اُبعد ُتقع  ُبهُ-ُنفيُ ُ(1)أن  ،ُأوُ-(2)كماُمث لت 

ُُ(3)بعدُنهي،ُمثل:ُ"الُتز لُ 
ا" ت أُ (4)مجتهد  ُتف  ُو"ال ا"، ُم عتقد  ُتب ر ح  ُو"ال ،(5)ُ

اكر ا"،ُ ،ُمثل:ُ"الُذ اكر ا"،ُو"الُتن ف كُش  أوُبعدُد ع اء 
ا" ُود ود  ُو"الُب رُ (6)ز ل ت  ،ُ ُو"الُف ت ئ ت  ا"، ع ود  ُمس  ت  ح 

ك ور ا" ُمش  ور ا"،ُو"الُان ف ك ك ت  ر  ُ.(7)مس 
رطُ ُ ا"ُالمصدري ةُُوالش  ُتقع ُبعدُ"م  ام "ُأن  فيُ"د 

ةُ  ُ.(10)بهُمث لتُ ُ(9)مامثلُُ(8)الظرفي ةُخاص 
ِّالنوع ِّ ِّللعشرينِّ)ص(: ِّأفعال ِّ(11)الم تم  م  :

ِّ ِّست ة  ِّوهي ِّقبلها، ِّكالتي ِّتعمل  ِّالم قاربة، عشر 

                                                           
ِِّّزادِّفيِّ)ج(:ِّ"حرف".ِّ(1)

ا".ِّينظرِّفيِّالصفحةِّنفسها2) ِّواجد  ت  ِّماِّد م  ق  د  قبلِِّّ-(ِّيقصدِّتمثيلهِّبقوله:ِّ"ت ص 

ِّالتنبيه.ِّ

(3ِّ ِّوهو ِّ"تزال"، ِّبلفظ: ِّو)ب( ِّفي)أ(، ِّا( ِّوهو ِّ)ج(، ِّمن ِّأثبته ِّوما ؛ِّلصواب ِّخطأ،

زمِّالفعلِّ ِّج  ِّبعدِّ"ال"ِّالناهية.ِّلوقوعه ِّحيث 

اللِّ(ِّومنهِّقولِّالشا4) ِّف ن سي ان ه ِّض  ِّالموِِِِّّّّت  ِّتزلِّذ اك ر  ِّشم  رِّو ال  عر:ِِِِّّّّصاح 

.ِِِِِِّّّّّّاللمحةِّفيِّشرحِّاللمحة: ِّ.2/584،ِّوالمقاصدِّالنحوية:2/570ِّم ب ين 

(5)ِِّّ ِّناسخ ِّكتابأخطأ ِّفي ِّ")أ( ِّكلمة: ت أ ِّة ِّخط ِِّّ"،تف  ِّعليها ِّفضرب بها ِّوصو  فيِّا،

ِّالحاشية.

ل م يِّي 6ِّ) ه الِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:ِِّّأ الِّي اِّاس  ِّم ن  ِّز ال  ل ىِّال ب ل ىِِِِّّّّو ال  ِّع  ِّمي  ار  ِّد  ا

ِِِِِّّّّّتخليصِّالشواهد:ِّ ط ر  ِّالق  ِّ.4/1760،ِّوالمقاصدِّالنحوية:230ِّب جر ع ائ ك 

ِّ"مكشور 7ِّ) ِّبلفظ: ِّ)أ( ِّفي ِّالناسخ( بها ِّصو  ِّوقد ِّالشين، ِّعلى ِّالكاف ِّبتقديم ِّا"،

ِّ.بالحاشية

،ِّوتعليقِّالفرائد:129ِّ،ِّوشرحِّقطرِّالندى:1/232ِّأوضحِّالمسالك:ِّينظر:ِّ(8ِّ)

ِّ.1/429،ِّوالهمع:1/237ِّ،ِّوالتصريح:3/154ِّ

ِِّّ."كماِّ(:ِّ"ج(،ِّو)ب(ِّفي)9)

ِِِِّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:10ِِِّّّ)

م ِّوالهر  ِّال موت  ك ار  ة ِِِِّّّّل ذ ات ه ِّب اد   ِّم ن غ ص  ام ت  ِّم اِّد  ِّل ل ع يش  يب  ِّط  ِّال 
ِّ.2/589،ِّوالمقاصدِّالنحوية:1/239ِّأوضحِّالمسالك:ِِّّ

(،ِِّّفعال : ِّو)ك اد  ،) ل ق  ل و  ِّو)اخ  ر ى(، ِّو)ح  ى(، )ع س 
ل ى(،ِّ ل (،ِّو)أ ل م (،ِّو)أ و  (،ِّو)ه ل ه  ك  ش  (،ِّو)أ و  و)ك ر ب 

أ ( ِّو)أ ن ش  ،) ل ق  ِّو)ع  ،) ذ (،ُِّ(12)و)ط ف ق  و)أ خ 
(،ِّو)ق ام (. ع ل (،ِّو)ه ب  ُو)ج 

ُالنوعُ  ُأنواعُ ُ(13)الم ت م  مُ ُ)ش(: ُمن ُللعشرين
ُاللفظيُ ُالعواملُ  ماعي ةُ/أ(9)ة ُ(14)وهوُ-الس 

ُالم ق اربةُ ُ-خات م ت ها الق ر ب،ُوإنماُُ(16):أيُ(15)أفعال 
ُاالسمُ  ُبهذا م  يت  ُكلُ ُس  ُتدل  ُال ُأنها ُعلىُمع ها

ُ ُعليها،ُومنهاُماُالُيد ل  الم ق ار ب ة ،ُبلُمنهاُماُيد ل 
ُعليهاُُ-(17)كماُسأ ب ي  ن ه-عليها ال   تغليب اُللبعضُالد 

ُ.(18)اآلخرُلبعضُ علىُا

                                                                                   
(11"ِّ ِّ)أ(: ِّفي ِّو( ِّ)ب(، ِّمن ِّأثبته ِّوما ِّوِّعشرين". ِّالمتناعِّ)ج(، ِّالصواب؛ هو

ِّألفاظِّ ِّمن ِّيشكل ِّما ِّإعراب ِّينظر: ِّالنكر ة. ِّإ ل ى م ِّو الال  لف ِّاأل  ِّف يه  ِّم ا اف ة إ ض 

ِّ.1/71ِّالحديث:ِّ

ِّ)ب(12) ِّفي ِّالس  ِّ ( ِّالصواب؛ِّألن  ِّوهو ِّ)أ(، ِّمن ِّأثبته ِّوما ." ِّ"إنشاء  ياقِّو)ج(:

ِّ ِّبذكرِّاألفعال.ِِّّخاص 

مة".ِّبتاءِّالتأنيث،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)أ(،ِّوهوِّالصواب؛ِّ"المتم  ِّو)ج(:ِّ (ِّفيِّ)ب(13)

ِّ"النوع"ِّمذكر،ِّوالصفةِّتتبعِّالموصوف.ِِّّألن ِّ

ِّ.(:ِّ"وهي"ج(ِّفيِّ)ب(ِّو)14)

فهاِّابنِّالحاجبِّبقوله:ُِّ(15) ِّالخبرِّرجاء ِّماِّو ِّ"ِّعر  اِّأوِّأخذ ِِّّأوِّحصوال ِِّّضعِّلدنو 

ِّ.48ِِّّ.ِّالكافية:ِّ"ِّفيه

ِّ،ِّوهوِّالصواب.ِِّّو)ج(ِّ((ِّفيِّ)ب(:ِّ"إلى"،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)أ16)

ِّ(ِّفيِّالصفحةِّالتاليةِّمنِّالتحقيق.17)

ِّللش 18ِّ) ِّهو ِّما ِّمنها ِّبل ِّللمقاربة؛ ِّكلها ِّليست ِّأنها ِّمراده ِّهوِّ( ِّما ِّومنها ِّ روع

ِّولكن ِّللت ِّ ِّالم ِّس ِِّّرجي، ِّبأفعال ِّكلها ِّتسميةِّالمجموعِّباسمِّميت قاربةِّمنِّباب

،1/323ِّ،ِّوشرحِّابنِّعقيل:1/290ِّأوضحِّالمسالك:ِّينظر:ِِّّبعضِّأفراده.

ِّ ِّالفرائد: ِّس 3/281ِّوتعليق ِّوقيل: ِّألن ِّ. ِّبذلك ِّمرتبة ِّالم ِِّّميت ِّمتوسطة ِِّّقاربة

ِّالش ِّ ِّدال ِّبين ِّوالوسط ِّوقوعه؛ ِّورجاء ِّالفعل ِّفي ِّالطرفين.ِِّّروع ِّمن علىِّكل

ئ ِّبهاِّلتدل ِّعلىِّوقيل:ِّس ِِّّ.1/217ينظر:ِّإرشادِّالسالك:ِّ ميتِّبذلكِّألنهاِّج 

ِّعنه.ِّينظر:ِّالمقاصدِّالشا بر  ِّ.2/261فية:ِّتقريبِّالخبرِّمنِّالمخ 
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التيُُ(1)[األفعال]ُعملُ ُلُ هذهُاألفعالُمثُوعملُ 
ُقبلها ُالناقصةُ-ذ ك ر ت  ُاألفعال  ُفترفع ُ-وهي ،

ُوتنصبُ  ُعادة ُ(2)الخبرُاالسم  ر ت  ُج  ُوإنما ،
ُمنظومة ُ ة،ُغير  د  ُبذكر هاُم ستقل ة ُعلىُح  الن حويين 

ُاألفعالُ  ُبأحكام ُُهاالنفرادُ ُالناقصةُ ُفيُسلك  عنها
ها،(3)فيُالم طو التُرت ُذ كُ  ُُ،ُوسأ ن ب  ه ُعلىُبعض 

ُفعالُ  ُ:(4)وهيُست ة ُعشر 
ِّوالثانيِّوالثالث ِّ ى":ُاألول  "ُُ(5)"ع س  ر ى  -و"ح 

ُالم هملتين ُالر اء  ُوكسر  اء  ُالح  ،ُ-(6)بفتح

                                                           
ِِّّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ب(،ِّو)ج(.ِّ(1)

،110ِّ،ِّوشرحِّابنِّالناظم:1/289ِّ،ِّوشرحِّالتسهيل:59ِّالتسهيل:ِّينظر:ِّ(2ِّ)

ِّ.3ِّ/1257ِِّّوتمهيدِّالقواعد:ِّ

ِّال 3ِّ) ِّأفعال ِّمساوية ِّ( ِّمرفوعِّلـ"كان ِِّّمقاربة ِّاسم ِّواقتضاء ِّالنقصان، ِّفي ِّوأخواتها "

ِِّّرد ِّهِّاسم اِّمنصوب ا،ِّويط ِّورود ِِّّخبرهاِّيشذ ِِّّوخبرِّمنصوب،ِّإالِّأن ِّ مجيؤهِّفعال 

اِّمنِّ"أن ِّ اِّبهاِّمعِّروع:ِّومقرون ِّل"ِّوأفعالِّالش ِّه ِّل ِّ"ِّمعِّ"ه ِّمضارع ا،ِّويكونِّمجرد 

لى"ِّوأفعالِّالرجاء،ِّوبالوجهينِّمعِّ"كاد ِّ ِّدِّمعِّ"كاد ِّك"،ِّوالتجر ِّش ِّب،ِّوأو ِّر ِّ،ِّوك ِّ"أو 

ُُى"ِّبالعكس.س ِّب"ِّأكثر،ِّو"ع ِّر ِّوك ِّ

ِّ ِّينظر: ِّالتسهيل: 1/389ِّشرح ِّالشافية: ِّالكافية ِّوشرح ،1ِّ ِّوالمقاصد449ِّ/ ،

ِّ.2/262الشافية:ِّ

وجاءتِّ،3/1258ِّ،ِّوتمهيدِّالقواعد:1/389ِّ،ِّوشرحه:59ِّالتسهيل:ِّينظر:ِّ(4ِّ)

،ِّوتوضيحِّالمقاصد:110ِّ،ِّوشرحِّابنِّالناظم:20ِّفي:ِّألفيةِّابنِّمالك:ِِّّأحدِّعشرِّفعال ِّ

.ِّوأحد13ِّالذهب:ِّ،ِّوثالثةِّعشرِّفعال ِّفي:ِّشذور1/290ِّ،ِّوأوضحِّالمسالك:1/515ِّ

،ِّوزادِّبعضِّالنحويينِّأفعاال ِّأخرىِّوردِّذكرهاِّفي:1/322ِّابنِّعقيل:ِّفيِّشرحِِّّعشرِّفعال ِّ

ِّعد دهاِّعندِّابنِّمالكِّسبعة ِّعشرِِِّّّ.ِّويالحظ 1ِّ/468ِّ،ِّوالهمع:3/1222الرتشاف:ِّا أن 

ِّ"ط ف ق "ِّو"ط ب ق "ِّفعالن،ِّكل ِّمنهماِّمستقل ِّبنفسه،ِّأماِّعندِّالم ِّأن  ؤل  فِّفعدد هاِّفعال ،ِّباعتبار 

ِّ"ط ب ق "ِّلغةِّفيِّ"ط ف ق "،ِّفهماِّصورتانِّلفعل ِّواحد. ِّ  ستةِّعشر؛ِّعلىِّاعتبارِّأن 

راجِّالقولِّبأنهاِّحرف،ِّوهوِّسبِّإلىِّابنِّالس ِّ(ِّذهبِّالجمهورِّإلىِّأنهاِّفعل،ِّون 5ِّ)

ِّات  ِّ ِّفعليتها ِّعلى ِّوالدليل ِّثعلب، ِّالعباس ِّأبي ِّبها،ِِّّصال ِّقول ِّالرفع ضمائر

ِّلهاِّولحاق ِّ ِّالتأنيث ِّالمؤنث ِِّّعالمة ِّفعل ِّالمذكر.ِِّّوعدم ِِّّفي ِّفعل ِّفي دخولها

ِّ ِّوالتكميل:ينظر: 4/327ِّالتذييل ِّوالمغني: ِّالقواعد:201ِّ، ِّوتمهيد ،

3/1263.ِّ

" ل ق  ل و  ُقافُمعجمةُ ُبخاءُ ُ-و"اخ  ُفهذهُ-(7)ثم ،
ُالر جاءُالثالثةُ ُاألفعالُ  ُعلى ُ(8)تدل  ُعلىُ، أي:

ُأخبار هاُألسمائ ها ُث بوت  ُ.(9)رجاء 
ِّ ِّوالث امن  ابع  ِّوالس  ادس  ِّوالس  ِّوالخامس  والرابع 

ُوالت اسع ِّ " ُو"ك ر ب  " ُ"ك اد  ُوكسر ها،ُ-: ُالر اء  بفتح
ُو"ه ل ه ل"ُ ُ،-(10)أفصحُوالفتحُ  ،" ك  ش  ،ُ(11)و"أ و 

                                                                                   
ِّ"حري"ِّاسم ِِّّالمحفوظِّأن ِِّّرجي،ِّواستغربهِّأبوِّحيانِّبأن ِّى"ِّللت ِّر ِّ(ِّز ادِّاب نِّم الكِّ"ح 6ِّ)

لهرويِّفيِّوحقيق.ِّوقالِّاِّمنِّذلك،ِّأي:ِّخليق ِِّّن،ِّقالِّثعلب:ِّأنتِّحري ِّمنو ِّ

ِّولكنِّأجابهِّالدمامينيِّبأن ِّ ابنِِّّكتابِّ"إسفارِّالفصيح":ِّالِّيثنىِّوالِّيجمع،

ِّينفرد ِّ ِّلم ِّ)مشارقِِّّمالك ِّفي ِّذلك ِّإلى ِّعياض ِّالقاضي ِّسبقه ِّفقد بذكرها؛

كذا"،ِّفيستعملِِّّيفعل ِِّّىِّزيدِّأن ِّر ِّاألنوار(ِّفيِّحرفِّالحاء،ِّفذكرِّأنهِّيقال:ِّ"ح ِّ

ِّوالس ِّ ِّطريف ِّاب ن ِّبأن ِّالسيوطي ِّوأجابه ، ِّأيض ِّفعال  ِّسبقاه ِّقد ي ط  ِّإ ل ىِّرقس  ا

ِِّّ.3/385،ِّوتعليقِّالفرائد:4/330التذييلِّوالتكميل:ينظر:ِِّّذكرها.

ِّ"اخ 7ِّ) ِّمنِّأفعالِّالم ِّل ِّو ِّل ِّ( بِّاألق" ِّقار  ِّمعناها: ِّيقال:ِّقاربة، ِّوقوعه، ِّتهيأ ِّأي: مر،

ِّو ِّل ِّاخ ِّ ِّالسماء  ِّت ِّألِّلقت ِّاستحق ِّن ِّأي: ِّدخلمطر، ِّولذلك ِّذلك، ِّوقدِِّّتت الالم،

ِّماِّبعدهاِّلهِّاالستحقاق،ِّوهوِّهمِّمنِّابعض ِِّّلهاجع لنواقص،ِّوليسِّكذلك؛ِّألن 

التذييلِّينظر:ِّهذهِّالالمِّالِّتدخلِّفيِّالخبر.ِِّّألجلِّدخولِّالالم؛ِّألن ِِّّمفعول ِّ

ِِّّ.3ِّ/1224،ِّواالرتشاف:4ِّ/331ِّوالتكميل:ِّ

جاءِّنوعِّمنِّأنواعِّالم 8ِّ) ِّالر  و اءِّ( ِّلمِّيحصل،ِّس  ولِّم ا ِّتوق عِّح ص  قاربة،ِّومعناه:

ةِّمديدة.ِّالكليات:ِّفِّأكانِّالرجاء ِّ ولهِّع نِّقريبِّأ وِّبعدِّم د  وأماِِّّ.635يِّح ص 

ِّالم ِّس ِّ"ع ِّ ِّعن ِّبعيدة ِّفقيل: ِّمعناهاِّى" ِّوقيل: ِّالفعل، ي ِّترج   ِّومعناها قاربة،

وه.ِِّّافاقِّوالطمع،ِّوقيل:ِّمعناهاإلش ِّ يِّف يِّالمحبوبِّواإلشفاقِّف يِّال م ك ر  الترج  

ِّ.201،ِّوالمغني:3/1223ِّينظر:ِّاالرتشاف:ِّ

ِّال9) ِّينظر: )ِّ 59ِّتسهيل: ِّالمقاصد: ِّوتوضيح ِّالشافية:1/515ِّ، ِّوالمقاصد ،

3/261ِّ.ِّ

(10ِّ ِّالمقاصد: ِّتوضيح ِّينظر: )1/519ِّ ِّعقيل: ِّابن ِّوشرح ِّو"كرب1/337ِّ، .

"،ِّأي:ِّدنتِّللغروب.ِّوالمشهورِّأن ِّ ن ا،ِّومنه:ِّ"كربتِّالشمس  "ِّأي:ِّد  ِّالشيء 

ِّللم ِّ"ك ِّ ِّللش ِّرب" ِّوقيل ِّقاربة، ِّروع. ِّينظر: ِّالمفصل: 4ِّشرح ِّو386ِّ/ ،

ِّ.4/331،ِّوالتذييلِّوالتكميل:3/1223ِّشاف:ِّاالرت

(11ِّ )ِّ ِّينظر: 59ِّالتسهيل: ِّوشرحه: ،1/389ِّ ِّالقواعد: ِّوتمهيد ،3/1257ِّ،

ِّ.2/282ِّوتعليقِّالفرائد:ِّ

ه".ِّكونهاِّلم ِِّّويؤيد ِّ ِّأدر ك  ت  ِّأدر ك ه "،ِّكماِّي قال"ِّكد  ل ت  قاربةِّوقوعِّالفعلِّأنهِّيقال:ِّ"ه ل ه 

ِّ.1/189ِّسرقسطي:ِّ،ِّواألفعالِّلل5/1852ينظر:ِّالصحاحِّ)هلل(:ِّ
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ُ ل ى"-(1)[الميمُتشديدُ ]بو"أ ل م " ُو"أ و  ُوهذهُ(2)، ،
ُعلىُالم قاربة،ُاألفعالُ  تةُتدل  ُعلىُق ربُ ُأي:ُالس  

ُ.(3)هاُألسمائ هاأخبارُ ُبوتُ ثُ 
ِّ ِّوالثالث  ِّوالثانيِّعشر  ِّوالحاديِّعشر  والعاشر 
ِّ ِّوالسادس  ِّعشر  ِّوالخامس  ِّعشر  ِّوالرابع  عشر 

: "ُعشر  ُت فتح،-(4)الفاءُبكسرُ ُ-"ط ف ق  ُوقد ،ُُ وقد 
ُُ(5)بدلُ تُ 

ُوزُن(7)مكسورةُ(6)باءُ  ُعلى " ل ق  ُو"ع  ل م "ُ، ُ،(8)"ع 
ُ،" "ُعلىُوزنُ"ر د  "،ُو"ه ب  ل  ع  ذ "،ُو"ج  أ "،ُو"أ خ  و"أ ن ش 

                                                           
.ِّوذكرِّبالحاشيةِّمنِّ)أ(،ِّواستدركهاِّالناسخِّ(بتشديدِّالميمِّ:ِّ)(ِّسقطتِّعبارة1)

»ِّلذلكِّبحديث:ِِّّ،ِّمنها:ِّ"ألم "،ِّواستدل ِّبعضِّالنحويينِّزادِّأفعاال ِِّّأبوِّحي انِّأن ِّ

ِّ ر ه  ِّب ص  ِّي ذ ه ب  ِّأ ن  ِّأل  ل م  ر ه  ِّق د  ل  ِّو ج  ِّع ز  َِّّللا   ِّأ ن  ل و ال  ِّو  ِّينظر«. :ِّ /3ِّاالرتشاف:

ِّ.3/283،ِّوتعليقِّالفرائد:4/328ِّ،ِّوالتذييل:1222،1226ِّ

؛ِِّّ(ِّهيِّأغرب 2ِّ) األفعالِّالتيِّلمقاربةِّالدنو،ِّوهيِّمحتملة ِّأنِّتكونِّاسم اِّأوِّفعال 

ِّالم ِّ ِّأفعال ِّمع ِّإثباتها غ ِّي س  ِّلم ِّاالحتمال ِّهذا ِّثبت ِّهذاِّإذا ِّوجود ِّمع قاربة

ِّاالحتمال.ِّ
ِّ.2/283لمقاصدِّالشافية:ِّ،ِّوا4/329التذييلِّوالتكميل:ِّينظر:ِّ

ِّألن 3ِّ) ِّبذلك ِّالمقاربة ِّأفعال  م يت ِّس  ِّم ِِّّ( ِّدنو ِِّّقاربة ِّمعناها: ِّأو ِّفيه، ِّواألخذ ِّالفعل

ِّعنه.ِِّّاللة ِّحصولِّالخبر،ِّأوِّالد ِّ بر  ِّعلىِّتقريبِّالخبرِّمنِّالمخ 

ِّ ِّينظر: 128ِّالمرتجل: ِّاإلعراب: ِّقواعد ِّوشرح ِّالشافية:1/21ِّ، ِّوالمقاصد ،

2/261.ِّ

ِّ،ِّوهوِّالصواب.ِّوِّ)ج(ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)أ(ِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"القاف"،4)

اِّفقط،ِّهوِِّّ"تبدل"هاِّناسخِّ)أ(،ِّفلمِّيكتبِّمنِّكلمةِّ(ِّس5) ِِّّ.الالمإالِّحرف اِّواحد 

ماِّأثبتهِّمنِّحتية،ِّوهوِّتصحيف.ِّوِّ(ِّفيِّ)أ(،ِّو)ب(:ِّ"ياء"،ِّبالياءِّالمثناةِّالت 6ِّ)

".ِّ،ِّصواب)ج(،ِّوهوِّال ِّفيقال:ِّ"ط ب ق 

ِّكذا"،ِّأي:ِّأِّيفعل ِِّّ(ِّيقال:ِّ"طفق 7ِّ) خذِّفيِّفعله،ِّوحكىِّاألخفشِّفيهاِّلغتين:ِّ"ط ف ق 

ِّ،" ر ب  ِّي ض  ب  ر  ِّكـ"ض  ِّالمضارع، ِّفي ِّوكسرها ِّالماضي ِّفي ِّالعين ِّبفتح " ي ط ف ق 

ِّ ل م ". ِّي ع  ل م  ِّكـ"ع  ِّبالعكس، ،" ِّي ط ف ق  ِّو"ط ف ق  ِّينظر: ِّالقرآن: ،1/323ِّمعاني

ِّ ِّالمفصل: ِّالمقاصد:4/387ِّوشرح ِّوتوضيح ِّالمسالك:1/520ِّ، ِّوأوضح ،

1/304ِّ.ِّ

".ِّينظر:ِّالتذييل:ِِّّثالثةِّبإبدالِّالفاءِّباء ِِّّوفيهِّلغة ِّ ،ِّوتمهيد4/328ِّمكسورة،ِّفيقال:ِّ"ط ب ق 

ِّ.59التسهيل:ِّينظر:ِِّّ.مستقال ِِّّمالكِّفعال ِِّّ.ِّوعد هاِّابن 3/1263ِّالقواعد:ِّ

و"ق ام "
ب عةُ (9) ُالس  ُاألفعال  ُوهذه ُعلىُتدُ ُ(10)، ل 

روعُ  روع،ُأي:ُعلىُش  ُ.(11)أسمائ هاُفيُأخبار هاُالش 
ُأخبارُ ُ)تنبيه(: ُفي ُُ(12)يجب  ُاألفعال  هذه

ُجملة ُفعلية ُ ُتكون  ُأن  ت ة ُعشر  ُمبدوءة ُبمضارعُ الس  
ُراجعُ  ُإلىُضمير  م سند 

ُ.(14)إلىُاسم هاُ(13)
ُ" ُ"أن  ُإلى ُبالن  سبة  ُالمضارع  ُالفعل  ولهذا
ُبها،ُ ُاالقتران  ُوجوب  : ُأحوال  ُأربعة  المصدري ة

ُالت جر دُ  ُغلبة ُُووجوب  ُمع ُاألمرين  ُوجواز  عن ها،
ُمعُغلبة ُالت جر د ُاألمرين  ُ.(15)االقتران،ُوجواز 

                                                                                   
(8«ِّ ل ق ِّ( ِّع  ِّابن ِّ« ِّذكر ِّغريبة، ِّوهي ِّالالم، ِّأن ِِّّبكسر ِّالم ِِّّمالك ِّأفعال قاربةِّأغرب

"التيِّللش ِّ ل ق  ".ِِّّروعِّ"ع  قِّالفرائد:ِّوتعلي،1ِّ/389ِّشرحِّالتسهيل:ينظر:ِّو"ه ب 

3/281.ِّ

،ِّونسب59ِّالتسهيل:ِّينظر:ِّق ام ".ِّ"وِّ"مالكِّمنِّأفعالِّالشروعِّ"ه ب ِِّّ(ِّذكرِّابن 9ِّ)

ِّ ِّالشافية: ِّالمقاصد ِّفي ِّواستغربه 2/287ِّإليه ِّتوضيحه:ِّ، ِّفي ِّالمرادي ما

1/520ِّ.ِّ

،ِّوثمانيةِّفيِّشرح1/453ِّروعِّسبعةِّفيِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّ(ِّأفعالِّالش 10ِّ)

،ِّوتسعةِّفيِّالمقاصد3/1222ِّ،ِّوستةِّفي:ِّاالرتشاف:1/389ِّالتسهيل:ِّ

ِّ.3/284ِّالشافية:ِّ

الكافية:ِّينظر:ِّسِّبأولِّأجزائه.ِّفيِّالفعلِّمعناه:ِّاألخذِّفيه،ِّوالتلب ِِّّروع ِّ(ِّالش 11ِّ)

ِّ.3/282ِّ،ِّوتعليقِّالفرائد:2/44ِّ،ِّوالكناش:48ِّ

ِّ:ِّ"خبر"ِّباإلفراد.و)ج(ِّ(ِّفيِّ)ب(12)

ِّ:ِّ"يرجع".ِّو)ج(فيِّ)ب(ِِّّ(13)

ِّأن 14ِّ) ِّأحدها: ِّشروط: ِّثالثة ِّلخبرها ِّفعال ِِّّ( ِّليدل ِّمضارع ِِّّيكون ِّالحالِِّّا على

ِّأن ِِّّ.واالستقبال ِّرافع ِِّّوالثاني: ِّيكون ِّاالسم، ِّلضمير ِّأن ِّوِّا يكونِِّّاألخير:

ِّكانِّالفعلِّ"ح ِّن ِّمقروِّ "ِّإن  كانِّالفعلِِّّاِّمنهاِّإن ِّ"،ِّومجرد ِّق ِّل ِّو ِّل ِّ"ِّأوِّ"اخ ِّى ِّر ِّاِّبـ"أن 

ِّل ِّه ِّل ِّ"ه ِّ ِّداال ِّ" ِّالش ِِّّأو ِّعلى ِّروع. ِّينظر: ِّالمسالك: ،1/294ِّأوضح

ِّ.1/280ِِّّوالتصريح:

ِّ.45ِّ،ِّوشرحِّاألزهرية:1ِّ/286ِّالتصريح:ِّينظر:ِّ(15ِّ)
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ُاق "،ُفيجب  ر ى  ُ"ح  ُبعد ُالمصدري ة  " ُبـ"أ ن  تران ه
"و ل ق  ل و  ل ق تُ "اخ  ل و  ُيقوم "،ُو"اخ  ُأن  ُزيد  ر ى  ُ،ُمثل:ُ"ح 
ماءُ ا "ُلس  ـر  ُت مط  ُ.(1)أن 

ُ ُمنها ه  ُتجر د  ُُ(2)ُ]مم ا[ويجب  "]بعد ُ(3)"ه ل ه ل 
ُُ(4)[من روع  ُالش  ُأفعال  ُوبعد ُالم قاربة، أفعال 

(5)كل  ها
لُ  ُيقوم "ُ،ُمثل:ُ"ه ل ه  ُعمروُ ُ،(6)زيد  ُو"ط ف ق 

وم " (7)يص 
ل قُ  ُو"ع  و"ُ/ب(9)ُ، ُيعد  ،ُ(8)بكر 

ُ(9)و ائق  أ ُالس  ُ"أ ن ش 

                                                           
ل ى"ِّعندِّمنِّ(ِّولمِّي 1ِّ) "ِّالِّفيِّالشعرِّوالِّفيِّغيره،ِّوكذلكِّ"أ و  دِّخبرهماِّمنِّ"أ ن  جر 

اءِّمنِّمخلصِّألن ِّأثبتها؛ِّ اء،ِّوالر ج  ب ال؛ِّإذِّالمرجو ِّثالثتهاِّمنِّأفعالِّالر ج  ت ق  س  ِّاتِّاال 

".ِِّّمستقبل،ِّفناسبهِّحرفِّاالستقبال ،1/453ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِّينظر:ِّ"أ ن 

ِِّّ.1/475،ِّوِّالهمع:3/288ِّوتعليقِّالفرائد:ُِّ،1/390وشرحِّالتسهيل:ِّ

ِّزيادةِّمنِّخارجِّالنصِّيتطل بهاِّالسياق.(2ِّ)

ل "ِّبأفعالِّالشروع ِّ"ه ِِّّ(ِّألحق3) قاربة،ِّوداللةِّتركيبهِّعلىِّالم ِِّّةِّداللتهِّعلىلشد ِِّّل ه 

ِّكانِّللمبالغةِّفيِّالقربِّلحق ِّ-"ل ِّز ِّل ِّكـ"ز ِِّّ-المبالغة الةِّعلىِّالد ِِّّاألفعال ِِّّ،ِّفلما

ِّ.3/288تعليقِّالفرائد:ِّينظر:ِّ".ِّدِّخبرهِّمنِّ"أن ِّروعِّفيِّتجر ِّالش ِّ

ِِّّ،ِّوقدِّاستدركتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.منِّ)أ(ماِّبينِّالمعقوفتينِّساقطِِّّ(4)

"ِّلماِّبينهماِّمنِّالم ِّعالِّالش ِّدِّأخبارِّأفوجبِّتجر ِّ(5ِّ) روعِّللحال،ِّأفعالِّالش ِّفنافاة؛ِّروعِّمنِّ"أن 

"ِّلالستقبال. ِِّّ.4/336،ِّوِّالتذييلِّوالتكميل:1/390ِّينظر:ِّشرحِّالتسهيل:ِّ و"أن 

ِِِِِِِِّّّّّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:6ِِّّ)
ِِِّّّ ل ت  ل ه  ِّف ه  ين  ِّال م ع ت د  ناِّبالد  طئ  .ِِِِِّّّّّو  ُن ف وسهمِّقبلِّاإلماتةِّت ز ه ق 

ِّ.359،ِّوِّشرحِّالشذور:1/391ِّالتسهيل:ِِّّشرحُ

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:7ِِِّّّ)
ِّ ي  ج  و ة ِّيلحىِّالش  س  ِّب ق  ل ي  ِّالخ  .ُُِِِِِِِّّّّّّّط ف ق  ِّع ن اء  ل ي  يِّالخ  ح  ة ِّالال  يح  ُِّون ص 

ِّ.3/1259،ِّوِّتمهيدِّالقواعد:1/391ِّشرحِّالتسهيل:ِّ

ِِِِِِِّّّّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:8ِِِّّّ)
ِّت ظ ل مِّم ن ِّ ت  ل ق  ِّع  ن اِِِِِِِِّّّّّّّّأر اك  ر  .ِِِّّّأج  ر  ي  ال ل ِّال م ج  ِّإذ  ار  ظ ل م ِّال ج  ُو 

ِّ.4ِّ/329،ِّوالتذييلِّوالتكميل:1/390ِّشرحِّالتسهيل:ِِّّ

ِّ(ِّسقطتِّواوِّالعطفِّمنِّ)ب(.9ِّ)

و" د  "(10)يح  ُيق ول  ُسعيد  ذ  ُو"أ خ  ،(11)ُ ُو"جعل  ،
" ول  ُيص  ُيتكل م "(12)بشر  ُخالد  ُو"ه ب  ُو"قام ُ(13)، ،
ُيتعل م " ُ.(14)عامر 

ُاألمرانُ  ُغلبةُ ُويجوز  دُبعُترانُ ـاالقُمع
ى" شُ ُ(15)"ع س  "ـو"أ و  ُ](16)ك  ىُزيد  ُُ،ُمثل:ُ"ع س  أن 

ُيخر جُ "يخر جُ  ُزيد  ى ُو"ع س  ،ُ ُعمرو  ك  ش  ُو"أ و  ،"ُ أن 

ُعمروُ "،ُويق ومُ  ك  ش  ُ".يق ومُ ُأ و 
ُاألمرانُ ُو "ـالت جُمعُغلبةُ ُيجوز  ُ(17)ر دُبعدُ"ك اد 

" ُ،ُ(18)و"ك ر ب 

                                                           
ِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:10ِِِّّّ)
ِِّّ ِّ ِّ ِّلكم ين ح  ِّالكاش  ِّم ي ن ِّتبي ن ِّلم ا ِّ ِّ ِّ ن ونا.ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ ِّم ك  ان  ِّك  ِّعم ا ِّأ ع رب أنشأ ت 

ِّ.358،ِّوِّشرحِّشذورِّالذهب:1/391ِّيل:ِّشرحِّالتسه

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:11ِِِِِِّّّّّّ)
ومِّت جيب نيِِِِِّّّّّ س  أ ل ِّوالر  ِّأ س  ت  ذ  ؤ ال.ِِّّفأ خ  س  اب ة ِّو  ِّإ ج  ت ب ار  ف يِّاالع  ِّو 

ِّ.1/469،ِّوالهمع:357ِّشرحِّشذورِّالذهب:ِّ

ِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:12ِِِِّّّّ)
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّي ث ق ل ن ي ِّق م ت  ِّما ِّإذ ا ع ل ت  ِّج  ق د  ِّو  ِِِِِِّّّّّّ. ِّالث م ل  ارب  ِّالش  ض  ِّن ه  ِّف أ ن ه ض  ث وبي

ِّ.1/469،ِّوالهمع:2/685ِّالمقاصدِّالنحوية:ِّ

ِِّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:13ِِِِِّّّّّ)
م ِّم غ ر ي ا. ِّبالل و  ت  ن  ِّكأن  يِّك  و ىِِِِِّّّّّفلج  ِّف يِّط اع ة ِّاله  ل ب  ِّأ ل وم ِّالق  ت  ِّه ب ب 

ِّ.1/470،ِّوالهمع:1/391ِّشرحِّالتسهيل:ِِّّ

ِّ"يتكلم".ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:14ِّ)

ب وا15ِّ) ِّت ح  ِّو ع سىِّأ ن  ِّل ك م  ر  ي  ِّخ  ئا ِّو ه و  ي  ِّت ك ر ه واِّش  (ِّومنهِّقولهِّتعالى:ِّ)ِّو ع سىِّأ ن 

ِّ(.ِّسورةِّالبقـرة:ِّ ِّل ك م  ر  ِّش  ئا ِّو ه و  ي  ِّ.216ش 

ِّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:16ِِِِّّّّ)
ِِّّ ِّ ِّ وا ك  ش  ِّأل و  ِّالت ر اب  ِّال ن اس  ئ ل ِّس  ل و  ِّه ات واِِِِِِِّّّّّّّو  ل  ِّق ي  ن ع واِِِِّّّّإذ ا ي م  ِّو  ِّي م ل وا ِِِِّّّّأ ن 

ِّ.2ِّ/690،ِّوالمقاصدِّالنحوية:1/392ِّشرحِّالتسهيل:ِّ

ِّوالِّكالم ِّر ِّلمِّي ِّ(17ِّ) ِّفيِّقرآن  " ِّخبرهاِّبـ"أن  م اِِّّدِّاقتران  ِّو  فصيح،ِّقالِّتعالى:ِّ)ف ذ ب ح وه ا

ِّ.) ع ل ون  ِّ.71البقرة:ِّواآليةِّمنِّسورةِِّّ .2/461اإلنصاف:ِّينظر:ِّك اد واِّي ف 

ِّالشاعر:ِِِِِّّّّّ(ِّومنهِّقول18)
. ب  و  د ِّغ ض  ن  اة ِّه  ش  ِّق ال ِّالو  ن  ي  ِِِِِِّّّّّّح  و اه ِّي ذ وب  ِّج  ِّم ن  ل ب  ِّال ق  ب  ِّك ر 

ِّ.331ِّ،ِّوتخليصِّالشواهد:1/392ِّشرحِّالتسهيل:ِِِّّّ
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ُ"ك ادُ  ُُ(1)[زيدُ ُمثل: ُأن  ُزيد  ُو"ك اد  ،" يخر ج 
ُيخرُ  ُأن  ُعمرو  ُيقوم "،ُو"ك ر ب  ُعمرو  "،ُوُ"ك ر ب  ج 

ُيقوم ".
ِّ

ـــوِّســـتة ِّ ِّفه ـــل ِّالقياســـي  ـــاِّالعام ِّ)ص(:ِّ)وأم 
ِّنوع ا(ِّعشر ِّ

ُاللفظي ة ُ ُعلىُالعوامل  ُالكالم  )ش(:ُلم اُأنهي ت 
ُاللفظي ة ُ ُفيُالكالم ُعلىُالعوامل  ُأخذت  ماعي ة  الس 

ُنُو ُعشر  ُست ة  ُأنها ت  ُفذكر  ُوست راهاُالقياسي ة ، ع ا،

ُشاءُ  ُإن  اُبعدُواحد  ُللا ُتعالى.ُ(2)واحد 
ِّ

د،ِِّّ)ص(:ِّالنوع ِّ ِّالم جر  ِّالث الثي   األول:ِّمصدر 
) ب  ر  (.(3)إذاِّكانِّميميًّا،ِّمثل:ِّ)م ض  د  ِّ،ِّو)م و ع 

القياسي ة:ُُاللفظي ةُ ُمنُاألنواعُ ُاألولُ ُ)ش(:ُالنوعُ 
ُكُمصدرُ  ُإذا ُبل ُم طلق ا، ُال ُالم جر د، ُانُ الث الثي

ُالم يمي ُ ُ(4)وقدُ ُمصدر اُميمي ا، ُحقيقة ُالمصدر  ُعرفت 
ُالكالمُ ُ- ُفي ُمر  ُالن وعُ (5)مم ا منُُ(6)الت اسعُ ُعلى

ماعي ة ُالس  ُ.ُ(7)العوامل 

                                                           
ها،ِّوقدِّاستدركتهِّاسخنانتقالِّنظرِّساقطِّمنِّ)أ(ِّبسببِّ(ِّماِّبينِّالمعقوفتين1ِّ)

ِِّّو)ج(،ِّويتطلبهِّالسياق.ِّ(ب)منِّ

"ِّالشرطيةِّبفعلِّالِّل ِّنشاءِّهللا"،ِّبوص ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"إ2) ،ِّوهوِّمجانبِّ"شاء"ِّشرط"إن 

ِِّّللصواب.

ِِّّ:ِّ"مضروب"،ِّوهوِّخطأ.(ج)فيِّ)أ(ِّو(3ِّ)

ِّ"فقد".:ِّ(ِّفيِّ)ب(4)

40ِّ(ِّالبحث:ِّص5) ِّفهوِّالمصدر  ِّالميمي  .ِّوعرفهِّالمؤلفِّبقوله:ِِّّ)ِّوأماِّالمصدر 

ِّالم فاعلةِّ(. ِّبميم ِّزائدة ِّلغير  ِّالمبدوء 

ِّ.هوِّسهو،ِّوِّيادة:ِّ"عشر"ِّبعدِّلفظِّ"التاسع"زِِّّو)ج(ِّفيِّ)أ(ِّ(6)

ِّ.وماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(،ِّوهوِّالصواب(ِّفيِّ)أ(:ِّ"القياسية"،7ِّ)

ُبماُ(8)لميميُ اُوالمصدرُ  ذ كرُُ(9)الموصوف 
ر ب" ُ"م ض  ُالر اء-مثل: ـرُ-بفتح ُبكس  د" ُو"م و ع  ،

ُالعين.
ُبهذي ُمث ل ت  ُوإنما ُأن  ُإلى ُأل شير  ُالمثالين ن

ُ ُيكون  ُتارة  ُذ كر ُبما ُالموصوف  ُالميمي  المصدر 
ـل"ُُعلىُوزنُ  ع  ُالعينُ -"م ف  ر ب"،ُ-بفتح  ُ،ُمثلُ"م ض 

ـل" ع  ُ"م ف  ُوزن  ُعلى ُيكون  ُُ(10)وتارة  ر  بكس 
ع ـل"ُ ُ"م ف  ُعلىُوزن  د"،ُوالُيكون  العين،ُمثلُ"م و ع 

ُ.(11)بضم  ُالعين
ُفي ُالكالم  ُُ(12)وتحقيق  نين  ُالوز  ُعلى مجيئ ه 

ُ ُالث الثي   ُالفعل  ُمضارع  ُكان  ُإن  ُأن ه المذكورين 
ُالفاءُ  ُم عتل   ُغير  ُالعل ة ُُ-الم جر د  ُحرف  ُيكن  ُلم  بأن 

ُفيُميزان ه ُالفاء  ُفمصدرُ ُ-منهُفيُمقابلة  ه ُالميمي 
ُالعينُ(13)يكونُ  ل"ُبفتح  ع  ُ"م ف  ،ُسواء ُ(14)علىُوزن 

ُعين هُمكسُو ُفيُُ-رةُ كانت  ر ب"،ُفتقول  مثل:ُ"ي ض 
ر ب" ُ"م ض  : ُالميمي   ُالر اء-م صدره  ُ-بفتح ،ُ أوُ]

                                                           
ِّ"ِّالم سم ى"،ِّوهوِّتحريف.ِّ:(ِّفيِّ)ب(8)

ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(،ِّوهوِّالصواب.،ِّ(ِّفيِّ)أ(:ِّ"لما"،ِّوهوِّتحريف9)

(10ِّ )(ِّ ِّعبارة: ِّسقوط ِّعليه ِّترتب ِّ)ج(، ِّلناسخ ِّنظر ِّانتقال ِّالعين ِّبف-وقع ،ِّ-تح 

ع ـل ِّ"م ف  ِّعلىِّوزن  ب"،ِّوتارة ِّيكون  ر  ِّ"(.مثلِّ"م ض 

ِّ"و"ع ِِّّ(ِّوأماِّمجيء 11ِّ) م  ر  م"ِّو"م ع ون"ِّفنادر؛ِّولمِّيجيء ِّمصدر"ِّك  "ِّعلى:ِّ"م ك ر  ِّان 

ِّالوزن ِّغير ِّ ِّهذا ِّعلى ِّالفراء ِِّّهما ِّوجعلهما ِّلـ"ف ع ل "، م ةِِّّمصدر ا ِّ"م ك ر  جمع

اِّلمجيءِّالمصدرِّعلىِّوز ع ل".ِّوم ع ونة"؛ِّاستبعاد  شرحِّالشافيةِّينظر:ِّنِّ"م ف 

ِّ.1/302،ِّوشرحهاِّلالستراباذي:1/170ِّللرضي:ِّ

ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"على"،ِّوقدِّضربِّعليهاِّالناسخِّخطا،ِّوكتبِّفوقها:ِّ"في".12ِّ)

ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.،ِّ"،ِّوهوِّتحريفه ِّ(ِّفيِّ)أ(ِّ:ِّ"لكون 13ِّ)

ِّكانِّمعِّ(ِّسواءِّأكانِّالفعل 14ِّ) ،ِّوكذاِّإن  ي اِّأمِّغيرِّمتعد   ِّوالالمِّمعا ،ِّمتعد   تلِّالفاء 

ِّينظر: ِّالعين. ِّبفتح ل ى" ِّ"م و  ِّفمصدره " ل ي  ِّ"و  ِّللرضي:ِِّّنحو: ِّالشافية شرح

1/170ِّ ِّلالستراباذي: ِّوشرحها ذ 1/302ِّ، ِّوش  ِّكلمات،ِِّّ. ِّالقاعدة ِّتلك عن

ِّوالمعر ف ير، ِّوالم ص  ع، ِّالمرج  "ِّ ِّشذاِِّّة"،منها: ِّينظر: ِّالفتح". ِّفيها والقياس

ِّ.61العرف:ِّ
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ُم صدره ُ ُفي ُفتقول  ر ب"، ُ"ي ش  ُمثل: مفتوحة 
ر ب"ُ :ُ"م ش  ،ُأوُمضمومة ُ(1)[-بفتحُالر اء-الميمي  

ر" ُ"ي ن ص  :ُ(2)مثل: ُالميمي   ُم صدره  ُفي ُفتقول ،
ر"،ُبفتحُ  اد.ُ"م ن ص  ُالص 

ُكانُ  ُُ(3)ارعُ مضُوإن  ُالمجر د  ُالثالثي   الفعل 
ُالفاء ُمنهُُ-م عتل  ُالعلة  ُحرف  ُكان  ُفيُمقابلةُ بأن 

"،ُفيُميزان ه،ُُ(4)الفاءُ  ل  ُميزان هُ"ف ع  "ُفإن  مثل:ُ"و ع د 
ُمنهُ ُالعل ة  ُُ-وهوُالواوُ–فحرف  ُالفاء  فيُمقابلة 

ُعلىُُ/أ(10)ُمنُميزانه، ُيكون  ُالميمي  فمصدره 
ُ ع ل" ُ"م ف  ُالعينُ وزن ُمثلُُ(5)بكسر  م طلق ا،

ـد" ُ.(6)"م و ع 
ِّالث الثيِّ ِّغير  ِّمصدر  ِّالثاني: ِّالنوع  )ص(:
ل(،ِّ ِّو)م ز ل ز  م(، ِّ)م كر  ِّمثل: ا، ِّمطلق  د  الم جر 

ر ج( ح  ِّو)ز ل ـز ال((7)و)م ت د  ـر ام(، ِّو)إ ك  ،(8)ِّ،
ـر ج( ح  ِّ.(9)و)ت د 

ُالمذكورة ُ ُاألنواع  ُمن ُالثاني ُالنوع  )ش(:
ُم طلق ا،ُُ(10)الفعلُ ُمصدرُ  ُالم جر د  ُالث الثي   غير 

                                                           
(1ِّ ِّالمعقوفتين( ِّبين ِِّّما ِّمن ِّساقط ِّ)أ( ِّلناسخوِّوقبسبب ِّنظر ِّانتقال وقدِِّّها،ع

ِِّّاستدركتهِّمنِّ)ب(،ِّو)ج(.

ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"فقد".2)

ِّمنِّ)ب(."مضارع"ِّ(ِّسقطتِّلفظة3ِّ)

عبارة:ِّ"فيِّمقابلةِّالفاء"ِّمنِّ)ب(،ِّوجاءتِّفيِّ)أ(ِّبلفظ:ِّ"ِّفيِّمقابلةِّ(ِّسقطت4ِّ)

ِّمنِّالناسخ. ِّحرفِّالعلة"،ِّوهوِّسهو 

ِّمعجمة،ِّوهوِّتصحيف.(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"الغين"ِّبالغينِّال5)

(6ِّ ع". ض  ِّو"م و  ل"، ج  ِّو"م و  ر د"، ِّو"م و  د"، ِّ"م و ع  ِّومثل: )ِّ ِّينظر: :ِّ ،4/92ِّالكتاب

ِّ.61،ِّوشذاِّالعرف:1/170ِّوشرحِّالشافيةِّللرضي:ِّ

ِّ"متدر ج"،ِّوهوِّتحريف.ِِّّ:(ِّفيِّ)ب(7)

ل".و)ج(ِّ(ِّفيِّ)ب(8ِّ) ِّ:ِّ"ز ل ز ل ة"،ِّوكالهماِّيصل حِّمصدر اِّلـ"ز ل ز 

ِّرج"،ِّوهوِّتحريف.(ِّفيِّ)ب(:ِّ"متدح9)

اِّوتعدي ا،ِّبنفسهِّأوِّبحرفِّمنه،ِّلزوم ِِّّالمصدرِّعملِّفعلهِّالذيِّاشتق ِِّّ(ِّيعمل 10ِّ)

ِّكانِّفعلهِّالزم ِِّّجر،ِّفيرفعِّفاعال ِّ اِّإلىِّإنِّكانِّمتعدي ِِّّمعهِّمفعوال ِِّّا،ِّوينصب ِّإن 

ُكان ،ُُ(11)مصدر اُميمي اُأي:ُسواء  ُميمي   أوُغير 
ُمصدرُ  ُكان  لُ اُوسواء  ُمزيدُ الُلفع  ُأوُُاثالثي   فيه

ُمجر دُ ال ُ،ُار باعي  
ُم زيرُ الأوُ اباعي   ُأشر تُ ،ُ(12)فيهُد  إلىُُ(13)وقد 

ُ:ةهذاُالمعنىُباألمثلة ُالمذكوُر
ُ ُالر اءبف-فـ"م ك ر م " ُُ-تح  ُالميمي   ُللمصدر  مثال 

ُلـ"أ ك رم "،ُ ُفيه؛ُألنهُمصدر  ُمزيد  الذيُفعل هُثالثي 
ُفيه ُالهمزة. ُز يدت  ُثالثي   ُوهوُمصدر 

ُكاأل ولى ُالز ايُالثانية  "ُبفتح  ل ز ل  ُ(14)و"م ز  ،ُمثال 
ُألن هُ ُمجر د؛ ُرباعي  ُفعل ه ُالذي ُالميمي   للمصدر 

"،ُوهو ل ز ل  ُ"ز  ُم جر د.ُمصدر  ُرباعي 
ر ج" ُالر اء-(15)و"م ت د ح  ُ-بضم  ُالميم ،ُوفتح  ،ُمثال 

ُالذيُفعل هُ  ُالميمي   ُفيه؛ُألن هُللمصدر  ُمزيد  ُرباعي 
ُز يدُمصدرُ  "،ُوهوُرباعي  ر ج  ُ.(16)فيهُالت اءُت ُلـ"ت دح 

                                                                                   
ِّلِّفعلهِّألنهِّأصل ِّم ِّلِّع ِّم ِّاِّإلىِّاثنين.ِّوإنماِّع ِّواحد،ِّومفعولينِّإنِّكانِّمتعدي ِّ

ِّدونِّزمن،ِّبلِّعم لِّعم لِّفعلهِّفيِِّّلمِّيتقيدِّعمله ِِّّوالفعلِّفرعه،ِّولذا بزمن 

ِّمنها. ِّواحد  ِّلكل ِّأصل  ِّألنه ِّوالمستقبل؛ ِّوالحاضر ِّ الماضي شرحِّينظر:

ِّ 3/106ِّالتسهيل: ِّالشافية: ِّالكافية ِّوشرح ِّاألشموني:2/1012ِّ، ِّوشرح ،

2/198.ِّ

ِّالمصدر 11ِّ) ِّأحد ِِّّ( ز ِِّّالميمي  ِّاسمِّمصدرِّتجو  ِّويعمل ِّثالثةِّأشياءِّي طلقِّعليها ِّا،

ِّاتفاق ِّ ر:عمل ِّمصدر ه  اع  منِّإعمال هِّق ولِّالش  ِّا،ِّو 

ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ ِّ اب ك مِّرج ال  ِّم ص  ِّإ ن  ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّأ ظ ل وم  م ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ ِّظ ل  ي ة  مِّت ح  ال  ىِّالس  ِِّّأ ه د 
ِّ.3/66ِّ،ِّوِّالهمع:1/526ِّشرحِّشذورِّالذهب:ينظر:ِّ

اِّفي(12ِّ) ِّكان"ِّإلىِّقوله:ِّ"مزيد  ه"ِّمضطربةِّفيِّالنسخِّالعبارةِّمنِّقوله:ِّ"وسواء 

ِّفيِّتصويبها. ِّالثالث،ِّوقدِّاجتهدت 

ت ِّ"(ِّسقطتِّلفظة13ِّ) ِّ(.جمنِّ)ِّ"أشر 

ِّ.،ِّوهوِّسهو(ِّفيِّ)ب(:ِّ"كاؤلى"ِّبإسقاطِّالالم،ِّورسمِّالهمزةِّعلىِّواوِّالمد14)

ر ج"ِّبإسقاطِّالحاء،ِّوتضعيفِّالراء،ِّوهوِّمجانب 15ِّ) ِّللصواب.ِّ(ِّفيِّ)ب(:ِّ"م ت د 

ِّو16) م"، ِّ"م ك ر  ِّالثالثة: ِّالمصادر ِّأفعالِّ( ِّمن ِّميمي ة ِّمصادر ر ج" ِّو"م ت د ح  ل" "م ز ل ز 

ِّالزمانِّوالمكانِّ مي  ِّواس  ِّالمفعول  ِّاسم  ِّعلىِّز نة  يغت  دة،ِّص  ِّثالثي ةِّمجر  غير 

ِّوف ت ح ِّ ِّأولها، م  ِّف ض  ِِّّمنه، ِّآخرها. ِّقبل ِّما ِّينظر: ِّالحاجب: ِّابن /1ِّأمالي

ِّ.3ِّ/467،ِّوالبديعِّالبنِّاألثير:1/67،ِّوشافيته:375
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ُالذيُفعل هُ ُالميمي   ُغير  ُللمصدر  و"إ ك ر ام "ُمثال 
ُفيه؛ُألنُ  ُمزيد  ُثالثي  ُعرف ت  ُلـ"أ ك ر م "،ُوقد  هُمصدر 

ُفيهُالهمزة ُز يدت  ُ.(1)أن هُثالثي 
" ُالذيُُ(2)و"ز ل ز ال  ُالميمي   ُغير  ُللمصدر  مثال 

ُ ُوقد  ،" ل ز ل  ُلـ"ز  ُمصدر  ُألن ه ُم جر د؛ ُرباعي  فعل ه
ُفيه ُالُزائد  ُأن هُرباعي  ُ.(3)عرف ت 

ُ " ر ج  ُالر اءُ -و"ت د ح  ُوضم   ُالت اء  ُُ-بفتح مثال 
ُفيه؛ُ ُمزيد  ُالذيُفعل ه ُرباعي  ُالميمي   ُغير  للمصدر 

ُمصدرُ  ُر باعيُ ُألن ه ُأن ه ُعرف ت  ُوقد  ،" ر ج  ُ(4)لـ"ت د ح 
ُفيهُالت اء ُ.(5)ز يدت 
،ِّمثل:ِِّّ)ص(:النوع ِّ وىِّماِّمر  الثالث:ِّالفعل ِّس 

ِّ.) ب  ر  ِّ)ق ام (ِّو)ض 
ُالنوعُ  ُاألنواعُ ُ)ش(: ُمن :ُُالمذكورةُالثالث 

،الفع تقل   ُم س  ُعلىُمعنى  ،ُوهوُالكلمة ُالتيُدل ت  ُل 
ُاألزمنة ُ ُبأحد  ُ.(6)الث الثةم قترن 

                                                           
ع ل "ِّوكانِّصحيحِّالعين؛ِّفقياس ِِّّلفعل ِّ(ِّإذاِّكانِّا1) يكونِِّّمصدرهِّأن ِِّّعلىِّوزنِّ"أ ف 

ع ال ِّ"إ ف  ِّوزن ِّعلى ِّينظر: ."ِّ ِّالشافية: 1/163ِّشرح ِّالتسهيل: ِّوشرح ،3ِّ/

472.ِِّّ

ل "."ةل ِّز ِّل ِّ:ِّ"ز ِّو)ج(ِّ(ِّفيِّ)ب(2ِّ) ِّ،ِّوكالهماِّيصلح ِّمصدر اِّلـ"ز ل ز 

ِّ(ِّفيِّ)ب(3ِّ) ِّ"و)ج( ل ل.ِّوِّ"مجرد: ِّكانِّالفعلِّعلىِّوزنِّ"ف ع  اإذا ِّمضع ف  ِّوكان  "-ِّ

ِّجنسِّبأن ِّ ِّمن ِّالثانية ِّوالمه  ِّوعينه  ، ِّجنس  ِّمن ِّاألولى ِّوالمه  ِّفاؤه  ِّ-كانت

ل "ِّفقياسِّمصدرهِّأن ِّ ،ِّفتقول :ِِّّيكون ِِّّنحو:ِّ"ز ل ز  ال"  ل ل ة "ِّأوِّ"ف ع ال  علىِّوزنِّ"ف ع 

ِّ ِّ ِّأو"ز ل ز اال ". ِّ"ز ل ز ل ة " ِّينظر: ِّالتسهيل: 3ِّشرح ِّالمسالك:472ِّ/ ِّوأوضح ،

ِّ.2/34يح:ِّ،ِّوالتصر3/205ِّ

ِّ(ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"سماعي"،ِّوهوِّتحريف.4)

(5ِّ ِّفقياس ِّ( ِّاألحرف ِّوعدد كنات ِّوالس  ِّالحركات ِّفي ل ل " ِّ"ت ف ع  ِّوزن ِّعلى ِّالفعل ِّكان ِّإذا

ا". ر ج  ِّت د ح  ر ج  ل ل"،ِّكـ"ِّت د ح  ِّاآلخر،ِّفيصيرِّ"ت ف ع  ِّصح  ِّي ضم ِّماِّقبلِّآخرهِّإن  ِِّّمصدرهِّأن 
ِّ.2/33،ِّوالتصريح:3/205ِّك:ِّ،ِّوأوضحِّالمسال3ِّ/472شرحِّالتسهيل:ِّينظر:ِّ

(6ِّ )ِّ ِّينظر: ِّللرماني: 67ِّالحدود ِّوالكافية: ،44ِّ ِّللجرجاني: ِّوالتعريفات ،168ِّ،

ِّ.95،ِّوشرحهاِّللفاكهي:440ِّوالحدودِّلألبذي:ِّ

ُ ُما ُمنه ُُ(7)ركُ ذُ وي ستثنى ُالعوامل  ُبيان  في
ُالذيُ ُأن  ُومعلوم  ، ُسماعي  ُذلك ُألن  ماعي ة ؛ الس 

ُذكر هُ ُ(8)مرُ 
ُالنوعُ  ُفي ُمذكورة  ُأشياء  ُتسعة  ُالفعل  ُ(9)من

ُبقي ة ُُ/ب(10)ُالث اني ُمن ه  ُبعد  ُوما عشر،
ُ.(10)األنواع

ُإلىُ " ر ب  ُو"ض  ُبـ"ق ام "، ُللفعل  ُبتمثيل ي ر ت  وأ ش 
ُالزم ا ُالفعل  ُيكون  ُبينُأن  وهوُم اُالُُ-أن هُالُفرق 

ُبه ُالمفعول  ب  ُ"ق ام "(11)ينص  ُ"ق ام ُُ-،ُمثل: : تقول 
" ي ا-زيد  ُم تعد   ُيكون  ُأن  ُوبين  ُماُ-،(12)، ُوهو

ُالمفعولُ  "،ُ،ُمثل(13)بهُينصب  ر ب  :ُتقولُ ُ-:ُ"ض 
ُزيد ُعمر ا" ر ب  ُ.-"ض 

                                                           
ِّذكر ه".(7ِّ) ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"ماِّمر"،ِّوفيِّ)ج(:ِّ"ِّماِّمر 

ِّ"،ِّوهوِّتحريف.ِّن(ِّ:ِّ"مج(ِّفيِّ)8)

ِّ"،ِّوهوِّتحريف.ِّالنوعي(ِّ:ِّ"ج(ِّفيِّ)9)

(10ِّ ِّقصد ِِّّاألنواع ِّ( ِّالتي ِّالمؤلف ِّالتسعة ِّها ِِّّ ِّإلىِّتبدأ ِّعشر ِّالثاني ِّالنوع من

ِّواحد،ِّتارة ِّبنفسها،ِِّّالعشرين،ِّقال:ِّ) الثانيِّعشر:ِّأفعال ِّتتعد ىِّإلىِّمفعول 

ِّمفعولينِّ ِّإلى ها ِّبنفس  ِّتتعد ى ِّتارة  ِّأفعال  ِّعشر: ِّوالثالث . ِّالجر   ِّبحرف وتارة 

ماِّوتارة ِّالِّتتعد ىِّأصال ..،ِّوالرابعِّعشر:ِّأف ل ه  عال ِّتتعد ىِّإلىِّمفعولين:ِّإلىِّأو 

ِّعشر:ِّ ِّوالخامس ِّالجر..، ِّبحرف ِّوتارة  ِّكذلك، ِّتارة  ِّثانيهما: ِّوإلى بنفسها،

ِّأفعال ِّ ِّعشر: ادس ِّوالس  ِّالقلوب..، ِّأفعال ِِّّأفعال  ِّعشر: ابع ِّوالس  الت صيير..،

ِّثالثة ِّ ِّتنصب  ِّأفعال  ِّعشر: ِّوالثامن ل..، ِّاألو  ِّغير ما ِّثانيه  ِّمفعولين تنصب 

ِّعيل..،ِّوالتاسعِّعشر:ِّاألفعال ِّالناقصة ..،ِّوالعشرون:ِّأفعال ِّالم قاربة..(.ِّأهـ.مفا

،ِّأوِّلهِّمفعولِّبه،ِّولكنِّالِّلهِّأصال ِِّّوالِّبحرفِّجر؛ِّألنهِّالِّمفعول ِِّّ(ِّالِّبنفسه 11ِّ)

ِّوي سم ِِّّيصل ِّ ِّجر. ِّكحرف ِّبواسطة، ِّإال ِّأوِّإليه ِّمتعد   ِّوغير ِّوقاصر ا ِّالزم ا ى

ِّ ِّجر. ِّبحرف ِّمتعدي ا ِّعقينظر: ِّابن ِّشرح 2/145ِّيل: ِّوالتعريفات: ،191ِّ،

ِّ.174ِّوشرحِّالحدودِّللفاكهي:ِّ

ِّلغة12) ِّالتعد  ي ِّواصطالح ِّجاو ِّالت ِِّّ:( ِّتجاوز ِّز، ِّبه،ِِّّا: ِّمفعول ِّإلى ِّفاعله الفعل

،ِّوِّشرحِّابن7/5ِّ:ِّوالتكميلِّالتذييلينظر:ِّاِّوواقع اِّومجاوز ا.ِّوي سم ىِّمتعدي ِّ

ِّ.2/146عقيل:ِّ

ِّإلىِّتقديرِّحرفِّجر"(13ِّ) شرحِّنظر:ِّ.ِّوي2/148تسهيل:ِّ.ِّشرحِّال"دونِّحاجة 

ِّ.176ِّ،ِّوشرحِّالحدودِّللفاكهي:2/146ِّابنِّعقيل:ِّ
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ِّالنوع ِّ ِّمثل :ِِّّ)ص(: ، ِّالفاعل  ِّاسم  الرابع:
.) ار ب  ِّ)ق ائ م (ِّو)ض 

ُالنوعُ  ُاألنواعُ ُالرابعُ ُ)ش(: اسم ُُالمذكورةُ ُمن
ُ(1)الفاعل ُُو، ُفعلُ ُ(2)االسمُ هو ُمن ُ(3)الم شتق 

م نُ 
دُ ُ(4) ُبهُعلىُمعنىُالح  ئ م "ُ،ُمثل:ُ"ق ا(5)وثقام 

." ار ب  ُو"ض 
ُالُوإنُ  ُأنه ُإلى ُإشارة  ُالمثالين ُبهذين ُمث لت  ما

ُكـ"ق ائ م "،ُ ُالزم ا ُالفاعل  ُاسم  ُيكون  ُأن  ُبين  فرق 
ُ ُ"زيد  : ُيكونُ ُ،(6)قائم"ُ تقول  ُأن  ي اُُوبين  متعد  

" ار ب  ُعمر ا(7)كـ"ض  :ُ"زيد ُضارب  ُ".(8)،ُتقول 

                                                                                   
ِّيصحِّأن ِّويعرفِّالمتعد  ِّ يتصلِّبهِّهاءِّضميرِّغيرِّالمصدر،ِِّّيِّبعالمتين:ِّإحداهما:ِّأن 

ِِّّ.2/156أوضحِّالمسالك:ِّينظر:ِّتام.ِِّّمفعول ِِّّبنىِّمنهِّاسم ِّي ِِّّواألخرى:ِّأن ِّ

"ِّعم لالفاعلِّمقرون ِِّّ(ِّإنِّكانِّاسم 1ِّ) ِِّّعم لِّفعلهِّبالِّشرط،ِّوإن ِِّّاِّبـ"أل  اِّمجرد ِّكان 

أوِِّّهِّعلىِّاستفهام ِّهِّللحالِّأوِّاالستقبال،ِّواعتماد ِّلِّبشرطين:ِّكون ِّمنهاِّعم ِّ

ِّمخـبر ِِّّنفي ِّ ِِّّأو ِّموصوف. ِّأو ِّعنه ِّينظر: ِّالمسالك: ،3/181ِّأوضح

ِّ ِّأالِّيكون 1ِّ/327ِّوالكناش: ِّابنِّمالكِّشرطين: ِّوأالِّيكون ِّمصغر ِِّّ.ِّوزاد ِّا،

ِِّّ.136التسهيل:ِّينظر:ِّا.ِّموصوف ِّ

ِّ"ِّمنِّ)ب(.االسم ِّسقطتِّلفظةِّ"(2ِّ)

ِّي 3ِّ) ِّبأن ِّ( ِّقولهم ِّفي ِّللكوفيين ِّهنا ِّالمؤلف ِّموافقة ِّأصل ِِّّالحظ جميعِِّّالفعل

ِّوالمفعولالمشتقات ِّالفاعل ِّاسما ِّومنها: ،ِّ .ِّ ِّينظر: 1ِّاإلنصاف: /190ِّ،

ِّ.143والتبيين:ِّ

"،ِّووجهِّماِّجاءِّفو)ج((ِّفيِّ)ب(4ِّ) "،ِّبزيادةِّالمِّاإلضافة،ِّوتنوينِّ"فعل  يِّ:ِّ"ل م ن 

"ِّعلىِّمعنىِّالالم،ِّوكالهماِّجائز.ِّ ل"ِّإلىِّ"م ن  ِّ)أ(ِّإضافةِّ"ف ع 

(5ِّ )ِّ ِّينظر: 40ِّالكافية: ِّالذهب: ِّوشذور ،27ِّ ِّللفاكهي: ِّالحدود ،186ِّ،ِّوشرح

ِّ.87ومعجمِّمقاليدِّالعلوم:ِّ

ِّقائم"سقطتِّعبارة:ِّ"ِّ(6) ِّمنِّ)ب(.ِّتقول :ِّ"زيد 

ِّفقط،ِّأماِّفاع ِّمنهماِّعلىِّزنةِّ"ِّبينهماِّفيِّصياغةِّكل  ِِّّ(ِّمراده:ِّأنهِّالِّفرق 7ِّ) ل"

ِّكل ِّ ِّبل ِّفال، ِّالعمل ِّيعمل ِِّّواحد ِِّّفي ِّفعل ِِّّمنهما ِّكان ِّفإن ِّفعله، ِّالزم اِّعمل ه

ِّمتعد  ِّ ِّكان ِّوإن ِّفاعله، ِّرفع ِّعلى ِّالفاعل ِّاسم ِّالفاعلِّاقتصر ِّاسم ِّجرى ي ا

ِّ.1/528،ِّوإرشادِّالسالك:1/341ِّاللمحةِّفيِّشرحِّالملحة:ِّينظر:ِّم جراه.ِّ

(8ِّ ِِِّّّالةِّالنصب،ِّوهوِّمجانب ِّفيِّ)أ(:ِّ"عمرو ا"،ِّبزيادةِّالواوِّفيِّح( ينظر:ِّللصواب.

ِّ.131،ِّوأخطاءِّلغويةِّشائعة:38ِّقواعدِّاإلمالءِّلعبدِّالسالمِّهارون:ِّ

ِّمثل : ، ِّالمفعول  ِّاسم  ِّالخامس: ِّالنوع  ِّ)ص(:
.) وب  ر  ِّ)م ق وم ِّفيه (،ِّو)م ض 

ُالمذكورة ُاسم ُ ُمنُاألنواع  )ش(:ُالنوع ُالخامس 
ُفعلُ (9)المفعول ُم ن  م ُالم شتق  ُُ(10)،ُوهوُاالس 

م نُ 
(11)ُُ ُعليه ُوقع  ُالعلى ،ُ(12)وثدُ حُ معنى

." روب  ُمثل:ُ"م ق وم ُف يه "،ُو"م ض 
ُالُ ُأنه ُإلى ُإشارة  ُالمثالين  ُبهذين  ُمث لت  وإن ما

ُالزم اُفرقُ  ُاسم ُالمفعول  ُيكون  ُأن  -كـ"م ق وم "ُ-بين 
:ُ"هذُ  ُاسم ُتقول  ُيكون  ُأن  ُفيه"،ُوبين  ُمق وم  اُمكان 

"ُ(13)المفعولُ  وب  ر  ي ا،ُمثل:ُ"م ض  م تعد  
،ُتقول:ُ(14)

." ُ"زيد ُمضروب 
:ُُ)تنبيه(: ُأق ل  ُولم ُفيه "، ُ"م ق وم  : ُقلت  إن ما

"ُألنُ  وب  ر  :ُ"م ض  ُقلت  ُُ"م ق وم "،ُكما ُمصدر  القيام 
ُي شتقُ  ُال ُالالزم  ُوالمصدر  ُاسم ُُ(15)الزم ، منه

ُ ُالجار   ُنحو  ُفاعله  ُنائب  ُيكون  ُحتى المفعول 

                                                           
"ِّعم لِّعم لِّفعله9ِّ) ِّكانِّمقرون اِّبـ"أل  (ِّاسمِّالمفعولِّكاسمِّالفاعلِّفيِّالعمل،ِّفإن 

ِّ ِّعم ل ِّمنها ا د  ِّمجر  ِّكان ِّوإن  ِّشرط، ِّبال ِّكون ِّعمله  ِّأوِّبشرطين: ِّللحال ه

ِّواع ِّاستفهام ِّتماد ِّاالستقبال، ِّعلى ِّنفي ِِّّه ِّمخـبر ِِّّأو ِّموصوف.ِِّّأو ِّأو عنه

ِّ.3/196،ِّوِّأوضحِّالمسالك:2/1077ِّشرحِّالكافيةِّالشافية:ِِّّينظر:

ِِّّ.(8)ِّيةاشحظرِّتن(10ِّ)

"،ِّووجهِّماِّجاءِّو)ج((ِّفيِّ)ب(11ِّ) "،ِّبزيادةِّالمِّاإلضافة،ِّوتنوينِّ"فعل  :ِّ"ل م ن 

"ِّعلىِّمعنىِّالالم،ِّوكال ل"ِّإلىِّ"م ن  ِّهماِّجائز.فيِّ)أ(ِّإضافةِّ"ف ع 

ِّ"الحدوث"،ِّوهوِّماِّأثبتهِّمنِّ)أ(،ِّو)ج(.ِّوينظرِّتعريفِّالصوابفيِّ)ب(:ِّ"الثبوت".ِّوِّ(12ِّ)

ِّ.186،ِّوشرحِّالحدودِّللفاكهي:41ِّ:ِّالبنِّالحاجبِّالكافيةفي:ِِّّاسمِّالمفعول

ِّ(.جمنِّ)عبارةِّ:"ِّاسمِّالمفعول"ِّزيادةِِّّ(13)

ع ِّمنهماِّعلىِّزنةِّ"ِّبينهماِّفيِّصياغةِّكل  ِِّّ(ِّمراده:ِّأنهِّالِّفرق 14ِّ) ول"ِّفقطِّ،ِّمف 

ِّمنهماِّيعمل ِِّّفال،ِّبلِّكل ِِّّأماِّفيِّالعمل ِّ ِّكانِّفعلهِّالزم اِِّّواحد  عملِّفعله،ِّفإن 

هِّنائب اِّعنِّالفاعل،ِّوإنِّكانِّفعل ِِّّعم لِّعم لِّالفعلِّالمبنيِّللمجهول،ِّفرفعِّماِّبعده ِّ

اِّلنيابتهِّعنِّالفاعل،ِّوبقيِّالثانيِّمنصوب ا.اِّجرىِّم ِّمتعدي ِّ ِِّّجراه،ِّفرفعِّواحد 
ِّ.2/682،ِّوِّشرحِّشذورِّالذهبِّللجوجريِّ:1/528ِّسالك:ِّإرشادِّالينظر:ِّ

ِّيبنى".ِِّّ:ِّ"(ِّفيِّ)ب(15)
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" ر ب  ُ"ف يه "،ُبخالفُ"الض  ،ُكلف ظ  فهوُُ(1)والمجرور 
ُمطلق ا،ُ ُالمفعول  ُاسم  ُمنه ت ق  ُفي ش  ، ُمتعد   مصدر 

ُفاعل هُ  ُنائب  ُيكون  ُأن  ُالجار ُ ُ(2)غيرُ ُويجوز 
تترُ ُالم س  ُكالضمير ُبه، ُالمفعول  ُوهو والمجرور،

"ُهنا وب  ر  ُ.(3)فيُ"م ض 
ِّمثل ِّ ِّالمثال  ادس  ِّالس  :ِّ)ق و ام (ِّ(4))ص(:ِّالنوع 

.) ر اب  ِّو)ض 
ُالمذكورة ُ ُاألنواع  ُمن ادس  ُالس  ُالنوع  )ش(:

ُالم حو ل(5)الم ثالُ  ُاالسم  ُوهو منُُ-(6)للمبالغةُ -،
" ل  "ُُ"ف اع  ُإلىُ"ف ع ـال 

                                                           
ِّسهو.ِّ:ِّ"مضروب"،ِّوهو(أ)ِّفيِّ(1)

ِّحو"،ِّويستقيمِّالسياقِّبحذفه.و)ج(:ِّ"نفيِّ)ب(ِّزادِّ(2ِّ)

ِّكالم 3ِّ) ِّالمتعد  يِِّّ( ِّالفعل ِّبين ِّالفارقتين ِّالعالمتين ِّإحدى ِّإلى ِّيشير ِّهنا المؤلف

ِّأن ِّ ِّوهي ِّي صِّالالزم ِِّّوالالزم، ِّمنهِّاسم ِّال ِّالفتقار ِِّّمفعول ِِّّاغ ِّحرفِّتام؛ ِّإلى ه

ِّ،ِّولذلكِّيلزم ِّ"فالنِّمطم وع ِّفيه"جر،ِّفي علمِّبذلكِّل زومه،ِّنحو:ِّ"ط م ع "،ِّفيقال:ِّ

فإنهِِّّ؛ياِّبحرفِّالجرِّالذيِّتعد ىِّبه،ِّبخالفِّالمتعد ِّنائبِّفاعلهِّمجرور ِِّّكون ِّ

"ِّفيِّمفعول ِِّّي صاغِّمنهِّاسم ِّ ب  ر  قال:ِّتام،ِّوالِّيفتقرِّإلىِّحرفِّجر،ِّنحو:ِّ"ض 

ِّيلزم ِّ ِّال ِّولذلك وب"، ر  ِّجار ِِّّكون ِِّّ"م ض  ِّفاعله ِّومجرور ِّنائب ِِّّا.ا شرحِّينظر:

ِّ.7/6ِّ،ِّوالتذييل:1ِّ/177ِّ،ِّوشرحِّابنِّالناظم:2ِّ/148ِّالتسهيل:ِّ

ِّ"مثلِّأمثال"،ِّوهيِّملبسة.ِِّّ:(ِّالعبارةِّفيِّ)ب(4)

(5ِّ )ِّ ِّينظر: ُِّ،5/2281االرتشاف: ِّالذهب: ِّشذور ِّالحدود503ِّوشرح ِّوشرح ،

،274ِّفي:ِّشرحِّقطرِّالندى:ِّ"بالغةأمثلةِّالم ِّـ"ب  رِّعنهاِّب.ِّوِّع 186ِّللفاكهي:ِّ

ِّ ِّوب2/14والتصريح: ِّالم ِّـ"، ِِّّ"بالغةصيغ ِّالمسالك: ِّأوضح 3ِّفي: ِّوالهمع:184ِّ/ ،

ِِّّ.1/535،ِّوإرشادِّالسالك:1/330ِّفي:ِّالكناش:ِِّّ"بالغةأبنيةِّالم ِّـ"وبِّ،3/74

ِّالنحاة 6ِّ) ِّاختلف ِّإعِّ( ِّجواز ِّإلى ِّسيبويه ِّفذهب ِّالمبالغة، ِّصيغ ِّإعمال مالهاِّفي

الصفحةِِّّالتيِّسبقِّذكرهاِّفىِّ–إعمالِّاسمِّالفاعلِّنفسهاِِّّالخمسةِّبشروط ِّ

ِّالس ِّوح ِِّّ،(6هامش)ِّالسابقة: ِّجته ا له  ِّأ ص  ِّعلى ِّوالحمل ل-ماع اع  ِّال ف  م ِّ-اس 

ِّمحولة ِّ ا ِّإعمالِِّّأل  ن ه  ِّوالمبرد ِّوالزيادي، ِّالمازني، ِّومنع ِّال م ب الغ ة، ِّلقصد ع نه 

ِّو"ف ع ل"،ِّوأجازِّالجرميِّإع مالِّ"ف ع يل"ِّدونِّ"ف ع ل"،ِّواختارِّأبوِّعمروِّ"ف ع يل"

منهاِِّّف،ِّوذهبِّالكوفيونِّإلىِّعدمِّجوازِّإعمالِّشيء ِّإعمالِّ"ف ع ل"ِّعلىِّضع ِّ

ارع ِِّّ؛فيِّالمفعولِّبه الف ِِّّلمخالفتهاِّألوزانِّال م ض  قولهمِّم خ  لماِّوردِِّّولمعناه،ِّو 

ع ا ف  ِّو"م  ِّو"ف ع ال"، ِّ"ف ع ول" ِّفي ِّالقياس ِّحيان ِّأبو ِّواختار ب، ِّال ع ر  ل"،ِّعن

"كـ ـر اب  "(7)"ض  ر اب  ُكـ"م ض  " ع ـال  ُ"م ف  ُأو ُأوُ(8)، ،
" وب  ر  ُكـ"ض  "(9)ف ع ول  ر يب  ُكـ"ض  " ُأوُ"ف ع يل  ،ُأوُ(10)،
" ر ب  "ُكـ"ض  ـل  ُ.(11)"ف ع 

ُإلىُأن هُ ُإشارة  " ر اب  ُو"ض  ُبـ"ق ـو ام " ُمث لت  وإنما
:ُ"ق و ام " ُالزم ا،ُمثل  ُالمثال  ُيكون  ُأن  ُبين  ُ-الُفرق 

"ُ : ُقـو ام "تقول  ي ا-زيد  ُم تعد   ُيكون  ُأن  ُوبين  ،(12)ُ،
،" ر اب  ُ"ض  : ُُ/أ(11)ُمثل  ُضر اب  ُ"زيد  : تقول 

ان ه ". ل م  ُغ 
ال ة ِّ ِّالد  ِّالم شب هة  فة  ابع :ِّالص   ِّالس  )ص(:ِّالنوع 
ِّأوِّ ي ض( ِّ)أ ب  ِّمثل: ، ِّظاهر  ِّعيب  ِّأو ن  ِّلو  على

م ش(. ِّ)أ ع 

                                                                                   
ِّفيوِّ ،5/2283ِّاالرتشاف:ِّينظر:ِّ"ف ع يل"،ِّو"ف ع ل"ِّعلىِّالمسموع.ِِّّاالقتصار 

ِّ.3/75ِِّّوالهمع:ِّ

ِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:7ِِِِّّّّ)
ِِّّ ِّ ِّ ا له  ال  ِّج  ِّإليها ا ِّلب اس  ب  ر  ِّالح  ا ِّأ خ  ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّأعقال  و ال ف  ِّالح  ج  ِّبوال  ِِِِِِّّّّّّولي س 

ِّ.3ِّ/74،ِّوالهمع:3/1421ِّالمقاصدِّالنحوية:ِّ

(8)ِِّّ ا". ِّبو ائ ك ه  ار  ن ح  ِّل م  ِّإ ن ه  "ِّ ِّالعرب: ِّبعض ِّعن ِّسيبويه ِّحكاه ِّما ينظر:ِّومنه

ِّ.5/2281ِِِِّّّّ،ِّواالرتشاف:1/112ِّالكتاب:ِّ

ِِِِِّّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:9ِِِّّّ)
ِّعاق ر ِّ اِّفإنك  م واِّزاد  اِِِِِّّّّّإذاِّعد  م ان ه  ِّس  وق  ِّس  يف  ِّالس  ل  ِّبن ص  وب  ر  ِّض 

ِّ.3/1423،ِّوالمقاصدِّالنحوية:1/111ِّالكتاب:ِِّّ

ِِِِِّّّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:10ِِِّّّ)
ر ا ب ه ِّالب د  ر ىِّمنهماِّت ش  ِّواألخ  ال  ة ِِِِّّّّه ال  ب يه  ِّأ م اِّمنه م اِّف ش  ِّف ت ات ان 

ِّ.3/1426،ِّوالمقاصدِّالنحوية:304ِّشرحِّابنِّالناظم:ِّ

ِِِّّّ(ِّومنهِّقولِّالشاعر:11ِِِِِّّّّّ)
ي ه ِّمن ِّ ج  ِّم ن  ِِِِِِِّّّّّّّم اِّليس  ِّو آم ن  ير  ِّت ض  ِّأمور اِّال  ر  ذ  ار ِِّّح  ِّاألق د 

ِّ.3/1427،ِّوالمقاصدِّالنحوية:5ِّ/2281ِّاالرتشاف:ِِِّّّ

منهماِّعلىِّزنةِّ"ف ع ال"ِّفقط،ِّأماِِّّبينهماِّفيِّصياغةِّكل  ِِّّ(ِّمراده:ِّأنهِّالِّفرق 12ِّ)

ِّمنه،ِّفإنِّكانِّفعله ِِّّعملِّفعلهِّالذيِّاشتق ِِّّمنهماِّيعمل ِِّّواحد ِِّّفال،ِّبلِّكل ِِّّفيِّالعمل ِّ

الفاعلِّم جراه.ِِّّوإنِّكانِّمتعدي اِّجرىِّاسم ِّالزم اِّاقتصرِّاسمِّالفاعلِّعلىِّرفعِّفاعله،ِّ

ِِّّ.1/341لحة:ِّ،ِّواللمحةِّفيِّشرحِّالم 5/2281ِّاالرتشاف:ِّينظر:ِّ
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ُالم ُاألنواع  ُمن  ابع  ُالس  ُالنوع  ذكورة ُ)ش(:
ُم طلق اُ(2)التيُ(1)فة ُالم شب هةُ الص  ُ ُعلىُلون  ،ُتدل 

ُعيبُ  ُ"أ ب ي ض"،ُ(3)ظاهرُ ُأو : ُمثل  ُفاألول  ،
م ش :ُ"أ ع  ُ".(4)والثانيُمثل 

:ِّاســم ِّالتفضــيل،ِّمثــل :ِّ )ص(:ِّالنــوع ِّالثــامن 
ل م(. ن(ِّو)أ ع  س  ِّ)أ ح 

ُالمذكورة ُ ُاألنواع  ُمن ُالثامن  ُالنوع  )ش(:

ُ(6)التفضيلُ ُ(5)اسمُ  ُمنُفعل  ُالم شتق  ،ُوهوُاالسم 

                                                           
ِّقام ِّعر ِِّّسبقِّأن ِِّّ(1) ِّمنِّالمصدرِّلم ن  ِّالمشتق  فهاِّالمصنفِّبقوله:ِّ"وهيِّاالسم 

ِّوشرحِّقطر،41ِّالكافية:ِّنظر:ِّ.ِّوي40بهِّعلىِّمعنىِّالث ب وت".ِّالتحقيق:ِّص

اللةِّفيِّالد ِِّّشابهتهاِّإياه ِّملتِّعلىِّاسمِّالفاعلِّلم ِّوح ِِّّ.331للمؤلف:ِّالندىِّ

ِّوم ِّ ِّالحدث ِّوفيِِّّن ِّعلى ِّوت جمع، ِّوتثن ى ِّوت ؤن ث ر ِّت ذك  ِّكونها ِّفي ِّو ِّبه، قام

ِّقِّشرطِّاالعتماد.ِّتحق ِِّّوجوب ِّ
،ِّوشرحِّقطر3/246ِّ،ِّوشرحِّاألشموني:2/1055ِّ:ِّشرحِّالكافيةِّالشافيةينظر:ِّ

ِّ.331الندىِّللمؤلف:ِّ

ِّ)ب(ِّهناِّلفظة:ِّ"لم"،ِّوالصوابِّحذفها.ِّزادِّالناسخِّفيِّ(2)

فةِّالم شب هةِّالتيِّلمِّتد ل ِِّّكون ِِّّ(ِّبيان 40ِِّّصِّسبقِّللمؤلفِّ)التحقيق:ِّ(3) الص  

ِّأنواع ِّ ِّمن ِّتعد  م يل" ِّو"ج  ِّ"ط اه ر"، ِّمثل: ِّظاهر، ِّعيب  ِّوال ِّلون  ِّالعوامل ِِّّعلى

ِّالس ِّ ِّأن ِّاللفظية ِّذكر ِّوهنا ِّلون ِِّّماعية، ِّعلى ِّتدل  ِّالتي ِّالم شب هة فة أوِِّّالص  

ِّمنِّأنواعِّالعوامل ِّ ِّظاهر  مكسورِّ-صاغِّمنِّ"ف ع ل "ِّالقياسية،ِّوت ِِّّاللفظية ِِّّعيب 

ِّقياس ِّالد ِِّّ-العين ِّوهذا ع ل "، ِّ"أ ف  ِّزنة ِّعلى ل ى ِّوالح  ِّوالعيوب ِّاأللوان ِّعلى ِّال

ِّ ل". ِّ"ف ع  ِّعلى ِّوجمعها ِّ"ف ع الء"، ِّعلى ِّومؤنثها ِّمطرد، ِّينظر: ،25ِّالشافية:

ِّ.1ِّ/288لدين:ِّ،ِّوشرحهاِّلركنِّا1/144وشرحهاِّللرضي:ِّ

ِّفيِّالعين:ِّضعف ِِّّ(4) ي قالِّهاِّفيِّأكثرِّأوقاتها.ِّوِّع ِّمعِّسيالنِّدم ِِّّالرؤية ِِّّالع م ش 

ِّل م ش"لرجل ِّوِّ"أع  ِّل، ِّ"ع م شاء ِّ"لمرأة .ِّ ِّو3/1012ِّ:)عمش(الصحاحينظر: ،

ِّ.6/320اللسان:ِّ

ِّللصواب.ِّ:فيِّ)ب(ِّ(5) ِّ"إسم"ِّبهمزةِّقطع،ِّوهوِّمجانب 

ِّاسم ِّ(6)  ِّكان ِّبشبه ِِّّالتفضيلِّأضعف ِِّّلما ِّمنِّالص  ِّا ِّالفاعل ِّفيِّشب ِّفةِّالم ِّاسم هة

ِّيكن ِِّّاللفظ ِّ ِّلم ِّضمير ِِّّوالعمل ِّإال ِّمستتر ِّفاعله ِّيرفع ِّا ِّفال ِّظاهر ِّاسم ِِّّا، ِّف يِّا ا

ِّضمير ِّ ِّوال ، ل  ِّال ك ح  أل ة  ِّم س  ِّف ي ِّإ ال  ح   ِّمنفصال ِّاأل  ص  ِّقليال ِِّّا ِّف يِّإال ِّي ع مل  ِّوال ،

ِّويجوِّ ِّم ع ه ، ِّوال ِّل ه ، ِّوال ِّب ه ، ع ول  ِّم ف  ِّوال ر  د  ِِّّعمله ِِّّز ِّم ص  ي يز  ِّالت م  ِّفي فقط

ا.ِِِّّّ ِّوفاعلهِّالمستترِّمطلق  ال  ِّو الح  ف  ُو الظ ر 

وفُ  ُعلىُغير هُ(7)لموص  ن"ُ(8)بزيادة  س  :ُ"أ ح  ،ُمثل 
ل م". ُو"أ ع 

ُالُ ُأن ه ُإلى ُإشارة  ُالمثالين  ُبهذين  ُمث ل ت  وإن ما
ُ ُأن  ن"،ُوبين  س  :ُ"أ ح  ُالزم ا،ُمثل  ُيكون  ُأن  ُبين  فرق 

ي ا ُم تعد   ل م".(9)يكون  ُ،ُمثل:ُ"أ ع 
ُاُ)تنبيه(: ُم تعد ُ وصف  ُبأنه  ُالتفضيل ُ(10)سم

ُإلىُ ُالمتعد  يُبالن ظر  ه ؛ُفإن  ُإليهُنفس  ليسُبالنظر 
ُبهُ(11)هنفسُ  ُالمفعول  ،ُواسم ُ(12)هوُالذيُينصب 

ُبه ُالمفعول  ُالُينصب  ُُ.(13)التفضيل 
ُنظر اُإلىُأصل ه،ُوهوُ ُبأنهُم تعد   نعم،ُي وصف 

ُ ُالذيُاشت ق  ُالمصدر 
ُ(15)منهُ ُ(14)هو ،ُ لُ ] ُأصل ه ،ُُاظرُ نُم"فـ"أ ع  إلى

ُمنهُ  ُهو ُاشت ق  ُالذي ُالمصدر  أعنيُُ-(16)[وهو

                                                                                   
،ِّوشرح2/103ِّ،ِّوالتصريح:1/347ِّ،ِّوالكناش:28ِّشذورِّالذهب:ِّينظر:ِّشرحِّ

ِّ.341ِِّّالقطرِّللمؤلف:ِّ

ِِّّموصوف"،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.":ِّ(أ(ِّفيِّ)7)

الذهبِّللجوجري:ِِّّ،ِّوشرحِّشذور1ِّ/339،ِّوالكناش:1/42ِّالكافية:ِّينظر:ِِّّ(8)

ِّ.190،ِّوشرحِّالحدودِّللفاكهي:2/92ِّ،ِّوالتصريح:2ِّ/723ِّ

ِّفكاله ِِّّكل  ِِّّالفرقِّبينهماِّفيِّصياغة ِِّّمراده:ِّعدم ِِّّ(9) ماِّمنهماِّعلىِّبنيةِّ"أ ف ع ل"؛

ِّثالثي.ِّفعل ِّ

".فيِّ)ب(:ِّ"متعدي ِِّّ(10) ِّا"ِّبالنصب،ِّوالصوابِّرفعه؛ِّخبراِّلـ"أن 

ِّ.ِّو)ج(ِّ(سقطتِّعبارة:ِّ"ِّبالنظرِّإلىِّنفسه"ِّمنِّ)بِّ(11)

ِّيصل ِِّّ(12) ِّما ِّهو: ِّمفعوله ِِّّالم تعدي ِِّّبنفسه ِِّّإلى ِّواسطة. ِّغير ِّمن شرحِّينظر:

ِّ.176الحدودِّللفاكهي:ِّ

ِّ(.7)تنظرِّحاشيةِِّّ(13)

ِّ"ِّمنِّ)ج(.هوسقطتِّلفظةِّ"(14ِّ)

اسمِّالتفضيلِِّّنفسه؛ِّفقدِّذكرِّهناِّأن ِِّّهِّلكالم علىِّالمؤلفِّهناِّمناقضت ِِّّي ؤخذ ِِّّ(15)

ِّباشتقاقهِّمنِّالفعل!ِّيِّتعريفه ِّمنِّالمصدر،ِّوقبيلِّذلكِّصر حِّفِّمشتق ِّ

بسببِّوقوعِّانتقالِّنظرِّلناسخها،ِّوكذاِّفيِِّّ(أ)ماِّبينِّالمعقوفتينِّساقطِّمنِّ(16)

ِِّّ)ج(،ِّوقدِّاستدركته ِّمنِّ)ب(ِّ.
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" ل م  م تعد ُ ُ-"الع 
ُعمر اُ(1) ُزيد  ُعلم  ُ"أ ع جبني : ُتقول  ،

م نطلق ا
(2)."ُ

ِّالذيِّعلىِّ ِّالفعل  ِّالت اسع :ِّاسم  )ص(:ِّالنوع 
.) (،ِّو)ك ت اب  (،ِّمثل :ِّ)ن ز ال  ِّ)ف ع ال  ن  ِّوز 

ُمنُاألنواعُ  ُالتاسع  ُالنوع  ُاسم ُُ)ش(: المذكورة 
"ُ(3)الفعلُ  ُ"ف ع ال  ن  ُوز  ُعلى ُالفاءُ-الذي ُبفتح 

ُالالمُ  ر  اُ-(4)وكس  ُقياس  ُيجوز  ُأن ه ُذلك وتحقيق 
ا م ط رد 

(5)ُُ ُُ(6)سمُ ااشتقاق  ع وال ُعلىُوزن  ُم ج  الفعل 
" ُمعرفت هاُ(7)المذكورُ"ف ع ال  ُت طلب  ُبشروط  ُلكن  ،

                                                           
(1)ِّ"ِّ ِّلفظة ِّ)ج(.م تعد  ِّسقطت ِّمن ِّبوِِّّ" ِّولزوم ِّـ"التعبير ِّالمصدر غيرِِّّ"هتعد  ي

ِّ.ِّ"هيِّالفعلِّولزوم ِّتعد  ِّـ"التعبيرِّبِّم ستساغ،ِّوالمشهور ِّ
ِّ.2/629،ِّوشرحِّالكافيةِّالشافية:83ِّالتسهيل:ِّظر:ِّين

ا":ِّ(ج(ِّفيِّ)2) ِّ"،ِّوهوِّتحريف.ِّمطلق 

فهِّالمؤلفِّبقوله:ِّ"هوِّاالسم ِّالذيِّم سم اهِّفعل".ِّالتحقيق:ِِّّ(3) ،42ِّسبقِّأنِّعر 

األفعالِِّّعمل ِِّّوأسماءِّاألفعالِّتعمل ِّ (ِّفيِّالصفحةِّنفسها.8)ِّيةاشحنظرِّتوِّ

ِّال ِّفترفع ِّنائبة  ِّظاهر ِِّّعنها، ِّ"شت ِّالفاعل ِّنحو: ِّزيد ِّا ِّومضمر ِِّّان ِّفيِّ"، ِّكما ا

ىِّبحرفِّالجرِّماِّكانِّاِّبنفسه،ِّويتعد ِّمتعدي ِِّّ"،ِّويتعد ىِّمنهاِّماِّكانِّفعله ِّال ِّز ِّ"ن ِّ

ِّ.437شرحِّابنِّالناظم:ِّينظر:ِّمتعدي اِّبه.ِِّّفعله ِّ

ِّالالم "ِّمنِّ)ب(ِّ(4) ر  ِّوِّكس  ِّالفاء  ِّ.ِِّّو)ج(ِّسقطتِّعبارةِّ:ِّ"بفتح 
ِّالمؤل  فِّ)فيِّالتحقيق: "ِِّّ(ِّاسم 42ِّصِّوقدِّعد  الفعلِّالذيِّليسِّعلىِّوزنِّ"ف ع ال 

ِّالس ِّ ِّالعوامل ِّالعواملِّمن ِّمن ِّهنا ه ِّفعد  " ِّ"ف ع ال  ِّوزن ِّعلى ِّالذي ِّأما ماعية،

ِّالقياسية.

،2/53ِّ،ِّوخالفهِّالمبردِّفيِّالكامل:3/280ِّهذاِّمذهبِّسيبويهِّفيِّالكتاب:ِِّّ(5)

شِّفيِّمع،ِّواختارهِّابنِّيعيعلىِّماِّس ِِّّبالوقوف ِِّّ،ِِّّقائال 3/368ِّوالمقتضب:ِّ

،ِّوِّالتصريح:3/1106ِّتوضيحِّالمقاصد:ِِّّنظر:،ِّوي3/50شرحِّالمفصل:ِّ

2/242ِّ.ِّ

ِّللصواب.ِّ(6) ِّفيِّ)ب(:ِّ"ِّإسم"ِّبهمزةِّقطع،ِّوهوِّمجانب 

ِّ)بِّ(7) ِّفي ِّو)جزاد ِّإلعادةِّ(، ِّحاجة ِّوال ِّالالم "، ر  ِّكس  ِّو ِّالفاء  ِّ"بفتح  ِّعبارة: )

ِّهِّبـ"المذكور"ِّكافية.ِّذكرها،ِّفنعت ِّ

ُغيرُ  تصرُمن ُالم خ  ط تُ ُ،(8)هذا ُب س  الكالم ُُوقد
ذ ور" ُالش  ُ.(9)عليهاُفيُ"شر ح 

ُإلىُأن هُالُ "ُإشارة  "ُو"ك ت اب  ُبـ"ن ز ال  وإن ماُمث لت 
ُ" ُالزم ا،ُمثل:ُ"ن ز ال  ُالفعل  ُاسم  ُيكون  ُأن  ُبين  فرق 
ُ ُأن  ُوبين  ،" ُزيد  ُيا ُ"ن ز ال  ُتقول: ،" ُللفظُ"ان ز ل  اسم 

ي ا "،ُاسم ُللفظ(10)يكونُم تعد   "،ُُ،ُمثل:ُ"ك ت اب  "ك ت ب 
ُكتاب ا". ُياُزيد  :ُ"ك ت اب  ُتقول 

ِّمبتدأ ِّ ِّكل  : ِّالعاشـر  ِّالنوع  ِّخبر،ِِّّ)ص(: له
ِّقائ م ". ِّمثل:ِّ"ِّزيد 

ُ ُكل  ُالمذكورة  ُاألنواع  ُمن ُالعاشر  ُالنوع  )ش(:
ُلفظ اُ(11)مبتدأ ُ،ُ(12)أوُتقدير اُ/ب(11)لهُخبر 
ُ
ُ

                                                           
"ِّبمعنىِِّّ(8) ع ل"ِّالد ِّلبناء"ِّف ع ال  "ِّبمعنىِّ"انزل"ِّشروط،ِّال ِّز ِّكـ:ِّ"ن ِِّّ-الِّعلىِّاألمر"اف 

ِّي ِّ ِّأن  ِّفعل ِّهي: ِّمن ِّمتصر  ِِّّصاغ ِّتام، ِّمجرد، ِّالتصر ِّثالثي، ِّتام ِّفالِّف، ف،

"ِّمنِّأدرك؛ِّألنهِّك ِّار ِّ"ِّألنهِّرباعي،ِّوالِّنحو:ِّ"د ِّج ِّر ِّح ِّد ِّ"هِّمنِّنحو:ِّبناؤ ِِّّيجوز ِّ

س"ِّألنهماِّجامدان،ِّوالِّئ ِّب ِّ"وِّ"مع ِّمزيد،ِّوالِّنحوِّ"كان"ِّألنهِّناقص،ِّوالِّنحو:ِّ"ن ِّ

ِّ"يذر ِّ ِّالتصر ِّع ِّد ِّي ِّ"وِّ"نحو: ِّناقصا ِّألنهما ،"ِّ ِّف. ِّالمقاصد:ِّينظر: توضيح

ِّ.3/47،ِّوشرحِّاألشموني:2/242ِّ،ِّوالتصريح:3/1107ِّ

ِّ)ب(ِّ(9) ِّمن ذ ور" ِّالش  ح  ِّ"شر  ِّفي ِّعليها ِّالكالم  ط ت  ِّب س  ِّوقد "ِّ ِّعبارة: ،ِّسقطت

اِّللمؤلف ِِّّ(.ِّوهذهِّالعبارةِّتؤي  دِّأن ِّو)ج علىِّشذورِّالذهبِّالبنِّهشام،ِِّّشرح 

ِّحق ِّ ِّبجامعةِّوقد ِّللدكتوراة ِّرسالته ِّفي ِّمحمد" ِّأحمد ِّسيد ِّ"محمد ِّالباحث: قه

ِّ ِّعام ِّبالقاهرة 1985ِّاألزهر ِّالش ِّوعنوانهام، ِّبشرح ِّالصدور ِّ"شفاء ذور"،ِّ:

ِّ(.4317بالمكتبةِّالمركزية:ِّ)ِّرقهماوِّ

"ِّنفسهاِّمنهماِّعلىِّصيغةِّ"ف ع ِِّّمراده:ِّأنهِّالِّفرقِّبينهماِّفيِّصياغةِّكل  ِِّّ(10) ال 

ِّ".ل ِّع ِّبمعنى:ِّ"اف ِّ

(11)ِِّّ ِّ"مبتداء"، ِّبلفظ: ِّو)ب( ِّ)أ(، ِّوهوِّفي ِّ)ج(، ِّمن ِّأثبته ِّوما ِّتحريف، وهو

ِّالصواب.

ر،ِِّّي ؤخذِّعلىِّالمؤل  فِّأنهِّمث لِّللخبرِّالملفوظ ِِّّ(12) بهِّفقط،ِّولمِّي مث  لِّللخبرِّالمقد 

ِّجواز ِّ ِّالمحذوف ِّالخبر ِّسأل،وهو ِّلمن ِّجواب ا " ِّ"زيد  ِّقولك: ِّنحو ِّوجوب ا، ِّأو ِّا

"،ِّوجازِّحذفه ِّ ِّمسافر  ؟"ِّمثال،ِّوالتقدير:ِّ"زيد  ِّمسافر  ِّقرينة ِِّّلوجود ِِّّفقال:ِّ"من 

ِّ.ِّهعليِّدالة ِّ
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ُُ(2)هوُالذيُ(1)فالمبتدأ ُيعمل  فة  ُالص   بهذه 
ُخ ُفي ُقائ م "،الرفع  ُ"زيد  ُمثل: ُمبتدأ،ُُبره ، " فـ"زيد 

ُفيُ ُالرفع  ُالمبتدأ  ُهذا ُعم ل  ُوقد  ُخبر ه ، و"قائم "
ُ.(3)خبر هُ 

"ُاحتـراز اُ ُ"المبتـدأ "ُبقـولي:ُ"لـهُخبـر  وإنماُقي دت 
ُ عـــنُالمبتـــدأُالـــذيُلـــي سُلـــهُخبـــر،ُبـــلُلـــهُفاعـــل 

"؟ُ(4)مــثال ُي غنــيُعــنُالخبــرُ  :ُ"أقــائم ُالزيــدان  ،ُمثــل 
ُعــــنُُفـــــ"قائم " ُلــــهُم غــــن  "ُفاعــــل  مبتــــدأ،ُو"الزيــــدان 

ُ.(5)خبر ه
ُ ُهـذاُالمبتـدأُمـعُأن ـهُيعمـل  ُعـن  وإن ماُاحتـرز ت 
ُ ُالمبتـــدأ ُالـــذيُلـــهُخبـــر  الرفـــع ُفـــيُفاعل ـــه ُكمـــاُأن 

ُالرفــعُ  ُهــذاُالمبتــدأُفــيُُيعمــل  ُعمــل  فــيُخبــر هُألن 
ُإن ــهُمبتــدأ،ُ ُمــنُحيــث  ُفاعلــه ُلــيس  بــلُمــنُحيــث 

                                                           
ِّوهوِِّّ(1) ِّ)ج(، ِّمن ِّأثبته ِّوما ِّتحريف، ِّوهو ِّ"فالمبتداء"، ِّبلفظ: ِّو)ب( ِّ)أ(، في

رتِّبعدِّذلك.ناسخِِّّالصواب،ِّوقدِّاستمر ِّ ِّ)أ(ِّعلىِّرسمهاِّهكذاِّكلماِّتكر 

مِّلفظِّ"هو"ِّعلىِّلفظِّ"اِّ(2) ِّياق.والِّيستقيمِّبهِّالس  ِّ،ِّو)ج(،ِّلذي"ِّفيِّ)ب((ِّقد 

(3)ِّ"ِّ ِّعبارة: ِّخبر ه ِّسقطت ِّفي ِّالرفع  ِّالمبتدأ  ِّهذا ِّعم ل  ِّو)ج(.وقد  ِّ)ب( ِّمن "ِّ
واختلفِّالنحويونِّفيِّرافعِّالخبر،ِّفذهبِّسيبويهِّوجمهورِّالبصريينِّإلىِّأنهِّ

ِّمرفوع ِّ ِّأنه ِّإلى ِّوالرماني ِّالسراج ِّو اب ن ف ش ِّاأل  خ  ِّوذهب أ، ت د  ِّبال م ب  ِّمرفوع

ِّمرفوع ِّ ِّهو قيل: ِّو  اء، ت د  ب  ِّمرفوع ِِّّباال  ِّأ ن ه ِّإ ل ى ِّال ك وف ي ون  ذهب ِّو  ِّمع ا، ِّبهما

ِّ ِّلآلخر. ِّمنهما ِّكل حتياج ِّال  ِّبه؛ ِّمرفوع أ ت د  ِّال م ب  ِّأن ِّكما ينظر:ِّبالمبتدأ،

ِّ 1/38ِّاإلنصاف: ِّوالتبيين: ،229،ُِّ 3ِّواالرتشاف: ِّوالهمع:1085ِّ/ ،

ِّعامال 1/363ِّ ِّواعتبارِّالمؤلفِّالمبتدأ ِّدليل ِّسماعي ِِّّ. علىِّاختيارهِّمذهبِِّّا

ِّ ِّالتسهيل: ِّشرح :ِّ ِّفي ِّالمختار ِّوهو ِّالبصريين، ِّوجمهور ،1/270ِّسيبويه

ِّ.119،ِّوقدِّاختارهِّالمؤلفِّفيِّشرحهِّللقطرِّ:1ِّ/473ِّوتوضيحِّالمقاصد:ِّ

ِّالخبر.ِِّّأوِّنائب ِِّّللمبتدأِّنوعان:ِّمبتدأِّلهِّخبر،ِّومبتدأِّلهِّفاعل ِِّّ(4) ِّمسد  عنهِّسد 

ِّ،1/361،ِّوِّالهمع:1/270ِّتسهيل:ِِّّ،ِّوشرحِّال15الكافية:ِّينظر:ِّ

ِّأن ِِّّ(5) ِّفاعل ِّله ِّالذي ِّالمبتدأ ِّفي ِّالبصريين ِّجمهور ِّأ وِِّّاشترط ِّنفي مه يتقد 

ِّوال ِّال ك وف ي ون  ِّذلك ِّيشترط لم ِّو  ام، ه  ت ف  ِّم الكُِّاس  ِّاب ن رطه ش  ِّو  األخفش،

ان ا، س  ت ح  ِّوجوب ُِّاس  ُُا.ال 
ِّ.1/362:ِّ،ِّوالهمع1/472،ِّوِّتوضيحِّالمقاصد:1/472ِّاالرتشاف:ِّينظر:ِّ

ُمـث ،ُ(6)اسـم ُهـوُفاعلـهُ ُإلـىُسـندُ أ ُُالُ إن هُاسم ُفاعـل 
ل ــمُمــنُ ُع  ُهــذاُالمبتــدأُمــنُهــذه ُالحيثي ــة ُقــد  وعمــل 

ُفيماُمرُ  رُاسم ُالفاعل  ُ.ُُُُُ(7)ذك 
ُمـثال ُي غنـيُعـنُ ُأوال :ُ"بـلُلـهُفاعـل  وإن ماُقلت 
ُفـيُاالسـم ُالـذيُي غنـيُعـنُ الخبر"ُألنهُالُيتعـي ن 

ُي ُأن  ُفـاعال ،ُبـلُيجـوز  ُيكون  ُأن  ُنائب ـاُالخبر  كـون 
ُالزيدان(8)عنُالفاعل وب  ر  ُ؟"(9)،ُكماُفي:ُ"أ م ض 

ُإن هُ ُمنُحيث  ُ"بل  ُثاني ا: ُقلت  اسم ُُ(10)وإن ما
ُفيُالمبتدأُالذيُليسُ فاعلُمثال "ُألنهُالُيتعي ن 

ُُ-بلُلهُماُي غنيُعنُالخبرُ-لهُخبرُ  ُيكون  أن 
،ُكماُ ُمفعول  ُاسم  ُيكون  ُأن  ،ُبلُيجوز  ُفاعل  اسم 

ُصفة ُفي:ُ"أُ  ُيكون  ُأن  ُالزيدان"؟ُويجوز  وب  ر  م ض 
نُ  س  ُ"أ ح  ُفي: ُكما ُ(11)الزيدان؟"ُمشب هة ، ُويجوز  ،

                                                           
ِّالمبتدأ،ِّوفر ِِّّ(6) ِّعامال ِِّّقِّبينهماِّبأن ِّأشارِّالمؤل  فِّهناِّإلىِّنوعي  ِّالنوعِّاألولِّيعد 

ماعية،ِّبخالفِّالنوعِّالثاني؛ِّفإنهِّيدخل ِّ فيِّبابِّاسمِِّّمستقال ِّمنِّالعواملِّالس 

المبتدأِّالذيِّ-ماعيِّفيِّبابِّالمبتدأِّالفاعل،ِّوعليهِّفمرادهِّهناِّبالعاملِّالس ِّ

ِّلهِّخبرِّفقطِّ.

ِّ(.6)ِّ،ِّحاشية60ِّصِّالتحقيق:ينظر:ِّفيِّالنوعِّالرابعِّمنِّالعواملِّالقياسية.ِِّّ(7)

لىِّبالمؤلفِّالتعبيرِّبقوله:ِّ"ِّأوِِّّوذلكِّإذاِّكانِّالمبتدأِّاسم ِِّّ(8) مفعول،ِّوكانِّاألو 

اِّرافع ِّ ستغنىِّبه"؛ِّليشملِّالفاعلِّإذاِّكانِّالمبتدأِّاسمِّفاعل،ِّنحو:ِّاِّلماِّي ِّوصف 

ِّونائبه ِِّّ"أقائم ِّ ِِّّالزيدان"، ِّكان ِّ"أمضروب ِّإذا ِّنحو: ِّمفعول، ِّاسم ِّالمبتدأ

ِّ.1/186،ِّوِّأوضحِّالمسالك:1/470ِّتوضيحِّالمقاصد:ِّينظر:ِّالعمران".ِّ

ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"الزايدان"،ِّوهوِّتحريف.ِّ(9)

ِِِّّّلفظ:ِّ"هو"،ِّوالصوابِّحذفهاِّكماِّفيِّ)ب(ِّو)ج(.ِِّّ(أ)زادِّفيِّ(10) 

ِّأوِّصفةِِّّ(11) ِّأوِّاسمِّمفعول، الِّفرقِّفيِّالوصفِّبينِّأنِّيكونِّاسمِّفاعل،

ِّالمنس ِّمشب ِّوهو ِّمجراها، ِّجرى ِّما ِّأو ِِّّ.وبهة، ِّالتسهيل:ِّينظر: شرح

ِّ.1/361،ِّوالهمع:1/268ِّ
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ُيكونُ  ُمن كُأن  ن  س  ،ُكماُفي:ُ"أ ح  ُتفضيل  ُ(1)اسم 
ي ةُ"(2)الزيدان ُ.(3)علىُل غ 

ِّكل ِّ ِّعشر: ِّالحادي ِّالنوع  اسم ِِّّ(4))ص(:
) ِّإلىِّاسم ِّآخر،ِّمثل:ِّ)غ الم ِّزيد  ِّ.أ ضيف 

ُالن ُاألنواع ُ)ش(: ُمن ُعشر  ُالحادي وع 
ُ ُاسم ُوقع ُمضاف اُإلىُاسم ُآخر؛ُفإن  المذكورة:ُكل 

ُالذي ُيعملُ ُاالسم  ُمضاف ا ُاالسم ُُوقع  ُفي الجر 
ُ"غ المُ  ُفي: ُكما ُإليه، ُمضاف ا ُوقع  "،ُُ(5)الذي زيد 

ُإليه،ُ ُمضاف  ُاسم  " ُو"زيد  ُمضاف، ُاسم  فـ"غالم "
ُالجرُ  ُالمضاف  ُاالسم  ُهذا ُع م ل ُاالسم ُُوقد في

ُهوُإليه ُ.ُُُُُ(6)الذيُأ ضيف 
ِّتم ِّ ِّاسم  ِّكل  ِّعشر: ِّالثاني ِّالنوع  )ص(:
ِّزيت ا(،ِّ ط ل  ِّ)ر  ِّمثل : ِّاإلضافة، ِّعن  ت غ نى فاس 

                                                           
ِّمنِّ)ب(.ِِّّ"منك"ِّسقطتِّلفظةِّ(1) 

ِّأنِّيكون...ِّ(2)  وقعِّانتقالِّنظرِّلناسخِّ)ج(،ِّترتبِّعليهِّسقوطِّعبارة:ِّ)ِّويجوز 

ِِِّّّالزيدان(.

هة،ِّالتيِّشب ِّالصفةِّالم ِِّّإالِّلمشابهته ِِّّاسمِّالتفضيلِّالِّيعمل ِّوِِّّ."لغة(:ِّ"جفيِّ)ِّ(3)

اِّاِّظاهر ِّتِّمرتبتهِّعنهاِّلمِّيرفعِّاسم ِّاِّانحط ِّلمشابهتهاِّاسمِّالفاعل،ِّفلم ِِّّتعمل ِّ

حكاهاِّسيبويهِّوالفراءِّوغيرهما،ِِّّقليلة ِِّّضعيفة ِِّّمنفصالِّإالِّفيِّلغة ُِّاوالِّضمير ِّ

ِّيرفع ِّ ِّفال ِّالعرب ِّجمهور ِّعند ِّنفي ِِّّأما ِّولي ِّإذا ِّإال ِّالظاهر وكانِِّّ،ااالسم

ِّنفسه ِِّّمفضال ِِّّمرفوعه ِّ ِّالكح ِّ-اعتبارينبِّعلى ِّمسألة ِّفي ِّ-لكما ينظر:ِّ.

ِّ 5/2335ِّاالرتشاف: ِّالمقاصد: ِّوتوضيح ِّالمسالك:2/943ِّ، ِّوأوضح ،

ِّ.2ِّ/103ِّ،ِّوالتصريح:3/266ِّ

ِّالناسخ،ِّفكتبهاِّفوقِّموضعها.ِّهامنِّ)أ(،ِّواستدرك"كل"ِّسقطتِّلفظةِِّّ(4)

ِّ(.ِِّّجمنِّ)ِّعبارة:ِّ"ِّفيِّغالم"سقطتِّ(5) 

ِّأِّ(6) ِّإلى ِّالبصريين ِّوجمهور بالمضاف،ِِّّإليهِّمجرور ِِّّالمضاف ِِّّن ِّذهبِّسيبويه

ِّالس ِّ ِّوابن ِّالمبرد ِّمجرور ِّوذهب ِّأنه ِّإلى ِّأمر ِِّّراج ِّوهي ِّ،معنوىِِّّباإلضافة

بحروفِّمقدرةِِّّوذهبِّالزمخشرىِّوابنِّيعيشِّوابنِّالحاجبِّإلىِّأنهِّمجرور ِّ

ِّ.2/412ِّ،ِّوالهمع:4/1799ِّاالرتشاف:ِّينظر:ِّ"ِّأوِّ"فى".ِّن ِّهىِّالالمِّأو"م ِّ

ِّالمؤلف ِّ ِّسيبويهِّقياسي ِِّّعامال ِِّّاف ِّالمضِّاالسم ِِّّواعتبار ِّلمذهب ِّمنه ِّموافقة ِّيعد  ا

ِّ.304وجمهورِّالبصريين،ِّواختارهِّأيضاِّفيِّشرحهِّالقطر:ِّ

ن اِّ(7)ان ِّو)م ن وِّ م  ِّو)ِّ(،س  ِّدر ه م ا(، ون ر  ش  علىِّو)ع 
ا د  اِّز ب  ر ة ِّمثل ه  ِّ(.(8)ِّالت م 

ُاألنواع ُُ/أ(12))ش(:ُ ُمن  ُالثانيُعشر  النوع 
ُبتمام هُ  ن ى ُواستغ  ُتام ا، ُوقع  م  ُاس  ُكل  ُ(9)المذكورة :

ُآخر م  ُاس  ُإلى ُي ضاف  ُأن  ُهذا(10)عن ُفيعمل  ،ُ
ُتمييز اُُ(11)السمُ ا ُفيماُيكون  الذيُوقع ُتام اُالنصب 

ُ.(12)له
ُ ،ُأوُبنون  ُإم اُبالتنوين  ُيكون  م  ُهذاُاالس  وتمام 

ُشبه ُالجمع،ُأوُبالضافةُ  ُ.(13)التثنية،ُأوُبنون 

                                                           
ِّ،ِّوهوِّجائز."منوين"ِّ:فيِّ)ب(ِّ(7)

ِّ"زيد ِِّّ(8) ِّ)ب(: ِّتصحيففي ِّوهو ِّتحتية، ِّمثناة ِّبياء ِِّّ.ا" ِّنحوي  ِّأسلوب  وهذا

ِّ ِّالمقتضب: ِّفي: ِّينظر 2/144ِّمشهور، ِّاللمع: ِّوتوجيه ِّوالكافية210، ،ِّ:

ِِّّ.413،ِّوالمغني:16ِّ

ِّفيِّ)أ(ِّ:ِّ"فاستغنيِّلتمامه".ِّ(9)

ماِّقبلهِّمنِّإبهام،ِّوهوِِّّ"ِّلبيان ِّن ِّمضم نِّمعنىِّ"م ِِّّنكرة ِِّّالتمييزِّهو:ِّكلِّاسم ِِّّ(10)

فِّخاصِّبالنوعِّإلبهامِّنسبة،ِّوحديثِّالمؤل  ِِّّإلبهامِّذات،ِّومبين ِِّّنوعان:ِّمبين ِّ

ِّاألول.ِّ
ُِّ.2ِّ/464،ِّوِّشرحِّشذورِّللجوجري:2/286ِّشرحِّابنِّعقيل:ِّينظر:ِّ

ِّفيِّ)ب(:ِّ"اإلسم"ِّبهمزةِّقطع،ِّوهوِّمجانبِّللصواب.ِّ(11)

ِّالمنتصب ِِّّ(12) ِّينصبه ِِّّالتمييز ِّاالسم ِّتمام ِّالم ِِّّعن ِّقبلهاالسم ِّالمذكور -بهم

ِّاخت ِّ-الممي ز ِّوقد ِّإعماله ِِّّف ِّل ِّ، ِّصحة ِّشبه ِِّّفي ِّفقيل: ِّجموده، ِّباسمِّمع ه

ِّالمعنويِّ ِّوالطلب ِّاالسمية ِّفي ِّالتنِّووجود ِِّّ،الفاعل؛ ِّوهو ِّالتمام ِّبه وينِّما

ِّيع ملِِّّل ِّع ِّف ِّوالنون.ِّوقيل:ِّشبههِّبـ"أ ِّ لِّال  اع  مِّال ف  ِّأقويِّأل  نِّاس  من"؛ِّق يل:ِّو ه و 

ا ِّم ع ت مد  يع ملِّف يِّالنكر ةِّو غ يره ا.ِّ،إ ال  ُُو 
ِّ.1/337ِّ،ِّوالهمع:1/617ِّ،ِّوالتصريح:2/381ِّشرحِّالتسهيل:ِّينظر:ِّ

ِّالتمييزِّ ِّالمبهمِّهناِّنصب  ِّاالسم  ِّكانِّعمل  جعلهِّالمؤل  فِّأحدِِّّ-فاقباالت  ِّ-وِّلما

ِّالقياسي ة.ِِّّة ِّاللفظي ِِّّالعوامل ِّ

ِّماِّتدخ ل 94ِّالمفصل:ِّينظر:ِِّّ(13) ل  .ِّوإنماِّكانِّتمام هِّبهذهِّاألشياءِّألن هاِّتفص 

نِّبانتهائه.ِّوهيِّعلىِّضربين:ِّزائل ،ِّوالزم "،ِّأماِّالزائلِّعليهِّعم ِّ اِّبعده،ِّوت ؤذ 

ِّإذ ِّ ِّالتثنية؛ ِّونون  ِّحذف ِِّّفالتنوين  ِّيمكن ِّوخفض  ِّالالزمِّمِّهما ِّوأما ِّبعدهما، ا

ِّشبه ِّالجمعِّواإلضافة .ِّ ِّ.2/38شرحِّالمفصل:ِّينظر:ِّفن ون 
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ُباألمثلة ُ ُاألربعة  ُاألقسام  ُهذه  ُإلى ر ت  ُأ ش  وقد 
" ُفـ"ر ط ل  ُبالتنوين،ُُ(1)المذكورة، ُالت ام   م  ُلالس  مثال 

" ُلالسمُ ُو"م ن و ان  ُُ(2)مثال  ُفإن  ُالت ثنية؛ ُبنون  الت ام
" ُوهوُُ(3)"م ن وان  ا"، ُ"ع ص  ُوزن ُعلى ُ"م ن ا" تثنية

ُمنه ُأفصح  ُلكن ه  ،  " ُ"الم ن  ون"ُ(4)بمعنى ر  ش  ُو"ع  ،
ُالت ام  ُُ(5)لالسمُ ُمثالُ 

ُ "ُ(6)شب هُ بنون  ون  ر  ُ"عش  ُفإن  لي سُُ(7)الجمع؛
ُشبيهُ (8)بجمعُ  ُلكنه ُفيُُ(9)، الم  ُالس  ُالمذك ر  بجمع 

ورةُ  ا"ُ(10)والعرابُ ُالص  ث ل ه  ُ"م  ُقوله: ُفي ُو"م ث ل" ،
مُ  ُلالس  الت ام  ُبال ضافةُمثال 

(11).ُ

                                                           
نِّوي ِِّّ(1) ِّي وز  ِّمقدار  ها، ِّبكسرِّالراءِّوفتح  ِّوالفتحِّ"الرطل " ، ِّأقي س  ِّوالكسر  كالِّبه،

ِّ. ِّ.11/285:ِّ)رطل(ِّ،ِّواللسان2ِّ/36شرحِّالمفصل:ِّينظر:ِّأفصح 

ِّصواب.ِّللِّلإلسم"ِّبهمزةِّقطع،ِّوهوِّمجانب ِِّّ:ِّ"فيِّ)ب(ِّ(2)

ِّفيِّالنسخِّالثالث،ِّوِِّّ(3) علىِّالحكاية،ِّوكانِّينبغيِّنصبهِّاسم اِِّّرفعهِّجائز ِّكذا

ِّ." ِّلـ"إن 

ِّ.15/297،ِّواللسان:10/528ِّ،ِّوالمحكم:6ِّ/2497حاحِّ)منن(:ِّالص  ِِّّ(4)

ِّ(.12)ِّيةشحانظرِّتِّ(5)

ِّ"شبه"ِّمنِّ)ج(.ِّ،ِّوسقطتِّلفظةبشبهِّنون""فيِّ)ب(ِّ:ِِّّ(6)

ِّفيِّالنسخِّالثالث،ِّورفع ِِّّ(7) ِّعلىِّالحكاية،ِّوكانِّينبغيِّنصب ِّهِّجكذا هِّاسم اِّائز 

." ِّلـ"إن 

ِّور ِِّّ(8) ِّجموع، ا ِّأ ن ه  ِّب عضهم زعم ِّو  ة، رد  ِّم ف  ِّأ سم اء ارِِّّد ِّو ه ي د  ق  ِّب م  ة اص  ِّخ  ا ب أ ن ه 

ِّي ِّ ِّو ال  ِّمع ين، ِّالجموع. ِّف ي ِّذ ل ك د ِّع ه  ِّينظر: ِّالتسهيل: ِّوالهمع:1/83ِّشرح ،

1/170.ِّ

ِّفيِّ)ب(ِّ:ِّ"ِّمشبه".ِّ(9)

ِّمكسور ِِّّماِّقبلهاِّرفع ا،ِّوياء ِِّّمضموم ِِّّآخرهِّواو ِِّّلحق ِّالصورةِّفألنهِّي ِّأماِّفيِِّّ(10)

مفتوحة،ِّوأماِّفيِّاإلعرابِّفإنهِّي رفعِّبالواوِِّّاِّونصب ا،ِّيليهماِّنون ِّماِّقبلهاِّجر ِّ

ِّبالياءِّالمكسورِّماِّقبلهاِّالمفتوحِّماِّبعدها.ِِّّوينصب ِّ شرحِّابنِّينظر:ِّويجر 

ِّ.1/197،ِّوشرحِّالشذورِّللجوجري:24ِّالناظم:ِّ

ِّالمصدر ِِّّ(11) ِّبمنزلة  ِّهنا ِّ"مثل" ِّكلمة ِّأن  ِّباإلضافة ِّتمام ه إلىِِّّالمضاف ِِّّوعلة

ِّالفاعل ِّ ال  ِّإليه-الفاعل،ِّفح  ال ِِّّ-المضاف  بينِّالممي زِّ"مثل"ِّوالتمييز،ِِّّكماِّح 

ِّ ِّدرهم ا". ِّ"عشرون ِّنحو: ِّفي ِّوالنون  ِّزيت ا"، ِّ"رطل  ِّنحو: ِّفي ينظر:ِّالتنوين 

ِّ.2ِّ/38ِّ،39ِّشرحِّالمفصل:ِّ

ِّعش ِّالثالث  ِّالنوع  م ِّ)ص(: ِّم ب ه  ِّضمير  ِّك ل  ر:
) ِّأو)ب ئ س  ِّ)ن ع م ( : و  ِّلنح  ِّفاعل  :ِّ(13)ِّمثلِّ،(12)هو

(،ِِّّ(14))ن ع م ِّ ِّعم رو  ِّرجال  ِّو)ب ئ س  ،) ِّزيد  رجال 
) ِّرج ال ِّبكر  اء  (،ِّو)س  ِّرجال ِّخالد  ِّ.ِّ(15)و)ظ ر ف 

ُالمذكورة ُ ُمنُاألنواع  ُعشر  ُالثالث  )ش(:ُالنوع 
ُم ب همُ  ُضمير  ُلنحو:ُ(16)وُكل  ُفاعل  م "،ُُهو "ن ع 

،" ُفيُُو"ب ئ س  ُالنصب  ُذ ك ر ُبما ُالموصوف  فيعمل 
ُتمييز اُله م ُالواقع  ُ.(17)االس 

ُ ُثالثي   ُفعل  يغ ُمن  ُماُص  م ":ُكل  ُبنحوُ"ن ع  والمراد 
ُتام ُ  ُ"ف ع ل"]ُم جر د  ُوزن ُ،المدحُ ]ُلفادةُ ُ(18)[على

                                                                                   
قيمِّالذيِّهوِّالمقدار،ِّوأ ِِّّذفِّالمضاف ِّا"،ِّفح ِّهاِّزبد ِّمقدار ِِّّمثل ِِّّمرة ِّوالمراد:ِّ"علىِّالت

ِّ.1/189الكناش:ِّينظر:ِّإليهِّالذيِّهوِّالضميرِّمقامه.ِِّّالمضاف ِّ

ِِّّزادِّفيِّ)ب(ِّ(12) (ِّمثال" اء  و:ِّ)س  ،ِّوهيِّعبارةِّركيكة،ِّواألولىِّعبارة:ِّ"أوِّنح 

ِّبالعبارةِّالتيِّقبلها،ِّوهي:ِّ" :ِّ)ن ع م (ِّأ حذفها؛ِّاستغناء  و  (لنح  ِِِِّّّّ".ِّو)ب ئ س 

ِّ".نحو(ِّ:ِّ"ِّبفيِّ)ِّ(13)

ِّسقطتِّلفظة:ِّ"ِّنعم"ِّمنِّ)ب(.ِِّّ(14)

(15)ِِّّ." ِّرجال ِّخالد  "ِّعلىِّجملة:ِّ"ِّظ ر ف  ِّرجال ِّبكر  اء  مِّجملة:ِّ"ِّس  ِّفيِّ)ب(ِّقد 

ِّ.و)ج(ِّسقطتِّهذهِّالواوِّمنِّ)ب(ِّ(16)

ِّ"والناصب ِِّّ(17) ِّهشام: ِّابن ِّاالسم ِِّّاالسم ِّلمبين ِِّّقال ِّذلك ِّأوضحِّب ِّالم ِِّّهو هم".

،ِّوالتصريح:2ِّ/469ِّ:ِّشرحِّالشذورِّللجوجري:ِّنظر.ِّوي2/297:ِّالمسالك

بهمِّ.ِّوعليهِّفاعتبارِّالمصنفِّالضميرِّالم 2/47ِّ،ِّوشرحِّاألشموني:1/617ِّ

ِّويؤي  دهِّ ِّمستقيم ، ِّالقياسية ِّاللفظية ِّالعوامل ِّمن ِّعامال  ِّاألمثلة ِّتلك في

ِّاإلجماع.ِّ

ثيِّلقصدِّالمدحِّأوِّي بنىِّ"ف ع ل "ِّمنِّالثالِّوِِّّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ج(.ِّ(18)

ِّكونه ِّ ِّبشرط ِّومضم ِِّّالذم ِّمنه ب ِّللتعج  ا ِّالمقاصد:ِّصالح  ِّتوضيح ِّمعناه. ن ا

ِّثالثيا ،ِّمتصر ِِّّ.2/926 ِّيكونِّفعال  ِّقابال ِّوعليهِّفينبغيِّأن  ِّمثبتا ، ِّتاما ، فا ،

منهِّعلىِّ"أ ف ع لِّف ع الء"،ِّفإنِّاستوفىِّذلكِِّّللتفاضل،ِّمبنيا ِّللفاعل،ِّليسِّالوصف ِّ

العينِِّّكــ"ِّظ ر ف"،ِّأوِّبتحويلِّماِّكانِّمفتوح ِِّّضمِّالعين،ِّإماِّأصالةنيِّمنهِّ"ف ع ل "ِّبب ِّ

اللةِّعلىِّللد ِِّّفيهما،ِّوإنماِّكانِّالتحويل ِِّّم"،ِّإلىِّالضم  ل ِّهاِّكــ"ع"كــ"ضر ب"ِّأوِّمكسور ِّ

ِّ.2/85التصريح:ِّينظر:ِّالغرائزِّومشابهةِّ"ن ع م"ِّفيِّاللزوم.ِّ
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ُبنحوُ" ُب ئ س ُوالمراد  ُثالثي   ُفعل  ُمن  يغ  ُماُص  ":ُكل 
ُتام  ُلفادةم جرُ  ُ.(2)الذ مُ(1)[د 

ُفاعال ُ ُذ ك ر ُبما وف  ُالموص  ُالضمير  فمثال 
ُماضُ  ُفعل  م " ُفـ"ن ع  ،" ُزيد  ُرجال  م  ُ"ن ع  م ": ،ُ(3)لـ"ن ع 

ُُوفاعلهُ  ُعائ د  ،" ُ"ه و  ُتقديره : ُو جوب ا، ُم ستتر  ضمير 
ُالضمير، ُلهذا ُتمييز  ُو"رج ال " ُ"رج ال "، وهوُُعلى

ُ،(4)بهُمنصوبُ 
ُبه ُماُيأتيوي ق ا ُ.(5)س 

ال ُ ُفاع  ُذ ك ر ُبما وف  ُالموص  ُالضمير  ومثال 
." ُرج ال ُزيد  ":ُ"ب ئ س  ُلـ"ب ئ س 

م " ُ"ن ع  و  ".(6)ومثال ه ُفاعال ُلـن ح  خالد  ُرج الُ  ُ:ُ"ظ ر ف 
ُفاعالُ  ُ"ب ئ س ُُ(7)ومثاله ُر ج ال ُ(8)"لنحو اء  ُ"س  :

" ُ.(9)بكر 

                                                           
ظرِّلناسخها،ِّوكذاِّفيِّبسببِّوقوعِّانتقالِّنِّساقطِّمنِّ)أ(ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّ(1)

ِّ.ِّمنِّ)ج(ِّ)ب(،ِّوقدِّاستدركته

عبارة:ِّ"المدحِّأوِّالذم"ِّأدركِّناسخِّنسخةِّ)أ(ِّوجودِّسقط،ِّفاستدركهِّبكتابةِِّّ(2)

ِّ.ِِّّوكذاِّفيِّ)ب(،ِّولكنِّالصوابِّهوِّماِّأثبتهِّمنِّ)ج(،ِّبالحاشية

(3)ِّ" ِّوب ئ س  مذهبِّ،ِّوِّفعالنِّماضيانِّجامدان مذهبِّالبصريينِّوالكسائيِّأنِّ"ن ع م 

آن.ِّأنهماينِّالكوفي ت د  ،ِّوالتبيين1/81ِّلألنباري:ُاإلنصافينظر:ِِّّاسمانِّم ب 

ِّ.274ِِّّ:ُللعكبريِّ

(4)ِِّّ ِّينظر: ِّمذهب 2/78ِّالتصريح: ِّوهذا ِّأن ِِّّ. ِّإلى ِّالكسائي ِّوذهب ِّالجمهور،

علىِِّّعندهِّمنصوبة ِِّّم"،ِّوالنكرة ِّع ِّفاعل:ِّ"ن ِِّّالمنصوبة ِِّّاالسمِّالمرفوعِّبعدِّالنكرة ِّ

كقولِّالكسائي،ِّإالِّأنهِّجعلِِّّسمِّالمرفوعِّفاعل ِّاالِّإلىِّأن ِِّّالحال،ِّوذهبِّالفراء ِّ

ِّ.2/285شرحِّاألشموني:ِّينظر:ِّالنكرةِّالمنصوبةِّتمييز ا.ِّ

ِّالحاالتِّالثالثة ِّالتالية ِّو)ج(ِّسقطتِّعبارة:ِّ"بهِّماِّيأتي"ِّمنِّ)ب(ِّ(5) .ِّوم راده ِّأن 

ِّباإلعراب ِّت ِّ ِّعلىِّتلكِّالحالة،ِّوتعرب  ِّنفسه.ِِّّقاس 

ِّعبارةِّ)ب(:ِّلـ"نعم،ِّنحو".ِّ(6)

ِّسقطتِّلفظةِّ"فاعال"ِّمنِّ)ج(.ِّ(7)

ِّتنظرِّالحاشيةِّالسابقة.(8) 

فيِّ)ب(:ِّ"ِّبكر ا"ِّبالنصب،ِّوالصوابِّرفعه.ِّوي قالِّفيِّاألمثلةِّالثالثةِّماِّقيلِِّّ(9)

ِّكل ِّ " اء  ِّو"س  " ف  ِّو"ظ ر  " ِّفـ"ب ئ س  ا، ِّأفعال ِّسابق  ِِّّها ِّضمير  ِّفيها ِّوالفاعل ماضية،

ُ ُالواو، م   ُبض  و ء "، ُ"س  اء ": ُ"س  ُفق ل بتُ وأصل 

ُماُقبل هاُ(11)ألف اُ(10)الواوُ  ُ.(12)لتحر ك هاُوانفتاح 
ِّضمير ِّ ِّكل  ِّعشر: ِّالرابع  ِّالنوع  ِّ)ص(:

م ب هم ِّ
ب ه ِّرج ال (.ِّ(14)مجرور ِِّّ(13) (،ِّمثل:ِّ)ر  ِّبـ)ر ب 

ُالمذكورةُ )ش(:ُالنوع ُالرا ُمنُاألن واع  :ُبع ُعشر 
ُم ب همُ  ُضمير  ُبـُُ(15)هوُوُكل  ُمحال  مجرور 

" ُالجر ُ اُ(16)"ر ب  ُحروف  ُفي ُذكر ها ابق  ،ُ(17)لس 
ُالذيُيقع ُ م  ُفيُاالس  ُالنصب  ُهذاُالضمير  فيعمل 

ُرج ال " ُ"ر ب ه  ُمثل: ُله، ُ(18)تمييز ا ُالضمير  ُوهذا ،

                                                                                   
ِّعلىِّ"رج ِّ "،ِّعائ د  ِّو جوب ا،ِّتقديره :ِّ"ه و  ِّلهذاِّالضمير،ِّم ستتر  ال "،ِّو"رج ال "ِّتمييز 

ِّبه. ِّوهوِّمنصوب 

ِّمنِّ)أ(."الواو"ِّسقطتِِّّ(10)

ا،ِّولكنِّأظن ِِّّ(11) ِّأنهاِّالواو".ِّكتبِّعلىِّهامشِّ)ب(:ِّ"فيِّاألصلِّألف 

و أ "ِّبالفتحِّ(12) "ِّأصلهِّ"س  اء  م  نِِّّ،"س  لِّإلىِّ"ف ع ل "ِّبالضمِّفصارِّقاصر ا،ِّثمِّض  و   فح 

ِّقاصر ِّ ا "؛ِّفصارِّجامد  التحويلِّفيه،ِّوقيل:ِِّّا،ِّوأ ف ر دِّبالذكرِّلخفاء ِّمعنىِّ"ب ئ س 

ِّلالت  فاقِّعليه.ِّ
ِّ.2/292ِّ،ِّوشرحِّاألشموني:3/37ِّ،ِّوالهمع:2/86ِّالتصريح:ِّينظر:ِّ

ِّهو".(:ِّ"جيِّ)زادِّفِّ(13)

(14)ِِّّ:ِّ ِّبلفظ ِّالعبارة ِّسيعيد ِّولكنه ِّصواب، ِّوكالهما ِّ"مخفوض"، ِّ)ب(: في

ِّ"مجرور"،ِّفتبي نِّأنهِّاألولىِّباالختيار.

ِّدونِّواوِّقبلها.هو"،ِّ(:ِّ"أفيِّ)ِّ(15)

(16)ِِّّ ِّينظر: ِّالحلبيات: 1/244ِّالمسائل ِّالشذور: ِّشرح ِّو ِّوشرح413ِّ، ،

ِِّّ.4ِّ/484المفصل:ِّ
"ِّعلىِّهذاِّالمضمرِّمعِّاختصاص ِِّّوإن ماِّجازِّدخول ِّ هذاِّالضميرِِّّهاِّبالنكراتِّألن ِّ"ر ب 

،ِّمحتاج ِّكانِّمبهم ِِّّذكر ِِّّاِّلمِّيتقدمه ِّلم ِّ ِّاِّإلىِّماِّي فسرهِّوي بي  نه،ِّفأشبه ِّاِّمجهوال 

ِّ ِّلذلك. ِّعليه ِّدخول ها ِّفساغ ، ِّالنكرات  ِّينظر: ِّوالمرتجل:253ِّاإليضاح: ،

ِّ.2ِّ/340،ِّوشرحِّالمفصل:258ِّ

ماعيةِّالمذكورِِّّ(17) وهوِّحروفِِّّة،فيِّالنوعِّاألولِّمنِّأنواعِّالعواملِّاللفظيةِّالس 

ِّ.27ِّالتحقيق:ِّينظر:ِّالجر.ِّ

ِّ.(12ِّ)تنظرِّحاشيةِِّّ(18)
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ُله ُتمييز ا ُيقع  ُالذي م  ُاالس  ُعلى ُمثلُ(1)يعود  ،
ُ:ُ"رج ال "ُفيُهذاُالمثال.ُُ(2)لفظُ 

ِّ ِّضمير  ِّكل  ِّعشر: ِّالخامس  ِّالنوع  )ص(:
ِّمذكور ِّمب ه ِّ)ي اُ(ب/12)م  ِّمثل: اِِّّ(3)للت عج ب، ل ه 

ة (. ِّق ص 
ُ ُاألنواع  ُمن ُعشر ُالخامس  ُالنوع  )ش(:

ُللت عج بُالمذكورة: ُمذكور  ُم ب هم  ُضمير  ،ُ(4)كل 

ُاستعظامُ  ُوالتعج ب 
ُسببه ف ي  ُخ  ُُ،(5)أمر  ُالموصوف  ُالمضمر  فيعمل 

ُذ ك ر ُُ(6)النصبُ ُبما م  ُاالس  ُيقعُ في ُاتمييزُ ُالذي
ا(7)له ة "،ُوُ،ُمثل:ُ"ي اُل ه  ُُ(8)ق ص  ُيعود  هذاُالضمير 

ُوقعُ  ُالذي ُاالسم  :ُ(10)لهُتمييز اُ(9)على ُكلفظ  ،
ة "ُفيُهذاُالمثال. ُ"ق ص 

                                                           
را ِّيكونِّمبهم ِِّّيلزمِّأن ِِّّإذِّالمضمر ِِّّ(1) رة ،ِّمنصوبةِّعلىِّالتمييز.ِِّّاِّمفس  بنكرة ِّمتأخ  

ِّ.449،ِّوالجنىِّالداني:1/367ِّاللباب:ِّينظر:ِّ

نظر:ِّاِّورتبة.ِّيلفظ ِِّّر ِّعلىِّمتأخ  ِِّّالضمير ِِّّفيهاِّعود ِِّّوهذاِّأحدِّالمواضعِّالتيِّيجوز ِّ

ِّ.2ِّ/85،ِّوحاشيةِّالصبان:1ِّ/411ِّشرحِّاألشموني:ِّ

ِّ،ِّوفيِّ)ج(:ِّ"كلفظ"."كمثل"ِّ:فيِّ)ب(ِّ(2)

ِّ،ِّوماِّأثبتهِّمنِّ)ب(ِّو)ج(.،ِّوهوِّتحريففيِّ)أ(:ِّ"ما"ِّ(3)

ِّمجرد ِِّّوالتعجب ِِّّ(4) ِّومستعمل ِِّّهنا ِّالقسم، ِّ"يالكِِّّعن ِّقولك: ِّومنه ِّالنداء، في

ِّ ا". ِّفارس  ِّينظر: 2/237ِّالكتاب: ِّواألصول: ِّاألشموني:1/110ِّ، ِّوشرح ،

2/79.ِّ

،ِّوشرحِّالحدود62ِّ:ِّللجرجانيِّ،ِّوالتعريفات1/196:ِّللعكبريِِّّاللبابينظر:ِِّّ(5)

ِّ.192للفاكهي:ِّ

فيِِّّفاعله ِِّّكانِّمنِّأقسامِّتمييزِّالجملةِّإالِّأن ِِّّ"؛ِّألنهِّوإن ِّويجوزِّالجرِّبـ"من ِِّّ(6)

هِّإلىِّالفاعلِّصناعة.ِّ ِّ.1/433إرشادِّالسالك:ِّينظر:ِّالمعنىِّالِّيمكنِّرد 

ِّ"والناصب ِِّّ(7) ِّهشام: ِّابن ِّاالسم ِِّّقال ِّذلك ِّهو ِّاالسم ِّأوضحِّالم ِِّّلمبين بهم".

،ِّوالتصريح:2ِّ/469ِّ:ِّ:ِّشرحِّالشذورِّللجوجريِّنظر.ِّوي2/297المسالك:ِّ

بهمِّالم ِِّّ.ِّوعليهِّفاعتبارِّالمصنفِّالضمير 2/47ِّ،ِّوشرحِّاألشموني:1/617ِّ

ِّعامال ِّمنِّالعواملِّاللفظيةِّالقياسيةِّيؤي  دهِّاإلجماع.ِّالمذكور ِِّّفيِّالمثال ِّ

ِّعبارةِّ)ب(:ِّلـ"نعم،ِّنحو".ِّ(8)

ِّ.ِّ"يقع(:ِّ"جفيِّ)ِّ(9)

ِّاإلشارة ِّ ِّاسم  ِّعشر: ادس  ِّالس  ِّالنوع  )ص(:
(ِّ(11)[في] ب ذ اِّرجال ِّزيد  ِّ.نحو:ِّ)ح 

ُاألنواع ُ ُمن ُعشر ُالسادس  ُالنوع  )ش(:
:ُُ:(12)المذكورةُ  ُنحو  ُفي ُالواقع  ُالشارة  اسم 

ب ذ ا ُو"ذ ا"ُُ(13)"ح  ُماض، ُفعل  " ُفـ"ح ب  ،" ُزيد  رجال 
ُلـ"ذ ا"ُ،(14)فاعله ُ.(15)و"ر ج ال "ُتمييز 

                                                                                   
منِّقوله:ِّ"ِِّّاقريب ِّوقعِّانتقالِّنظرِّلناسخِّ)ب(،ِّترتبِّعليهِّسقوطِّسطرِّتِّ(10)

ِّفيهاِّعود ِِّّالمواضعِّالتيِّيجوز ِِّّاِّله".ِّوهذاِّأحد ِّها"ِّإلىِّقوله:ِّ"تمييز ِّاِّل ِّمثل:ِّي ِّ

،ِّوحاشية1ِّ/411ِّشرحِّاألشموني:ِّنظر:ِّاِّورتبة.ِّيلفظ ِِّّعلىِّمتأخر ِِّّالضمير ِّ

ِّ.2ِّ/85الصبان:ِّ

ِّ.)ج(زيادة ِّمنِّ)ب(ِّوماِّبينِّالمعقوفتينِِّّ(11)

والمراد:ِّخاتمةِّالعواملِّاللفظيةِّالقياسي ةِّزادِّفيِّ)ب(ِّعبارةِّ"وهوِّخاتمتها".ِِّّ(12)

تةِّعشر. ِّالس  

(13)ِِّّ " ِّتزيد ِّم ِّع ِّ"ن ِّكـ"حب  ِّأنها ِّإال ِّالمدح، ِّإفادة ِّفي ِّالممدوحِِّّ" ِّأن  ِّبإشعارها عليها

ِّمحبو ِّ ِّفي ِّلب ِّوالمدح.ِّقصد ِّلقلب، ِّالمحبة ِِّّبه ِّينظر: ِّوشرح142ِّاللمع: ،

ِِّّ.4ِّ/404المفصل:ِّ

ِّقو"زيد ِِّّ(14) ِّمبتدأ،ِّوخبرهِّ"حب ذا"،ِّهذا ابنِّدرستويهِّوابنِّكيسانِّوالفارسيِِّّول ِّ"

ِّون ِّ ِّخروف، ِّوابن ِّبرهان ِّوابنِّوابن ِّالمبرد ِّوذهب ِّوسيبويه، ِّالخليل ِّإلى سب

ِّترك ِّ ِّأنهما ِّإلى ِّوالسيرافي ِّفأ ِّالسراج ِّاالسمية، ِّعليهما ِّوغلبت ِّاسم ِّبا، اِّعربا

سبِّهذاِّإلىِّالخليلِّوسيبويه،ِّوذهبِّقومِّمنهمِّاألخفشِّمرفوع اِّباالبتداء،ِّون ِّ

ِّالمارِّوخط ِّ ِّترك ِّاب ِّأنهما ِّإلى ِّوغلبتِّ ِّدي ِّفأ ِّبا ِّالفعلية، ِّفعال ،ِّعليهما عربا

ِّ ِِّّوالمخصوص  ِّالفاعل. ِّهو ِّينظر: ِّالضرب: ِّوشرح4/2040ِّارتشاف ،

ِّ.2/293ِّاألشموني:ِّ

ذا"،ِّفذهبِّاألخفشِّوالفارسيِّوالربعيِّاختلفِّالنحاةِّفيِّالمنصوبِّبعدِّ"حب ِِّّ(15)

ِّأمِّمشِّوخطابِّإلىِّأنهِّمنصوب ِّ ا ا،ِّوذهبِّعلىِّالحال،ِّسواءِّأكانِّجامد  تق 

ا،ِّوأجازِّ اِّأمِّمشتق  أبوِّعمروِّإلىِّأنهِّمنصوبِّعلىِّالتمييز،ِّسواءِّأكانِّجامد 

ِّكانِّاالسمِّالن كرةِّوقيل:ِِّّالكوفيونِّوبعضِّالبصريينِّنصبهِّعلىِّالتمييز، إن 

ِّ ا ِّهنا-جنس  ِّكقولك:-كما ا ِّمشتقًّ ِّكان ِّوإن  ِّالت مييز، ِّعلى د ِّ"انتصب ي  ِّز  ب ذا ح 

ا ِّالحالِّانتصب ِِّّ"ضاحك  ِِّّ.على ِّينظر: ِّالمحسبة: ِّالمقدمة ،2/384ِّشرح

ِّ ِّاللمع: 393ِّوتوجيه ِّوِّ، ِّالملحة:4/2061ِّاالرتشاف: ِّشرح ِّفي ِّواللمحة ،

1/419ِّ.ِّ
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ب ذ اُامرأةُ ُوالمرادُ  ":ُ"ح  ب ذ اُرجال ُزيد  ُ(1)بنحو:ُ"ح 
ر أ ت ينُ  ُام  ب ذ ا ُو"ح  ُالز يدان"، ُرجلي ن  ب ذ ا ُو"ح  ،" ُ(2)هند 

ُوالهن دانُ  وُن(3)"، ُالز يد  اال  ُر ج  ب ذ ا ُح  ب ذ اُ(4)" ُو"ح  ،"
ُمنُاألمثلة ُذلك  "،ُإلىُغير  ُ.(5)نساء ُالهن دات 

ُرجال ُ ب ذ ا ُ"ح  : ُنحو  ُفي ُالشارة  م  ُاس  وعمل 
ُاالسم ُالواقعُ (6)زيدُ  كـ"رجال "ُُُ،(7)تمييز اُلهُ ُ"ُنصب 

ُُفيُاألول،
ر أ ة "ُفيُالثاني،ُوه ل م ُجر ا. ُو"ام 

ِّ)ص ِّالِّوِّ(: ِّاثنان  ِّفهو ِّالمعنوي  ِّالعامل  أم ا
ِّقائم (،ِّو)أ ق ائ م ِّ ،ِّمثل:ِّ)زيد  ِّغير:ِّاألول :ِّاالبتداء 

ِّوالجازم،ِِّّالزيدان؟(، ِّعنِّالن اصب  د  والثاني:ِّالت جر 
ت م (.(8)مثل ِّ:ِّ)أ خ 

ُ ُاللفظي   ُالعامل  ُعلى ُالكالم  ي ت  ُأ ن ه  ُلم ا )ش(:
ي ا ي اُوقياس  ُفيُُ(9)سماع  ُعلىُالعاملُ أخذ ت  ُالكالم 

مينُ ُ،(10)المعنوي ُ  ُلهُقس  ُفقط:ُ(11)فذكرت 

                                                           
"،ِّوماِّأثبتهِّ"امرأة "ِّسقطتِّلفظةِِّّ(1) منِّمنِّ)ب(،ِّوجاءتِّفيِّ)أ(ِّمقرونةِّبـ"أل 

ِّولى.ِّاألِّ)ج(،ِّوهوِّ

ر أ ت ان"ِّبالرفع،ِّوهوِّم جانبِّللصواب.ِّ:فيِّ)ب(ِّ(2) ِّ"ام 

ِِّّكماِّفيِّ)ب(ِّو)ج(.ِّذفهااألولىِّحو"،ِّوِّفيِّ)أ(:ِّ"نحِّ(3)

ِِّّ،ِّوهوِّتحريف."ِّالزايدان"ِّ:فيِّ)ب(ِّ(4)

ِّيكونِّمالزم ِِّّيجبِّفيِّ"ذا"ِّأن ِِّّ(5) مذكر اِِّّاِّلإلفرادِّوالتذكير،ِّسواءِّأكانِّالمخصوص 

ِّتلكِّ ِّبتغير ِّيتغير ِّال ِّمجموع ا، ِّأم ِّمثنى ِّأم ا ِّمفرد  ِّأكان ِّوسواء ِّمؤنث ا، أم

رىِّال مث ر يِّمج  ،ِّو143ِّاللمع:ِّينظر:ِّير.ِّغ ِّل،ِّواألمثالِّالِّت ِّاألحوال؛ِّ"أل  ن ه ِّيج 

ِّ.2/294ِِّّ،ِّوشرحِّاألشموني:339ِّشرحِّابنِّالناظم:ِّ

ِّ.و)ج(ِّمنِّ)ب("زيد"ِّسقطتِّلفظةِِّّ(6)

ِّ"والناصب ِِّّ(7) ِّهشام: ِّابن ِّاالسم ِِّّلمبين ِِّّقال ِّذلك ِّهو ِّأوضحِّالم ِِّّاالسم بهم".

،ِّوالتصريح:2ِّ/469ِّ:ِّشرحِّالشذورِّللجوجري:ِّنظر.ِّوي2/297المسالك:ِّ

1/617ِّ ِّاألشموني: ِّوشرح ِّفاعتبار 2/47ِّ، ِّوعليه ِّاإلشارة ِِّّاسم ِِّّالمصنف ِِّّ.

ِّاإلجماع.ِّعامال ِّمنِّالعواملِّاللفظيةِّالقياسيةِّيؤي  ده ِِّّفيِّالمثالينِّالمذكورين ِّ

ِّمنِّ)ب(."مثل"ِّسقطتِّلفظةِِّّ(8)

ا".ِّ(9) ِّفيِّ)ب(:ِّ"سماع اِّوِّقياس 

ُ ُاالسم ُ(12)[منه ما]األول  :ُاالب ت داء،ُوهوُتجر د 
ُلفظي ُ  ُعامل  ُكل   ُإليه ُشيءُ ُ(13)عن  ن د  ُي س  ُُ،ألن  أو 

ُبماُ ر ُالم فس  ُفاالبتداء  ُشيء، ُإلى ُهو ن د  ُي س  أل ن 
ُالرفع ُفيُالمبتدأ ُ.(14)ذ ك رُيعمل 

                                                                                   
ِّللسان ِِّّ(10) بالقلب،ِِّّىِّي عرف ِّفيهِّحظ،ِّوإنماِّهوِّمعنِّالعامل ِّالمعنوي:ِّماِّالِّيكون 

ِّ ِّالرفع. ِّإال ِّعمل  ِّله ِّوليس ِّوالكليات146:للجرجانيِّالتعريفاتينظر: ،ِّ

ِّ.1061ِّ:للكفويِّ

(11)ِِّّ ِّفي ِّالنسخ ِّنصبه ِّجميع ِّوالصواب ِّبالرفع، ِّ"قسمان" ِّالمفعوليةِِّّبلفظ: على

عليهما،ِِّّالمعنويِّثالثةِّمواضع:ِّاثنانِّمنهاِّمتفق ِِّّوللعامل ِّقيل:ِّ ر".ك ِّللفعلِّ"ذ ِّ

ِّانفردِّبالقولِّبهِّاألخفش،ِِّّوهما:ِّرافعِّالمبتدأ، ورافعِّالفعلِّالمضارع،ِّوواحد 

ِّالعامل ِّ ِّالص  ِِّّوهو ِّفي ِّالبيان. ِّوعطف ِّوالتأكيد ِّفة ِّالبنِّينظر: المرتجل

ِّ.224ِّ،ِّوتحفةِّاإلخوان:115ِّالخشاب:ِّ

ِّوقدِّاكتفىِّالمؤلفِّبذكرِّالعاملينِّالمت ِّ عنِّذكرِّالعاملِّالذيِِّّفقِّعليهما،ِّوأعرض 

ِّبالقول ِّ ِّوالحقِِّّبهِّاألخفش.ِّانفرد ِّمنهاأن  أسماءِِّّ:العواملِّالمعنويةِّكثيرة،

وأدواتِّالتشبيه،ِِّّ،شارة،ِّوحروفِّالتمني،ِّوحروفِّالترجي،ِّوحروفِّالتنبيهاإل

ِّالتعجب،ِّوِِّّوأدواتِّاالستفهام ِّوِّأدواتِّاالتيِّيرادِّبها ِّوالجارِّلنداء، الظروف،

ِّوالمجرور ِّعقيل: ِّابن ِّشرح ِّينظر: ِّو"أما". ِّحاشية)2/272، ِّوبحث:1ِّ، ،)

ِّ-السنةِّالثامنةِّ-مجلةِّجامعةِّأمِّالقرىِِّّ-فيِّالنحوِّالعربيِّالعواملِّالمعنوية
ِّ .70ِّ،71هـ(:1415ِّالعددِّالعاشر)

ِّ.ماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ب(ِّو)ج(ِّ(12)

ِّالكتاب:مم ِِّّ(13) ِّفيِّشرح ِّالسيرافي ِّالتعريف: ِّقالِّبهذا ِّوالزمخشري2/456ِّن ،

ِّالمفصل: ِّالتعريفات:43في ِّفي ِّوالجرجاني ِّالفئة7، ِّوسائل ِّفي ِّوالعيني .ِّ:

46ِِّّ ِّالبركوي: ِّعوامل ِّشرح ِّفي ِّوالعصام ِّبقولهم.360ِّ، ِّالمصنف ِّوقال ،

م ِّوجعل ِّوقيل:ِّاالبتداءِّهو:ِّاهتمام ِّ س  براِّع نه .ِِّّلثان ِِّّكِّإ ي اهِّأ وال ِّكِّب اال  يكونِّخ 

،ِّوشرح1/223ِّ،ِّوشرحِّالمفصل:2/345ِّشرحِّالمقدمةِّالمحسبة:ِّينظر:ِّ

ِّ ِّواللمحة:1/269التسهيل: ،1/295ِّ ِّالطالبين: ِّودليل ِّوالكليات:1/73ِّ، ،

ِّ.232التبيين:ِّينظر:ِّللخبر.ِِّّاالسم ِّ.ِّوقيل:ِّمعناهِّاقتضاء 1/30ِّ

ِّاألولانت ِِّّ(14) ِّالمذهب ِّألصحاب ِّالمؤلف-صر ِّعوامل ِِّّ-ومعهم اإلعرابِِّّبأن 

الة ِِّّبمنزلةِّالعالمات ِّ ِّعريةِّقدِّتكونِّعالمة ِّمنِّاإلعراب،ِّوالت ِِّّعلىِّماِّيجب ِِّّالد 

ِّدِّأمر ِّالتجر ِِّّقولهمِّبأن ِِّّد ِّدأ.ِّور ِّهاِّفيِّالمبتفيِّبعضِّاألماكن،ِّفلذلكِّجازِّعمل ِّ

ينظر:ِّشرحِّالكتابِّللسيرافي:ِّ موجب اِّلعمله.ِّالِّيكون ِِّّالشىء ِِّّعدمي،ِّوعدم ِّ

ِِِّّّ.2/345شرحِّالمقدمةِّالمحسبة:ِّوِِّّ،2/456
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ُقلناوإنم ُ(1)ا ُألن  ُأو  ُشيء  ُإليه ُي سند  ُ"أل ن  :
ُالمبتدأُ ُ(2)هوُإلىُشيءُ ُي سندُ  علىُقسمين:ُُألن 

ُأ سندُ  ُشيءُ ُمبتدأ  ،ُ(3)إليه ُخبر  ُله ُالذي ُوهو ،
ُقائم "، إلىُشيء،ُُأ سندُ ُ(4)هومبتدأ ُبنفسُ ُمثل:ُ"زيد 

ُُ(5)الزيدان"؟ُكماُفي:ُ"أقائمُ 
ُالرفعُ  هُ ،ُاالبتداءُ ُفيُاألولُ ُفعامل  ُبمعنىُتجر د 

ُإليهُشيء ،ُوهو ند  ُي س  ُألن  ُلفظي   ُعامل  ُعنُكل  
ُالرفعُ  ُوعامل  ُكلُُالخبر، ُعن ه  ُتجر د  ُالثاني في

مُ  ُوهوُُ(6)اس  ُشيء، ُإلى ُي سند  ُألن  ُلفظي   عامل 
ُُ(7)مثال ُُ-الفاعلُ  ُخبر ه، ُعن ُي غني ُالذي ومنُ]

ُالمثالين. ُبهذين  ُلكُوجه ُالتمثيل  ُهناُظهـر 
:ُوإنمـــاُقلـــ ُأقـــل  يـــدان"؟ُولـــم  :ُمثـــل:ُ"أقـــائم ُالز  ت 

ُ"قائم "ُفي:ُ"أقائم ُالزيدان"؟ُ "؟ُألن  مثل:ُ"أقائم ُزيد 
ُبأنُمتعينُ 

ـــاُلـــهُ ُمبتـــدأ ،ُو"الزيـــدان"ُفـــاعال ُلـــهُم غني  يكـــون 
؟ُبخالفُ ُ،(8)[ُخبرهُعن ُ(9)""ق ائ م "ُفي:ُ"أقـائ م ُزيـد 

ُيكونُ ُفإن هُمحتملُ  "ُفـاُألن  ُ"زيد  عال ُمبتدأ ،ُفيكون 
ـــاُعـــنُخبـــر ه،ُوم حتمـــلُ  م غني 

ُخبـــر اُُ(10) ُيكـــون  ألن 
                                                           

ِّفيِّ)ب(:ِّ"ِّقلت".ِّ(1)

"،ِّوهوِّسهو.(2)  ِّإليهِّشيء  ِّي سند  وعبارةِّ)ج(:ِّ"ِِّّكررِّناسخِّ)ب(ِّعبارة:ِّ"ِّوأل ن 

ِّي سندِّإلىِّشي ِّ ِّء،ِّأوِّألنِّي سندِّإليهِّشيء".ألن 

(3)ِِّّ ِّهشام:ينظر: ِّالبن ِّالشذور ِّعقيل:231شرح ِّابن ِّوشرح ِّوشرح1/189ِّ، ،

ِّ.1/177ِّ،ِّوشرحِّاألشموني:1/352ِّالشذورِّللجوجري:ِّ

ِّ(.جمنِّ)"بنفسه"ِّسقطتِّلفظةِِّّ(4)

ِّمنِّ)ب(."الزيدان"ِّسقطتِّلفظةِِّّ(5)

ِّ(.ج)،ِّومنِّ)ب("اسم"ِّفظةِّلسقطتِِّّ(6)

ِّفيِّ)ب(:ِّ"مثل".ِّ(7)

وقدِّاستدركتهِِّّها،انتقالِّنظرِّناسخساقطِّمنِّ)أ(ِّبسببِّاِّبينِّالمعقوفتينِّمِّ(8)

ِّ.)ج(منِّ)ب(ِّو

:ِّقائم ِّزيد"منِّ)ب("زيد"ِّسقطتِّلفظةِِّّ(9) ِّ.،ِّوالعبارةِّفيِّ)ج(:ِّ"ِّبخالف 

ِّ.:ِّ"يحتمل"و)ج(ِّفيِّ)ب(ِِّّ(10)

"ُمبتــــدأ م ا،ُو"زيــــد  ر اُمقــــد  ــــؤخ  م 
ُالمثــــالُ ،ُ(11) ُوكــــون 

ا ُخيرُ ُ(12)نص  منُكونه ُم حـتم ال ُُ(13)فيُالمقصود 
ُله.

ُ ُالناصب  ُعن ُالتجر د  ُمنهما: ُالثاني والقسم 
ُجازم ،ُوهذاُ ُوُكل   ُناصب  والجازم،ُأي:ُعنُكل  

ُيعملُ  ُالفعلُ ُالمعنى ُفي ،ُ(14)المضارعُالرفع 
تُ  ُ"أ خ  ُمنُمثل: ُالت اء، ر  ُوكس  ُالهمزة  ُبفتح  م "

ُالكلمةُ  ُبهذه  ُالر  سالة  ت م  ت م "،ُوفيُخ  ل ط افة ُالُُ"الخ 
ف ى ُ(15)ت خ  ،ُ ل مُ ُ-(16)وتعالىُسبحانهُ -وللا  ُأ ع 

ُ.(17)[بالصواب]
ُهــــذه ُُ(18)تــــم ،ُوقــــدُاســــتراح القلــــم ُمــــنُتحريــــر 

رة ُسنةُ)الر  سالة ُف ُ.(19)ُ(ه1032يُالمدينة ُالمنو 
ُ

ِّ  

                                                           
ِّ.586:ِِّّشرحِّالفطاميِّعلىِّعواملِّالجرجانيِّ)ضمنِّشروحِّالعوامل(ِّ(11)

ِِّّمنِّ)ب(ِّو)ج(.هوِّتحريف،ِّوماِّأثبتهِّ،ِّوِّا"فيِّ)أ(:ِّ"أيض ِِّّ(12)

ِّاِّللمبتدأِّ"كونه".خبر ِِّّرفعه ِِّّفيِّ)ب(:ِّ"خير ا"ِّبالنصب،ِّوالصواب ِِّّ(13)

ذ ه بِِّّهذاِّمذهب ِِّّ(14) ِّاب نِّالخبازِّوابنِّمالك،ِّو  ت ار ه  ال فراءِّوحذاقِّال ك وف ي ين،ِّو اخ 

ِّرافعه ِّ ِّأن ِّإلى ِّال ب صر يين ه ور م  ِّو ج  ه  ي  يب و  مِّس  س  ِّاال  ِّموقع ِّوق وعه ِّهو و  ِّف ه  ،

ِّأ ي ض ِّ ِّنفسها،ِّمعنوي ِّالمضارعة ِّبحروف ت فع ِّار  ِّأ نه ِّإلى ائي ِّال كس  ِّوذهب ا،

ت فعِّب ن فسِّالمضارعة.هِّلفظي ِّوعليهِّف يكونِّع امل ِّ ِّا،ِّوذهبِّثعلبِّإلىِّأ نهِّار 

ِّ ِّينظر: ِّوالتصريح:4/5ِّ،ِّوشرحِّالتسهيل:4ِّ/219ِّشرحِّالمفصل: ،2ِّ/356ِّ،

ِّ.3/178،ِّوشرحِّاألشموني:1ِّ/591ِّوالهمع:ِّ

رح ِِّّم"ِّمناسب ِّت ِّخ ِّبكلمةِّ"أ ِِّّإذِّالتمثيل ِِّّ(15) ِّه.وختام ِِّّلمقامِّانتهاءِّالش 

ِّ.و)ج(ِّسقطتِّعبارة:ِّ"سبحانهِّوتعالى"ِّمنِّ)ب(ِّ(16)

ِّماِّبينِّالمعقوفتينِّزيادةِّمنِّ)ج(.ِِّّ(17)

ت ر ح"،ِّبسقوطِّألفِّالمد  ِِّّ(18) ِّ.تحريفِّبعدِّالراء،ِّوهوِّفيِّ)أ(ِّ:ِّ"اس 

ِّت م تِّالر  سالة ِّبح:ِّ]ِّخاتمةِّنسخةِّ)ب(ِّ[ِّ(19) ِّصبح  ِّرعايت ه  ن  ِّوح س  ن ه  ِّهللا ِّوع و  د  م 

ِّسنة د، ر  ِّالف  ِّرجب  ل خ  ِّس  ِّالجمعة، ناِّ(هـ1031ِّ)ِّيوم  ِّسي  د  ِّعلى ِّهللا  ِّوصل ى ،

ب ه ِّوسل م.ِّوبعدهِّ)خاتمِّمكتبةِّجامعةِّالرياض( ِّوعلىِّآل ه ِّوصح  ِّ.محمد 

ِّ.ليسِّلهاِّخاتمةِِّّ]ِّخاتمةِّنسخةِّ)ج(ِّ[ِّ:ِِِِِّّّّّ
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ِّالبحثِّخاتمة ِّ
ُوصالةُ وكفىُهللُالحمدُ  ُنبي ُ ُ، ُعلى هُوسالم ا

ُُ،المصطفى،ُوبعد ُأشير  ُأن  ُبحثي-فأود  ُنهاية إلىُ-في
ُدراستيُوتحقيقيُ ُإليهاُخالل ل ت  ُتوص  ُالتي ُالن تائج بعض

ُالعصامي ُ  للا-لمخطوط ُيلي:-رحمُه ُكما وهي ،ُُ
ُمفقوُدُهذاُاشتملُ  (1 ُمتن  ُنص   المخطوطُعلى

ُمؤل فاتُ  ُمنُُ-ه(1037العصامي)تُمن ُمتن ُرابع يعد 
ُالن حوي ةُ  ُالعوامل ُللج ر جانيُُ،متون  ُالمائة ُالعوامل بعد

ُ)ت471)ت ُالج ر جاني ريف ُللش  ُوالعوامل هـ(ُ،816هـ(،
ُ)ت ُللب ر ك وي ُالجديدة ُشرحُ ُ-هـ(981والعوامل هُ،وعلى

ُفإحياؤُ  ُكتبه.ي ُُقيقحبالتُ ُهوعليه ُمن ُلكتابين ُإحياء  ُعد 
ُأصحابُ ُفاقُ  (2 ُمن ُغيره ُالذينُُالعصامي  المتون

ُبهُا ُخاص   ُفيُمؤل فُمستقل   ُالن حوي ة ُالعوامل ُبجمع ع ن وا
ُم جملهُ،- ُفيه ل ُفص  ُشرح ا ُالمتن ُهذا ُشرح  ُكونه في

ُُُوأو ضحُ  ُمهم ة. ُوتعليقات  ُتنبيهات  دعه  وأو  ُم بهمهُ، ُفيه
ُ"شرحُ مخطوطُ  (3 الع رابُ"ُال ع رابُعنُعواملُ ُ:

ُالشُ ُالحرمُ ُبمكتبةُ ُالموجودُ  فيُُوالمنسوبُ -ريف،المك  ي
ُ رجي   ُالخز  ُأحمد ُبن ُلبراييم ها فهارس 

ُنسخةُ ُ-هـ(709األن صاري)ت ُإال ُنُ ُماُهو سخُشرحُمن

ُللعصامي،ُوقدُسُ  ُالعوامل ُنسخُُ–دل ةاألقت  فيُوصف
ُالتيُُ-المخطوط ُإلىُت ؤي  د  ُنسبته ُمُ أن  جانبة ُاألنصاري
واب.  للص 

ُ"التاريخُ (4 ُكتاب ُصاحب ُإليه ُذهب ما
ُ ُم جانب  ُالمؤلف ُنسخة ُ)أ(ُهي ُنسخة ُأن  ُمن والمؤر  خون"

ُلكثرةُُ؛للصواب ُفوذلك هاُما ُنص   بسببُُمنُسقطاتُ ى
ُناسُ ُانتقالُ  ُنسخةُ خها،ُُونظر ُكانت ُلماُوقع ُُلو المؤل  ف
ُُ.ذلكفيهُا

ُمظاهرُ تمثُ  (5 ُالعصامي ُ ُلت ُفيُ:ُفيُمنهج شرحه
ُُتعريفُ  ُمصطلح  ُحد  هكل   ُالعنايةُ ببيان  ُمع ُبالتمثيلُ ُ،

ُيذكُ ُلكل ُ ُتشهادُ واالسُ  ُاالستشهادُ -ره،ما ُعليه ُغلب ُوقد

ُالتراكيبُ ُ،ُوإعرابُ -القرآنيةُباآلياتُ  ُتفصيليُ إعرابُ ُبعض اُ،ا
ُوكثرةُ الص  ُُوضبطُ  ُوذكرُ التُ ُيغ، ُُعليالت، ُلغاتُ بعض 

ُأصحاب ُإلى ُالن حوي،ُوإيرادُ العرب،ُونسبت ها ُأثر ها ُها،ُوبيان
ُكل ُ  ُنهاية ُفي ُتكونُ ُتنبيهات  ُلذكرُ ُقضي ة، فوائد ُُوسيلة 

ُالشارةُ  ُمع ُالص ُُوإضافات، ُالقضايا ُبعض رفيةُ،إلى
ُالش رحُُواالعتذارُ  ُفي ُاالستفاضة  ُفيهُعن ُكونهُ بوالطالة
ُُ.م وجز اُمختصر ا

ُي ُ (6 ُاالتجاهُالعصاميُ عد  ُبصري  وافقُُفقد؛
ُمسألةُ، ُفيُخمسُعشرة ُيُوبينمُاالبصريين ُالكوفيينُلم افق

ُفقطإالُ ُثالث ُُ.في
ماعُ  (7 ُالس  ُاألصولُُمث ل ُفي ُاألولى المرتبة

ُاالستشهادُ ُحويةُ النُ  ُالش رح،ُوجاء ُفي عليها بشواهُدُالم عتمُد
ُ ُبلغت  ُفقد ُكذلك، ُاألولى ُالمرتبة  ُفي ُالكريم ُالقرآن  آيات

ُأماُشُو ُبهُاأربعة ُوأربعينُشاهد ا، ُاستدل  ُالتي عر ُالش   اهد 
ُنادرة ُقليلة  ُفكانت ُالنحوُوقضاياه ُإذُ فيُمسائل ُُ؛ بلغت 

ُشعريُ  ُأبيات  ُ.فقطُةأربعة 
ُالعصاميُ ع نُ  (8 ُلكل ُ بالتُ ُي ُذكرهُ ُعليل ُفيُشرحهُ ُما

ُأبرزُ  ُوكانت ُأحكام، ُعلةُُعليالتُ التُ ُمن ُثالثة: عنده
ُالوُ التُ  وعلة ُالفرعُعلىُغليبُ، حمل وعلُة ُل.األص ُجوبُ،

ُالعواملُُالعصاميُ ُخالفُ  (9 ُمتون أصحاب
ُالذينُسبقُ  ُأمور ُاُوهُ الثالثة ُفزادُعليهم ُالعوامل، ُإحصاء  في

ُالمقارنةُ ت ُلُ فص ُ ُمسألة ُفي وبينهم.ُها  بينُه
ُالباحثُ  (10 ُالعصامي ُ ُالحظ ُشرح رحمهُ-على

ُُ-للا ُفنأخذُ ُيمكنُ التيُُاألمورُ ُبعض  -ليهاُإهُ بُ هاُعليه،
ُالع ُاألمانة ُباب ُكلُ ،ُُو-ةلمي ُ من ُأمور  ُقدُ ها ُمن ُتنقص  رُال

ُمنُالشُ  ُتحط  وال  .وحدهُهللُ ُالكمالُ فصاحبهُ،ُمكانةُ رحُ،
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 البحث فهارُس

 

 وتتضمَُّن الفهارس التَّالية:
 

ة.رس اآليات القرآنيَّفْه -  

جاز.عار واألْررس األْشفْه -  

. غاترس اللُّفْه -  

املصادر واملراجع . فهرس  - 

وعات.وُضاملَثَبت  - 

ِّ
ِّ

ِّرسِّاآلياتِّالقرآنيةفه ِّ
ِّموضعهاِِّّاسمِّالسورةِّورقمِّاآليةِّاآليةِّالقرآنيةِّم

ُهلل   ﴾1ُ د  م  1ُ690ُالفاتحة:ُُ﴿ال ح 
2ُ﴾ُ م  ُّللا  ُب ن ور ه  17ُ692ُالبقرة:ُُ﴿ُذ ه ب 
ف ارا ُ﴾3ُ ُُك  ُإ يمان ك م  د  ُب ع  ُم ن  ون ك م  ُي ر د  109ُ713ُالبقرة:ُُ﴿ُل و 
ُّللا  ُغُ 4ُ يم ُ﴾﴿إ ن  ُر ح  173ُ695ُالبقرة:ُُف ور 
ُإ ل ي ك م ﴾5ُ ف  ُي و  ي ر  ُخ  مات ن ف ق واُم ن  197ُ700ُالبقرة:ُُ﴿ُو 
6ُ﴾ُ ب ون  ت ىُت ن ف ق واُم م اُت ح  92ُ688ُآلُعمران:ُُ﴿ُح 
7ُ﴾ُ ر  ر ك م ُّللا  ُب ب د  ُن ص  ل ق د  123ُ692ُآلُعمران:ُُ﴿ُو 
ُق ت لُ 8ُ ُن ب ي   ُم ن  أ ي  ن  ك  ُقراءةُ﴿ُو 

ُ﴾ُُمُ  ث ير  ُك  ه ُر ب  ي ون  146ُ703ُآلُعمران:ُُع 
يم ا﴾9ُ ُللا ُغ ف ور اُر ح  ان  ك  96ُ715ُالنساء:ُُ﴿و 

ُب ه ُ﴾10ُ ز  اُي ج  وء  ُس  م ل  ُي ع  123ُ699ُالنساء:ُُ﴿م ن 
ل يال ﴾11ُ يم ُخ  ذ ُللا ُإ ب ر اي  125ُ712ُالنساء:ُُ﴿ُو ات خ 
12ُ﴾ُ ب ك م  أ ُي ذ ي  ُي ش  133ُ712ُالنساء:ُُ﴿إ ن 
13ُُ﴿﴾ُ ُب ال ف ت ح  ُي أ ت ي  أ ن   ُ ىُّللا  52ُ697ُالمائدة:ُُف ع س 
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ِّ
ِّ

الم ُ﴾14ُ ُب س  48ُ692ُهود:ُُ﴿اي ب ط 
15ُ﴾ُ ُاأل  ر ض  ُأ ب ر ح  80ُ697ُيوسف:ُُ﴿ل ن 
يدا ُ﴾16ُ ه  ف ىُب اهلل  ُش  43ُُ692ُالرعد:ُ﴿ُك 
17ُ﴾ُ ل ون  م  ُت ع  ن ت م  ن ة ُب ماُك  ل واُال ج  خ  32ُ692ُالنحل:ُُ﴿ُاد 
ر ام ﴾﴿مُ 18ُ ُال ح  د  ج  ُال م س  1ُ688ُالسراء:ُُن 
ى﴾19ُ ُاأل  ق ص  د  ج  1ُ689ُالسراء:ُُ﴿إ ل ىُال م س 
20ُ﴾ ُذ ه ب  ُم ن  ُأ ساو ر  31ُُ688ُالكهف:ُ﴿م ن 
ر ا﴾21ُ ُأ ج  ل ي ه  ُع  ذ ت  77ُ713ُالكهف:ُُ﴿ُل ت خ 
22ُ﴾ُ ل  ُالن خ  ذ وع  ُف يُج  ل  ب ن ك م  71ُ689ُطه:ُُ﴿ُو أل  ص 
23ُ ُ ت اهلل  ُ﴾﴿و  نام ك م  ُأ ص  ن  57ُُ693ُاألنبياء:ُُأل  ك يد 
ُال ح قُ 24ُ ُّللا  ُه و  ُب أ ن  6ُ695ُالحج:ُُُ﴾ُ﴿ُذ ل ك 
25ُ﴾ُ ل ون  م  ُت ح  ل ك  ل ىُال ف  ل ي هاُو ع  22ُ689ُالمؤمنون:ُُ﴿ُو ع 
ل ن اه ُي ب اء ﴾26ُ ع  23ُ712ُالفرقان:ُُ﴿ُف ج 
27ُ﴾ُ ن ىُاأل  ر ض  3ُ689ُالروم:ُُ﴿ُف يُأ د 
28ُ﴾ُ ر ك  ُت ش  13ُ698ُلقمان:ُُ﴿ُال 
ُّللا  ﴾29ُ ُغ ي ر  ُخال ق  ُم ن  3ُ688ُفاطر:ُُ﴿ه ل 
ك يم ُ﴾30ُ ُال ح  2ُ693ُيس:ُُ﴿و ال ق ر آن 
31ُ﴾ ُم ن اص  ين  ُح  ت  3ُ696ُص:ُُ﴿ُو ال 
ة ُ﴾32ُ ج  ُن ع  ع ون  ت س  ع ُو  يُل ه ُت س  ُه ذ اُأ خ  23ُ702ُص:ُُ﴿ُإ ن 
وُ 33ُ ُأل  غ  ت ك  ز  ُ﴾﴿ف ب ع  م  82ُ692ُص:ُُي ن ه 
ء ﴾34ُ ي  ث ل ه ُش  م  ُك  11ُ690ُالشورى:ُُ﴿ل ي س 
ب ق وناُإ ل ي ه ُ﴾35ُ ي را ُم اُس  ُخ  ُكان  ُآم ن واُل و  ين  واُل ل ذ  ف ر  ُك  ين  ُال ذ  ق ال  11ُ691ُاألحقاف:ُُ﴿و 
36ُ﴾ُ هان  الد   ة ُك  د  ر  ُو  37ُ690ُالرحمن:ُُ﴿ُف كان ت 
اُ﴾37ُ و  23ُ697ُحديد:ُالُ﴿ل ك ي الُت أ س 
ُأ ن صار يُإ ل ىُّللا  ﴾38ُ 14ُُ689ُالصف:ُ﴿م ن 
واُ﴾39ُ ت ىُي ن ف ض  7ُ693ُالمنافقون:ُُ﴿ح 

40ُ﴾ 7ُ698ُالطالق:ُُ﴿ل ي ن ف ق 
41ُ﴾ُ 23ُ698ُعبس:ُُ﴿ُل م اُي ق ض 
42ُ﴾ُ ر  ُال ف ج  ل ع  ت ىُم ط  5ُ693ُالقدر:ُُ﴿ح 
43ُ﴾ُ ي ش  ُق ر  ف  يال  1ُ690ُقريش:ُُ﴿ل  

﴾ُ﴿ُل مُ 44ُ ُي ول د  ل م  ُو  3ُ698ُالخالص:ُُي ل د 
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ِّ
ِّجازعارِّواألر ِّفهرسِّاألش ِّ

 

ِّموضعهِِّّعرِّأوِّالرجزبيتِّالش  ِِّّم
ُاق ت ر فُ 1ُ ىُث م  ت د  ىُث م ُاع  ُع د  ُي اُم ن 

ــهُ  ُف يُآي ـات  ُاللـــه  ل  ــو  ـق  ُب  ــــر  ـ ـ ُأ ب ش 
ر فُ  ـو ىُث م ُان ص  ُان ت ه ىُث م ُار ع  ُث م 

ُي ن تُ  ل فُ إ ن  ُس  اُق د  ُم  م  ُل ه  ف ر  ُه واُي غ 
684ُ

ـاتُ 2ُ ل م  ن اُك  د  ن  ُع  ـي ر  ة ُالخ  ـد  م  ُع 
ُالشُ  عُ ـُـ ات ق  د  ُو  ُاز ه د  ُو  ات  ُب ه 

هُ  ي  ـر  ـ لب  ُا ر  ي  ـ ـ ُخ  ن  ـه  ـ ل  ا ـ ُق  ب ع  ُأ ر 
ي هُ  ن  ُب  ل ن  م  اع  ُو  ن يك  ُي ع  اُل ي س  ُم 

685ُ

لُ 3ُ و  ُم  ُر ب  ل يُ ــأ ال  ُو  ُــود  لُ ُل ه ُأ بُ س  يُو  ذ  بُ ـو  أ  ُ ه  د  ل  ُي  م  ل  ُ نُ ـد  ا 690ُُو 
ُالعُ 4ُ اُب ي ن  ُم  ل ك ت  م  يثُ ـــو  ُو  سُ ُربُ ــراق  ُل م  ار  كا ُأ ج  ل  اهُ ـم  ع  ُوم  691ُُدـلم 
ُج ه ر ةُ 5ُ ت  و  ُالص  ُأ خ ر ىُو ار ف ع  ُاد ع  غُ ُف ق ل ت  ُأ ب يُالم  ل  ـل ع  يبُ ـ ُق ر  ن ك  ُم  694ُُوار 
ُب مُ 6ُ ب ن  ر  ُالب حُ ـش  ــاء  تُ ـ ف ع  ُت ر  ُثم  يجُ ُر  ئ  ُن  ن  ه  ُل  ر  ض  ُخ  ج  ت ىُل ج  694ُُم 
ا"7ُ ُبـ"إ ذ  ُي اُف تى  ل  ُف ع  م  ز  ُج  م  اُتر  يالُإ ذ  اُف الُت م  وص  ص  ُم خ  ر  ع  ه ُبالش   د  701ُُت ج 
ُهيهـفهيه8ُ ُوأهُ ـات  ق يق  ُالع  هُ ُل هُ ــات  ل  ُبالعقيقُن واص  ل  ُخ  706ُُوهيهات 
ل9ُ ا ـق  اـ ن  ي ط  ف  ُ ال  ج  ُر  ت  ن  ك  ُو  مُ ــهُ ُت  ُللاُإ سُ ـــذ اُل ع  711ُُر ائين اُُُُ)رجز(ـــر 

 

 

ِِّّغاتفهرسِّالل ِّ
ِّموضعهاِِّّاللغةُ
ُفيُلغةُع ق يل)لعلُ 1ُ 668ُُ(ُحرفُخفض 
ُفيُلغة ُه ذ ي لتُ )مُ 2ُ ُخفض  668ُُى(ُحرف 
ُالحجا)مُ 3ُ ُالخبرُفيُلغة ُأهل  ُاالسم ُوينصبان  668ُُزا(ُو)ال(،ُيرفعان 
(ُترفعُاالسم ُوتنصبُ 4ُ ُالعاليةُ)إن  668ُُالخبرُفيُلغة ُأهل 
ليمُالقولُمُ ُإجراءُ 5ُ ُفيُلغةُبنيُس  711ُُجرىُالظ ن  

 

 

 

 

 

 

ِّ  
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 درِّوالمراجعاالمصِّفهرس
ِّأوال:ِّالقرآنِّالكريم

ِّ:اتـوطـثاني ا:ِّالمخط
ُ-نُرسالةيوعشُرُاخمسُ ُيحوُىمخطوطُُعُ ضمنُمجمُوُ-ىامُ ص ُراب(ُلعبدُالملكُالعُ عُ رابُعنُعواملُالُ عُ رسالةُ)الُ ُ (1

ُ(.806رقمه:ُ)ُ-بمكتبةُجامعةُالملكُسعودُبالرياض
ُ)الُ ُ (2 ُالُ عُ رسالة ُعوامل ُعن ُوشرحها(عُ راب ُمجموعُ ُ-راب ُالملكُُضمن ُلعبد ُكلها ُمخطوطات، ُخمس ُعلى مشتمل

 .مجاميعُ(22رقمه:ُ)ُ-مكتبةُمكةُالمكرمةُ-العصامي
ُ(،ُولمُتنسبُ 3885ُ/19ريف،ُرقمه:ُ)ضمنُمجموعُبمكتبةُالحرمُالمكيُالشُ ُ-رابعُ رابُعنُعواملُالُ عُ شرحُالُ  (3

ُ.هـ(709األنصاريُ)تُألحد،ُوقدُنسبتُفيُفهارسُمخطوطاتُالمكتبةُلبراييمُبنُأحمدُبنُمحمدُالخزرجيُالجزري ُ 
ُالملكُالعُ ُشرحُقطرُالندىُوبل ُ  (4 ُنسخسُ اميُاألُ ص ُالصدىُلعبد ُ-هـ(1213وسُ)عيدرُ حبيبُبنُعبدُللاُالُه:فراييني،

ُ(.794رقمه:ُ)ُ–مكتبةُجامعةُالملكُمحمدُبنُسعودُاالسالمية
 (.415ُ(،ُوالرقمُالعام:ُ)130برقمُنحو:ُ)ُ-نسخةُمكتبةُمكةُالمكرمةُ-اميص ُةُلعبدُالملكُالعُ حويُ غازُالنُ شرحُمنظومةُاأللُ  (5

ِّ:ةسائلِّالعلمي ِّثالثا:ِّالر ِّ
ُقطرُابنُهشامُلعبلوغُالمُ ب ُ (6 دُالملكُالعصاميُتحقيقُودراسة،ُ)رسالةُماجستير(ُللباحثُمحمدُسعيدُصالحُرامُمنُحل  

ُ(.6615م،ُورقمهاُبمكتبتها:ُ)1996ربيعُالغامديُبجامعةُأمُالقرىُعامُ
جامعةُاألزهرُبالقاهرةُعامُ-ذورُللعصاميُ)رسالةُدكتوراة(ُللباحث:ُمحمدُسيدُأحمدُمحمدُدورُبشرحُالشُ شفاءُالص ُ (7

ُ(.4317بمكتبتهاُالمركزية،ُورقمها:ُ)ُم،ُومنهاُنسخة1985
ُمعط (8 ُابن ُفصول ُشرح ُفي ُإُ  المحصول ُبن ُبدر ُبن ُالحسين ُالدين ُ)تيُ لجمال 681ُاز ُودراسة ُتحقيق )رسالةُ-ه(

ُكليةُاللغةُالعربية.-جامعةُاألزهرُ-دكتوراه(ُللباحث:ُمحمدُصفوتُمحمدُعليُمرسي
ِّ:رابع ا:ِّالكتبِّالمطبوعة

ُم.1987الطبعةُاألولىُُ-مكتبةُالنهضةُالعربيةُ-عالمُالكتبُ-تحقيقُد/طارقُالجنابيُ-الزبيديائتالفُالن صرةُلعبدُاللطيفُ (9
ُ)تُلبناُالدُ لإتحافُفضالءُالبشرُُ (10 ُُُ.م2006الطبعةُالثالثة،ُُ-لبنانُ–دارُالكتبُالعلميةُُ-:ُأنسُمهرةهحققُ-هـ(1117مياطي 
ُم.1974ُُ-الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب-دُأبوُالفضلُإبراييمحققهُمحمُ-هـ(911يوطيُ)تُلسُ لالتقانُفيُعلومُالقرآنُُ (11
ُمؤسسةُالرسالة.ُ-المحقق:ُمحمدُالداليُ-هـ(276ينوريُ)تُأدبُالكاتبُألبىُمحمدُبنُقتيبةُالد ُ ُ (12
ُم.1998ُالطبعةُاألولىُُ-مكتبةُالخانجيُبالقاهرةُ-تحقيقُرجبُعثمانُ-هـ(745ُانُ)تُربُألبيُحيُ ارتشافُالض ُُ (13
ُالُإرشادُ (14 ُالجوُ قي ُ ُبنالسالك ُ)تم ُالسهلي-هـ(767ُزية ُعوض ُبن ُد/محمد ُالسلفُ-حققه الطبعةُ-الرياضُ–أضواء

ُُم.1954األولى
ُبيروت.ُُ–مؤسسةُالرسالة،ُلبنانُُ-المحقق:ُعبدُالحسينُالفتلي-هـ(316راجُ)تُاألصولُفيُالنحوُألبيُبكرُابنُالسُ ُ (15
ُهـ.1421ُالطبعةُاألولىُُ-دارُالكتبُالعلمية،ُبيروت-دُالمنعمُخليلُإبراييمحققهُعبُ-هـ(338إعرابُالقرآنُللن ح اسُ)تُُ (16
ُم.1999ُ-ُالقاهرةُ-مؤسسةُالمختارُ-حققهُد/عبدُالحميدُهنداوُيُ-هـ(616كبري)تشكلُمنُألفاظُالحديثُللعُ إعرابُماُيُ ُ (17
ُم.2002ُُعشرُالطبعةُالخامسةُُ-دارُالعلمُللماليينُ-هـ(1396ركليُ)تُاألعالمُلخيرُالدينُالز ُ ُ (18
ُم.1989ُُُ-بيروتُ–األردن،ُدارُالجيلُ-دارُعمارُ-تحقيقُد/ُفخرُصالحُسليمانُقدارةُ-هـ(646أماليُابنُالحاجبُ)تُُ (19
ُلألُ ُ (20 ُوالكوفيين ُالبصريين ُالنحويين ُبين ُالخالف ُمسائل ُفي ُب ُنُ النصاف ُ)ت ُالعصرية-هـ(577اري الطبعةُ-المكتبة

ُم.2003األولى
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ُدارُالفكر.ُ-المحقق:ُيوسفُالشيخُمحمدُالبقاعي-هـ(761ةُابنُمالكُالبنُهشامُ)تُأوضحُالمسالكُإلىُألفيُ ُ (21
ُهـ.1420ُُ-بيروتُ–دارُالفكرُُ-تحقيق:ُصدقيُمحمدُجميل-هـ(745انُاألندلسيُ)تُالبحرُالمحيطُألبيُحيُ ُ (22
ُ.ُبيروتُ–دارُالمعرفةُُ-هـ(1250وكانيُ)تُالبدرُالطالعُبمحاسنُمنُبعدُالقرنُالسابعُللشُ ُ (23
ُم.2005ُ-الطبعةُالسابعةُعشر-مكتبةُاآلدابُُ-هـ(1391عيديُ)تُغيةُاليضاحُلتلخيصُالمفتاحُلعبدُالمتعالُالص ُب ُُ (24
ُدارُالهداية.ُ-هـ(1205تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموسُألبيُالفيضُمرتضىُالز بيديُ)تُُ (25
 م.1994الطبعةُاألولىُ-محمدُالحبيبُالهيلةُ-عشرخونُبمكةُمنُالقرنُالثالثُالهجريُإلىُالقرنُالثالثُالتاريخُوالمؤر ُ ُ (26
ُالرحمنُالعثيمينُ-هـ(616كبري)تلعُ لالتبيينُعنُمذاهبُالنحويينُُ (27 ُد/عبد ُالسالميُ-حققه ُاألولى،ُُ-دارُالغرب الطبعة

ُم.1986ُ
ُ-إلياسُقبالنُتحقيقُ-ضمنُشروحُالعواملهـ(،1176ُتحفةُالخوانُفيُشرحُالعواملُالمائةُللبركويُلمصطفىُالغليبوليُ)تُ (28

 م.2010ُ-الطبعةُاألولى-لبنانُ-بيروتُ-دارُالكتبُالعلمية
ُم.1986ُالطبعةُاألولى-دارُالكتابُالعربيُ-حققهُد/ُعباسُمصطفىُالصالحيُ-هـ(761ُ)تُُبنُهشامالواهدُتخليصُالشُ ُ (29
ُحيُ ُ (30 ُألبي ُالتسهيل ُكتاب ُشرح ُوالتكميل ُهنداوُيُ-انالتذييل ُد/حسن ُالقلمُ-حققه ُإشبيلياُ-دمشقُ–دار ُكنوز الطبعةُ-دار

ُاألولى.ُ
31) ُُ ُشرحُالعواملُللفطاميُ)تُبعد ُقبالنُ-ضمنُشروحُالعواملُ-هـ(1300تسريحُالغواملُفي دارُالكتبُُ-تحقيقُإلياس

 م.2010ُ-الطبعةُاألولى-لبنانُ-بيروتُ-العلمية
32) ُُ ُالفوائد ُالتسهيل ُ)ت ُمالك ُبركاتُ-هـ(672بن ُكامل ُمحمد ُالعربيُ-حققه: ُالكتاب ُوالنشرُدار 1387ُُ-للطباعة ُ-هـ

ُم.1967
ُم.2000الطبعةُاألولىُُ-لبنانُ-بيروتُ-دارُالكتبُالعلميةُ-هـ(905هريُ)تُوضيحُلخالدُاألزُ صريحُبمضمونُالتُ التُ ُ (33
ُم1983-هُـ1403الطبعةُاألولىُ-لبنان-دارُالكتبُالعلميةُبيروتُُ-هـ(816ريفُالجرجانيُ)تُالتعريفاتُللشُ ُ (34
(ُتحقيق:827ُُامينيُ)تُمُ لىُتسهيلُالفوائدُللدُ تعليقُالفرائدُعُ (35 ُ.م1983الطبعةُاألولى،ُُ-ىمحمدُبنُعبدُالرحمنُالمفدُ ُد/هُـ
36) ُُ ُالقواعد ُلتمهيد ُ)ت ُالجيش ُوآخروُن-هـ(778ُناظر ُفاخر ُمحمد ُعلي ُأد/ ُالسالم-تحقيق: ُاألولىُُ-القاهرةُ-دار الطبعة

ُهـ.1428
ُم.2001الطبعةُاألولىُُ-بيروتُ–دارُإحياءُالتراثُالعربيُُ-دُعوضُمرعبحققهُمحمُ-هـ(370هريُ)تألزُ لتهذيبُاللغةُُ (37
ُم.2007ُالطبعةُالثانيةُ-مصر-دارُالسالمُُ-تحقيق:ُأد/ُفايزُزكيُمحمدُدياب-ازبنُالخبُ معُالتوجيهُاللُ ُ (38
ُ)تُ (39 ُللمرادي ُوالمسالك ُالمقاصد ُالرحمنُعليُسليمانُ-هـ(749توضيح ُد/عبد ُاألولىُ-دارُالفكرُالعربيُ-تحقيق: الطبعة

ُم.2008
ُمُ.1990-هـ1410الطبعةُاألولى،ُ-القاهرة-عالمُالكتب-هـ(1031اويُ)تنُ للمُ ُاتُالتعاريفالتوقيفُعلىُمهمُ ُ (40
ُم.1987الطبعةُاألولى،ُ-بيروتُ–دارُالعلمُللماليينُُ-حققه:ُرمزيُمنيرُبعلبكي-هـ(321ريدُ)تُبنُدُ جمهرةُاللغةُالُ (41
ُم.1992ُالطبعةُاألولى-لبنانُ–دارُالكتبُالعلمية،ُبيروتُُ-حققه:ُد/ُفخرُالدينُقباوةُ-هـ(749راديُ)تُالجنىُالدانيُللمُ ُ (42
ُُ.المكتبةُالعصرية،ُبيروتُ-د/ُيوسفُالصميليُ-هـ(،ُحققه1362جواهرُالبالغةُفيُالمعانيُوالبيانُوالبديعُللهاشميُ)تُُ (43
ُم1997-الطبعةُاألولىُ-بيروت-دارُالكتبُالعلميةُ-شمونىُأللفيةُابنُمالكهـ(ُعلىُشرحُاألُ 1206بانُ)تُحاشيةُالص ُُ (44
ُدارُالرسالة.ُ-حققه:ُسعيدُاألفغانيُ-هـ(403جلةُ)تُةُالقراءاتُألبيُزرعةُعبدُالرحمنُبنُزنُ جُ حُ ُ (45
46) ُُ ُوالصفات ُالمعاني ُلزُ لحروف ُ)ت ُالحمدُ-هـ(337جاجي ُتوفيق ُعلي ُُ-حققه: ُالرسالة ُاألولى،ُُ-بيروتُ–مؤسسة الطبعة

ُم1984
ُالحمويُ)تُجُ األدبُوغايةُاألربُالبنُحُ خزانةُُ (47 ُالهاللُ-:ُعصامُشقيوهحققُ-هـ(837ة ُم.2004طبعةُ-بيروت-دارُومكتبة
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ُلبابخزانةُاألدبُُ (48 الطبعةُُ-مكتبةُالخانجي،ُالقاهرةُ-عبدُالسالمُهاروُنُحققهُ-هـ(1093لبغداديُ)تُلُلسانُالعربُولب 
ُم.1997ُ-الرابعة

ُالطبعةُالرابعة.-الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ-هـ(392يُ)تُجن ُ الخصائصُألبيُالفتحُعثمانُبنُُ (49
ُالد  ينُالصةُاألثرُفيُأعيانُالقرنُالحاديُعشرُلمحمدُأمينُخُ ُ (50 ُبيروت.ُ-دارُصادرُ-هـ(1111الحمويُ)تُبنُمحب  
ُدارُالقلم،ُدمشق.ُ-لخراطتحقيقُالدكتورُأحمدُمحمدُاُ-هـ(756مينُالحلبيُ)تُرُالمصونُفيُعلومُالكتابُالمكنونُللسُ الدُ ُ (51
مجلسُدائرةُُ-المحقق:ُمحمدُعبدُالمعيدُضانُ-هـ(852قالنيُ)تُسُ بنُحجرُالعُ ررُالكامنةُفيُأعيانُالمائةُالثامنةُالالدُ ُ (52

ُم.1972هـ/1392ُالطبعةُالثانية،ُ-حيدراباد/ُالهندُ-المعارفُالعثمانيةُ
ُالقاهرة.ُ-دارُالحديثُ-هـ(1349ُألبيُإسحاقُالتونسيُ)تُ-دليلُالحيرانُعلىُموردُالظمآنُ (53
ُيوسفُالكرميُ)تُ (54 ُبن ُلمرعي ُالنحويين ُوالمكتباتُالسالميةُ-هـ(1033دليلُالطالبينُلكالم ُالمخطوطات الكويتُُ–إدارة

ُم.2009ُ
ُالُ (55 ُالسالم ُالغُ ديوان ُ)تز ُ بن ُحسنُ-هـ(1167ي ُكسروي ُسيد ُبيروتُ-حققه: ُالعلمية، ُالكتب الطبعةُُ-لبنانُ–دار

ُُم.1990األولى
ُالطبعةُالثالثة.ُ-مصرُ–القاهرةُُدارُالمعارف،ُ-حققه:ُد/نعمانُطه-ديوانُجريرُبشرحُمحمدُبنُحبيبُ (56
ُعمان.ُُ–دارُالفكرُُ-المحقق:ُإبراييمُالسامرائي-هـ(384مانيُ)تُرسالةُالحدودُألبيُالحسنُالرُ ُ (57
ُعمان.ُُ-دارُالفكرُ-سامرائيالمحقق:ُإبراييمُال-هـ(384مانيُ)تُرسالةُمنازلُالحروفُألبيُالحسنُالرُ ُ (58
ُالخر اطُ-هـ(702رصفُالمبانيُفيُشرحُحروفُالمعانيُللمالقى)تُ (59 ُأد/أحمد ُالثالثةُ-دمشقُ-دارُالقلم-تحقيق -الطبعة

ُم.2002
الطبعةُ-القاهرةُ–مكتبةُالخانجيُ-حققه:ُمحمدُعبدُللاُعنانُ-هـ(776بنُالخطيبُ)تُالالمنتابُُةُ عُ ريحانةُالكتابُونجُ ُ (60

ُ.م1980ُاألولى،
 م.2000الطبعةُاألوليُ-لبنان-دارُالكتبُالعلميةُبيروتُ-هـ(392سرُصناعةُالعرابُألبيُالفتحُعثمانُبنُجنيُ)تُُ (61
ُم.1982الطبعةُاألولىُُ-دارُالكتبُالعلميةُ-هـ(466نانُالخفاجيُالحلبيُ)تُالفصاحةُلعبدُللاُبنُسُ ُسرُ ُ (62
ُهـ(.1119عصومُ)تُالفةُالعصرُفيُمحاسنُالشعراءُبكلُمصرُالبنُمسُ ُ (63
64) ُُ ُالعوالي ُالنجوم ُلعُ لسمط ُ)ت ُالموجودُ-هـ(1111صامي ُعبد ُعادل ُالعلميةُ-حققه/ ُالكتب الطبعةُُ-بيروتُ–دار

ُم.1998األولى
-بيروتُ-دارُالكتبُالعلمية-الطبعةُاألولىُ-محمدُشاهينبعنايةُ-هامجموعةُشروحهـ(ُضمن646ُشافيةُابنُالحاجب)تُ (65

 لبنان.
ُالرياض.ُ-مكتبةُالرشدُُ-حققهُنصرُللاُعبدُالرحمنُ-هـ(1351صرفُألحمدُالحمالويُ)تُشذاُالعرفُفيُفنُالُ (66
ُالطبعةُاألخيرة.ُُ-مطبعةُمصطفىُالبابيُالحلبيُ-هـ(761ُشذورُالذهبُلجمالُالدينُابنُهشامُ)تُُ (67
 م.1998ُ-هـ1419لىُالطبعةُاألُوُ-لبنانُ-بيروتُ-دارُالكتبُالعلمية-علىُألفيةُابنُمالكُُهـ(900تشمونيُ)شرحُاألُ ُ (68
 م.1990ُالطبعةُاألولى-دارُهجرُ-حققهُد/عبدالرحمنُالسيد،ُود/محمدُالمختوُنُ-هـ(672شرحُتسهيلُالفوائدُالبنُمالك)تُ (69
الطبعةُاألولىُُ-لبنانُ-بيروتُ-دارُالكتبُالعلمية-حققه:ُفوازُالشعارُ-ه(669جاجيُالبنُعصفورُ)تشرحُجملُالزُ ُ (70

ُم.1998
ُم.2007ُ-لبنانُ–بيروت-مؤسسةُالتاريخُالعربيُ-:ُأحمدُعزوُعنايةهحقق-علىُمغنيُاللبيبُهـ(828)تمامينيشرحُالدُ ُ (71
حققهُاألساتذةُ:ُمحمدُنورُالحسن،ُومحمدُالزفزاف،ُومحمدُمحيىُُ-هـ(686شرحُالشافيةُلرضيُالدينُاالستراباذيُ)تُُ (72

 م.1975ُ-لبنانُ–بيروتُُ-دارُالكتبُالعلمية-الدينُعبدُالحميد
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 م.2004الطبعةُاألوليُُ-مكتبةُالثقافةُالدينية-حققه:ُد/عبدالمقصودُمحمد-هـ(715شافيةُلركنُالدينُاالستراباذيُ)تُشرحُالُ (73
عمادةُالبحثُالعلميُبالجامعةُُ-المحقق:ُنوافُبنُجزاءُالحارثي-هـ(889شرحُشذورُالذهبُلشمسُالدينُالج وج ريُ)تُُ (74

 م.2004هـ/1423السالمية،ُالمدينةُالمنورة،ُالطبعةُاألولى،ُ
 سوريا.ُ–الشركةُالمتحدةُللتوزيعُُ-المحقق:ُعبدُالغنيُالدقر-هـ(761شرحُشذورُالذهبُالبنُهشامُ)تُُ (75
يوطيُ)تُُ (76  م.1966ُُُ-هُـ1386ُُ-لجنةُالتراثُالعربيُ-أحمدُظافرُكوجانُ-حققهُ-هـ(911ُشرحُشواهدُالمغنيُللس 
ُالطبعةُالثانية.ُ-دارُالمعارفُ-تحقيقُد/البدراويُزهرانُ-هـ(471)تلجرجانياهـ(ُلعوامل905ُشرحُالشيخُخالدُاألزهري)تُُ (77
ُ-بيروتُ-دارُالكتبُالعلميةُ-تحقيقُإلياسُقبالنُ-هـ(ُعلىُعواملُالبركوي،ُضمنُشروحُالعوامل945شرحُالعصامُ)تُُ (78

 م.2010ُ-الطبعةُاألولى-لبنان
79) ُُ ُاشرح ُ)ت ُعقيل ُاأللفية769بن ُعلى ُعبُ-هـ( ُالدين ُمحيي ُمحمد ُالحميدحققه: ُالتراثُ-د ُالطبعةُُ-دار القاهرة،

 م.1980العشروُن
80) ُُ ُاألُ شرح ُالدين ُلعصام ُ)سُ الفريد ُياسينُ-هـ(951تفراييني ُنوري ُالفيصليةُ-حققه ُالمكرمةُ-المكتبة ُاألولىُالطبعةُ-مكة

ُم.1985
 ه.1383لحاديةُعشرةُالطبعةُا-القاهرةُ-المحقق:ُمحمدُمحيىُالدينُعبدُالحميد-هـ(761شرحُقطرُالندىُالبنُهشامُ)تُُ (81
ُللق وج ويُ)تُ (82 لبنان،ُدارُ-بيروت-دارُالفكرُالمعاصرُ-تحقيق:ُإسماعيلُمروةُ-هـ(950ُشرحُقواعدُالعرابُالبنُهشام

 م.1995ُ-هُـ1416الطبعةُاألولى،-سورية–دمشقُ-الفكر
ُالشافيةُالبنُمالكُ)تُُ (83 ُأحمدُهريدي-هـ(672شرحُالكافية ُالمنعم ُعبد ُالُ-المحقق: ُأم مركزُالبحثُالعلميُُ-قرُىجامعة

ُالطبعةُاألولى.-مكةُالمكرمةُ-وإحياءُالتراثُالسالمي
ُم.1993الطبعةُالثانية،ُُ-القاهرةُ–حققهُد/ُالمتوليُالدميري،ُمكتبةُويبةُ-هـ(972ُشرحُكتابُالح دودُفيُالنحوُللفاكهيُ)تُ (84
85) ُُ ُ)ت يرافي ُللس   ُسيبويه ُكتاب ُمهدليُ-هـ(368ُشرح ُحسن ُأحمد ُالك-حققه ُبيروتدار ُالعلمية، الطبعةُُ-لبنانُ–تب

ُم.2008ُاألولى
ُ)تُ (86 ُيعيش ُالبن ُالم فصل ُيعقوبُ-هـ(643شرح ُبديع ُإميل ُد/ ُبيروتُ-حققه ُالعلمية، ُالكتب الطبعةُُ-لبنانُ–دار

 م.2001األولى
ُالمحسبةُالشرحُالمقد ُ ُ (87 ُالكريمُ-هـ(469ُبنُبابشاذُ)تمة ُالعصريةُُ-حققهُخالدُعبد عةُاألولى،ُالطبُ-الكويتُ–المطبعة

ُ.م1977
88) ُُ ُ)ت ُمالك ُابن ُألفية ُعلى ُالناظم ُابن ُالسودُ-هـ(686ُشرح ُعيون ُباسل ُمحمد ُالعلميةُ-حققه: ُالكتب الطبعةُ-دار

 م.2000ُاألولى
ُم.1997-هـ1418الطبعةُاألولىُُ-محمدُعليُبيضوُنُ-هـ(395بنُفارسُ)تُالصاحبيُفيُفقهُاللغةُالعربيةُالُ (89
ُم.1987ُُُ-الطبعةُالرابعةُُ-بيروتُ–دارُالعلمُللماليينُ-تحقيق:ُأحمدُعبدُالغفورُعطارُ-هـ(393حاحُللجوهريُ)تُالص  ُُ (90
ُللسُ ُ (91 ُاألفراح ُعروس ُ)ت ُهنداوُيد/ُحققهُ-هـ(773ُبكي ُالحميد ُُ-عبد ُالعصرية الطبعةُُ-لبنانُ–بيروت-المكتبة

ُم.2003األولى
ُم.1999الطبعةُاألولى،ُُ-الرياضُ-مكتبةُالرشدُ-المحقق:ُمحمودُجاسمُمحمدُالدرويش-هـ(381اقُ)تُعللُالنحوُللورُ ُ (92
ُم.1996ُالطبعةُاألولىُُ-دارُالكتبُالعلميةُ-المحقق:ُمحمدُباسلُعيونُالسود-هـ(756ُمينُالحلبيُ)تُعمدةُالحفاظُللسُ ُ (93
ُم.2009-هـ1430الطبعةُاألولىُُ-السعوديةُ-دارُالمنهاجُبجدةُ-هـ(471العواملُالمائةُلعبدُالقاهرُالجرجانيُ)تُُ (94
ُُ.هـ1431ُالطبعةُاألولى،ُُ-مكتبةُاألسدي،ُمكةُالمكرمةُ-البريةُفيُشرحُنظمُاآلجروميةُألحمدُبنُعمرُالحازميُفتحُرب ُ ُ (95
 م.1926ُ-الطبعةُاألولىُ-مطبعةُدارُالكتبُالمصريةُبالقاهرةُ-م1925فهرسُمخطوطاتُدارُالكتبُالمصريةُإلىُسنةُُ (96
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ُم.1945ُ-هُـ1364ُخطوطاتُالمكتبةُاألزهريةُإلىُسنةمفهرسُُ (97
98) ُُ ُالفيروزآبادى)ت ُالدين ُلمجد ُالمحيط ُالرسالة-هـ(817ُالقاموس ُبمؤسسة ُالتراث ُتحقيق ُنعيمُُ-مكتب ُمحمد إشراف

وسي ُم2005ُُ-هُـ1426ُالطبعةُالثامنة،ُ-لبنانُ–مؤسسةُالرسالة،ُبيروتُ-العرقس 
دارُُ-خالدُبنُسعودُالعصيميُ-م1995ودراسةُوتقويما ُُجمعاُ ُ-صريفيةُلمجمعُاللغةُالعربيةُبالقاهرةالقراراتُالنحويةُوالتُ ُ (99

ُم.2003ُهـ/1424ُُالطبعةُاألولىُ-بيروت-دارُابنُحزمُُ-الرياض-التدمريةُ
ُُالقاهرة.ُُ-دارُالطالئعُ-المُمحمدُهارون،ُتعليقُمحمدُإبراييمُسليمعبدُالسُ ُ-قواعدُالمالءُوعالماتُالترقيمُُ (100
ُلعبُ (101 ُالقوافي ُبعلم ُالوافي ُالكافي ُالعصامي)ت ُالملك ُاألولىُُ-هـ(1037د ُالطبعة ُالتقوى، ُدار ُالخطيب، ُعدنان حققه:

 م.2009
الطبعةُاألولى،ُ-القاهرةُ–مكتبةُاآلدابُُ-صالحُعبدُالعظيمُالشاعرُد/حققه:ُُ-هـ(646ُبنُالحاجبُ)تُالالكافيةُُ (102

ُم.2010ُ
الطبعةُالثالثةُ-القاهرةُ–دارُالفكرُالعربيُ-راييم:ُمحمدُأبوُالفضلُإبهحقق-هـ(285دُ)تُاسُالمبر ُ الكاملُألبيُالعبُ ُ (103

ُم.1997
ُم.1983-هُـ1403الطبعةُاألولىُُ-عالمُالكتبُُ-هـ(515يُ)تُقل ُ بنُالق ط اعُالص  ُالُ-كتابُاألفعالُ (104
ُمُ بعةُفيُالقراءاتُالكتابُالسُ ُ (105 ُشوقيُضيفُ-هـ(324جاهدُ)تُبن ُالثانيةُ-مصرُ–دارُالمعارفُُ-حققه: الطبعة

ُهـ.1400
ُم.1988ُُ-هُـ1408ُالطبعةُالثالثةُ-مكتبةُالخانجي،ُالقاهرةُ-عبدُالسالمُهاروُنُهحققُ-هـ(180سيبويهُ)تلالكتابُُ (106
الطبعةُُ-بيروتُ–مكتبةُلبنانُناشروُنُ-تحقيق:ُد/عليُدحروجُ-هـ(1158ويُ)تُهانُ لتُ لكشافُاصطالحاتُالفنونُُ (107

ُم.1996األولىُ
1407ُُ-الطبعةُالثالثةُُ-بيروتُ–دارُالكتابُالعربيُُ-هـ(538مخشريُ)تُافُعنُحقائقُغوامضُالتنزيلُللزُ الكشُ ُ (108

ُهـ.
ُم.1941بغدادُُ-مكتبةُالمثنىُُ-هـ(1067نونُعنُأساميُالكتبُوالفنونُلحاجيُخليفةُ)تُكشفُالظُ ُ (109
ُروت.بيُ–مؤسسةُالرسالةُُ-محمدُالمصرُيُ-المحقق:ُعدنانُدرويشُ-هـ(1094ويُ)تُفُ اتُألبيُالبقاءُالكُ الكليُ ُ (110
ُ–بيروتُ-المكتبةُالعصريةُ-لخواماتحقيقُأد/ُرياضُُ-هـ(732ُألبيُالفداءُ)تُ-اشُفيُفنيُالنحوُوالصرفالكنُ ُ (111

ُم.2000ُلبنان
ُم.1985ُ-هـ1405الطبعةُالثانية،ُُ-دمشقُ–دارُالفكرُُ-حققه:ُمازنُالمباركُ-هـ(337جاجيُ)تُالالماتُللزُ ُ (112
ُللعُ ُ (113 ُوالعراب ُالبناء ُعلل ُفي ُكبُراللباب ُ)ت ُالنُ -هـ(616ي ُالله ُعبد ُُ-بهانالمحقق: ُالفكر الطبعةُ-دمشقُ–دار

ُم.1995األولى
ُهـ.1414ُ-الطبعةُالثالثةُ-بيروتُ–دارُصادرُ-هـ(711لسانُالعربُالبنُمنظورُ)تُُ (114
امعةُعمادةُالبحثُالعلميُبالجُ-اعديحققه:ُإبراييمُبنُسالمُالص ُ-هـ(720ائغُ)تُلحةُالبنُالص ُاللمحةُفيُشرحُالمُ ُ (115

/1424الطبعةُاألولى،ُُ-السالمية،ُالمدينةُالمنورة ُم.2004هُـ
ُالكويت.ُ-دارُالكتبُالثقافيةُُ-حققه:ُفائزُفارس-هـ(392اللمعُفيُالعربيةُألبيُالفتحُعثمانُبنُجنيُ)تُُ (116
117) ُُ ُ)ت ُهشام ُالبن ُالمرضية ُالمباركُد/ُحققهُ-هـ(761المباحث ُكثيرُ-مازن ُابن ُبيروتُ-دار الطبعةُُ-دمشق/
ُم.1987ألولىا
ُم.1999الطبعةُُ-ئونُالسالميةالمجلسُاألعلىُللشُ ُ-هـ(392جنيُ)تُُالبنالقراءاتُُحتسبُفيُتبيينُوجوهُشواذ ُ المُ ُ (118
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ُالمحرُ ُ (119 ُالوجيز ُعطيُ الر ُ)تبن 542ُة ُمحمدُ-هـ( ُالشافي ُعبد ُالسالم ُالعلميةُ-عبد ُالكتب الطبعةُ-بيروتُ–دار
ُُهـ.1422األولى

ُم.2000ُالطبعةُاألولىُُ-بيروتُ–دارُالكتبُالعلميةُُ-حققهُعبدُالحميدُهنداوُيُ-هـ(458بنُسيدهُ)تُالمحكمُالُ (120
لعبدُللاُمردادُ-المختصرُمنُكتابُ"نشرُالنورُوالزهرُفيُتراجمُأفاضلُمكة"ُمنُالقرنُالعاشرُإلىُالقرنُالرابعُعشرُ (121

ُم.1986ُ-ديةالسعُوُ-جدةُ-عالمُالمعرفةُ-محمدُالعاموديُوأحمدُعليُاختصار:-أبوُالخير
ُم.1987-الطبعةُاألولىُ-دارُالفكرُ-امرائيإبراييمُالسُ ُ-وواقعُالمدارسُالنحويةُأسطورةُ ُ (122
ُم.1958ُ-الطبعةُالثانية-مهديُالمخزوميُ-مدرسةُالكوفةُومنهجهاُفيُدراسةُاللغةُوالنحوُ (123
ُم.1972-هُـ1392دمشقُ-حققهُعليُحيدرُ-هـ(567ُابُ)تتجلُفيُشرحُالجملُالبنُالخشُ رُ المُ  (124
ُالحلبيُ  (125 ُ)تالمسائل ُللفارسي  ُهنداوُيُهحققُ-هـ(377ُات ُدمشقُ-د/حسن ُالقلم، ُبيروتُ-دار ُالمنارة، الطبعةُ-دار

ُُم.1987األولى
ُتُعُ وزُ لمُ لمصابيحُالمغانيُفيُحروفُالمعانيُ (126 ُعائضُالعمرُيُ-هـ(825ي) الطبعةُاألولىُُ-دارُالمنار-تحقيقُد/

ُم.1993ُ
الطبعةُُ-مكتبةُالشبابُ-حققهُد/ُعبدُالحميدُالسيدُطلبُ-فتحُناصرُالدينُالمطرزُيالمصباحُفيُعلمُالنحوُألبيُال (127

 األولى.
ُبيروت.ُُ–المكتبةُالعلميةُُ-هـ(770ُوميُ)تُنحوُالمصباحُالمنيرُفيُغريبُالشرحُالكبيرُللفيُ  (128
ُم.2005ُالطبعةُاألولىُُ-هرةمكتبةُالسنة،ُالقاُ-طهُعبدُالمقصودُد/تحقيقُ-هـ(1291ورينيُ)تُلهُ لالم ط ال ع ُالن صريةُ (129
ُم.1990ُالطبعةُاألولىُُ-مكتبةُالخانجي،ُالقاهرةُ-تحقيق:ُالدكتورةُهدىُقراعةُ-هـ(215شُ)تُفُ معانىُالقرآنُلألخُ  (130
الطبعةُ-مصرُ–الدارُالمصريةُللتأليفُوالترجمةُوآخران،ُحققه:ُأحمدُيوسفُالنجاتيُُ-هـ(207اءُ)تمعانيُالقرآنُللفرُ  (131

ُاألولى.
ُا (132 ُللزُ معاني ُوإعرابه ُ)تجُ لقرآن ُشلبيهحققُ-هـ(311اج ُعبده ُالجليل ُعبد :-ُُ ُالكتب األولىُُالطبعةُ-بيروتُ–عالم

 ُم.1988
ُُ.م1983الطبعةُالثانيةُ-مكتبةُلبنانُ-معجمُاألخطاءُالشائعةُلمحمدُالعدناني (133
ُ.1984مكتبةُلبنان،ُالطبعةُاألولى،ُ-محمدُالعدناني-معجمُاألغالطُاللغويةُالمعاصرةُ (134
ُم.1995ُالطبعةُالثانية،ُُ-دارُصادر،ُبيروتُ-هـ(626معجمُالبلدانُلياقوتُالحمويُ)تُُ (135
 بيروت.-مكتبةُالمثنى،ُدارُإحياءُالتراثُالعربيُ-هـ(1408فينُلعمرُرضاُكحالةُ)تُمعجمُالمؤل ُ ُ (136
ُم.1928ُُ-هُـ1346ُطبعةُُ-هـ(1351يسُ)تُك ُرُ معجمُالمطبوعاتُالعربيةُوالمعربةُليوسفُسُ ُ (137
ُللسُ معجُ (138 ُالعلوم ُمقاليد ُأد/ُ-هـ(911يوطيُ)تم ُإبراييمُعبادةُحققه ُُ-مكتبةُاآلدابُ-محمد ُالطبعةُاألولىُ–القاهرة

ُم.2004ُ
ُم.1979ُ-هُـ1399ُ-دارُالفكرُ-حققهُعبدُالسالمُمحمدُهاروُن-هـ(395معجمُمقاييسُاللغةُألحمدُبنُفارسُ)تُُ (139
ُم.1990ُُ-هُـ1410-الطبعةُاألولىُ-دمشق-هـ(ُطُدارُالقلم540اليقي)تُوُ بُمنُالكالمُللجُ المعرُ   (140
ُم.1985الطبعةُالسادسة،ُ-دمشقُ–دارُالفكرُ-د/ُمازنُالمباركُهحققُ-هـ(761بنُهشامُ)تُالمغنيُاللبيبُ  (141
ُهـ.1420ُ-الطبعةُالثالثةُُ-بيروتُ–دارُإحياءُالتراثُالعربيُُ-هـ(606ازيُ)تُنُالرُ مفاتيحُالغيبُلفخرُالديُ (142
ُم1987ُالطبعةُالثانية،ُ-لبنانُ–دارُالكتبُالعلمية،ُبيروتُُ-حققه:ُنعيمُزرزورُ-هـ(626كاكيُ)تُمفتاحُالعلومُللسُ ُ (143
ُم.1993الطبعةُاألولى،ُُ-بيروتُ-مكتبةُالهاللُ-حققه:ُدكتور/ُعليُبوُملحم-هـ(538مخشريُ)تُالمفصلُللزُ ُ (144

https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85.html
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85.html
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85.html
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85.html
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ُالشُ ُ (145 ُالشُ المقاصد ُإسحق ُألبي ُ)تافية 790ُُاطبي ُوآخروُن-هـ( ُالرحمنُبنُسليمانُالعثيمين، ُعبد ُد/ معهدُُ-حققه:
ُم.2007ُُ-هُـ1428ُالطبعةُاألولى،ُُ-مكةُالمكرمةُ-البحوثُالعلميةُوإحياءُالتراثُالسالميُبجامعةُأمُالقرىُ

146) ُُ ُالنحوية ُيُ لعُ لالمقاصد ُ)ت ُوآخروُن-هـ(855ُني ُفاخر ُمحمد ُعلي ُأد/ ُالسالم-تحقيق: ُُ-دار الطبعةُُ-القاهرة
ُم.2010ُاألولى

ُبيروت.ُُ–عالمُالكتبُُ-المحقق:ُمحمدُعبدُالخالقُعظيمةُ-هـ(285دُ)تُاسُالمبر ُ المقتضبُألبيُالعبُ ُ (147
/1392-الطبعةُاألولى- ورُيعبدُللاُالجب أحمدُعبدُالستارُالجواريُو :تحقيقُ -بنُعصفوربُالالمقرُ ُ (148 ُ م.1972هُـ
ُم.1992ُُ-الطبعةُاألولىُ-بيروتُ–دارُالكتبُالعلميةُُ-هـ(581ُُهيليُ)تنتائجُالفكرُفيُالن حوُللسُ ُ (149
1981ُالطبعةُاألولى،ُُ-دارُالشروُقُ-تحقيقُالدكتور/ُمحمدُعبدُالقادرُأحمدُ-ألبيُزيدُاألنصارُيُ-النوادرُفيُاللغةُ (150

ُم.
ُ–بيروتُُ-دارُإحياءُالتراثُالعربيُ-هـ(1399أسماءُالمؤلفينُوآثارُالمصنفينُلسماعيلُالبغداديُ)تهديةُالعارفينُُ (151

ُلبنان.
ُمصر.ُ–المكتبةُالتوفيقيةُُ-المحقق:ُعبدُالحميدُهنداوُيُ-هـ(911يوطيُ)تُهمعُالهوامعُفيُشرحُجمعُالجوامعُللسُ ُ (152
ُه.1415ُالطبعةُاألولى،ُُ-دمشق،ُبيروتُ-القلمدارُُ-تحقيق:ُصفوانُداووديُ-هـ(468لواحديُ)تُلالوجيزُُ (153
154) ُُ ُلالوسيط ُ)ت ُوآخروُنُ-هـ(468لواحدي ُالموجود ُعبد ُعادل ُبيروتُ-تحقيق: ُالعلمية، ُالكتب الطبعةُ-لبنانُ–دار

 ُم.1994األولى
ا ُة:العلميُ بحوثُالمجالتُ:ُخامس 

ُ)تُ-الحدودُفيُعلمُالنحو (1 الجامعةُالسالميةُبالمدينةُُ-حسنُعبدُللاُنولينجاةُد/:ُهحققُ-هـ(860ألحمدُبنُمحمدُاأل ب ذي 
ُم.2001/ُهـ1421ُ-33ُالسنةُُ-112ُالعددُُ-ُالمنورة

الُعصام،ُتحقيقُد/ُفايزةُالمؤيد،ُبحثُبمجلةُجامعةُالمامُغازُلعبدُالملكُبنُجمالُالدينُالعصامي،ُالمعروفُبالمُ شرحُاأللُ  (2
ُم.1995عامُُ-العددُالثالثُعشر-محمدُبنُسعودُالسالمية

فراييني،ُتحقيقُأد/ُعليُحسينُالبواب،ُبحثُبمجلةُجامعةُالمامُمحمدُبنُسُ غازُالنحويةُللمالُعصامُاألُ شرحُمنظومةُاأللُ  (3
ُم.1992عامُُ-العددُالسادس-سعودُالسالمية

.1423ُ-35ةُالسنُ-119العددُُ-بحثُبمجلةُالجامعةُالسالميةُبالمدينةُالمنورةُ-رشي"ُألحمدُبنُمحمدُالقُ نُ ذُ مسائلُ"إُ  (4 ُهُـ
ُللعُ  (5 ُالفئة ُالعاموديُ-هـ(855ُني)تيُ وسائل ُد/محمود ُالسالميةُ-تحقيق ُالجامعة ُالخامسُ-مجلة ُالثاني-المجلد ُ-العدد

ُم.1997
ُ  
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