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الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، 
وأّف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألي جامعة أو 

. معيد
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 ه 

إهداء 
 

 

 إلً سوح والذجٍ 
 

وقذ عاشث جشقب جلك اللحظة، إالّ أّى القذس قذ 

عاجلها قبل أْى جزسف دهعة الفشح، فزسفث بذوسٌ 

إحذاهي فشحًا بوا حققث، وأخشي حضًًا علً : دهعحُي

. غُابها، فلن جعش ها أًجضت

  إلً والذٌ 
 

وقذ علوٌٍ هعًٌ الصبش فصبشت، وحبَّب إلً ًفسٍ 

. القٌاعة فقٌعث، وأودع فَّ حب العلن فأحببث

إلً صوجحٍ 
 

سفُقة دسبٍ فٍ السّشاء والضّشاء، لسث أهلك هاالً 

فأعطُك، وال خُالً فأغٌُك، فهزٍ سسالحٍ أهذَك، 

. علَّها جشضُك

 إلً أبٌائٍ

 

وقذ شغلٌٍ طىُل البحث عٌهن، فوا صادهن رلك إال 

 .حبًا فٍ الوعشفة وجقذَشًا للعلن
 

إلً حولة اإلسالم العظُن 
 

الزَي َشجقىى بذٌَهن هي شاهق إلً شاهق، َصذعىى 

. بأهش هللا وال َخافىى لىهة الئن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و 

شكر وعرفان 
 

يسعدني أف أفي صاحب الحّؽ حّقو، وذا الفضؿ فضمو، لذلؾ فإنني أتقدـ بخالص شكري، وعظيـ 
عمى تكرمو باإلشراؼ عمى - حفظو اهلل ورعاه–امتناني إلى أستاذي الدكتور يوسؼ صبري الرفاعي 

رسالتي ىذه، حيث بذؿ جيدًا عظيمًا ووقتًا مضاعفًا كبيرًا في متابعتي وتوجييي، وتيسير عممي بما 
. حباه اهلل مف عقمية متَّقدة ونظرة ثاقبة، فقد كاف لو أكبر األثر في إتماـ ىذا العمؿ عمى أكمؿ وجو

 
كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الكراـ الذيف تفضموا وتكرموا بمناقشة ىذه الرسالة وىـ الدكتور 

. حسيف الدراويش ممتحنًا داخميًا، والدكتور يوسؼ حسف عمرو ممتحنًا خارجياً 
 

كما أشكر جامعة القدس وكمية اآلداب والقائميف عمييا والتي أتاحت لنا فرصة العمـ، واهلل أسأؿ أف 
. يوفقيـ وأف يأخذ بيدىـ إلى ما فيو خير ىذه األمة

 
التي أمدتني بمعمومات قيِّمة كنت بحاجة إلييا مف خبلؿ عمميا في  (تياني)كما أشكر ابنة أختي 

. الجامعة األردنية مف غير أف تمؿ أو أف تكؿ، فبارؾ اهلل فييا ووفقيا لمخير
 

. كما أشكر األخ عماد أبو الرب الذي تفضَّؿ بطباعة ىذه الرسالة بكؿ دقة وأمانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز 

الممخص 
 

فيذا المخطوط الذي كاف لي شرؼ تحقيقو، مف بيف ما تركو لنا عمماء العربية الذيف خدموا المغة 
وصانوا مفرداتيا مف المحف والخطأ في زمف ُوِضعت المغة العربية في بطوف الكتب واستُثقؿ الحديث 

. بيا، ولعؿ مردَّ ذلؾ يعود إلى ضعؼ الدولة آنذاؾ التي بضعفيا ضعفت المغة
 

والمخطوط ىذا ألحد عمماء القرف العاشر وىو زيف الديف جبريؿ المنوفي نسبة إلى المنوفية في 
، (كتاب الُمعرب عمى اآلجرومية)مصر، المتوفى سنة تسع وثبلثيف وتسعمائة لميجرة، وقد سماه 

. فالمتف البف آجرـو والشرح لمشيخ المنوفي
 

وىذا المخطوط يشرح فيو المنوفي مقدمة ابف آجرـو في النحو بطريقة تعميمية وقمت بدوري بدراسة 
. ابف آجرـو والمنوفي، ثـ قمت بتحقيؽ المواضيع النحوية التي وردت فيو: عصري الشيخيف

 
ف الذي دفعني إلى تحقيؽ ىذا المخطوط جممة مف األسباب يمكف تصنيفيا في صنفيف ىما : وا 

. األسباب العامة واألسباب الخاصة
 

أما األسباب العامة فيي أّف شرح الكتب القديمة يعمؿ عمى إثراء المغة العربية في وقتنا الحاضر، 
ـّ العمؿ عمى إنقاذ ىذا  ـّ تمكيف طبّلب العمـ مف االطبلع عمى المخطوطات القديمة بحّمة جديدة، ث ث

-. ال سمح اهلل–التراث العظيـ مف إمكانية االندثار 
 

أف الشيخ عمي بف محمد المنوفّي لـ يكف نحويًا فحسب بؿ كاف فقييًا : أما األسباب الخاصة فيي
كذلؾ؛ فقد طّوع قدرتو النحوية لفيـ أحكاـ اإلسبلـ، وقد أفاد كثيرًا مف اآليات القرآنية مف خبلؿ 

ـّ إف في  جعميا شواىد عمى مادة النحو، مف ىنا فقد عرؼ الرجؿ بفقيو الواسع أكثر منو نحويًا، ث
التحقيؽ ىذا كشفًا لشخصية عالـ مسمـ ما كاف كثيٌر منا ليعرؼ عنو شيئًا كثيرًا، ذلؾ أف المنوفي لـ 

يمؽ عناية تميؽ بو مف المحققيف، فمـ يترجـ  لو أحد ترجمة تستحؽ الذكر سوى شذرات مكررة 
شارات عابرة ثـ إف المخطوط نفسيا شممت معظـ قضايا النحو العربي التي تيـ طالب العمـ في . وا 

أيامنا ىذه، وأخيرًا فإنني ال أستطيع إخفاء شغفي بالنحو العربي، ىذا الشغؼ الذي جعمني أبحث 
. عف كّؿ ما يمكف أف يضيؼ ليذا العمـ الجميؿ ولو شيئًا يسيراً 



 ح 

وقد اتبعت في دراستي ىذه منيجًا تاريخيًا تحميميًا حيث عمدت فيو إلى معايير تاريخية وجمالية 
. ونقدية وغيرىا

 
المنوفّي عاش في العصريف التاسع والعاشر حيث ولعؿ أىـ نتائج ىذه الدراسة تكمف في أف 

طغى عمى التأليؼ آنذاؾ أسموب تمخيص المطوالت أو الحواشي أو الشروح، فبل غرو إذف أف يتأثر 
شيخنا بعصره وينحو ىذا النحو في تأليفو، ولـ يكف عصره عصر انحطاط فكرّي كما اتيمو كثير 

مف الباحثيف بؿ ُوجد في ىذا العصر مؤلفوف ليـ باع في العمـ والتأليؼ، كما يمكننا أف نعتبر 
أسموبو في العرض تعميميًا ال يحتاج إلى جيد عقمّي مركز، وقد اعتمد في شرحو عمى كبار عمماء 

. النحو كسيبويو، وابف مالؾ، وابف الحاجب، وكاف يميؿ إلى البصرييف في آرائو النحوية
 

ولعؿ ما يمكف أف أوصي بو مف خبلؿ ىذه الدراسة إخوتي الدارسيف بالتشمير عف ساعد الجد ذلؾ 
أف ىناؾ مخطوطات تخص المنوفي لـ تحقؽ في مواضيع شتى، وقد أشرت إلييا، فيذه دعوة 

ألولئؾ الميتميف بالعمـ والعمماء ليقوموا بتحقيؽ ما لـ يحقؽ؛ حتى نغني مكتبتنا العربية بكؿ ما ىو 
. غنّي مفيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ط 

Abstract: 

 

This manuscript, which I have honored to work on, is among many precious heritages, 

which were inherited by knowledgeable Arabic language scholars who devoted 

extraordinary efforts to protect the Arabic vocabulary from being lost or tuned in an era 

where weakness in language prevailed.  The reason is probably because of the weakness 

of the state at that period of time.   

 

The author of this manuscript is Zain Al-Deen Jibril Al-Manofi (the family name 

derived from Almonofiah in Egypt) died in 1939.  He entitled his manuscript "Kitab Al-

Muaarab Ala Al-Jeromyah" and therefore the text was written by Ibn Ajroom and the 

elaboration belongs to Al-Sheik Al-Manofi. 

 

The elaboration of this manuscript was explained in a scientific manner and my research 

work was studying the era of the two scholars and elaborating on the grammar 

throughout the whole manuscript.   

 

I was motivated by several reasons upon selecting this manuscript as my research 

subject. The reasons can be classified as general and special ones: 

 

The general reasons:  Elaborating on an old-fashioned manuscript would enrich the 

Language and enable students to benefit from it by reading a simple, modern 

explanations and comments.  Moreover, such an effort would save these manuscripts 

from being lost. 

 

As to the special reasons:  The Sheik Ali Ben Mohammad Al-Manofi was not a 

grammar specialist solely but rather a scholar (mujtahid).  He utilized his knowledge in 

Arabic Language to disclose the Hokm Shar’i.  He also used the Glorious Qur’an 

quotations as an evidence to support grammar issues and therefore have been 

recognized more as a scholar.  This work had revealed the personality of such a Muslim 

scholar who would not have been known otherwise.  In conclusion, I have to admit my 

obsession of Arabic grammar that caused me to search for any valuable additions to this 

honorable field. 



 ي 

 

An analytical and historical systematic guidelines and standards were adopted 

throughout all my research study.  The best result out of my research relates to the era 

of Al-Manofi (9
th

 and 10
th

) century where the summarization style was prevailed on 

writing, therefore, the Sheik was influenced by his era.  It is worthwhile mentioning that 

this era was not declined one as some researches claimed but on the contrary, there were 

plenty of talented and innovative scholars.   

We can consider his style enlightening so it does not need extra mental effort to be 

comprehended. 

His elaborations were influenced by leading figures in Arabic grammar such as 

Sebawaih, Ibn-Malek, Ibn-Alhajib and he was advocate for the school of Basreein in his 

grammar perspectives. 

I strongly recommend my colleagues researches to work on other Manofi's manuscripts 

in order to enrich our Arabic library of all kinds of wealth and prosperity. 
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المقدمة 

 
الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو، وصبلة ربي وسبلمو عمى محمد بف عبد اهلل النبي األمّي 

. وعمى آلو وأصحابو ومف تبعو بإحساف إلى يـو الديف، وبعد
 

فقد أكرمني اهلل سبحانو وتعالى بأف أكوف واحدًا مف خدمة ىذه المغة الشريفة، وذلؾ مف خبلؿ 
لصاحبو زيف الديف جبريؿ المنوفّي  (كتاب الُمعرب عمى اآلجرومية)تحقيؽ ىذا المخطوط المسمى 
وـ . والذي شرح فيو متف ابف آجرُّ

 
وقد عاش المنوفّي في نياية القرف التاسع وبداية القرف العاشر لميجرة وتوفي في مصر سنة تسٍع 

. وثبلثيف وتسعمائة لميجرة
 

وكنت خبلؿ دراستي النظرية لمساقات ما بيف يدي رسالة الماجستير، أبحث عف عمؿ نحوّي مفيد 
. بحيث ال يكوف مكررًا لرسائؿ سابقة

 
فكانت فكرة التحقيؽ ىي األفضؿ واألنسب؛ ذلؾ أف في التحقيؽ نفضًا لمغبار عف مخطوط غاب أو 

. كاد أف يغيب في أعماؽ النسياف
 

وقد دفعتني أسباب كثيرة إلى اختيار ىذا المخطوط موضوعًا لرسالتي، حيث يمكف تصنيؼ تمؾ 
. األسباب العامة، واألسباب الخاصة: األسباب في صنفيف ىما

 
أما األسباب العامة فيي أّف شرح الكتب القديمة يعمؿ عمى إثراء المغة العربية في وقتنا الحاضر، 

ـّ العمؿ عمى إنقاذ ىذا  ـّ تمكيف طبّلب العمـ مف االطبلع عمى المخطوطات القديمة بحّمة جديدة، ث ث
-. ال سمح اهلل–التراث العظيـ مف إمكانية االندثار 

 
أف الشيخ زيف الديف المنوفّي لـ يكف نحويًا فحسب بؿ كاف فقييًا كذلؾ؛ : أما األسباب الخاصة فيي

إذ إنو طّوع قدرتو النحوية لفيـ أحكاـ اإلسبلـ، حيث أفاد كثيرًا مف اآليات القرآنية مف خبلؿ جعميا 
ـّ إف في التحقيؽ  شواىد عمى مادة النحو، مف ىنا فإف الرجؿ ُعرؼ بفقيو الواسع أكثر منو نحويًا، ث



 ن 

ـّ إّف المخطوط  ىذا كشفًا لشخصية ىذا العالـ المسمـ الذي ما كاف بعضنا ليعرؼ عنو إال القميؿ، ث
نفسيا قد شممت معظـ قضايا النحو العربّي التي تيـ طالب العمـ في أيامنا ىذه، وأخيرًا فإنني ال 

أستطيع إخفاء شغفي بالنحو العربّي، ىذا الشغؼ الذي جعمني أبحث عف كّؿ ما يمكف أف يضيؼ 
ليذا العمـ الجميؿ ولو شيئًا يسيرًا، ذلؾ أنني أصبحت مقتنعًا أّف معظـ القضايا قد تـ طرحيا وتـ 

. استيبلكيا بشكؿ مفصؿ مف خبلؿ الكتب النحوية أو الرسائؿ الجامعية
 

وكاف ألستاذي الدكتور المحقؽ يوسؼ الرفاعي أكبر األثر في األخذ بيدي، وفي إنارة دربي، فقد 
. طوى أمامي المسافات بقدراتو العممية الكبيرة وبخبرتو المتميزة في ىذا المجاؿ

 
وبعد طوؿ بحث وكثرة تمحيص، وسؤاؿ أىؿ الخبرة في ىذا المجاؿ، لـ أعثر عمى أحٍد مف 

. الباحثيف أو الدارسيف قد سبقني إلى تحقيؽ ىذا المخطوط
 

: وقد جاء ىذا العمؿ في قسميف
 

. قسـ التحقيؽ: قسـ الدراسة، والقسـ الثاني: القسـ األوؿ
 

: أّما قسـ الدراسة فقد وقع في تمييد وفصميف
 

. حيث اشتمؿ التمييد عمى عصر الشيخ زيف الديف المنوفي سياسيًا واجتماعيًا وثقافياً 
 

: أّما الفصؿ األوؿ تناولت فيو حياة المصنِّؼ ابف آجروـ حيث وقع في تمييد بسيط وثبلثة مباحث
أما الثاني . األوؿ خصصتو لمحديث عف اسمو، ولقبو، ومولده، وثقافتو، ومؤلفاتو، وتبلمذتو، ووفاتو

وجاء المبحث الثالث لمحديث عف المنيج الذي سمكو ابف . فقد جعمتو لمحديث عف شروح اآلجرومية
. آجرـو في تأليفو

 
حيث : أما الفصؿ الثاني فكاف عف الشارح الشيخ زيف الديف المنوفّي وقد وقع في ثبلثة مباحث

. تحدثت في المبحث األوؿ عف اسـ الشارح، ولقبو، ومولده، وثقافتو، وشيوخو، ومصنَّفاتو، ووفاتو
. والثاني تحدثت فيو عف توثيؽ نسبة الشرح لصاحبو وعنواف المخطوط ومنيج المنوفي في الشرح
أما المبحث الثالث فكاف عف منيجي في التحقيؽ حيث أتبعتو بخاتمة أجممت فييا نتائج الدراسة 

. والتحقيؽ، ثـ تحدثت عف وصؼ نسخ المخطوط وأنييتو بصور لممخطوط



 س 

 
أما القسـ الثاني في ىذا العمؿ، وىو قسـ التحقيؽ فقد حققت األبواب كما رتَّبيا الشيخ المنوفّي 

باب الكبلـ، وباب اإلعراب، وباب األفعاؿ، وباب مرفوعات : وكاف الترتيب عمى النحو اآلتي
األسماء، والفاعؿ، والفعؿ الذي لـ يسـ فاعمو، والمبتدأ والخبر، والعوامؿ الداخمة عمى المبتدأ 

ف وأخواتيا، وظننت وأخواتيا، والنعت، والمعرفة والنكرة، والمعارؼ،  والخبر، وكاف وأخواتيا، وا 
المفعوؿ بو، والمصدر، وظرؼ الزماف، : والعطؼ، والتوكيد، والبدؿ، ومنصوبات األسماء وىي

وظرؼ المكاف، والحاؿ، والتمييز، واالستثناء، وال التي لنفي الجنس، والمنادى، والمفعوؿ ألجمو، 
وقد ضبطت . والمفعوؿ معو، ومخفوضات األسماء، ومخفوضات الحروؼ، ومخفوضات اإلضافة

النصوص القرآنية والشعرية واألقواؿ المأثورة عند العرب، وعرضت بشكؿ موجز أسماء العمماء 
الذيف وردت أسماؤىـ في األبواب المختمفة، وقد شرحت الشواىد وما غمض مف معاني مفرداتيا، 

وخّرجتيا مف مصادرىا، وذكرت القراءات المختمفة لبعض اآليات الواردة في النص، وقد أنييت ىذا 
الفصؿ بفيارس فنية لآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة، واألقواؿ المأثورة عف 

العرب، وقوافي األشعار واألعبلـ، وفيرس المصادر والمراجع، وفيرس الموضوعات، ثـ ألحقت 
بيذه الفيارس موجزًا مفيدًا لمرسالة بالمغة اإلنجميزية، وقد اتبعت في دراستي ىذه منيجًا تاريخيًا 

. تحميميًا حيث عمدت فيو إلى معايير تاريخية وجمالية ونقدية وغيرىا
 

 "الكتاب": وقد اعتمدت في الدراسة والتحقيؽ عمى مصادر قديمة، ومراجع حديثة عديدة، مف ذلؾ
اإلنصاؼ في مسائؿ " البف ىشاـ، و "شرح شذور الذىب" لممبرد، و "المقتضب"لسيبويو، و 

 لئلستراباذي، و "شرح كافية ابف الحاجب" لمواسطي، و "شرح الممع في النحو" لؤلنباري، و "الخبلؼ
 ألحمد بف زيد، و "الفضة المضيئة" لؤلزىري، و "شرح التصريح عمى التوضيح"، و "شرح ابف عقيؿ"
.  لمطنطاوي، وغيرىا"نشأة النحو" لحاجي خميفة، و "كشؼ الظنوف"
 

وقد اتبعت في دراستي ىذه منيجًا تاريخيًا تحميميًا؛ حيث عمدت فيو إلى معايير تاريخية وجمالية 
. ونقدية وتحميمية وغيرىا

 

وأخيرًا، فمعمو قد أصبح مف نافمة القوؿ أف يشير الباحث إلى الظروؼ الصعبة التي يمر بيا أىؿ 
ىذا البمد، إذ إّف الحواجز والمضايقات والتعسير قد أصبح أصبًل، واليدوء والسيولة والتيسير صارت 

فكـ مف حواجز التي حالت دوف الوصوؿ إلى المكتبات، . فرعًا، بؿ قؿ صار أمبًل صعب المناؿ
وكـ ساعات قضيتيا أنتظر في طابور الذلة والميانة، زد إلى ىذا وذاؾ قمة الكتب والمراجع في ىذا 

. البمد ما اضطرني إلى السفر لمخارج باحثًا عف كتاب ىنا أو مرجع ىناؾ



 ع 

 

. وميما تكف الظروؼ، فقد أكرمني اهلل بأف خرج ىذا العمؿ إلى النور وما ذلؾ إال بفضؿ اهلل ومنتو
 

ولست أزعـ أنني بمغت الكماؿ، فإّنو هلل وحده، ولكنو جيد المقّؿ وحسبي أنني بذلت أقصى ما في 
ف كاف خطأ فمف نفسي والشيطاف،  وسعي خدمة ليذه المغة العظيمة، فإف كاف صوابًا فمف اهلل، وا 

.  واهلل ورسولو بريئاف منو، ورحـ اهلل مف أىدى إلّي عيوبي بالنقد اليادؼ والبناء
. وهلل األمر مف قبؿ ومف بعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ف 

 
تمييد 

 
عصر الشارح زين الدين جبريل المنوفّي 

 
وثقافياًا ***  واجتماعياًا  ***  سياسياًا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ص 

 
تمييد 

 
. الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية

 
وكانت مصر قبؿ الدولة العثمانية يحكميا المماليؾ، وكاف فييا أحيانًا خميفة عباسي يعيش في 

كنؼ السمطاف الممموكي فيضفي حكمو صبغة شرعية، غير أف ىذا شكميًا ال وزف لو مف الناحية 
)العممية ) .

 
وما أف يسبر القارئ غور ىذه الحقبة التاريخية حتى يفاجأ بنعوت شتى تشير إلى ضعؼ العصر 

. وانحطاطو وجموده
 

ف لـ يكونوا عرباً –والواقع أف المماليؾ والعثمانييف  فقد كانوا ممتزميف بتطبيؽ أحكاـ اإلسبلـ في - وا 
ف كاف يشوب ىذا التطبيؽ شيء مف اإلساءة وعدـ االنضباط . شتى مناحي الحياة، وا 

 
والذي يبدو أف المؤرخيف ليذه الحقبة وبالذات الفترة العثمانية قد ربطوا انحطاطيا بانحطاط األحواؿ 
الحضارية لممجتمع العربي وذلؾ بتدىور األوضاع السياسية لمخبلفة العباسية وبتحكـ األتراؾ في 

. سياسة الببلد
 

بعيدًا عف العطاء الحضاري وغريبًا عف األصالة - في رأييـ–فالحكـ التركي بمجموعو، بقي 
)اإلسبلمية العربية ) .

 
يمكف القوؿ إف المغة العربية والعمـو العربية اإلسبلمية كانت مف ": وبيذا الصدد تقوؿ ليمى الصباغ

المقومات األساسية في ثقافة الفرد التركي في ذلؾ العصر، وال سيما في أوساط الفئة الحاكمة العميا 
مف المجتمع، أكانت دينية أو سياسية، وال أدّؿ عمى ذلؾ مف أف عددًا مف القضاة والمفتيف، ورجاؿ 

                                                 

 .المكاف نفسو ( (

، 1من أعالـ الفكر العربي في العصر العثماني األوؿ محمد األمين المحبي، ليلى الصباغ، الشركة المتحدة للتوزيع، ط ( (
دمشق،  
 .5، ص1986         



 ق 

اإلدارة األتراؾ الذيف عّينوا في الببلد العربية، كانوا يتقنوف المغة العربية وكاف لبعضيـ ثقافة عربية 
)"متينة في مياديف األدب العربي وال سيما الشعر ) .

 
ويظير مما تقدـ أف الحضارة العربية اإلسبلمية كانت أساسًا في توجو السبلطيف العثمانييف 

السياسي واالجتماعي والثقافي، فالقرآف الكريـ كاف مطبقًا في أنظمة الدولة، وأحاديث الرسوؿ الكريـ 
كاف يتـ تداوليا في مدارسيا كما أف اىتماميـ بالمغة العربية كاف شديدًا، وكيؼ ال يكوف كذلؾ وقد 

. انضوت كؿُّ أجزاء العالـ العربي آنذاؾ تحت مظمة الخبلفة العثمانية
 

ومف المبلحظ أف النيضة الفكرية في الببلد العربية كانت في واقعيا أنشط منيا في ببلد الترؾ، فإف 
العاصمة السياسية لمدولة العثمانية تسيطر عمى الحكـ وتسّير األمور في  (إسبلـ بوؿ)كانت 

الواليات العربية، فإف ىذه الواليات كانت استمرارًا طبيعيًا لمعصور السابقة وىذا التواصؿ الحضاري 
)ىو الذي حفظ لؤلمة العربية تراثيا وأصالتيا في ىذا العصر حيث نجد كثيرًا مف العمماء العرب . (

قد تربعوا عرش العمـ في تمؾ الفترة بما يممكوف مف فيـ صحيح لئلسبلـ ودراية تامة في المغة 
. العربية

 
فقد كانت الطبقة األولى الحاكمة مف العنصر التركي وبيدىا السمطة السياسية والعسكرية واإلدارية، 

بينما كانت الطبقة الثانية مؤلفة مف عمماء الديف، وىـ في معظـ األحياف مف العرب الذيف نالوا 
)ثقافة أصيمة تعتمد عمى دراسة القرآف والحديث ) .

 
فقد كانوا يحاسبوف السمطاف محاسبة . وقد اتصؼ ىؤالء العمماء بالشجاعة وتقويـ اعوجاج السمطاف

)شديدة إذا ىو خالؼ أو تمادى ويتصدوف لو وذلؾ لصوف حرمة العمـ والعمماء ) .
وال يفوتنا أف نذكر ىنا أف المغة العربية كانت ىي المغة الرسمية السائدة لمدولة، وقد تأثرت المغة 

. العثمانية بالمغة العربية والمغة الفارسية وآدابيا، وأخذت منيا كممات كثيرة
 

أما بالنسبة لمتأليؼ، فقد كاف يغمب عمييا أسموب الشروحات وشروحات الشروحات، فالمتصفح 
لكتاب البدر الطالع ُيذىؿ مف ىذا الكـّ اليائؿ لمشروحات وشروحات الشروحات، فمؤلفو ذلؾ 

                                                 

 .12-11من أعالـ الفكر العربي في العصر العثماني األوؿ محمد األمين المحبي، ليلى الصباغ، ص ( (

 .21ـ، ص1989، بيروت، 1تاريخ األدب العربي، العصر العثماني، عمر موسى باشا، دار الفكر المعاصر، ط ( (

 .2/110خالصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر للمحبي، : ينظر ( (

 .2/111المصدر نفسو، : ينظر ( (



 ر 

العصر ال تكاد تخمو مصنفاتيـ مف الشروح ومف شروح الشروح، فسيؼ الديف الحنفي         ت 
لـ تخرج مصنفاتو عف الشروح، فقد صنؼ شرح التوضيح البف ىشاـ وشْرح البيضاوي  (ىػ881)

)لؤلسنوي وشرح التنقيح لمقرافي وشرح المنار وغيرىا ) .
 

والذي يبدو أّف النحوييف لـ يخرجوا عف غيرىـ مف المصنفيف فقد اتبعوا األسموب نفسو في التأليؼ 
مف المؤلفيف المجيديف في ذلؾ العصر، ومف أىـ مصنفاتو حاشية عمى  (1019)فالشنواني ت 

)متف التوضيح، وحاشية شرح الفطر لمفاكيي وغيرىا ) .
 

والذي شرح  (1069)ومف العمماء الذيف صنفوا في النحو أيضًا في ذلؾ العصر النجـ الغزي ت 
شرح القطر البف ىشاـ، وشرح القواعد البف : المتوف حيث يذكر المحبي عددًا مف مصنفاتو منيا

)ىشاـ، ومنظومة في النحو في مئة بيت وغيرىا ) .
 

وميما يكف مف شيء فإف العصر العثماني لـ يخُؿ مف مستوى رفيع مف التأليؼ حيث ظير عمماء 
مبرزوف قدموا لمعربية كتبًا قيمة ُتعدُّ زادًا لمباحث والدارس، وقد أكَّدت ليمى الصباغ ىذا الواقع 

تأصمت المغة العربية عند بعض العمماء األتراؾ حتى ألؼ بيا وأغنى بذلؾ التراث العربي ": بقوليا
اإلسبلمّي، وقد نظـ عدد منيـ الشعر في المستوى الذي كتب بو العرب أمثاليـ أو في مستوى 
يقاربو، ومف أبرز األسماء المعروفة والمتداولة أحمد بف سناف الرومي وطاشكبري زادة وحاجي 

)"خميفة ) .
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .2/246ـ، 1348، القاىرة، 1البدر الطالع بمحاسن من بعد القرف السابع، للشوكاني، مطبعة السعادة، ط ( (

 .1/188ـ، 1979، 2جبرائيل جبور، ط: الكواكب السائرة بأعياف المائة العاشرة، لنجم الدين الغزي، تحقيق ( (

 .4/193، (ت.د)، بيروت، (ط.د)خالصة األثر للمحبي، دار صادر،  ( (

 .12-11من أعالـ الفكر العربي في العصر العثماني األوؿ، محمد األمين المحبي، ص ( (



 ش 

الفصل األول 
 

 (ابن آجّروم): المصنف
 

: ويشتمؿ عمى تمييد ومبحثيف
 

. تمييد
 

: حياتو: المبحث األول
 

 .اسمو ولقبو:    أوالًا 
 .مولده وثقافتو:    ثانياًا 
. مؤلفاتو:    ثالثاًا 
 .تبلمذتو:   رابعاًا 

. وفاتو: خامساًا 
 
 

: شروح اآلجّرومية ومنيج صاحبيا:  المبحث الثاني
 

. شروح اآلجّرومية:  أوالًا 
 .منيج ابف آجّرـو في اآلجّرومية:  ثانياًا 

 
 
 
 
 



 ت 

المبحث األول 
 

وم  حياة ابن آجرُّ
 

: تمييد
 

غمب عمى الحركة التأليفية في ذلؾ العصر نظـ المتوف وشرحيا وحواشي الشروح واختصاراتيا، 
والذي يبدو أف الدافع وراء ىذا النوع مف التأليؼ ىو التسييؿ والتيسير عمى المتعمميف، فقد نحى 

والمؤلفات تشير "المؤلفوف منحى التعميـ المدرسي فصاروا يشرحوف الشروحات ويفسروف التفسيرات 
)"باطراد إلى حالة التأليف وأنيا مدرسية تعميمية ) .

 
فإذا ما أنعمنا النظر في الكتب التي أّرخت ليذه التأليفات أدركنا ىذا الواقع بجبلء، فعمماء العصر 

ىذا قد انشغموا بشكؿ الفت لمنظر فيما يعرؼ بالشروح واختصاراتيا، ومثاؿ ذلؾ ما أثبتو ابف العماد 
قد شرح  (ىػ972)الحنبمي مف أّف العبلمة عبد اهلل بف أحمد الفاكيي المكي الشافعي النحوي ت

)اآلجرومية، وشرح قطر الندى، وشرح الممحة في كراسة ثـ شرح الممحة نفسيا في كراريس ) .
 

)ومثمو تاج الديف إبراىيـ الذي كانت معظـ مصنفاتو عبارة عف شروح ، ومثميما كثير مف العمماء (
. في ذلؾ العصر الذيف درجوا عمى ىذا النمط مف التأليؼ

 
فمو تقريت مؤلفات النحاة في القطريف، لـ تقع ": وىذا ما خمص إليو محمد طنطاوي حيث يقوؿ

وحواشي  (متوف ابف مالؾ)عيناؾ إاّل عمى الحواشي المترادفة عمى الشروح وناىيؾ بحواشي شروح 
) "(متوف ابف ىشاـ)شروح  ) .

 
 
: اسمو ولقبو-  أ

                                                 

 .2/127ـ، 1962بغداد،  (ط.د)تاريخ األدب العربي في العراؽ، عباس الغزاوي، المجمع العلمي بالعراؽ،  ( (

 .8/367، (ت.د)، بيروت، (ط.د)شذرات الذىب في أخبار من ذىب البن العماد الحنبلي، دار اآلفاؽ الجديدة، : ينظر ( (

 .8/370المصدر نفسو،  ( (

 .251ـ، ص1969، 2نشأة النحو للطنطاوي، تعليق عبد العظيم الشناوي وزميلو، ط: ينظر ( (



 ث 

 
النحوي المشيور  (نسبة إلى صنياجة قبيمة بالمغرب)أبو عبد اهلل محمد بف محمد داود الصنياجي 

وـ بفتح اليمزة الممدودة وضـ الجيـ والراء المشددة )بابف آجرُّ ، ومعناه بمغة البربر الفقير (
)الصوفي ، وىو صاحب المقدمة المشيورة باآلحّرومية والتي طبقت شيرتيا اآلفاؽ والتي ألفيا (

)بمكة المكرمة ) .
 

: مولده وثقافتو-  ب
 

)ىػ(672)ولد بفاس سنة  ، وفي ىذه السنة توفي ابف مالؾ المعروؼ بباعو الطويؿ في النحو، (
وذاع فضمو في عموـ كثيرة، إال أنو غمبت عميو القراءات والنحو، ولـ يؤثر عنو في النحو إاّل 

مقدمتو التي طبقت شيرتيا اآلفاؽ، والتي ترجمت إلى عدة لغات وتناوليا بالتعميؽ عمييا كثير مف 
ولعّؿ أشير مف أخذ عنيـ ابف آجّروـ اإلماـ أبي حّباف النحوي صاحب تفسير البحر . األعبلـ

)المحيط، حيث أخذ عنو بمصر في أثناء سفره لمحج ) .
 

وألبي المكاـر منديؿ ابف اإلماـ ": والبف آجّروـ ابف نظـ الشعر، حيث نقؿ عف التممساني قولو
: الشيير، صاحب المقدمة اآلجّرومية، قصيدة في المنحى ومطمعيا

 
دِّددوا ُأنْنسَأنا بِربابِر الُفتوحِر  ّبوحِر     جَأ )"أَأيُّيا العَأارِرفونَأ قدرَأ الصَأ ) 

 
: مؤلفاتو-  جـ
 

لـ يذكر المؤرخوف الذيف تعرضوا لحياتو كثيرًا مف مؤلفاتو، ومع ذلؾ فالذي يبدو أّف لو مؤلفاٍت لـ 
. يذع صيتيا كما ىو الحاؿ بالنسبة آلجّروميتو

                                                 

 .6/62لبناف، -شذرات الذىب في أخبار من ذىب البن عماد الحنبلي، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .2/1796، (ت.د)، بيروت، (ط.د)كشف الظنوف لحاجي خليفة، دار الفكر للطباعة،  ( (

 .224نشأة النحو لمحمد الطنطاوي، ص: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .7/123ـ، 1968-ىػ1388إحساف عباس، دار صادر، بيروت، : نفح الطيب للتلمساني، تحقيق: ينظر ( (



 خ 

محمد بف محمد الصنياجي أبو عبد : ثـ رأيت بخط ابف مكتـو في تذكرتو، فقاؿ": يقوؿ السيوطي
اهلل، مف أىؿ فاس، ُيعرؼ بأكروـ نحوّي مقرئ، ولو معمومات مف فرائض وحساب وأدب بارع، ولو 

)"مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرىا ) .
 

) (فرائد المعاني في شرح جزر األماني)ويذكر الزركمي كتابًا لو ىو   والذي يبدو أّف شيرة مقدمتو (
اآلجّرومية قد طغت عمى جميع مؤلفاتو، وأّف انشغاؿ الشّراح في ىذه المقدمة قد جعميـ ال يأبيوف 

. لغيرىا مف مؤلفاتو
 
: تالمذتو-  د
 

وقد أخذ عنو ": يذكر صاحب بغية الوعاة مجموعة مف العمماء الذيف أخذوا عف ابف آجّروـ فيقوؿ
)جماعة مف األئمة بفاس كالشيخ أبي العباس أحمد بف محمد بف شعيب الجزنائي ، واألستاذ الفقيو (

)النحوي الصالح محمد عبد اهلل بف عمر الضرير ، والقاضي أبي عبد اهلل محمد بف عبد المييمف (
)الحضرميّ  )"( ) .

 
: وفاتو-  ىـ
 

)ىػ (733)توفي ابف آجّروـ بفاس  ) .
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/239بغية الوعاة للسيوطي، : ينظر ( (

 .7/33ـ، 1980لبناف، -، بيروت5األعالـ، دار العلم للماليين، ط: ينظر ( (

 .لم أعثر على ترجمة لو ( (

 .لم أعثر على ترجمة لو ( (

 .لم أعثر على ترجمة لو ( (

 .1/238بغية الوعاة للسيوطي، : ينظر ( (

 .224نشأة النحو لمحمد الطنطاوي، ص: ينظر ( (



 ذ 

المبحث الثاني 
 

وم في اآلجرومية : منيج ابن آُجرُّ
 

وـ مختصرة بحيث ُوضعت في قوالب نحوية مف غير توسع، ولعؿ ىذا ما  جاءت مقدمة ابف آُجرُّ
: يفسر وجود عشرات الشروح ليذه المقدمة، ونستطيع تمخيص منيج ابف آُجروـ في النقاط اآلتية

 
لـ يستشيد المصنؼ بالقرآف الكريـ أو الحديث النبوي الشريؼ أو الشعر العربي، بؿ جاءت -  1

وأما األلؼ فتكوف عبلمة لمنصب في األسماء الخمسة، : مثبلً : استشياداتو مف منثور القوؿ، فيقوؿ
)رأيت أباؾ وأخاؾ وما أشبو ذلؾ: نحو ) .

 
لـ يبدأ مقدمتو بما درج عميو المؤلفوف مف خطبة الكتاب ومف البسممة والحمدلة، فيو يبدأ -  2

)الكبلـ ىو المفظ المركب المفيد بالوضع: مقدمتو بتعريؼ الكبلـ، فيقوؿ مبتدئاً  ) .
 
: فقاؿ. تحدث عف األفعاؿ واختص المضارع بشيء مف التفصيؿ، ولـ يفعؿ ذلؾ في األمر-  3

فالماضي مفتوح اآلخر أبدًا، . ضرب ويضرب واضرب: ماض ومضارع وأمر، نحو: األفعاؿ ثبلثة
أنيت، وىو : واألمر مجزوـ أبدًا، والمضارع ما كاف في أولو إحدى الزوائد األربع يجمعيا قولؾ

)مرفوع أبدًا حتى يدخؿ عميو ناصب أو جاـز ) .
 
في معرض حديثو عف المبتدأ والخبر، اختصر الحديث عف الخبر بأنو االسـ المرفوع المسند -  4

)إلى المبتدأ، وكاف األحسف أف يقوؿ الخبر ىو الجزء المكمؿ لمفائدة مع المبتدأ ثـ إنو لـ يتطرؽ . (
يتطرؽ إلى مواضع وجوب تنكير المبتدأ أو جوازه، أو جواز تقديـ الخبر أو وجوبو أو جواز حذؼ 

. كؿ مف المبتدأ أو الخبر
 

                                                 

 .191، ص1944، بيروت، 1، دار الكتب العلمية، ط(دوف مؤلف)مجموع مهمات المتوف : ينظر ( (

 .7، ص1963، بيروت، 3متن اآلجرومية ودروس في النحو، للعاملي، دار البالغة، ط: ينظر ( (

، بيروت،  1شرح متن اآلجرومية ألحمد زيني دحالف، مراجعة وتدقيق عثماف سبح، مؤسسة الكتب الثقافية، ط: ينظر ( (
 .26ـ، ص1995         

 .1/185ـ، 1995، 6الكواكب الدرية لمحمد األىدؿ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط: ينظر ( (



 ض 

أدخؿ التوابع في باب مرفوعات األسماء، وحؽ التوابع أف تأتي الحقة لجميع مباحث النحو، -  5
)فبل يجوز إلحاقيا إلى المرفوعات؛ ألنيا تتبع المرفوعات وغيرىا كالمنصوبات والمجرورات ) .

 
. في معرض حديثو عف العطؼ لـ يأِت عمى ذكر عطؼ البياف-  6
 
االسـ الموصوؿ : في باب المعرفة والنكرة أغفؿ شيئيف مف المعرفة فمـ يتعرض لذكرىما-  7

. والنكرة المقصودة
 
وأما ما يخفض باإلضافة، فنحو ": في باب اإلضافة لـ يأت عمى ذكر اإلضافة المفظية فقاؿ-  8

غبلـ : ما يقدر بالبلـ، وما يقدر بمف، فالذي يقدر بالبلـ، نحو: غبلـ زيد، وىو عمى قسميف: قولؾ
)"ثوب خز، وباب ساج، وخاتـ حديد: زيد، والذي يقدر بمف، نحو ) .

 
نما اكتفى بالحديث عف التوكيد المعنوي-  9 . في باب التوكيد لـ يأت عمى ذكر التوكيد المفظي، وا 
 

ُيعد ابف آجروـ كوفّي المذىب، وقد أحصى السيوطي نقاطًا ثبلثًا أكّد فييا عمى أنو يتبع -  10
وىنا شيء آخر وىو أنا استفدنا مف مقدمتو أنو كاف عمى مذىب الكوفييف ": لممذىب الكوفي، فقاؿ

في النحو؛ ألنو عّبر بالخفض وىو عبارتيـ، وقاؿ األمر مجزوـ وىو ظاىر في أنو معرب وىو 
)"رأييـ، وذكر في الجواـز كيفما والجـز بيا رأييـ ) .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . من قسم التحقيق73ص: ينظر ( (

 .34شرح متن اآلجرومية ألحمد زيني دحالف، ص: ينظر ( (

 .1/239بغية الوعاة، : ينظر ( (



 غ 

: شروح اآلجّرومية
 

لقد تناوؿ ىذه المقدمة بالشرح والتفسير كثير مف العمماء بحيث يصعب عمى المرء أف يحصي كؿ 
: مف قاـ بشرحيا، وأذكر مف شروحيا الكثيرة

 
)، وىو مطبوع(807)شرح ألبي زيد عبد الرحمف بف عمي بف صالح المكودي ت -  1 ). 
 

، وىو مطبوع (844)شرح لشياب الديف أحمد بف أحمد بف حمزة الرممي األنصاري ت -  2
)بتحقيؽ عمي موسى الشوممي بالرياض ) .

 

الكواكب )، وىي بعنواف (883)شرح شمس الديف محمد بف محمد الجبّلوي المقدسي ت -  3
)وىو مخطوط بدار الكتب المصرية (الضوئية في حؿ األلفاظ اآلجرومية ) .

 

شرح أبي عبد اهلل محمد بف محمد المالكي المعروؼ بالراعي األندلسي النحوي المغربي ت -  4
)وىو مخطوط (853) ) .
 

)شرح منظومة عبيد ربو الشنقيطي عمى المقدمة اآلجّرومية، وىو مطبوع-  5 ) .
 

الدّرة النحوية في شرح )شرح لمحمد بف أحمد بف يعمي الحسيني النحوي وىو بعنواف -  6
)، وىو مخطوط(اآلجرومية ) .

 

شرح لمشيخ عمي محمد بف محمد بف محمد بف جبريؿ المنوفي المصري المعروؼ بزيف الديف -  7
)وىو موضوع ىذا التحقيؽ ). 

 

                                                 

 .2/605ـ، 1962-ىػ1382فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية، تصنيف فؤاد السيد، مطبعة دار الكتب، : ينظر ( (

 .29، ص2004جامع الشروح والحواشي لعبد اهلل بن محمد الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، : ينظر ( (

 .18المصدر نفسو، ص: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .ـ1999لزايد اآلذاف بن الطالب أحمد الشنقيطي، دار البشير، مؤسسة الرسالة، : ينظر ( (

 .19جامع الشروح للحبشي، ص: ينظر ( (

 .1798-2/1797كشف الظنوف لحاجي خليفة، : ينظر ( (



 ظ 

 (التحفة السنية بشرح المقدمة اآلجرومية)شرح لمحمد محي الديف عبد الحميد وىو بعنواف -  8
)وىو مطبوع ). 

 

)وىو مطبوع (التوضيحات الجمية في شرح اآلجرومية)شرح لمحمد الياشمي وىو بعنواف -  9 ) .
 

التحفة البيية في نظـ )شرح لعمي بف حسف الشافعي المقري الشيير بالسنيوري وىو بعنواف -  10
)، وىو مخطوط موجود بدار الكتب المصرية(اآلجرومية ) .

 

)شرح لمحنفي بف عمي العزى المخمبلتي-  11 ) .
 

)، وىو مطبوع(1304)شرح ألحمد زيني دحبلف ت -  12 ) .
 

، وعمى شرح خالد حاشية ألبي بكر ابف (905)شرح خالد بف عبد اهلل األزىري الشافعي ت -  13
، وعمى شرح الشيخ خالد أيضًا حاشية ألحمد بف أحمد بف سبلمة (1019)إسماعيؿ الشنواني ت 
)القميوبي، وىو مطبوع ) .

 

)األزىرية في قواعد المغة العربية، وىو مطبوع-  14 ) .
 

شرح ألبي محمد عبد اهلل المدعو بعبيد بف الشيخ أبي الفضؿ بف محمد بف عبيد اهلل الفاس -  15
)، وىو مخطوط(الجواىر السنية في شرح المقدمة اآلجرومية)وىو بعنواف  ) .

 

)شرح ألبي الحسف محمد البكري-  16 ) .
 

                                                 

 .(ت.ال)لبناف، -، بيروت1ومنو طبعات كثيرة، منها المكتبة العصرية، ط ( (

 .مصر-، القاىرة1طبع في القاىرة، بمكتبة ومطبعة مصطفى البابي، ط ( (

 .19جامع الشروح للحبشي، ص: ينظر ( (

 .42المصدر نفسو، ص: ينظر ( (

 .43المصدر نفسو، ص: ينظر. 1301، وأعيد طبعو سنة 1297طبع بالمطبعة الشرقية بمصر سنة  ( (

 .ـ2003نزيو أبو سنينة، رسالة ماجستير، إشراؼ يوسف عمرو، جامعة القدس، سنة ( (

 .ت.تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي وزمالؤه، دار مصر للطباعة، د ( (

 .19جامع الشروح للحبشي، ص: ، ينظر4208وىو موجود بالمكتبة األحمدية بتونس برقم  ( (

 .2/1797كشف الظنوف لحاجي خليفة، : ينظر ( (



 أأ 

)، وىو مطبوع(الباكورة العربية شرح اآلجرومية)شرح لمحمد إسماعيؿ الطيطاوي بعنواف -  17 ) .
)مطبوع ) .

 

)شرح لمحمد بف صالح العثيميف، وىو مطبوع-  18 ) .
 

)تشويؽ الخبلف، وىو مطبوع-  19 ) .
 

)الفتوح القيومية في شرح اآلجرومية-  20 ) .
 

)شرح لمحمد بف عبد اهلل األريس-  21 ) .
 

)شرح لخميفة بف عمي الدركوشي-  22 ) .
 

)منظومة في اآلجرومية لعبد اهلل بف محمد الشيراوي-  23 ) .
 

)منظومة لمحمد بف آب-  24 ) .
 

)شرح إلسماعيؿ لبابيدي الحمبي-  25 ) .
 

شرح لشياب الديف أبي العباس أحمد بف محمد بف أحمد السعودي المصري الشافعي -  26
، وىو (الدر الفرائد عمى شرح اآلجرومية لمشيخ خالد)وىو بعنواف  (1021)المعروؼ بالشمبي ت 

)98مخطوط موجود بدار الكتب المصرية برقـ  ) .
 

                                                 

 .47جامع الشروح للحبشي، ص: ينظر ( (

 .ـ2002طبع بالقاىرة في مكتبة األنصار، سنة  ( (

 .ـ1303لمحمد بن سالم السفاطولي، المكتبة العملية، القاىرة،  ( (

 .51تونس، ص-المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية، الجزائر: ينظر ( (

 .246المصدر نفسو، ص: ينظر ( (

 .6-2/5فهرس مخطوطات دار الكتب، : ينظر ( (

،  1فهرس المخطوطات العربية في مكتبة باريس الوطنية، ىادي حسن حمودي، منشورات دار اآلفاؽ الجديدة، ط: ينظر ( (
 .10ـ، ص1986-ىػ1406         بيروت، 

 .نفس المكاف: ينظر ( (

 .227المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية، ص: ينظر ( (

 .98جامع الشروح للحبشي، ص: ينظر ( (



 بب 

)شرح لمشيخ حسف بف عمي الكفراوي، وىو مطبوع-  27 ) .
 

)شرح العصامي عمى اآلجرومية لعبد الممؾ بف جماؿ الديف العصامي، وىو مطبوع-  28 ). 
 

)حاشية عمى شرح الكفراوي لمفيشاوي-  29 ). 
 

)، وىو مطبوع(1251)شرح ليحيى بف محمد العطار ت -  30 ) .
 

)شرح لخميفة بف عمي الدركوشي، وىو مخطوط-  31 ) .
 

الفتوحات القيومية في شرح اآلجرومية ألحمد بف أقد عمجد بف محمد السوداني، ت -  32
)، وىو مطبوع(1044) ) .
 

) (916)شرح أبي اسحؽ إبراىيـ بف محمد المعروؼ ببرىاف الديف الشاغوري ت -  33 ) .
 

)شرح أبي الحسف عمي بف عيسى الربعي النحويّ -  34 ) .
 

)شرح أبي طالب أحمد بف بكر العبدي النحويّ -  35 ) .
 

حاشية الحامدي عمى شرح الكفراوي عمى اآلجرومية إلسماعيؿ بف موسى بف عثماف، وىو -  36
)مطبوع ) .

 

، وىو (1367)متممة اآلجرومية في عمـ العربية لمحمد بف عمي المالكي المكي، ت -  37
)مطبوع ) .

                                                 

 .36جامع الشروح للحبشي، ص: ، ينظر1290، سنة1282، سنة1291طبع مرات مختلفة، بمطبعة بوالؽ، سنة ( (

 .30المصدر نفسو، ص: ىػ، ينظر1329طبع بمكة سنة  ( (

 .37المصدر نفسو، ص: ينظر ( (

 .39المصدر نفسو، ص: ، ينظر1303طبع بمطبعة الشيخ عثماف عبد الرزاؽ بمصر سنة ( (

 .6-2/5فهرس مخطوطات دار الكتب، : ينظر ( (

 .30جامع الشروح للحبشي، ص: ، ينظر1248طبع بفاس، سنة  ( (

 .2/1796كشف الظنوف لحاجي خليفة، : ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .37ص.جامع الشروح للحبشي: ، ينظر1304 وسنة 1297 وأعيد طبعو سنة 1289طبع بالمطبعة الوىبية بمصر سنة  ( (

 .2/242ىدية العارفين، : ينظر. 1298طبع بالمطبعة الشرقية بمصر سنة  ( (



 جج 

)الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة اآلجرومية ألبي العباس اإلدريسي وىو مطبوع-  38 ) .
 

)الفتوح القيومية في شرح اآلجرومية، وىو مخطوط-  39 ) .
 

)شرح لمحمد بف عبد اهلل األريس، وىو مخطوط-  40 ) .
 

)وىو مطبوع (1342)عوائد الصبلت في شرح اآلجرومية لمسيوطي الجرجاوي ت-  41 ) .
 

)حاشية الشيخ عبد اهلل العشماوي عمى متف اآلجرومية وىو مطبوع-  42 ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .39جامع الشروح للحبشي، ص: ينظر. 1315طبع باستانبوؿ سنة  ( (

 .51تونس، ص-المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية، الجزائر: ينظر ( (

 .246المصدر نفسو، ص: ينظر ( (

 .45جامع الشروح للحبشي، ص: ينظر. 1335طبع بمطبعة المعاىد بمصر سنة  ( (

 .42المصدر نفسو، ص: ، وطبع طبعة أخرى بالمطبعة الميمنية بالقاىرة، ينظر1291طبع بمصر سنة  ( (



 دد 

 
 
 

الفصل الثاني 
 
 

 (زين الدين جبريل المنوفيّ )الشارح 
 

: ويشتمل عمى تمييد ومبحثين
 

. تمييد
 

: التعريؼ بزيف الديف جبريؿ:  المبحث األول
 

. اسمو ولقبو:  أوالًا 
 .مولده ووفاتو:  ثانياًا 
. ثقافتو وشيوخو:  ثالثاًا 
. مصنفاتو: رابعاًا 

 
 :دراسة شرح اآلجرومية:  المبحث الثاني

 
 .توثيؽ نسبة الشرح لصاحبو:  أوالًا 
 .عنوانو:  ثانياًا 
 .منيجو في الشرح:  ثالثاًا 

 
:   المبحث الثالث



 هه 

 
. منيجي في التحقيؽ:  أوالًا 
. وصؼ نسخ المخطوطات:  ثانياًا 

: التعريف بزين الدين جبريل:  المبحث األول
 
 

: تمييد
 
 

عاش المنوفي في العصريف الممموكّي والعثمانّي، فقد عاصر نياية الدولة الممموكية وبداية الدولة 
ذلؾ أف المماليؾ قد انتيى حكميـ في مصر بعد أف قضى عمييـ العثمانيوف عمى يد . العثمانية

حيث أصبحت مصر والية عثمانية تدفع الخراج لمدولة  (ـ1517-ىػ923)السمطاف سميـ 
)العثمانية ) .

 
 

وما مف شؾ أف العرب قد انفعموا وتفاعموا مع الدولة العثمانية، وصاروا جزءًا منيا تجمع بينيـ 
. العقيدة والوحدة الجغرافية

 
 

وقد الحظ الدارسوف أف الكتابة في العصر العثماني قد ضعؼ شأنيا وقمت ىيبتيا مقارنة مع 
اقرأ في اآلثار الكتابية أثناء العصر ": شوقي ضيؼ. العصور التي سبقتيا، وفي ىذا المقاـ يقوؿ د

العثماني فستجد ىذه اآلثار أضعؼ وأقؿ مف أف تُقرف إلى أي عصر مف العصور السابقة، وبوف 
في التاريخ وكتاب آخر مماثؿ لو في عصر المماليؾ،  (بدائع الزىور)بعيد جدًا بيف كتاب مثؿ 

فأنت ال تجد عند المقريزي وال ابف تغري بردي ركاكة وال أخطاء نحوية وال أخرى لغوية، كما ال تجد 
ألفاظًا تركية، أما عند ابف إياس فإنؾ تجد ضعؼ التأليؼ عامة فاألسموب واٍه واألخطاء النحوية 

)"كثيرة واأللفاظ التركية منتشرة إال أف ىذا العصر لـ يخؿ مف عمماء أفذاذ قدموا لمعربية عممًا . (
. ُيستفاد منو وُيستضاء بنوره، ولعؿ المنوفّي واحد مف ىؤالء العمماء

 
 

                                                 

 .1057-1055ـ، ص1958تاريخ حياة الجبرتي، محمود الشرقاوي، مطابع الشعب،  ( (

 .388ـ، ص1968، القاىرة، 3الفن ومذاىبو، شوقي ضيف، دار المعارؼ، ط ( (



 وو 

 
 
 

: اسمو ولقبو:  أوالًا 
 
 

ىو عمي بف محمد بف محمد بف محمد بف خمؼ المنوفي المصري الشاذلي، أبو الحسف، المالكي 
)المعروؼ بزيف الديف ) .

 
 

: مولده ووفاتو:  ثانياًا 
 

ىػ وتوفي فييا يـو السبت رابع صفر سنة 857ولد بالقاىرة بعد العصر في الثالث مف رمضاف سنة 
)ىػ939 ) .

 
 

: ثقافتو وشيوخو:  ثالثاًا 
 

لقد كاف المنوفي فقييًا ونحويًا وعمى عمـ بالقراءات ونستطيع أف نسرد أسماء شيوخو بحسب العموـ 
: التي درسيا وذلؾ عمى النحو اآلتي

 
 
 فقد أخذ الفقو عف الشياب بف األفطع واألخويف عبد القادر وعبد الغني ابف تقي، : الفقو-  أ

)والسراج عمر التنائي ) .

                                                 

كتاب نيل االبتهاج بتطريز الديباج، وىو ىامش كتاب الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب لبرىاف الدين إبراىيم  : ينظر ( (
؛ كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف لحاجي  212، ص(ت.د)، (ط.د)لبناف، -         المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت

؛ معجم المؤلفين لعمر رضا  5/743ـ، 1982-ىػ1402؛ ىدية العارفين إلسماعيل البغدادي، دار الفكر، 1/514         خليفة، 
؛ ترتيب األعالـ على األعواـ  5/11؛ األعالـ للزركلي، 7/230ـ، 1959-ىػ1378         كّحالة، مطبعة التّرقي بدمشق، 

؛ تاريخ األدب العربي لكارؿ بروكلماف،  549-1/548، (ت.د)، (ط.د)لبناف، -         لزىير ظاظا، دار القلم للطباعة، بيروت
  8/172، 1995         نقلو إلى العربية عمر صابر عبد الجليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 .212نيل االبتهاج للتنبكي، ص: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (



 زز 

 
حيث أخذه عف النور الفيومي، والزيف عبد الرحمف األنفاسي، والتقي الحصني، :   النحو-  ب

)والشمس الجوجري )، والكماؿ بف أبي الشريؼ، والشياب الصيرفي، وجبلؿ الديف السيوطي( ).( ) 
 
)وقد أخذىا عف عبد الغني الييثمي:   القراءات-  جـ )، والسنيوري( )، وعبد الدائـ األزىري( ) ،

)والسراج النسائي ووالده شمس الديف ) .
 

: مصنفاتو:  رابعاًا 
 

لـ يكف المنوفي نحويًا فحسب بؿ كاف فقييًا يتبع لمفقو المالكي، وكاف يميؿ بعض الشيء إلى 
)الصوفية، ولعؿ كتبو التي ألَّفيا تدؿ عمى ذلؾ ) .

                                                 

ىػ بجوجر وتحوؿ 821فقيو، نحوي، ولد سنة  (شمس الدين)محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري، يُعرؼ بالجوجري  ( (
إلى  

تسهيل المسالك إلى عمدة السالك البن النقيب، شرح القصيدة الهمزية في  : من آثاره. ىػ889         القاىرة وتوفي بها سنة 
؛ الضوء الالمع للسخاوي، 10/260معجم المؤلفين، : ينظر.          المدائح النبوية للبوصيري، شرح شذور الذىب البن ىشاـ

        8/123. 

عالم مشارؾ  (جالؿ الدين أبو الفضل)عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري األصل، الطولوني، المصري، الشافعي  ( (
في  

، ولد بالقاىرة يتيماً سنة  ىػ، وقرأ على جماعة من العلماء، ولما بلغ أربعين سنة اعتزؿ الناس وخال  849          أنواع من العلـو
الدر المنثور في التفسير المأثور، المزىر في اللغة، الجامع الصغير : ىػ، ومن آثاره911          بنفسو فألف أكثر كتبو، توفي سنة 

في  
 .8/51؛ شذرات الذىب البن العماد 4/65؛ الضوء الالمع للسخاوي 5/128معجم المؤلفين : ينظر.           الحديث

 .212نيل االبتهاج للتنبكي، ص: ينظر ( (

بهجة  : ىػ ونشأ بها، ومن آثاره803مقرئ، ولد بالقاىرة سنة  (زين الدين)عبد الغني بن يوسف بن أحمد الهيثمي، القاىري  ( (
 .1/202؛ إيضاح المكنوف 278-5/277معجم المؤلفين : ينظر.          المقرئين في معرفة أحكاـ النوف الساكنة والتنوين

ىػ ونشأ  810جعفر بن إبراىيم بن جعفر بن سليماف القرشي السنهوري، القاىري، األزىري، مقرئ، ولد بسنهور سنة  ( (
الجامع المفيد في صناعة التجويد، المفيد لمفردات األربعة : من تصانيفو. ىػ894          بها، وتحوؿ إلى القاىرة، وتوفي سنة 

عشر من  
 .1/350؛ إيضاح المكنوف 3/131معجم المؤلفين : ينظر.          صناعة الرسم والتجويد

ىػ،  870وىو عبد الدائم بن علي الحديدي القاىري األزىري، مقرئ، محدث، ولد بمنية حديد من قرى الشرقية، توفي سنة  ( (
معجم المؤلفين  : ينظر. شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، شرح طيبة النشر في القراءات العشر للجزري:          ومن تصانيفو

 .2/719؛ إيضاح المكنوف 4/42؛ الضوء الالمع 5/111         

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 . من قسم الدراسة20-19ص: ينظر ( (



 حح 

 

)ومف الجدير بالذكر أف المؤرخيف لحياتو لـ يذكروا مؤلفات لو في النحو غير شرحو لآلجرومية ) 
. والذي ىو موضوع ىذا التحقيؽ

: أما في الفقو فمو كتب منوعة وىي
 

)كفاية الطالب الّرباني لرسالة ابف أبي زيد القيرواني، وىو مطبوع-  1 ) .
 

)تحفة المصمي عمى مذىب اإلماـ مالؾ، وىو مخطوط وىو موجود في دار الكتب المصرية-  2 ) 
)المصرية ) وفي جميورية مالي( ) .

 

)المقدمة العزّية لمجماعة األزىرية، وىو مخطوط، وموضوعو في التصوؼ والدعاء-  3 ) .
 

)اإلشارات الزىرية عمى األرجوزة القرطبية وىو مخطوط، وموضوعو في الفقو والعبادات-  4 ) .
 

)شرح عمى حزب البحر، وىو مخطوط، وموضوعو تصوؼ ودعاء-  5 ) .
 

)مجموعات األحزاب في الدعوات واألوراد وىو مخطوط، وموضوعو تصوؼ-  6 ) .
 
 

)الحزب الصغير المسمى بالبحر وىو مخطوط، وموضوعو في االدعية-  7 ) .
 

                                                 

 .5/11؛ األعالـ للزركلي 1/514كشف الظنوف لحاجي خليفة، : ينظر ( (

 في مطبعة مصطفى الباب الحلبي 1189طبع في مجلدين ومعو حاشية الشيخ علي بن أحمد القعيدي العدوي المالكي ت  ( (
بمصر  

ىػ، كما قامت بتصويره  دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت دوف تاريخ، كما طبع بتحقيق وعناية الشيخ محمد  1338         سنة 
 . وىو أربعة أجزاء في مجلد واحد1383         محي الدين عبد الحميد في مطبعة المدني بالقاىرة سنة 

 .1/477ـ، 1924فهرس دار الكتب المصرية، : ينظر ( (

فهرس مخطوطات مكتبة مما حيدرة للمخطوطات والوثائق، إعداد عبد القادر مما حيدرة، تحرير أيمن فؤاد سيد، : ينظر ( (
مؤسسة  

 .1/2ـ، 2000         الفرقاف للتراث اإلسالمي، لندف، 

 .1/69المصدر نفسو، : ينظر ( (

 .1/298المصدر نفسو، : ينظر ( (

 .1/2فهرس مخطوطات مكتبة مما حيدرة للمخطوطات والوثائق، : ينظر ( (

 .3/2422المصدر نفسو، : ينظر ( (

 .3/2436المصدر نفسو، : ينظر ( (



 طط 

)مناسؾ الحج-  8 ) .
 

معونة القاري لصحيح البخاري وىو مخطوط موجود في خزانة : شرحاف عمى البخاري، أحدىما-  9
)صيانة القاري عف الخطأ والمحف في البخاري: الرباط، والثاني ) .

 
)عمدة السالؾ عمى مذىب مالؾ ومختصرىا-  10 ) .

 
 

)تحفة المصمي وشرحيا-  11 ) .
 
 

)شرح مسمـ-  12 ) .
 
 

)شرح ترغيب المنذري-  13 ) .
 
 

)النجاة في االدكار في عمؿ الميؿ والنيار وموضوعو في األدعية-  14 ) .
 
 

)حاشية عمى شرح العقائد لمتفتازاني وموضوعو في األصوؿ-  15 ) .
 
 

)الوافي لما في التيسير والكافي وموضوعو في القراءات-  16 ) .
 
 

                                                 

 .1/594كشف الظنوف لحاجي خليفة، : ينظر ( (

 .5/11األعالـ للزركلي، : ينظر ( (

 .7/230معجم المؤلفين، كّحالة، : ينظر ( (

 .212نيل االبتهاج للتنبكي، ص: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .212نيل االبتهاج للتنبكي، ص: ينظر ( (

 .المكاف نفسو: ينظر ( (



 يي 

)الوقاية في التجويد-  17 ) .
 

. شفاء الغميؿ في شرح لغات خميؿ-  18
 

. ىادي األرواح وىداية الكفار-  19
 

. روضة المتعبديف-  20
 

. شرح منازؿ السائريف-  21
 

)زاد المسافر ونجاة المكمفيف-  22 ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .المكاف نفسو: ينظر ( (

 .212نيل االبتهاج للتنبكي، ص: ينظر (22-18)من  ( (



 كك 

 
 

دراسة شرح اآلجرومية :  المبحث الثاني
 
 

: توثيق نسبة الشرح لصاحبو:  أوالًا 
 
 

حظيت اآلجرومية باالىتماـ والدراسات مف قبؿ ُشّراحيا والذي كاف مف بينيـ زيف الديف جبريؿ 
: المنوفّي صاحب ىذا الشرح، ومف األدلة التي تثبت أّف ىذا الشرح لو النقاط اآلتية

 
معظـ المصادر التي ترجمت لمشيخ جبريؿ ذكرت ىذا الشرح ضمف مصنَّفاتو وأمثمة ذلؾ ما (  1

 (الكواكب المضيئة في شرح الجرومية)ذكره الشيخ التنبكي حيث أورد اسـ ىذا الشرح لمشيخ بعنواف 
( )وقد أثبتو حاجي خميفة تحت العنواف نفسو. ( أما عمر رضا كّحالة فقد أثبتو تحت عنواف . (
) (شرح اآلجرومية في النحو) الجوىرة المعنوية )، وكذلؾ فقد ذكره الزركمي في أعبلمو بعنواف (

) (عمى اآلجرومية ) .
 
: أشارت نسخ مخطوطات ىذا الشرح أنو لمشيخ جبريؿ، فقد ورد في نسخة األصؿ ما نصو(  2
فيذا شرح عمى اآلجرومية في أسرار العربية، صنَّفو الشيخ الصالح الولّي الزاىد الورع شيخ النحاة "

)"المنقطع إلى اهلل تعالى في طاعتو ورضاه ىو زيف الديف جبريؿ وقد ذكر النص نفسو تقريبًا مع . (
فقد ذكر اسـ الشيخ عمى صفحة العنواف  (د)أما النسخة  (جػ)َو  (ب)اختبلؼ بسيط في النسختيف 

. (شرح جميؿ لمشيخ جبريؿ عمى متف اآلجرومية في عمـ العربية)حيث جاء في عنواف المخطوط 
 
 
 

                                                 

 .212نيل االنتهاج بتطريز الديباج، ص: ينظر ( (

 .1/514كشف الظنوف، : ينظر ( (

 .7/230معجم المؤلفين، : ينظر ( (

 .5/11األعالـ، : ينظر ( (

 . من قسم التحقيق1ص: ينظر ( (



 لل 

 
: عنوانو:  ثانياًا 

 
) (الكواكب المضيئة)ذكر عنواف الشرح بألفاظ عدة فقد كاف عنوانو في كشؼ الظنوف  ، وقد ذكر (

)الشيخ التنبكي نفس العنواف الجوىرة المعنوية عمى )، وعند الزركمي كاف عنواف الشرح ىو (
) (اآلجرومية ) (شرح اآلجرومية في النحو)، أما عمر رضا كّحالة فالعنواف عنده ىو ( ، وقد (

ففي نسخة األصؿ : وردت العناويف في نسخ المخطوطات التي حصمت عمييا عمى النحو اآلتي
كتاب شرح الشيخ جبريؿ الصغير عمى ) (ب)وفي النسخة  (كتاب المعرب عمى اآلجرومية)

( د)أما في النسخة ( شرح اآلجرومية في عمـ العربية( )جػ)وفي النسخة  (اآلجرومية في النحو
. (شرح جميؿ لمشيخ جبريؿ عمى متف اآلجرومية في عمـ العربية)
 
 

: منيجو:  ثالثاًا 
 

لـ يختمؼ أسموب المنوفّي في شرحو لآلجرومية عف أسموب عمماء عصره، فقد تميز ذلؾ العصر 
بكثرة شروحاتو، وكانت مؤلفاتيـ في األغمب تمخيصًا لمطوالت أو حواشي عمى الشروح، ويمكف أف 

: نحدد منيجو في النقاط اآلتية
 
سار عمى الترتيب نفسو لؤلبواب التي صنفيا ابف آجرـو في مقدمتو، فمـ يقدـ أو يؤخر، فبدأ -  1

بتعريؼ المفظ وانتيى بمخفوضات األسماء، وكاف قد بدأ شرحو بمقدمة حمد اهلل تعالى وصمى فييا 
 وأثنى عميو وعمى آلو وأصحابو وأنصاره ثـ ذكر اسـ الشرح ونسبو إلى صاحبو شيخ عمى رسولو 

)النحاة المنقطع إلى اهلل في طاعتو ورضاه ) .
 
سار الشيخ جبريؿ في شرحو لآلجرومية عمى طريقة الفصؿ بيف كبلـ المصنِّؼ وكبلمو، -  2

قاؿ "، أو "قاؿ المؤلؼ"، أو "قاؿ الشيخ"، أو "قاؿ المصنِّؼ": وميَّز بيف كبلمو وكبلـ المصنِّؼ بقولو

                                                 

 .1/514كشف الظنوف لحاجي خليفة، : ينظر ( (

 .212نيل االبتهاج، ص: ينظر ( (

 .5/11األعالـ، : ينظر ( (

 .7/230معجم المؤلفين، : ينظر ( (

 . من قسم التحقيق1ص: ينظر ( (



 مم 

، ثـ يورد ما قالو المصنِّؼ أو جزءًا منو وكأنو يترؾ لمقارئ أف يعود "قولو"، أو بتوظيؼ كممة "الماتف
إلى متف اآلجرومية، ثـ يتناوؿ كبلمو موّضحًا مفّسرًا، مؤيدًا أو معارضًا، وىذا يدؿُّ عمى شخصيتو 

: المستقمة، وقد ظيرت موافقتو لممصنِّؼ في عدة مواقؼ منيا
 
: يسوِّغ لموقؼ المصنِّؼ كونو جعؿ الرفع أوؿ عبلمة مف عبلمات اإلعراب يبدأ بيا فقاؿ-  أ
)"فالرفع عبلمة الفاعمية وىو عمده، فمذلؾ بدأ بعبلماتو" ) .
 

وبدأ بباب ": يسّوغ لموقؼ المصنِّؼ كونو قدَّـ الفاعؿ عمى األسماء المرفوعة كميا فقاؿ-  ب
)"الفاعؿ؛ ألنو األصؿ في المرفوعات ) .

 
ىذا جواب عف سؤاؿ مقدَّر ": إجاباتو عمى أسئمة مقدَّرة قد يعترض عمييا القارئ مف مثؿ قولو-  جـ

أنتـ قمتـ إّف المنصوبات خمسة عشر وترؾ منيا خبر ال وما الحجازيتيف، فذكر : وىو أف يقاؿ
فأما خبر كاف ": ، فأجاب بقولو"أربعة عشر، ثـ ذكر في األبواب أحد عشر، فأيف الثبلثة الباقية؟

ف وأخواتيا فقد تقدـ ذكرىما في المرفوعات، وكذلؾ في التوابع )"وأخواتيا وا  ) .
 

حروؼ االستثناء ثمانية أطمؽ عمييا حروفًا وليست ": أما مخالفتو لممصنِّؼ فقد ظيرت في قولو
)"كميا حروفًا بؿ ىي عمى ثبلثة أقساـ ) .

 
)اعتمد في تعريفو لبعض المواضيع عمى ابف الحاجب، كما فعؿ في تعريفو لمتوكيد-  3 ) ،

)والظرؼ )، والتمييز( )، واالستثناء( )وقد نقؿ عف ابف مالؾ تعريفو لمبدؿ. ، وغيرىا( وقد كاف . (

                                                 

 . من قسم التحقيق22ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق73ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق209ص: ينظر ( (

 .191ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق143ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق174ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق186ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق191ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق157ص: ينظر ( (



 نن 

)كاف يذكر أحيانًا تعريفًا البف الحاجب مف غير أف يذكر اسمو، كما فعؿ في تعريفو لمعامؿ ، وقد (
)وقد نقؿ أيضًا عف ابف مالؾ مف غير أف يذكر اسمو كما فعؿ في الممنوع مف الصرؼ ) .

 
ومذىب سيبويو أف لفظ ": اتكأ في شرحو عمى عمماء كبار أمثاؿ سيبويو، حيث نقؿ عنو قولو-  4

)"الجبللة أعرؼ العارؼ ومذىب سيبويو أف البلـ وحدىا ": ، كما وأورد رأيو في حرؼ البلـ فقاؿ(
)"ىي حرؼ التعريؼ فترؾ العبلمة لو ": ، وقد استدؿ بقوؿ الحريري في موضوع الحرؼ فقاؿ(

) كما يقوؿ الحرير"عبلمة سمعت ": فقاؿ (سمعت)، وقد أورد رأي أبي عمي الفارسي في الفعؿ (
فإنيا ليست مف أفعاؿ ىذا الباب، والجميور عمى أنيا تتعدى لمفعوؿ واحد، خبلفًا لمفارسي فإنيا 

)"تتعدى عنده إلى مفعوليف ـّ إنو قد اعتمد عمى ابف الحاجب وابف مالؾ كما ذكر سابقاً ( . ، ث
 
كاف يستخدـ أسموب التعميؿ والتفسير، وقد ظير ذلؾ جميًا في معرض حديثو عف -  5

ـّ لما  المنصوبات، حيث فسر السبب الذي مف أجمو ذكر المصنِّؼ أف المنصوبات خمسة عشر، ث
)أربعة عشر: ذكرىا، قاؿ وفي موضع آخر عمَّؿ السبب الذي مف أجمو بدأ ابف آجروـ في . (

)"بدأ بو ألنو األصؿ في المرفوعات": موضوع المرفوعات بالفاعؿ، فقاؿ ، وعمَّؿ تسمية الظرؼ (
وُسمي الظرؼ الواقع خبرًا تشبييًا بالجممة المتعمقة بالفعؿ، أو الوصؼ فسمي شبييًا ": خبرًا بقولو

)"بالجممة كذلؾ سميت األفعاؿ الناقصة ألنو ": ، وعمَّؿ تسمية األفعاؿ الناقصة بيذا االسـ بقولو(
)"نقص مف داللتيا الحدث الذي مف شأنو أف يصدر مف الفاعؿ ، وعمَّؿ السبب الذي مف أجمو (

)"وبدأ بالمضمر ألنو أعرؼ عند النحوييف": بدأ ابف آجرـو بالمضمر في باب المعرفة فقاؿ ) .
 

                                                 

 . من قسم التحقيق88ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق30ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق123ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق7ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق15ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق106ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق163ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق73ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق87ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق89ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق123ص: ينظر ( (



 سس 

كاف حريصًا عمى إعراب معظـ أمثمتو التي جاء بيا والتي تنوعت ما بيف آيات قرآنية أو -  6
. أبيات شعرية أو منثور القوؿ

 
)كاف يذكر في بعض نيايات المواضيع فوائد مختصرة-  7 ) .
 
. لـ يخرج عف موضوع البحث، ولـ يشتت نفسو في تفريعات كثيرة-  8
 
كاف يتوسع في شرح بعض الموضوعات كما ىو الحاؿ بالنسبة لمنعت، ويختصر في بعضيا -  9

. اآلخر كاالستثناء
 

بالغ في التكرار في معرض حديثو عف النعت، حيث كاف يكفيو مثااًل أو اثنيف ليوضح -  10
)الفكرة ) .

 
المستثنى ": يؤخذ عميو عدـ الدقة في النقؿ، فقد نقؿ عف ابف الحاجب تعريفو لبلستثناء فقاؿ-  11

ىو المخرج مف متعدد لفظًا ": ، وعند ابف الحاجب فإّف التعريؼ"ىو المخرج مف متعدد لفظًا ومعنى
)"أو تقديراً   وصاحب "إذا كاف الكبلـ تامًا منفياً ": ، وفي نفس الموضوع ذكر أف المصنؼ قاؿ(

)"منفيًا تاماً ": المتف يقوؿ ـّ في تعريفو لممفعوؿ بو أدخؿ عمى التعريؼ ما ليس منو، فقاؿ. ( : ث
 وابف الحاجب استخدـ "المفعوؿ معو ىو المذكور بعد واو المصاحب معموؿ فعؿ لفظًا أو مقدراً "

) (لفظاً )بدؿ  (معنى)كممة  ـّ يتحدث عف خبر كاف وأخواتيا، فيقوؿ إنيا في ( باب مرفوعات "، ث
) (المرفوعات) وفي المتف "األسماء ـّ يأتي بجممة عمى أّف المصنؼ ىو قائميا، وىي ليست . ( ث

. موجودة أصبًل في المتف
 

                                                 

 . من قسم التحقيق170، ص88، ص80ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق121-108ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق192ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق193ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق208ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق210ص: ينظر ( (



 عع 

المفظ أخرج اإلشارة، ولساف : قولو": استخدـ أسموب االحتراز، كما في تعريفو لمَّفظ، فقاؿ-  12
)"الحاؿ، وحديث النفس والعقد جاء : وقولو": ، واستعممو أيضًا في تفسيره لحّد الحرؼ، فقاؿ(

لمعنى، يعني أف الحرؼ ال بّد أف يكوف لو معنى يحترز بو مف الحرؼ الذي لـ يجئ لمعنى كالزاي 
)"مف زيد بألؼ وتاء مزيدتيف احترازًا عف أبيات : قولو": ، وفي كبلمو عف جمع المؤنث السالـ، قاؿ(
)"وقضاة : االسـ، أخرج الفعؿ والحرؼ، وقولو: قولو": ، وفي تعريفو لممفعوؿ ألجمو، قاؿ(

)"المنصوب، أخرج المرفوع والمجرور االسـ، احترز بو : قولو": ، وفي باب المبتدأ والخبر، قاؿ(
)"عف الفعؿ والحرؼ ) .

 
استخدـ أسموب االستدراؾ، فقد استدرؾ عمى المؤلؼ في أكثر مف موقع، ففي كبلمو عف -  13

)"ولـ يذكر ضربتا، وال بد منو": اتصاؿ الضمائر في األفعاؿ، قاؿ وقد استدرؾ عمى المؤلؼ في . (
وبقي عمى المصنؼ مف المعارؼ شيئاف لـ يذكرىما، وىما ": في معرض حديثو عف المعارؼ، فقاؿ

)"الموصوؿ والنكرة المقصودة ولـ يذكر ": ، وفي باب العطؼ استدرؾ عمى المصنؼ بقولو(
)"المصنؼ عطؼ البياف وزيد : وقولو": ، أّما في باب التمييز فقد استدرؾ عمى المصنؼ بقولو(

)"أكـر منؾ أبًا وأجمؿ منؾ وجيًا، ليس مف ىذا القسـ ) .
 

وقد يؤخذ عميو ىنا أنو استدرؾ عمى المصنؼ في مسألة لـ تكف في محميا، فيقوؿ في باب 
ويخفض بالكسرة يرد عميو االسـ الذي ال يتصرؼ فإنو ال يخفض بالكسرة : وأما قولو": المعربات

نما يخفض بالفتحة، وقولو يجـز بالسكوف يزاد عميو الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر، فإنو ال يجـز : وا 
نما يجـز بحذؼ اآلخر )"بالسكوف، وا  ) .

 

                                                 

 . من قسم التحقيق3ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق5ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق23ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق206ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق73ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق76ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق127ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق130ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق190ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق37ص: ينظر ( (



 فف 

: وقولنا إنو لـ يكف في محمو؛ ألف الشارح نفسو يقّر بأف المصنؼ استدرؾ عمى ىذه األشياء فيقوؿ
) "...ولما وردت عميو ىذه األنواع الثبلث، استدرؾ بقولو " ) .
 

استخدـ أسموب السؤاؿ المقدر، حيث يتخيؿ أف سائبًل يسأؿ، وىو يجيب، وقد تمثؿ ىذا -  14
إف المنصوبات خمسة : أنتـ قمتـ: ىذا جواب عف سؤاؿ مقّدر وىو أف يقاؿ": األسموب في قولو

عشر وترؾ منيا خبر ال وما الحجازيتيف فذكر أربعة عشر، ثـ ذكر في األبواب أحد عشر، فأيف 
ّف وأخواتيا فقد تقدـ ذكرىما في المرفوعات، : الثبلثة الباقية؟ فأجاب بقولو فأما خبر كاف وأخواتيا وا 

)"وكذلؾ في التوابع ) .
 

كانت استشياداتو متنوعة شممت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية والشعار ونثور القوؿ -  15
: ولكف بدرجات متفاوتة

 
وضع الشيخ جبريؿ القرآف الكريـ عمى رأس المصادر التي استشيد بيا فبل يكاد يخمو موضوع -  أ

. مف مواضيعو التي تحدث عنيا مف استشياد قرآني، فقد استشيد في شرحو بأربع وستيف آية قرآنية
 

َنَيَج َنْيج القدماء في ندرة االستشياد بالحديث الشريؼ، فقد اعتاد القدماء عمى عدـ -  ب
االستشياد بالحديث؛ ألنو روي في كثير مف األحياف بالمعنى لذا فقد كاف الشارح مقبًل باالستشياد 

: بالحديث إذ إنو لـ يستشيد إال بحديثيف اثنيف في موضعيف، والحديثاف ىما
. الثيب تعرب عف نفسياـ  
.  جالسًا وصمى وراءه قوـ قياماً صمى رسوؿ اهلل ـ  
 
. كانت عناية الشارح بالشواىد الشعرية كبيرة مف حيث عددىا وقائموىا والعصر الذي قيمت فيو-  جـ

: فقد ورد في ىذا الشرح أربعٌة وعشروف شاىدًا مف شعر الشعراء الذيف يستشيد بأشعارىـ ومنيـ
امرؤ القيس، وعمرو بف كمثوـ، ورؤبة بف العجاج، والحطيئة، وجرير، وأبو العتاىية وغيرىـ، 

ويبلحظ أنو استقى شواىده مف عصر االحتجاج، كما ويمكف أف نبلحظ عف الشواىد المبلحظات 
: اآلتية

. لـ ينسب الشواىد إلى قائميياـ  

                                                 

 . من قسم التحقيق37ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق209ص: ينظر ( (



 صص 

. يذكر البيت كامبًل أحيانًا ويذكر نصفو أحيانًا أخرىـ  
. لـ يفسر كممات األبياتـ  
. لـ يذكر مواطف االستشيادـ  
 
كاف مقبًل في استشياداتو بمأثور الكبلـ مكثرًا مف منثوره، ولـ يستشيد باألمثاؿ، ومما ورد مف -  د

: مأثور الكبلـ ما يأتي
 

. إنيا ألبؿ أـ شاءـ  
. خمؽ اهلل الزرافة يدييا أطوؿ مف رجميياـ  
. رميتو عف القوسـ  
. جاء زيد تُقاد الجنائب بيف يديوـ  
 

  المذىب الذي اتبعو المنوفّي ىو المذىب البصري، والذي يدّؿ عمى ذلؾ ميمو ليذا المذىب -16
والخفض ىو الجر إاّل أف الخفض عبارة الكوفييف، والجر عبارة ": في أكثر مف موضع، فمثبًل يقوؿ

)"البصرييف وىو األفصح ومذىب سيبويو أّف البلـ ": ، وىو كذلؾ يستشيد برأي سيبويو فيقوؿ(
)"وحدىا ىي حرؼ التعريؼ واليمزة زائدة اجتمبت لتعذر النطؽ بالساكف ومذىب ": وفي قولو. (

)"سيبويو أف أعرؼ المعارؼ عمى اإلطبلؽ لفظ الجبللة يعني أف الفاعؿ يجب أف ": وفي قولو. (
)"يتقدـ عميو فعمو : وفي قولو. وفي اعتماده عمى ابف الحاجب، وابف مالؾ في تعريفاتو المتعددة. (

)"إف الواو حرؼ عطؼ لمطمؽ الجمع" )وفي اعتبار رّب حرؼ جر. ( إف الفاء ": ، وفي قولو(
)"ناصبة ) .

 
 

المبحث الثالث 

                                                 

 . من قسم التحقيق5ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق7ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق123ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق73ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق125ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق10ص: ينظر ( (

 . من قسم التحقيق49ص: ينظر ( (



 قق 

 
: ويشتمل عمى

 
. منيجي في التحقيؽ:  أوالًا 
 

. وصؼ نسخ المخطوطات:  ثانياًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رر 

. منيجي في التحقيق
 

أدركت أف الغاية مف تحقيؽ النصوص إنما يكوف في إخراجيا صحيحة سميمة، كما أراد ليا المؤلؼ 
. أف تكوف، لذلؾ فقد استفرغت مجيودي في ىذا السبيؿ مراعيًا الدقة واألمانة

 
ولست أراني مبالغًا إْف قمت إّف اإلعادة إلى األصؿ أصعب مف والدة أصؿ جديد، وفي ىذا المقاـ 

لربما أراد مؤلؼ الكتاب أف يصمح تصحيفًا أو كممة ساقطة، فيكوف إنشاء عشر ": يقوؿ الجاحظ
ورقات مف حّر المفظ وشريؼ المعنى، أيسر مف إتماـ ذلؾ النص، حتى يرّده إلى وضعو مف 

)"اتصاؿ الكبلـ ) .
 

وبعد البحث واالستقصاء، استطعت أف أحصؿ عمى أربع نسخ لمخطوط شرح اآلجرومية لمشيخ 
حيث حصمت عمى نسختيف مف المكتبة الوطنية  (محمد بف محمد بف محمد بف خمؼ المنوفيّ )

، أما النسخة الثالثة فيي نسخة (ب)والثانية بالرمز  (أ)بباريس وقد رمزت لمنسخة األولى بالرمز 
، وىناؾ نسخة مكتبة إسعاؼ النشاشيبي حيث (جػ)مكتبة الكنبخانة بالقاىرة فقد رمزت ليا بالرمز 

. (د)رمزت ليا بالرمز 
 

: وقد التزمت في التحقيؽ القواعد اآلتية
 
، وسأشير إلى [ ]في حالة عدـ وجود بعض الكممات، سأضع ىذه الكممات بيف معقوفتيف -  1

، وأشير إلى ورودىا في النسخ األخرى، أّما إذا كانت "سقطت مف األصؿ"ذلؾ في اليامش بعبارة 
الكممات غير موجودة في النسخ جميعيا فسأحاوؿ تخميف ىذه الكممات بما ال يخؿ بالمعنى، 

. وسأضعيا بيف معقوفتيف مشيرًا إلى ذلؾ في اليامش
 
فأشير إليو بعبارة  (د)، والنسخة (جػ)، والنسخة (ب)إذا كاف الكبلـ غير موجود في النسخة -  2
. "سقطت مف" إذا كاف ترؾ لو فراغ، أّما إذا لـ يترؾ لو فراغ فأشير إليو بعبارة "مطموس"
 
سأحتـر النص، فبل أتدخؿ فيو إال بالقدر اليسير الذي ال يمس جوىره ككتابتو وفؽ القواعد -  3

، وىي ميممة في كّؿ النسخ، وتنقيط "قائؿ": اإلمبلئية المعروفة، كإثبات اليمزة بعد المد، في نحو
                                                 

 .1/79لبناف، -عبد السالـ ىاروف، دار الجيل، بيروت: الحيواف، تحقيق: ينظر ( (



 شش 

كثير مف المفردات والشواىد مستعينًا بما تيسر مف الدواويف الشعرية، والمعاجـ المغوية، وكتب 
. النحو

 
سأترجـ لؤلعبلـ الذيف ترد أسماؤىـ في الشرح ترجمة مختصرة، معتمدًا عمى كتب التراجـ، -  4

. وكتب المغة المختمفة، وسأشير إلى مصادر ترجمة كؿ منيا
 
: سأخّرج شواىد النص مف آيات كريمة، وأحاديث نبوية شريفة وأشعار، متبعًا في ذلؾ ما يمي-  5
 
سأردىا إلى مواضعيا في المصحؼ الشريؼ، وأذكر في اليوامش أرقاميا : اآليات القرآنية-  أ

. 3/15آؿ عمراف، : وأسماء السور التي وردت فييا، ىكذا
 

فكانت قميمة العدد، حققتيا في كتب األحاديث، ووضعتيا بيف عبلمتيف : األحاديث الشريفة-  ب
. "  ": مميزتيف، ىكذا

 
سأضبط الشواىد الواردة في النص ضبطًا وافيًا، وسأرجع إلى دواويف الشعر، : شواىد الشعر- جـ

وكتب المغة والنحو والمعاجـ، أكمؿ الناقص منيا في المتف، وأشير إلى ذلؾ في اليامش، وسأضع 
ليا أرقامًا داخؿ النص، وسأشرح الغامض مف مفرداتيا المغوية الصعبة شرحًا موجزًا يخدـ الموضوع 

الذي سيؽ شاىدًا عميو، وأنسب الشواىد غير المنسوبة إلى قائميا كمما وجدت إلى ذلؾ سبيبًل، 
. وسأذكر موطف الشاىد

 
سأضبط الكممات الممبسة ضبطًا وافيًا مستعينًا بكتب المغة والنحو والمعاجـ، وسأشرح بعض -  6

الكممات مستعينًا كذلؾ بالمعاجـ المغوية، وسأضع عبلمات لمترقيـ في مواضعيا المناسبة، وسأقسـ 
. الشرح إلى فقرات مناسبة

 
سأدلؿ في اليامش عمى أماكف وجود أقواؿ النحاة والمغوييف التي وردت في الشرح ما تيسر -  7

. لي ذلؾ
 
سأقوـ بتصويب األخطاء في الكممات المصّحفة أو المحرفة، وسأضعيا بيف قوسيف، ثـ -  8

. سأشير إلييا في الحاشية



 تت 

سأعمؽ عمى بعض المسائؿ النحوية، وسأبيف أقواؿ النحوييف واختبلفاتيـ فييا، ال سيما -  9
. اختبلؼ الكوفييف والبصرييف

 
. سأحدد كثيرًا مف مواضع النقؿ عف سيبويو والمبرد وغيرىـ مف أئمة النحو-  10
 

 (*)بخط مميز صغير في اليامش بإشارة نجمة  (المصنؼ)سأميز كبلـ ابف آجرـو -  11
. وسأحرص أف يكوف كبلمو في المتف في أوؿ السطر

 
. (  )سأميز كؿ ما سأشرحو بخط مميز وسأضعو بيف أقواس، ىكذا -  12
 

سأضع لمنص المحقؽ عناويف رئيسة، وعناويف فرعية، حسب موضوعات الشرح، وذلؾ -  13
. لزيادة توضيحيا، وسيولة الرجوع إلييا، وسأشير إلى ذلؾ في اليامش

 
بدؿ المصدر المتكرر بدوف فاصؿ،  (المصدر نفسو)سأستخدـ في الحاشية عبارة -  14

. إذا كانت اإلحالة عمى الصفحة نفسيا (المكاف نفسو)وسأستخدـ عبارة 
 

، ولمظير بالرمز (أ)وجو وظير، فقد رمزت لموجو بالرمز  (أ)لما كاف لمورقة في المخطوط -  15
، (أ1): ، ورقمت المخطوط بأرقاـ متسمسمة وضعتيا في الجية اليسر مف النص المحقؽ، ىكذا(ب)
. (ب1)
 

سألحؽ في البحث فيارس لآليات القرآنية، واألحاديث الشريفة، واألعبلـ، واألشعار، -  16
. والمراجع، والموضوعات

 
 
 
 
 
 
 
 



 ثث 

وصف المخطوطات 
 

لقد تمكنت مع طوؿ البحث، وكثرة التفتيش مف الحصوؿ عمى أربع نسخ، اعتمدت عمييا في 
: التحقيؽ، وىذه النسخ ىي

 
: نسختا المكتبة الوطنية بباريس-  1
 

حصمت عمى نسخة مصورة عنيا مف المكتبة الوطنية بباريس، وىي موجودة تحت رقـ :  األولى
، وال يظير عمييا أّي عبارات تمميؾ، كما ال يعرؼ اسـ ناسخيا أو تاريخ نسخيا، ويظير 4135

. 1875ديسمبر/29تحت العنواف ختـ المكتبة الوطنية الفرنسية وتاريخ دخوليا لممكتبة وىو 
 

سطرًا، وىي بخط نسخي واضح ال  (21)صفحة وقد احتوت كؿ صفحة عمى  (92)وىي تقع في 
يعتريو عيوب سوء الحفظ، وعمى ىوامشيا تعميقات واضحة، وفييا موضع بتر واحد يقدر بػِ ستة 

. اسطر
 

وتعد ىذه النسخة أكمؿ النسخ وأوضحيا واشمميا، حيث يوجد فييا تفصيؿ لما أجمؿ مف غيرىا مف 
النسخ، وزيادات غير موجودة في النسخ األخرى، فيي األدؽ نقبًل وترتيبًا، واألقؿ تصحيفًا وتحريفًا، 

. وسأعتمدىا أصبلً  (أ)وسأرمز ليذه النسخة بالرمز 
 

حصمت عمى نسخة مصورة عنيا مف المكتبة الوطنية بباريس وىي موجودة تحت رقـ :  الثانية
ىػ لناسخيا أحمد المطاىري وىي بخط نسخي واضح، ال 1019، يعود تاريخ نسخيا لسنة 4136

-22)ورقة، وعدد السطور في كّؿ ورقة يتراوح بيف  (88)يعترييا عيوب سوء الحفظ، وىي تقع في 
سطرًا، وعمى ىامشيا تعميقات قميمة، ويظير فوؽ العنواف بشكؿ مائؿ إلى اليسار عبارات غير  (23

. واضحة تبدو أنيا تقريض ألىمية الكتاب ويظير إلى يميف العنواف خاتـ المكتبة الوطنية الفرنسية
(. ب)صفحة، وسأرمز ليا بالرمز  (14)وفييا موضع بتر يقدر بػِ 

 
. نسخة مكتبة الكتبخانة بالقاىرة-  2
 



 خخ 

ىػ، لناسخيا 1104حصمت عمى نسخة مصورة عنيا مف دار الكتب المصرية، ويعود تاريخيا لسنة 
إسكندر بف أصيؿ األنصاري، وىي بخط صغير متبلصؽ، بْيد أنو ممكف القراءة، وقد ورد في 

صفحة، وعدد  (61)بعض صفحاتيا نقص في العبارات، كما ويكثر فييا الطمس، وىي تقع في 
× سـ 24سطرًا، وطوؿ الصفحة المكتوب عمييا  (25-24)السطور في كؿ صفحة يتراوح بيف 

سـ، وفييا موضع بتر واحد بقدر صفحة ونصؼ ويظير عمى الصفحة األولى عدة تمميكات، 19
ـّ ولده أحمد عبد : ويبدو أنيا إرثية مف العائمة نفسيا، وىـ عبد الرحيـ مسعود الطيطاوي ومف ث

الرحيـ مسعود الطيطاوي، وعمييا خاتـ في وسط صفحة العنواف لدار الكتب السمطانية، ويبدو أف 
ـ، ويظير عمييا 1921النسخة ميداة إلى المكتبة مف حضرة السيد حسيف الحسيني في سبتمبر 

. أيضًا توقيعاف يبدو أّف أحدىما لمسيد حسيف الحسيني واآلخر غير معروؼ
 
. نسخة مكتبة إسعاف النشاشيبي-  3
 

حصمت عمى نسخة مصورة عنيا مف مكتبة الجامعة األردنية واألصؿ محفوظ لدى مكتبة إسعاؼ 
ىػ، 1155، ويعود تاريخ ىذه النسخة لسنة (1)ورقـ شريط  (8)النشاشيبي في القدس تحت رقـ 

لناسخيا محمد بف عبد الرزاؽ بف شمبي، وىي بخط نسخي واضح ال يعتريو عيوب سوء الحفظ، 
غبلفو بحالة جيدة مف جمد شمسي بني مع لساف، وقد رمـ في العيد العثماني، ويوجد فييا ثقوب 

وقد كتبت بحبر حديدي أسود وأحمر، ويظير فييا شروح قميمة في الحواشي، . ضئيمة مف األرضة
-19.1سطرًا، وطوؿ الصفحة  (23)ورقة وكؿ ورقة مف ورقاتيا احتوت عمى  (50)وىي تقع في 

. سـ10-15سـ، أما حجـ النص فيو 15-16
 

وىي غير مطابقة لبقية النسخ في بدايتيا، فيناؾ اختبلؼ واضح في صياغة العبارات والكممات، 
. وىناؾ تبايف في ترتيب السطور فكثيرًا ما يأتي الكبلـ متأخرًا أو متقدمًا عما ورد في بقية النسخ

 
صفحة، وعمى صفحة العنواف إلى اليسار تمميكاف واحد باسـ  (40)وفييا موضع بتر يقدر بػِ 

. مصطفى والثاني باسـ محمد طاىر الحسيني، وعمييا ختـ دار الكتب السمطانية في أسفؿ العنواف
. (د)وسأرمز ليذه النسخة بالرمز 

 
 
 
 



 ذذ 

الخاتمة 
 

الحمد هلل حمد الشاكريف الحامديف، وأفضؿ الصبلة وأتـ التسميـ عمى محمد بف عبد اهلل صموات ربي 
: وسبلمو عميو وعمى آلو وأصحابو أجمعيف، وبعد

 
: فيمكف أف نجمؿ نتائج ىذه الرسالة باآلتي

 
لقد عاش المنوفّي في العصريف التاسع والعاشر حيث طغى عمى التأليؼ آنذاؾ أسموب -  1

تمخيص المطوالت أو الحواشي أو الشروح، فبل غرو إذف أف يتأثر شيخنا بعصره وينحو ىذا النحو 
. في تأليفو

 
لـ يكف عصر المنوفّي عصر انحطاط فكرّي كما اتيمو كثير مف الباحثيف بؿ ُوجد في ىذا -  2

. العصر مؤلفوف ليـ باع في العمـ والتأليؼ
 
. كاف المنوفّي كثر االستشياد باآليات القرآنية، قميؿ االستشياد باألحاديث الشريفة-  3
 
. كاف أسموبو في العرض تعميميًا ال يحتاج إلى جيد عقمّي مركز-  4
 
. اعتمد في شرحو عمى كبار عمماء النحو كسيبويو، وابف مالؾ، وابف الحاجب-  5
 
. إّنو صاحب ثقافة واسعة رفيعة؛ فيو عالـ بالفقو والقراءات والنحو-  6
 
. يؤخذ عميو أحيانًا عدـ الدقة في نقمو لبعض ما جاء في متف ابف آجروـ-  7
 
. أسموبو تعميمّي، فقد كاف يبدأ بتعريؼ الموضوع، ثـ يأتي بأمثمة كثيرة ويقوـ بإعرابيا-  8
 
. لـ يتعرض إلى الخبلؼ بيف النحوييف إال ما ندر-  9
 

. كاف يميؿ إلى البصرييف في آرائو النحوية-  10



 ضض 

. استخدـ في شرحو أسموب الشرح والتعميؿ واالحتراز-  11
 

وأخيرًا، فقد تبيف لي مف خبلؿ البحث في مؤلفات المنوفّي أف ىناؾ مخطوطات لـ تحقؽ في 
مواضيع شتى، فيذه دعوة ألولئؾ الميتميف بالعمـ والعمماء أف يشمروا عف ساعد الجد ويقوموا 

. بتحقيؽ ما لـ يحقؽ؛ حتى نغني مكتبتنا العربية بكؿ ما ىو غنّي مفيد
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 1 

 (1)مقدمة الشارح
 زيف الديف جبريؿ

 {أ 2}                                              (2)(نستعيف)بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كبو 
 

وأشيد أف . (5)(لكتاب أسرار العرب)، وفيمنا (4)(األدب)الحمد هلل رب العالميف، الذي ىدانا لمعرفة (3)
 والحساب، والصالة والسالـ عمى (6)(الحشر)ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو، شيادة أدخرىا ليـو 

أشرؼ العرب والعجـ سيدنا محمد الذي اختاره اهلل مف أطير القبائؿ، وأعمى األنساب، وعمى آلو 
 تزيغ ت مف بعد ما كاد(7)(العسرة)األنجاب، وأصحابو، وأنصاره، وأزواجو، الذيف اتبعوه في ساعة 

 .قموب فريؽ منيـ، ثـ تاب
 
 صنفو الشيخ الصالح الولي الزاىد الورع، (9)(فيذا شرح عمى اآلجركمية في أسرار العربية)، (8)(كبعد)

 وأرضاه، وجعؿ جبريؿ  (10)(زيف الديف)شيخ النحاة المنقطع إلى اهلل تعالى في طاعتو ورضاه، ىو 
 . قدير، وباإلجابة جدير، وحسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ(11)(ما يشاء)الجنة منقمبو ومثواه إنو عمى 

 
 
 
 

 
 
* الكالـ

                                                 

 .اجتهدت في وضع العناوين الجانبية، وىي ليست في األصل، فأدخلتها على الشرح للتوضيح    ( (1

 .(جػ)وبو ثقتي، وىي سقطت من : (د)في     ( (2

 .(جػ)وبو ثقتي، وىي سقطت من : (د)في     ( (3

 .اإلعراب: (ب)في    ( (4

 .أسرار أنساب العرب: العبارة (جػ)أسرار لساف اإلعراب، وفي : العبارة (ب)في    ( (5

 .الخطر: (جػ)في   (  (6

 .(ب)   سقطت من (  (7

 .(جػ)    سقطت من ( (8

 .كتاب شرح اآلجرومية ألسرار العربية: العبارة: (جػ)    في ( (9

 .زين الملة والدين: العبارة (جػ)    في ( (10

 .على ذلك: (جػ)و  (ب)  في ( (11



 2 

 
 :(1) (تعريؼ الكالـ)(  1
 
 ."الكالـ ىو المفظ المركب المفيد بالوضع": (2)(قاؿ المؤلؼ)
 

 ىو، اليواء المنضغط (6)، والصوت(5) المشتمؿ عمى بعض الحروؼ(4)(الصكت)، ىو (3)(المفظ): قولو
زيد قائـ، : والمركب يعني ما تركب مف كممتيف؛ إما مف اسميف، نحو.(7)(قارع كمقركع)المنضغط بيف 

                                                 

، تحقيق صبحي رشاد  : ينظر. الكالـ ىو اللفظ المركب المفيد بالوضع *    متن اآلجرومية في علم أصوؿ وفروع العربية، البن آجرـو
 .5ـ، ص1989، القاىرة، 1       عبد الكريم دار الصحافة للتراث،ط

 .زيادة لإليضاح (  (1

  النحوي الشهير أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن داود: والمؤلف ىو. سقطت العبارة جميعها (جػ)قاؿ رحمو اهلل، وفي : (ب) في (  (2
 . ابن آجرـو وقد تقدـ الحديث عنو في قسم الدراسة        

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 سمي الصوت لفظاً لكونو يحدث بسبب رمي الهواء من داخل الرئة إلى خارجها إطالقاً السم السبب على المسبب، فالسبب ىو   ( (4
 ألفية ابن مالك، دار الفكر  شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد األزىري على: ينظر. الرمي والمسبب ىو الصوت        
 .1/20للطباعة والنشر،         

 أو تقديرًا، كالضمائر  (كزيد)الهجائية، والصوت إما أف يكوف مشتمالً على بعض الحروؼ تحقيقاً : (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (5
 حاشية الصباف على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى الباب الحلبي، :  ينظر.المستترة        
 .1/20مصر-القاىرة        

 .(د)، سقط من "وىو أف يقصد المتكلم"  من ىنا حتى قولو ( (6

 كل األصوات قْرع قد يحدث في الهواء عند تصادـ األجراـ، وذلك أف الهواء لشدة لطافتو، :   حدد إخواف الصفا الصوت بقولهم( (7
 وخفة جوىره، وصفاء طبعو، وسرعة حركة أجزائو يتخلل األجساـ كلها، فإذا صدـ جسم جسماً آخر انسل ذلك الهواء، وتدافع         
عامر تامر، : رسائل إخواف الصفا، إعداد وتحقيق: ينظر. إلى جميع الجهات، وحدث منو شكل يصل إلى مسامع الحيواف        

 منشورات 
 والصوت يحدث باندفاع الهواء من الرئتين ومروره بالقصبتين . 3/100ـ، 1995-ىػ1415لبناف -، بيروت1عويدات، ط        
وتحريكو الحباؿ التي يحدث الصوت باىتزازىا، أو ىو األثر السمعي الحاصل من احتكاؾ الهواء بنقطة ما من نقاط الجهاز         
 الصوتي 
 عندما يحدث في ىذه  النقطة انسداد كامل أو ناقص ليمنع الهواء الخارج من الجوؼ من حرية المرور، مثل الباء التي ىي نتيجة         
المحيط في أصوات العربية : ينظر. انسداد كامل في الشفتين، ومثل السين التي ىي نتيجة انسداد ناقص في أطراؼ األسناف        
 ونحوىا 
 ؛ فقو اللغة وخصائص العربية لمحمد المبارؾ، دار الفكر       1/13لناف -، بيروت3وصرفها لمحمد األنطالي، دار الشرؽ العربي، ط        
 عبد : ؛ الملل والنحل، ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق45ـ، ص1981-ىػ1401، 7للطباعة والنشر، ط        
 .3/63. ـ1968-ىػ1387العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاىرة         
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، وتسمى جممة اسمية ألنيا بدئت (2) مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره(1)(فزيد)قائـ، 
 فعؿ ماض زيد فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ : جاء زيد، جاء:باسـ، أو مف فعؿ واسـ نحو

 عمييا (4) يحسف السكوت(3)(تامة)آخره، وتسمى جممة فعمية؛ ألنيا بدئت بفعؿ، والمفيد ما أفاد فائدة 
 .زيد قائـ، وقائـ زيد كما تقدـ: عمييا نحو

 
بالقصد، وىو أف يقصد المتكمـ إفادة السامع، يحترز بو مف كالـ السكراف، والنائـ، وما : بالوضع يعني

                                             .                                  كالمًا في االصطالح؛ ألنو ليس بمقصود(6)(كنحكه) فال يسمى شيء مف ذلؾ (5)[الطيكر]يعمـ مف 
 {ب 2}                                              .                                 بمقصود
 
 

، فال يسمى (9) اإلشارة، ولساف الحاؿ، وحديث النفس، والعقد، والنصب(8)، أخرج"المفظ": (7)وقولو
. (10)شيء مف ذلؾ ونحوه كالمًا؛ ألنو ليس بمفظ

 
 

، أخرج غير المركب، كالكممة الواحدة مثؿ زيد، فال يسمى كالمًا في االصطالح "المركب": (11)كقكلو
. (12)(لعدـ التركيب)

                                                 

 .زيد: (جػ)  في ( (1

 .أعرب قائم: (ب)  في ( (2

 .(ب)  سقطت من ( (3

 شرح ابن عقيل، : ينظر. ال يحسن السكوت عليو، فهو لم يفد إفادة تامة، وبالتالي السامع ينتظر لشيء آخر" إف قاـ زيد: "  فقولك( (4

 .2/14ـ، 1980-ىػ1400مصر، -، القاىرة20مكتبة دار التراث، ط        

 .(جػ)َو  (ب)، والمثبت في   سقط من نسخة األصل( (5

 .(جػ)  سقط من ( (6

 .(جػ)  من ىنا وحتى موضوع معاني حروؼ الخفض سقط من ( (7

 .أخرج غير اللفظ كاإلشارة: العبارة: (جػ)  في ( (8

 .   ألف اإلشارة ولساف الحاؿ وحديث النفس وغيرىا مما ال يتلفظ بو، فخرجت من معنى اللفظ المفيد( (9

  واحترز بقولو لفظ عن نحو الخط والعقد والنصبة واإلشارة فإنها ربما دلت بالوضع على معنى مفرد وليست : يقوؿ ابن الحاجب   ( (10
 .1/4لبناف، -الكافية في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت: ينظر. بكلمات         

 .(ب)  سقطت في ( (11

 فال يدخل تركيب  (زيد أخوؾ): نحو (وىو المركب من كلمتين أسندت إحداىما إلى األخرى)  قصد بالتركيب، تركيب اإلسناد ( (12
 يخبر عنو بكلمة أخرى،  ؛ ألنو ال يفيد حتى(معدي كرب): نحو (وىو أف تأتي بكلمتين فتركبهما وتجعلهما كلمة واحدة)األفراد           
  1/20القاىرة، -بيروت، مكتبة المتنبي-شرح المفصل البن يعيش، عالم الكتب: ينظر. (معدي كرب مقبل): نحو          



 4 

 
 
 

 في االصطالح (1)إف قاـ زيد فال يسمى كالماً : مثؿ. ، أخرج المفظ المركب غير المفيد"المفيد": وقولو
ف]  فالكالـ ما تركب مف كممتيف فأكثر (4)(كلكف يسمى كممان )، (3)(لعدـ الفائدة) كاف لفظًا مركبًا (2)[كا 

 . فأكثر وأفاد، والكمـ ما تركب مف ثالث كممات فأكثر سواء أفاد أو لـ يفد
فزيد ) (5)(كالمفرد ىك الذم ال يدؿ جزؤه عمى جزء معناه)والكممة لفظ وضع لمعنى مفرد كزيد، 

ف قاـ زيد كمـ ال كالـ) كالـ ال كمـ، (6)(قائـ ف قاـ زيد قمت كالـ ال كمـ. (7)(كا  كالقكؿ ىك المفظ ). وا 
المفظ الداؿ عمى معنى، كالمفظ ىك ما يتمفظ بو المساف أك ما في حكمو ميمالن كاف أك مستعمالن، 

. (8)(فيشمؿ زيدان كديزان بخالؼ القكؿ
 

: (9) (أقساـ الكالـ)(  2
 

                                                 

 .6متن اآلجرومية، ص: ينظر. اسم، وفعل، وحرؼ جاء لمعنى: وأقسامو ثالثة    *    

: ، ومن فعل واسم، نحو(زيد قائم): اللفظ واإلفادة، وأقل ما يتألف الكالـ من اسمين، نحو: الكالـ عبارة عما اجتمع فيو أمراف (  (1
قاـ  )

اسم جنس جمعي واحده كلمة، فالكالـ أعم من جهة المعنى النطالقو على المفيد وغيره، وأخص من جهة اللفظ؛  : ، والَكِلم(        زيد
  (قاـ زيد)كالـ لوجود الفائدة، وَكِلم لوجود الثالثة، بل األربعة  (زيد قاـ أبوه):         لكونو ال ينطلق على المركب من كلمتين، فقولك

ـ،  1994، دار الفكر بيروت، 1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن ىشاـ، ج: ينظر. بالعكس (إف قاـ زيد)        كالـ ال َكِلم، وَ 
 .36         ص

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من األصل والمثبت من ( (2

 .ألنو غير مفيد: العبارة: (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(جػ)  سقطت من ( (4

شرح قطر : ينظر. فإف أجزاءه، وىي الزاي، والياء، والداؿ إذا أفردت ال تدؿُّ على شيء مما يدؿ ىو عليو (زيد):   نحو قولك( (5
 الندى 
أحمد شمس الدين، : ؛ ىمع الهوامع للسيوطي، تحقيق13محمد محي الدين عبد الحميد، ص: وبل الصدى البن ىشاـ، تحقيق        

 منشورات 
 .1/20ـ 1998لبناف، -، بيروت1محمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، ط        

 .فقاـ زيد: العبارة (جػ)  في ( (6

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (8

 .زيادة لإليضاح (  (9
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 "اسـ"                : "ثالثة" يتركب منيا (1)(التي)أي أقساـ الكالـ، وىي أجزاؤه : *"كأقسامو": قولو
زيد، ورجؿ، : وح االسـ ما دؿ عمى معنى في نفسو غير مقترف بأحد األزمنة الثالثة ف(2)(كحدٌ ) "اسـ"

. وفرس، وغالـ
 

ضرب، :  وحّد الفعؿ ما دؿ عمى معنى في نفسو مقترنًا بأحد األزمنة الثالثة، نحو"كفعؿ": (3)[قكلو]
 الناصب والجاـز (4)(مف)فعؿ مضارع مرفوع لتجرده : فعؿ ماٍض، يضرب: يضرب، اضرب، ضرب

 {أ 3 }               .(5)(مبني عمى السككف)فعؿ أمر : وعالمة رفعو ضـ آخره، اضرب
 

لى وعف وعمى وفي وىؿ وقد: ، حد الحرؼ ما دؿ عمى معنى في غيره نحو"كحرؼ": قولو . مف وا 
 

 الحرؼ (7)(مف) معنى يحترز بو (6)(لو) يعني أف الحرؼ ال بد أف يكوف "جاء لمعنى": وقولو
.  والضاد مف ضرب مثالً (9)(عمر) لـ يجىء لمعنى كالزاي مف زيد والراء مف (8)[الذم]

إما أف يكوف ذاتًا، أو .  اإلنساف(11)[بو] الذي يتمفظ (10)[ألف] إنما كانت أقساـ الكالـ ثالثة :فائدة
 .حدثًا، أو رابطة بيف الذات والحدث، فالذات ىو االسـ، والحدث ىو الفعؿ والرابط بينيما ىو الحرؼ

 
: والحرؼ عمى قسميف. فال يسمى شيء مف ذلؾ ونحوه حرفًا في االصطالح؛ ألنو لـ يجئ لمعنى

. (13)، وحرؼ المعنى كممة مستقمة(12)(كممة)فحرؼ اليجاء جزء . حرؼ ىجاء، وحرؼ معنى
 

                                                 

 .الذي: (ب)  في ( (1

  .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من نسخة األصل والمثبت في ( (3

 .عن: (ب)  في ( (4

 .(جػ)  سقط من ( (5

 .(جػ)  سقط من ( (6

 .عن : (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقط من نسخة األصل والمثبت في ( (8

 .عمرو: (جػ)  في ( (9

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (أف)  في نسخة األصل ( (10

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقط من نسخة األصل والمثبت في ( (11

 .الكلمة : (ب)  في ( (12

 تابعة للفقرة التي جاءت قبل الفائدة، وىي الفقرة التي تحدث فيها عن " حتى كلمة مستقلة... فال يسمى : "  ىذه الفقرة من قولو( (13
 .فكاف األولى للشارح أف يؤخر الفائدة ويقدـ ىذه الفقرة حتى يكوف الربط بين الفقرتين سليماً  (حد الحرؼ)          
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واعمـ أف تقسيـ الكالـ إلى االسـ والفعؿ والحرؼ، مف باب تقسيـ الكمي إلى أجزائو، وال يشترط أف 
، وتقسيـ الكممة إلى االسـ والفعؿ والحرؼ، مف باب (1)يصدؽ اسـ المقسـ عمى كؿ واحد مف األقساـ

إذ يصح )تقسيـ الكمي إلى جزيئاتو، ومف عالماتو أف يصدؽ اسـ المقسـ عمى كؿ واحد مف األقساـ، 
. (2)(االسـ كممة، كالفعؿ كممة، كالحرؼ كممة: أف يقاؿ

 
 :(3) (عالمات االسـ)(  3

 
، (4) يعني أف االسـ يتميز عف الفعؿ والحرؼ بعالمات منيا الخفض*"فاالسـ يعرؼ بالخفض": قولو

والخفض ىو الجر، إال أف الخفض عبارة الكوفييف، والجر عبارة البصرييف، وىو األفصح، والمراد 
 بزيد، والجر يكوف (5)(مررت): بالجر ىي الكسرة التي يحدثيا عامؿ الجر في آخر االسـ، نحو

جار : فعؿ وفاعؿ، بزيد: مررت بزيد، مررت: بالحرؼ، وباإلضافة، والتبعية، مثاؿ الجر بالحرؼ
  {ب 3}       اسـ؛ ألنو مجرور بالحرؼ: ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسر آخره، وزيد

 مضاؼ، وزيد مضاؼ إليو، والمضاؼ (6)(فالغالـ)غالـ زيد، : ومثاؿ المجرور باإلضافة. وىوالباء
.  إليو مجرور وعالمة جره كسر آخره، وزيد اسـ؛ ألنو مجرور باإلضافة

 
جار ومجرور متعمؽ : فعؿ وفاعؿ، بزيد: مررت بزيد العاقؿ، مررت:  بالتبعية(7)(المجركر)ومثاؿ 

صفة لزيد، والصفة تتبع الموصوؼ في إعرابو، وىو :  العاقؿ(8)(ك)بمررت وعالمة جره كسر آخره، 
. (1)(كالعاقؿ اسـ؛ ألنو مجركر بالتبعية)مجرور وعالمة جره كسر آخره، 

                                                 

  أحمد : ؛ شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين االستراباذي، تحقيق1/14 ؛ شرح ابن عقيل، 1/23كتاب حاشية الصباف :   ينظر( (1

 .1/23السيد أحمد، المكتبة التوفيقية،           
، والباء،  : فاالسم يعرؼ بالخفض، والتنوين، ودخوؿ األلف والالـ، وحروؼ الخفض ىي    *     من، وإلى، وعن، وعلى، وفي، وربَّ

 .  6متن اآلجرومية، ص: ينظر. الواو، والباء، والتاء:           والكاؼ، والالـ، وحروؼ القسم وىي

 .(جػ)  سقطت من ( (2

 .زيادة لإليضاح (  (3

الخفض ضد الرفع، خفضو يخفضو خفضاً، فانخفض واختفض، والخفض والجر واحد وىما في اإلعراب بمنزلة الكسر في البناء  (  (4
في  

 .112-5/111ـ، 2003، بيروت 2لساف العرب البن منظور، دار صادر، ط:          مواصفات النحويين، ينظر

 .(ب)  سقطت من ( (5

 .غالـ: (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .الجر: (ب)  في ( (7

 .(جػ)  سقطت من ( (8
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ف شئت قمت) العاقؿ نعت لزيد، كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو، كىك مجركر كعالمة جره كسر : كا 
. (2)(آخره

 
. (3)وقد اجتمع الجر بالحرؼ، وباإلضافة، وبالتبعية في البسممة

 
 يعني مف عالمات االسـ وجود التنويف في آخره، وحد التنويف نوف ساكنة زائدة لغير (4)"كالتنكيف"

نحك جاء زيده، كرأيت زيدان، كمررت )توكيد، تمحؽ االسـ في آخره، تثبت لفظًا وتسقط خطًا ووقفًا، 
تنويف : وىو عمى أربعة أقساـ. (5)(فزيد في ثالثة األمثمة اسـ لكجكد التنكيف في آخره. بزيدو 
وىو الالحؽ : (7) فيو الالحؽ لبعض األسماء المعربة، كزيد ورجؿ، وتنويف التنكير: (6)(التمكيف)

سيبويو بال تنويف، فإنو عمـ عمى إماـ النحو، : لبعض األسماء المبنية لمفرؽ بيف معرفتيا ونكرتيا نحو
: فيو الالحؽ لجمع المؤنث السالـ نحو: ، وأما تنويف المقابمة(8) وسيبويٍو آخر بالتنويف فإنو نكرة

 {أ 4}                                              .(مسمميف) فإنو في مقابمة نوف (مسمماته )
 

، وعوض عف (9)(غكاش)عوض عف حرؼ نحو، جوار و : وأما تنويف العوض فيو عمى ثالثة أقساـ
مىى شىاًكمىًتوً : كؿ وبعض، قاؿ تعالى: اسـ نحو كؿ إنساف، وعوض عف : أي  (1)قيٍؿ كيؿٌّل يىٍعمىؿي عى

. حينئذ بمغت الحمقوـ، فالتنويف ىنا عوض عف جممة:  أي (2)كىأىنتيـٍ ًحينىًئذو : جممة، نحو قولو تعالى
                                                                                                                                                    

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت العبارة بين القوسين من ( (1

 .وردت العبارة على الحاشية: (ب)  في ( (2

بسم  )ومثاؿ الجر باإلضافة . اسم مجرور وعالمة جره الكسرة: (واسم)حرؼ جر : (فالباء) (بسم)  مثاؿ الجر بالحرؼ ( (3
نعت  (: فالرحمن(: )الرحمن: )ومثاؿ الجر بالتبعية. مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة( اهلل)فلفظ الجاللة : (        اهلل

،  1عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط. د: معاني القرآف وإعرابو للزجاج، شرح وتحقيق: ينظر.        مجرور ألنو تابع
 .1/13؛ أوضح المسالك البن ىشاـ، 43-1/39ـ، 1988-ىػ1408لبناف، -       بيروت

لساف العرب البن منظور،  : ينظر. نوَّنت االسم تنويناً والتنوين ال يكوف إال في األسماء: أف تنوف االسم إذا أجريتو تقوؿ: التنوين (  (4
         14/393. 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت العبارة بين القوسين من ( (5

  ويسمى تنوين األمكنية، وتنوين التمكن، سمي بذلك؛ ألنو لحق االسم ليدؿ على شدة تمكنو في باب االسمية، أي أنو لم  ( (6
 .1/24حاشية الصباف على شرح األشموني : ينظر.         يشبو الحرؼ فيبنى، وال الفعل فيمنع من الصرؼ

 .38أوضح المسالك البن ىشاـ، ص: ينظر. وىو الالحق لبعض المبنيات للداللة على التنكير (  (7

أوضح  : ينظر. تقوؿ سيبوْيِو إذا أردت شخصاً معيناً اسمو ذلك، فغذا أردت شخصاً ما اسمو سيبويو أو استزادًة من حديث ما نوَّنتها (  (8
 .36ص (ت.د)، بيروت، (ط.د)         المسالك البن ىشاـ، دار الفكر للطباعة والنشر 

 استثقلت الضمة على الياء فحذفت، ثم ( غواشيٌ )فأصل الكلمة . (7/41األعراؼ، ) َوِمن فَػْوِقِهْم َغَواشٍ :   المراد قولو تعالى( (9
عبد المنعم فائز مسعد، مطبعة . د: الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، تحقيق: ينظر. حذفت الياء تخفيفاً وعوض عنها بالتنوين        

  المعارؼ، 
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رجؿ وفرس، : ، يعني ومف عالمات االسـ دخوؿ األلؼ والالـ عميو، نحو"ودخوؿ األلؼ والالـ": قولو
.  اسماف لدخوؿ األلؼ والالـ عمييما(3)(فالرجؿ كالفرس)الرجؿ والفرس، : فنقوؿ فييما

. ، أف الالـ وحدىا ىي حرؼ التعريؼ، واليمزة زائدة اجتمبت لتعذر النطؽ بالساكف(4)ومذىب سيبويو
 

ًإفَّ :  مثاؿ األلؼ والالـ لتعريؼ الجنس(6)(التعريؼ الجنسي): (5)واأللؼ والالـ عمى ستة أقساـ
ٍسرو  نسىافى لىًفي خي ٍمنىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى :  الذكري نحو(8)(لتعريؼ العيد) ومثاؿ التي . (7)ااًٍ كىمىا أىٍرسى

ى ًفٍرعىٍكفي الرَّسيكؿى ،رىسيكالن  الذي، والتي، : ، ومثاؿ الزائدة الالزمة التي في الموصوالت نحو (9) فىعىصى
:  والذيف، والالتي، ومثاؿ الزائدة غير الالزمة كبنات األوبر أصمو بنات أوبر في قوؿ الشاعر

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

 .46ص. ـ1989-ىػ1410،  القدس، 1ط        

 .17/84  اإلسراء، ( (1

 .56/84  الواقعة، ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

        ،2عبد السالـ محمد ىاروف، مكتبة الخانجي بالقاىرة، دار الرفاعي بالرياض، ط: الكتاب لسيبويو، تحقيق وشرح:   ينظر( (4
 .4/147؛ 3/325؛ َو 2/7. ـ1982-ىػ 1402        

 .ذكر األقساـ كلَّها ثم بدأ بشرحها (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 أو الستغراؽ خصائص األفراد، نحو  (4/28النساء، ) َوُخِلَق اإِلنَساُف َضِعيفاً :   أؿ الجنسية إما أف تكوف الستغراؽ األفراد، نحو( (6
 مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر. (واهلل ال أتزوج النساء): الكامل في ىذه الصفة، أو لتعريف الماىية، نحو: أي (زيد الرجل علماً )       
 .1/62. ـ1989 -ىػ1419بيروت، -، صيدا1محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ط: تحقيق       

 .103/2  العصر، ( (7

  ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنػََّها َكوَْكٌب ُدرِّريٌّي :   أؿ العهدية ىي ما يكوف مصحوبها معهوداً ذكرياً، نحو( (8
 اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم : أو معهوداً حضورياً، نحو. (9/40التوبة، ) ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغارِ : أو معهوداً ذىنياً، نحو. (24/35النور، )        
 .1/61 المصدر نفسو،: ينظر. (5/30المائدة، ) ِديَنُكمْ         

 .16،15/73  المزمل، ( (9
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لىقىٍد نىيىٍيتيؾى عىٍف بىناًت األىٍكبىرً                           -1                       الكامؿ  (1) كى
 

.  كالعباس، والنعماف، والفضؿ(2)(لممح الصفة)ومثاؿ التي 
 كالعقبة، والمدينة، والكتاب، عمى عقبة إيميا، ومدينة الرسوؿ أو كتاب اهلل أو (3)(لمغمبة)ومثاؿ التي 
. (4)(فكٌؿ ما دخؿ عميو األلؼ فيك اسـ). كتاب سيبويو

 
 (5)"مف": ، يعني مف عالمات االسـ دخوؿ حروؼ الخفض عميو وىي"كحركؼ الخفض": قولو

فعؿ وفاعؿ، مف البصرة :  سرت،(سرت مف الككفة إلى البصرة)ومعانييا ابتداء الغاية في المكاف نحو 
                                                 

  ىذا عجز بيت من الكامل، مجهوؿ القائل، وتماـ البيت ( (1
.                              َوَلَقْد َجنَػْيُتَك َأْكُمؤاً َوَعساِفالً      ولقد نًهيُتَك عن بنات اأَلْوبَرِ 

الكْمأُة واحدىا َكْمء، والجمع أكُمٌؤ وكمأة وىي نبات يُنقُض  : أعطيت، أكمؤ: جنيت لك، أي: جنيتك:        اللغة
كمأة صغار مزغبة كلوف  : بنات األوبر. جمع عسقوؿ وىو نوع من الكمأة: عساقل.        األرض، فيخرج كما يخرج الُفطر

.        التراب
علم على نوع من الكمأة   (بنات األوبر)على العلم مضطرًا؛ ألف  (أؿ)حيث زاد  (بنات األوبر):        الشاىد في قولو

.  فزادىا الشاعر ىنا للضرورة (أؿ)العلمية، و: فراراً من اجتماع معّرفين (أؿ)       رديء، والعلم ال تدخلو 
؛ لساف العرب البن  1/181؛ شرح ابن عقيل 1/63؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 1/169شرح األشموني :       ينظر

جودة محمد مبروؾ، مكتبة الخانجي : ؛ اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ لألنباري، تحقيق ودراسة3/233، (وبر)      منظور، مادة 
 بالقاىرة، 

 ، القاىرة، 2محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، ط: ؛ المقتضب للمبرد، تحقيق273ـ، ص1،2002ط     
، بيروت، 2 تعليق عبد المنعم خليل إبراىيم، دار الكتب العلمية، ط؛ إعراب القرآف للنحاس،4/48ـ، 1979-ىػ1399      
 ،1إبراىيم محمود عبد اهلل أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط: ؛ المنصف البن جني، تحقيق5/109 .ـ2004     
، (ت.ال)عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية، أماـ الباب األقصر، : ـ؛ الخصائص البن جني، تحقيق1954-ىػ1373     

3/41. 

الداخلة على علم منقوؿ من مجرٍد صالح لها ملموح أصلو، ويتوقف ىذا النوع على السماع، فال يجوز في   (أؿ)  وىي ( (2
 .1/63مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر. محمد ومعروؼ وأحمد:         نحو

ابن عمر وابن عباس وابن مسعود،  :   قد يغلب بعض األسماء الشائعة على أحد المسمين بو، فيصير علماً لو بالغلبة، نحو( (3
.          فإنها غلبت على العبادلة دوف من عداىم من أبناء آبائهم فهي أعالـ بغلبة االستعماؿ، وليست أعالماً بحسب الوضع

 .11ـ، ص1993لبناف، -، بيروت1علي بو ملحم، دار مكتبة الهالؿ، ط: المفصل للزمخشري، قدـ لو وبوبو:         ينظر

 .(جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (4

:  ولبياف الجنس، نحو قولو تعالى (10/، العنكبوت8/البقرة) َوِمَن النَّاِس َمن يَػُقوؿُ : للتبعيض، نحو قولو تعالى (ِمنْ )  تأتي ( (5
 فَاْجَتِنُبوا 
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 اسـ لدخوؿ {ب 4}             :  جار ومجرور متعمؽ بسرت وعالمة جره  كسر آخره، والبصرة
.  حرؼ الجر عمييا وىو مف

 
سرت إلى الكوفة، سرت فعؿ وفاعؿ، إلى : انتياء الغاية في المكاف، نحو:  ومف معانييا(1)"إلى"ومنيا 

اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عمييا : الكوفة جار ومجرور متعمؽ بسرت وعالمة جره كسر آخره، والكوفة
فعؿ وفاعؿ، : رميت. رميت عف القوس:  ومف معانييا البعد والمجاوزة، نحو(2)"عف"ومنيا . وىي إلى

جار ومجرور متعمؽ برميت وعالمة جره كسر آخره، والقوس اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو : عف القوس
فعؿ وفاعؿ، : عموت عمى السطح، عموت: ، ومف معانييا االستعالء، نحو(3)"عمى"ومنيا . وىو عف

جار ومجرور متعمؽ بعموت وعالمة جره كسر آخره، والسطح اسـ لدخوؿ حرؼ الجر : عمى السطح
 .عميو وىو عمى

                                                                                                                                                    

  ّ َ لَمْسِجٌد ُأسِّرَس َعَلى التػَّْقَوى ِمْن َأوَِّؿ يَػْوـٍ : والبتداء الغاية في الزماف، نحو قولو تعالى (3/الحج) الرِّرْجَس ِمَن اأْلَْوثَافِ         
أف يكوف المجرور بها : أحدىما: عند البصريين إال بشرطين( من)ما جاءني من أحد، وال تزاد : ، وتأتي زائدة نحو(108/التوبة)        
 نكرة، 
نْػَيا ِمَن اآلِخَرةِ : ، نحو قولو تعالى(بدؿ)وتأتي بمعنى . والثاني أف يسبقها نفي أو شبهة كالنهي واالستفهاـ            أي َأَرِضيُتم بِاْلَحَياِة الدُّ
؛ شرح 202-200؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص183-1/182المقتضب للمبرد، : ينظر. (38/التوبة)بدؿ اآلخرة          
 اللمع 

 ؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 87ـ ص2000-ىػ1420، 1رجب عثماف رجب، مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط: للواسطي، تحقيق         
 .16-3/15؛ شرح ابن عقيل 350 -1/349         

ـَ : أيضاً انتهاء الغاية في الزماف، نحو قولو تعالى (إلى)  ومن معاني ( (1 ، نحو (المعية)ومن معانيها  . (187/البقرة) ثُمَّ َأِتمُّوْا الصِّرَيا
 قولو 

 َواأْلَْمرُ : مرادفة الالـ، نحو قولو تعالى: ومن معانيها. مع أموالكم: ؛ أي(2/النساء) َوالَ تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ : تعالى        
ا َيْدُعونَِني ِإلَْيوِ  َربِّر السِّرْجنُ : موافقة عند، كقولو تعالى: ومن معانيها. (23/النمل) أي لك ِإلَْيكِ           ؛ أي عندي َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّ

 .2/17؛ شرح التصريح لألزىري 206-205الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص: ينظر. (33/يوسف)        

، نحو قولو (بَػْعد)وتأتي بمعنى  (38/محمد) َوَمن يَػْبَخْل فَِإنََّما يَػْبَخُل َعن نػَّْفِسوِ :   ومن معانيها أيضاً االستعالء، نحو قولو تعالى( (2
 : تعالى

         ٍلَتَػرَْكُبنَّ طََبقاً َعن طََبق (19/االنشقاؽ) .وتأتي للتعليل، نحو قولو تعالى : ََوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلَهِتَنا َعن قَػْوِلكألجل :  ؛ أي 
أجب : وتأتي للبدؿ، نحو قولك. (3/النجم) َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى: وتأتي بمعنى الباء، نحو قولو تعالى. (53/ىود)قولك          
 عني؛ 

 ؛ 203؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص1/168؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 88شرح اللمع للواسطي ص: ينظر. بدالً مني: أي         
 ـ،2002-ىػ1422لبناف، -، بيروت1محمود محمد نصار، دار الكتب العلمية، ط: لوراؽ، تحقيق علل النحو          
 .292-291 ص         

: ينظر. (15/القصص)في حين غفلة : ؛ أيَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلةٍ : ، نحو قولو تعالى(في)أيضاً بمعنى  (على)  وتأتي ( (3
 علل 

 .3/23؛ شرح ابن عقيل 297النحو للوراؽ ص        
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جار : فعؿ وفاعؿ، في العمـ: ، ومف معانييا الظرفية، نحو نظرت في العمـ، نظرت(1)"في" ومنيا 

ومنيا . ومجرور متعمؽ بنظرت وعالمة جره كسر آخره، والعمـ اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو وىو في
أف يكوف لفظيا ُمّصدرًا، ومجرورىا : ، ومف معانييا التقميؿ، وتكوف حرؼ جر بثالثة شروط(2)"ريبٌ "

 عميو، (مقدـ)جار ومجرور متعمؽ بمقيتو :  لقيتو، رجؿ(3)(رجؿ)رب : منكرًا وعامميا مؤخرًا، نحو
. فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ: وىو رب، ولقيتو. وعالمة جره كسر آخره، ورجؿ اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو

جار ومجرور : فعؿ وفاعؿ، بالقمـ: كتبت بالقمـ، كتبت: ، ومف معانييا االستعانة، نحو(4)"الباء"ومنيا 
مذ )ومنيا . متعمؽ بكتبت وعالمة جره كسر آخره، والقمـ اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو وىو الباء

ذا استعمال حرفيف ال يجراف اسـ (5)(كمنذ ، وعّدىا المصنؼ ىنا حرفيف، ويستعمالف اسميف أيضًا وا 
  {أ 5}                : نحو: زماف، فإف كاف الزماف  حاضرًا كانا بمعنى في

 
 

جار ومجرور :  يومنا منذفعؿ وفاعؿ ومفعوؿ بو،: نافية، رأيتو: ما رأيتو منذ يومنا، أي في يومنا، ما
مضاؼ، نا مضاؼ إليو والمضاؼ إليو مجرور محمو : متعمؽ برأيتو وعالمة جره كسر آخره، ويوـ

فعؿ وفاعؿ : نافية، رأيتو: وكذلؾ منذ شير، ما. الجر، ويـو اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو وىو مذ
جار ومجرور متعمؽ برأيتو وعالمة جره كسر آخره، أي مف شير، وشير اسـ : ومفعوؿ بو، منذ شير

. لدخوؿ حرؼ الجر عميو وىو منذ، وكذلؾ مذ
 
 

                                                 

ـٍ :   وىي تأتي للظرفية المكانية والزمانية، فالزمانية نحو قولو تعالى( (1  :، وأما المكانية فنحو قولو تعالى(54/األعراؼ) ِفي ِستَِّة َأيَّا
         ََوُىْم ِفي اْلُغُرفَاِت آِمُنوف (37/سبأ)وتأتي للسببية، نحو قولو تعالى ، : ٌَعِظيمٌ  َ َمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِو َعَذاب ؛ أي بسبب
 ما 

 شرح : ينظر.  (38/ األعراؼ)مع أمم : ؛ أياْدُخُلوْا ِفي ُأَممٍ : ، وتأتي للمصاحبة، نحو قولو تعالى(14/النور)أفضتم فيو         
 .204؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص14-4/13التصريح للشيخ خالد          

 ؛ 1/427الكتاب لسيبويو : ينظر. ، فذىب الكوفيوف إلى أنو اسم، وذىب البصريوف إلى أنو حرؼ جر"رب"  اختلف النحويوف في ( (2
 .319؛ اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ لألنباري ص3/57المقتضب للمبرد          

 .رجل كريم (ب)  في ( (3

 ؛ وتأتي للتعويض، نحو قولو (17/البقرة)؛ أي أذىبو َذَىَب الّلُو بُِنورِِىمْ :   وللباء معاف أخرى، فهي تأتي للتعدية، نحو قولو تعالى( (4
؛ وتأتي (6/المائدة) َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكمْ : ؛ وتأتي لإللصاؽ، نحو قولو تعالى(20/يوسف) َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخسٍ : تعالى        

 للسببية، 
 شرح التصريح للشيخ خالد : ينظر. (160/النساء) فَِبظُْلٍم مِّرَن الَِّذيَن َىاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيِّرَباٍت ُأِحلَّْت َلُهمْ : نحو قولو تعالى       
 .296؛ علل النحو للوراؽ ص13- 2/12       

 .وىذاف الحرفاف لم يردا في متن اآلجرومية. (جػ)َو  (ب)  سقط الحديث عن مذ ومنذ في ( (5
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قاـ :  ويكوف حرؼ جر عمى األكثر، ويكوف فعاًل معناه استثناء، فنقوؿ إذا كانت حرفاً (1)"حاشا": ومنيا
جار : فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، حاشا زيد: فعؿ ماض، القوـ: القـو حاشا زيد، قاـ

 .ومجرور متعمؽ بقاـ وعالمة جره كسر آخره، وزيد اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو وىو حاشا
 

فعؿ ماض، : قاـ القـو خال زيد، قاـ:  وتكوف حرؼ جر أيضًا، كما تكوف فعاًل، فنقوؿ(2)"خال": ومنيا
جار ومجرور : حرؼ جر معناه استثناء، زيد: فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، خال: القوـ

 .بخال وعالمة جره كسر آخره، وزيد اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو وىو خال
 
 

فعؿ : قاـ. قاـ القـو عدا عمرو:  وتكوف حرؼ جر أيضًا، كما تكوف فعاًل، فنقوؿ(3)"عدا": ومنيا
جار ومجرور متعمؽ بقاـ : فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عدا عمرو: ماض، القوـ

. وعالمة جره كسر آخره، وعمرو اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو وىو عدا
 
 

           {ب5}  مبتدأ والمبتدأ :زيد كالقمر، فزيد: ، نحو(1)(التشبيو) (4)[معانييا] ومف "الكاؼ": ومنيا
 رفع خبر لممبتدأ وىو زيد ألف (2)(محؿ)جار ومجرور في : مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كالقمر

                                                 

 َو  (حاشا): وىو لم يرد في متن اآلجرومية، وحاشا ىذه يجوز فيها ثالث لغات (د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط الحديث عن حاشا في ( (1
 في االستثناء فعل ماض، وذىب البصريوف إلى أنو حرؼ جر، وذىب  (حاشا)،  وقد ذىب الكوفيوف إلى أف (حشى)َو  (حاشى)        
؛ 241؛ اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ لألنباري ص4/391المقتضب للمبرد : ينظر. المبرد إلى أنو يكوف فعالً ويكوف حرفاً          
 الفضة 
 .162المضيئة ألحمد بن زيد ص         

النصب على أنها فعل، والجر على أنها حرؼ جر،  (بخال)، ويجوز في المستثنى (د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط الحديث عن خال في ( (2
 فإف 

: المصدرية تعين النصب، نحو قوؿ لبيد (ما)دخلت عليها         
                          أال كلُّ شيٍء ما خال اهلَل باطُل      وَكلُّ نعيٍم ال َمحاَلَة زاِئُل 

 . وىو لم يرد في متن اآلجرومية162الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص:         ينظر

وىو لم يرد في . نفس المكاف: ينظر. (خال)ما ينطبق على  (عدا)، وينطبق على (د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط الحديث عن عدا في ( (3
 متن 

 .اآلجرومية        

 َواذُْكُروُه َكَما : وللكاؼ معاف أخرى ومنها التعليل، نحو قولو تعالى.   ما بين المعقوفتين سقط من األصل، والمثبت تقديٌر مني( (4
 كخير؛ : كيف أصبحت؟ فقاؿ: (وىو رؤية بن العجاج)وتأتي لالستعالء، قيل لبعضهم . (98/البقرة)لهدايتو إياكم : ؛ أيَىَداُكمْ         
 : ينظر. (11/الشورى)ليس لو اسم : ؛ أيلَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ : وتأتي للتوكيد، وىي الزائدة، نحو قولو تعالى. على خير: أي        
 2/16؛ شرح التصريح للشيخ خالد 225-1/224حاشية الصباف         
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زيٌد كائف أو : الجار والمجرور، والظرؼ إذا وقعا خبرًا لممبتدأ يتعمقاف بمحذوؼ وجوبًا ىو الخبر تقديره
 .زيد كالبدر: ومثمو. (3) استقر

 
مبتدأ مرفوع : الماؿ لزيد، الماؿ:  فمثاؿ الممؾ(4)الممؾ واالختصاص:  ومف معانييا"الالـ": ومنيا

 رفع خبر لممبتدأ، وىو متعمؽ (6)(محؿ)جار ومجرور في :  وعالمة رفعو ضـ آخره، لزيد(5)(باالبتداء)
ومثاؿ االختصاص، ويعبر عنو . الماؿ كائف أو استقر لزيد: (7)(تقديره)بمحذوؼ وجوبًا ىو الخبر، 

جار : مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، لمدار: الباب لمدار، الباب: باالستحقاؽ، نحو
الباب كائف أو : ومجرور في محؿ رفع خبر لممبتدأ وىو متعمؽ بمحذوؼ وجوبًا ىو الخبر، تقديره

 .استقر لمدار
 

 واهلل (8)"الكاك" يعني مف عالمات االسـ دخوؿ حروؼ القسـ عميو، منيا "كحركؼ القسـ": قولو
جواب القسـ، : اقسـ باهلل، ألغزوفَّ : جار ومجرور متعمؽ بفعؿ محذوؼ تقديره: ألغزوفَّ قريشًا، واهلل

.  وعالمة نصبو فتح آخره(9)(مفعكؿ بو كىك منصكب): قريشاً 
 

                                                                                                                                                    

 .بعدىا (ب)قبل األمثلة، وفي  (جػ)ذكر أركاف التشبيو، حيث ذكرىا في : (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .موضع: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

الشارح يجمع في شرحو بين إعرابين لشبو الجملة، فمرة يعربها متعلقة بمحذوؼ خبر، كالمثاؿ الوارد ىنا، ومرة يعربها جار  (  (3
ومجرور في  

        محل، والصواب قولو متعلق بمحذوؼ، فالخبر متعلق بمحذوؼ وليس بشبو جملة، وقد درج بعض المحدثين على إعرابو بالصيغة 
الثانية  

؛  1/3ـ، 1926، بيروت 2الكشاؼ للزمخشري، دار إحياء التراث العربي، ط: ينظر.         من غير أف يبينوا أنو متعلق بمحذوؼ
 .1/73ـ،1999، بيروت، 7       إعراب القرآف الكريم وبيانو لمحي الدين الدرويش، دار ابن كثير ودار الطباعة، ط

  ِإْذ قَاَؿ رَبُّكَ : التعدية، نحو قولو تعالى:   ىذاف المعنياف أكثُر استعمااًل، وقد عّد بعض النحويين ثالثة عشر معنى لاّلـ ومنها( (4
زائدة، نحو قولو  ، والتوكيد، وىي(19/الحديد) لَِئالَّ يَػْعَلَم َأْىُل اْلِكَتابِ : ، والتعليل، نحو قولو تعالى(71/ص) لِْلَماَلِئَكةِ         
   :تعالى
       َرِدَؼ َلُكم199؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص1/39المقتضب للمبرد : ينظر. ، وغيرىا(72/النمل)ردفكم : ، أي. 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (5

 .موضع: (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .تقدير الكالـ: (جػ)َو  (ب)  في ( (7

؛ علل النحو 2/319المقتضب للمبرد : ينظر. (واهلل):   وىي أكثر استعماالً في القسم؛ وىي ال تدخل إال على الظاىر، نحو( (8
 للوراؽ 
 .301ص         

 .(د)والمفعوؿ بو منصوب، وىي سقطت من :(جػ)َو  (ب)  في ( (9
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جار ومجرور متعمؽ بفعؿ محذوؼ تقديره اقسـ باهلل، : باهلل ألفعمف، باهلل:  نحو(1)[الباء]: ومنيا
. جواب القسـ: ألفعمف

 
ىًكيدىفَّ ": نحو: (2)(التاء)ومنيا  جار ومجرور متعمؽ بفعؿ محذوؼ تقديره أقسـ، : ، تاهلل(3)"تىالمًَّو ألى
جواب القسـ، وال تجر التاء إال لفظ الجاللة، نحو تاهلل كما تقدـ، وتجر رب مضاؼ إلى : ألكيدف

  {أ 6} :      جار ومجرور متعمؽ  بفعؿ محذوؼ تقديره: ترب الكعبة ألفعمف، ترب: الكعبة، نحو
مضاؼ، والكعبة مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور : أقسـ ترب، وعالمة جره كسر آخره، ورب

جواب القسـ والقسـ ال بد لو مف : وعالمة جره كسر آخره، ورب اسـ لدخوؿ حرؼ الجر عميو، ألفعمف
. (4)جواب

 
 :(5) (عالمات الفعؿ)(  4
 

 منيا قد، وقد، (6)[بعالمات]، يعني أف الفعؿ يتميز عف االسـ والحرؼ *"كالفعؿ يعرؼ بقد": قولو
مثاؿ دخوليا عمى . تدخؿ عمى الماضي والمضارع، فتدخؿ عمى الماضي دالة عمى التحقيؽ والتقريب

فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة : فعؿ ماض، زيد: حرؼ تحقيؽ، قاـ: قد قاـ زيد، قد: الماضي لمتحقيؽ
يعني تقريب )، (7)(كمثاليا لمتقريب في الماضي)فعؿ ماض لدخوؿ قد عميو، : رفعو ضـ آخره، وقاـ
حرؼ تقريب، يقرب الماضي مف الحاؿ، : قد. قد قامت الصالة: (1)(نحك)، (8)(الماضي مف الحاؿ

                                                 

أقسمت باهلل، : ، والباء تدخل على الظاىر والمضمر، نحو(جػ)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقط من األصل وىي مثبتة في ( (1
 وأقسمت 
 .29الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. بك اللهم        

 .2/319المقتضب للمبرد: ينظر. (57/األنبياء) َوتَاللَِّو أَلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكم: إال على اسم اهلل تعالى، نحو (التاء)  ال تدخل ( (2
 .21/57  األنبياء، ( (3

 .6متن اآلجرومية، ص: ينظر. والفعل يعرؼ بقد، والسين، وسوؼ، وتاء التأنيث الساكنة   *    

 شرح مغني اللبيب : ينظر. (33/1األحزاب، ) يَا َأيػَُّها النَِّبيُّ :   لم يذكر الشارح النداء على أنو عالمة من عالمات االسم، نحو( (4
 عالمة من  (اإلسناد إليو) كما أنو لم يذكر 1/39؛ حاشية الصياف على شرح األشموني 1/20؛ شرح ابن عقيل 30البن ىشاـ ص        
 ؛ شرح مغني 1/40حاشية الصباف  :ينظر. اسم أسند إليو: فعل وىو مسند، وزيد: فقاـ (قاـ زيد): عالمات اإلسم، نحو قولنا        
 .1/33اللبيب البن ىشاـ          

 .زيادة لإليضاح (  (5

 .(جػ)َو  (ب)، وىي مثبتة في (د)  ما بين المعقوفتين سقط من األصل، ومن ( (6

 ."ومثاؿ دخولها في الماضي للتقريب: "(جػ)َو  (ب) العبارة بين القوسين وردت في ( (7

 مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر. اختص بالقريب (قد قاـ): فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد، فإف قلت (قاـ زيد):   تقوؿ( (8
        1/195. 
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فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، :  والتاء عالمة التأنيث، والصالة(2)فعؿ ماض: وقاـ
تدخؿ عمى المضارع دالة عمى التحقيؽ والتقميؿ، مثاليا  (4)(كقد).  لدخوؿ قد عميو(3)(ماض)وقاـ فعؿ 

ـي المَّوي : التحقيؽ (في)في المضارع   (6)[مرفكع]فعؿ مضارع : حرؼ تحقيؽ، يعمـ: ، قد (5)قىٍد يىٍعمى
، وعالمة رفعو ضـ آخره، يعمـ فعؿ مضارع مرفوع لدخوؿ قد عميو، : لتجرده عف الناصب والجاـز

.  فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، ويعمـ فعؿ مضارع لدخوؿ قد عميو(7)(اهلل)
مرفكع )فعؿ مضارع : ، يجود(9)(تقميؿ)حرؼ :  قد يجود البخيؿ، قد(8)(كمثاليا لمتقميؿ في المضارع)

فاعؿ   {ب 6}        : (11)(البخيؿ) (10)(لتجرده مف الناصب كالجاـز كعالمة رفعو ضـ آخره
.  مرفوع لدخوؿ قد عميو(12)(مضارع)فعؿ : والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، ويجود

 

، يعني ومف عالمات الفعؿ دخوؿ السيف عميو، ومعناىا االستقباؿ وتختص (14)"كالسيف": (13)(قكلو)
مرفكع لتجرده )فعؿ مضارع : حرؼ استقباؿ، يقوـ:  السيف(15)(سيقـك)سيقـو زيد، : بالمضارع، نحو

 .فعؿ مضارع لدخوؿ السيف عميو:  ويقوـ(16)(مف الناصب كالجاـز كعالمة رفعو ضـ آخره
 

، يعني ومف عالمات الفعؿ دخوؿ سوؼ عميو، ومعناىا االستقباؿ والتنفيس، (1)"كسكؼ: "(17)(قكلو)
فعؿ مضارع : حرؼ استقباؿ وتنفيس، يقوـ: سوؼ. سوؼ يقـو زيد: وتختص بالمضارع أيضًا، نحو

                                                                                                                                                    

 .لقولك: (جػ)  في ( (1

 ."وقاـ فعل ماض لدخوؿ قد عليو: "(ب)  في ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .(جػ)  سقطت من ( (4

 .24/63  النور، ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقط من األصل والمثبت في ( (6

 .االسم الكريم: (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .(ومثاؿ دخولها في المضارع للتقليل) (جػ)َو  (ب)، وىي في (د)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (8

  َقْد يَػْعَلُم َما َأنُتْم َعَلْيوِ : ، وتقليل متعلقو، نحو قولو تعالى"قد يصدؽ الكذوب: "تقليل وقوع الفعل، نحو:   التقليل على ضربين( (9
 .1/197مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر. أي ما ىم عليو ىو أقل من معلوماتو سبحانو. (24/64النور،)        

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (10

 .(ب)  سقط إعراب البخيل من ( (11

 .(جػ)  سقطت من ( (12

 .(ب)  سقطت من ( (13

 ، وذىب البصريوف إلى أنها أصٌل (سوؼ)أصلها  (سأفعل):   ذىب الكوفيوف إلى أف السين التي تدخل على الفعل المستقبل، نحو( (14
 .1/159؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 515اإلنصاؼ لألنباري ص: ينظر. بنفسها          

 .(جػ)  سقطت من ( (15

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (16

 .(ب)  سقطت من ( (17
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عالمة رفعو و  مرفوعفاعؿ والفاعؿ: مرفوع لتجرده مف الناصب والجاـز وعالمة رفعو ضـ آخره، زيد
. فعؿ مضارع لدخوؿ سوؼ عميو: ضـ آخره، ويقوـ

 

، يعني ومف عالمات الفعؿ، قبولو تاء التأنيث الساكنة في آخره، ويختص "وتاء التأنيث الساكنة": قولو
فاعؿ، والفاعؿ مرفوع : عالمة التأنيث، وىند: فعؿ ماض، والتاء: قامت ىند، قاـ: بالماضي، نحو

. (2) فعؿ ماٍض لقبولو تاء التأنيث الساكنة في آخره: وعالمة رفعو ضـ آخره، وقاـ
 :(3) (عالمة الحرؼ)(  5
 

، يعني أف الحرؼ ال يقبؿ شيئًا مف *"كالحرؼ ما ال يصمح معو دليؿ االسـ كال دليؿ الفعؿ": قولو
 .(5)ي، كما قاؿ الحرير(4)فترؾ العالمة لو عالمة. عالمات األسماء، وال شيئًا مف عالمات األفعاؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

 مغني : ينظر.(93/5الضحى،) َوَلَسْوَؼ يُػْعِطيَك رَبَُّك فَػتَػْرَضى:   تنفرد سوؼ عن السين بدخوؿ الالـ عليها، نحو قولو تعالى( (1
 .1/159اللبيب البن ىشاـ           

قسم يختص بالدخوؿ على الماضي وىو تاء التأنيث   (أ: يالحظ أف المؤلف والشارح قد ذكرا ثالثة أقساـ لعالمات الفعل (  (2
وقد تركا عالمة فعل  . وقسم يشترؾ بينهما وىو قد( وقسم يختص بالدخوؿ على المضارع وىي السين وسوؼ، ج (          الساكنة، ب

، فإف ىذه  (انظر)، و(اكتب)، و(اقعد)، و(ُقم):          األمر  وىي داللتو على الطلب، مع قبولو ياء المخاطبة، أو نوف التوكيد، نحو
، أو مع  (اقعدي)، و(قومي):          الكلمات دالة على طلب حصوؿ القياـ، والقعود، والكتابة، والنظر، مع قبولها ياء المخاطبة في نحو

 .(انُظَرفَّ )و (اكُتَبنَّ ):          قبولها نوف التوكيد في نحو

 .6متن اآلجرومية، ص: ينظر. والحرؼ ما ال يصلح معو دليل االسم وال دليل الفعل  *      

 .زيادة لإليضاح (  (3

، ط:   ينظر( (4  .12ـ، ص2003-ىػ1424لبناف، -، بيروت1شرح ملحة اإلعراب للحريري، دار ابن حـز

 سنة  (بليدة فوؽ البصرة)  ىو القاسم بن علي بن محمد بن عثماف البصري، أديب، لغوي، نحوي، ناظم، ناثر، ولد بالمشاف ( (5
 ىػ، ونسبتو إلى عمل الحرير أو بيعو، وقرأ األدب على أبي القاسم الفضل ابن محمد القصابي 516ىػ، وتوفي بالبصرة سنة 443        
 بغية الوعاة للسيوطي، : ينظر. ، ملحة اإلعراب، درة الغواص في أوىاـ الخواصيمقامات الحرير: ومن تصانيفو .البصري        
  ؛ األعالـ للزركلي، 27-3/23 ـ،2004، بيروت، 1 المكتبة العصرية، ط؛ أنباه الرواه لجماؿ الدين القفطي،2/259        
 .2/645؛ معجم المؤلفين لرضا كّحالة، 5/177-178        
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* باب ااعراب
 
 :(1) (معنى ااعراب كأمثمتو في الفعؿ كاالسـ)(  1
 

. معنى في المغة ومعنى في االصطالح: اإلعراب لو معنياف
 

كفي )بيَّنو   {أ 7}  والبياف، يقاؿ أعرب فالنًا ما في ضميره إذ (3)(التغيير) :(2)(المغة)فمعناه في 
. (5)( أم تبيف رضاىا بصريح النطؽ(4)"الثيب تعرب عف نفسيا"الحديث 

 
تغيير أكاخر الكمـ الختالؼ العكامؿ الداخمة عمييا  (6)(ىك: "كفي االصطالح، كما قاؿ المصنؼ)
 والفعؿ المضارع، ألف اإلعراب ال (2)(المتمكف)االسـ  (1)(ىك)والمراد بالكمـ ىنا . (7)"(لفظان أك تقديران )

                                                 

 7متن اآلجرومية، ص: ينظر. تغيير أواخر الكلم الختالؼ العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً : اإلعراب ىو   *    

 .زيادة لإليضاح (  (1

 . 10/30 ،(عرب: مادة)لساف العرب البن منظور،:   ينظر( (2

 .الكشف: (د)  في ( (3

محمد : سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: ينظر". الثيُب تعرب عن نفسها، والبكر رضاىا صمتها: "  تماـ الحديث( (4
 فؤاد 

 .4/192القاىرة، ؛ مسند اإلماـ أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، 1/62لبناف، -عبد الباقي، دار الفكر، بيروت        

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6

  (جاء الفتى): ، والمقدر في نحو قولك(مررت بزيدٍ )َو  (رأيت زيداً )َو  (جاء زيدٌ ):   يظهر التغيير اللفظي فيما صح آخره، نحو قولك( (7
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إلى  (3)(الجر)خرىما، وىو االنتقاؿ مف الرفع إلى النصب إلى أواال يكوف إال فييما، وتغيير 
فاعؿ والفاعؿ مرفوع : فعؿ ماض، وزيد: (6)(فجاء) زيد، (5)(جاء): ، أال ترى إلى قولؾ(4)(الجـز)

رأيت زيدًا، فزيدًا الذي كاف مرفوعًا صار : وعالمة رفعو ضـ آخره، فإذا أدخمت عميو الناصب نحو
 مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب: فعؿ وفاعؿ، زيداً : رأيت.  رأيت زيداً (7)(فنقكؿ)منصوبًا برأيت، 

فإذا أدخمت عميو الباء المتعمقة بالفعؿ صار مجرورًا، فتغييره مف . ، وعالمة نصبو فتح آخره(8)(أبدان )
. الرفع إلى النصب إلى الجر الختالؼ العوامؿ ىو اإلعراب

 
. "جاء ورأيت": ، ما كاف مثؿ(9)(بالعكامؿ)والمراد 

 
 في (10)(بو ممفكظان )، يعني، اإلعراب يكوف ممفوظًا بو، ويكوف مقدرًا فيكوف "لفظان أك تقديران ": وقولو

. جاء زيٌد، ورأيت زيدًا، ومررت بزيدٍ . االسـ الصحيح، والفعؿ الصحيح، وفي الفعؿ المضارع الصحيح
فعؿ كفاعؿ، زيدان : كرأيت زيدان، رأيت. فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره: فعؿ ماض، زيد: جاء)

، مررت : فعؿ كفاعؿ، بزيد: مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كمررت بزيدو
 .(11)(جار كمجركر متعمؽ بمررت كعالمة جره كسر آخره

 

                                                                                                                                                    

 ؛ شرح شذر الذىب1/49حاشية الصباف : ينظر. فالحركات مقدرة في آخر ىذه األسماء (مررت بالفتى)َو  (رايت الفتى)َو         
 .54ف ىشاـ صب ال        

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 زيٌد وعمرٌو،  ومتمكن غير : وىو المنصرؼ، نحو-متمكن أمكن: لتمكنو من باب االسم، وىو يقسم إلى قسمين (متمكناً )  وسمي ( (2
؛ شرح التصريح للشيخ خالد 6شرح اللمع للواسطي الضرير ص: ينظر. أحمَد ومساجدَ : وىو غير المنصرؼ، نحو-أمكن         

1/47. 

 .الخفض: (ب)  في ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .قاـ: (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .قاـ: (جػ)فقاـ؛ َو : (ب)  في ( (6

 .  وردت في ىامش األصل( (7

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (8

 والعوامل جمع عامل وىو ما بو  يتقـو المعنى المقتضى وىو ما عمل عمالً ما فرفع أو نصب أو جّر، كالفعل . (ب)  سقطت من ( (9
  ؛ شرح 10/284 ،(عمل)مادة ، لساف العرب: ينظر .والناصب والجاـز وكاألسماء التي من شأنها أف تعمل أيضاً وكأسماء الفعل         
 .1/59كافية ابن الحاجب لالستراباذي          

 .ملفوظاً بو: (جػ)و  (ب)  في ( (10

 .(جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (11
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: يضرب) {ب7}       يضرب، لف يضرب، لـ يضرب : ومثاؿ اإلعراب في الفعؿ المضارع الصحيح
، كعالمة رفعو ضـ آخره حرؼ نفي : لف يضرب، لف. فعؿ مضارع مرفكع لتجرده مف الناصب كالجاـز

حرؼ : فعؿ مضارع منصكب بمف كعالمة نصبو فتح آخره، لـ يضرب، لـ: كنصب كاستقباؿ، يضرب
، يضرب . (1)(فعؿ مضارع مجزـك بمـ كعالمة جزمو سككف آخره: نفي كجـز

 
زيد : (2)(نحك)ىو الذي ليس في آخره حرؼ عمة، : فالصحيح. صحيح ومعتؿ: واالسـ عمى قسميف

واي، : ثالثة يجمعيا قولؾ:  ما كاف في آخره حرؼ عمة، وحروؼ العمة(3)(ىك): والمعتؿ. ورجؿ
. (4)(األلؼ كالياء كالكاك)

 
عرابو)جاء زيد ورأيت زيدًا ومررت بزيٍد، : مثاؿ اإلعراب في االسـ الصحيح  .  قد تقدـ(5)(كا 

 
عرابو مقدره ) المعتؿ (6)[االسـ]ومثاؿ اإلعراب في  كجد منو ما آخره ألؼ كما آخره ) (8)(إذ) (7)(كا 

. (10)(كلـ يكجد لنا اسـ آخره كاك قبميا ضمة كىك معرب) (9)(ياء
 

قبميا )، وحّد المقصور كؿ اسـ معرب، آخره ألؼ الزمة (مقصوراً )مثاؿ ما آخره ألؼ ويسمى 
فاعؿ والفاعؿ مرفوع، وعالمة رفعو : جاء فعؿ ماٍض، الفتى: جاء الفتى: الفتى، نقوؿ: نحو (11)(فتحة

مفعوؿ بو : فعؿ وفاعؿ، الفتى: ورأيت الفتى، رأيت. ضمة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر
ومررت بالفتى، . والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتحة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر

جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسرة مقدرة عمى األلؼ، منع : فعؿ وفاعؿ، بالفتى: مررت
. (12)(ألنو اسـ مقصكر)مف ظيورىا التعذر، 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (1

 .كزيد: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 .الواو واأللف والياء: (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .فأعرب المثالين األولين (ب)، أما في (جػ)  سقطت من ( (5

 .(جػ)َو  (ب)، والمثبت من (الفعل)في األصل   ( (6

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(جػ)َو  (ب) سقطت من ( (8

 .(ووجد منو ما في آخره حرؼ علة، أي ألف، وما آخره يا): (ب)  العبارة في ( (9

 .(جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (10

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من األصل والمثبت في ( (11

 .(جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (12
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عرابو مقدر في الرفع كالجر، ظاىر )ومثاؿ ما آخره ياء ويسمى منقوصًا                                                                                       {أ 8 }كا 

: كؿ اسـ معرب آخره ياء ساكنة خفيفة، قبميا كسرة الزمة نحو: ، وحد المنقوص(1)(في النصب
فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضمة : فعؿ ماض، القاضي: جاء القاضي جاء: القاضي، تقوؿ

مفعوؿ بو : فعؿ وفاعؿ، القاضي: ورأيت القاضي، رأيت. مقدرة عمى الياء منع مف ظيورىا االشتغاؿ
فعؿ وفاعؿ، : ومررت بالقاضي، مررت.  لخفتيا(2)(فتحة ظاىرة)والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو 

جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسرة مقدرة عمى الياء منع مف ظيورىا : وفاعؿ، بالقاضي
. االشتغاؿ
 

: ىو الذي ليس في آخره حرؼ عمة، نحو: صحيح ومعتؿ، فالصحيح:  أيضًا عمى قسميف(3)(كالفعؿ)
يضرب، لف : مثاؿ الفعؿ المضارع الصحيح. ىو ما كاف في آخره حرؼ عمة: يضرب، والمعتؿ

. يضرب، لـ يضرْب، وقد تقدـ
ما كاف في اآلخر ألؼ كما آخره كاك كما ) ووجد منو (4)(كمثاؿ ااعراب في الفعؿ المضارع المعتؿ)

فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب : (6)(يخشى)يخشى، : ومثاؿ ما آخره ألؼ نحو. (5)(آخره ياء
ألنو فعؿ مضارع )الناصب والجاـز وعالمة رفعو ضمة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر؛ 

فعؿ مضارع منصوب : ، يخشى(8)(كاستقباؿ)حرؼ نفي ونصب : ولف يخشى، لف: (7)(معتؿ اآلخر
حرؼ : ، لـ يخَش، لـ(9)(كذلؾ)بمف وعالمة نصبو فتحة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر، 

، يخش . فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو األلؼ نيابة عف السكوف: نفي وجـز
  لتجرده مف الناصب {ب8}        فعؿ مضارع مرفوع: (10)(يدعك)يدعو، : ومثاؿ ما آخره واو نحو

حرؼ نفي : ولف يدعَو، لف. والجاـز وعالمة رفعو ضمة مقدرة عمى الواو منع مف ظيورىا االشتغاؿ

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (1

 .الفتحة الظاىرة: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .الفعل المضارع: (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .ما آخره واو، وما آخره ياء، وما آخره ألف: (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .فيخشى: (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (8

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (9

 .فيدعو: (جػ)َو  (ب)  في ( (10
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ولـ . فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة لخفتيا: ، يدعوَ (1)(كاستقباؿ)ونصب 
، يدع: يدع، لـ فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو الواو نيابة : حرؼ نفي وجـز

فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب : (2)(يرمي)يرمي، : عف السكوف، ومثاؿ ما آخره ياء، نحو
حرؼ نفي : والجاـز وعالمة رفعو ضمة مقدرة عمى الياء منع مف ظيورىا االشتغاؿ، ولف يرمي، لف

في ) (4)(فتحة ظاىرة)فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو : ، يرمي(3)(كاستقباؿ)ونصب 
، لـ(5)(آخره ، يـر:  لخفتيا، ولـ يـر فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو حذؼ : حرؼ نفي وجـز

. آخره وىو الياء نيابة عف السكوف
 
 :(6) (أقساـ ااعراب)(  2
 

زيد يقوـ، : رفع في اسـ وفعؿ، نحو: (8)(أربعة أنكاع) (7)(كىك)أي أقساـ اإلعراب، : *"كأقسامو": قولو
فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب : مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، يقوـ: يقوـ، زيد

، وعالمة رفعو ضـ آخره  ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره ىك، كجممة يقـك ىك : كفاعؿ يقـك)والجاـز
. (9)(مف الفعؿ كالفاعؿ جممة فعمية في محؿ رفع خبر زيد

 
حرؼ : إف. إّف زيدًا لف يقوـ: ، يعني فييما، أي في االسـ، والفعؿ المضارع، نحو"كنصب" :(10)(قكلو)

 وعالمة {أ 9}   (11)(بيا)اسميا وىو منصوب : توكيد ونصب، تنصب االسـ وترفع الخبر، زيداً 
فعؿ مضارع منصوب : ، يقوـ(1)(كاستقباؿ)حرؼ نفي ونصب : ، لف(12)(لف يقـك)نصبو فتح آخره، 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .فيرمي: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 .الفتحة الظاىرة: (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5
، فلألسماء من ذلك الرفع، والنص، والخفض، وال جـز فيها، ولألفعاؿ من ذلك   : وأقسامو أربعة   *      رفع، ونصب، وخفض، وجـز

، وال خفض فيها  .7متن اآلجرومية، ص: ينظر.          الرفع، والنصب، والجـز

 .زيادة لإليضاح (  (6

 .وىي: (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .أنواع أربعة: (ب)  في ( (8

 .(جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (9

 .(جػ)  سقطت من ( (10

 .(جػ) سقطت من ( (11

 .(جػ)َو  (ب) سقطت من ( (12



 22 

كفاعؿ يقـك ضمير مستتر فيو جكازان تقديره ىك، كجممة يقـك ىك مف )بمف وعالمة نصبو فتح آخره، 
. (2)(الفعؿ كالفاعؿ جممة فعمية في محؿ رفع خبر إف

 
جار ومجرور : مررت بزيٍد، مررت فعؿ وفاعؿ، بزيد: ، يختص باالسـ نحو"كخفض": (3)(كقكلو)

. متعمؽ بمررت وعالمة جره كسر آخره
 

، يضربْ : لـ يضرْب، لـ: ، يختص بالفعؿ المضارع نحو"كجـز: "(4)(قكلو) فعؿ : حرؼ نفي وجـز
. مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو سكوف آخره

 
رأيت زيدًا، : قاـ زيٌد، والنصب نحو: ، أي مف أقساـ اإلعراب، الرفع نحو"فمألسماء مف ذلؾ": قولو

 .مررت بزيدٍ : والخفض نحو
؛ ألف الجـز خاص باألفعاؿ، كما أف الخفض خاص "كال جـز فييا": قولو ، يعني ليس في األسماء جـز

. باألسماء
 

لف يضرَب، والجـز : يضرُب، والنصب: ، أي مف أقساـ اإلعراب الرفع، نحو"كلألفعاؿ مف ذلؾ": قولو
. لـ يضربْ : نحو
 

، يعني ليس في األفعاؿ خفض؛ ألف الخفض خاص باألسماء، كما أف (5)"(فييا)كال خفض ": قولو
 .الجـز خاص باألفعاؿ

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

 .(جػ)َو  (ب) سقطت من ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5
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باب معرفة عالمات ااعراب 
 
 :(1) (عالمات الرفع)(  1

 
، شرع يذكر عالمات :  أف أقساـ اإلعراب أربعة(2)لما ذكر المصنؼ الرفع والنصب والخفض والجـز

كؿ واحد منيا، فأخبر أف لمرفع أربع عالمات، وأف لمنصب خمس عالمات، وأف لمخفض ثالث 
. عالمات، وأف لمجـز عالمتيف

 
.  عالمة الفاعمية، وىو عمدة فمذلؾ بدأ بعالماتو(3)(فالرفع)

 
واألصؿ في المرفوع أف يكوف مرفوعًا . *"الضمة كالكاك كاأللؼ كالنكف: لمرفع أربع عالمات": فقاؿ

 {ب 9}                                                     .       بالضمة فمذلؾ بدأ بيا
 

                                                 

في االسم المفرد، وجمع  : الضمة، والواو، واأللف، والنوف؛ فأما الضمة فتكوف عالمة للرفع في أربع مواضع: للرفع أربع عالمات   *    
. 7متن اآلجرومية، ص: ينظر.         التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء

 .زيادة لإليضاح (  (1

 .بعدىا رحمو اهلل: (ب)   في( (2

 .والرفع: (جػ)َو  (ب)   في ( (3
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. "فأما الضمة، فتككف عالمة لمرفع في أربعة مكاضع في االسـ المفرد": (1)(فقاؿ)
 

ىك الذم ال يدؿ جزء لفظو ) :والمفرد. والمراد بالمفرد في باب اإلعراب، ما ليس بمثنى وال بمجموع
فاعؿ، : فعؿ ماض، زيد: جاء زيد، جاء: زيد، نقوؿ: ، نحو(2)(عمى جزئو، كمعناه عمى ما فيو

. والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو الضمة، ألنو اسـ مفرد
 

كحٌد جمع )، يعني أف الضمة تكوف عالمة لمرفع في جمع التكسير، "كجمع التكسير": وقولو
.  الرجاؿ:  ىو ما تغير فيو بناء واحده بزيادة أو نقصاف أو تغيير حركة، نحو(3)(التكسير

فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره؛ ألنو جمع : فعؿ ماض، الرجاؿ: جاء الرجاؿ، جاء: نقوؿ
التغيير، أال ترى إلى قولؾ رجؿ، فإنو مفرد، :  جمع تكسير؛ ألف التكسير في المغة(4)(كيسمى)تكسير، 

وجمعو رجاؿ، وقد تغير ألف الراء في المفرد مفتوحة، فصارت في الجمع مكسورة، وكانت الجيـ في 
 في الجمع ألؼ (5)(فصار)المفرد مضمومة فصارت في الجمع مفتوحة، ولـ يكف في المفرد ألؼ 

أال ترل إلى قكلؾ كتاب فإف ) وقد تغير، (7)(لكتاب) جمع تكسير، كذلؾ كتب فإنو جمع (6)(فيسمى)
ككانت التاء في المفرد )؛ ألف الكاؼ في المفرد مكسورة فصارت في الجمع مضمومة، (8)(جمعو كتب

، وكانت في المفرد ألفًا فذىبت في الجمع (9)(المفرد مفتكحة فصارت في الجمع مضمكمة
.  جمع تكسير لذلؾ(10)(فييسمى)
 

، يعني أف الضمة تكوف عالمة لمرفع في جمع المؤنث السالـ، وىو ما "كجمع المؤنث السالـ": قولو
 {أ 10}                    .         اليندات: جمع بألؼ وتاء مزيدتيف وسمـ فيو بناء واحده، نحو

                                                 

 .(ب)  سقطت من ( (1

الداؿ على المصدر والزماف،  (َضَرب)  يعني بو المعنى الذي ال يدؿ جزء لفظو على جزئو، سواء كاف لذلك المعنى جزء، نحو معنى ( (2
 أو 

 شرح كافية ابن الحاجب : ينظر .ونصر، فالمعنى المركب على ىذا، ىو الذي يدؿ جزء لفظو على جزئو (ضربْ )ال جزء لو، كمعنى        
 .1/12لالستراباذي        

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .وُسمي: (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .وزُيِّردَ : (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .فسمي: (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .كتاب: (ب)  في ( (7

 .(جػ)  سقطت من ( (8

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (9

 .فُسمي: (جػ)َو  (ب)  في ( (10
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فاعؿ والفاعؿ مرفوع، : عالمة التأنيث، اليندات: فعؿ ماض والتاء: جاءت اليندات، جاء: تقوؿ

 (2)(كىي)وسمي جمع مؤنث سالـ ألف مفرده مؤنث .  ألنو جمع مؤنث سالـ؛(1)(الضمة)وعالمة رفعو 
 ىند، وسمي سالمًا ألف مفرده سمـ مف التغيير، وألف الياء في المفرد مكسورة، وفي الجمع (2)(كىي)

. كذلؾ، فيسمى سالمًا كذلؾ
 

، فإف أبيات التاء فيو أصمية وقضاة (4)(كقضاة) كى (3)(أبيات)، احترازًا عف "بألؼ كتاء مزيدتيف": قولو
وقضاة األلؼ فيو أصمية فميستا مزيدتيف فمـ يكف جمع مؤنث سالمًا بؿ ىو جمع تكسير ألف مفرده 

. قاضي فيجمع عمى قضاة
: ، يعني لـ يتصؿ بو نوف توكيد مباشرة، نحو"كالفعؿ المضارع الذم لـ يتصؿ بآخره شيء": قولو
 وال ألؼ تثنية وال جمع وال ضمير المؤنثة (7)(لتضرٍبف):  اإلناث، نحو(6)[كال نكف] (5)(ليضربف)

: (9)(نحك) مثاؿ الذي لـ يتصؿ بآخره شيء، (8)(ك). المخاطبة فمتى اتصؿ بو ذلؾ فال يرفع بالضمة
فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب والجاـز وعالمة رفعو الضمة؛ : يضرب، فيضرب: (9)(نحك)

. ألنو فعؿ مضارع لـ يتصؿ بآخره شيء
 
 

في جمع المذكر السالـ، كفي األسماء : كأما الكاك فتككف عالمة لمرفع في مكضعيف": قولو
.   الواو تكوف عالمة لمرفع نيابة عف الضمة فيما ذكر(10)(أفٌ )، يعني *"الخمسة

 
 

                                                 

 .ضم آخره: (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .وىو: (ب)  في ( (2

 .2/74شرح ابن عقيل : ينظر. ، فالتاء أصلية واأللف زائدة(بيت)  وىي جمع ( (3

 ؛ شرح 1/81شرح التصريح للشيخ خالد: ينظر.   األلف في قضاة غير زائدة، بل ىي منقلبة عن أصل وىو الياء؛ ألف أصلو ُقَضَية( (4
 .2/74ابن عقيل           
أبوؾ، وأخوؾ، وحموؾ، : في جمع المذكر السالم، وفي األسماء الخمسة وىي: وأما الواو فتكوف عالمة للرفع في موضعين   *     
وفوؾ،  

 .8متن اآلجرومية، ص: ينظر.           وذوماؿ

 .(جػ)َو  (ب)   سقطت من ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  فيوالمثبت.   سقطت من األصل( (6

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (8

 .فهو: (جػ)  في ( (9

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (10
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كؿ اسـ ضـ إلى أكثر منو بزيادة في آخره، صالح لمتجريد، وعطؼ :  وحّده(1)مثاؿ جمع المذكر السالـ
فاعؿ والفاعؿ : فعؿ ماض، الزيدوف: (3)(جاء) الزيدوف، (2)(جاء): وعطؼ مثمو أو أمثالو عميو نحو

عوض عف الحركة والتنويف : مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف
  {ب 10 }                  .                                   المفرد (4)(في االسـ)
 
 

فاعؿ : فعؿ ماض، أبوؾ: جاء أبوؾ، جاء:  يعني المعتمة المضافة نحو(5)(األسماء الخمسة)مثاؿ 
مضاؼ، : والفاعؿ مرفوع، وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، وأبو

. وأخوؾ وحموؾ وفوؾ وذو ماؿ كذلؾ. مضاؼ إليو والمضاؼ إليو مجرور ومحمو الجر: والكاؼ
مفعوؿ بو مقدـ وىو منصوب، : نوف الوقاية، والياء: فعؿ ماض، والنوف: جاءني ذو ماؿ، جاء: نقوؿ

نما سميت نوف الوقاية ألنيا تقي الفعؿ مف الكسر، ذو. محمو النصب فاعؿ مؤخر وىو مرفوع : وا 
مضاؼ إليو، : مضاؼ، وماؿ: وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة ألنو مف األسماء الخمسة، ذو

. (6)(وشرط ذو أف تكوف بمعنى صاحب. والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره كسر آخره
 

                                                 

الخلو من تاء التأنيث فال يجمع ىذا الجمع من : أحدىا:   يشترط في كل ما يجمع ىذا الجمع، من اسم أو صفة، ثالثة شروط( (1
 األسماء 
 (زينب)أف يذكر لمذكر مناسبة بينهما، فال يجمع ىذا الجمع علم المؤنث، نحو : ، الثاني(عاّلمة)، وال من الصفات، نحو (طلحة)       
 وال 

أف يكوف لعاقل؛ ألف ىذا الجمع مخصوص : والثالث. لئال يلتبس جمع المذكر بجمع المؤنث (حائض)صفة المؤنث، نحو        
 بالعقالء، فال 

 .1/70شرح التصريح للشيخ خالد : ينظر.  صفة لفرس لعدـ العقل (سابق)علماً لكلب َو  (واشق)يجمع ىذا الجمع، نحو         

 .قاـ: (ب)  في ( (2

 .قاـ: (ب)  في ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

وأما األلف فتكوف عالمة للرفع في تثنية األسماء خاصة، وأما النوف فتكوف عالمة للرفع فالفعل المضارع إذا اتصل بو ضمير    *      
تثنية،  

 .8متن اآلجرومية، ص: ينظر.           أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة

 ذكره من  وىو الشيء المنكر الذي يستهجن: (ىن)بإضافة  (األسماء الستة)  كثير من علماء النحو، يطلقوف على ىذه األسماء ( (5
 ؛ شرح التصريح 212؛ علل النحو للورّاؽ ص2/295شرح كافية ابن الحاجب لالسترأبادي: ينظر. العورة، والفعل القبيح          
    .1/61للشيخ خالد          

 الطائية فإنها ال تفهُم صحبة، بل ىي بمعنى الذي،  (ذو)، وقد جاء ىذا الشرط احترازاً عن (جػ)  الجملة بين القوسين سقطت من ( (6
 جاءني ذو قاـ، ورأيت ذو قاـ، ومررت )بمعنى صاحب، بل تكوف مبنية، وآخرىا الواو رفعاً ونصباً وجرًا، نحو  (ذي)فال تكوف مثل        
 .1/61؛ شرح التصريح للشيخ خالد 1/45شرح ابن عقيل : ينظر. الذي قاـ: أي (بذو قاـ       
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، يعني أف األلؼ تكوف عالمة *"كأما األلؼ فتككف عالمة لمرفع في تثنية األسماء خاصة": قولو
اسـ ضـ إلى : ، وحد المثنى(1)(المثنى)والمراد بالتثنية ىنا . لمرفع نيابة عف الضمة في تثنية األسماء

. الزيداف: ، نحو(2)(عميو)مثمو بزيادة في آخره صالح لمتجريد وعطؼ مثمو 
 

فاعؿ والفاعؿ مرفوع، وعالمة رفعو األلؼ نيابة عف : فعؿ ماض، الزيداف: جاء الزيداف، جاء: نقوؿ
.  المفرد(3)(االسـ)الضمة ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في 

 
كأما النكف فتككف عالمة لمرفع في الفعؿ المضارع، إذا اتصؿ بو ضمير تثنية أك ضمير جمع ": قولو

                                                                         {أ 11}      ، يعني أف النوف تكوف عالمة لمرفع نيابة عف الضمة"أك ضمير المؤنثة المخاطبة
: تفعالف أو الغائب، نحو: في الفعؿ المضارع إذا اتصؿ بو ضمير تثنية سواء كاف لممخاطب، نحو

، (4)(يفعمكف: فعمكف أك لغائب، نحكت: أك اتصؿ بو ضمير جمع سكاء أكاف لممخاطب، نحك)يفعالف 
 مف (5)(لخمكه)فعؿ مضارع مرفوع : تفعميف، فتفعميف: أو اتصؿ بو ضمير المؤنثة المخاطبة، نحو

                                                 

 عدـ : اإلعراب، فال يثنى المبني، الثالث: اإلفراد فال يثنى المثنى وال يجمع، الثاني:   يشترط في كل ما يثنى ثمانية شروط، أحدىا( (1
 اتفاؽ اللفظ وأما : التنكير، فال يثنى العلم، الخامس: التركيب، فال يثنى المركب تركيب إسناد اتفاقاً وال مزج على األصح، الرابع        
أف ال يثنى بتثنية : السابع. اتفاؽ المعنى، فال يثنى المشترؾ وال الحقيقة والمجاز: السادس. األبواف لألب واألـ فمن باب التغليب       
 غيره 
 أف يكوف لو ثاف في الوجود فال : الثامن. عن تثنيتو فال يثنى سواء ألنهم استغنوا بتثنية شيء عن تثنية فقالوا سياف ولم يقولوا سواءاف       
 شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد : ينظر. يثنى الشمس وال القمر، وأما قولهم القمراف للشمس والقمر فمن باب المجاز       
 .1/67األزىري        

 .إليو: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

:  الفتحة، واأللف، والكسرة، والياء، وحذؼ النوف، فأما الفتحة فتكوف عالمة للنصب في ثالثة مواضع: وللنصب خمس عالمات   *    
        في االسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليو ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وأما األلف فتكوف عالمة 

للنصب  
رايت اباؾ وأخاؾ وما أشبو ذلك، وأما الكسرة فتكوف عالمة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأما :         في األسماء الخمسة، نحو

الياء  
.         فتكوف عالمة للنصب في التثنية والجمع، وأما حذؼ النوف فتموف عالمة للنصب في األفعاؿ الخمسة التي رفعها بثبات النوف

:  ينظر
 .9         متن اآلجرومية، ص

 .(جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (4
 .لتجرده: (جػ)َو  (ب)  في ( (5
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 الخمسة، ويفعالف (1)[األفعاؿ]الناصب والجاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف نيابة عف الضمة؛ ألنو مف 
. وتفعالف وتفعموف ويفعموف وتفعميف كذلؾ

 
 :(2) (عالمات النصب)(  2
 
 يعني أف لمنصب خمس *"الفتحة كاأللؼ كالكسرة كالياء كحذؼ النكف: كلمنصب خمس عالمات"

. ، واألصؿ في المنصوب أف يكوف منصوبًا بالفتحة فمذلؾ بدأ بيا(3)(المصنؼ)عالمات كما ذكرىا 
 

: رأيت زيدًا، رأيت: ، نحو"فأما الفتحة فتككف عالمة لمنصب في ثالثة مكاضع في االسـ المفرد": فقاؿ
.  ألنو اسـ مفرد(4)(الفتحة)فعؿ وفاعؿ، زيدًا مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو 

 
مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو : فعؿ وفاعؿ، الرجاؿ: رأيت الرجاؿ، رأيت: ، نحو"كجمع التكسير": قولو

. منصوب وعالمة نصبو الفتحة ألنو جمع تكسير
 

يعني أف الفتحة تككف عالمة )، "كالفعؿ المضارع إذا دخؿ عميو ناصب كلـ يتصؿ بآخره شيء": قولو
، (5)(لمنصب في الفعؿ المضارع إذا دخؿ عميو ناصب كلـ يتصؿ بآخره نكف تككيد، كال نكف إناث

فعؿ مضارع منصوب بمف : ، يضرب(7)(كاستقباؿ)حرؼ نفي ونصب : لف يضرب، لف: (6)(مثالو)
 {ب 11}             .بآخره شيء وعالمة نصبو الفتحة؛ ألنو فعؿ مضارع لـ يتصؿ 

 
أف األلؼ تككف عالمة )، يعني "كأما األلؼ فتككف عالمة لمنصب في األسماء الخمسة": قولو

فعؿ : رأيت أباؾ، رأيت:  المعتمة المضافة، نحو(8)(لمنصب نيابة عف الفتحة في األسماء الخمسة
مفعوؿ بو والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو األلؼ نيابة عف الفتحة ألنو مف األسماء : وفاعؿ، أباؾ

                                                 

 (جػ)َو  (ب)، والمثبت في (األسماء): في األصل  ( (1

 .زيادة لإليضاح (  (2

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 .فتح آخره: (ب)  في ( (4

 .(جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (5

 .نحو: (جػ)  في ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (8
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مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر فأخاؾ وحماؾ :  مضاؼ، والكاؼ(1)(كأبا)الخمسة، 
. وفاؾ وذا ماؿ كذلؾ

 
، يعني أف الكسرة تكوف عالمة "كأما الكسرة فتككف عالمة لمنصب في جمع المؤنث السالـ": قولو

مفعوؿ بو، : فعؿ وفاعؿ، اليندات: رأيت اليندات، رأيت:  في جمع المؤنث السالـ، نحو(2)لمنصب
. والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الكسرة نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مؤنث سالـ

 
، يعني أف الياء تكوف عالمة لمنصب نيابة عف "وأما الياء فتكوف عالمة لمنصب في التثنية والجمع"(3)

مفعوؿ : فعؿ وفاعؿ، الزيديف: رأيت الزيدْيف، رأيت: الفتحة في التثنية وجمع المذكر السالـ، مثاؿ التثنية
بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا، المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ 

 المفرد، ومثاؿ جمع المذكر السالـ، (4)(االسـ)ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في 
  بو منصوب { أ12}مفعوؿ بو والمفعوؿ : الزيديف، فعؿ وفاعؿ: رأيت الزيديف، رأيت: (5)(نحك)

وعالمة نصبو الياء المكسور ما قبميا، المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، 
.  المفرد(6)(االسـ)والنوف عوض عف الحركة والتنويف في 

 
، يعني " النكف(8)(بثبات)كأما حذؼ النكف فيككف عالمة لمنصب في األفعاؿ التي رفعيا ": (7)(قكلو)

لف : ، نحو(10)(األفعاؿ الخمسة) النوف يكوف عالمة لمنصب نيابة عف الفتحة في (9)(حذؼ)يعني أف 

                                                 

 .أباؾ: (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .نيابة عن الفتحة: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .قولو: (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(ب)  سقطت من ( (4

 .(ب)  سقطت من ( (5

في تالسم المفرد  : فتكوف عالمة للخفض في ثالثة مواضع: الكسرة، والياء، والفتحة، فأما الكسرة: وللخفض ثالث عالمات   *    
في األسماء : فتكوف عالمة للخفض في ثالثة مواضع: وأما الياء.          المنصرؼ، وجمع التكسير المنصرؼ، وجمع المؤنث السالم

الخمسة،  
 .10متن اآلجرومية، ص: ينظر.          وفي التثنية والجمع، وأما الفتحة فتكوف عالمة للخفض في االسم الذي ال ينصرؼ

 .(ب)  سقطت من ( (6

 .(ب)  سقطت من ( (7

 .بثبوت: (جػ)  في ( (8
 .(جػ)  سقطت من ( (9

، دار ىشاـ شرح شذور الذىب البن: ينظر.   وىي كل فعل مضارع اتصل بو ألف االثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة( (10
الفكر  
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فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو حذؼ : ، تفعال(1)(كاستقباؿ)حرؼ نفي ونصب : تفعال، لف
. النوف نيابة عف الفتحة؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، ويفعال ويفعموا وتفعموا وتفعمي كذلؾ

 
 :(2) (عالمات الجر)(  3
 
، يعني أف لمخفض ثالث عالمات كما *"الكسرة كالياء كالفتحة: كلمخفض ثالث عالمات": (3)(قكلو)

. ذكرىا، واألصؿ في المخفوض أف يكوف مخفوضًا بالكسرة ولذلؾ بدأ بيا
 
 

فأما الكسرة فتككف عالمة لمخفض في ثالثة مكاضع في االسـ المفرد المنصرؼ، كجمع  ":فقاؿ
مثاؿ . ، يعني أف الكسرة تكوف عالمة لمخفض فيما ذكر"التكسير المنصرؼ، كجمع المؤنث السالـ

جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، بزيد: مررت بزيد، مررت:  االسـ المفرد المنصرؼ(4)(في)
مررت برجاؿ، :  منصرؼ، ومثاؿ جمع التكسير المنصرؼ(5)[مفرد]وعالمة جره الكسرة؛ ألنو اسـ 

جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره الكسرة؛ ألنو جمع تكسير : فعؿ وفاعؿ، برجاؿ: مررت
جار : فعؿ وفاعؿ، باليندات: مررت باليندات، مررت:  السالـ(6)(المذكر)ومثاؿ جمع . منصرؼ

  {ب 12}       .جمع مؤنث سالـ ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره الكسرة ألنو
 

 . بالمنصرؼ ألنو ال يكوف إال منصرفاً (8)(جمع التكسير) َو (7)(االسـ المفرد)وقيد المصنؼ 
 

                                                                                                                                                    

 .93 صـ،1994، بيروت، (ط.د)          للطباعة، 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .زيادة لإليضاح (  (2

 .(ب)  سقطت من ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقط من األصل، والمثبت من ( (5

 ، وىو من تحريف النّساخ  يقصد المؤنث؛ ألنو يتكلم عن المؤنث ال المذكر( (6

 الفضة المضيئة ألحمد بن : ينظر. العلمية والعجمية:   وزيد علم مفرد منصرؼ، وأما يوسف فإنو علم مفرد غير منصرؼ لعلتين وىما( (7
 .324زيد، ص        

 : ينظر. جمع تكسير منصرؼ، وأما مساجد فهي جمع تكسير غير منصرؼ؛ ألنها صيغة منتهى الجموع على وزف مفاعل:   فرجاؿ( (8
 .1/94شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي          
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في األسماء الخمسة كفي التثنية : كأما الياء فتككف عالمة لمخفض في ثالثة مكاضع": وقولو
، يعني أف الياء تكوف عالمة لمخفض نيابة عف الكسرة في األسماء الخمسة المعتمة المضافة، "كالجمع

: فعؿ وفاعؿ، بأبيؾ: مررت بأبيؾ، مررت: وفي التثنية، وجمع المذكر السالـ، مثاؿ األسماء الخمسة
: جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره الياء نيابة عف الكسرة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، أبي

ماؿ  مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر وأخيؾ وحميؾ وفيؾ وذو: مضاؼ، والكاؼ
جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، بالزيديف: مررت بالزيدْيف، مررت: ومثاؿ التثنية. كذلؾ

وعالمة جره الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف 
: فعؿ كفاعؿ، بالزيديف: مررت بالزيديف، مررت: كمثاؿ جمع المذكر السالـ).  المفرد(1)(االسـ)في 

جار كمجركر متعمؽ بمررت كعالمة جره الياء المكسكر ما قبميا المفتكح ما بعدىا نيابة عف 
. (2)(الكسرة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد

 
 
 
 
 
 

الممنكع مف الصرؼ 
 
 :(3) (عالمة جٌره كعممو)(  1
 

  {أ 13}، يعني أف الفتحة" فتككف عالمة لمخفض في االسـ الذم ال ينصرؼ(4)[الفتحة]كأما ": قولو
، (5)(ينكف)تكوف عالمة لمخفض نيابة عف الكسرة في االسـ الذي ال ينصرؼ، يعني ال يكسر وال 

 منيا تقـو مقاـ عمتيف، (1)(عمة) تسع، أو (6)(عمؿ)واالسـ الذي ال ينصرؼ ىو ما فيو عمتاف مف 
: والعمؿ المانعة تسع يجمعيا قولؾ

                                                 

 .(ب)  سقطت من ( (1

 .(جػ)ىامش نسخة وىي موجودة في  (ب)متن األصل و موجودة في :   العبارة بين القوسين( (2

 .زيادة لإليضاح (  (3

 .(د)َو  (جػ)، والمثبت في (الياء)في نسخة األص   ( (4

 .وال ينصرؼ: (د)  في ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6
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عدؿ ككصؼ كتأنيث كمعرفة       كعجمة ثـ جمػع ثـ تركيب          
 (2)                 كالنكف زائدة مف قبميا ألؼ       ككزف فعؿ كىذا الفعؿ تقريب

 
 

 (3) [يجر]يعني أنو إذا اجتمع في االسـ عمتاف مف ىذه العمؿ، أو عمة منيا تقـو مقاـ عمتيف، فإنو 
جار ومجرور : فعؿ وفاعؿ، بعمر:  مع العممية، مررت بعمر، مررت(4)(العدؿ)مثاؿ . وينصب بالفتحة

مثاؿ . متعمؽ بمررت وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو العدؿ والعممية
جار ومجرور متعمؽ بمررت، : فعؿ وفاعؿ، بأحمد: الوصؼ مع وزف الفعؿ، مررت بأحمد، مررت

ومثاؿ التأنيث . وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو الوصؼ ووزف الفعؿ
تأنيث لفظي وتأنيث معنوي، فالتأنيث المفظي يكوف بالتاء ظاىرة : مع العممية، والتأنيث عمى قسميف

: فعؿ وفاعؿ، بفاطمة: مررت بفاطمة، مررت: مطمقا، يعني سواء أكاف لمذكر أو لمؤنث، مثاؿ المؤنث
جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو التأنيث 

فعؿ وفاعؿ، : مررت بطمحة، مررت:  في المذكر(6)(التأنيث المفظي)مثاؿ . (5)(كالعممية)المفظي 
جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ، : بطمحة

 ومثاؿ التأنيث المعنوي ويكوف بالتاء مقدرة، {ب 13}              .فيو  التأنيث المفظي والعممية
: فعؿ وفاعؿ، بزينب: مررت بزينب، مررت: وشرطو الزيادة عمى ثالثة أحرؼ، أو تحرؾ الوسط، نحو

جار ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ، فيو 
. التأنيث المعنوي والعممية

 
استعذت مف : العممية، ومثاؿ التأنيث المعنوي الثالثي المتحرؾ الوسط نحو: والمراد بالمعرفة ىنا ىي

جار ومجرور متعمؽ باستعذت وعالمة جره الفتحة نيابة عف : فعؿ وفاعؿ، مف سقر: َسَقَر، استعذت
                                                                                                                                                    

 شرح الفضة المضيئة ألحمد بن  زيد، : ينظر.   تنحصر العلة التي تقـو مقاـ العلتين في علة ألف التأنيث وعلة الجمع المتناىي( (1
 .320ص         

 .1/230؛ حاشية الصباف على ألفية ابن مالك 3/321شرح ابن عقيل، :   ىذاف بيتاف من ألفية ابن مالك، ينظر( (2

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (يجـز)في نسخة األصل   ( (3

 فهذه الصيغة معدوؿ بها عن فاعل،  (فُػَعل)فهو علم على وزف  (عمر):   العدؿ يكوف في العلم وفي الصفة، ومعناه التحويل، نحو( (4
 . 323شرح الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص: ينظر. فلهذا قيل فيو العْدؿ، فعمر معدوؿ عن عامر       

 .(د)  سقطت من ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6
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ومثاؿ العجمة في التأنيث المعنوي، . الكسرة، ألنو اسـ غير منصرؼ فيو التأنيث المعنوي والعممية
جار ومجرور متعمؽ : (2)(عجماف)فعؿ وفاعؿ مف :  إلى خراساف، سرت(1)(عجماف)سرت مف : نحو

بسرت وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو التأنيث المعنوي والعممية، 
 (3)(اسـ)جار ومجرور متعمؽ بسرت وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو : وكذلؾ إلى خراساف

. غير منصرؼ فيو التأنيث المعنوي والعممية، والمراد بالعممية ىنا ىي المعرفة، وقد تقدمت
 

 {أ 14} بيا في العجـ، بأف توضع فيو مع الزيادة (5)(سمي) وشرطيا أف يكوف (4)(العجمة)ومثاؿ 
جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، بإبراىيـ: مررت بإبراىيـ، مررت: عمى ثالثة أحرؼ، نحو

ومثاؿ الجمع، . وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو العجمة والعممية
صميت في : ، وىو ما كاف عمى وزف مفاعؿ أو مفاعيؿ، نحو(6)(منتيى الجمكع)والمراد بو صيغة 
جار ومجرور متعمؽ بصميت وعالمة جره الفتحة نيابة عف : فعؿ وفاعؿ، في مساجد: مساجد، صميت

 تقـو مقاـ عمتيف، ومثاؿ ما (7)(عمة)الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ، فيو صيغة منتيى الجموع، وىذه 
جار ومجرور : فعؿ وفاعؿ، في مصابيح: قرأت في مصابيح، قرأت: ما كاف عمى وزف مفاعيؿ، نحو

متعمؽ بقرأت وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو صيغة منتيى الجموع، 
.  تقـو مقاـ عمتيف(8)(عمة)وىي 

 

كتركت )، وىو كؿ كممتيف جعال كالكممة الواحدة، (9)(التركيب المزجي)ومثاؿ التركيب، والمراد بو 
جار : فعؿ وفاعؿ، بمعدي كرب: مررت بمعدي كرب، مررت: ، نحو(10)(الثانية منيما منزلة التنكيف

                                                 

 .مكة: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .مكة: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 ، فهذا ينصرؼ في المعرفة والنكرة، (راقود)، َو (نيروز)منها ما يدخل عليو األلف والالـ كػ:   األسماء األعجمية على ثالثة أقساـ( (4
 ما زاد على ثالثة أحرؼ كإبراىيم وإسماعيل : كنوح، ولوط فهذا ينصرؼ أيضاً لخفتو، والثالث: ما كاف على ثالثة أحرؼ: والثاني        
 .206شرح اللمع في النحو للواسطي الضرير ص: ينظر. فهذا ال ينصرؼ للعجمة والتعريف        

 .مسمى: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .321؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص3/326المقتضب للمبرد : ينظر. الجمع المتناىي؛ ألنو ال نظير لو في اآلحاد:   ويسمى( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (8

   حكم العلم المركب تركيباً مزجياً أف يبنى الصدر على الفتح ويعرب العجز إعراب ما ال ينصرؼ، فيما كاف آخر صدره حرفاً ( (9
 ىذا فيما كاف آخر صدره حرفاً صحيحاً، أما إف كاف آخر صدره ياًء، . ىذه حضَرموُت، شاىدُت حضَرموت: صحيحاً، نحو        
 .324الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. كمعديكرب، فإف ياءه تسكن كما في المثاؿ الموجود في المتن        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (10
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ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو 
 . المزجي والعممية(1)(التركيب)
 

جار كمجركر : فعؿ كفاعؿ، بسكراف: كمثاؿ زيادة األلؼ كالنكف مع الكصؼ، مررت بسكراف، مررت)
متعمؽ بمررت كعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو زيادة األلؼ كالنكف 

. (2)(كالكصؼ
 

  {ب 14}  جار ومجرور: فعؿ وفاعؿ، بأحمد: ومثاؿ وزف الفعؿ مع العممية، مررت بأحمد، مررت
. متعمؽ بمررت، وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ، فيو وزف الفعؿ والعممية

 

: فعؿ وفاعؿ، بحمراء: ، مررت(4)(بحمراء) الصرؼ ألؼ التأنيث الممدودة، مررت (3)(مف)ومما يمنع 
جار ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ، : بحمراء

، (5)(مررت بحبمى)ومثاؿ ألؼ التأنيث المقصورة، . فيو ألؼ التأنيث الممدودة، وىي تقـو مقاـ عمتيف
جار ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو : فعؿ وفاعؿ، بحبمى: مررت

.  تقـو مقاـ عمتيف(6)(كىي)اسـ غير منصرؼ فيو ألؼ التأنيث المقصورة، 
 
 :(7) (جر الممنكع مف الصرؼ بالكسرة)(  2
 

ذا أضيؼ ما ال ينصرؼ، أو دخمت عميو   فإنو يجر بالكسرة عمى األصؿ، مثاؿ ما أضيؼ "أؿ"وا 
جار ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره الكسرة : فعؿ وفاعؿ، بأحمدكـ: مررت بأحمدكـ، مررت

مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر : مضاؼ، ككـ: أحمدكـ، أحمد)عمى األصؿ؛ ألنو أضيؼ، 
. (8)(محمو الجر

                                                 

 .(جػ)  سقطت من ( (1

 .(د)  سقطت من ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 األولى زائدة للمد، والثانية زائدة للتأنيث، فقلبت :   الهمزة في ىذه الكلمة مبدلة من ألف التأنيث، فأصلها حمراى، اجتمعت ألفاف( (4

 .40ـ، ص2000، القدس، 1المختصر في الصرؼ لعبد المنعم فائز مسعد، مطبعة بيت المقدس، ط:  ينظر.الثانية ىمزة        

 .320الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص:   ينظر( (5

 .وىذه: (جػ)  في ( (6

 .زيادة لإليضاح (  (7

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (8
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 (2)(كأنتـ)  (1)كىأىنتيـٍ عىاًكفيكفى ًفي اٍلمىسىاًجدً : ومثاؿ ما دخمت عميو األلؼ والالـ نحو قولو تعالى

 مرفوع، (4)(كالخبر)خبر : ، عاكفوف(3)(مرفكع، محمو الرفع)مبتدأ مضمر : واو الحاؿ، أنتـ: الواو
، والنوف عوض عف الحركة والتنويف (5)(ألنو جمع مذكر سالـ)وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ 

جار ومجرور متعمؽ بعاكفوف، وعالمة جره الكسرة عمى األصؿ، :  المفرد، في المساجد(6)(االسـ)في 
. لدخوؿ األلؼ والالـ عميو

 
 
 
 
 
 
 (7) (عالمات الجـز)
 

السككف كالحذؼ، فأما السككف فيككف عالمة لمجـز في الفعؿ المضارع : كلمجـز عالمتاف": قولو
   {أ 15}    كأما الحذؼ فيككف عالمة لمجـز في الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر، في. الصحيح اآلخر

 .*"األفعاؿ التي رفعيا بثبات النكف
 

واألصؿ في المجزوـ أف يكوف مجزومًا . السكوف والحذؼ كما ذكرىا: يعني أف لمجـز عالمتيف
. بالسكوف، فمذلؾ بدأ بو

 

                                                 

 .2/187  البقرة، ( (1

 .(د)  سقطت من ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (6
  وأما الحذؼ فيكوف . السكوف والحذؼ، فأما السكوف فيكوف عالمة للجـز في الفعل المضارع الصحيح اآلخر: وللجـز عالمتاف  *    
 .11متن اآلجرومية، ص: ينظر. األفعاؿ التي رفعها بثبات النوف عالمة للجـز في الفعل المضارع المعتل اآلخر، في         

 .زيادة لإليضاح (  (7
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حرؼ نفي وجـز : لـ يضرب، لـ: نحو. فأما السكوف فيكوف عالمة في المضارع الصحيح اآلخر: فقاؿ
ألنو فعؿ مضارع صحيح )فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو السكوف؛ : ، يضرب(1)(كقمب)

، وفي األفعاؿ (3)(كأما حذؼ النكف فيككف عالمة لمجـز في الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر) (2)(اآلخر
حرؼ نفي : لـ يخش، لـ: مثاؿ الجـز بحذؼ اآلخر في الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر، نحو. الخمسة
فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو األلؼ نيابة عف : ، يخش(4)(كقمب)وجـز 

. (5)(كلـ يدع، كلـ يـر كذلؾ. ألنو فعؿ مضارع معتؿ اآلخر)السكوف؛ 
 
 

، (7)(كقمب)حرؼ نفي وجـز : لـ تفعال، لـ:  نحو(6)(األفعاؿ الخمسة)ومثاؿ الجـز بحذؼ النوف في 
: كاأللؼ) (8)(ألنو مف األفعاؿ الخمسة)فعؿ مضارع مجزوـ بمـ، وعالمة جزمو حذؼ النوف؛ : تفعال

، يفعال: فاعؿ مرفكع محمو الرفع، كلـ يفعال، لـ فعؿ مضارع مجزـك بمـ كعالمة : حرؼ نفي كجـز
. (9)(جزمو حذؼ النكف نيابة عف السككف، كلـ تفعمكا، كلـ يفعمكا، كلـ تفعمي كذلؾ

 
 
 (10)(فصؿ المعربات)
 

. (2)(الفصؿ ىك التمييز): ، وقيؿ(1)(ىك الحاجز بيف الشيئيف: الفصؿ في المغة)المعربات قسماف، 
. ىو ما يفصؿ بيف أنواع المسائؿ وأجناسيا، وبيف المسائؿ وأنواعيا: وفي االصطالح

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .(جػ)  سقطت من ( (2

 .(جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (5

 .، وىي(د)  سقطت من ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(جػ)  سقطت من ( (8
االسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع : قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروؼ، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع   *    
 المؤنث 
جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، واالسم  : ، وخرج عن ذلك ثالثة أشياءالسالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء        

 11،12متن اآلجرومية، ص: ينظر.         الذي ال ينصرؼ يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل اآلخر يجـز بحذؼ اآلخرة
 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (9

 .زيادة لإليضاح (  (10
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 :(3) (تعريؼ المعرب)(  1
 

  {ب 15}    االسـ والفعؿ المضارع، ألنيما:  مف الكالـ ىو(4)(كالمعربات)والمعربات جمع معرب، 
يتنوعاف إلى ثمانية أنواع، أربعة منيا تعرب بالحركات، وأربعة منيا تعرب بالحروؼ، وقد بدأ بالقسـ 

. األوؿ، وىو الذي يعرب بالحركات
 

 :(5) (المعربات بالحركات)(  2
 

االسـ : قسـ يعرب بالحركات، كقسـ يعرب بالحركؼ، فالذم يعرب بالحركات أربعة أنكاع": بقولو
. *"المفرد، كجمع التكسير، كجمع المؤنث السالـ، كالفعؿ المضارع الذم لـ يتصؿ بآخره شيء

. والمراد بالذي يعرب بالحركات، أف يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويخفض بالكسرة، ويجـز بالسكوف
جاء الرجاؿ، ورأيت : ومثاؿ جمع التكسير. جاء زيد، ورأيت زيدًا، ومررت بزيد: مثاؿ االسـ المفرد

جاءت اليندات، رأيت اليندات، ومررت : ومثاؿ جمع المؤنث السالـ. الرجاؿ، ومررت بالرجاؿ
يضرُب، لف يضرَب، لـ : (6)(نحك)ومثاؿ الفعؿ المضارع الذي لـ يتصؿ بآخره شيء . باليندات
 .يضربْ 

 
 في االسـ المفرد، وجاء (7)(زيد)، نحو جاء "ترفع بالضمة"- أي األنواع األربعة-، "ككمُّيا": قولو

الرجاؿ في جمع التكسير، وجاءت اليندات في جمع المؤنث السالـ، ويضرُب في الفعؿ المضارع الذي 
. لـ يتصؿ بآخره شيء

 

                                                                                                                                                    

 .11/188، (فصل)لساف العرب، مادة : ينظر. الحاجز بين الشيئين، فصل بينهما، يفِصل فصالً فانفصل:   الفصل( (1

 .14/157، (َميَػزَ )المصدر نفسو، مادة :   ينظر( (2

 .زيادة لإليضاح (  (3

 .والمعرب: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .زيادة لإليضاح (  (5

 .(د)  سقطت من ( (6

 .ىند: (جػ)  في ( (7
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رأيت زيدًا في االسـ المفرد، : (2)(نحك)، (1)(أم األنكاع األربعة تنصب بالفتحة)، "كتنصب بالفتحة"
ويستثنى . ورأيت الرجاؿ في جمع التكسير، ولف يضرب في الفعؿ المضارع الذي لـ يتصؿ آخره بشيء

نما ينصب بالكسرة وسيأتي(3)(ألنو)جمع المؤنث السالـ؛  .  ال ينصب بالفتحة، وا 
 

حرؼ نفي : لف يضرب، لف: كالفعؿ المضارع إذا دخؿ عميو ناصب، كلـ يتصؿ بآخره شيء نحك)
 {أ 16      } (4)(فعؿ مضارع منصكب بمف، كعالمة نصبو فتح آخره: كنصب كاستقباؿ، يضرب

                                                                            
مررت بزيد في االسـ المفرد، ومررت : ، يعني أنواع االسـ الثالثة، نحو"كيخفض بالكسرة": قولو

. بالرجاؿ في جمع التكسير، ومررت باليندات في جمع المؤنث السالـ
 
، (6)(ألف الجـز خاص بو، كال يدخؿ عمى االسـ)، أي الفعؿ المضارع؛ "كيجـز بالسككف":(5)(قكلو)

. لـ يضرب: نحو
 

. وكمُّيا ترفع بالضمة، صحيح ال إشكاؿ فيو وال يزاد عميو: قولو
 

نما ينصب بالكسرة، : وأما قولو وتنصب بالفتحة يزاد عميو جمع المؤنث، فإنو ال ينصب بالفتحة، وا 
 .(7)(المسمماتً )رأيت : وسيأتي، نحو

 
نما يخفض "كيخفض بالكسرة": وأما قولو ، يرد عميو االسـ الذي ال ينصرؼ، فإنو ال يخفض بالكسرة، وا 
. (8)(مررت بأحمدى : نحك)بالفتحة، 

 

                                                 

 .(د)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (1

 .(ب)  سقطت من ( (2

 .فإنو: (جػ)  في ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (4

 .(ب)  سقطت من ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (6

 .الهندات: (ب)  في ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من َو ( (8
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نما)، يزاد عميو الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر، فإنو ال يجـز بالسكوف "كيجـز بالسككف": وقولو  (1)(كا 
، فيذه األفعاؿ مجزكمة، كعالمة جزميا حذؼ : نحك)يجـز بحذؼ اآلخر،  لـ يخش، لـ يدع، لـ يـر

. (2)(اآلخر منيا، فحذؼ ًمٍف يخشى األلؼ، كًمٍف يدعك الكاك، كًمٍف يرمي الياء
 

. ولما وردت عميو ىذه األنواع الثالث استدركيا
 

رأيت : نحك)، "جمع المؤنث السالـ، فإنو ينصب بالكسرة: كخرج عف ذلؾ ثالثة أشياء": بقولو
مفعكؿ بو كالمفعكؿ بو منصكب، كعالمة نصبو الكسرة نيابة : فعؿ كفاعؿ، اليندات: الينداًت، رأيت

مررت : ، نحو"واالسـ الذي ال ينصرؼ يخفض بالفتحة"، (3)(عف الفتحة؛ ألنو جمع مؤنث سالـ
جار كمجركر متعمؽ بمررت، كعالمة جره الفتحة نيابة عف : فعؿ كفاعؿ، بأحمد: مررت)بأحمد، 

والفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر يجـز "، (4)(الكسرة؛ ألنو اسـ ال ينصرؼ، فيو كزف الفعؿ كالعممية
، (5)(يدع)لـ يخش، لـ : ، نحو"بحذؼ آخره فيذه األفعاؿ الثالثة مجزكمة بمـ كعالمة جزميا )، لـ يـر

  {ب 16 }                                          .      (6)(جزميا حذؼ اآلخر منيا
 
 
 
 

 :(7) (المعربات بالحركؼ)(  3
 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (4

 .يقرأ، وىو مثاؿ خاطيء؛ ألنو يتحدث عن المعتل اآلخر، ويقرأ غير معتل اآلخر (ب)  في ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (6
 يفعالف، وتفعالف، : التثنية، وجمع المذكر السالم، واألسماء الخمسة، واألفعاؿ الخمسة وىي: والذي يعرب بالحروؼ أربعة أنواع   *    
فترفع بالنوف، وتنصب وتجـز : فأما التثنية فترفع باأللف وتنصب وتخفض بالياء، وأما األفعاؿ الخمسة. وتفعلوف، وتفعلين         
.   بحذفها

 .14متن اآلجرومية، ص:          ينظر

 .زيادة لإليضاح (  (7
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التثنية، كجمع المذكر السالـ، كاألسماء الخمسة، كاألفعاؿ : كالذم يعرب بالحركؼ أربعة أنكاع": قولو
 .*"يفعالف، كتفعالف، كتفعمكف، كتفعميف: الخمسة كىي

 
: بقولو. يعني أف الذي يعرب بالحروؼ نيابة عف الحركات أربعة أنواع كما ذكرىا، وقد بيف إعرابيا

فعؿ ماض، : ، جاء(2)(جاء الزيداف):  نيابة عف الضمة، نحو(1)[يعني] "فأما التثنية فترفع باأللؼ"
فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو األلؼ نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف : الزيداف

. الحركة والتنويف في االسـ المفرد
: ، نحو(4)(مثاؿ النصب بالياء)، يعني نيابة عف الفتحة والكسرة، "كتنصب كتخفض بالياء": (3)(قكلو)

مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الياء : فعؿ وفاعؿ، الزيديف: رأيت الزيديف، رأيت: نحو
 (5)(االسـ)المفتوح ما قبميا، المكسور ما بعدىا؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في 

جار ومجرور متعمؽ : فعؿ وفاعؿ، بالزيديف: ، مررت بالزيديف، مررت(6)(كمثاؿ الجر بالياء). المفرد
ألنو مثنى، ) نيابة عف الكسرة؛ (7)(المفتكح ما قبميا المكسكر ما بعدىا)بمررت وعالمة جره الياء 

 .(8)(النكف عكض عف الحركة كالتنكيف في المفرد
 
جاء الزيدكف، : كأما جمع المذكر السالـ فيرفع بالكاك، يعني نيابة عف الضمة، نحك): (9)(قكلو)

فاعؿ كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الكاك نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع : فعؿ ماض، الزيدكف: جاء
  {أ 17}                    .(مذكر سالـ، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد

مثاؿ النصب بالياء، . ، يعني نيابة عف الفتحة والكسرة" بالياء(11)(كتخفض)كتنصب ": (10)(قكلو)
مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو  : فعؿ وفاعؿ، الزيديف: رأيت الزيديف، رأيت: نحو

، والنوف (12)(ألنو جمع مذكر سالـ)الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا، نيابة عف الفتحة؛ 
                                                 

 .(د)َو  (ب)والمثبت من . (جػ)  سقطت من األصل، ومن ( (1

 .، وىو من تحريف النّساخ، وىو تمثيل خاطيء؛ ألنو يتحدث عن حالة الرفع ال حالة النصب(رأيت الزيدين): (د)  في ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5

 .(ويخفض بالياء أيضاً ): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .، وىو من تحريف النّساخالمكسور ما قبلها المفتوح ما بعدىا، وىذا خطأ؛ ألنو يتحدث عن المثنى (د)  في ( (7

 .(جػ)  سقطت من ( (8

 .(ب)  سقطت من ( (9

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (10

 .(ويجر): (جػ)  في ( (11

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (12
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فعؿ : ومثاؿ الجر بالياء، مررت بالزيديف، مررت.  المفرد(1)(االسـ)عوض عف الحركة والتنويف في 
جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا : وفاعؿ، بالزيديف
 .، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد(2)(ألنو جمع مذكر سالـ)نيابة عف الكسرة؛

 
:  فترفع بالواو، يعني نيابة عف الضمة، نحو(كأما األسماء الخمسة، يعني المعتمة المضافة): قولو

ألنو )فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ : فعؿ ماض، أبوؾ: جاء أبوؾ، جاء
 مجرور (4)(كالمضاؼ إليو)مضاؼ إليو، : مضاؼ، والكاؼ: ، أبوؾ، أبو(3)(مف األسماء الخمسة

 .محمو الجر، وأخوؾ وحموؾ وفوؾ وذو ماؿ
 
مفعوؿ بو، : فعؿ وفاعؿ، أباؾ: ، نحو رأيت أباؾ، رأيت(كتنصب باأللؼ نيابة عف الفتحة): (5)(قكلو)

، (6)(ألنو مف األسماء الخمسة)بو، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو األلؼ نيابة عف الفتحة؛ 
مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، وأخاؾ وحماؾ وفاؾ وذا : مضاؼ، والكاؼ: أباؾ، أبا
 .ماؿ كذلؾ

 
  {ب 17}        فعؿ: مررت  مررت بأبيؾ،: ، يعني نيابة عف الكسرة، نحو"كيخفض بالياء": قولو

مف األسماء )جار ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره الياء نيابة عف الكسرة؛ ألنو : وفاعؿ، بأبيؾ
مضاؼ إليو والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، وأخيؾ : مضاؼ، والكاؼ: أبي: ، أبيؾ(7)(الخمسة

 .وحميؾ وفيؾ كذلؾ
 

، يعني أف ثبوت النوف يكوف عالمة "كأما األفعاؿ الخمسة فترفع بالنكف كتنصب كتجـز بحذفيا": قولو
. لمرفع نيابة عف الضمة في األفعاؿ الخمسة، وحذفيا عالمة لمنصب والجـز

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

الحركات والحروؼ، وذىب البصريوف إلى أنها معربة من مكاف واحد، :   ذىب الكوفيوف إلى أف األسماء ىذه معربة من مكانين( (3
 حيث 
 .13؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص4/231المقتضب للمبرد : ينظر. الواو واأللف والياء ىي حروؼ اإلعراب        

 .(د)  سقطت من ( (4

 .(د)  سقطت من ( (5

 .(د)  سقطت من ( (6

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7



 42 

، وعالمة رفعو : تفعالف، فتفعالف: مثاؿ ثبوتيا بالرفع فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب والجاـز
ثبوت النوف نيابة عف الضمة؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، ويفعالف وتفعموف ويفعموف وتفعميف كذلؾ، 

لف تفعال، :  النوف(1)(بحذؼ)وتنصب وتجـز بحذفيا، يعني نيابة عف الفتحة والسكوف، مثاؿ النصب 
فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو حذؼ النوف : ، تفعال(2)(كاستقباؿ)حرؼ نفي ونصب : لف

جزميا بحذؼ )ومثاؿ . نيابة عف الفتحة، ولف يفعال، ولف تفعموا، ولف يفعموا، ولف تفعمي كذلؾ
، تفعال: ، لـ تفعال، لـ(3)(النكف فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو حذؼ النوف : حرؼ نفي وجـز

، ولـ (4)(فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع محمو الرفع: ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كاأللؼ)نيابة عف السكوف؛ 
.  يفعال ولـ يفعموا ولـ تفعموا ولـ تفعمي كذلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 باب األفعاؿ
 

 :(5) (أقساـ الفعؿ)-  1

                                                 

 .بحذفها: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .(ومثاؿ الجـز بحذفها): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (4
ضرَب، ويضرُب، واضِرْب، فالماضي مفتوح اآلخر أبدًا، واألمر مجزـو أبدًا، والمضارع  : ماض، ومضارع، وأمر، نحو: األفعاؿ ثالثة   *    

متن  : ينظر. وىو مرفوع أبدأ حتى يدخل عليو ناصب أو جاـز (أنيتُ )        ما كاف في أولو إحدى الزوائد األربع، يجمعها قولك 
  12،13        اآلجرومية، ص

 .زيادة لإليضاح (  (5



 43 

 

* "باب األفعاؿ": قولو
 

 {أ 18} .      ، حّد الماضي ما وقع وانقطع"ماض": (1)(كما قاؿ)األفعاؿ جمع فعؿ، واألفعاؿ ثالثة 
ف شئت قمت حٌد الماضي، ما دؿ عمى معنى كجد في الزماف الماضي) معو أمس، (2)(كصمح) ، (3)(كا 

 .(4)ضرب، وانطمؽ، واستخرج: نحو

أقوـ، ونقوـ، ويقوـ، : ، نحو قولؾ(5)(أنيت) وىو ما كاف في أولو أحد الزوائد األربع "كمضارع"
فعؿ : ، يضرب(7)(كقمب)حرؼ نفي وجـز : لـ يضرب، لـ:  فتقوؿ(لـ)، وعالماتو أف يقبؿ (6)(كتقـك)

 .(8)(آخره)فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو سكوف 

، وفي "كأمر" ، ومف عالماتو أف يدؿ عمى الطمب، وأف يقبؿ نوف التوكيد، فتقوؿ في اضرب، اضربفَّ
، ومف عالماتو  اضربي، :  أف يقبؿ ياء المخاطبة مع الداللة عمى الطمب، نحو،(9)(أيضان )اقرأ  اقرأفَّ

 . (11)فىكيًمي كىاٍشرىًبي- (10)(أم كمف األمر)-ومنو 

فالماضي مفتوح " لألمر، "اضرب" لممضارع، "يضرب" لمماضي، "نحك ضرب": وقد مثؿ ذلؾ بقولو
ضمير رفع بارز متحرؾ، فإذا اتصؿ بو ذلؾ الضمير فإنو - بآخره-، يعني ما لـ يتصؿ بو "اآلخر أبداً 

ف اتصؿ بو ضمير رفع (13)(كاستخرجت)ضربت، وانطمقت، : عمى السكوف، نحو (12)(مبنيان )يكوف  ، وا 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .َحُسنَ : (د)  في ( (2

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (3

 .36ر الذىب البن ىشاـ، صوشرح شذ: ينظر. قامْت، قعدتْ :   عالمة الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة، نحو( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(ب)  سقطت من ( (8

 .(ب)  سقطت من ( (9

 .(ب)  سقطت من ( (10

 .اآلية سقطت: (ب)؛ وفي 19/26 ،  مريم( (11

 .يبنى: (جػ)َو  (ب)  في ( (12

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (13
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:  في نحو(2)(الفتحة) عمى حركة تجانس ذلؾ الضمير، فيبنى عمى (1)(فإنو يككف مبنيان )بارز ساكف، 
 .ضربوا:  في نحوالضمةضربا، وعمى : نحو

 

:  أف يقاؿ(4)(كاألحسف). (3)يريد بالجـز أف يكوف مبنيًا عمى السكوف: ، يعني"كاألمر مجزـك أبدان ": قولو
 {ب 18} ، فإف كاف المضارع يجـز بالسكوف (5)(إف األمر مبني عمى ما يجـز بو المضارع): يقاؿ
ف كاف المضارع يجـز بحذؼ اآلخر نحو: لـ يضرب، بني األمر عمى السكوف نحو: نحو : اضرب، وا 

، ولـ يدع، بني األمر عمى حذؼ اآلخر، فتقوؿ ف كاف : لـ يخش، ولـ يـر ، وا  اخش، اغز، ادع، اـر
لـ تفعال، ولـ تفعموا، ولـ تفعمي بني األمر عمى حذؼ النوف فتقوؿ : المضارع يجـز بحذؼ النوف، نحو

 .افعموا، افعمي: (6)(في األمر)
 

أف الفعؿ : ، يعني"(أنيت)المضارع ما كاف في أكلو إحدل الزكائد األربع يجمعيا قكلؾ ": قولو
، مثاؿ (8)(اليمزة كالنكف كالياء كالتاء: كىي) األربع (7)(الزكائد)المضارع ما كاف مبتدئًا بإحدى ىذه 

 (9)(فال يككف فعالن )َأْكَرـَ : أقوـ، وشرطيا أف تكوف لممتكمـ وحده، احترازًا مف نحو: المبتدئ باليمزة نحو
 مضارعًا؛ ألف اليمزة فيو ليست لممتكمـ، بؿ ىي ىمزة التعدية، فيكوف فعاًل ماضيًا لقبولو تاء (9)(فعالن 

، َأْكَرْمتُ  . التأنيث الساكنة، فتقوؿ في َأْكَرـَ

: َنقوـُ، وشرطيا لممتكمـ مع غيره، ولممعظـ نفسو احترازًا مف نحو: ومثاؿ المبدوء بالنوف نحو
 فالف الدواء، إذا وضع في النرجس فميس بمضارع؛ ألف النوف فيو ليست لممتكمـ مع غيره (10)(نىٍرجىسى )

                                                 

 .يبنى الفعل: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .الفتح: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 (افعل):   اختلف النحويوف في بناء فعل األمر، فذىب الكوفيوف إلى أف فعل األمر للمواجو الُمَعرَّى عن حرؼ المضارعة، نحو( (3
 معرب 
، وذىب البصريوف إلى أنو مبني على السكوف             ؛ اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ لألنباري2/44المقتضب للمبرد : ينظر. مجزـو
 .1/54؛ شرح التصريح للشيخ خالد 414ص         

 .واألخلص: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .1/55شرح التصريح للشيخ خالد :   ينظر( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6

 .الحروؼ: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (8

 .فليس: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (9

 .6/106، (رجس)لساف العرب، مادة : ينظر. من الرياحين، معرَّب، والنوف زائدة:   النَّرجسُ ( (10



 45 

نما ىي مف نفس الكممة، فيكوف فعاًل ماضيًا لقبولو تاء التأنيث الساكنة، فتقوؿ : وال لممعظـ نفسو، وا 
 .َنْرَجستُ 

 فالف (3)(يىٍرنأى ) (2)(نحك) يقوـ، وشرطيا أف تكوف لمغائب احترازًا مف (1)(نحك)ومثاؿ المبدوء بالياء، 
نما ىي  الثياَب أو الشيَب إذا أصبغو باليرنأ وىو الحناء فميس بمضارع؛ ألف الياء فيو ليست لمغائب وا 

. يرنأتُ : مف نفس الكممة، فيكوف فعاًل ماضيًا لقبولو التأنيث الساكنة فتقوؿ

ـَ فالف العمـ، فميست بمضارع؛ : ومثاؿ المبدوء بالتاء، وشرطيا أف تكوف لممخاطب احترازًا مف نحو َتَعم
 لقبولو تاء {أ 19}     ىي تاء المطاوعة، فيكوف  فعاًل ماضياً (4)(بؿ)ألف التاء فيو ليست لممخاطب، 

 .تعممت: (5)[في تعمـ]التأنيث الساكنة فتقوؿ 

 :(6) (رفع الفعؿ المضارع)-  2

مرفوع لحمولو محؿ : ، يعني أف الفعؿ المضارع مرفوع، واخُتمؼ في رفعو، فقيؿ"كىك مرفكع أبدان ": قولو
االسـ، وىو مذىب سيبويو وأكثر البصرييف، وقيؿ مرفوع لتجرده مف الناصب والجاـز وىو مذىب 

. (8)(كىك الجارم عمى ألسنة المعربيف، كىك المشيكر) وجماعة، (7)الكوفييف، واختاره ابف مالؾ

 .ثـ شرع في النواصب. (9)(لـ يضرب):  فيجزمو، نحو"حتى يدخؿ عميو ناصب أك جاـز": قولو
 

                                                 

 .(ب)  سقطت من ( (1

 .(ب)  سقطت من ( (2

ىذا يْفَعَل  : صبغها بالُيرِنَّاِء، وقاؿ: يَػْرنأ لحيتو: اسم للحناء، قاؿ ابن جني وقالوا:   الَيرنَّأ واليُػَرنَّأ، بضم الياء وىمزة األلف( (3
 .6/235، (رنأ)لساف العرب البن منظور،مادة : ينظر.         في الماضي، وما أغربو وأطرفو

 .وإنما: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من األصل والمثبت في ( (5

 .زيادة لإليضاح (  (6
  ىو محمد بن عبد اهلل بن مالك العاّلمة جماؿ الدين أبو عبد اهلل الطائّي الجّياني الشافعّي النحوّي، أحد األئمة في علـو العربية، ( (7

 ولد في 
 األلفية في النحو، : ىػ، ومن تصانيفو672ىػ وانتقل إلى دمشق يصنف ويشتغل، وتوفي فيها سنة 600جّياف باألندلس سنة         
 بغية الوعاة : ينظر. وتسهيل الفوائد، والضرب في معرفة لساف العرب، والكافية الشافية، وأرجوزة في نحو ثالثة آالؼ بيت         
 .3/450؛ معجم المؤلفين لرضا كحاّلة، 6/233؛ األعالـ للزركلي، 132-1/130للسيوطي،          

 .1/37؛ شرح ابن عقيل 437؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص4/80؛ المقتضب للمبرد 1/13الكتاب لسيبويو :   ينظر( (8

متن  : ينظر. أف، ولن، وإذف، وكي، والـ كي، والـ الجحود، وحت، والجواب بالفاء، والواو، وأو: فالنواصب عشرة وىي   *    
 .13        اآلجرومية، ص

 .أعرب ىذا المثاؿ: (جػ)  في ( (9
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 .، جمع ناصب، والمراد بو نواصب الفعؿ المضارع وىي عشرة كما ذكرىا"كالنكاصب عشرة": قولو
 

 :(1) (نكاصب الفعؿ المضارع)-  3
 

فالذي ينصب . قسـ ينصب بنفسو، وقسـ ينصب بأف مضمرة بعده:  عمى قسميف(2)*(كالنكاصب)
ذًا وكي: بنفسو أربعة وىي  .(3)َأْف ولف وا 

 

 المصدرية؛ ألنيا (أفٍ )، بفتح اليمزة وسكوف النوف، والمراد بيا أف المصدرية، وسميت (4)أفْ :  األوؿ
: ، سواء كانت ذلؾ المصدرية فاعاًل، نحو(5)(كىك مكصكؿ حرفي)تؤوؿ الفعؿ بعدىا بمصدر، 

، يعجب نوف الوقاية، :  والنوف،(6)(كعالمة رفعو ضـ آخره)فعؿ مضارع مرفوع : يعجبني أف تقوـَ
 .؛ ألنو ضمير، والضمير مبني ال يظير فيو(7)(المحؿ)مفعوؿ بو : والياء

 

عراب أف تقوـ، أف فعؿ مضارع منصوب بأف المصدرية، وعالمة : ، تقوـ(8)(نصب مصدرم)حرؼ : وا 
يعجبني قيامؾ، :  تنسبؾ بمصدر في محؿ رفع فاعؿ، تقديره(9)(بعدىا)نصبو فتح آخره، وأف والفعؿ 

 ونصب (10)(نفي)  {ب 19} حرؼ: فعؿ وفاعؿ، أف: رأيت أف تقوـ، رأيت: وسواء كاف مفعواًل، نحو
 (11)(بعدىا تنسبؾ)فعؿ مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتح آخره، وأف والفعؿ : مصدري، تقوـ

                                                 

 .زيادة لإليضاح (  (1

 .(والنواصب وىي): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2

ىذا باب إعراب األفعاؿ المضارعة لألسماء، اعلم أف ىذه األفعاؿ لها حروؼ تعمل فيها فتنصبها ال تعمل في :   قاؿ سيبويو( (3
 األسماء، 
 . جئتك لكي تفعل: وكي، وذلك. أريد أف تفعل: أف، وذلك قولك: كما أف حروؼ األسماء التي تنصبها ال تعمل في األفعاؿ، وىي       
 .3/5الكتاب : ينظر... . ولن         

   أف ىي أـ الباب؛ ألنها تعمل مذكورة ومقدرة، وإنما تنصب إذا كانت أصلية، أما إذا كانت المخففة من الثقيلة فال تنصب، نحو ( (4
 .167الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. (20/المزمل) َعِلَم َأف َسَيُكوُف ِمنُكم مَّْرَضى: قولو تعالى        

 .1/138؛ شرح ابن عقيل، 1/36مغني اللبيب : ينظر.   فهي توَصل بالفعل المتصرؼ، مضارعاً كاف، أو ماضياً، أو أمراً ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)محلو النصب، ويؤكد ىذا ما جاء في باقي النسخ :   يعني( (7

 .(مصدري ونصب): (جػ)  في ( (8

 .(د)  سقطت من ( (9

 .، وىو من تحريف النّساخحرؼ مصدري ونصب، ال حرؼ نفي:   الكلمة محرفة، إذ إنها( (10

 .تنسبك بعدىا: (د)  في ( (11
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مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو : فعؿ كفاعؿ، قيامؾ: رأيت)رأيت قيامؾ، : بمصدر مفعوؿ برأيت، تقديره
مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر محمو : مضاؼ، كالكاؼ: منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، قياـ

: فعؿ وفاعؿ، مف: عجبت مف أف تقوـ، عجبت:  نحو(2)(بالحرؼ)، وسواء كانت مجرورة (1)(الجر
فعؿ مضارع منصوب بأف المصدرية، وعالمة نصبو فتح : حرؼ نصب مصدري، تقوـ: حرؼ جر، أف

فعؿ كفاعؿ، : عجبت)عجبت مف قيامؾ، : آخره، وأف والفعؿ بعدىا تنسبؾ بمصدر مجرور بمف تقديره
مضاؼ : مضاؼ، كالكاؼ: جار كمجركر متعمؽ بعجبت كعالمة جره كسر آخره، قياـ: مف قيامؾ

 .(3)(إليو، كالمضاؼ إليو مجركر محمو الجر

مىٍيًو :لف وىي حرؼ نفي ونصب واستقباؿ، نحو قولو تعالى:  مف النواصبكالثاني  لىف نٍَّبرىحى عى
اًكًفيفى  كال تأبيد لنفييا عند أىؿ السنة لكقكع الغاية )حرؼ نفي ونصب واستقباؿ، : لف  (4)عى
جار : عميو: كعميو عاكفيف)فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو فتح آخره، : ، ونبرح(5)(بعدىا

 .(6)(كمجركر متعمؽ بعاكفيف مقدـ عميو

 .أنا أزورؾ غداً :  جوابًا لمف قاؿ لؾ(8)(إذا كانت)، وتكوف حرؼ نصب (7)(إذان ) :كالثالث

 وجممة {أ 20}   (9)(كمفعكؿ)فعؿ وفاعؿ : مبتدأ مضمر مرفوع محاًل، أزورؾ: أنا. إذًا أكرَمؾ: فتقوؿ
ظرؼ زماف منصوب عمى : جممة فعمية في محؿ رفع خبر وىو أنا، غداً : أزورؾ مف الفعؿ والفاعؿ
حرؼ جزاء ونصب، : ، إذاً (10)(كعالمة نصبو فتح آخره، فتقكؿ إذان أكرمىؾ)الظرفية متعمؽ بأزورؾ 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َ  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 .20/92  طو، ( (4

: ينظر. في اآلية الكريمة (اليـو)، فالغاية ىنا ىي كلمة فَػَلْن ُأَكلِّرَم اْليَػْوـَ ِإنِسّياً   ألنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليـو في ( (5
 مغني 
 .168؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص1/313اللبيب البن ىشاـ         

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (6

 وعند الفراء إف عملت كتبت باأللف، وإال كتبت .   اختلف النحاة في كتابتها، وكذا ُرِسَمْت في المصاحف، والمازني والمبرد بالنوف( (7

 .4/42؛ شرح كافية ابن الحاجب 1/28مغني اللبيب البن ىشاـ : ينظر. بالنوف، للفرؽ بينها وبين إذا        

 .(وشرطها): (د)؛ وفي (بشرط أف تكوف): (جػ)َو  (ب)  في ( (8

 .(ب)  سقطت من ( (9

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (10
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ضمير مستتر فيو : ، وفاعؿ أكـر(1)(فعؿ مضارع منصكب بإذان كعالمة نصبو فتح آخره: أكرمؾ)
 .(2)(منصكب محمو النصب)مفعوؿ بو : أكـر أنا، والكاؼ: وجوبًا تقديره

 

كأف ال يفصؿ بينيا كبيف )، (3)(أف تككف ما بعدىا فعالن مستقبالن، كأف تككف مصدَّرىة)ومف شروطيا 
 :مثاؿ الفصؿ بال. ، وال يضر الفصؿ بال والقسـ(4)(الفعؿ فاصؿ

 

فعؿ مضارع : حرؼ نفي، أىنئؾ: ، ال(6)(نصب كجزاء)حرؼ : إذًا ألىنئؾ، إذاً : (5)(نحك قكلؾ)
: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره أىنئ أنا، والكاؼ: منصوب بإذًا وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعمو

 .(7)[منصكب محالن ]مفعوؿ بو وىو 
 

جار ومجرور : ، واهلل(9)(نصب كجزاء)حرؼ : إذًا واهلل أحسف إليؾ، إذاً : (8)(بالقسـ)ومثاؿ الفصؿ 
فعؿ مضارع منصوب بإذًا وعالمة نصبو فتح آخره، : أقسـ باهلل، أحسف: متعمؽ بفعؿ محذوؼ تقديره

جار ومجرور متعمؽ بأحسف محمو : أحسف أنا، إليؾ: وفاعؿ أحسف ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره
. (10)(ألنو ضمير)الجر؛ 

كي والمراد كي المصدرية، وتكوف حرؼ نصب إذا دخمت عمييا الـ : (11)(مف النكاصب)والرابع 
 . وذكرت بعدىا ال النافية(12)(كمقدرةأظاىرة )التعميؿ 

                                                 

 .(د) سقطت من ( (1

 .منصوب المحل: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .مختلفتين في الترتيب، حيث الثاني جاء أوالً واألوؿ ثانياً  (د)َو  (جػ)َو  (ب)  ىذاف الشرطاف جاءا في ( (3

 في غير  (إذف تصُدؽ)نحو : لما عملت ألنها ليست صدرًا، وكذلك ال تعمل في غير المستقبل (أنا إذْف أكرُمك):   فلو قلت مثال( (4
 166للواسطي، ص ؛ شرح اللمع170-169الفضة المضيئة ألحمد بن زيد ص: ينظر. المستقبل؛ ألف عملها يقتضي االستقباؿ        

 .(ب)  سقطت من ( (5

 .جزاء ونصب: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)منصوب محلو النصب، والمثبت في : في األصل  ( (7

 .بواو القسم:   أي( (8

 .جزاء ونصب: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (9

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (10

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (11

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (12
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 {ب 20}      حرؼ نصب : كي الـ تعميؿ وجر،: الالـ: لكي. "(2)ًلكىٍيالى تىٍأسىٍكا": (1)(قكلؾ)نحو 
فعؿ مضارع منصوب بكي، وعالمة نصبو حذؼ النوف نيابة عف : حرؼ نفي، تأسوا: مصدري، ال
 .فاعؿ بتأسوا محمو الرفع: الفتحة، والواو

 

مجركر بالـ تعميؿ )حرؼ نصب مصدري :  كي، (3)كىٍي الى يىكيكفى : مثاؿ الـ التعميؿ المقدرة
 .فعؿ منصوب بكي وعالمة نصبو فتح آخره: حرؼ نفي، يكوف: ، ال(4)(مقدرة

 

 بعده وىو ستة (6)  مف النواصب، وىو الذي ينصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة(5)(أما القسـ الثاني)
 :ستة أحرؼ

 

 .الـ جر معناىا التعميؿ (7)(كىي) الـ كي : األكؿ
 

فعؿ مضارع منصوب بأف : الـ كي تنصب الفعؿ المضارع بعدىا، تكـر: جئت لتكرمني، الالـ:  نحو
تكـر أنت، :  وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ تكـر ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره(8)(المضمرة)

. (9)[ألف تكرمني]: مفعوؿ بو منصوب محمو النصب؛ ألنو ضمير تقديره: نوف الوقاية، والياء: والنوف
 

. (12)(لـ يكف)، وىي الـ جر مسبوقة بما كاف، أو (11)(الجحكد)الـ : (10)(كالثاني)
                                                 

 .  ىذا مثاؿ الـ التعليل الظاىرة( (1

 .57/23  الحديد، ( (2

 .59/7  الحشر، ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(ب) نسخة سقط من  من ىنا، أي من نواصب الفعل المضارع بأف المضمرة وحتى باب المبتدأ والخبر ( (5

لم يذكر الشارح المصدر المؤوؿ في أثناء إعرابو لألمثلة، ذلك أف ىذا القسم من النواصب الذي ينصب الفعل المضارع بأف   (  (6
           المضمرة ال بد من إعراب المصدر المؤوؿ فيو؛ ألف أف المضمرة إنما ىي أف المصدرية التي يؤوؿ بها، وسأثبت إعراب المصدر  

 .           المؤوؿ عند الحديث عن كل حرؼ في مثاؿ واحد فقط

 .(وىو): (جػ)  في ( (7

 .(مضمرة): (د)  في ( (8

 .في محل جر بحرؼ الجر (أف المضمرة وما بعدىا)والمصدر المؤوؿ من   ( (9

 .(د)  سقطت من ( (10

 .3/78، (جحد)لساف العرب،مادة : ينظر. اإلنكار مع العلم:   الجحود لغة( (11

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (12
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ـٍ : مثاؿ المسبوقة بما كاف مىا كىافى الٌموي ًلييعىذِّذبىيي فعؿ ماض ناقص، يرفع االسـ : نافية، كاف: ، ما (1)كى
الـ : اسميا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، ليعذبيـ، الالـ: االسـ وينصب الخبر، االسـ الكريـ

فعؿ مضارع منصكب بأف ]: الجحود تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، يعذب
: يعذب ىو، وىـ: ضمير مستتر فيو جوازًا تقديره: ، فاعمو(2)[المضمرة، كعالمة نصبو فتح آخره

    {أ 21}         مريداً : ، أي(4)(ألف يعذبيـ: تقديره  (3)(منصكب محمو النصب))مفعوؿ بو، وىو 
 .(5)تعذيبيـ، وجممة يعذبيـ مف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ جممة فعمية في محؿ نصب خبر كاف

 

ـٍ : ، نحو قولو تعالى(6)(كمثاليا بعد لـ يكف) ـٍ يىكيًف الٌموي ًليىٍغًفرى لىيي ، يكف: ، لـ (7)لَّ : حرؼ نفي وجـز
فعؿ مضارع منصرؼ مف كاف، : كيكف)فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعالمة جزمو سكوف آخره، : يكف

 وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، ليغفر (9)(اسميا): ، االسـ الكريـ(8)(يرفع االسـ كينصب الخبر
فعؿ مضارع : ، يغفر(10)(بأف مضمرة بعدىا كجكبان )الـ الجحود تنصب الفعؿ المضارع : الالـ: ليـ

:  تقديره(11)[كجكبان ]ضمير مستتر فيو : منصوب بأف المضمرة، وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ يغفر
ألف يغفر ليـ، كجممة يغفر ليـ مف : جار كمجركر متعمؽ بيغفر محمو الجر، تقديره: ليـ)يغفر ىو، 

 .(12)(جممة فعمية في محؿ نصب عمى أنيا خبر يكف: الفعؿ كالفاعؿ
 

 

 بأف مضمرة بعدىا وجوبًا إذا (2)(كىي تنصب الفعؿ المضارع) (1)(حتى) :(13)(مف النكاصب) الثالث
 .كانت بمعنى إلى، وكاف فعميا مستقبالً 

                                                 

 .8/33  األنفاؿ، ( (1

 .(د)َو  (جػ)  سقط إعرابها في األصل، والمثبت في ( (2

 .منصوب محالً : (جػ)  في ( (3

 .(د)  سقطت من ( (4

 .في محل جر بحرؼ الجر (أف المضمرة وما بعدىا)والمصدر المؤوؿ من   ( (5

 .ومثاؿ المسبوؽ بلم: (د)َو  (جػ)  في ( (6

 .4/137  النساء، ( (7

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (8

 .اسم يكن: (د)َو  (جػ)  في ( (9

 .(د)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (10

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (جوازاً )في نسخة األصل   ( (11

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (12

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (13
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، تنصب الفعؿ المضارع بأف (3)(نصب)حرؼ : فعؿ وفاعؿ، حتى: سرت حتى أدخؿ البمد، سرت: نحو
فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ : المضمرة بعدىا وجوبًا، أدخؿ

مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة : أدخؿ أنا، البمد: أدخؿ ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره
  {ب 21}                        .(4)(حتى أف أدخؿ البمد): نصبو فتح آخره، تقدير الكالـ

 تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، (7) (الفاء) (6)(أفٌ )، يعني (5)"كالجكاب بالفاء": قولو
جوابًا لألمر، والدعاء، والنيي، واالستفياـ، والتمني، والترجي، والتحضيض، والعرض،  (8)(كقعت)إذا 

. والنفي

زر : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: فعؿ أمر، فاعمو: زرني فأكرَمؾ، زر: مثاؿ الفاء في جواب األمر
جواب األمر، : الفاء: ، فأكرمؾ(9)[في محؿ نصب]نوف الوقاية، والياء مفعوؿ بو : النوف: أنت، ني

فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة، وعالمة : تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، أكـر

                                                                                                                                                    

ـٌ ِىَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ : أف تكوف حرفاً جاراً نحو- 1:   تستعمل حتى على ثالثة أوجو( (1  سرت حتى : ، ونحو(97/5القدر، ) َساَل
 فما زالت : أف تكوف حرؼ ابتداء كقوؿ جرير- 3. قدـ الحجاج حتى المشاة: أف تكوف عاطفة بمنزلة الواو نحو- 2. أدخلها        
 ؛ شرح شذر الذىب البن ىشاـ، 1/141مغني اللبيب البن ىشاـ : ينظر. القتلى تمج دماءىا بدجلة  حتى ماُء دجلة أشكلُ         
 .174-173؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص387ص        

 .وتكوف حرؼ نصب: (د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين وردت في ( (2

وجوباً، إنما ىي حتى الجارة، لذلك فاإلعراب  (أف)  ذىب النحويوف إلى أف حتى التي تنصب الفعل المستقبل بعدىا بإضمار ( (3
 الصحيح 
 ؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، 1/44؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 3/6الكتاب لسيبويو : ينظر. حرؼ جر: في ىذا المثاؿ ىو        
 .174ص        

 .في محل جر بحرؼ الجر (أف المضمرة وما بعدىا)والمصدر المؤوؿ من   ( (4

 اختلف النحويوف في ىذه المسألة، فقد ذىب الكوفيوف إلى لم يذكر لها رقماً كما ىو الحاؿ بالنسبة للحروؼ قبلها ورقمها الرابع،   ( (5
أي أف الجواب مخالفاً لما كاف )ألخ، ينتصب بالخالؼ ... أف الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب األمر والدعاء والنهي          
 قبلو 

 ؛ 2/14المقتضب للمبرد : ينظر(. أف)وذىب البصريوف إلى أنو ينتصب بإضمار . (فوجب أف يكوف منصوباً على الخالؼ         
 .445اإلنصاؼ لألنباري، ص         

 .(جػ)  سقطت من ( (6

 .يقصد فاء السببية وىو استمرار للحديث عن أحرؼ النصب  ( (7

 .كانت: (د)َو  (جػ)  في ( (8

 .(د)َو  (جػ)في والمثبت  (منصوب المحل)في األصل   ( (9
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مفعوؿ بو منصوب : أكـر أنا، والكاؼ: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: (1)(كفاعمو)نصبو فتح آخره، 
. (2) (فإف أكرمؾ): المحؿ تقديره

فعؿ دعاء وفاعمو ضمير : ، اغفر(3)(فأدخؿى الجنة)اغفر لي : ومثاؿ الفاء في جواب الدعاء في األمر
: جار ومجرور متعمؽ باغفر محمو الجر، فأدخؿ: اغفر أنت، لي: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره

فعؿ : أدخؿ) تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، (4)(في األمر)جواب الدعاء : الفاء
ضمير مستتر فيو وجوبًا : ، وفاعؿ أدخؿ(5)(مضارع منصكب بأف المضمرة كعالمة نصبو فتح آخره

فأف أدخؿ : مفعوؿ بو والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره تقديره: أدخؿ أنا، الجنة: تقديره
. الجنة

 

 :ومثاؿ الفاء في جواب النيي، نحو
 

الى تىٍطغىٍكا ًفيًو فىيىًحؿَّ : قولو تعالى ، تطغْوا: ال،  (6) ى  (7)(الناىية)فعؿ مجزـو بال : حرؼ نفي وجـز

 {أ 22}      : فاعؿ بتطغْوا محمو الرفع، فيو: نيابة عف السكوف، والواو وعالمة جزمو حذؼ النوف
جواب النيي تنصب الفعؿ المضارع بأف : جار ومجرور متعمؽ بتطغْوا محمو الجر، فيحَؿ، الفاء

، (9)[جكاب النيي تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا كجكبان : الفاء]، (8)(كجكبان )مضمرة بعدىا 
 .(10)فإف يحؿ: فعؿ مضارع منصوب بأف مضمرة، وعالمة نصبو فتح آخره تقديره: ، يحؿ(9)[كجكبان 

 

                                                 

 .وفاعل أكـر: (د)َو  (جػ)  في ( (1

 .معطوؼ على مصدر منتزع من الكالـ السابق (أف المضمرة وما بعدىا)والمصدر المؤوؿ من   ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .(جػ)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5

 .20/81  طو، ( (6

 .(جػ)  سقطت من ( (7

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (8

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من األصل، والمثبت في ( (9

َوالَ َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّر يُرِيُدوَف َوْجَهُو َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهم :   اجتمع جواب النهي والنفي في قولو تعالى( (10
 مِّرن 

 الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، : ينظر. (52األنعاـ، ) َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِّرن َشْيٍء فَػَتْطُرَدُىْم فَػَتُكوَف ِمَن الظَّاِلِميَن         
 .174ص         
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، تؤاخذ: ، ال"ال تؤاخذني فأىمؾَ ":  الدعاء في النيي(1)(جكاب)ومثاؿ الفاء في  فعؿ : حرؼ دعاء وجـز
ضمير مستتر : ، وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ تؤاخذ(2)(الدعاء)مضارع مجزـو بال الناىية في 

: مفعوؿ بو منصوب محاًل، فأىمَؾ، الفاء: لموقاية، والياء: النوف: تؤاخذ أنت، ني: فيو وجوبا تقديره
فعؿ مضارع منصوب بأف : جواب الدعاء تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، أىمؾ

: أىمؾ أنا، أي تقديره: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ أىمؾ
 .فأف أىمؾ

 

: عاطفة، ىؿ: الفاء: ، فيؿ (3)فىيىؿ لَّنىا ًمف شيفىعىاء فىيىٍشفىعيكٍا لىنىا: ومثاؿ الفاء في جواب االستفياـ
جار ومجرور في :  خبر مقدـ، مف شفعاء(4)(في مكضع رفع)جار ومجرور : حرؼ استفياـ، لنا

موضع رفع مبتدأ مؤخر، وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو ألؼ 
جكاب االستفياـ تنصب الفعؿ المضارع : الفاء): التأنيث الممدودة، وىي تقـو مقاـ عمتيف، فيشفعوا لنا

  نصبو حذؼ {ب 22}    منصوب بأف المضمرة، وعالمة فعؿ مضارع: ، فيشفعوا(5)(بعدىا كجكبان 
جار ومجرور متعمؽ : ، لنا(6)[الرفع]فاعؿ يشفعوا في محؿ رفع محمو : النوف نيابة عف الفتحة، والواو
 .فأف يشفعوا: بيشفعوا؛ ألنو ضمير تقديره

 

حرؼ تمٍف مف أخوات إف : ، ليت(7)(ليت زيدان قادـ فأحسفى إليو): ومثاؿ الفاء في جواب التمني
خبرىا وىو : اسميا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، قادـ: تنصب االسـ وترفع الخبر، زيداً 

جواب التمني تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة : الفاء: مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، فأحسف إليو
: فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ أحسف: بعدىا وجوبًا، أحسف

فأف : جار ومجرور متعمؽ بأحسف محمو الجر تقديره: أحسف أنا، إليو: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره
 .أحسف

 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (1

 .(الدعائية): (د)  في ( (2

 .7/53  األعراؼ، ( (3

 .(د)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (الجر)في األصل   ( (6

 .(د)َو  (جػ)وبالتالي فإف إعراب المثاؿ سيكوف مختلفاً في النسختين  (ليت لي ماالً فأحج منو): (د)َو  (جػ)  المثاؿ في ( (7
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حرؼ ترٍج مف أخوات إف : ، لعؿ(2)(فأحج منو (1)[ماالن ]لعؿ لي ): ومثاؿ الفاء في جواب الترجي
: جار ومجرور في موضع رفع خبر لعؿ مقدـ عمى اسميا، ماالً : تنصب االسـ وترفع الخبر، لي

أحج أنا، : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: اسميا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ أحج
 .فأف أحج:  تقديره(3) [محمو الجر]جار ومجرور متعمؽ بأحج، : منو

 

زعاج ،  (5)لىٍكالى أينًزؿى ًإلىٍيًو مىمىؾه فىيىكيكفى : (4)ومثاؿ الفاء  في جواب التحضيض، وىو طمب بحّث وا 
   {أ 23}جار ومجرور: عميو  مبني لما لـ يسـ فاعمو،(6)(ماض)فعؿ : حرؼ تحضيض، ُأنزؿ: لوال

جواب : الفاء: نائب الفاعؿ، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، فيكوف: متعمؽ بأنزؿ محمو الجر، ممؾ
فعؿ مضارع منصوب بأف :  وجوبًا، يكوف(7)(بعدىا)التحضيض تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة 

، والتقدير (8)(ىك: كفاعؿ يككف ضمير مستتر فيو جكازان تقديره)المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، 
 .فأف يكوف

حرؼ : أال تنزؿ عندنا فتصيَب خيرًا، أال:  نحو(9)ومثاؿ الفاء في جواب العرض، وىو طمب بميف ورفؽ
، وفاعمو ضمير مستتر فيو وجوبًا : حرؼ عرض، تنزؿ فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب والجاـز

: ظرؼ مكاف منصكب عمى الظرفية، كعالمة نصبو فتح آخره، كعند: عند: عندنا)تنزؿ أنت، : تقديره
جواب العرض، : الفاء: ، فتصيب(10)(مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر محمو الجر: مضاؼ، كنا

فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة : ، تصيب(11)(تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا كجكبان )
مفعوؿ : تصيب أنت، خيراً : وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ تصيب ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره

 .فأف تصيب:  وعالمة نصبو فتح آخره تقديره(12)(كالمفعكؿ بو منصكب)بو، 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (ماؿ)في األصل   ( (1

 .(د)َو  (جػ)وبالتالي فإف إعراب المثاؿ سيكوف مختلفاً في النسختين  (لعل زيداً قادـ): (د)َو  (جػ)  المثاؿ في ( (2

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .1/82البن ىشاـ، ؛ مغني اللبيب 4/151، (خفض)لساف العرب البن منظور،  مادة :   ينظر( (4

 .25/7  الفرقاف، ( (5

 .مضارع، وىو إعراب خاطيء، والصواب ما جاء  في األصل: (د)َو  (جػ)  في ( (6

 .(د)  سقطت من ( (7

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (8

 .10/99، (عرض)لساف العرب، مادة : ينظر. أراه إياه: عرض الشيء عليو يعرضو عرضاً :   قاؿ ابن منظور( (9

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (10

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (11

 .وىو منصوب: (د)َو  (جػ)  في ( (12
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ـٍ فىيىميكتيكاومثاؿ الفاء في جواب النفي  مىٍيًي ى عى فعؿ مضارع : حرؼ نفي، يقضى: ، ال (1)الى ييٍقضى
 {ب 23} الفاعؿ بيقضي وىو  نائب عف(2)(محؿ)جار ومجرور في : مبني لما لـ يسـ فاعمو، عمييـ
جواب النفي، تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، : الفاء: مجرور محمو الجر، فيموتوا

فاعؿ : فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة وعالمة نصبو حذؼ النوف نيابة عف الفتحة، والواو: يموتوا
. فأف يموتوا: يموتوا محمو الرفع تقديره

 

، يعني والجواب بالواو، يعني أف الواو تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا (3)"كالكاك": قولو
، وكانت جوابًا لما تجاب بو الفاء مف األمر، والدعاء والنيي، (4)(كانت بمعنى مع)وجوبًا إذا 

 .واالستفياـ، والتمني، والترجي، والتحضيض، والعرض، والنفي، وكانت بمعنى مع

 

:  (5)[األمر]مثاؿ الواو في جواب 
 

 

                   الوافر (6)فىقيٍمتي اٍدًعي كأٍدعيكى إفَّ أٍندل                     -2
 

                                                 

 .35/36  فاطر، ( (1

 .موضع: (د)َو  (جػ)  في ( (2

 .وىذا الحرؼ ىو الخامس بين حروؼ النصب وىذه ىي واو المعية  ( (3

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (4

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من األصل وىي مثبتة في ( (5

:   ىذا صدر بيت من الوافر وتماـ البيت ( (6
                  فَػُقْلُت اْدِعي وأْدُعَو إفَّ أْندى     ِلَصْوٍت أْف يُناِدَي داِعَياِف 

.         القائل مختلف فيو، حيث نسب للحطيئة ولألعشى ولربيعة بن جشم ولدثار بن شيباف النمري
بعد الصوت   : أبعد صوتاً، والّندى: أندى:        اللغة

.  ادعى مع دعائي؛ ألف الصوت إذا كاف من اثنين كاف أبعد مدى: يطلب الشاعر أحدى ممدوحاتو قائالً :        المعنى
. بأف مضمرة وجوباً بعد واو المعية المسبوقة بطلب وىو األمر (أدعوَ )حيث نصب الفعل المضارع  (أدعوَ ):        الشاىد في قولو

 ؛ اإلنصاؼ لألنباري، 409؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص2/458؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 3/45الكتاب لسيبويو :        ينظر
 ؛ معاني القرآف للفراء 4/15؛ شرح ابن عقيل 2/238 خالد،؛ شرح التصريح للشيخ 3/307؛ حاشية الصباف 419ص       
 176؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص2/314      
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، (2)((1) [محمو الرفع]فاعؿ بادعي،كالفاعؿ مرفكع : كالياء)فعؿ أمر، : فعؿ وفاعؿ، ادعي: فقمت
جواب األمر، تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة، وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ : الواو: وأدعوَ 
 .أدعَو أنا، وتقدير الكالـ، وأف أدعَو، أي مع أف أدعوَ : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: أدعوَ 

 

فعؿ دعاء، فاعمو ضمير مستتر فيو : ، اغفر"اغفر لي وأدخَؿ الجنة": مثاؿ الواو في جواب الدعاء
جواب الدعاء في األمر، : الواو: جار ومجرور محمو الجر، وأدخؿَ : اغفر أنت، لي: وجوبًا تقديره

  {أ 24}  فعؿ مضارع منصوب بأف : تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، أدخؿ
: الجنة)أدخؿ أنا، : المضمرة، وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ أدخؿ ضمير مستتر وجوبًا تقديره

.  وأف أدخؿ، أي مع أف أدخؿ(3)(:مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره، تقديره
 

 

: ومثاؿ الواو في جواب النيي

تىٍأًتيى ًمٍثمىو                     - 3   الكامؿ                  (4)ال تىٍنوى عىٍف خيمؽو كى

                                                 

 .(جػ)محلو الرفع والمثبت في  (د)في األصل وفي نسخة   ( (1

 .والفاعل مرفوع المحل: (جػ)  العبارة بين القوسين في ( (2

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (3

:   ىذا صدر بيت من الكامل وتماـ البيت( (4
                               ال تَػْنَو َعْن ُخُلٍق وتَْأِتَي ِمثْػَلُو       عاٌر َعَلْيَك إذا فَػَعْلَت َعظيٌم 

.  مختلف فيو، فقد نسبو سيبويو لألخطل وليس في ديوانو، والمشهور أنو ألبي األسود:         القائل
.  ال تنو عن خلق مع إتيانك مثلو فإنك إف فعلت ذلك كاف عاراً عظيماً عليك:         المعنى

.  بعد الواو في جواب النهي، أي ال يكن منك أف تنهى، وتأتي (تأتيَ )، حيث نصب الفعل (وتأتيَ ):         الشاىد في قولو
 ؛ الكتاب لسيبويو130 ص.ـ1964، بغداد، 2 تحقيق محمد حسن آؿ ياسين، مكتبة النهضة، طديواف أبي األسود،:         ينظر

 ؛ شرح 4/75؛ شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي 2/312؛ ىمع الهوامع للسيوطي 2/16؛ المقتضب للمبرد 3/42        
 ؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، 2/416 ؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 3/307؛ حاشية الصباف 2/238التصريح للشيخ خالد         
 تحقيق علي توفيق ؛ الجمل في النحو للزجاجي،4/15؛ شرح ابن عقيل 176؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص410ص        

الحمد،  
.  ، تحقيق د؛ خزانة األدب للبغدادي79ص ؛ شرح قطر الندى البن ىشاـ،214 صـ،1984، بيروت، 1        مؤسسة الرسالة، ط

 تحقيق سليماف وسر العربية للثعالبي، ؛ فقو اللغة8/564 ـ،1976، (ط.د)        عبد المنعم أحمد ىريدي، الهيئة المصرية للكتاب، 
سليم  
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، تنو: ال فعؿ مضارع مجزـو بال الناىية، وعالمة جزمو حذؼ آخره وىي األلؼ : حرؼ نفي وجـز
جار ومجرور : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره تنو أنت، عف خمؽ: نيابة عف السكوف، وفاعؿ تنو

جواب النيي، تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة : الواو: متعمؽ بتنو، وعالمة جره كسر آخره، وتأتي
: فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة، وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ تأتي:  وجوبًا، تأتي(1)(بعدىا)

:  وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، مثؿ(2)(مفعكؿ بتأتي): أنت، مثمو: ضمير مستتر فيو تقديره
. أي مع أف تأتي: مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر تقديره: مضاؼ، والياء

، تؤاخذ: ، ال"ال تؤاخذني وأىمؾَ ": ومثاؿ الواو في جواب الدعاء في النيي فعؿ : حرؼ دعاء وجـز
ضمير مستتر :  في الدعاء، وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ تؤاخذ(3)(الناىية)مضارع مجزـو بال 

: الواو: مفعوؿ بو محمو النصب، وأىمؾ: نوف الوقاية، والياء: النوف: تؤاخذ أنت، ني: فيو وجوبًا تقديره
فعؿ :   وجوبًا، أىمؾ{ب24} تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا (4)(جكاب الدعاء في النيي)

ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره : مضارع منصوب بأف المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ أىمؾ
 .وأف ىمؾ، أي مع أف أىمؾ: أىمؾ أنا، تقدير الكالـ

 

: ومثاؿ الواو في جواب االستفياـ قوؿ الشاعر
 

يَّافى الجيفكًف ًمفى اٍلكىرىل   كأىًبيتى ًمٍنؾى بمٍيمىًة المىمسكعً   - 4            الكامؿ(5) أىتىبيتي رى
                                                                                                                                                    

عبد الرحمن . ، تحقيق د؛ إعراب القراءات السبع البن خالويو385 صـ،1989        البواب، دار الحكمة للطباعة والنشر، دمشق، 
بن  

، تحقيق عبد 2/414؛ شرح األشموني أللفية ابن مالك 1/154 ـ،1992، القاىرة، 1        سليماف العثيمين، مطبعة المدني، ط
 الحميد 
فخر الدين : ، تحقيق3/549السيد محمد عبد الحميد، المكتبة األزىرية للتراث؛ الجنى الداني في حروؼ المعاني للمرادي         

 قباوة، دار 
أحمد الحوقي وزميلو، دار : ؛ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثير، تحقيق1983، 3لناف، ط-اآلفاؽ، بيروت        
 النهضة 
،  (ت.د)، (ط.د)؛ أدب الدنيا والدين للماوردي، حققو وعّلق عليو مصطفى السقا، دار الفكر، 169، ص(ت.ال)بمصر القاىرة،         

 .40         ص

 .(د)  سقطت من ( (1

 .مفعوؿ بو: (د)َو  (جػ)  في ( (2

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (3

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (4

.    ىذا البيت من الكامل للشريف الرضى( (5
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، كعالمة رفعو ضـ )فعؿ مضارع مرفوع : لالستفياـ، تبيت: اليمزة لتجرده مف الناصب كالجاـز
ضمير مستتر : ، وىو منصرؼ مف بات مف أخوات كاف، ترفع االسـ وتنصب الخبر، واسميا(1)(آخره

مضاؼ : خبرىا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، الجفوف: تبيت أنت، رّياف: فيو وجوبًا تقديره
جار ومجرور متعمؽ برّياف، : ، وعالمة جره كسر آخره، مف الكرى(2)(كالمضاؼ إليو مجركر)إليو 

جواب االستفياـ تنصب : الواو: وعالمة جره كسرة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر، وأبيت
فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة، وعالمة نصبو : الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، أبيت

جار ومجرور متعمؽ : ، منؾ(3)(أبيت أنا: ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره: كفاعؿ أبيت)فتح آخره، 
جار ومجرور متعمؽ : ، بميمة(5)(ألنو ضمير، كالضمير ال يظير فيو إعراب)؛ (4) [في محؿ جر]بأبيت 

وأف : مضاؼ إليو مجرور، وعالمة جره كسر آخره، تقديره: بأبيت وعالمة جره كسر آخره، الممسوع
 {أ 25}                    .أبيَت، أي مع أف أبيت

حرؼ تمٍف مف أخوات إف، تنصب : ، ليت"ليت لي مااًل وأحج منو": ومثاؿ الواو في جواب التمني
 (7)(اسـ):  خبر ليت مقدـ عمى اسميا، ماالً (6)(في محؿ رفع)جار ومجرور : االسـ وترفع الخبر، لي

جواب التمني تنصب الفعؿ المضارع : الواو: ليت مؤخر وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، وأحج
بأف المضمرة كعالمة نصبو فتح آخره، )فعؿ مضارع منصوب : بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، أحج

                                                                                                                                                    

، الملسوع: أي الذي غلبو النعاس، الكرى: من رِين ورانت: الرياف:         اللغة .  الملدوغ: النـو
يسأؿ الشاعر محبوبو مستهجناً، كيف تستطيع أف تناـ ملء جفونك بينما حالي أنا كالملدوغ الذي ال يجد إلى النـو :         المعنى

. سبيالً 
. بأف مضمرة وجوباً بعد واو المعية في جواب االستفهاـ (أبيتَ )، حيث نصب الفعل المضارع (وأبيتَ ): في قولو:         الشاىد
، تحقيق مصطفى أحمد النحاس، ؛ ارتشاؼ الضرب لألندلسي2/321؛ ىمع الهوامع للسيوطي 3/550شرح األشموني :         ينظر

مطبعة  
 .3/307؛ حاشية الصباف 2/771؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 2/415 ـ،1987، القاىرة، 1        المدني، ط

 .(د)  سقطت من ( (1

 .(جػ)  سقطت من ( (2

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (3

 .(جػ)محلو الجر والمثبت في  (د)في األصل وفي نسخة   ( (4

 .(د)  سقطت من ( (5

 إعرابو بالصيغة  على  الجار والمجرور ىنا متعلق بخبر محذوؼ، وليس ىو نفسو الخبر المحذوؼ، وقد درج بعض المحدثين( (6
 . المذكورة
 ؛ إعراب القرآف الكريم 1/3، ـ1926-ىػ1348لبناف، -، بيروت2 دار احياء التراث العربي، ط،الكشاؼ للزمخشري :ينظر        
 .1/73ـ، 1999، لبناف-، بيروت7، دار ابن كثير ودار الطباعة، طوبيانو لمحمد الدين الدرويش       

 .اسمها: (د)َو  (جػ)  في ( (7
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في محؿ ]جار ومجرور متعمؽ بأحج :  منو،(1)(أحج أنا: كفاعؿ أحج ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره
 .وأف أحج، أي مع أف أحج: ؛ ألنو ضمير، تقدير الكالـ(2) [جر

 

حرؼ ترج مف أخوات إف، تنصب : ، لعؿ"لعؿ زيدًا قادـ وأحسف إليو": ومثاؿ الواو في جواب الترجي
خبرىا وىو مرفوع : اسميا وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، قادـ: االسـ وترفع الخبر، زيداً 

جواب الترجي تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا : الواو: وعالمة رفعو ضـ آخره، وأحسف إليو
ضمير : فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ أحسف: وجوبًا، أحسف

؛ ألنو (3) [في محؿ جر]جار ومجرور متعمؽ بأحسف : أحسف أنا، إليو: مستتر فيو وجوبًا تقديره
. مع أف أحسف: وأف أحسف أي: ضمير، تقدير الكالـ

 

زعاج): ومثاؿ الواو في جواب التحضيض حرؼ : ، ىالّ "ىاّل تأتينا وتحدثنا" (4)(كىك طمب بحث كا 
، كعالمة رفعو ضمة مقدرة : تأتي: تأتينا)يض، حضت فعؿ مضارع مرفكع لتجرده مف الناصب كالجاـز

: تقديره {ب 25}    فيو كجكبان   ضمير مستتر: عمى الياء منع مف ظيكرىا االشتغاؿ، كفاعؿ تأتي
: ، وتحدثنا(6)(؛ ألنو ضمير(5) [في محؿ نصب]مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب : تأتي أنت، نا

فعؿ مضارع : جواب التحضيض تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، تحدث: الواو
تحدث : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: منصوب بأف المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ تحدث

. (7)(أم مع أف تحدثنا)وأف تحدثنا، : مفعوؿ بو منصوب محاًل تقديره: أنت، نا
 

حرؼ : ، أال"أال تنزُؿ وتصيَب خبراً ": (8)(كىك طمب بميف كرفعو)ومثاؿ الواو في جواب العرض 
، كعالمة رفعو ضـ آخره)فعؿ مضارع مرفوع : عرض، تنزؿ ، وفاعمو (9)(لتجرده مف الناصب كالجاـز

جواب العرض تنصب الفعؿ : الواو: تنزؿ أنت، وتصيب خيراً : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره
                                                 

 .(د)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (1

 .(جػ)محلو الجر والمثبت في  (د)في األصل وفي نسخة   ( (2

 .(جػ)محلو الجر والمثبت في  (د)في األصل وفي نسخة   ( (3

 .(جػ)  سقطت من ( (4

 .في األصل وفي جميع النسخ محلو النص والتقدير من الباحث  ( (5

 .(فعل مضارع وفاعل ومفعوؿ: تأتينا): مختصرة، وقد جاءت ىكذا (د)َو  (جػ)  العبارة في ( (6

 .(د)  سقطت من ( (7

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (8

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (9
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فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة، وعالمة نصبو فتح : المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، تصيب
مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو : تصيب أنت، خيراً : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: آخره، وفاعؿ تصيب

 .وأف تصيب، أي مع أف تصيب: منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، تقديره
 

 

اًبًريفى : ومثاؿ الواو في جواب النفي ـى الصَّ يىٍعمى ـٍ كى اىىديكٍا ًمنكي لىمَّا يىٍعمىـً الٌموي الًَّذيفى جى : الواو: ولما.  (1)كى
، يعمـ: واو الحاؿ، لما: الواو فعؿ مضارع مجزوـ بمما، وعالمة جزمو سكوف أخره، : حرؼ نفي وجـز

  رفعو ضـ {أ 26} بيعمـ، والفاعؿ مرفوع وعالمة فاعؿ: وكسرت الميـ اللتقاء الساكنيف، واالسـ الكريـ
فعؿ وفاعؿ، صمة الذيف، : اسـ موصوؿ في محؿ نصب عمى أنو مفعوؿ بيعمـ، جاىدوا: آخره، الذيف

جواب النفي تنصب الفعؿ المضارع : الواو: جار ومجرور متعمؽ بجاىدوا محمو الجر، ويعمـ: منكـ
فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة، وعالمة نصبو فتح آخره، :  وجوبًا، يعمـ(2)(بأف مضمرة بعدىا)

مفعوؿ بو وىو منصوب، وعالمة نصبو : يعمـ ىو، الصابريف: وفاعمو ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره
عوض عف : الياء المكسور ما قبميا، المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف

 .(3)(كأف يعمـ، أم مع أف يعمـ: تقدير الكالـ)الحركة والتنويف في االسـ المفرد، 

 يعني أفَّ أو تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا إذا كانت بمعنى إاّل أْف (4)"كأك ":وقولو
فعؿ : الـ االبتداء، أقتمف: الالـ: ، ألقتمفَّ "ألقتمفَّ الكافر أو يسمـ": بمعنى إاّل أفْ : أو إلى أْف، مثاليا

: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره:  مبني عمى الفتح التصالو بنوف التوكيد الثقيمة، وفاعمو(5)[مضارع]
حرؼ : أو: مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، أو يسمـ: أقتمفَّ أنا، الكافر

فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة، : نصب تنصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة بعدىا وجوبًا، يسمـ
إاّل أف ): يسمـ ىو، تقدير الكالـ: ضمير مستتر فيو جوازًا تقديره: وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ يسمـ

 .(6) (يسمـ

                                                 

 إعراب القراءات السبع البن خالويو : ينظر. بالرفع على االستئناؼ (َويَػْعَلمُ ): ، قرأ نافع وابن عامر قوَلو تعالى3/142  آؿ عمراف، ( (1
        2/285. 

 .  العبارة بين األقواس موجودة في حاشية األصل( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .وىذا ىو الحرؼ السادس من بين حروؼ النصب  ( (4

 .(د)َو  (جػ)وىو من تحريف النساخ والمثبت في  (ماض)في األصل   ( (5

 .معطوؼ على ما قبلها (أف وما بعدىا)والمصدر المؤوؿ من   ( (6
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 {ب 26}     فعؿ : الـ االبتداء ألزمفّ : ، الالـ"أللزمنَّؾ أو تقضيني حقي": ومثاليا بمعنى إلى أف
ألـز : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: مضارع مبني عمى الفتح التصالو بنوف التوكيد الثقيمة، وفاعمو

حرؼ نصب تنصب الفعؿ المضارع بأف :  النصب، أو(1)[في محؿ نصب]مفعوؿ بو : أنا، والكاؼ
فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ : المضمرة بعدىا وجوبًا، تقضي

مفعوؿ بو وىو : نوف الوقاية، والياء: النوف: تقضيني أنت، ني: ضمير مستتر فيو وجوبا تقديره: تقضي
مفعوؿ ثاف، وىو منصوب : ، وحقي(2)(ألنو ضمير، كىك مفعكؿ أكؿ)منصوب محمو النصب؛ 

 (3)(بكسرة)وعالمة نصبو فتحة مقدرة عمى ما قبؿ الياء منع مف ظيورىا اشتغاؿ المحؿ لإلعراب 
 .إلى أف تقضيني حقي: مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، تقديره: المناسبة، والياء

 ما بعدىا يقضي (إاّل أفْ ) أّف التي بمعنى (إاّل أفْ ) أو التي بمعنى (إلى أف)والفرؽ بيف أو التي بمعنى 
  .(4) ما بعدىا يقضي شيئًا فشيئاً (إلى أف)دفعة واحدة، والتي بمعنى 

 .(5)(كلما فرغ مف النكاصب شرع في الجكاـز)

 

: (6) (جكاـز الفعؿ المضارع)-  4
 

. *"كالجكاـز ثمانية عشر": فقاؿ
 

، والمراد جواـز الفعؿ المضارع وىي ثمانية عشر عمى ما ذكرىا، وىي عمى  والجواـز جمع جاـز
 : ، ثمانية أحرؼاً فأما القسـ الذي يجـز فعاًل واحد .قسـ يجـز بفعؿ، وقسـ يجـز فعميف: قسميف

 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (منصوب محلو)في األصل   ( (1

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين األقواس سقطت من ( (2

 .حركة: (د)َو  (جػ)  في ( (3
 .3/297حاشية الصباف على شرح األشموني :   ينظر في ىذه المسألة( (4

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (5

لم، ولما، وألم، وألما، والـ األمر والدعاء، وال في النهي والدعاء، وإف، وما، وَمن، ومهما، وإذما، : والجواـز ثمانية عشر وىي   *   
وأي،  

 .14متن اآلجرومية، ص: ينظر.          ومتى، وأياف، وأين، وأّنى، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة

 .زيادة لإليضاح  ( (6
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. ، تنفي الفعؿ المضارع، وتجزمو وتقمب معناه ماضياً  وقمب  لـ، وىي حرؼ نفي وجـز:األكؿ
 

، يضرب: لـ يضرب زيد، لـ: نحك): مثالو كعالمة  {أ27} مجزـك بمـ،  فعؿ مضارع: حرؼ نفي كجـز
ما ضرب في : فاعؿ بيضرب، كىك مرفكع، كعالمة رفعو ضـ آخره، تقديره: جزمو سككف آخره، زيد

. (1)(الزماف الماضي
 

نسىاًف ًحيفه مِّذفى : فالمنقطع نحو قولو تعالى. (2)(متصؿ كمنقطع: كاعمـ أٌف لـ منيا) مىى ااًٍ ىىٍؿ أىتىى عى
ـٍ يىكيف شىٍيئان مٍَّذكيكران  : فعؿ ماض، عمى اإلنساف: حرؼ استفياـ وىو بمعنى قد، أتى: ، ىؿ (3)الدٍَّىًر لى
فاعؿ أتى، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو : ، حيف(4)(كعالمة جره كسر آخره)جار ومجرور متعمؽ بأتى 
جار ومجرور في موضع رفع صفة لحيف، وىو مجرور لفظًا ومرفوع : رفعو ضـ آخره، مف الدىر

، يكف: لـ: محاًل، وعالمة جره كسر آخره، لـ يكف فعؿ مضارع مجزوـ بمـ، وعالمة : حرؼ نفي وجـز
خبرىا، كىك منصكب : شيئان : كاسـ يكف ضمير مستتر فيو جكازان تقديره ىك)جزمو سكوف آخره، 

حاؿو مف اسـ يكف، كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره، حاؿ : كعالمة نصبو فتح آخره، مذككران 
 .(5)(ككنو لـ يكف شيئان مذككران، ثـ بعد ذلؾ كاف

ـٍ ييكلىدٍ : ومثاؿ المتصؿ لى ـٍ يىًمٍد كى  .(7)(فالنفي إلى أبد اآلبديف، كدىر الداىريف، بال نياية)،  (6)لى
 

، تنفي الفعؿ المضارع، وتجزمو، وتقمب معناه (8)(لماٌ ):  كالثاني مف الجكاـز ، وىي حرؼ نفي وجـز
ضراب، لما: ، بؿ (9)بىٍؿ لىمَّا يىذيكقيكا عىذىابً : إلى الماضي نحو ، : حرؼ عطؼ وا  حرؼ نفي وجـز

:  والواو {ب 27} نيابة عف السكوف،  فعؿ مضارع مجزوـ بمّما، وعالمة جزمو حذؼ النوف: يذوقوا

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (1

 .235؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص2/247شرح التصريح للشيخ خالد األزىري :   ينظر( (2

 .76/1  اإلنساف، ( (3

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (4

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (5

 .112/3  اإلخالص، ( (6

 .(د)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (7

 شرح : ينظر.   ومن خصائصها أنها تختص بالمضارع، وال تقترف بأداة شرط، ويكوف النفي بها متصالً بالحاؿ ومنفيها متوقع ثبوتو( (8
 .4/24؛ شرح ابن عقيل 1/308؛ مغني اللبيب البن ىشاـ 45/84كافية ابن الحاجب لالستراباذي         

 .38/8  ص، ( (9
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مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو فتحة مقدرة عمى ما : فاعؿ بيذوقوا محمو الرفع، عذاب
قبؿ الياء المحذوفة، منع مف ظيورىا اشتغاؿ محؿ اإلعراب بكسرة المناسبة، والياء المحذوفة مضاؼ 

. إليو محمو الجر
 

: ، وأصميا لـ دخمت عمييا ىمزة االستفياـ فصارت ألـ نحو قولو تعالى(1)(ألـ)  :كالثالث مف الجكاـز
 ٍـٍ نىٍشرىح ، نشرح: ، ألـ (2)أىلى فعؿ مضارع مجزـو بألـ وعالمة جزمو السكوف، : حرؼ تقرير وجـز
. (3)(نشرح نحف: ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره: كفاعؿ نشرح)

 

، وأصميا لما، دخمت عمييا ىمزة االستفياـ فصارت ألمّا، نحو قوؿ (4)(ألماٌ )  :كالرابع مف الجكاـز
: الشاعر

 

 

 

 

                         الوافر (5) أىلىما تىٍعًرفكا ًمٌنا اليىًقينا                      -5
 

                                                 

 . التقرير دخلت عليو ىمزة االستفهاـ، وبالتالي فإنو لالستفهاـ على سبيل" لم"  لم يعتبره النحويوف حرفاً قائماً بذاتو بل ىو حرؼ ( (1
  ، للزمخشري؛ المفصل في صنعة اإلعراب333، ص البن ىشاـ؛ شرح شذور الذىب4/85شرح كافية ابن الحاجب : ينظر        
 .4/26؛ شرح ابن عقيل 333ص        

 .94/1  الشرح، ( (2

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (3

 .لم يعتبره النحويوف حرفاً قائماً بذاتو (ألم)  وىو مثل ( (4

إلَْيُكم يا بَني َبْكَر إلَْيُكم      َأَلما تَػْعرِفوا ِمّنا الَيِقينا :              وتماـ البيتر  ىذا عجز بيت من الواؼ( (5
. عمرو بن كلثـو:        القائل
قد علمتم ذلك فلم  : ألم تعرفوا منا إلى اآلف الجد في الحرب عرفاً يقيناً؟ أي: يخاطب الشاعر بني بكر ويقوؿ لهم:        المعنى
تتعرضوا لنا؟  

 وعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو من  (تعرفوا)وجـز بها الفعل المضارع  (ألماّ )فقد أعمل أداة الجـز " ألما تعرفوا: "الشاىد في قولو       
.  األفعاؿ الخمسة       

  ـ،1991، بيروت، (ط.د) دار مكتبة الحياة، ؛ شرح المعلقات العشر للزوزني،9/10؛ خزانة األدب للبغدادي 44ديوانو :       ينظر
 ضبطها  ؛ جمهرة أشعار العرب للقرشي،183ص، (ت.د)، بيروت، (ط.د)دار الجيل، ؛ شرح المعلقات السبع للزوزني، 218ص      

 .125 صـ،1926، القاىرة، (ط.د)       وشرحها أفاضل العلماء، المطبعة الرحمانية، 
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، تعرفوا: ألما فعؿ مضارع مجزوـ بألمّا وعالمة جزمو حذؼ النوف نيابة عف : حرؼ توبيخ وجـز
 [في محؿ جر]جار ومجرور متعمؽ بتعرفوا : ، منا(1) [في محؿ رفع]فاعؿ بتعرفوا : السكوف، والواو

. مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره واأللؼ لإلطالؽ: ، اليقينا(2)

الـ : ، الالـ (3)ًليينًفٍؽ ذيك سىعىةو مِّذف سىعىًتوً :   الـ األمر، نحو قولو تعالى:كالخامس مف الجكاـز
، (4)(كعالمة جزمو سككف آخره)فعؿ مضارع مجزوـ بالـ األمر، : األمر تجـز الفعؿ المضارع، ينفؽ

نيابة عف الضمة ألنو مف األسماء )فاعؿ بينفؽ، والفاعؿ مرفوع، وعالمة رفعو الواو : ذو
         .                                                                      مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره  كسر آخره: مضاؼ، وسعة: ، ذو(5)(الخمسة

 {أ 28} 
 

بُّؾى ، نحو (6) (الـ الدعاء)  :كالسادس مف الجكاـز مىٍينىا رى الـ الدعاء : الالـ: ، ليقض (7)ًليىٍقًض عى
فعؿ مضارع مجزوـ بالـ الدعاء، وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو الياء : تجـز الفعؿ المضارع، يقض

كىك مرفكع )فاعؿ ليقض : جار ومجرور متعمؽ بيقض محمو الجر، ربؾ: نيابة عف السكوف، عمينا
مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر محمو : مضاؼ، كالكاؼ: كعالمة رفعو ضـ آخره كىك الياء، رب

 .(8)(الجر
 

، : ، ال (9)الى تيٍسًرفيكاٍ ك:   ال في النيي، نحو قولو تعالى:كالسابع مف الجكاـز حرؼ نيي وجـز
فاعؿ : فعؿ مضارع مجزـو بال في النيي وعالمة جزمو حذؼ النوف نيابة عف السكوف، والواو: تسرفوا
 .(10)(مرفكع محالن )تسرفوا 

 

                                                 

 .(جػ)محلو الرفع والمثبت في  (د)في األصل وفي نسخة   ( (1

 .(د) َو (جػ)في األصل محلو الجر والمثبت في   ( (2

 .65/7  الطالؽ، ( (3

 .(د)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5

ينظر، جامع الدروس العربية لمصطفى الغاليني،  . وىي طلب الفعل أو تركو إف كاف من األدنى إلى األعلى، وسميت دعاًء تأدباً   ( (6
 186ـ، ص1997         المكتبة العصرية بيروت، 

 .43/77  الزخرؼ، ( (7

 .(جػ)  سقطت من ( (8

 .6/141  األنعاـ، ( (9

 .محلو الرفع: (جػ)  في ( (10
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، : ، ال (1)الى تيؤىاًخٍذنىا:   ال في الدعاء، نحو قولو تعالى:كالثامف مف الجكاـز حرؼ دعاء وجـز
ضمير مستتر : فعؿ مضارع مجزـو بال في الدعاء، وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ تؤاخذ: تؤاخذ

. (2)(منصكب المحؿ)مفعوؿ بو : تؤاخذ أنت، نا: فيو وجوبًا تقديره
 

، وىو عمى ثالثة أقساـ:كالقسـ الثاني مف الجكاـز قسـ :  ىو الذي يجـز فعميف، وىو الباقي مف الجواـز
 .، وباقي األدوات أسماء(3)، وقسـ يكوف حرفًا عمى األصح وىو إذ ما"إف"االتفاؽ، وىو بيكوف حرفًا 

 

ـٍ : ، نحو(4)(كىي حرؼ شرط) بكسر اليمزة، وسكوف النوف، "إفْ "  :فاألكؿ تىتَّقيكا ييٍؤًتكي ف تيٍؤًمنيكا كى  كىاً 
فعؿ الشرط، وىو : جواب الشرط، تؤمنوا: شرط، والثاني: حرؼ شرط جاـز يجـز فعميف، األوؿ: ، إفْ (5)

  بتؤمنوا محمو {ب 28} فاعؿ   : وىو مجزـو وعالمة جزمو حذؼ النوف نيابة عف السكوف، والواو
معطوؼ عمى تؤمنوا، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو، وىو مجزوـ، وعالمة جزمو : الرفع، وتتقوا

جواب الشرط، : فاعؿ بتتقوا، والفاعؿ مرفوع محمو الرفع، يؤت: حذؼ النوف نيابة عف السكوف، والواو
ضمير مستتر فيو : كفاعؿ يؤت)وىو مجزوـ، وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو الياء نيابة عف السكوف، 

 .مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب محمو النصب: ، كـ(6)(يؤت ىك: كجكبان تقديره
 

ٍيرو يىٍعمىٍموي الٌموي :   ما، وىو اسـ شرط، نحو قولو تعالى:كالثاني مىا تىٍفعىميكٍا ًمٍف خى اسـ شرط : ، ما (7)كى
فعؿ الشرط، وىو مجزـو وعالمة جزمو حذؼ النوف : جواب، تفعموا: شرط، والثاني: يجـز فعميف، األوؿ

جار ومجرور متعمؽ : ، مف خير(8)(ألنو ضمير)فاعؿ بتفعموا محمو الرفع؛ : نيابة عف السكوف، والواو
: جواب الشرط، وىو مجزوـ، وعالمة جزمو سكوف آخره، والياء: بتفعموا، وعالمة جره كسر آخره، يعمـ

. فاعؿ مؤخر، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: مفعوؿ بو مقدـ، واالسـ الكريـ
 

                                                 

 .2/286  البقرة، ( (1

 .محلو النصب: (جػ)  في ( (2

 الكتاب لسيبويو : ينظر.   اختلف العلماء في حرفيتها، فهي عند سيبويو والمبرد والجمهور حرؼ، وعند ابن السراج والفارسي اسم( (3
 .443؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص2/45؛ المقتضب للمبرد 3/56        

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (4

 .47/36  محمد، ( (5

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (6

 .2/197  البقرة، ( (7

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (8
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اسـ شرط : ، َمفْ  (1)مىف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىؿ لَّوي مىٍخرىجان :   َمْف، بفتح الميـ وسكوف النوف، نحو:كالثالث
فعؿ الشرط، وىو مجزـو وعالمة جزمو حذؼ آخره : جواب، يتؽ: شرط، والثاني: يجـز فعميف، األوؿ

: يتؽ ىو، االسـ الكريـ:  تقديره(جوازاً )ضمير مستتر فيو : وىي الياء نيابة عف السكوف، وفاعؿ يتؽ
 نصبو  {أ 29}       منصوب عمى التعظيـ؛ يعني لفظو، مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة

ضمير مستتر : جواب الشرط وىو مجزـو وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ يجعؿ: فتح آخره، يجعؿ
مفعوؿ بو وىو : جار ومجرور متعمؽ بيجعؿ محمو الجر، مخرجاً : يجعؿ ىو، لو:  تقديره(جوازاً )فيو 

خبره عمى : مبتدأ أيضان مرفكع محمو الرفع، كيتؽ: كمف)منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، 
. (2)(األصح

 

رىنىا ًبيىا فىمىا نىٍحفي لىؾى ًبميٍؤًمًنيفى :  َمْيما، نحو قولو تعالى:كالرابع ،  (3)مىٍيمىا تىٍأًتنىا ًبًو ًمف آيىةو لِّذتىٍسحى
فعؿ الشرط، : جواب، تأت: شرط، والثاني: اسـ شرط يجـز فعميف، األوؿ: فعؿ وفاعؿ، وميما: وقالوا

ضمير مستتر فيو : وىو مجزوـ، وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو الياء نيابة عف السكوف، وفاعؿ تأت
جار كمجركر متعمؽ بتأت محمو الجر؛ : مفعكؿ بو منصكب المحؿ، بو: كنا)تأت أنت، : وجوبًا تقديره
 (5)[الضمير]جار ومجرور في محؿ نصب عمى أنو حاؿ مف الياء في : ، مف آية(4)(ألنو ضمير

فعؿ مضارع منصوب : ، لتسحر(6)(جكازان )الـ كي، تنصب الفعؿ بأف مضمرة بعدىا : الالـ: لتسحرنا
تسحر أنت، : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: بأف المضمرة وعالمة نصبو فتح آخره، وفاعؿ تسحر

رابطة : الفاء: جار ومجرور متعمؽ بتسحر محمو الجر، فما: مفعوؿ بو منصوب محاًل، بيا: ونا
اسميا مرفوعًا : نافية حجازيو تعمؿ عمؿ ليس ترفع االسـ، وتنصب الخبر، نحف: لمجواب بالشرط، ما

جار :  وبمؤمنيف{ب 29} ،   جار ومجرور متعمؽ بمؤمنيف متقدـ عميو، محمو الجر :محاًل، لؾ
                                                 

 .65/2  الطالؽ، ( (1

ألنو اسم تاـ، وفعل الشرط مشتمل على ضميره،  ، إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده: "يقوؿ ابن ىشاـ  ( (2
أو فعل الجواب ألف الفائدة بو تمت،  " كل من الناس يقـو"لو لم يكن فيو معنى الشرط لكاف بمنزلة قولك " من يَػُقم"        فقولك 

أو مجموعهما ألف قولك " الذي يأتيني فلو درىم"        واللتزامهم َعْوَد ضمير منو إليو على األصح، وألف نظيره وىو الخبر في قولك 
من  "

؟ والصحيح األوؿ، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق  "كل من الناس إف يقم أقم معو"بمنزلة قولك "         يقم أقم معو
. 539-2/538مغني اللبيب : ينظر".         فقط، وال من حيث الخبرية

 .7/132  األعراؼ، ( (3

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (4

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من األصل، والمثبت في ( (5

 ؛ 325، ص للزمخشريؿ في صنعة اإلعرابصالمف: ينظر .وجوباً، والواقع أف الالـ يجوز معها إظهار أف وال يجب: (د)َو  (جػ)  في ( (6

 .4/62  لالسترآباذي؛ شرح كافية ابن الحاجب386، ص البن ىشاـشرح شذور الذىب        



 67 

، وجممة فما نحف لؾ بمؤمنيف مف اسـ ما وخبرىا جممة اسمية في (1)(في محؿ نصب خبر)ومجرور 
 .محؿ جـز عمى أنيا جواب الشرط القترانيا بالفاء

 

 : نحو(3)(األصح)، وىو حرؼ شرط عمى (2)(إذ ما)  :كالخامس
 

 

 

 

 

 

 

 

ٍمتى عمى الرَّسكًؿ فىقيٍؿ لىوي             - 6                       الرجز (4)إٍذ ما دىخى

فعؿ ماض في محؿ جـز : جواب، دخؿ: فعؿ شرط، والثاني: حرؼ شرط يجـز فعميف، األوؿ: إذ ما
: ، عمى الرسوؿ(6)(ألنو ضمير) ؛(5)(مرفكع محمو الرفع)فاعؿ، والفاعؿ : عمى أنو فعؿ الشرط، والتاء

                                                 

 .(د)  سقطت من ( (1

 أما المبرد والفارسي . حرؼ شرط للمستقبل إذا دخلت على الماضي وال يكوف الجزاء فيها إالّ بما (إذ ما)  ذىب سيبويو إلى أّف ( (2
 .1/102؛ مغني اللبيب 4/187؛ أوضح المسالك 3/57الكتاب : ينظر. اسم شرط (إذ ما )فعندىم أّف         

 .(د)  سقطت من ( (3

:   تماـ البيت( (4
                           إْذ ما َدَخْلَت على الرَّسوِؿ فَػُقْل َلُو      َحّقاً َعَليَك إذا اْطمأفَّ المْجِلُس 

:        وعند سيبويو
. البيت...                           إْذ ما َأتَػْيَت على الرَّسوِؿ فَػُقْل َلُو  

. العباس بن مرداس:        القائل
.  في الجواب(الفاء)، بدليل وقوع (بإذ ما)المجازاة :        الشاىد
؛  4/89؛ شرح الرضى على الكافية، 2/276؛ شرح المفصل في صنعة اإلعراب البن بعيش، 3/57الكتاب، :        ينظر

؛ المقتضب 3/1581، (ت.د)،(ط.د) البن مالك، تحقيق عبد المنعم أحمد ىريدي،دار المأموف للتراث،        شرح الكافية الشافية
 للمبرد، 
 ؛ الكّناش في فني 1/24؛ الخصائص البن جني، 9/29؛ خزانة األدب للبغدادي، 214؛ الجمل في النحو للزجاجي، ص2/47       
 ،1بيروت، ط-رياض بن حسن الخّواـ، المكتبة العصرية، صيدا: النحو والصرؼ لعماد الدين األيوبي، تحقيق       
 .      2/112ـ، 2000-ىػ1420       

 .مرفوع المحل: (د)َو  (جػ)  في ( (5

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (6
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: رابطة لمجواب بالشرط، قؿ: الفاء: جار ومجرور متعمؽ بيدخؿ، وعالمة جره كسر آخره، فقؿ: الرسوؿ
جار ومجرور متعمؽ بقؿ محمو الجر، : قؿ أنت، لو: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: فعؿ أمر، فاعمو

 .وجممة فقؿ مف الفعؿ والفاعؿ جممة فعمية في محؿ جـز عمى أنيا جواب الشرط؛ القترانيا بالفاء

ٍسنىى: ، نحو قولو تعالى(1)(أمٌ )  :كالسادس اسـ : (3)(أٌيا ما) ، (2)أىٌيان مَّا تىٍدعيكٍا فىمىوي األىٍسمىاء اٍلحي
فعؿ الشرط، وىو مجزـو وعالمة جزمو حذؼ : جواب، تدعو: شرط، والثاني: شرط يجـز فعميف، األوؿ

جار : رابطة لمجواب بالشرط، لو: الفاء: فاعؿ بتدعو محمو الرفع، فمو: النوف نيابة عف السكوف، والواو
مبتدأ مؤخر، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : ومجرور في موضع رفع خبر مقدـ، األسماء

 ضمة مقدرة (4)[رفعو]نعت لألسماء، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة : الحسنى
 الحسنى مف المبتدأ والخبر،  {أ 30}    فمو األسماء: عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر، وجممة

. جممة اسمية في محؿ جـز عمى أنيا جواب الشرط؛ القترانيا بالفاء

 :، نحو قوؿ الشاعر(5)(متى) :كالسابع

ٍيري ميكًقدً   -7  ٍيرى نارو ًعٍندىىا خى ٍكًء نارًًه   تىًجٍد خى     الطويؿ (6)مىتى تأًتًو تىٍعشيك إلى ضى
                                                 

   أّي وىي بفتح الهمزة وتشديد الياء، وىي اسم باتفاؽ، وىي اسم مبهم نكرة وىي بعض ما يضاؼ إليو، إف أضفتها إلى الزماف فهي ( (1
 ؛ أوضح المسالك1/90،  البن ىشاـمغني اللبيب: ينظر. زماف وإف أضفتها إلى المكاف فهي مكاف ويجازى بها مضافة ومفردة        
البن  

 .4/187،         ىشاـ

 .17/110  اإلسراء، ( (2

 دار  إمالء ما من بو الرحمن، العكبري،: ينظر. زائدة للتوكيد: منصوب بتدعو مقدـ، وما وىي: كامالً  (أياً )  أغفل المؤلف إعراب ( (3
 .2/98 ـ،1979، بيروت،1        الكتب العلمية، ط

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من األصل، والمثبت في ( (4

،  البن ىشاـمغني اللبيب: ينظر. مهما تأتني آتك:  نقوؿتقع للزماف وال أثر لما الزائدة في المجازاة بها.   وىي اسم باتفاؽ( (5
؛  19366

 .4/187،  البن ىشاـ       أوضح المسالك

.   ىذا بيت من الطويل للحطيئة( (6
. تسير في الظلمات: تعشو:        اللغة

. متى تأت نار قرى الممدوح غير قاصد، فإنك تجد نار الكـر عند خير كريم:        المعنى
:  ، وىو فعل الشرط، والثاني قولو(تأتو): فعلين، أولهما قولو (بمتى)حيث جـز  (تجد.... متى تأتو ):        الشاىد في قولو

. ، وىو جواب الشرط، والجـز بمعنى الشرط والجزاء(تجد)       
 ،البن مالك؛ شرح الكافية الشافية 4/27؛ شرح ابن عقيل، 3/25؛ شرح المفصل البن يعيش، 3/86الكتاب لسيبويو، :        ينظر

 ؛ الجمل في النحو9/90 ؛ خزانة األدب للبغدادي،4/27؛ شرح األشموني، 4/120؛ شرح الرضى على الكافية، 3/1608      
مصطفى إماـ، مطبعة الدار المصرية للطباعة  .  دراسة وتحقيق د؛ الحلل في شرح أبيات الجمل للبطليموس،214 للزجاجي، ص     

،  3، تحقيق عبد المجيد الترميني، دار الكتب العلمية، طعبد ربو ؛ العقد الفريد البن286 صـ،1979، القاىرة، 1      والنشر، ط
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، يجـز فعميف، األوؿ: (1)متى فعؿ الشرط وىو مجزوـ، : جواب، تأت: شرط، والثاني: اسـ شرط جاـز
 (2)(جكابان )ضمير مستتر فيو : وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو الياء نيابة عف السكوف، وفاعؿ تأت

كعالمة رفعو )فعؿ مضارع مرفوع : مفعوؿ بو منصوب محمو النصب، تعشو: تأت أنت، والياء: تقديره
تعشو : ، وفاعمو ضمير مستتر فيو وجوبًا، تقديره(3)(ضمة مقدرة عمى الكاك منع مف ظيكرىا الثقؿ

أنت، وجممة تعشو أنت مف الفعؿ والفاعؿ جممة فعمية في محؿ نصب عمى أنيا حاؿ مف فاعؿ تأت، 
جار ومجرور متعمؽ بتعشو، وعالمة جره كسر آخره، : متى تأتو حاؿ كونؾ عاشيًا، إلى ضوء: تقديره

جواب : مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، تجدْ : مضاؼ، والياء: وىي اليمزة، ضوء
تجد : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: الشرط، وىو مجزـو وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ تجد

مضاؼ، : مفعوؿ بتجد، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، خير: خير: أنت، خير نار
ظرؼ مكاف منصوب : (4)عندىامضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره كسر آخره، : نار

: مضاؼ إليو مجرور محمو الجر، خير: مضاؼ، وىا: عمى الظرفية، وعالمة نصبو فتح آخره، عند
مضاؼ إليو والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره : آخره، موقد مرفوع وعالمة رفعو ضـ مبتدأ، والمبتدأ

   {ب 30}        .كسر آخره

 

 :، نحو قوؿ الشاعر(5)أٌياف  :كالثامف
 

ًذرا-  8 ٍؿ حى ـٍ تىزى ـٍ تيٍدًرًؾ األٍمفى منَّا لى ذا    لى ٍيرىنا كا         البسيط (6)أٌيافى نيٍؤًمنؾى تىٍأمىٍف غى

                                                                                                                                                    

، تحقيق عبد السالـ  ؛ معجم مقاييس اللغة البن فارس4/10؛ حاشية الصباف، 2/65 ؛ المقتضب للمبرد،2/120، (ت.د)      بيروت، 
 ؛ الكّناش في فني النحو والصرؼ لعماد 1/140؛ إعراب القرآف للنحاس، 4/322، ـ1991، بيروت، 1      ىاروف، دار الجيل، ط

 ، 1ط النبوي عبد الواحد شعالف، مكتبة الخانجي بالقاىرة،: ؛ العمدة البن رشيق، تحقيق29، 2/27الدين األيوبي،       
 . 2/810ـ، 2000-ىػ1420       

 .وىي ظرؼ زماف مبني على السكوف في محل نصب  ( (1

 .  الصواب وجوباً، وىو من تحريف النساخ( (2

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (3

 .(د)َو  (جػ)متعلق بمحذوؼ خبر مقدـ وىو مثبت في :   أغفل المؤلف إعراب محل شبو الجملة الظرفية، وإعرابها( (4

شرح  : ينظر. فأياف ما تعدْؿ بو الريُح تنزؿِ :   وىو اسم باالجماع، وضع للداللة على الزماف وقد تقترف بما الزائدة مثل( (5
 .4/187،  البن ىشاـ؛ أوضح المسالك444، ص البن ىشاـ        شذور الذىب

.   ىذا البيت من البسيط مجهوؿ القائل( (6
. إف أعطيناؾ األماف أمنت غيرنا، واستراحت نفسك، وإف لم تنل األمن منا فإنك تكوف شديد الحذر، خائفاً :        المعنى

. فعلي الشرط والجزاء (بأياف)حيث جـز  (أياف نؤمنك تأمن):        الشاىد في قولو
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فعؿ الشرط، وىو مجزـو : جواب، نؤمف: شرط، والثاني: اسـ شرط يجـز فعميف، األوؿ: (1) (أياف)
نؤمف نحف، : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: ، وفاعؿ نؤمف(2)(كىك النكف)وعالمة جزمو سكوف آخره 

جواب الشرط، : مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب محمو النصب؛ ألنو ضمير، تأمف: والكاؼ
تأمف :  وىو مجزوـ، وعالمة جزمو السكوف، وفاعؿ تأمف ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره(3)[قؤكجزا]

: مضاؼ، ونا: مفعوؿ تأمف، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، غير: أنت غيرنا، غير
 .؛ ألنو ضمير(4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور 

 

 : نحو قوؿ الشاعر(5)[أيف]  :التاسع
 

         الخفيؼ (6) ًبنا العيداةي تىًجٍدنا   نىٍصًرؼي اٍلًعيسى نىٍحكىىا ًلمتىالقيبٍ رً ٍض أٍيفى تى -  9   
 

بمعنى )فعؿ الشرط، وتضرب : جواب، تضرب: شرط، والثاني: اسـ شرط يجـز فعميف، األوؿ: أيف
جار ومجرور متعمؽ بتضرب محمو : ، وىو مجزوـ، وعالمة جزمو سكوف آخره وىو الباء، بنا(7)(تسير

جواب الشرط، وىو : فاعؿ بتضرب، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، تجدنا، تجد: الجر، العداة

                                                                                                                                                    

؛ حاشية الصباف،  4/28؛ شرح ابن عقيل، 446؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص4/28شرح األشموني، :        ينظر
 .239؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص4/10      

 .أياف ىذه تجـز فعلين وىي مبنية على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية  ( (1

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (2

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (وجزائو)في األصل   ( (3

 .(جػ)محلو الجر والمثبت في  (د)في األصل وفي نسخة   ( (4

  وال أثر لما ،، وىي اسم باالجماع، وضع للداللة على المكاف ثم ضمن معنى الشرط(د)َو  (جػ)  سقطت من األصل، والمثبت في ( (5
 .4/26 ؛ شرح ابن عقيل،446، ص البن ىشاـ؛ شرح شذور الذىب3/58،  لسيبويوالكتاب: ينظر. الزائدة في المجازاة بها        

. عبد اهلل بن الهماـ:   القائل( (6
. إف تضرب بنا العداة في موضع من األرض، نصرؼ اإلبل نحو ىؤالء العداة للقائهم وقتالهم:        المعنى
. حيث جازى بأين، وجـز بها ما بعدىا (تجدنا ... تضربأين ):  قولو في       الشاىد
 ؛ حاشية 2/48؛ المقتضب للمبرد، 4/30؛ شرح األشموني، 4/105؛ شرح المفصل البن يعيش، 3/58،  لسيبويوالكتاب:        ينظر

   4/10ـ، 1410، طهراف، 1فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، ط.  كتاب الجمل في النحو للفراىيدي، تحقيق دالصباف،       
 . 201       ص

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (7
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يجد ىو، :  جوازًا تقديره {أ 31}     ضمير مستتر فيو: مجزـو وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ تجد
 .مفعوؿ بو منصوب المحؿ: نا

 

 

 : كقوؿ الشاعر(1)(أٌنى)  :العاشر
 

ٍيرى ما ييٍرًضيكيما ال ييحاًكؿي -  10  ميميَّ أىٌنى تىٍأًتياني تىٍأًتيا    أخان غى           الطويؿ (2)خى

يا خميمي، حذؼ حرؼ النداء : منادى مضاؼ إلى ياء المتكمـ بحذؼ حرؼ النداء، تقديره: خميميّ 
تخفيفًا فبقي خميمي، وىو منادى إلى ياء المتكمـ، وىو منصوب، وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا، 
المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو مثنى، وحذفت النوف لإلضافة، وأدغمت باإلعراب في ياء 

فعؿ الشرط، : جواب، تأتيا: شرط، والثاني: اسـ شرط يجـز فعميف، األوؿ: المتكمـ فبقي خميمي، أنى
، (3) [في محؿ رفع]فاعؿ بتأتيا : وىو مجزوـ، وعالمة جزمو حذؼ النوف نيابة عف السكوف، واأللؼ

، وني: وأصمو جواب : مفعوؿ بو، تأتيا: نوف الوقاية، والياء: النوف: تأتيانني، حذفت النوف لمجاـز
فاعؿ بتأتيا محمو الرفع، : كاأللؼ)الشرط، وىو مجزـو وعالمة جزمو حذؼ النوف نيابة عف السكوف، 

اسـ : مفعكؿ مقدـ لتحاكؿ، ما: مفعكؿ بتأتيا كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره، غير: أخان 
فعؿ مضارع : نافية، يحاكؿ: فعؿ كفاعؿ صمة ما، ال: مكصكؿ في محؿ جر مضاؼ إليو، يرضيكما

. (4)(يحاكؿ ىك: كفاعمو ضمير مستتر فيو جكازان تقديره
 

                                                 

 أنى تأتني أكرمك، وأنى تجلس : ، تقوؿ(أينَ )و  (متى)  وىو اسم باالجماع، وضع للداللة على المكاف والزماف؛ ألف معناىا معنى ( (1
 .4/31؛ شرح ابن عقيل، 446، ص البن ىشاـشرح شذور الذىب: ينظر. أجلس، ثم ضمن معنى الشرط        

.   البيت مجهوؿ القائل( (2
. يا خليلي إف تأتياني فإنكما تجداف أخاً، وصديقاً، ال يعمل، وال يريد إال مرضاتكما:         المعنى

:   فعل الشرط، والثاني (تأتياف): قولو: أحدىما. فعلّي الشرط والجزاء (بأنى)حيث جـز  (أنى تأتياني تأتيا):         الشاىد قولو
. جواب الشرط والجزاء (تأتيا):         قولو
؛ الفضة المضيئة ألحمد بن 4/31؛ شرح ابن عقيل، 446، ص البن ىشاـ؛ شرح شذور الذىب4/33شرح األشموني، :         ينظر

 زيد، 
 .4/11؛ حاشية الصباف، 240ص        

 .(جػ)محلو الرفع والمثبت في  (د)في األصل وفي نسخة   ( (3

 .(د)َو  (جػ)  ما بين األقواس سقط من ( (4



 72 

: ، نحو قوؿ الشاعر(1)(حيثما) :كالحادم عشر
 

ان فٍي غاًبًر األىٍزمافً  -  11 ـٍ ييقىدِّذٍر لىؾى الٌموي   نىجاحى ٍيثيما تىٍستىًق  {ب31}        الخفيؼ   (2)  حى
 

فعؿ الشرط، وىو مجزوـ، : جواب، تستقـ: شرط، والثاني: اسـ شرط يجـز فعميف، األوؿ: (3) (حيثما)
جواب : تستقـ أنت، يقدر: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ تستقـ

ألنو )جار ومجرور متعمؽ بيقدر محمو الجر؛ : الشرط، وىو مجزوـ، وعالمة جزمو سكوف آخره، لؾ
مقعكؿ بيقدر، كىك منصكب : فاعؿ بيقدر، كعالمة رفعو ضـ آخره، نجاحؾ: ضمير، االسـ الكريـ

: جار كمجركر متعمؽ بيقدر، كعالمة جره كسر آخره، غابر: كعالمة نصبو فتح آخره، كفي غابر
 .(4)(مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر، كعالمة جره كسر آخره: مضاؼ، األزماف

 

. كيفما تجمس أجمس معؾ: (5)(نحك)، ولـ أقؼ ليا عمى شاىد، (كيفما): كالثاني عشر
 

فعؿ الشرط، وىو : زائدة، تجمس: جواب، وما: شرط، والثاني: اسـ شرط يجـز فعميف، األوؿ: كيفما
: تجمس أنت، أجمس: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: مجزوـ، وعالمة جزمو السكوف، وفاعؿ تجمس

: جواب الشرط، وىو مجزوـ، وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ أجمس ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره
مضاؼ إليو، والمضاؼ : مضاؼ، والكاؼ: ظرؼ مكاف منصوب عمى الظرفية، مع: أجمس أنا، معؾ

 .إليو مجرور محمو الجر
 

                                                 

.   وىو اسم باالجماع، وضع للداللة على المكاف أو الزماف، ثم ضمن معنى الشرط( (1
 .4/30؛ شرح ابن عقيل، 1/152،  البن ىشاـ؛ مغني اللبيب446، ص البن ىشاـشرح شذور الذىب:         ينظر

.   البيت مجهوؿ القائل( (2
. ماضيها ومستقبلها؛ ألف المستقبل باؽ وىذا ىو المراد ىنا: غابر الزماف. الباقي: الغابر:         اللغة

. عند سلوكك الجادة المستقيمة، واالعتداؿ في كل شيء، يكتب اهلل لك فوزاً ونجاحاً في باقي األياـ:         المعنى
فعل الشرط،   (تستقم): قولو: حيث جـز بحيثما فعلي الشرط والجزاء، أحدىما (حيثما تستقم يقدر):         الشاىد في قولو

. جواب الشرط وجزاؤه (يقدر): قولو:         والثاني
 ؛ الفضة المضيئة 4/30؛ شرح ابن عقيل، 1/152،  البن ىشاـ؛ مغني اللبيب447، ص البن ىشاـشرح شذور الذىب:         ينظر

 .4/11؛ حاشية الصباف، 240ألحمد بن زيد، ص        

 .وىو مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، وما زائدة  ( (3

 .(د)َو  (جػ)  ما بين األقواس سقط من ( (4

 .مثالها: (د)َو  (جػ)  في ( (5
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ذا في الشعر": قولو جواب، وىذا : شرط، والثاني: إذا تكوف اسـ شرط تجـز فعميف، األوؿ: ، يعني(1)"كا 
: خاص بضرورة الشعر، يحفظ وال يقاس عميو، نحو قوؿ الشاعر

بُّؾى بالًغنى- 12 مَّؿً    اٍستىٍغًف ما أىٍغناؾى رى ةه فىتىجى اصى ذا تيًصٍبؾى خىصى  {أ32}لرجز       ا (2)  كىاً 
 

فعؿ الشرط، وىو مجزوـ، وعالمة : جواب، تصب: الشرط، والثاني: اسـ شرط يجـز فعميف، األوؿ: إذا
رابطة لمجواب : الفاء: فاعؿ مؤخر، فتجمؿ: مفعوؿ بو مقدـ، خصاصة: جزمو سكوف آخره، والكاؼ

تجمؿ أنت، وكسرت الالـ : فعؿ أمر، فاعمو ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: بالشرط، تجمؿ
، وجممة فتجمؿ مف الفعؿ والفاعؿ جممة فعمية في محؿ جـز عمى أنيا جواب الشرط؛ (3)(لمقافية)

 . القترانيا بالفاء

واألحسف أف يقاؿ في إذا أنيا ظرؼ لما يستقبؿ مف الزمف خافض لشرطو منصوب لجوابو، الـز 
. إذا جاءني زيد أكرمتو: لإلضافة إلى الجمؿ الفعمية، نحو

ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، خافض لشرطو، منصكب لجكابو، الـز لإلضافة إلى الجمؿ : إذا)
: مفعكؿ بو مقدـ محمو النصب، زيد: نكف الكقاية، كالياء: النكف: فعؿ ماض، ني: الفعمية، جاء

، وجممة جاءني مف الفعؿ والفاعؿ جممة فعمية (4)(فاعؿ مؤخر، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره
، وجممة أكرمتو مف الفعؿ والفاعؿ جممة فعمية في جواب إذا، ال محؿ (5)(في محؿ جر مضاؼ إليو)

 .ليا مف اإلعراب ألنيا جواب الشرط غير جاـز

 
                                                 

 وقد أجازوا بها في الشعر مضطرين شبهوىا بأف حيث رأوىا لما يستقبل، وأنو ال بد لها من : "  يجازى بإذا في الشعر، قاؿ سيبويو( (1
 فإف اضطر الشاعر جاز أف يجازى بها : وقاؿ المبرد .1/434الكتاب، : ينظر". فهذا اضطرار وىو في الكالـ خطأ... جواب         
 .2/55المقتضب، : ينظر. وال بد للفعل الذي يُدخل عليو من جواب. لمضارعتها حروؼ الجزاء؛ ألنها داخلة على الفعل وجوابو      

. لعبد قيس بن خفاؼ:  من الرجزبيتىذا   ( (2
. يروى بالحاء المهملة وبالجيم: فقر، فتجمل: خصاصة:         اللغة

. الجواب وجـز بها فعل الشرط ودخلت الفاء على (إذا)حيث أعمل الشاعر " فتجمل... وإذا تصبك : "        الشاىد في قولو
 البن  ؛ شرح الكافية الوافية1/108،  البن ىشاـ؛ مغني اللبيب4/40؛ شرح األشموني، 2/132،  للسيوطيىمع الهوامع:         ينظر
 .4/13؛ حاشية الصباف، 13/41، مادة كرب،  البن منظور؛ لساف العرب3/1584،         مالك

 .للضرورة: (د)َو  (جػ)  في ( (3
 .(د)َو  (جػ)  ما بين األقواس سقط من ( (4

 .(جػ)  ما بين األقواس سقط من ( (5
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 *باب مرفكعات األسماء
 

األسماء المرفوعات جمع مرفوع، والمرفوع ما دخؿ عميو عامؿ الرفع، وعامؿ الرفع لفظي ومعنوي، 
الفعؿ )، وعامؿ في (4)(المبتدأ)عامؿ في :  عامالف(3) (كالمعنكم)، (2)(شبيو) و(1)(كالفعؿ)فالمفظي 
  {ب 32 }           :          بقولو(1)(كما ذكرىا) والمفروعات سبعة .(5)(المضارع

                                                 

الفاعل، والمفعوؿ الذي لم يسم فاعلو، والمبتدأ، وخبره، واسم كاتن وأخواتها، وخبر إف وأخواتها، والتابع  : المرفوعات سبعة وىي    *    
 .14ينظر متن اآلجرومية ص. النعت، والعطف، والتوكيد، والبدؿ:          للمرفوع وىو أربعة أشياء

 .(جاء)جاء محمد، فالفاعل محمد، وىو مرفوع، وعامل الرفع اللفظي ىو الفعل :   نحو قولنا( (1

 ىو المشبو بالفعل، وىو عامل الرفع اللفظي، حيث أخوؾ فاعل السم  (قادـ)ىل قادـ أخوؾ من السفر، فاسم الفاعل :   نحو قولنا( (2
 .(قادـ)الفاعل         

، فالعامل في رفع لفظ  "اهلل ربنا: "العامل المعنوي ىو ما كاف مجرداً عن العوامل اللفظية؛ أي ما كاف متجرداً من اإلسناد، نحو قولنا  ( (3
نقوؿ في  .         الجاللة ىو عامل معنوي وىو االبتداء، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، بدليل أنو يزيل حكم العامل المعنوي

 .212شرح شذور الذىب الين ىشاـ، ص: ينظر. ، كاف زيٌد قائماً "زيٌد قائمٌ        "

 .وىو كوف االسم مجرداً عن العوامل اللفظية. مبتدأ مرفوع والعامل معنوي: السماء صافية، فالسماء:   نحو قولنا( (4

 يقرأ محمٌد الصحيفَة، فالفعل يقرأ ىو فعل مضارع مرفوع، وقد اختلف النحويوف في رفع الفعل المضارع، فذىب :   نحو قولنا( (5
 المقتضب : ينظر. األكثروف إلى أنو يرتفع لتعريو من العوامل الناصبة والجازمة، وذىب البصريوف إلى أنو يرتفع لقيامو مقاـ االسم        
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. جاء زيدٌ :  نحو"الفاعؿ: المرفكعات سبعة كىي"

. ُضِرَب زيدٌ :  نحو"كالمفعكؿ الذم لـ يسـ فاعمو"

. (2)(خبره: مبتدأ، وقائـ: زيد)زيٌد قائـٌ، :  نحو"كالمبتدأ كخبره"

. كاف زيٌد قائماً :  نحو"كاسـ كاف كأخكاتيا"

 .إفَّ زيدًا قائـٌ :  نحو"كخبر إف كأخكاتيا"

جاء زيٌد : مثاؿ النعت المرفوع. "النعت، كالعطؼ، كالتككيد، كالبدؿ: كالتابع لممرفكع كىك أربعة أشياء"
جاء زيٌد نفُسُو، ومثاؿ البدؿ : جاء زيٌد وعمرو، ومثاؿ التوكيد المرفوع: العاقْؿ، ومثاؿ العطؼ المرفوع

 .جاء أخوؾ زيدٌ : المرفوع

 تفصياًل، وبوب لكؿ واحد منيما بابًا، وبدأ بباب (3)(إجماالن، ثـ ذكرىا)وقد ذكر المصنؼ المرفوعات 
 :فقاؿ. الفاعؿ؛ ألنو األصؿ في المرفوعات

 

* باب الفاعؿ-   1
 

ىو االسـ، واحترز : ، يعني أف الفاعؿ(1)"الفاعؿ ىك االسـ المرفكع المذككر قبمو فعمو": وحدَّه بقولو
 .بو عف الفعؿ والحرؼ، فال يكوف الفاعؿ فعاًل، وال حرفاً 

                                                                                                                                                    

 .437؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص4/80للمبرد،         

 .(ذكرىا المصنف): (جػ)َو  (ب)  في ( (1
 .(د)َو  (جػ)  ما بين األقواس سقط من ( (2

قاـ زيٌد ويوقم زيٌد، وقاـ  : ظاىر ومضمر، فالظاىر نحو قولك: الفاعل ىو االسم المرفوع المذكور قبلو فعلو وىو على قسمين   *    
         الزيداف، ويقـو الزيدوف، وقاـ الرجاؿ، ويقـو الرجاؿ، وقامت ىنٌد، وتقـو ىنٌد، وقامت الهنداف، وتقـو الهنداف، وقامت الهنداف،  
         وتقـو الهندات، وقامت الهنود، وتقـو الهنود، وقاـ أخوؾ، ويقـو أخوؾ، وقاـ غالمي، ويقـو غالمي وما أشبو ذلك، والمضمر 

إثنى  
ضربُت، وضربْنا، وضرْبَت، وضرْبِت، وضربُتما، وضربْػُتم، وضربْػُتنَّ، وضرَب، وضرَبْت، وَضَربا، وضَربوا،  : نحو قولك:          عشر
 .15-14متن اآلجرومية، ص: ينظر.         وضرْبنَ 

 .(د)َو  (جػ)  ما بين األقواس سقط من ( (3
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 .بو عف المنصوب والمجرور، فال يكوف الفاعؿ منصوبًا وال مجروراً  (2)(احترز)" المرفكع ":وقولو
 

، نحو (3) يعني أف الفاعؿ يجب أف يتقدـ عميو فعمو، ويتأخر ىو عف فعمو"المذككر قبمو فعمو": وقولو
نما يكوف مبتدأ نحو: قولؾ مبتدأ، : زيد قاـ، فزيد: قاـ زيد، فمو تقدـ الفاعؿ عمى الفعؿ لـ يكف فاعاًل، وا 
قاـ ىو، وجممة قاـ ىو مف الفعؿ والفاعؿ : فعؿ ماٍض وفاعمو ضمير مستتر فيو جوازًا تقديره: وقاـ

 {أ 33  }                       .                جممة فعمية في محؿ رفع خبر لممبتدأ
 

: (4) (أقسامو)

قسـ ظاىر، كقسـ : يعني أف الفاعؿ عمى قسميف)" كىك عمى قسميف ظاىر كمضمر": قولو
 ما دؿ بمفظو وحروفو عمى معناه وقد مثمو:  فالظاىر(5)(مضمر

 

قاـ زيده، كيقـك زيده، كقاـ الزيداف، كيقـك الزيداف، كقاـ الزيدكف، كيقـك الزيدكف، كقاـ أخكؾ، ": بقولو
  يعني أف الفاعؿ الظاىر ما ذكر وقد ذكره "كيقـك أخكؾ

 

فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، فأتى : فعؿ ماض، زيد: ، قاـ(6)"قاـ زيد، كيقـك": بقولو
 .بالفاعؿ مفردًا، ومثنى، ومجموعًا، ومف األسماء الخمسة

 

: ماض ومضارع، وقد تقدـ مثاؿ الفاعؿ الظاىر المفرد في الماضي، نحو: ونوع الفعؿ عمى قسميف
جاء الزيداف، ومثاؿ الفاعؿ الظاىر الجمع : جاء زيد، ومثاؿ الفاعؿ الظاىر المثنى في الماضي، نحو

                                                                                                                                                    

؛ شرح ابن 1/162،  لالسترآباذي؛ شرح كافية ابن الحاجب212، ص البن ىشاـشرح شذور الذىب:   ينظر في تعريف الفاعل( (1
 .2/74 عقيل،

 .أخرج: (د)َو  (جػ)  في ( (2

؛  1/511ىمع الهوامع، للسيوطي، : ينظر.   ىذا مذىب البصريين، أما الكوفيوف فيجوز عندىم تقديم الفاعل على فعلو( (3
 .1/271، خالد        شرح التصريح على التوضيح، للشيخ 

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 .ذكر الظاىر وأعطى معناه ثم مثَّل لو بأمثلة (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .يعني الفاعل المضمر  ( (6
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جاء : جاء الزيدوف، ومثاؿ الفاعؿ الظاىر في الماضي مف األسماء الخمسة، نحو: في الماضي نحو
يقـو زيد، ومثاؿ الفاعؿ الظاىر المثنى في : أخوؾ، ومثاؿ الفاعؿ الظاىر المفرد في المضارع، نحو

يقـو الزيدونف ومثاؿ الفاعؿ : المضارع، يقـو الزيداف، ومثاؿ الفاعؿ الظاىر في الجمع في المضارع
يجيء أخوؾ، ومثمو قامت ىند، وتقوـ ىند، وقامت : الظاىر في المضارع مف األسماء الخمسة

اليندات، وتقـو اليندات، وقاـ الرجاؿ، ويقـو الرجاؿ، وقاـ القوـ، ويقـو القوـ، وقامت النساء، وتقـو 
عرابو ما تقدـ. النساء  .فالفاعؿ في ىذه األمثمة كميا ظاىر، وا 

 

كىك     ] {ب33}        وىو ما دؿ معناه عمى تقريبو المتكمـ، والخطاب، والغيبة، "كالمضمر ":قولو
 :(1)[ان  عشر ضميرااثف

 

، وحّده مذكرًا كاف (2)(فاعؿ، ضمير رفع متصؿ لممتكمـ): فعؿ ماض، والتاء:   َضَرْبُت، ضرب:األكؿ
. (3) [في محؿ رفع]أو مؤنثًا 

فاعؿ ضمير رفع متصؿ لممتكمـ مع : فعؿ ماض، ونا: ، ضرب(4)(بسككف الباء)  َضَرْبنا، :كالثاني
. (5) [في محؿ رفع]غيره، أو المعظـ نفسو 

 

فاعؿ، ضمير رفع متصؿ لممفرد : فعؿ ماض، والتاء: ، ضرب(6)(بفتح التاء)  َضَرْبَت، :كالثالث
. (7) [في محؿ رفع]والمذكر المخاطب 

 

فاعؿ ضمير رفع متصؿ لمواحدة : فعؿ ماض، والتاء: ، ضرب(8)(بكسر التاء)  َضَرْبِت، :كالرابع
. (9) [في محؿ رفع]والمخاطبة 

                                                 

 .والمثبت من المحقق (وىو اثني عشر ضمير)في النسخ جميعها   ( (1

 .فاعل مرفوع محلو الرفع ضمير متصل للمتكلم: (جػ)  في ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (3

 .(جػ)  سقطت من ( (4

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (7

 .(جػ)  سقطت من ( (8

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (9
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فاعؿ ضمير رفع يصمح لتثنية المذكريف المخاطبيف، : فعؿ ماض، تما:   َضَرْبُتما، ضرب:كالخامس
 .(1) [في محؿ رفع]ويصمح لتثنية المؤنثيف المخاطبيف 

 

، ضرب:كالسادس في ]فاعؿ، ضمير رفع متصؿ لجمع المذكر المخاطب : فعؿ ماض، تـ:   َضَرْبتـُ
. (2) [محؿ رفع

 

، ضرب:كالسابع  (3)(المؤنث المخاطب)فاعؿ ضمير رفع متصؿ لجمع : فعؿ ماض، تف:   َضَرْبُتفَّ
. (4) [في محؿ رفع]

ضرب ىو ضمير :  تقديره(5)(جكازان )فعؿ ماض، فاعمو ضمير مستتر فيو :   َضَرَب، ضرب:كالثامف
. (6) [في محؿ رفع]رفع متصؿ لممفرد المذكر الغائب 

 

: ضمير مستتر فيو جوازًا تقديره: عالمة التأنيث، فاعمو: فعؿ ماض، والتاء:  َضَرَبْت، ضرب: كالتاسع
. (7) [في محؿ رفع]ضربت ىي، ضمير رفع متصؿ لمواحدة الغائبة 

 

فاعؿ ضمير رفع متصؿ لتثنية المذكريف الغائبيف محمو : َضَربا، ضرب فعؿ ماض، واأللؼ  :كالعاشر
فاعؿ ضمير : عالمة التأنيث، واأللؼ: فعؿ ماض، والتاء: الرفع، ولـ يذكر َضَرَبتا، وال بد منو، ضرب

 {أ 34  }                   .        (8) [في محؿ رفع]رفع لتثنية المؤنثتيف الغائبتيف 
 

فاعؿ ضمير رفع متصؿ لجمع المذكر الغائب، : فعؿ ماض، والواو: ضرب:   َضَربوا:ك الحادم عشر
. (9) [في محؿ رفع]

 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (2

 .لجمع اإلناث المخاطبات: (جػ)  في ( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (4

 .وجوباً، والصواب ما ورد في األصل وىو جوازًا؛ ألنها على صيغة فَػَعلَ  (جػ)  في ( (5

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (7

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (8

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (9
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في ]فاعؿ، ضمير متصؿ لجمع المؤنث الغائب، : فعؿ ماض، والنوف:   َضَرْبَف، ضرب:كالثاني عشر
 . (1) [محؿ رفع

 

 .ولما فرغ مف الفاعؿ، شرع في المفعوؿ الذي لـ يسـ فاعمو

 

 

 

 

 

 

 

 (2) (عمواالمفعكؿ الذم لـ يسـ ؼ-   )2
 

  أي لـ يذكر معو فاعمو، وعرفو المصنؼ*"المفعكؿ الذم لـ يسـ فاعمو": فقاؿ

 

 . (3)"كىك االسـ المرفكع الذم لـ يذكر معو فاعمو": بقولو

 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (1

وىو االسم المرفوع الذي لم يذكر معو فاعلو، فإف كاف الفعل ماضياً ضم أولو وكسر ما قبل آخره، وإف كاف مضارعاً ضم أولو     *    
فالظاىر نحوقولك ُضرَب زيٌد، وُيضَرُب زيُد، وُأكِرـَ عمرو، وُيكَرـُ عمرو،  . ظاىر، ومضمر:          وفُتح ما قبل آخره وىو على قسمين

ُضربُت، وُضربْنا، وضرْبَت، وُضرْبِت، وُضرِبْػُتما، وُضرِبْػُتنَّ، وُضِرَب، وُضرَِبت، وُضرِبا، وُضرِبوا،  : نحو قولك:          والمضمر إثنا عشر
 .16متن اآلجرومية، ص: ينظر.          وُضرِْبنَ 

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 . ىو ما حذؼ فاعلو، وأقيم ىو مقامو، وَغيَّر عاملو إلى طريقة فُِعَل أو يُػْفَعل أو مفعوؿ، وىو المفعوؿ بو:   عرفو ابن ىشاـ بقولو( (3
 كل مفعوؿ حذؼ فاعلو وأقيم ىو مقامو، وشرطو أف تغير : وعرفو االستراباذي بقولو .214شرح شذور الذىب، ص :ينظر         
 .1/90شرح كافية الحاجب، : ينظر". يُػْفعل"َو " فُِعل"صيغة الفعل إلى          
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، وتقيـ المفعوؿ بو مقامو، وتعطيو حكمو، (1)اعمـ أّف العرب تحذؼ الفاعؿ لغرض مف األغراض
فترفعو وتوجب تأخيره، وتوجب ذكره، وتوجب اتصاؿ تاء التأنيث الساكنة بالفعؿ إف كاف التأنيث عند 

فعؿ ماض : ُضِرَبْت ىّند، ُضِرَب بضـ الضاد، وكسر الراء، ُضِربَ : الفاعؿ مؤنثًا حقيقيًا نحو قولؾ
نائب عف الفاعؿ أك مفعكؿ لما لـ يسـ : ىند]عالمة التأنيث، : مبني لما لـ يسـ فاعمو، والتاء

.  وىو مرفوع(2)[فاعمو
 

 .(3)(كاعمـ أنو ال بد مف بياف الفرؽ بيف الفعؿ المبني لمفاعؿ، كبيف المبني لممفعكؿ)
 

 وقد أشار إلى بياف الفعؿ المبني لممفعوؿ

 

ـ أكلو، ككيسر ما قبؿ آخره": بقولو ف كاف الفعؿ . ُضِرَب زيدٌ :  نحو قولؾ"فإف كاف الفعؿ ماضيان ضي وا 
ُضِرَب زيٌد، : يضرُب عمرو، ومثاؿ إعراب الماضي: مضارعًا، ُضـ أولو، وفتح ما قبؿ آخره، فتقوؿ

 أو مبني {ب34}         فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو: ُضِرَب بضـ الضاد، وكسر الراء
 .نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو، وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره: لممفعوؿ، زيد

 

فعؿ مضارع مبني لما لـ يسـ : ُيْضَرُب عمرو، ُيْضَرُب بضـ الياء، وفتح الراء: ومثاؿ إعراب المضارع
نائب عف الفاعؿ، ومفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو، وىو مرفوع وعالمة : فاعمو، أو مبني لممفعوؿ، عمرو

 .رفعو ضـ آخره
 

. ظاىر كمضمر: كىك عمى قسميف": قولو
 

                                                 

 إما لفظي كاإليجاز، وتصحيح النظم، أو معنوي كالعلم بو : مفعوؿ بو عن فاعل حذؼ لغرضاؿينوب : "  يقوؿ األشموني في شرحو( (1
 .1/322شرح األشموني، : ينظر". الجهل، واإلبهاـ، والتعظيم، والتحقير، والخوؼ منو و        أ

 .  العبارة بين المعقوفتين سقطت من األصل، وىي موجودة في باقي النسخ( (2

ّف اْجَتَمَع، فإ: َنَصَر، أو كاف أوالً فتحرؾ منو مفتوحاً، نحو:   المبني للفاعل أي من الماضي، أي الفعل الذي كاف أولو مفتوحاً، نحو( (3
 شرح مختصر : ينظر .أوؿ متحرؾ من افتعل ىو التاء، فإف الفاء ساكنة والهمزة غير معتد بها لسقوطها في الدرج، وىو مفتوح        
، الكويت، . د: التصريف للتفتازاني، شرح وتحقيق          المبني للمفعوؿ أي الفعل  .48ـ، ص1982-ىػ1402عبد العاؿ مكـر
 لقيامو مقاـ الفاعل، وال يذكر  (زيداً )ضرب زيٌد، فيرفع : الذي لم يسم فاعلو سواء كاف من الماضي أو من المضارع، كما نقوؿ        
 .52، صف.ـ: ينظر. الفاعل لتعظيمو        



 81 

ـي عمرك: فالظاىر، نحك قكلؾ ًربى زيده، كييٍضرىبي زيده، كأيٍكًرـى عمرك كييٍكرى  ."ضي
 

فالظاىر ما دؿ بمفظو كحركفو )قسـ ظاىر، وقسـ مضمر، : أف النائب عف الفاعؿ عمى قسميف: يعني
ًربى بضـ الضاد ككسر الراء): ، نحو قولؾ(1)(عمى معناه ًربى زيد، كييٍضرىبي زيده، ضي فعؿ ماض : ضي

نائب عف الفاعؿ، أك مفعكؿ لما لـ يسـ فاعمو، : مبني لما لـ يسـ فاعمو، أك مبني لممفعكؿ، زيد
فعؿ مضارع مبني لما لـ : كىك مرفكع، كعالمة رفعو ضـ آخره، كييضرب زيد بضـ الياء كفتح الراء

نائب عف الفاعؿ، أك مبني لما لـ يسـ فاعمو، كىك مرفكع : يسـ فاعمو، أك مبني لممفعكؿ، زيد
ـي عمرك، كأيكرـى بضـ اليمزة كسككف الكاؼ ككسر الراء : كعالمة رفعو ضـ آخره، كأيكًرـى عمرك، كييٍكرى

نائب عف الفاعؿ، أك مفعكؿ لما لـ : فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أك مبني لممفعكؿ، عمرك
ـي بضـ الياء كفتح الراء فعؿ : يسـ فاعمو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، كييكـر عمرك، كييٍكرى

نائب عف الفاعؿ، أك مفعكؿ لما لـ يسـ : مضارع مبني لما لـ يسـ فاعمو، أك مبني لممفعكؿ، عمرك
ـي الزيداف، )، (2)(ضـ آخره  {أ 35}           فاعمو، كىك مرفكع  كعالمة رفعو  أيٍكًرـى الزيداف، كييٍكرى

كأيكًرـى الزيدكف، كييكرـي الزيدكف، كأيكرمت ىند، كتكـر ىند، كأيكرمىٍت اليندات، كتيكـر اليندات، كأيكًرمت 
فالنائب عف الفاعؿ . النساءي، كيكـر النساءي، كأكـر الرجاؿ، كتيٍكرىـ الرجاؿ، كأيكًرـى القكـي، كييكرـي القكـي 

عرابو عمى كزف ما تقدـ . (3)(في ىذه األمثمة كٌميا ظاىرة، كا 

ُضِرْبُت بضـ الضاد : ىو الذي دؿ عمى المتكمـ أو مخاطب و غائب، نحو قولؾ(4)"كالمضمر": قولو
نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ لما : فعؿ ماض لما لـ يسـ فاعمو، أو مبني لممفعوؿ، والتاء: وكسر الراء

 .(5) [في محؿ رفع]لـ يسـ فاعمو ضمير رفع متصؿ لممتكمـ وحّده مذكرًا كاف أو مؤنثًا 
 

فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو أو مبني :   ُضِرْبنا، ُضِرَب بضـ الضاد، وكسر الراء:كالثاني
لممفعوؿ، ونائب عف الفاعؿ أو مفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو، ضمير رفع متصؿ لممتكمـ مع غيره أو 

. (6) [في محؿ رفع]لممعظـ نفسو مرفوع 
 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  سقط من ( (1

 .وردت األمثلة من غير إعراب (د)َو  (جػ)  في ( (2

 .، وىي موجودة في حاشية األصل(د)َو  (جػ)  األمثلة بين األقواس سقطت من ( (3

 .  ىذا ىو القسم الثاني من مفعوؿ ما لم يسم فاعلو( (4

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (5

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (6
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فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ : ، ضرب، بضـ الضاد وكسر الراء(1)(بفتح التاء) ُضِرْبَت : كالثالث
نائب عف الفاعؿ أو مفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو ضمير رفع : فاعمو،أو مبني لممفعوؿ، والتاء المفتوحة

 .(2) [في محؿ رفع]متصؿ لممفرد المذكر المخاطب 

فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ : ، ضرب بضـ الضاد، وكسر الراء(3)(بكسر التاء)  ُضِرْبِت :كالرابع
، ضمير رفع متصؿ لمواحدة (4)(نائب عف الفاعؿ أو مفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو: والتاء المكسورة)فاعمو 

 {ب 35   }                      .                          (5) [في محؿ رفع]المخاطبة 
 

فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أو مبني :   ُضِرْبُتما، ُضِرب بضـ الضاد، وكسر الراء:كالخامس
نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو، ضمير رفع متصؿ يصمح لتثنية : لممفعوؿ، تما

 .(6) [في محؿ رفع]المذكريف المخاطبيف، ويصمح لتثنية المؤنثتيف المخاطبتيف 

، ضرب بضـ الضاد، وكسر الراء:كالسادس فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أو مبني :   ُضِرْبتـُ
نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو، ضمير رفع متصؿ لجمع المذكر : لممفعوؿ، تـ
. (7) [في محؿ رفع]المخاطب 

، بضـ الضاد، وكسر الراء:كالسابع فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أو مبني لممفعوؿ، :   ُضِرْبُتفَّ
 (8)(المؤنث المخاطب)نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ لما لـ يسـ فاعمو، ضمير رفع متصؿ لجمع : تف
 .(9) [في محؿ رفع]

فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أو مبني لممفعوؿ :   ُضِرَب، بضـ الضاد، وكسر الراء:كالثامف
ضرب ىك، ضمير رفع متصؿ لممفرد :  تقديره(10)(جكازان )كالنائب عف الفاعؿ ضمير مستتر فيو )

. (1)(كالمذكر الغائب محمو الرفع
                                                 

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (1

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (2

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (3

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (4

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (5

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (6

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (7

 .اإلناث المخاطبات: (جػ)  في ( (8

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (9

 .(جػ)  سقطت من ( (10
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ًرب بضـ الضاد، ككسر الراء:  كالتاسع) ًربىٍت، ضي فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أك مبني : ضي
 تقديره َضَرَبت (3)(جكازان )، والنائب عف الفاعؿ ضمير مستتر فيو (2)(عالمة التأنيث: لممفعكؿ، كالتاء

 .(4) [في محؿ رفع]ىي، ضمير رفع متصؿ لمواحدة الغائبة 

فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أو مبني :   ُضِربا، ُضِرَب بضـ الضاد، وكسر الراء:كالعاشر
نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ ما لـ يسـ فاعمو، ضمير رفع متصؿ لتثنية المذكريف : لممفعوؿ، واأللؼ

 .(5) [في محؿ رفع]الغائبيف 

فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، أو :   ُضِربوا، ُضِرَب بضـ الضاد، وكسر الراء:كالحادم عشر
نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ ما لـ يسـ فاعمو ضمير رفع متصؿ لجمع المذكر : مبني لممفعوؿ، والواو

. (6) [في محؿ رفع]الغائب 

فعؿ ماض لما لـ يسـ فاعمو، أو مبني :   ُضِرْبَف، ُضِرب بضـ الضاد، وكسر الراء:كالثاني عشر
 {أ 36}       لممفعوؿ، والنوف نائب عف الفاعؿ، أو مفعوؿ ما لـ يسـ فاعمو، ضمير رفع متصؿ

 .(7) [في محؿ رفع]لجمع المؤنث الغائب 

 

 :فائدة
 

نحو  (8)ُضِرَب زيٌد، فإف لـ يوجد فالمصدر المختص: األولى بالنيابة عف الفاعؿ، المفعوؿ بو، نحو
ةه كىاًحدىةه : قولو تعالى كًر نىٍفخى فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، في : ، ُنِفخَ  (9)فىًإذىا نيًفخى ًفي الصُّ

مصدر نائب عف الفاعؿ، وىو : جار ومجرور متعمؽ بنفخ وعالمة جره كسر آخره، نفخة: الصور

                                                                                                                                                    

 .  العبارة بين األقواس موجودة في الهامش في نسخة األصل( (1

 .  العبارة بين األقواس موجودة في الهامش في نسخة األصل( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (4

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (5

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (6

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (7

 .4/51المقتضب للمبرد، : ينظر.   يجوز أف تقيم المصادر، والظروؼ من األمكنة واألزمنة ُمقاـ الفاعل( (8

 .69/13  الحاقة، ( (9
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نعت لنفخة، كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو، كىك مرفكع : كاحدة)مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، 
صيـ رمضاف، :  نحو(2)، فإف لـ يوجد المصدر فظرؼ الزماف المختص(1)(كعالمة رفعو ضـ آخره

ظرؼ زماف نائب عف الفاعؿ، : فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، رمضاف: ، صيـ(3)(بكسر الصاد)
ُجِمَس مكانؾ، : الفاعؿ، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، فإف لـ يوجد فظرؼ المكاف المختص نحو

ظرؼ مكاف نائب عف : فعؿ ماض لما لـ يسـ فاعمو، مكانؾ: (4)(بضـ الجيـ ككسر الالـ)ُجِمَس 
مضاؼ إليو، : مضاؼ، والكاؼ: الفاعؿ، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره وىو النوف، مكاف

لىمَّا : والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، فإف لـ يوجد فالجار والمجرور المفيد، نحو قولو تعالى كى
: فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، في أيدييـ: ظرؼ بمعنى حيف، سقط: ، لما (5)سيًقطى فىي أىٍيًديًيـٍ 

كعالمة جره كسرة مقدرة عمى الياء منع )جار ومجرور في موضع رفع نائب عف الفاعؿ محمو رفع، 
   .(6)(الجر محمو {ب 36}        مجركر مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو: مف ظيكرىا االشتغاؿ ىـ

 

 :  ولما فرغ مف المفعوؿ الذي لـ يسـ فاعمو شرع في المبتدأ والخبر فقاؿ

 

* باب المبتدأ كالخبر-   3
 

                                                 

 .  العبارة بين األقواس موجودة في الهامش في نسخة األصل( (1

   يشترط في ظرؼ الزماف أف يكوف متصرفاً أي يخرج عن الظرفية إلى المفعولية والفاعلية واإلضافة وغيرىا، وأف يكوف مختصاً ( (2
 ؛ شرح شذور الذىب 339-1/330شرح التصريح للشيخ خالد األزىري، : ينظر .بالعلمية أو التعريف أو اإلضافة أو الوصف        
 .305البن ىشاـ، ص        

 .(جػ)  سقطت من ( (3
 .(جػ)  سقطت من ( (4

زيٌد قائم، والزيداف  : المبتدأ ىو االسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر ىو االسم المرفوع المسند إليو، نحو قولك   *    
أنا، ونحن،  : ظاىر ومضمر، فالظاىر ما تقدـ ذكره؛ والمضمر اثنا عشر شيئاً وىي:         قائماف، والزيدوف قائموف، والمبتدأ قسماف

: ينظر. أنا قائٌم، ونحن قائموف، وما أشبو ذلك:         وأنت، وأنِت، وأنتما، وأنتم، وأنتنَّ، وىو، وىي، وىما، وىم، وىنَّ، نحو قولك
متن  

 .17        اآلجرومية، ص

 .7/149  األعراؼ، ( (5

 .(د)َو  (جػ)  ما بين القوسين سقط من ( (6
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كالفرؽ بيف المبتدأ كاالبتداء، أف االبتداء معنكم، فالمبتدأ لفظي، كاالبتداء ىك اىتمامؾ باالسـ، )
فع لمخبر ىك افع لممبتدأ ىك االبتداء كالراكجعمؾ إياه أكالن لثاف؛ ليككف الثاني خبران عنو، كالر

  (1)[ااخبار]

 

تعريؼ المبتدأ 

 (2)(كعرؼ المصنؼ المبتدأ

 

 ."المبتدأ ىك االسـ المرفكع العارم مف العكامؿ المفظية": بقولو
 

نما يكوف اسماً "االسـ": قولو  .، احترز بو عف الفعؿ، والحرؼ، فال يكوف المبتدأ فعاًل، وال حرفًا، وا 
 

نما يككف ) ، تحترز بو عف المنصوب، والمجرور،"المرفكع": قولو فال يككف منصكبان، كال مجركران، كا 
 .(3)(مرفكعان 

 

يعني أف المبتدأ يجب أف يكوف مجردًا مف العوامؿ المفظية، . (4)"العارم عف العكامؿ المفظية": وقولو
ف وأخواتيا، وظننت وأخواتيا، وعسى وأخواتيا، ومف ذلؾ الفعؿ وشبيو أيضًا،  وىي كاف وأخواتيا، وا 

                                                 

 .  طمست في األصل( (1

 ، وقد اختلف النحويوف في ىذه المسألة، فالكوفيوف ذىبوا إلى أف المبتدأ يرفع الخبر، والخبر (د)َو (جػ)  ما بين القوسين سقط من ( (2
والبصريوف ذىبوا  .1/149؛ شرح األشموني، 40اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ لألنباري، ص: ينظر .يرفع المبتدأ، فهما يترافعاف        
 إلى 

 أف المبتدأ يرتفع باالبتداء، وأما الخبر، فقد اختلفوا فيو، فسيبويو والجمهور الخبر عندىم يرتفع باالبتداء وحده، والمبرد عنده أف         
 ؛ المقتضب للمبرد، 40؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص127-2/126الكتاب لسيبويو، : ينظر .الخبر يرتفع باالبتداء والمبتدأ معاً         
 .1/149؛ شرح  األشموني، 4/126-127        

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (3

المقصود بالعاري أي المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة كالباء في بحسبك رغيف أي كافيك رغيف، وحسُب مبتدأ والباء    ( (4
 .16متن اآلجرومية، ص:         حرؼ جر زائد، ينظر
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عارم عف )مبتدأ مرفوع : زيد (2)(زيد قائـ):  نحو قولؾ(1)(فيشترط في المبتدأ تجريده مف ىذه كٌميا)
 .خبره: ، قائـ(3)(العكامؿ المفظية

 .(4) (تعريؼ الخبر)

 يعني أف الخبر ىو المسند إلى المبتدأ، واألحسف أف (5) "ىك االسـ المرفكع المسند إليو: كالخبر": قولو
 .زيد قائـ، والزيداف قائماف، والزيدوف قائموف: الخبر ىو الجزء المكمؿ لمفائدة مع مبتدأ، نحو: (6)يقاؿ

 (7) (أقساـ المبتدأ)

 

. ظاىر ومضمر: والمبتدأ قسماف: "قولو

كالمبتدأ )مبتدأ، : زيد قائـ، والزيداف قائماف، والزيدوف قائموف، فزيد: مف قولؾ"  فالظاىر ما تقدـ ذكره
كالخبر مرفكع )    {أ 37 }                        خبره،: وقائـ   (8)(مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره

نيابة عف الضمة؛ ألنو )مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو األلؼ : ، والزيداف(9)(كعالمة رفعو ضـ آخره
كالخبر مرفكع، )، وقائماف خبره، (10)(مثنى، كالنكف عكض عف الحركة، كالتنكيف في االسـ المفرد

كعالمة رفعو األلؼ نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ 
نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، )مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعو الواو : ، والزيدوف(11)(المفرد

خبره، والخبر مرفوع وعالمة : ، وقائموف(12)(كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد
نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ )رفعو الواو 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (1

 .  العبارة بين األقواس موجودة في الحاشية في نسخة األصل( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 .إي إلى المبتدأ  ( (5

 .1/201؛ شرح ابن عقيل، 341شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص:   ينظر( (6

 .زيادة لإليضاح  ( (7

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين سقطت من ( (8

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (9

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (10

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (11

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (12
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، ومثمو الرجاؿ قياـ، وىند قائمة، والينداف قائمتاف، واليندات قائمات، والينود قياـ، والنساء (1)(المفرد
عرابو عمى وزف ما تقدـ  .قائمات، والقوـ ذاىبوف، فالمبتدأ في ىذه األمثمة ظاىر وا 

 

: (3)[ عشرااثف] أنا، يعني أّف المضمر:  نحو قولؾ"كالمضمر": (2)(قكلو)
 

مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ لممتكمـ وحّده مذكرًا : أنا قائـ، أنا:  أنا، نحو: الضمير األكؿ
. خبره؛ والخبر مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره: كاف أو مؤنثًا، محمو رفع، قائـ

مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ لممتكمـ مع :  قائموف، نحف(4)[نحف] :  نحف، نحو:كالثاني
 {ب 37 }                خبره، والخبر مرفوع وعالمة : غيره أو لممعظـ نفسو محمو رفع، قائموف

 .رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر سالـ

مبتدأ مضمر، ضمير مبني، ضمير رفع منفصؿ لممفرد : بفتح التاء، أنت قائـ، أنت:   أنت:كالثالث
 .(5)(خبره، كالخبر مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره: قائـ)المخاطب محمو رفع، 

 

مبتدأ مضمر مبني، ضمير منفصؿ لمواحدة : أنِت قائمة، أنت: ، بكسر التاء، نحو(6)(أنتً )  :كالرابع
 .خبره، والخبر مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره: المخاطبة محمو رفع، قائمة

 

مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ : ، أنتما(7)(أك قائمتاف)أنتما قائماف، :   أنتما، نحو:كالخامس
: كقائمتاف)منفصؿ يصمح لتثنية المذكريف المخاطبيف، ويصمح لتثنية المؤنثتيف المخاطبتيف محمو رفع، 

خبره، كالخبر مرفكع، كعالمة رفعو األلؼ نيابة عف الضمة ألنو مثنى، كالنكف عكض عف الحركة 
 .(8)(كالتنكيف في االسـ المفرد

 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (1

 .(جػ)  سقطت من ( (2

 .والمثبت من المحقق (اثني عشر)في النسخ جميعها   ( (3

 .وىي مثبتة في باقي النسخ.   سقطت من نسخة األصل( (4

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (5

 .ُطمست (جػ)  في ( (6

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (7

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (8
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مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ لجمع المذكر : أنتـ قائموف، أنتـ: ، نحو(1)(أنتـ)  :كالسادس
خبره، والخبر مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع : المخاطب محمو رفع، قائموف

 .مذكر سالـ
 

، نحو:كالسابع مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ لجمع المؤنث : أنتف قائمات، أْنُتفَّ :   أْنُتفَّ
. خبر والخبر مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره: المخاطب محمو رفع، قائمات

مبتدأ مضمر مبني ضمير رفع منفصؿ لممفرد والمذكر الغائب محمو : ىو قائـ، ىو:  ىو، نحو:كالثامف
 .خبره، والخبر مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: رفع، قائـ

 

مبتدأ مضمر، ضمير رفع منفصؿ لمواحدة الغائبة محمو : ىي قائمة، ىي: ، نحو(2)(ىي) :كالتاسع
 {أ 38 }               .              خبر، والخبر مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره: رفع، قائمة

مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ يصمح لتثنية المذكريف : ىما قائماف، ىما:  ىما، نحو:كالعاشر
خبر، والخبر مرفوع، وعالمة : الغائبيف، ويصمح لتثنية المؤنثتيف الغائبتيف محمو رفع، قائماف أو قائمتاف

 . الحركة والتنويف في االسـ المفرد(3)[عف]رفعو األلؼ نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى، والنوف عوض 
 

مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ لجمع المذكر : ىـ قائموف، ىـ:  ىـ، نحو:كالحادم عشر
خبر، والخبر مرفوع، وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر : الغائب محمو رفع، قائموف

 .سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد
 

مبتدأ مضمر مبني، ضمير رفع منفصؿ لجمع : ىف قائمات، ىف: ، نحو(1)(ىف)  :كالثاني عشر
خبر، والخبر مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، وقد مثؿ ببعض : المؤنث الغائب، محمو رفع، قائمات

. ، وقد تقدـ إعراب ذلؾ"أنا قائـ، ونحف قائموف، وما أشبو ذلؾ: "أمثمة ذلؾ، بقولو
                                                 

 .ُطمست (جػ)  في ( (1
 .ُطمست (جػ)  في ( (2

الجار والمجرور، والظرؼ، والفعل مع فاعلو، والمبتدأ مع خبره، : مفرد نحو زيٌد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: والخبر قسماف    *    
نحو  

. 17متن اآلجرومية، ص: ينظر.          قولك زيٌد في الدار، وزيٌد عندَؾ، وزيٌد قاـ أبوه، وزيٌد جاريتو ذاىبة
 .  سقطت من نسخة األصل( (3
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 (2) (أقساـ الخبر)

 

 . وغير مفرد(3)(مفرد): *والخبر قسماف: "قولو
 

مفرد، والمراد بالمفرد في باب المبتدأ : أف الخبر عمى قسميف: ، يعني"زيٌد قائـ: فالمفرد نحو قولؾ
خبره مفرد : مبتدأ، قائـ: زيد قائـ، زيد: والخبر، ما ليس بجممة والشبييا، فيشمؿ المفرد الحقيقي، نحو

. حقيقي ألنو ليس بجممة وال شبييا

ف كاف مثنى ألنو ليس بجممة وال . خبر مفرد: مبتدا، قائماف: الزيداف قائماف، الزيداف: والمثنى نحو وا 
 .شبييا

ف كاف مجمكعان : مبتدأ، قائمكف: الزيدكف قائمكف، الزيدكف: نحك)والجمع  ؛ ألنو ليس (4)(خبر كا 
ىند قائمة، كالينداف قائماف، كاليندات قائمات، كالينكد قياـ، كالرجاؿ : كمثمو)بجممة وال شبييا، 

قياـ، كالنساء قياـ، كالقـك ذاىبكف، فالخبر في ىذه األمثمة كٌميا مفرد؛ ألنو ليس بجممة كال بشبييا 
عرابو عمى ما تقدـ   {ب 38 }                                .                      (5)(كا 

 

نحو . الجار والمجرور، والظرؼ، والفعؿ مع فاعمو، والمبتدأ مع خبره: وغير المفرد أربعة أشياء: "قولو
يعني أف الخبر غير مفرد، " (6)(عندؾ، وزيد قائـ أبوه، وزيد جاريتو ذاىبة)زيٌد في الدار، وزيد : قولؾ

وىو الجممة وشبييا، والمراد بالجممة، الجممة االسمية والفعمية، والمراد بشبو الجممة ىو الظرؼ، والجار 
 .والمجرور

مبتدأ، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ : زيد قاـ أبوه، زيد: (7)مثاؿ وقوع الخبر في الجممة الفعمية
فاعؿ، والفاعؿ مرفوع، وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو مف : فعؿ ماض، أبوه: آخره، قاـ

                                                                                                                                                    

 .ُطمست (جػ)  في ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .1/203؛ شرح ابن عقيل، 1/190الحاجب لالستراباذي، ابن شرح كافية :   ينظر( (3

 .  العبارة بين القوسين موجودة في الحاشية في نسخة األصل( (4

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (5

 .  العبارة بين القوسين موجودة في الحاشية في نسخة األصل( (6

 .قدَّـ مثاؿ الجملة االسمية على الجملة الفعلية (د)َو  (جػ)  في ( (7
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مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، وجممة قاـ : مضاؼ، والياء: األسماء الخمسة، أبو
جممة فعمية في محؿ رفع خبر لممبتدأ، والرابط لخبر الجممة الفعمية بالمبتدأ : أبوه مف الفعؿ والفاعؿ

. مف أبوه (1)[الياء]
 

ـى اٍلقيٍرآفى ،الرٍَّحمىفي ) :ومثمو مَّ : مبتدأ، كالمبتدأ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، عمـ: ، الرحمف (2) عى
مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو : عمـ ىك، القرآف: فعؿ ماض، فاعمو ضمير مستتر فيو جكازان تقديره

جممة فعمية في محؿ رفع : منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره، كجممة عمـ القرآف مف الفعؿ كالفاعؿ
 .(3)(خبر لممبتدأ، كالرابط لمخبر الجممة الفعمية بالمبتدأ ىك الضمير المستتر في الفعؿ الماضي

 

مبتدأ أوؿ، وىو مرفوع وعالمة رفعو : زيٌد جاريُتو ذاىبٌة، زيد: ومثاؿ وقوع الخبر في الجممة االسمية
:   والياء{أ 39}   مبتدأ ثاٍف، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره وىو مضاؼ: ضـ آخره، وجاريتو

 وخبره جممة {ب 39}    خبر لممبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني : مضاؼ إليو مجرور محمو الجر، ذاىبة
اسمية في محؿ رفع خبر لممبتدأ األوؿ وىو زيد، والرابط لخبر الجممة االسمية بالمبتدأ الياء مف 

. جاريتو
 

: مبتدأ، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عندؾ: زيد عندؾ، زيد: ومثاؿ وقوع الخبر في الظرؼ
زيد : ظرؼ مكاف منصوب عمى الظرفية في محؿ رفع خبر لممبتدأ، وىو متعمؽ بمحذوؼ وجوبًا تقديره

كائف أو استقر عندؾ، فإف قدرت كائنًا كاف مف قبيؿ الخبر المفرد ألف االسـ الفاعؿ مع فاعمو مف 
ف قدرت استقر كاف مف قبيؿ الخبر الجممة الفعمية، ألف استقر فعؿ ماض فاعمو : قبيؿ الخبر المفرد، وا 

وسمِّي الظرؼ الواقع خبرًا تشبييًا بالجممة المتعمقة . (4)ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره استقر ىو
مضاؼ إليو، : مضاؼ، والكاؼ: بالفعؿ، أو الوصؼ فسمي شبييًا بالجممة كذلؾ، عندؾ، عند

والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، وجممة استقر مف الفعؿ والفاعؿ، جممة فعمية في محؿ رفع خبر 

                                                 

 .  سقطت من نسخة األصل، وىي مثبتة في باقي النسخ( (1

 .2، 55/1  الرحمن، ( (2

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (3

 ؛ 1/216،  لالسترآباذي؛ شرح كافية ابن الحاجب48اإلنصاؼ لألنباري، ص: ينظر .  ىذه مسألة خالفية بين الكوفيين والبصريين( (4

 .1/334،  البن مالكشرح الكافية الشافية        
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لممبتدأ، والرابط لمخبر في الجممة الفعمية بالمبتدأ ىو الضمير المستتر في الفعؿ المقدر أو لمخبر المفرد 
. بالمبتدأ ىو الضمير المستتر في الوصؼ المقدر

مبتدأ مرفكع، كعالمة رفعو ضـ آخره، في : زيد في الدار، زيد: كمثاؿ الخبر في الجار كالمجركر)
زيد كائف أك : جار كمجركر في محؿ رفع كىك متعمؽ بمحذكؼ كجكبان ىك الخبر، تقديره: الدار

استقر في الدار، فإف قدرت كائنان كاف مف قبيؿ الخبر المفرد ألف اسـ الفاعؿ مع فاعمو مف قبيؿ 
ف قدرت استقر كاف مف قبيؿ الخبر الجممة الفعمية ألف استقر فعؿ ماض فاعمو  الخبر المفرد، كا 

استقر ىك، كسمي الجار كالمجركر الكاقع خبران لممبتدأ شبييان : ضمير مستتر فيو جكازان تقديره
بالجممة المتعمقة بالفعؿ أك الكصؼ فسمي شبييان بالجممة كذلؾ، كجممة استقر مف الفعؿ كالفاعؿ 

جممة فعمية في محؿ رفع خبر لممبتدأ كالرابط لمخبر الجممة الفعمية بالمبتدأ ىك الضمير المستتر في 
 .(1)(الفعؿ المقدر أك لمخبر المفرد بالمبتدأ ىك الضمير المستتر في الكصؼ المقدر

 

 

 

 :فائدة

مبتدأ أوؿ، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : زيد أبوه غالمو منطمؽ، زيد: مثاؿ ثالثة مبتدآت
 ألنو مف {أ 40}             مبتدأ ثاف، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة: أبوه

: مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، غالمو: مضاؼ، والياء: األسماء الخمسة، أبو
مضاؼ إليو، والمضاؼ : مضاؼ، والياء: مبتدأ ثالث، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، غالـ

خبر لممبتدأ الثالث، والخبر مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، والمبتدأ : إليو مجرور محمو الجر، منطمؽ
الثالث وخبره جممة اسمية في محؿ رفع خبر لممبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره جممة اسمية في محؿ 

. رفع خبر لممبتدأ األوؿ، ويسمى المجموع جممة كبرى

 

 

 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  العبارة بين القوسين موجودة في الحاشية في نسخة األصل، وقد سقطت من ( (1
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* باب العكامؿ الداخمة عمى المبتدأ كالخبر
 

 (1) (تعريؼ العكامؿ)

 

، والعوامؿ كما ذكرىا، والمراد (2)(كالعامؿ ما بو يتقـك المعنى المقتضى لإلعراب)العوامؿ جمع عامؿ 
ّف وأخواتيا، وظننت وأخواتيا: بالعوامؿ وىي  .كاف وأخواتيا، وا 

 

                                                 

كاف،  : كاف واخواتها، وإف وأخواتها، وظننت وأخواتها، فأما كاف وأخواتها فإنها ترفع االسم وتنصب الخبر، وىي: وىي ثالثة أشياء   *    
        وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس، وما زاؿ، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وما داـ، وما تصرؼ منها،  

متن اآلجرومية،  : ينظر. كاف زيٌد قائماً وليَس عمرو شاخصاً وما أشبو ذلك:         كاف ويكوف وُكْن، وأصبَح ويصبح وأصبْح، تقوؿ
 .18        ص

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .1/59شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، :   ينظر( (2
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 (1) (أقساـ العكامؿ)

 

عامؿ في : فالمفظية في الفعؿ وشبيو، والمعنوية عامالف. معنوية ولفظية: والعوامؿ عمى قسميف
 .المبتدأ، وعامؿ في الفعؿ المضارع

ف كأخكاتيا؛ ألنيا )، وقدميا ألف عمميا في الرفع، "كاف وأخواتيا: وىي عمى ثالثة أقساـ: "قولو كا 
 .(2)(الفعؿ، كظننت كأخكاتيا؛ ألنيا أفعاؿ، كقد بدأ بكاف كأخكاتيابأحرؼ شبيت 

 

 (3) (كاف كأخكاتيا)-  1

 

، يعني ترفع المبتدأ عمى أنو اسميا، وتنصب "فأما كاف وأخواتيا فإنيا ترفع االسـ وتنصب الخبر: "فقاؿ
ألنو نقص مف دالالتيا  ؛(4)الخبر عمى أنو خبرىا، فيي عاممة في الجزأيف، وسميت األفعاؿ الناقصة

:   إلى قولؾ{ب40}      الحدث، الذي مف شأنو أف يصدر مف الفاعؿ، ويقع عمى المفعوؿ، أال ترى
كاف زيد، يكوف الكالـ : قاـ زيد، فإنو فعؿ تاـ؛ ألنو دؿَّ عمى زماف مف غير حدث، ألنؾ إذا قمت

ناقصًا، فإذا أتيت بالخبر بعدىا، كاف الكالـ تامًا، فعوضوىا الخبر عوضًا عما فاتيا مف الحدث 
وكاف في حؽ اهلل تعالى معنى الثبوت واالستمرار، وبمعنى لـ يزؿ، . فسميت األفعاؿ الناقصة لذلؾ

 .كاف الشيخ شاباً : وفي حؽ غيره بمعنى النفي، نحو
 

 (5) (أقساميا)

 

 : (6)وكاف وأخواتيا عمى ثالثة أقساـ

 

                                                 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  العبارة بين القوسين سقطت من( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 اللجنة الوطنية الفلسطينية  ؛ العمدة في النحو للدكتور عبد المنعم فائز،349المفصل في صناعة اإلعراب للزمخشري، ص:   ينظر( (4
 .1/151 ـ،2003، القدس،1        للتربية وجمعية اإلصالح وجمعية أىل السنة، ط

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .1/45الكتاب، : ينظر.   لم يذكر سيبويو في كتابو من كاف وأخواتها سوى كاف وصار وما داـ وليس( (6
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كاف، وأمس، : قسـ يرفع االسـ وينصب الخبر بال شرط، وىو مف كاف إلى ليس ثمانية أفعاؿ وىي
 .وأصبح، وأضحى، وظؿ، وبات، وصار، وليس

 

ما زاؿ، : وقسـ يرفع االسـ وينصب الخبر بشرط تقدـ نفي أو شبيو، كالنفي والدعاء، وىو أربعة أشياء
 .وما انفؾ، وما فتئ، وما برح

 

نحك )ما داـ، : وقسـ يرفع االسـ وينصب الخبر بشرط تقدـ ما الظرفية المصدرية، وىي فعؿ واحد وىو
ظرفية : ما: فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ، ما داـ: نافية، أكممؾ: ال أكممؾ ما داـ زيد مسافران، ال: قكلؾ

اسميا كىك : فعؿ ماض ناقص مف أخكات كاف يرفع االسـ كينصب الخبر، زيد: مصدرية، داـ
خبرىا كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كسميت ما : مرفكع، كعالمة رفعو ضـ آخره، مسافران 

ىذه ظرفية مصدرية؛ ألنيا تؤكؿ بالظرؼ كالمصدر، فمعنى قكلؾ ال أكممؾ ما داـ زيد مسافران، أم 
مضاؼ إليو محمو  {أ 41 }    : فمدة ىي الظرؼ، كدكاـ ىك المصدر، كالياء. مدة دكامو مسافران 

، وقد بدأ بالقسـ األوؿ وىو الذي يرفع االسـ، وينصب (1)(الجر، فسميت ما ىذه ظرفية مصدرية لذلؾ
 :الخبر بال شرط وىي ثمانية أفعاؿ

 

 (2) (معاني كاف كأخكاتيا)

بُّؾى قىًديران   كاف وىي التصاؼ المخبر عنو بالخبر في الزماف الماضي، نحو: األكؿ كىافى رى ،  (3)كى
اسميا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : فعؿ ماض ناقص، يرفع االسـ، وينصب الخبر، رب: كاف
خبرىا وىو منصوب : مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، قديراً : مضاؼ، والكاؼ: ورب

. وعالمة نصبو فتح آخره

 زيد مسرورًا، ىأمس: ، نحو(4)(كىي التصاؼ المخبر عنو بالخبر في المساء)، ى  أمس:كالثاني
اسميا وىو مرفوع وعالمة : فعؿ ماض ناقص مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، زيد: ىأمس

. خبرىا وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره: رفعو ضـ آخره، مسروراً 

                                                 

 .ما بين القوسين ورد في نهاية الحديث عن كاف وأخواتها (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .(د)، سقطت من 25/54  الفرقاف، ( (3

 .(د)  سقطت من ( (4
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:   أصبح، وىي التصاؼ المخبر عنو في الخبر في الصباح، أصبح السعر رخيصًا، أصبح:كالثالث
اسميا وىو مرفوع، وعالمة :  يرفع االسـ وينصب الخبر، السعر(1)(مف أخكات كاف)فعؿ ماض ناقص 

. خبرىا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: رفعو ضـ آخره، رخيصاً 

: أضحى زيد عالمًا، أضحى:  أضحى، وىي التصاؼ المخبر عنو بالخبر في الضحى، نحو: كالرابع
اسميا وىو مرفوع وعالمة رفعو : فعؿ ماض ناقص مف أخوات كاف يرفع االسـ وينصب الخبر، زيد

 {ب 41 } .      خبرىا، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: ضـ آخره، عالماً 

ٌدان :   ظؿ، وىي التصاؼ المخبر عنو بالخبر نيارًا، نحو:كالخامس ٍجييوي ميٍسكى فعؿ : ، ظؿ (2)ظىؿَّ كى
اسميا، وىو مرفوع وعالمة : ماض ناقص، مف أخوات كاف يرفع االسـ، وينصب الخبر، وجيو، وجو

خبرىا، وىو : مضاؼ إليو مجرور محمو الجر، مسوداً : مضاؼ، والياء: رفعو ضـ آخره، وجو
. (3)منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره

فعؿ ماض : ، باتاً بات زيد شبعاف:  بات، وىي التصاؼ المخبر عنو بالخبر لياًل، نحو: كالسادس
اسميا وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، : ناقص مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، زيد

 .خبرىا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: شبعاف
 

فعؿ ماض ناقص : صار الطيف خزفًا، صار: وىي لالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ، نقوؿ:   صار:كالسابع
اسميا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : مف أخوات كاف، يرفع االسـ، وينصب الخبر، الطيف

 .خبرىا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: خزفاً 
 

  ليس، وىي لنفي الحاؿ عند اإلطالؽ، وىي مف أخوات كاف ترفع االسـ وتنصب الخبر وىو :كالثامف
، ولـ يستعمؿ منو إال الماضي فقط، ومعناىا أنيا لنفي الحاؿ عند (1)، ال يتصرؼ(4)فعؿ ماض ناقص

                                                 

 .(د)  وردت في حاشية األصل، وىي ساقطة من ( (1

 .16/58  النحل، ( (2

الخبر ويجوز في الكالـ أف يضمر في ظل اسمها، : اسم ظل، مسوداً : وجهو: "  أثبت القيرواني في إعرابو إعراباً آخر حيث قاؿ( (3
 ويرفع 
 تحقيق يسن محمد السّواس، .  للقيروانيمشكل إعراب القرآف: ينظر ".وجهو ومسوداً على االبتداء والخبر، والجملة خبر ظل        
 اليمامة للطباعة         
 .397ـ، ص2000-ىػ1421بيروت، -، دمشق2والنشر، ط        

 لسُت : أما الدليل على أنها فعل فوقوع الضمير الذي ال يكوف إال في األفعاؿ فيها، نحو: "بقولو (ليس)  دّلل المبرد على فعلية ( (4
 : ينظر". ضربوا، وضَربا، وَضَرَبْت، فهذا وجو تصرفها: منطلقاً، ولسَت، ولستما، ولستم، ولسُتنَّ، وليست أمُة اهلل ذاىبة، كقولك        
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فعؿ ماض ناقص، مف أخوات كاف، يرفع االسـ، وينصب : ليس زيد قائمًا، ليس: اإلطالؽ، نحو
منصوب  {أ 42 }  خبرىا، وىو: اسميا، وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ  آخره، قائماً : الخبر، زيد

 .وعالمة نصبو فتح آخره
 

 وىو أربعة (2)(شبيو)وأما القسـ الثاني، فيو الذي يرفع االسـ، وينصب الخبر بشرط تقدـ نفي أو 
 :أفعاؿ

 

ألف ما نافية، كزاؿ نافية، كنفي النفي إثبات )، ومعناىا، الثبوت، واالستمرار؛ (3)(ما زاؿ)  :األكؿ
فعؿ ماض ناقص مف أخوات كاف، يرفع : ما زاؿ زيد عالمًا، ما زاؿ: ، وكذا الباقي، نحو(4)(كاستمرار

خبرىا، وىو منصوب : اسميا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عالماً : االسـ، وينصب الخبر، زيد
. وعالمة نصبو فتح آخره

 

فعؿ مضارع متصرؼ مف زاؿ مف أخكات كاف، : ال يزاؿ)،  (5)كىالى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى : ومنو قولو تعالى
، كعالمة رفعو ثبكت النكف نيابة  يرفع االسـ كينصب الخبر، كىك مرفكع لتجرده مف الناصب كالجاـز

خبرىا، كىك منصكب كعالمة نصبو الياء : اسميا، كىك مرفكع، مختمفيف: عف الضمة، الكاك
المكسكر ما قبميا، المفتكح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، كالنكف عكض عف 

. (6)(الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد كسيأتي أيضان إعراب ذلؾ
 

                                                                                                                                                    

 .4/87المقتضب،         

 .1/46الكتاب، : ينظر". تصرُّؼ الفعل األمرُتصرَّؼ ومن َثّم لم : "  أي أنها جامدة، وفي ىذا المقاـ يقوؿ سيبويو( (1

: ينظر .ال يزاؿ اهلل محسناً إليك: ال تَػَزْؿ قائماً، والدعاء نحو قولنا: النهي أو الدعاء، فالنهي نحو قولنا:   المقصود بشبهو ىو( (2
 اإلنصاؼ 
 .1/265؛ شرح ابن عقيل، 244؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص135لألنباري، ص        

 زاؿ يزوؿ، فليست من ىذا الباب في شيء، ولكنها تستعمل في : ، زاؿ يزاُؿ، كَعِلَم يَػْعَلُم فأما التي تقوؿ فيها(فَػَعَل يَػْفَعلُ )  أصلها ( (3
 علل النحو للورّاؽ، : ينظر. زاَؿ زيٌد عن المكاف يزوؿ عنو، وأما األولى فال تستعمل إال بحرؼ النفي: غيرىا من األفعاؿ كقولك        
 .351ص        

 .134اإلنصاؼ، لألنباري، ص: ينظر .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .11/118  ىود، ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (6
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فعؿ ماض ناقص مف أخوات كاف يرفع : ، ما انفؾ(1)(ما انفؾ عمرك مقيمان ):   ما انفؾ، نحو:كالثاني
خبرىا وىو : اسميا وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، مقيماً : االسـ، وينصب الخبر، عمرو

. منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره
 

فعؿ ماض ناقص مف أخوات كاف يرفع : نافية، فتئ: ما فتئ بكر قارئًا، ما:   ما فتئ، نحو:كالثالث
وىو  {ب 42} خبرىا  : اسميا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره  قارئاً : االسـ وينصب الخبر، بكر

 .منصوب وعالمة نصبو فتح آخره
 

فعؿ ماض ناقص مف أخوات كاف، يرفع : ، ما برح(2)(ما برح خالد متكممان ):   ما برح، نحو:كالرابع
خبرىا وىو منصوب، : اسميا وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، متكمماً : االسـ وينصب الخبر، خالد

 .وعالمة نصبو فتح آخره
 

كىك الذم يرفع االسـ، كينصب الخبر بشرط تقدـ ما الظرفية المصدرية ىك فعؿ ما ):  والقسـ الثالث
فعؿ : فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ، ما داـ: نافية، أكممؾ: ال أكممؾ ما داـ زيد مسافران، ال: داـ، نحك قكلؾ

اسميا كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ : ماض ناقص مف أخكات كاف، يرفع االسـ، كينصب الخبر، زيد
كسميت ما ىذه ظرفية مصدرية ألنيا . خبرىا كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره: آخره، مسافران 

مدة دكاـ سفره، فمدة ىك : فمعنى قكلؾ ال أكممؾ ما داـ زيد مسافران، أم. تؤكؿ بالظرفية كالمصدرية
 .(3)(مضاؼ إليو محمو الجر، فسميت ما ىذه ظرفية مصدرية: الظرؼ، كدكاـ ىك المصدر، كالياء

 

يعني أّف ما تصرؼ مف كاف وأخواتيا، والمراد بو الذي يستعمؿ منو المضارع " وما تصرؼ منيا: "قولو
 .واألمر، واسـ الفاعؿ، فإنو يعمؿ عمؿ الماضي الناقص، يرفع االسـ وينصب الخبر

 

                                                 

 .ما انفك عبد اهلل منطلقاً : ىو (د)َو  (جػ)َو  (ب)  المثاؿ في ( (1

 .ما برح زيد مصلياً : ىو (د)َو  (جػ)َو  (ب)  المثاؿ في ( (2

ال يستعمل منها المستقبل، فال  (ما)  ىذه الفقرة جاءت مكررة؛ إذ تحدث عنها في بداية الموضوع، وداـ ىذه التي تستعمل مع ( (3
 يجوز 
أنا انتظرتك ما دمت قائماً، فإنما يخبر عن حاؿ وقت : ما يدـو زيد قائماً، وإنما ألزموه الماضي؛ ألف القائل إذا قاؿ: أف نقوؿ        
 دوامو، 
 .352-351علل النحو للوراؽ، ص: ينظر. فلما كاف ىذا المعنى المقصود ال يحتمل إال معنى واحداً لـز لفظاً واحداً         
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ـٍ شىًييدان ك: مثاؿ المضارع المتصرؼ مف كاف مىٍيكي فعؿ مضارع : ، يكوف (1)يىكيكفى الرَّسيكؿي عى
اسميا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : متصرؼ مف كاف يرفع االسـ، وينصب الخبر، الرسوؿ

 .خبرىا وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره: شييداً 
 

بَّاًنيِّذيفى : ومثاؿ األمر المتصرؼ مف كاف   {أ 43}    صرؼ مفت ـ فعؿ أمر: ، كونوا (2)كيكنيكٍا رى
؛ ألنو ضمير، والضمير (3) [في محؿ رفع]اسميا وىو مرفوع : كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، والواو

خبره، وىو منصوب، وعالمة نصبو الياء المكسور ما قبميا، المفتوح ما : ال يظير فيو إعراب، ربانييف
 .عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد: بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف

 

، لفعؿ مضارع منصرؼ مف أمس: ، يمسي زيد عالمان، يمسيلكمثاؿ المضارع المتصرؼ مف أمس)
: اسميا كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، عالمان : مف أخكات كاف، يرفع االسـ، كينصب الخبر، زيد

. (4)(خبرىا كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره

 مف لفعؿ أمر ناقص متصرؼ مف أمس: لأمًس كاتبان، أمس: لكمثاؿ األمر المتصرؼ مف أمس)
خبره، كىك :  أنت، كاتبان لأمس: ضمير مستتر تقديره: أخكات كاف، يرفع االسـ كينصب الخبر، كاسمو

 .(5)(منصكب كعالمة نصبو فتح آخره

فعؿ مضارع متصرؼ مف : يصبح السِّفر رخيصًا، يصبح: ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف أصبح
اسميا، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ : أصبح، مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، السفر

 .خبرىا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: آخره، رخيصاً 

 

فعؿ أمر متصرؼ مف أصبح، مف أخكات : أىٍصًبٍح معتكفان، أصبح: كمثاؿ األمر المتصرؼ مف أصبح)
: أصبح أنت، معتكفان : كاف، يرفع االسـ، كينصب الخبر، كاسمو ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره

 .(6)(خبره، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره

                                                 

 .سقطت كلمة عليكم من اآلية في النسخة األصلية، وىذا يفسر عدـ إعرابها. 2/143  البقرة، ( (1

 .وىذا من تحريف النساخ" كونوا قوامين "(د)َو  (جػ)َو  (ب)وقد وردت في . 3/78  آؿ عمراف، ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمكثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  ما بين األقواس سقط من ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين األقواس سقط من ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين األقواس سقط من ( (6
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فعؿ مضارع متصرؼ مف : يضحي زيد مصميًا، يضحي: (1)(أضحى)ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف 
  رفعو {ب 43}           وعالمة اسميا، وىو مرفوع: صب الخبر، زيدفأخوات كاف، يرفع االسـ، وي

 .خبره وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: ضـ آخره، مصمياً 

فعؿ أمر متصرؼ مف أضحى، مف : ، أضح(2)(كاتبان )أضِح : ومثاؿ األمر المتصرؼ مف أضحى
: أضح أنت، كاتباً : أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، واسمو ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره

. خبره وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره
 

فعؿ مضارع متصرؼ مف ظؿ، مف أخوات كاف، : ، يظؿ"يظؿ زيد معتكفاً : "ومثاؿ المضارع مف ظؿ
خبره، وىو : اسمو وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، معتكفاً : يرفع االسـ وينصب الخبر، زيد

 .منصوب وعالمة نصبو فتح آخره
 

فعؿ أمر متصرؼ مف ظؿ مف أخوات كاف، : ، اظمؿ"اظمؿ معتكفاً : "ومثاؿ األمر المتصرؼ مف ظؿ
خبره، وىو : اظمؿ أنت، معتكفاً : يرفع االسـ وينصب الخبر، واسمو ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره

 .منصوب وعالمة نصبو فتح آخره
 

دان : ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف بات ـٍ سيجَّ بِّذًي فعؿ مضارع متصرؼ مف : ، يبيتوف (3)يىًبيتيكفى ًلرى
: اسميا وىو مرفوع محمو الرفع، والنوف: بات، مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، والواو

: مضاؼ، ىـ: جار ومجرور متعمؽ بيبيتوف، وعالمة جره كسر آخره، رب: عالمة الرفع، لربيـ
 .خبره، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، سجداً 

 

                                                 

على وجو آخر، فُيقاؿ صار زيٌد إلى عمرو فليست ىا ىنا الداخلة على المبتدأ   (أضحى وأمس وأصبح)  قد تستعمل ( (1
عمرو إلى زيد دوف صار، فعلمنا بهذا التقدير أنها ليست  :         والخبر؛ ألنك لو أسقطتها من الكالـ لم َيُجز أف تقوؿ

        الداخلة على االبتداء والخبر ولكنها داخلة لمعنى االنتقاؿ والصيرورة ولذلك جاز فيها ىذا االستعماؿ، وصار زيد إلى  
دخل زيد في وقت  : أمس زيد، وأصبح عمرو، وأضحى عبد اهلل وتسكت، ويكوف المعنى:         عمرو، وكذلك قد تقوؿ

أظهر الرجل إذا دخل وقت  :         المساء، ودخل عمرو في وقت الصباح، ودخل عبد اهلل في وقت الضحاء، كما تقوؿ
 .359علل النحو للوراؽ، ص: ينظر.         الظهيرة

 .مصلياً : (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .25/64  الفرقاف، ( (3
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  {أ44}  مف أخوات فعؿ أمر متصرؼ مف بات: ، بت"بت شبعاناً : "ومثاؿ األمر المتصرؼ مف بات
خبره، وىو : بت أنت، شبعاناً : كاف يرفع االسـ وينصب الخبر، واسمو ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره

 .منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره
 

فعؿ مضارع متصرؼ مف : ، يصير"(1)(خزفان ) يصير الطيف ":ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف صار
اسميا، وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ : صار، مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، الطيف

 .خبرىا، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: آخره، خزفاً 
 

فعؿ أمر متصرؼ مف صار، مف أخوات كاف، : ِصْر " ِصْر كاتباً : "ومثاؿ األمر المتصرؼ مف صار
ِصْر أنت، كاتبًا، خبره وىو : يرفع االسـ وينصب الخبر، واسمو ضمير مستتر فيو وجوبًا، تقديره

. منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره

 .وأما ليس فإنو لـ يسمع ليا إال الماضي، وقد تقدـ
 

: عاطفة، أو لالستئناؼ، ال: ، الواو (2)كىالى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى : ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف زاؿ
: فعؿ مضارع متصرؼ مف زاؿ، مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، والواو: نافية، يزالوف

 المكسور ما (4)(الياء)خبره، وىو منصوب وعالمة نصبو : ، مختمفيف(3)(مرفكع محمو الرفع)اسميا 
عوض عف الحركة والتنويف : قبميا، المفتوح ما بعدىا، نيابة عف الفتحة ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف

. في االسـ المفرد، ولـ يسمع ليا أمر
 

فعؿ مضارع متصرؼ مف : ، ال ينفؾ"ال ينفؾ عمرو مقيماً : "ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف ما انفؾ
اسميا، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : انفؾ، مف أخوات كاف يرفع االسـ وينصب الخبر، عمرو

. يسمع ليا أمر {ب 44}     يسمع ليا خبرىا، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، ولـ: مقيماً 

                                                 

 .إبريقاً : (جػ)  في ( (1

 .11/118  ىود، ( (2

 .مرفوع محالً : (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(د)  سقطت من ( (4
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جار ومجرور : ، تاهلل (1)تىاهلل تىٍفتىأي تىٍذكيري ييكسيؼى : ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف مافتئ، قولو تعالى
فعؿ مضارع متصرؼ مف ما فتئ، مف أخوات كاف، يرفع : أقسـ، تفتأ: متعمؽ بفعؿ محذوؼ تقديره

تفتأ أنت، : ال تفتأ، واسمو ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: االسـ وينصب الخبر، والنفي مقدر تقديره
مفعوؿ بو، : ، يوسؼ(2)(تذكر أنت: فعؿ مضارع كفاعمو ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره: تذكر)

جممة فعمية في :  مف الفعؿ والفاعؿ(3)(كجممة تذكر)والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، 
 .محؿ نصب خبر تفتأ، ولـ يسمع ليا أمر

 

اًكًفيفى : ومثاؿ المضارع المتصرؼ مف ما برح مىٍيًو عى  حرؼ نفي ونصب: ، لف (4)لىف نٍَّبرىحى عى
فعؿ مضارع : فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو فتح آخره، ونبرح: ، نبرح(5)(كاستقباؿ)

متصرؼ مف ما برح مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب الخبر، واسمو ضمير مستتر فيو وجوبًا 
خبره، وىو منصوب وعالمة : جار ومجرور متعمؽ بنبرح محمو الجر، عاكفيف: نبرح نحف، عميو: تقديره

كالنكف )نصبو الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، 
 .، ولـ يسمع ليا أمر(6)(عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد

 

 {أ 45}           .         وأما ما داـ فيو غير متصرؼ، ولـ يسمع ليا غير الماضي وقد تقدـ
 

 

 

 

 :فائدة

 

                                                 

 .12/85  يوسف، ( (1

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (2

 .(د)  سقطت من ( (3

 .20/92  طو، ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (6
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مىٍينىا نىٍصري  :كاف قائمًا زيد، قاؿ اهلل تعالى: ، نحو(1)يجوز تقدـ خبر كاف عمى اسميا ٌقان عى كىافى حى كى
خبرىا مقدـ عمى اسميا : فعؿ ماض ناقص، يرفع االسـ وينصب الخبر، حقاً : ، كاف (2)اٍلميٍؤًمًنيفى 

اسميا : جار ومجرور متعمؽ بكاف محمو الجر، نصر: وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، عمينا
مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو : وىو مؤخر عف خبرىا وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، المؤمنيف

مجرور وعالمة جره الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو جمع مذكر سالـ 
: والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، وقد مثؿ ببعض أمثمة مف ذلؾ

 

 مف أفعاؿ كاف وأخواتيا فإنيا ترفع االسـ "كاف زيد قائمان، كليس عمرك شاخصان كما أشبو ذلؾ": بقولو
. وتنصب الخبر، وقد تـ إعراب ذلؾ، ولما فرغ مف أفعاؿ كاف وأخواتيا، شرع في إّف وأخواتيا

 

 (3) (إٌف كأخكاتيا-   )2
 

تنصب المبتدأ عمى أنو اسميا، : ، يعني*"فإنيا تنصب االسـ كترفع الخبر: فأما إٌف كأخكاتيا": فقاؿ
، مف (6)األحرؼ المشبية بالفعؿ (5)(كسميت)، (4)وترفع الخبر عمى أنو خبرىا، فيي عاممة في الجزأيف

 .مف حيث أف ليا منصوبًا ومرفوعًا، ومف حيث اتصاؿ الضمائر بيا كاألفعاؿ
 

  {ب 45}         عمى الفتح، إنني، إننا، إنَؾ، إنِؾ، إنكـ، إنكما إلى آخره، ومف حيث بناؤىا: تقوؿ
إذ إّف وأّف بمعنى أتوقع وأأكد، ومف حيث إّف كأف بمعنى أشبو ومف  (1)[بمعنى الفعؿ]ومف حيث إنيا 

                                                 

 .1/272؛ شرح ابن عقيل، 4/89؛ المقتضب للمبرد، 1/24الكتاب لسيبويو، :   ينظر( (1

2) ) ،  .30/47  الرـو

إفَّ زيداً قائٌم، وليَت عمراً  : إفَّ، وأفَّ، ولكنَّ، وكأفَّ، وليت، ولعل، تقوؿ: وأما إف وأخواتها فإنها تنصب االسم وترفع الخبر، وىي   *    
:  ينظر.          شاخٌص، وما أشبو ذلك، ومعنى إفَّ وأفَّ للتوكيد، ولكنَّ لالستدراؾ، وكأفَّ للتشبيو، وليت للتمني، ولعلَّ للترجي والتوقع

 .18         متن اآلجرومية، ص

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 ؛ شرح كافية ابن 153اإلنصاؼ لألنباري، ص: ينظر.   ىذا رأي البصريين، أما الكوفيوف فإّف وأخواتها عندىم ال ترفع الخبر( (4
 .1/348؛ شرح ابن عقيل، 1/257،  لالسترآباذيالحاجب        

 .تسمى: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 ؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، 390؛ المفصل للزمخشري، ص4/108؛ المقتضب للمبرد، 1/131الكتاب لسيبويو، :   ينظر( (6
 .96ص        
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، وعدَّىا وذكر معانييا (أتوقع)حيث لكف بمعنى أستدرؾ، وليت بمعنى أتمنى، ولعؿ بمعنى أترجى أو 
: وىي ستة أحرؼ

 

: (2) (معاني إٌف كأخكاتيا)
 

إّف :  إّف، بكسر اليمزة، وفتح النوف المشددة، وىي لتحقيؽ مضموف الجممة، يعني لمتوكيد نحو: األكؿ
اسميا وىو منصوب وعالمة : حرؼ توكيد ونصب، تنصب االسـ وترفع الخبر، زيداً : زيدًا قائـ، إفّ 

. خبرىا، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: نصبو فتح آخره، وقائـ
 

، بفتح اليمزة، وفتح النوف المشددة، وىي لتحقيؽ مضموف الجممة أيضًا، وتنسبؾ مع : كالثاني  َأفَّ
 . سواء كاف مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجروراً (3)اسميا وخبرىا بمصدر

 

مفعوؿ : نوف الوقاية، والياء: فعؿ ماض، ني، النوف: ، بمغ(4)(بمغني أنؾ قائـ): فمثاؿ المرفوع لمفاعمية
حرؼ نصب مصدري، تنصب االسـ وترفع الخبر، : بو مقدـ، وىو منصوب محمو النصب، أنؾ، أفّ 

خبرىا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وأف مع : اسميا وىو منصوب محمو النصب، قائـ: والكاؼ
 .بمغني قيامؾ، ويسمى موصواًل حرفياً : اسميا وخبرىا تنسبؾ بمصدر وىو فاعؿ بمغني تقديره

 

حرؼ توكيد : فعؿ وفاعؿ، أنؾ، أفّ : ، رأيت(5)(رأيت أنؾ قائـ): ومثاؿ الموصوؿ لممفعولية، نحو
 {أ 46}      اسميا، وىو منصوب محمو  النصب،: ونصب، تنصب االسـ وترفع الخبر، والكاؼ

خبرىا، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وأف مع اسميا وخبرىا تنسبؾ بمصدر وىو مفعوؿ : قائـ
 .رأيت قيامؾ، ويسمى موصواًل حرفياً : رأيت، تقديره

 

                                                                                                                                                    

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من األصل وىي مثبتة في ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

؛ 2/339المقتضب للمبرد، : ينظر.   أف المفتوحة مع صلتها في تأويل المصدر، وال تكوف إال في موضع األسماء دوف األفعاؿ( (3
 المفصل 
 .390للزمخشري، ص        

 .يعجبني أّف زيداً قائم:   في باقي النسخ المثاؿ( (4

 .رأيت أّف زيداً قائم:   المثاؿ في باقي النسخ( (5
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حرؼ : حرؼ جر، أنؾ، أفّ : فعؿ وفاعؿ، مف: ، عجبت(1)(عجبت مف أنؾ قائـ): ومثاؿ المجرور
خبرىا : اسميا وىو منصوب محمو النصب، قائـ: توكيد ونصب، تنصب االسـ وترفع الخبر، والكاؼ

 .وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره
 

، : كالثالث ، ومعناىا التشبيو، والتشبيو ىو الداللة عمى مشاركة (2)(بفتح اليمزة كتشديد النكف) كأفَّ
حرؼ تشبيو ونصب، تنصب االسـ وترفع الخبر، : كأفَّ زيدًا أسد، كأف: ، نحو(3)أمر آلخر في معنى

خبرىا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : اسميا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، أسد: زيداً 
 .كأف زيدًا أسد: فصارت (4)وأصؿ الكالـ إّف زيدًا كاألسد، تقدمت كاؼ التشبيو عمى إف ففتحت ىمزتيا

 

 تعقب الكالـ برفع ما يتوىـ (5)  لكّف، بفتح النوف المشدََّدة، ومعناىا االستدراؾ، واالستدراؾ:كالرابع
 .ثبوتو أو نفيو

 

خبره : مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، شجاع: ، زيد"زيد شجاع لكنو بخيؿ: "نحو قولؾ
: حرؼ استدراؾ ونصب، تنصب االسـ، وترفع الخبر، والياء: وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، لكف

 .خبرىا، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: اسميا منصوب محمو النصب، بخيؿ
 

 

وىي لمتمني، والتمني طمب حصوؿ محبوب ال طمع في وقوعو، سواء كاف ممكنًا أو :   ليت:الخامس
 {ب 46  }                                              .                        غير ممكف

 

 

                                                 

 نسخة األصل إعراب المصدر المؤوؿ، وىو المصدر المؤوؿ من منعجبت من أّف زيداً قائم، وقد سقط :   المثاؿ في باقي النسخ( (1
 أّف مع 
 .والتقدير مني. عجبت من قيامك: اسمها وخبرىا في محل جر بحرؼ الجر من، تقديره         

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .2/213، القاىرة (ت.د)اإليضاح في علـو البالغة للقزويني، مطبعة السنة المحمدية :   ينظر( (3

 المقتضب : ينظر.   كأّف حرؼ مركب من كاؼ التشبيو وأف، ثم ُقّدـ حرؼ التشبيو اىتماماً بو، ففتحت ىمزة أف لدخوؿ الجار عليو( (4
 .1/215؛ مغني اللبيب البن ىشاـ، 398؛ المفصل للزمخشري، ص4/108للمبرد،          

 .1/320مغني اللبيب البن ىشاـ، :   ينظر( (5
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: حرؼ تمٍف مف أخوات إف تنصب االسـ، وترفع الخبر، الحبيب: ليت الحبيب قادـ، ليت: مثاؿ الممكف
 .خبرىا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: ، قادـ(1)(اسميا كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره)
 

 

 

 

 

 

 

 

 : ومثاؿ غير الممكف
 

                               الوافر (2)أىال لىٍيتى الشىبابى يىعيكدي -                        13

اسميا وىو منصوب وعالمة : حرؼ تمٍف مف أخوات إف، يرفع االسـ وينصب الخبر، الشباب: ليت
: فعؿ مضارع، فاعمو ضمير مستتر فيو جوازًا يعود عمى الشباب تقديره: يعود)نصبو فتح آخره، 

 .، وجممة يعود مف الفعؿ والفاعؿ جممة فعمية في محؿ رفع خبر ليت(3)(ىو
 

 .(1)اً ، ومعناىا الترجي، والترجي طمب حصوؿ ممكف مرجوًا ومخوؼ(4) لعؿَّ : كالسادس

                                                 

 .(جػ)  سقطت من ( (1

:   ىذا صدر بيت شعري ألبي العتاىية، وىو من البحر الوافر، وتماـ البيت ىو( (2
                       َأال لَْيَت الَشباَب يَػُعوُد يَػْوماً   فَأْخِبرُه بما فَػَعَل الَمشيُب 

:        ويروى في الديواف
                                     فيا ليت الشباَب يعود يوما 

يتحسر الشاعر على شبابو الذي فات، وعلى ما صار إليو ويتمنى أف يعود إليو شبابو ليشكي إليو ما يالقيو من  :        المعنى
.        آالـ الشيخوخة وأوجاعها

. حيث استعمل ليت لتدؿ على معنى التمني وىو طلب ما ال طمع فيو (ليت الشباب يعود):        الشاىد في قولو
؛ مغني  46ـ ص1997-ىػ1417لبناف، -، بيروت1عكر فاروؽ الطباع، دار األرقم، ط. ديوانو، شرح د:        ينظر

 ظ، تحقيق عبد السالـ محمد ىاروف، جاح؛ البياف والتبيين لل2/235 ؛ شرح قطر الندى البن ىشاـ،1/314       اللبيب البن ىشاـ، 
 .1/346؛ شرح ابن عقيل، 3/42ـ 1948-ىػ1367مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاىرة،        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

اإلنصاؼ لألنباري،  : ينظر. أصلية، وذىب البصريوف إلى أنها زائدة (لعلَّ )  ذىب الكوفيوف إلى أف الالـ األولى في ( (4
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حرؼ ترٍج مف أخوات إف، تنصب االسـ وترفع الخبر، : ، لعؿ"لعؿ الحبيب قادـ: "مثاؿ المرجو
خبرىا وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ : اسميا وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، قادـ: الحبيب
 .آخره

 

حرؼ ترٍج وتوقع، مف أخوات إّف، تنصب االسـ : ، لعؿ (2)فىمىعىمَّؾى بىاًخعه نٍَّفسىؾى : ومثاؿ المخوؼ
خبرىا كىك مرفكع كعالمة رفعو : اسميا كىك منصكب محمو النصب، باخع: كالكاؼ)وترفع الخبر، 

: مضاؼ، والكاؼ: مفعوؿ بباخع، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، نفس: ، نفسؾ(3)(ضـ آخره
 {أ 47}               .مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، وقد ذكرمعانييا

    

، كليت لمتمني، كلعٌؿ لمترجي راؾكمعنى إٌف كأٌف لمتككيد، ككأٌف لمتشبيو، كلكٌف لالستد": بقولو 
 .وقد مثؿ ببعض أمثمة ذلؾ. "كالتكقع

 

.  وما أشبو ذلؾ، وقد تقدـ إعراب ذلؾ"إف زيدان قائـ، كليت عمران شاخصه ": بقولو
 

 :فائدة
 

 .(4)يجكز تقدـ خبر إٌف عمى اسميا إذا كاف ظرفان، أك جاران كمجركران )
 

حرؼ تككيد كنصب، تنصب االسـ، كترفع : ، إفَّ  (5)ًإفَّ لىدىٍينىا أىنكىاالن : مثاؿ الظرؼ، قكلو تعالى
: مضاؼ إليو في محؿ رفع خبر مقدـ، أنكاالن : ظرؼ مكاف بمعنى عند كىك مضاؼ، كنا: الخبر، لدم

 .اسميا كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره

                                                                                                                                                    

 .179        ص

 .1/315؛ مغني اللبيب البن ىشاـ، 4/108المقتضب للمبرد، :   ينظر في معناىا( (1

 .18/6  الكهف، ( (2

 .(جػ)  سقطت من ( (3

 .1/347؛ شرح ابن عقيل، 110-4/109؛ المقتضب للمبرد، 1/132الكتاب لسيبويو، :   ينظر( (4

 .73/12  المزمل، ( (5
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غان : كمثاؿ تقدـ خبر إٌف عمى اسميا، إذا كاف جاران كمجركران، قكلو تعالى : ، إفٌ  (1)ًإفَّ ًفي ىىذىا لىبىالى
جار كمجركر في مكضع رفع خبر مقدـ : حرؼ تككيد كنصب، تنصب االسـ كترفع الخبر، في ىذا

 .(2)(اسميا مؤخر، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره: الـ االبتداء، بالغان : لبالغان، الالـ
 

 .ولما فرغ مف إَف وأخواتيا، شرع في ظننت وأخواتيا
 

 (3) (ظننت كأخكاتيا-   )3

 

 وتسمى أفعاؿ *"(4)(عمى أنيما مفعكالف ليا)كأما ظننت كأخكاتيا فإنيا تنصب المبتدأ كالخبر ": فقاؿ
 .(5)القموب

 

 (6) (أقساميا)

 .أفعاؿ الظف، وأفعاؿ العمـ، وأفعاؿ التحويؿ والتصيير: وىي عمى ثالثة أقساـ
 

 .وقد بدأ بالقسـ األوؿ وىو أفعاؿ الظف
 

                                                 

 .21/106  األنبياء، ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  الفقرة بين القوسين سقطت من ( (2

  ورأيُت، وزعمُت، وخلُت، وحسبُت، ظننُت، :وىي ،وأما ظننت وأخواتها، فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعوالف لها   *    
  متن :ينظر .ذلك أشبو وما شاخصاً، عمراً  وخلتُ  منطلقاً، زيداً  ظننت :تقوؿ وسمعُت، وجعلُت، واتخذُت، ووجدُت، وعلمُت،          
 .19ص اآلجرومية،          

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 اإلنصاؼ لألنباري، : ينظر.   ذىب الكوفيوف إلى أف المفعوؿ الثاني لظن ينصب على الحاؿ، والبصريوف إلى أنو مفعوؿ بو ثاف( (4
 .129ص        

 .254الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر.   تسمى أفعاؿ القلوب ألّف معانيها قائمة بالقلب( (5

 .زيادة لإليضاح  ( (6
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فعؿ وفاعؿ، مف أفعاؿ الظف يتعدى : ، ظننت"ظننت زيدًا قائماً : "، نحو(1)(ظننت)وىي : فقاؿ
  {ب 47}           مفعوؿ أوؿ، وىو منصوب وعالمة : ، زيداً (2)(ثانييما عيف األكؿ)لمفعوليف 

 .مفعوؿ ثاف، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: نصبو فتح آخره، قائماً 
 

 

 

فعؿ وفاعؿ مف : ، حسبت"حسبت زيدًا أخاؾ: "، نحو(4)(ظننت)، وىي بمعنى (3)(حسبت)  :كالثاني
مفعوؿ أوؿ وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : أفعاؿ الظف يتعدى لمفعوليف، ثانييما عيف األوؿ، زيداً 

مفعوؿ ثاف وىو منصوب، وعالمة نصبو األلؼ نيابة عف الفتحة ألنو مف األسماء : آخره، أخاؾ
 .مضاؼ إليو مجرور محمو الجر: مضاؼ، والكاؼ: الخمسة، أخاؾ، أخا

 

 

                                                 

الفضة المضيئة ألحمد بن : ينظر. 9/118 التوبة،َوظَنُّوْا َأف الَّ َمْلَجأَ ِمَن الّلِو ِإالَّ ِإلَْيوِ :   قد تأتي ظن بمعنى اليقين نحو قولو تعالى( (1
 زيد، 

 .2/29؛ شرح ابن عقيل، 257ص        

 فأصل الكالـ زيٌد قائُم وقد تحدث المصنف عن ىذا النوع، وأما النوع الثاني اً   يعني أف الثاني نفس األوؿ مما أصلو مبتدأ وخبر( (2
 وىو 

 " زيد درىم: "فال يصح اإلخبار بو عن األوؿ فال تقوؿ" أعطيت زيداً درىماً : "ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، كقولو        
 .فثانيهما ليس عين األوؿ، وىذا النوع لم يتحدث عنو المصنف        

:   ورد في النسخ األخرى شاىد شعري، سقط من نسخة األصل وىو( (3
َر تجارٍة        رَباحاً إذا ما المرُء أصَبَح ثاِقالً                   َحِسْبُت التُّقى والجوَد َخيػْ

. ىذا البيت للشاعر لبيد بن ربيعة العامري، وىو من الطويل:         القائل
. رأيت التقى والحمد:         وفي الديواف

. ميت؛ ألف األبداف تخف ما دامت األرواح فيها فإذا فارقتها ثقلت: ربحاً وفائدة، ثاقل: رباحاً :         اللغة
، ونصب  (علمت)بمعنى  (حسبت)ت يحيث استعمل الشاعر في الب" حسبت التقى والجوَد خير تجارة: "        الشاىد في قولو

". خير تجارة: "، والثاني قولو"التقى: "        بو مفعولين، األوؿ قولو
؛ ىمع 1/40؛ شرح األشموني، 258، ص ألحمد بن زيد؛ الفضة المضيئة119لبناف، ص-ديوانو، دار صادر، بيروت:         ينظر

  الهوامع
 ؛ ارتشاؼ 2/34؛ شرح ابن عقيل، 2/543افية، ش؛ شرح الكافية اؿ2/40،  البن ىشاـ؛ أوضح المسالك1/480 ،        للسيوطي

 .3/59ـ، 1987-ىػ1408الضرب لألندلسي،         

 .1/481ىمع الهوامع، : ينظر. 18 المجادلة، َوَيْحَسُبوَف َأنػَُّهْم َعَلى َشْيءٍ حسب؛ فمن ظن :   قاؿ السيوطي( (4
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فعؿ وفاعؿ مف أفعاؿ : ، خمت"خمت اليالؿ الئحاً : "، وىي بمعنى ظننت، نحو(1)(خمت)  :كالثالث
مفعوؿ أوؿ وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : الظف، يتعدى لمفعوليف ثانييما عيف األوؿ، اليالؿ

 .مفعوؿ ثاف وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: آخره، الئحاً 
 

 :  زعمت، وىي بمعنى ظننت يتعدى لمفعوليف نحو:كالرابع
 

 

 

 

 

 

لىٍستي ًبشىٍيخو -               14 ان كى                     الخفيؼ (2)زىعىمتني شىٍيخى
 

 

: عالمة التأنيث، والنوف: فعؿ ماض مف أفعاؿ الظف يتعدى لمفعوليف ثانييما عيف األوؿ، والتاء: زعـ
مفعوؿ ثاف وىو منصوب وعالمة : ، شيخاً (3)[في محؿ نصب]مفعوؿ بو أوؿ : نوف الوقاية، والياء

فعؿ ماض ناقص مف أخوات كاف، يرفع االسـ وينصب : عاطفة، ليس: نصبو فتح آخره، ولست، الواو
                                                 

: خاؿ، يخاؿ، فمن الظن قولو:   قاؿ السيوطي( (1
               إخالك إف لم تغضِض الطرَؼ ذا ىوى      يسوُمك ما ال ُيستطاع من الوجو الشرح 

 .1/482، المصدر نفسو:         ينظر

: أويس الحنفي، وىو من الخفيف، وتماـ البيت:  ىذا صدر بيت شعري ألبي أمية أوس، وقيل(  (2
               َزَعْمَتني َشْيَخاً َوَلْسُت ِبَشْيٍخ        إنما الشَّْيُخ ِمْن يُدبُّ َدبيباً 

ىو من  : ىو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره، وقيل: ىو شيخ من خمسين إلى آخره، وقيل: الشيخ قيل:        اللغة
. 8/172شيخ، : لساف العرب، مادة: ينظر.        الخمسين إلى الثمانين

ظنَّت ىذه المرأة أني قد كبرت سني، وضعفت قوتي، ولكنها ال تعلم حقيقة األمر ألنو من كاف مثلي يسير سيراً  :        المعنى
.        قوياً فال يقاؿ عني شيء من ذلك

:  األوؿ: فإّف زعم ىنا تدؿ على الرجحاف ونصبت مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر" زعمتني شيخاً : "في قولو:        الشاىد
. شيخاً :        الياء في زعمتني، والثاني

؛ شرح شذور الذىب 2/36،  البن ىشاـ، أوضح المسالك1/477؛ ىمع الهوامع، 1/319،  للسيوطيشرح األشموني:        ينظر
 البن 
 .2/282،  البن ىشاـ؛ مغني اللبيب170؛ قطر الندى البن ىشاـ، ص179ىشاـ، ص       

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)في والمثبت  (محلو النصب)في األصل   ( (3



 110 

  متعمؽ بمست في محؿ {أ 48}        ومجرور جار: شيخب، (1)[في محؿ رفع]اسميا : الخبر، والتاء
 .نصب خبر ليس

 

 

 

 :وىو أفعاؿ العمـ: وأما القسـ الثاني
 

 

، وىو بمعنى تيقنت، مف أخوات ظننت، وىي تتعدى لمفعوليف ثانييما عيف األوؿ (2)(رأيت) : فاألكؿ
: نحو

 

 

                           الوافر (3)رىأىٍيتي الٌموى أىٍكبىرى كيؿِّذ شىٌيءو -                    15

منصوب عمى : فعؿ وفاعؿ مف أفعاؿ العمـ، يتعدى لمفعوليف ثانييما عيف األوؿ، االسـ الكريـ: رأيت
مفعوؿ ثاف، :  وعالمة نصبو فتح آخره، أكبر(4)[كىك منصكب]التعظيـ، يعني لفظو مفعوؿ بو أوؿ، 

مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور : وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، وىو مضاؼ، وكؿ
 .وعالمة جره كسر آخره

 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)في والمثبت  (محلو الرفع)في األصل   ( (1

  تأتي رأيت بمعنى علم، وبمعنى ظن، وبمعنى حلم، أي رأى في منامو، وىي بهذه المعاني تتعدى لمفعولين وتأتي بمعنى أبصر  ( (2
لساف  : ينظر. رأى زيداً عالماً، ورأى رأياً وُرؤيةً :        وىي الرؤية بالعين وىي بهذا المعنى تتعدى إلى مفعوؿ واحد، يقاؿ

 .2/29؛ شرح ابن عقيل، 4/96؛ المقتضب للمبرد، 6/62رأي، :        العرب البن منظور، مادة

:   ىذا صدر بيت شعري لخداش بن زىير، وىو من الوافر، وتماـ البيت( (3
 َوأْكثَػَرُىْم ُجُنوداً ولةً ْيُت اهلَل َأْكبَػَر ُكلِّر َشّيٍء       ُمحاَأ َ                           رَ 

.  قدرة وطاقة:محاولة:        اللغة
. رأيت اهلل تعالى أكبر من كل شيء، وأقوى من جميع األقوياء، وجنوده ما في السموات واألرض، ومن فيهما:        المعنى
جاللة،  اؿلفظ : حيث استعمل رأي اليقينية بمعنى العلم، ونصب بها مفعولين، األوؿ" رأيت اهلل أكبر: "في قولو:        الشاىد
. أكبر:        والثاني
؛ شرح األشموني،  257؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص7/371؛ الخزانة للبغدادي، 4/97المقتضب للمبرد، :        ينظر

 187؛ شرح قطر الندى البن ىشاـ، ص2/29؛ شرح ابن عقيل، 2/33       

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقطت من األصل، وىي مثبتة في ( (4
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فعؿ وفاعؿ : ، عممت"عممت زيدًا فاضالً : "عممت، وىي بمعنى تيقنت، نحو:  مف أفعاؿ العمـكالثاني
مفعوؿ أوؿ وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : مف أفعاؿ العمـ يتعدى لمفعوليف ثانييما عيف األوؿ، زيداً 

. مفعوؿ ثاف، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: آخره، فاضالً 

فعؿ وفاعؿ مف أفعاؿ العمـ : ، وجدت"وجدت زيدًا صديقاً : " وجدت، وىي بمعنى تيقنت، نحو:كالثالث
: مفعوؿ أوؿ منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، صديقاً : يتعدى لمفعوليف ثانييما عيف األوؿ، زيداً 

 .مفعوؿ ثاف، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره
 

: وأما القسـ الثالث مف أخوات ظننت، وىي مف أفعاؿ التحويؿ والتصيير
 

ًميالن :   اتخذت، نحو قولو تعالى:فاألكؿ ـى خى ذى الٌموي ًإٍبرىاًىي فعؿ ماض مف أفعاؿ : ، اتخذ (1)كىاتَّخى
         {ب48}          فاعؿ : التحويؿ والتصيير يتعدى لمفعوليف، ثانييما عيف األوؿ، واالسـ الكريـ

مفعوؿ أوؿ، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : باتخذ وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، إبراىيـ
.  (2)(مفعكؿ ثاف، كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره: خميالن )آخره، 

فعؿ وفاعؿ مف أفعاؿ التحويؿ والتصيير يتعدى : ، جعمت"جعمت الطيف خزفاً : "  جعمت، نحو:كالثاني
: مفعوؿ أوؿ وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، خزفاً : لمفعوليف ثانييما عيف األوؿ، الطيف

 .مفعوؿ ثاف، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره
 

سمعت، فإنيا ليست مف أفعاؿ ىذا الباب، والجميور عمى : (3)(مف أفعاؿ التحكيؿ كالتصيير) :كالثالث
عراب قولؾ(1) فإنيا تتعدى عنده إلى مفعوليف(4)(خالفان لمفارسي)أنيا تتعدى لمفعوؿ واحد،  : ، وا 

                                                 

 .4/125 النساء، ( (1

 .(ب) سقطت من ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 ىو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليماف اإلماـ أبو علي : وقاؿ أبو علي الفارسي، والفارسي:   في باقي النسخ( (4
 ىػ، أحد أئمة العربية 307، ودخل فارس سنة (من أعماؿ فارس)ولد في فسا  (ـ987-900= ىػ377-288)الفارسي         
 المشهورين، أخذ عن الزجاج، وابن السراج، ومبرماف، قيل إنو أعلم من المبرد، وقد رفع من شأف المذىب البصري، واتهم         
 بغية : ينظر. الحجة في علل القراءات، والتذكرة، وتعليق سيبويو، واإليضاح في النحو: باالعتزاؿ، ولو شعر قليل، من تصانيفو        
، القاىرة، (ط.د) تحقيق محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية، ؛ الفهرست البن النديم،498-1/496،  للسيوطيالوعاة        

  ،(ت.د)
 ؛ األعالـ للزركلي،2/80لبناف، -الدكتور إحساف عباس، دار صادر، بيروت: ؛ وفيات األعياف البن خلكاف، تحقيق97ص        
       2/179-180. 
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مفعوؿ أوؿ : فعؿ وفاعؿ، يتعدى لمفعوليف، ثانييما عيف األوؿ، النبي: ، سمعت"سمعت النبي يقوؿ"
: فعؿ مضارع، فاعمو ضمير مستتر فيو جوازًا تقديره: وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، يقوؿ

جممة فعمية في محؿ نصب عمى أنيا مفعوؿ ثاف لسمعت : يقوؿ ىو، وجممة يقوؿ مف الفعؿ والفاعؿ
  مفعوؿ سمعت، وىو {أ 49}                 سمعت تتعدى لمفعوؿ واحد، فالنبي والجميور عمى أف

منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، وجممة يقوؿ مف الفعؿ والفاعؿ في محؿ نصب عمى أنيا حاؿ مف 
 .المفعوؿ، وىو النبي

 

 :وقد مثؿ ببعض أمثمة عمى ذلؾ

 

.  وقد تقدـ إعراب ذلؾ"ظننتي زيدان قائمان، كخمتي عمران شاخصان كما أشبو ذلؾ: تقكؿ ":بقولو

وىذا الباب، يعني باب ظننت وأخواتيا دخيؿ في المرفوعات، فميس ىو منيا، فكاف حقو أف يذكره في 
نما ذكره ىنا؛ ألنو لما ذكر أف نواسخ االبتداء ثالثة ف : منصوبات األسماء، وا  كاف وأخواتيا، وا 

ف وأخواتيا عمميا الرفع، وكانت ظننت وأخواتيا  وأخواتيا، وظننت وأخواتيا، فمما كاف، كاف وأخواتيا، وا 
 : ليكمؿ بيا النواسخ ثـ شرع بعد ذلؾ في التوابع فقاؿ(2)(استطرادان )مف نواسخ االبتداء فذكرىا 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 رأيتو، وشممتو، وذقتو، وسمعتو، إال أف سمعت يتعدى إلى : وأفعاؿ الحواس كّلها متعدية، نحو:   يقوؿ الفارسي، في كتابو اإليضاح( (1
: ينظر. لم يجز" سمعت زيداً يضرب أخاؾ: "، ولو قلت"سمعت زيداً ذاؾ: "مفعولين وال بد أف يكوف الثاني مما سمع كقولك        

 اإليضاح 
وقد علَّق البطليوسي في حللو على . 153 صـ،1996، بيروت، 2 تحقيق كاظم بحر المرجاف، عالم الكتب، طللفارسي،        
 الفارسي 
 سمعت كالـ زيد، وإف كاف مما ال : وزعم الفارسي في اإليضاح أف سمع يتعدى إلى مفعوؿ واحد إذا كاف مما يسمع، كقولك: "بقولو       
 .388الحلل، ص: ينظر". وىذه من مسائلو التي غلط فيها... يسمع يتعدى إلى مفعولين        

 .  ىو ذكر الشيء في غير موضعو، لفائدة أو مناسبة( (2
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 *النعتباب 
 

: (1) (تعريؼ النعت)-  1
 

، وحّد "النعت تابع لممنعوت في رفعو، ونصبو، وخفضو، وتعريفو، وتنكيره: "وعرفو المصنؼ بقولو
.  الموضح لحقيقة متبوعو(2)(التابع)ىو : النعت

 
                                                 

ـَ زيٌد العاقُل، ورأيُت زيداً العاقَل، ومررُت بزيٍد  : النعت تابع للمنعوت في رفعو، ونصبو، وخفضو، وتعريفو، وتنكيره؛ تقوؿ   *     قا
 .19متن اآلجرومية، ص: ينظر.          العاقلِ 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 النعت، :   ىو االسم المشارؾ لما قبلو في إعرابو مطلقاً، أو ىو كل ثاٍف أعرب بإعراب سابقو من جهة واحدة، والتوابع تشمل( (2
 ضربُت زيداً ): ، وحاؿ المنصوب نحو(زيد قائم): والتوكيد، وعطف البياف، وعطف النسق والبدؿ، وتشمل أيضاً خبر المبتدأ نحو        
 ؛ شرح 4/315،  للمبردالمقتضب: ينظر. ، وقد جعل بعض النحاة التأكيد اللفظي باب وحده، والتأكيد المعنوي كذلك(قائماً          
 .3/191؛ شرح ابن عقيل، 559، ص البن ىشاـ؛ شرح شذور الذىب2/306،  لالسترآباذيكافية ابن الحاجب         
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: (1) (أقساـ النعت)-  2
 

. حقيقي وسببي: والنعت عمى قسميف
 
في : (2)(أربعة مف عشرة)ىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في    :فالنعت الحقيقي-  أ

واحد مف الرفع والنصب والجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث، 
 .وفي واحد مف التعريؼ والتنكير

 
 (3) (أمثمتو)
 

فاعؿ، والفاعؿ : فعؿ ماض، زيد: جاء زيد العاقؿ، ورأيت زيدًا العاقؿ، ومررت بزيد العاقؿ، جاء: نحو
  المنعوت {ب 49}     لزيد، والنعت يتبع(4)(حقيقي)نعت : مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، العاقؿ

ىك : نعت حقيقي لزيد، كالنعت الحقيقي: كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، كالعاقؿ)في إعرابو، 
في كاحد مف الرفع كالنصب، كالجر كىك : الجارم عمى مف ىك لو، كيتبع منعكتو في أربعة مف عشر

الرفع، كفي كاحد مف اافراد كالتثنية كالجمع كىك اافراد، كفي كاحد مف التذكير كالتأنيث كىك 
كمثمو في النصب، رأيت زيدان العاقؿ، )، (5)(التذكير، كفي كاحد مف التعريؼ كالتنكير كىك التعريؼ

نعت حقيقي، : مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كالعاقؿ: فعؿ كفاعؿ، زيدان : رأيت
كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كالنعت الحقيقي كىك 

الجارم عمى مف ىك لو، كيتبع منعكتو في أربعة مف عشرة، في كاحد مف الرفع كالنصب كالجر، كىك 

                                                 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 ومجموعة  ، (اإلفراد والتثنية والجمع)، ومجموعة (الرفع والنصب والجر)  المقصود باألربعة، ىي أربع مجموعات وىي مجموعة ( (2
 ، فهذه المجموعات األربعة فيها عشرة عوامل، ويطابق المنعوت في أربعة من (التعريف والتنكير)، ومجموعة (التذكير والتأنيث)        
عشرة إذا لم يمنع من الموافقة في بعضها مانع، فالوصف الذي يستوي فيو المذكر والمؤنث كصبور وجريح ومكساؿ، ال يؤنث         
 ولو 

 كاف موصوفو مؤنثاً، وأفعل التفضيل المضاؼ إلى نكره كأفضل رجل أو رجلين أو رجاؿ، أو المجرور من أؿ واإلضافة، ال يثنى وال         
 .524-523؛ علل النحو للوراؽ، ص3/194شرح ابن عقيل، : ينظر. يجمع ولو كاف المنعوت مثنى أو مجموعاً         

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(د)  ما بين القوسين سقط من ( (5
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النصب، كفي كاحد مف اافراد كالتثنية كالجمع، كىك اافراد، كفي كاحد مف التذكير كالتأنيث، كىك 
. (1)(التذكير، كفي كاحد مف التعريؼ كالتنكير كىك التعريؼ

 
جار ومجرور متعمؽ بمررت، : فعؿ وفاعؿ، بزيد: مررت بزيد العاقؿ، مررت: (2)ومثالو في الجر

 لزيد، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مجرور (3)(حقيقي)نعت : وعالمة جره كسر آخره، العاقؿ
وعالمة جره كسر آخره، والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع المنعوت في أربعة مف 

عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر، وىو الجر في واحد مف اإلفراد والتثنية، والجمع وىو 
  مف التعريؼ {أ 50}           اإلفراد، وفي واحد مف التذكير والتأنيث، وىو التذكير وفي واحد

. والتنكير وىو التعريؼ
 

فاعؿ، والفاعؿ مرفوع، وعالمة : فعؿ ماض، الزيداف: جاء الزيداف العاقالف، جاء: ومثمو في المثنى
رفعو األلؼ نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، 

نعت حقيقي لمزيداف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو األلؼ نيابة : العاقالف
عف الضمة؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد، والنعت الحقيقي ىو الجاري 

عمى مف ىو لو ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي 
واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو التثنية، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ وفي واحد 

. مف التأنيث والتذكير وىو التذكير
 

مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو : فعؿ وفاعؿ، الزيديف: رأيت الزيديف العاقميف، رأيت: ومثمو في النصب نحو
منصوب وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا، نيابة عف الفتحة؛ ألنو مثنى، والنوف 

نعت حقيقي لمزيديف، والنعت يتبع المنعوت في : عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، العاقميف
  والتنويف في االسـ {ب 50}       إعرابو وىو منصوب بالياء؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة

والنعت الحقيقي ىو الجاري عمى مف ىو لو ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة في واحد مف . المفرد
الرفع والنصب والجر، وىو النصب، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع، وىو التثنية، وفي واحد مف 

. التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير، وىو التعريؼ
 

                                                 

 .ىذا النص مكرر، حيث استخدمو الشارح مع نهاية كل مثاؿ في موضوع النعت  ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  من ىنا وحتى بداية النعت السببي سقطت من ( (2

 .  وردت في ىامش األصل( (3
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جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، بالزيديف: مررت بالزيديف العاقميف، مررت: ومثمو في الجر
وعالمة جره الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا نيابة عف الكسرة ألنو مثنى، والنوف عوض عف 

نعت حقيقي لمزيديف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو : الحركة والتنويف في االسـ المفرد، العاقميف
والنعت الحقيقي .  الحركة والتنويف في االسـ المفرد(1)[عف]مجرور بالياء؛ ألنو مثنى، والنوف عوض 

وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر، 
وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو التثنية، وفي واحد مف التذكير والتأنيث، وىو 

. التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ
 

فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو : فعؿ ماض، الزيدوف: جاء الزيدوف العاقموف، جاء: ومثمو في الجمع
  والتنويف في {أ 51 }        الواو نيابة عف الضمة ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة

نعت حقيقي لمزيدوف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع بالواو؛ ألنو : االسـ المفرد، العاقموف
والنعت الحقيقي وىو الجاري . جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد

عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، 
وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي 

. واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ
 

مفعوؿ بو،والمفعوؿ بو منصوب : فعؿ وفاعؿ، الزيديف: رأيت الزيديف العاقميف، رأيت: ومثمو في النصب
وعالمة نصبو الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف 

نعت حقيقي لمزيديف، والنعت يتبع المنعوت في : عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، العاقميف
إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا؛ ألنو جمع مذكر سالـ، 

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، . والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد
ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو النصب، وفي واحد مف 

اإلفراد والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف 
. التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ

 
  {ب 51}  ومجرور جار: فعؿ وفاعؿ، بالزيديف: مررت بالزيديف العاقميف، مررت: ومثمو في الجر

متعمؽ بمررت، وعالمة جره الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو جمع 
نعت لمزيديف، والنعت يتبع : مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، العاقميف

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقطت من األصل، وىي مثبتة في ( (1
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المنعوت في إعرابو وىو مجرور بالياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا ألنو جمع مذكر سالـ، 
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، . والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد

ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد 
والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ 

. والتنكير وىو التعريؼ
 

 والفاعؿ (1)(كىك نكرة)فاعؿ : فعؿ ماض، رجؿ: جاء رجؿ عاقؿ، جاء: ومثمو في المفرد المذكر النكرة
 والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو (2)(لرجؿ)نعت حقيقي : مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عاقؿ

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة . مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره
مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو 

. الجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير
مفعكؿ : فعؿ كفاعؿ، رجالن   {أ 52}         :رأيت رجالن عاقالن، رأيت: كمثمو أيضان في النصب نحك)

نعت حقيقي لرجؿ، كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو : بو منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره، عاقالن 
كالنعت الحقيقي كىك الجارم عمى مف ىك لو، كيتبع منعكتو . كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره

في أربعة مف عشرة، في كاحد مف الرفع كالنصب كالجر كىك النصب، كفي كاحد مف اافراد كالتثنية 
كالجمع كىك اافراد، كفي كاحد مف التذكير كالتأنيث كىك التذكير، كفي كاحد مف التعريؼ كالتنكير 

. (3)(كىك التنكير
 

جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، برجؿ: ، مررت"مررت برجؿ عاقؿ: "ومثمو أيضًا في الجر
نعت حقيقي لرجؿ، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو مجرور : وعالمة جره كسر آخره، عاقؿ

وعالمة جره كسر آخره، والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو ويتبع منعوتو في أربعة مف 
عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو 
. الجمع، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير

نوف : فعؿ ماض، ني، النوف: ، جاء"جاءني رجالف عاقالف: "ومثمو أيضًا في النكرة المثنى نحو
فاعؿ مؤخر، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو : مفعوؿ بو مقدـ محمو النصب، رجالف: الوقاية، والياء

: األلؼ نيابة عف الضمة ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، عاقالف

                                                 

 .  وردت في حاشية األصل( (1

 .  وردت في حاشية األصل( (2

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (3
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 لرجالف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو األلؼ نيابة عف (1)(حقيقي)نعت 
والنعت الحقيقي وىو الجاري . الضمة ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد

كيتبع منعكتو في أربعة مف عشرة، في كاحد مف الرفع كالنصب كالجر كىك الجر، )عمى مف ىو لو، 
. (2)(كفي كاحد مف التذكير كالتأنيث كىك التذكير، كفي كاحد مف التعريؼ كالتنكير كىك التنكير

 
مفعوؿ بو، والمفعوؿ : فعؿ وفاعؿ، رجميف: ، رأيت"رأيت رجميف عاقميف: "ومثمو أيضًا في النصب، نحو

بو منصوب وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى، 
 لرجميف، والنعت {ب52} حقيقي  نعت :، العاقمْيف(3)(في المفرد)والنوف عوض عف الحركة، والتنويف 

يتبع المنعوت في إعرابو وىو منصوب بالياء ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ 
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف . المفرد

الرفع والنصب والجر وىو النصب، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو التثنية، وفي واحد مف 
. التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير

جار ومجرور متعمؽ : فعؿ وفاعؿ، برجميف: ، مررت"مررت برجميف عامميف: "ومثمو أيضًا في المجرور
بمررت، وعالمة جره الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو مثنى، والنوف 

نعت حقيقي لرجميف، كالنعت يتبع المنعكت : عاقميف)عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، 
والنعت . (4)(في إعرابو كىك مجركر بالياء؛ ألنو مثنى كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في المفرد

الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب 
والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو التثنية، وفي واحد مف التذكير والتأنيث 

. وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير
: نوف الوقاية، والياء: فعؿ ماض، ني، النوف: ، جاء"جاءني رجاؿ عقالء: "ومثمو أيضًا في الجمع

: فاعؿ مؤخر، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عقالء: مفعوؿ بو مقدـ في محؿ نصب، رجاؿ
.   رفعو ضـ آخره{أ 53}    نعت حقيقي لرجاؿ، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع 
والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف التذكير 

. (5)(التنكير)والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو 

                                                 

 .  ورد في حاشية األصل( (1

 .  ورد في حاشية األصل( (2

 .  ورد في حاشية األصل( (3
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 .  ورد في حاشية األصل( (5



 119 

 
مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة : فعؿ وفاعؿ، رجاالً : ، رأيت"رأيت رجااًل عقالء: "ومثالو في النصب

 لرجاؿ، والنعت الحقيقي يتبع المنعوت في إعرابو، وىو (1)(حقيقي)نعت : نصبو فتح آخره، عقالء
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في . منصوب وعالمة نصبو فتح آخره

أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو النصب، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية 
والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو 

. (2)(التنكير)
 

جار ومجرور متعمؽ بمررت، : فعؿ وفاعؿ، برجاؿ: ، مررت"مررت برجاؿ عقالء: "ومثمو في الجر
نعت حقيقي لرجاؿ، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو مجرور : وعالمة جره كسر آخره، عقالء

وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو ألؼ التأنيث الممدودة، وىي تقـو 
مقاـ عمتيف، والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد 
مف الرفع والنصب والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف 

. (3)(التنكير) والتنكير وىو {أ 53} التعريؼ  التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف
 

مفعوؿ بو : نوف الوقاية، والياء: فعؿ ماض، ني، النوف: ، جاء"جاءني قـو عاقموف: "ومثمو في الجمع
نعت حقيقي : مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عاقموف: فاعؿ بجاء، والفاعؿ: مقدـ محمو النصب، قوـ

لقوـ، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع 
مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى 
مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر، وفي واحد مف 
اإلفراد والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف 

. التعريؼ والتنكير وىو التنكير
 

 وىو {أ 54}             مفعوؿ بو: فعؿ وفاعؿ، قوماً : ، رأيت"رأيت قومًا عاقميف: "ومثمو في النصب
نعت حقيقي لقوـ، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو : منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، عاقميف

منصوب وعالمة نصبو الياء المكسور ما قبميا، المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر 
سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو 

                                                 

 .  ورد في حاشية األصل( (1

 .  ورد في حاشية األصل( (2

 .  ورد في حاشية األصل( (3
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، وفي واحد (1)(النصب)لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو 
، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد (2)(الجمع)مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو 

. مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ
 
جار ومجرور متعمؽ : فعؿ وفاعؿ، بقوـ: ، مررت"مررت بقـو عاقميف: "(3)(المجركر)ومثمو في 

بمررت وعالمة جره كسر آخره؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ 
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف . المفرد

، وفي واحد مف (4)(الجمع) الرفع والنصب والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو
 .(5)(التنكير)التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو 

نوف : عالمة التأنيث، ني، النوف: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"جاءتني ىند العاقمة: "ومثمو في التأنيث
فاعؿ مؤخر وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : مفعوؿ بو مقدـ محمو النصب، ىند: الوقاية، والياء

  رفعو ضـ {ب 54}        نعت ليند، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو مرفوع وعالمة: العاقمة
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف . آخره

الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو اإلفراد، وفي واحد مف 
، "رأيت ىندًا العاقمة"و . التذكير والتأنيث وىو التأنيث، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ

نعت حقيقي ليند، : مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، العاقمة: فعؿ وفاعؿ، ىنداً : رأيت
والنعت الحقيقي وىو الجاري . والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره

عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو النصب، 
وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو اإلفراد، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التأنيث، وفي 

جار : فعؿ وفاعؿ، بيند: ، مررت"مررت بيند العاقمة"و. واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير
نعت حقيقي ليند، والنعت يتبع المنعوت في : ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره كسر آخره، والعاقمة

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع . إعرابو، وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره
منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد 
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، وفي واحد مف التعريؼ (1)(التأنيث)والتثنية والجمع وىو اإلفراد، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو 
.   وىو التعريؼ{أ 55}          والتنكير

 
: عالمة التأنيث، ني، النوف: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"جاءتني الينداف العاقمتاف: "ومثمو في المثنى

فاعؿ مؤخر، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو : مفعوؿ بو مقدـ محمو النصب، الينداف: نوف الوقاية، والياء
، (2)(األلؼ نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد)

. نعت حقيقي لمينداف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: العاقمتاف
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع 

، وفي واحد مف (3)(التثنية)والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو 
ورأيت الينديف . "، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ(4)(التأنيث)التذكير والتأنيث وىو 

مفعوؿ بو وىو منصوب، وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا : فعؿ وفاعؿ، الينديف: ، رأيت"العاقمتيف
: المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، العاقمتيف

نعت حقيقي لمينديف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو الياء المفتوح ما 
. قبميا، المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع 
  مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو اإلفراد، وفي  {ب 55 }      وفي واحد والنصب والجر وىو النصب

مررت "و . واحد مف التذكير والتأنيث وىو التذكير، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ
جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره الياء : فعؿ وفاعؿ، بالينديف: ، مررت"بالينديف العاقمتيف

؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة (5)(الكسرة)المفتوح ما قبميا، المكسور ما بعدىا نيابة عف 
نعت حقيقي لمينديف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو : والتنويف في االسـ المفرد، العاقمتيف

؛ ألنو مثنى، والنوف (6)(الكسرة)مجرور وعالمة جره الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا نيابة عف 
 .والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد
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 .  ورد في حاشية األصل( (5

 .  ورد في حاشية األصل( (6
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عالمة التأنيث، : فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"جاءت اليندات العاقالت: "ومثالو في جمع المؤنث السالـ
نعت حقيقي لميندات، والنعت يتبع : فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، العاقالت: اليندات

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، . المنعوت في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره
ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف اإلفراد 

والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التأنيث، وفي واحد مف التعريؼ 
مفعوؿ بو منصوب : فعؿ وفاعؿ، اليندات: ، رأيت"رأيت اليندات العاقالت. "والتنكير وىو التعريؼ

نعت حقيقي، والنعت : وعالمة نصبو الكسرة نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مؤنث سالـ، العاقالت
. سالـ (1)(مؤنث)  بالكسرة؛ ألنو جمع {أ 56 }       منصوب الحقيقي يتبع المنعوت في إعرابو وىو

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع 
، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف (2)(النصب)والنصب والجر وىو 
مررت باليندات "و . ، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ(3)(التأنيث)التذكير والتأنيث وىو 

جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسر آخره، : فعؿ وفاعؿ، باليندات: ، مررت"العاقالت
. نعت حقيقي لميندات والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره: العاقالت

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع 
، وفي واحد مف (4)(الجمع)والنصب والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو 

جاءتني نساء "و. التذكير والتأنيث وىو التأنيث، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التعريؼ
مفعوؿ بو مقدـ : نوف الوقاية، والياء: عالمة التأنيث، ني، النوف: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"عاقالت

نعت حقيقي لنساء : فاعؿ مؤخر، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عاقالت: محمو النصب، نساء
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى . والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره

مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي 
         الجمع وفي  واحد مف التذكير والتأنيث وىو التأنيث، وفي واحد واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع،وىو

: فعؿ وفاعؿ، نساء: ، رأيت"رأيت نساًء عاقالتٍ "و. (5)(التنكير)   مف التعريؼ والتنكير وىو {ب 56} 
نعت لنساء، والنعت يتبع : مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، عاقالت: نساء

. المنعوت في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو الكسرة نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مؤنث سالـ
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع 

                                                 

 .  ورد في حاشية األصل( (1

 .  ورد في حاشية األصل( (2

 .  ورد في حاشية األصل( (3

 .  ورد في حاشية األصل( (4

 .  ورد في حاشية األصل( (5
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، وفي واحد (2)(الجمع) ، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو(1)(النصب)والنصب والجر وىو 
 .، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير(3)(التأنيث)مف التذكير والتأنيث وىو 

 
جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسر : فعؿ وفاعؿ، بنساء: ، مررت"مررت بنساء عاقالت" و

نعت حقيقي لنساء، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر : آخره، عاقالت
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف . آخره

الرفع والنصب والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو الجمع، وفي واحد مف 
. ، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير(4)(التأنيث)التذكير والتأنيث وىو 

 
عالمة التأنيث، ني، : ، جاء فعؿ ماض، والتاء"جاءتني امرأة عاقمة: "ومثمو في المفردة المؤنثة المنكرة

 وىو مرفوع {أ 57}     مؤخر، فاعؿ: مفعوؿ بو مقدـ محمو النصب، امرأة: نوف الوقاية، والياء: النوف
نعت حقيقي المرأة، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع : وعالمة رفعو ضـ آخره، عاقمة

والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف . وعالمة رفعو ضـ آخره
عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو 

، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو (5)(التأنيث)اإلفراد، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو 
مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة : فعؿ وفاعؿ، امرأة: ، رأيت"رأيت امرأة عاقمة"و. التنكير

نعت حقيقي المرأة، والنعت الحقيقي يتبع المنعوت في إعرابو وىو منصوب : نصبو فتح آخره، عاقمة
والنعت الحقيقي وىو الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف . وعالمة نصبو فتح آخره

، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو (6)(النصب)عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو 
فعؿ وفاعؿ، : ، مررت"مررت بامرأة عاقمة"و. وىو اإلفراد، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير

نعت حقيقي المرأة، والنعت يتبع : جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسر آخره، عاقمة: بامرأة
والنعت يتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في . المنعوت في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره

وفي واحد  واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الجر، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو اإلفراد،
. والتأنيث وىو التأنيث، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير {ب 57}     مف التذكير

                                                 

 .  ورد في حاشية األصل( (1

 .  ورد في حاشية األصل( (2

 .  ورد في حاشية األصل( (3

 .  ورد في حاشية األصل( (4

 .  ورد في حاشية األصل( (5

 .  ورد في حاشية األصل( (6
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عالمة التأنيث، ني، : فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"جاءتني امرأتاف عاقمتاف: "ومثمو في المثنى النكرة

فاعؿ مؤخر وىو مرفوع، وعالمة : مفعوؿ بو مقدـ محمو النصب، امرأتاف: نوف الوقاية، والياء: النوف
رفعو األلؼ نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، 

نعت حقيقي المرأتاف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو األلؼ نيابة : عاقمتاف
والنعت الحقيقي وىو . عف الضمة؛ ألنو مثنى والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد

الجاري عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد مف الرفع والنصب والجر وىو 
الرفع، وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو التثنية، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو التأنيث، 

: فعؿ وفاعؿ، امرأتيف: ، رأيت"رأيت امرأتيف عاقمتيف"و. وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير
مفعوؿ بو، وىو منصوب وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا، المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ 

نعت حقيقي المرأتيف، : ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، عاقمتيف
والنعت يتبع المنعوت في إعرابو وىو منصوب بالياء؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف 

عمى مف ىو لو، ويتبع منعوتو في أربعة مف عشرة، في واحد  والنعت الحقيقي وىو الجاري. في االسـ
    الرفع وفي واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع وىو {أ 58}          والجر، وىو  الرفع والنصب مف

. ، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير(1)(التأنيث)التثنية، وفي واحد مف التذكير والتأنيث وىو 
جار كمجركر متعمؽ بمررت، كعالمة : فعؿ كفاعؿ، بامرأتيف: ، مررت"مررت بامرأتيف عاقمتيف"ك )

جره الياء المفتكح ما قبميا المكسكر ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو مثنى، كالنكف عكض عف 
نعت حقيقي المرأتيف، كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو، : الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد، عاقمتيف

كالنعت . كىك مجركر بالياء؛ ألنو مثنى، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد
الحقيقي كىك الجارم عمى مف ىك لو، كيتبع منعكتو في أربعة مف عشرة، في كاحد مف الرفع 

كالنصب كالجر كىك الجر، كفي كاحد مف اافراد كالتثنية كالجمع كىك التثنية، كفي كاحد مف التذكير 
 .(2)(كالتأنيث كىك التأنيث، كفي كاحد مف التعريؼ كالتنكير كىك التنكير

 

 :ولما فرغ مف النعت الحقيقي شرع في
 
 (3)النعت السببي-   ب
 

                                                 

 .  ورد في حاشية األصل( (1

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (2

 .  لم يذكر المصنف في متنو شيئاً عن النعت السببي( (3
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وأما النعت السببي وىو الجاري عمى غير مف ىو لو، ويتبع منعوتو في اثنيف مف الخمسة التي : فقاؿ
 والجر، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير، وال يمـز (2)(كالنصب)، في واحد مف الرفع (1)(الشيخ)ذكرىا 

في كاحد مف اافراد كالتثنية كالجمع، كال في كاحد مف )أف يتبعو في اثنيف مف الخمسة الباقية، 
 .(3)(التذكير كالتأنيث

 
 (4) (أمثمتو)

مفعوؿ بو : نوف الوقاية، والياء: فعؿ ماض، والنوف: ، جاء(5)"جاءني رجالف قائمة أميما": ومثاؿ ذلؾ
فاعؿ مؤخر وىو مرفوع، وعالمة رفعو األلؼ نيابة عف الفتحة؛ ألنو : مقدـ محمو النصب، رجالف

نعت سببي لرجالف، والنعت السببي : مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد، قائمة
والنعت السببي وىو الجاري عمى غير مف . يتبع منعوتو في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره

، وقد تبعو في اثنيف مف خمسة، في (6)(الشيخ)ىو لو، ويتبع منعوتو في اثنيف مف الخمسة التي ذكرىا 
واحد مف الرفع والنصب والجر وىو الرفع، وفي واحد مف التعريؼ والتنكير وىو التنكير، وال يمـز أف 

 مف الخمسة الباقية، في واحد مف اإلفراد والتثنية والجمع، وال في واحد مف التذكير (7)يتبعو في اثنيف
: مضاؼ، ىما:    وعالمة رفعو ضـ آخره، أـ{ب 58} فاعؿ لقائمة وىو مرفوع : والتأنيث، أميما، أـ

. مضاؼ إليو مجرور محمو الجر
 
بَّنىا أىٍخًرٍجنىا ًمٍف ىىػًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاًلـً أىٍىمييىا: كمنو قكلو تعالى) منادل مضاؼ بحذؼ : ، ربنا (8)رى

: فعؿ دعاء، فاعمو: مضاؼ إليو مجركر محمو الجر، أخرج: مضاؼ، كنا: يا ربنا، رب: النداء تقديره
جار : مفعكؿ بو منصكب محمو النصب، مف ىذه: أخرج أنت، نا: ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره

                                                 

 .(جػ)  سقطت من ( (1

 .(د)  سقطت من ( (2

 .(د)  سقطت من ( (3

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 .مررت برجلين قائمة أمهما، لذلك فإف اإلعراب يختلف باختالؼ الكلمات: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  المثاؿ في ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6

 يتبع منعوتو الظاىري في اإلعراب والتنكير، وال يتبعو في الجنس وال التذكير والتأنيث؛ ألف الوصف  (قائمة)  أي أف النعت السببي ( (7
 : رفع االسم الواقع بعده فأعطى الوصف حكم الفعل، فإف رفع الوصف الضمير المستتر وافقو في الجنس والتذكير والتأنيث، نحو        
 الفضة : ينظر. جاءني رجل كريم األب، ورجاؿ كراـ األب، وامرأة كريمة األب، وامرأتاف كريمتا األب، ونساء كريمات األب        
 .2/109األزىري، خالد ؛ شرح التصريح للشيخ 288المضيئة ألحمد بن زيد، ص        

 .4/75  النساء، ( (8
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 ليذه كالنعت يتبع (1)[بدؿ]: كمجركر متعمؽ بأخرج محمو الجر؛ ألنو اسـ إشارة مبني، القرية
نعت سببي لمقرية، كالنعت السببي : المنعكت في إعرابو، كىك مجركر كعالمة جره كسر آخره، الظالـ

يتبع منعكتو في إعرابو كىك مجركر كعالمة جره كسر آخره، كالنعت السببي كىك الجارم عمى غير 
مف ىك لو، كيتبع منعكتو، كقد يتبعو في اثنيف مف خمسة، في كاحد مف الرفع كالنصب كالجر كىك 

الجر، كفي كاحد مف التعريؼ كالتنكير كىك التعريؼ، كال يمـز أف يتبعو في اثنيف مف الخمسة 
وقد مثؿ ببعض . (2)(الباقية، في كاحد مف اافراد كالتثنية كالجمع، كال في كاحد مف التذكير كالتأنيث

 .أمثمة ذلؾ
 

 {أ59}ذلؾ  وقد تقدـ إعراب"قاـ زيد العاقؿ، كرأيت زيدان العاقؿ، كمررت بزيد العاقؿ: تقكؿ": بقولو
 

 :ولما ذكر أّف النعت يتبع المنعوت في التعريؼ والتنكير، احتاج إلى بياف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 إمالء ما من بو الرحمن للعكبري، دار الكتب : ينظر. والصواب أنها بدؿ، والظالم نعت للقرية في اللفظ (نعت)في النسخ جميعها   ( (1
 .1/187ـ، 1979-ىػ1399لبناف، -، بيروت1العلمية، ط        

 .  الفقرة بين القوسين سقطت من جميع النسخ( (2
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* "المعرفة كالنكرة"باب 
 
: (1) (أنكاع المعرفة-  )1

 
زيد كمكة، : أنا كأنت، كاالسـ العمـ، نحك: االسـ المضمر، نحك): كالمعرفة خمسة أشياء": فقاؿ

الرجؿ كالغالـ، كما : ىذا كىذه كىؤالء، كاالسـ الذم فيو األلؼ كالالـ، نحك: كاالسـ المبيـ، نحك
. "(2)(أضيؼ إلى كاحد مف ىذه األربعة

 
وحّد . اعمـ، أّف المصنؼ ذكر أف المعارؼ خمسة، وبدأ بالمعرفة ألنو ال يجوز االبتداء إال بيا

 .المعرفة

                                                 

 ىذا وىذه وىؤالء، : زيد ومكة، واالسم المبهم، نحو: أنا وأنت، واالسم العلم، نحو: االسم المضمر، نحو: والمعرفة خمسة أشياء   *    
 الرجل والغالـ، وما أضيف إلى واحد من ىذه األربعة: واالسم الذي فيو األلف والالـ، نحو        

 زيادة لإليضاح  ( (1

أغفل الشارح النوع السادس من المعارؼ وىو االسماء الموصولة، وىي ما ال يتم بنفسو ويفتقر إلى كالـ بعده تصلو بو ليصير جزء    ( (2
إف االسماء الموصولة معارؼ ناقصة؛ ألنو ينقصها الصلة فتتم بها،  :         الجملة، وال يصير جزء الجملة إال بصلة وعائد، ولذلك قيل

والموصوالت ضرب من المبهمات كأسماء اإلشارة وإنما تعرُّفها بما بعدىا .         والعائد ىو الضمير الذي يعود على االسم الموصوؿ
من  

وأّي، وذو في لغة طيِّرئ، وذا  - بمعناىا–الذي، والتي، وفروعهما، وَمن، وما، واأللف والالـ : واألسماء الموصولة ىي.         الصالت
 .1/101؛ العمدة في النحو لعبد المنعم فائز مسعد، 1/137شرح ابن عقيل، : ينظر.         مسبوقة بما وَمن االستفهاميتين
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 :(1) (تعريؼ المعرفة-  )2
 
 .(3)"ما كضع عمى شيء بعينو: المعرفة": (2)(قاؿ ابف الحاجب) 
 
: (4) (أقساـ المعرفة)-  3
 

وحّد المضمر ما دؿ عمى مسماه بقرينة المتكمـ ) ألنو أعرؼ المعارؼ عند النحوييف، (5)وبدأ بالمضمر
 أف أعرؼ المعارؼ عنده عمى اإلطالؽ، لفظ الجاللة، (7)(كمذىب سيبكيو)، (6)(أو الخطاب أو الغيبة

مبتدأ : ، أنا"أنا قائـ: "أنا، نحو قولؾ: ، وقد مثؿ المصنؼ رحمو اهلل بقولو(8)والضمير العائد عمى اهلل

                                                 

 زيادة لإليضاح  ( (1

ىو عثماف بن أبي بكر بن يونس الدويني األصل، المالكي المذىب، فقيو مقرئ، أصولّي، نحوّي، صرفّي، عروضّي، ولد في أسنا   ( (2
من  

،  .ىػ646ىػ، وكاف أبوه حاجباً فعرؼ بو، نشأ في القاىرة، وسكن دمشق وتوفي باالسكندرية سنة 570       صعيد مصر سنة 
الكافية في النحو، الشافية في الصرؼ، األمالي في  :        وكانت المادة التي تشغل حيزاً كبيراً من تفكيره ىي مادة النحو، ومن تصانيفو

؛ األعالـ  4/47؛  أنباه الرواه لجماؿ الدين القفطي، 2/135بغية الوعاة للسيوطي، : ينظر.        النحو، شرح كتاب سيبويو، وغيرىا
 .2/366؛ معجم المؤلفين لرضا كّحالة، 4/211       للزركلي، 

 .3/313شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، :   ينظر( (3

 زيادة لإليضاح  ( (4

 .1/190؛ ىمع الهوامع للسيوطي، 1/5معاني القرآف للفراء، : ينظر.   الكوفيوف يطلقوف على الضمير كناية أو مكنياً ( (5

 ؛ شرح كافية ابن 182؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص569؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص2/6الكتاب لسيبويو، :   ينظر( (6
 .1/95؛ شرح التصريح للشيخ خالد األزىري، 3/351الحاجب لالستراباذي،         

. ، والصواب ما ذكر في األصل؛ ألف سيبويو لم يقل ىذه الجملة، إذ لم ترد ىذه الجملة في كتابو(قاؿ سيبويو):   في باقي النسخ( (7
 وقد 

 أوردت بعض الكتب قصة، قد تكوف ىي التي جعلت بعض النحويين يميلوف إلى أف سيبويو قد قاؿ ىذه العبارة، حيث وقع في         
وحكى ابن جني ". والجاللة علم على ذاتو تعالى، وىو أعرؼ المعارؼ: "ما نصو" مواىب الجليل لشرح مختصر خليل"كتاب          

 أف 
 لقولي أّف اسم اهلل أعرؼ : بم؟ فقاؿ: خيرًا، وذكر كرامة عظيمة، فقيل لو: ما فعل اهلل بك، فقاؿ: سيبويو رُئي بعد موتو، فقيل لو         
 لبناف، -، بيروت1زكريا عميراف، دار الكتب العلمية، ط :مواىب الجليل للخطاب، ضبطو وخرج آياتو: ينظر. المعارؼ         
 .1/17. ـ1995-ىػ1416        

   ىذه مسألة خالفية، فالبصريوف ذىبوا إلى أف أعرؼ المعارؼ ىو االسم الضمير، أما الكوفيوف فذىبوا إلى أف أعرؼ المعارؼ ىو ( (8
 .569اإلنصاؼ لألنباري، ص: ينظر. االسم المبهم        
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، "وأنت قائـ. "(2)(كالخبر مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره)خبره، : ، قائـ(1)[في محؿ رفع]مضمر معرفة 
كالخبر مرفكع كعالمة رفعو ضـ )خبره، : ، قائـ(3)[في محؿ رفع]مبتدأ مضمر معرفة : ، أنت"قائـ
. (4)(آخره

 
. (5)(تعيينان مطمقان )  االسـ العمـ، وحّد العمـ ما عّيف مسّماه : كالثاني مف المعارؼ

 
، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، (6)(معرفة بالعممية)مبتدأ : ، فزيد"زيد قائـ: "زيد، نقوؿ: نحو
خبره، كىك مرفكع كعالمة : مبتدأ معرفة بالعممية، شريفة: مكة شريفة، مكة: كمثمو نحك)خبر، : قائـ

. (7)(رفعو ضـ آخره
لى : إلى اسـ، نحو: (8)وينقسـ العمـ إلى ثالثة أقساـ أب، أو أـ، أبو بكر، :  نحو،(9)(كنية)جعفر، وا 

لى لقب   {ب 59}          ما ذـ  كأنؼ زيف العابديف، أو: وىو ما أشعر بمدح، نحو: وأـ كمثوـ، وا 
. (10)الناقة، ويتقدـ االسـ عمى الكنية وال ترتيب بيف الكنية والمقب

 

ما دؿ عمى مشار ): اسـ إشارة وحّد اسـ اإلشارة (12)(كىك)، (11)  االسـ المبيـ:كالثالث مف المعارؼ
اسـ إشارة مبتدأ معرفة باإلشارة محمو : حرؼ تنبيو، ذا: ، ىا"ىذا قائـ: "ىذا، نقوؿ: ، نحو(13)(إليو

. خبره، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: الرفع، قائـ
 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (1

 .  سقطت من جميع النسخ( (2

 .(د)َو  (جػ) والمثبت في (محلو الرفع)في األصل   ( (3

 .  سقطت من جميع النسخ( (4

 .1/118 ؛ شرح ابن عقيل،187شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص: ينظر.   أي بال قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة( (5

 .(د)  سقطت من ( (6

 .(د)َو  (جػ)  سقطت من ( (7

 .3/393؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، 188-187شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، ص:   ينظر( (8

 . سترت وعرضت، كالكناية، سواء، ألنو يعرض بها عن االسم، والكنية عند العرب يقصد بها التعظيم: ، أي(َكنَػْيت):   والكنية من( (9
 .340، ص لالسترآباذيشرح كافية ابن الحاجب: ينظر        

 وإذا قصد الجمع بين االسم واللقب، أتي باالسم أواًل، ثم اللقب، لكوف اللقب أشهر؛ ألف فيو "  وقع عند االسترآباذي في شرحو ( (10
شرح كافية ابن الحاجب، : ينظر". العلمية مع شيء آخر من معنى النعت، فلو أتي بو أوالً ألغنى عنو االسم، فلم يجتمعا        

3/340. 

 . ىذا، وىذه، وىذاف، وىاتاف، وىؤالء، وذلك، وتلك، وذاِنَك، وأولئك، وما أشبو ذلك: وأما األسماء المبهمة فنحو:   قاؿ سيبويو( (11
 .2/5الكتاب، : ينظر. وإنما صارت معرفة ألنها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دوف سائر أمتو         

 .والمراد:   في باقي النسخ( (12

 .189؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص3/315شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، :   ينظر( (13
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، مبتدأ لممؤنثة الواحدة معرفة باإلشارة، (1)(اسـ إشارة: حرؼ تنبيو، ذه: ىا)، "ىذه قائمة: "وىذه، نحو
. (2)(كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره)خبره، : محمو رفع، قائمة

 

 لمجمع مطمقًا، مبتدأ معرفة (3)(اسـ إشارة: حرؼ تنبيو، أكالء: ىا)، "ىؤالء قائموف: "وىؤالء، نحو
كىك مرفكع كعالمة رفعو الكاك نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر )خبر : باإلشارة، محمو رفع، قائموف

. (4)(سالـ، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد
 

الرجؿ : ، نحو(5)(الميحمى باأللؼ كالالـ)  االسـ الذي فيو األلؼ والالـ، يعني :كالرابع مف المعارؼ
كالمبتدأ مرفكع كعالمة رفعو )مبتدأ معرفة باأللؼ والالـ، : ، الرجؿ"(6)(قائـ)الرجؿ : "والغالـ، نقوؿ

. خبره، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: ، قائـ(7)(ضـ آخره
خبره، وىو مرفوع : مبتدأ معرفة باأللؼ والالـ، ماىر: ، الغالـ"الغالـ ماىر: "الغالـ، نحو: ومثمو

. وعالمة رفعو ضـ آخره
 
 إلى واحد مف ىذه األربعة، يعني، ومف المعارؼ النكرة المضافة إلى معرفة (8)(المضاؼ)  :كالخامس

. مف ىذه األربعة
 

مبتدأ مضاؼ، معرفة باإلضافة إلى : ، غالـ"(9)(ذاىب)غالمؾ :   "مثاؿ المضاؼ إلى المضمر
مضاؼ إليو محمو : مضاؼ، كالكاؼ: كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، غالـ)المضمر، 

 {أ 60 }             .                خبر، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: ، ذاىب(10)(الجر
 

                                                 

 .من غير أف تقسم إلى أجزاء (ىذه)  في باقي النسخ ُأعربت ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقطت من ( (2

 .من غير أف تقسم إلى أجزاء (ىذه)  في باقي النسخ ُأعربت ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين األقواس سقطت من ( (4

 وأما األلف والالـ فنحو الرجل والفرس والبعير وما أشبو ذلك، وإنما صار معرفة ألنك أردت باأللف والالـ : "  قاؿ سيبويو( (5
 .2/5الكتاب، : ينظر". الشيء بعينو دوف سائر أمتو          

 .حاضر:   في باقي النسخ( (6

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (7

 .ما أضيف:   في باقي النسخ( (8

 .حاضر:   في باقي النسخ( (9

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (10
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مبتدأ مضاؼ معرفة بااضافة إلى االسـ : ، غالـ"غالـي زيدو حاضر: "كمثاؿ المضاؼ إلى االسـ العمـ)
مضاؼ إليو، كىك مجركر : مضاؼ، زيد: العمـ، كالمبتدأ مرفكع، كعالمة رفعو ضـ آخره، غالـ

 .(1)(خبره، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره: كعالمة جره كسر آخره، حاضر
 

مبتدأ : ، غالـ"غالـ ىذا حاضر: "ومثاؿ المضاؼ إلى االسـ المبيـ، والمراد بو اسـ اإلشارة، نحو
مضاؼ، : مضاؼ معرفة باإلضافة إلى اسـ اإلشارة، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، غالـ

. (3)(كىك مرفكع، كعالمة رفعو ضـ آخره)خبر : ، حاضر(2)[محؿ جر] فيمضاؼ إليو : ىذا
مبتدأ، مضاؼ معرؼ : ، غالـ"غالـ الرجؿ حاضر: "ومثاؿ المضاؼ إلى المعرفة باأللؼ والالـ، نحو

: مضاؼ، كالرجؿ: كالمبتدأ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، غالـ)باإلضافة إلى ما فيو األلؼ والالـ، 
خبره وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ : ، حاضر(4)(مضاؼ إليو، كىك مجركر، كعالمة جره كسر آخره

. آخره
 

 .الموصوؿ، والنكرة المقصودة في النداء: وبقي عمى المصنؼ مف المعارؼ شيئاف لـ يذكرىما وىما
 

: ، فالذي"الذي قاـ أبوه حاضر: "، نحو(6)(ما افتقر إلى صمة كعائد) وحّده (5)(االسـ المكصكؿ)فمثاؿ 
: فعؿ ماض، أبوه: ، قاـ(7) [في محؿ رفع]اسـ موصوؿ، مبتدأ معرفة بالموصولية أو بالصمة : فالذي

  الخمسة، {ب60}   ألنو مف األسماء فاعؿ، والفاعؿ مرفوع، وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛
، وجممة قاـ أبوه مف الفعؿ (8) [في محؿ جر]مضاؼ إليو، وىو العائد عمى الموصولية : والياء

. خبر: جممة فعمية صمة الذي ال محؿ ليا مف اإلعراب، حاضر: والفاعؿ
 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  الفقرة بين القوسين سقطت من ( (1

 .والمثبت في النسخ جميعها (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (3

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (4

يكوف االسم فيو بمنزلة الذي في المعرفة، إذا بني على ما قبلو، وبمنزلتو في االحتياج  إلى :   يسميو سيبويو الحشو، حيث يقوؿ( (5
 . الحشو
 .2/105الكتاب لسيبويو، : ينظر        

 .4/197المقتضب للمبرد، :   ينظر( (6

. (جـ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (7

. (جـ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (8
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نكرة مقصكدة معرفة : حرؼ نداء، رجؿ: يا)، "يا رجؿُ : "ومثاؿ النكرة المقصودة في النداء، نحو
. (1)(بالقصد مبني عمى الضـ محؿ النصب، كقيؿ معرفة بحرؼ النداء

 
 :(2)(كلما فرغ مف المعرفة شرع في)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* النكرة
 
 :(3) (تعريفيا-  )1
 

". كؿ اسـ شائع في جنسو، ال يختص بو واحد دوف آخر: "وعرفيا بأنيا
 
كىك ما كضع عمى شيء ال : النكرة": ، قاؿ ابف الحاجب(4)(اعمـ أف النكرة ما ذكره، كحٌد النكرة)

. (1)"قفبعي
                                                 

، وإف كاف يرفع باأللف أو  "يا رجلُ "إذا كاف المنادى نكرة مقصودة بني على ما يرفع بو، فإف كاف يرفع بالضمة بني عليها، نحو   ( (1
ويكوف في محل نصب على المفعولية؛ ألف المنادى مفعوؿ بو في المعنى وناصبو " ويا رُجْيلوف"، "يا رجالف"        بالواو فكذلك، نحو 

فعل  
 .3/258شرح ابن عقيل، : ينظر. منابَوُ  (يا)وناَبْت  (أدعو)، أدعو رجاًل، فحذؼ (يا رجل)منابَُو، فأصل  (يا)        مضمر ناَبْت 

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (2

الرجل،  : كل ما صلح دخوؿ األلف والالـ عليو، نحو: كل اسم شائع في جنسو ال يختص بو واحٌد دوف آخر، وتقريبو: النكرة   *    
 .20متن اآلجرومية، ص: ينظر.         والفرس

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (4
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كؿ : كؿ اسـ شائع في جنسو، ال يختص بو واحد دوف آخر، يعني أف النكرة: وعرَّفو المصنؼ بقولو
، فرجؿ اسـ نكرة؛ ألنو شائع في جنسو "رجؿ: "، نحو(2)(يعني عاـ لجميع أفراده)اسـ شائع في جنسو، 

 شامؿ لجميع الرجاؿ، وكذلؾ فرس؛ ألنو شائع في (3)(ال يختص بو كاحد دكف آخر، فإف رجاؿ)
شيء، ثـ : (4)وأنكر النكرات. جنسو، شامؿ لكؿ فرد مف أفراد األفراس، ال يختص منيا بواحد دوف آخر

 .(6)والنكرة ىي األصؿ والمعرفة فرع.  ثـ جوىر، ثـ جسـ، ثـ حيواف، ثـ إنساف، ثـ رجؿ(5)(مكجكد)
 
: (7) (ضابطيا)-  2
 

: وقد شرع المصنؼ لمنكرة ضابطًا لفظياً 
 يعني تقريب ضابط النكرة عمى كؿ اسـ صمح "كتقريبو كٌؿ ما صمح دخكؿ األلؼ كالالـ عميو ":بقولو

الفرس، وال بد أف تكوف األلؼ : الرجؿ، وفرس، فتقوؿ فيو: دخوؿ األلؼ والالـ عميو، وىو رجؿ، فتقوؿ
ؤثر فييما التعريؼ؛ ألنيما معرفاف يعباس وحارث فإنيا ال : والالـ مؤثرة لمتعريؼ فيو احترازًا مف نحو

الرجؿ : رجؿ، فتقوؿ:   نحو{أ 61}       ،(8)النكرة ما يقبؿ أؿ المؤثرة: واألحسف أف يقاؿ. بالعممية
. كما تقدـ
 

ومثاؿ ما يقع موقع ما يقبؿ أؿ، أي تقع بمعناىا، بمعنى صاحب، فإنيا نكرة، ألنيا ال تقبؿ أؿ المؤثرة، 
. (9)ولكنيا تقع بمعنى ما يقبؿ أؿ؛ ألنيا بمعنى صاحب، وصاحب يقبؿ أؿ

 
 :ولما فرغ مف المعرفة والنكرة شرع في العطؼ فقاؿ

                                                                                                                                                    

 .3/352شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، : ينظر. ما وضع لشيء، ال بعينو: التعريف عند ابن الحاجب  ( (1

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (2

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (3

 فالشيء أعم ما تكلمت بو، والجسم أخص منو، والحيواف أخص من الجسم، واإلنساف أخص من الحيواف، والرجل ):   يقوؿ المبرد( (4
 .4/280المقتضب، : ينظر (أخص من اإلنساف، ورجل ظريف أخص من رجل        

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (5

 .4/276المقتضب للمبرد، : ينظر.   ألنو اسم شائع في جنسو ال يختص بو واحد( (6

 .زيادة لإليضاح  ( (7

الرجل، أما عباس فتقبل أؿ  : فتقوؿ (رجل)  ألّف النكرة ما يقبل أؿ، وتؤثر فيو التعريف، أو يقع ما يقبل أؿ، ومثالها ( (8
 .1/86شرح ابن عقيل، : ينظر.         وال تؤثر فيو التعريف؛ ألنو معرفة قبل دخولها عليو

النكرة ما تقبل  : وإف شئت قلت: (جػ)َو  (ب)ما يقبل دخوؿ رب عليها، حيث جاء في  (ب)  أغفل في األصل وفي ( (9
 .رّب رجل جاءني:        دخوؿ رّب عليها نحو
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* باب العطؼ
 
: (1) (أقساـ العطؼ-  )1
 

، ولـ يذكر المصنؼ عطؼ البياف، (2)عطؼ بياف، وعطؼ نسؽ: اعمـ أف العطؼ عمى قسميف
، والفرؽ بينو وبيف النعت، أف (3)ىو التابع المشبو لمصفة مف حيث أنو يوضح متبوعو: وعطؼ البياف

                                                 

الواو، والفاء، وثُمَّ، وأو، وأـ، وإما، وبل، وال، ولكن، وحتى في بعض المواضع، فإف عطفت بها  : وحروؼ العطف عشرة وىي     *    
قاـ زيٌد وعمرٌو، ورأيت  :            على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزـو جزمت، تقوؿ

 .21متن اآلجرومية، ص: ينظر.            زيداً وعمرًا، ومررت بزيٍد وعمرٍو، وزيٌد لم يقْم ولم يقعدْ 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

. 1/44 معاني القرآف،: ينظر.   ىذه التسمية كوفية، وأوؿ من أطلق على العطف بالحروؼ اسم عطف النسق ىو الفراء( (2
والنحويوف يسّموف حروؼ العطف حروؼ النسق؛ ألف الشيء إذا عطفت عليو شيئاً بعده  :        وقد ورد عند ابن منظور

 .14/246لساف العرب، مادة نسق، : ينظر.       جرى مجرًى واحداً 

  ِمن مَّاء : جاء أبو حفص عمر، ويخصص متبوعو إف كاف نكرة، نحو قولو تعالى:   أي يوضح متبوعو إذا كاف معرفة نحو( (3
 563، ص البن ىشاـشرح شذور الذىب: ينظر .َصِديدٍ         
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ييٍسقىى : النعت يكوف مشتقًا، أو مؤواًل بالمشتؽ، وعطؼ البياف ال يكوف إال جامدًا نحو قولو تعالى كى
ًديدو  عطؼ بياف : جار ومجرور متعمؽ بما قبمو، وىي تسقي، صديد: (2)[ماء]: ، مف (1)ًمف مَّاء صى

لما يكافؽ النعت في أنو يكضح متبكعو، كيتبع منعكتو في أربعة مف عشرة، في كاحد مف الرفع )
كالنصب كالجر، كفي كاحد مف اافراد كالتثنية كالجمع، كفي كاحد مف التذكير كالتأنيث، كفي كاحد 

، ويفارقو مف جية جموديتو، والغالب في عطؼ البياف، عطؼ العمـ عمى (3)(مف التعريؼ كالتنكير
. الكنية، وعطؼ الكنية عمى العمـ

 
ومررت بأبي "، "ورأيت أبا حفص عمر"، (4)"جاء أبو حفص عمر: "مثاؿ عطؼ العمـ عمى الكنية

  {ب 61}    فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الكاك نيابة: فعؿ ماض، أبك: جاء)، "حفص عمر
مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر : مضاؼ، حفص: عف الضمة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، أبك

كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك  (أبك)عطؼ بياف عمى : كعالمة جره كسر آخره، عمر
.  مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره
مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو األلؼ نيابة : فعؿ كفاعؿ، أبا: كرأيت أبا حفص عمر، رأيت

مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر : عف الفتحة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، أبا مضاؼ، حفص
عطؼ بياف عمى أبي حفص، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، : كعالمة جره كسر آخره، عمر

. كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره
 

جار كمجركر متعمؽ بمررت كعالمة : فعؿ كفاعؿ، بأبي حفص: كمررت بأبي حفص عمر، مررت
مضاؼ إليو، كىك : مضاؼ، حفص: جره الياء نيابة عف الكسرة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، أبي

عطؼ بياف عمى أبي حفص، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ : مجركر كعالمة جره كسر آخره، عمر

                                                 

 .14/16  إبراىيم، ( (1

 .  سقط من األصل ومن جميع النسخ والتقدير مّني( (2

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (3

:   يستدؿ النحويوف في باب عطف العلم على الكنية ببيت شعري من الرجز لعبد اهلل بن كيسبة وىو( (4
                             َأْقَسَم بِاهلِل أبو َحْفٍص ُعَمْر     ما َمسَّها ِمْن نَػَقٍب وال َوبَػْر 

، جيء بو لتوضيح متبوعو المعرفة، وابن  "أبو حفص: "فعمر عطف بياف من قولو" أبو حفص: "        الشاىد فيو قولو
.         الخطاب كاف بعمر أشهر منو بأبي حفص

؛  563؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص305؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص2/94شرح األشموني، :         ينظر
 .3/219؛ شرح ابن عقيل، 1/135        أوضح المسالك البن ىشاـ، 
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عميو، كىك مجركر كعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ عمـ غير منصرؼ، فيو العدؿ 
. (1)(كالعممية

 
ومررت بأحمد "، "ورأيت أحمد أبا العباس"، "جاء أحمد أبو العباس: "ومثاؿ عطؼ الكنية عمى العمـ

عطؼ : فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، أبك: فعؿ ماض، أحمد: جاء)، "أبي العباس
بياف عمى أحمد، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك مرفكع كعالمة رفعو الكاك نيابة عف 

  {أ 62 }      كالمضاؼ إليو مجركر مضاؼ إليو: الضمة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، العباس
. كعالمة جره كسر آخره

 
مفعكؿ بو كالمفعكؿ بو منصكب، كعالمة : فعؿ كفاعؿ، أحمد: ، رأيت(2)(أبا العباس)كرأيت أحمد 

عطؼ بياف عمى أحمد، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك : نصبو فتح آخره، كأبا العباس
: مضاؼ، كالعباس: منصكب كعالمة نصبو األلؼ نيابة عف الفتحة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، أبا

. مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر كعالمة جره كسر آخره
 

جار كمجركر متعمؽ بمررت كعالمة جره : فعؿ كفاعؿ، بأحمد: كمررت بأحمد أبي العباس، مررت
عطؼ ]: الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ، فيو العممية، ككزف الفعؿ، كأبي العباس

، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك مجركر كعالمة جره (3) [بياف عمى أحمد المجركر بالفتحة
مضاؼ إليو كالمضاؼ إليو مجركر : الياء نيابة عف الكسرة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، العباس

 .(4)(كعالمة جره كسر آخره
 
 :(5) (عطؼ النسؽ)
 
 
 

: (6) (حركؼ العطؼ-  )2
 

                                                 

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (1

 .  وردت في حاشية األصل( (2

 .والتصويب من المحقق (معطوؼ على أحمد)في النسخ جميعها   ( (3

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (4

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .زيادة لإليضاح  ( (6
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ـّ، وأو، : وحروؼ العطؼ عشرة، وىي: " حروؼ العطؼ بقولو(1)(المصنؼ) وقد ذكر الواو، والفاء، وث
ّما، وبْؿ، وال، ولكف، وحّتى في بعض المواضع ". وأـ، وا 

 
ىو التابع : عطؼ النسؽ: يعني أف حروؼ العطؼ عشرة، كما ذكرىا، والمراد عطؼ النسؽ، وحّده

. المشارؾ لما قبمو في إعرابو، يتوسط بينو وبيف متبوعو أحد الحروؼ العشرة، كما ذكرىا الشيخ
 
: (2) (أقساـ حركؼ العطؼ-  )3
 

: وحروؼ العطؼ عمى قسميف
 

ـّ، وأـ، و: واإلعراب، وىو سبعة (3)(الحكـ)قسـ يشترؾ في   .ا، وحّتىأـالواو، والفاء، وأو، وث
 

. وقسـ يشترؾ في اإلعراب فقط
 
: ا القسـ األكؿأـؼ

، وال تفيد الترتيب بؿ تعطؼ السابؽ والالحؽ، (5)، وىي حرؼ عطؼ لمطمؽ الجمع(4)فمنو الواو
: جاء)جاء زيد وعمرو قبمو أو بعده أو معو، ورأيت زيدًا وعمرًا، ومررت بزيٍد وعمرٍو، : والمرافؽ، تقوؿ
معطكؼ عمى : كعمرك  {ب62 }     ضـ آخره، فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو: فعؿ ماض، زيد

. (6)(زيد، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره
جاء زيٌد فعمرٌو، ورأيت زيدًا فعمرًا، :  الفاء، وىي لمترتيب والتعقيب بال ميمة وال تراخي، نحو: كالثاني

: فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، فعمرك: فعؿ ماض، زيد: جاء)ومررت بزيٍد فعمٍر، 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)وقد سقطت من . الشيخ (ب)  في ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .المعنى:   في جميع النسخ( (3

 مررت بزيد وعمرو، والمبدوء بو : يجوز أف تقوؿ: "  الواو أـ الباب؛ ألنها لمطلق الجمع وال تقتضي الترتيب وال تمنعو، قاؿ سيبويو( (4
 ". عمرو، ويجوز أف يكوف زيدًا، ويجوز أف يكوف المرور وقع عليهما في حالة واحدة، فالواو تجمع ىذه األشياء على ىذه المعاني        
 .1/438الكتاب، : ينظر        

 مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر. إّما الكوفيوف فإف الواو عندىم تفيد الترتيب.  تفيد الترتيب ال  ىذا رأي البصريين، فإنها عندىم( (5
 لألزىري، للشيخ خالد ؛ شرح التصريح 3/266؛ شرح ابن عقيل، 579؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص2/409        
        2/135. 

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (6
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ذا . (1)(معطكؼ عمى زيد، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره وا 
تزوج فالف فولد لو، صح ذلؾ، إذا لـ : قمنا إنيا لمترتيب بال ميمة فالتصاؿ كؿ شيء بجنسو، إذا قمت

كمنو ) وال يقاس عميو مثمو، (3) مدة الحمؿ فيغتفر ذلؾ، ويعد اتصاالً (2)(إال)يكف بيف التزويج والوالدة 
ؿى ًمفى السَّمىاًء مىاءن فىتيٍصًبحي اأٍلىٍرضي : قكلو تعالى ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى أىنزى رَّةن  أىلى حرؼ تقرير : ، ألـ (4) ميٍخضى
، تر : فعؿ مضارع مجزـك بألـ، كعالمة جزمو حذؼ آخره، كىك األلؼ نيابة عف السككف، أفٌ : كجـز

اسميا كىك منصكب، كعالمة نصبو : حرؼ تككيد كنصب، تنصب االسـ كترفع الخبر، االسـ الكريـ
أنزؿ ىك، كجممة أنزؿ مف : فعؿ ماض، فاعمو ضمير مستتر فيو جكازان، تقديره: فتح آخره، أنزؿ
جار كمجركر متعمؽ بأنزؿ، كعالمة : جممة فعمية في محؿ رفع خبر أٌف، مف السماء: الفعؿ كالفاعؿ

: مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره، فتصبح، الفاء: جره كسر آخره، الياء
: فعؿ مضارع متصرؼ مف أصبح مف أخكات كاف يرفع االسـ كينصب الخبر، األرض: عاطفة، تصبح

كعالمة نصبو فتح آخره،  خبرىا كىك منصكب: اسميا كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، مخضرة
نزكؿ الماء كاانبات، إذا لـ يكف بينيما إال مدة   {أ 63 }           فاالتصاؿ معتبر بيف

. (5)(اانبات
 
ـّ، ومعناىا، الترتيب بميمة، نحو قولؾ:كالثالث فعمرك جاء بعد زيد كبينيما )، "جاء زيد ثـّ عمرو: "  ث

ـٌ عمركو  ـٌ عمران، كمررت بزيدو ث فاعؿ، : فعؿ ماض، زيد: ، جاء(6)(ميمة، يعني فاصمة، كرأيت زيدان ث
معطوؼ عمى زيد، والمعطوؼ لو : حرؼ عطؼ، عمرو: والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، ثـّ 

. حكـ المعطوؼ عميو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وكذلؾ الباقي
 

  أو، وىي ألحد الشيئيف أو األشياء، أو عمى قسميف، فتارة يقع بعد الخبر، وتارة يقع بعد :كالرابع
كبعد اانشاء، فإف كقعت بعد الخبر، كىك ما كاف )اإلنشاء، ويكوف حرؼ عطؼ، ويقع بعد الخبر، 

 .، تكوف بعده لمشؾ، ولإلبياـ(7)(معناه سابقان عمى لفظو
 

                                                 

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (1

 .سوى: (د)َو  (جػ)وَ  (ب)  في ( (2

 تزوج فالف فولد لو، إذ لم يكن بينهما إال مدة الحمل وإف كانت متطاولة، ودخلت : أال ترى أنو يقاؿ: "  ورد في المغني ما نصو( (3
 .1/184مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر". البصرة فبغداد إذا لم تقم في البصرة وال بين البلدين        

 .22/63  الحج، ( (4

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (5

 .(ب)  ما بين القوسين سقط من ( (6

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (7
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فعؿ ماض، : جاء)، "جاءني زيد أو عمرو، ورأيت زيدًا أو عمرًا، ومررت بزيٍد أو عمروٍ : "نحو قولؾ
فاعؿ مؤخر كالفاعؿ : مفعكؿ بو مقدـ منصكب محمو النصب، زيد: نكف الكقاية، كالياء: ني، النكف

معطكؼ عمى زيد، كالمعطكؼ لو حكـ : حرؼ عطؼ، عمرك: مرفكع، كعالمة رفعو ضـ آخره، أك
. (1)(المعطكؼ عميو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، ككذلؾ الباقي

 
ىك )واإلبياـ . ، أف الشؾ يكوف المتكمـ والسامع غير عالميف بالحكـ(2)والفرؽ بيف الشؾ واإلبياـ

ف وقعت (3)(أف  (4)(أو) يكوف المتكمـ عالمًا بالحكـ دوف السامع، لكنو مبيـ عمى السامع ألمر ما، وا 
 {ب 63}                          .                 (6)، أو لإلباحة(5)بعد اإلنشاء تكوف لمتخيير

 
 .واإلنشاء ما كاف معناه متأخرًا عف لفظو، أو مقارناً 

 
: تقديره)مستتر فيو وجوبًا : فعؿ أمر، فاعمو: ، فتزوج"تزوج ىندًا أو أختيا: "فمثاؿ التخيير نحو قولؾ

حرؼ عطؼ، : مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، أو: ، ىنداً (7)(تزكج أنت
معطوؼ عمى ىند، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : أختيا

. مضاؼ إليو محمو الجر، فال يجوز لؾ الجمع بينيما: آخره، والياء
 

اقرأ : ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: فعؿ أمر، فاعمو: ، اقرأ"اقرأ فقيًا أو نحواً : "ومثاؿ اإلباحة، نحو
: حرؼ عطؼ، نحواً : مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، أو: أنت، فقياً 

معطكؼ عمى فقيان، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح )
. اقرأ فقيًا ونحواً : ، فيجوز لؾ الجمع بينيما فتقوؿ(8)(آخره

 

                                                 

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (1

؛ 310ص ؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد،405-404المفصل في صناعة اإلعراب للزمخشري، ص:   ينظر في ىذه المسألة( (2
 مغني 
 .3/233؛ شرح ابن عقيل، 75-1/74،  البن ىشاـاللبيب        

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (3

 .  سقطت من جميع النسخ( (4

 .1/74،  البن ىشاـمغني اللبيب: ينظر.   ىو الواقع بعد الطلب وقيل ما يمتنع فيو الجمع( (5

 .1/74، ف.ـ: ينظر.   ىو الواقع بعد الطلب وقيل ما يجوز فيو الجمع( (6

 .(جػ)  ما بين القوسين سقط من ( (7

 .(د)َو  (جػ)  ما بين القوسين سقط من ( (8
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ضمير مستتر فيو وجوبًا، : فعؿ أمر، فاعمو: ، جالس"(2) أو ابف سيريف(1)جالس الحسف: "ومثمو أيضاً 
حرؼ : مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، أو: جالس أنت، الحسف: تقديره

معطوؼ عمى الحسف، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو، وىو منصوب وعالمة نصبو : عطؼ، ابف
ألنو )مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة : فتح آخره، سيريف

جالس الحسف : فيجكز لؾ الجمع بينيما، فتقكؿ) العممية، والعجمة، (4) غير منصرؼ، فيو(3)(اسـ
. (5)(كابف سيريف

 
، فالمتصمة ىي التي تقع بعد ىمزة (7)(منقطعة)و (6) (متصمة):   أـ، وىي عمى قسميف:كالخامس

 بيف جممتيف في تأويؿ (8)(كىي التي تقع)التسوية، أو بعد ىمزة بمعنى أي، مثاليا بعد ىمزة التسوية، 
ـٍ : مصدريف، ويكوف ما بعدىا وما قبميا كالـ واحد نحو ـٍ تينًذٍرىي ـٍ لى ـٍ أى ـٍ أىأىنذىٍرتىيي مىٍيًي سىكىاء عى ،  (9)كى

                                                 

 من التابعين، كاف الحسن إّماـ أىل البصرة، وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء، ولد .   ىو أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري( (1
 ىػ حيث شبَّ في كنف علي بن أبي طالب، وسكن البصرة وعظمت ىيبتو في القلوب، فكاف يدخل على الوالة 21بالمدينة سنة        
 وفيات األعياف البن : ينظر. ف ابن سيرين لم يشهد جنازتو لشيء كاف بينهماإىػ ويقاؿ 110فيأمرىم وينهاىم، توفي بالبصرة سنة        
 .2/226؛ األعالـ للزركلي، 159-2/156خلكاف،        

 ىػ، كاف أبوه عبداً ألنس بن مالك، 110ىػ وتوفي فيها سنة 33  ىو أبو بكر محمد بن سيرين البصري، تابعي ولد بالبصرة سنة ( (2
 إّماـ وقتو في علـو الدين، نشأ بّزازًا، في أذنو صمم، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، وكاف ابن سيرين صاحب الحسن البصري، ثم         
 ؛ 182-4/181وفيات األعياف البن خلكاف، : ينظر. تهاجرا في آخر الزماف، ويقاؿ أنو توفي بعد الحسن البصري بمائة يـو        
 .1/59؛ معجم المؤلفين لرضا كحالة، 6/154األعالـ للزركلي،          

 .(د)  ما بين القوسين سقط ( (3

 .فيو من العلل:   في باقي النسخ( (4

 .(جػ)  ما بين القوسين سقط من ( (5

فإما : أـ المتصلة ال تقع إال في االستفهاـ، أما أـ المنقطعة فهي تقع في االستفهاـ والخبر، وأـ المتصلة ىذه منحصرة في نوعين  ( (6
أف  

ـْ َصبَػْرنَا        تتقدـ عليها ىمزة التسوية نحو قولو تعالى  َنا َأَجزِْعَنا َأ ، أو تتقدـ عليها ىمزة يطلب بها وبأـ (21/إبراىيم)َسَواء َعَليػْ
التعيين  

: ينظر. أزيٌد في الدار أـ عمرو، وإنما سمِّريت في النوعيين متصلة ألف ما قبلها وما بعدىا ال ُيستغنى بأحدىما عن اآلخر:         نحو
المفصل في   

 .1/51؛ ومغني اللبيب البن ىشاـ، 404        صنعة اإلعراب للزمخشري، ص

ـْ يَػُقوُلوَف {2}تَنزِيُل اْلِكَتاِب اَل رَْيَب ِفيِو ِمن رَّبِّر اْلَعاَلِمينَ مسبوقة بالخبر المحض، نحو قولو تعالى : أـ المنقطعة ثالثة أنواع  ( (7   َأ
ـْ َلُهْم َأْيٍد يَػْبِطُشوَف ِبَها، ومسبوقة بهمزة لغير استفهاـ نحو (2+1/السجدة)افْػتَػَراهُ          (  195/األعراؼ)َأَلُهْم َأْرُجٌل َيْمُشوَف ِبَها َأ

ـْ  َواْلَبِصيرُ  اأَلْعَمى َيْسَتِوي َىلْ  :تعالى قولو نحو الهمزة بغير باستفهاـ ومسبوقة النفي، بمنزلة فهي         إذ الهمزة في ذلك لإلنكار،   َىلْ  َأ
 .1/55مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر. (16/الرعد)َوالنُّورُ  الظُُّلَماتُ  َتْسَتِوي          

 .وتكوف:   في باقي النسخ( (8

 .36/10  يس، ( (9
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ىمزة : ، أأنذرتيـ، اليمزة(1)(محمو الجر)جار ومجرور متعمؽ بسواء : خبر مقدـ، عمييـ: سواء
مفعوؿ بو والمفعوؿ بو منصوب محمو النصب، : فعؿ وفاعؿ، ىـ: االستفياـ، معناىا التسوية، أنذرت

، تنذر: حرؼ عطؼ، لـ: أـ فعؿ مضارع مجزوـ بمـ، وعالمة جزمو السكوف، وفاعؿ : حرؼ نفي وجـز
، (2)[في محؿ نصب]مفعوؿ بو منصوب : تنذر أنت، ىـ: ضمير مستتر فيو وجوبًا، تقديره: تنذر

اانذار كعدـ اانذار سكاء : كالفعؿ بعدىا تنسبؾ بمصدر، مبتدأ مؤخر تقدير الكالـ)وىمزة االستفياـ 
معطكؼ عميو كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك : كعدـ)مبتدأ مؤخر، : ، فاإلنذار(3)(عمييـ

مضاؼ إليو كالمضاؼ إليو مجركر كعالمة جره كسر آخره، : مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، اانذار
 .(4)(خبر مقدـ، كقد تقدـ: كسكاء

 
: ، أزيد، اليمزة"أزيد عندؾ أـ عمرو: "، نحو(5)(كتسمى ىمزة التعييف)ومثاليا بعد ىمزة بمعنى أي، 

ظرؼ مكاف : مبتدأ وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عندؾ: بمعنى االستفياـ،بمعنى أّي، زيد
، (6) [في محؿ جر]مضاؼ إليو مجرور : منصوب عمى الظرفية في محؿ رفع خبر لممبتدأ، والكاؼ

معطوؼ عمى زيد، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو، وىو مرفوع وعالمة : حرؼ عطؼ، عمرو: أـ
. أييما عندؾ: رفعو ضـ آخره تقديره

 
 

 بؿ، (8)(كمعناىا) أـ المنقطعة وىي التي ال تقع بعد ىمزة التسوية وال بعد ىمزة بمعنى أي (7)(ٌماأك)
 :نحو قوؿ العرب

 
 (1)"إٌنيا ألبؿ أـ شاء"

                                                 

 .  سقطت من جميع النسخ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (2

 .اإلنذار سواء عليهم اإلنذار وعدـ : والجملتاف في تأويل مصدر، تقدير الكالـ:   في باقي النسخ جاءت الصيغة كالتالي( (3

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (4

" أزيد في الداِر أـ عمرو: "وىي الهمزة التي يطلب بها التعيين وتستحق الجواب، وأـ التي تأتي بعدىا تسمى أـ التعيين، فإذا قيل  ( (5
قيل  

 .53-1/51مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر". نعم"وال " ال"        في الجواب زيٌد، أو قيل عمرو، وال يقاؿ 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (6

 .ومثاؿ:   في جميع النسخ( (7

 .وتكوف بمعنى:   في جميع النسخ( (8
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، إلبؿ، (2) [في محؿ نصب] اسميا وىو: حرؼ توكيد ونصب، تنصب االسـ وترفع الخبر، وىا:  إفّ 
منقطعة بمعنى ):  وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، أـ(4)(خبر إفٌ ): ، إبؿ(3)(لإلبتداء): الالـ
  عميو، وىو {ب64}   معطوؼ بأـ، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ : وىي حرؼ عطؼ، شاء(5)(بؿ

. (6)(أم بؿ شاء)مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، 
 

، يعني بعد اإلنشاء (7) إّما، بكسر اليمزة وتشديد الميـ، وأحكاميا أحكاـ أو في الموضعيف:كالسادس
. والخبر، بشرط أف تكوف مسبوقة بإّما مثميا

 
ّما عمرو: "مثاليا بعد الخبر وتكوف لمشؾ أو لإلبياـ، نحو فعؿ ماض، ني، : ، جاء"جاءني إّما زيد وا 

، (9)[حرؼ تفصيؿ]: محمو النصب، إّما(8) [في محؿ نصب]مفعوؿ بو مقدـ : نوف الوقاية، والياء: النوف
ّما: زيد معطوؼ عمى : ، عمرو(10) (حرؼ عطؼ): فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وا 

                                                                                                                                                    

أـ ): إخبار، وىو كالـ تاـ ابتدأ بو متيقناً، وقولهم (إنها ألبل): بل أىي شاٌء؟ فقولهم:   ىذا مثاؿ المنقطعة في الخبر، والمقصود( (1
  (شاءٌ 

 ؛ المفصل 3/172الكتاب لسيبويو، : ينظر. أإبٌل ىي أـ شاء: استفهاـ عن ظن وشك وقع بعد اإلخبار، ولو كانت المتصلة لقلت        
 ؛ مغني 3/1219، البن مالك؛ شرح الكافية الشافية 124؛ شرح اللمع للواسطي، ص404في صناعة اإلعراب للزمخشري، ص        
 .3/231؛ شرح ابن عقيل، 1/56اللبيب البن ىشاـ،        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (2

 .الـ االبتداء:   في جميع النسخ( (3

 .خبرىا:   في جميع النسخ( (4

 .  سقطت من جميع النسخ( (5

 .(د)َو  (ب)  سقطت من ( (6

 : ينظر.   الفرؽ بين أو  َو  إّما أنك مع أو يعني كالمك على اليقين ثّم يعترضو الشك، ومع إّما، كالمك من أولو مبني على الشك( (7
 .405المفصل للزمخشري، ص        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (8

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (شرط إلما)في األصل   ( (9

جالس إما : "، واإلباحة نحو"خذ من مالي إما درىماً وإما ديناراً : "من التخيير، نحو (أو)إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده   ( (10
الحسن وإما   

وقد ". جاء إما زيٌد وإما عمروٌ : "، واإلبهاـ والشك، نحو"الكلمة إما اسٌم وإما فعٌل وإما حرؼ: "، والتقسيم نحو"        ابن سيرين
اختلف  

وذلك لدخوؿ الواو عليها، وحرؼ العطف ال   : "        النحاة أىي عاطفة أـ ال، وذكر ابن عقيل أنها ليست عاطفة، وعلل ذلك بقولو
إنما ذكروىا في باب العطف لمصاحبتها : "، أما ابن مالك فنفى أف تكوف حرؼ عطف أيضاً فقاؿ"        يدخل على حرؼ عطف

".  لحرفو
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ّما عمرًا،  زيد، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، ورأيت إّما زيدًا وا 
ّما عمرو،  ف كاف  (1)(فإفٍ )ومررت بإّما زيٍد وا  كاف المتكمـ والسامع غير عالميف بالحكـ، كانت لمشؾ، وا 

. المتكمـ عالمًا بالحكـ دوف السامع، كانت لإلبياـ
 

. ومثاليا بعد اإلنشاء، وتكوف لمتخيير واإلباحة
 

ّما أختيا (2)(ىندى )تزوج إّما : "مثاليا لمتخيير ضمير مستتر فيو وجوبًا : فعؿ أمر، فاعمو: ، تزوج"وا 
ّما: ، ىند(3) [حرؼ تفصيؿ]: تزوج أنت، إّما: تقديره : مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، وا 

معطوؼ بإّما، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو، وىو منصوب وعالمة نصبو : حرؼ عطؼ، أختيا
. مضاؼ إليو والمضاؼ إليو مجرور محمو الجر، فال يجوز الجمع بينيما: فتح آخره، ىا

 
ٌما نحكان : "كمثالو لإلباحة) : ضمير مستتر فيو كجكبان تقديره: فعؿ أمر، فاعمو: ، اقرأ"اقرأ إٌما فقيان كا 

مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، : ، فقيان (4) [حرؼ تفصيؿ]: اقرأ أنت، إٌما
ٌما  كىك   {أ 65}  معطكؼ بإٌما، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو،: حرؼ عطؼ، نحكان : كا 

. منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، فيجكز لؾ الجمع بينيما
ٌما ابف سيريف: "كمثمو . (5)("جالس إٌما الحسف كا 

 
: القسـ الثاني

 
. بؿ، وال، ولكفْ : (6)(كىك عمى ثالثة أشياء)وىو الذي يشترؾ في اإلعراب فقط، 

 
 .(1) ويقع بعد اإليجاب(7)فيي حرؼ عطؼ ومعناىا اإلضراب؛ وىو اإلضراب عف األوؿ:  فأّما بؿ

                                                                                                                                                    

. 2/146؛ شرح التصريح لألزىري، 3/234شرح ابن عقيل، :         ينظر

 .وإذا: (جػ)  في ( (1

 : ينظر. ، وتجوز الحالتاف؛ ألف ىند علم مؤنث ثالثي ساكن الوسط يجوز فيو الصرؼ وعدمو(ىنداً ):   في جميع النسخ( (2
 .3/350المقتضب للمبرد،         

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (شرط إلما)في األصل   ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (شرط إلما)في األصل   ( (4

 .(ب)  ما بين القوسين سقط من ( (5

 .فهو ثالثة أحرؼ:   في باقي النسخ( (6

 .313؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص45؛ المفصل للزمخشري، ص1/434الكتاب لسيبويو، :   ينظر( (7
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فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : فعؿ ماض، زيد: ، قاـ"قاـ زيد بؿ عمرو: "نحو قولؾ
ضراب، عمرو: بؿ معطوؼ ببؿ، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو، وىو مرفوع : حرؼ عطؼ وا 

: فعؿ ماض، زيد: نافية، قاـ: ، ما"ما قاـ زيد بؿ عمرك: "كبعد النفي نحك)وعالمة رفعو ضـ آخره، 
ضراب، عمرك: فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، بؿ معطكؼ ببؿ عمى : حرؼ عطؼ كا 

. (2)(زيد، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره
 

: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: فعؿ أمر، فاعمو: ، اضرب"اضرب زيدًا بؿ عمراً : "وبعد األمر نحو
حرؼ عطؼ : مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، بؿ: اضرب أنت، زيداً 
ضراب، عمراً  معطوؼ عمى زيد ببؿ، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو، وىو منصوب وعالمة : وا 
 .(3)نصبو فتح آخره

 
 

، "جاء زيد لكف عمرك: "كيقع بعد ااثبات، نحك قكلؾ)، (5)، وىو حرؼ استدراؾ(4)  لكفْ :كالثاني
عطؼ معناه االستدراؾ، : فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، لكف: فعؿ ماض، زيد: جاء

معطكؼ بمكف عمى زيد، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ : عمرك
 .(6)(آخره

 

                                                                                                                                                    

 : ينظر". وجهك البدُر، ال بل الشمس: ال لتوكيد اإلضراب بعد اإليجاب كقولو (بل)وتزاد قبلها : "  ورد عند ابن ىشاـ ما نصو( (1
 .1/131مغني اللبيب،          

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (2

 : ، ال"عمراً  ال تضرب زيداً بل: "  سقط من األصل مثاؿ بل بعد النهي، وقد ورد المثاؿ في باقي النسخ مع إعرابو على النحو التالي( (3
، تضرب          والمفعوؿ بو منصوب،  مفعوؿ بو،: فعل مضارع مجزـو بال الناىية، وعالمة جزمو سكوف آخره، زيداً : حرؼ نهي وجـز
 معطوؼ ببل، والمعطوؼ لو حكم المعطوؼ عليو وىو منصوب : حرؼ عطف وإضراب، عمراً : وعالمة نصبو فتح آخره، بل        
 .وعالمة نصبو فتح آخره        

: لالستدراؾ بعد النفي وال يجوز أف تدخل بعد واجب إال لترؾ قصة إلى قصة تامة، نحو قولك (أي لكن)وىي : "  يقوؿ المبرد( (4
 جاءني 
 ما : ومثلو: "وقد مثل سيبويو على لكن بقولو .1/150المقتضب، : ينظر". زيد لكن عبد اهلل لم يأت، وما جاءني زيد لكن عمرو        
مررت برجل صالح ولكن طالح، فهو : فإف قلت. بل مررت برجل صالح لكن طالح، أبدلت اآلخر من األوؿ فجرى مجراه في        
 محاؿ؛ 
 .1/435الكتاب،: ينظر". ألف لكن ال يتدارؾ بها بعد إيجاب        

 .(د)  من ىنا حّتى موضوع الحاؿ سقط في ( (5

 .  ما بين القوسين سقط من جميع النسخ( (6
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، تضرب: ، ال"ال تضرب زيدًا لكف عمراً : "ومثاليا بعد النيي فعؿ مضارع مجزـو بال : حرؼ نيي وجـز
: وجوبًا تقديره {ب 65}      فيو  ضمير مستتر: الناىية، وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعؿ تضرب

حرؼ عطؼ : لكف. مفعوؿ بتضرب وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره: تضرب أنت، زيداً 
معطوؼ بمكف عمى زيد، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو وىو منصوب وعالمة : واستدراؾ، عمراً 
. (1)نصبو فتح آخره

 
: (2) (العطؼ في األفعاؿ )
 

. كالعطؼ في الحركؼ يككف في األسماء كما تقدـ، كيككف في األفعاؿ) (3)
: فعؿ ماض، كفاعمو: مبتدأ كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، كقاـ: ، فزيد"زيد قاـ كقعد: "كقكلؾ

جممة فعمية في محؿ رفع : قاـ ىك، كجممة قاـ مف الفعؿ كالفاعؿ: ضمير مستتر فيو جكازان تقديره
. معطكؼ عمى قاـ: خبر لممبتدأ، كقعد

 
الىةى كىآتىكيٍا الزَّكىاةى : كمنو قكلو تعالى حرؼ شرط : عاطفة، إف: ، فإف، الفاء (4)فىًإف تىابيكٍا كىأىقىاميكٍا الصَّ

، تاب معطكؼ : فاعؿ بتابكا محمو الرفع، كأقامكا: فعؿ ماض في محؿ جـز فعؿ الشرط، كالكاك: كجـز
فعؿ ماض معطكؼ : مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كآتكا: عمى تابكا، الصالة
. (5)(مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره: عمى تابكا، الزكاة

                                                 

 : ، ما"ما قاـ زيد لكن عمرو" :مع إعرابو على النحو التالي (جػ)َو  (ب) سقط من األصل مثالها بعد النفي، وقد ورد المثاؿ في ( (1
 معطوؼ : حرؼ عطف واستدراؾ، عمرو: فاعل، والفاعل مرفوع وعالمة رفعو ضم آخره، لكن: فعل ماض، زيد: نافية، قاـ       
 .بلكن، والمعطوؼ لو حكم المعطوؼ عليو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضم آخره       

 .زيادة للتوضيح  ( (2

 والثاني ال وىي حرؼ عطف ونفي وتقع بعد " :على النحو التالي (جػ)َو  (ب)  سقط من األصل الحديث عن ال، وقد ورد في ( (3
 ضمير مستتر فيو وجوباً : فعل أمر، فاعلو: اضرب زيداً ال عمرًا، اضرب: األمر وبعد النداء وبعد اإليجاب، مثالها بعد األمر، نحو        
 معطوؼ بال : حرؼ عطف ونفي، عمراً : مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، ال: اضرب أنت، زيداً : تقديره        
 حرؼ : يا ابن أخي ال ابن عمي، يا: ومثالها بعد النداء. والمعطوؼ لو حكم المعطوؼ عليو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره        
مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور، وعالمة جره كسرة  : منادى مضاؼ، وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، أخي: نداء، ابن        

ومثالها  .مضاؼ إليو مجرور محلو الجر:         مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورىا اشتغاؿ محل اإلعراب بكسرة المناسبة، والياء
 بعد 

 حرؼ عطف : فاعل، والفاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة في آخره، ال: فعل ماض، زيد: قاـ زيد ال عمرو، قاـ: اإليجاب        
 ".معطوؼ بال، والمعطوؼ لو حكم المعطوؼ عليو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضم آخره: ونفي، عمي         

 .11، 9/5  التوبة، ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (5
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، يعني أّف حّتى في بعض المواضع تكوف حرؼ عطؼ تشارؾ في "كحٌتى في بعض المكاضع": قولو

نما يكوف حرؼ عطؼ بشرط  أف يكوف ما بعدىا بعضًا :(1)المعنى واإلعراب، وىي مف القسـ األوؿ، وا 
. مما قبميا، وأف يكوف غاية لو في شرؼ، أو دناءة، أو قوة، أو ضعؼ

 
فاعؿ، والفاعؿ مرفوع، وعالمة : فعؿ ماض، الناس: مات" مات الناُس حّتى األنبياءُ : "مثاؿ الشرؼ

معطوؼ عمى الناس، والمعطوؼ لو حكـ : ، األنبياء(2)(عطؼ)حرؼ : رفعو ضـ آخره، حّتى
بعض مف الناس وغاية ليـ في : المعطوؼ عميو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، فاألنبياء

. الشرؼ
 الوقاية، {أ66}     نوف: فعؿ ماض، ني، النوف: ، زار"زارني الناس حّتى الحجاموف: "ومثاؿ الدناءة

فاعؿ مؤخر، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : ، الناس(3)[في محؿ نصب]مفعوؿ بو مقدـ : والياء
معطوؼ بحّتى عمى الناس، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو وىو : حرؼ عطؼ، الحجاموف: حّتى

مرفوع، وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة 
. (4)(كالحٌجامكف بعض مف الناس، كىـ غاية في الدناءة)والتنويف في المفرد، 

فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة : فعؿ ماض، الحجاج: ، قدـ"قدـ الحجاج حّتى المشاة: "ومثاؿ الضعؼ
معطوؼ بحّتى عمى الحجاج، والمعطوؼ لو حكـ : حرؼ عطؼ، المشاة: رفعو ضـ آخره، حّتى

المعطوؼ عميو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، فالمشاة بعض مف الحجاج وىـ غاية ليـ في 
. الضعؼ
 

: وقاؿ بعضيـ جامعًا لمقوة والضعؼ
 

اًغرا-    16 ـٍ حٌتى اٍلكىمىاةى فىأىٍنتيـي     تىيىابيكنىنىا حٌتى بنىًينا األصى        الطويؿ (5)قىيىٍرناكي
                                                 

 .581؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص309؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص404المفصل للزمخشري، ص:   ينظر( (1

 .  وردت في حاشية األصل( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (4

.   البيت مجهوؿ القائل، وىو من الطويل( (5
. جمع كِمّي، وىو الشجاع المتكمي في سالحو؛ أي المتغطي، المتستر بالدرع: الكماة:         اللغة

المنصوب، على ضمير النصب في   (الكماة)، فقد عطف بحّتى (حّتى بنينا): ، وقولو(حّتى الكماة):         الشاىد في قولو
  (وبنين). ألف المعطوؼ مفرد، أي ليس جملة، وبعض المعطوؼ عليو، ومن جنسو، وىو غاية لو في القوة (قهرناكم)        

. الداؿ عليو، وىو غاية في النقص، والضعف لوصفو باألصاغر (تهابوننا)        معطوؼ بها على الضمير المنصوب في 
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حرؼ عطؼ، : مفعوؿ بو محمو النصب، حّتى: ضمير الفعؿ محمو الرفع، كـ: فعؿ ماض، نا: (1)قير

معطوؼ بحّتى والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، : الكماة
عاطفة، : وىـ الشجعاف واألبطاؿ، وىـ بعض لممقيوريف وىـ غاية ليـ في القوة، فأنتـ، الفاء: والكماة
فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ، والجممة في محؿ رفع خبر لممبتدأ وىو : ، تيابوننا(2)[في محؿ رفع]مبتدأ : أنتـ

عمى ضمير الميابيف كىك منصكب كعالمة نصبو )معطوؼ بحّتى : حرؼ عطؼ، بينينا: أنتـ، حّتى
الياء المكسكر ما قبميا، المفتكح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، كالنكف عكض 

  النوف لإلضافة {ب 66}       فحذفت بنيننا: وأصمو ،(3)(عف الحركة كالتنكيف في االسـ المفرد
كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو كىك منصكب كعالمة نصبو )نعت لمبنيف، : فبقي بنيف، األصاغر

حٌتى مىٍطمىًع :  نحو،(5)، واأللؼ لإلطالؽ، وفي بعض المواضع تكوف حّتى حرؼ نصب(4)(فتح آخره
، وفي بعض (7)(مجركر بحٌتى، كعالمة جره كسر آخره: حرؼ جر، مطمع: حٌتى)،  (6)اٍلفىٍجرً 

 :، نحو قوؿ الشاعر(8)المواضع تكوف حرؼ ابتداء تدخؿ عمى الجممة االسمية
 

ٌتى ماءي ًدجمةى أىٍشكىؿي    فىما زالىًت القىٍتمى تىميجُّ ًدماؤيىا    -   17     الطويؿ (9) ًبًدٍجمىةى حى
                                                                                                                                                    

؛ مغني  3/1210، البن مالك؛ شرح الكافية الشافية 3/181؛ ىمع الهوامع للسيوطي، 2/179شرح األشموني، :         ينظر
؛ ارتشاؼ الضرب ألبي  2/188 ـ،1973، بيروت، 2 ط،، دار المعرفة؛ الدرر اللوامع للشنقيطي1/146        اللبيب البن ىشاـ، 

ـ،   1986-ىػ1406لبناف، -، بيروت1عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، ط: حياف األندلسي، تحقيق        
عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، . ، تحقيق د؛ تذكرة النحاة لألندلسي310؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص2/647        

،  1ط
 .47صـ، 1986        بيروت، 

 .فعل وفاعل: قهرناكم (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .(جػ)َو  (ب) والمثبت في (محلو الرفع)في األصل   ( (2

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (4

 ، وذىب البصريوف إلى أنها تنصب (أف)تكوف حرؼ نصب، ينصب الفعل المضارع من غير تقدير  (حّتى)  ذىب الكوفيوف إلى أف ( (5
 .477اإلنصاؼ لألنباري، ص: ينظر. وتعرب ىي حرؼ جر (أف)المضارع بتقدير          

 . 97/5  القدر، ( (6

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (7

 .2/42؛ المقتضب للمبرد، 18-3/17الكتاب لسيبويو، :   ينظر( (8

.   البيت لجرير، وىو من الطويل( (9
. الذي تخالطو حمرة: الحمرة، واألشكل: من أشكل األمر إذا التبس، والشُّْكلة: أشكل. تقذؼ: تمج:        اللغة

. ما زالت القتلى تغيِّرر ماء دجلة من كثرة دمائهم حّتى صار أشكل:        المعنى
. فإف حّتى ىنا حرؼ ابتداء، سيتأنف بعدىا الكالـ بجملة اسمية، وما بعدىا جاء مرفوعاً  (حّتى ماء):        الشاىد في قولو
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مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره : مبتدأ مضاؼ، دجمة: حرؼ ابتداء، ماءُ : حّتى

خبر وىو مرفوع : الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ، فيو العجمة والعممية، أشكؿُ 
جممة اسمية مستأنفة ال محؿ ليا : وعالمة رفعو ضـ آخره، وجممة ماء دجمة أشكؿ مف المبتدأ والخبر

. ىو بياض مختمط بحمرة: مف اإلعراب، واألشكؿ
جاء زيد ثـّ عمرو إلى : ، نحو"عمى مرفكع رفعت- أم بيذه الحركؼ العشرة–فإف عطفت بيا ": قولو

ـٌ : أم بيذه الحركؼ العشرة عمى منصكب نصبت، نحك" أك عطفت بيا")آخرىا،  رأيت زيدان فعمران كث
ـٌ عمرك إلى : أك عطفت بيا عمى مخفكض خفضت نحك)(1)(عمران إلى آخرىا مررت بزيد كعمرك، ث

: فزيد)، (3)(زيد لـ يضرب كيخرج): ، وعمى مجزـو جزمت، وذلؾ في الفعؿ المضارع نحو(2)(آخرىا
، يضرب: مبتدأ كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، لـ فعؿ مضارع مجزـك بمـ : حرؼ نفي كجـز
يضرب ىك، : مستتر فيو جكازان، يعكد عمى زيد تقديره: كعالمة جزمو سككف آخره، كفاعؿ يضرب

يضرب، كالمعطكؼ لو حكـ  {أ 67 }        معطكؼ عمى : كيخرج كالجممة في محؿ رفع لممبتدأ
. المعطكؼ عميو، كىك مجزـك كعالمة جزمو سككف آخره

تىتَّقيكا: كمثالو قكلو تعالى ف تيٍؤًمنيكا كى ف:  الكاك (4)كىاً  األكؿ : حرؼ شرط يجـز فعميف: لالستئناؼ، كا 
، كعالمة جزمو حذؼ النكف نيابة عف : شرط، كالثاني جكاب، تؤمنكا فعؿ الشرط كىك مجزـك

معطكؼ عمى تؤمنكا، كالمعطكؼ لو حكـ : ضمير الفاعؿ محمو الرفع، تتقكا: السككف، كالكاك
فاعؿ يتقكا : المعطكؼ عميو، كىك مجزـك كعالمة جزمو حذؼ النكف، نيابة عف السككف، كالكاك

: وقد مثؿ ببعض األمثمة. (5)(محمو الرفع
 

.   وقد تقدـ إعراب ذلؾ"قاـ زيد كعمرك، كرأيت زيدان كعمران، كمررت بزيد كعمرك: نقكؿ ":بقولو
 

                                                                                                                                                    

 ؛ الخزانة للبغدادي،3/330؛ شرح األشموني، 570 ص1992، بيروت، 1يوسف عيد، دار الجيل، ط. ، شرح دالديواف:        ينظر
 ؛ مغني 186 كتاب الجمل في النحو، للفراىيدي، ص؛ الحيواف للجاحظ،1/248،  للسيوطي؛ ىمع الهوامع9/479       
؛ طبقات فحوؿ الشعراء للجمحي، شرح محمود محمد شاكر،  174؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد1/148اللبيب البن ىشاـ،        

 .5/300، (ت.د)، (ط.د)       دائرة المعارؼ للطباعة والنشر، 

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (1

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (2

 وعطفك : "قاؿ األشموني في شرحو.   ىذا من باب عطف الفعل على الفعل، ويشترط في ىذا النوع من العطف أف يتحدا في الزماف( (3
 .2/122شرح األشموني، : ينظر". الفعل على الفعل يصح بشرط اتحاد زمانيهما سواء اتحد نوعهما أو اختلف        

 .47/36  محمد، ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (5
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 :ولما فرغ مف العطؼ شرع في التوكيد فقاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *باب التككيد
 
 :(1) (تعريفو)
 
التوكيد تابع يقرر أمر المتبوع عمى ما ىو ": ، قاؿ ابف الحاجب(1)(تحقيؽ المعنى في النفس: التككيد)

 .(2)"عميو مف النسبة والشموؿ

                                                 

النفس، والعين، وكل، وأجمع، وتوابع  : التوكيد تابع للمؤكد في رفعو، ونصبو، وخفضو، وتعريفو، ويكوف بألفاظ معلومة وىي  *    
متن اآلجرومية،  : ينظر. قاـ زيد نفسو، ورأيت القـو كلَّهم، ومررت بالقـو أجمعين: تقوؿ. أكتع، وأبتع، وأبصع:         أجمع وىي

. 21        ص
 .زيادة لإليضاح  ( (1
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 :(3) (أقساـ التككيد)
 

، التوكيد (4)(رحمو اهلل تعالى)توكيد لفظي، وتوكيد معنوي، ولـ يذكر المصنؼ : والتوكيد عمى قسميف
 .المفظي

 
: (5) (التككيد المفظي)-   أ
 

 . في األسماء وفي األفعاؿ وفي الحروؼ(6)(كيككف)ىو تكرير المفظ، : التوكيد المفظي
 
فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو : فعؿ ماض، زيد: ، جاء"جاء زيد زيد": التوكيد المفظي (7)(مثاؿ)

توكيد لفظي لزيد، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، : ضـ آخره، زيد
: مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، زيدان : فعؿ كفاعؿ، زيدان : رأيت)، "ورأيت زيدًا زيداً "

تككيد لفظي، كالتككيد يتبع المؤكد في إعرابو، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كمررت بزيد، 
                                                                 .(8)(جار كمجركر متعمؽ بمررت كعالمة جره  كسر آخره: فعؿ كفاعؿ، بزيد: مررت

 {ب67}
 

ٌفان : (9) ومثمو ٌفان صى بُّؾى كىاٍلمىمىؾي صى اء رى جى فاعؿ : فعؿ ماض، رب: ، جاء(1)(عاطفة: الكاك)،  (10)كى
، (3)(محمو الجر)مضاؼ إليو : مضاؼ والكاؼ:  وعالمة رفعو ضـ آخره، ورب(2)(كىك مرفكع)

                                                                                                                                                    

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين جاء بعد تعريف ابن الحاجب في ( (1

 .2/336شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، :   ينظر( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (4

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (6

 .ومثالو في األسماء: (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (8

 .أي مثل التوكيد اللفظي  ( (9

عند ابن ىشاـ ىذه اآلية ليست من تأكيد االسم؛ ألنو جاء في  ىذه اآلية جاءت شاىداً على التوكيد اللفظي و،89/22  الفجر، ( (10
 التفسير أف معنى صفاً صفاً أنو تنزؿ مالئكة كلِّر 

الندى وبل الصدى،  قطر: ينظر. سماء فيصطفوف صفاً بعد صف محدقين بالجن واإلنس، والمراد بو التكرير وليس التوكيد        
 .329ص
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مضاؼ عمى ربؾ، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، : والممؾ
 .، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره(4)حاؿ مف الممؾ: صفاً 

 

توكيد لفظي :  الثاني(6)(كقاـ)فعؿ ماض، : ، فقاـ"قاـ قاـ زيد": (5)(كمثاؿ التككيد المفظي في الفعؿ)
. فاعؿ بقاـ األوؿ، وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره: لقاـ األوؿ، وزيد

: ومنو قوؿ الشاعر
 

                                الطويؿ (7)أىتاؾى أىتاؾى الالًحقكفى اٍحًبس اٍحًبس-        18
توكيد لفظي ألتاؾ األوؿ، :  محمو النصب، وأتاؾ الثاني(8)(مقدـ)مفعوؿ بو : فعؿ ماض، والكاؼ: أتى
فاعؿ بأتى األوؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة : ، الالحقوف(9)(مفعكؿ بو مقدـ محمو النصب: كالكاؼ)

كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في )، (10)(نيابة عف الضمة ألنو جمع مذكر سالـ)رفعو الواو 
ضمير مستتر فيو : ، وفاعمو(12)(مبني عمى الكسرة اللتقاء الساكنيف)فعؿ أمر : ، احبس(11)(المفرد

                                                                                                                                                    

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .والفاعل مرفوع: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .والمضاؼ إليو مجرور محلو الجر: (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 توكيد لفظي لصفاً، : صفاً : على النحو التالي (جػ)َو  (ب)  سقط من األصل إعراب صفاً الثانية، وقد ورد إعرابها في النسختين ( (4
 .والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره        

 .ومثالو في األفعاؿ: (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6

:   ىذا عجز بيت من الطويل، مجهوؿ القائل، وتماـ البيت( (7
                     فَأَْيَن إلى َأْيَن النَّجاُة بِبَػْغَلتي     َأتاَؾ أتاَؾ الالِحقوَف اْحِبِس اْحِبِس 

. علَّ الشاعر كاف فاراً من أعداء، أو مقصوداً من لص، فقاؿ ما قاؿ مخاطباً بغلتو لتجّد في السير، وليحملها على ذلك:         المعنى
 ىذا 

. ، أو مخاطباً نفسو إف قرأتو بفتح الكاؼ(أتاؾ)إف قرأتو بكسر الكاؼ في         
. فإف كالً من العبارتين تكرر اللفظ األوؿ بعينو، وىو من التوكيد اللفظي (احبس احبس): وقولو (أتاؾ أتاؾ):         الشاىد في قولو

 ؛ ارتشاؼ 327؛ شرح قطر الندى وبل الصدى البن ىشاـ، ص2/175؛ شرح األشموني، 3/99ىمع الهوامع للسيوطي، :         ينظر
 ؛ شرح 2/382؛ شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، 342؛ تذكرة النحاة لألندلسي، ص2/616الضرب لألندلسي،         
 3/72؛ الخصائص البن جنى، 3/214؛ شرح ابن عقيل، 2/642، البن مالكالكافية الشافية         

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (8

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (9

 .(جػ)  ما بين القوسين سقطت من ( (10

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقطت من ( (11

 فعل أمر مبني على السكوف حرؾ بالكسرة : ، واإلعراب ليس صحيحاً، والصواب ىو(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقطت من ( (12
 .اللتقاء الساكنين        
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ضمير مستتر : الحبس األكؿ، كفاعمو)، توكيد لفظي (1)(الثاني)احبس أنت، واحبس : وجوبًا تقديره
. (2)(احبس أنت: فيو كجكبان تقديره

 
: (3)ومثاؿ التوكيد المفظي في الحروؼ

 
ميَّ مىكىاًثقان كىعيييكدىا-   19 ذىٍت عى            الكامؿ (4) ً ال ال أبكحي بحبِّذ بىٍثنةى ًإنَّيا     أىخى

 
 وعالمة {أ 68}     مرفوع فعؿ مضارع : توكيد لفظي لال األولى، أبوح: حرؼ نفي، وال الثانية: ال

جار ومجرور متعمؽ : أبوح أنا، بحب: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: رفعو ضـ آخره، وفاعؿ أبوح
مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره : مضاؼ، بثنة: بأبوح، وعالمة جره كسر آخره، حب

حرؼ توكيد : الفتحة نيابة عف الكسرة؛ ألنو اسـ غير منصرؼ فيو التأنيث المفظي، والعممية، إنيا، إفّ 
فعؿ ماض، والتاء، : ، أخذ(6)اسميا، وجممة أخذت: ، والياء(5)(تنصب االسـ كترفع الخبر)ونصب 

جار ومجرور متعمؽ : (7)(عميٌ )أخذت ىي، : ضمير مستتر فيو جوازًا تقديره: عالمة التأنيث، فاعمو

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقطت من ( (2

 نعم : ومثالو في الحرؼ" :على النحو التالي (جػ)َو  (ب)  سقط من األصل مثاؿ للتوكيد اللفظي بالحروؼ، وقد ورد في النسختين ( (3
 فاعل، والفاعل مرفوع وعالمة رفعو ضم : فعل ماض، وزيد: توكيد لفظي لو، وجاء: حرؼ إيجاب، ونعم الثاني: نعم جاء زيد، نعم        
 ".آخره        

.   ىذا البيت من الكامل لجميل بثينة( (4
. جمع موثق وىو العهد: مواثقاً . ال أفشي، وال أظهر، وباح سره إذا أفشاه: ال أبوح:         اللغة

ال أفشي، وال أخبر أحداً بالحب الذي بيني وبين بثينة؛ ألنها أخذت علّي عهداً مؤكداً أالّ أبوح بحبها، وال أظهره، ويجب :         المعنى
 أف 

. أفي بعهدي لها        
. فإنو توكيد لفظي للحرؼ، والحرؼ حرؼ جواب، وال حاجة للفصل (ال ال):         الشاىد في قولو

 ؛ ىمع الهوامع للسيوطي، 79 ص،(ت.د)، القاىرة، (ط.د)حسين نصار، دار نصر للطباعة، .  جمع وتحقيق دالديواف،:         ينظر
 ؛ 5/159؛ خزانة األدب للبغدادي، 187ص ، البن ىشاـ؛ شرح قطر الندى3/304؛ أوضح المسالك البن ىشاـ، 3/144        
 ؛ شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، 2/366، الكافية الشافية البن مالك؛ شرح 2/216ارتشاؼ الضرب لألندلسي،         
        2/382. 

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقطت من ( (5

 وجملة أخذت من الفعل : "على النحو التالي (جػ)َو  (ب)من اإلعراب، وقد ورد في  (جملة أخذت)  سقطت من األصل محل ( (6
 ".والفاعل المستتر جملة فعلية محل رفع خبر إف        

 .مفعوؿ بو أوؿ مؤخر: علّي جار ومجرور في محل نصب مفعوؿ بو ثاف مقدـ، ومواثقاً : (جػ)َو  (ب)  في ( (7
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مفعوؿ بأخذت وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، وقد ذكر : بأخذت محمو الجر، مواثقاً 
.  التوكيد(1)(المصنؼ)

 
". التوكيد تابع لممؤكد في رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو: "بقولو

 
، "رأيت زيدًا نفسو":  نحو(2)(كنصبو)، "جاء زيد نفسو": يعني أف التوكيد يتبع المؤكد في رفعو نحو

 نحو (5) يعني أف التوكيد يتبع المؤكد في تعريفو(4)(تعريفو)، و "مررت بزيد نفسو":  نحو(3)(خفضو)و
 ."جاء زيد نفسو": نحو قولؾ

 
ٌما التككيد : اعمـ أف التككيد عمى قسميف) تككيد لفظي، كتككيد معنكم، كقد تقدـ التككيد المفظي، كا 

المعنكم فقد ذكر 
 

: (6) (التككيد المعنكم)  -ب
 .(7)("النفس، كالعيف، ككؿ، كأجمع، كتكابع أجمع: كيككف بألفاظ معمكمة، كىي: "بقكلو

ثبات الحقيقة، كرفع ): اعمـ أف التوكيد أيضًا عمى قسميف قسـ يككف لرفع الشبية كاالحتماؿ، كا 
  {ب 68}      أف يجيء جاء األمير، احتمؿ: جاء األمير نفسو، فإذا قمت:  نحو قولؾ(8)(المجاز

جاء األمير نفسو فقد أثبت : األمير نفسو، أو غالمو، أو رسولو، أو كتابو، أو جيشو، فإذا قمت
 .(9)الحقيقة، ورفعت المجاز، ورفعت الشبية واالحتماؿ، وُعمـ أف األمير جاء نفسو

 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 ولم يقل المصنف في تنكيره بناء على : "اآلتيعلى النحو  (جػ)َو  (ب)  سقط من األصل كالـ يتعلق بتوكيد النكرة وقد ورد في ( (5
 ينظر ". سرت يوماً كلو: مذىب البصريين، وىو أف النكرة ال تؤكد خالفاً للكوفيين فإنهم يؤكدوف النكرة إذا كانت محدودة، نحو         
 .3/334؛ أوضح المسالك البن ىشاـ، 362؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص2/386الكتاب لسيبويو، : في ىذه المسألة        

 .زيادة لإليضاح  ( (6

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (7

 .330شرح قطر الندى البن ىشاـ، ص:   ينظر( (8

 حيث أورد بعضاً من األمثلة من : (جػ)َو  (ب)أ سقطت من 72في ص" ة والشموؿطاحوقسم لإل"  الكالـ من ىنا وحّتى قولو ( (9
 .أف يعربها غير        
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فاعؿ، والفاعؿ : فعؿ ماض، األمير: ، جاء(1)(كمررت باألمير نفسو)رأيت األمير نفسو، : وتقوؿ
توكيد معنوي لألمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو : مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، نفسو

. (2) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وىي السيف، نفس
 

مفعوؿ بو وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، : فعؿ وفاعؿ، األمير: ورأيت األمير نفسو، رأيت
توكيد معنوي لألمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، : نفسو

. (3) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: نفسو، نفس
 

جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسر : فعؿ وفاعؿ، باألمير: مررت باألمير نفسو، مررت
آخره، نفسو، توكيد معنوي لألمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مجرور وعالمة جره كسر 

. (4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: آخره، نفس
 

ذا أردت تقوية التوكيد فاعؿ وىو مرفوع، : فعؿ ماض، األمير: جاء األمير نفسو عينو، جاء:  قمت(5)وا 
توكيد معنوي لألمير والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة : وعالمة رفعو ضـ آخره، نفسو

توكيد معنوي بعد توكيد : مضاؼ إليو محمو الجر، عينو: مضاؼ، والياء: رفعو ضـ آخره، نفس
: األمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وىي النوف، عينو، عيف

 .(6) [في محؿ جر]مضاؼ، والياء مضاؼ إليو 
 

مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : فعؿ وفاعؿ، األمير: ورأيت األمير نفسو عينو، رأيت
توكيد معنوي لألمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : آخره، نفسو
 توكيد {أ69}  معنوي بعد توكيد: ، عينو(7) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: آخره، نفس

                                                 

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 وحّده، أف تجمع بينهما بشرط أف تبدأ بالنفس، ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد،  (عين ونفس)  لك أف تؤكد بكل منهما ( (5
 .33شرح قطر الندى البن ىشاـ، ص: ينظر. جاء الزيداف أنفسهما: فنقوؿ. وجمعهما على وزف أفعل مع التثنية والجمع        

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (7
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مضاؼ، : األمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، عينو، عيف
. (1) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : والياء

 
جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره : فعؿ وفاعؿ، باألمير: ومررت باألمير نفسو عينو، مررت

توكيد معنوي لألمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مجرور وعالمة جره : كسر آخره، نفسو
توكيد معنوي بعد توكيد : ، عينو(2) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: كسر آخره، نفس

: مضاؼ، والياء: األمير، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، عيف
. مضاؼ إليو

 
فاعؿ، : فعؿ ماض، الزيداف: ، جاء"جاء الزيداف أنفُسيما عيُنيما": (3)(المثنى المذكر)وتقوؿ في 

والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو األلؼ نيابة عف الضمة ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف 
توكيد معنوي لزيد، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ : في المفرد، نفسو

توكيد لمزيداف، : ، عينيما(4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: آخره وىي السيف، نفسو
: مضاؼ، ىما: والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره وىي النوف، عيف

. (5) [في محؿ جر]مضاؼ إليو 
 

مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب : فعؿ وفاعؿ، الزيديف: ، رأيت"كرأيت الزيديف أنفسىييما أعينييما"
وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا، المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو مثنى، والنوف عوض 

توكيد معنوي لمزيديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو : عف الحركة والتنويف في المفرد، أنفسيما
 [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، وىي السيف، أنفس

وىو   {ب69} ،    توكيد معنوي بعد توكيد الزيديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو: ، أعينيما(6)
في ]مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور : مضاؼ، ىما: منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، عيف

. (7) [محؿ جر

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (5

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (7
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جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، بالزيديف: ، مررت"كمررت بالزيديف أنفًسيما أعيًنًيما"

وعالمة جره الياء المفتوح ما قبميا، المكسور ما بعدىا، نيابة عف الكسرة؛ ألنو مثنى، والنوف عوض 
توكيد لمزيديف والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور : عف الحركة والتنويف في المفرد، أنفسيما

توكيد معنوي بعد : مضاؼ إليو محميما الجر، أعينيما: مضاؼ، ىما: وعالمة جره كسر آخره، أنفس
: توكيد لمزيديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره وىي النوف، أعيف

. (1) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىما
 

فاعؿ، : فعؿ ماض، الزيدوف: ، جاء"جاء الزيدكف أنفسييـ أعينييـ": (2)(كمثاؿ جمع المذكر السالـ)
والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة 

توكيد معنوي لمزيدوف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة : والتنويف في المفرد، أنفسيـ
. (3) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىـ: رفعو ضـ آخره، عيف

 
مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة نصبو : فعؿ وفاعؿ، الزيديف: ، رأيت"كرأيت الزيديف أنفسىيـ أعينىيـ"

الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف 
توكيد معنوي لمزيديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو : الحركة والتنويف في المفرد، أنفسيـ

 محمو الجر، {أ 70}         مضاؼ إليو:  مضاؼ، ىـ: منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، أنفس
توكيد معنوي بعد توكيد لمزيديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو : أعينيـ

. (4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىـ: فتح آخره، أعيف
جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، بالزيديف: ، مررت"كمررت بالزيديف أنفًسيـ أعيًنًيـ"

وعالمة جره الياء المكسور ما قبميا، المفتوح ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف 
توكيد معنوي لمزيديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، : عوض عف الحركة والتنويف في المفرد، أنفسيـ

توكيد : مضاؼ إليو محمو الجر، أعينيـ: مضاؼ، ىـ: وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، أنفس
: معنوي بعد توكيد لمزيديف والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، أعيف

. (5) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىـ

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (1

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (5
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فاعؿ وىو مرفوع، وعالمة : عالمة التأنيث، ىند: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"كجاءت ىند نفسييا عينييا"

توكيد معنوي ليند، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو : رفعو ضـ آخره، نفسيا
توكيد معنوي بعد توكيد ليند، : مضاؼ إليو محمو الجر، وعينيا: مضاؼ، ىا: ضـ آخره، نفس

مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا: والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عيف
 .(1) [في محؿ جر]
 
مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : فعؿ وفاعؿ، ىنداً : ، رأيت"كرأيت ىندان نفسىيا عينىيا"

توكيد معنوي ليند، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : آخره، نفسيا
توكيد معنوي بعد توكيد ليند، والتوكيد يتبع : مضاؼ إليو محمو الجر، عينيا: مضاؼ، ىا: آخره، نفس

في محؿ ]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا: المؤكد في إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، عيف
 {ب 70}                                       .                                  (2) [جر

 
جار ومجرور وعالمة جره كسر آخره، : فعؿ وفاعؿ، بيند: ، مررت"كمررت بيند نفًسيا عيًنيا"

: توكيد معنوي ليند، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، نفس: نفسيا
توكيد معنوي بعد توكيد ليند، والتوكيد يتبع : ، عينيا(3) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا

في محؿ ]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا: المؤكد في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، عيف
. (4) [جر

 
فاعؿ، : عالمة التأنيث، الينداف: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"كجاءت الينداف أنفسييما أعينييما"

والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو األلؼ نيابة عف الضمة؛ ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف 
توكيد معنوي لمينداف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو : في المفرد، أنُفُسيما
توكيد معنوي بعد توكيد : ، أعينيما(5) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىما: ضـ آخره، أنفُس 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (5
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: مضاؼ، ىما: لمينداف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، أعيفُ 
. (2) [في محؿ جر] (1)(مجركر)مضاؼ إليو 

 
مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة : فعؿ وفاعؿ، الينديف: ، رأيت"كرأيت اليندىيف أنفيسىييما أىعيينىييما"

نصبو الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة 
توكيد معنوي لمينديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو : والتنويف في االسـ المفرد، أنفسيما

: ، أعينيما(3) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىما: منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، أنفَس 
توكيد معنوي بعد توكيد لمينديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح 

. (4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىما: آخره، أعيفَ 
 

جار ومجرور متعمؽ بمررت، : فعؿ وفاعؿ، بالينديف: ، مررت"كمررت بالينديف أنفًسيما أعيًنيما"
  {أ 71}      وعالمة جره الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو مثنى،

توكيد معنوي لمينديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، : والنوف عوض عف الحركة والتنويف، أنفسيما
: ، أعينيما(5) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىما: وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، أنفس

مجركر كعالمة جره كسر )توكيد معنوي بعد توكيد لمينديف، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو 
 .(7) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىما: ، أعيف(6)(آخره

 
فاعؿ، : عالمة التأنيث، اليندات: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"كجاءت اليندات أنفيسييف أعيينييف"

توكيد معنوي لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو : والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، أنفسيف
مجرور  (8)(كالمضاؼ إليو)مضاؼ إليو : مضاؼ، ىف: وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، أنفس

توكيد معنوي بعد توكيد لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو : ، أعينيف(9) [في محؿ جر]

                                                 

 .  ورد في حاشية األصل( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (5

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (7

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (8

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (9
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في محؿ ]مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور : مضاؼ، ىف: مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عيف
. (1) [جر

 
مفعوؿ بو وىو منصوب، وعالمة : فعؿ وفاعؿ، اليندات: ، رأيت"كرأيت اليندات أنفسىيف أعينىيف"

توكيد معنوي لميندات، والتوكيد يتبع : نصبو الكسرة نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مؤنث سالـ، أنفسيف
مضاؼ : المؤكد في إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره وىي السيف، أنفس، مضاؼ، ىف

توكيد معنوي بعد توكيد اليندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو : ، أعينيف(2) [في محؿ جر]إليو 
. (3) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، وىف: وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، أعيف

 
جار ومجرور متعمؽ بمررت : فعؿ وفاعؿ، باليندات: ، مررت"كمررت باليندات أنفًسيف أعيًنيف"

  {ب71}       توكيد معنوي لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في: وعالمة جره كسر آخره، أنفسيف
في ]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىف: ، وىو السيف، أنفس(4)(مجركر كعالمة جره كسر آخره)إعرابو وىو 
توكيد معنوي بعد توكيد لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مجرور : ، أعينيف(5) [محؿ جر

. (6) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىف: مجرور وعالمة جره كسر آخره، أعيف
 

فاعؿ مرفوع : عالمة التأنيث، والقبيمة: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"كجاءت القبيمةي نفسييا عينييا"
توكيد معنوي لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع : وعالمة رفعو ضـ آخره، نفسيا
توكيد معنوي : ، عينيا(7) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا: وعالمة رفعو ضـ آخره، أنفس

مضاؼ، : بعد توكيد لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، عيف
. (8) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : ىا

 
مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتح : فعؿ وفاعؿ، القبيمة: ، رأيت"كرأيت القبيمةى نفسىيا عينىيا"

توكيد معنوي لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : آخره، نفسيا
                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (4

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (5

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (7

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (8
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توكيد معنوي بعد توكيد لمقبيمة، وىو : ، عينيا(1) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا: آخره، نفس
. (2) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا: منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، عيف

 
جار ومجرور متعمؽ بمررت، : فعؿ وفاعؿ، بالقبيمة: ، مررت"مررت بالقبيمة نفًسيا نفسيا عيًنيا"

توكيد معنوي لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور : وعالمة جره كسر آخره، نفسيا
توكيد معنوي بعد : ، عينيا(3) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا: وعالمة جره كسر آخره، نفس

: بعد توكيد لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، عيف
  {أ 72}            .                                  (4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىا
 
 

. (6)بكؿ ، وأجمع، وتوابع أجمع:  وىو الذي يكوف لإلحاطة والشموؿ، يكوف(5)القسـ الثاني
 
 
. (8)(يصح قياـ الحكـ ببعضيا)، (7)(اعمـ أف كؿ ال يؤكد بو إال فيما لو أجزاء)
 

جاء زيد : جاء بعض القوـ، وال يصح أف يقاؿ: ؛ ألنو يصح أف نقوؿ(9)[كمُّيـ]جاء القـو : نحو قولؾ
 .(10)(فكؿ لإلحاطة كالشمكؿ)جاء بعضو، : كمو؛ ألنو ال يصح أف يقاؿ

 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 145القسم األوؿ يكوف لرفع الشبهة واالحتماؿ وقد تقدـ ص  ( (5

 : رِْدٌؼ ألجمع واألنثى كتعاء، وأبصع: وأكتع. 611ارتشاؼ الضرب لألندلسي، ص: ينظر. أكتع، أبصع، أبتع:   توابع أجمع ىي ( (6
 ، 2/96، َو 13/20 ، مادة كتع لساف العرب،: ينظر. كلمة يؤكد بها واألنثى منها بتعاء: كلمة يؤكد بها واألنثى بصعاء، وأبتع        
 .2/14 مادة بصع، َو مادة بتع         

 : ينظر. أف يكوف متجزئاً بذاتو أو بعاملو: أف يكوف المؤكد بها غير مثنى، وىو المفرد والجمع، والثاني: أحدىا:   يؤكد بها بشروط( (7
 .330؛ شرح قطر الندى البن ىشاـ، ص2/122شرح التصريح للشيخ خالد األزىري،         

 .(يصح تعريف مطلق الحكم): (ب)  في ( (8

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من األصل والمثبت ( (9

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (10
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فاعؿ كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ : فعؿ ماض، القـك: ، جاء"جاء القـك كمُّيـ: "(1)(قكلؾ)كى )
، كالتككيد يتبع المؤكد في إعرابو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ : آخره، كمُّيـ، كؿُّ  تككيد معنكم لمقـك

. (2) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىـ: آخره، كؿُّ 
 

: مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كؿ: فعؿ كفاعؿ، القـك: رأيت" كرأيت القكـى كمَّيـ"
، كالتككيد يتبع المؤكد في إعرابو، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، كؿ : تككيد، معنكم لمقـك

. (3) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىـ
 

جار كمجركر متعمؽ بمررت، كعالمة جره كسر : فعؿ كفاعؿ، بالقـك: ، مررت"كمررت بالقـك كمِّذيـ"
تككيد معنكم لمقـك كالتككيد يتبع المؤكد في إعرابو كىك مجركر كعالمة جره كسر : آخره، كمِّذيـ
. (5)((4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، ىـ: آخره، كؿ

 
ذا أيريد تقكية التككيد أيتي)  : نحو(7)بأجمع وتوابع أجمع (6)(كا 
 
فاعؿ، والفاعؿ : فعؿ ماض، القوـ: جاء(8)، "جاء القـك كمُّيـ أجمعكف أكتعكف أبصعكف أبتعكف"

توكيد معنوي لمقـو والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو، وىو مرفوع : مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كمُّيـ
توكيد معنوي بعد توكيد : مضاؼ إليو محمو الجر، أجمعوف: مضاؼ، ىـ: وعالمة رفعو ضـ آخره، كؿ

لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع 
 توكيد معنوي بعد  {ب 72} : أبصعوف مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد،

توكيد لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو 
                                                 

 .  ورد في حاشية األصل( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (5

 .وتؤكد بعد كل بأجمع وتوابعو: العبارة (جػ)َو  (ب)  في ( (6

  جاؤوا بأبصع وأكتع وأتبع إتباعاً ألجمع ألنهم عدلوا عن إعادة جميع حروؼ أجمع إلى إعادة بعضها، وىو العين، تحامياً من ( (7
 اإلحالة 
أكتع مأخوذ من تكتع الجلد أي تقبض  ): ، يقوؿ السيوطي2/96لساف العرب البن منظور، : ينظر. بتكرير الحروؼ كّلها        

أي ال تردى وفيو معنى   (متى تكرع وال تبصع):         والتقبض فيو معنى التجمع، وأبصع وىو بالصاد المهملة على المشهور من قولهم
 .3/141ىمع الهوامع للسيوطي، : ينظر. (والبتع طوؿ العنق.         الغاية

 .(جػ)َو  (ب)  الكالـ من ىنا وحّتى بداية موضوع البدؿ ساقط من ( (8
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توكيد معنوي بعد توكيد : عوفبتجمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد، أ
لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة عف الضمة؛ ألنو جمع 

. مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في االسـ المفرد
 

: فعؿ وفاعؿ، القوـ: ، رأيت"رأيت القـك كمَّيـ أجمعيف أكتعيف أبصعيف أبتعيف": ومثمو في النصب
توكيد معنوي لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في : مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، كمَّيـ

، (1) [في محؿ جر]   مضاؼ إليو : مضاؼ، ىـ: إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، كؿ
توكيد معنوي بعد توكيد لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو : أجمعيف

الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف 
توكيد معنوي بعد توكيد لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو : الحركة والتنويف في المفرد، أكتعيف

منصوب وعالمة نصبو الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر 
توكيد معنوي بعد توكيد لمقوـ، والتوكيد : سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد، أبصعيف

يتبع المؤكد في إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف 
:  عف الحركة والتنويف في المفرد، أبتعيف {أ 73}    الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ والنوف عوض

توكيد معنوي بعد توكيد لمقـو والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو منصوب وعالمة نصبو الياء 
المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة 

. والتنويف في المفرد
 

: فعؿ وفاعؿ، بالقوـ: ، مررت"مررت بالقـك كمِّذيـ أجمعيف أكتعيف أبصعيف أبتعيف": ومثمو في المجرور
توكيد معنوي لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد : جار ومجرور متعمؽ بمررت وعالمة جره كسر آخره، كمِّيـ

: مضاؼ إليو محمو الجر، أجمعيف: مضاؼ، ىـ: في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، كؿ
توكيد معنوي بعد توكيد لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره الياء المكسور 
ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف 

توكيد معنوي بعد توكيد لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور وعالمة : في المفرد، أكتعيف
جره الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض 

توكيد معنوي بعد توكيد لمقوـ، والتوكيد يتبع المؤكد في : عف الحركة والتنويف في المفرد، أبصعيف
إعرابو وىو مجرور وعالمة جره الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة عف الكسرة؛ ألنو جمع 

توكيد معنوي بعد توكيد لمقوـ، : مذكر سالـ والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد، أبتعيف

                                                 

 .والمثبت من المحقق (محلو الجر)في األصل   ( (1
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والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره الياء المكسور ما قبميا المفتوح ما بعدىا نيابة 
                              .      عف الكسرة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد

 {ب 73} 
 

. (1)وىذه األلفاظ كّميا بمعنى أجمع
 

فاعؿ، والفاعؿ مرفوع : فعؿ ماض، الجيش: ، جاء"جاء الجيش كمُّو أجمعي أكتعي أبصعي أبتعي  ":وتقوؿ
توكيد معنوي لمجيش، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة : وعالمة رفعو ضـ آخره، كّمو

توكيد معنوي بعد توكيد : ، أجمع(2) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: رفعو ضـ آخره، كؿ
توكيد معنوي بعد : لمجيش، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، أكتع

توكيد : توكيد لمجيش، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، أبصع
: معنوي بعد توكيد لمجيش، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، أبتع
. توكيد معنوي بعد توكيد لمجيش والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره

 
: عالمة التأنيث، القبيمة: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"كجاءت القبيمة كمُّيا جمعاءي كتعاءي بصعاءي بتعاءي "

توكيد معنوي لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في : فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كمُّيا
: مضاؼ إليو محمو الجر، جمعاء: مضاؼ، والياء: إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كؿّ 

توكيد معنوي بعد توكيد لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، 
 لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو (3)(بعد تككيد)توكيد معنوي : كتعاء

 لمقبيمة والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع (4)(بعد تككيد)توكيد معنوي : ضـ آخره، بصعاء
 لمقبيمة، والتوكيد يتبع المؤكد {أ 74}       توكيد معنوي بعد توكيد: بتعاء  وعالمة رفعو ضـ آخره،

. في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره
 

معي كيتعي بصعي بتعي " : عالمة التأنيث، اليندات: فعؿ ماض، والتاء: ، جاء"كجاءت اليندات كمُّيف جي
توكيد معنوي لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في : فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كّميف

                                                 

  .13/20 ،مادة بصع لساف العرب البن منظور،:   ينظر( (1

 .والمثبت من المحقق (محلو الجر)في األصل   ( (2

 .  ما بين القوسين ورد في ىامش األصل( (3

 .  ما بين القوسين ورد في ىامش األصل( (4
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، (1) [في محؿ جر]    مضاؼ إليو : مضاؼ، ىف: إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كؿّ 
توكيد معنوي بعد توكيد لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ : ُجمعُ 

 لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة (2)(بعد تككيد)توكيد معنوي : آخره، ُكتعُ 
 لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو (3)(بعد تككيد)توكيد معنوي : رفعو ضـ آخره، ُبصعُ 

توكيد معنوي بعد توكيد لميندات، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو : مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، ُبتعُ 
. وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره

 
ـٍ أىٍجمىعيكفى  :قولو تعالى ومنو ًئكىةي كيمُّيي دى اٍلمىالى : فعؿ ماض، المالئكة: عاطفة، سجد: ، الفاء (4)فىسىجى

توكيد معنوي لممالئكة، والتوكيد يتبع المؤكد في : فاعؿ والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كّميـ
: مضاؼ إليو محمو الجر، أجمعوف: مضاؼ، ىـ: إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، كؿ

توكيد معنوي بعد توكيد لممالئكة، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابو وىو مرفوع وعالمة رفعو الواو نيابة 
. عف الضمة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد

 
ّما جمعاء ففيو ألؼ التأنيث الممدودة،  ّما أجمع فغير منصرؼ لمتعريؼ المقدر، والوزف في أجمع، وا  وا 

ّما جمع ففييا العدؿ والتعريؼ، وأجمعوف الواو رفعًا وبالياء نصبًا وجراً    {ب 74}    .وا 
 

 :ولما فرغ مف التوكيد شرع في البدؿ فقاؿ
 
 
 
 

* باب البدؿ
 

 :(5) (تعريفو-  )1

                                                 

 .والمثبت من المحقق (محلو الجر)في األصل   ( (1

 .  ما بين القوسين ورد في ىامش األصل( (2

 .  ما بين القوسين ورد في ىامش األصل( (3

 .38/73  ص، ( (4

بدؿ الشيء من الشيء، وبدؿ البعض من الكل،  : إذا أبدؿ اسم من اسم أو فعل من فعل تبعو في جميع إعرابو، وىو أربعة اقساـ   *   
أردت أف  )قاـ زيد أخوؾ، وأكلت الرغيف ثلثو، ونفعني زيد علمو، ورأيت زيداً الفرس :        وبدؿ االشتماؿ، وبدؿ الغلط، نحو قولك
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: (1) (المعنى المغكم)-  أ

 
. (2)(قكلو البدؿ معناه العكض كالخمؼ)

 
: (3) (المعنى االصطالحي)-  ب
 

.  بال واسطة(4)[في الحكـ]ىو التابع المقصود : واصطالحاً 
 

. (6)"ىك التابع المقصكد بالحكـ بال كاسطة بينو كبيف متبكعو" (5)البدؿ: قاؿ ابف مالؾ
 

". إذا أبدؿ اسـ مف اسـ: " بقولو(7)(كعٌرفو المصنؼ)
 

فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، : فعؿ ماض، زيد: جاء)، "جاء زيد أخوؾ": نحو
بدؿ مف زيد، كالبدؿ يتبع المبدىؿى منو في إعرابو كىك مرفكع كعالمة رفعو الكاك نيابة عف : أخكؾ

 .(8)(مضاؼ إليو محمو الجر: مضاؼ، كالكاؼ: الفتحة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، أخك
 (9) (بدؿ فعؿ مف فعؿ)
 
 "كفعؿ مف فعؿ"
 

                                                                                                                                                    

 .22متن اآلجرومية، ص: ينظر. (الفرس فغلطت فابدلت زيداً منو:        تقوؿ

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .، وىو المعنى اللغوي للبدؿ(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .  سقطت من األصل( (4

 ؛ شرح األشموني، 3/147ىمع الهوامع للسيوطي، : ينظر.   ىذا اصطالح البصريين، وإّما الكوفيوف فيسمونو الترجمة والتبيين( (5
 .2/155؛ شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزىري، 2/125       

 .3/274شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، :   ينظر( (6

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (8

 .زيادة لإليضاح  ( (9
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مىف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى يىٍمؽى أىثىإٌما: نحو قولو تعالى األوؿ شرط والثاني : اسـ شرط يجـز فعميف: ، مف (1)كى
فعؿ الشرط وىو مجزوـ وعالمة جزمو سكوف آخره، وفاعمو ضمير مستتر فيو جوازًا : جواب، يفعؿ

جواب الشرط وىو مجزـو : مفعوؿ بيفعؿ محمو النصب؛ ألنو اسـ إشارة، ويمؽ: ، ذلؾ(ىو)تقديره 
فعؿ مضارع،بدؿ مف يمؽ، والبدؿ : وعالمة جزمو حذؼ آخره وىو األلؼ نيابة عف السكوف، يضاعؼ

فعؿ مضارع مبني لما : يتبع المبَدؿ منو في إعرابو، وىو مجزوـ وعالمة جزمو سكوف آخره، ويضاعؼ
نائب عف الفاعؿ وىو مرفوع : جار ومجرور متعمؽ بيضاعؼ محمو الجر، العذاب: لـ يسـ فاعمو، لو

. وعالمة رفعو ضـ آخره
 

: (2) (أقساـ البدؿ-   )2
 

 {أ 75}                 .                                        "كىك عمى أربعة أقساـ": قولو
 

بدؿ الشيء مف الشيء، وبدؿ البعض مف الكؿ، وبدؿ االشتماؿ، : (3)(أم البدؿ عمى أربعة أقساـ)
. وبدؿ الغمط

 
، "أكمت الرغيؼ ثمثو: "، كبدؿ البعض مف الكؿ"قاـ زيد أخكؾ: "كبدؿ الشيء مف الشيء نحك قكلؾ)

. (4)("الفرس-رأيت زيدان : "، كبدؿ الغمط"نفعني زيد عممو: "كبدؿ االشتماؿ
 
 
 :(5) (بدؿ المطابؽ)  - أ
 
بدؿ الشيء مف الشيء ويسمى بدؿ الكؿ مف الكؿ، ويسمى بدؿ :  أّف البدؿ عمى أربعة أقساـ(1)(اعمـ)

، "جاء زيٌد أخوؾ": ، نحو قولؾ(3)(البدؿ صادقان عمى كؿ المبدؿ منو) أّف يكوف (2)(فيك)بدؿ المطابؽ 
                                                 

 وإعرابو  (يلق)بدؿ من : (يضاعف)، وىي من باب الفعل من الفعل، وَ (جػ)َو  (ب)واآلية سقطت من . 25/68  الفرقاف، ( (1
 ُيضّعف َو  (69)، وقرئت اآلية (آثإّما)مكاف  (أيإّما) ، وقرأ ابن مسعود 253شرح ابن عقيل، ص: ينظر. بإعرابو، وىو الجـز        
 ؛ معاني 3/300الكشاؼ للزمخشري، : ينظر. ُنضعِّرف لو من العذاب بالنوف ونصب العذاب، وقرئ على االستئناؼ أو على الحاؿ        
 .2/273القرآف للفراء،         

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (4

 .زيادة لإليضاح  ( (5
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فاعؿ، والفاعؿ مرفوع : فعؿ ماض، زيد: جاء. "كمررت بزيدو أخيؾ"، "كرأيت زيدان أخاؾ"، "أخوؾ
بدؿ الكؿ مف الكؿ مف زيد، والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو وىو : وعالمة رفعو ضـ آخره، أخوؾ

، (5)(مضاؼ: ألنو مف األسماء الخمسة، أخكؾ)؛ (4)(نيابة عف الضمة)مرفوع وعالمة رفعو الواو 
. (7) [في محؿ جر] (6)(إليو)مضاؼ : والكاؼ

 
، ًصرىاطى الًَّذيفى : ومنو قولو تعالى ـى رىاطى الميستىًقي فعؿ دعاء يتعدى لمفعوليف، :  اىد، (8)اىًدنىػػػػا الصِّذ

: ، الصراط(9)[منصكب المحؿ]مفعوؿ بو أوؿ : اىد أنت، نا: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: فاعمو
نعت لمصراط، كالنعت يتبع : المستقيـ)، (10)(كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره)مفعوؿ ثاف، 

بدؿ الكؿ مف الكؿ، مف : ، صراط الذيف(11)(المنعكت في إعرابو كىك منصكب بالفتحة الظاىرة
مضاؼ، : الصراط، والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، صراط

كمف عإلٌمات البدؿ أف يحؿ محؿ المبدؿ )؛ ألنو اسـ موصوؿ (12) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : الذيف
. (13)(منو
 
: (14) (بدؿ البعض مف كؿ)  - ب
 

 :(1)(كقد مثمو بقكلو)، (15)  بدؿ البعض مف الكؿ، وىو أف يكوف المبدؿ بعض المبدؿ منو:الثاني
مفعوؿ بو وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، : فعؿ وفاعؿ، الرغيؼ: ، أكمت"أكمت الرغيؼى ثيميثىوي "

                                                                                                                                                    

 .يعني: (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .وىو: (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .(يكوف مدلولو مدلوؿ األوؿ): تعريف ىذا النوع من البدؿ كاآلتي (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(جػ)  ما بين القوسين سقط من ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (5

 .(ب)  سقطت من ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (7

 .1/49إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويو، : ينظر. بالسين (الصراط)، قرأ ابن كثير 1/6  الفاتحة، ( (8

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب) األصل   في( (9

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (10

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (11

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (12

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (13

 .زيادة لإليضاح  ( (14

 .2/398شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، : ينظر. بدؿ البعض جزء األوؿ:   أي( (15
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  وىو {ب 75}      بدؿ البعض مف الكؿ مف الرغيؼ، والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو: ثمثو
 .(2) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، ثمثَ 

 
مىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبىٍيًت مىًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيالن : ومنو قولو تعالى ًلٌمًو عى : استئنافية، هلل: ، الواو (3)كى

جار ومجرور في محؿ نصب عمى الحاؿ مف : جار ومجرور في محؿ رفع خبر مقدـ، عمى الناس
مبتدأ مؤخر وىو مرفوع وعالمة : حج. (4)(متعمؽ بمحذكؼ تقديره كائف أك استقر)الضمير المستتر 

مضاؼ إليو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، مف اسـ : مضاؼ، البيت: رفعو ضـ آخره، حج
، بدؿ البعض مف الكؿ مف الناس، والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو (5) [في محؿ جر]موصوؿ في 
فعؿ ماض، فاعمو ضمير مستتر فيو جوازًا تقديره ىو، : ، استطاع(6) [في محؿ جر]وىو مجرور 

جار ومجرور : حج البيت هلل عمى الناس ِمَف الذي استطاع، إليو: صمة مف الموصوؿ تقديره: والجممة
. مفعوؿ باستطاع وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: سبيالً . (7) [في محؿ جر]متعمؽ باستطاع 

 
: (8) (بدؿ االشتماؿ) -  جػ
 
نما يكوف معنى (10)بدؿ االشتماؿ:  (9)[كالثالث] ، وىو أف ال يكوف البدؿ بعض مف المبدؿ منو، وا 
  وقد مثمو (11)(فيو)
 

                                                                                                                                                    

 .نحو قولك: (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (2

 ؛ 2/251 البقرة، َوَلْوالَ َدْفُع الّلِو النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعضٍ : استدؿ بقولو تعالى (جػ)َو  (ب)وفي النسختين . 3/97  آؿ عمراف، ( (3
 .22/40الحج،         

 .  ما بين القوسين ورد في حاشية األصل( (4

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (5

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (7

 .زيادة لإليضاح  ( (8

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في .   سقطت من األصل( (9

  معنى االشتماؿ أف يكوف معنى الكالـ األوؿ داالً على الثاني، وسمي بدؿ االشتماؿ الشتماؿ الفعل المسند إلى المبدؿ منو على ( (10
 البدؿ 
 وىو مسند إلى زيد ال يكتفى بو من جهة المعنى؛ ألنو لم يعجبك لحمو " أعجبني زيد حسنو: "ليفيد ويتّم؛ ألف اإلعجاب في قولك       
 .2/398؛ شرح كافية بن الحاجب لالستراباذي، 112شرح اللمع للواسطي، ص: ينظر. ودمو بل لمعنى فيو        

 .في المبدؿ منو: (جػ)َو  (ب)  في ( (11
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مفعوؿ بو محمو النصب، : نوف الوقاية، والياء: فعؿ ماض، ني، النوف: ، نفع"نفعني زيد عممو": بقولو
بدؿ مف زيد، كالبدؿ يتبع المبدؿ : عممو)، وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، (1)(مؤخر)فاعؿ : زيد

مضاؼ إليو : مضاؼ، والياء: ، عمـ(2)(المبدؿ منو في إعرابو، كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره
 .ينفعني عمـ زيد: ومف عإلّمات البدؿ أف يحؿ محؿ المبدؿ منو، فتقوؿ. (3) [في محؿ جر]
 
 

رىاـً ًقتىاؿو ًفيوً : ومنو قولو تعالى : يسأؿ)فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ، : ، يسألونؾ (4)يىٍسأىليكنىؾى عىًف الشٍَّيًر اٍلحى
بو  {أ 76 }مفعكؿ : عالمة رفع،  كالكاؼ: فاعؿ محمو الرفع، كالنكف: فعؿ مضارع، كالكاك: يسأؿ)

: جار ومجرور متعمؽ بيسأؿ وعالمة جره كسر آخره، والحراـ: ، عف الشير(5)(محمو النصب
 في إعرابو، وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، (7)(كالصفة تتبع المكصكؼ)لمشير،  (6)(صفة)

بدؿ اشتماؿ مف الشير، والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو وىو مجرور وعالمة جره كسر آخره، : قتاؿ
 .(8) [في محؿ جر]جار ومجرور متعمؽ بقتاؿ : فيو
 
 
 

نما ماؿ (9) بدؿ الغمط:كالرابع ، وىو أف ال يكوف البدؿ بعضًا مف المبدؿ منو وال كّمو وال مضافًا فيو وا 
وقد مثمو  . المساف إليو

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .(جػ)  ما بين القوسين سقط من ( (2

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .2/217  البقرة، ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقطت من ( (5

 .نعت: (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .والنعت يتبع المنعوت: (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (8

 إّما بَُداء، وىو أف تذكر المبدؿ منو عن قصد وتعمد ثّم توىم أنك غالط، لكوف الثاني :   ذكر النحاة أف بدؿ الغلط على ثالثة أقساـ( (9

" جاءني حمار: "وإّما غلط صريح محقق كقولك". ىند نجم، بدره شمس: "أجنبياً، وشرطو أف يرتقي من األدنى لألعلى، كقولك        
 فسبق 
 وإّما نسياف، وىو أف تعتمد ذكر ما ىو غلط، وال يسبقك لسانك إلى ذكره ". حمار: "ثّم تداركت الغلط فقلت" رجل"لسانك إلى         
فبدؿ الغلط متعلق بسبب اللساف ال نسياف، في حين بدؿ النسياف  .لكن تنسى المقصود، ثّم بعد ذلك تتداركو بذكر المقصود        
 يتعلق 
  ؛ شرح كافية ابن الحاجب3/126حاشية الصباف على شرح األشموني، : ينظر. بنسياف القلب للمقصود فيقصده بعد التذكر        

 .2/399 ،        لالسترآباذي
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مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : فعؿ وفاعؿ، زيداً : ، رأيت"رأيت زيدان الفرس: نحك": بقولو
 ثـّ رجعت إلى ما كنت أردت "أردت أف تقوؿ الفرس فغمطت فأبدلت زيدًا منو"بدؿ غمط، : آخره، الفرس

نما يقع في الكالـ الحطيط، واألحسف أف (1)مف ذكر الفرس، وبدؿ الغمط ال يقع في فصيح الكالـ ، وا 
  (2)رأيت زيدًا بؿ الفرس، ويسمى اإلضراب: يؤتى معو ببؿ، فتقوؿ

 

 .(4)(: في منصكباتيا، فقاؿ(3)كلما فرغ مف مرفكعات األسماء شرع)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* باب منصكبات األسماء
 

. المنصوبات جمع منصوب، والمنصوب ىو ما دخؿ عميو عامؿ النصب، وقد ذكر المنصوبات
 

 "المنصكبات خمسة عشر": بقولو
 

                                                 

 ومثل ىذا البدؿ ال يكوف في القرآف، وال في شعر؛ ألف القرآف أنزلو من ال يجوز عليو : "  يقوؿ الواسطي الضرير( (1
 .112شرح اللمع في النحو، ص: ينظر". النسياف والغلط، والشاعر ال يَػْعَمُل قصيدة حّتى ينظر فيها        

 شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، : ينظر". بلْ "  ألنو إذا وقع الغلط في كالـ، فحّقو اإلضراب عن األوؿ المغلوط فيو بػِ ( (2
        2/399. 

 .شرع رحمو اهلل: (ب)  في ( (3

يالحظ أف المصنف قد أدخل التوابع في باب مرفوعات السماء وحق التوابع أف تأتي الحقة لجميع مباحث النحو، فال يجوز   ( (4
 .والمجرورات كالمنصوبات وغيرىا المرفوعات تتبع ألنها ؛إلحاقها إلى المرفوعات
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: فعؿ كفاعؿ، زيدان : ضربت)ضربت زيدًا، : نحو" كىي المفعكؿ بو": (1)(كقد عدَّىا إجماالن بقكلو)
. (2)(مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره

 
. ضربُت ضرباً : والمصدر، نحو

 
 .(4)(الجمعة)جاء زيد يـو :  ظرؼ الزماف، نحو:(3)(كالثالث)

 .ماـ زيدأصميت :   ظرؼ المكاف، نحو:كالرابع
 

 .جاء زيد راكباً :   الحاؿ، نحو:كالخامس
 

 .طاب محمد نفساً :   التمييز، نحو:كالسادس
 

 .قاـ القوـُ إاّل زيداً :   المستثنى، نحو:كالسابع
 

 .ال رجَؿ في الدار:   اسـ ال، نحو:كالثامف
 

 .يا زيد:   المنادى، نحو:كالتاسع
 

 . كاف زيٌد قائماً : ، نحو(5)[كأخكاتيا]  خبر كاف :كالعاشر
 

 .إف زيدًا قائـٌ : ، نحو(6)[كأخكاتيا]  اسـ إف :كالحادم عشر
 

 .قاـ زيٌد إجالاًل لعمرو:   المفعوؿ مف أجمو، نحو:كالثاني عشر
                                                 

المفعوؿ بو، والمصدر، وظرؼ الزماف، وظرؼ المكاف، والحاؿ، والتمييز، والمستثنى، واسم ال،  : المنصوبات خمسة عشر وىي   *    
النعت،  :         والمنادى، والمفعوؿ من أجلو، والمفعوؿ معو، وخبر كاف وأخواتها، واسم إف وأخواتها، والتابع للمنصوب وىو أربعة أشياء

 .22متن اآلجرومية، ص: ينظر.          والعطف، والتوكيد، والبدؿ

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (2

 .(جػ)َو  (ب)، وقد سقطت األرقاـ حّتى الرابع عشر من (جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (3

 .الخميس: (ب)  في ( (4

 .(جػ)َو  (ب) والمثبت في   سقطت من األصل( (5

 .(جػ)َو  (ب) والمثبت في   سقطت من األصل( (6
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 .جاء األمير والجيش: ، نحو(1)(المفعكؿ معو)  :كالثالث عشر

 
. النعت، والعطؼ، والتوكيد، والبدؿ:   التابع لممنصوب أربعة أشياء:كالرابع عشر

رأيت زيدًا نفسو، : ، نحو(4)(كالتككيد)رأيت زيدًا وعمرًا، : (3)(كالعطؼ)، (2)رأيت زيدًا العاقؿ: نحو
. (5)(رأيت زيدان أخاؾ): والبدؿ، نحو
 

ـّ لما ذكرىا في  (6)(كاعمـ أف المصنؼ قد ذكر في الترجمة) أف المنصوبات خمسة عشر، ث
، أو (9)خبر ما وال الحجازيتيف:  الذي تركو فييا(8)(يقاؿ) ذكرىا أربعة عشر، ويمكف أف ،(7)(ااعراب)

ـّ ذكرىا تفصياًل، وبوب لكؿ واحدًا منيا بابًا، وبدأ . (10)أو مفعوؿ ظننت وقد ذكر المصنؼ إجمااًل، ث
: بباب المفعوؿ بو؛ ألنو األصؿ في المنصوبات فقاؿ

 
 *باب المفعكؿ بو

 
 :(11) (تعريفو-  )1

                                                 

 .(جػ)  طمست في ( (1

 .  ىذا مثاؿ النعت( (2

 .(جػ)  طمست في ( (3

 .(جػ)  طمست في ( (4

 .جاء زيٌد أخوؾ: (جػ)  في ( (5
 .(ب)  ما بين القوسين سقط من ( (6

 .الكتاب: (جػ)األبواب، وفي : (ب)  في ( (7

 .ساقطة: (جػ)يكوف،  وفي : (ب)  في ( (8

 ، ومثاؿ ال قوؿ 12/31، يوسف، َما َىػَذا َبَشراً : قولو تعالى (ما)، فمثاؿ (ليس)المشبهتين بػِ  (ال)و  (ما)  المقصود ىنا خبر ( (9
 ؛ شرح كافية ابن الحاجب 44شرح اللمع في النحو للواسطي الضرير، ص: ينظر". وال وزٌر مما قضى اهللُ واقياً : "الشاعر          
 .2/215لالستراباذي،           

: ينظر. ظننت زيداً راجعاً :   ظننت إذا كانت بمعنى اتهمت تعدى إلى واحد وإف كاف بمعنى حسبت تعدى إلى اثنين، نحو قولنا( (10
 شرح 

 .62اللمع في النحو للواسطي الضرير، ص          

ظاىر ومضمر؛ فالظاىر ما تقدـ  : ضربت زيدًا، وركبت الفرس، وىو قسماف: وىو االسم النصوب الذي يقع عليو الفعل، نحو      *    
ضربني، وضربَنا، وضرَبك، وضربِك، وضربكما، وضربكم،   : متصل ومنفصل، فالمتصل اثنا عشر وىي:            ذكره والمضمر قسماف

إياي، وإيانا، وإياَؾ، وإياِؾ، وإياكما،  : والمنفصل اثنا عشر.            وضربُكنَّ، وضربو، وضربها، وضربهما، وضربهم، وضربهنَّ 
 . 23متن اآلجرومية، ص: ينظر.            وإياكم،وإياكن، وغياه، وإياىا، وإياىما، وإياىم، وإياىن
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. "(1) (عميو الفعؿ)المفعكؿ بو ىك االسـ المنصكب الذم يقع ": وعرفو بقولو

 

: المنصكب، أخرج المرفكع، كالمجركر، كقكلو: االسـ، احترز بو عف الفعؿ كالحرؼ، كقكلو: قكلو)
مفعكؿ بو كىك منصكب، : فعؿ كفاعؿ، زيدان : نحك قكلؾ ضربت زيدان، ضربت: الذم يقع عميو الفعؿ

مفعكؿ بو، كىك منصكب : فعؿ كفاعؿ، الفرس: كركبت الفرس، ركبت. كعالمة نصبو فتح آخره
. (2)(كعالمة نصبو فتح آخره

 
: (3) (أقسامو-  )2

 
.  ظاىر ومضمر: أي، المفعوؿ بو عمى قسميف: (5)(كىك عمى قسميف): (4)(قكلو)

 
: (6) (الظاىر)  -أ

. ضربت زيدًا، وركبت الفرس، ضربت الزيديف: فالظاىر ما تقدـ ذكره مف قولؾ
مفعكؿ بو كىك منصكب، كعالمة نصبو الياء المفتكح ما قبميا : فعؿ كفاعؿ، الزيديف: ضربت)

 .المكسكر ما بعدىا، نيابة عف الفتحة؛ ألنو مثنى، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في المفرد
كعالمة  {أ 77 }مفعكؿ بو، كىك منصكب   : فعؿ كفاعؿ، الزيديف: ضربت الزيديف، ضربت: كمثمو

نصبو الياء المكسكر ما قبميا المفتكح ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مذكر سالـ، كالنكف 
. عكض عف الحركة كالتنكيف في المفرد

                                                                                                                                                    

 .زيادة لإليضاح  ( (11

 مررت : ضربُت زيدًا، واسم فاعل الفعل المتعدي لواحد، نحو: الفعل المتعدي، نحو:   الذي ينصب المفعوؿ بو، واحد من أربعة( (1
، واسم 22/40، الحج، 2/251، البقرة، َوَلْوالَ َدْفُع الّلِو النَّاسَ : بالضارب زيدًا، ومصدر الفعل المتعدي، نحو قولو تعالى        
 الفعل، 
 ؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، 4/299المقتضب للمبرد، : ينظر. 5/105، المائدة، َعَلْيُكْم َأنُفَسُكمْ : نحو قولو تعالى        
 .117؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص284ص        

 ىو االسم المنصوب الذي يقع بو الفعل، أي يقع عليو : "، وقد ُوضع مكانها ما نصو(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من نسختي ( (2
 مفعوؿ بو : ضربت زيدًا، أو ركبت الفرس، فزيداً : ضربت زيدًا، أو معنوياً، نحو قولك: الفعل، سواء وقع عليو حسياً، نحو        
 ".مفعوؿ بركبت، وكالىما منصوب، وعالمة نصبو  الفتحة؛ ألنو مفعوؿ بو: بضربت، وقد وقع بو الفعل، والفرس        

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .(ب)  سقطت من ( (4

 .وىو قسماف: (جػ)  ما بين القوسين في ( (5

 .زيادة لإليضاح  ( (6
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. مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره: فعؿ كفاعؿ، الرجاؿ: كضربت الرجاؿ، ضربت
 

. مفعكؿ بو كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره: فعؿ كفاعؿ، ىندان :  كضربت ىندان، ضربت
 

مفعكؿ بو كىك منصكب، كعالمة نصبو الياء : فعؿ كفاعؿ، الينديف: كضربت اليندىٍيف، ضربت
المفتكح ما قبميا، المكسكر ما بعدىا، نيابة عف الفتحة؛ ألنو مثنى، كالنكف عكض عف الحركة 

. كالتنكيف في المفرد
 

مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو : فعؿ كفاعؿ، اليندات: كضربت الينداًت، ضربت
. الكسرة نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مؤنث سالـ

 
 

. مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره: فعؿ كفاعؿ، النساء: كضربت النساء، ضربت
 

. (1)(فالمفعكؿ بو في ىذه األمثمة كميا ظاىر، فإعرابو عمى ما تقدـ
 
: (2) (المضمر)  -ب

 
 :(3) (تعريفو)

 . ما دؿ عمى متكمـ، أو مخاطب، أو غائب(4)والمضمر
 
 :(5) (أقسامو)
 
 

. متصؿ ومنفصؿ: ، أي المضمر عمى قسميف(6)(كىك عمى قسميف)
                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 ، أو من الضمور وىو "أضمرت الشيء في نفسي: "إذا سترتو وأخفيتو، ومنو قولهم" أضمرت الشيء: "  سمي مضمراً من قولهم( (4
 الُهزاؿ؛ ألنو في الغالب قليل الحروؼ، ثم تلك الحروؼ الموضوعة لو غالبها مهموسة وىي التاء والكاؼ والهاء؛ والهمس ىو         
 .182شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص: ينظر. الصوت الخفي        

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 ".يعني أف المفعوؿ بو على قسمين: "(جػ)َو  (ب)  في ( (6
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: فالمتصؿ اثنا عشر ضميران 
 

في محؿ ]مفعوؿ بو مقدـ : نوف الوقاية، والياء: فعؿ ماض، ني، النوف: ، ضرب"َضَربني زيد"  :األكؿ
 مرفوع (2)(كىك)فاعؿ بيضرب :  ضمير نصب متصؿ لممتكمـ وحّده مذكرًا كاف أو مؤنثًا، زيد(1)[نصب

 {ب 77}                           .                  وعالمة رفعو ضـ آخره
 

 

مفعوؿ بو مقدـ، ضمير نصب متصؿ لممتكمـ مع : فعؿ ماض، ونا: ، ضرب"َضَرَبنا زيد"  :كالثاني
 مرفوع وعالمة رفعو ضـ (3)(كىك)فاعؿ بيضرب مؤخر، : غيره، أو لممعظـ نفسو، محمو النصب، زيد

 .آخره
 

 

 ضمير ،(4)[في محؿ نصب] مفعوؿ بو مقدـ: فعؿ ماض، والكاؼ: ، ضرب"َضَرَبَؾ زيد"  :كالثالث
 بيضرب، وىو مرفوع (5)(مؤخر)فاعؿ : نصب متصؿ لممفرد والمذكر المخاطب محمو النصب، زيد

 .وعالمة رفعو ضـ آخره
 

 

، ضمير (6)[في محؿ نصب] مفعوؿ بو مقدـ: فعؿ ماض، والكاؼ: ، ضرب"َضَرَبِؾ زيد:  "كالرابع
، وىو مرفوع (7)(مؤخر)فاعؿ يضرب : نصب متصؿ لمواحدة المؤنثة المخاطبة محمو نصب، زيد

. وعالمة رفعو ضـ آخره
 ضميرنصب، يصمح لتثنية (8)[مقدـ]مفعوؿ بو : فعؿ ماض، كما: ، ضرب"َضَربُكما زيد"  :كالخامس

فاعؿ يضرب : ، زيد(9)[في محؿ نصب]المذكريف المخاطبيف، ويصمح لتثنية المؤنثتيف المخاطبتيف 
 .مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره (10)(كىك)مؤخر، 

                                                 

 .(جػ)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (1

 ".والفاعل: "(جػ)  في ( (2

 ".والفاعل: "(جػ)  في ( (3

 .(ب) وسقطت من (جػ)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (4

 .(جػ)  سقط من ( (5

 .(ب) وسقطت من (جػ)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (6

 .(جػ)  سقط من ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من نسخة األصل، وىو مثبت في ( (8

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (9

 ".والفاعل: "(جػ)َو  (ب)  في ( (10
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مفعوؿ بو مقدـ ضمير نصب متصؿ لجمع : فعؿ ماض، كـ: ، ضرب"َضَرَبُكـ زيد"  :كالسادس
 مرفوع وعالمة رفعو ضـ (2)(كىك)فاعؿ مؤخر بيضرب : ، زيد(1)[في محؿ نصب]المذكر المخاطب، 

. ضـ آخره
 

مفعوؿ بو مقدـ ضمير نصب متصؿ لجمع : فعؿ ماض، كف: ، ضرب"َضَرَبُكفَّ زيد:  "كالسابع
.  مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره(3)(كىك)فاعؿ مؤخر بيضرب : المؤنث المخاطب محمو نصب، زيد

 

مفعوؿ بو مقدـ، ضمير نصب متصؿ لممفرد : فعؿ ماض، والياء: ، ضرب"َضَرَبُو زيد:  "كالثامف
                                            .                                         بيضرب وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره(4)(مؤخر)فاعؿ : المذكر الغائب محمو النصب، زيد

 {أ 78} 
 

مفعوؿ بو مقدـ ضمير متصؿ لمواحدة الغائبة : فعؿ ماض، والياء: ، ضرب"َضَرَبيا زيد:  "كالتاسع
 . مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره(6)(كىك)بيضرب  (5)(مؤخر)فاعؿ : محمو نصب، زيد

 

مفعوؿ بو مقدـ، ضمير نصب متصؿ يصمح : فعؿ ماض، ىما:  ضرب"َضَرَبُيما زيد:  "كالعاشر
فاعؿ : ، ، زيد(8)[في محؿ نصب]، ويصمح لتثنية المؤنثتيف الغائبتيف (7)(المذكريف الغائبيف)لتثنية 

 .بيضرب وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره (9)(مؤخر)
بىييـ زيد"  :(10)[عشر]كالحادم  رى مفعوؿ بو مقدـ ضمير نصب متصؿ : فعؿ ماض، ىـ: ، ضرب"ضى

بيضرب وىو مرفوع وعالمة  (12)(مؤخر)فاعؿ : ، ، زيد(11)[في محؿ نصب]لجمع المذكر الغائب 
 .رفعو ضـ آخره

 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (1

 .(جػ)والفاعل، وقد سقطت من : (ب)  في ( (2

 ".والفاعل: "(جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(جػ)  سقط من ( (4

 .(جػ)  سقط من ( (5

 ".والفاعل: "(جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .(ب)  سقط من ( (7

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (8

 .(ب)  سقط من ( (9

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من نسخة األصل، وىو مثبت في ( (10

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (11

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (12
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مفعوؿ بو مقدـ ضمير نصب متصؿ لجمع : فعؿ ماض، ىف: ، ضرب"َضَرَبيفَّ زيد:  "كالثاني عشر
 مرفوع وعالمة رفعو ضـ (2)(كىك)فاعؿ مؤخر بيضرب : ، ، زيد(1)[في محؿ نصب]المؤنث الغائب 

. آخره
 

 " كالمنفصؿ اثنا عشر ضميران  ":قولو
 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير نصب منفصؿ : (4)إيام، " أكرمتى (3)إيام": نحو قولؾ

فاعؿ : فعؿ ماض، والتاء: ، ، أكرمت، أكـر(5)[في محؿ نصب]لممتكمـ وحده مذكرًا كاف أو مؤنثًا 
. محمو الرفع
 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير نصب : إياف" إيانا أكرمت: "(6)(مف المنفصؿ)كالثاني 
فعؿ : فعؿ كفاعؿ، أكـر: ، أكرمت، (7)[في محؿ نصب]لممتكمـ مع غيره، أك لممعظـ نفسو )منفصؿ 

. (8)[في محؿ رفع]فاعؿ : ماض، كالتاء
 

مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير نصب : ، إياؾ"إياؾى أكرمتي ": (9)(المنفصؿ)كالثالث مف 
في محؿ ]فاعؿ : فعؿ ماض، والتاء:، أكـر(10)(نصب)منفصؿ لممفرد المذكر المخاطب محمو 

  {ب 78}                 .                                                              (11)[رفع
 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (1

 ".والفاعل: "(جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .، ورقمو األوؿ  ىذا الضمير يُعد مثاالً أوالً للضمائر المنفصلة ولم يضع الشارح لو رقماً كغيره من الضمائر( (3

  (إيّا)ىي الضمائر المنصوبة وأف  (إيّاَؾ، وإيّاُه، وإيّايَ )  اختلف النحويوف في ىذا الضمير، فالكوفيوف يعُدوف الكاؼ والهاء والياء من ( (4

 الكتاب : ينظر. عندىم ىي الضمير، والكاؼ والهاء والياء حروؼ ال موضع لها من اإلعراب (إيّا)ِعماد، أما البصريوف فإّف        
 .555؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص182؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص1/279لسيبويو،        

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (6

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (7

 .(جػ) من تسقطوقد  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (8

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (9

 .النصب: (جػ)  في ( (10

 .(جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (11
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مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير نصب منفصؿ لمواحدة : ، إياؾ"إياِؾ أكرمتُ :  " كالرابع
. (1)[في محؿ رفع]فعؿ ماض، والفاعؿ : المخاطبة محمو نصب، أكـر

 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير منفصؿ يصمح لتثنية : ، إياكما"إياكما أكرمتُ :  "كالخامس

فعؿ : ، أكـر(3)[في محؿ نصب]المخاطبيف، ويصمح لتثنية المؤنثتيف المخاطبتيف  (2)(المذكريف)
 .(4)[في محؿ رفع]فاعؿ : ماض، والتاء

 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير نصب : ، إياكـ"إياكـ أكرمتي " :(5)(مف المنفصؿ)كالسادس 

فاعؿ، والفاعؿ مرفوع : فعؿ ماض، والتاء: ، أكـر(6)[في محؿ نصب]منفصؿ لجمع المذكر المخاطب 
. (7)[في محؿ رفع]مرفوع 

 

مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص ضمير : ، إياكف"(9)(أكرمتي )إياكفَّ : "(8)(مف المنفصؿ)كالسابع 
فاعؿ، : فعؿ ماض، كالتاء): ، أكـر(10)[في محؿ نصب]نصب منفصؿ لجمع المؤنث المخاطب 

. (12)((11)[في محؿ رفع]كالفاعؿ مرفكع 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص ضمير نصب : ، إياه"إياه أكرمتي ": (13)(مف المنفصؿ)كالثامف 

فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع : فعؿ ماض، كالتاء): ، أكـر(14)[في محؿ نصب]منفصؿ لممفرد المذكر الغائب 
 .(16)((15)[في محؿ رفع]

                                                 

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (1

 .(ب)  سقط من ( (2

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (3

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (5

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (6

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (8

 .  موجودة في ىامش األصل( (9

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (10

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (11

 .فعل وفاعل: (جػ)َو  (ب)  في ( (12

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (13

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (14

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (15

 .فعل وفاعل: (جػ)َو  (ب)  في ( (16
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مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير نصب : ، إياىا"إياىا أكرمتي ": (1)(مف المنفصؿ)كالتاسع 
فاعؿ كالفاعؿ مرفكع : فعؿ ماض، كالتاء): ، أكـر(2)[في محؿ نصب]منفصؿ لمواحدة المؤنثة الغائبة 

 .(4)((3)[في محؿ رفع]
 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير : ، إياىما"إياىما أكرمتي ": (6)(مف المنفصؿ) (5)(كالعاشر)

} :، أكـر(7)[في محؿ نصب]منفصؿ يصمح لتثنية المذكريف الغائبيف، ويصمح لتثنية المؤنثتيف الغائبتيف 
. (9)((8)[في محؿ رفع]فاعؿ كالفاعؿ مرفكع : فعؿ ماض، كالتاء)   {أ79} :أكـر

 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير : ، إياىـ"إياىـ أكرمتي ": (10)(مف المنفصؿ)كالحادم عشر 

فاعؿ مرفكع : فعؿ ماض، كالتاء): ، أكـر(11)[في محؿ نصب]نصب منفصؿ لجمع المذكر الغائب 
. (13)((12)[في محؿ رفع]

 
مفعوؿ بو مقدـ عمى االختصاص، ضمير : ، إياىف"إياىفَّ أكرمتي ": (14)(مف المنفصؿ)كالثاني عشر 

فاعؿ : فعؿ ماض، كالتاء): ، أكرمُت، أكـر(15)[في محؿ نصب]نصب منفصؿ لجمع المؤنث الغائب 
. (17)((16)[في محؿ رفع]كالفاعؿ مرفكع 

                                                 

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (2

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (3

 .فعل وفاعل: (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .(جػ)  طمست في ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (7

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (8

 .فعل وفاعل: (جػ)َو  (ب)  في ( (9

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (10

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (11

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (12

 .فعل وفاعل: (جػ)َو  (ب)  في ( (13

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (14

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (15

 .(جػ) وَ  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (16

 .فعل وفاعل: (جػ)َو  (ب)  في ( (17
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 :فائدة

 
ضربت ": مف عالّمات المفعوؿ بو أف ُيجعَؿ مبتدأ ويخبر عنو باسـ مفعوؿ تاـ مف لفظ فعمو، نحو

مفعوؿ بو، والمفعوؿ بو منصوب وعالمة : فاعؿ محمو الرفع، زيداً : فعؿ ماض، والتاء: ، ضرب"زيداً 
. مبتدأ، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره: زيد مضروب، فزيد: نصبو فتح آخره، فتقوؿ

 :ولما فرغ مف المفعوؿ بو شرع في المصدر فقاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* باب المصدر
 
: (1) (تعريفو-  )1
 

                                                 

لفظي، ومعنوي، فإف  : ضرَب، يضرُب، ضرباً، وىو قسماف: المصدر ىو االسم المنصوب الذي يجيئ ثالثاً في تصريف الفعل، نحو   *    
جلسُت قعودًا، وقمت وقوفاً   : قتلتُو قتاًل، وإف وافق معنى فعلو دوف لفظو فهو معنوي، نحو:         وافق لفظو لفظ فعلو فهو لفظي، نحو

 .23/24متن اآلجرومية، ص: ينظر.         وما أشبو ذلك

 .زيادة لإليضاح  ( (1
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 (2)(يسيؿ)ىذا تعريؼ . الذم يجيء ثالثان في تصريؼ الفعؿ)ىو االسـ المنصوب : (1)(المصدر)
فعؿ ماض، : فضرب. ضرب يضرب ضربان : صرِّذؼ ضرب، قمت: عمى المبتدل، فإنو إذا قيؿ لؾ

. (3)(مصدر؛ ألنو جاء ثالثان في تصريؼ الفعؿ: فعؿ مضارع، كضربان : كيضرب
 

. (4)(يسمى مفعكالن مطمقان )واعمـ أف المصدر 
 

: (5) (أقسامو-  )2
: وىو عمى ثالثة أقساـ

 
مصدر مؤكد لعاممو : فعؿ كفاعؿ، ضربان : ضربت)ضربُت ضربًا، : ، نحو(6)(مؤكد لعاممو):     أكالن 

 {ب 79}                       .                                           (7)(كىك ضربت
 

مصدر : فعؿ وفاعؿ، ضرب: ، ضربت"ضربُت ضرَب األمير": ، نحو(8)(مبيف لنكعو)أو :      ثانيان 
 .مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره كسر آخره: مضاؼ، األمير: مبيف لنوعو، ضرب

 
مصدر : فعؿ كفاعؿ، ضربتيف: ضربت)، "ضربت ضربتيف": نحو (9)(المبيف لعدده)ومثاؿ :      ثالثان 

. (10)(مبيف لعدده
                                                 

 : ينظر.   المصدر عند البصريين أصل الفعل، فالفعل مشتق من المصدر، وعند الكوفيين فإنو مشتق من الفعل، فهو مأخوذ منو( (1
 .58؛ شرح اللمع في النحو للواسطي الضرير، ص192اإلنصاؼ لألنباري، ص        

 .  وردت في ىامش األصل( (2

 .متأخرًا، فقد أثبت تعريفو في النسختين بعد بيت الشعر (جػ)َو  (ب)  جاء تعريف المصدر في ( (3

 .   سمي مفعوالً مطلقاً؛ ألنو ليس مقيد، لكونو مفعوالً حقيقياً، بحرؼ جر، كالمفعوؿ بو، والمفعوؿ فيو، والمفعوؿ لو، والمفعوؿ معو( (4
 .1/268،  لالسترآباذي؛ شرح كافية ابن الحاجب2/72،  للسيوطيىمع الهوامع: ينظر        

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 ضربت :   أي مصدر عاملو الذي تضمنو ليتحد المؤَكد والمؤكد، إذ ذلك شرط في التأكيد اللفظي الذي ىذا منو، فمعنى قولك( (6
 حاشية : ينظر. ضرباً، أحدثت ضرباً ضرباً، فظهر أنو تأكيد للمصدر المضموف وحده، ال لإلخبار والزماف اللذين تضمنهما الفعل        
 .1/109الصباف على شرح األشموني،         

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 وتدخلو األلف . مختلفة: مختلفتين، وضربتو ضروباً، أي: ضربتو ضربتين، أي: نوع المصدر، وىذا النوع يثنى ويجمع، نحو:   أي( (8
  ، لالسترآباذيشرح كافية ابن الحاجب: ينظر. جلست جلوساً حسناً : ويكوف موصوفاً، نحو. ضربتو الضرب الشديد: والالـ، نحو        
        1/270-271. 

 .1/272،  لالسترآباذيشرح كافية ابن الحاجب: ينظر.   وىو ما يدؿ على عدد المرات معيناً كاف أو ال( (9

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (10
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 :(1) (عامؿ المصدر)
 

: (2) (أمثمتو)-  1
 

أنا ضارب : ضربت ضربًا، والوصؼ، نحو: ، والناصب لو في الفعؿ، نحو(3)(كالعامؿ في المصدر)
اسـ : خبر وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وضارب: مبتدأ مضمر محمو الرفع، ضارب: ضربًا، أنا

: ضارب أنا، ضرباً : فاعؿ يعمؿ عمؿ الفعؿ، يرفع وينصب، وفاعمو ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره
. مصدر عامؿ فيو الوصؼ وىو ضارب، ويعمؿ فيو

 
 
 
 
 
 

: مثمو، قوؿ الشاعر
 
 

ثيثى ميٍتعبه -                20 . (4)سىٍيريؾى السٍَّيرى الحى
 
 

مضاؼ إلى فاعمو كىي : كالكاؼ)مبتدأ مضاؼ، كالمبتدأ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، : سير)
: مفعكؿ بالمصدر كىك منصكب، كالحثيث: ، السير(1) (مجركر لفظان مرفكع محالن : الكاؼ، كالكاؼ

                                                 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

ورعاؾ )، (سقاؾ اهلل): سقياً، ورعياً، وشكرًاُ ، وحمدًا، والمحذوؼ من ىذه المصادر ىو:   قد يحذؼ عامل المصدر في نحو قولك( (3
 اهلل 

 .1/274، ف.ـ: ينظر(. وحمدت حمداً )، (وشكرت شكراً )، (رعياً         

 .وعمل فيو (الحثيث)جاء موصوفاً بػِ  (السير)  لم أعثر على ىذا البيت، والشاىد فيو أّف المصدر ( (4
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خبر : نعت لمسير، كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، متعب
 .(2)(لممبتدأ كىك سيرؾ، كالخبر مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره

 
 

 :(3) (أقساـ عامؿ المصدر-  )2
 
 

: "كىك عمى قسميف": قولو
قتمتو قتاًل، : لفظي ومعنوي، فإف وافؽ لفظو لفظ فعمو، فيو لفظي، نحو: (4)(أم المصدر عمى قسميف)

ف وافؽ  . (6)(جمست قعكدان، كقمت كقكفان : معنكم، نحك)معنى فعمو دوف لفظو، فيو  (5)(معناه)وا 
 

ضربتو ضربًا، : وىو أف يوافؽ لفظو فعمو، فيكوف لفظيًا، نحو: لفظي: يعني أف المصدر عمى قسميف
. (7)(مصدر لفظي كىك منصكب، كعالمة نصبو فتح آخره: فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ، ضربان ): ضربتو

 
مصدر لفظي كىك منصكب كعالمة نصبو فتح : فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ، قتالن : قتمتو)قتمتو قتاًل، : ومثمو
ف وافؽ معنى فعمو دوف لفظو (8)(آخره   {أ 80} ،(10)(جمست قعكدان ) :، نحو(9)(فيك معنكم)، وا 

 .؛ ألنو القعود معنى الجموس(1)(مصدر معنكم لجمست: فعؿ كفاعؿ، قعكدان ): جمست

                                                                                                                                                    

 .ىذا إعراب خاطئ، والصواب أف الكاؼ ضمير متصل مبني في محل جر مضاؼ إليو  ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

 .(جػ)  سقطت من ( (5

 .  وردت في ىامش األصل( (6

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (8

 .  المقصود بالمعنوي ىو ما ينوب عن المفعوؿ المطلق( (9

 - رحمو اهلل–  الشارحىا  قعوداً نائب عن المفعوؿ المطلق؛ ألنو مرادؼ للمصدر، وىناؾ أمور أخرى تنوب عن المصدر لم يذكر( (10
 أكرمتك كلَّ : ككل وبعض مضافين إلى المصدر، نحو: ينوب عن المفعوؿ المطلق ما يدؿ عليو .أذكرىا باختصار تتميماً للفائدة        
 ضربتو زيدًا، : ضربتو ذلك الضرب، وينوب عن المصدر ضميره، نحو: اإلكراـ، وضربتو بعض الضرب، واإلشارة إلى المصدر، نحو        
بُُو َأَحداً مِّرَن اْلَعاَلِمينَ : ضربتو الضرب، ومنو قولو تعالى: أي          ال أعذب العذاب، وينوب عن : ، أي5/115، المائدة، الَّ ُأَعذِّر
 ضربتو ضرب : ضربتو سوطاً، واألصل: ، واآللة، نحو24/24، النور، فَاْجِلُدوُىْم ثّمانِيَن َجْلَدةً : المصدر عدده، نحو قولو تعالى        
 .174-2/173شرح ابن عقيل، : ينظر. سوط        
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مصدر معنكم لقمت، كىك منصكب كعالمة نصبو : قمت، فعؿ كفاعؿ، كقكفان )قمت وقوفًا، : ومثمو

 .؛ ألف الوقوؼ بمعنى القياـ(2)(فتح آخره
 

 :ولما فرغ مف المصدر شرع في ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف فقاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3)باب ظرؼ الزماف كظرؼ المكاف

 
: (4) ( الظرؼتعريؼ-  )1

 
: (5) (لغة)-  أ

                                                                                                                                                    

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (1

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 والمعنى . ي يسميها الحاؿ، والفراء يسميها الصفاتئ  الظرؼ تسمية بصرية، والكوفيوف يطلقوف عليو غير ذلك من األسماء، فالكسا( (3
 ؛ حاشية 1/337؛ شرح التصريح على التوضيح  لألزىري، 9/184لساف العرب البن منظور، مادة ظرؼ، : ينظر. واحد          
 .1/125الصباف على شرح األشموني،           

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 .زيادة لإليضاح  ( (5



 185 

 
. (2)(، مأخكذان مف ظرؼ الفعؿ(1)(ىك الكعاء): الظرؼ في المغة)

 
: (3) (اصطالحان )-  ب

 
. (4)(الظرؼ ما فعؿ فيو فعؿ مذككران ): وقاؿ ابف الحاجب

 
: (5) (أنكاع الظرؼ-  )2

 
. (6)(ظرؼ زماف كظرؼ مكاف، كقد بدأ المصنؼ بظرؼ الزماف: الظرؼ عمى قسميف)

 
 
 
 

: (7) (تعريؼ ظرؼ الزماف-  )3
 

بتقدير ) المنصكب (1)(شبيو) بالفعؿ ك(9)(المنصكب)ىك اسـ الزماف : *ظرؼ الزماف": (8)(فقاؿ)
 .(3)" الدالة عمى الظرفية(2)(في

                                                 

 .9/184لساف العرب البن منظور، مادة ظرؼ، :   ينظر( (1

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .2/12،  لالسترآباذيشرح كافية ابن الحاجب:   ينظر( (4

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (6

، والليلة، وُغْدوًة، وُبْكَرًة، وسحرًا، وغدًا، وعتمًة، وصباحاً،  : ىو اسم الزماف المنصوب بتقدير في، نحو: ظرؼ الزماف      *     اليـو
 .24متن اآلجرومية، ص: ينظر.            ومساًء، وأبدًا، وأمدًا، وحيناً، وما أشبو ذلك

 .زيادة لإليضاح  ( (7

 .مطموسة: (جػ)قولو وفي : (ب)  في ( (8

ـّ زيٌد : "  ذىب الكوفيوف إلى أف الظرؼ ينتصب على الخالؼ إذا وقع خبراً للمبتدأ، نحو( (9  ، وذىب البصريوف إلى أنو ينتصب "امكأ

ـّ زيٌد استقر: بفعل مقدر، والتقدير          .202، ص لألنبارياإلنصاؼ: ينظر. امك أ
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: (4) (أقساـ ظرؼ الزماف-  )4

 
فالمبيـ ىو الذي يقبؿ النصب عمى الظرفية . (5)(مبيـ كمختص): واعمـ أّف ظرؼ الزماف عمى قسميف

:  مبيمًا كاف أو مختصًا، نحو
 

، وىو مف طموع الفجر إلى غروب الشمس، ويستعمؿ معرفة باأللؼ والالـ، ومجردًا منيما، (6)(اليـك)
. أو مضافاً 
 

: فعؿ وفاعؿ، اليوـ: صمت يومًا، صمت: صمت اليوـ، ومثاؿ المجرد: مثاؿ ما فيو األلؼ والالـ
. في، وعالمة نصبو فتح آخره: ظرؼ زماف منصوب عمى الظرفية تقديره

ظرؼ زماف منصوب عمى الظرفية : فعؿ وفاعؿ، يوـ: صمت يـو الخميس، صمت: ومثاؿ المضاؼ
. مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره كسر آخره: مضاؼ، الخميس: في، يوـ: بتقدير

 
اعتكؼ : تقكؿ)، وىي مف غروب الشمس إلى طموع الفجر، (1)(الميمة): (7)(مف ظرؼ الزماف)كالثاني 
 .، ويستعمؿ باأللؼ والالـ، ومجردة منيا ومضافة(2)(الميمة

                                                                                                                                                    

 . (وأنا ضارب زيداً اليـو)، (عجبت من ضربك زيداً يـو الجمعة):   شبو الفعل إّما أف يكوف اسم فعل أو وصفاً أو مصدرًا، نحو( (1
 .1/340،  للشيخ خالد األزىريشرح التصريح على التوضيح: ينظر        

 (صليت في يـو الجمعة): فيجوز في ىذه الجملة قولك (صليت يـو الجمعة): باطِّرراد، نحو قولنا (في)  الظرؼ ىو ما تضمن معنى ( (2
 ا أـ

يومنا ): فال يكوف ظرفاً، بل يكوف كسائر األسماء حسب ما يطلبو العامل، فيكوف مبتدًأ وخبرًا، نحو (في)إذا لم يكن على تقدير         
 يـو 

،  ألحمد بن زيد؛ الفضة المضيئة66شرح اللمع في النحو للواسطي، ص: ينظر(. جاء يوـُ الجمعة: )، وفاعاًل، نحو(سعيد        
 .143ص

شرح متن اآلجرومية : ينظر". (في)اسم الزماف المنصوب بتقدير : "  زاد الشارح على تعريف المتن، والتعريف الوارد في المتن ىو( (3
 في 

 .ـ1995-ىػ1415، 1علم اللغة العربية ألحمد زين دحالف، مؤسسة الكتب الثقافية، ط        

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 ما دّؿ على : والمختص. حين، ووقت، وزماف، وأمد، وأبد: ما دّؿ على قدر غير معين من الزماف، نحو:   المبهم من ظروؼ الزماف( (5
، وليلة، وأسبوع، وشهر: وقت محدد معين، نحو          ؛ شرح شذور 66-65شرح اللمع في النحو للواسطي، ص: ينظر. ساعة، ويـو
 .2/195؛ شرح ابن عقيل، 1/341،  للشيخ خالد األزىري؛ شرح التصريح305، ص البن ىشاـالذىب        

، : ينظر.   وىو من طلوع الشمس إلى غروبها، والجمع أيّاـ، وأصلو أيواـ، فأدغم( (6  .15/329لساف العرب البن منظور، مادة يـو

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (7
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  {ب 80}  ظرؼ  زماف منصوب: فعؿ وفاعؿ، الميمة: اعتكفت الميمة، اعتكفت: مثاليا باأللؼ والالـ
. في، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: عمى الظرفية بتقدير

 
. (4)(الجمعة) اعتكفت ليمة :(3)(مثاليا مضافة)اعتكفت ليمة، و: ومثاليا مجردة

 
أزورؾ غدًا :  بالتنويف مع التنكير، وىي مف صالة الصبح إلى طموع الشمس، تقوؿ(5)(غدكة): كالثالث

. أو غدوة يـو الخميس
 

أجيئؾ ): تقوؿ. ، وىو أوؿ النيار، وأوؿ النيار عمى الصحيح مف طموع الشمس(6)(بكرة): كالرابع
. (8)(بكرة النيار)، أو (7)(بكرة

 
، إذا أردت بو سحر يـو بعينو، وىو آخر الميؿ، (11)(بالتنكيف كبال تنكيف)، (10)(سحران ):(9)(كالخامس)

، أو أجيئؾ سحرًا مف (12)(كسحر يـك الجمعة)أجيئؾ يوـ الجمعة سحرًا، : وآخر الميؿ قبؿ الفجر، نحو
 .األسحار

 

. أكرمؾ غداً : ، وىو اسـ اليـو الذي بعد يومؾ الذي أنت فيو، تقوؿ(1)(غدان ):(13)(كالسادس)

                                                                                                                                                    

 .13/267 لساف العرب البن منظور، مادة ليل،: ينظر". الليلة عقيب النهار ومبدؤه من غروب الشمس: "  قاؿ في اللساف( (1

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (2

 .ومثاؿ اإلضافة: (جػ)ومثاؿ المضافة، وفي : (ب)  في ( (3

 .الخميس: (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 ّما غدوة وبكرة أ: "قاؿ المبرد. 11/9اللساف، مادة غدا، : ينظر.   وىي ما بين صالة الغداة وطلوع الشمس، وىي معرفة ال تصرؼ( (5
 .4/354،  للمبردالمقتضب: ينظر". فاسماف متمكناف، ال ينصرفاف من أجل التأنيث        

 وبكرة اسم متمكن ال ينصرؼ، وال يجوز اإلخبار عنو؛ ألنك إذا جعلتو خبر . 2/131ينظر اللساف، مادة َبَكَر، . الغدوة:   البكرة( (6
 .355-4/354المقتضب للمبرد، : ينظر. ابتداء أردت أف ترفعو، والرفع فيو محاؿ        

 .(جػ)َو  (ب)نكرة، وقد أعربت في  (بكرة)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (7

 .(جػ)َو  (ب)مضافة، وقد أعربت في  (بكرة)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (8

 .(جػ)  ُطمست في ( (9

 .، مادة َسَحرَ 7/136 البن منظور،  العربلساف: ينظر.   آخر الليل قبيل الصبح( (10

 سير ): ا السحر فمعدوؿ ال ينصرؼ، وإنما عدؿ عن األلف والالـ كأمر، فإف نكرتو انصرؼ وجرى الوجو، نحوأـو:   قاؿ المبرد( (11
 .4/356المقتضب، : ينظر. (عليو سحر        

 .(جػ)َو  (ب)على أنها يـو بعينو، وقد أعربت في  (سحر)  ىذا المثاؿ يدؿ على مجيء ( (12

 .(جػ)  ُطمست في ( (13
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 .(5)(عتمة ليمة الخميس) أو (4)(أتيتؾ عتمة): ، وىو ثمث الميؿ األوؿ، تقوؿ(3)(عتمة): (2)(كالسابع)
 

صباح يـك )، أو (8)(انتظرني صباحان ): (7)(تقكؿ)، (6)(كىك أكؿ النيار)، (صباحان ): كالثامف
. (9)(الخميس
 

مساء )، أو (11)(مساءن )جئتؾ : ، بالمد، وىو مف الظير إلى آخر النيار، تقوؿ(10)(مساءن ): كالتاسع
. (12)(يـك الجمعة

ال أكمـ زيد ) :(15)(تقكؿ) المستقبؿ الذي ال نياية لمنتياه، (14)(الزماف)، وىو (13)(أبدان ): كالعاشر
 .(16)(أبدان 
 
أك أمد )ال أكمـ زيدًا أمد الدىر، : ، وىو ظرؼ زمف المستقبؿ، نقوؿ(18)(أمدان ): (17)(كالحادم عشر)

. (19)(الداىريف
                                                                                                                                                    

 .11/19ينظر لساف العرب البن منظور، مادة غدا، .   أصل الغدو، وىو اليـو الذي يأتي بعد يومك( (1

 .(جػ)  ُطمست في ( (2

 : الَعَتمة وقت صالة العشاء األخيرة، وسميت بذلك الستعتاـ يغمها، وقيل: ثلث الليل األوؿ بعد غيبوبة الشفق، وقيل:   َعتمة( (3
 .1/30س، مادة َعَتَم، .ـ: ينظر. لتأخر وقتها          

 ا ضحى وعشية وعتمة، فإف أـ: "يقوؿ سيبويو. (جػ)َو  (ب)نكرة، وقد ُأعربت في  (عتمة)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (4
 سير عليو عشيٌة من العشايا، وضحٌو من الضحوات، وعتمة من العتمات، وتنصب : تقوؿ. أردت بهن النكرات، فهّن منصرفات         
 .1/116الكتاب، : ينظر". إف شئت على الظرؼ         

 .(جػ)َو  (ب)مضافة، وقد أعربت في  (عتمة)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (5

 .8/190لساف العرب البن منظور، مادة صبح، :   ينظر( (6

 .  وردت في ىامش األصل( (7

 .(جػ)َو  (ب)نكرة، وقد أعربت في  (صباح)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (8

 .(جػ)َو  (ب)مضافة، وقد أعربت في  (صباح)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (9

 .14/76،  مادة مساء لساف العرب البن منظور: ينظر. إلى نصف الليل: بعد الظهر إلى صالة المغرب، وقاؿ بعضهم:   المساء( (10

 .(جػ)َو  (ب)نكرة، وقد أعربت في  (مساء)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (11

 .(جػ)َو  (ب)مضافة، وقد أعربت في  (مساء)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (12

 .1/32لساف العرب البن منظور،مادة أبد، : ينظر. آخر الدىر: الدىر، والجمع آباد وأبود، أبد األبد: األبد:   أبد( (13

 .زماف: (جػ)  في ( (14

 .  وردت في ىامش األصل( (15

 ال أكلم زيداً أبد : "وقد سقط المثاؿ التالي). (جػ)َو  (ب)نكرة، وقد أعربت في  (أبداً )  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (16
 .(وُأعرب (جػ)َو  (ب)من نسخة األصل، حيث ورد في " اآلبدين         

 .(ب)  وردت في ىامش نسخة ( (17

 .1/149أمد، : لساف العرب الين منظور، مادة: ينظر. منتهى األجل: الغاية كالمدى، واألمدُ : اآلمد:   أمد( (18

 .(جػ)َو  (ب)مضافة، وقد أعربت في  (أمد)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (19
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قرأت حيف جاء )، و(2)(قرأت حينان ):  وىو اسـ الزمف المبيـ، تقوؿ،(1)(حينان ): كالثاني عشر

 .(3)(الشيخ
: قرأت وقتًا، ومثاؿ الزمف المختص، نحو:  يعني مف أسماء الزماف المبيمة، نحو"كما أشبو ذلؾ": قولو

. قرأت ضحاً 
 

 {أ 81   }                                          (4)(:كلما فرغ مف ظرؼ الزماف، شرع في)
 
 
 
 
 
 
 

 *ظرؼ المكاف
 
: (5) (تعريفو-  )1

 
. ىو اسـ المكاف المنصوب بتقدير معنى في، الدالة عمى الظرفية: (6)وظرؼ المكاف

                                                 

 .4/191حين، : ، مادةس.ـ: ينظر. وقت من الدىر مبهم يصلح لجميع األزماف كلها: الدىر، وقيل:   حين( (1

 .(جػ)َو  (ب)مجردة، وقد أعربت في  (حين)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (2

 .(جػ)َو  (ب)مضافة، وقد أعربت في  (حين)  ىذا المثاؿ يدؿ على جواز استخداـ ( (3

 .(جػ)َو  (ب)  سقطت من ( (4

أماـ، وخلف، وقداـ، ووراء، وفوؽ، وتحت، وعند، ومع، وإزاء، وحذاء، وتلقاء، : ىو اسم المكاف المنصوب بتقدير في، نحو   *    
وىنا،  

 .24متن اآلجرومية، ص: ينظر.         وثمَّ، وما أشبو ذلك

 .زيادة لإليضاح  ( (5

مبهم ومختص، فالمبهم من ظرؼ المكاف ما دؿ على مكاف غير معين، ال حدود لو، كالجهات :   ظرؼ المكاف على قسمين( (6
 الست،  
والمختص منها ىو المحدود، أي ما دّؿ . غلوه وميل وفرسخ: ّماـ وخلف، وكالمقادير، نحوأفوؽ وتحت ويمين وشماؿ و: وىي        
 على 
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: (1) (ألفاظو)-  2
 
 

. ، أي قدامو(3)(اـ الشيخأـجمست ): ، تقوؿ(2)(كىك بمعنى قداـ)اـ، أـ: نحو
 
. (6)(جمست خمفؾ): ، نحو(5)(كىك كراء)، (4)(خمؼ): كالثاني

 
. (9)(جمست قداـ األمير): اـ، نحوـ، وىو مرادؼ أل(8)(قداـ): (7)(كالثالث)

 
 .(12)(جمست فكؽ المنبر): ، وىو المكاف العالي، تقوؿ(11)(فكؽ): (10)(كالرابع)
 
 .(15)(جمست تحت الشجرة): ، وىو ضد فوؽ، تقوؿ(14)(تحت): (13)(كالخامس)

                                                                                                                                                    

-65شرح اللمع في النحو للواسطي الضرير، ص: ينظر. مسجد، دار، أسماء البحار والجباؿ واألنهار وغيرىا: مكاف معين، نحو       
 ؛ 66

 .2/195؛ شرح ابن عقيل، 1/341؛ شرح التصريح للشيخ خالد  األزىري، 305، ص البن ىشاـشرح شذور الذىب       

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .، 1/157أمم، : لساف العرب البن منظور،مادة:   ينظر( (2

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (3

 .5/131خلف : ، مادةالمصدر نفسو: ينظر. ضد قداـ، وجلست خلف فالف، أي بعده:   الخلف( (4

 .وىو ضد قداـ: (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .، وقد ُأعرب ىذا المثاؿ في كال النسختين(جلست خلف األمير): (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .(جػ)  ُطمست في ( (7

 .12/42قدـ، : مادة ،لساف العرب البن منظور: ينظر. نقيض وراء:   قداـ( (8

 .(جػ)َو  (ب)  أعرب ىذا المثاؿ في ( (9

 .وراء ومرادؼ لخلف، حيث سقط من األصل: (ب) ة، وىو في نسخ(جػ)  ُطمس في ( (10

 .2/215فوؽ : ، مادةلساف العرب البن منظور: ينظر.   فوؽ وىو نقيض تحت ويكوف اسماً وظرفاً مبنياً، فإذا أضيف أعرب( (11

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (12

 .السادس: (جػ)َو  (ب)  في ( (13

.   إحدى الجهات الست المحيطة بالجْرـ، تكوف مرة ظرفاً، ومرة اسماً، تبنى في حالة االسمية على الضمة، وىي نقيض فوؽ( (14
 .2/215تحت : ، مادةلساف العرب البن منظور: ينظر

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (15
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. أي قريبًا منو (3)(جمست عند زيد): ، وىو لما قرب مف المكاف، تقوؿ(2)(عند): (1)(كالسادس)
 
. (6)(أم مصاحبان ) (5)(جمست مع زيد): مع، وىو اسـ مكاف االجتماع، نحو: (4)(كالسابع)

 
. ، أي مقابمو(8)(جمست إزاء زيد): إزاء، بمعنى مقابؿ، تقوؿ: (7)(كالثامف)

 
. ، أي قريبًا منو(11)(جمست حذاء زيد): ، بمعنى قريبًا، نحو(10)(حذاء): (9)(كالتاسع)

 
 

 .(14)(جمست تمقاء الكعبة): ، بمعنى إزاء، تقوؿ(13)(تمقاء): (12)(كالعاشر)
 
جمست ): ُىنا، بضـ الياء، وتخفيؼ النوف، اسـ إشارة لممكاف القريب، تقوؿ: (15)(كالحادم عشر)

 .، أي في المكاف القريب(16)(ىنا
 

                                                 

 .(جػ)السابع، وىو مطموس في : (ب)  في ( (1

 فالذي منعها من  (عند)ّما أؼ: "يقوؿ المبرد. 10/98عند، : لساف العرب البن منظور، مادة: ينظر.  وىو في التقريب شبو اللَّْزؽ( (2
 : ينظر". الوضع الذي فيو زيد: فإنما معناه" جلست عند زيد: "ذا قلتإالتمكن أنها ال تخص موضعاً، وال تكوف إال مضافة، ؼ       
 .4/339المقتضب،        

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (3

 .(جػ)والثامن، وىو مطموس في : (ب)  في ( (4

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (5

 .(جػ)  سقطت من ( (6

 .التاسع: (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (8

 .العاشر: (جػ)َو  (ب)  في ( (9

 .4/68حذا، : لساف العرب البن منظور، مادة: ينظر. اإلزاء والمقابل: الَحْذو والحذاء:   حذاء( (10

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (11

 .الحادي عشر: (جػ)َو  (ب)  في ( (12

 .13/226، مادة لقا، لساف العرب البن منظور: ينظر. حذاءه:   جلست تلقاءه، أي( (13

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (14

 .الثاني عشر: (جػ)َو  (ب)  في ( (15

 .(جػ)َو  (ب)  ُأعرب ىذا المثاؿ في ( (16
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ـّ، بفتح الثاء المثمثة: (1)(كالثاني عشر) . اسـ إشارة لممكاف البعيد: َث
 

. (جمست يميف زيد):  يعني مف أسماء المكاف المبيمة، نحو(2)"كما أشبو ذلؾ": قولو
 

 :ثـّ شرع في الحاؿ فقاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* باب الحاؿ
 

: (3) (تعريفو-  )1
 

                                                 

 .الثالث عشر: (جػ)َو  (ب)  في ( (1

:   لم يذكر الشارح ما ينوب عن الظرؼ، والذي ينوب عنو ىو( (2
، وكاف النبي : كل وبعض ونصف وجميع، إذا أضيفت، نحو- 1           .  يقـو نصف النهارسرت كلَّ اليـو
. انتظرتك طوياًل؛ أي زمناً طويالً : الوصف، نحو-  2          
َلةً : العدد المميز بالظرؼ، نحو-  3           َلًة َوَأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر فَػَتمَّ ِميَقاُت رَبِّرِو َأْربَِعيَن لَيػْ . 142  األعراؼ، َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالَثِيَن لَيػْ
. انتبذت تلك الناحية: اسم اإلشارة المتبوع بما يدؿ على زماف أو مكاف، نحو- 4          
 ألحمد بن الفضة المضيئة: ينظر. موعدؾ طلوع الشمس؛ إي وقت طلوع الشمس: المصدر المتضمن معنى الظرؼ، نحو- 5          

 ، زيد
    .145ص                

جاء زيٌد راكباً، وركبت الفرس مسرجاً، ولقيت عبد اهلل : ىو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من الهيئات، نحو قولك: الحاؿ   *   
راكباً،  

متن اآلجرومية،   : ينظر.         وما أشبو ذلك، وال يكوف الحاؿ إال نكرة، وال يكوف إال بعد تماـ الكالـ، وال يكوف صاحبها إال معرفة
. 24        ص

 .زيادة لإليضاح  ( (3



 193 

 
، وعرفو المصنؼ (2)(لفظان، أك معنىن ) ما بّيف ىيئة الفاعؿ والمفعوؿ بو (1)(ىك)

 
. "(مف الييئات)الحاؿ ىك االسـ المنصكب المفسر لما انبيـ ": بقولو

 
، المفسر لما انبيـ مف (5)(كشبيو) المنصوب بالفعؿ (4)(الفضمة)ىو االسـ : (3)يعني أف الحاؿ
. الصفات الالحقة لمذوات الفاعمة وغيرىا: الييئات، أي
 
 

: (6) (صكره)-  2
 

 .حاؿ مف الفاعؿ وىو زيد: جاء زيٌد راكبًا، فراكباً : ويجيء الحاؿ مف الفاعؿ، نحو
. حاؿ مف الفرس: ، فمسرجاً (8)(ركبت الفرس مسرجان ): (7)ويجيء مف المفعوؿ

                                                 

 .2/47شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، : قاؿ ابن الحاجب، وقد أثبت التعريف البن الحاجب في كتاب: (جػ)َو  (ب)  في ( (1

. ، في حالة المفعوؿ(وركب زيٌد الفرَس مسرجاً )في حالة الفاعل،  (جاء زيد راكباً ): أي ملفوظاً من الفاعل أو المفعوؿ، نحو:   لفظاً ( (2
خبر المبتدأ وىو في المعنى مفعوؿ  (بعلي)فإف . 72، ىود، َوَىػَذا بَػْعِلي َشْيخاً : في قولو تعالى (شيخاً ): فنحو:         إّما معنى

 لمدلوؿ 
؛ الفضة المضيئة ألحمد بن 2/53شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، : ينظر. أنبو على بعلي، وأشير إليو شيخاً : ، أي(ىذا)        
 زيد، 

 .146ص         

 لساف العرب البن : ينظر. وأْحولة. كنية اإلنساف، وىو ما كاف عليو من خير أو شر، يذكر ويؤنث، والجمع أحواؿ:   الحاؿ لغة( (3
 .4/277حوؿ، : منظور، مادة        

 ،  البن ىشاـشرح شذور الذىب: ينظر. (زيد قائم): نحو.   أي أنو ليس مسنداً وال مسنداً إليو، فيخرج منو الوصف الواقع عمدة( (4
 .244؛ شرح ابن عقيل، 320ص        

  شرح كافية ابن الحاجب: ينظر.   ما يعمل عمل الفعل، وىو من تركيبو، كاسم الفاعل، واسم المفعوؿ، والصفة المشبهة، والمصدر( (5
 .2/54،         لالسترآباذي

 .زيادة لإليضاح  ( (6   

لقيت  عبد ): أو من الفاعل والمفعوؿ بو معاً، نحو. ، فمكتوفاً مبين الهيئة المفعولية وىو الهاء(ضربتو مكتوفاً ):   المفعوؿ بو، نحو(   (7
  اهلل 

 شرح التصريح على التوضيح : ينظر. وىو الفاعل، أو عبد اهلل، وىو المفعوؿ بو( لقيت)، فراكباً يحتمل أف يكوف التاء في (راكباً         
 .333-332، ص البن ىشاـ؛ مغني اللبيب1/366للشيخ خالد األزىري،         

 .(جػ)  ُطمس في (   (8
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، فراكبًا حاؿ محتممة "لقيت عبد اهلل راكباً ": عؿ والمفعوؿ بو معًا، وقد مثؿ بقولواويجيء الحاؿ مف الؼ
                                                                           . بو كوف الحاؿ مف عبد اهلل الذي ىو  مفعوؿتألف تكوف مف الفاعؿ وىو التاء في لقيت، ويحتمؿ أف 

 {ب 81} 
 

: (1) (أنكاع الحاؿ-  )3
 

جاء زيد يده عمى رأسو، جممة يده عمى رأسو مف المبتدأ : ، نحو(2)(جممة اسمية)ويجيء الحاؿ   - أ
جاء زيد حاؿ كونو واضعًا : والخبر جممة اسمية في محؿ نصب، عمى أنيا حاؿ مف زيد، تقدير الكالـ

. يده عمى رأسو
 

جاء زيد :  بيف يديو، تقديره(3) (الجنائب)جاء زيد تقاد : ويجيء الحاؿ جممة فعمية، نحو قولؾ   -ب
. حالة كونو منقادة الجنائب بيف يديو

 
ظرؼ مكاف في محؿ نصب عمى : ، فعندؾ(5)جاء زيد عندؾ: ، نحو(4)(الحاؿ ظرفان )ويجيء    -جػ

 .أنو حاؿ مف زيد
:  زيد في الدار، ومف كالـ العرب: ومثاؿ وقوع الحاؿ في المجرور

 
مىؽى اهللي الزرافةى يدٍييا أطكؿى ًمٍف ًرٍجمىٍييا"     ،(6)"خى

                                                 

 .زيادة لإليضاح  ( (1  

:   يشترط في الجملة الحالية ثالثة شروط وىي(   (2
. أف تكوف جملة خبرية، ال طلبية وال تعجبية:          أوالً 
. أف تكوف غير مصدرة بعإلّمات استقباؿ:          ثانياً 
 : جاء زيد يده على رأسو، وإّما الواو، نحو: أف تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحاؿ، والرابط إّما الضمير وحده، نحو:          ثالثاً 

 حاشية الصباف على شرح األشموني، : ينظر. جاء زيد وىو ناٍو رحلةً : جاء زيد وعمرو قائم، وإّما الواو والضمير معاً، نحو                
 .2/279؛ شرح ابن عقيل، 2/187                 

وقد . 3/209لساف العرب البن منظور، ص: ينظر. ىي جمع جنيبة وىي الناقة يعطيها الرجل القـو يمتاروف عليها لو: والجنائب  ( (3
 .(جػ)َو  (ب)أعرب ىذا المثاؿ في 

 أو  (مستقراً )  قد يأتي الحاؿ شبو جملة، وىو أف يقع الظرؼ أو الجار والمجرور في موقع الحاؿ، وىما يتعلقاف بمحذوؼ تقديره ( (4
 .1/388ألزىري، لشيخ خالد اشرح التصريح ؿ: ينظر. ، وشرط الظرؼ والمجرور أف يكونا تامين(استقر)        

 .(يعجبني التمر فوؽ أغصانو): مثل بجملة مختلفة وأعربها، والجملة ىي (جػ)َو  (ب)  في ( (5

. الزرافة تقرأ بفتح الزاي، وضمها، والفتح أفصح:   المفردات( (6
 مبتدأ، : ، فيداىا(بالرفع)يداىا أطوُؿ : وقاؿ بعضهم. حاؿ: ، وأطوؿ(بدؿ بعض من كل)بدؿ من الزرافة : يديها:         اإلعراب
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بدؿ بعض مف كؿ مف الزرافة، : مفعوؿ بو، يدييا: فاعؿ، الزرافة: فعؿ ماض، االسـ الكريـ: خمؽ
والبدؿ يتبع المبدؿ في إعرابو، وىو منصوب وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا 

حاؿ مف يدييا، : مضاؼ إليو محمو الجر، أطوؿ: نيابة عف الفتحة وحذفت النوف لإلضافة، والياء
جار ومجرور متعمؽ بأطوؿ وعالمة جره الياء، : والحاؿ منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، مف رجمييا

 .مضاؼ إليو: وحذفت النوف لإلضافة، والياء
 

حاؿ : مررت بيند جالسة، فجالسة: وال يجيء الحاؿ في المبتدأ، ويجيء مف المجرور بالحرؼ، نحو
. مف المجرور بالباء وىو ىند

 

ٍيتان : ويجيء مف المجرور بالمضاؼ، نحو قولو تعالى ـى أىًخيًو  مى ـٍ أىف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي  فميتًا ، (1)أىييًحبُّ أىحى
 {أ 82}                                                    .                 حاؿ مف أخيو

 
 

جاء زيد راكبًا، وما أشبو ذلؾ يعني مف : ، نحو قولؾ(2)(متنقمة)والغالب أف الحاؿ ال تكوف إال 
. األمثمة

 

 .ألنو ال حاجة إلى تعريفيا "وال يكوف إال بعد تماـ الكالـ، (3)كال يككف الحاؿ إال نكرة": قولو
 

                                                                                                                                                    

. خبر، والجملة حالية: وأطوؿ        
 ىو العامل، وىو يدؿ على تجدد  (خلق)فالفعل . يدؿ على تجدد صاحبها فجاءت الحاؿ وصفاً ثابتاً  (خلق)عامل الحاؿ :         الشاىد

.  والشاىد ليس كذلك. نو يتحدث عن وقوع الحاؿ في المجرورإواستداللو ىنا ليس في محلو، إذ . المخلوؽ        
 ؛ شرح 146؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص2/170؛ حاشية الصباف على شرح األشموني، 1/155الكتاب لسيبوبو، :         ينظر

 .2/244؛ شرح ابن عقيل، 368التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزىري، ص        

 .49/12  الحجرات، ( (1

 جاء زيد ): ، واالنتقاؿ يعني أف ال يكوف وصفاً ثابتاً الزماً، كقولك(ويكوف الحاؿ مشتقة متنقلة): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2
َويَػْوـَ أُبْػَعُث َحّياً : ، فالضحك يزايل زيدًا، وال يالزمو، وىذا ىو األصل، وقد تأتي الحاؿ الزمة مشتقة، نحو قولو تعالى(ضاحكاً         

 ، 
 ، أي مشاة، وقد تأتي جامدة غير 27/، الحجيَْأُتوَؾ رَِجاالً : ، وقد تأتي الحاؿ جامدة مؤولة بالمشتق، نحو قولو تعالى33مريم،          
 ؛ شرح 146الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. 74/، األعراؼَوتَػْنِحُتوَف اْلِجَباَؿ بُػُيوتاً : مؤولة بالمشتق، نحو قولو تعالى         
 .2/69؛ شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، 368-367ألزىري، صلشيخ خالد االتصريح ؿ         

 ، (اجتهد وحدؾ):   األصل في الحاؿ أف يكوف نكرة، فإف جاءت في كالـ ما من كالـ العرب معرفة، فإنها تؤوؿ بالنكرة، نحو( (3
 ؛ شرح 46الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. (اجتهد منفرداً ): فوحدؾ حاؿ، وىي معرفة، ولكنها مؤولة بنكرة، والتقدير        
 .2/248ابن عقيل،         
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 .(1)(ركبت الفرس: ، أم بأف يأخذ الفعؿ فاعمو كمفعكلو، نحك"كال يككف إال بعد تماـ الكالـ: "قكلو)
 
 

 :(2) (صاحب الحاؿ)-   4

 

كحؽ المسند إليو أف )؛ ألنو مسند إليو في المعنى، "وال يكوف صاحبيا إال معرفة": (3)(شرط قكلو)
قمة، فحاؿ مشتؽ مف الركوب ومت: جاء راكبًا، فراكباً :  وذلؾ كما تقدـ مف األمثمة، نحو(4)(يككف معينان 

 .ألنو يتنقؿ مف الركوب إلى المشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)( قـك قيإٌماءهجالسان، كصمى كرا صمى رسكؿ اهلل : نحك قكلو)، (5)(صاحبيا نكرة)وقد يجيء 
                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (3

 .(جػ)  سقط من ( (4

:   األصل في صاحب الحاؿ أف يكوف معرفة، وقد يأتي نكرة بمسوغ من أربعة( (5
. في الدار جالساً رجلٌ : أف يتقدـ عليو الحاؿ، نحو:          أحدىا
أو بإضافة، نحو . 5،4/، الدخافِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم، َأْمراً مِّرْن ِعنِدنَا: أف يتخصص إّما بوصف، نحو قولو تعالى:          ثانيها

 قولو 
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 :(2)(كلما فرغ مف الحاؿ، شرع في التمييز فقاؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 

* باب التمييز
 

                                                                                                                                                    

 .10/، فصلتِفي َأْربَػَعِة َأيَّاـٍ َسَواء لِّرلسَّائِِلينَ : تعالى                

. ما سعى أحد إال راغباً أو راىباً : أف يتقدمها نفي، نحو:          ثالثها
ال يركنن أحد إلى اإلحجاـ يـو الوغى  : أف يتقدمو شبو النفي، وىو النهي أو االستفهاـ، ففي النهي، نحو:          رابعها

:  واالستفهاـ، نحو.                 متخوفاً لحماـ
                                   يا صاح ىل مّم عيش باقياً ترى      لنفسك العذر في أبعادىا اإلمالء 

.        وقد يأتي نكرة من غير مسّوغ،  وىذا قليل
 ؛ شرح شذور 148-147؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص1/375شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزىري، :        ينظر

 .2/260؛ شرح ابن عقيل، 330الذىب البن ىشاـ، ص       

 (د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1
 في بيتو ثّم صلى رسوؿ اهلل : عن عائشة أـ المؤمنين أنها قالت: "عند البخاري برواية أـ المؤمنين باللفظ اآلتيالحديث وقع         
وىو  

إنما جعل اإلماـ ليؤتم بو، فإذا ركع  :         شاؾ فصلى جالساً، وصلى وراءه قـو قياماً، فأشار إليهم أف اجلسوا فلما انصرؼ قاؿ
 ".         فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فاجلسوا

التي ىي نكرة محضة، وحكم مجيء الحاؿ من النكرة المحضة الجواز  (رجاؿ)، حيث جاءت حاالً من (قيإّما):         الشاىد في قولو
 . بقّلة

،  1صحيح البخاري، تحقيق أيمن عارؼ الدمشقي، دار المعرفة، ط: ينظر: ينظر        
؛  5/463ـ، 1995، بيروت، 2؛ صحيح ابن حباف، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1/244ـ، 1998        بيروت، 

 شرح التصريح على التوضيح ؛ 1/436ـ، 1998، بيروت، 1دار المعرفة، ط         مسند أبو عوانة، تحقيق أيمن بن عارؼ الدمشقي
 ؛ شرح ابن 148ص ، ألحمد بن زيد؛ الفضة المضيئة330ص ؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ1/378للشيخ خالد األزىري،           
  .2/263عقيل،           

 .(جػ)  سقط من ( (2
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: (1) (تعريفو-  )1
 

. (3)(ما يرفع اابياـ المستقر عف ذات مذككرة، أك مقدرة): (2)التمييز: قاؿ ابف الحاجب
 

. "ىو االسـ المنصوب المفسر لما انبيـ مف الذوات: التمييز": وعرفو المصنؼ بقولو
 

: (4) (أقساـ التمييز-  )2
 

، وقسـ يكوف مبينًا إلبياـ (6)(نسبة الجممة)قسـ يكوف مبينًا إلبياـ :  التمييز عمى قسميف(5)(كاعمـ أف)
. (7)(ذات مفردة)

 
 الفاعؿ، وتارة يكوف (9)(عف)، وىو المبيف إلبياـ نسبة الجممة، تارة يكوف محواًل األكؿ (8)(فالقسـ)

. محواًل عف المفعوؿ
 

فحوؿ اإلسناد . تصبب عرؽ زيد: تصبب زيد عرقًا، وأصمو: (10)(نحك قكلو)فمثاؿ المحوؿ عف الفاعؿ 
 تصبب زيد، فحصؿ :(1)(فقيؿ)عف المضاؼ الذي ىو فاعؿ وىو عرؽ إلى المضاؼ إليو وىو زيد، 

                                                 

تصبب زيٌد عرقاً، وتفقأ بكٌر شحماً، وطاب محمٌد نفساً،  : ىو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات، نحو قولك: التمييز   *    
        واشتريُت عشرين غالماً، وملكُت تسعين نعجًة، وزيٌد أكـر منك أباً، وأجمُل منك وجهاً، وال يكوف التمييز إال نكرة، وال يكوف  

 .25متن اآلجرومية، ص: ينظر.         إال بعد تماـ الكالـ

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 . 14/157ينظر لساف العرب البن منظور، مادة ميز، . فصل بعضو من بعض: الفصل، ماز الشيء َمْيزاً وِميزًة وَميَّزةُ :   التمييز لغة( (2
 ؛ شرح اللمع في النحو 2/94حاشية الصباف على شرح األشموني، : ينظر. تمييزاً ومميزًا، وتفسيراً ومفسرًا، وتبييناً ومبيناً : وُيسمى        
 .76للواسطي الضرير، ص        

 .2/91كافية ابن الحاجب لالستراباذي، :   ينظر( (3

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (5

 . (تصبب زيد عرقاً ): ىو المسوؽ لبياف ما تعلق بو العامل من فاعل أو مفعوؿ، ويسمى تمييز الجملة، نحو قولك:   المقصود بالنسبة( (6
 .2/287؛ شرح ابن عقيل، 1/395شرح التصريح على التوضيح لألزىري، : ينظر        

 شرح : ينظر. ىو الواقع مع المقادير، وىو الممسوحات والمكيالت والموزونات واألعداد، ويسمى تمييز المفرد:   المقصود بالمفرد( (7
 .2/287؛ شرح ابن عقيل، 1/395التصريح على التوضيح لألزىري،         

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (8

 .من: (جػ)  في ( (9

 ".وقد مثلو بقولو: "(جػ)وفي " وقد مثلو الشيخ بقولو: "(د)َو  (ب)  في ( (10
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 إلى زيد، فجيء بالمضاؼ والذي ىو فاعؿ فأخر ونصب عمى التمييز (2)(التصبب)إبياـ في نسبة 
. (3)(تصبب زيد عرقان ): لزواؿ اإلبياـ، فقيؿ

 
  {ب 82}    ىو شحـ وتفقأ بكر شحمًا، وأصمو تفقأ شحـ بكر، فحوؿ اإلسناد عف المضاؼ الذي

أم )تفقأ بكر فحصؿ اإلبياـ في نسبة التفقؤ  (5)(كقيؿ) إلى المضاؼ إليو وىو بكر (4)(كىك الفاعؿ)
تفقأ :  فجيء بالمضاؼ، الذي كاف فاعاًل وأخر ونصب عمى التمييز، لزواؿ اإلبياـ فبقي(6)(امتالء بكر
. بكر شحماً 

 
طابت نفس محمد، فحوؿ اإلسناد عف المضاؼ الذي ىو نفس : طاب محمد نفسًا، وأصمو: (7)(كمثمو)
طاب محمد، فحصؿ إبياـ في نسبة الطيب : ، إلى المضاؼ إليو وىو محمد، وقيؿ(8)(كىك الفاعؿ)

طاب محمد : إلى محمد فجيء بالفاعؿ الذي ىو نفس، وأخر ونصب عمى التمييز لزواؿ اإلبياـ، وقيؿ
. نفساً 
 

فعؿ : غرست األرض شجرًا، وأصمو غرست شجر األرض، فغرست: ومثاؿ التمييز المحوؿ عف الفعؿ
مضاؼ إليو، فُحوؿ وقوع الفعؿ عف المضاؼ الذي ىو شجر، : مفعوؿ بو، األرض: وفاعؿ، شجر

غرست األرض، فحصؿ إبياـ في نسبة : (9)(كقيؿ)وىو المفعوؿ، إلى المضاؼ إليو وىو األرض، 
الغرس إلى األرض، فجيء بالمضاؼ الذي ىو المفعوؿ، وأخر ونصب عمى التمييز، لزواؿ اإلبياـ، 

. غرست األرض شجراً : وقيؿ
ٍرنىا اأٍلىٍرضى عيييكنان : كمنو قكلو تعالى) فىجَّ ، كأصمو، كفجرنا عيكف األرض، فحكؿ كقكع الفعؿ  (10)كى

كفجرنا األرض، فحصؿ اابياـ : عف المضاؼ الذم ىك عيكف، إلى المضاؼ إليو كىك األرض، كقيؿ

                                                                                                                                                    

 .فقلنا: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .(د)  سقط من ( (2

، فإنو يحتمل أنو تصبب عرقاً ودماً وغير ذلك، فرفع العرؽ ىذا  (تصبب زيد)  عرقاً مبيِّرن لإلجماؿ الحاصل في ( (3
 .153الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر.           اإلجماؿ وحصل البياف

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (4

 .فقلنا: (ب)  في ( (5

 .11/204لساف العرب البن منظور، مادة فقأ، : ينظر. انفلق وانشق:   تفقأ بمعنى( (6

 .(وكذلك): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (8

 .وقلنا: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (9

 .54/12، قمر  اؿ( (10
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في نسبة التفجر إلى األرض، فجيء بالمضاؼ الذم كاف مفعكالن، كأخر كنصب عمى التمييز لزكاؿ 
ٍرنىا اأٍلىٍرضى عيييكنان  فىجَّ . (1)(اابياـ، كقيؿ كى

 
  {أ 83 }     كالباعث عمى ذلؾ أف ذكر الشيء مبيمان، ثـ ذكره مفسران أكقع في النفس كالناصب)

. (2)(لمتمييز في ىذه األمثمة ىك الفعؿ المسند إلى الفاعؿ
 

. (4)(مبيف لمعدد) وىو (3)(المبيف ابياـ ذاتو مفردة)  فيو :أما القسـ الثاني
 
اشتريت عشريف غالمًا، وممكت تسعيف نعجة، فغالمًا تمييز لإلبياـ الحاصؿ في ذات : نحو قولؾ

. عشريف، ونعجة تمييز لإلبياـ الحاصؿ في ذات تسعيف؛ ألف أسماء األعداد مبيمة
 

مفعوؿ بو وىو : فعؿ وفاعؿ، رطالً : اشتريت رطاًل زيتًا، اشتريت: ، نحو(5)(تمييز المقادير): ومنو
. تمييز مف رطؿ وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره، زيتاً 

 
مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة نصبو فتح : فعؿ كفاعؿ، قفيران : ان بران، اشتريتزاشتريت قفي): ومنو

. (6)(ان كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخرهزتمييز مف قفي: آخره، بران 
 

مفعكؿ بو، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره، : فعؿ كفاعؿ، شبران : كممكت شبران أرضان، ممكت)
. (7)(تمييز، كىك منصكب كعالمة نصبو فتح آخره: أرضان 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت ىذه الفقرة من ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقطت ىذه الفقرة من ( (2

 .ذكر كّل أنواع تمييز الذات، ثم بعد ذلك مثل لكل نوع (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 كم عبداً : ، والكناية ككم االستفهامية، نحو12/40، يوسف، َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً : صريح وكناية، فالصريح، نحو:   العدد قسماف( (4
 .1/396ألزىري، لشيخ خالد اشرح التصريح ؿ: ينظر. تمييز: مفعوؿ مقدـ، وعبداً : ملكت، فكم        

:   وىو ما يعرؼ بو قدر الشيء، ويقسم إلى ثالثة أقساـ( (5
. رطل زيتاً : ما يدؿ على الوزف، نحو:                  أحدىا
. شبر أرضاً : ما يدؿ على مساحة، نحو:                  والثاني
. صاع تمراً : ما يدؿ على الكيل، نحو:                  والثالث

 .1/396ألزىري، لشيخ خالد ا؛ شرح التصريح ؿ335شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص:         ينظر

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6

 .(ب)  سقط من ( (7
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: جار كمجركر في مكضع رفع خبر مقدـ، شبر: نافية، لو: فما لو شبره أرضان، فما، ما: كمثمو)
. (1)(تمييز، كىك الحاصؿ في ذات شبر: مبتدأ مؤخر، أرضان 

 
: فعؿ وفاعؿ، قدحيف: تمييز، اشتريت: اشتريت قدحيف تمرًا، واشتريت قنطارًا عساًل، فعسالً : وكذلؾ

مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة نصبو الياء المفتوح ما قبميا، المكسور ما بعدىا نيابة عف الفتحة؛ 
تمييز مف قدحيف، وىو منصوب : ألنو مثنى، والنوف عوض عف الحركة والتنويف في المفرد، تمراً 

 .وعالمة نصبو فتح آخره
 

. والناصب لمتمييز بعد األعداد والمقادير ما دؿَّ عمى عدد أو مقدار
 

نما ىو مف ،(2)(ليس مف ىذا القسـ) "كزيد أكـر منؾ أبان كأجمؿ منؾ كجيان ": وقولو  {ب 83}     وا 
 .قسـ تمييز النسبة، فكاف حقو أف يذكر معيا، ويقدـ عمى ذكر العدد

 
: (3) (شرط نصب التمييز بعد اسـ التفضيؿ)-  3

 
، كما في ىذيف (5)(فاعالن في المعنى) بعد اسـ التفضيؿ، أف يكوف (4)(الكاقع)وشرط نصب التمييز 

زيد َكُرـ أبوه : المثاليف، أال ترى أنؾ لو جعمت مكاف اسـ التفضيؿ فعاًل وجعمت التمييز فاعاًل، نحو
نما قمنا إنيا مف تمييز النسبة؛ ألف األصؿ. وَجُمؿ وجيو، لصح أبو زيد أكـر منؾ، ووجو زيد أجمؿ : وا 

كالمبتدأ مرفكع، كعالمة رفعو الكاك نيابة عف الضمة؛ ألنو مف األسماء )مبتدأ مضاؼ، : منؾ، فأبو
 .مضاؼ إليو لممبتدأ: ، وزيد(6)(الخمسة

. جار ومجرور متعمؽ بأكـر محمو الجر: اسـ تفضيؿ، خبر، منؾ:  أكـر
 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)  سقط من ( (1

 .(ليس من قسم العدد): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .(ب)  سقط من ( (4

 فمنزالً ) (أنت أعلى منزالً وأكثر ماالً ): أف يصلح َجْعَلُو فاعالً بعد جعل أفعل التفضيل فعاًل، نحو:   عالمة ما ىو فاعل في المعنى( (5
 شرح ابن عقيل، : ينظر .أنت عال منزلك وكثرمالك: يجب نصبهما؛ إذ يصح جعلهما بعد َجْعل أفعل التفضيل فعاًل، فنقوؿ (وماالً        
       2/289. 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6
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إلى المضاؼ إليو وىو زيد،  (أبو)وجو زيد أجمؿ منؾ، فحوؿ اإلسناد عف المضاؼ الذي ىو : وكذلؾ
، فصار: وقيؿ ، فحصؿ إبياـ في نسبة اإلكراـ إلى زيد ومنؾ، فجيء : زيد وأخبر عنو بأكـر زيد أكـر

بالمضاؼ الذي كاف مبتدأ، أو خبرًا، ونصب عمى التمييز، فبقي زيد أكـر منؾ أبا، فزيد كاف مضافًا 
في محؿ ]جار ومجرور متعمؽ بأكـر : ومنؾ .إليو، صار مبتدأ، والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره

كالمبتدأ مرفكع، كعالمة رفعو ضـ )، وكذلؾ، وجو زيد أجمؿ منؾ، فوجو مبتدأ مضاؼ (1) [جر
اسـ تفضيؿ، خبر : مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره كسر آخره، أجمؿ: ، زيد(2)(آخره

، (3) [في محؿ جر]جار ومجرور متعمؽ بأجمؿ، : لممبتدأ وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، منؾ
 إليو وىو زيد، وأخبر  {أ 84}           فحوؿ اإلسناد عف المضاؼ، الذي ىو وجو إلى المضاؼ

أجمؿ منؾ، فحصؿ إبياـ في نسبة الجماؿ إلى زيد، فجيء بالمضاؼ الذي : ، فصار(4)(بأجمؿ)عنو 
مبتدأ، : زيد أجمؿ منؾ وجيًا، فزيد: كاف مبتدأ، وأخر وىو وجو، ونصب آخره عمى التمييز، وقيؿ

خبر وىو اسـ تفضيؿ، خبر لممبتدأ وىو مرفوع وعالمة : والمبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، وأجمؿ
تمييز محوؿ وىو : ، وجياً (5) [في محؿ جر]جار ومجرور متعمؽ بأجمؿ : رفعو ضـ آخره، منؾ

. منصوب وعالمة نصبو فتح آخره لزواؿ اإلبياـ
 

يعني أف التمييز ال يككف إال نكرة؛ ألنو ال حاجة إلى تعريفو كذلؾ ) (6)"كال يككف إال نكرة": قولو
. (7)(لالستقراء في كالـ العرب

 
 :(8)(كلما فرغ مف التمييز، شرع في االستثناء فقاؿ)
 
 

* باب االستثناء
 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (3

 .اسم التفضيل: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (5

 شرح كافية ابن : ينظر.   وذلك ألف المقصود رفع اإلبهاـ، وىو يحصل بالنكرة، وىي أصل، فلو عرؼ، وقع التعريف ضائعاً ( (6
 .2/109الحاجب، لالستراباذي،         

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (7

 .(د)َو  (جػ)  سقط من ( (8
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: (1) (تعريفو-  )1
 

، واالستثناء ىو إخراج ما بعد إال (2)المستثنى ىو المخرج مف متعدد لفظًا أو معنى: قاؿ ابف الحاجب
دخالو في النفي بإال، لواله لدخؿ في الكالـ السابؽ . وأخواتيا مف حكـ ما قبميا في اإليجاب، وا 

 
: (3) (حركؼ االستثناء-  )2

 
:   أطمؽ عمييا حروفًا، وليست كّميا حروفًا، بؿ ىي عمى ثالثة أقساـ"كحركؼ االستثناء ثمانية": قولو

 
. (4)(إال)حرؼ باتفاؽ وىو 

 
كسكا بفتح ) بكسر السيف كرضي، وُسوى بضـ السيف كيدي (5)(سكل)واسـ باتفاؽ وىو غير و 

 .والمد عمى وزف سماء. (السيف
 
 
 
، فتارة تستعمؿ ىذه الثالثة فعاًل، (3)(كحاشا) َو (2)(خال كعدا):  بيف الفعمية والحرفية وىما(1)(كالتردد)

 .فعاًل، وتارة تستعمؿ حرفاً 
                                                 

إاّل، وغير، وِسًوى، وُسًوى، وَسواء، وخال، وعدا، وحاشا، فالمستثنى بإالّ يُنصب إذا كاف الكالـ  : وحروؼ االستثناء ثمانية وىي   *    
:  وإف كاف الكالـ منفياً جاز فيو البدؿ والنصب على االستثناء، نحو. قاـ القـو إال زيدًا، وخرج الناس إالّ عمراً :          تاماً موجباً، نحو

ما قاـ إالّ زيٌد، وما ضربُت إالّ زيدًا، وما  :          ما قاـ القـو إالّ زيدًا، وإالّ زيٌد، وإف كاف الكالـ ناقصاً كاف على حسب العوامل، نحو
:          مررت إالّ بزيٍد، والمستثنى بغير، وِسًوى، وُسًوى، وسواء مجرور ال غير، والمستثنى بخال، وعدا، وحاشا، يجوز نصبو وجره، نحو

قاـ  
 .26-25متن اآلجرومي، ص: ينظر.          القـو خال زيدًا، وزيٍد، وعدا عمرًا، وعمرٍو، وحاشا بكراً وبكرٍ 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

: المقدر، نحو ، ومثاؿ(جاءني القـو إال زيدا): ومثاؿ اللفظ، نحو". المخرج من متعدد لفظاً أو تقديراً : "  في تعريف ابن الحاجب( (2
 ما )

 .2/112شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، : ينظر(. ما ما جاءني أحد إال زيد: )، أي(جاءني إال زيدٌ         

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .161الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر.   وىي أـ الباب وأكثرىا استعماالً في االستثناء( (4

 اإلنصاؼ لألنباري، : ينظر. تكوف اسماً وتكوف ظرفاً، وذىب البصريوف إلى أنها ال تكوف إالّ ظرفاً  (سوى)  ذىب الكوفيوف إلى أف ( (5
 .252ص         
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 :(4) (حاالت االستثناء-  )3
 

:  حاالت(5)(بيذه األدكات)ولممستثنى 
 

: (6) (المستثنى بإالٌ )-  أ
 

 { ب84}           قاـ القكـي إال زيدان : فالمستثنى بإال ينصب إذا كاف الكالـ تامان مكجبان، نحك": قولو
والمراد بالتاـ، . والمراد بالموجب، ىو الذي لـ يسبقو نفي، وال نيي، وال استفياـ. "كخرج الناسي إال عمران 

. (8)(قاـ القـك إال زيدان ):  يكوف المستثنى منو مذكورًا، نحو(7)(أف)وىو 
 

ف كاف الكالـ ": قولو . " فيو البدؿ كالنصب عمى االستثناء(10)(جاز) (9)(تامان منفيان )كا 
 
: إيجاب لمنفي، زيد: فاعؿ، إال: فعؿ ماض، القوـ: نافية، قاـ: ما قاـ القـو إال زيد، ما:  مثاؿ البدؿ

 مف القوـ، والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ (11)(البعض مف كؿ)بدؿ 
. آخره

                                                                                                                                                    

 .(وما ىو متردد): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 مغني اللبيب البن ىشاـ، : ينظر.   يستعمالف تارة حرفين، وتارة فعلين، فقد يكوناف حرؼ جر للمستثنى، وقد يكوناف فعالً متعدياً ( (2
 .1/347ألزىري، لشيخ خالد ا؛ شرح التصريح ؿ1/153        

 ، وتأتي لالستثناء، وىي عند سيبويو ال تكوف إال حرفاً (حاش اهلل): ، وتأتي تنزيهية، نحو(أحاشيو)، (حاشيتو):   تأتي فعالً متصرفاً مثل( (3
في االستثناء فعل ماض، وذىب  (حاشا)وقد اختلف فيها النحويوف، فذىب الكوفيوف إلى أّف . بمنزلة إاّل، لكنها تجر المستثنى        
 بعضهم 
. إلى أنو فعل استعمل استعماؿ األدوات، وذىب البصريوف إلى أنو حرؼ جر، أما المبرد فذىب إلى أنو يكوف فعالً ويكوف حرفاً          

 . 241؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص141-1/140؛ مغني اللبيب البن ىشاـ، 2/39الكتاب لسيبويو، :         ينظر

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 .(بإال): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .زيادة لإليضاح  ( (6

 .الذي: (ب)  في ( (7

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  أعرب ىذا المثاؿ في ( (8

 .141، صيودروس في النحو، أحمد حبيب قصير العامل: ينظر متن اآلجرومية. منفياً تاماً : (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (9

 .يجوز: (جػ)َو  (ب)  في ( (10

 .بعض من كل: (ب)  في ( (11
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: فاعؿ، إال: فعؿ ماض، القوـ: نافية، قاـ: ما قاـ القوـ إال زيدًا، ما: ومثاؿ النصب عمى االستثناء
. منصوب بإاّل عمى االستثناء، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره: حرؼ استثناء، زيداً 

 
ف كاف الكالـ ناقصان  ":(1)(قكلو) ما قاـ إاّل : نحو.  يعني، لـ يذكر المستثنى منو وال يكوف إاّل منفياً "كا 

تفرع  (إالّ )ألف ما قبؿ  (2)(مفرغان )زيد، وما ضربت إال زيدًا، وما مررت إاّل بزيد، ويسمى االستثناء 
والمراد . لمعمؿ فيما بعدىا، ويكوف االستثناء عمى حسب العوامؿ، مف فاعمية، أو مفعولية، أو إضافة

. باإلضافة المجرور بالحرؼ
 

: (3) (المستثنى بغير كسكل)-  ب
 

، كسىكاء، مجركر ال غير": قولو ، كسيكلن . "كالمستثنى بغىٍير كًسكلن
 

 . اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل، يأخذ إعرابو ويجره(5)(غير) أّف (4)(اعمـ)
 

اسـ : فاعؿ، غير: فعؿ ماض، القوـ: قاـ القـو غير زيد، قاـ:  فمثاؿ غير بعد كالـ موجب تاـ
: مضاؼ، زيد: غير. استثناء، يعرب إعراب االسـ الواقع بعد إال، وىو ىنا منصوب عمى االستثناء

  {أ 85}                      .                                                         مضاؼ إليو
 

. ، البدؿ والنصب عمى االستثناء(6)(كجياف)ومثاؿ غير بعد كالـ منفي تاـ، ويجوز فيو 
 

                                                 

 .(د)  سقط من ( (1

 بل يكوف الحكم عند وجودىا  (إالّ )  إذا استثنى بإالّ وكاف الكالـ قبلها غير تاـ، وىو الذي لم يذكر معو المستثنى منو، فال َتعمل ( (2
 بالنسبة إلى العمل، مثلو عند فقدىا، فإف كاف ما قبلها يطلب مرفوعاً رفع ما بعدىا، وإف كاف يطلب منصوباً لفظاً نصب، وإف كاف        
 .348-1/347ألزىري، لشيخ خالد اشرح التصريح ؿ: ينظر. يطلب منصوباً محالً جر بجار متعلق        

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .يعني: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (4

سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن،  (إالّ )  ذىب الكوفيوف إلى أف غير يجوز بناؤىا على الفتح في كل موضع يحُسُن فيو ( (5
 وذلك، 
  وذىب البصريوف إلى أنها يجوز بناؤىا إذا أضيفت إلى غير. (وما نفعني غيَر أف قاـ زيد)، (ما نفعني غيَر قياـ زيد): نحو قولهم        
 .248اإلنصاؼ لألنباري، ص: ينظر. بخالؼ ما إذا أضيفت إلى متمكن. متمكن         

 .(الوجهاف): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (6
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فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة : فعؿ ماض، القوـ: نافية، قاـ: ما قاـ القـو غير زيد، ما:  مثاؿ البدؿ
اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل وىو ىنا مرفوع عمى أنو بدؿ : رفعو ضـ آخره، غير

: ، والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، غير(1)(البعض مف كؿ)
. مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة جره كسر آخره: مضاؼ، زيد
 

فعؿ : نافية، قاـ: ما قاـ القـو غير زيد، ما:  ومثاؿ المنصوب بغير عمى االستثناء بعد كالـ منفي
اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إال، وىو منصوب عمى : فاعؿ، غير: ماض، القوـ

مضاؼ إليو، والمضاؼ إليو مجرور وعالمة : مضاؼ، زيد: االستثناء وعالمة نصبو فتح آخره، غير
. جره كسر آخره

، (2)(كىك أف يككف المستثنى منو غير مذككر)ومثاؿ غير بعد كالـ ناقص، وال يكوف إال منفيًا، 
. ويكوف عمى حسب العوامؿ، مف فاعمية أو مفعولية أو إضافة

 
اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ : فعؿ ماض، غير: نافية، قاـ: ما قاـ غير زيد، ما:  مثاؿ الفاعمية

 .مضاؼ إليو: الواقع بعد إاّل وىو ىنا مرفوع عمى الفاعمية، وعالمة رفعو ضـ آخره، زيد
 

اسـ : فعؿ وفاعؿ، غير: نافية، ضربت: ما ضربت غير زيد، ما:  ومثاؿ النصب عمى المفعولية
استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل، وىو ىنا مجرور بالحرؼ عمى االستثناء المفرغ بغير 

. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: وعالمة جره كسر آخره، غير
 
 {ب85}          االسـ   بعد كالـ موجب تاـ، وحكميا حكـ غير، تعرب بإعراب(3)(سكل)ومثاؿ 

عرابيا مقدر . الواقع بعد إاّل، وتأخذ إعرابو، وتجره باإلضافة، وا 
 
اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ : فاعؿ، سوى: فعؿ ماض، القوـ: قاـ القـو سوى زيد، قاـ: نحو قولؾ

الواقع بعد إاّل، وىو ىنا منصوب عمى االستثناء، وعالمة نصبو فتحة مقدرة عمى األلؼ منع مف 
. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: ظيورىا التعذر، سوى

 
                                                 

 .(بعض من كل): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (2

 بالرفع  (زيدٍ  ما جاء القـو سواءُ )َو  (جاء القـو سواَء زيد):   ال يظهر في سوى اإلعراب في حالة القصر، ويظهر في حالة المد، نحو( (3
 .2/226 ؛ شرح ابن عقيل،162الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. على األرجح، وبالنصب على المرجوح        
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. البدؿ والنصب عمى االستثناء: ومثاؿ سوى بعد كالـ منفي تاـ، ويجوز فييا وجياف
 

 :فاعؿ، سوى: فعؿ ماض، القوـ: نافية، قاـ: ما قاـ القـو سوى زيد، ما:  فمثاؿ الرفع عمى البدؿ
 

البعض مف ) (1)(أنو بدؿ) اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل، وىو ىنا مرفوع عمى 
والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة عمى .  مف القوـ(2)(الكؿ

. (3)(مضاؼ، زيد مضاؼ إليو: سكل)األلؼ، منع مف ظيورىا التعذر، 
فاعؿ، : فعؿ ماض، القوـ: نافية، قاـ: ما قاـ القـو سوى زيد، ما:  ومثاؿ النصب عمى االستثناء

وعالمة  (4)(عمى االستثناء)اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل، وىو ىنا منصوب : سوى
. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: نصبو فتحة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر، سوى

 
، (5)(كىك أف يككف المستثنى منو غير مذككر): ومثاؿ سوى بعد كالـ ناقص، وال يكوف إاّل منفياً 

. ويكوف عمى حسب العوامؿ مف فاعمية أو مفعولية إو إضافة
 

اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ : فعؿ ماض، سوى: نافية، قاـ: ما قاـ سوى زيد، ما:  مثاؿ الفاعمية
، وعالمة رفعو ضمة مقدرة عمى األلؼ، منع مف (6)(مرفكع عمى الفاعمية)الواقع بعد إاّل، وىو ىنا 

. (7)[مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر بالكسرة: زيد]ظيورىا التعذر، 
 

اسـ : فعؿ وفاعؿ، سوى: نافية، ضربت: ما ضربت سوى زيد، ما:  ومثاؿ المنصوب عمى المفعولية
نصبو  {أ 86}      استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل، منصوب عمى المفعولية،  وعالمة 

. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: فتحة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر، سوى
 

                                                 

 .(البدؿ): (د)َو  (ب)  في ( (1

 .(بعض من كل): (د)َو  (ب)  في ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (3

 .(د)َو  (ب)  سقط من ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (5

 .(فاعل مرفوع): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من نسخة األصل، وىو مثبت في ( (7
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فعؿ : نافية، مررت: ما مررت بسوى زيد، ما:  ومثاؿ اإلضافة المراد بيا المجرور بالحرؼ، نحو
جار ومجرور متعمؽ بمررت، وعالمة جره كسرة مقدرة عمى األلؼ، منع مف ظيورىا : وفاعؿ، بسوى
. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: التعذر، سوى

 
كىي معربة بإعراب االسـ الكاقع بعد إاٌل، تأخذ إعرابو، )ومثاؿ ُسوى بضـ السيف بعد كالـ موجب تاـ، 

اسـ استثناء يعرب بإعراب : فاعؿ، ُسوى: فعؿ ماض، القوـ: قاـ القوـ ُسوى زيد، قاـ: ، نحو(1)(كتجره
االسـ الواقع بعد إاّل، وىو ىنا منصوب، وعالمة نصبو فتحة مقدرة عمى األلؼ منع مف ظيورىا 

. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: التعذر، ُسوى
 

 .البدؿ، والنصب: ومثاؿ سوى بعد كالـ منفي تاـ، ويجوز فيو وجياف
اسـ استثناء، : فاعؿ، سوى: فعؿ ماض، القوـ: نافية، قاـ: ما قاـ القـو سوى زيد، ما:  (2)(البدؿ)مثاؿ 

البعض مف الكؿ مف القوـ،  (3)(عمى أنو بدؿ)يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل، وىو ىنا مرفوع 
مضاؼ : مضاؼ، زيد: والبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو، وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، سوى

. إليو
 

اسـ : فاعؿ، سوى: فعؿ ماض، القوـ: ، قاـ(4)(نافية: ما)ما قاـ القـو سوى زيد، :  ومثاؿ النصب
استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل وىو ىنا منصوب عمى االستثناء، وعالمة نصبو فتح آخره، 

. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: سوى
 

 (5)(كىك أف يككف المستثنى منو غير مذككر)ومثاؿ سوى بعد كالـ ناقص، وال يكوف إال منفيًا، 
 {ب 86}                   .         ويكوف عمى حسب العوامؿ مف فاعمية، أو مفعولية، أو إضافة

 
 
 
 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1

 .الرفع على البدلية: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .على البدلية: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 .(د)  سقط من ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (5
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اسـ استثناء يعرب بإعراب االسـ : فعؿ ماض، سوى: نافية، قاـ: ما قاـ سوى زيد، ما:  مثاؿ الفاعمية
: مضاؼ، زيد: ، وعالمة رفعو ضمة مقدرة، سوى(1)(مرفكع عمى الفاعمية)الواقع بعد إاّل، وىو ىنا 

. مضاؼ إليو
اسـ : فعؿ وفاعؿ، سوى: نافية، ضربت: ما ضربت سوى زيد، ما:  ومثاؿ النصب عمى المفعولية

استثناء يعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إاّل، وىو ىنا منصوب عمى المفعولية، وعالمة نصبو فتحة 
. مضاؼ إليو: مضاؼ، زيد: مقدرة عمى األلؼ، سوى

 
اسـ : ، بسوى(2)(فعؿ كفاعؿ: نافية، مررت: ما)ما مررت بسوى زيد، :  ومثاؿ المجرور بالحرؼ

. استثناء ويعرب بإعراب االسـ الواقع بعد إال، وىو ىنا مجرور بالحرؼ، وعالمة جره كسر آخره
 
 

: (3) (المستثنى بخال كعدا كحاشا)-  جػ
 

".  كحاشا، يجكز نصبو كجره(4) (بخال كعدا)كالمستثنى ": قولو
 

فالنصب بيٌف عمى أنيٌف أفعاؿ معناىا )يعني أف المستثنى بخال وعدا وحاشا، يجوز نصبو، وجره، 
. (5)(االستثناء، كالجر بيٌف عمى أنيٌف أحرؼ جر معناىا االستثناء

 
فاعؿ، والفاعؿ مرفوع وعالمة رفعو : فعؿ ماض، القوـ: قاـ القوـ خال زيدًا، قاـ:  فمثاؿ النصب بخال

ضمير مستتر يعود عمى البعض المفيـو مف : فعؿ ماض معناه االستثناء، فاعمو: ضـ آخره، خال
. منصوب عمى أنو مفعوؿ بخال: بعضيـ، زيداً : خال ىو، أي: القوـ، تقديره
 

                                                 

 .فاعل مرفوع: (جػ)فاعل، وفي : (د)َو  (ب)  في ( (1

 .(د)  سقط من ( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

:  قوؿ لبيد: المصدرية فيتعين النصب لتعين الفعلية حينئذ، نحو (ما)عدا، وخال تدخل عليهما   ( (4
                                   أال كل شيء ما خال اهلل باطل 

 .2/246أوضح المسالك البن ىشاـ، : ينظر. المصدرية، ونصب لفظ الجاللة بعدىا (ما)        حيث استعملت خال فعالً لسبقها بػِ 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (5
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فعؿ ماض معناه : فاعؿ، عدا: فعؿ ماض، القوـ: قاـ القوـ عدا زيدًا، قاـ:  ومثاؿ النصب بعدا، نحو
عدا ىو، : (1)(تقديره)ضمير مستتر فيو وجوبًا يعود عمى البعض المفيوـ مف القوـ : استثناء، وفاعمو

. منصوب عمى أنو مفعوؿ بعدا: بعضيـ، زيداً : أي
 

فعؿ ماض معناه : فاعؿ، حاشا: فعؿ ماض، القوـ: قاـ القوـ حاشا زيدًا، قاـ:  ومثاؿ النصب بحاشا
، ضمير مستتر فيو وجوبًا يعود عمى البعض المفيوـ: ، وفاعمو(2)(االستثناء)   {أ 87}     مف القـو

. منصوب عمى أنو مفعوؿ بحاشا: بعضيـ، زيداً : حاشا ىو، أي: تقديره
 

، قاـ:  كمثاؿ الجر بخال) حرؼ جر معناه : فاعؿ، خال: فعؿ ماض، القـك: قاـ القـك خال زيدو
. (3)(مجركر بخال، كعالمة جره كسر آخره: استثناء، زيد
 

حرؼ جر معناه : فاعؿ، عدا: فعؿ ماض، القوـ: قاـ القوـ عدا زيٍد، قاـ:  ومثاؿ الجر بعدا، نحو
. مجرور بعدا، وعالمة جره كسر آخره: استثناء، زيد

 

حرؼ جر معناه : فاعؿ، حاشا: فعؿ ماض، القوـ: قاـ القوـ حاشا زيٍد، قاـ:  ومثاؿ الجر بحاشا
 .مجرور بحاشا، وعالمة جره كسر آخره: االستثناء، زيد

 
 :(كلما فرغ مف المستثنى شرع في باب ال فقاؿ)(4)
 
 
 
 
 

                                                 

 .(تقدير الكالـ): (د)َو  (ب)  في ( (1

 .استثناء: (د)َو  (ب)  في ( (2

 .(ب)  سقط من ( (3

جاء المسافروف  إال ): ما يكوف فيو المستثنى بعض المستثنى منو، نحو:   لم يذكر الشارح االستثناء المتصل والمنقطع، فالمتصل( (4
 . (زيداً 

 ؛ 346شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص: ينظر. (احترقت الدار إال الكتب): ما ليس من جنس ما استثنى منو، نحو: والمنقطع        
 .2/112؛ شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، 1/348،  األزىريشرح التصريح للشيخ خالد        
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 *باب ال التي لنفي الجنس

 
 

ؿى في : اعمـ أفَّ ال تنصب النكرات بغير تنكيف إذا باشرت النكرة، كلـ تتكرر ال، نحك": قولو ال رجي
. "الدار

 

لنفي الجنس : ال. ال غالـَ رجٍؿ حاضرٌ :  يكوف مضافًا، ويكوف منصوبًا، نحو(1) (ال)واعمـ أّف اسـ 
خبرىا، : مضاؼ إليو، حاضر: اسميا، رجؿ:  تنصب االسـ، وترفع الخبر، غالـ،(2)(تعمؿ عمؿ إفٌ )

. وىو مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره
 

لنفي : ال طالعًا جباًل مقيـ، ال: ، ويكوف منصوبًا معربًا نحو(3)(شبييان بالمضاؼ)وتارة يكوف اسميا 
اسميا، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح : الجنس، تعمؿ عمؿ إّف تنصب االسـ، وترفع الخبر، طالعاً 

. خبرىا وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره: مفعوؿ بطالع، مقيـ: آخره، جبالً 
 

لنفي الجنس تعمؿ عمؿ إّف، تنصب االسـ، : ال رجَؿ في الدار، ال: وتارة يكوف مفردًا نكرة، نحو قولؾ
جار ومجرور في موضع : ، في الدار(4)(اسميا، مبني عمى الفتح بال تنكيف): وترفع الخبر، رجؿ

 {ب 87}          .                                                         رفع خبر
 

                                                 

ال رجل في الدار، فإف لم تباشرىا وجب : ، نحو(ال)تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة، ولم تتكرر  (ال)اعلم أف    *    
الرفع،  

ال رجل في الدار وال  : جاز إعمالها وإلغاؤىا، فإف شئت قلت (ال)ال في الدار رجل وال امرأة، فإف تكررت :         ووجب تكرار ال، نحو
 .26متن اآلجرومية، ص: ينظر. ال رجٌل في الدار وال امرأةٌ :         امرأًة، وإف شئت قلت

 ؛ شرح 2/2حاشية الصباف، : ينظر.   تسمى أيضاً ال للتبرئة، بإضافة الداؿ إلى المدلوؿ، لتبرئة المتكلم، وتنػزيو الجنس عن الخبر( (1
 .1/235ألزىري، لشيخ خالد االتصريح ؿ        

 فوجو الموافقة أنهما ينصباف االسم، ويرفعاف الخبر،  فتوافقها من وجو، وتخالفها من وجوه، (إفّ )  ال النافية للجنس تعمل عمل ( (2
ال يجوز أف يتقدـ خبرىا على اسمها  (ال)تعمل في المعرفة والنكرة، وال تعمل في النكرة دوف المعرفة، و (إفّ )ووجوه المخالفة، أّف         
 إذا 

. ينوَّف (إفّ )ال ينوَّف، واسم  (ال)، واسم (إفّ )كاف ظرفاً أو مجرورا ويجوز في         
 .1/234،  األزىري؛ شرح التصريح للشيخ خالد54؛ شرح اللمع في النحو للواسطي، ص2/274الكتاب لسيبويو، :         ينظر

 .(د)َو  (جػ)مشبو بالمضاؼ، وسقط من : (ب)  في ( (3

 ، وذىب البصريوف إلى أنو (ال رجَل في الدار): معرب منصوب بها، نحو (بال)  ذىب الكوفيوف إلى أف االسم المفرد النكرة المنفي ( (4
 .310؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص4/360؛ المقتضب للمبرد، 275-2/274الكتاب لسيبويو، : ينظر .مبني على الفتح        
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. ىذا إذا لـ تتكرر ال، فالبناء واجب في النكرة
 

، وجب الرفع (أك دخمت ال عمى معرفة) (1)(بأف يفصؿ بينيـ فاصؿ) يعني "فإف لـ تباشرىا": قولو
 .ال في الدار رجٌؿ وال امرأة: عمى االبتداء، نحو قولؾ

 
: ممغاة، زيد: ال. ال زيٌد في الدار وال عمرو: وكذا إذا كاف اسميا معرفة فإنيا تنفي، ويجب الرفع، نحو

مبتدأ، : ممغاة، عمرو: معطوؼ عميو، ال: جار ومجرور في موضع رفع، وال عمرو: مبتدأ، في الدار
. وال عمرو في الدار: محذوؼ لمدالة عميو تقديره: والخبر

 
. ال رجَؿ في الدار: واسـ ال إذا كاف معربًا نكرة، فإنو ينبني عمى ما ينصب بو، نحو

 
. ال رجاَؿ في الدار:  وكذلؾ إذا كاف جمع تكسير، نحو

 
. ال زيديف في الدار: ، وىو جمع مذكر سالـ، نحو(2)(مفردان )وكذلؾ إذا كاف 

 
ال : ، نحو(3)وكذلؾ إذا كاف مفردًا، وىو جمع مؤنث سالـ، فإنو مبني عمى ما ينصب بو، وىو الكسرة

اسميا، وىو : لنفي الجنس تعمؿ عمؿ إّف تنصب االسـ وترفع الخبر، ىنداتِ : ىنداِت في الدار، ال
. مبني عمى ما ينصب، وىو الكسرة نيابة عف الفتحة؛ ألنو جمع مؤنث سالـ

 
جار ومجرور في موضع : ممغاة، في الدار: ال في الدار رجؿ وال امرأة، ال:  ووجب تكرار ال، نحو
. معطوؼ عميو: مبتدأ مؤخر، وال امرأة: رفع خبر مقدـ، ورجؿ

                                                 

 الكتاب، : ينظر". (ال فيها رجل): وذلك ألنو ال يجوز أف تقوؿ... وبين المنفي  (ال)اعلم أنك ال تفصل بين : "  يقوؿ سيبويو( (1
إف َفَصلت بينها وبين النكرة، لم يجز أف تجعلها معها اسماً واحدًا؛ ألف االسم ال يُفصل  (ال)اعلم أف : "ويقوؿ المبرد .1/345        
بين  

 .4/361المقتضب، : ينظر".          بعضو وبعض

: ينظر.  فيدخل فيو المثنى والمجموع وحكمو البناء على ما كاف ينصب عليو،ىو ما ليس بمضاؼ وال شبيو بو:   المراد بالمفرد( (2
 حاشية 
 .2/8؛ شرح ابن عقيل، 2/6الصباف،        

 : ينظر. أف ينبني على الكسر بغير تنوين، والكسر مع تنوين والفتح بغير تنوين (لال)  يجوز في جمع المؤنث السالم إذا كاف اسماً ( (3
 ـ؛ شرح شذور الذىب البن 1995-ىػ1416، 5الكواكب الدرية، محمد بن أحمد بن عبد الباري، مؤسسة الكتب الثقافية، ط        
 .124ىشاـ، ص        
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لغاؤىا": قولو ف تكررت جاز إعماليا كا  إذا تكررت ال مع النكرة، ولـ يفصؿ بينيما فاعؿ، : ، يعني(1)"كا 
لغاؤىا  .جاز إعماليا وا 

 
لنفي الجنس، تعمؿ عمؿ إّف، تنصب االسـ، : ال رجَؿ في الدار والامرأًة، ال: ومثاؿ إعماليا، نحو
 (3)(مكضع)جار ومجرور في : ، في الدار(2)(بال تنكيف)اسميا مبني عمى الفتح، : وترفع الخبر، رجؿ

لنفي الجنس، تعمؿ عمؿ إّف، تنصب االسـ، وترفع الخبر، : عاطفة، ال: الواو: رفع خبر ال، وال امرأة
.  في الدار {أ 88} وال امرأة  : اسميا مبني عمى الفتح بال تنويف والخبر محذوؼ تقديره: امرأة

 
: فعمى إعماؿ األولى يجوز لؾ فييا ثالثة أوجو

 
. (4)(كالرفع كالنصب)ال رجَؿ في الدار وال امرأة، : البناء عمى الفتح، نحو

 
.  في الدار وال امرأةرجؿال : الرفع، نحو: يجوز لؾ في اسـ ال الثانية وجياف

 
. ال رجؿ في الدار وال امرأة:   البناء عمى الفتح، نحو:كالثاني

 
. ، أف خبر ال يجوز حذفو(5)(كمذىب البصرييف)

                                                 

َفالَ رََفَث َوالَ : فتح االسمين بال تنوين على البناء، نحو: ال حوَؿ وال قوَة إال باهلل، جاز فيو خمسة أوجو:   فإف تكررت، نحو( (1
 ُفُسوَؽ 
 الَّ بَػْيٌع ِفيِو : ، أو على إلغائها، كقراءة األكثرين(ليس)عمل  (ال)ورفعهما، على إعماؿ  ،2/197، البقرة، َوالَ ِجَداَؿ ِفي اْلَحجِّر         
َـّ لي : ، وفتح األوؿ ورفع الثاني، نحو2/254، البقرة،َوالَ ُخلَّةٌ           وعكسو، وىو رفع األوؿ، وفتح  .وال أبُ - إف كاف ذاؾ–ال أ
 الفضة : ينظر .ال نسب اليـو وال خّلةً : وفتح األوؿ ونصب الثاني، نحو ،52/23، الطور الَّ َلْغٌو ِفيَها َواَل تَْأثِيمٌ : الثاني، نحو        
 .11-2/10؛ شرح ابن عقيل، 113المضيئة ألحمد بن زيد، ص        

 .(د)َو  (جػ)َو (ب)  سقط من ( (2

 .محل: (د)َو  (جػ)َو (ب)  في ( (3

 .ب87  يراجع ص( (4

 .2/25؛ شرح ابن عقيل، 280؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص111الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص:   ينظر( (5
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ٍيرى  (1) ،فىالى فىٍكتى : قكلو]  . (2)،](3)الى ضى
 
 :(4)(كلما فرغ مف اسـ ال، شرع في المنادل، فقاؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .34/51  سبأ، ( (1

 .26/50  الشعراء، ( (2

التحفة السنية بشرح المقدمة اآلجرومية لمحمد محي الدين عبد الحميد، : ينظر.   ىذه الجملة غير موجودة في متن اآلجرومية( (3
 مطبعة 
 وىنا إشارة إلى جواز حذؼ خبر ال، إذا دّؿ عليو السياؽ، وقد يحذؼ اسمها، وقد يحذؼ . ـ1965-ىػ1385، 16المدني، ط        
 .111الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. ال عليك: اسمها إذا دّؿ عليو السياؽ، مثل        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (4
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* باب المنادل
 
: (1) (تعريؼ المنادل-  )1

 
. (2)(ىك المطمكب إقبالو عميؾ بحرؼ مف حركؼ النداء): قاؿ ابف الحاجب، المنادى

 
. (3)(كالنداء ىك رفع الصكت بالمنادل)

 
: (4) (حركؼ النداء-  )2

 
:  وىي(5)(كحركؼ النداء خمسة)

 
. ، وأي لمقريب، واليمزة لمقريب أيضاً (1)(كأيا، كىيا لمبعيد)يا لمقريب، 

                                                 

المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاؼ، والمشبو بالمضاؼ؛ فأما المفرد : المنادى خمسة أنواع ىي   *    
العلم  

متن اآلجرومية،  : ينظر. يا زيد، ويا رجل، والثالثة الباقية منصوبة ال غير:         والنكرة المقصودة فيبنياف على الضم من غير تنوين، نحو
 .27         ص

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 وىذا ىو " لفظاً أو تقديراً " أدعو"ىو المطلوب إقبالو بحرؼ من حروؼ النداء، الذي ىو نائب مناب : "(د)َو  (ج)َو  (ب)  في ( (2
 .1/312شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، : ينظر. تعريف ابن الحاجب        

 يا، أريد عبد اهلل، فحذؼ أريد، : كأنو قاؿ... يا عبد اهلل : "، وقد ورد عند سيبويو ما نصو(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (3
 .1/291الكتاب، : ينظر". يا فالف، علم أنك تريده: يا بدالً منها، ألنك إذا قلت: وصارت        

 .زيادة لإليضاح  ( (4

   اختلف النحويوف في عددىا، فقد عدَّىا بعضهم خمسة أحرؼ كما ىو الحاؿ عند سيبويو والمبرد، وعدىا غيرىم ثمانية، بإضافة ( (5
لشيخ خالد  ؛ شرح التوضيح على التصريح ؿ4/233؛ المقتضب للمبرد، 1/125الكتاب لسيبويو، : ينظر. (وا)، (أيْ )، (آي)        
 .121؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص3/134؛ حاشية الصباف، 2/164ألزىري،         ا
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: (2) (المنادلأنكاع -  )3

 
": المنادل خمسة أنكاع ":قولو

 
.  بالمضاؼ(3)(المشبو)المفرد العمـ، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاؼ، و

 
 :يعني أف المنادى خمسة أنواع كما ذكرىا

 
مفرد، عمـ مبني عمى )منادى : حرؼ نداء، زيد: يا زيُد، يا: ، نحو(4)(العمـ المفرد):   فاألكؿ
.  بال تنويف(5)(الضـ

 
منادى نكرة مقصودة، معرفة بالقصد : حرؼ نداء، رجؿ: يا رجؿ، يا: النكرة المقصودة:   (6)(كالثاني)

 . تنويف(7)(بال)مبني عمى الضـ 
 

يا زيد، كيا : فأما العمـ المفرد كالنكرة المقصكدة فيبنياف عمى الضـ مف غير تنكيف، نحك": قاؿ
. "رجؿ

 
. (1)("كأما النكرة غير المقصكدة، كالمضاؼ، كالشبيو بالمضاؼ فمنصكبة"): قولو

                                                                                                                                                    

: ينظر". فال يكوناف إال للنائم، والمستثقل، والمتراخي عنك، ألنهما لمد الصوت (ىيا)، (أيا)وأّما : "  قاؿ المبرد( (1
 .4/235المقتضب،

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .الشبيو: (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 يا : يا زيد بن سعد ويا فاطمة ابنة محمد، جاز ضمو وفتحو، فتقوؿ:   إذا وصف المنادى المفرد العلم بابن أو ابنة مضافين لعلم نحو( (4
 الكواكب الدرية لمحمد األىدؿ، : ينظر. يا فاطمُة ابنُة محمد، ويا فاطمَة ابنَة محمد: زيُد بُن سعد، ويا زيَد بَن سعد، وكذلك تقوؿ       
 .160؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص336-335ص        

  ذىب الكوفيوف إلى أف االسم المنادى المعرؼ المفرد معرب مرفوع بغير تنوين، وذىب الفراء من الكوفيين إلى أنو مبني على ( (5
 الضم، 
 .275اإلنصاؼ لألنباري، ص: ينظر. وذىب البصريوف إلى أنو مبني على الضم وموضعو النصب        

 .ومثاؿ: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (6

 .بغير: (د)  في ( (7
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منادى نكرة غير : حرؼ نداء، رجالً : ، يا"يا رجاًل خذ بيدي": فمثاؿ النكرة غير المقصودة قوؿ األعمى

مقصودة، وىو منصوب منوف وعالمة نصبو فتح آخره، ال يعني بو رجاًل واحدًا بعينو، بؿ كؿ مف 
. أنت خذ بيدي: ضمير مستتر فيو وجوبًا تقديره: فعؿ أمر، وفاعمو: خذ. أجابو فيو مراده

 
  {ب 88}      ، يا،"يا غالـَ زيد": ، وىو كؿ اسـ أضيؼ إلى اسـ آخر، نحو(2)(كمثاؿ المضاؼ)

مضاؼ إليو، : منادى مضاؼ، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، زيد: حرؼ نداء، غالـ
. والمضاؼ مجرور وعالمة جره كسر آخره

، "يا حسنًا وجُيوُ ": المشبو بالمضاؼ، وىو كؿ اسـ عمؿ فيما بعده، إما رفعًا، نحو:  (3)(كالخامس) 
: منادى شبيو بالمضاؼ وىو منصوب منوف وعالمة نصبو فتح آخره، وجيو: حرؼ نداء، حسناً : يا

. مضاؼ إليو محمو جر:  وىو مرفوع، وعالمة رفعو ضـ آخره، والياء(4)(بالصفة المشبية)فاعؿ 
 

منادى وىو منصوب منوف، وعالمة نصبو : حرؼ نداء، طالعاً : ، يا"يا طالعان جبالن  ": أو نصبًا، نحو
. مفعوؿ بطالع وىو منصوب، وعالمة نصبو فتح آخره: فتح آخره، جبالً 

 

ما جراً  منادى شبييًا بالمضاؼ، وىو منصوب منوف، : حرؼ نداء، لطيفاً : ، يا"يا لطيفان بالعباد":  وا 
. (5)جار ومجرور متعمؽ بمطيفًا، وعالمة جره كسر آخره: بالعباد

 

: (6)(مسألة)
 

                                                                                                                                                    

متن اآلجرومية ودروس في : ينظر". والثالثة الباقية منصوبة ال غير: "والمثبت في المتن.   ىذه الجملة لم أعثر عليها في المتن( (1
 النحو ألحمد 

 .145العاملي، ص        

 .(جػ)  سقط من ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (3

 .(د)َو  (ب)  سقط من ( (4

يا : يا عائش، وفي صاحب: في عائشة:   لم يذكر المصنف المنادى المرخم، والترخيم ىو حذؼ آخر المنادى تخفيفاً، نحو قولك( (5
 صاح، 
 . منادى مرخم مبني على الضم على لغة من ال ينتظر، وعلى الكسر على لغة من ينتظر: حرؼ نداء، عائش: وتقوؿ في إعرابو يا        
 .339الكواكب الدرية لمحمد األىدؿ، ص: ينظر        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  ىذه المسألة سقطت من ( (6
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 ييكسيؼي أىٍعًرٍض عىٍف ىىػذىا: ، قاؿ اهلل تعالى(1)ياء لكثرة استعماليااؿال يحذؼ مف حروؼ النداء إال 
. ، أي يا يوسؼ(2)

 

 :(3)(كلما فرغ مف النداء، شرع في المفعكؿ مف أجمو فقاؿ)
 *باب المفعكؿ مف أجمو

 
. (4)(كيسمى المفعكؿ ألجمو)

 
: (5) (تعريفو-  )1

 
. (7)"مذككر (6)[ألجمو فعؿ]ما فعؿ : المفعكؿ لو ىك: "قاؿ ابف الحاجب

 
. "ىك االسـ المنصكب الذم يذكر بيانان لسبب كقكع الفعؿ عميو": وعرفو المصنؼ بقولو

 
. االسـ، أخرج الفعؿ والحرؼ:  فقولو

 
. المنصوب، أخرج المرفوع والمجرور: وقولو

                                                 

: وىي (يا)  ذكر النحويوف مواطن معينة ال يجوز معها حذؼ حرؼ النداء ( (1
. المنادى البعيد مطلقاً :                 أوالً 
يا هلل للمسلمين : االستغاثة وىي نداء من ُيخِلص من شدة أو يُعين على مشق، نحو قولك:                 ثانياً 
: الندبة وىي نداء المتفجع عليو باسمو بياء أو بواو وحكمو في اإلعراب والبناء حكم المنادى، نحو قولك:                 ثالثاً 

.                       وا زيد، وا عبد اهلل
 .347الكواكب الدرية لمحمد األىدؿ، ص: ينظر. يا ىذه، ويا ىؤالء: اسم اإلشارة:                 رابعاً 

 .12/29  يوسف، ( (2

 .(د)َو  (جػ)  سقط من ( (3

قاـ زيٌد إجالالً لعمرو، وقصدتك  : وىو االسم المنصوب الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: المفعوؿ من أجلو      *    
 .27متن اآلجرومية، ص: ينظر.             ابتغاَء معروفك

 شرح شذور الذىب البن ىشاـ، : ينظر .المفعوؿ لو، والمفعوؿ ألجلو، والمفعوؿ من أجلو:   للمفعوؿ ألجلو ثالث تسميات وىي( (4
 .2/122؛ حاشية الصباف، 1/344؛ شرح التصريح لألزىري، 299ص        

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .(د)َو  (جػ)وَ  (ب) والمثبت في   سقط من األصل( (6

 .2/30شرح حاشية ابن الحاجب لالستراباذي، :   ينظر( (7
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: (1) (شركطو)-  2

 
الذي يذكر بيانًا لسبب وقوع الفعؿ، وأف يكوف فاعمو، وفاعؿ الفعؿ المعمؿ واحدًا، وأف يكوف : وقولو

ذىرى اٍلمىٍكتً : زمنيما واحدًا، ومنو قولو تعالى كىاًعًؽ حى ـٍ ًفي آذىاًنًيـ مِّذفى الصَّ  ، (2)يىٍجعىميكفى أىٍصاًبعىيي
، (3) [في محؿ رفع]فاعؿ يجعموف : فعؿ مضارع وىو مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النوف، والواو: يجعموف

  في {أ 89}   مضاؼ إليو،: مفعوؿ بو وىو منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، ىـ: ، أصابعيـ(3)
جار : جار ومجرور متعمؽ بيجعموف في محؿ نصب، عمى أنو حاؿ مف الواو، مف الصواعؽ: آذانيـ

مفعوؿ ألجمو، وىو منصوب وعالمة نصبو : ومجرور متعمؽ بيجعموف، وعالمة جره كسر آخره، وحذر
. مضاؼ إليو: فتح آخره، والموت

 
، فمثاؿ ما فقد فيو اتحاد الفاعؿ نحو قولو (5)(جر بالحرؼ) (4)(الشركط األربعة)فإف فقد شرط مف ىذه 

ٍّـم :  قولو تعالى كا ًمٍنيىا ًمٍف غى ظرؼ زماف منصكب عمى الظرفية، : كٌمما) ، (6)كيمَّمىا أىرىاديكا أىف يىٍخريجي
فعؿ مضارع منصكب بأف المصدرية، كعالمة نصبو : حرؼ نصب، يخرجكا: فعؿ مضارع، أف: أرادكا

: ، مف غـ(7) [في محؿ جر]     جار كمجركر متعمؽ بيخرجكا : فاعؿ، منيا: حذؼ النكف، كالكاك
. (8)(مفعكؿ ألجمو، كجر بالحرؼ؛ لفقد االتحاد لفعؿ؛ ألف فاعؿ الخركج الكفار، كفاعؿ الغـ ىك اهلل

 
ـى )ومف عالمات المفعوؿ لو،  فعؿ : قصدتؾ ابتغاَء معروفؾ، قصدتؾ: ، ومثمو(9)(أف يككف جكاب ًل

مضاؼ إليو ألف المتكمـ ىو القاصد، وىو المبتغي، : مفعوؿ ألجمو، معروفؾ: وفاعؿ ومفعوؿ، ابتغاء
. وزمنيما واحدًا، وىو مصدر عمة لسبب وقوع الفعؿ عميو

 

                                                 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)، سقطت من 2/19  البقرة، ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (مرفوع محالً )في األصل   ( (3

 ؛ شرح كافية ابن 68شرح اللمع للواسطي الضرير، ص: ينظر.   أغفل الشارح أحد الشروط األربعة وىو أف يكوف مصدراً قلبياً ( (4
 .2/32الحاجب لالستراباذي،         

 .(فإنو يجر بالالـ): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (5

 .22/22  الحج، ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (7

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  ما بين القوسين سقط من ( (8

 .68شرح اللمع للواسطي الضرير، ص:   ينظر( (9
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 :(1)(كلما فرغ مف المفعكؿ مف أجمو، شرع في المفعكؿ معو فقاؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 

* باب المفعكؿ معو
 
: (2) (تعريفو-  )1

 
. (3)"ىك المذككر بعد كاك المصاحبة معمكؿ فعؿ لفظان كمقدران : المفعكؿ معو": قاؿ ابف الحاجب

 
 الذم يذكر لبياف مف فيعؿ معو (4)(ىك االسـ المنصكب): المفعكؿ معو": وعرفو المصنؼ بقولو

. "الفعؿ
 

. ىو االسـ الواقع بعد واو بمعنى مع: يعني أف المفعوؿ معو
 

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1
جاء األميُر والجيُش، واستوى الماء : وىو االسم النصوب الذي يذكر لبياف َمْن فُِعَل معو الفعل، نحو قولك: المفعوؿ معو   *    
.  والخشبة

 .28-27متن اآلجرومية، ص:          ينظر

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .(مقدراً )بدؿ  (معنى)، وعند ابن الحاجب ذكر 2/37شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، :   ينظر( (3

، (جاء البرُد والطيالسة)، و (استوى الماء والخشبة):   ذىب الكوفيوف إلى أف المفعوؿ معو منصوب على الخالؼ، نحو قولهم( (4
 وذىب 
 ؛ شرح كافية ابن الحاجب 206اإلنصاؼ لألنباري، ص: ينظر. البصريوف إلى أنو منصوب بالفعل الذي قبلو بتوسط الواو        
 .156؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص2/38لالستراباذي،         
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  {ب 89}  مفعوؿ معو، وىو منصوب وعالمة نصبو فتح: ، الجيش"جاء األميُر والجيَش ": نحو قولؾ
. جاء األمير مع الجيش: آخره، تقدير الكالـ

 
 

فاعؿ، والفاعؿ : فعؿ ماض، الماء: ، استوى"استوى الماُء والخشبةَ ":   في المفعوؿ معو(1)(أيضان )ومثمو 
مفعوؿ معو، وىو منصوب : بمعنى مع، الخشبة: مرفوع وعالمة رفعو ضـ آخره، والخشبة، الواو

. استوى الماء مع الخشبة: وعالمة نصبو فتح آخره، تقدير الكالـ
 
 
 
 
 

: (2) (أقسامو-  )2
 

: واعمـ أف المفعوؿ معو عمى ثالثة أقساـ
. ، بمعنى عمى أنو مفعوؿ معو، والعطؼ أرجح(3)(عمى المعية)قسـ يجوز فيو العطؼ والنصب 

تككيد لفظي لمضمير في جئت، كالتككيد يتبع : فعؿ كفاعؿ، أنا: جئت)، (4)(جئت أنا كزيده ): نحو
معطكؼ بالكاك عمى الفاعؿ : عاطفو، زيد: ، كالكاك(5) [في محؿ رفع]المؤكد في إعرابو، كىك مرفكع 

 .الذم في جئت، كالمعطكؼ لو حكـ المعطكؼ عميو كىك مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره
 

ف شئت قمت منصكب عمى أنو مفعكؿ معو، تقدير : بمعنى مع، كزيد: ، فالكاك"ان جئت أنا كزيد: "كا 
 .(6)(جئت مع زيد: الكالـ

                                                 

 .(د)َو  (جػ)، وسقطت من (قولو): (ب)  في ( (1

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .(على أنو مفعوؿ معو): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (3

 ؛ ألّف األصل ىو العطف، وقد أمكن ذلك بال ضعف، وألف العطف معو  رَْفُع زيد عطفاً على الضمير المتصل أولى من نصبو مفعوالً ( (4
الفضة : ينظر. ممكن للفصل، والتشريك أولى من عدـ التشريك، ثم إّف توكيد المرفوع المتصل بالمنفصل في األغلب للعطف        
 المضيئة 
 .1/206؛ شرح ابن عقيل، 2/39؛ شرح كافية ابن الحاجب لالستراباذي، 156ألحمد بن زيد، ص        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6
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. (1)(كنصبو عمى أنو مفعكؿ معو أرجح)  وىو الذي يجوز فيو العطؼ، :كالقسـ الثاني
 

معطكؼ بالكاك، كىك مرفكع : عاطفة، زيد: فعؿ كفاعؿ، الكاك: ، جئت"جئت كزيده : "مثاؿ العطؼ)
. (2)(كعالمة رفعو ضـ آخره

 

بمعنى مع، : فعؿ وفاعؿ، وزيدًا، الواو: ، جئت(3)(جئت كزيدان : كمثاؿ النصب عمى المعية كىك أرجح)
. مفعوؿ معو: زيداً 

 
. (4)(كال يجكز لمعطؼ) وىو ما يجب فيو النصب عمى أنو مفعوؿ معو، :كالقسـ الثالث

مفعوؿ معو وىو منصوب، : ، الجبؿ(5)[فاعؿ: فعؿ ماض، زيد: سار]، "سار زيد والجبؿ": نحو قولؾ
. وعالمة نصبو فتح آخره

 .سار زيد مع الجبؿ: تقدير الكالـ
 
، كقد تقدـ إعراب "كاستكل الماء كالخشبة"، "جاء األمير كالجيش: "كقد مثؿ ذلؾ ببعض أمثمة)

 {أ 90}                       .                                                            (6)(ذلؾ
} 

 

، ككذلؾ التكابع، فقد (7)(مرفكعات األسماء)، فقد تقدـ ذكرىا في باب *كأما خبر كاف كأخكاتيا ":قولو
. "فقد تقدـ ذكرىا ىناؾ

 

                                                 

 .والنصب على المعية أرجح: (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (2

 .2/139حاشية الصباف على شرح األشموني، : ينظر.   ألف العطف على ضمير الرفع المتصل ال يحسن وال يقوى إال مع الفصل( (3

   وجب النصب على أنو مفعوؿ معو، لفساد المعنى على العطف، فال يصح مشاركة ما بعد الواو بما قبلها في الحكم؛ ألف العطف ( (4
 ؛ 156الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. والجبل بوصفو جماداً ال يسير مع زيد بوصفو إنساناً . يقتضي التشريك في المعنى       
 .1/344شرح التصريح لألزىري،        

متن  : ينظر. وأما خبر كاف واخواتها، واسم إف وأخواتها فقد تم ذكرىما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت ىناؾ      *    
 .28            اآلجرومية، ص

 (د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في .   سقط من األصل( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6

 .197مجموع مهمات المتوف، ص: ينظر. (في المرفوعات):   في المتن( (7
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أنتـ قمتـ إف المنصوبات خمسة عشر، وترؾ منيا خبر : (1)(يقاؿ)ىذا جواب عف سؤاؿ مقدر وىو أف 
حد عشر، فأيف الثالثة الباقية؟ أ (2)(ذكر في األبكاب)ال وما الحجازيتيف، فذكر أربعة عشر، ثـ 

 

ٌف كأخكاتيا، فقد تقدـ ذكرىما في المرفكعات ككذلؾ (3)(خبر)فأما ": فأجاب بقولو  كاف كأخكاتيا، كا 
. "التكابع فقد تقدمت ىناؾ

 

. خبر كاف وىو مف المنصوبات: ، قائماً "كاف زيٌد قائماً ":  خبر كاف(4)(فمثاؿ)
 

. اسـ إّف وىو مف المنصوبات: ، فزيد"إّف زيدًا قائـٌ ": ومثاؿ اسـ إفّ 
 

: (5) (التابع لممنصكب)
. النعت، والعطؼ، والتوكيد، والبدؿ: ومثاؿ التابع لممنصوب، وىو أربعة أشياء

مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب كعالمة : فعؿ كفاعؿ، زيدان : فرأيت)، "رأيت زيدًا العاقؿ":  النعت
، وىو منصوب وعالمة (7)(كالنعت يتبع المنعكت في إعرابو)نعت لزيد، : ، والعاقؿ(6)(نصبو فتح آخره

. وعالمة نصبو فتح آخره، وىو مف المنصوبات
مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب : فعؿ كفاعؿ، زيدان : رأيت)، "رأيت زيدًا وعمراً ":  ومثاؿ العطؼ

معطوؼ عمى زيد، والمعطوؼ لو حكـ المعطوؼ عميو وىو : ، وعمراً (8)(كعالمة نصبو فتح آخره
. منصوب وعالمة نصبو فتح آخره، وىو مف المنصوبات

 

مفعكؿ بو كىك منصكب كعالمة : فعؿ كفاعؿ، زيدان : رأيت)، "رأيت زيدًا نفَسو":  والتوكيد المعنوي، نحو
كالتككيد يتبع المؤكد في إعرابو، كىك منصكب )توكيد معنوي لزيد، : ، نفس(9)(نصبو فتح آخره

، (1)((10) [في محؿ جر]مضاؼ إليو : مضاؼ، كالياء: كعالمة نصبو فتح آخره، كىي السيف، نفس
 {ب 90}                                  .                 وىو مف المنصوبات

                                                 

 .تقوؿ: (جػ)  في ( (1

 .(بّوب): (د)َو  (جػ)َو  (ب)  في ( (2

 .(د)  سقط من ( (3

 .(قولو): (د)  في ( (4

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .(جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (7

 .(د)ومثاؿ العطف حتى المنصوبات سقطت من : والفقرة كّلها، أي من. (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (8

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (9

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (10



 224 

 

مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب، : ، رأيت فعؿ كفاعؿ، زيدان "رأيت زيدان كعمران : "كمثاؿ العطؼ، نحك)
معطكؼ عمى زيد، كالمعطكؼ يتبع المعطكؼ عميو كىك منصكب : كعالمة نصبو فتح آخره، كعمران 

. (2)(كعالمة نصبو فتح آخره، كىك مف المنصكبات
 

مفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو منصكب كعالمة : فعؿ كفاعؿ، زيدان : رأيت)، "رأيت زيدًا أخاؾ":  ومثاؿ البدؿ
كالبدؿ يتبع المبدؿ منو في إعرابو، كىك )بدؿ كؿ مف كؿ مف زيد، : ، أخاؾ(3)(نصبو فتح آخره

: مضاؼ، كالكاؼ: منصكب، كعالمة نصبو األلؼ نيابة عف الفتحة؛ ألنو مف األسماء الخمسة، أخا
. ، وىو مف المنصوبات(5)((4) [في محؿ جر]مضاؼ إليو 

 :(6)(كلما فرغ مف المنصكبات، شرع في مخفكضات األسماء، فقاؿ)
* باب مخفكضات األسماء

 
: (7) ( المخفكضاتتعريؼ-  )1
 
. جمع مخفوض، والمخفوض ما دخؿ عميو عامؿ خفض: (8)(المخفكضات)

 
: (9) (عكامؿ الخفض)-  2

                                                                                                                                                    

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1

 .في نسخة األصل.   ىذه الفقرة مكررة( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الجر)في األصل   ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (5

 .(د)َو  (جػ)  سقط من ( (6

فهو ما يخفض : مخفوض بالحرؼ، ومخفوض باإلضافة، وتابع المخفوض، فأما المخفوض بالحرؼ: المخفوضات ثالثة أقساـ      *    
:  بػِ 

،  :             من، وإلى، وعن، وعلى، وفي ، وُرّب، والباء، والكاؼ، والالـ، وبحروؼ القسم، وىي الواو، والباء، والتاء، وبواو ُربَّ
ما يقدر بالالـ، وما يقدر بمن، فالذي يقدر  : غالـ زيٍد، وىو على قسمين:             وبمذ، ومنُذ، وأما ما يخفض باإلضافة، فنحو قولك

، وباُب ساٍج، وخاتم حديدٍ : غالـُ زيٍد، والذي يقدر بمن، نحو:             بالالـ نحو . 29-28متن اآلجرومية، ص: ينظر. ثوُب خزٍّز
 .زيادة لإليضاح  ( (7

 ويسمي . ، مادة خفض5/12لساف العرب، : ينظر.   الخفض والجر بمعنى واحد، وىما في اإلعراب، بمنزلة الكسرة في البناء( (8
توصلها إلى األسماء، وحروؼ الصفات؛ إلنها تحدث : الكوفيوف حروؼ الجر، حروؼ اإلضافة؛ ألنها تضيف الفعل إلى االسم، أي       
 في 

 .2/203؛ حاشية الصباف، 2/2شرح التصريح لألزىري، : ينظر. االسم صفة       

 .زيادة لإليضاح  ( (9
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: (1) (المخفكضات بالحرؼ)-  أ

 
. (4)(إلى الككفة) البصرة (3)(مف)سرت : (2)(فأما المخفكض بالحرؼ، فيك ما يخفض بمف، نحك)

 
. (5)(جار كمجركر متعمؽ بسرت، كعالمة جره كسر آخره: فعؿ كفاعؿ، مف البصرة: سرت)

 
جار كمجركر متعمؽ برميت : فعؿ كفاعؿ، عف القكس: رميت) القوس، (6)(عف)رميت :  وعف، نحو

. (7)(كعالمة جره كسر آخره
جار كمجركر متعمؽ : فعؿ كفاعؿ، عمى السطح: عمكت) السطح، (9)(عمى)عموت :  ، نحو(8)(كعمى)

 .(10)(متعمؽ بعمكت كعالمة جره كسر آخره
 

جار كمجركر متعمؽ : فعؿ كفاعؿ، في العمـ: نظرت) العمـ، (12)(في)نظرت :  ، نحو(11)(في)و
. (13)(بنظرت، كعالمة جره كسر آخره

 

جار كمجركر متعمؽ بمقيتو، مقدمان عميو كعالمة : رٌب رجؿ) رجؿ لقيتو، (1)(ريبَّ ):  ، نحو(14)(ريبَّ )و
. (2)(جره كسر آخره

                                                 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .(جػ)  ُطمس في ( (2

 .9ص: ينظر. ىذه تأتي لمعاٍف كثيرة (ِمنْ )و. في ىذا المثاؿ ىي البتداء الغاية في المكاف (ِمنْ )  ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (5

 .9وقد تقدـ ذكرىا ص. ىذه تأتي لمعاٍف عدة (عن)و. رميت بالقوس: في ىذا المثل ىي للمجاوزة، أو بمعنى الباء (َعنْ )  ( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (7

 . (وزيد عال الجبل)، (زيد على الجبل يا فتى): وقد يكوف اللفظ واحدًا، ويدؿ على اسم وفعل، نحو قولك: "  جاء في المقتضب( (8
 .1/184المقتضب للمبرد، : ينظر". فعاًل، ويكوف حرفاً خافضاً  (عال)فيكوف         

 .9ص: ينظر. ىذه تأتي لمعاٍف أخرى (على)في ىذا المثاؿ ىي لالستعالء، و (على)  ( (9

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (10

ىو في :  في بطن أمو، وكذلكوىو في الجراب، وفي الكيس، وه: فهي للوعاء، تقوؿ (في)وأّما : "  جاء في الكتاب لسيبويو( (11
 الُغّل؛ ألنو 

 .4/226: ينظر". جعلو إذا أدخلو فيو كالوعاء لو       

 .10ص: ينظر. ىذه تأتي لمعاٍف أخرى (في)في ىذا المثاؿ ىي للظرفية المكانية، و (في)  ( (12

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (13

 .10ص:   تقدـ ذكرىا، ينظر( (14
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  {أ 91 }جار كمجركر متعمؽ بمررت: فعؿ كفاعؿ، بزيد: مررت بزيد، مررت):  ، نحو(3)(الباء)و
. (4)(كعالمة جره كسر آخره

 

جار : مبتدأ كالمبتدأ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره، كالقمر: زيد)زيد كالقمر، :  ، نحو(5)(الكاؼ)و
 .(6)(كمجركر في محؿ رفع خبر لممبتدأ

 

. (8)الكاك، كالباء، كالتاء: ، أي اليميف، وىي(7)كحركؼ القسـ
. واهلل، وباهلل، وتاهلل:  نحو

 .(9)(مذ كمنذ): ومف حروؼ الخفض
 

فإذا )، فعمى أوؿ المدة، وتارة يستعمالف حرفيف، (10)(ظرفي زماف)واعمـ أف مذ ومنذ يستعمالف 
، (12)(فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ: نافية، رأيتو: ما)، "ما رأيتو مذ يوماف": ، نحو قولؾ(11)(استعمال اسميف

كىك مرفكع كعالمة رفعو األلؼ، نيابة عف الضمة ألنو )خبره : ، يوماف(13) [في محؿ رفع]مبتدأ : مذ
. (14)(مثنى، كالنكف عكض عف الحركة كالتنكيف في المفرد

                                                                                                                                                    

 المقتضب للمبرد، : ينظر. ربما قاـ زيد: على النكرات وال تكوف إال في أوؿ الكالـ، وُتَكف رّب بما، كقولك (ربّ )  تدخل ( (1
 .9؛ شرح اللمع للواسطي، ص4/139-140        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (2

 .12ص:   تقدـ ذكرىا، ينظر( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (4

 .11ص: ينظر. ىي للتشبيو، وىي تأتي لمعاٍف أخرى (زيد كالقمر)  والكاؼ في ىذا المثاؿ ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6

 ؛ 2/477ارتشاؼ الضرب ألبي حياف األندلسي، : ينظر. الالـ، والهمزة، والهاء:   ذكر النحويوف حروفاً أخرى للقسم، مثل( (7
 .181الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص          

 .13، 12ص:   تقدـ ذكر ىذه الحروؼ، ينظر( (8

جميعاً  (إلى)و (من)إف كاف حاضرًا، وبمعنى  (في)إف كاف الزماف ماضياً، وبمعنى  (من)مذ ومنذ حرفا جر بمعنى : "  قاؿ ابن ىشاـ( (9
 إف 

 .1/367مغني اللبيب، : ينظر". أو عامنا، أو مذ ثالثة أياـ" مذ يومنا"، أو "ما رأيتو مذ يـو الخميس: "كاف معدودًا، نحو        

لشيخ خالد  ؿ شرح التصريح: ينظر". ما رأيتو مذ ذىب: "  يستعمالف ظرفي زماف إذا جاء بعدىما جملة فعلية أو اسمية، نحو قولنا( (10
 .1/368؛ مغني اللبيب البن ىشاـ، 2/12ألزىري،         ا

 ( منذ)و  (يرتفع بتقدير فعل محذوؼ، أما البصريوف فذىبوا إلى أّف مذ (منذ)و  (مذ)  ذىب الكوفيوف إلى أّف االسم الواقع بعد ( (11
 ؛ 326؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص31-3/30المقتضب للمبرد، : ينظر .يكوناف اسمين مبتدأين، فيرتفع ما بعدىما؛ ألنو خبر عنهما        
 .2/227؛ حاشية الصباف، 2/20ألزىري، لشيخ خالد اشرح التصريح ؿ        

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (12

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو الرفع)في األصل   ( (13

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (14
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مبتدأ محمو الرفع، : فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو، مذ: نافية، رأيتو: ، ما"ما رأيتو مذ يكماف: "ككذلؾ)

خبره، كىك مرفكع، كعالمة رفعو األلؼ نيابة عف الضمة ألنو مثنى، كالنكف عكض عف : يكماف
. (1)(الحركة كالتنكيف في المفرد

 

ف وقع بعد مذ ومنذ فعؿ، كانا منصوبيف عمى الظرفية . وا 
 

ظرؼ زماف منصوب عمى الظرفية محاًل متعمؽ : ، مذ(2)(فعؿ كفاعؿ: جئت)، "جئت مذ قرأ زيد": نحو
فاعؿ، كالفاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ : فعؿ ماض، زيد: قرأ)، (3) [في محؿ نصب]متعمؽ بجئت 

 .(4)(آخره
 
 
في محؿ ]ظرؼ زماف منصكب عمى الظرفية : فعؿ كفاعؿ، مذ: ، جئت"جئت مذ دعا زيد: "ككذلؾ)

. (6)(فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضـ آخره: فعؿ ماض، زيد: ، دعا(5) [نصب
 :(7) (ربَّ )

 
بعد الفاء، كبعد بؿ، : يعني المجركر بكاك رٌب، كىك يككف مذككران في ثالثة مكاضع) (8)"كبكاك ربٌ "

. كبعد الكاك
 
 

: (1)(كمثاليا بعد الفاء
                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (2

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (4

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)والمثبت في  (محلو النصب)في األصل   ( (5

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (6

 .زيادة لإليضاح  ( (7

، فالكوفيوف ذىبوا إلى أنها تعمل في النكرة الخفض بنفسها، ووافقهم على ذلك من البصريين (ربّ )  اختلف النحويوف في واو ( (8
 المبرد، 
 ؛ المقتضب للمبرد، 1/201الكتاب لسيبويو، : ينظر .مقدرة (ربّ )ال تعمل وإف العمل لػِ  (ربَّ )وذىب البصريوف إلى أف واو         
 .322؛ اإلنصاؼ لألنباري، ص2/347        
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ـى ميٍحًكؿً  - 21 مٍرًضعو    فىأىٍليىٍيتييا عىٍف ذم تىماًئ ٍبمى قىٍد طىرىٍقتي كى         الطويؿ  (2) فىًمٍثًمًؾ حي

 
 {ب 91}                .                     فرب: مجرور برّب، تقديره بعد الفاء، تقديره: فمثمؾ

 :(3)(كمثاؿ رب مقدرة بعد بؿ)
 

                           الرجز (4) بىٍؿ بىمىدو ًمٍؿءي اٍلًفجاًج قىتىميوٍ                    -22
                                                                                                                                                    

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1

. ، وىو من الطويل، المرئ القيس(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط ىذا الشاىد من ( (2
 وىي الَعْوَذة تُعلُق على الولد لترّد العين عنو في : جمع تميمة: التي لها ولد رضيع، ذي تمائم: جئت لياًل، المرضع: طرقت:         اللغة

. إذا تمَّ لو حْوؿ؛ أي عاـ: اسم فاعل من أحوؿ الصبي: محوؿ. زعمهم       
 يخاطب الشاعر صاحبتو متحدثاً عن أمثالها من النساء اللواتي علقن بو، ومنهن حوامل ومرضعات، وكيف كاف يلهي :          المعنى
بحضوره األـ عن ابنها الرضيع الذي لم يتجاوز السنة من عمره، وإنما خصَّ الحبلى والمرضع ألنهن أزىد النساء في                  

 الرجاؿ، 
. وأقلهنَّ شغفاً بهم وحرصاً عليهم                 
. المحذوفة بعد الفاء (بربّ ) (مثل)حيث جرَّ  (فمثلك): في البيت قولو:          الشاىد
، عماف،  1 شرح محمد بن إبراىيم الحضرمي، تحقيق أنور أبو سويلم وعلي الهروط، دار عمار، طديواف امرئ القيس،:          ينظر

 ؛ لساف العرب 2/111؛ شرح المفصل البن يعيش، 2/162؛ أوضح المسالك البن ىشاـ، 96صـ، 1991                
 ؛ الفضة 425؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص4/202؛ خزانة األدب للبغدادي، 6/166البن منظور، مادة رضع،                 
 ؛ مغني 2/22ألزىري، لشيخ خالد ا؛ شرح التصريح ؿ2/232؛ شرح حاشية الصباف، 181المضيئة ألحمد بن زيد، ص                
 ؛ شرح المعلقات العشر 16ص ؛ شرح المعلقات السبع للزوزني،3/36؛ شرح ابن عقيل، 1/156اللبيب البن ىشاـ،                 
ـ،  1980، 4 تحقيق عبد السالـ ىاروف، دار المعارؼ، ط؛ شرح القصائد السبع الطواؿ لألنباري،39للزوزني، ص                
 .157شرح المكودي على األلفية في علم الصرؼ والنحو، ص.3/319؛ إعراب القرآف للنحاس، 271ص                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (3

: وىو عجز بيت من الرجز لرؤبة بن العجاج، وتماـ البيت ىو (د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط ىذا الشاىد من ( (4
                          ال ُيْشَترى َكتَّانُُو َوَجْهَرُمْو       َبْل بَػَلٍد ِمْلُء اْلِفجاِج قَػَتُمْو 

وىو البساط نفسو، - بزنة جعفر–القتم، الغبار، الجهـر : فّج، وىو الطريق الواسع بين الجبلين، قتمو)جمع : الفجاج:          اللغة
 : وقيل

، وىو بلد بفارس، فحذؼ ياء النسبة-أصلو جهرمية                  . بياء نسبة مشددة نسبة إلى جهـر
رب بلد بعيد يمأل الغبار ما بين سمائو وأرضو، صعب مسلكو؛ من كثرة الغبار، ال يشترى منو بسط وال غيرىا، استطعت :          المعنى

 أف 
. أقطعو وأف أبلغو على ناقتي القوية، وفي ىذا كناية عن تحملو المشاؽ والمصاعب في أسفاره الكثيرة المرىقة                 

. (بل)برّب المحذوفة بعد  (بلد)حيث جر  (بل بلدٍ ):         الشاىد في البيت قولو
 ؛ حاشية الصباف، 2/471؛ ارتشاؼ الضرب لألندلسي، 1/481؛ شرح األشموني، 2/36ىمع الهوامع للسيوطي، :         ينظر

 ؛ الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، 471، صنباري؛ اإلنصاؼ لأل426؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص2/232               
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. بؿ ربَّ بمد: تقديره
 

: ومثاؿ رّب بعد الواو
 

مىيَّ بأىٍنكاًع الييمكـً ًليىٍبتىمي   -23 لىٍيؿو كىمىٍكًج البىٍحًر أىٍرخى سيديكلىوي   عى      الطويؿ (1)كى
. ربَّ ليؿ: تقديره

 
 :(2) (المخفكض بااضافة)-  ب
 

مضاؼ إليو كالمضاؼ : مضاؼ، زيد: غالـ)غالـ زيد، : (3)(فيجكز قكلؾ)وأما ما يخفض باإلضافة 
. (4)(إليو مجركر كعالمة جره كسر آخره

 

                                                                                                                                                    

؛ شرح المكودي على األلفية في علم الصرؼ  3/36؛ شرح ابن عقيل، 1/130؛ مغني اللبيب البن ىشاـ، 194ص                
 .157ـ، ص2001بيروت، -، صيدا1                والنحو، تحقيق عبد الحميد ىنداوي، المكتبة العصرية، ط

.   ىذا البيت من الطويل المرئ القيس( (1
. ليختبر: َسْدؿ، ليبتلي: ، اإلستار، والواحد(السدوؿ): شبو الليل بموج البحر في شدة ىولو، سدولو: كموج البحر:          اللغة
. رّب ليٍل مخيف كموج البحر، أرخى أستاره وظالمو علّي، ليختبر شجاعتي وجرأتي:         المعنى

. (الواو)برّب المحذوفة بعد  (ليل)حيث جّر  (وليل):         الشاىد في البيت قولو
؛ الفضة المضيئة 2/416؛ مغني اللبيب البن ىشاـ، 2/163؛ أوضح المسالك البن ىشاـ، 1/483شرح األشموني، :         ينظر
 ألحمد 

 ؛ شرح شذور الذىب البن ىشاـ، 2/22؛ شرح التصريح لألزىري، 2/433؛ حاشية الصباف، 180بن زيد، ص                
؛ أشعار الشعراء الستة 34؛ شرح المعلقات السبع للزوزني، ص58؛ شرح المعلقات العشر للزوزني، ص424ص                 

 الجاىليين 
 ؛ 1/36ـ، 1983-ىػ1403لبناف، -، بيروت3لجنة إحياء التراث العربي، دار األفاؽ الجديدة، ط: للشنتمري، تحقيق                 
زىر اآلداب وثمر األلباب  ؛ 748، ص2علي الباري، دار الفكر العربي، ط: زىر اآلداب وثمر األلباب للقيرواني، تحقيق                 

؛ كتاب الصناعتين  2/47؛ العمدة البن رشيق، 748، ص2علي محمد اليماوي، دار الفكر العربي، ط:                  للقيرواني، تحقيق
،  269ـ، ص1981-ىػ1401، 1لبناف، ط-مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت:                  ألبي ىالؿ العسكري، تحقيق

 .157ص                  شرح المكودي على األلفية في علم الصرؼ والنحو،

 .زيادة لإليضاح  ( (2

 .(جػ)  سقط من ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (4



 230 

مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر كعالمة جره : مضاؼ، كعمرك: كتاب عمرك، كتاب: ككذلؾ)
غالـ : ما يقدر بالالـ، كما يقدر بمف، فالذم يقدر بالالـ، نحك: كىك عمى قسميف]. (1)(كسر آخره

. (2)[زيد
. "وخاتـ حديدٍ "، "وباُب ساجٍ "، "ثوب خزٍّز ": والذي يقدر ِبمْف، نحو قولؾ

 

: (3) (ااضافة)
 

. االصطالحفي معنى في المغة، ومعنى : (4)(معنياف)اعمـ أف اإلضافة ليا 
 

: (5) ( المغكممعناىا)- 1
 

. (6)(ااسناد)ىو : فمعناىا في المغة
 

أم أسندنا ظيكرنا إلى )فمما دخمناه أضفنا ظيورنا إلى حائطو، : قاؿ بعض العرب يصؼ حماماً 
 .(7)(حائطو

 
 

:  وقاؿ الشاعر
 

ديدو ميشىطَّبو  ]   -24 ٍفنا ظييكرىنا    إلى كؿِّذ حاًرمٍّم حى ٍمنا أىضى             الطويؿ (8)[فىمىٌما دىخى
. أي أسندنا ظيورنا لو

                                                 

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (1

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)وىو مثبت في .   سقطت من نسخة األصل( (2

 .زيادة لإليضاح  ( (3

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (4

 .زيادة لإليضاح  ( (5

 .9/77َضَيَف، : لساف العرب البن منظور، مادة:   ينظر( (6

 .(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (7

. ، وىو بيت من الطويل المرئ القيس(د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من األصل، وىو مثبت في ( (8
. مخطط: المنسوب إلى الحيرة، مشطب: أسندنا، الحاريّ : أضفنا:          اللغة

. يريد، لما دخلنا ىذا البيت، أسندنا ظهورنا إلى كلِّر رجل منسوب إلى الحيرة، مخطٍط وفيو طرائق:          المعنى
. حيث جاءت بمعنى أسندنا، وىو المعنى اللغوي (أضفنا):         الشاىد في البيت قولو

 ، لساف العرب البن منظور، 2/23ألزىري، لشيخ خالد ا؛ شرح التصريح ؿ430شرح شذور الذىب البن ىشاـ، ص:          ينظر
        9/77. 
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: (1) ( االصطالحيمعناىا)-  2
 
 

. نسبة تفيد األوؿ تعريفًا أو تخصيصًا أو تخفيفاً : وفي االصطالح
 
 

مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو مجركر كعالمة : مضاؼ، زيد: غالـ)، (2)(غالـ زيد):  مثاؿ التعريؼ
. (3)(جره كسر آخره، فغالـ نكرة، كصار معرفة

 

كمثاؿ التخفيؼ، كىك . (5)(غالـ رجؿ):   كىك إضافة النكرة إلى النكرة، نحك(4)(التخصيص)كمثاؿ ]
، فيذه ااضافة ال (6)(ضارب زيد): كىك إضافة العامؿ إلى معمكلو مف األسماء، كاسـ الفاعؿ، نحك

نما تخفيفان في المفظ، كتسمى  .(7)(لفظية: غير محضة، كتسمى): تفيد تعريفان، كالتخصيصان، كا 
 
 

، كالدليؿ عمى أف ااضافة المفظية ال (8)(محضة كمعنكية)كأما التي تفيد التعريؼ كالتخصيص، فيي 
 فبال  الكعبة إضافة لفظية  (1)ىىٍديان بىاًل ى اٍلكىٍعبىةً : ال تفيد تعريفان، كقكعيا صفة لمنكرة، نحك قكلو

                                                 

 .زيادة لإليضاح  ( (1

 .  غالـ قبل اإلضافة نكرة، فلما أضيفت إلى المعرفة اكتسبت التعريف منها( (2

 .(جػ)ومن ىنا حتى نهاية المخطوط سقط من . (د)َو  (جػ)َو  (ب)  سقط من ( (3

 : ينظر.   المراد بالتخصيص ىو ما ال يبلغ درجة التعريف، فإف غالـ امرأة أخص من غالـ ولكن لم يتميز بعينو، كما تميز غالـ زيد( (4
 .2/26شرح التصريح لألزىري،         

 .  فغالـ قبل اإلضافة نكرة خالية عن التخصيص، فلما أضيفت إلى النكرة، تخصص بها( (5

 .  ىذا المثاؿ يدؿ على التخفيف حيث إف ضارَب زيٍد أخفُّ من ضارٍب زيداً ( (6

ىذا ضارٌب زيداً اآلف، أو غداً جاز، وىذه اإلضافة تختص بإضافة : ضارب زيٍد اآلف، فلو قلت:   وىي التي تقبل االنفكاؾ، نحو( (7
 اسم 

 ىذا مضروب األب، وإضافة الصفة : وإضافة اسم المفعوؿ إلى النائب عن الفاعل، نحو. ىذا ضارٌب زيد: الفاعل إلى مفعولو، نحو        
-211الفضة المضيئة ألحمد بن زيد، ص: ينظر. زيد طاىر القلب: المشبهة باسم الفاعل إلى ما ىو مرفوع في المعنى، نحو        
 ؛ 212
 .29-2/28األزىري، خالد شرح التصريح للشيخ         

  سميت محضة ألنها خالصة من شائبة االنفصاؿ، ومعنوية؛ ألنها أفادت أمراً معنوياً، وىو تعريف المضاؼ إف كاف المضاؼ إليو ( (8
 معرفة، 
 .نفس المكاف: ينظر: (غالـ امرأة): ، وتخصيصو إف كاف نكرة، نحو(غالـ زيد): نحو         
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كىك صفة، كالصفة يتبع المكصكؼ في إعرابو، كىك )نكرة،  (بالغ)نكرة، و (فيدياً )، (2)[في حكـ النكرة
مضاؼ إليو، كالمضاؼ إليو : مضاؼ، الكعبة: منصكب كعالمة نصبو فتح آخره كىك العيف، بال 

 .(3)(مجركر كعالمة جره كسر آخره
 
: (4) (الخفض بااضافة-  )3

 

فالذم يقدر بالالـ، . ما يقدر بالالـ، كما يقدر بمف: أما ما يخفض بااضافة، فيك عمى قسميف)
ثكب خز، كباب ساج، كخاتـ : كالذم يقدر بمف، نحك قكلؾ. غالـ زيد، ككتاب عمرك: نحك قكلؾ

. (5)(حديد
 

. (7)(أنكاع)باإلضافة عمى ثالثة  (6)(الذم يخفض)اعمـ أف 
 

. خاتـ مف حديد: خاتـ حديد، تقديره: ، نحو(ِمفْ )يعني أف اإلضافة المعنوية ثالثة، بمعنى 
 

. ثوب مف خز: ثوب خز، تقدير الكالـ: ومثمو
 

. باب مف ساج: باب ساج، تقدير الكالـ: ومثمو
 
 
 
 

ف كاف المضاؼ إليو ظرفًا، كانت اضافة بمعنى   أىٍشييرو     تىرىبُّصي أىٍربىعىًة : ، نحو قولو تعالى(في)وا 
تربص في أربعة : مضاؼ إليو، أيضًا تقديره: مصدر مضاؼ إلى مفعوؿ، أربعة أشير: ، تربص(8)

. أشير
 

                                                                                                                                                    

 .، وىي نكرة، فدؿ ذلك على أف إضافتو إلى الكعبة، لم تفد تعريفاً، وال تخصيصاً (ىدياً )صفة  (بالغ)فقد جاءت . 5/95  المائدة، ( (1

 .(د)َو  (ب)  ما بين المعقوفتين سقط من األصل، والمثبت في ( (2

 . (د)َو  (ب)  سقط من ( (3

 .زيادة لإليضاح  ( (4

 . (د)َو  (ب)  سقط من ( (5

 .(د)َو  (ب)  سقط من ( (6

 . أقساـ: (جػ)َو  (ب)  في ( (7

 . 2/226  البقرة، ( (8
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ف لـ يكف المضاؼ إليو جنسًا لممضاؼ، وال ظرفًا، فاإلضافة فيو بمعنى  غالـ : ، نحو قولؾ(الالـ)وا 
. زيد، وكتاب عمرو، يعني غالـٌ لزيد، وكتاب لعمرو

 

عمى سيدنا محمد ]وىذا آخر الكالـ عمى التماـ والكماؿ، ونعوذ باهلل مف الزيادة والنقصاف، وصمى اهلل 
 .[كآلو كصحبو كسمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفيارس العامة 
 
 

. فيرس اآليات القرآنية-  1
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. فيرس األحاديث النبكية الشريفة-  2
 
. فيرس األقكاؿ المأثكرة عند العرب-  3
 
. فيرس األعالـ أفرادان كجماعات كأماكف-  4
 
. فيرس قكافي األشعار-  5
 
. فيرس المصادر كالمراجع-  6
 
. فيرس المحتكيات-  7
 
 
 
 
 
 
 
 

فيرس اآليات القرآنية 
 مرتبة حسب ترتيبيا في المصحؼ الشريؼ
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 "سورة الفاتحة"
 َاىِدنَػػػػا الصِّرَراَط الُمسَتِقيم..................................................................................... 

 "سورة البقرة"
 َيْجَعُلوَف َأْصابَِعُهْم ِفي آَذانِِهم مِّرَن الصََّواِعِق َحَذَر َ

 ................................اْلَمْوتِ 
 ًَوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيدا................................................................................................................. 
 َِوَأنُتْم َعاِكُفوَف ِفي اْلَمَساِجد.................................................................................................. 
 َُوَما تَػْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر يَػْعَلْمُو الّلو.............................................................................................. 
 َِيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراـِ ِقَتاٍؿ ِفيو........................................................................... 
 ٍتَػَربُُّص َأْربَػَعِة َأْشُهر.......................................................................................................................... 
الَ تُػَؤاِخْذنَا............................................................................................................................................ 

 "سورة آؿ عمراف"
 َُكونُوْا رَبَّانِيِّرين ................................................................................................................................... 
 ًَولِّلِو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيال............................................ 
 ََوَلمَّا يَػْعَلِم الّلُو الَِّذيَن َجاَىُدوْا ِمنُكْم َويَػْعَلَم الصَّاِبرِين......................................... 

 "سورة النساء"
رَبػََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىػِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها .............................................................

 ًَواتََّخَذ الّلُو ِإبْػَراِىيَم َخِليال........................................................................................................ 
  ًلَّْم َيُكِن الّلُو لِيَػْغِفَر َلُهْم َوالَ لِيَػْهِديَػُهْم َسِبيال  ..........................................................

" سورة المائدة"
  َِىْدياً بَاِلَغ اْلَكْعَبة  ........................................................................................................................

 "سورة األنعاـ"
َوالَ ُتْسرُِفوا .........................................................................................................................................
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 "سورة األعراؼ"
فَػَهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء فَػَيْشَفُعوْا لََنا .................................................................................

 ََمْهَما تَْأتَِنا بِِو ِمن آيٍَة لِّرَتْسَحَرنَا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنين ...................

 َْوَلمَّا ُسِقَط َفي َأْيِديِهم .......................................................................................................

 "سورة األنفاؿ"
 ْبَػُهم ........................................................................................................ َوَما َكاَف الّلُو لِيُػَعذِّر

 "سورة التوبة"
 َفَِإف تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة َوآتَػُوْا الزََّكاة ...............................................................

 "سورة ىود"
 ََوالَ يَػَزاُلوَف ُمْخَتِلِفين ...........................................................................................................

 "سورة يوسف"
يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َىػَذا .............................................................................................

 َتَاهلل تَػْفَتأُ َتْذُكُر يُوُسف .......................................................................................................

 "سورة إبراىيم"
 ٍَوُيْسَقى ِمن مَّاء َصِديد ......................................................................................................

 

 "سورة النحل"
 ًَظلَّ َوْجُهُو ُمْسَوّدا ................................................................................................................

 "سورة اإلسراء"
 ُِقْل ُكلٌّي يَػْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتو ............................................................................................

َأيّاً مَّا َتْدُعوْا فَػَلُو اأَلْسَماء اْلُحْسَنى ..........................................................................

 "سورة الكهف"
 َفَػَلَعلََّك بَاِخٌع نػَّْفَسك ..........................................................................................................
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 "سورة مريم"
َفُكِلي َواْشَرِبي ................................................................................................................................ 

 "سورة طو"
  َواَل َتْطَغْوا ِفيِو فَػَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي ...........................................................................

 ََرَح َعَلْيِو َعاِكِفين ............................................................................................................... َلن نػَّبػْ

 "سورة األنبياء"
  َوتَاللَِّو أَلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكم ........................................................................................................

  ِإفَّ ِفي َىَذا لََباَلغاً لِّرَقْوـٍ َعاِبِديَن .......................................................................................

 "سورة الحج"
 َها ِمْن َغمٍّز ........................................................................... ُكلََّما َأرَاُدوا َأف َيْخُرُجوا ِمنػْ

 ًَأَلْم تَػَر َأفَّ اللََّو َأنَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء فَػُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضرَّة .....................

 "سورة النور"
 َُقْد يَػْعَلُم اللَّو....................................................................................................................................... 

 "سورة الفرقاف"
  ًَلْواَل أُنِزَؿ ِإلَْيِو َمَلٌك فَػَيُكوَف َمَعُو نَِذيرا..................................................................... 

  ًوََكاَف رَبَُّك َقِديرا  ....................................................................................................................

 ً يَِبيُتوَف ِلَربِّرِهْم ُسجَّداً َوِقَيامًا.................................................................................................... 
 ًَوَمن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق َأثَاما ......................................................................................................

 

 "سورة الشعراء"
 َر ................................................................................................................................................... اَل َضيػْ

 "سورة الرـو"
 ََنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنين ......................................................................................... وََكاَف َحّقاً َعَليػْ

 "سورة سبأ"
 ََفاَل فَػْوت ...............................................................................................................................................
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 "سورة فاطر"
اَل يُػْقَضى َعَلْيِهْم فَػَيُموتُوا.......................................................................................................... 

 "سورة يس"
 ْـْ َلْم تُنِذْرُىم .......................................................................... َوَسَواء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرتَػُهْم َأ

 "سورة ص"
 َِبْل َلمَّا يَُذوُقوا َعَذاب................................................................................................................. 
 ََفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوف ......................................................................................

 "سورة الزخرؼ"
 ََنا رَبُّك .......................................................................................................................... لِيَػْقِض َعَليػْ

 "سورة محمد"
 َْوِإف تُػْؤِمُنوا َوتَػتػَُّقوا يُػْؤِتُكم .........................................................................................................

 "سورة الحجرات"
 ًَأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيتا ........................................................................

 "سورة القمر"
 ًَوَفجَّْرنَا اأْلَْرَض ُعُيونا .................................................................................................................

 "سورة الرحمن"
 َُعلََّم اْلُقْرآفَ {1}الرَّْحَمن  ...........................................................................................................

 "سورة الواقعة"
 ََوَأنُتْم ِحيَنِئٍذ تَنظُُروف ...................................................................................................................................

 "سورة الحديد"
  َكْياَل تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم ِ ...................................................................................................

 "سورة الحشر"
 َْكْي اَل َيُكوَف ُدوَلًة بَػْيَن اأْلَْغِنَياء ِمنُكم ............................................................................

 "سورة الطالؽ"
 ًَوَمن يَػتَِّق اللََّو َيْجَعل لَُّو َمْخَرجا ...........................................................................................
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1 + 2 
 
 
84 
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54 
 
 

140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 

163 
 
 
63 
 
 
64 
 
 

194 
 
 

199 
 
 
89 
 
 
7 
 
 
48 
 
 
48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 ٍمِّرن َسَعِتوِ  لِيُنِفْق ُذو َسَعة ...........................................................................................................

 "سورة الحاقة"
 ٌفَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر نَػْفَخٌة َواِحَدة ....................................................................................

 
 "سورة المزمل"

 ًِإفَّ َلَديْػَنا َأنَكاال .................................................................................................................................

 ًفَػَعَصى ِفْرَعْوُف الرَُّسوؿَ {15}َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَف َرُسوال  .......................

 "سورة اإلنساف"
 ًْىِر َلْم َيُكن َشْيئاً مَّْذُكورا نَساِف ِحيٌن مِّرَن الدَّ ...................... َىْل َأَتى َعَلى اإْلِ

 "سورة الفجر"
 َُصّفاً َصّفاً  َوَجاء رَبَُّك َواْلَمَلك .............................................................................................................

 "سورة الشرح"
 ََأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرؾ ............................................................................................................................

 "سورة القدر"
 َِحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر ..........................................................................................................................

 "سورة العصر"
 ٍنَساَف َلِفي ُخْسر ............................................................................................................... ِإفَّ اإْلِ

 "سورة اإلخالص"
 َْلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلد ..............................................................................................................................
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147 
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فيرس األحاديث النبكية 
 

الصفحػة  الحديث

........................................................................................................ الثيب تعرب عن نفسها

 .................................... جالساً وصلى وراءه قـو قياماً  صلى رسوؿ اهلل 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 

196 
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فيرس األقكاؿ المأثكرة عند العرب 
          

الصػػػػفحة القػػػوؿ 
إنها إلبل أـ شاء 

 
 

147 
جاء زيد تقاد الجنائب بين يديو 

 
 

193 
خلق اهلل الزرافة يديها أطوؿ من رجليها 

 
 

194 
رميتو عن قوس 

 
 
 

10 ،223 
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فيرس األعالـ 
          

الصػػػػفحة العػػػػػلم 
 (ج)

ابن الحاجب 
 

127 ،132 ،149 ،184 ،197 ،202 ،214 ،217 ،219 
 (ح)
الحريري 
الحسن 

 
16 

 
 

139 ،143 
 (س)
سيبويو 

ابن سيرين 

 
7 ،8 ،9  ،44 ،128 

 

139 ،143 
 (ؼ)
الفارسي 

 
111 

 (ـ)
ابن مالك 

 
 44  ،164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 243 

فيرس القبائؿ كالجماعات 
          

الصػػػػفحة العػػػػػلم 
 (أ)

أىل السنة 
 

46 
 (ب)

البصريوف 
 

 

6 
 (ؽ)

قريش 
 

13 
 (ـ)

معدي كرب 
 

33 
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فيرس األماكف 
          

الصػػػػفحة العػػػػػلم 
 (ب)

البصرة 
 

10 ،223 

 (خ)
خراساف 

 
32 

 (ع)
عجماف 
العقبة 

 
32 

 
 
 

9 
 (ؾ)

الكوفة 
الكعبة 

 
10 ،223 

 
 

13 
 (ـ)

مكة 
المدينة 

 
 
 

127 

 
 

9 
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فيرس قكافي األشعار 
 

الصفحة البحر الشاعر كلمة القافية رقم الشاىد القافية 
الباء 

 
 

24 

 
 
 

20 

 
 
 

14 
 ػ
 
 
 

13 
ػ 

مشطب 
متعب 
دبيباً 
* تقريب

المشيب 
* تركيب

امرؤ القيس 
مجهوؿ القائل 
مختلف القائل 

ابن مالك 
أبو العتاىية 
ابن مالك 

الطويل 
 (1)ػػ

الخفيف 
البسيط 
الوافر 
 البسيط

 
 

229 

 
 
 

182 

 
 
 

109 

 
 
 

31 

 
 
 

105 

 
 
 

31 
الداؿ 

 
 
 

7 
 

15 

 
 
 
 

19 

موقد 
جنوداً 
عهوداً 

الحطيئة 
خداش بن زىير 

جميل بثينة 

الطويل 
الوافر 
الكامل 

 
 

68 

 
 

110 

 
 
 

151 

الراء 
 
 

1 
 
 
 

8 
 
 
 

16 

األوبر 
حذرا 

األصاغر 

مجهوؿ القائل 
مجهوؿ القائل 
مجهوؿ القائل 

الكامل 
البسيط 
الطويل 

 
 

9 
 
 

69 

 
 
 

146 

السين 
 
 
 

18 

 
 

6 
احبس 

المجلس 
مجهوؿ القائل 

العباس بن مرداس 
الطويل 
الرجز 

 
 

150 

 
 
 

67 
العين 

 
 

الكامل الشريف الرضي الملسوع  4
 
 

57 

الالـ 
 
 
 

17 

 
 

12 

 
 
 

10 

 
 

21 

أشكل 
فتجمل 
يحاوؿ 
محوؿ 

جرير 
عبد قيس بن خفاؼ 

مجهوؿ القائل 
امرؤ القيس 

الطويل 
الرجز 
الطويل 
الطويل 

 
 
 

147 

 
 
 

72 

 
 
 

70 

 
 

226 
الميم 

 
 

الكامل أبو األسود الدؤلي عظيم  3
 
 

56 

النوف 
 
 

11 

 
 

2 
 
 
 

5 

األزماف 
داعياف 
اليقينا 

مجهوؿ القائل 
مختلف القائل 
عمرو بن كلثـو 

الخفيف 
الوافر 
الوافر 

 
 
 

71 

 
 

55 

 
 
 

63 
الهاء 

 
 

الرجز رؤبة بن العجاج قتمة  22
 
 

227 

الياء 
 
 

9 
 
 

23 
للتالقي 
ليبتلي 

عبد اهلل بن الهماـ 
امرؤ القيس 

الخفيف 
الطويل 

 
 

70 

 
 
 

227 

 

                                                 

 .لم أعثر على تكملة البيت   ( (1
 .ىذاف البيتاف ىما من ألفية ابن مالك وليسا بشاىدين لذا لم ُأعطهما رقماً لشاىد    (*)
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: المصادر المطبكعة بعد القرآف الكريـ:  ثانيان 
 
 

حرؼ األلؼ 
 

 قدمو وحققو أحمد الحوفي  المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر،ضياء الديف، ابف األثير، -  1
. (ت.د)، القاىرة، (ط.د)                 وبدوي طبانة، دار نيضة مصر لمطبع والنشر، 

 
2  - ، متف اآلجّرومية في  الصنياجي الفاسي، أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف داود، ابف آجٌرـك

صبحي رشاد عبد الكريـ، دار الصحابة  .  تحقيؽ دعمـ أصوؿ وفروع العربية،                  
. ـ1989، 1                  لمتراث، ط

 
3  -، . ـ2000، 1 متف اآلجرومية، بيروت، مؤسسة الرسالة، طابف آجٌرـك
 
 إعداد وتحقيؽ عامر تامر، منشورات  رسائؿ إخواف الصفاء وخاّلف الوفاء، إخكاف الصفا،-  4

. ـ1995، بيروت، 1                    عويدات، ط
 
 دار الفكر  شرح التصريح عمى التوضيح عمى ألفية ابف مالؾ،خالد بف عبد اهلل، األزىرم، -  5

. (ت.د)، بيروت، (ط.د)                لمطباعة والنشر، 
 

: رضي الديف محمد بف الحسفاالستراباذم، ػ   
 
، القاىرة،  (ط.د) تحقيؽ أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية، شرح كافية ابف الحاجب، - 6

 .(ت.د)     
 
. ـ1978، (ط.د)، تصحيح وتعميؽ يوسؼ عمر، شرح الرضي عمى الكافية-  7
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 شرح األشموني عمى ألفية ابف  أبو الحسف عمي نور الديف بف محمد بف عيسى،  األشمكني،-8
عبد الحميد السّيد محمد عبد  . ومعو شرح الشواىد لمعيني، تحقيؽ دمالؾ،                 

. (ت.د)، القاىرة، (ط.د)                 الحميد، المكتبة األزىرية، 
 
تحقيؽ جودة  ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف والكوفييفأبو البركات، األنبارم، - 9

.  ـ2002، القاىرة، 1               مبروؾ محمد، مكتبة الخانجي، ط
 

 تحقيؽ عبد شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات،أبو بكر محمد بف القاسـ، األنبارم، -  10
. ـ1980، 4               السالـ ىاروف، دار المعارؼ، ط

 
،  3 دار الشرؽ العربي، طالمحيط في أصوات العربية نحوىا وصرفيا،محمد، األنطاكي، -  11

. (ت.د)               بيروت، 
 
: أبو حّياف محمد بف يوسؼاألندلسي، ػ  
 

، 1 تحقيؽ مصطفى أحمد النحاس، مطبعة المدني، طارتشاؼ الضرب مف لساف العرب،-  12
. ـ1987      القاىرة، 

 
. ـ1986، بيروت، 1عفيؼ عبد الرحمف، مؤسسة الرسالة، ط.  تحقيؽ دتذكرة النحاة،-  13
 

،  6 مؤسسة الكتب الثقافية، طالكواكب الدّرية، محمد بف أحمد بف عبد الباري، األىدؿ،-  14
. ـ1995               

 
 تحقيؽ       الكّناش في فني النحو والصرؼ،عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ، األيكبي، -  15

. ـ2000بيروت، -، صيدا1رياض بف حسف الحّواـ، المكتبة العصرية، ط.                  د
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حرؼ الباء 
 

،  1 دار الفكر المعاصر، طتاريخ األدب العربي العصر العثماني،عمر موسى، باشا، -  16
. ـ1989              بيروت، 

، بيروت،  (ط.د) دار الفكر، المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ،محمد فؤاد، الباقي، -  17
. ـ1987              

 
حسيف نصار، دار نصر لمطباعة،  .  جمع وتحقيؽ دديواف جميؿ بثينة،جميؿ، بثينة، -  18

. (ت.د)، القاىرة، (ط.د)              
 

 تحقيؽ أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار  صحيح البخاري،محمد بف إسماعيؿ، البخارم، -  19
. ـ1998، بيروت، 1                 المعرفة، ط

 
 أشرؼ عمى الترجمة العربية محمود فيمي  تاريخ األدب العربي، كارؿ، برككمماف،-  20

،  (ط.د)                  حجازي وعمر صابر عبد الجميؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
. ـ1995                  القاىرة، 

 
عيد مصطفى درويش، الييئة  .  تحقيؽ دشرح شواىد اإليضاح،عبد اهلل، ابف برم، -  21

. ـ1985، القاىرة، (ط.د)                  العامة لشؤوف المطابع األميرية، 
 

مصطفى إماـ،  .  دراسة وتحقيؽ دالُحَمْؿ في شرح أبيات الجمؿ،ابف السّيد، البىطىميكسي، -  22
. ـ1979، القاىرة، 1                     مطبعة الدار المصرية لمطباعة والنشر، ط

 
ىدية العارفيف بأسماء المؤلفيف، وأثار المصنفيف مف كشؼ  إسماعيؿ باشا، البغدادم، -  23

. ـ1982، (ط.د) دار الفكر، الظنوف،                  
 

عبد  .  تحقيؽ دخزانة األدب ولب لباب لساف العرب،عبد القادر بف عمر، البغدادم، -  24
. ـ1976، (ط.د)                  المنعـ أحمد ىريدي، الييئة المصرية لمكتاب، 
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حرؼ التاء 
 

عبد  .  تحقيؽ دشرح مختصر التصريؼ العربي في فف الصرؼ، سعد الديف، التفتازاني،-  25
، المكتبة األزىرية لمتراث،  . ـ1982، الكويت، (ط.د)                  العاؿ سالـ مكـر

 
إحساف  .  تحقيؽ دنفخ الطيب مف غصف األندلس الرطيب، أحمد بف محمد، التممساني،-  26

. ـ1968، بيروت، (ط.د)                   عباس، دار صادر، 
 

. (ت.د)، بيروت، (ط.د) دار الكتب العممية، نيؿ االبتياج بتطريز الديباج، التنبكي،-  27
 
 

حرؼ الثاء 
 

 تحقيؽ سميماف سميـ  فقو المغة وسر العربية،أبو منصور عبد المالؾ بف محمد، الثعالبي، -  28
. ـ1989، دمشؽ، 2                 البواب، دار الحكمة لمطباعة والنشر، ط

 

 
 حرؼ الجيـ

 

 :عمر بف بحرػ   الجاحظ، 
 

 تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، مطبعة لجنة التأليؼ  البياف والتبييف،-  29
. ـ1948، القاىرة، (ط.د)                 والترجمة، 

 

. (ت.د)، بيروت، (ط.د) تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، دار الجيؿ، الحيواف،-  30
 

. ـ1992، بيروت، 1يوسؼ عيد، دار الجيؿ، ط. شرح دديواف جرير، جرير،-  31
 

 شرح محمود محمد شاكر، دائرة  طبقات فحوؿ الشعراء،محمد بف سالـ، الجمحي، -  32
. (ت.د)، (ط.د)                 المعارؼ لمطباعة والنشر، 
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: أبو الفتح عثمافػ   ابف جني، 
 

، أماـ الباب األخضر،  (ط.د) تحقيؽ عبد الكريـ بف محمد، المكتبة التوفيقية، الخصائص،-  33
. (ت.د)       

 

 تحقيؽ إبراىيـ محمود عبد اهلل أميف، مطبعة مصطفى البابي  المنصؼ لكتاب التصريؼ،-  34
. ـ1954، القاىرة، 1       الحمبي وأوالده، ط

 
 

حرؼ الحاء 
 

،  (ط.د) دار الكتب العممية، الكافية في النحو، جماؿ الديف أبي عمر عثماف، ابف الحاجب،-  35
. (ت.د)                     بيروت، 

 
، تحقيؽ شعيب  صحيح ابف حّبافمحمد بف حّباف بف أحمد التميمي، ابف حٌباف، -  36

. ـ1995، بيروت، 2                  األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
 

، أبو ظبي، (ط.د) المجمع الثقافي، جامع الشروح والحواشي، عبد اهلل محمد، الحبشي،-  37
. ـ2004                  

، طشرح ممحة اإلعراب،أبو محمد القاسـ بف عمي بف محمد، الحريرم، -  38 ،  1 دار ابف حـز
. ـ2003                  بيروت، 

 

، مصر،  (ط.د) مؤسسة قرطبة، سنف أحمد، أحمد، أبو عبد اهلل الشيباني، ابف حنبؿ،-  39
. (ت.د)                 

 
حرؼ الخاء 

 
 تحقيؽ       إعراب القراءات السبع وعمميا،أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد، ابف خالكيو، -  40

. ـ1992، القاىرة، 1عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، مطبعة المدني، ط.                     د
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مواىب الجميؿ لشرح مختصر أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف، الخٌطاب، -  41
،  1 ضبطو وخّرج آياتو وأحاديثو زكريا عميراف، دار الكتب العممية، طخميؿ،                 

. ـ1995                 بيروت، 
 

وفيات األعياف وأنباء  أبو العباس، شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر، ابف خٌمكاف،-  42
. (ت.د)، بيروت، (ط.د) تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، أبناء الزماف،                    

 
، بيروت،  (ط.د) دار الفكر، كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف،حاجي، خميفة، -  43

. (ت.د)               
 

عبد  .  تحقيؽ دشرح المفصؿ في صنعة اإلعراب،القاسـ بف الحسيف، الخكارزمي، -  44
. ـ1990، بيروت، 1                    الرحمف بف سمماف العثيميف، دار الغرب اإلسالمي، ط

 
 

حرؼ الداؿ 
 

 تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، دار  سنف أبي داود،سميماف بف األشعث، أبك داكد، -  45
. (ت.د)، بيروت، (ط.د)                 الفكر، 

 
 مراجعة وتدقيؽ عثماف  شرح متف اآلجرومية في عمـ المغة العربية،أحمد زيني، دحالف، -  46

. ـ1995، بيروت، 1               سبح، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
 

، بيروت،  7 دار اليمامة ودار ابف كثير، طإعراب القرآف وبيانو،محي الديف، الدركيش، -  47
. ـ1999                

 تحقيؽ محمد حسف آؿ ياسيف، مكتبة  ديواف أبي األسود الدؤلي،أبو األسود، الدؤلي، -  48
. ـ1964، بغداد، 2                 النيضة، ط
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حرؼ الراء 
 

النبوي عبد الواحد  .  تحقيؽ دالعمدة في صناعة الشعر، أبو عمي الحسف، ابف رشيؽ،-  49
. ـ2000، القاىرة، 1                    شعالف، مكتبة الخانجي، ط

 
 

حرؼ الزام 
 

عرابو،ابف اسحؽ إبراىيـ، الٌزجاج، -  50 عبد الجميؿ عبده شمبي،  .  تحقيؽ دمعاني القرآف وا 
. ـ1984، بيروت، 1                عالـ الكتب، ط

 

 تحقيؽ عمي توفيؽ الحمد، مؤسسة  الجمؿ في النحو،أبو القاسـ عبد الرحمف، الزجاجي، -  51
. ـ1984، بيروت، 1                  الرسالة، ط

 
. ـ1980، بيروت، 5 دار العمـ لممالييف، طاألعالـ،خير الديف، الزركمي، -  52
 

 : أبو القاسـ محمود بف عمرػ   الزمخشرم،
 

الكّشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في -  53
. ـ2001، بيروت، 2 دار إحياء التراث، طوجوه التأويؿ،                    

 
،  1عمي بو ممحـ، دار مكتبة اليالؿ، ط.  قّدـ لو وبوبو دالمفصؿ في صنعة اإلعراب،-  54

. ـ1993                    بيروت، 
 

  أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد،ػ   الٌزٍكرني،
 

 دار مكتبة الحياة،  شرح المعمقات العشر،-  55
. ـ1991، بيروت، (ط.د)                 
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. (ت.د)، بيروت، (ط.د)، دار الجيؿ، شرح المعمقات السبع-  56
 

عبد  .  تحقيؽ دالفضة المضيئة في شرح الشذرة الذىبية في عمـ العربية،أحمد، ابف زيد، -  57
. ـ1989، القدس، 1                 المنعـ فائز مسعد، مطبعة المعارؼ، ط

 
 

حرؼ السيف 
 

  الضوء الالمع ألىؿ القرف التاسع، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف، السخاكم،-  58
  .(ت.د)، (ط.د)                   منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 

 
 تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، مكتبة الخانجي،  الكتاب، أبو بشر عمرو بف عثماف، سيبكيو،-  59

. ـ1982، القاىرة، 2                 ط
 

 :جالؿ الديف عبد الرحمفػ   السيكطي، 
 

 تحقيؽ    بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة،-  60
. ـ1979، بيروت، 2                  أبو الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر، ط

 
،  2 تحقيؽ أحمد شمس الديف، دار الكتب العممية، طىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع،-  61

. ـ1998                   بيروت، 
 

حرؼ الشيف 
 

. ـ1958، (ط.د) مطابع الشعب، تاريخ حياة الجبرتي،محمود، الشرقاكم، -  62
 

 تحقيؽ لجنة  أشعار الشعراء الستة الجاىمييف،يوسؼ بف سميماف بف عيسى، الشنتمرم، -  63
. ـ1983، بيروت، 3                   إحياء التراث العربي، دار اآلفاؽ الجديدة، ط
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، دار المعرفة، بيروت،  الدر الموامع عمى ىمع اليوامعأحمد بف األميف، الشنقيطي، -   64
. ـ1973، 2                    ط

 تحقيؽ عبد العزيز محمد  الممؿ والنحؿ،أبو الفتح محمد بف عبد الكريـ، الشيرستاني، -  65
. ـ1968، القاىرة، (ط.د)                     الوكيؿ، مؤسسة الحمبي وشركاه، 

 
 مطبعة  البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع،محمد بف عمي بف محمد، الشككاني، -  66

. ىػ1348، القاىرة، 1                  السعادة، ط
 

حرؼ الصاد 
 

  مف أعالـ الفكر العربي في العصر العثماني األوؿ محمد األميف المحبي،ليمى، الصباغ، -  67
. ـ1986، دمشؽ، 1                الشركة المتحدة لمتوزيع، ط

 
  حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ،محمد بف عمي، الصباف، -  68

. (ت.د)، القاىرة، (ط.د)                مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاه، 
 

حرؼ الضاد 
 

. ـ1968، القاىرة، 3 دار المعارؼ، طالفف ومذاىبو،شوقي، ضيؼ، -  69
 

حرؼ الطاء 
 

. (ت.د)، بيروت، (ط.د) دار القمـ لمطباعة، ترتيب األعالـ عمى األعواـ،زىير، ظاظا، -  70
 

 تعميؽ عبد العظيـ الشناوي ومحمد  نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة،محمد، الطنطاكم، -  71
. ـ1969، (ـ.د)، 2                   عبد الرحمف الكردي، ط

 
 



 255 

حرؼ العيف 
 

. ـ1966، بيروت، (ط.د) دار صادر، ديواف لبيد،لبيد بف ربيعة، العامرم، -  72
 

،  3 دار البالغة، طمتف اآلجرومية ودروس في النحو،أحمد حبيب قصير، العاممي، -  73
. ـ1963                 بيروت، 

 مطبعة المدني،  التحفة السنية بشرح المقدمة اآلجرومية،محمد محي الديف، عبد الحميد، -  74
. ـ1965، القاىرة، 16                  ط

 
عبد المجيد الترميني، دار الكتب  .  تحقيؽ دالعقد الفريد،أحمد بف محمد، عبد ربو، -  75

. (ت.د)، بيروت، 3                 العممية، ط
 

 شرح وضبط عمر فاروؽ الطباع،  ديواف أبي العتاىية،اسماعيؿ بف القاسـ، أبك العتاىية،-  76
. ـ1997، بيروت، 1                    دار األرقـ بف أبي األرقـ، ط

 
. ـ2002، 1 مكتبة األنصار لمنشر، طشرح اآلجرومية،محمد بف صالح، العثيميف، -  77
 

  كتاب الصناعتيف الكتاب والشعر،أبو ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ، العسكرم، -  78
. ـ1981، بيروت، 1مفيد قميحة، دار الكتب العممية، ط.                    تحقيؽ د

 
إمالء ما مّف بو الرحمف مف وجوه  أبو عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل، العكبرم، -  79

. ـ1979، بيروت، 1 دار الكتب العممية، طاإلعراب في جميع القراءات،                 
 

 مكتبة دار التراث،  شرح ابف عقيؿ عمى ألفية بف مالؾ، بياء الديف عبد اهلل، ابف عقيؿ،-  80
. ـ1980، القاىرة، 20                  ط

 
 شذرات الذىب في أخبار مف أبو الفالح عبد الحي ابف العماد الحنبمي، ابف العماد، -   81

. (ت.د)، بيروت، (ط.د)، دار اآلفاؽ الجديدة، ذىب                     
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 تحقيؽ ايمف بف عارؼ الدمشقي، دار  مسند ابف عوانة، يعقوب بف اسحؽ،ابف عكانة،-  82
. ـ1998، بيروت، 1                  المعرفة، ط

 
حرؼ الغيف 

 
،  (ط.د) المجمع العممي بالعراؽ، تاريخ األدب العربي في العراؽ، عباس، الغزاكم،-  83

. ـ1962                  بغداد، 
 تحقيؽ جبرائيؿ جبور،  الكواكب السائرة بأعياف المائة العاشرة،نجـ الديف، الغزم، -  84

. ـ1979، بيروت، 2، ط(ـ.د)               
 

حرؼ الفاء 
 
: الحسف بف أحمد بف عبد الغفارالفارسي، ػ  
 

 تحقيؽ كاظـ بحر المرجاف، عالـ  اإليضاح،-  85
. ـ1996، بيروت، 2                 الكتب، ط

 
،  1 تحقيؽ محمد الشاطر أحمد محمد، مطبعة المدني، طالمسائؿ البصريات، - 86

. ـ1985                 القاىرة، 
 

 تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، دار  معجـ مقاييس المغة،أبو الحسف أحمد، ابف فارس، -  87
. ـ1991، بيروت، 1                   الجيؿ، ط

 

 تحقيؽ أحمد يوسؼ نجاتي ومحمد عمي  معاني القرآف،أبو زكريا يحيى بف زياد، الفراء، -  88
. (ت.د)، (ط.د)               النجار، دار السرور، 

 

فخر الديف قباوه، مؤسسة  . ، تحقيؽ دالجمؿ في النحوالخميؿ بف أحمد، الفراىيدم، -  89
. ـ1991، طيراف، 1                   الرسالة، ط
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حرؼ القاؼ 
 

، بيروت،  (ط.د) المكتب التجاري، كتاب األمالي، أبو عمي إسماعيؿ بف القاسـ، القالي،-  90
. (ت.د)               

 

 ضبطيا وشرحيا أحد  جميرة أشعار العرب،أبو زيد محمد أبي الخّطاب، القرشي، -  91
. ـ1926، القاىرة، (ط.د)                 أفاضؿ العمماء، المطبعة الرحمانية، 

 مطبعة السنة  اإليضاح في عمـو البالغة،جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف، القزكيني، -  92
. (ت.د)، القاىرة، (ط.د)                  المحمدية، 

 
 تحقيؽ  انباه الرواة عمى أنباه النحاة،جماؿ الديف أبي الحسف عمي بف يوسؼ، القفطي، -  93

. ـ2004صيدا، -، بيروت1                محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، ط
 

 تحقيؽ عمي محمد  زىر اآلداب وثمر األلباب،أبو إسحؽ إبراىيـ بف عمي، القيركاني، -  94
. (ت.د)، بيروت، 2                   البجاوي، دار الفكر العربي، ط

 
 تحقيؽ يسف  مشكؿ إعراب القرآف،أبو محمد مكي بف أبي طالب القيسي، القيركاني، -  95

. ـ2000دمشؽ، -، بيروت2                   محمد السّواس، اليمامة لمطباعة، ط
 

، تحقيؽ أنور أبو سويمح وعمي اليروط، دار  ديواف امرئ القيسامرؤ القيس، القيس، -  96
. ـ1991، عماف، 1                عمار، ط

 
 

حرؼ الكاؼ 
 

97  -، رحاب عكاوي، دار  . ، شرح وتحقيؽ، د ديواف عمرو بف كمثوـ عمرو، شرحابف كمثـك
 .ـ1996، بيروت، 1                   الفكر العربي، ط
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حرؼ الميـ 
 

 تحقيؽ محمد فؤاد عبد  سنف ابف ماجة،محمد بف يزيد أبو عبد اهلل القزويني، ابف ماجة، -  98
. (ت.د)، بيروت، (ط.د)                  الباقي، دار الفكر، 

 
 تحقيؽ عبد  شرح الكافية الشافية،جماؿ الديف أبي عبد اهلل محمد الطائي، ابف مالؾ، -  99

. (ت.د)، (ط.د)                  المنعـ أحمد ىريدي، دار المأموف لمتراث، 
 

، حققو وعّمؽ عميو  أدب الدنيا والديفأبو الحسف عمي بف محمد بف حبيب، الماكردم، -  100
. (ت.د)، (ط.د)                   مصطفى السقا، دار الفكر، 

، بيروت،  7 دار الفكر لمطباعة، طفقو المغة وخصائص العربية، محمد، المبارؾ،-  101
. ـ1983                

 
،  2 تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمة، طالمقتضب،أبو العباس محمد بف يزيد، المبرد، -  102

. ـ1979               القاىرة، 
. ـ1944، بيروت، 1، دار الكتب العممية، ط(بدوف مؤلؼ) مجموع ميمات المتوف،-  103

 
،  (ط.د) دار صادر خالصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر،محمد، المحبي، -  104

. (ت.د)                  بيروت، 
 

فخر الديف  .  تحقيؽ دالجنى الداني في حروؼ المعاني،الحسف بف القاسـ، المرادم، -  105
. ـ1983، بيروت، 2                  قبارة ومحمد نديـ فاضؿ، دار اآلفاؽ الجديدة، ط

 
: عبد المنعـ فائزػ   مسعد، 

 
،  1، المجنة الوطنية لمتربية وجمعية اإلسالـ وجمعية أىؿ السنة، طالعمدة في النحو-  106

. ـ2003         القدس، 
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. ـ2000، القدس، 1، مطبعة بيت المقدس، طالمختصر في الصرؼ-  107
 

شرح المكودي عمى األلفية في عمـ  أبو زيد عبد الرحمف بف عمي بف صالح، المككدم، -  108
- ، صيدا1 تحقيؽ عبد الحميد ىنداوي، المكتبة العصرية، طالصرؼ والنحو،                  

. ـ2001                  بيروت، 
 

، ابف منظكر، -  109 ،  2 دار صادر، طلساف العرب،أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
. ـ2003                     بيروت، 

 
حرؼ النكف 

 
 تعميؽ عبد المنعـ  إعراب القرآف،أبو جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ، ابف النحاس، -  110

. ـ2004، بيروت، 2                      خميؿ إبراىيـ، دار الكتب العممية، ط
 

 تحقيؽ محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية،  الفيرست،محمد بف اسحؽ، ابف النديـ، -  111
. (ت.د)، القاىرة، (ط.د)                    

 
 

حرؼ الياء 
 
: جماؿ الديف بف عبد اهللابف ىشاـ،    ػ
 

 مراجعة وتصحيح يوسؼ الشيخ محمد البقاعي،  أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ،-  112
. ـ1994، بيروت، (ط.د)          دار الفكر، 

 
 تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة  شرح قطر الندى وبؿ الصدى،-  113

. (ت.د)، بيروت، 1         العصرية، ط
 



 260 

. ـ1994، بيروت، (ط.د) دار الفكر لمطباعة، شرح شذور الذىب،-  114
 

 تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد،  مغني المبيب عف كتب األعاريب،-  115
. ـ1999صيدا، -، بيروت1        المكتبة العصرية، ط

 
حرؼ الكاك 

 
رجب عثماف  .  تحقيؽ دشرح الممع في النحو،القاسـ بف محمد بف مباشر، الكاسطي، -  116

. ـ2000، القاىرة، 1                     محمد، مكتبة الخانجي، ط
 

حرؼ الياء 
 

. (ت.د)، بيروت، (ط.د) عالـ الكتب، شرح المفصؿ، موفؽ الديف، ابف يعيش،-  117
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قائمة الدكريات :  ثالثان 
 
إعداد عبد القادر مما حيدرة،  (مالي)فيرس مخطوطات مكتبة مما حيدرة لممخطوطات والوثائؽ، -  1

. ـ2000تحرير أيمف فؤاد سعيد، مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي، لندف، 
 
، إعداد سيدي عمر بف (تنبكتو)فيرس مخطوطات مركز أحمد بابا لمتوثيؽ والبحوث التاريخية -  2

. ـ1995عمي، مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي، لندف، 
 
فيرس المخطوطات المصورة، إعداد عصاـ محمد الشنطي، معيد المخطوطات العربية، القاىرة، -  3

. ـ1997
 
آربري، ترجمة . ج. ، أعده آثر(ايرلندا-دبمف)فيرس المخطوطات العربية في مكتبة تستر بيتي -  4

محمود شاكر سعيد، راجعو إحساف صدقي العمد، المجمع الممكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، مآب، 
. ـ1993مؤسسة آؿ البيت، 

 
. ـ1924فيرس مخطوطات دار الكتب المصرية، مطبعة دار الكتب المصرية، -  5
 
ىادي حسف حمودي، منشورات دار . فيرس المخطوطات العربية في مكتبة باريس الوطنية، د-  6

. ـ1986، بيروت، 1اآلفاؽ الجديدة، ط
 
. تونس-فيرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية، الجزائر-  7
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