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المقدمة

الحمدهللنحمدهونستعٌنهونستغفره،ونعوذباهللمنشرورأنفسناومنسٌئاتأعمالنا،منٌهدهإن 

أن  وأشهد وأن للافبلمضلله،ومنٌضللفبلهاديله، عبدهورسولهمحمد الإلهإالللا، ا

وبعد:

قدر فإن  العربٌةوأجلها العلوم نفع منأهم وأعمها أثر ا، وأبلغها النحواا، علم فائدة وأكثرها ،

الذيقو لكذ للاالعلم فًنطقكبلم لساننا ٌ -تعالى–م نب تراوكبلم وفهم فهوه، اإلسبلمً، ثنا

 ٌ منأشرفةعلىأسسمتٌنةوقواعدراسخة،مماٌجعلهوسٌلةالمجتهدومقصده،ومسائلهمبن

توصلبهاإلىشٌئٌنمهمٌن:العلوم،وأوالهابالمعرفةواإلدراك،فهوعلموسٌلة،ٌ

كتابللا فهم للا-تعالى-األول: رسول وسلم-وأحادٌث للاعلٌه التفسٌر-صلى ودقائق ،

إال  ٌتحقق أن ٌمكن ال النافعة، العلوم من ذلك العموموغٌر وجه على العربٌة اللغة بمعرفة

والنحوعلىوجهالخصوص.

سه.مً،ومعرفةكنهه،وسبرأغوارهوتدارالثانً:دراسةالتراثاإلسبل

 أٌديمنفلشًء على العلم فتوالتالمإلفاتفًهذا التؤلٌففٌه، فً العلماء تتابع ذلك من

ٌ فوالناتراث وعلومها،فخل سواأنفسهملخدمةالعربٌةكر  ٌ افًغاٌةالن الغو ز،أفادمنهفاسة،والتم

اختبلف على وطبلبالعربٌة كل علماء فً بشرحبعضهمشاربهم فقاموا واألزمنة، العصور

فًتقرٌبهوتبسٌطهعنطرٌقالشروحوالحواشًحة،وأسهمواوتهذٌباآلخر،وجعلوهمادةمنق 

والمتون.

غوامضاللغة،فتركوامنخبللهابدراسةامضنٌة،قاموافنافًهذاالمجالجهود لأسبلوقدبذ

فآثرته،والغوصفًأغواره،ر ر المعرفةالبحثعندهاعلىطبلبنلزام ،فكااضخم لناتراثا 

افًتراثسلوكهذاالطرٌق،وتتجلىأهمٌةإخراجهونشره؛لماذلكمنعمومالفائدة،وإسهام 

األمة.
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 :ثأىمّية البح

خراج مؤلفاتيـ سادة السابقيف، كذلؾ بخدمة كتبيـحسف الكفاء لم -1  ليستفيد منيا طبلب العربية. ؛كا 

مؼ لما فييا مف فكائد؛ ألٌف بقاءىا رىينة األرفؼ خسارة ال يعرؼ الحاجة الماسة إلى كتب السٌ  -2

 قدرىا إاٌل أىؿ العمـ كطبلبو.

كبعد استشارة أىؿ العمـ كالفضؿ، كمف ليـ قدـ صدؽ، أشار عمٌي الدكتكر: محمد سالـ    

ي ضمف استكماؿ متطمبات درجة تليككف مشركع بح إلى ىذا المخطكط،الدركيش بالتكجو 

كىك شرح عمى ، )حدائؽ الدقائؽ في شرح رسالة عّّلمة الحقائؽ( الماجستير، كالمكسكـ بػػ

 عي.دمتف األنمكذج في النحك لمزمخشرم، تأليؼ: سعد الديف سعد ا البر 

اب شرحا مختصرنا كيعد ىذا الكت« األنمكذج»كالمخطكط عبارة عف شرح في النحك، لكتاب    

لكتاب المفٌصؿ في صنعة اإلعراب، كاسـ الكتاب كامبلن كما ذكره صاحب كشؼ الظنكف 

، كقد  ق538عمر الزمخشرم الخكارزمي، ت: ، كىك لئلماـ محمكد بف «األنمكذج في النحك»

أقتضبو مؤلفو مف كتاب المفٌصؿ في النحك، كجعمو مقدمة نافعة لممبتدئ كالكافية، كقد اعتنى 

ف مماء النحك بيذا الكتاب، فشرحو عدد كبير منيـ، مف بينيـ: الشيخ جماؿ الديف، محمد بع

 (1).ق647عبد الغني األردبيمي، ت: 
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 ـ.2013لبناف، سنة  -اكم، كقد نشرتو دار الكتب العممية، بيركتعدناف جاسـ محمد اليزيم كىذا الشرح مطبكع، بتحقيؽ: (1)



 ه
 

 ىيكمية البحث:

 أوال: القسـ الدراسي:   

 الشارح.وٌشملترجمة -1
ومصادرأهمشروحهأسلوبالزمخشريفًكتابه،قٌمةالكتاب،دراسةفًكتابالمإلف: -2

 .البردعً
 فًالشرح،وموقفهمنأراءالزمخشري.طرٌقةالبردعً -3
 .شواهدالبردعً -4
 توثٌقنسبةالكتاب. -5
 وصفنسخالمخطوط. -6

 القسـ التحقيقي:ا: ثانيً    

كقد  كردت فيوفقد تضٌمف عممي في ىذه الرسالة تحقيؽ المخطكط بكاممو، كفؽ التقسيمات التي    

و كفؽ قكاعد التحقيؽ المتعارؼ عمييا، متمكن  ا بالخاتمة، كالفيارس الفنية مضيت في تحقيؽ نصّْ

 العامة، التي تمثمت في اآلتي:

 .فيرس اآليات القرآنية -

 .فيرس القراءات القرآنية -

 .فيرس الحديث النبكم الشريؼ -

 .فيرس اآلثار -

 .فيرس األبيات الشعرية -

 .فيرس أنصاؼ األبيات -

 .فيرس أجزاء األبيات -



 و
 

 .فيرس األرجاز -

 .فيرس األمثاؿ -

 .فيرس المغات كالميجات -

 .فيرس الكتب الكاردة في المتف -

 .فيرس األعبلـ -

 .فيرس المصادر كالمراجع -

 فيرس المكضكعات. -

، كعمى ما جاء في فيارس لكتاب عمى ما ذكر في خطبة المؤلؼكقد اعتمدت في إثبات عنكاف ا   

 المخطكطات.

 منيج التحقيؽ:   

مضت قكاعد المحققيف في تحقيقيـ لكتب التراث، السير كفؽ منيج عممي معتمد متعارؼ عميو    

 المختصيف، ككاف عممي في الٌرسالة مف خبللو عمى النحك التالي:لدل 

ص، كخمٌكه مف األخطاء اإلمبلئية، ككتبتو كفؽ قكاعد اإلمبلء كٌجيتي جٌؿ اىتمامي لضبط النٌ  -1

 الحديثة.

 “. ... ”ع المتف بيف عبلمتي تنصيص  ، كذلؾ بكضبردعيزت متف المؤٌلؼ عف شرح الميٌ  -2

 نسخ.بعة عمى ساعتمدت في تحقيقي  -3

حرصت عمى كضع عبلمات الترقيـ، كذلؾ بتقسيـ الفقرات بعناية، حتى أساعد القارئ عمى  -4

 تفٌيـ النص، كقراءتو دكف ممؿ.
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[ ، مع التنبيو لٌسياؽ، بجعميا بيف معككفيف ]...أضفت لمنص بعض الزيادات كاف يقتضييا ا -5

 عمييا في اليامش.

 .كنبيت في اليامش عمى ذلؾ  ، قارنت بيف جميع النسخ -6

بٌينت مكضع بداية كنياية كؿ لكحة مف لكحات المخطكط ، كذلؾ بكضع عبلمة شرطة مائمة  -7

 * / . -عند ذلؾ المكضع / * 

خٌرجت القراءات القرآنية، كذلؾ بالرجكع إلى ، ك ات إلى سكرىا، مع بياف رقـ اآليةعزكتي اآلي -8

 مظانيا مف كتب القراءات كالتفسير.

 ف المصادر مع ذكر الكتاب، كالباباألحاديث النبكٌية الشريفة كضبٌطيا بالشكؿ، مخٌرجت  -9

 كالجزء، كالصفحة، كرقـ الحديث.

 خٌرجت األمثاؿ، كضبٌطيا بالشكؿ، كعزكتيا إلى مصادرىا. -10

، إذا كاف الكبلـ منقكالن حرفينا .“ ”..ء كحصرتيا بيف عبلمتي تنصيص كثٌقت أقكاؿ العمما -11

ذا كاف الكبلـ منقكالن بالمعنى، أك بتصرؼ، يذكر كمما أمكف ذلؾ اليـ لكتبيــ كأقك كعزك آرائي ، كا 

 ذلؾ مسبكقنا بكممة ) ينظر(، مع اإلشارة لذلؾ في اليامش.

 كمما أمكف ذلؾ خٌرجت األبيات الشعرية، كنسبتيا إلى قائمييا، كذلؾ بالرجكع إلى الدكاكيف -12

 كذكرت مكاطف االستشياد بيا في بعض الكتب.

 .أكٌؿ ذكر لو ندعمت األعبلـ الكاردة في المخطكط، ترج -13

اكتفيت بذكر المعمكمات المتعمقة بالمصادر، كالمراجع في القائمة الخاصة بيا في نياية  -14

 البحث.

 كضحت المعاني المبيمة لبعض األلفاظ ، كذلؾ بالرجكع إلى المعاجـ المغكٌية. -15

 كضعت الفيارس الفنية في نياية البحت. -16



 ح
 

أجد لزامنا عمٌي أف أنسب الفضؿ ألىمو، كأف أقؼ كقفة  اكتماؿ البحث ، كبعدعمميفي نياية ك     

جبلؿ لؤلستاذيف المذيف تبٌنيا البحث، فمـ يٌدخرا جيدنا كال كقتنا ككذلؾ ال أعضاء لجنة  سادةاحتراـ كا 

يد الذم تكبدانو لتقكيـ مناد البحث كاألخذ بقممي إلى ج يد كالجى ادة الصكاب بعد المناقشة عمى الجي

 العثرات كاليفكات، فميـ منّْي كؿ تقدير كاحتراـ.

ا لكجيو الكريـ، كأف يخرج تحقيؽ  -تعالى -كأخيرنا أرجك مف ا     أف يجعؿ عممي ىذا خالصن

 المتف أقرب ما يككف لما أراده مؤلفو، كأف يجزم خيرنا كؿ مف ساعدني.
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 :البردعيالتعريؼ ب -1

 البردعي. ىك: سعدالديف سعد ا   

فصيؿ تاريخو مف خبلؿ معاجـ عرؼ عمى تفاصيؿ حياتو، كتلقد بذلت قصارل جيدم في التٌ    

  التراجـ، كقكاميس األعبلـ؛ كلكنني لـ أقؼ عمى ترجمتو.

 :دراسة في الكتاب المشروح -2

 :األنموذج في النحوكتاب     

ق ، كيعتبر ىذا الكتاب مختصرنا في 538ىذا الكتاب لمعبلمة: محمكد بف عمر الزمخشرم، ت: 

 ألفاظو جامعنا ألغمب قكاعد النحك، كقد قسـ كتابو إلى ثبلثة أقساـ:

 القسـ األكؿ: في األسماء- أ

 القسـ الثاني: في األفعاؿ- ب

 القسـ الثالث: في الحركؼ- ج

 قيمة الكتاب:   

صو المغة كالنحك، فقد جعمو مؤلفو لممبتدئيف كلخٌ  مة عممية ميمة يستفيد منيا دارسكلمكتاب قي   

حكل كتاب األنمكذج في النحك بيف دفتيو ؿ في صنعة اإلعراب، حيث كاختصره مف كتابو المفصٌ 

مكضكعات ذات قيمة عممية عالية التي يشكؿ بعضيا عمى الدارسيف، كسيأتي بيانيا في القسـ 

 .-تعالى إف شاء ا -لتحقيقي ا
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 أسموب الزمخشري في كتابو:

ا إلى عبارات، كٌؿ عبارة مدعمة باألمثمة، مع االستشياد     جاء أسمكبو سيبلن مختصرنا، كمقسمن

 باآليات القرآنية في عرض بعض القكاعد النحكية، كأقكاؿ العرب.

 أىـ شروح األنموذج:   

 .الفيركزج، لمشيخ: محمد عيسى عسكر  -1

 .(1)دبيمي، الشيخ: عبد الغني األردبيمير األ -2
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 .185:1ينظر: كشؼ الظنكف  (1)
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 حدائؽ الدقائؽ في شرح رسالة عّّلمة الحقائؽ:

ا لعبارات ىذا الكتاب، بطريقة  ،لبردعيا لسعد الديف سعد ا ىك شرح ككاف ىذا الشرح مكضحن

 سيمة كمبسطة يسيؿ عمى طبلب العمـ االستفادة منو.

 في شرحو: لبردعيمصادر ا   

ذكر بعض اآلراء المختمفة في بعض المكاضيع النحكية، كما أٌنو ذكر بعض كتب النحك كالمغة    

  في ذكره لمكتب.كالتفسير، كلكٌنو كاف مقبلن 

 :بردعيومف أبرز ما نقؿ عنيـ ال   

في شرحو عف بعض العمماء؛ كذلؾ لغرض التكضيح، فنقؿ عف الخميؿ  فقد نقؿ البردعي   

 .كغيرىـ مف العمماءكالفراء،  ،كاألخفش ،كسيبكيو

 المنقكؿ إاٌل في مكاضع قميمةلممصدر  اؿ العمماء بالمعنى، كغير مطابؽو جٌؿ أقك  بردعيكقد نقؿ ال   

 كمف أمثمة ذلؾ:

في شرحو عمى تكضيح المعاني دكف الرجكع في أغمب المكاضع إلى المعاجـ  بردعياعتمد ال -1

 رجعكما ( 1)كاشتقاؽ المرتجؿ مف ارتجؿ الشعر :مرتجؿية، حيث قاؿ في كبلمو عف الالمغك 

وئ  ﴿:عند استشياده بقكلو تعالى دكف ذكر صاحبو الشتياره، كذلؾ كضع كاحدفي م لممعجـ

 ، حيث قاؿ:(2) ﴾وئ ۇئ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .65 ينظر: التحقيؽ (1)

 .62سكرة طو، اآلية  (2)
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المكضع قاؿ الجكىرم: لغة مف يحذؼ عبلمة التثنية بمبلقاتيا ألؼ ) ىذا(، كنقؿ قكلو في ىذا 

 .(1)بالمعنى

، حيث قاؿ: « اإليضاح»كفي كبلمو عف )ال لنفي العاـ( في قسـ الحركؼ، استشيد بكتاب  -2

، (2)ؽقاؿ ابف الحاجب في إيضاحو: تمثيؿ ىذا غير العاـ غير مستقيـ؛ لككنو نفينا في االستغرا

ا.  كفي نقمو ىذا بالمعنى أيضن

كمف ، (3)كنقؿ عف كتاب الكشاؼ، عند شرحو لعطؼ البياف ككاف النقؿ مطابقنا لنص الكتاب -3

 أمثمة ما نقمو ككاف مطابقنا لمنص:

حاؿ مف ”م فقاؿ: قاؿ نجـ األئمة: رباذمفعكؿ بو فقد نقؿ عف الرضي االستي شرحو لمف     

 .(4)“الفاعؿ لذكر في جنبو المفعكؿ بو، كلك كاف حاال مف

 مف أقكاؿ العمماء التي أخذىا مف مصادره، كما يتضح أف الكتب التي بردعيىذا مكقؼ ال    

 ( كتب.أربعةرىا كانت قميمة، فيي لـ تتجاكز)ذك

بذكر ألفاظ تحؿ مكاف أسماء األعبلـ، نحك: كقاؿ بعضيـ، أك قاؿ بعض  بردعيكقد أكتفى ال   

 المتأخريف، أك ذىب بعض المغاربة، أك قيؿ، أك قاؿ، كمف أمثمة ذلؾ:

: بعضيـ قاؿ: بردعيية ىذا البدؿ كجكىا، قاؿ العند الكبلـ عمى بدؿ االشتماؿ، كفي تسم -1
 عممو.الشتماؿ المبدؿ منو عمى البدؿ، كاشتماؿ " زيد" عمى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .251ينظر: التحقيؽ  (1)

 .521ينظر: التحقيؽ  (2)

 .235 ينظر: التحقيؽ (3)

 .161ينظر: التحقيؽ  (4)
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 (1)عمى " زيد".كمنيـ مف قاؿ: الشتماؿ المبدؿ منو عمى البدؿ، كاشتماؿ الثكب 

،  قاؿ الكعند الكبلـ عمى تص -2  ،  قاؿ بعض المتأخريف:  ال كجوبردعيغير المبني البلـز

لئلتياف بألؼ التصغير في التثنية كالجمع، ثـ الحذؼ لبللتقاء الساكنيف؛ ألنيما عامبلف 

 .(2)متعدداف ببل فائدة.. 

 .(3)كعند كبلمو عمى كزف الفعؿ، قاؿ: قاؿ المتقدمكف: إنما يؤثر كزف الفعؿ إذا أختص بو...  -3

 ػ

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .229ينظر: التحقيؽ  (1)

 .333ينظر: التحقيؽ  (2)

 .91التحقيؽ ينظر:  (3)
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 وموقفو مف اآلراء النحوية. طريقتو في الشرح - 3

نمحظ أٌنو قسـ المتف إلى أجزاء صغيرة في بداية كؿ فقرة يقكؿ: ) قاؿ( أٍم: المصٌنؼ ، يمي كؿ    

جزء منيا شرحو كالذم يبدأ في األغمب ) أقكؿ( مع سقكط ذلؾ في بعض النسخ كقد تـ التنبيو عمى 

 المقارنة بيف النسخ.ذلؾ في اليامش أثناء 

باإليجاز غير المًخٌؿ، كالتمخيص غير المًمٌؿ، كما ذكر في مقدمة  بردعيكقد اٌتسـ شرح ال   

رابو عكج كال عرج كىك الذم لما رأيت المكجز المعركؼ باألنمكذج، لمف لـ يكجد في إع شرحو:))

 .(ار(بنحكه  أدكار الفمؾ الدكى  حمثمو في األقطار، كما سم سنحما 

ا    ا لم))فجاء بحمد ا إيضاحن  :كقاؿ أيضن مقات كبلـ العرب.... بؿ غا لقكاعد قسـ األدب، كمفتاحن

ا فيو كؿ ما أىممكه(( كما تعرض لبعض اآلراء في المكضكعات  ؿ فيو جٌؿ ما أجممكه كممخصن مفصَّ

 الٌنحكية التي شرحيا ككاف في أغمب أرائو بصرم المذىب كمف أمثمة ذلؾ:

 .(1)اصب لممنادل ما ينكب عنو حرؼ الٌنداء، مثؿ: "أزيد" ك" أدعكه"في أٌف النٌ 

: في شرحو لؤللؼ كالنكف كفي بعض المسائؿ يعرض اآلراء كال يميؿ إلى أم رأم، مثؿ   

أللفي  ثـ إٌف الككفييف عمى أٌف منعو ليس بمضارعتو ف أللفي التأنيث، حيث قاؿ: ،يالمضارعت

التأنيث بؿ كسائر األسباب، كالبصرييف عمى أف منعو لممضارعة، كبعضيـ عمى أٌنو مستقؿ في 

   .(2)المعنى كالمشٌبو بو...، كالجميكر منيـ عمى عدـ استقبللو

 .أحدىاكفي بعض المسائؿ يعرض اآلراء كيميؿ إلى    

إعرابيا نفس ىذا  مى أفَّ قاؿ: كالجميكر ع  سماء الستةكمثاؿ ذلؾ: في شرحو لؤل   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) 
 .46ينظر: التحقيؽ 

(2) 
 .96ينظر: التحقيؽ 
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االختبلؼ الناشئ مف الحركؼ، كبعضيـ عمى أفَّ إعرابيا نفس ىذه الحركؼ، كالبعض اآلخر عمى 

كمنيـ مف جعؿ إعرابيا بالحركات  أفَّ إعرابيا بالحركات المفظية المنقكلة عف أعجازىا إلى كسطيا

بالحركات كالحركؼ كمنيـ مف جعؿ إعرابيا   المفظية كجعؿ ىذه الحركؼ متكالدات باإلشباع

 .(2)ؿكالحؽُّ ىك األكٌ ، (1)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿:المفظتيف، كقكلو تعالى

عماؿ الذىف مف التفكير ي البحثما ينمٌ  بردعيكفي شرح ال    كالمطالعة لمدارس، كيبدك ذلؾ  كا 

ا في شرحو، فقد أشار في مكاضع  ، منيا:كاضحن

ص حاؿ ككنو في سمتو األصمي و مخصٌ فكما أنٌ  في شرحو في مجيء المبتدأ نكرة، حيث قاؿ: -1

كفيو " قيؿ كذا ،لؾ المعنى محفكظ بعينو بعد العدكؿذص عند عدكلة عف ذلؾ ،إذ كذلؾ مخصٌ 

 .(3)"بحث

 ذلؾ الفرؽ يقتضي جكاز اإلعراب كالبناء في كؿّْ  كفي حديثو عف بعض الظركؼ ، قاؿ: مع أفَّ  -2

فٍ  ، إذ لؾ أفٍ  مكضع الحذؼ  ال تنكيو فيو تنكم معنى المضاؼ إليو في المضاؼ، فتبنيو كا 

في ىذا  "فميتأمؿٍ "كبل منيما متعيف في مكضعو  ا في نفسو فتعربو كليس كذلؾ  ألفَّ كتعتبره مرادن 

 .(4)"كاحد بعد كاحد مف فرساف الميداف ال يطمع عميو إالٌ "و المقاـ، فإنَّ 

 :موقفو مف أراء الزمخشري   

بترتيب القكاعد في المنيج الذم سار عميو الزمخشرم، فإف الزمخشرم في   التـز البردعيلقد    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .147سكرة البقرة، مف اآلية  (1)

 .77 ينظر: التحقيؽ (2)

 .108ينظر: التحقيؽ  (3)

 .271ينظر: التحقيؽ  (4)
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عمى ىذا المنياج، فعمى ىذا يككف  بصرم المذىب عمكما، فسار البردعيتناكلو المسائؿ النحكية 

، كفي  الفعؿ الثاني ىك العامؿ في باب التنازع ؼ في األغمب، كمف أمثمة ذلؾ في أفٌ ا لممصنٌ مكافقن 

أنو لـ يكافؽ  ، إالٌ (1)، مثؿ: " أزيد"، " أدعكه"ما ينكب عنو حرؼ النداء الناصب لممنادل  أفٌ 

ا، كمف ا أحيانن ا، بؿ يتكقؼ عنده منتقدن ا عابرن الزمخشرم في كؿ ما كتبو، كلـ يمر عمى كبلمو مركرن 

يا تعرب ألنٌ  اأيضن  يقكؿ مكبرة أفٍ  ككاف عميو األسماء الستة، قاؿ:أمثمة ذلؾ: عند حديثو عمى 

 إذا،   ةيا تعرب بتماـ الحركات المفظيٌ يقكؿ: مفردة؛ ألنٌ  و، كأفٍ يٍ بى ة مصغرة نحك: أي بالحركات المفظيٌ 

 .(2)"وً ائً بى " ،"أى هي اءى بى " "أى هي اؤي بى ، نحك: "أى كانت جمع تكسير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .46ينظر: التحقيؽ  (1)

 .76ينظر: التحقيؽ  (2)
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 :البردعيشواىد -4
بالشكاىد النحكية في شرحو لكتاب الزمخشرم، كتتمثؿ شكاىده النحكية  اىتـ البردعي   

  ؿ مف حيث استشياده في القاعدة النحكيةباستشياده بالقرآف الكريـ الذم كاف في الترتيب األكٌ 

كسنبيف لكـ   فيو،ا استشياده بالحديث النبكم كاف مقبلن كيمييا األبيات الشعرية، ككبلـ العرب كأمٌ 

 ذلؾ فيما يأتي:
 : القرآف الكريـ:أوالً  
ثباتيا، فقد أكلى البردعيؿ في الشكاىد النىك المصدر األكٌ  القرآف  عناية خاصة بنصكص  حكية كا 

القرآف الكريـ، مف حيث االحتجاج بذلؾ، يستشيد باآلية كاممة، أك بجزء منيا، كاحتج بمتكاتره 

 فقط. أصحابيا في مكضع كاحدو ا، ككجو القراءة إلى كبشاذه أيضن 
 كأذكر فيما يمي بعض األمثمة عف استشياده بالقرآف الكريـ.    

ميا، كمف ذلؾ عندما تكمـ في بعض المسائؿ يستشيد بجزء اآلية دكف إتما كاف البردعي -

و بمعنى: لنعممكـ ألنَّ  (1)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ عف التعميؽ فقد استشيد بقكلو تعالى: البردعي

و ال مانع عف العمؿ في بالنسبة إلى الثاني؛ ألنَّ  البمكل كاالختبار، فبل تعميؽ إالَّ  تعالى منزه عف

 .(2)ااألكؿ لفظن 

 عف في حديثو ،(3)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿كاستشيد بآية كاممة كقكلو تعالى -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2سكرة الممؾ، مف اآلية  (1)
 .436ينظر: التحقيؽ  (2)
 .80اآلية سكرة طو،  (3)
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 .(1)، كال عكسو كال المعنى" مستعممة فيما ال يتصكر فيو الترتيب" ثـٌ 

 .(3)في ككف الخبر لفظة المغة (2)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿كاستشيد بآيتيف كقكلو تعالى:    

 احتجاجو بالقراءات القرآنية:   

كتعددىا، كىذه االختبلفات  يعكد كجكد االختبلؼ في القراءات القرآنية إلى تبايف لغات العرب   

 يا حجة إذا تكافرت فييا شركط القراءة، كىي:كمٌ 

 و قرأ بيا.كأنٌ  -صمى ا عميو كسمـ -إلى الرسكؿأف تصح نسبتيا  -

 أف تكافؽ قكاعد العربية، كلك بكجو. -

 .(4)ؽ الديفيا بالكرع كصدٍ تى مى قى صاؼ نى اتٌ  -

مف القراءات القرآنية فيتمثؿ في المكافقة عمى اعتبرىا كاالحتجاج بيا، كمف  ا مكقؼ البردعيأمٌ    

 ذلؾ:

( )إفٌ  فإفَّ  (5)﴾وئ وئ ۇئ  ﴿لقد احتج لبعض لغات العرب بالقراءات فقاؿ: في قكلو تعالى    

ا، أك يمزميا األلؼ في األحكاؿ ، أك عمى لغة مف يعرب المثنى بالحركات تقديرن  (ـٍ عى فيو بمعنى: )نى 

 .(6)الثبلثة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .508ينظر التحقيؽ  (1)

 .16،15سكرة المعارج، اآليتاف  (2)

 .179ينظر: التحقيؽ  (3)

 .318:1ينظر: البرىاف في عمـك القرآف  (4)

 .62سكرة طو، اآلية  (5)

 .250ينظر: التحقيؽ  (6)
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رضي ا  –، كابف مسعكد  "، كقرأ عمر بف الخطابـٍ تكسر عينيا، كتقكؿ: " ًنعً   ا: ككنانةقاؿ أيضن 

"  بالحا(1)﴾قىاؿى نىًعـٍ ﴿، قكلو تعالى: -عنيما ـٍ    .(2)ء، لغة ناس مف العرب، كعف نضر بف شميؿ " نىحى

 االستشياد بالحديث النبوي:ثانيا:    

 .(3)قالو عمى المفظ المركم -صمى ا عميو كسمـ –و الحديث النبكم: ىك ما ثبت أنٌ    

ة خبلؼ بيف العمماء، كقد انقسمكا ة كالصرفيٌ فقد كاف لقبكؿ الحديث النبكم في الدراسات المغكيٌ    

 مذاىب:في ذلؾ إلى ثبلثة 

 ا.مذىب يجيز االستشياد بالحديث النبكم مطمقن  -1

 ا ال معنى.كمذىب يجيز االستشياد بو لفظن  -2

 كآخر ال يجيز االستشياد بالحديث النبكم، كاحتجكا بأمريف: -3

 زا النقؿ بالمعنى.الركاة جكٌ  أحدىما: أفَّ    

 .(4)ا فيما ركل مف الحديثالثاني: أنو كقع المحف كثيرن    

( أحاديث في إثبات بعض القكاعد بالحديث مع قمة ذلؾ، فاحتج بػ )ستة  لبردعيكقد استشيد ا  

 بو: كمما استدؿٌ  حكية مع مبلحظة أنو يذكر الحديث دكف ذكر الراكم،الن

 ػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .113سكرة األعراؼ، مف اآلية  (1)

       .532، 531ينظر: التحقيؽ  (2)

 .89ينظر: االقتراح   (3)

 .93،92ينظر: االقتراح  (4)
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: يشترؾ المذكر كالمؤنث في لفظ  : قاؿ بعض المغاربةالعدد، قاؿ البردعيباب ي حديثو في ف -1

فمكال االشتراؾ فييا ، “ىثى نٍ أي  اضو خى مى  تي نٍ بً ”"البنت" في غير العقبلء، كيؤيده قكلو عميو السبلـ: 

"  ةو كى سٍ نً  ةي رى شٍ عى كى  ةو كى سٍ نً  ةي ثى بلى تمحؽ التاء بعدد المؤنث، فبل تقكؿ: " ثى لما قارف بيا تمؾ الصفة، كال 

امى يي نى يٍ ا بى قن رٍ فى 
(1). 

ة، كما شبيو )ما( المصدرية بيا )ما( المصدريَّ  با ليا ( قد ال تعمؿ تشبيين كفي حديثو عف )أفٍ  -2

 .(2)“ـٍ كي يٍ مى ى عى لَّ كى كا يي كني كي ا تى مى كى  ”( قرأ فٍ )مى 

 االستشياد بكّلـ العرب ولغاتيـ:ثالثا:   

 الشعر: - أ

الشعر ىك كبلـ العرب، فيحتج منو بما ثبت عف فصحاء المكثكؽ بعربيتيـ، كقد اعتمد عمماء     

استشيد بالشعر  القكاعد كاالحتجاج بو، كالبردعي ا، في استنباطا رئيسن النحك عمى الشعر اعتمادن 

أك بياف لمعنى لغكم، ككاف يأتي بالبيت الكامؿ أك  ا لقاعدة نحكية،ثباتن كمف سبقو مف العمماء، إً 

 ا مف البيت، أك جزء مف البيت، كمثاؿ ذلؾ:شطرن 

 صاؼ المعرفة بياكفي حديثو بكصؼ النكرات بالجمؿ، حيث قاؿ: كتكصؼ النكرات المتناع اتّْ    

   ، قكلو :ا، فقد استشيد ببيت تاـا كتنكيرن طابؽ بينيما تعريفن التَّ لكجكب 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .350ر: التحقيؽ ينظ (1)

 .402 ؽينظر: التحقي (2)
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 ينً بُّ سي يى  يـً مئً الٌ ى مى عى  رُّ مي أى  دٍ قى لى كى              

 (1)يينً نً عٍ  يى الى  تي مٍ قي  تى مَّ ثي  تي يٍ ضى مى فى                            

 كاستشيد بشطر بيت، عند كبلمو في ) ما ( الكافة، قكلو:   

ـى مى ا الحى ذى ا ىى مى تى يٍ  لى الى أى تٍ لى اى قى                       انى لى  ا

                     ...............................(2) 

 كاستشيد بجزء بيت:  

                  ................................. 

 (3) بي مى عٍ الثَّ  ريؽى الطَّ  ؿى سى ا عى مى .....، كى                                     

 ما ينسب البيت لقائمو، كمثاؿ ذلؾ: قاؿ عبدالكاسع: كقمٌ    

 لرى القً  في سى ني حى نَّ تي أى بلى عى فى  فٍ مً كى                       

 (4)اىى يدي مً جى ى حى ضٍ أى  اءي بى يٍ الشَّ  ةي مى يٍ ا المَّ ذى إً                                            

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .199التحقيؽ ينظر:  (1)

 .500ينظر: التحقيؽ  (2)

 .151التحقيؽ ينظر:  (3)

 .445ينظر: التحقيؽ  (4)
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 االستشياد بأقواؿ العرب:- ب

ا إلثبات قاعدة نحكية أك ا إمٌ في استشياده بكبلـ العرب كأقكاليـ، كأكردىا أيضن  البردعي اعتمد   

 لبياف معنى لغكم، كمف أمثمة ذلؾ:

 كعند كبلمو عف اإلضافة التي بمعنى البلـ ، فقاؿ: -1

الحقيقة، كقكليـ:)ماء اليندباء خير مف ماء الكرد(، أم: ىذه الحقيقة كقد يشار بيا إلى نفس    

خير مف تمؾ الحقيقة، كقد يشار بيا إلى الحقيقة المعمكمة في ضمف جميع األفراد نحك قكليـ: 

فرد مف أفراد ىذا الجنس  األرض النفحة مف رائحتيا "، أم: يطمعؾ عمى كؿّْ ؾ عمى خزامي يدلٌ )

  .(1)ض مف رائحتيا كذا قيؿ(الييئة كالفكحة كالغر 

 كالى  شحمةن  بيضاءى  ا كؿُّ مى  ”: " ، في: "  أبكؾ"، كمنو مثؿكؾى بي هي أى كقكليـ:" الى ككذلؾ قكلو:  -2

ا لـ يجز العطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف و لمٌ ؛ ألنَّ  عمى رأم سيبكيو “ ثمرةن  اءى دى كٍ سى 

 .(2)امطمقن 

 االستشياد بمغات العرب:  -ج   

اتجو عمماء البصرة كالككفة إلى االستشياد بمغات العرب كتكثيقيا بعدما فسدت األلسنة،       

كدخؿ المحف عمى المساف العربي، كقيدكا عصر االحتجاج بالمغة كىك بعد منتصؼ القرف الثاني 

 ـ لميجرة عند أىؿ الحضر، كحتى أكاخر القرف الرابع في البادية، كلـ يؤخذ عف القبائؿ المجاكرة لؤلم

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .189، 188ينظر: التحقيؽ  (1)

 .203ينظر: التحقيؽ  (2)
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 .(1)ـخرل، كلـ يؤخذ عف حضرم؛ كذلؾ لضعؼ ممكتيـ كفساد ألسنتياأل

تميـ يكجبكف كمف أمثمة ذلمؾ: في خبر) ال( النافية لمجنس، قاؿ في شرحو ألحد األمثمة: فبنك    

 (2).يكثركنو كالحجازيكف الحذؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .100ينظر: االقتراح  (1)

 .127ينظر: التحقيؽ  (2)
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 نسبة الكتاب:توثيؽ  -5
مة الحقائؽ(، كليس في نسبتو المخطكط )حدائؽ الدقائؽ في شرح رسالة عبٌل  في عنكانو كما جاء   

بطاؿ ؼالمزيّْ  تزييؼ مة المخطكط، حيث قاؿ: فيؿلقد أشار إلى ذلؾ في مقدٌ  أدنى شؾ،  الباطؿ كا 

 في الفكاكو كقكر كقت في مف اإلتماـ رتيسَّ  ما الحاصؿ؟ كبعد كتحصيؿ ؼالمحرّْ  تحريؼ إالَّ 

 .ؽِ ائِ قَ الحَ  ةِ مَ ّل  عَ  ةِ الَ سَ رِ  حِ رْ شَ  يفِ  ؽِ ائِ قَ الد   ؽُ ائِ دَ حَ يتو: الحدائؽ سمَّ 
الديباجي، كما نسبتو أغمب فمنيـ مف نسبو إلى  ختمؼ في ذلؾأما نسبتو لمبردعي فقد ا   

 أنني كبعد، غير العممي كالبحث لممخطكطات العممية، مف بينيا مركز جمعة الماجد كزامر ال

ستطيع الجـز بأف ىذا النتياء مف تحقيقي ليذا المخطكط أ، كبعد االعمـالمعرفة ك  استشارة أىؿ

سعد ا البردعي، عمى الرغـ مف عدـ كجكد ترجمة كافية في سعد الديف  الكتاب ىك مف عمؿ

حيث المصادر التي كقفت عمييا كما ذكرت، كما أشار المؤلؼ إلى اسمو في بداية المخطكط، 

 قاؿ: "... سعد الديف سعد ا عف اليفكة كاليذياف". كمف بيف مف نسبو إلى البردعي:
دار  لمناشر: محمد نصر الديف السعدني األرتكي، ،ـ1952حدائؽ الدقائؽ، الذم طبع سنة:   -1

 بدمشؽ. ،الشرقي

دار الكتب  ،التزكماني : عفيؼ الديف حسفـ، تحقيؽ 2014سنة:  طبع حدائؽ الدقائؽ، الذم -2

 العممية، بيركت.

في كتاب خبلصة األثر، عند  ، دكف ذكر اسمو كامبلن ا ذكر بأف ىذا المخطكط لسعد ا كم  -3
  .(1)ترجمتو لمشيخ يكسؼ األصـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .509:4خبلصة األثر  ينظر: (1)
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   وصؼ نسخ المخطوط: -6

 (، نسخ، فرمزت لكؿ نسخة برمز كفؽ الحركؼ األبجدية. 7اعتمدت عمى ) 

النسخة األكلى: كىي نسخة تامة، كرمزت ليا بالرمز ) أ (، كىي محفكظة في مركز جمعة  -1

(، كالنسخة تبدأ مف المكحة األكلى 297550الماجد لمثقافة كالتراث، بدبي، تحت رقـ حفظ )

كعمى الرسكؿ أفضؿ الصمكات كالسبلـ، كعمى الرحيـ"، كتنتيي بقكلو: "  الرحمف ا بقكلو: "بسـ

 ".اً  بعكفً  ػتٍ د الغماـ، كظير النكر في األكماـ، تػمػػَّ آلو كأصحابو الكراـ، ما نطؽ الحماـ كترعَّ 

 اسـ الناسخ: محمد البركسكم.

 ق.1101تاريخ النسخ:

 ( لكحة.137عدد المكحات )

 ا.رن ( سط21متكسط عدد األسطر )

 ( كممة.11متكسط عدد الكممات )

النسخة الثانية: كىي نسخة ناقصة، كرمزت ليا بالرمز )ب(، كىي محفكظة بمركز جمعة الماجد  -2

 بقكلو: "بسـ (، كالنسخة تبدأ مف المكحة األكلى468328لمثقافة كالتراث، بدبي، تحت رقـ حفظ )

كىي نياية األسماء،   أ/ -92/مكحة الرحيـ كبو نستعيف رب تمـ بالخير"، إلى ال الرحمف ا

كلكنو جعؿ خاتمة لذلؾ فقاؿ : إنما كجبت المطابقة حينئذ لقكة اإلسمية؛ بسبب اإلضافة كعدـ 

ا، ال إلو إال ا محمد رسكؿ ا الحمد ا ؿ عميو صريحن مشابيتو بالذم بمف في ذكر المفضٌ 

 كالمرسميف.رب العالميف كالصمكات كالسبلـ عمى جميع األنبياء 

 .اسـ الناسخ: األسد األسد 

 ق.1215تاريخ النسخ:
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 ( لكحة.92عدد المكحات )

 ا.( سطرن 11متكسط عدد األسطر )

 ( كممة.19متكسط عدد الكممات )

ا، كرمزت ليا برمز) ج (، كىي محفكظة بمركز جمعة النسخة الثالثة، كىي نسخة ناقصة أيضن  -3

 (، كالنسخة تبدأ مف المكحة األكلى598021حفظ )حت رقـ الماجد لمثقافة كالتراث، بدبي، ت

في  ب/ -54/كبو نستعيف رب تمـ بالخير"، إلى نياية المكحة  الرحيـ الرحمف ا بقكلو: "بسـ

 حديثو عف كصؼ المنادل بػ) ابف(.

 .اسـ الناسخ: مجيكؿ

 تاريخ النسخ: مجيكؿ

 ( لكحة.54عدد المكحات )

 ا.( سطرن 11متكسط عدد األسطر )

 ( كممات.9عدد الكممات ) متكسط

ا، كرمزت ليا برمز) د (، كىي محفكظة بمركز جمعة النسخة الرابعة، كىي نسخة ناقصة أيضن  -4

 (، كالنسخة تبدأ مف المكحة األكلى688648الماجد لمثقافة كالتراث، بدبي، تحت رقـ حفظ )

في حديثو عف تاء  ب/ -109إلى نياية المكحة / رب تمـ بالخير" الرحيـ الرحمف ا بقكلو: "بسـ

 التأنيث التي في التصغير.

 .اسـ الناسخ: مجيكؿ

 ق.1011تاريخ النسخ: 

 ( لكحة.109عدد المكحات )

 ا.( سطرن 13متكسط عدد األسطر )
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 ( كممات.9متكسط عدد الكممات )

النسخة الخامسة، كىي نسخة تامة، كرمزت ليا برمز) ق (، كىي محفكظة بمكتبة جامعة الممؾ  -5

 ا بقكلو: "بسـ (، كالنسخة تبدأ مف المكحة األكلى604417رياض، تحت رقـ حفظ )سعكد، بال

إلى قكلو: الحمد  عمى التماـ كلمرسكؿ أفضؿ السبلـ كعمى آلو كأصحابو  " الرحيـ الرحمف

 .البرية الكراـ عمى يد أضعؼ الطبلب

 .اسـ الناسخ: أحمد بف محمد

 ق.1083تاريخ النسخ: 

 لكحة. (114عدد المكحات )

 ا.( سطرن 19متكسط عدد األسطر )

 ( كممة.12متكسط عدد الكممات )

النسخة السادسة، كىي نسخة ناقصة، كرمزت ليا بالرمز ) ك (، كىي محفكظة بمركز جمعة  -6

 كالنسخة تبدأ مف المكحة األكلى (،613081الماجد لمثقافة كالتراث، بدبي، تحت رقـ حفظ ) 

/ في ب -129/إلى نياية المكحة  كبو نستعيف رب تمـ بالخير " الرحيـ الرحمف ا بقكلو: "بسـ

 حديثو عف )لعؿ( لمترجي.

 .اسـ الناسخ: أحمد بف محمد

 ق.1083تاريخ النسخ: 

 ( لكحة.129عدد المكحات )

 ا.( سطرن 16متكسط عدد األسطر )

 ( كممات.9متكسط عدد الكممات )
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رتكي، سنة: السعدني األالناشر: محمد نصرالديف  ، كىي نسخة مطبكعة،النسخة السابعة  -7

 .صفحة (453) ط (، عدد صفحاتيا) ـ، مطبعة الترقي بدمشؽ، كرمزت ليا بالرمز1952

ـ، دار 2014تحقيؽ: عفيؼ الديف حسف التزكماني، سنة:  النسخة الثامنة، كىي نسخة مطبكعة، -8

لقد تـ استبعادىا مف المقارنة؛ ( صفحة، ك 335لبناف، عدد صفحاتيا )  -الكتب العممية، بيركت

 ألنيا تكاد تشبو النسخة ) ط (.
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       (2) [ (1)رب تمـ بالخير[]كبو نسعيف ] الرحيـ الرحمف ا بسـ / ب -1          

 ما ،عمى لنعمائؾ يشكرؾ مفٍ  بأذياؿ ثنتشبٌ  كأف ئؾ،آال عمى يحمدؾ بمفٍ  ونتشبٌ  أفٍ  نريد أفٍ  الميـٌ 

 عمى نصمي ](3)يـكالمٌ  كتب، خير أنزؿ بو السانن  لنا كأىديت منيـ، األنبياء ةخيرى  قكـ لغة إلى ىديتنا

 كتزؿٌ  األرض تزلزؿ يكـ المشفع، الشفيع كجعمتو ،(5)[كالحكـ العمكـ زبدة ألقمتو الذم ؾ،نبيٌ  (4)محمد

، (6)يحمجاد آلو مع اني،كلمدٌ  لمقاصي مسالشٌ  بو  ذرت اليادم، الميدمٌ  دمحمٌ  القدـ،  كصحبو الكـر

 الظمـ. مصابيح

    :كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد           

 اليفكة عف ،(9)اسعدالديف سعد التكريط، في المتمادم ؼ،المتعسٌ  (8)تفريطال في (7)طالمفرٌ  فيقكؿ   

 لمف  ‹‹جاألنمكذ›› ب المعركؼ المكجز رأيت المٌ ، (10)بردع يأراض سكاف مف ا حرسو كاليذياف،

  الفمؾ أدكار بنحكه سمح كما األقطار، في مثمو نسح ما الذم ىك، عرج كال عكج إعرابو في يكجد  لـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ب  ،أ  )ما بيف المعككفيف ساقط مف:    (1)

 المعككفيف ساقط مف: ) ط ، ق (.ما بيف  (2)

 في ) أ، ب، د، ق، ك، ط (: أليـ.  (3)

 (.ب، د، ط، ق، ك]محمد[ ساقط مف: )  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: )ج(.   (5)

 في ) أ (: تفريط.  (6)

 ح (.    . د. ينظر: لساف العرب، مادة ) ج، حي دى جٍ بو كقكليـ األنكاء، كىك المي  ري طى مٍ "، كىك نجـ مف النجـك كانت العرب تزعـ أنيا تي حه دى جٍ كاحدىا " مً    (7)

 ط (.  .  ر.  ، ينظر: لساف العرب، مادة ) ؼط أم: مجاكز فيو الحدّْ ري ر فيو، كأمر في ، ىك بالتخفيؼ المسرؼ في العمؿ، كبالتشديد المقصّْ طان فرّْ أم مي    (8)

 في ) أ (: سعد ا أسعده ا.   (9)

ـ بردع: ىي بطف مف بني زيد بف حراـ بف جذاـ، مف القحطانية، كانت مساكنيـ الحكؼ مف الشرقية بالديار المصرية مع قكميـ جذاـ، ينظر: معج (10)

  . 74: 1قبائؿ العرب، 
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 ا كتاب بحر اصغكٌ  (3)‹‹التنزيؿ حقائؽ اؼكشٌ ››( 2)،]صاحب[(1)ا جار اإلماـ ىك ىاكار، الدٌ 

 بدكف إلييا ييتدم ال رمكز عمى كيحتكم المسائؿ، (5)بو (4)يقنع ما عمى نظمو كجازه مع ينطكم

 فً الدٌ  في ما عى مٍ طً   المستطمعي  شالمفتّْ  الفف، ىذا لدقائؽ المستكشؼ (6)األكحدمٌ  إال كالدالئؿ، المعالـ

 الحجب أرفع أف أردت شأنو، في الكامؿ ـالتعمٌ  عقاؿ عف طالمنشٌ  ميدانو، نفسى  في الميركؿ المسرع

لفكائده  اتعميمن  كرمكزه، بإشاراتو حكأصرّْ  كنكزه، مخفيات يركأث ،كالسرائر الضمائر كأظير ر،تائكالسٌ 

 .كشكارده جمائحو،ل كتذليبلن 

 نفائس مف القكاعد ؽمٌ مغ عمى/أ -2/قتكعمٌ  الفكائد، فرائد مف الخياؿ خزانة في ما (7)فنظرت   

 اكمصباحن  العرب، كبلـ مقاتلمغ اكمفتاحن  األدب، قسـً  لقكاعد اإيضاحن  ا بحمد فجاء الفرائد

 كتحريراتو األلباب، لذكم كافية لعباراتو لعمرم مة،كمشكّْ  مجممة لظبلـ  ان كضكء معضمة، (8)لدياجير
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، مف أئمة العمـ بالديف كالتفسير كالمغة كاآلداب، أخد عف النيسابكرم كاألصبياني كغيره، لو محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الخكارزمي الزمخشرم  (1)

؛ كشذرات الذىب 314:2كاكدم ؛ كطبقات المفسريف لمدٌ 279:2ق، ينظر: بغية الكعاة 538مف الكتب: أساس الببلغة، كالكشاؼ، كالمفصؿ، ت: 

 .822:3؛ كمعجـ المؤلفيف 178:7كاألعبلـ   194:6

 زيادة مف المحقؽ.  (2)

يو التفسير كعمـ الفتاكم       ق، ىك تفسير آليات القرآف الكريـ، كجمع ف538الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ، لئلماـ محمكد بف عمر الزمخشرم، ت:  (3)

أحمد بف محمد بف المنير، كاألحكاـ كعمـ الكبلـ، حافظ لمقصص كاألخبار، كعمـ النحك كالمعاني كعمـ البياف، كممف كتب عميو: اإلماـ ناصر الديف 

ق، ينظر: 710ق، ككتب حاشية عميو: قطب الديف بف مسعكد الشيرازم، ت:704ق، كاإلماـ عمـ الديف عبد الكريـ بف عمي العراقي، ت:683ت:

 .1475:2كشؼ الظنكف

 في ) ب، ج، د، ق، ك( يقتنع. (4)

 .(: مفأفي )  (5)

 في ىامش ) ب( أم: المتكحد، الماىر في عمـ النحك ال يككف لو نظير.  (6)

 ت.في ) أ (: فنظم  (7)

نفسو،  التراب كري جي يٍ يس، شمر: الدَّ بً كر الكثير المتراكـ مف اليى جي يٍ كر، كىك الظبلـ؛ قاؿ ابف األثير: كالكاك كالياء زائدتاف، قاؿ: كالدَّ جي يٍ دى  الدياجير: جمعي   (8)

 ينظر: لساف العرب، مادة )د. ج . ر(.ياجير، كالجمع الدَّ 
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 إالَّ  أىممكه، ما كؿ فيو صكممخٌ  أجممكه، ما جؿٌ  فيو ؿمفصٌ  بؿ االلتياب، مف األكباد لعطاش شافية

 فيو أراجع كلـ كاالعتبار، االلتفات بعيف إليو أنظر كلـ ،االفتكار ك ؿالتأمُّ  بإقداـ عميو ـدً أقٍ  لـ (1)يإنٌ 

  .مكضعيف أك مكضع في (2)‹‹ؿالمفصَّ  إيضاح›› إلى إالَّ  الفريقيف، كتب مف كتابإلى 

 ىدؼ تتخذكني فبل القمـ؛ انحراؼ عمى الصكاب سمت كعف القدـ، (3)ةلٌ ذ عمى فيو عثرتـ فمك   

 ىذا مثؿ جيركّْ  فكيؼ ؼ،كالمنظّْ  الخالص جيركّْ  ال كالمعاند يبلـ، ال عثرة لو الجكاد فَّ إ المبلـ

 :(4)الكماؿ أصحاب اكأمَّ  ؟،ؼ كالمزخرؼالمزيَّ 

 ةه لى بلى كً  بً يٍ عى  ؿّْ كي  فٍ مً  ـٍ يي نٍ عى  ضاالرّْ  في يٍ عى مى فى    
 (5)[مى اكً سى مى م الٍ دً بٍ تي  طً خٍ السُّ  فى يٍ عى  فَّ كً لى ]كى                               

بطاؿ ؼالمزيّْ  تزييؼ فيؿ مف  رتيسَّ  ما الحاصؿ؟ كبعد كتحصيؿ ؼالمحرّْ  تحريؼ إالَّ  الباطؿ، كا 

 يتو:الحدائؽ سمَّ  في الفكاكو كركف كقت في اإلتماـ

 ؽِ ائِ قَ الحَ  ةُ مَ ّل  عَ  ةِ الَ سَ رِ  حِ رْ شَ  يفِ  ؽِ ائِ قَ الد   ؽُ ائِ دَ حَ                    

 في االستفادة أيدم إليو يتناكؿ الكتاب، ىذا حدائؽ مثؿ تجعؿ أفٍ  الجناف ذلؾ مف اكراجين  متفائبلن    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: أنو.  (1)

كىك  ق،538ؿ لمزمخشرم، ت:ق، كىك شرح لكتاب المفصٌ 646ابف عمر، المعركؼ بابف الحاجب النحكم، ت:ؿ، ألبي عمرك عثماف إيضاح المفصَّ   (2)

ق 610بك البقاء العكبرم النحكم ت:كشرحو الشيخ أ ،746كتاب مطبكع، كعمى شرح اإليضاح حاشية لفخر الديف الجارردم أحمد بف حسف، ت:

ينظر: ،  792 ت:، ( التباني بف يكسؼ  الحاجب، حاشية لجبلؿ الديف رسكال ابف أحمد) اه اإليضاح أيضا، كعمى إيضاح ابفكىك شرح كبير سمٌ 

 .1775،1774:2كشؼ الظنكف

 في ) د، ك(: زلة.  (3)

 .139الطكيؿ(، كىك لئلماـ الشافعي، مذككر في ديكانو (البيت مف البحر:   (4)

 ق، ك(.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف:)أ، ج، د،   (5)
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 خرةاآلفي  ذخيرتي اجعمو الميَـّ  الثمرات، ككرائـ األزىار نفائس منو نيتكتج كاألكقات، الفصكؿ

   عمى( 2)رقـي كمف أككف أفٍ  بؾ أعكذ كأنا (1)تيكغمٌ  كربتي عند يلً  اكفرجن  تي،لَّ ذ عند بيدم اخذن كآ

 خبلؽ؛ مف أمره في/ ب -2/لو كما سعيد تحت ؿئطاال  اليكاء؛ عمى كيبني يؤسس أك الماء 

ليؾتككمت  عميؾ  أصيب. أكاد ال الخطايا غريؽ كأنا نيب،أي  كا 

                                  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في )ق(: عند غمتي ككربتي.  (1)

ـي الرَّ   (2)  ـي قّْ رى : القمـ كالمي ـي قى رٍ نت حركفو بعبلماتيا مف التنقيط. كالمً ـك أم: قد بيٌ : أعجمو كبينو. ككتاب مرقي رقمان  وي مي قي رٍ الكتاب يى  ـى قى الكتاب. كرى  : تعجيـقـ كالترقي

 : الكاتب، ينظر: لساف العرب، مادة : )ر. ؽ. ـ(.في قَّ رى كالمي 
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 ] ت

 
  اب

 
 األس

 
  :اء  ً

 
 ه  انك

 
ً 
 
  ح

 
ٔ 

 
 ل   انك

 
 [و

 .“دٌ رَ فْ مُ  ةُ مَ مِ الكَ ” :قولو   

 أنكاع (2)أحكاؿ عف يبحث أفٍ  أراد المَّ  :(1)رموككى  ونّْ بم التحقيؽ كعركة التكفيؽ بحبؿ امتمسكن  أقكؿ   

 فبلى  ،الففّْ  مكضكع ياأنَّ  مع الجنس، معرفة عمى األنكاع عف البحث لتكقؼ أكالن؛ الكممة ؼعرَّ  الكممة

 .مقاصده في الخكض قبؿ معرفتيا تقديـ مف دَّ بي 

 .“ةٌ دَ رَ فْ مُ  ةُ مَ مِ الكَ ” :فقاؿ   

: وفعرَّ ك  ،االسـ بيذا عنيا برالمع المعيكدة الحقيقة: أم     (3)بالكضع معنى عمى دالة لفظة القـك

 ػ(5)كمركب( 4)ميمؿ عمى يطمؽ :غةالمُّ  عرؼ في يافإنَّ  غة؛المُّ  ؼرٍ عي  بخبلؼ امفردن  كاف كضعأم 

 ا.أيضن 

ح يصرَّ  كلـ التكحيد، كممة – ا إال إلو ال– لقكلنا كيقاؿ: ليا، معنى ال بكممة ـتكمٌ : يقاؿ   

 في ىذه ماسيَّ  اإليجاز، إلى منو كميبلن  بينيـ فيما (7)فيو الشتيارىا التعريؼ؛ قيكد ببعض (6)ؼصنّْ الم

نَّ  الرسالة،  و؛ ألنَّ اأيضن  الميمؿ عمى يقع المفرد ألفَّ  المحدكد؛ الحدَّ  ليساكم التقدير ؼكمُّ ت التـز ماكا 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ككرمو[ ساقط مف : ) أ، ب، ج، د، ق، ك(.  (1)

 د (. ب، :)]أحكاؿ[ زيادة في (2)

، ينظر: شرح المفصٌ خٍ منيا ما يدؿ عمى المعنى بالطبع، نحك: "أى  قاؿ: ) بالكضع(؛ ألفٌ   (3)                                                            .                                                                                                                            71:1ؿ "، فإنو يفيـ منو استغراقو في النـك

؛ كىمع 70:1 ؿىما، ينظر: شرح المفصٌ " صص"، "كؽ"، كنحك الميمؿ: ما يمكف ائتبلفو مف حركؼ كلـ يضعو الكاضع بإزاء معنى، نحك:   (4)

 . 31:1اليكامع:

 .70:1ؿ شرح المفصٌ ك  ؛155:1التخمير  ينظر:ؼ باأللؼ كالبلـ، ا معرَّ مثؿ: "الرجؿ"، ك " الغبلـ"، كنحكىما مم    (5)

 ؼ[ ساقط مف: )أ، د، ج، ق(.]المصنٌ    (6)

 في ) أ، ب(: بو.  (7)
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  المعنى جزء عمى الداللة منو بجزء يقصد ال : يقاؿ أفٍ   صدؽ لو المكضكع المعنى انتفى إذا

  (3)أك أربعة (2)يككف بانتفاء ثبلثة أجزاء يجكز أفٍ  مكعجانتفاء ىذا الم المكضكع لو ؛ألفَّ ( 1)لمعنى

ُـّ  فحينئذو  ،فقط (4)المستعمؿ في المفرد استعماؿ عمى يقع االصطبلح أفٍ  إالَّ  الميَـّ   ببل المساكاة تت

 .(5)تقدير ؼتكمٌ 

نَّ      باإلشارة إالَّ  ؼعرَّ يي  ال فردال إذ فرد،لم ال ةلمماىيَّ  التحديد ألفَّ  المعيكدة؛ الحقيقة أم قمنا: ما كا 

   .(6)عنيا قاصر كالتعريؼ الخارجية،

باإلشارة  إالَّ  تحصؿ / أ-3/ ال يافإنَّ  آخر؛ بتعريؼ" دو يٍ زى " معرفة أردت إذا ؾأنَّ  رلي أال    

 ألفَّ  ؛المعرفة تمؾ ال يفيد الحدٌ  ـنظب كالتعريؼ ا"،ذى ىى  ده يٍ "زى :  كيقكؿ لؾ إليو يشير بأفٍ  (7)الخارجية

 "(9)ةً يى رً كٍ التَّ  ظي افً حى  ،ةً يى حٍ المّْ  يضي رً عى  ،ةً امى يى الٍ  يري صغ ،ةً امى قى الٍ  يؿي كً طى  ؿه جي رى  كى ىي " : (8)يقكؿ أفٍ  فيو يايةالنّْ 

 ىذه في (11)الشتراؾا لجكاز؛ (10)لو مساكية صكرة يفيد ال ىذا أفٌ  المعمكـ كمف، كذا محؿ في
                                                                                                                                    ػػػػػ           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ]لمعنى[ ساقط مف:)، ب، ج، ق، ك(.  (1)

 ] ثبلثة أجزاء[ ساقط مف: ) ق (.  (2)

 .[ ساقط مف: ) أ، د (أربعة ]أك  (3)

 .31:1المستعمؿ: ىك المكضكع لمعنى لو فائدة، ينظر: ىمع اليكامع    (4)

 . 20،19:1ينظر: شرح ابف عقيؿ   (5)

 .5،4:1ينظر: ىمع اليكامع    (6)

 ] باإلشارة الخارجية[ ساقط مف: ) أ، ب، ج، د، ق، ك(.  (7)

 في ) ط (: يقكؿ.  (8)

 [ ساقط مف: ) ط (.ةً يى رً كٍ التَّ  ظي افً حى ]  (9)

 ]لو[: ساقط مف: )أ، ب، ج، ك(.  (10)

 في )أ، ب، ج، ك(: الجكاز الشتراكو.    (11)



41 
 

 .(1)ىي ىي حيث مف ةلمماىيٌ  فالتعريؼ، ةالماىيٌ  لتعريؼ حدكدمال في ـالبٌل ف فات،الصٌ 

 بالكضع (2)معنى عمى دالة لفظة الفبلني فردال أفَّ  المعنى كاف فرد،ال تعريؼ بو أريد لك إذ   

 .(3)مفرد

 المعمكمة الحقيقة أفراد مف ام فرد (4)أفَّ  المعنى كاف ا،م فردو  ضمف في الحقيقة تعريؼ بو أريد كلك

  (6). انتيى(5)]عمى معنى بالكضع[ دالة لفظة

      .(7)دالة لفظة المعمكمة الحقيقة أفراد مف فرد كؿٌ  المعنى كاف االستغراؽ، تعريؼ بو ريدأي  كلك   

 الفرد مف أعُـّ  (8)المفرد بالكضع المعنى عمى الدالة المفظة ألفَّ ؛ المساكاة تحصؿ ال الكؿّْ  ففي   

 .األفراد مف فرد كؿّْ  كمف ما، فرد كمف الفبلني،

 كالرسـك الحدكد في باألعْـّ  التعريؼ زكيجكّْ  ؼ،رَّ المع مطمؽ في المساكاة يشترط ال مف نعـ،    

 ينفؾ ال األعَـّ  ألفٌ  كتحديده؛ الفرد تعريؼال مذىبو عمى يمكف الجممة، في زيبالتمي كيكتفي اقصة،الن

 معرفة اكأمٌ  الجممة، في األغيار عف زيتمي كعف ،األخٌص  (9)تصكر الخالص إفادة مف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .5:1أم لمماىية كالحقيقة، ينظر: ىمع اليكامع   (1)

 معنى. في ) أ (: ال  (2)

 . 20:1ينظر: شرح ابف عقيؿ    (3)

 ق، ك(. )ب، ج،  [ ساقط مف:]أفٌ   (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، ج، د، ق، ك(.   (5)

 ] انتيى[ ساقط مف: ) ط (.  (6)

 .6،5:1: ىمع اليكامع:  ينظر:  (7)

 في ) ط، ك(: مفرد.  (8)

 ق، ك(.)ب، ج،  ]الخالص[ ساقط مف:  (9)
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وي يى نٍ كى 
: قكليـ كجو (2)ة، ىذا ىكالخارجيٌ  باإلشارة إالَّ  إلييما، سبيؿ فبل األغيار جميع عف زهيكتمي (1)

 . (3)أمؿالتٌ  حؽَّ  فتأمؿٍ  لممفرد، ال ةلمماىيَّ  عريؼالتٌ 

 كال بالكضع المعنى عمى الداللة في المحدكد يشارؾ ما ،(المفظ) بقيد الحدّْ  عف خرج وأنَّ  عمـا ثـ   

  /ب -3/كاحدة لفظة عميو يطمؽ ال اممَّ  المركبات بعض الكحدة ك اءكبت األربع، كالدكاؿ الفظن  يككف

ا، "اِ  دى بٍ عى " كب، ركّْ  أك معناه فردأي   عمـ. غير أك عممن

 المفظ، بداللة ال بالمشاىدة يعمـ الفظو كجكد ألفَّ  المشاىد؛ (4)عف المسمكع الميمؿ (الداللة)بقيدك    

 .(5)فيو ما كفيو

 الجدار؛ ألفَّ  كراء مف المسمكعة كالميمبلت ة،الطبيعيٌ  كاأللفاظ (6)فاتالمحرَّ  )الكضع( كبقيد    

 كالعقؿ.( 7)الث)بالطبع(كالثٌ  انيالثٌ  كداللة الخطأ، استعماؿ بطريؽ ؿاألكٌ  داللة

 "تي بٍ رى ك "ضى  ا"،بى رى ك "ضى  "،ؿً جي " الرَّ : كالمركبات مف كاحدة لفظة عميو يطمؽ ما (المفرد) كبقيد   

 .لو المكضكع المعنى أجزاء عمى أجزائيا النقساـ

  دخؿت حتى كغيره، المغكم مف أعُـّ  التعريؼ في (الكضع) أفَّ  معرفة المقاـ، بيذا الخميؽ مف فَّ كا     

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ق(.. ف. )ؾ :، كقاؿ الجكىرم: ال يشتؽ منو فعؿ، ينظر: لساف العرب، مادةوً يً نٍ ا في غير كي ىذا األمر أم غايتو، كفعمت كذ وى نٍ : تقكؿ بمغت كي وي يى نٍ كى  (1)

 ]ىك[ ساقط مف:)أ، ب، د، ق، ك(.  (2)

 .12:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 71،70:1 ؿينظر: شرح المفصٌ    (3)

 .مف ) د(: في  (4)

 .155:1،156،ينظر: التخمير  (5)

 في ) ق(: المنحرفات .     (6)

 ك(. ط، ساقط مف:)أ ب، ج، د، ] بالطبع[ (7)
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 الدعاء إلى ظربالنٌ  "ةً بلى الصَّ " لفظة ك المغكم، الكضع إلى بالنسبة (1) مفردة لفظة كؿٌ  الحدّْ  في

 .المخصكصة األركاف إلى ظربالنٌ  "ةً بلى الصَّ " لفظة ك ،الشرعيٌ  الكضع إلى كبالنسبة

 نفسو  في معنى عمى دؿَّ  ما إلى بالنسبة "ؿً عٍ فً لٍ ا" لفظة ك الخاص، العرؼ إلى بالنسبة ككذا   

 .الثبلثة األزمنة بأحد مقترف

    الشخصيٌ  الكضع مف أعـٌ  ككذا الفرس، إلى بالنسبة "ةً ابى الدَّ " لفظة ك العاـ، العرؼ إلى كبالنسبة   

المفترس  الحيكاف إلى انظرن  "دً سى األى " لفظة فيو فيدخؿ كغيره، مميَّ العى  مف أعَـّ  خصيكالشٌ  ،كعيكالنٌ 

لى لى العممي، المعنى كا   الثالثٌ  كبإزاء ،شخصي انيكالثٌ  ؿاألكٌ  بإزاء كضعو فإفَّ  جاع؛الشٌ  جؿالرٌ  كا 

رادة الممزكـ عمى اؿالدٌ  ذكر أفَّ  كىك نكعي،  .(2) جائزة القرينة نصبب  الزمو كا 

 .“(دْ قَ ػ كَ  ؼٌ رْ حَ  امّ وا   ،بَ رَ ضَ ػ ك ؿٌ عْ فِ  ام  وا   ،ؿٍ جُ رَ ػ ك ـٌ اسْ  ام  إ: ”قاؿ   

الٌ  لمتشبيو، ال إليضاحو الكٌمي؛ أفراد مف فرد إيراد كىك ، لمتمثيؿ الكاؼ: أقكؿ     يككف ال أف (3)لـز كا 

 إذا، أيضن  الغرض  /أ -4/خبلؼ الكاقع خبلؼ وأنَّ  مع كىك االسـ، الذم ىك لكميا افردن  مدخكليا

 .لمتشبيو ال بالمفرد الكميٌ  إيضاح الغرض

الَّ فعؿه  فيي الحدث عمى كبالمادة ماف،الزٌ  عمى بالييئة تدلٌ  (4)إف يانَّ أ االنحصار ككجو     فإفٍ  ، كا 
الَّ  ، اسـه  فيي أك بو (5)عنو يخبر ألفٍ  صمحت  .حرؼه  فيي كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في )ج، د، ق( معرفة . (1)

 .71:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ   (2)

 .أالٌ  (: يمـزك ق، في ) أ، ب، ج، د، (3)

 .في )أ، ب، ك(: إذا  (4)

 .ا(: عنيفي )أ، ج، د، ك  (5)
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 اقترنت فإفٍ ، بالذات مقصكد معنى عمى أم نفسو في أك نفسيا في معنى عمى دلت (1)إفٍ  كقيؿ:

الَّ  ،فعؿه  فيي (2)الثبلثة األزمنة بأحد اسـه  فيي كا 
 معنى عمى أم نفسيا في معنى عمى تدؿ لـ فٍ كا   ،(3)

 عمى داؿّّ  و، فإنَّ في الرجؿ ـ(البٌل ك)الغير  ألجؿ مقصكد؛ معنى عمى دلتٍ  بؿ بالذات، مقصكد

 ىك معنى فادةال إ ؛"ؿو جي رى "مدلكؿ  تعريؼ بالبلـ اإلتياف مف الغرض: أمٍ ،" ؿو جي رى " مدلكؿ في التعريؼ

 .(4)حرؼه  فيي ،انفراده عمى مقصكد

 ك حرؼ  فيي الخياؿ، خزانة في األمكر جتماعكال كتركيبو، الغير لمبلحظة آلة كانت إفٍ  :كقيؿ   

"ةً كفى كي الٍ  ىلى إً  ةً رى صٍ بى الٍ  فٍ مً  تي رٍ سً " في: الجاٌرة (فٍ )مً 
 (6)اكالككفة معن  كالبصرةالسير،  لتصكر آلة يافإنَّ ، (5)

 (8)منيما دأمب ذا كاآلخر دأ،مب أحداىما يككف أفٍ  الخياؿ، عمى خزانة في (7)كاجتماعيما يمالتركيبال 

الَّ  الَّ  ،فعؿه  فيي (9)بأحد األزمنة الثبلثة اقترنت فإفٍ  كا  اسـه  فيي كا 
(10). 

  فعؿٍ  فْ مِ  ام  ا ِ وَ  (11)[ـٌ ائِ قَ  دٌ يْ : زَ وُ حْ ] نَ رِ اآلخَ  ىلَ إِ  ماىُ دُ حَ أَ  دَ نِ سْ أُ  فِ يْ مَ اسْ  فْ مِ  امّ إ ؼٌ ؤل  مُ  ـُ َّل الكَ  : ”قاؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في )أ، ب، ك(: إذا.  (1)

 ]الثبلثة[ ساقط مف:)ب، د، ق، ك(.  (2)

 .72:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 157:1ينظر: التخمير   (3)

 .13،12:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ   (4)

 ]إلى الككفة[ ساقط مف:)د، ق، ك(.  (5)

 ]معا[ ساقط مف ) أ (.  (6)

 .األمكر الجتماعفي ) ط (:   (7)

 .]منيما[ زيادة في: ) أ (  (8)

 ]الثبلثة[ ساقط مف:) أ (.  (9)

 .158:1ينظر: التخمير  (10)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف األصؿ.  (11)
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 .“ (1)[دٌ يْ زَ  بَ رَ : ضَ وَ حْ ] نَ  ـٍ اسْ وَ 

 المسائؿ محمكالت الكبلـ إذ بعض أعني ؛الففّْ  مكضكع قسمي أحد يبيف أفٍ  أراد المَّ :  أقكؿ   

 .اأيضن  قسميو كمعرفة معرفتو منو حصؿ كجو عمى فوعرَّ  ،قسميف إلى وميقسٌ  كأفٍ  عكارضو

 .“(2)ؼٌ ل  ؤَ مُ  ـُ َّل كَ الْ ” :فقاؿ   

 إلى يعدم أك مكجكد مفيكـ َـّ ضى  أحدىما َـّ كضي  سندأي  اسماف ىما يف،جزء مف مركب لفظ أم:   

 اتى يى يٍ ىى ": نحك الثاني، إلى أٌكليما أك ،/ب -4/ "ـه ائً قى  ده يٍ زى : "نحك ؿ،األكٌ  إلى ثانييما امَّ ، إ(3)اآلخر

نَّ  ،"ده يٍ زى   المفظ. إلى نظران  القسـ ىذا في أدرج ماكا 

لئلسناد  يتعرض كلـ االسـ، ذلؾ إلى الفعؿ ذلؾ سندأي  كقد، (4)كفعؿه  اسـه  امَّ ىي  يفجزء مف أك   

 الى  الكبلـ ألفَّ  كذلؾ؛ (6)كاالسـ الفعؿ بيف كجكبو عمى يدؿ االسميف بيف اإلسناد كجكب ألفَّ  (5)ىنا

 لو دَّ بي  فكما الى  باإلسناد، إالَّ  ليس فيو ضاـكالتَّ  كاالجتماع ،(7)امياكتض األجزاء اجتماع مف لو دَّ بي 

  المجمكع يصير حتى كاالسـ، الفعؿ بيف لو مف اإلسناد دَّ بي  اإلسناد، الى  مف االسميف بيف( 8)ضاـمتٌ ل

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف األصؿ. (1)

 ]مؤلؼ[ ساقط مف:) أ (.  (2)

 في ) ج (:األخير.  (3)

 فعؿ كاسـ. (: د، ق، ك في)  (4)

 سناد.ىنا  لئل(: كلـ يتعرض  ، ب، د، ق، كفي ) أ  (5)

 .25،24:1ينظر: شرح األشمكني   (6)

 .انضماميا( :  ج، ق، أ في )   (7)

 .في)أ، ب، ج، ق( : التضاـ   (8)
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 .(1)ة كبلمان كحدانيٌ ىيئة  عمى

 المعنى لتضمنو الفعؿ أفَّ  فيك العكس، دكف االسـ إلى الفعؿ مف اإلسناد أفَّ  عمى الدليؿ اكأمَّ    

 كذلؾ النسبي كالمعنى إليو، بالمسند يقكـ كأفٍ  دَّ بي  الى  المسند ألفَّ  الغير؛ إلى يسند فٍ أل فمتعيٌ  النسبي

 االسـ خكاص مف الحديث صحة أفٌ  عمى يدؿ وألنَّ  لبلسـ؛ اآلتي التعريؼ عميو يدؿ ككذا محالة،ال

 مف  فيك االسـ، خكاص مف الصحة تمؾ ككفت كال عنو، امخبرن  لكاف إليو؛ امسندن  الفعؿ كاف فمك

 العكس. دكف االسـ إلى (2)الفعؿ

نَّ      (3)يخرجا حتى جزئيو بيف االنضماـ مف فيو دَّ بي  الى  الكبلـ ألفَّ  ف؛يالجزءبيف  اإلسناد كجب ماكا 

 إلى اآلخر يفالجزء أحد ضـٌ  ىك باإلسناد الذم إالَّ  (4)يككف ال كاالنضماـ ىنا التعداد، حكـ عف

 المخاطب فائدة أفاد سكاء عميو، سككت المتكمـ يصح كجو عمى أم: امة،التٌ  اإلفادة كجو عمى

 كاإليجاب اسمبيِّ  أك اإيجابيِّ  كاإلخبارمُّ  ،اإنشائيِّ  أك اخباريِّ إ الٌضُـّ  ذلؾ كاف كسكاء يفد، لـ جديدة أك

  .بذكره الكبلـ يطكؿ ما/  أ -5 /إلى اشرطيِّ  أك ،امميِّ ج السمب ككذا

 :قسميف في منحصر فالكبلـمنيما،  لو دَّ بي  الى  فالكبلـ، إليو كمسند مسند  مف لو دَّ بي  الى  اإلسناد ثـ   

 إلى فعؿ ُـّ ضى  ىي: التي (6)الباقية األربعة األقساـ مف ىيتأتَّ  كال ،(5)كفعؿ كاسـأ اسميف،
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  

 .73:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ   (1)

 د، ق(.:(]الفعؿ[ ساقط مف  (2)

 خرجا.في )أ، ج(: يصير م  (3)

 ]ال يككف[ ساقط مف:)ب، ق، ك(.   (4)

 .33:1؛ كىمع اليكامع 73:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ   (5)

 ]الباقية[ ساقط مف: )ب، د(.  (6)
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 التركيبات مف اسـ، إلى حرؼ ُـّ كضى ، (2)[جنسو إلى حرؼو  ُـّ كضى ]، ،(1)فعؿ إلى حرؼ[ ُـّ ]كضى  جنسو 

لى جنسو، إلى األنكاع مف كؿ   مف انضماـ الحاصمة الستة  كالمسند المسند لفقد جنسو؛ خبلؼ كا 

 لمحصر نقضان  يرد ليس ،"ده يٍ زى  ا"يى  :كقكليـ .(3)األربعة األقساـ تمؾ في أحدىما لفقد أك كمييما؛ إليو

 .(4)همسدٌ  سادّّ  ىك بؿ حقيقة، بكبلـ ليس وألنَّ 

 أعني كاالسـ؛ الفعؿ مف ؼمؤلٌ  كىك ،فيو المستكف فاعمو مع ()أدعك في الحقيقة كالكبلـ   

 أك "،ـه ائً قى  ده يٍ " زى ك ممفكظيف، يككنا أفٍ  مف أعُـّ  يف،الجزء مف الكبلـ  تأليؼ ثـ (،في )أدعك المستكف

 محذكفيف أك مذككريف، يككنا أفٍ  كمف ،" كـي قي أى " ك ،"ـٍ قي " : نحك ا،منكيِّ  كاآلخر اممفكظن  أحدىما

 ده يٍ زى  ،ـٍ عى " نى أم:  "؟ ـه ائً قى  ده يٍ زى " أى : (5)قاؿ مف جكاب في ،"ـٍ عى نى  "نحك: القرينة، عمى بناء محذكفان  كأحدىما

 .(7)" ده يٍ زى  ومى عى فى  " أم: ؟(6)ىذا ؿى عى فى  فٍ جكاب: مى  في "، ده يٍ " زى : " كنحك ـه ائً قى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (.  (1)

 ف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. ما بي  (2)

 كجممة التركيبات مرتقية إلى تسعة، اثناف صحيحاف، كسبعة فاسدة: الصحيحاف: تأليؼ )االسـً ”كجعميا ابف إياز في كتابو "المحصكؿ" تسعة، فقاؿ:   (3)

ـى (، كقكلؾ:" قى كاسـه  ي ذلؾ جممة اسمية. )كفعؿه مّْ "، كسي ـه ائً قى  ده يٍ (، كقكلؾ:" زى مع االسـً  (، كقكلؾ: كفعؿه  ي ذلؾ جممة فعمية. كالفاسدة: )اسـه مّْ "، كسي  ده يٍ زى  ا

ـى قى  ده يٍ "زى  ا الككفيكف فمذىبيـ جكاز ما ىك عمى مذىب البصرييف، فأمَّ ا، كتقديـ الفاعؿ عمى فعمو غير جائز، كىذا إنٌ ا"، فاعبل مقدمن دن يٍ "، إذا جعمت "زى ا

 شيء يككف معناه فيو. )كفعؿه  فٍ لو مً  دَّ بي  الحرؼ الى  " ككجو فساده أفٌ يدو "ىؿ" خبر عف "زى  تكىمت أفَّ "، إذا ؿٍ ىى  ده يٍ (، كقكلؾ: "زى كحرؼه  التقديـ. )كاسـه 

"، ككجو فَّ ب إً ىى (، كقكلؾ:" ذى كحرؼه  . )كفعؿه الفعؿ ال يككف فاعبلن  "، ككجو فساده أفٌ ؾى حً " فاعؿ "ضى جى رى "، إذا جعمت "خى جى رى خى  ؾى حً ( كقكلؾ:" ضى  كفعؿه 

"، إذا أردت دى عى قى  ؿٍ الحرؼ ال يسند إليو. )كحرؼ كفعؿ(، كقكلؾ: " ىى  "، ككجو فساده أفٌ دٌ يٍ زى  دٍ ؼ ال يسند إليو. كحرؼ كاسـ، كقكلؾ: " قى الحر  فساده أفَّ 

"؛ ألف الحرؼ ال يسند كال يسند إليو      فَّ إً  فَّ الحرؼ ال يخبر عنو، كال يسند إليو. )كحرؼ كحرؼ(، كقكلؾ: " إً  "؛ ألفٌ ؿٍ " عف ىى دى عى " قى باإلخبار 

 .  19،18:1حصكؿ في شرح الفصكؿ ينظر: الم

 . 34:1؛ كىمع اليكامع 14:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ   (4)

 ]مف قاؿ[ ساقط مف)ج، د، ق، ك(.   (5)

 ] ىذا[ ساقط مف: ) أ (.  (6)

 .فعؿ زيد في)أ، ق، ك(:   (7)
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ختار م ىك ما عمى فعؿ اسـ يا( ) ألفٌ  ؛الحصر بو بطبلف ال نسمـ لكفٌ  حقيقة كبلـه  وأنٌ  سممنا كلئف

 (1))أنا(. :أعني فيو المستكف الضمير كاآلخر )يا(، أحدىما: االسميف مف فالتأليؼ ،بعضيـ

ييا ءجز  أفٌ  مع ،حقيقة كبلـ ياألنٌ  ا؛قطعن  الحصر عمى ده كار  بيا، فالنقض ةالشرطيٌ  الجممة اكأمٌ    

 مف (2)كالفعؿ كاالسـ المركب، أقساـ مف كىما كجزاء  شرط ىما بؿ كفعؿ، باسـ كال باسميف، ليسا

 لو قيد كالشرط كحده. الجزاء ىك القكـ عند الحقيقة في الكبلـ  بأفٌ  الجكاب كيمكف المفرد أقساـ

 ىك كما ،"ؾى بى رٍ ضى  كدى جي كي  تى قٍ كى  بٍ رً اضٍ " فالمعنى: ،"تي بٍ رً ضى "/ب – 5/ " تى بٍ رى ضى " إذا قيؿ: إذا (3)ألنو

 . المعاني عمـ في المقرر

 مجمكع عندىـ الكبلـ ألفٌ  النقض؛ ىذا عف يلمتقصٌ  مجاؿ فبل المعقكؿ أرباب مذىب عمى اكأمٌ    

ـ  ممزك  ىذا (4)قكلنا في قكة ىي كقمنا: تكمفنا كلك بينيما. منعقد الشرطي كاإلسناد كالجزاء، الشرط

 مجاؿ فبل االسمية، الجممة معنى ىك معنى رنا إلىكص الشرطية، الجممة معنىب ممناخأل ؾلذا

 .(5)القـك مذىب عمى القسميف في الكبلـ حصر إف :يقاؿ أفٍ  إالٌ  مذىبيـ، عمى ماعني لمتقصي

 .“ةً مَ مْ جُ  وَ  (6)امً َّل كَ  ىم  سَ يُ وَ ” قاؿ:   

 ا.أيضن  جممة ؼ المذككرالمؤلَّ  ىيسمَّ  أقكؿ:   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

 .181،180ني ؛ كالجنى الدا2179:4؛ كارتشاؼ الضرب  9ينظر: اإليضاح العضدم   (1)

 .(: االسـ كالفعؿ د، ق، ك ج، ، ب،في ) أ  (2)

 ] ألنو[ ساقط مف: ) أ، ج، د، ق، ك(.  (3)

  د، ق(. ] قكلنا[ ساقط مف: ) أ، ب،  (4)

 .39،38:1ينظر: ىمع اليكامع   (5)
 ] كبلما[ ساقط مف: ) ط (.  (6)
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 .(1)منيما مكضكع بإزاء المؤلؼ المذككر كبلن  ، فإفٌ مترادفاف الجممة كلفظ الكبلـ لفظ:  بعضيـ كقاؿ

  كؿٌ  :ا، أمٍ مطمقن  الكبلـ مف عُـّ أى  الجممة إفٌ  :(2)ماألسترباد الرضي ةاألمٌ  فاضؿ األئمة نجـ قاؿ   

 الكبلـ كلفظ المذككر، المؤلؼ بإزاء مكضكعة الجممة لفظة ألفَّ  :عكس، قاؿ غير مف جممة كبلـ

 امقصكدن  إسناد يككفال  فقيد أ مع (3)المذككر، إالٌ  ؼالمؤلَّ   منو كىك أخص ىك ما بإزاء مكضكع

 .(4)الغير ألجؿ

 بالترادؼ القائميف عند يافإنٌ  أك غيرىا؛ بالخبرية بالغير قتتعمٌ  جممة في تظير الخبلؼ كثمرة   

 .(5)كليس بكبلـ جممة  القائؿ بالعمكـ كعند ،اأيضن  ككبلـ جممة

                                 ***** 

 

 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .37:1؛ كىمع اليكامع 74،73:1ؿكشرح المفصٌ  ؛33ؿ ؿ، ينظر: المفصٌ مخشرم في المفصٌ كىك ظاىر قكؿ الز   (1)

ح محمد بف الحسف الرضي االسترباذم، عالـ بالعربية مف أىؿ استرباذ، أخد النحك عمى السيؼ اآلمدم، كىك نحكم صرفي منطقي، مف تصانيفو: شر   (2)

نباه الركاة ق ينظر: إ686ني لتيديب المنطؽ، ت:النحك، كحاشية عمى شرح الجبلؿ الدكاالشافية البف الحاجب، كشرح الكافية البف الحاجب في 

 .213:3 ؛ كمعجـ المؤلفيف86:6 ؛ كاألعبلـ691:7؛ كشذرات الذىب 522،521:1عاة ؛ كبغية الك 114:3

 ط (.] إال[ ساقط مف: )   (3)

 .33:1ينظر: شرح الرضي عمى الكافية   (4)

 .37:2قاؿ ابف ىشاـ: كليذا تسمعيـ يقكلكف جممة الشرط، جممة الجكاب، جممة الصمة، ككؿ ذلؾ ليس مفيدا، فميس بكبلـ، ، ينظر: مغني المبيب   (5)
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                                  [ 
 
 ت

 
  اب

 
  [ــــــى  االس

 .“ فَ وُنو   ؼَ ر  وعُ  يؼَ ضِ وأُ  ،ر  الجَ   ؼُ رْ حَ  وُ مَ خَ دَ وَ  ،وُ نْ عَ  يثُ دِ الحَ  ح  صَ  امَ  وَ ىُ  :ـِ االسْ  ابُ بَ  ” قاؿ:

 محذكؼ  (1)لمبتدأ خبر األكؿ فعمى االسـ، باب األبكاب مف أك االسـ، باب البابىذا  أمٍ أقكؿ:    

 أحد بحث فكبي المكضكع بحث أم البحثيف، بيف الفصؿ كفائدتو .الخبر محذكؼ مبتدأ الثاني كعمى

 بحث في يشرع أف أراد المكضكع، بحث عف فرغ لما االسـ، يعني ىك الذم أنكاعو/ أ – 6/ 

 .(2)بالخكاص فعٌرفو االسـ بحث  في شرع ثـ الباب، بمفظ بينيما  ففصؿ االسـ،

 (3)عف أك نفسو عف الجممة في عنو اإلخبار أمكف :أم .“وُ نْ عَ  يثُ دِ الحَ  ح  صَ  امَ  وَ ىَ : ”قاؿ    

 المتبادر فإفَّ  ،(4)كعدميا عنو األخبار حالة "ده يٍ زى ": مثؿ فيو ليندرج ؛عنو أخبر ما يقؿ: كلـ مرادفو،

 .عنو يخبر لـ أك بالفعؿ، أخبر اسـ (5)وأنٌ  مع بالفعؿ، اإلخبار ىك عنو أخبر مف

  انتيى إليو. يضاؼ كأفٍ  ،الجرٌ  حرؼ يدخمو كأفٍ : قاؿ لك ىذا فعمى   

  مف ألفَّ  كأنسب؛ أكجو لكاف منيا كؿّْ  في اإلمكاف كيبلحظ ،صحَّ  فاعؿ عمى اعطفن  ليككف  

 كالتنكيف كاإلضافة ،الدخكؿ ىك ؼكعرّْ  فكنكّْ  كأضيؼ (6)كدخمو حرؼ الجرّْ  :قكلو مف المتبادر

  القيد ذلؾ فيو كجد ما إالٌ  بادر،التٌ  عمى بناء منيما بكؿّْ  التعريؼ في يندرج فبل بالفعؿ، ؼكالتعرٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: مبتدأ (1)

   ] عف [ ساقط مف: ) ط (.  (2)

 .16:1ؿ شرح المفصٌ  ينظر: اإليضاح في (3)

 في)ب، ج، د، ك(: عدمو.   (4)

 في)ب، د، ق(: أف.   (5)

 ]حرؼ الجر[ ساقط مف: )أ، ب، د، ق، ك(.  (6)
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فٍ  منيما، كؿ في فاكماإل يبلحظ أفٍ  دَّ بي  فبل بالفعؿ،  الحدّْ  في ليندرج ؛(1)المتبادر خبلؼ عمى كاف كا 

 . يكجد لـ ،أك لفعؿبا فيو جدكي  سكاء القيد، ذلؾ فيو أمكف ما منيما بكؿّْ 

 المستفاد مف المضاؼ باالسـ الجرّْ  اختصاص عمى يدؿُّ  ال الجرّْ  حرؼ كدخمو: قكلو أفَّ  معىذا    

 اإلضافة أضيؼ بقكلو: أراد أك ،(2)كمييما الجريف اختصاص ليشتمؿ الجرُّ  كدخمو: يقكؿ أفٍ  فاألكلى

 النكعيف، شتمؿت الجرّْ  حرؼ بمفظ اإلضافة ألفَّ  بمفظ حرؼ الجر؛ ال اإلضافةى  ؛الجرّْ  حرؼ بتقدير

."دو يٍ زى بً  تي رٍ رى كمى "، "دو يٍ زى بً  اره مى  انى أى  ":نحك
(3) 

 (5)كالبلـ ة،كالمكصميٌ  كاإلشارة (4)كاإلضمار ةالعمميَّ  التعريؼ، طرؽ بأحد التعريؼ كعٌرؼ كبقكلو:   

عريؼ التٌ  فإفٌ  / ب – 6/  النداء حرؼ معنى المذككرات أحد إلى كاإلضافة ،(7)طي عند (6)كالميـ

     ىي: كالتي التنكينات األربع، بأحد التنكيف فنكّْ  بقكلو: أراد ككذا االسـ، خكاص منيما مف بكؿ  

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  في ) ط (: التبادر.  (1)

 .153:4يما، كمف زاد التبعية، فيك رأم األخفش كىك مرجكح عند الجميكر، ينظر: ىمع اليكامع فالجر أما بحرؼ أك إضافة، كال ثالث ل  (2)

 .86:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ    (3)

 ] اإلضمار[ ساقط مف: ) أ (.  (4)

نما قاؿ:" حرؼ التعر    (5) الخميؿ ت تكصبل إلى النطؽ بالساكف، كعند الحرؼ عند سيبكيو البلـ كحدىا، كاليمزة دخم يؼ"، كلـ يقؿ:" األلؼ كالبلـ" ألفَّ كا 

 .86:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 325،324:3ركب مف حرفيف، نحك: ىؿ، بؿ، ينظر: الكتاب أف التعريؼ باأللؼ كالبلـ جميعا، كىما حرؼ كاحد م

 ر" فعبر بحرؼ التعريؼفى سى ي امٍ ـ فً اي يى صً امٍ  رٌ بً ف امٍ أنو احترز بو مف المغة الطائية؛ ألف لغتيـ إبداؿ الـ التعريؼ ميما، نحك قكلو عميو السبلـ:" ليس مً    (6)

 .86:1 فصؿمليعـ المغة الطائية، ينظر: شرح ال

اسمو كلقبو، كىي مف القبائؿ التي  ء، كقيؿ أفٌ ىي قبيمة مف قبائؿ العرب تنسب إلى كيبلف بف سبأ، ابف يشحب بف يعرب بف قحطاف، يمقب بطيٌ     (7)

 .92ء كأثرىا في العربية ىاجرت مف جنكب الجزيرة إلى شماليا، كتفرعت منيا العديد مف البطكف، ينظر: لغة طيٌ 
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 ى:يسمَّ السالـ ك  المذكر جمع نكف عف كالعكض إليو، عف المضاؼ(2)كالعكض (1)فمكٌ التٌ  تنكيف

 .(4)نكيرالتٌ  كتنكيف (3)المقابمة تنكيف

  فم دؿب رنـ،التٌ   تنكيف  ألفٌ  باالسـ؛ ليما الغالي، فبل اختصاص كالتنكيف ،(5)رنـتنكيف التٌ  اكأمٌ    

 .الصكت فعد كىك رنـ،التٌ  لترؾ ؛المطمقة القافية في اإلطبلؽ ألؼ

  مبلفتشت القافيتاف، كىاتاف بالسككف، دةالمقيٌ  البلحؽ بالقافية التنكيف ىك :(6)كالتنكيف الغالي   

 باالسـ. لمتنكيف فييما اختصاص فبل بأسرىا؛ الكممة  أنكاع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

" ، كفائدتو الداللة عمى خفة االسـ كتمكنو ؿو كرجي  تنكيف التمكيف: كىك البلحؽ لبلسـ المعرؼ المنصرؼ إشعارا ببقائو عمى أصالتو نحك:" زيدو    (1)

؛ كتكضيح المقاصد 667:2ارتشاؼ الضرب الحرؼ فيبنى، كال الفعؿ فيمنع مف الصرؼ، ينظر: وفي باب االسمية؛ لككنو لـ يشب

 .12:1 األشمكني كشرح؛ 21:1كأكضح المسالؾ ؛ 276:1كالمسالؾ

، مف اآلية    ﴾ې ې ې  ﴿في نحك: ذٍ " عكضا عف الياء، كإلٍ " ك "جكارو كاشو تنكيف العكض: كىك البلحؽ لنحك " غى   (2) [ .3] سكرة الرـك

؛ 22:1كأكضح المسالؾ؛ 277:1؛ كتكضيح المقاصد كالمسالؾ 668:2عكضا عف الجممة التي تضاؼ "إذ" إلييا، ينظر: ارتشاؼ الضرب 

 .13:1كشرح األشمكني

"، ينظر: ارتشاؼ يفى مً مً سٍ " أم جمع المؤنت السالـ كالممحؽ بو، جعمكا مقابمو النكف في نحك: "مي تنكيف المقابمة: كىك البلحؽ، نحك:" مسمماتو   (3)

 .14،13:1؛ كشرح األشمكني 22:1؛ كأكضح المسالؾ 276:1؛ كتكضيح المقاصد كالمسالؾ 669:2الضرب 

"، إذا أردت شخصا معينا اسمو ذلؾ، آخر ، كبسيبكيوو سيبكيوً ب مررتي تنكيف التنكير: كىك البلحؽ لبعض المبنيات لمداللة عمى التنكير؛ تقكؿ: "  (4)

؛ كأكضح المسالؾ 276:1؛ كتكضيح المقاصد كالمسالؾ667:2مخاطبؾ مف حديث معيف، ينظر: ارتشاؼ الضرب تى " إذا استزدٍ ك "أيوً 

 .13:1ح األشمكني ؛ كشر 22،21:1

 تنكيف الترنـ: كىك البلحؽ لمقكافي المطمقة ، أم: التي آخرىا حرؼ مد، كقكؿ الشاعر:  (5)

  فٍ صابى أى  دٍ قى لى  تي بٍ صى أى  فٍ ي إً كلً قي *** كى  فٍ ابى تى ـك عاذؿ كالعً ي المٌ أقمّْ                                       

 .12:1؛ كشرح األشمكني 22:1؛ كأكضح المسالؾ277:1كالمسالؾ كتكضيح المقاصد  ؛670:2ينظر: ارتشاؼ الضرب  

 كمف أمثاؿ التنكيف الغالي قكؿ الشاعر:  (6)

   فك إنٍ  تٍ الى ا قى من دً عٍ ا مي فيرن كاف قى ***  فٍ نٍ ى ك إً مى مٍ يا سى  ْـّ عى الٍ  اتي نى قالت بى                      

 .12:1كشرح األشمكني ؛23:1كأكضح المسالؾ؛ 276:1كتكضيح المقاصد كالمسالؾ  ؛671:2ينظر: ارتشاؼ الضرب 
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 المسند اقتضاء في خبرال بمنزلة كخبر أ الفعؿ أفٌ  ىك باالسـ، عنو خباراإل اختصاص في الٌسرُّ  ثـ

 لوكتصكره، فميس  الغير لمبلحظة  آلة كالحرؼ الكضع، عف بو خركج عنو مخبران  فجعمو إليو،

 في كالحرؼ، الفعؿ خبر عف اإلخبار عدـ فَّ إ يقاؿ: ال بو. أك عنو اإلخبار يصمح ،استقبللي مدلكؿ

 عٌبر إذا عنيما، يخبر ال كالحرؼ الفعؿ معنى أفَّ  المراد ألفَّ  عنيما؛ يخبر ال كالحرؼ الفعؿ قكليـ:

 ىك"  بى رى ضى " معنى :(4)يقاؿ كأف ،(3)بمفظ االسـ (2)معنيييما عف رعبَّ  (1)إذا اأمَّ  بمفظيما، عنيما

 االسـ. معنى حينئذ اميألنٌ  عنيما؛ فيخبر ،االبتداء " ىك فٍ مً  " (5)كمعنى  الزماف،  مع الحدث

“اهي رى تى  فٍ أى  فٍ مً  ره يٍ خى  مّْ دً يٍ عى المي بً  عي مى سٍ تى  ” :كقكليـ   
  .(7)سماعؾ قٌكة في (6)

ـى قى " : كقكليـ     لمتأكيد.  المفظ كىذا ماض، فعؿ المفظ ىذا قٌكة في ،لمتأكيد "فَّ إ" ك ماض، فعؿ: "ا

 ال كالحرؼ كالفعؿ عنو، المخبر عبلمة وأنَّ  ىك ،(8)باالسـ الجرّْ  حرؼ دخكؿ اختصاص كفي   

ـى "قى  ب مرفكع ،"ده يٍ زى ": كقكليـعنيما،  يخبر  ./أ – 7/  المفظ بيذا مرفكع "ده يٍ زى " قٌكة في "ا

 لمتخفيؼ أك لمتخصيص، أك لمتعريؼ، اإمٌ  ياأنٌ  ىك الجرّْ  حرؼ بتقدير اإلضافة اختصاص كفي   
 قالكا. ىكذا الخبر ىك النكارة كحؽ الخبر، أك بمنزلة ،خبر كالفعؿ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ق (: إذ.   (1)

 في )ق، ك، ب(: معناىما .   (2)

 ] بمفظ االسـ[ ساقط مف: ) أ (.  (3)

  ] كأف يقاؿ[ ساقط مف:)أ، ج، د(.   (4)

 في ) ج (: بمعنى.   (5)

أف ) المختار( ك عى مى سٍ تى  فٍ (،ك)كأى عى مى سٍ تى  فٍ ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، يقاؿ لمف ذاع كشاع صيتو بالعمـ كىك قبيح المنظر، كيركل بركايات مختمفة:)ألى    (6)

 .371،370:1؛ كالمستقصي129:1ألمثاؿاعؿ، ينظر: مجمع الناصبة لممضارع، فارتفع الف ( أف ركم ىنا عمى حذؼ)(، ك عى مى سٍ تى 

  .12:1ينظر: ىمع اليكامع    (7)

 ق، ك(. باالسـ[ ساقط مف: ) أ، ج، ]  (8)
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 ونَّ فإ "؛ةو ضَّ فً  ـي اتى "خى : نحك الحمؿ، تصحيح مبلبسة مف فييا دَّ البي  اإلضافة فٌ إ :(1)يقاؿ أفٍ  كاألكجو

: نحك كالتمميؾ، أك لممضاؼ، إليو المضاؼ ؾتممٌ  مبلبستو، كىي أم: "ةو ضَّ فً  ـي اتى الخى  اذى "ىى  يجكز

: نحك لممضاؼ إليو المضاؼ ةظرفيٌ  كىي ،مبلبسة أم: " عمموك  ه،اكدر  كأرضو، كأخكه، ديٍ زى  "غبلـ

 .(2)"ـً كٍ يى الٍ  يفً  به رٍ "ضى  أم: "،ـً كٍ يى الٍ  بي رٍ "ضى 

لى المفظ إلى  كأ الفاعؿ إلى ألضيؼ لك أضيؼ كالفعؿ    ضافتو المتمفظ،( 3)المفعكؿ، كا   إلى كا 

المتمفظ  إلى اكأمٌ  المذككرة، المبلبسات مف فييا ال مبلبسة ومعقكؿ؛ ألنٌ  غير الفاعؿ كالمفعكؿ

 .فعبلن  ال ااسمن  يككف فحينئذ ،لفظة بو أريد إذا تصكرت ماإنٌ  يافإنٌ  ،(4)بيا

 (5)فميس فييما كالحرؼ الفعؿ كفي مقامو، يقـك ما أك التنكيف بسقكط ىك ماإنٌ  فيك التخفيؼ اكأمَّ    

 لذلؾ. امإلضافتي كجو فبل ذاؾ، أك ىذا

 تعرفا فمك التعريؼ، بدكف يفيداف كالحرؼ الفعؿ أفٌ  ىك رؽ،الطٌ  بإحدل التعريؼ اختصاص كفي   

 ا.ضائعن  التعريؼ لكقع

 داءالنٌ  يقببلف ال كىما ـ،كالبٌل  (6)كاإلضافة ،داءبالنٌ  إالٌ  ال يتصكر فييما التعريؼ أفٌ  كالحؽٌ    

 ضرب صدكر الضرب عف  محؿ  ما  في  مدلكؿ فؤلفٌ  ـ؛بالبٌل  ؼيالتعر  اكأمَّ ،  مرَّ  كما كاإلضافة

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ] أف يقاؿ[ ساقط مف: ) ط(.  (1)

 .266،265:1ينظر: ىمع اليكامع   (2)

 (.، ط[ ساقط مف:)ج]المفظ  (3)

 (.، ط] بيا[ ساقط مف:)ب  (4)

 ]فييما[ ساقط مف:)ج، ق، ك(.  (5)

 في) د ( باإلضافة كالنداء.    (6)
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 المعمـك فكمً  ،(1)األجزاء مفى  جزء كؿَّ  ؼيتعر  عمىؼ مكقك  المجمكع، ىذاالزماف الماضي، كتعريؼ 

 .(3)المجمكع ىذا أجزاء مفٍ  جزء كؿَّ  بو ؼيتعرَّ  ال ـالبٌل  أفٌ  (2)إلى ىذا المجمكع

 :(4) قكلو اكأمَّ    

        ............................. 

  عصَّ قى تى يى الٍ  ةً يحالشَّ  كذي  هً رً حٍ جي  فٍ مً كى          

يدخمو  كالككفي، (الذم) / ب -7  /بمعنى: المكصكؿ بو كأراد] عميو، أدخمو رٌ اضطٌ  فشاذ، لٌما   

 .(6)األربع التنكينات لحدبإ التنكيف اختصاص كفي قياسان، المعنى بيذا (5)[عميو

 ليما سميةا ال كالحرؼ كالفعؿ ة،سميٌ اال في مدخكلو مكانة (8)عبلمة: (7)فمكٌ التٌ  تنكيف فٌ إ ىك   

 فييا. مكانتيما  عف فضبلن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ق (.ط، ] مف األجزاء [ ساقط مف:)  (1)

 (. ، طساقط مف:) ج] إلى ىذا المجمكع [   (2)

 .269،268:4؛ كىمع اليكامع 87،86:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ    (3)

                                                                                                                                البيت مف البحر:)الطكيؿ(، كىك ينسب لذم الخرؽ الطيكم.                                                                           (4)

 . عي صّْ قى تى اليى  ةً يحى ك الشّْ ذي  هً رً حٍ جي  فٍ مً و *** كى ائً قى افً نى  فٍ مً  كعى بي رٍ اليى  جي رً خٍ تى سٍ يى كى              كتمامو:      

 بة معركفة. النافقاء: جحر اليربكع. الشيحة: نبات في الصحراء. اليتقصع: الذم يدخؿ في القاصعاء، كىك جحر لميربكع.المغة: اليربكع: دكيَّ 

 .482:5؛ كخزانة األدب 178:2ظائر؛ كاألشباه كالنٌ 87:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 152:1نصاؼكاإل ؛341:1شكاىد: سر صناعة اإلعرابكىكمف 

 ا، إذ ىي خاصة باالسـ.فعؿ شذكذعمى ال (، حيت دخمت )أؿ(عي قصَّ تى الشاىد فيو: قكلو:)اليى 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (5)

 .152:1ينظر: اإلنصاؼ   (6)

 د، ك( المتمكف.أ،  في)  (7)

 .عمى يدؿٌ  في) أ (:   (8)
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فٌ   عنوعكض ك  السالـ، رالمذكٌ  جمع نكف مقابؿ السالـ، المؤنث الجمع تنكيف المقابمة: ىك تنكيف كا 

 بالجمع. مخصكص ىك ما يدخميما فبل ة،الجمعيٌ  يقببلف ال كالحرؼ كالفعؿ

فٌ      ذلؾ. يدخميما فبل يضافاف ال كىما إليو، المضاؼ العكض: عكض عف تنكيف كا 

فٌ      .(1) كرةكالنٌ  المعرفة بيف كفارؽ ،مدخكلو لنكارة عبلمة نكير:التٌ  تنكيف كا 

ذا ى،المسمٌ  بيا لشخص المعيف قيؿ: "سيبكيو"، يراد كما إذا     بو يراد " بالتنكيفقيؿ: "سيبكبوو  كا 

إلى  يحتاجاف فبل ا،أبدن  نكرة كىما األكضاع، بتعدد االسـ، بيذا اةالمسمٌ  األشخاص مف ما شخص

 (2)فارؽ.

غير  بخكاص االسـ، ؼعرَّ  ؼالمصنّْ  أفَّ  كىك ،عميو التنبيو مف (3)لو دَّ البي  ابحثن  ىنا أفٌ  عمـا ثـ   

ال  اإلضافة ككذا ،"اذى "إً  ك "ذٍ "إً  كػ ةلمظرفيٌ  زمةالبٌل  األسماء في يكجد ال الحديث صحة ألفَّ  شاممة؛

كاـز المٌ  في رتصكٌ ي ال جرو  حرؼ دخكؿ كالمكصكؿ، ككذا اإلشارة (5)كاسـ ،(4)مضمرال في رتصكٌ ت

 بعضيا ككذا ى"،تى "مى  ك ة لمظرفيٌ  كاـزالمٌ  بعض في ريتصكٌ  ال (6)ة فيوالتعريؼ لمظرفيٌ  ككذا ،ةلمظرفيٌ 

 (7).ذم"الٌ " ك محبلن  كال الفظن  ال فكّْ ينى  ال

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ، ق (: النكرة كالمعرفة. (1)

 .89،88:1ينظر: شرح المفصؿ   (2)

 ]لو[ ساقط مف :)ج، د(.  (3)

 في ) ط(: الميمؿ. (4)

 ]اسـ[ ساقط مف:)ك(.  (5)

 ك(.ط ، ]لمظرفية فيو[ ساقط مف:)  (6)

 .86:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ    (7)
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 عكس كال ،(2)التعريؼ كعكسو( 1)طرد لكجكب يجكز؛ ال الخكاص فى مً  امؿالشٌ  بغير كالتعريؼ

 كىكذا. عنو اإلخبار صحٌ  اسـ كؿٌ  يصحُّ  ال إذ ة،الخاصٌ  بتمؾ لمتعريؼ

رد مطٌ  / أ – 8/ كالمجمكع الخكاص، تمؾ مجمكع التعريؼ فٌ إ يقاؿ: أفٍ  و،يتكجي في يتجو كالذم

 ىك ما كؿ أفٌ  بمعنى: كمنعكس ،اسـ فيك المذككرة الخكاص إحدل فيو كجد ما (3)كؿ أفٌ  بمعنى:

 .المذككرة الخكاص إحدل فيو يكجد أفٍ  يجب اسـ

                                                   ***** 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مفعكؿ  ة اإلسناد، كنصب كؿٌ مكضع؛ لكجكد عمٌ  ما أسند إليو الفعؿ في كؿٌ  كرفع كؿٌ  ة في كؿ مكضع،رد: كىك أف يكجد الحكـ عند كجكد العمٌ الطٌ   (1)

ما دخؿ عميو حرؼ الجـز  ؛ لكجكد عاممو، ككذلؾ كجكد الجـز في كؿٌ ما دخؿ عميو حرؼ الجرٌ  ة كقكع الفعؿ عميو، كجر كؿٌ كقع فضمة؛ لكجكد عمٌ 

نٌ  كال  ردة ،ة ال تككف إال مطٌ ة العقميٌ العمٌ  ة، كال خبلؼ أفٌ ة العقميٌ ة كالعمٌ ة النحكيٌ العمٌ  ة ؛ألفٌ مٌ رد شرطا في العيككف الطٌ  ما كجب أفٍ لكجكد عاممو، كا 

 . 47:1؛ كىمع اليكامع 328،327؛ كاالقتراح 113،112ع األدلة ة، ينظر: لمة النحكيٌ يدخميا التخصيص، فكذلؾ العمٌ  يجكز أفٍ 

نما كجب أفٍ  العكس: كىك أفٍ   (2) يككف العكس شرطا في  يعدـ الحكـ عند عدـ العمة، كذلؾ نحك: عدـ رفع الفاعؿ عند إسناد الفعؿ إليو لفظا كتقديرا، كا 

 .47:1؛ كىمع اليكامع 115ة،، ينظر: لمع األدلة العكس ليس بشرط في العمٌ  ة، فكذلؾ ما كاف مشبيا بيا، كذىب بعضيـ إلى أفٌ ة العقميٌ العمٌ 

 اقط مف: ) ق (. ] كؿ[ س  (3)
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 ] اس

 
 ال   ى

 
 [س  ُ

 ةِ فَ رِ عْ المَ ، و وعِ مُ جْ مَ الْ وَ  ،ىن  ثَ المُ وَ  ،ى  نِ بْ المَ  ،وِ عِ ابِ وَ وتَ  ربِ عْ المُ وَ ، ـِ مَ العَ وَ  ،سِ نْ الجِ  ـُ اسْ ] :وُ نافُ صْ أَ وَ  :” قاؿ

 .“(1)[اؿِ عَ فْ األَ بِ  ةِ مَ صِ ت  المُ  اءِ مَ سْ األَ و  ،دِ دَ العَ  اءِ مَ سْ أَ وَ  ،وبِ سُ نْ المَ ، وَ رِ غ  صَ المُ وَ  ،ثِ ن  ؤَ والمُ  رِ ك  ذَ المُ  ،ةِ رَ كِ الن  وَ 

 “.ضربيف عمى وىو ،سِ نْ الجِ  ـُ اسْ ”:(2)]قاؿ[   

  إلى انتقؿ ثـ،  االسـ كىك أنكاعو  أحد ؼعرٌ  (4)ثـ أنكاع، إلى موكقسٌ  الجنس، عٌرؼ : (3)أقكؿ   

 .إجماالن  النكع ىذا أصناؼ تعداد

 .تفصيبلن  منيما كؿّْ  عف ليبحث: أكالن    

 التعديد. طً نمٍ  عمى اسمككن  المتقابميف غير في العطؼ كترؾ ،اإلجماؿ ترتيب عمى: اثانين    

  “ وُ نافُ صْ أَ وَ  ” :فقاؿ   

يضاح، ةعرضيٌ  ةكميٌ  بصفة دالمقيٌ  كعالنٌ  كىك ،ؼو نٍ صً  جمع أقسامو: (5)أم     أفٌ  المقاـ، ىذا كا 

 أفٌ  فكما    "كميٌ "الرٌ  ك صنؼ الجنس (6)سـكا اإلنساف"،" ك منو نكع كاالسـ "الحيكاف"، ك جنس الكممة

 االسـ  حقيقة  عمى زائد أمر الجنس اسـ في كذلؾف اإلنساف،  حقيقة عمى زائدان   أمران  " كميٌ "الرٌ  في

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (.  (1)

 زيادة مف المحقؽ. (2)

 أقكؿ[ ساقط مف: ) ب، د(. ] (3)

 في ) ب (: ك (4)

 ] أم[ ساقط مف: ) أ، ك(. (5)

 .في ) ب، ج، ق(: االسـ (6)
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 ػ.(1)بلثةالثٌ  األزمنة بإحدل مقترف غيرنفسو  في معنى عمى دؿٌ  ما: االسـ حقيقةإذ 

أم ما يتناكؿ عند  أشبيو ما كؿّْ  كعمى الشيء، عمى النكع ىذامف   ؽعمّْ  ما الجنس كاسـ   

 عف خارج ناكؿالتٌ  كىذا كاحد بكضع ،عمى سبيؿ البدؿ أشبيو ما كؿّْ  عمىك  اإلطبلؽ عمى شيء،

 اإلنساف. حقيقة عف الركٌمية خركج عمييا كزائد  الحقيقة مؾت

 منيا كؿّْ  عف يبحث أف أراد إجماالن، األصناؼ تعداد مف فرغ لما: فنقكؿ ىذا مخصت اإذ   

 . انتيى(3) ؽعمٌ  ما كىك االسـ: فقاؿ، (2)اإلجماؿ ترتيب عمى تفصيبلن،

 ذلؾ يشبو فرد كلكؿ / ب – 8/  معيف، لفرد اإلطبلؽ، عند متناكؿ اسـ ىك:  الجنس اسـ أم   

 :نحك البدؿ،  سبيؿ عمى كاحد بكضع األفراد بيف (4)مشترؾالقدر ال ىي تيالٌ ، الحقيقة في الفرد

 الفرد الذم ىك ذلؾ يشبو فرد "، كلكؿٌ دو يٍ زى اإلطبلؽ" لً  ىذا في متناكؿ وفإنٌ  "،ؿه جي رى  نياءى "، في: "جى ؿه جي "رى 

 ىك أشبيوما  كؿٌ  كعمى شيء، عمى فالتعميؽ ،(6)كاحد بكضع البدؿ سبيؿ ة عمىفي الرجكليٌ  (5)"ده يٍ زى 

 .(7)سبيؿ البدؿ عمى اإلطبلؽ عند ناكؿالتٌ 

نٌ         غير مكضع  في كالعمكـ مكؿسبيؿ الشٌ  عمى ناكؿالتٌ  البدؿ؛ المتناع سبيؿ عمى قمنا: ماكا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ]ثبلثة[ ساقط مف:)ق(.   (1)

 .92،91:1 ؿينظر: شرح المفصٌ    (2)

 في ) ط (: عمؽ عمى شيء، الخ. (3)

 في )أ، ب، ق(: قدر مشترؾ.   (4)

 في )أ، د، ق( زيادة: ] الذم ىك زيد[.   (5)

 في )ب( زيادة: ] بكضع كاحد[ .   (6)

 .161:1ينظر:التخمير   (7)
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  (2)عنو فيخرج األفراد، مجمكع ال فرد ما، "،ؿه جي رى  نياءى جى " في: ي"،نً اءى "جى  فٌ أ إذ الشؾٌ  ،(1)االستغراؽ

 ا.كرة أيضن كالنٌ  ياكمٌ  المعارؼ

 ختٌص ي بؿ أشبيو ما كلكؿٌ  ما، لشيء طبلؽاإل عند ليا تناكؿ ال (3)يافإنٌ  العمـ غير خركج أٌما   

فٍ  ف،معيٌ  بشيء طبلؽاإل عند  .اعامن  الكضع كاف كا 

فٍ  وفؤلنٌ  العمـ؛ خركج اكأمٌ      ليس لكف أشبيو، ما كلكؿٌ  فمعيٌ  لشيء اإلطبلؽ عند متناكالن  كاف كا 

 .(4)متعددة بأكضاع بؿ كاحد بكضع ذلؾ

   كلكؿٌ  لشيء فييا ناكؿكالتٌ  المدلكؿ، فتعيٌ  ىك عدـ قصدان  فييا الممحكظ فؤلفٌ  كرة؛النٌ  خركج اكأمٌ    

 يعجم  بو يخرج  فحينئذ نكره اسـ عف عبارة )ما( يككف أفٍ  كيجكز مفيكميا، عف خارج أشبيو ما

  .المعارؼ

  عمى شيء  عٌمؽ ما” :قكلو  في بشيء يراد أفٍ  اأيضن  كيجكز أشبيو، ما كعمى: فبقكلو كرةالنٌ  اكأمٌ    

فٍ  ف،معيٌ  شيء  بإزاء مستعممة أم ،(6)قةعمٌ م ياألنٌ  بو؛ المعارؼ يخرج ، فحينئذ“فمعيٌ  غير كاف  كا 

 ا.امن ع البعض في الكضع

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة، نحك:" الشمس" باالستعداد كالقكٌ  نحك:" اإلنساف"، ك"الفرس"، ك" الثكر"، ك" األسد"، كتارة يككفاعمـ أف الشمكؿ تارة يككف بالكجكد، قاؿ ابف يعيش:   (1)

ف لـ يكف ليما في الكجكد مشارً يما ك" القمر"، فإنٌ  عمييا اسـ  ؽى مس كالقمر، ألطمً ؿ الشٌ تماثً  يرافو نً  ؽى مٍ رنا خى ا لك قدٌ ة. فإنٌ فيما شامبلف بالقكٌ  -ؾه كا 

 . 91:1ؿ كر، ينظر: شرح المفصٌ عتبار النٌ كالقمر، بامس الشٌ 

 ] عنو[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 في )ب، ك(: فؤلنيا.  (3)

 .162:1ينظر: التخمير  (4)

 .23،22:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ   (5)

 في ) أ (: متعمقة.  (6)
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 .(1)أشبيو ما  كلكؿّْ  لشيء متناكؿ وألنٌ  ؛أسامة"" ك الجنس عمـبباطؿ  التعريؼ طرد قيؿ: فٍ إ

طبلقو ة،المعمكم  الحقيقة بإزاء مكضكع ىك/أ – 9/ قمنا:     أشبيو ما كؿٌ  كعمى شيء عمى كا 

  "ده سى أى " ك جنس اسـ "أسامة" باب ألفٌ  رد؛بطبلف الطٌ  ـنسمٌ  ال لكفٍ  حقيقة وأنٌ  سممنا فٍ كأل مجاز؛

طبلؽ طبلقو معمكمة، حقيقة إلى بجكىره مشير فيك لفظية، ألحكاـ عميو العمـ كا   منتشر فرد عمى كا 

 ىي. ىي حيث مف حقيقة إلى بجكىره كمشير ،ؿاألكٌ  (2)الجكاب عمى بناء مجاز

 بناء كانت لك باآللة، بؿ معمكمة، حقيقة إلى بجكىره مشير غيرفرد منتشر مف أفرادىا  إلى أك   

 . انيالثٌ  الجكاب عمى

 (3)[“.وـٍ يُ فْ ومَ  ـٍ مَ عَ ػ ك ى،نَ عْ مَ  ـُ واسْ  ،بٍ اكِ ورَ  ؿٍ جُ رَ ػ كَ  فٍ يْ عَ  ـُ اسْ ”]: قاؿ    

 .وميقكٌ  محؿٌ  عف كيستغنى بذاتو يقكـ شيء اسـ:  أقكؿ   

 ؿكاألكٌ  ،ز المحؿّْ لتحيُّ  تابع زهتحيُّ  فإفٌ ، بخبلؼ المعنى بنفسو  زيتحيٌ  وأنٌ  بذاتو قياـ معنى : كقيؿ   

 مثؿ:  كألفٌ  أصبلن؛ ليا زتحيُّ  كال عيف، اسـ ىاأسماؤ  ىا،كجكد تقدير عمى أشمؿ؛ ألٌف المجردات

 العيف  إطبلؽ أفٌ  إالٌ  فيو، زالتحيٌ  ريتصكٌ  ال وأنٌ  مع عيف، اسـ – تعالى -ا أسماء مف ر"القاد"

فٍ  الخاص، بالممكف العيف رٌ فسٌ  إفٍ  اأيضن  معقكؿ كغير باصطبلح ليس عميو  لـ عميو يطمؽ لـ كا 

 ى:يسمٌ  اقسمن  لو فٌ إ مراده يككف بؿ الحصر، إلى القصد ليس يقاؿ: أفٍ  إالٌ  يـٌ المٌ  التقسيـ، ينحصر

  تقسيـ المعرب إلى في كما ذاؾ، كال ىذا ليس كثالثان: ، معنى اسـ يسمى: كآخر ، عيف اسـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .163:1ينظر: التخمير   (1)

 ] الجكاب[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 ف) ب، ك(.ما بيف المعككفيف ساقط م  (3)
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 يخفى ال ا، كماأيضن  حاصر غير ؼالمصنّْ  تقسيـ عمى ىذا ، فإفٌ (1)كغير المنصرؼ المنصرؼ

 ؿ.المتأمٌ  عمى

 جـر بككف فبل ،ومقكٌ ي محؿٌ  عف كيستغنى بذاتو، /ب –9/يقكـ شيء اسـ العيف اسـ كاف المٌ  ىذا   

 ،ـً الً بالعى  يقكـ ـً مٍ العً  ك بو، ىك يقكـ محؿٌ إلى  يحتاج بؿ  بذاتو، يقكـ ال شيء اسـ المعنى اسـ

 .(3)ـً يٍ الفى  بذم (2)يقكـ  كالمفيكـ

– ا صفات ألفٌ  التقسيـ؛ ينحصر ز لـالتحيٌ  في ةالتبعيٌ  ىك بالمحؿٌ  القياـ معنى قيؿ: كلك   

 (5)ا صفات في زحيُّ التٌ  المتناع ؛(4)معنى اسـ ىاكأسماؤ  -تعالى -بذاتو  يقكـ معاف -تعالى

 الحصر. إلى القصد ليس يقاؿ: أفٍ  أالٌ  يـٌ المٌ  ا،مطمقن 

 محؿّْ  إلى االنضماـ بدكف الخارج في كجكد (6)لو يمكف فبذاتو": أ قياـ الشيء"معنى  فٌ إ كالحؽُّ     

 تحيز ىناؾ  كاف  سكاء االنضماـ، بدكف كجكدفيو   لو يككف ف ال": أبالمحؿّْ  القياـ" معنىك   وميقكٌ 

طبلؽ  -تعالى  – ا ذات عمى العيف إطبلؽ فَّ أ إالٌ  منحصر، فالتقسيـ يكف لـ أك   المعنى  كا 

 كالمعنى العيف رسٌ في  فٍ إ ،معقكؿ غير ىك بؿ باصطبلح، ليس - (7)تعالى -  صفات ا   عمى

 بالممكف الخاص.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ]غير منصرؼ[ ساقط مف:)ق(.  (1)

[ ساقط مف:)ب(.  (2)  ] يقـك

 .160:1ينظر: التخمير   (3)

 (: اسـ معنى.د، ق،  ، ج في ) أ، ب، (4)

 في ) أ، ج، ق (: الصفات. (5)

 ] لو [ ساقط مف:)أ، ب، ق، ك(.  (6)

 ك(.ط، ] تعالى [ ساقط مف:) ب، ج، د،   (7)
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  دْ قَ ، وَ يدٍ زِ يَ  َك ؿٍ عْ فِ  فْ عَ  ؿُ قَ نْ يُ  دْ قَ وَ  ،رٍ فَ عْ جَ  ػَ ك  سٍ نْ جِ  (1)ـِ ف اسْ عَ  ؿَ قَ نْ يُ  أفْ  وِ يْ مَ عَ  بُ الِ الغَ  ـُ مَ عَ الْ وَ ”]:قاؿ

 .(2)[“افٍ فَ طَ غَ  َك ؿُ جَ تَ رْ يُ 

 .انيالثٌ  في يخكض أفٍ  أراد ؿ،األكٌ  نؼالصّْ  مف فرغ المٌ : أقكؿ   

                            ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] اسـ [ ساقط مف األصؿ. (1)

 ما بيف العككفيف ساقط مف:)ج، ك(. (2)
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                                  [  
 
 انؼ
 
 ه

 
 [ى

 .(1)كاحد بكضع آخر في واستعمال جائز بعينو غير لشيء استعمؿ ما كىك: “ـُ مَ العَ  ”فقاؿ:   

 ك الجنس اسـ كىك ،مجاز منتشر فرد في كاستعمالو معمكمة بإزاء حقيقة وي كضع "أسامة" كبابي    

 اسـ تعريؼ طرد كال العمـ، تعريؼ عكس يبطؿ فبل ة؛لفظيٌ  ألحكاـ عميو العمـ طبلؽكا   ،"دو سى أى "

 .بو الجنس

عف مفرد  كأ مركب عف امٌ كا   مفرد، عف امٌ إ كالمنقكؿ ،(3)مرتجؿ أك (2)منقكؿ اإمٌ  العمـ، فٌ إ ثـٌ    

"رى مَّ "شى  ك ماض فعؿي  أك ب،لالغا كىك جنس اسـ امٌ إ المفرد
 أك ،"ٌمرى شى  ده يٍ "زى  مف: ال "،ده يٍ زى  رى مٌ "شى  مف:  

 يدي زً يى  مف:" "يدي زً "يى  ك (4)مضارع[ عف أك فاعمو ]المستكف، عف تجرده/ أ – 10/ اعتبار مع منو

  .(6)أمر عف أك ،(5)المستكف فاعمو عف دهتجرٌ  اعتبار مع أكمنو"، يزيد اؿي قكليـ: "المى  مف ال "اؿي المى 

 *:(7)]قكؿ الشاعر[ ك 

           ................................ 

 ...................تى ............إٍصمً                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .93:1ؿ و، ينظر: شرح المفصٌ العمـ ىك االسـ الخاص الذم ال أخص من قاؿ ابف يعيش: أفٌ    (1)

"، كىذه تككف " أسدو كؿ"، أك مف اسـ جنس ضٍ "فى  ك"حارت"، أك مف مصدر  كالمنقكؿ: ما سبؽ لو استعماؿ في غير العممية، كالنقؿ إما مف صفة    (2)

  .119:1عقيؿ بف؛ كشرح ا98:1ؿ"، كحكميا أنيا تحكى، ينظر: شرح المفصٌ ـه ائً قى  ده يٍ "، كزى ده يٍ "قاـ زى  كمعربة، أك مف جممة: 

 .119:1ابف عقيؿ  ؛ كشرح106:1ؿد، ينظر: شرح المفصٌ دى اد، كأي عى "سي  كة في غيرىا، المرتجؿ: ىك مالـ يسبؽ لو استعماؿ قبؿ العمميٌ    (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:)ج، د، ق(.   (4)

 ] المستكف[ ساقط مف: ) ط (. (5)

 .24:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 99،98:1ؿينظر: شرح المفصٌ    (6)

 زيادة مف المحقؽ.    (7)

  )69، كىك لمراعي النميرم، مذككر في ديكانو جزء بيت مف البحر:) البسيط.                                                            = 
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عف  ال الجممة عف النقؿ مقارنة الفاعؿ لكاف جممة كلكاف اعتبر لك إذباعتبار تجرده عف فاعمو،  

 (1)كبلميـ. في معيكد فغير الحرؼ عف النقؿ كأٌما المفرد،

اشرن  ط""تأبٌ  كجممة  امٌ إ بكالمركٌ    
 حيف وأمُّ  لو قالت: وبأنٌ  (3)جابر بف ثابت بو بقّْ لي  مثؿ  ،(2)

  عنو متئً سي 

 .(4)اأخذ تحت إبطو سيفن  أم:  شراِّ  طكتأبٌ  البيت مف خرج أنو إالٌ  ؛؟أدرم ال ،ثابت فأي كقيؿ:   

 .(5)غيرىما أك اعممن  ،"عبدا" ك إليو كمضاؼ مضاؼ أك   

  ألبي عمـ "افى فى طى غى " ك كبلميـ، عتتبٌ  مف المستنبط القانكف عمى جار قياسي ٌماكذا المرتجؿ، إك    

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   دي كى ا أى يى بً بلى صٍ ي أى فً  تٍ مً إصٍ  شً حٍ كى ا *** بً يى بً  اتى بى كى  تٍ اتى بى  ةه يَّ كقً مي ى سي مى شٍ كتمامو:         أى             = 

كىك     المغة: أشمى: أغرل، دعا السمكقية: أم الكبلب السمكقية. إصمت: اسـ مكضع. كيقاؿ لقيتو ببمدة إصمت: أم: بمكاف قفر. األصبلب: جمع صمب 

 كسط الظير مف العنؽ إلى العجز. األكد: االعكجاج. 

 .324:7؛ كخزانة األدب60:1ت(؛ كشرح األشمكني.  ـ. ؛ كلساف العرب، مادة:)ص98:1ؿ؛ كشرح المفصٌ 35ؿشكاىد:المفصٌ كىك 

 الشاىد فيو: قكلو: )إصمت(، فإف أصمو فعؿ أمر ثـ نقؿ إلى اسـ عمـ. 

 .164،163،162:1ينظر: التخمير     (1)

اء، مف فتاؾ العرب في الجاىمية، استفتح الضبي مفضمياتو بقصيدة لو، دٌ تابت بف جابر بف سفياف، أبك زىير الفيمي، مف مضر، شاعر ع    (2)

براؽ ، قتؿ في ببلد ىذيؿ  ـ، كألقى في غار يقاؿ لو "رخماف" فكجدت جثثو فيو بعد مقتمو  ينظر: شرح ديكاف 530مطمعيا: يا عبد مالؾ مف شكؽ كا 

 .97:2؛ كاألعبلـ138،137:1كخزانة األدب ؛58،57:1، ألبي تماـ الحماسة

 ] شرا[ ساقط مف: ) أ (.  (3)

 .138،137:1 ؽ إلييا الشارح أشيرىا، ينظر: خزانة األدبىذه الركاية التي تطرٌ  دت الركايات في ىذا القكؿ، كتعدٌ لقد تعدٌ    (4)

 .25:1ينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ    (5)
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رجؿ   اسـ ""محبّْ  ك عنو معدكؿ امٌ كا   ،(2)نزكاف نظير فإنو (1)غيبلف بف قيس بف كىك غطفاف قبيمة

في   مقتضاه أفٌ  رجؿ، مع اسـ الياء، بفتح "بٍ ىى كٍ "مى  كك  ىك اإلدغاـ، مثمو في القانكف مقتضى فإفٌ 

 كبلميـ. في الكاكمٌ  الفاء المعتؿٌ  مف العيف بفتح ؿو عى فٍ مى لً  كجكد ال إذا كسر العيف، مثمو

 المعنى عف نقؿ ما كاآلخر ىذا، أحدىما: قسماف األصكليٌ  مصطمح في المرتجؿ فٌ كا  ىذا    

 فيو. مشاحة الثاني كال الكضع في األكؿ معنى يراع كلـ األكؿ،

 ؿو جٍ رً عمى  كاف كىك أم :إنشائو، تييئو غير مف هابتدأ إذا ،(3)الشعر ارتجؿ مف المرتجؿ كاشتقاؽ   

لى ،"غطفاف" كمفرد  إلى ينقسـ كىك أيضان  ،القكـ اصطبلح ليقكى   فإفٌ  القيس" "امرئ ك مركب كا 

ف مرتجمة، اإلضافية الييئة  (4).العممية قبؿ كضع إذا إليو كالمضاؼ المضاؼ مف كؿ كاف كا 

 .“بُ رَ عْ المُ :”  قاؿ  ب/ -10/

 العكامؿ. باختبلؼ آخره اختمؼ ما المعرب قالكا:  أقكؿ   

ؿقَّ عى تى مي  عف مكاسئ كأنيـ    
 في الكاضع متعقؿ ما كقيؿ ليـ: المعرب، لفظ كضع في ضعالكا (5)

 المفظ ؟ ىذا كضع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، ثـ افترقكا في الفتكحات اإلسبلمية، كاستكلت عمييا قبائؿ منازليـ بنجد مما يمي كادم القرل كجبؿ طيٌ  غطفاف بطف عظيـ كثير الشعكب، كانت (1)

 .888:3طي،كينقسـ إلى ثبلثة أفخاذ عظيمة: أشجع بف ريث بف غطفاف،عبس بف بغيض بف ريث بف غطفاف، كذبياف، ينظر: معجـ قبائؿ العرب 

مف بني أسد،  ة: كىك استرخاء، كقاؿ األزىرم: " كبنك فقعس حيٌ سى عى قٍ مف الفى  سى عى قٍ د، قاؿ ابف دريد: " كفى مف العرب مف بني أس نزكاف بنك فقعس حيه   (2)

  .468:2كتيذيب المغة ؛ 180االشتقاؽ كال أدرم ما أصمو في العربية، ينظر: 

 ؿ(..  ج. ينظر: لساف العرب، مادة ) ر   (3)

 .34،33:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ    (4)

 ر لو.في ىامش ) ج (: أم متصكٌ    (5)
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 . انتيى(1)آخره اختمؼ ما المعرب كقالكا: فأجابكا

 ما بياف عمى مكقكؼ فبياف المتعقؿ .ىذا بإزائو المعرب لفظ كضع ثـٌ  الكاضع موتعقٌ  ما :مأ   

 .(2)اآلخر اختبلؼ بياف عمى أم: آخره، اختمؼ

 يختمؼ "ده يٍ "زى  مثؿ: أفٌ  ـى مً عى  عوتتبٌ  مف فإفٌ  عرب،ال كبلـ عتتبٌ  عمى مكقكؼ اآلخر اختبلؼ كبياف   

 عمى اآلخر بياف اختبلؼ يتكقؼ كال آخره، يختمؼ ال "ءً الى ؤي ىى " :مثؿ فٌ كأ ،العكامؿ باختبلؼ آخره

 *.(3)يدكر حتى المتعقؿ بياف

 مف ىذا القسـ حقيقة ما كقيؿ: مة،كمتعقٌ  الكاضع عف ظرالنٌ   قطع مع توحقيق عف ؿئً سي  إذا اكأمٌ    

 االسـ؟

 آخره. انتيى اختمؼ ما جكابو: في قيؿ   

 مكقكؼ (4)لو االختبلؼ لو، كثبكت االختبلؼ ثبكت عمى يتكقؼ الحقيقة حينئذ بياف ألفٌ  فيدكر؛   

 ىذا أفٌ  معرفتو كعمى الحقيقة انكشاؼ عمى مكقكؼ االختبلؼ لو ثباتكا   لو، االختبلؼ ثباتعمى إ

 .معربه  المفظ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 و تركو ثقة بعمـ المخاطب بو، كلكال ذلؾ التقدير، لكاف المفظ عاما يشمؿ االسـ كالفعؿ المعربيف،    " قكلو ما اختمؼ آخره"، يريد مف األسماء، كلكنٌ  (1)

نٌ  المبني ال يختمؼ آخره،  ما مراده تفسير االسـ المعرب ال غير. كيجكز أف يككف أطمؽ العاـ، كأراد بو الخاص، كاحترز بذلؾ مف المبني؛ ألفٌ كا 

نٌ  لو كحشكه في المزـك ك الثبات. كالمراد باختبلؼ اآلخر اختبلؼ الحركات كف أك حركة، فحركة آخره كحركة أكٌ ما يمـز طريقة كاحدة مف سككا 

 . 150:1 ؿر، ينظر: شرح المفصٌ تغيٌ الحرؼ في نفسو يختمؼ كي عميو، ال أفٌ 

 .70،69:1؛ كاإليضاح في شرح المفصؿ 149:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (2)

 .204:1ينظر: التخمير، (3)

 110: التعريفات لمجرجاني كاحد مف الشيئيف عمى اآلخر، ينظر ؿّْ كي  ؼي محات المنطقييف، كىك تكقُّ الدكر مف مصط. 

 قط مف:) ق(.ا]كثبكت االختبلؼ لو[ س (4)
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لو  االختبلؼ ثباتإ أمكنو كما معرب بيركالت جزء أفٌ  يعمـما لـ  اعربيِّ  اتركيبن  أنشأ مف أفٌ  رلي أال

 فيدكر.

 حينئذ الحقيقة فبياف األصؿ، مبنيُّ  يشبو لـ مركب جزء يقاؿ: أفٍ  حينئذ الجكاب في الحؽٌ  بؿ   

 عمى مبني جزئو مشابية عدـ كعمى ."ـه ائً قى  ده يٍ زى  "ك  الكاقع في خاص مركب ثبكت عمى يتكقؼ

 مشابية عدـ كعمى تصكر (1)نو مركب[] ذلؾ المركب مف حيث إتصكر كعمى الكاقع.  في األصؿ

مبني األصؿ،  وكعدـ مشابية جزئ/ أ – 11/ الخاص مركبال كثبكتاألصؿ   مبني جزئو

 .(2)حتى يدكر، فتأمؿال يتكقؼ عمى بياف الحقيقة  كتصكرىما

 رُ يْ غَ وَ  ،(4)[يفُ وِ نْ والت   ر  الجَ وَ  بُ صْ الن  وَ  عُ فْ الر   وُ مُ خُ دْ ا يَ مَ  وَ ىُ ]وَ  ؼٌ رِ صَ نْ : مُ فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ (3)وَ ىُ وَ ”: قاؿ    

 “(5)ؼٍ رِ صَ نْ مُ 

: تقسيـ المعرب عمى ىذيف القسميف، مع تفسير المنصرؼ بيذا كغير المنصرؼ بذاؾ أقكؿ      

 .(7)ال يشمبلف المعرب بالحركؼ بالتفسيريف المذككريف (6)غير حاصر، إذ ىما

 امتقـك مقامي ، أك كاحدة(8)فيو عمتاف مف العمؿ التسع تر غير المنصرؼ، بما كجدا إذا فسٌ كأمٌ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (. ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ  (1)

 .202،201:1ينظر: التخمير  (2)

 ] كىك[ ساقط مف:) أ (.  (3)

 .ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، ق، ك(  (4)

 ] منصرؼ كغير منصرؼ[ ساقط مف:) أ، ب، ج، ق(.   (5)

 في )د، ك(:ألنيما.  (6)

 .209:1ينظر: التخمير  (7)

 ]مف العمؿ التسع[: ساقط مف: ) ط (.   (8)



68 
 

ا، فقصده ليس يككف حاصرن ، كلـ يكجد فيو ما ناب منابيما (1)كالمنصرؼ بما لـ يجتمع فيو عمتاف

 : (2)لو قسميف إلى الحصر، بؿ إلى أفٌ 

ليس ىذا كال ذاؾ  ا:كثالثن  .(4)كىك ذاؾ (منصرؼ)غير ى سمٌ كآخر يي . (3)( كىك ىذاامنصرفن ) ىسمٌ يي 

 .(5)(المعرب بالحركؼك )كى

 .(6)ؼ الباردكمٌ ا بالتٌ تجعؿ التقسيـ حاصرن  كلؾ أفٍ    

    “(8)[دَ مَ حْ أَ بِ  تُ رْ رَ مَ ، نحو: ر  الجَ  ضعِ وْ ي مَ فِ  حُ تَ فْ يَ ،] وَ نويفِ والت   ر  ف الجَ مِ  عَ نِ مُ  (7)يذِ الّ  وَ ىْ وَ ”:  قاؿ   

 الكسر المشترؾ بيف  النصب كالجرّْ  فٌ ؛ ألالجرّْ بحاؿ   الكسر المخصكص، بالجرّْ   أراد : أقكؿ   
 .(10)ما سكاه غير ممنكع منو ؛ألفَّ  فمكٌ تنكيف التٌ  كالتنكيف ،(9)ممنكع منو عمى أصح المذىبيفغير 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ة بمنع الصرؼ. الثانية: مكازنة ىذيف الجمعيف، ككبلىما الجميكر تسعا، كبعضيـ عشرا، أحدىما: ألؼ التأنيث كىي مستقمٌ ىا كعمؿ منع الصرؼ عدٌ   (1)

كىي كما ال نظير لو  في اآلحاد. الثالثة: العدؿ. الرابعة: ككنو صفة في آخره ألؼ كنكف زائدتاف. الخامسة: مكافقة كزف الفعؿ بشركط. السادسة: 

ة؛ لشبيو بياء ة، األلؼ كالنكف الزائدتاف. السابعة: ألؼ اإللحاؽ المقصكرة. الثامنة: تركيب المزج، كيمتنع مع العمميٌ نع مع العمميٌ ما تمبعدىا إنٌ 

 .78:1؛ كىمع اليكامع 507:2؛ كشرح األشمكني 294:2ة بشركط، ينظر: شرح ابف عقيؿ التأنيث. التاسعة: العجمة، كتمنع مع العمميٌ 

 .في ) ط (: قسما  (2)

 .209:1"، ينظر: التخمير" ك" رجؿو "زيدو  كأم: المستكفي الحركات كالتنكيف،   (3)

 .209:1"، ينظر: التخمير" ك" مركافى "أحمدى  ك أم: ما منع مف الجر بالكسرة، كالتنكيف،   (4)

 . 152:1ؿ يككف بالحركات، كاإلعراب بالحركؼ فرع عمييا، ينظر: شرح المفصٌ  أصؿ اإلعراب أفٍ  اعمـ أفٌ    (5)

 ر السالـ، أك أفٌ مف أف يككف تنكينا أك نائبا منابو كما في التثنية كالجمع المذكٌ  التنكيف في تفسير المنصرؼ، أعـٌ  في ىامش ) ب، ك(: أم كىك أفٌ    (6)

   دخكؿ التنكيف في المتصرؼ مصركفا عمى اإلمكاف، أم يدخمو. 

 ]كىك الذم[ ساقط مف األصؿ.   (7)

 ، ك(.ما بيف المعككفيف ساقط مف:)ب، د   (8)

 تي يٍ أى رى "، ك"اتو مى مً سٍ ني مي اءى جى " ة، " حاؿ العممية كعمى مذىب غير األصح ىك أيضا ممنكع، يقاؿ حاؿ العمميٌ اتو مى مً سٍ في ىامش )ب(: كما في "مي    (9)

 نصرؼ لمعممية كالتأنيث.، كىذا التنكيف تنكيف المقابمة، أم لممؤنث فإنو غير م"اتو مى مً سٍ مي بً  تي رٍ رى مى " ، ك"اتو مى مً سٍ مي 

 .209:1ينظر: التخمير    (10)



69 
 

أم:  فمكٌ كتنكيف التٌ  ، الذم منع الكسر المخصكص بحاؿ الجرّْ (االسـ المعربىك) فمعنى التعريؼ

 .(1)الفعؿبو يلشب؛ ا كباألصالةمنيما ممنكع منو قصدن  كؿّّ 

 .(2)(ة التأليؼفرعيٌ (، ك)ة االشتقاؽفرعيٌ )في الفعؿ فرعيتيف:  كذلؾ ألفٌ    

 ا شابواألصؿ، فممٌ  (4)منيما فرع (3)عمة كاحدة أيضا فرعيتيف، إذ فيو عمتاف كؿ كفي ىذا القسـ   

منشأ الثقؿ، ( 6)بعض ما ال يككف في الفعؿ، كىك الكسر كالتنكيف، الذم ىك( 5)الفعؿ كثقؿ منع منو

 .(7)كلـ يمنع عف جميع ما ال يككف فيو؛ ليبقى بينيما فرؽ

 . (8)ةبالتبعيٌ  ب/ – 11/ فقط، كمنع الجر التنكيف المقصكد بالمنع ىك فٌ : إقالكاكبعضيـ    

                                                                                                      "الكاك". لفظ "مع" مكضع  كىؤالء قالكا: منع الجر مع التنكيف أم: آثركا   

 “دَ مَ حْ أَ بِ  تُ رْ رَ ، نحو: مَ ر  الجَ  عِ ضَ وْ ي مَ فِ  حُ تَ فْ يَ : وَ قاؿ”   

 انتيى ينصب في مكضع الجر. أقكؿ: كلـ يقؿ   

النصب عمـ المفعكلية، فيؤكؿ الكبلـ إلى  ب؛ ألفٌ في المعرٌ  كما ىك الٌظاىر مف إطبلؽ النصب   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 78:1؛ كىمع اليكامع 164:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ    (1)

 .315:2؛ كشرح التصريح 206:1 األنصاؼينظر:   (2)

 ك(.ط، عمة[ ساقط مف:)  ] (3)

 .ي(: فرعفي ) أ، ب، ج، د، ق  (4)

 ]منو[ ساقط مف:)د(. (5)

 ]ىك[ ساقط مف:)د(. (6)

 . 317،316:2؛ كشرح التصريح 165:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

ا مف ف الصرؼ ىك ما في االسـ مف الصكت، أخذن كمف ىؤالء العكبرم الذم كاف متأثرا بشيخو ابف الخشاب في ىذه المسألة، كىذا مبني عمى أ (8)

 . 72:1باب ؛ كالمٌ 37،36؛  كأسرار العربية 79:2ريؼ، كىك الصكت الضعيؼ، ينظر: األصكؿ الصٌ 
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 .، كىؿ ىذا إاٌل ىذياففي مكضع الجرّْ  معنى، كيككف مفعكالن 

نٌ  و عف تلتعريا؛ لخمكصو في االسمية ، منصرفن ي القسـ الذم يستكفي كجكه اإلعراب، كالتنكيفمّْ ما سي كا 

 .(2)المبف الخالص الذم أخذ رغكتو (1): في المغةيؼي رً الصَّ ك  شبو الفعؿ،

 .(3)ا بالفعؿلو شبين  ألفَّ ؛ لعدـ خمكصو فييا(؛ غير منصرؼ)كالقسـ الثاني   

 .“(4)[رِ مَ حْ األَ بِ وَ  ،ـْ كُ دِ مَ حْ أَ بِ  تُ رْ رَ نحو: مَ  ـِ الّل  بِ  ؼَ ر  عُ  وْ أَ ]، يؼَ ضِ ا أُ ذَ إِ  ال  إِ  ”:قاؿ

 الجرٌ  عف منع :،أمٍ  مفرغ ظرؼ لقكلو منع، أك يفتح عمى اختبلؼ الفريقيف (5)ىي مستثنى أقكؿ:   

 (6)[كقت اإلضافة ، إالَّ قتو ك  كؿٌ  يفتح في مكضع الجرٌ ك ]ـ، كقت اإلضافة كدخكؿ البٌل  إالَّ  كقتو  كؿٌ 

 .(7)بسببيما كما قاؿ بعضيـ ا النصرافوينجر بالكسر إمَّ  و حينئذو فإنَّ  ،كدخكؿ البلـ

كسقكط الكسرة تابع لسقكطو، كفي الحالتيف ال يتصكر  المقصكد بالمنع ىك التنكيف ا بسبب أفٌ مَّ كا     

 سقكط الكسرة فدخمو مع ككنو غير منصرؼ. سقكطو، فبل يتصكر رفبل يتصكٌ  ،كجكد التنكيف

و تابع التنكيف في ا ألنٌ مٌ كدخكؿ الكسرة ؛ إ، بقي في الحالتيف عمتاف فغير منصرؼ فٍ و إأنٌ  كالحؽُّ    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1)
 
 ق، ك(. ساقط مف: ) أ، ب، ج،[ في المغة] 

(2)
 

  ؼ(.. ر.  )صينظر: لساف العرب، مادة: 

(3)
 

 . 165:1ؿ ا، ينظر: شرح المفصٌ كىك ما يشابو الفعؿ مف كجييف، فمـ يدخمو جر كال تنكيف، كيككف آخره في الجر مفتكحن قاؿ ابف يعيش: 

(4)
 

 بيف المعككفيف ساقط مف:) ب، د(. ما 
(5)

 
 (.، ط]ىي مستثنى[ ساقط مف)ج

(6)
 

 المعككفيف ساقط مف: ) ط (.ما بيف 

(7)
 

جاج، ينظر: ما جاجي كالزٌ اج كالزٌ االسـ الممنكع مف الصرؼ إذا أضيؼ، أك تبع "أؿ" منصرفا مطمقا المبرد كالسيرافي، كابف السرٌ  ىب إلى أفٌ ذ فممٌ 

ىمع اليكامع  ؛671،670:2؛ كارتشاؼ الضرب 87،86:1ؿ ؛كاإليضاح في شرح المفصٌ 167،166:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ  9ينصرؼ كما ال ينصرؼ

  .42:1؛ كشرح األشمكني 77،76:1
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 سمية بدخكؿ أقكل الخكاصلتقكم االا مٌ الكسر، كا   كيف فييما فيسقط فيبقىال يتصكر التنك  ،السقكط

مٌ بالذات في الحا افدخمو مع ككنو ممنكعن  يككف كالفعؿ  ا لئبٌل لتيف، كمع بقاء حكـ عدـ الصرؼ، كا 

فٍ كٌؿ األكقات  عف الجرّْ  عرمي التٌ ف يما فمنصرؼ كدخكؿ الكسر أك لـ تبؽ إحدي ،بقيالـ ت كا 

 .(1)والنصراف

                              ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .87،86:1؛ كشرح التصريح 167،168:1ؿينظر: شرح المفصٌ  (1)
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اب
 
ش
 
ػ  []اإل 

نحو  ،اتِ كَ رَ الحَ بِ  اإم   رِ اآلخِ  ؼِ ّلَ تِ اخْ وَ ]، ؿِ امِ وَ العَ  ؼِ َّل تِ باخْ  ػػػةِ مَ مِ الكَ  ػػػرِ آخِ  ؼُ َّل تِ اخْ  وَ ىُ  ابُ رَ اإلعْ  ”:قاؿ

م  ، وِ دٍ يْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ ا، وَ زيدً  تُ ، ورأيْ  دٌ يْ ي زَ نِ اءَ :جَ   .“انتيى (1)[.وؼِ رُ الحُ ا بِ ا 

جى رى خى  أقكؿ:   
 بلؼاختالعكامؿ أ /  – 12/  اختبلؼ األكؿ كالكسط ،ك بقيد اختبلؼبقيد اآلخر  (2)

سككنو  فإف ،"ؿً جي الرَّ  فى ابنؾ" ك "مً  فً "، ك "مً زيدو  فٍ في: "مً  (فٍ آخر، كاختبلؼ آخر )مً اآلخر بسبب 

 . (3)بالكضع، كفتحو ككسره بمبلقاة الٌساكف

ا"نى "مى  ك"ني قكؿ المستفيـ: "مى ا كخرج بو أيضن    
"ؿه جي رى  (5)اءى ، حيف قاؿ المخبر: "جى (4)ي"نً "مى  

 رأيتي " ك 

فٍ فإنٌ ، "ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى  "،  ك"بلن جي رى  و ليس باختبلؼ العكامؿ؛ بؿ إال أنٌ اآلخر،  كاف فيو اختبلؼ و كا 

 (7)كالميف مف حركؼ المدّْ ]بما يجانسيا ، عمى حركة المسؤكؿ عنو ويريد أف ينبٌ  المستفيـ أفٌ  (6)سببو

 .(8) يقع االشتباه في المسؤكؿ عنو[لئبٌل 

لعدـ االختبلؼ،  قيؿ: إذا كاف اإلعراب اختبلؼ اآلخر، يمـز بناء االسـ في أكؿ التركيب إفٍ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (1)

 ]خرج[ ساقط مف:)ج(.  (2)

 لساكف[ ساقط مف: ) ط(.] ا  (3)

 .74:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 306،305:2ينظر: المقتضب  (4)

ك" ، ني " ، في حكاية النكرة في الكقؼ معربة بالحركؼ كاألسماء الستة، فإنؾ تقكؿ لمف قاؿ: جاءني رجؿ: "مى فٍ أف "مى  كنقؿ السيكطي عف الجكىرم:   (5)

 .127:1ي" ، ينظر: ىمع اليكامع نً برجؿ: "مى ا"، كلمف قاؿ: مررت نى كلمف قاؿ: رأيت رجبل: "مى 

  في ) أ، ب، (: بسبب.   (6)

 ق، ك(.] الميف[ ساقط مف: )أ، ب، ج، د،   (7)

 (. ما بيف المعككفيف ساقط مف:) أ  (8)
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 .*(1)العكامؿ كىك معرب باالتفاؽؿ مف بعض الحركات إلى بعض، كلعدـ انتقاإذا ىك 

إلى سككف  حركة، أك مف  حركة إلىاالختبلؼ مطمؽ االنتقاؿ مف  ألفٌ  ؛وـ عدمقمنا ال نسمٌ    

 بكجكد العامؿ اختبلؼ آخر الكممة العكامؿ في قكة العامؿ كاالختبلؼ بمعنى الكجكد أم:كة، ك حر 

 ؿ التركيب.كالثاني: مكجكد في أكٌ 

 في أكؿ التركيب؛ ألفٌ  (2)ـ عدمو فيوال نسمٌ  االنتقاؿ مف حركة إلى حركة، لكفٍ  كلئف سممنا أفٌ    

حدل (3)مكجكد فيو؛ لحصكؿ إحدل  ة، كالثانيمف الفعؿ، كالقكة القريب أعـٌ  ىذا االنتقاؿ  الحركات كا 

 .(4)بحثو خاصة مفارقة كفيو ؛ ألنٌ العكامؿ فيو، أك نقكؿ عدمو فيو ال يضرٌ 

. (5)بكجييف عف طريؽ الجميكر كعمؿ عدكلو، عراب نفس الحركات كالحركؼمف جعؿ اإل كمنيـ   

 ، بخبلؼتجعؿ دالئؿ المعاني الحركات كالحركؼ أمكر مكجكدة يميؽ بيا أفٍ  ألفٌ  أحدىما:

 .ذىنيٌ  و أمره االختبلؼ فإنَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ىامش ) ك (: فالتعريؼ ليس بجامع العكامؿ.  (1)

   204:1ينظر: التخمير  . 

 (.]فيو[ زيادة في:) د  (2)

 في )ج(: أحد. (3)

 في ىامش )ب( أم: يكجد في بعض أفراد المعرب كال يكجد في البعض اآلخر، كال يمـز مف عدـ الخاصة المفارقة عدـ ذم الخاصة. أم  في قكلو: (4)

يراد باإلعراب المعرب  و االختبلؼ عند ابف الحاجب، كال يجكز أفٍ ألنو خاص مفارقة؛ نظرا ألف اإلعراب نفس االختبلؼ عند أكثر المحققيف، كما ب

لى مف ذكره قيؿ ىذا كما ال و يمـز تكرار بياف المعرب حينئذ إذا تقدـ بيانو، فاألكٍ كما قاؿ الشارح في حاشيتو، أم يكضح حمؿ االختبلؼ عميو؛ ألنٌ 

 يخفى عمى أحد.

 اختمؼ آخره، كقيؿ: أف األصؿ في عبلمات اإلعراب الحركات دكف الحركؼ لثبلثة أكجو:قاؿ اإلعراب ما ، أم: مف النحاة كىك ابف الحاجب (5)

 أحدىما: أف اإلعراب داؿ عمى معنى عارض في الكممة، فكانت عبلمتو حركة عارضة في الكممة، لما بينيما مف التناسب.

 كالثاني: أف الحركة أيسر مف الحرؼ، كىي كافية لمداللة عمى اإلعراب.

 .55،54:1باب ؛ كالمٌ 153،152:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  دالة عمى معنى الكممة البلـز ليا،أف الحرؼ مف جممة الصيغة الالثالث: 
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فجعميـ  مف الحركات كالحركؼ ئناش كاحده  اإلعراب ثبلثة بإجماعيـ، كاالختبلؼ أمره  أفٌ  كالثاني:

كاف إذا  بخبلؼ ماإجماعيـ عمى ككنو ثبلثة، بخبلؼ نفس االختبلؼ، ك  ب / – 12/ اإلعراب 

ببل  (1)الحركؼ  ثبلثةك  كف الحركاتلك  ؛و ال مخالفة فيو لئلجماعنفس الحركات كالحركؼ، فإنٌ 

 .(2)شبية

 الحكاس؟بإحدل  محسكس (4)كىك كيؼلبلختبلؼ،  (3)ال كجكد في الخارج ـ أفٌ نسمٌ  ال أقكؿ:   

مف السككف إلى الضمة،  (5)انتقاؿ ،بؿ ىك أمكر ثبلثة ،االختبلؼ أمر كاحد ا أفٌ ـ أيضن كال نسمٌ    

 .كمف الضمة إلى الفتحة، كمف الفتحة إلى الكسرة

 اوىَ مُ وحَ  وهُ خُ وأَ  وهُ بُ أَ :  يىِ وَ  ،ـِ م  كَ تَ المُ  اءِ يَ  رِ يْ ى غَ لَ إِ ] ةً افَ ضَ مُ ، ةِ ت  الس   اءِ مَ سْ ي األَ فِ  ؾَ لِ ذَ وَ  ”:قاؿ   

  “ (7)[، وكذلؾ البواقييوِ بِ أَ بِ  تُ رْ رَ ومَ  ،اهُ بَ أَ  تُ يْ أْ ورَ ،  وهُ ي أبُ نِ اءَ جَ : (6)، نقوؿ اؿٍ مَ  و،وذُ  وهُ فُ ، وَ  نوهُ ىَ وَ 

    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  ] ثبلثة[ ساقط مف:) ط(. (1)
عمى معنى عارض في الكممة، فكانت عبلمتو  اإلعراب داؿّّ  الحركؼ لثبلثة أكجو: أحدىما: أفٌ  األصؿ في عبلمات اإلعراب الحركات دكف (2)

 الحركة أيسر مف الحرؼ، كىي كافية في الداللة عمى اإلعراب. الثالث: أفٌ  حركة عارضة في الكممة، لما بينيما مف التناسب. كالثاني: أفٌ 

فإف قيؿ: فمـ كانت أربعة، أم في ألقاب البناء كاإلعراب كقاؿ ابف األنبارم:" البلـز ليا. الة عمى معنى الكممة الحرؼ مف جممة الصيغة الدٌ 

ثبلثة أنكاع: الضـ كالفتح كالكسر، فالضـ مف الشفتيف، كالفتح مف أقصى الحمؽ، كالجر مف كسط أنو ليس إال حركة كسككف، فالحركة قيؿ: 

 .  54:1باب ؛ كالمٌ 19،20أسرار العربية  :، ينظرالفـ، كالسككف ىك الرابع
 ]الخارج[ ساقط مف:)ب، ج، د، ق(.  (3)
 في )ج(: فيك.   (4)
 .و(: انتقالفي ) أ، ب، ج، ق، ك (5)
 في األصؿ: نحك. (6)
 ق، ك(. ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف:) ج، (7)
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 .(1)بالحركات تيا إذا انقطعت عف اإلضافة أعربقاؿ مضافة؛ ألنٌ  : أقكؿ

عمى  ةكالتقديريٌ  (2)ةعرب بالحركات المحميٌ عند اإلضافة إلييا، ميا قاؿ: إلى غير ياء المتكمـ؛ ألنَّ    

 (3)ييف.اختبلؼ الرأ

يقكؿ:  ، كأفٍ ةيٌ بى ة مصغرة نحك: أي ا تعرب بالحركات المفظيٌ يألنٌ ؛  ايقكؿ مكبرة أيضن  أفٍ  ككاف عميو    

"، وً ائً بى "أى " ،هي اءى بى " "أى هي اؤي بى إذا كانت جمع تكسير، نحك: "أى ( 4)ةحركات المفظيٌ تعرب بتماـ ال ياألنٌ مفردة؛ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يـ لـ يعيدكا  المحذكؼ ىنا؛ لئبل ا ( إلى ياء المتكمـ كانت بياء ساكنة مخففة، كفي ذلؾ كجياف: أحدىما: أنٌ ا،  كىنن كحمن ا ، ا ، كأخن إذا أضفت ) أبن  (1)

كىذه الحركؼ دكاؿ عمى   المضاؼ ىنا مبنيٌ  يفضي إلى ياء مشددة، قبميا كسرة، مع كثرة استعماؿ ىذه األسماء، فحذفكىا تخفيفا. كالثاني: أفٌ 

 ـي ة مقامو فمـ يجتمعا. كقاؿ ابف ىشاـ: األسماء الستة ترفع بالكاك، كتنصب باأللؼ، كتخفض بالياء كىي " ذك" بمعنى  صاحب، كالفى اإلعراب، كقائم

 ﴿بالحركات نحك قكلو تعالى: أفردت أعربت  ، كيشترط في غير " ذك" أف تككف مضافة ال مفردة، فإفٌ في ، كاليى ـي إذا فارقتو الميـ، كاألب، كاألخ، كالحى 

[، 23] سكرة النساء، مف اآلية  ﴾ژ ژ﴿  [ كقكلو: 78] سكرة يكسؼ، مف اآلية ﴾ ی ی ی ﴿[، كقكلو: 12] سكرة النساء، مف اآلية  ﴾ ک ک

] سكرة القصص، مف اآلية ﴾ۅ ۅ﴿كاشترط في اإلضافة أف تككف لغير الياء، فإف كانت لمياء أعربت بالحركات المقدرة، نحك قكلو تعالى: 

" النقص، أم حذؼ البلـ، فيعرب بالحركات، فً يى مبلزمة اإلضافة بغير البلـ، فبل حاجة إلى اشتراط اإلضافة فييا، كاألفصح في " الٍ [، ك" ذك" 34

 كيجكز النقص في األب، كاألخ، كالحـ، كمنو قكؿ الشاعر: 

   ـٍ مى فما ظى  بوي و أى ابً شى يي  فٍ مى ـ *** كى في الكرى  مّّ دً دل عى تى اقٍ  وً بأبً                    

 " كقكؿ الشاعر:افً " ك" أخى افً كقكؿ بعضيـ في التثنية " أبى 

 ايى تى ايى غى  دً جٍ ي المى ا فً غى مى بى  دٍ ا*** قى اىى بى ا أى بى أى ا كى اىى بى أى  فٌ إً                               

 .51،50:1؛ كشرح ابف عقيؿ 33،32:1؛ كأكضح المسالؾ 94:1باب ينظر: المٌ 

 .124،123:1؛ كىمع اليكامع 39،38:1؛ كشرح األشمكني 153:1ؿ شرح المفصٌ  أم: عند ابف الحاجب، ينظر: (2)

ليو ذىب أبك الحسف األخفش في أحد القكليف، كذىب ذىب البصريكف إلى أنٌ  (3) يا معربة مف مكاف كاحد، كالكاك كاأللؼ كالياء ىي حركؼ إعراب، كا 

ة فييا حركؼ العمٌ  اء في التثنية كالجمع. كقاؿ العكبرم: فذىب سيبكيو إلى أفٌ يا ليست بحركؼ إعراب، كالكاك كاأللؼ كاليفي القكؿ الثاني إلى أنٌ 

إلى أنيا إذا كانت مرفكعة ففييا قمب ببل نقؿ،  ر فييا. كأختمؼ أصحابو في الحركات التي قبمو، فذىب عمي الربعيٌ حركؼ إعراب، كاإلعراب مقدَّ 

ذا كانت مجركرة ففييا نقؿ كقمب، كذىب المازني أفٌ  ؛ كىمع 91،90:1باب ؛ كالمٌ 35:1ه حركؼ ناشئة عف إشباع الحركات، ينظر: األنصاؼ ىذ كا 

  .  125،124،123:1اليكامع 
 (.، ط]المفظية[ ساقط مف:)أ، ب، ج (4)
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ژ ژ  ﴿ككقكلو تعالى: ]،، "اهي كى بى كببعض الحركؼ إذا ثنيت، أك جمعت بالكاك كالنكف، نحك: "أى 

" جمع: يفً بً ك"أى  كف"بي يو" في: "أى بً ك" أى  "كهبي " في: "أى فً يٍ كى بى " ك"أى افً كى بى ، في: "أى و" يٍ كى بى "كأى  (2)[،(1)﴾ڑ ڑ

 .ةالمكبر  ةو مف المفردلكٌنو اعتمد عمى المثاؿ، فإنٌ  "، عمى خبلؼ القياسبه "أى 

 يكتؼ عف قيد اإلضافة بالمثاؿ؟ ـٍ لى  ـى مً قيؿ: فى  فإفٍ    

اإلضافة في جميع  إعرابيا بالحركؼ مخصكص بإضافتيا إلى الضمير، فإفَّ   يتكىـ أفَّ قمنا: لئبٌل    

نَّ  (3) في "ذك" األمثمة إالَّ  في تعقميا  ما أعربت بالحركؼ عند كجكد ىذه القيكد؛ ألفَّ إلى المضمر، كا 

ؿ تعقٌ  تعقؿ األب، يستمـز ؿ الغير، فإفَّ لككنيا مف األمكر اإلضافية يستمـز تعقميا تعقٌ  ؛ ألنياثقبلن 

 – 13/ باالنقبلب، فمك أعربت بالحركات لتضاعػؼ تصمح لئلعراب أكاخرىا حركؼ االبف، مع أفَّ 

 .(4)العمة، كثقؿ الحركة ؿ، كثقؿ حركؼالثقؿ، ثقؿ التعقٌ أ/

إعرابيا نفس  االختبلؼ الناشئ مف الحركؼ، كبعضيـ عمى أفَّ (5)ىكإعرابيا  كالجميكر عمى أفَّ    

إعرابيا بالحركات المفظية المنقكلة عف أعجازىا إلى  عمى أفَّ  (7)اآلخر، كالبعض (6)ىذه الحركؼ

  كمنيـ المفظية كجعؿ ىذه الحركؼ متكالدات باإلشباع]كمنيـ مف جعؿ إعرابيا بالحركات  ،(8)كسطيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .100سكرة يكسؼ، مف اآلية  (1)
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (2)
 ق، ك(. ط، ] إال في "ذك" [ ساقط مف:) أ، ب، ج، (3)
  .29،28:1؛ كشرح األشمكني 156،157:1ؿ شرح المفصٌ  ينظر: (4)
 في ) أ (: نفس ىذا.   (5)
 .76،75:1ؿ اإليضاح في شرح المفصٌ  ، ينظر:كىك ابف الحاجب (6)

 .29:1؛ ك المساعد 836:2ارتشاؼ الضرب  كىك أبك الحسف األخفش، ينظر: (7)

 في )ب(: أكسطيا، كفي )د(: أكاسطيا. (8)
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بالحركات يا معربة إلى سيبكيو أنٌ  مى زً كعي ]، تيفيكالحركؼ المفظ (1)[مف جعؿ إعرابيا بالحركات

ىك األكؿ، كالثاني:  كالحؽُّ  ،(3)﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ كقكلو تعالى:، (2)[التقديرية، كالحركؼ المفظية

 (5).( 4)ا ال يبعد عف الصكاب[]أيضن 

 .“اوىَ مُ وحَ ”:  وقولو   

 .(7)" قريب زكج المرأة، كأبي زكجيا كأخيو"الحَـّ  ؛ ألفٌ (6)إضافة إلى ضمير المؤنث[]   

 تُ ا ، ومررْ مَ يِ يْ مَ كِ  تُ يْ أَ ما ورَ ّلىُ ي كِ نِ اءَ جَ  :وُ حْ ]نَ ، رٍ مَ ضْ ى مُ لَ إِ  افاً ضَ  مُ َّل ي كِ فِ وَ  ”قاؿ:   

 .(8)[“ا.مَ يِ يْ مَ كِ بِ 

و عند اإلضافة ألنٌ ؛(9)إلى مضمرن  باإلضافة. قاؿ: يا ال اتضاح لمعناه إالٌ ألنٌ ؛ اأقكؿ: قاؿ مضافن    

 تي رٍ رى "مى  ك"، ؾى يٍ كى خى  أى بلى كً  تي يٍ أى رى " ك، "ؾى يٍ كى خى  أى بلى ي كً نً اءى جى " نحك: ،اإلى مظير يعرب بالحركات تقديرن 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المعككفيف ساقط مف: ) ط، ق( ما بيف (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، ج، د، ك(. (2)

 .147سكرة البقرة، مف اآلية  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:) أ (. (4)

 جاجيٌ كالزٌ ، يادمٌ باع ما قبؿ اآلخر لآلخر كىك مذىب سيبكيو كالفارسي، كالجميكر مف البصرييف كأصحابنا، كذىب قطرب كالزٌ كىذا المذىب مف إتٌ    (5)

يا معربة بالحركات ىذه الحركؼ ىي نفس اإلعراب نائبة عف الحركات، كذىب المازني كأصحابو إلى أنٌ  مف البصرييف كىشاـ مف الككفييف إلى أفٌ 

كارتشاؼ الضرب  51:1؛ كشرح الجمؿ البف عصفكر46،45:1؛ كاإلنصاؼ203:2التي قبؿ الحركؼ، كالحركؼ إشباع، ينظر: الكتاب 

 .124،123:1؛ كىمع اليكامع 29،28:1؛ كشرح األشمكني 29:1؛ كالمساعد 47،46:1عقيؿ شرح ابف ؛ ك 839،838:1

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:) أ (. (6)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ح .ـ . ا(. (7)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (8)

 ساقط مف: ) أ(. ] قاؿ: إلى مضمر[ (9)
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"ؾً يٍ كى خى  أى بلى كً بً 
(1). 

نٌ      .(2)ب بأعرابوعرى المعنى فأي  و مثنىأعرب ببعض الحركؼ عند اإلضافة إلى مضمر؛ ألنٌ ما كا 

 كأعرب بالحركات عند اإلضافة إلى  في النصب كالجرّْ  "امى يً يٍ مى كً "ك" في الرفع ، امى ىي بلى كً : "كقيؿ   

حقيما كلـ     ( 4)ا عمى االعتباريف"، تقديرن اصى العى مثؿ: " (3)بأعرابو و مفرد المفظ فأعرابألنَّ مظير؛ 

 عند كالحركؼ فرع، فأعرب باألصؿ المظير أصؿ، كالحركات أصؿ، كالمضمر فرع، يعكس؛ ألفَّ 

أمر  يقكل إلى المضمر  و عند اإلضافةألنٌ  ؛كبالفرع عند اإلضافة إلى الفرع ،اإلضافة إلى األصؿ

بخبلؼ ما بإعراب المثنى   فيعرب  إلى المثنى المتصؿ بو ى، كمضاؼو مثنى المعنألنَّ  فيو؛ التثنية

 .(5)ة ألمر التثنية فيو فبل يعرب بإعرابياو ال قكٌ إذا  أضيؼ إلى مظير فإنَّ 

 :ا بكجكهقطعن  ب / – 13/ كىك باطؿ  (6)"ؿ  " مثنى "كي بلى "كً  فَّ كقيؿ: إ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المشيكرة، كبعض العرب يجرييما مع الظاىر مجراىما مع المضمر في اإلعراب فإف أضيفا إلى مظير أجريا باأللؼ في األحكاؿ كميا، ىذه المغة  (1)

 . 136:1ا، ينظر: ىمع اليكامع بالحرفيف، كعزاىا الفراء إلى كنانة، كبعضيـ يجرييا معيا باأللؼ مطمقن 

 .136:1؛ كىمع اليكامع 33:1أم أنيا بمعنى المثنى كلفظيما مفرد ىك مذىب البصرييف، ينظر: شرح األشمكني (2)

ذا  (3) في ىامش )ب( أم: أف األلؼ في "كبل" منقمبة عف كاك أك عف ياء كعمى التقديريف إذا أضيؼ إلى مضمر حكمو حكـ المثنى في اإلعراب كا 

 أضيؼ إلى مظير حكمو حكـ "العصا" ففي أكلو يكتب باأللؼ حالة الرفع كالياء حالة النصب كالجر كالمثنى، كفي القسـ الثاني يكتب أللؼ في

فع كاؿ الثبلثة عمى قكؿ مف قاؿ أف ألفو مبدلة عف الياء فيكتب بالياء كىك األقؿ، كقيؿ ألنو في آخره ألؼ كما في عصا، كيكتب في حالة الر األح

 ألفا كفي حالة النصب كالجر ياء.

 أف بعضيـ يعربيا إعراب المقصكر، كمنو قكؿ الشاعر: :أم

 انى بلى كً  بنا المسيري  جدى  في حيفى ي*** تً يَّ طً إليو مى  دتٍ مى ى عى تى فى ال ـى عٍ نً                                     

 .136:1؛ كىمع اليكامع 33:1ينظر: شرح األشمكني 

جاء عتبار المفظ أكثر، كبو ،اعتبار المفظ كالمعنى؛ ألف حؽ اعتبار المفظ اإلعراب بالحركات، كحؽ اعتبار المعنى اإلعراب بالحركؼ. إال أف ا (4)

 .33:1: شرح األشمكني [، كلـ يقؿ: "آتتا" ، ينظر33] سكرة الكيؼ مف اآلية  ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿قاؿ تعالى:القرآف الكريـ، 

 . 136:1؛ كىمع اليكامع 61،60:1ينظر: كشرح ابف عقيؿ   (5)

 بالحركات عمى كؿ حاؿ،       = المثنى يعرب قكؿ الفراء، ككف "كبل" مثنى "كؿ" كالكؿ مفردة ك"كبل" مثناه سكاء أضيؼ إلى مظير؛ ألفٌ   (6)
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 ا.الكاحد مف المثنى، كىك باطؿ قطعن  أشمميةأحدىا: لزـك 

 ا كليس كذلؾ.كلزكـ إعرابو بالحركؼ مطمقن  (1)]ثانييما[:   

 ي" بمفظ اإلفراد كليس بممتنع.نً اءى جى  فً يٍ مى جي  الرَّ بلى لزكـ امتناع "كً  (2)]ثالثيما[:   

 .لزكـ حفظ صيغة "كؿ" فيو كليس كذلؾ (3)]رابعيما[:   

 إالَّ  يـٌ و معرب ببعض الحركؼ كالمثنى كليس بمثنى المٌ ألنٌ  ؛الثنيفىذا ككاف عميو أف يتعرض    

  (4)يكف يراد بالمثنى ما ىك في صكرة المثنى سكاء كاف مثنى حقيقة أك لـ درج في المثنى، بأفٍ ي فٍ أى 

 فِ ميْ مِ سْ مُ  تُ يْ أَ ، ورَ وفَ مُ مِ سْ ومُ  افِ مَ مِ سْ ي مُ نِ اءَ : جَ وُ حْ ،]نَ حِ ح  صَ المُ  عِ مْ الجَ وَ  ةِ يَ نِ ثْ ي الت  فِ وَ  ”:قاؿ   

 .“(5)[يفَ مِ مِ سْ مُ و  فِ يْ مَ مِ سْ مُ بِ  تُ رْ رَ مَ وَ  ،يفَ مِ مِ سْ ومُ 

لـ فاختبلؼ اآلخر فييما ا الجمع المكسر، كالجمع المؤنث الساكأمٌ  ،جمع المذكر السالـأم  أقكؿ:   

نٌ ك بالحركات،  فمك  ،العبلمةزيادة  ا، كثقؿ معنكين قبلن ا ثمفيي ألفٌ ما لـ يختمؼ آخرىما بالحركات؛ ا 

شطر المثنى كالمجمكع  كالمفردالحركات شطر الحركؼ،  بالحركات لتضاعؼ الثقؿ؛ كألفَّ أعربا 

 .بالكؿّْ  يعرب الشطر بالشطر كالكؿُّ  فالمناسب أفٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .143،142:2ينظر: معاف القرآف لمفراء = 

 زيادة مف المحقؽ. (1)

 محقؽ.زيادة مف ال (2)

 زيادة مف المحقؽ. (3)

 .135:1؛ كىمع اليكامع 28،27:1؛ كشرح األشمكني59،58:1؛ كشرح ابف عقيؿ 158:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:) ب، ج، د، ق، ك(. (5)
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نٌ  يمـز المبس بيف نصبييما في حالة  ،يما لك أعربا بتماـ الحركؼألنٌ ما أعربا ببعض الحركؼ؛ كا 

 .(1)اإلضافة

  حصؿل ؛بالفتح "زيدافى " (2)كفي نصب الجمع " بالكسر،زيدافً " :يعني لك قيؿ في نصب المثنى   

كأما الفرؽ بيف رفعييما ككذا بيف  .الفرؽ ىال يبق (3)اإلضافةب الفرؽ حينئذ بحركة النكف، فسقكطيا

 ، فاختٌص الست ثبلثة إلى المقتضياتالالحركؼ  عتفكزٌ  ،ف بحركة ما قبؿ الكاك كالياءكمفي ،جرييما

النكف في  حى تً كفي  ،ما قبؿ الياء رى سً ككي في الياء،  امىؾ جزآكاشتر  ،كآخر برفع ذاؾ، كاحد برفع ىذا

ا بيف النصب كالجٌر مف مى عمى جرييما لً نصبيما  كحمؿ ،س األمر في التثنيةكً ، كعي الجمع

 .(4)التآخي

يا معربة بالكاك ألنٌ  أ / – 14/ ؛(5)كأخكاتيا (عشريف)لكف كاف عميو أف يذكر ىنا  ىذا كمو ظاىر،

جب لك   )عشرة(؛ جمع كاف )عشركف( مثبلن  إذ لكاه لعدـ المفرد، كليستا إيٌ  لمصحح،ا كالجمع كالياء،

يس الكاحد كل ؽ الجمع  عمى )ثبلثة( مقاديرطبللكجكب  إ عمى أقؿ مف )ثبلثيف(؛ ال يطمؽ أفٍ 

الجمع ال  ف لعدد مخصكص؛ ألفٌ يتعيٌ   ا أالٌ كلكجب أيضن  في مضاعؼ )عشرة(، و نٌص كذلؾ؛ ألنٌ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إعرابيا بحرفيف" األلؼ كالياء"، فاأللؼ لمرفع، كالياء  ا التثنية فإفٌ يعرباف بالحركؼ، كتختمؼ أكاخرىا بيا، فأمٌ  فأما التثنية كجمع السبلمة فإنيما (1)

". كالجمع فً يٍ رى مى ف كالعي يٍ دى يٍ الزٌ بً  تي رٍ رى " ك" مى فً يٍ رى مى كالعي  فً يٍ دى يٍ الزٌ  تي يٍ أى "، ك" رى افً رى مى كالعي  افً دى يٍ ي الزٌ نً اءى ؾ تفتح ما قبؿ الياء، فتقكؿ: " جى أنٌ  لمنصب كالجر، إالٌ 

ؾ تكسر ما قبؿ أنٌ  " كالجر كالنصب بالياء، إالٌ كفى مي مً سٍ كالمي  كفى دي يٍ ي الزٌ نً اءى السالـ إعرابو بحرفيف أيضا، كىما الكاك كالياء، فالرفع بالكاك، نحك قكلؾ: " جى 

 .35،34:1ألشمكني ؛ كشرح ا 162،161:1ؿنية، ينظر: شرح المفصٌ الياء في الجمع، فرقا بينو كبيف التث

 ] كفي نصب الجمع[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 في )ب(: فبسقكطيا عند اإلضافة.  (3)

   . 61،60:1ينظر: شرح ابف عقيؿ   (4)

ممحؽ بجمع المذكر السالـ في  -ف إلى تسعيفكىك ثبلثك  –فعشركف كبابو األعداد.  مع جمع المذكر السالـيذكر  فٍ ؼ، أى أم: كاف عمى المصنّْ  (5)

 .144:1؛ كىمع اليكامع 64:1رفعا، كبالياء جرا كنصبا، ينظر: شرح ابف عقيؿ إعرابو: بالكاك 
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 .(1)فيو، كىكذا في البكاقي نصّّ  وألنٌ  ،ف لعدد مخصكص كليس كذلؾيتعيٌ 

كياء ، ما في آخره كاك كنكف في الرفع، حيقاؿ: أراد بالجمع المصحٌ  أفٍ  كالذم يمكف في تكجييو   

 كا ك لغكين ، أ"مسمميف" ك  (3)امصطمحن  (2)احن ا مصحٌ جمعن كنكف في الجر كالنصب، سكاء كاف 

عرض لباب )عشريف( المصحح، فبل حاجة إلى التٌ  (4))عشريف(  فيي مندرجة تحت عمكـ الجمع 

 كلـ يمثؿ منو.ا مف ىذا الباب أيضن  ؿثٌ لك مي د عمى االنفراد كىذا جيٌ 

 .“ وِ م  حَ ي مَ فِ  رَ د  قُ  وِ ظِ فْ ي لَ فِ  ابُ رَ عْ اإلِ  رُ يَ ظْ يَ  ا الَ مَ وَ  ”: قاؿ   

قدر ، كالثقؿ منو مف التعٌذر  لمانع ،يظير اإلعراب في لفظو رب الذم لـكاالسـ المع أمٍ أقكؿ:    
الٌ  : أم وفي محمّْ  (5)اإلعراب عف اإلعراب ك ىك  المعرب خمكّْ  لـز  في نفس آخر ذلؾ المعرب، كا 

 . (6)اباطؿ قطعن 

نٌ       يّْ المحم عرابفي المعرب عف اإل اإلعراب المحميّْ  تميزيل ؛بما قمنا في نفس آخر ذلؾ المعر كا 

الٌ  ،يككف في نفس آخر ذلؾ المبنيٌ ال  المبنيّْ  في  ا.يككف معربن  يمـز أفٍ  كا 

ذلؾ  في  (7)لتحقؽ اإلعراب المعرب؛  ت في بدؿ المبنيٌ ؾ لك أتي، أنَّ في المبنيّْ  فالمراد بالمحميّْ    

ـى "قى قمت: إذا  مثبلن  رب فيظير فيوالمع  لك ؾ أنَّ  مرفكع المحٌؿ عمى معنى، (8)"ءً الى ؤي ىى ""، كاف ءً الى ؤي ىى  ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .36،35:1ينظر: شرح األشمكني  (1)

 ا[ ساقط مف:) ك(.حن ] مصحٌ   (2)

 ساقط مف: ) ط (.] مصطمحا[  (3)

 ]الجمع[ ساقط مف:) ق(. (4)

 ك(.ط،  ]اإلعراب[ ساقط مف: )ب، ج، د،  (5)

 .162:1ؿينظر: شرح المفصٌ  (6)

 .]اإلعراب[ ساقط مف:)ق(  (7)

          .( طساقط مف:) [ءً الى ؤي ىى   ] (8)
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ـى ا، كقمت: "قى معربن قمت: أكقعت مكقعو  ر في الرفع مقدٌ  ا؛ ال أف"، كاف ذلؾ المعرب مرفكعن ؿي جي الرَّ  ا

الٌ "ءً الى ؤي ىى نفس آخر "  كأفٍ  ؿ الحركاتال يمتنع عف تحمُّ  ب / – 14/ آخره  ألفٌ  ؛يظير أفٍ  لـز ، كا 

عمى  ،ؿّْ المح و مرفكع ، فإنٌ (1)ا"صى عى  هً ذً في: "ىى  ا"صى ا لكجكد اإلعراب في ذاتو، بخبلؼ "عى يككف معربن 

ال  ، لكفٍ ألفان  حركتو كاك  معالقمبت ، " كه صى " عى : إذ أصموفي نفس اآلخر،  ر مقدٌ  الرفع  معنى أفَّ 

فٍ " ،ىمى بٍ حى "عف ظيكر الحركة، ككذا باب  المتناع األلؼ  (2)يظير عف  لـ يكف ألفو منقمبة كا 

 .(3)المتحرؾ فميتأمؿ

 .“ىدَ عْ وسُ  اصً كعَ ”: قاؿ   

 ا.بتماـ الحركات تقديرن  معربه  منصرؼه ؿ : األكٌ أقكؿ    

المتناع ؛ فييما الحركة امتناع ظيكرا، ك تقديرن نصرؼ معرب ببعض الحركات كالثاني غير م   

 (4)األلؼ عنو.

 (5)، االسـ المعرب"لدى عٍ سي " كبمثؿ المنصرؼ، المعرب المقصكر ا" االسـى صن اد بمثؿ: "عى كأر    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 [ ساقط مف: ) ط(.اصى عى  هً ذً في: "ىى ]  (1)

نٌ  (2) ة في الحمؽ، كتحريكيا يمنعيا مف االستطالة يا مدٌ ا" كشبيو ألؼ، كاأللؼ ال تتحرؾ بحركة؛ ألنٌ صى اإلعراب في "عى ما حرؼ قاؿ ابف يعيش: كا 

"،  فٍ في محؿ الحركة، بخبلؼ" مى  ك  بي الكممة غير معربة، بؿ لني  كاالمتداد، كيفضي بيا إلى مخرج الحركة، فككف اإلعراب ال يظير فييا لـ يكف؛ ألفٌ 

ؿ و حرؼ صحيح يمكف تحريكو، ينظر: شرح المفصٌ ر عمى حرؼ اإلعراب منيا؛ ألنَّ اإلعراب ال يتعذٌ  ات، فإفَّ ييما مف المبنيٌ "، كنحك  ـٍ ك" كى 

162:1 . 

، فنقكؿ: في آخره ألفا، كاأللؼ ال تقبؿ الحركة، كال يدخمو التنكيف؛ ألنٌ  فيذا ال يدخمو شيء مف اإلعراب؛ ألفٌ  (3) " و غير منصرؼ؛ ألجؿ التأنيث البلـز

كممة  فٍ إذا لقييا ساكف بعدىا مً  ىذه حبمى كسكرل"، ك"رأيت حبمى كسكرل"، ك"مررت بحبمى كسكرل" فاأللؼ ثابتو عمى كؿ حاؿ ال تحذؼ، إالٌ 

 .163:1ؿ "، ينظر: شرح المفصٌ ؾى نً ل ابٍ رى كٍ " ك" سى ـً كٍ قى ى الٍ مى بٍ أخرل، نحك:" حي 

 .163،162:1 ؿينظر: شرح المفصٌ  (4)

 (. ] المعرب[ ساقط مف: ) ط (5)
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 .    (1)المقصكر الغير المنصرؼ

 “ر  الجَ وَ  عِ فْ الر   يْ تَ الَ ي حَ ي فِ اضِ القَ وَ ”: قاؿ

كسرة     الذم آخره ياء قبميا (2)ي" االسـ المنقكصاضً "القى  :بمثؿ  ، أراد" ياضً القى " كأم ك: أقكؿ   

 ".ىم، ك "العى م"ارً كى "الجى  م" كرً تى شٍ "المي  ك ك

نٌ      نصبو لفظي لخفة الفتحة عمى الياء. في حالتي الرفع كالجر؛ ألفٌ  :ما قاؿكا 

نٌ     نٌ  ؛(4)الرفع كالجرَّ  (3)ما قدر في حالتيكا  ما قدر في ألف نصبو لفظي لخفة الفتحة عمى الياء، كا 

 ي" بالسككف، كبالقاضً  تي رٍ رى ي" ك "مى اضً ي القى نً اءى لثقؿ الضمة كالكسرة عمى الياء، كيقاؿ: "جى  الحالتيف

 (5)" بالفتح.يى اضً القى  تي يٍ أى "رى 

 يو اضً مى  رى يٍ ل غى كى اليى  يفى ازً جى ا يي من كٍ يى فى                   (6)كأما قكلو:   

 .ؿي كَّ غى تى  كالن غي  فَّ يي نٍ ل مً رى ا تى من كٍ يى كى                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

نما لـ يدخمو شيء 71] سكرة الرحمف، اآلية  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿، كمنو قكلو تعالى:كالمقصكر مأخكذ مف القصر: الحبسي  (1) [، أم محبكسات، كا 

ذا صى عى  هً ذً آخره ألفا، كاأللؼ ال تتحرؾ بحركة، فكاف فييا مقدرا، فإذا قمت: في الرفع: " ىى  مف حركات اإلعراب؛ ألفٌ  ا"، ففي األلؼ ضمة منكية كا 

ذا قمصى عى  تي يٍ أى قمت في النصب: " رى   84،83،1باب ا"، ففي األلؼ كسرة منكية، ينظر: المٌ صى عى بً  تي رٍ رى ت في الجر: " مى ا"، ففي األلؼ فتحة منكية، كا 

 .162:1ؿكشرح المفصٌ 

نما سمّْ  (2) ي منقكصا؛ ألنو نقص شيئيف: حركة كحرفا، فالحركة ىي الضمة أك الكسرة فيذا يدخمو النصب كحده مع التنكيف، كال يدخمو رفع كال جر، كا 

 .163:1ؿ ذفت اللتقاء الساكنيف، ينظر: شرح المفصٌ حذفت لمثقؿ، كالحرؼ ىك الياء، ح

 في ) ط ،ق، ك(: الحالتيف.  (3)

 ]الرفع كالجر[ ساقط مف:) ط، ق، ك(. (4)

 .45،44:1؛ كشرح األشمكني 184،183:4ينظر: الكتاب  (5)

 .140:1البيت مف البحر:) الطكيؿ(، كىك لجرير، مذككر في ديكانو  (6)

 بصفات غريبة كىـ ال يعرفكنو.         = الغكؿ: كؿ ما يغتاؿ اإلنساف أك ييمكو، كقد كصفو العربالمغة: يجازيف: يكافئف. غير ماض: غير نافذ. 
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 بكسر الياء.

 (1)كقكؿ آخر:   

 ا يى تً جى يٍ بى ا كى يى نٍ الدُّ بً  بي ىى ذٍ تى  ادي كى تى                        

  احي حٌ سي  كسً العي  اشً بى كً كى  يه الً كى مى                                            

 انكسار الكزف. (2)ارتكبو لتعذر ؛الياء، فشاذه  بضْـّ  

 طً عٍ أى  (3)س[كٍ قى الٍ  دً سً فٍ تي  ا الى يى ني سى حٍ تى  تى سٍ لى  فٍ ا مى يى  سً كٍ القى  مى ارً بى  ايى ”] :سككف الياء في قكليـ  كما أفٌ 

“اييى انً بى  ارى الدَّ  ؿً زً نٍ اا كى ييى ارً بى  سى كٍ القى 
لكثرة  ؛لسانيـ سككف الياء ، كالقياس الفتح  جرل عمى، شاذه (4)

 .لككنو مثبلن  أ / -  15/ استعمالو 

                                ***** 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نت.ؿ: أم: تتغكؿ، كتغكلت الغكؿ: تمكٌ تغكٌ = 

؛ كخزانة 44:1؛ كشرح األشمكنيؿ(. ك.  )غ:كلساف العرب، مادة ؛483:5ؿ؛ كشرح المفصٌ 159:3كالخصائص ؛314:3مف شكاىد: الكتابكىك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                            357:8األدب 

 لضركرة شعرية، كالقياس: حذؼ الياء.(، بكسرة ظاىرة عمى الياء؛ كذلؾ يو اضً االسـ المنقكص)مى  الشاىد فيو: )غير ماضي(، حيث جرٌ 

 البيت مف البحر:) البسيط(، كىك مجيكؿ القائؿ.  (1)

 المغة: العكس: ضرب مف الغنـ، مفردىا: عكسي كىي كباش بيض. سحاح: سماف، مفرده: ساحة، كساح.

  مادة: )ث . ؼ .ا(.؛ كلساف العرب، 482:5ؿ ؛ كشرح المفصٌ 509ؿ ؛ كالمفصٌ 182:3كىك مف شكاىد: شرح شافية ابف الحاجب 

 نيا ضركرة، كالقياس تسكينيا.الياء كنكٌ  (، حيث ضَـّ يه الً كى الشاىد فيو: ) مى 

 في ) ق (: بعذر. (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، ج، د، ق، ك(. (3)

 .247:1؛ كالمستقصي 19:2ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، يقاؿ في االستعانة باألمكر بأىؿ الحذؽ كالخبرة كالميارة.، ينظر: مجمع األمثاؿ  (4)
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                                 [  
 
 امل

 
ً 
 
ُ 

 
 ي   ٕع

 
 ٍ انص
 
 [ف  ش

، عُ مْ والجَ  ؿُ دْ ، والعَ ؼُ صْ ، والوَ ؿِ عْ الفِ  فُ زْ وَ ، وَ نيثُ أْ ة، والتّ ي  مِ مَ : ]العَ ةٌ عَ سْ تِ  الصرؼِ  عِ نْ مَ  ابُ بَ سْ أَ وَ ” قاؿ:

 “ (1)أللفي التأنيث[ المضارعتافِ  وفُ والن   ؼُ لِ ة، واألَ مَ جْ ، والعُ يبُ كِ رْ والت  

يمتنع االسـ عف الصرؼ  ،(3)ر كاحد منيااأك بتكر  اثنيف منيا، (2)األسباب التي بكجكد : أقكؿ   

 :مثؿ (5)ألؼ التأنيث في منيا شبو ككاحده  متف،كر في التسعة منيا ما ذي كقيؿ: أحد عشرة،  (4)تسعة

ذا  ك" أرطاة "  ،لمجنس (7)" ىطى رٍ أى "  :يقاؿ ،متأنيثال ل،  "ٍر فى عٍ جى "  بلئللحاؽ  وألف( 6)"ىطى رٍ أى " لمكاحد، كا 

 حينئذ؛ ألفٌ  كعدـ قبكؿ التاءالتأنيث في الزيادة  بألؼلفو و أامتنع عف الصرؼ: لشب ،بو رجؿه  يمّْ سي 

 بعدر كّْ ني  ما إذاو فإنٌ  د التنكير،بع "رى مى حٍ "أى  : مثؿ األصؿ في  مراعاة رخى ، كاآلالتصرؼ التسمية تمنع

غير  ،و كاف قبؿ التسميةا إلى أنٌ نظرن  (8)سيبكيو بو شخص، يبقى غير منصرؼ عمى رأم يمّْ ما سي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:)ج، د، ق، ك(. (1)

 .في ) ط(: بكجكدىا (2)

 اقط مف: ) ط (.] منيا[ س (3)

مدخكليا فرع مف جيتيف : التأنيث  ألؼ التأنيث كىي مستقمة بمنع الصرؼ؛ ألفٌ ا، كزادىا ك بعضيـ عشرن ا، كعمؿ منع الصرؼ عدىا الجميكر تسعن  (4)

 .78:1؛ كىمع اليكامع 167:1ؿ شرح المفصٌ  ينظر  ،كلزكمو

 ] في[ ساقط مف: ) أ، ب، ق(. (5)

 ط (.. ر. بغ بكرقيا أساقي المبف فيطيب طعـ المبف فييا، ينظر: لساف العرب، مادة) أطاة: كرؽ شجرىا يدى: شجر ينبت بالرمؿ، كاألرٍ طى األرٍ   (6)

ك: "ىذا فأما في نحك: أرطى" فاأللؼ الزائدة لئللحاؽ، كما أشبو ذلؾ مف األسماء المذكرة التي في آخرىا ألؼ زائدة، فيي تنصرؼ في النكرة ،  نح (7)

ألفو بألؼ التأنيث،  وً بى يت بو رجبل، لـ ينصرؼ لمتعريؼ كشى سمٌ  ى"، فتنكينو دليؿ عمى تذكيره كصرفو، فإفٍ ك" مررت بأرطن ى"، ى"، ك" رأيت أرطن طن رٍ أى 

نٌ مف حيث إنٌ  " مف غير تنكيف، ببلن قٍ ى مي العممية تحظر الزيادة، كما تحظر النقص، فتقكؿ: " ىذا أرطى  يا ال تدخؿ عمييا تاء التأنيث؛ ألفٌ يا زائدة، كا 

 .864:2؛ كارتشاؼ الضرب 129:1 ؿكشرح المفصٌ ينظر: 

ؼ عف الخميؿ كيكنس كأبي الخطاب األخفش كعيسى بف عمر، كصنَّ  خذط عمـ النحك، أعمر بف عثماف بف قنبر الحارثي، إماـ النحاة كأكؿ مف بسٌ  (8)

 .584:2؛ كمعجـ المؤلفيف81:5؛ كاألعبلـ 277:2؛ كشذرات الذىب229:2ق، ينظر: بغية الكعاة 180كتاب اسمو: الكتاب، ت: 



86 
 

 ضاد العقمية لما بينيما مف التَّ العمميٌ  ة بعركضكقد زالت الكصفيَّ  ،ة، ككزف الفعؿلمكصفيَّ منصرؼ 

 . (1)زكاؿ مضادة، عاد حكـ الكصؼ برى كّْ ني   فإذا

ا امتناعو إمٌ  عف الصرؼ فسبب ا امتنعم كؿٌ أم  ، كالتركيب الحكاية ،اثناف: كقاؿ بعضيـ   

مٌ   .ا التركيبالحكاية، كا 

" ككجو الحكاية رمى حٍ أى " ك"،أك الكصؼ  يزيد" كالعممية سكاء قارف  ،ففي كزف الفعؿ :ا الحكايةإمٌ    

 .(2)التنكيف، كبعدىا يبقى ذلؾ الحكـ، ال يقبؿ الكسر ك ة  فعبلن و كاف قبؿ العمميٌ ألنٌ  ؿ ظاىر؛في األكٌ 

فٍ اة ، حتى يحكى عمى الحالة الفعميَّ  وتيٌ كصفو لـ يسبؽ ألنَّ ؛ فمشكؿه  : انيا الثٌ مٌ كأ      ألكلى، كا 

إذا كاف في  وفكذا ال يدخبلن ا دخمو الكسر كالتنكيف، مى لك كاف في الفعؿ، لى  ذلؾ الكزف، احتيؿ بأفَّ 

 .(5) ببل خبلؼ و منصرؼه االحتياؿ مع أنٌ  بعيف ذلؾ  ةالجنسيٌ (4)حاؿ(3) "ؿو كى فٍ أى " عدـ صرؼ دَّ االسـ كري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .101:2 الكتاب: ينظر  (1)

يككف في األفعاؿ كاألسماء، إال أنو في  بٌ رٍ كضى  ".بى كرً " ك" ضي بى رً ، نحك" ضي ال يكجد في األسماء كزف الفعؿ عمى ثبلثة أضرب: كزف يخص الفعؿ، (2)

"، ك" ـى مً "، ك" عى بى رى ى نحك:  "ضى خر، كذلؾ بأف يسمٌ يككف فييما مف غير غمبة ألحدىما عمى اآل بٌ رٍ كضى "، دعو يٍ " ك" أى ؿو كى نحك: " أفٍ  األفعاؿ أغمب،

"، ؿه بى " في األفعاؿ مف األسماء " جى بى رى كاف أك نكرة؛ ألنو يكثر في االسماء كثرتو في األفعاؿ مف غير غمبة. فنظير" ضى ؼ" فإنو منصرؼ، معرفة ظري 

  .306،305:2؛ كشرح ابف عقيؿ 170،169:1ؿ "  ينظر: شرح المفصٌ ـه مى ك" قى 

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؼ . ؾ. ؿ(.  "أفكؿ"، ىك السحاب األبيض كالرعدة، (3)

 (: حالة. في )ج (4)

حاة، الخميؿ كسيبكيو كاألخفش كالمبرد، كغيرىـ مف النٌ  كحاة ؿ: كىك الذم عميو جماىير النٌ ة في منع الصرؼ مسمكاف، األكٌ لمنحاة في تقرير العمٌ   (5)

مدار األمر في ما ال ينصرؼ عمى حرفيف  ما امتنع صرفو لمشابيتو لمفعؿ، كالثاني ذكره الخكارزمي أفٌ االسـ إنّْ  كىذا ما اختاره الزمخشرم، أفٌ 

تككف حكاية  الحكاية ال يخمك حاليا مف أفٍ  فيي فاسدة؛ ألفٌ  "الحكاية"ا فأمَّ  الحكاية كالتركيب  ىذا ما ذكره " الخكارزمي مف  "الحكاية" ك " التركيب"،

فٍ كانت حك لمجممة في الفعؿ مع فاعمو، أك تككف حكاية لممفرد لمفعؿ دكف فاعمو، فإفٍ  كانت حكاية  اية لمجممة فميس مف ىذا الباب في شيء، كا 

و أردت بو أنٌ  نقكؿ ما نريد بالتركيب الذم زعمت ككنو مؤثرا في منعو الصرؼ، فإفٍ  ضا؛ ألفٌ ا التركيب فيك فاسد أيلممفرد فيك فاسد مف أمريف. كأمٌ 

فٍ و ىك مقصكد النٌ د كلكنٌ التنكيف فيذا جيٌ ك  تاف فرعيتاف مف العمؿ األخرل  امتنع منو الجرّْ متى كاف في االسـ عمٌ    =أردت مف  حاة مف غير زيادة، كا 
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فيو  " فإفٌ افى رى مٍ "عي  كة مع التأنيث ك و فيو تركيب العمميٌ " فإنٌ بى نى يٍ "زى  ك ا التركيب ففي البكاقيمٌ كأ

 .(1)كف كىكذا األلؼ كالنٌ  ب/ – 15/ة مع تركيب العمميٌ 

 األصؿ كمراعاة، اتسامحن ؼ التأنيث راجع إلى ألؼ التأنيث شبو أل فإفَّ ، (2)يا تسعةأنٌ  الحؽُّ ك    

 انفرادها عمى ت مثؿ ىذيف سببن في األصؿ، كلك عدد يككف شرطو أفٍ  إلى الكصؼ، فإفَّ  راجعة

حتى يككف  انفراده،ا عمى سببن  اديؿ"نى " قى  ب (4)اعمى تقدير ككنو أعجمين  (3)"اكيؿى رى شبو "سى  تعدَّ  لمزمؾ أفٍ 

  األسباب اثنى عشر.

 ؛(6)ا بطبلف الطردمٌ لعكس، أرد كافباطؿ الطٌ  التركيب امٌ ، كأ(5)فقد عرفت ما فييا الحكايةا مٌ كأ   

 فإفَّ  (7)" افى مى دٍ نى "  كمذككر، كال امتناع  فيو عف الصرؼ  ا بالمعنى الفي بعض األسماء تركيبن  فؤلفَّ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ما اسمية تركيبا إذ ال شبو بينو كبيف الفعؿ، ينظر: الكتاب شبو في شيء، إنٌ حاة سمكىا تشبييا فميس مف الالنٌ  تيف، خبل أفٌ حصكؿ ىاتيف العمٌ  دَّ =  البي 

 .10:3؛ كالمساعد 857:2؛ كارتشاؼ الضرب210:1؛ كالتخمير194:3

؛ 169:1ؿة، ينظر: شرح المفصٌ فيو تركيب العجمة مع العمميٌ  ، ك"إبراىيـ" فإفٌ ة مع التركيب المفظيٌ فيو تركيب العمميٌ  "طمحة"، فإفٌ  ككمف ذلؾ،  (1)

 .108 -104: 1كىمع اليكامع 

 يا أحد عشر، فأجاب بقكلو: "فإفٌ و قد سبؽ أنٌ يا تسعة"، مع أنٌ أنٌ  و قيؿ: كيؼ تقكؿ "كالحؽٌ الممتنعة عف الصرؼ بالتركيب، كأنٌ : أم في ىامش)ب(  (2)

 شبو ألؼ التأنيث راجع إلى ألؼ الػتأنيث تسامحا".

كقع في كبلـ العرب، فكافؽ بناؤه بناء ما ال ينصرؼ في معرفة كال نكرة كىك "قناديؿ"ك "دنانير"  ف أعجميٌ " فيك عند سيبكيو كالنحكيييؿى اكً رى ا "سى أمٌ  (3)

؛ كشرح 219:1؛ كالتخمير229:3كرة إذا جعمو اسما مفردا، ينظر: الكتاب بعض العرب يصرفو في النٌ  "، كأفٌ ةو الى كى رٍ كمنيـ مف يجعمو، جمع" سً 

    .80:1كىمع اليكامع ؛ 855:2ؿ، كارتشاؼ الضربالمفصٌ 

 في) أ (: ثبلثة عشر. (4)

 مف الركاكة كعدـ االستقامة.في ىامش ) ب (: أم  (5)

 في) أ، ب، د، ك(: طرده. (6)

البلـز كىك المعاشر، يقاؿ: رجؿ ندماف، أم: نديـ، كامرأة ندمانة، أم: نديمة،  "ـدماف المنصرؼ ىك المشتؽ مف "نداعمـ أف النأم: في ىامش) ب(  (7)

 ="عطشى" كجمع األكؿ: "ندامة"، كالثاني: "ندامي"   ك"عطشاف"، كىك مؤنثو ندمى،  كو غير منصرؼ اتفاقا، ـ" بالكسر، فإنٌ دً يعني ظريفة، ال مف "نى 



88 
 

بعض األسماء  ا بطبلف عكسو فؤلفَّ منصرؼ، كأمَّ  وكف مع أنَّ مع األلؼ كالنُّ  (1)فيو تركيب الكصفية

ا ا تامن التركيب الذم يككف أحد السببيف أك سببن  مع أفَّ ( 2)"دى اجً سى "مى  كممتنع مع عدـ التركيب فيو، 

مسمكعة كتركيب بعض األسماء   ة، يككف أجزاؤه  مرئيا لفظيان ي أف يككف تركيبن ينبغ الصرؼلمنع 

  . (3)مييمع البعض تركيب تخي

 انتيى. “ةالعمميّ ”: قاؿ   

لحقيقة  "، أكةى امى سى "أي  ك" ،أك لحقيقة األعياف افى رى مٍ عي " ك ا لمعيفمٌ أقكؿ :أم ككف االسـ عممان ،إ   

   ىكنَّ يل (5)ليككف كناية و كضعفإنٌ ، "ةنى بلى "في  ك أك لمعمـ"، فٍ بلى عٍ "في  ك أك لممكزكف ،(4)"افى حى بٍ "سي  كالمعنى 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 96:1؛ كىمع اليكامع 856:2؛ كارتشاؼ الضرب335:3ينظر: المقتضب   =

 أ، ق (: الكصؼ.في )  (1)

" بو مي كٍ ، ك" أى بو مٍ و جمع مرتيف، نحك:" كى ه، صار كأنٌ ر عمى حدٌ لما كاف ىذا الجمع الذم ينتيي إليو الجمكع، كال نظير لو في اآلحاد، مكسَّ  (2)

"مساجد" لـ  ب كالنحكيكف إذا سمكا رجبلن ة، كقامت مقاـ عمتيف كما في ألؼ التأنيث. " ، ككررت العمٌ طى اىً رى " ك" أى طو ىي رٍ "، ك" أى  طو ىٍ " رى ك بى الً أكى ك"ى 

؛كارتشاؼ 178،179:1ؿ؛ كشرح المفصٌ 355:1بو رجبل صرفو، ينظر:معاني القرآف لؤلخفش يصرفكه معرفة كال نكرة إال األخفش إذا سميٌ 

 .  80:1؛ كىمع اليكامع 853:2الضرب

 قكا بقكلو:يـ أجازكا بو منع الصرؼ كتعمٌ د الككفييف، فإنٌ إال عن أم: السبب الكاحد مف ىذه األسباب التسعة ال يمنع الصرؼ ، الميـٌ  (3)

                                                                                                                                   عً و كاألقرى ينى يى عي  فى يٍ بى  ي*** دً بً العى  بى يٍ نى ي كى بً يٍ أتجعؿ نى                      

 في مجمع مرداسى  *** يفكقافً كال حباسه  صفه كما كاف حً                      

 .223،222:1ينظر: التخمير:

 ة، كيستعمؿ مضافا غالبا كيككف عمما منقطعا عف اإلضافة نادرا، كمنو قكؿ الشاعر:نصرؼ لمعمميٌ فيك عمـ غير مأم: في ىامش) ب(  (4)

 . ري اخً فى الٍ  ةً مى قى مٍ عى  فٍ مً  افى حى بٍ *** سي  هي ري خٍ ي فى نً اءى ا جى مَّ لى  تي مٍ قي  دٍ قى                      

  ] ليككف كناية[ ساقط مف: ) أ، ب، ج، د، ق، ك(. (5)
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"رى حى "سى  كعبلـ ،أك لحقيقة كقت خاص ـ األفيك عمي ساء، بو عف أعبلـ النٌ 
مف  : كؿّّ (2)"ةى يى نٍ ك" قي  ،(1)

 في عدـ الصرؼ. أصناؼ العمـ المذككر معتبر

 انتيى “ يثُ نِ أْ الت  وَ ”قاؿ : 

 ة ؛ألفَّ و الـز بالعمميٌ " فإنَّ ةحى مٍ طى " كك  الكضع.و الـز ب، فإنَّ ى"مى بٍ "حي  كا ـز لفظن : أم التأنيث البٌل أقكؿ   

، بمقارنة العمميٌ فإنٌ  " بى نى يٍ زى "  (3)أك معنى كتأنيثالتسمية تمنع التصرؼ،  نا التأنيث قٌيدك  ةو الـز

،"يحو رً جى  ةو أى رى امٍ "  ك "ةه بى ارً ضى " كثة فات المؤنٌ الصٌ  تٍ فى رً صي   كليذا ـز ،االعتداد بغير البٌل  لعدـبالبلـز 
 مع 

  أ /  -  16/ .(4)التأنيث كالكصؼكجكد 

 “ؼُ صْ الوَ وَ  ”قاؿ:    

"رى مى حٍ أى  "ك، كىك ما يدلؾ عمى ذات مبيمة باعتبار معنى معيف :يأم الكصؼ الكضع :أقكؿ   
(5)، 

 معناه شيء لو الحمرة.

يقاؿ: و كصؼ نحكم الزمٌي، ال ، فإنٌ "مثثي " باب ، كبمنزلتو فيو :زميالنحكم البٌل  (6)]الكصؼ[ ك   

 .(7)زمٌي كالعدؿ التحقيقيٌ رفو ممتنع لمكصؼ البٌل "، كصثبلثي  اؿه جى رً "، بؿ "اؿي جى رً  ثي بلى ثى "

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـ، أك يككف كفيو األلؼ كالبٌل  و إذا كاف مجركرا أك مرفكعا أك منصكبا غير ظرؼ لـ يكف معرفة إالٌ " ظرفا؛ ألنٌ رى حى ؼ "سى قاؿ سيبكيو كما ترككا صر  (1)

 .384:1نكرة إذا أخرجتا منو، فمما صار معرفة في الظركؼ بغير ألؼ كالـ خالؼ التعريؼ، فصار معدكال كما في" أخر"، ينظر: الكتاب 

 لساف العرب، مادة: ) ؽ، ف، ت(.عمـ لساعة معينو، ينظر:  (2)

 ساقط مف: ) ط (. []كتأنيث (3)

 .108:1ينظر: ىمع اليكامع  (4)

 .193:3قاؿ سيبكيو: اعمـ أف أفعؿ إذا كانت صفة لـ ينصرؼ في معرفة كال نكرة؛ كذلؾ ألنيا أشبيت األفعاؿ، ينظر: الكتاب (5)

 زيادة مف المحقؽ. (6)

 = "، كما الكصؼ فيثي بلى ثى  اؿه جى ي رً نً اءى يجرم عمى المكصكؼ، كيطابقو في األشياء العشرة، نحك: "جى و ا؛ فؤلنٌ ا نحكين ا ككنو كصفن في ىامش) ب( : أمٌ  (7)
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 " مع تحقيؽعو بى رٍ أى  ةو كى سٍ نً بً  تي رٍ رى مى " في، " عه بى رٍ أى " فبل اعتداد بو ،كلذا صرؼ يٌ كأما الكصؼ العارض   

 . (1)الكصؼ العارضي ككزف الفعؿ

عمى عدـ االعتداد  ال ينيض دليبلن  " في: " مررت بنسكة أربع"عو بى رٍ أى " صرؼي   قاؿ نجـ األئمة:   

 يككف صرفو بناء عمى افتقاد شرط كزف الفعؿ. فٍ بالكصؼ العارضي ،لجكاز أى 

 . ةو عى بى رٍ أى  اؿو جى رً بً  تي رٍ رى يقاؿ: مى  يقبميا؛ ألنو ال يقبؿ التاء المتحركة كىك شرطو أفٍ  فإفَّ    

 بسمطافو  بؿ لمتذكير لـ يأتً التاء ليست عبلمتو لمتأنيث  إلى أف االشرط مستندن  كمف منع افتقاد   

سكاء زيدت لمتذكير أك  ( مف خكاص االسـىاءن )التاء المتحركة التي يكقؼ عمييا  مبيف؛ ألفٌ 

 (2)لمتأنيث.

 انتيى . “ ؿِ عْ الفِ  فُ زْ وَ وَ  ”:قاؿ

 عف أك شٌمر"" ك منقكالن عف الفعؿ، و كال يكجد في االسـ إالٌ ،الذم يخصٌ  (3): أم كزف الفعؿأقكؿ   

  الفعؿ أربعة في ، فإنو في الفعؿ أكثر منو في االسـ؛ ألفٌ "ؿٍ عى فٍ أى " كبو أك يغمً  ،*(4)"ـقَّ بى " ك األعجميٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا عدـ ككنو ا، كأمٌ أك مبتدأ، أك خبرا، أك غيرىا، بؿ يجرم عمى المكصكؼ دائمن   ،أك مفعكال،و ال يقع فاعبلن ا؛ فؤلنٌ ا ككنو الزمن ىذا، كأمٌ  حك إالٌ عمـ النٌ  = 

ؿ ف، أم: بؿ يدؿ عمى معنى فقط، أم معنى عاـ، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ و ال يدؿ عمى ذات مبيمة باعتبار معنى معيٌ ا؛ فؤلنٌ كصؼ كضعين 

88،87:1. 

 .174،173:1ؿشرح المفصٌ ؛ ك 220:1ينظر: التخمير:  (1)

  .127:1ينظر: شرح الرضى عمى الكافية  (2)

ؿ كزف الفعؿ فيك مف األسباب المانعة لمصرؼ، كىك فرع؛ ألف البناء لمفعؿ، إذ كاف يخصو، أك يغمب عميو، فكاف أكلى بو، ينظر: شرح المفصٌ  (3)

 .297،296:2؛ كشرح ابف عقيؿ 169:1

 "بى   (4)
 .1460:2ؼ بو ما جاء عمى ىذا المثاؿ مسمى بو، ينظر: شرح الكافية الشافية ؿ كصر عَّ ـ" فأتبتو أبك الحسف في مفردات األسماء، ككزنو فى قَّ

 .)كىك صبغ معركؼ كىك العندـ؛ ينظر: لساف العرب، مادة: ) ب، ؽ، ـ    
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" ؿي عى فٍ يى  ؿى عً " ك "فى ؿي عى فٍ يى  ؿى عى أصناؼ في ىذا الكزف ماضي األفعاؿ، كصيغة المتكمـ كحده مف بابي "فى 

حدل صيغتي التعجب  .(1)كا 

، فيك في الفعؿ  (4)، كالجامد(3)كالصفة المشبية (2)كفي االسـ ثبلثة أصناؼ: أفعؿ التفضيؿ،   

 .(5)احتماؿ العكس كما قاؿ بعضيـأكثر منو في االسـ فسقط 

  في الفعؿ أكثر منو في االسـ "فاعؿى " وإذا سٌمي بو رجؿ؛ ألنٌ  "ؿى ابً قى "لكف يرد عميو عدـ صرؼ    

 .(6)عي العكسة في الفعؿ كيدٌ نع األكثريٌ تمت أفٍ  إالٌ  يـٌ منصرؼ، المَّ  حينئذو و المذىب أنٌ  مع أفَّ 

كزيادة  كاف في أٌكلو زيادة كأبو  اختٌص  ب / – 16/ كزف الفعؿ إذا ما يؤثرإنٌ  قاؿ المتقدمكف:   

 بو يإذا سمٌ " ؿى اتى قى "نحك:  دي رً ، فحينئذ ال يى اا في الفعؿ أك مغمكبن الفعؿ غير قابؿ لمتاء سكاء كاف غالبن 

  لعدـ االختصاص كعدـ الزيادة، في أٌكلو. "رجؿ"

بو أك غمب فيو  نع عف الٌصرؼ، سكاء اختصَّ ا يم: ما نقؿ عف الفعؿ كجعؿ عممن (7)قاؿ بعضيـ   

 يقرب مف  (8)عف الصرؼ، كىذا بو بو رجؿ امتنع ي" إذا سمّْ بى رى ضى فى "ال،  كٍ أك كاف في أٌكلو زيادة أى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .171،170:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 220:1ينظر: التخمير:  (1)

 ."أبيض" ك" أحمر" كأم:   (2)

 "أحكؿ". ك أم:  (3)

 كى فٍ "أى  ك  (4)
 " كنحكىما.بو نى رٍ " ك" أى ؿو

 .91،90:1ؿ كىك قكؿ ابف الحاجب، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ   (5)

 .172:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)

 ي بشيء مف ذلؾ، كاحتج بقكؿ الشاعر:مٌ كىك عيسى بف عمر النحكم، فقد ذىب إلى منع صرؼ ما سي   (7)

 تعرفكني مامةى العً  ضعً ا *** متى أى ايى نى الثَّ  عي بٌل  كطى بلى جى  ا ابفي أنى           

 .98:1؛ كىمع اليكامع 173،172:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 207:3ينظر: الكتاب 

 ] ىذا[ ساقط مف) ك(. (8)
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 .(1)مذىب الحكاية

 .“العدؿ”قاؿ : 

ككف عمى تمؾ ت األصؿ أفٍ  أخرل، مع أفٌ  ىيئة أقكؿ : أم انتقاؿ مادة االسـ عف الييئة إلى   

  ، كبقيد العناية(2)إلييا عنيا، كالييئة األخرل منتقؿ ؿقى ة، كالييئة األصمية منتى بمنقمالييئة، فالمادة 

يككف عمى  أفٍ  ىذيف البابيف مثؿ في األصؿ و ليسألنٌ "؛ فً بلى جي رى " ك "ؿو يٍ جى ري " خرج مف التعريؼ مثؿ:

 ك "ثبلثي  " بخبلؼة، يالمستفادة مف الييئة العارضالمعنى  و حينئذ يختؿُّ ألنٌ  ؛ةالييئة األصميٌ 

 . (3)ة لـ يختؿ المعنىيما لك كانا عمى الييئة األصميٌ فإنٌ  ؛"رى مى عي "

، ككذلؾ إذا كاف المعنى تقسيـ المكصكؼ عمى العدد المخصكص "،ثي بلى ثى  اؿي جى رً  نياءى جى "فإف قيؿ: 

"رً مى عي " ك "رو امى عى " بالتسمية ككذلؾ ، (4)"ةن ثى بلى ثى  ةن ثى بلى ثى  اؿه جى رً  نياءى جى قيؿ: "
بيف كال تفاكت في المعنى  ،(5)

 ثـ العدؿ قسماف:المعدكؿ  كالمعدكؿ عنو، 

ى انتقاؿ المادة عم يدؿ يكجد بدكف مبلحظة عدـ الصرؼ، بدكف عمتيف دليؿه  كىك أفٍ  : تحقيقي   

 .ىيئة إلى أخرل مف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .173:1ؿ؛ كشرح المفصٌ 207:3ينظر: الكتاب ا، اىى نى رٍ قى  ابى "، ك" شى  هي ري حٍ نى  ؽى رى ي بيا، نحك:" بى أم الجمؿ تحكى إذا سمٌ  (1)

ما يككف في المفظ، فمذلؾ ا، كالمراد غيره، كال يككف العدؿ في المعنى، إنٌ ا، ثـ تعدؿ عنو إلى لفظ آخر، فيككف المسمكع لفظن تريد لفظن  العدؿ ىك أفٍ  (2)

 . 174:1ؿ و فرع عمى المعدكؿ عنو، ينظر: شرح المفصٌ ا؛ ألنَّ كاف سببن 

  .95:1ؿ في شرح المفصٌ ينظر: اإليضاح  (3)
نَّ ثٍ كمى  ثى بلى ى، كثي نى ثٍ مى كى  اءي نى ، كثي ده حً كٍ كمى  ادى حى أي  ـي كٍ ي القى نً اءى و عدؿ في األعداد، نحك: " جى أم أنٌ  (4) ا دن احً كى  ـي كٍ ي القى نً اءى األصؿ: " جى  ؛ ألفَّ ما كاف معدكالن مث، كا 

 . 83:1؛ كىمع اليكامع 220:1، ينظر: التخميرةه ثى بلى ثى  ةه ثى بلى ، كثى فً يٍ نى اثٍ  فً يٍ نى ا، كاثٍ دن احً كى 

"، كىك غير رو امً " لفظة مف لفظ " عى ري مى يككف عميو األسماء، ك" عي  " كصفا، كىك مصركؼ عمى أصؿ ما ينبغي أفٍ رو امً "، عمما معدكال عف " عى ري مى " عي  (5)

 .868:2ؼ الضرب ، كارتشا175:1ؿ مصركؼ، فعمـ أف سببو مع التعريؼ ككنو مغيرا عنو، ينظر: شرح المفصٌ 
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 نتقاؿ سكل عدـ الصرؼ بدكف عمتيف.: كىك ما ال دليؿ فيو عمى ا كتقديرم

  ةو بلثى ثى  ةو بلثى فإنو معدكؿ عف المكرر أم: عف ثى "، ثي بلى ثى  اؿي جى رً  نياءى جى " :في " ثى بلى ثى " ك ؿ:ا األكٌ أمَّ    

 اءى جى : "الغرض مف جريو عمى المكصكؼ، تقسيـ المكصكؼ عمى العدد المخصكص، أم فإفَّ 

 تي رٍ صى بٍ أى "  :/  نحك أ – 17ما بمغ، كالمقسـ في كبلميـ مكرر/  امنقسمة إلى ىذا العدد بالغن "، اؿي جى رً 

 .(1)فيك معدكؿ عف المكرر "،ابان بى ابا ن بى  ابى تى كً الٍ  تي أٍ رى قى " "، ك ا دن مى بً ا دن مى بى  اؽى رى العً 

ر فيو العدؿ فقدٌ ة، لعمميٌ غير منصرؼ، كليس فيو غير ا هدحك  "ري مى عي مثؿ: " ؤلفَّ اني: فا الثٌ كأمَّ    

الٌ حفظنا لقاعدة عدـ الصرؼ ىذا  يجـز بو إذ المنصرؼ عمى عف أفٍ  لـ يكىـ فيو العدؿ فضبلن  ، كا 

 .(2)الكزف كثير كال تقدير عدؿ فيو

 انتيى . “ عُ مْ الجَ وَ  ” :قاؿ

ىذيف الكزنيف  فإفٌ "، يحى ابً صى مى " ، ك "دى اجً سى مى " ككاحد ،  (3)توزنكالجمع الذم ليس عمى  أقكؿ: أمٍ    

مناب العمتيف  ت، كناب(4)قكم الجمعٌيةة تا لـ يكجد عمييما كاحد مف الكحدات العربيَّ مف الجمع، لمَّ 

جمع: ، "بو مي كٍ أى " :" جمعبو الً كى أى " كفي ىذيف الكزنيف ما جمعا مرتيف، صرؼ، كقيؿ فامتنعا عف ال

 مالـ يجمع مرتيف  ، ثـٌ ةفامتنع ذلؾ لتكرر الجمعيٌ  ،"ـو عى " نً :، جمعاـو عى نٍ " أى :"، جمعيـه اعً نى ك "أى  ،(5)"بو مٍ "كى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .178،177:1ؿينظر: شرح المفصٌ  (1)

 .221،220:1ينظر: التخمير (2)

 في ) أ (: كزف. (3)

"  ك" " ك" مساجدى " ، ك" مخادَّ " كابَّ كأم الجمع المانع مف الصرؼ، فيك كؿ جمع يككف ثالثو ألفا بعدىا حرفاف أك ثبلثة أحرؼ أكسطيا ساكف،  (4)

 .  178،179:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 221،220:1و ينصرؼ نكرة كال معرفة، ينظر: التخمير"، فكؿ ما كاف مف ىذا النكع، فإنٌ " ك" مفاتيحى منابرى 

 جمع كمب[ ساقط مف: ) ط (.]  (5)
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عمى  دي رً ، يى  (1)عميو في عدـ الصرؼ لممشاكمة ؿى مً حي  "يحى ابً صى مى " ك "دى اجً سى مى " ك مف ىذيف الكزنيف،

 و منصرؼ باالتفاؽ.مع أنٌ  حاد ال نظير لو في اآل( 2)و جمعفإنٌ  "سو مي فٍ أى " :ؿ مثؿاألكٌ 

 كككاف بعد ألؼ التكسير حرفاف متحركاف،  : ىك الجمع الذم ليس عمى زنتو كاحد،كلك قيؿ   

 .(3)"سو مي فٍ أى ـ يرد مثؿ: "ل  "يحى ابً صى مى " ك سطيا ساكف" أك ةثى بلى ثى  "أك "داجً سى مى "

 “يبُ كِ رْ الت  وَ  ”قاؿ:   

ا عف المركب النسبٌي، كال يككف ثانيو صكتن  ال يككف منقكالن ة، ك أم التركيب المقارف بالعمميٌ  :أقكؿ   

ىك  رالمعتب( 5)يككف التركيب ة فتمـز ألفٍ ا مقارنة العمميٌ ، أمٌ (4)الحركؼ قبؿ النقؿ ا معنىكال متضمنن 

ا" شرن  طتأبَّ " كعمى ما ىك عميو قبؿ النقؿ،  و حينئذ يحكىا عدـ النقؿ عف النسبٌي؛ فؤلنٌ أمٌ . ك ـزالبٌل 

 ا.ك" عبدا" ك" حيكاف ناطؽ" عممن 

 حظَّ  / ال ب – 17/ مبنيٌ  و حينئذفؤلنٌ  ؛لمعنى الحرؼا كال متضمنن  ا،ا عدـ ككف ثانيو صكتن مَّ كأ   

 .(6)ولو مبني في الصرؼ كال عدم

 ياف البناءففيو كج، اعممن  "رى شى عى  ةى سى مٍ "خى  :إذا جعؿ مثؿ: *(7)"ؿمفصٌ الفي " نؼقاؿ المصّْ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .41:1ينظر: أكضح المسالؾ  (1)

 ]جمع[ ساقط مف )ب، ج، د(. (2)

 .339:2؛ كشرح الجمؿ البف عصفكر 100:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (3)

 .221:1كالمراد بالتركيب الذم لـ يتضمف الشطر الثاني منو معنى الحرؼ، كذلؾ نحك: "حضر مكت" ك" بعمبؾ"، ينظر: التخمير (4)

 ] التركيب[ ساقط مف: ) ب، ج، ك(. (5)

عراب ماال ينصرؼ ينظر: شرح المفصٌ  "خمسة عشر"، إذا سميت بو ،فمؾ أف تقره عمى حالو، كأف تعربو إعراب المتضايفيف، ك  (6) ؛ 184،183:1ؿكا 

 . 33:3؛ كالمساعد 866:2؛ كارتشاؼ الضرب330:2شرح الجمؿ البف عصفكر 

ق، بدأ بتأليفو يـك األحد، في أكؿ شير رمضاف، سنة 538مة جار ا أبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم، ت:ؿ في النحك، لمعبٌل المفصَّ   (7)

  لمشترؾ مف أحكاليا، كقد اعتنى =أربعة أقساـ: األكؿ: في األسماء، كالثاني: في األفعاؿ، كالثالث: في الحركؼ، كالرابع: في اق، كجعمو عمى 514
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 .(1)مع عدـ الصرؼ كاإلعراب

 .“ةُ مَ جْ العُ وَ  ”:قاؿ   

العرب كرية يتصرؼ العجمة النٌ  النقؿ؛ ألفٌ في العجـ قبؿ  االتي كانت عممن  (2)أم كالعجمة أقكؿ:   

بيا فبل يبقى ليا أثر  ية بعد النقؿ، ثـ سمّْ ة، بحيث ال يبقى فييا رائحة العجميَّ فييا بخكاص عربيَّ 

 .(3)في منع الصرؼ

في أكؿ استعمالو عند العرب بعد النقؿ كقبؿ  اعممن  ، إذا كاف األعجميُّ ما يؤثرإنٌ : قاؿ نجـ األئمة   

و ليس ببعيد عف كظني أنَّ  ،أك لـ يكف (4)قؿالنا في العجمة قبؿ ؼ، سكاء كاف عممن صرٌ التٌ 

 . (5)الصكاب

ذا كاف عممان قبؿ التٌ صرٌ عدـ التٌ  (6)ة في العجـإذ المقصكد مف العمميٌ     ؼ صرٌ ؼ فيو بعد النقؿ، كا 

ا "البف لككنو لقبن  (7)"قالكفى  ؼ، "رٍ ه عدـ الصَّ دي حينئذ يؤيّْ  ة حاصؿفالمقصكد مف اشتراط العمميٌ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ق، كالشيخ أبك البقاء عبدا بف 646اه اإليضاح، ت: = بو أئمة ىذا الفف، فشرحو: الشيخ ابك عمرك عثماف ابف عمر، المعركؼ ابف الحاجب، كسمٌ 

 . 1774:2ق، ينظر: كشؼ الظنكف 610، كسماه اإليضاح أيضا، ت: الحسف العكبرم النحكمٌ 

  ٌمو.في ) أ، ق (: مفص 

 .45ؿ ينظر: المفصٌ  (1)

 .185:1ؿ ظر: شرح المفصٌ ين كغيرىـ كيكنافو  ا عف كبلـ العرب، مف ركـو ، بؿ ما كاف خارجن قاؿ ابف يعيش: ليس المراد مف العجمة لغة فارسو  (2)

 .112:111:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (3)

 ] قبؿ النقؿ[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 .162،161:1ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (5)

 في ) ب، ك(: العجمة. (6)

ؽ ابف عصفكر بيف " قالكف" رَّ عمى قكؿ الجميكر، كفى  افً عى نى مٍ ار"، فيصرفاف عمى قكؿ الدباج، كيي دى نٍ قاؿ أبك حياف كيككف الخبلؼ في " قالكف"، " بى  (7)

 875:2، ينظر: ارتشاؼ الضربؽه رٍ ، ك" بندار" لـ يصرفو كال فى وي فى رى صى فى 
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 .(2)دالجيٌ  :ؼ؛ لجكدة قراءتو، كىك قبؿ النقؿ ركمي معٌرب بمعنىصرٌ قبؿ التَّ  (1) نافع"

 .انتيى “ يثِ نِ أْ الت   يِ فَ لِ أِلَ  افِ تَ عَ ارِ ضَ المُ  وفُ والن   ؼُ لِ واألَ  ”قاؿ:    

 ة لئبٌل العمميٌ  كاف في االسـ فشرطو لفي التأنيث في عدـ قبكؿ التاء، فإفٍ أم المشابيتاف أل أقكؿ:   

فٍ اء كيتحقؽ الشٌ يقبؿ الت  .(3)ليثبت الشبو ""فعبلنةى اء انتف فشرطو كاف في صفة  بو، كا 

 كالبصرييف، كسائر األسباب ىك التأنيث بؿلفي تو، ألمنعو ليس بمضارع فٌ عمى أ الككفييف فٌ ثـ إ   

 .(4)منعو لممضارعة عمى أفٌ 

ة في االسـ، كال لمكصؼ في و بو، كال أثر لمعمميٌ كالمشبَّ  و مستقؿ في المنعكبعضيـ عمى أنٌ    

و، فبل يمـز مف استقبلؿ و بً بّْ شى و دكف المي بَّ شى المي  ألفٌ  ؛منيـ عمى عدـ استقبللو كالجميكر، الصفة

   ( 5)بو استقبللو.المشبو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا ككفاة، كقد انتيت إليو الرياسة في عمكـ العربية كالقراءة كمف أىؿ المدينة مكلدن  اء المشيكريف،عيسى بف ميناء بف كرداف بف عيسى المدني، أحد القرٌ  (1)

عميو المحف كالخطأ، فقرأ عمى شيخو نافع، ككاف لقالكف عند شيخو  قرأ عميو القرآف كىك ينظر إلى شفتي القارئ فيردٌ يي  في زمانو بالحجاز، ككاف أصـٌ 

اف، كغيرىـ، كقد ركل الحديث عف محمد بف جعفر بف أبي كثير، كعف عبد الرحمف بف دى رٍ عيسى بف كى نافع مكانة خاصة، كما قرأ عمى أبي جعفر، ك 

 . 110:5؛ كاألعبلـ 270:10؛ كسير أعبلـ النببلء 542:1النيايةغاية ق، ينظر: 220ـ، كآخريف، ت: يٍ عى أبي يزيد، كنافع بف أبي ني 

: قالكف، أم أصبت، حيف سأؿ شريحا مسألة باب الصكاب، فقاؿ لو عميٌ  -ـ ا كجيوكرٌ  – قالكف بالركمية بمعنى" أصبت"، كمنو حديث عميٌ   (2)

  . 244؛ كجامع التعريب 277د القراءة، ينظر: المعرب كجعؿ الزمخشرم معناىا بمعنى جيٌ 

لككف النكف بعد األلؼ مبدلة مف ألؼ و امتنع، ا لممبرد في زعمو أنٌ قاؿ سيبكيو: في باب ما ال ينصرؼ عمى كزف " فعبلف" ذل " فعمى"، فيمتنع خبلفن  (3)

 .856:2؛ كارتشاؼ الضرب 335:3؛ كالمقتضب 205:3التأنيث، ينظر: الكتاب 

اف"، يى حٍ لى  ؿه جي " نحك:" رً ؼو مٍ خي و ال يمحظ الشبو بألؼ التأنيث، بؿ ككنيا زائدتيف ال تمحقيما الياء، كقاؿ ابف عقيؿ:" كالـز التذكير بً ذىب الككفيكف إلى أنٌ  (4)

بباب "سكراف"  ى" ، فمك فرضت امرأة ليا لحية كبيرة لكاف اإللحاؽمى عٍ فمتقدير" فى  عى نى مى  فٍ مى فمعدـ شبو زيادتو بألؼ التأنيث إذ ال مؤنث لو، كى  فمف صرؼ

 .9:3؛ ك المساعد 856:2؛ كارتشاؼ الضرب 186:1ؿ أكلى مف اإللحاؽ بباب "سفياف"، ينظر: شرح المفصٌ 

 .101:1ينظر: ىمع اليكامع  (5)
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 انتيى .“ؼْ رِ صَ نْ يَ  ـْ لَ  دٌ احِ وَ  (1)رَ ر  كَ تَ  وْ أَ ا، يَ نْ مِ  افِ بَ بَ سَ  ـِ ي االسْ فِ  عَ مَ تَ ى اجْ تَ مَ وَ ” قاؿ:

نٌ المبني، أ /  – 18/ األسباب ال أثر ليا في  :أم في االسـ المعرب؛ ألفٌ  أقكؿ     ج فييما احتكا 

دمو ؿ بيف الصرؼ كعيتماي االسـ بكاحد غير متكرر منع الصرؼ إلى سببيف أك تكرر كاحد؛ ألفٌ 

جانب الفرع  (4)ترجحيل؛ (3)آخر، أك مف تكرر (2)مف كاحد دٌ بي فبلى بو الصرؼ ألصالتو فينصرؼ، فيجذ

 .(5)فيمتنع عف الصرؼ

 صؿ، فإفَّ  مف األسباب فرع ألكبل ككجو االمتناع عند اجتماع اثنيف أك تكرر كاحد ، ىك أفٌ    

الفعؿ فرع لكزف االسـ،  صكؼ، ككزفكالكصؼ فرع المك  ،التذكيرة ،كالتأنيث فرع ة فرع الجنسيٌ العمميٌ 

، كاأللؼ ةالعربيٌ   كالتركيب فرع اإلفراد، كالجمع فرع الكاحد، كالعجمة فرع ،كالعدؿ فرع المعدكؿ عنو

فيككف في االسـ  (7)عند الككفييف عميو تاا زيد، أك لمٌ (6)عند البصرييف كالنكف فرع أللفي التأنيث

فيمتنع عف الكسر "، االشتقاؽفرعية " ك "،فرعية التأليؼفرعيتاف، كما أف في الفعؿ فرعيتيف "
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: تكرار . (1)

 ] كاحد[ زيادة في ) أ (. (2)

 في ) أ (: تكرار كاحد. (3)

 في ) أ (: لترجح. (4)

فمـ  األسباب المانعة مف الصرؼ تسعة عمى المشيكر؛ فيذه التسعة متى اجتمع منيما اثناف في اسـ، أك كاحد يقـك مقاـ سببيف، امتنع مف الصرؼ، (5)

نٌ كعمرى  "، ك" مررت بأحمدى كعمري  دي مى حٍ مفتكحا؛ كذلؾ قكلؾ: " ىذا أى  كال تنكيف، كيككف في مكضع الجرٌ  يدخمو جره  ما كاف كذلؾ لشبو بالفعؿ "، كا 

و نٌ كاحد فرع عمى غيره، فإذا اجتمع في االسـ سبباف، فقد اجتمع فيو فرعاف، فصار فرعا مف جيتيف: أحدىما: أ كؿّْ  الجتماع السببيف فيو، كذلؾ أفٌ 

و مشتؽ مف المصدر الذم ىك ضرب مف ال يقـك بنفسو، كيفتقر إلى اسـ يككف معو، كاالسـ ال يفتقر إلى فعؿ، فكاف فرعا عميو. كاآلخر: أنٌ 

 . 119:1ؿ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 167:1ؿكالتنكيف، كما امتنع مف الفعؿ، ينظر: شرح المفصٌ  ة، امتنع منو الجرّْ ا أشبو في الفرعيٌ األسماء، فممٌ 

 د، ك(. ] عند البصرييف[ ساقط مف: ) أ، ب، ج، (6)

 ] عند الككفييف[ ساقط مف: ) أ، ب، ج، د، ك(. (7)
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 امتناع الفعؿ عنيما.كالتنكيف 

 . “طِ سَ الوَ  فِ اكِ سَ  :ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ ثَ َّل ى ثَ مَ عَ  افَ كَ  امَ  إال   ”قاؿ:   

ا عمى ينصرؼ كجكبن  لـفاعؿ لـ ينصرؼ، أم:  (2)فمستثنى م (1)الصمة: المكصكؿ مع أقكؿ   

و حينئذ ال قطع بعدـ الصرؼ، بؿ فإنٌ  ا كاف عمى ثبلثة أحرؼ ساكف الكسط، مإالَّ سبيؿ القطع، 

 .(3)يجكز الصرؼ كعدمو

نٌ     كما ال  لـ يصح االستثناء اعدـ االنصراؼ لك أخذ مطمقن  عمى سبيؿ القطع؛ ألفٌ  اما قمنا كجكبن كا 

 .يخفى عمى مف لو أدنى ذكؽ

 ة االسـ تعارض ذلؾ الثقؿ.كخفٌ  رؼ لدفع ثقؿ السببيفعدـ الصٌ  ألفٌ  ؛ تورؼ فمخفٌ ا الصٌ أمٌ    

 (5)االسـ. (4)ةظر عف خفٌ مع قطع النٌ ببيف رؼ فؤلعماؿ السٌ ا عدـ الصٌ كأمٌ    

 “فِ يْ بَ بَ الس   وؿِ صُ حُ لِ  ؼِ رْ الص   ـُ دَ عَ ، وَ وِ تِ ف  خِ لِ  ؼُ رْ الص  ، فِ يْ بَ ىَ ذْ مَ  يوِ فِ  ف  إِ فَ "،  وطٍ لُ " وَ  "وحٍ نُ " َك ”: قاؿ   

 .انتيى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: صمتو. (1)

 في ) أ (: عف. (2)

ار"، كسميت بو مؤنتا، كلـ تضؼ " دى كبعد التسمية، أك إعبلال  نان كٌ سى " أك مي ذٍ " فخٍ ك"،أك عارضا سى مٍ " شى ك بلن صُّ أى الساكف الكسط تى قاؿ أبك حياف: الثبلثي  (3)

 .878:2إليو عجمة، جاز الصرؼ كمنعو، عمى قكؿ الجميكر، كالمنع أكثر كأجكد، ينظر: ارتشاؼ الضرب 

 ] خفة[ ساقط مف: ) ط  (. (4)

و بثبلث أحرؼ فكاف تي يٍ مٌ منيا حرفاف بالتحرؾ ال ينصرؼ، فإف سى  و بثبلثة أحرؼ متكاؿو تي يٍ مؤنث سمٌ  كؿٌ  ب تسمية المؤنث اعمـ أفٌ قاؿ سيبكيو: ىذا با (5)

ف شئتى عى " سي  كأك اسما الغالب عميو المؤنث  األكسط منيا ساكنا ككانت شيئا مؤنثان  لـ تصرفو كترؾ الصرؼ  اد"، فأنت بالخيار إف شئت صرفتو كا 

 .  241،240:3د، ينظر: الكتاب عٍ ز، كدى نٍ ر، كعى دٍ أجكد كتمؾ األسماء، نحك: قً 
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رفو لمخفو، كعدمو؛ إلعماؿ السببيف ككذا ة كالعجمة، يجكز صفي كؿ كاحد منيما العمميٌ  : فإفٌ أقكؿ

ككرد بو األمريف فيو مقطكع   ب / – 18/ جكاز  ألفٌ " كلـ يمثؿ منو؛ دو نٍ "ىً  كحد سببيو تأنيث ما أ

 .(1)استعماؿ الفصحاء

 (2)قاؿ الشاعر:   

 اىى رً زى ئٍ مً  ؿً ضٍ فى بً  عٍ فَّ مى تى تى  ـٍ لى          

 بً مى ي العي فً  دي عٍ دى  ؽى سٍ تي  ـٍ لى كى  ده عٍ دى                          

كلـ يرد استعماليـ  ،(3)ياسالقجكاز األمريف فيو لمجرد  فٌ فإ " كحو ني "  كا ما أحد سببيو عجمة مٌ كا     

 صرفو كاستدؿ بالمنقكؿ كالمعقكؿ.قطع  (4)بعض المتأخريف فٌ بعدـ صرفو، حتى إ

 .(7)العرباء الفصحاء (6)كبلـ العرب  مف  كغيره ،(5)ا في التنزيؿمنصرفن  ا المنقكؿ: فكركده مٌ أ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يـ ؛ الجتماع السببيف، كقد يصرفو بعضي و الصرؼى منعي  ما كاف ساكف الكسط مف الثبلثي المؤنث، إذا كاف معرفة فالكجو قاؿ ابف يعيش: اعمـ أفٌ  (1)

ح بإلغاء عجمة الثبلثي مطمقا السيرافي ة قاكمت أحد السبيف، فبقي سبب كاحد، فانصرؼ. كقاؿ األشمكني ممف صرٌ الخفٌ  تو بسككف كسطو، فكأفٌ لخفٌ 

 .  529:2رح األشمكني؛ كش877،876:2؛ كارتشاؼ الضرب 193:1ؿ كابف الدىاف، كابف خركؼ، ينظر: شرح المفصٌ 

 .178، كعبدا بف الرقيات في ممحؽ ديكانو 1021البيت مف البحر: )المنسرح(، كتضاربت نسبتو، فيك ينسب لجرير في ممحؽ ديكانو  (2)

 ى. المئزر: الرداء، أك الستر. العمب: جمع العمبة، كىي إناء مف جمكد اإلبؿ أك الخشب.ع: تتغطٌ المغة: تتمفٌ  

 .527:2؛ كشرح األشمكني 327الندل ؛ ك قطر 193:1 ؿ؛ كشرح المفصٌ 45ؿ ؛ كالمفصٌ 350:3؛ كالمقتضب 241:3كىك مف شكاىد: الكتاب 

 الشاىد فيو: صرؼ )دعد( كمنعيا مف الصرؼ، ككبل األمريف جائز.

 .334:2؛ كشرح التصريح 235:3حاؿ لحقتيا، ينظر: الكتاب  "، فتنصرؼ عمى كؿّْ كطه "، ك" لي كده "، ك "ىي كحه ا "ني قاؿ سيبكيو: كأمٌ  (3)

 .119:1ؿ كىك ابف الحاجب ، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (4)

 . [10سكرة التحريـ، مف اآلية  ] ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: كقكلو تعالى (5)

 دي عٍ كالبي  مي أٍ ا النَّ يى كنً ف دي ى مً أتى  ده *** كىنٍ  ده نٍ ا ىً يى بً  ضه رٍ كأى  ده نٍ ا ىً ذى بَّ حى  الى اعر:           أى كقكؿ الشٌ  (6)

 ] الفصحاء[ زيادة في: ) أ (. (7)
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ؿ منو ة بخبلؼ التأنيث، فمذا مثٌ عارض الخفٌ ال ت العجمة سبب ضعيؼ فيك أفٌ  المعقكؿ:ا مٌ كأ    

النكع، سكاء كاف ما فيو سبباف مف ىذا  " كطو لي " ك " كحو ني " و أراد بمثؿ ثـ أنٌ ." دو نٍ ىً  " مف بابؿ كلـ يمثٌ 

 .(2)" دو نٍ ىً "  ك اأك تأنيث " كحو ني " ك (1)عجمة أحد السببيف

ـي بلى كً  فإفٌ  (4)كر""جي  ك (3)"ماه" كالنكع ا ما فيو أسباب ثبلثة مف ىذا مٌ كأ     بمدةو   منيما عم

الخفة لك  قاؿ في امتناع صرفو ؛ألفٌ ، فبل مة، كالعجمة ،كالتأنيث المعنكمٌ مخصكصة، ففييا العمميٌ 

 .(6)افيمتنع قطعن  ،(5)عارضو ماثناف ببل  بقي، عارضت أحدىما

المشركط  يستمـز انتفاء  طكانتفاء الشر ، كاآلخراف مشركطاف بيا ،ةالعمميٌ  ٍض ارً عى تي مٍ فى  :قيؿ فإفٍ    

 فمينصرؼ.

 قمنا: كجكد العمـ شرط لتأثيرىما ال أثره، كالخفة تعارض األثر.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عجمة[ ساقط مف ) أ (. (1)

ة، مع و، كاعتمادىـ في نحك: " نكح" ك" لكط" الصرؼ ألبتٌ عى نٍ ف مثميما الصرؼ كمى قاؿ ابف يعيش: اعمـ اف اعتمادىـ في نحك: "ىند" ك" دعد" كما كا (2)

ة؛ لسككف أكسطيما، دليؿ عمى حكـ التأنيث أقكل في منع الصرؼ مف العجمة، كقاؿ: أف صاحب الكتاب لـ يفرؽ بيف " ىند" ك" تساكييما في الخفٌ 

المسمكع ما ذكرنا، ينظر: شرح   أفٌ " ىند"، ك" دعد"، كىك القياس إالٌ  كو الصرؼ كمنعً جمؿ" كبيف " لكط" ك" نكح"، كجعؿ حكـ " نكح" ك" لكط" في 

 .108:1؛ كىمع اليكامع 194:1ؿ المفصٌ 

 "ماه": مكضع يذكر كيؤنث، كماه دينار: مدينة أيضا، ينظر: لساف العرب، مادة:) ـ . ك . ق(. (3)

دينة فيركز آباد مف أعماؿ شيراز، ينسب إلييا الكرد الجكرم، كقيؿ ىي محمة "جكر": اسـ بمد مؤنث يذكر، كقيؿ: مدينة مف مدف فارس، كىي م (4)

 بنيسابكر، ينظر: تاج العركس، مادة) ج . ك . ر(؛ كلساف العرب، مادة:)ج . ك . ر(. 

 .في ) أ (: عارضو  (5)

لكاف حكـ " ماه" ك" جكر" حكـ " ىند" ك" اكف األكسط رؼ في " ماه" ك" جكر" فمك كانت العجمة ال أثر ليا في السٌ متفقكف عمى كجكب منع الصٌ   (6)

جدا بالنظر  " كىك قكمٌ " نكح كلكطو  ك نحك: " ىندو  فثبت أفٌ  طً سى اكف األكٍ عمى اعتبار العجمة في السٌ  ا تخالفا دؿٌ رؼ كجكازه، كلمٌ دعد" في منع الصٌ 

في العجمة كىك  ذ قيدو كالمختار منع صرؼ باب "ىند" ، فكجب أخٍ و لـ يسمع منع صرفو نحك: " نكح كلكط " مع كثرة استعمالو، إلى المعنى؛ إال أنٌ 

 كر"  =الجكاب عف  " ماه" ك" جي  بيف "نكح كىند" ، كقاؿ: أفٌ  الفصؿي  أف يشترط في اعتبارىا الزيادة أك الحركة عمى القكؿ اآلخر كحينئذ يقعي 



111 
 

 .“(1)[بِ الِ ي الغَ فِ  يرِ كِ نْ الت   دَ نْ عِ ] ؼُ رِ صَ نْ ، يَ ؼُ رِ صَ نْ يَ  الَ  ـٍ مَ عَ  ؿ  كُ وَ  ”قاؿ

صرؼ عند التنكير، أم: عند ة ينو العمميٌ غير منصرؼ أحد سببيو أك أسباب (2)عمـ كؿٌ  : أمٍ أقكؿ   

ما ىك مشركط بيا مف  ا االسـ باألكضاع المتعددة؛ كذلؾ ألفٌ إرادة فرد ما مف األفراد المسماة بيذ

العدؿ  كببل سبب، كما ىك غير مشركط بيا  ة زكاليا، فيصرؼ لبقائويككف زكاؿ العمميٌ  األسباب

فٍ  قى بعد التنكير سبب كاحد فينصرؼ، لكف يب أ / – 19/ زكاليما لـ يكف زكاليا، ككزف الفعؿ كا 

 .(3)أحدىما استقراء، فبل يككف مع العممية إالَّ  متضاداف كىما

 :(4)ك] قكؿ الشاعر[   

              ................................. 

 (5)...........إصمت.............      

فٍ  "تمً صٍ تى "مف عمـ برية،      . ةتمؾ الكميٌ  ةبل قدح بو لكميٌ ف ،لـ يشتير بكسر العيف كا 

 ما في المنع.ة فييما الستقبلليا الجمع كالتأنيث باأللؼ فبل أثر لمعمميٌ مٌ كأ   

 لتضادىما.ما يى عي امً جى كالنكف فيو فبل تي    األلؼا الكصؼ ك كأمٌ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تككف سببا فيما سكف كسطو،  ككف أفٍ ية في امتناع مقاكمة السٌ مف ككف العجمة مقكٌ ل بالعجمة، كال يمـز ال يتقكٌ  ما يقاـك التأنيث بشرط أفٍ ككف إنٌ أف السٌ = 

 .109:1؛ كىمع اليكامع 119،118:1ؿ ، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ ةي يى بٍ فتندفع بذلؾ الشُّ 

 ق (. ط ، ج،( ما بيف المعككفيف ساقط مف:  (1)

 ج، د، ق، ك (.( ]عمـ[ ساقط مف:  (2)

 .193:1ؿينظر: شرح المفصٌ  (3)

 يادة مف المحقؽ.ز  (4)

 .63البيت سبؽ تخريجو  (5)
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نما قاؿ:   .“ بِ الِ ي الغَ فِ  ”كا 

و كاف في ؛ ألنٌ (1)عمى رأم سيبكيو ا" يبقى غير منصرؼ، كبعد التنكير أيضن رى مى حٍ مثؿ: " أى  ألفٌ    

 .(2)ة يعكد الحكـ األصمي لزكاؿ المعارضة، فبعد زكاؿ العمميٌ ا كقد زاؿ بالعمميٌ األصؿ كصفن 

كبعدىا شيء لو الحمرة ( 3)" قبؿ التسميةرى مى حٍ أى  "معنى فإفٌ  عكد نفس الكصؼ فبل  قائؿ بو؛ا مَّ كأ   

الكصؼ   د حكـاة بيذا االسـ، فالعائشخاص المسمٌ ، كبعد التنكير شخص ما مف األخصةشم ذات

  . ال عمى نفسو

بالتنكير كالساقط ال ي زالت كىة، الكصفية زالت بالعمميٌ  ؛ ألفٌ (5)صرؼين  (4)األخفش مكعمى رأ   

 .(6)يعكد

 لمتنبيو عمييا: دَّ فائدة ال بي  ىناا كىالعائد ليس نفس الساقط بؿ حكمو،  فٌ أ : كالجكاب   

 أحد سببيو قبؿ التسمية كصؼ.    ما (7)في كؿ خبلفيا يجرم كىي أفٌ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .195:3ينظر: الكتاب  (1)

 . 859:2ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 في) ب، ج، د، ك( العممية.  (3)

نو، سعيد بف مسعدة المجاشعي البمخي البصرم، أبك الحسف األخفش األكسط، عالـ مف عمماء النحك كالعربية، قرأ النحك عمى سيبكيو، ككاف أسف م  (4)

كتب: حبتو لسيبكيو، كأخذ عنو: الجرمي، كأبكجعفر اليزيدم، كالرياشي، كالمازني، كغيرىـ، لو مف الكذكر الزبيدم أف األخفش صحب الخميؿ قبؿ صي 

؛ كشذرات 73؛ كطبقات النحكييف كالمغكييف 588:1ق، ينظر: بغية الكعاة 215األكسط في النحك، كالمقاييس في النحك، كاالشتقاؽ، كغيرىا، ت:

 .  769:1؛ كمعجـ المؤلفيف 102:3؛ كاألعبلـ 73:3الذىب 

 .116:1؛ كىمع اليكامع 535،534:2؛ كشرح األشمكني 25:3ينظر: المساعد   (5)

 .193:1ؿ شرح المفصٌ ينظر: ك  (6)

 ) أ (.:] في كؿ[ ساقط مف (7)
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"ري خى "أ كاآلخري 
 "فٍ "مً  بلك قارنت  التسمية ا؛ ألفٌ مو ال يجرم فيو خبلفيسكل أفعؿ التفضيؿ، فإنَّ . (1)

ذا لـ  ، ا غير زائمةيلمكصؼ الزائمة فكأنٌ  مذكرةمف  ا؛ ألفَّ غير منصرؼ بعد التنكير اتفاقن يبقى  كا 

و يجرم عمى الفعؿ فة فيو؛ ألنٌ لضعؼ معنى الصٌ  ؛نكير باالتفاؽبعد التٌ مف ينصرؼ  يكف بمقارنة

 .(2)المنصرؼ بحسب المعنى

                                     ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المقتضب   225،224:3إلى صرفو، ينظر: الكتاب  " أخر" خالفت أخكاتيا كأصميا. كذىب األخفش "أخر" ال ينصرؼ في معرفة كال نكرة؛ ألفٌ   (1)

 . 873:2؛ كارتشاؼ الضرب377:3

ده منيما، كاستعمالو دؿ في تجرٌ مع األلؼ كالبلـ أك اإلضافة، فعي  يثنى، كال يجمع كال يؤنث إالٌ  " آخر" مف باب أفعؿ التفضيؿ فحقو أالٌ  كذلؾ أفٌ   (2)

أم استثني مف ذلؾ ما كاف أفعؿ لغير الكاحد المذكر عف لفظ آخر إلى لفظ التثنية كالجمع كالتأنيث بحسب ما يراد بو مف معنى. كقاؿ السيكطي:  

" ظاىرة أك فٍ " مً  بة، إال " فإنو إذا سمي بو، ثـ نكر انصرؼ بإجماع؛ ألنو لـ يبؽ فيو شبو الكصؼ، إذ لـ يستعمؿ صففٍ التفضيؿ مجردا مف " مً 

 .116:1ىمع اليكامع ك  ؛515:2شرح األشمكني  مقدرة، ينظر:
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 فٙ                               
 
ٕل
 
  ] انق

 
ٔ 

 
  ِٕ  ج

 
 اإلػ
 
 [اب  ش

 .“(1)[ ؿُ اعِ الفَ  وَ ىُ  ؿُ صْ فاألَ  وِ بِ  ؽٌ حَ مْ مُ و  ؿٌ صْ أَ ] فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  اتُ وعَ فُ رْ المَ  ”قاؿ:

ا مرفكعن  ا، كاف أقساـ المعرب بالضركرةا كجرن ا كنصبن عراب االسـ رفعن كجكه إا كاف لمَّ  أقكؿ:   

نٌ كمجركرن  ب / – 19/ ا كمنصكبن  عراب ثبلثة مقتضيات اإل ؛ ألفٌ عراب ثبلثةكاف كجكه اإل ماا، كا 

 (2)كاإلضافة. ة،ة، كالمفعكليٌ الفاعميٌ 

 كىما خبلؼ األصؿ  ،االشتراؾرادؼ، كلك نقصت عنيا لـز فمك زادت الكجكه عمييا لـز التٌ    

 فالكجكه ثبلثة في المعرب كذلؾ.

ُـّ  و عمدةخريف؛ ألنٌ كقدـ المرفكع عمى اآل     و فضمةالكبلـ بدكنو بخبلؼ المجركر، فإنَّ  ال يت

فٍ   .(3)أكثره فضمة أفَّ  كاف البعض منو عمدة إالَّ  كالمنصكب كا 

                               *****    

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:)ج، ق(.  (1)

 .196:1ؿ؛ كشرح المفصٌ 227:1ينظر: التخمير (2)

 .64:1؛ كىمع اليكامع 199:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 231:1خميرينظر: الت (3)
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 انف: ] ركش املشفٕػاخ                       
 
 اػ  ــ

 
 [ م

 “ ؿٌ صْ أَ  :فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  اتُ وعَ فُ رْ المَ  ”قاؿ: 

أم باألصؿ في الرفع، يعني  ،أم: في استحقاؽ الرفع كممحؽ بو ،(1)أم: في حكـ الرفع أصؿ   

ؿ ىك كاألكٌ  ،كاآلخر بخبلفو لحاؽ بالغير،كاإل بعً عمى سبيؿ التٌ أف أحد القسميف رفعو باإلصالة ال 

نٌ  ،الفاعؿ  يناسبيا العامؿ ةالفعؿ أك شبيو، كقكٌ  كف إالَّ إذ عاممو ال يك ة عاممو؛لقكٌ  ما كاف أصبلن كا 

كالثاني أصؿ  كغيره مف المرفكعات ثالث ثبلثة، ي اثنيف،الفاعؿ ثان كألفَّ أقكل األعماؿ كىك الرفع؛ 

 دكاخؿ و ينسخوفإنَّ الخبر، ، بخبلؼ رفع المبتدأ ك رفع فاعؿ ال ينسخو ناسخ بالنسبة إلى الثالث؛ كألفَّ 

  أفَّ كما سكاه ممحقا بو، ال كما ذىب إليو البعض مف  حينئذ فالفاعؿ أصؿ المبتدأ كالخبر،

المبتدأ كالخبر  مف أفٌ ، اآلخر (3)أصكؿ في الرفع، كالكما ذىب إليو بعض (2)المرفكعات أصؿ

  .(4)أصؿ، كالفاعؿ ممحؽ بو

 .“(5)[بَ رِ ضُ  دٌ يْ ا، وزَ دً يْ زَ  تُ بْ رَ ضَ  ك رٌ مَ ضْ ، ومُ دٌ يْ زَ  بَ رَ ضَ  ك،] رٌ يَ ظْ مُ  فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  وَ ىُ وَ ”قاؿ :   

ـ محذكؼ، كال متقدٌ  ال ،منكمٌ  "بى رً ضي  ده يٍ زى "مثؿ: الفاعؿ في  :ىذا التقسيـ تمييد لبياف أفٌ  أقكؿ   
 ."بى رى ضى  كفً دي يٍ الزَّ " ك، "بى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ "امتناع كالدليؿ عميو 

  كفً دي يٍ الزَّ " ك، "بى رً ضي  افً دى يٍ الزَّ  "يقاؿ: ا، لكجب أفٍ أك متقدمن  اكاف الفاعؿ فيو محذكفن  يعني لك   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] أصؿ[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 ] أصؿ[ زيادة في: ) أ (.  كفي ) ج، د(: كميا. (2)

 ق، ك(.ط، ] بعض[ ساقط مف:) ب، ج،  (3)

صاحب  ؿ، كاألصؿ في استحقاؽ الرفع، كغيرىما مف المرفكعات محمكؿ عمييما، كقاؿ: أفٌ المبتدأ كالخبر ىما األكٌ  اج إلى أفٌ ذىب سيبكيو كابف السرٌ  (4)

؛ كارتشاؼ الضرب 199،198:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 24:1ال، كحمؿ عميو المبتدأ، ينظر: الكتاب ىذا الكتاب أم الزمخشرم ذكر الفاعؿ أكٌ 

 .395:1؛ كشرح التصريح 386:1؛ كالمساعد 1320:3

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:) ج، ق(. (5)
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 لـز تعدد الفاعؿ  ـ فاعبلن المقدّْ مع اعتبار "، ابى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ "و لك قيؿ: ؛ ألنٌ "بى رً ضى "بإفراد  "بى رً ضي 

 بقاعدة امتناع فاعبلن  ـككف المقدَّ  (1)عٌمؿ عدـ ناقض، كلككمع اعتباره محذكؼ لـز التٌ أ/  – 20/

 " بى رً ضي  ده يٍ زى "  :فيـ يككف المتقدٌ  قاعدة االمتناع نشأت مف عدـ جكاز أفٍ  ؛ ألفٌ (2)ـ الفاعؿ لدارتقدٌ 

و ـز باطؿ؛ ألنٌ يا لدار، كالبٌل  منفاعبلن  " بى رى ضى  ده يٍ زى "  :ـ فييككف المقدٌ  عدـ جكاز أفٍ  ، فمك أخذفاعبلن 

 .(3)منكمٌ  ، فالممزـك مثمو، فالفاعؿ فيو"كابي رى ضى  كفى دي يٍ الزَّ ك"، "ابى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ "يجب 

 . انتيى“بٍ رُ ضْ أَ  ةُ سَ مْ خَ  وِ بِ  ؽُ حَ مْ المُ وَ ”قاؿ:  

ال أزيد كال أنقص، كالدليؿ عمى الحصر ىك  (4): أم الممحؽ بالفاعؿ في الرفع خمسة أضربأقكؿ   

 يعني يميف،عمى القب عمؿ العامؿ بُّ صى نٍ فيي داخمة تحت حكـ المتبكع يى  ا التكابعاالستقراء فقط، كأمٌ 

لى التٌ المتبكع ببل كاسطة،  عمؿ العامؿ يصؿ إلى أفَّ  إالَّ كاحدة،  ابع انصبابةالمتبكع كالتٌ  ابع كا 

ىذا  أخر ال يسع بيانياا. كفييا مذاىب و حامؿ لئلناء كالماء جميعن بكاسطة كمف حمؿ اإلناء، فإنٌ 

 *****                                               .(5)صرالمخت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] عدـ[ ساقط مف: ) ط(. (1)

" إلى تى بٍ رى كضى  فى بٍ رى : ىك مكضع ظريؼ، ذىب محمد بف يزيد أم المبرد، في كجكب إسكاف البلـ، في نحك: " ضى االعتبلؿً  قاؿ ابف جني في باب دكرً  (2)

 قبمو، فتارة اعتؿٌ ما كجبت لسككف ما يا إنٌ قبؿ. كذىب أيضا في حركة الضمير مف نحك ىذا، إنٌ  : يعني مع الحركتيفً ميرً ما بعده مف الضٌ  و لحركةً أنٌ 

مو بذلؾ الشيء، كالدكر بيف شيئيف ة معمٌ ؿ الشيء بعمٌ يعمٌ  ىذا بيذا. كقيؿ في اليامش: يريد بدكر االعتبلؿ أفٍ  دار تارة أخرل فاعتؿٌ  ىذا بيذا، ثـٌ 

 .  297؛ كاالقتراح 183:1منيما عمى اآلخر، ينظر: الخصائص  تكقؼ كؿٌ 

 .255:2؛ كىمع اليكامع1324،1323:3؛ كارتشاؼ الضرب 204،203:1ؿ؛ كشرح المفصٌ 234،233:1ينظر: التخمير (3)

 رب[ زيادة في: ) د(. ] أض (4)

و يا تضيؼ معنى الفعؿ الذم ىك صمتي " ك" إلى" كنحكىا مف حركؼ اإلضافة؛ ألنٌ فٍ " ك" عى فٍ أك تقديره، نحك: " مً  فالعامؿ في التكابع ىك حرؼ الجرٌ   (5)

مة لو، كما كانت الفاعمية كالمفعكلية لفظ، كىي األداة المحصّْ  االسـ. فاإلضافة معنى، كحركؼ الجرّْ  إلى االسـ المجركر بيا. كمعنى إيصالو إلى

مة ليما، فالمقتضي غير العامؿ، كسيأتي بياف ذلؾ في ذكر المجركرات معنييف يستدعياف الرفع كالنصب في الفاعؿ كالمفعكؿ، كالفعؿ أداة محصّْ 

 .123:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ 
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ٔ 
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 [ش

 .انتيى “رُ بَ الخَ وَ  أُ دَ تَ بْ المَ ”قاؿ: 

 ة ككنو آخر جزء مف الكبلـ.ا إليو، كحيثيٌ ة ككنو مسندن ف: حيثيٌ تيٍ في الفاعؿ حيثيٌ  أقكؿ :اعمـ أفَّ 

كالخبر ألحؽ بو في الرفع الشتراكيما ، (1)ة الثانيةفع؛ الشتراكيما في الحيثيٌ فالمبتدأ ألحؽ بو في الرَّ 

 .(2)ذىب إلى أصالتيا فٍ مً  إلى ردّْ  ـ ذكر المبتدأ كالخبر مبادرةن انية، كقدَّ ة الثٌ في الحيثيٌ 

 .“ةً فَ رِ عْ مَ  وفَ كُ يَ  فْ أَ  إِ دَ تَ بْ المُ  ؽ  حَ وَ  ”قاؿ:

 يخبر عنو عند المتكمـ؛ ليمكنو أفٍ  ةعريؼ، أم المعمكميٌ كيميؽ بشأنو ىك التٌ  وأم ما يناسب :أقكؿ   

ما كفت  فدتو بكبلمؾ إالَّ ا أمى ما مكجكد، لً  ؾ إذا قمت لشيءو أنَّ أال ترل  خبار،كعف المخاطب ليفيد اإل

" ـه ائً قى  ده يٍ زى "  :إذا قمت بخبلؼ ما ،شيء مالثبكت الكجكد المخاطب يعمـ بضركرة   ،إذٍ  الضركرة أمره

 ".دو يٍ لزى " تبكث القياـ   يستفيد المخاطب منوالفائدة،   محطٌ  ب/ – 20/ وفإنَّ 

لسامع فاإلخبار ا عف ذىف ازداد الحكـ بعدن ، او كمما ازداد خصكص المحككـ عميوكتحقيؽ ىذا أنٌ    

لى "التكراة ظي افً حى  ده يٍ زى "ر إلى قكلو: إفادة لو، فأنظ بو ؿ األكٌ  ى لؾ أفَّ ، حتى يتجمٌ "ما مكجكد شيءه  " كا 

 .(3)منيا شيءو اني ليس في الفائدة، كالثٌ  محطٌ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"، كتارة باعتبار المعنى كمف ذلؾ، "سكاء ـه ائً قى  ده يٍ " ثبلثي كتارة باعتبار مدلكلو، نحك: " زى  ده يٍ كاإلسناد في المبتدأ تارة يككف باعتبار المفظ، نحك: "زى   (1)

 .1079:3"، ينظر: ارتشاؼ الضربيَّ مى عى  اءه كى سى  ؾى كدي عي قي كى  ؾى امي يى "، فالجممة في مكضع المبتدأ، كالمعنى: " قً تى دٍ عى قى  ـٍ أى  تى مٍ قى أى  يَّ مى عى 

الخبر اسـ كليس أحدىما بأكلى  المبتدأ اسـ، كما أفٌ  االبتداء عمؿ في المبتدأ، كالمبتدأ كحده عمؿ في الخبر، كىذا ضعيؼ؛ ألفٌ  كذىب قـك إلى أفٌ   (2)

  .224:1ؿ شرح المفصٌ  يقتضي صاحبو، ينظر:  كؿ كاحد منيما مف صاحبو في العمؿ فيو؛ ألفٌ 

 .27:2؛ كىمع اليكامع 1081:1080:3؛ كارتشاؼ الضرب 257:1التخميرينظر:  (3)
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 .(2)[“(1)ابٍ نَ  اذَ  ر  ىَ أَ  ر  ، ]نحو: شَ ةً رَ كِ نَ  يءُ جِ يَ  دْ قَ وَ ”قاؿ :

األصؿ فيو ىك التعريؼ، لكف أطمؽ  ة النكارة ؛ألفٌ ة الحكـ لقمٌ المفيدة لجزئيٌ  " دأقكؿ :أتى بػ " ق   

ة مٌ بكجو مف الكجكه بالكصؼ أك غيره لعص يتخصٌ  بأفٍ  نكرة مشركطه   كركده الحكـ كليس كذلؾ ؛ألفَّ 

ا   مٌ صة : إً النكرة في المثاؿ مخصٌ  (4)المبتدأ أشار إليو بالمثاؿ؛ ألفَّ  (3)مراد ذلؾ نكارة المبتدأ

 " إذ التنكير لمتعظيـ.ابو ا نى ذى  أىرَّ  يـه ظً عى  رّّ بالكصؼ المستفاد مف التنكير أم: "شى 

 "رَّ ىى " ، فاعؿ "أى فشرٌ  "، "رّّ شى  إالَّ  ما أىٌر ذا نابً " األصؿ في المعنى؛ ألفٌ  فاعبلن ا بككنو مَّ كا     

 "رٌ شَّ " بؿ "أى ر  شى "ك إسناده ،أم: ليس الفاعؿ مطمؽ  "رَّ ىى أى "ـ ص بتقدٌ ار، متخصٌ إلىر محككـ عميو با

ـ المحكـك عميو عمى كقدٌ ،  "إالَّ " ك ،سقط حرؼ النفيا قصد االختصار بو أي فممٌ مكصكؼ باإلىرار، 

ص حاؿ ككنو في سمتو و مخصٌ فكما أنٌ ، (5)ليحصؿ االختصار مع بقاء الحصرمحككـ بو؛ 

 كذا ،محفكظ بعينو بعد العدكؿ (6)لؾ المعنىذعف ذلؾ ،إذ  ص عند عدكلوكذلؾ مخصٌ األصمي، 

 . (7)كفيو بحث قيؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، كيضرب فيما ما حممو عمى اليرير شرو في مثمو إال لسكء، أم أف الكمب إنٌ  يـ سمعكا ىرير كمب في كقت ال ييرٌ ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، كىك كأنٌ  (1)

 .130:2؛ كالمستقصي 370:1، ينظر: مجمع األمثاؿ يستدؿ بو عمى الشرّْ 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، ق (. (2)

 ] ذلؾ، نكارة المبتدأ[ ساقط مف: )ب، ك(. (3)

 ] المبتدأ[ ساقط مف:) أ(. (4)

ذا كاف  كقد ابتدأكا بالنكرة في  (5) مكاضع مخصكصة لحصكؿ الفائدة، كتممؾ المكاضع: النكرة المكصكفة، كالنكرة إذا اعتمدت عمى استفياـ، أك نفي، كا 

؛ 203:1؛ كشرح ابف عقيؿ225:1ؿ؛ ك شرح المفصٌ 259،258،257:1ـ عمييا، ينظر: التخميرالخبر عف النكرة ظرفا، أك جار كمجركرا، كتقدٌ 

 .30،29:2كىمع اليكامع 

 المعنى[ ساقط مف: ) ط (.]  (6)

، كالمطمكب ىذا التخصيص بعد الحكـ  باإلىرار عمى الشرّْ  ا لمحكـ عمى النكرة بحث؛ ألفٌ في ىامش: ) ب، ك(: أم في ككف ىذا التخصيص سببن  (7)

 ىذا التخصص السابؽ عمى الحكـ.
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خصيص السابؽ ما يككف بعد الحكـ كالمطمكب ىك التٌ سناده ،إنٌ ـ الفعؿ كا  ص بتقدٌ يخصالتٌ  كىك أفٌ 

" (1)ابً ا نى ذى  رَّ ىى أى  رّّ ا لصحة الحكـ عمى النكرة، كىك ال كجكد لو في مثؿ: "شى عمى الحكـ؛ ليككف سببن 

ز ، في حيٌ (2)"رّّ شى األ ابً ا نى ذى  رَّ ىى ا أى قكليـ ىك في قكة: "مى  إذا لـ يؤخذ الكصؼ مف التنكير، مع أفٌ 

، ال جنس الشرّْ  رَّ يً المي  أفَّ ، كالمعنى الجنسا تخصيص إمَّ  أ / –21/ىذا التخصيص ألفٌ المنع 

، فبل ردَّ  كال خطأ ،العتقاد الخطأ التخصيص ردّّ ه، ك الخير ال ييرٌ  ا؛ ألفٌ الخير كىك باطؿ قطعن جنس 

 ه جنس الشرّْ الذم أىرٌ  ليككف المعنى، أفٌ  "شرّّ "ـ دَّ قى   :(4)الشيخ عبد القاىر قاؿ ألفٌ ؛  (3)كفيو بحث

  دكفالمكركه  المرغكب أك سّْ صكت الكمب عند م (5)يريرال ا؛ ألفٌ ال جنس الخير، فالخير يككف ميرن 

 .(6)باحوني 

مف مظاف  كىك بعيد قطعا ،ا ال شرافشرن  الميرٌ  المعنى أفَّ  (7)ا تخصيص اإلفراد كبيافمٌ كأ   

أك  بالكصؼ المستفاد مف التنكير مف التخصيص كالن ألحؽ ما أشير إليو استعماؿ ىذا التركيب، فأ

النكرة   عمى حكـ عميو باإلىرار، كمساغ الحكـ  نكرةو  محض (8)": " شرّّ أمٍ  ىك :يقاؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ذا ناب[ ساقط مف: ) ج، ق(. (1)

 فاحتمؿ" فاالبتداء ىينا محمكؿ عمى معنى الفاعؿ، كجرل مثبل األشرٌ  ذا ناب إالٌ  ا أىرٌ معناه " م قاؿ ابف يعيش: فاالبتداء بالنكرة فيو حسف؛ ألفٌ  (2)

 .225:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  ،ظف   و فيو لسكءو مثمي  رُّ يً يـ سمعكا ىرير كمب في كقت ال يى كمعناه: أنٌ 

 .227:226:1 ؿ: شرح المفصٌ الجنس، ينظرأم: في بطبلف تخصيص  (3)

 عبد القاىر بف عبدالرحمف، بف محمد الجرجاني، نحكم ببلغي، أخذ النحك عف أبي الحسيف الفارسي، كأخذ عنو عمي بف أبي زيد، لو مف الكتب:  (4)

؛ كاألعبلـ 308:5؛ شذرات الذىب 188:2ق، ينظر: انباه الركاة 471المغني في شرح اإليضاح، كأسرار الببلغة، كدالئؿ اإلعجاز، كالجمؿ، ت: 

48:4    . 

 ر(.. ر.  ينظر: لساف العرب، مادة: ) ق (5)

 .220:1؛ كالمساعد 1101:3 ؛ كارتشاؼ الضرب225:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 329:1ينظر: الكتاب  (6)

 (. ، ط] بياف[ ساقط مف: ) ج (7)

  "أم: شر" زيادة في:) د(. (8)
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ليو ميؿ بعض (1)بف الدىافالفاضؿ المحضة مذىب   كذلؾ ألفٌ  ؛مف المحققيف المتأخريف، كا 

كلك كاف إفادة  ،الغرض مف الحكـ عمى النكرة إذا كاف غير إفادة السامع، فاألمر في المساغ أظير

إطبلؽ يحمؿ  كمكضعو، كيمكف أفٍ  هي زَّ حى فحيثما ثبت فذاؾ مى ثبكت اإلفادة، ( 2)امع فمدار صحتوالسٌ 

 .(3)عمى ىذا الرأم ؼالمصنّْ 

 .“ ةٌ رَ كِ نَ  وفَ كُ يَ  أفْ  رِ بَ خَ الْ  ؽ  حَ وَ  ”قاؿ:   

ىره يككف الخبر، بحيث ال يشير بجك  ينبغي أفٍ  شأف الخبر كمقتضاه ىك النكارة أمأم ك : (4)أقكؿ   

فٍ  و محطٌ ألنٌ  ؛أك باآللة إلى معمكـ المخاطب امع فبل فائدة في اإلخبار لمسٌ ا كاف معمكمن  الفائدة، كا 

 .(6)ذلؾ بخارج مف الكبلـ فبل بأس بو ا عمـ المخاطبمٌ ، كا  (5)بو

 انتيى .(7)[“ا نَ ي  بِ نَ  دٌ م  حَ مُ ا وَ نَ يُ إلَ  : اُ وُ حْ نَ ] فِ يْ تَ فَ رِ عْ مَ  افِ يئَ جِ يَ  دْ قَ وَ ”قاؿ:    

 شأف   البحث في الخبر؛ كألفٌ  يجيء معرفة؛ ألفٌ يقكؿ: كقد  اىر في األسمكب أفٍ : الظٌ  (8)أقكؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، سمع الحديث مف أبي القاسـ ىبة ا، كأبي غالب  بف عبدا، نحكم، كىك سعيد بف المبارؾ بف عميٌ  (1) أديب ناثر، ناظـ، مشارؾ في بعض العمـك

اء كجماعة، كلد ببغداد، كرحؿ إلى أصبياف كاستفاد مف خزائف كقكفيا، ككاف آخر كتبو ببغداد كغرقت ىذه الكتب عندما استكلى الغرؽ أحمد بف البنٌ 

، ت: لممع البف جني، كشرح اإليضاح ألبي عمي الفارسي، كالفصكؿ في النحك، كالدركس في العركضالغرة كىك شرح الو مف الكتب: عمى بغداد، 

 . 868:1؛ كمعجـ المؤلفيف 384:6كشذرات الذىب ؛ 587:1عاة بغية الك  ،48،47:2اه الركاة نبينظر: ا ق،569

 صحة.(:في)ق (2)

 .48:2كىمع اليكامع ؛ 1095:3ارتشاؼ الضربك  ؛151،150:1ؿ اإليضاح في شرح المفصٌ  ينظر:  (3)

 ) ج، د (. :] أقكؿ[ ساقط مف (4)

 ) ب (. :] بو[ ساقط مف (5)

 .27:2؛ كىمع اليكامع 308،307:1؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 225،224:1ؿ ينظر:  شرح المفصٌ  (6)

 ) ج ، ق(. :ساقط مف ما بيف المعككفيف (7)

 ) ج، د (. :] أقكؿ[ ساقط مف (8)
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تعريؼ الخبر  و عمى أفٌ ينبّْ  ا أراد أفٍ لكف لمٌ فبل كجو آللة التقميؿ في تعريفو، المبتدأ ىك التعريؼ، 

. “كقد يجيئاف معرفتيف”: كقاؿ ،ر األسمكبمشركط بتعريؼ المبتدأ في التركيب الخبرم، غيَّ 

 ، فما الفائدة في اإلخبار؟معرفتيف اإذا كان :قيؿب/ –21/إفٍ ف

الغرض  ألفٌ  ؛فاألمر في جكاز تعريفو أظير ،عبلـلـ يكف المتكمـ بصدد اإلخبار كاإل : إفٍ قمنا   

؛ يادةالشٌ  (1) ـ كممةبتكمٌ قرب غرضو التٌ ، "انى يُّ بً نى  ده مَّ حى كمي  انى يي ا إلى  ": قائؿ إفادة المخاطب، مثبل تليس

 و ال فائدة فيو.أنٌ ( 2)حتى يردانو فادة السامعال إ

فٍ     ى يو عمرٍ لعدـ جى  ؛بالخبر ـى الً ؿ العى نزٌ  رى بً خٍ المي  يقاؿ: إفٌ  فاألكجو أفٍ  ،اإلعبلـ كاف بصدد كا 

 اي : "كقاؿ، الخبر (3)ذلؾ إليو فألقي ،ىك العمؿ بو منزلة الجاىؿ بومـ مكجب العً  فإفٌ ، مكجب عممو

و معمكـ ألنٌ  ؛الخبرغرضو ليس إفادة نفس  إلى الجاىؿ، أك يقاؿ: ه" إلقاءانى نبيُّ  ده مَّ حى مي ا ك نى إليي 

 .(5)و عالـ بالخبر كالمخاطببؿ غرضو إعبلـ المخاطب أنَّ  ،(4)مخاطبلم

ا قد شخصن  يعرؼ أفٌ  "ازيدن  " المخاطب كما يعرؼ كجو آخر، كىك أفٌ  " ؽي مى طى نٍ المي  زيده "  : (6)فيك    

المنطمؽ  (7)ىك ذلؾ " ا" زيدن  ىك ذلؾ المنطمؽ، فإفادة الخبر أفَّ  " ازيدن  " انطمؽ، لكف ال يعرؼ أفَّ 

األمريف يؤدم إلى  تجكيز  ألفٌ  ؛يما إذا كانا معرفتيف يجب تقديـ المبتدأ عمى الخبرثـ إنٌ ينو، بع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .بكممة (:في ) ب، ك (1)

 (. ج، د، ب، أ)  :[ ساقط مفعميويرد  ]  (2)

 ق، ك (.] ذلؾ[: ساقط مف: ) أ، ب،  (3)

 في ) ج، د، ق، ك(: المخاطب. (4)

 .1099:3؛ كارتشاؼ الضرب 247:1ؿ، ؛ شرح المفصٌ  50،49:1الكتاب ينظر:   (5)

 في ) ب، ج، د، ق (: في مثؿ. (6)

 ] ذلؾ[: ساقط مف: ) ب (. (7)
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 .(1)كالمؤخر خبر ،ـ مبتدأفالمقدٌ  ،تقديـ الخبر، ترؾ األصؿ ببل ضركرةالمبس، كالتزاـ 

يككف المؤخر  ال يستقيـ المعنى إال بأفٍ  أفٌ  خبره، إالٌ  "ا"ك ،مبتدأ "إلوػ"ف"،  اي  انى يي لى إً " :  قيؿفإذا    

التشبيو يقتضي  ةاستقامة المعنى ك فإف صحٌ  ،"أبك يكسؼ ،أبك حنيفةكقكليـ: "  :اكالمقدـ خبرن  مبتدأ

حنيفة في  ا لو عمى معنى أبك يكسؼ كأبيخبرن  "أبك حنيفة" ىك المبتدأ، ك"يكسؼ أبك"يككف  أفٍ 

 .(2)الفقاىة

ه، كلـ يستقر في كأبي يكسؼ" لـ يجد التشبيو محزٌ  أبك حنيفة"مبتدأ عمى معنى ـ اعتبر المقدٌ  كلك   

 .(3)األمر فيو عمى العكسو تشبيو األقكل باألضعؼ ك ألنٌ  ؛مركزه

قبيؿ  مف "أبك يكسؼأبك حنيفة ك "التقديـ، كجعؿ مثؿ قكليـ أ /  –22/  بعضيـ أطمؽ كجكبك    

 (5)كقكليـ:كل باألضعؼ مبالغة في شأف األضعؼ، تشبيو األق ، كىك(4)التشبيو المقمكب

  وي تى رَّ غي  فٌ أى كى  احي بى ا الصَّ دى كبى          

 حي دى تى مٍ يى  يفى حً  ةً يفى مً الخى  وي جٍ كى                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ب (: فالمبتدأ مقدـ، كالخبر مؤخر. (1)

 معمـك أف المراد تشبيو أبي يكسؼ بأبي حنيفة، ال تشبيو أبي حنيفة بأبي يكسؼ، كمنو  قكلو: وفجاز ىنا تقدـ الخبر ، كىك: أبك حنيفة،؛ ألنٌ   (2)

  دً جاؿ األباعً الرّْ  اءي نى بٍ أى  فٌ كىي ني ا *** بى نى اتي نى ا كبى نى ائً نى ك أبٍ ني ا بى كنى ني بى                          

 .33،32:2كىمع اليكامع  ؛217:1؛ كشرح ابف عقيؿ248،247:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ 

 .214:1؛ كشرح التصريح 313:1ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (3)

 .57:2كمعاىد التنصيص ؛ 177أسرار الببلغة  و، كيسمى التشبيو المقمكب، ينظر:مف المشبٌ  و بو أتـٌ المشبٌ   إيياـ أفٌ كىك التشبيو المقمكب: :  (4)

 .45في ديكانو بف كىيب الحميرم، مذككر لمحمد البيت مف البحر: )الكامؿ(، كىك   (5)

 باح.ياء مف الصٌ كر كالضٌ كأكمؿ في النٌ  كأتُـّ  المعنى: جعؿ كجو الخميفة كأنو أعرؼ كأشيري 

 .57:2؛ كمعاىد التنصيص 361:2؛ كاإليضاح في عمـك الببلغة 266؛ كالتمخيص في عمـك الببلغة 177كىك مف شكاىد: أسرار الببلغة 

 و.مف المشبٌ  و بو أتـٌ المشبٌ   الشاىد فيو: إيياـ أفٌ 
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ا الخبر معن دأ ك المثاؿ المذككر كأمثالو ليس مف باب تعريؼ المبت ألفٌ  ؛(1)كفيو بحث ،ىذا ما قالكه

 .(2)ؿا إلى التحقيؽ فتأمٌ نظرن 

 .(4)[“ةٌ مَ مْ جُ ، وَ  ؾَ مُ َّل غُ  دٌ يْ زَ  :نحو دٌ رَ فْ ] مُ (3)عمى نوعيفِ  والخبرُ  ”قاؿ:    

ؿ ر مثٌ فكؿ ما ليس بجممة فيك مفرد بيذا المعنى، كليذا السٌ  أراد بالمفرد ىنا مقابؿ الجممة،: أقكؿ   

 .(5)كما ىك الظاىر كاألصؿ "، ـو بلى غي  ده يٍ زى "  :كلـ يقؿ " ؾى مي بلى غي  ده يٍ زى "  :نحك ، كقاؿمف المضاؼ

يـ ذىبكا إلى استكناف فإنٌ  ،ا لنحاة الككفةضمير المبتدأ خبلفن ثـ الخبر المفرد الجامد خاؿ عف    

ىذا كىؿ ،  ة مممكؾ" في قكٌ  ـه بلى غي  ده يٍ زى "  :في "ـه بلى غي " الجامد بالمشتؽ، كقالكا:  اكأٌكلك  الضمير فيو،

 .! *(6)جإال بتكمؼ سمي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أم في ككف أبي حنيفة كأبي يكسؼ مف قبيؿ تعريؼ المبتدأ كالخبر.  (1)

متعمؽ المحذكؼ، تقديره: "أبك يكسؼ كأبي حنيفة"، كتمسككا في ذلؾ بقكلو في الحقيقة ليس الجار مع المجركر، بؿ ىك الخبر  كجو التأمؿ، أفٌ  (2)

[، فإف الجار صمة الخبر الجامد، كالمعنى ىك المعبكد في السمكات كاألرض كلكال 4] سكرة األنعاـ، مف اآلية ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿تعالى: 

يكتفي لتعمؽ الجار مع المجركر لشيء كجد فيو رائحة المشتؽ؛  ىذا التمسؾ بأفٍ  ؽ بو الجار كالمجركر، كيمكف ردٌ تعمٌ ا الجامد في قكة المشتؽ لمى 

 و مأخكذ مف "ألو"، بمعنى عبد، بخبلؼ استكاف الضمير، فقياسو عمى ذلؾ.ألنيـ تكسعكا في الظرؼ كقد كجدت في "ا"؛ ألنٌ 

 في األصؿ: ضربيف. (3)

 ط مف: ) ج ، ق(.ما بيف المعككفيف ساق (4)

 .10:2؛ كىمع اليكامع 321:1 كشرح التسييؿ، البف مالؾ ؛1110:3ارة، ينظر: ارتشاؼ الضرب كاألصؿ في الخبر ىك النٌ  ألفٌ  (5)

 ج(.،  ـ،  ، ينظر: لساف العرب، مادة:) سحى بي الشيء، بالضـ: قى  جى مي سى  (6)

  نٌ قاؿ ابف الحاجب: الخبر الذم يتضمف الضمير ىك كؿ اسـ مف أسماء يا ما احتاجت إلى ضمير، ألنٌ الفاعميف كالمفعكليف كالصفات كميا، كا 

فٍ كانت في الحقيقة لممبتدأ أي  تعمؿ عمؿ أفعاليا، فإفٍ  الٌ بضميرً  ؽ ذلؾ الغيرً مف تعمُّ  دَّ كانت لغيره فبل بي  سندت إلى ضميره في المعنى، كا   ه، كا 

ماني إلى ضمير. كقاؿ االنبارم: كذىب الككفيكف، كعمي بف عيسى الرٌ  تجٍ ليا، فمـ يحٍ  ا غيرىا فبل عمؿؿ، كأمٌ عف األكٌ  ا باألجنبيّْ رن بً كنت مخٍ 

و يتضمف و إذا كاف صفة أنٌ و ال يتضمف ضميرا، كأجمعكا عمى أنٌ ا، كذىب البصريكف إلى أنٌ خبر المبتدأ يتضمف ضميرن  مف البصرييف، إلى أفٌ 

 . 153:1ؿ كاإليضاح في شرح المفصٌ  " كما أشبو ذلؾ. ينظر: فه سى ك حى ره مٍ " ك" عى ـه ائً قى  ده يٍ الضمير، نحك: زى 
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 بٌ اىِ ذَ  وهُ خُ أَ و رٌ مَ : عُ وُ حْ ، نَ ةٌ ي  مِ سْ ا ِ ، وَ وهُ بُ أَ  بَ ىَ ذَ  دٌ يْ : زَ وُ حْ ،] نَ ةٌ ي  مِ عْ فِ  :بٍ رُ ضْ أَ  ةِ عَ بَ رْ ى أَ مَ عَ  يَ ىِ وَ  ”قاؿ: 

 [.(2)[ (1)“ اـِ رَ الكِ  فَ مِ  رٌ شْ بِ وَ  ؾَ مامُ أَ  دٌ الِ : خَ وُ حْ ، نَ ةٌ ي  فِ رْ ظَ وَ  ،ؾَ مْ رِ كْ يُ  وُ مْ رِ كْ تُ  إفْ  دٌ يْ زَ  :وُ حْ ،] نَ ةٌ ي  طِ رْ شَ وَ 

 انتيى

  " ـه ائً قى  ده يٍ زى "  ، نحك:فقط أك رتبةن  ،ا كرتبةن ا لفظن كاف المسند إليو مقٌدمن  و إفٍ كجو الحصر أنٌ : أقكؿ   

فٍ ، فالجممة اسمية، "ده يٍ زى  ـي ائً قى "ك  فالجممة ظرفية  ،مجراها ا أك جارين ككاف ظرفن  ،اكاف المسند مقدمن  كا 

"ده يٍ زى  وي امى مى أى  ره كٍ بى ك  ره كٍ بى  ؾى امى مى أى " ، ك"كهي بي أى  ارً ي الدَّ فً  ده يٍ زى  "ك"، ده يٍ زى  ارً ي الدَّ فً " نحك: 
(3). 

فٍ     الَّ  ،" تبٍ رى ضى  وضربٍ ت فٍ إً  يده زى : "، نحكةرط فالجممة شرطيٌ  قد دخمو حرؼ الشٌ كاف فعبلن  كا   كا 

ده يٍ زى  بى رى ضى  "نحك: ،ـ فعبلن المقدَّ سكاء كاف المسند ففعمية 
، "ده يٍ زى  اتى يى يٍ " ىى نحك:اسـ فعؿ، أك  " ، (4)

 ."افً دى يٍ الزَّ  ـه ائً ا قى مى " "، كافً دى يٍ الزَّ  ـه ائً قى ، نحك :" أى ألؼ االستفياـ كأالنفي  (5)أكصفو كاقعة بعد حرؼ

 .“ؾَ مْ رِ كْ يُ  وُ مْ رِ كْ تُ  فْ إِ  دٌ يْ زَ  ”:قولو   

  ؾى مي رً كٍ يي  ده يٍ زى  :أم ب / –22/قيد لو  (7)كالشرط في الحقيقة عند القـك ىك الجزاء، فالخبر: (6)أقكؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (. ، طما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، د، ق، ك(. (2)

رطية الشٌ  قاؿ ابف يعيش، قسـ الجممة إلى أربعة أقساـ، كىذه قسمة " أبي عمي"، كىي قسمة لفظية، كىي في الحقيقة ضرباف: فعمية، كاسمية؛ ألفٌ  (3)

 .10:2؛ كىمع اليكامع 229:1ؿ مفصٌ في التحقيؽ مركبة مف جممتيف فعميتيف، ينظر: شرح ال

 ] زيد [ ساقط مف: ) ج، د (. (4)

 في ) ب (: حرفي.  (5)

 ] أقكؿ [ ساقط مف: ) أ، ج (. (6)

ف كانت مف أنكاع الجمؿ الفعمية، ككاف األصؿ في الجممة الفعمية أفٍ قاؿ ابف يعيش: فالشرطيٌ  (7) ـى  يستقؿٌ  ة كا  ا و لمٌ "، إال أنٌ زيده  الفعؿ بفاعمو، نحك: " قا

 المبتدأ ال      =   جممة مف الشرط كالجزاء باألخرل حتى صارتا كالجممة الكاحدة، نحك: المبتدأ كالخبر، فكما أفٌ  ىاىنا حرؼ الشرط، ربط كؿُّ دخؿ 
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 كـه زي مٍ إياه مى  ؾى امي رى كٍ إً  ده يٍ زى  :"كالمعنىلشرط كالجزاء عند أرباب المعقكؿ، ، كمجمكع ااهي يَّ إً  ؾى امً رى كٍ إً  تى قٍ كى 

 .ؾى لى  وً امً رى إلكٍ 

مٌك الجزاء لخي  ؛(2)أرباب المعقكؿقكؿ  (1)عضد" ، ياك عمرن  ـٍ رً كٍ ا أي رن كٍ بى  ـٍ رً كٍ يي  فٍ إً  ده يٍ زى "  :كصحة قكليـ   

 ."ارن كٍ بى  وً امً رى كٍ ت إً قٍ كى ، ك ارن مٍ عى  وي مى ارى كٍ إ ده يٍ زى  :" م القكـعمى رأ  ؿك المآعف الضمير العائد إلى المبتدأ، 

في سماجة  سترة ال ،"كعمر  (3)إلكرامي ا ممزكـه بكرن  موي ار كإ كعمى رأم أرباب المعقكؿ:" زيده    

 .(4)المعنى األكؿ، كفي جزالو الثاني كمتانتو

 .“اـِ رَ الكِ  فَ مِ  رٌ شْ وبِ  ،ؾَ امُ مَ أَ  دٌ الِ : خَ وُ حْ نَ  ،ةٌ ي  فِ رْ ظَ وَ  ”:قولو    

ؿزٌ نى مي ا الخبر فيو ممٌ  :كالثانيا الخبر فيو ىك الظرؼ حقيقة، : ممٌ ؿاألكٌ    
 : بمعنى منزلة الظرؼ (5)

في األكؿ كذلؾ  منو إليو، أم: إلى الثاني، كما أفٌ  (6)ؽ، كانتقاؿ العمؿني حذؼ المتعمَّ في الثا أفٌ 

 فً مً  ؿه اصً ،أك حى  اـً رى كً الٍ  فً مً  ؿى صى حى  ره شى بى " ك ،"ؾى امى مى أى  ؿه اصً حى "،أك  "ؾى امى مى أى  ؿى صى حى  ده الً خى " كالتقدير:

كككنو جممة بناء عمى تقدير  ،كالجار كالمجركرأ الحقيقي فاعمو إلى الظرؼكانتقؿ "، فحذؼ اـً رى الكً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بذكر الجزاء، كلصيركرة الشرط كالجزاء كالجممة الكاحدة، جاز أف يعكد إلى المبتدأ منيا عائد كاحد،  بذكر الخبر، كذلؾ الشرط ال يستقؿ إالٌ  إالٌ  = يستقؿٌ 

، ينظر:  دٍ عي "، كلـ يى " عائد إلى " زيده وي مٍ رً كٍ ك" فالياء في " تي عمره  ؾى رٍ كي شٍ يى  وي مٍ رً كٍ تي  فٍ إً  نحك: " زيده  مف الجزاء ذكر كلك عاد الضمير منيما جاز، كليس ببلـز

 .230:1ؿ شرح المفصٌ 

 د (..  ض.  أم يقكم، ألف اإلنساف إنما يقكل بعضده، فسميت القكة بو، ينظر: لساف العرب، مادة) ع (1)

 في ىامش )ب، ج، د، ك (: أم المنطقييف. (2)

 [ ساقط مف: ) ط(.ممزـك إلكرامي] (3)

 .14،13:2؛ كىمع اليكامع 1110:3؛ كارتشاؼ الضرب 230:1ؿ كالثاني: رأم أرباب المعقكؿ، ينظر: شرح المفصٌ  األكؿ: رأم النحاة، (4)

 في ) أ (: نازؿ. (5)

 في ) أ (: عمؿ الضمير. (6)
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ر الفعؿ و يقدٌ ؛ كألنٌ صؿ في العمؿو األألنٌ  ؛البصرية، فإنيـ يقدركف فعبلن  ىك مذىب النحاة الفعؿ كما

 .(1)مكضع فؽ عميو فيير إلى المتٌ فعند التردد كجب المصعند كقكعو صمة باالتفاؽ، 

األصؿ غير جممة  ألفٌ  ، فبل يككف جممة؛اسـ فاعؿ كما ىك مذىب الككفييف را إذا قدَّ كأمٌ    

 كذلؾ. (2)اأيضن  ؼ الخمى فى 

مة مف الصٌ  ألفٌ  ؛مة فاسد، كالقياس عمى الصٌ الخبر ىك اإلفراد ، كحؽٌ المقدر خبر ككجييـ أفٌ    

 –23/طبلؽ ىك عند اإل "ارً ي الدَّ فً  ده يٍ زى " :المتبادر مف أفٌ  نصاؼكاإل ،الخبربخبلؼ  ة الجمماف مظ

يفيـ منو الحصكؿ فييا  لـز أفٍ قٌدر حاصؿ، كلك كاف المقٌدر حصؿ الم" ف ارً ي الدَّ فً  ده يٍ زى " حصكؿ أ /

  .(3)الممزـك مثمواطؿ ك ب ـز، كالبٌل في زماف سابؽ عمى زماف اإلطبلؽ

 .“(4)إِ دَ تَ بْ إلى المُ  عُ جِ رْ يَ  ضميرٍ  فْ مِ  مةِ مْ في الجُ  د  بُ والَ ”قاؿ:    

مف ضمير يرجع إلى ا عف غير ضمير الشأف في الجممة الخبرية الكاقعة خبرن  دَّ بي أم الى  أقكؿ:   

يككف المخصكص  فٍ عمى تقدير أى  "،ده يٍ زى  ؿي جي الرَّ  ـى عٍ نً  : "الستغراؽ فيو كبلـ اقائـ مقام فٍ المبتدأ، أك مى 

 .(5)اا لو مقدمن مبتدأ، كالجممة خبرن 

الرتباط في أغمب المكاضع بالضمير  ا فإفَّ  ،األغمب عمى األعْـّ  بناءه ا مٌ ، إ“مف ضمير ”:فقكلو   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا منصكبا عمى الخبلؼ، كذىب البصريكف إلى أنو ينتصب بفعؿ مقدر، كذىب بعضيـ إلى أنو ينتصب بتقدير الظرؼ الكاقع خبرن  ذىب الككفيكف إلى أفٌ  (1)

 . 22،21:2؛ كىمع اليكامع 232،231:1 ؿ؛ كشرح المفصٌ 61:1اإلنصاؼ   ينظر:اسـ فاعؿ، 

 ] أيضا[ ساقط مف: ) أ (. (2)

 .231:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (3)

 ]يرجع إلى المبتدأ[ ساقط مف: ) ج، ق (. (4)

 .214:2؛ كمغني المبيب 155:1ؿ ؛ اإليضاح في شرح المفصٌ 261:1ينظر: التخمير  (5)
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الضمير  (2)كر يناكؿالذٌ  في الجممة مف ذكر، فإفٌ  دَّ بي الى  :المجاز، أمٍ  (1)ا بناء عمى إرادة عمكـمٌ كا  

 كغيره.

نٌ     نٌ ا، ال تقع خبرن  (4)نشائيةألف اإل ؛(3)دنا الجممة بالخبريةما قيٌ كا   غير ضمير الشأف (5)مف :ما قمناكا 

يربط بينيما، بؿ خمكىا لال يحتاج إلى ضمير  ،لككنيا عبارة عنو نفسو ؛ا لوالجممة الكاقعة خبرن  ألفٌ 

 .(6)عف الضمير كاجب

 .“اومً مُ عْ مَ  افَ ا كَ ذَ إِ  إال  ”قاؿ:    

 كقت كزماف ا كؿٌ ع إلى المبتدأ لفظن ال فراؽ في الجممة مف ضمير يرج، أم غه : مستثنى مفرٌ  أقكؿ   

ر، بؿ يكفي مجرد الضمي (8)و حينئذ ال حاجة إلى ذكرفإنٌ  ،(7)ؽً كٍ ا بداللة السَّ ككنو معمكمن كقت  إالٌ 

رادتو،    .(9)تأمؿٍ فمف عنايتو ليصٌح االستثناء  دَّ بي  الى  "الفظن " فقكلنا تقديره كا 

 .“امً ىَ رْ دِ  يفَ ت  بسِ  (11)رّ الكُ  (10)ر  البُ ”قاؿ:    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) .  في ) ج (: العمـك

 في ) ب، ك (: يتناكؿ. (2)

 .ائـه قى  نحك: زيده  (3)

 و". بٍ رً اضٍ  ده يٍ " زى  نحك: (4)

 في ) د، ك (: عف. (5)

 .1119،1118:3؛ كارتشاؼ الضرب 233:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)

 ياقة.د السٌ لعمو مقيٌ  (7)

 ] ذكر[ ساقط مف: ) ك(. (8)

 مع عمى لزـك عناية ذلؾ القيد.طٍ أم لتي  (9)

 ر(..  ر.  : قاؿ ابف دريد: البر أفصح مف قكليـ القمح أك الحنطة، ينظر: لساف العرب، مادة ) برُّ البي  (10)

 ر (..  ر.  مكياؿ ألىؿ العراؽ يساكم ستيف قفيزا، ينظر: لساف العرب، مادة ) ؾ: الكرٌ  (11)
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"امن ىى رٍ دً  يفى تّْ سً بً  وي نٍ مى  الكرُّ "  أقكؿ: 
، كعمى الثاني ، فعمى األكؿ صفة الكرُّ "وي نٍ ا مً من ىى رٍ دً  يفى تّْ سً بً " ، أك (1)

امن ىى رٍ دً  يفى تّْ سً بً  الظرؼ، أعني "حاؿ مف فاعؿ 
 البرُّ  (3)ـيؽ الكبلـ كتقدكّْ عمى الحذؼ سي كالقرينة "، (2) 

  .(4)الكرُّ عمى 

 اةه شى ب /  –23/  ـي نى غى الٍ " نحك: ا، يجكز حذؼ الضمير قياسن  (5)ؿ ىذا األسمكبفي مثٍ  :قالكا   

 .(6)ـو ىى رٍ دً ا بً يى نٍ مً  اةه " أم: شى ـو ىى رٍ دً بً 

 . انتيى(7)[“ دٌ يْ زَ  ؽٌ مِ طَ نْ : مُ وَ حْ نَ  ،أدَ تَ بْ ]عمى المُ  رُ بَ الخَ  ـُ د  قَ يُ  دْ قَ و ”قاؿ:    

الفائدة  بو لككنو؛ محطَّ   ا لبلىتماـا التقديـ عمى سبيؿ الجكاز فإمٌ أمَّ ا، كجكبن  ا أكٍ أم جكازن  : أقكؿ   

مَّ  كمساؽ :"  إذا قيؿمثبلن  مكفمذىب ي إلى كؿّْ كره  يذىب نفس السامع قبؿ ذا لئبٌل الكبلـ إلفادتو كا 

أك غيرىما إلى ماال  ،"كده عي قي  "أك " اـه يى قً  "الخبر إلى أفَّ  ،احتماالت شتىامع إلى ذىب نفس السٌ  "، ده يٍ زى 

بلـ عف المخبر عنو بالقياـ  الك خبار في ىذاقيؿ قائـ عمـ مف أكؿ األمر أف اإل، ك ـدّْ فإذا قي يتناىى، 

  قبة.اكحصكؿ نعمة غير متر  فيصير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ك(.ط، ] درىما[ ساقط مف: )  (1)

 ] درىما[ ساقط مف: ) ك(.  (2)

 ـ.في )ب، ج، د، ق (: تقدٌ  (3)

يف"، إال أف مكضع "منو" ىنا نصب عمى الحاؿ منو بستّْ  الكرُّ  المحذكؼ ىاىنا شيئاف: أحدىما: ما ىكمف الكبلـ كفيو العائد كىك "منو"، كتقديره: "البرُّ  أفٌ  (4)

كصاحب الحاؿ المضمر يف". " ٌإذ كاف معرفو، كالعامؿ في الحاؿ الجار كالمجركر الذم ىك الخبر، كىك "بستٌ "الكرٌ  لػ؛ألنو ال يجكز أف يككف نعتا 

فٍ  ". كفي "منو" ضميراف عمى ما  به كٍ يـك لؾ ثى  لفظ الحاؿ جار كمجركر ، فصار كقكلؾ :"كؿَّ  كاف العامؿ معنى؛ ألفٌ  المرفكع فيو، كجاز تقدمو عميو كا 

 .239،238:1؛ كشرح الرضي عمى الكافية 234:1ؿ ذكر، ينظر: شرح المفصٌ 

 ] األسمكب[ ساقط مف: ) ط (. (5)

 .1120:3منكاف بدرىـ" أم: منكاف منو، ينظر: ارتشاؼ الضرب  في مٍ حياف كمنو: " السَّ قاؿ أبك  (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، د، ق، ك (.  (7)
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نشأت االحتماالت  جانب الخبرفي  الت بتقديـ الخبر مع جانباالحتما يقكؿ: إذا انقطع كلقائؿ أفٍ 

مَّ  ،في جانب المخبر عنو قبؿ ذكره  (1)غيرىا.استقامة النظـ ك  ا لغيرىما مفكا 

كذلؾ ا، األصمي قطعن  (2)سمتوؤلمر يعرضو كيعدلو عف ف ،ا التقديـ عمى سبيؿ الكجكبمٌ كأ   

ف و خبر مفرد متضمٌ فإنٌ  " ؟ده يٍ زى  فى يٍ أى  : "في "فى يٍ "أى  كالخبر المفرد ما لو صدر الكبلـ  كتضٌمف

ف ذلؾ المتضمٌ ـ دَّ قى يي ا فى المقطكع مشكككن  جاعبلن ا غيرن ؛ لككنو ماالستفياـ الذم لو صدر الكبلـ (3)لمعنى

 . ا لتمؾ الصدارةا حفظن عمى المبتدأ كجكبن 

ى دفع كال يضاؼ إلى االىتماـ كال إل ،ةكيضاؼ التقديـ إلى ىذه العمٌ ، (4)؟ " فى يٍ أى  ده يٍ زى " كال يقاؿ:    

فٍ االحتماالت كال إلى غيرىما  و يجب فإنٌ  المبتدأ نكرةا عند ككف الخبر ظرفن ككككف  ،(5)أمكنت كا 

 بالصفة.ا لدفع االلتباس مٌ مـز اإلخبار عف النكرة المحضة، كا   يا لئبٌل مٌ ، إتقديمو عمى المبتدأ

ككغيرىما عمى ما عمـ في  ،الظرؼ خبر، أك صفة عمـ أفٌ يي  ـٍ لى  "،ارً ي الدَّ فً  ؿه جي رى " إذ لك قيؿ:   

 المطكالت.

  .انتيى “ةِ لَ الَ الد   دَ نْ ا عِ مَ ىِ دِ حَ أَ  ؼُ ذْ أ / حَ  –24/وزُ جُ يَ وَ  ”قاؿ:    

 ده يٍ زى  ـٍ عى نى  : "التقدير ، فإفٌ "ـه ائً قى  ده يٍ زى أى  :"في جكاب "، ـٍ عى نى  " كقكلؾ:ا أيضن ا كيجكز حذفيما معن  أقكؿ :   

 حذؼ األمريف يستمـز  فٌ أل ؛“ىماكيجكز حذؼ أحدً ” : قكلو راجو تحتالند ؛، كلـ يصرح بيذا"ـه ائً قى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .235:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (1)

 في ) أ، ب (: سمت. (2)

 في ) ج (: بمعنى. (3)

 .238،237:1ؿ كشرح المفصٌ ؛ 266:1ينظر: التخمير  (4)

 .و(: أمكنت في )أ، ب، د، ق، ك (5)



121 
 

 ىما.حذؼ أحدً 

نٌ     ا مف الكبلـ، ثـ حذؼ كؿ المتناع حذفيما بدكف الداللة لككنيما ركنن ؛ “عند الداللة ” :ما قاؿكا 

 (2)ة عمى سبيؿ الكجكب.ة عمى سبيؿ الجكاز، كمرٌ منيما مرٌ ( 1)كاحد

 ا مبتدأ محذكؼ مٌ و إفإنٌ  ،(4)﴾ژ ژ ڑ  ﴿: (3)-تعالى –فكقكلو عمى سبيؿ الجكاز  ا الحذؼمٌ كأى    

 : مف الجزع كبث الشككل.، أمٍ "ؿه مى جٍ أى  (5)﴾ژ ژ ڑ  ﴿: أم: الخبر،

مَّ      ي كسيرتي عند مس المكركه صبره : عادتأم "،مرم"فأ (6)كالتقدير: المبتدأ ا خبر محذكؼكا 

حمؿ اآلية  ؿ، قب(7)[ الجزع كبث الشككلال ] ف الجزع، كبث الشككلفس مالنٌ  سي بٍ جميؿ، أم: حى 

مدح عمى كترتب غرض التٌ  لمبتدأ معرفة، ككثرة حذؼ المبتدأ،ككف ا عمى حذؼ المبتدأ أكلى بكجكه:

في  إسناد الصبر  (8)ح القائؿ بالصبر كتكافؽ قراءتي النصب كالرفعدُّ تملمساقيا  مساؽ اآلية، فإفٌ 

 ح القائؿسكؽ اآلية لتمدُّ  إلى القائؿ، كداللة الحاؿ عمى حذؼ المبتدأ، كىي أفٌ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] كاحد [ ساقط مف: ) أ، ج (. (1)

 الخبر محؿ الفائدة، فبل بد منيماقاؿ ابف يعيش: اعمـ أف المبتدأ كالخبر جممة مفيدة تحصؿ الفائدة بمجمكعيما، بمجمكعيما، فالمبتدأ معتمد الفائدة، ك  (2)

، فإذا فيـ إال أنو قد تكجد قرينة لفظية، أك حالية تغني عف النطؽ بأحدىما، فيحذؼ لداللتيا عميو؛ ألف األلفاظ إنما جيء بيا لمداللة عمى المعنى

 .  239:1ؿ المعنى بدكف المفظ، جاز أف ال تأتي بو، كيككف مرادا حكما كتقديرا، ينظر: شرح المفصٌ 

 ] تعالى[ ساقط مف: ) أ (. (3)

 .18ة يكسؼ، مف اآلية سكر  (4)

 .18سكرة يكسؼ، مف اآلية  (5)

 ] التقدير[ ساقط مف: ) أ (. (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:  ) أ، ب، ج، ك (. (7)

؛ كالبحر المحيط 263:3بالنصب، ينظر: الكشاؼ  ﴾ ژ ژ ﴿، قكلو تعالى:قرأ الكسائي، كعيسى بف عمر، كاألشيب، كأنس بف مالؾ، كأبيٌ  (8)

 .156:3لقرآنية ؛ كمعجـ القراءات ا289:5
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لمساؽ اآلية داللة عمى حذؼ  و كما أفٌ ألنٌ  حذؼ المبتدأ يؤديو في ىذا األخير نظر؛بالصبر، ك 

ـ يي تٍ ابى صى أى  اإذى "يقكلكا : الصالحيف أفٍ  (2)سير (1)مف ألفٌ  ؛عمى حذؼ الخبر المبتدأ، كذلؾ المقاـ يدؿٌ 

ذكر أجمؿ، يفيـ  منو معنى بدكف  "يؿه مً جى  ره بٍ صى " :، فإدا قيؿ"ؿي مى جٍ أى  يؿه مً جى  ره بٍ صى فى  ةه يبى صً مُّ 

مؿ اآلية عمى لما كاف لح ،داللة عمى حذؼ الخبر (4)كلك لـ يكف لممقاـبقرينة المقاـ  (3)يةاألجمال

 .(5)حذؼ الخبر كجو أصبلن 

  ب/ –24/: ، كقكليـيكالسماع ا سماعي أك قياسي،مَّ ؿ الكجكب فيك إً ا الحذؼ عمى سبيمَّ كأى    
“اـو رى  رً يٍ غى  فٍ مً  ةو يى مٍ رى ”

 ىذه رمية. :، أمٍ (6)

عميو جميع ما قطع بالرفع  ٍس كقً  ،الحمدً  :  ىك أىؿي أم "دً مٍ الحى  ؿى ىٍ أى  ً  دى مٍ حى الٍ  "كالقياس كقكليـ:   

ؿ اتباع ة الكجكب في األكٌ كعمٌ  ،(10)أك الترحـ ،(9)أك الذـ ،(8)المنعكت لغرض المدح (7)فع

 عمى تركو في نظائره. (12)االستعماؿ الكارد (11)اتباع الثانياالستعماؿ الكارد عمى تركو، كفي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ساقط مف: ) أ (.  ] مف [ : (1)

 (: سيرة. في ) ج (2)

 في ) ب، ق (: األجممية. (3)

 ] لممقاـ [ ساقط مف: )أ، ب، ج (. (4)

 .240:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 270:1ينظر: التخمير  (5)

الغرض قد يصيبو مف ليس مف ػأىؿ  يصدر منو، كمعنى المثؿ أفٌ  فؽ الشيء لمف ليس مف شأنو أفٍ ضرب عندما يتَّ ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، يي  (6)

 .38:3زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ ينظر:    اـو رى  يرً غى  فٍ مً  ةه يى مٍ فيقاؿ: رى "، الرماية، كقد يحذؼ " ربٌ 

 في ) أ (: مف. (7)

 نحك: "بسـ ا الرحمف الرحيـ". (8)

 نحك: " أعكذ با مف الشيطاف الرجيـ" (9)

 نحك: " مررت بزيد المسكيف.  (10)

 ] اتباع [ ساقط مف: ) أ، ب، ج (. (11)

 ] الكارد[ ساقط مف: ) ط (. (12)
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 . (1)ا، ففي مكاضع كثيرة ال يسع ذكرىا المقاـالخبر كجكبن ا حذؼ كأمٌ 

                            *****    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كمف مكاضع حذؼ الخبر كجكبا. (1)

 دلكؿ عمى كجكده، نحك: " لكال زيد ألكرمت عمرا"، لكال االمتناعية، كالم أحدىما: إذا كقع المبتدأ بعد       

 الثاني: إذا كقع خبر قسـ صريح، نحك:" لعمرؾ"،  ك" أيمف ا" ك" أمانة ا".       

 و، فالخبر محذكؼ؛ لداللة الكاك كما بعدىا عمى المصحكبية. تي عى يٍ رجؿ كضى  ؿُّ الثالث: إذا كقع بعد كاك بمعنى" مع"، نحك: " كي        

 اس"، فقيؿ الضمة في " حسبؾ" ضمة بناء، كىك اسـ سمي بو الفعؿ، كبني عمى الضـ؛ ألنو كاف معربا قبؿ ذلؾ .النَّ  ـٍ نى يى  ؾى بي سٍ الرابع: نحك: " حى        

ينظر: ا"،  ا قائمن الخامس: أف يككف المبتدأ مصدرا عامبل في مفسر صاحب حاؿ بعده، ال يصمح أف يككف خبرا عنو نحك: " ضربني زيدن        

 .40: 2؛ كىمع اليكامع  296:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 241: 1ؿ؛ كشرح المفصٌ  270:1التخمير



123 
 

                                  [  
 
 اس

 
  ى

 
 ك

 
 [اٌ

 .(1)[“ اقً مِ طَ نْ مُ  يدٌ زَ  افَ كَ  :وُ حْ ]نَ  افَ كَ  ابِ ي بَ فِ  ـُ واالسْ ”قاؿ: 

 .(2)كاستعمالو أقسامولكثرة ك  إليو؛ ألصالتو" كأضاؼ الباب كافح بػ ": صرٌ  أقكؿ   

في ممحقات   «ؿالمفصٌ »في  (اسـ كاف)يذكر  ـٍ لى  رحمو ا ؼالمصنّْ  في أفٌ  ري ف قيؿ: ما السّْ فإ   

 : في ىذه الرسالة؟الفاعؿ كذكره فييا أمٍ 

إليو مف فعؿ أك  كىك ما كاف المسند ،بحيث دخؿ فيو اسـ كاف ،ؼ الفاعؿ ىناؾو لٌما عرٌ نٌ منا: إق 

ؼ رَّ عى ا لـ يي كفي ىذه الرسالة لمَّ  اب كذلؾ، فمـ يذكره في الممحقات،كاسـ ىذا الب ،ا عميومن شبيو مقدٌ 

بالفاعؿ  (3)االسـ في ىذا الباب مف الممحقات مف أفٌ ك  الجميكرالفاعؿ بنى الكبلـ عمى ما عميو 

 شبيو بو في ككنو مسندا إليو.ل

لككنيا  (كاف) فٌ ـ صدؽ تعريؼ الفاعؿ عمى اسـ كاف؛ ألمٌ : ال نسيقكؿ  أفٍ كلكف لقائؿ  ىذا   

ما  (5)قبؿتيي  أفٍ  إالٌ  ، الميـٌ (4) اد إلى االسـ مف قبؿ الخبر فقطتسند إلى اسميا، بؿ اإلسن اقصة الن

الحصكؿ صؼ بالككف، أم تٌ الم صؼ بالقياـمتٌ  "ده يٍ زى "  "،امن ائً قى  ده يٍ زى  افى كى "  :معنى مف أفَّ قالو البعض 

 عريؼ.فيصدؽ عميو التٌ  اأيضن  (6)االسـإلى  (كاف)فحينئذ يتحقؽ اإلسناد مف قبؿ  في الماضي
 *****                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب، ج، د (. (1)

 في ) أ، ب، ج، د (: ممحؽ (2)

 في ) ب، ج (: استعمالو كأقسامو. (3)

 ] فقط[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 قبؿ.أ (: ي في ) (5)

 االسـ [ : ساقط مف: ) ب (. ] إلى  (6)
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                                 [  
 
 خ
 
  ش  ث

 
  إٌ

 
 أ  ٔ

 
 خ
 
 اذ  ٕ

 
 ا[ٓ

 .“ف  إِ  ابِ ي بَ فِ  رُ بَ والخَ ”قاؿ: 

 الكبلـ . مف ا بو في ككنو آخر جزءين يشبتلو  في الرفع ؛ألفَّ  (2)ألحؽ بو :(1)أقكؿ   

وال  ،ؽٌ مِ طَ نْ ا مُ يدً زَ  ا  نحو: إف  ظرفً  فْ كُ يَ   ـْ ا لَ ذَ إ وِ يمِ دِ قْ ي تَ فِ  إال  ] أدَ تَ بْ المُ  رِ بَ خَ  ـِ كْ حُ ك وُ مُ كْ حُ وَ  ”قاؿ:    

 .(3)[ “"ادً يْ زَ  ارِ ي الد  فِ  إف  :" وؿُ قُ تَ  فْ كِ لَ " وَ ،ادً يْ زَ  ؽٌ مِ طَ نْ مُ  ف  إِ تقوؿ: " 

أم: ، كالشرائط  كحكـ خبر المبتدأ في األصناؼ كاألحكاؿ ،حكـ خبر ىذا الباب أمٍ : (4)أقكؿ   

ي جكاز كفكفي لزكـ الضمير عند ككنو جممة،  ،ك جممة أ / –25/ا  يككف مفردن  و يجكز أفٍ فإنٌ 

 .(5)في التقديـ ا، إالٌ كيره كفي غيرىكفي جكاز تعريفو ك تن ،حذؼ كالضمير بداللة المساؽ

 ى المبسلضعفو في العمؿ، كألداء التقديـ إل ؛ال يجكز تقديـ خبر ىذا الباب عمى اسمو :(6)أمٍ    

 ؛ ألفٌ (8)ويجكز تقديمو حينئذ فإنٌ  ،(7)ا مجراها أك جارين كقت ككنو ظرفن  بالفعؿ كؿ كقت كزماف، إالٌ 

منيا منزلة أنفسيا  ؿنزٌ تٌ ك  باألشياء ، (9)ةالمحرميٌ  مقارنتو بكؿ ممكف لو تعمؽه ساعو ك الظرؼ التٌ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] أقكؿ [: ساقط مف: ) ك (. (1)

 في ىامش ) ب (: أم بالفاعؿ. (2)

 ك (. ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، (3)

 في ) ج (: قكلو. (4)

 .155:2؛ كىمع اليكامع 255:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (5)

 ] أم[ ساقط مف: ) ب (. (6)

 في ) ب (: مجريو. (7)

 في ) أ، د (:التقديـ. (8)

  .في ىامش ) ك (: أم ككف الشخص محرما  (9)
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 (1)فيجكز فيو ماال يجكز في غيره.

كال يمـز مف عمكـ التشبيو كاستثناء  ،بسإلى المٌ  (2)تقديموال يؤدم  و لعدـ ظيكر الرفع فيومع أنٌ    

ؼ غرض المصنّْ  ألفٌ  ؛ا لممبتدأكما يصح كقكعو خبرن  ألفَّ  ؛ا " خبرن فى يٍ كع مثؿ:" أى التقديـ فقط صحة كق

" بؿ لك تو؛ لػ "أفَّ دما ثبت خبريٌ سكل التقديـ بع ،المبتدأ في جميع األحكاـ (3)خبرة يثبت مشارك أفٍ 

 لؾ فبل كركدذكلـ يقؿ ك ،النقض بمثمو دى رى لكى  " فَّ ا لػ "إلممبتدأ يصمح  خبرن ا خبرن  (4)كؿ ما يصمحقاؿ: 

 بمثمو. (5)عميو

                            ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1243،1242:3؛ كارتشاؼ الضرب 256:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (1)

 .فيوالتقديـ  في )أ، ب، ج، د، ق، ك(: (2)

 في ) ق (: بخبر. (3)

 في ) ق (: يصح. (4)

 ] عميو [  زيادة في: ) ق (. (5)
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س [ «ال  · ] خ

 
ح  نهجُ 

 
افٛ 
 
 انُ

 . “سِ نْ جِ الْ  يِ فْ نَ ي لِ تِ ال   الَ  رُ بَ وخَ ”قاؿ: 

 (1)." مف قسـ المنصكبات ليس " ال " بمعنى "خبر ألفَّ  ؛: قاؿ لنفي الجنسأقكؿ   

 .“ (3)[ؾَ نْ مِ  ]ؿَ ضَ فْ أَ  ؿٌ جُ رَ  الَ  :(2)وُ حْ نَ  ”:  قاؿ   

ك ال يككف   (5)ا لمخبريةجؿ أفضؿ منؾ "؛ ليككف المرفكع نصن غبلـ رى  " الى  بؿ :األكلى أف يمثٌ  (4) أقكؿ

 لمكصفية لعدـ ا المثاؿ متعيف لمخبرية، كال احتماؿ فيوذالمرفكع في ى ذ، إ(6)فيو احتماؿ لمكصفية

ا عمى ا جارين يككف كصفن  المرفكع فيو يحتمؿ أفٍ  ؼ، فإفَّ اإلعراب، بخبلؼ مثاؿ المصنّْ طابؽ في التٌ 

  (7).رفع المبنيمحؿ ال

 .(8)“َس أْ بَ  الَ  :ـْ يِ لِ وْ قَ كَ  ؼُ ذَ حْ يُ  دْ قَ وَ ”قاؿ:    

كالقرينة  ،" ؾى يٍ مى عى  سى أٍ بى  الى "  (10)" أم:سى أٍ بى  الى " :ىذه عند قياـ القرينة كقكليـ ( )الى أم خبر: (9)أقكؿ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .262:1 ؿينظر: شرح المفصٌ  (1)

 ] نحك [ ساقط مف: ) ج، ك (. (2)

 (.] منؾ [ ساقط مف: ) ج  (3)

 ] أقكؿ [ ساقط مف: ) د ، ك(. (4)

 في ) ب ( : في الخبرية. (5)

 [ ساقط مف: ) د (. ]الكصفية (6)

 .264،263:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 ] كقكليـ، ال بأس[ ساقط مف: ) ج، د، ق، ك (. (8)

 ] أقكؿ [ ساقط مف: ) ك (. (9)

 ]ال بأس، أم[ ساقط مف: ) أ (. (10)



127 
 

 عميؾ في ذلؾ (2)ذكرىـ فدؿٌ  ،" سى أٍ بى  الى " كأخرل ،" ؾى يٍ مى عى  سى أٍ بى  الى  " (1)ٌرةيـ يقكلكف مأنٌ ب /  –25/

 .(3)" ؾى يٍ مى عى  سى أٍ بى  الى  "ر في المقدٌ  عمى أفٌ 

  (5)كبنك تميـ؟"، فالقرينة حينئذ ىك السؤاؿ، ىؿ عمٌي بأس" :القائؿ(4)ا لقكؿيككف جكابن  كيجكز أفٍ    

ذا قالكا :" الى (6)اا كاف أك خاصن  عامن ال يثبتكنو أصبلن    (7)أك رفعكه ،"ؿى ضى فٍ نصبكا "أى  أفضؿ "، ؿى جي رى  ، كا 

 (8)ة.عمى الكصفيَّ 

 ا كالقياـا كاف  خاصن ذ، كا  (9)ا  كالمكجكدا كاف  عامن ذإ أصبلن  ال يثبتكنو :قاؿ نجـ األئمة   

 .(11)لعدـ الداؿ عمى الحذؼ اإلثبات في  ، سكاءه (10)ة فيـ الحجازيكفكاألفضميٌ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ج، د (: تارة.   (1)

 في ) ق، ك( ذكره. (2)

 .203،202:1ينظر: ىمع اليكامع  (3)

 بالقكؿ.في ) ج، د (:  (4)

مكطف تميـ الربع  –عميو السبلـ  -بف عدناف، الذم ينتمي إلى سيدنا اسماعيؿ  تميـ بف مر بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر بف نزار بف معدٌ  (5)

ث بطكف ىي: الشمالي الشرقي لمجزيرة العربية، بعد رحيميـ مف تيامة في الجاىمية، كظمت ليـ حتى ما بعد اإلسبلـ، كيمكف حصر بني تميـ في ثبل

 .125:1: معجـ قبائؿ العرب بطف حنظمة بف مالؾ بف زيد مناة بف تميـ، بطف سعد بف زيد مناة، بطف عمرك بف تميـ، ينظر

 . 265:1ؿأىؿ الحجاز دكف غيرىـ؛ ألنيـ يظيركف الخبر، كبنكتميـ ال يظيركنو البتة، ينظر: شرح المفصٌ  قاؿ ابف يعيش: خٌص  (6)

 في ) ج (: رفعكا (7)

 أنو صفة. في ) ب (: (8)

 ] كالمكجكد [ ساقط مف: ) د (. (9)

 بالكسر، كىك جبؿ ممتد بيف غكر تيامة كنجد، كسمي حازا؛ ألنو يحتجز الجباؿ، كىك حجاز أسكد بيف نجد كتيامة، كمف أىؿ الحجاز: المدينة، (10)

 .218:2: معجـ البمداف ا، ينظرـ، كغيرىيٍ مى كخيبر، كجيينة، كىكازف، كسي 

 .292:1الكافية الرضي عمى ينظر: شرح  (11)
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 :*(2)ـو اتً : في قكؿ حى  «ؿالمفصَّ »ي ف (1)قاؿو ألنٌ  ؛ؿإلى األكٌ  ؼالمصنّْ كميؿ 

             ............................... 

ـى رً  كى الى كى                                كحي صبي مى  افً دى لٍ الكً  فى مً  ي

صفة جارية عمى  ا، أك ال يترؾ، كيجعؿ" خبرن كحي بي صٍ ة كيجعؿ " مى و إلى الحجازيٌ يترؾ طائيٌ  يحتمؿ أفٍ 

ترؾ  " كحي بي صٍ مى " لما لـز مف إثبات   ،إثبات الخاص (3)و خاص، فمك كاف مذىبيـمحؿ الرفع مع أنٌ 

حذؼ ركف الكبلـ بدكف قرينو،  متناعال شبو بالحؽ ما ذكره نجـ االئمة؛كاأل ،و خاصألنٌ  المذىب؛

 كالحجازيكف (4)تميـ يكجبكف الحذؼا في العاـ فبنك كأمٌ  ،الخاصاف ال فرؽ بينيما في إثبات فالتعريف

 (5).يكثركنو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قكلو. ألفٌ في ) ج (:  (1)

ت ىك حاتـ بف عبد ا بف سعد بف الحشرج الطائي القحطاني، فارس، شاعر، جكاد جاىمي، يضرب المثؿ بجكده، كاف مف أىؿ نجد، تزكج ماكية بن (2)

كالمؤتمؼ كالمختمؼ   ؛235:1، ينظر: الشعر كالشعراء  ق578في ديكاف صغير، ت: حجر الغسانية، شعره كثير ضاع معظمو، كطبع الباقي 

  .  151:2؛ كاألعبلـ 70

 ينسب لحاتـ الطائي(، البيت مف البحر: ) البسيط. 

 .  مصبكحي  مف الكلدافً  ا *** كال كريـى يى تٍ رَّ صى مقى أى من  تٍ دى غى  احي قى ا المّْ إذى                   كتمامو: 

 كىك خيط، يشد بو رأس ضرع الناقة لئبل يرضعيا كلدىا. مصبكح: مسقيٌ  المغة: المقاح: جمع المقكح، كىي الناقة الحمكب. األصرة: جمع الصرار

 الصبكح. الصبكح: شراب الصباح.

 .      378:1؛ كشرح ابف عقيؿ265:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 59ؿصٌ كالمف ؛370:4كالمقتضب  ؛299:2شكاىد: الكتاب كىك مف 

الخبر مقدر  كالشاىد فيو قكلو: " كالكريـ مف الكلداف مصبكح"، حيث ذكر خبر " ال "، كىك " مصبكح" ىذا كما يرل الحجازيكف، أما التميميكف فيركف أف

 كأف " مصبكح" صفة اسـ " ال " مرفكع عمى المحؿ. 

 أم بني تميـ.في ىامش ) ج (:  (3)

 ] الحذؼ[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 .266،265:1ؿ " ، ينظر: شرح المفصٌ  أم كثرة الحذؼ في خبر " الى   (5)
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 ؿَ ضَ فْ أَ  دٌ حَ أَ  والَ ، ؾَ نْ ا مِ خيرً  ؿٌ جُ ا رَ ا، ومَ قً مِ طَ نْ مُ  دٌ يْ ا زَ : مَ وُ حْ ]نَ  َس يْ ى: لَ نَ عْ مَ ( بِ )الَ  ا( وَ )مَ  ـُ واسْ ”: (1)قاؿ

 .(2)[“ؾَ نْ مِ 

 ا إليو مثمو.ؿ ككنو مسندن بالفع إلحاقوجية  :(3)أقكؿ   

( بمثاليف ما)لؿ مثٌ صكبات. قسـ المن فٍ التي لنفي  الجنس مً  (ال)اسـ  ألفٌ  ؛“بمعنى ليس ”قاؿ:   

كرات؛ كذلؾ في النٌ  يا ال تعمؿ إالٌ فإنٌ  )ال(بخبلؼ  ،كراتيا تعمؿ في المعارؼ كالنٌ ى أنٌ ا عمتبينين 

 (4).كعمميما ثمرة مشابيتيما )ال(، شبيو بميس مفتأكغؿ في ال ) ما(ألفٌ 

                                           ***** 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ك (: قكلو. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، د، ق، ك (. (2)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ك (. (3)

 .110،109:2؛ كىمع اليكامع 269،268:1ؿ ؛ ك شرح المفصٌ 295،294:1نظر: التخمير ي (4)
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 .(1)[“وؿُ عُ فْ المَ  وَ ىُ  ؿُ صْ فاألَ  ،وِ بِ  ؽٌ حَ مْ ومُ  ؿٌ صْ ،]أَ فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  اتُ وبَ صُ نْ المَ ”قاؿ: 

النصب، كاآلخر ممحؽ بو فيو، كاألصؿ] في استحقاؽ أحدىما أصؿ في استحقاؽ  أقكؿ:   

ة صفة المفعكؿ، كالحاؿ ة، كالمفعكليٌ المفعكليٌ أ / –26/ ـي مى النصب عى  ىك المفعكؿ؛ ألفٌ  (2)النصب[

 ( 4)بينيا كبينو. الشبو التفاؽكالمستثنى كغيرىما ممحقات بالمفعكؿ  (3)كالتمييز

عمؿ العامؿ عمى  بُّ صى نٍ يى  (6)و؛ ألنٌ داخمة تحت حكـ المتبكع المنصكب (5)بع المنصكبةكالتكا   

عمؿ فيو العامؿ ب ؛ ألفٌ و نصب المتبكعنصب التابع ىك كأنٌ  عني أفٌ بم ،انصبابو كاحدة (7)القبيميف

 فبل بطبلف لحصر ،و ال تعدد في النصبفكأنٌ  ،في االقتضاء (8)دباقتضاء المتبكع فقط، فبل تعد

 (9)القسميف.المنصكب عمى 

 . (10)“ؽُ مَ طْ المُ  وؿُ عُ فْ المَ  :بٍ أضرُ  وىو عمى خمسةِ ”قاؿ:    

لككنو أقرب إلى الفعؿ كلككنو  ؛ـ المفعكؿ المطمؽقدَّ ك  ،: كدليؿ الحصر ىك االستقراء فقط أقكؿ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، د، ق، ك (. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب (. (2)

 ج (: التميز.في )ب،  (3)

 في ) أ (: منيا كمنو.  (4)

 في )ب (: تكابع منصكبات. (5)

 ] ألنو[ ساقط مف: ) د (. (6)

 أم عمى التابع كالمتبكع. (7)

 في ) أ (: تعداد. (8)

 .273،272:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (9)

 ] المفعكؿ المطمؽ[ ساقط مف: ) ج، د، ق، ك (. (10)
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ا أك و فعؿ الفاعؿ اختيارن كذلؾ ألنٌ  ؛ بالنسبة إلى سائر المفاعيؿأصبلن  جزء مدلكؿ الفعؿ، كلككنو

نَّ ليس فعبلن  "، ادن يٍ زى  تي بٍ رى ضى  :"في "ادن يٍ زى  "ا بخبلؼ غيره، فإفَّ طبعن  مفعكؿ بو ما يقاؿ لو  لممتكمـ، كا 

وي لى  ايبن دً أٍ تى  وي تي بٍ رى ضى  "نحك:ا مٌ لتعمؽ الفعؿ بو بالكقكع كأ
فٍ  (2)لتأديبا فإفٌ  "،(1) " كـ كاف فعؿ المتكمٌ  كا 

فٍ  ،"يقيامً  ُتىٍ رً " كى : في "يقيامً " ك، و عمى سبيؿ التكليد ال عمى سبيؿ المباشرةأنٌ  ،إالٌ  "الضرب  كا 

و ليس فعؿ ر كأنٌ فعؿ الفاعؿ بالكقكع صا ،يتعمؽ بو ا ذكر لغرض أفٍ لمَّ ، لكف كاف فعؿ الفاعؿ

 عنو. الفاعؿ كليس بصادر

 ( 3).[“فِ يْ تَ بَ رْ ضَ ، و ةً بَ رْ ضَ  ةً بَ رْ وضِ  ،ابً رْ ضَ  تُ بْ رَ : ضَ وُ حْ نَ  ]رُ دَ صْ المَ  وَ ىُ وَ ”قاؿ:    

ا ؼ اسـ الحدث الذم جرل عمى الفعؿ تأكيدن فو بالمصدر، كأراد بالمصدر المعرَّ عرٌ : أقكؿ   

 نحك:أك لنكع مدلكلو "،  ةبى رٍ ضربت ضى " :نحكمدلكلو  (4)فردا لبيانن "، أك اضربن  تي بٍ رى ضى  "، نحك:لمدلكلو

   : في (5)" م  رً قى يٍ " قى  ك، أك لك لـ يشتؽ ،الفعؿ كاألمثمة المذككرة مف شتؽٌ سكاء ا ،"ةبى رٍ ضً  تي بٍ رى ضى "

 ".مٌ رً قى يٍ القى  عى جى رى "

  :في " م  رً قى يٍ قى  "ب / –26/بمثؿالحدث المشتؽ منو الفعؿ، لبطؿ عكس تعريفو، لك أراد بو اسـ ك    

ـي  (7)عميو كالدليؿي  ،(6)" لعدـ اشتقاؽ الفعؿ منو مٌ رً قى يٍ قى الٍ  عى جى رى  "  المفعكؿ المطمؽ في  ؼالمصنّْ  تقسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] لو [ ساقط مف: ) أ (. (1)

 .فالتأديب(:  ، ق، كفي )أ، ب (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، ق، ك (. (3)

 في ) أ (: لبياف مفرد.  (4)

 ر(..  ؽ.  ق. ؽ ، مادة: )كىك الرجكع إلى الخمؼ، ينظر: لساف العرب (5)

 ] منو [ زيادة في: ) ج (. (6)

 ] عميو[ ساقط مف: ) أ، ب، ج، د، ق (. (7)
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ؼ ما لك لـ يرد بالمصدر المعرٌ  وإلى المصدر كغير المصدر بعدما عٌرفو بالمصدر، فإنٌ  «ؿالمفصَّ »

الذم ىك أحد قسمي ذلؾ مف المصدر كما أراد  ،الفعؿاسـ الحدث المشتؽ منو  (1)ذكر، بؿ أراد

عكس تعريفو   ؿى طى بى لى  ،“مصدر، كغير مصدر ،كىك عمى ضربيف ” في قكلو: ،المفعكؿ المطمؽ

فرد مف أفراد المفعكؿ  ة كؿٌ قكٌ ، في “المفعكؿ المطمؽ ىك المصدر ”:قكلو ألفَّ  ؛ـ التناقضزً مى لى ك 

، في قكة بعض المفعكؿ “مصدر كغير مصدر (2)طمؽمالمفعكؿ ال ”كقكلو:ؽ ىك المصدر، المطم

 (3)المطمؽ ليس بمصدر، فيتناقض كبلمو ىذا.

فَّ     كىي الييئة التي ىي  ،ف الكسر كالتاء فيو كبلىما لمنكعيكك  يجكز أفٍ  ،“ةبى رٍ ضً  تي بٍ رى ضى ”: قكلو كا 

بالكسر عمى  ؿٌ دى يي  ، كيجكز أفٍ ضربو  نكعى  ضربتي  (4)المعنىالفاعؿ عند مبلبسو الفعؿ، ك عمييا 

 (5)ا مف الضرب.ا كاحدن ا، أم: نكعن كاحدن  ضربو  نكعى  النكع، كبالتاء عمى كحدتو، كالمعنى ضربتي 

 .(6)“اوسً مُ جُ  تُ دْ عَ وقَ ” قكلو:   

البلـز ىك  ا، بؿفظن إيراد ىذا المثاؿ، إشارة منو إلى عدـ لزكـ المكافقة بينو كبيف عاممو ل :قاؿ    

 ا كمعنى.حيث شرط فيو المكافقة لفظن  ،هً دً كى كٍ أى كجو ك  (8)مغبأب (7)سيبكيوعمى  دّّ رى كى  المكافقة معنى،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] أراد[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 ] المطمؽ[ ساقط مف: ) ج (.  (2)

 .62ؿ ينظر: المفصٌ  (3)

 المعنى. ق، ك(: ففي )أ، ب، د،  (4)

 .1353:3ارتشاؼ الضرب ينظر:  (5)

 ] جمكسا [ ساقط مف: ) ق (. (6)

 .277:1ؿ؛ ؛ كشرح المفصٌ 82،81:1ينظر: الكتاب  (7)

 (:  ببالغ.في ) أ، ب، ج، ق، ك (8)
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ء سكا ، أم: اسـ الحدث الجارم عمى الفعؿ،“المفعكؿ المطمؽ ىك المصدر ”:و لما قاؿكذلؾ ألنٌ 

صؼ بتمؾ الصفة يصمح اسـ متٌ  كؿَّ  اإلطبلؽ أفَّ  (1)مف ىذا ـى عمً أشتؽ منو الفعؿ أك لـ يشؽ منو، 

 تي دٍ عى قى  "اإلطبلؽبعد ىذا  دى رى كٍ فإذا أى ، وـ يكافقفي المفظ، أك ل (2)ا سكاء كافؽمطمقن  يككف مفعكالن  أفٍ 

 د عمى كجو التأكيد.الرٌ  ىذا إالٌ  كىؿ ،د المستفاد مف االطبلؽلمرٌ  أ / –27/ا "، يككف تصريحن اكسن مي جي 

المفعكؿ المطمؽ  (4)نؼالمصّْ جعؿ ، ك (3)في ىذا األسمكب ذىاب إلى التقدير سيبكيوكمذىب    

رو دَّ قى مي مل
 .(6)" اكسن مي جي  تي سٍ مى جى كى  تي دٍ عى قى  "أم: (5)

                                  ***** 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ىامش ) ك (: أم مف عدـ تقيد المصدر المعرؼ بالمكافقة لفظا. (1)

 . و(: كافق في ) أ، ب، ج، د، ك (2)

 في ىامش ) ك (: أم تقدير العامؿ.  (3)

 (. ، طؼ [ ساقط مف:) د] المصنٌ  (4)

 في ) أ، ب(: المقدر. (5)

ف لـ يكف مف لفظو التفاقيما في المعنى، نحك: " أى  يعمؿ الفعؿي  جيز أفٍ أكثر النحكييف يي    (6) و إذا أعجبؾ ا"  ألنٌ بِّ ني الشيء حي بى جى عٍ في مصدر اآلخر، كا 

ا" فيك منعن  ا، " كحبستي جمكسن  يككف مف لفظو، نحك: " قعدتي  أفٍ  الفعؿ ال يعمؿ في شيء مف المصادر إالٌ  اآلخركف إلى أفٌ فقد أحببتو. كذىب 

و إذا جاء مذىبو أنٌ  ا". كىك رأم سيبكيو؛ ألفٌ منعن  فمنعتي  ا" ك" حسبتي جمكسن  ، فجمستي ؾ قمت: قعدتي ، فكأنٌ عميو الظاىري  ر دؿٌ منصكب بفعؿ مقدَّ 

ؿ ؛ كشرح المفصٌ 82،81:1: الكتاب ا بعد فعؿ ليس مف حركفو كاف انتصابو بإضمار فعؿ مف لفظ ذلؾ المصدر، ينظرمنصكبن المصدر 

277،276:1. 
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 [ّ  ت   ٕل

 .“ادً يْ زَ  تُ بْ رَ : ضَ وُ حْ نَ  وِ بِ  وؿُ عُ فْ والمَ ”قولو:    

طرؼ  ،الفعؿ المتعدم لو طرفاف ييا؛ ألفٌ و أقرب إلى الفعؿ بالنسبة إلألنَّ  ؛مو عمى البكاقيقدَّ  قاؿ:   

 ؽ بو فعؿ الفاعؿ بالكقكعم يتعمٌ كىك الذ ،(المفعكؿ بو)، كطرؼ الكقكع كىك (الفاعؿ)القياـ كىك 

 ؽتعمٌ سكاء كاف لو كجكد قبؿ  "، وي تي مٍ مً عى نحك:"  ا،ىنن ذأك معنى ك ،  " ادن يٍ زى  تي بٍ رى نحك:" ضى ، احسن عميو 

 "نحك: ،ؽ الفعؿ بوتعمٌ ب (1)إلى الكجكد، أم معأك خرج مف العدـ  ،ككريفذالفعؿ بو كالمثاليف الم

."ـى الً العى  اي  ؽى مى خى 
(2) 

 " ادن يٍ زى  تي بٍ رى ضى "  :األصؿ أفَّ  فالجكابي  "،ادن يٍ زى  بتي رٍ ا ضى مى  "ف أكرد عمى عكس التعريؼ بنحك:كا     

فٍ ؽ بالكقكع حاصؿ في األصؿ، م: التعمٌ ، كىك أئكالنفي طار   ده يٍ زى  "بنحك:أكرد عمى طرده  كا 

 لككنو مبتدأ . المحدكد،دكف  فيو يصدؽ عميو الحدُّ  "ادن يٍ زى  "بأفَّ "، وي تى بٍ رى ضى 

الحيثية مراد في التعريؼ، أم الذم يتعمؽ بو فعؿ الفاعؿ بالكقكع عميو كيذكر  قيد : أفَّ فالجكاب    

 أفٍ  ه الحيثية، لكف ذكره لحيثية أخرل كىكذكاف فيو ى ك إفٍ " وي تى بٍ رى ضى  ده يٍ زى  :"في "ده يٍ زى  ك"ليذه الحيثية، 

 .(6)يقع عميو الفعؿ ألفٍ  (5)ال (4)ةً يٌ كبً ُرضٍ عميو بالمى  (3)يحكـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 م مع[ زيادة في: ) أ (.]أ (1)

 .309،308:1ؿ ينظر: ينظر: شرح المفصٌ  (2)

 في ) ب، ج، د (: تحكـ. (3)

 في ) ق (: بالمضركبة. (4)

 ] ال [: ساقط مف ) ج ( (5)

 .7:3؛ كىمع اليكامع 212:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ   (6)
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و الشتغالالفعؿ  أفَّ  يو المحدكد ،إالٌ عم (3)عميو الحٌد يصدؽ (2)و كما صدؽ:إنٌ (1)بعضيـ كقكؿ

/ ب  –27/عميو ركف مفو مبتدأ محكـك ألنٌ ك  ؛أكىف مف نسج العنكبكت (4)و[؛ ]ألنٌ ينصبولـ  هير بضم

 اآلخر بعينو.  بايفتالم، فكيؼ يككف أحد المتباينيف ىك الكبلـ كالمفعكؿ فضمة

  .(7)[“اَس طَ رْ ي القِ امِ مر  لِ  ،مكةَ ] لمحاج   ؾَ كقولِ  (6)رٍ مَ ضْ مُ  بُ صَ نْ ويُ  ”: (5)قاؿ   

يريد الرمي كليست كألجؿ مف  ،ميؿ، أم كقكلؾ ألجؿ مف يريد الحجالبٌلـ الجاٌرة لمتع :(8)أقكؿ   

الٌ   :أم «ؿالمفصَّ »ر غائب كما يشيد بو عبارتو في كالمقدٌ  ،ـ تقدير المخاطبلزى  لتقكية العمؿ، كا 

 ة"، كيصيب ذلؾ المتييء "القرطاس"."مكٌ يريد ذلؾ العاـز 

 (9)ءتكجو المتييٌ  :، كفي الثانيتييئة أسباب الحجٌ  :ؿكالقرينة عمى خصكص الحذؼ في األكٌ    

 (11)إلى جية "القرطاس". (10)سيمو دً دً المسى 

                                            ***** 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .19:1كمنيـ التفتازاني، ينظر: شرح التمكيح عمى التكضيح  (1)

 في ) ب، ك (: يصدؽ. (2)

 في ) ق (: صدؽ.  (3)

 زيادة مف المحقؽ. (4)

 ] قاؿ  [ ساقط مف: ) ج (. (5)

 ] قاؿ [ ساقط مف: ) د (. (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (7)

 ] كينصب[ ساقط مف: ) أ، د (. (8)

 كساقط مف: ) ط (.  في ) ب (: المييأ. (9)

 مو[ ساقط مف: ) أ، ب، ج، د (. ] سي (10)

 .312:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 320:1ينظر: التخمير  (11)
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 ٖ[اد

 .“ (1)[اِ دَ بْ ا عَ : يَ وَ حْ ] نَ اؼُ ى المضَ المنادَ  وُ نْ مِ وَ ”قاؿ:    

الكجو في إضمار الفعؿ في ىذا الباب، فلزكـ ا عمى تنبيين  (2)ر األسمكب بإيراد كممة منوأقكؿ: غيَّ    

 (4)كر المخاطب[ذو إذا قيؿ:)يا( ]بدكف عبدا"؛ ألنَّ  (3)أدعك يقاؿ: "يا ف أفٍ األصؿ كا المزكـ أفَّ 

 يٌ نً عٍ المى  مس الحاجة إلى اإلتياف بكممة "ادعك" لبياف أفَّ ، فت (6)الخطاب إلى كؿ مف سمع (5)تكجو

 .كى ىي  فٍ بالخطاب: مى 

كضع الباب عمى الحذؼ كالنيابة  ،(7)ىذا الباب يستكثر كقكعو في لسانيـ عمـ الكاضع أفٌ ا ثـ لمٌ    

 أفَّ  الىذا؛  بكثرة االستعماؿ في كؿ كاجب الحذؼ ليس إالٌ  يٌ نً عٍ المى  ا، كال يذىب عميؾ أفٌ تخفيفن 

ككثر الكقكع في لسانيـ بالفعؿ، ثـ حذؼ المنكب كناب النائب  ا أك سنةالباب استعمؿ بالذكر شيرن 

 (8).تأمؿٍ فى ىذا ينافي كجكب الحذؼ،  ألفٌ  منابو؛

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، ق (. (1)

 ] منو [  ساقط مف: ) أ (. (2)

 (.، طأ، ب،ج، د في: ) زيادة أدعك[يا ]  (3)
 ق (. ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، (4)
 ق (: بالتكجو. في ) (5)
 ) أ (: سمعو.  كفي ) ط (: يسمع. في (6)

 في ) ط (: كبلميـ. (7)

ظيار الفعؿ يكىـ  بمفعكؿو مف المنصكب  (8) بو بفعؿ الـز اإلضمار باب المنادل، كلمزـك إضماره أسباب: االستغناء بظيكر معناه، كقصد اإلنشاء، كا 

 ، ىذا مذىب الجميكر." أنادم، أك " أدعك إنشاءن  بعكيض منو بحرؼ النداء، كيقدر: اإلخبار، ككثرة االستعماؿ، كالتٌ 

                                                         عيد في عكامؿ النصب.و لـ يي بأنٌ  دٌ ك القصد. كري كى الناصب لو معنكمٌ  كذىب بعضيـ إلى أفٌ 

 = و بالمفعكؿ بو ال بَّ شى يابة، كالعكض عف الفعؿ، فيك عمى ىذا مي اصب لو حرؼ النداء، ثـ اختمفكا،  فقيؿ: عمى سبيؿ النٌ النٌ  كذىب بعضيـ إلى أفٌ 
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 .“دٍ يْ زَ  فْ ا مِ رً يْ ا خَ : يَ وُ حْ نَ  وُ لَ  عُ ارِ ضَ والمُ ”قاؿ:    

 عمؿ المضاؼ  ،الجار كالمجركر النصب عمؿ في محؿٌ ي "ارن يٍ خى "  أفَّ  ،كجو مضارعتو لو أقكؿ:   

 في   مؿ المضاؼ الجرٌ ع " دو يٍ زى "   :في يعمؿ الجرٌ  "فمً  ارن يٍ خى  "  ، أك أفٌ في المضاؼ إليو الجرٌ 

المضاؼ إليو مف  كما أفَّ ؿ، ة األكٌ مف تتمٌ  أ / –28/ "دو يٍ زى  "أك "دو يٍ زى  فٍ مً "  أفَّ  (1)كالمضاؼ إليو، 

"، ؿي جى عٍ  تى ا الى يمن مً ا حى يى " :نحكا بنعت ىك جممة أيضن  (3)تحقؽالمضارعة ي ثـ اعمـ أفَّ . (2)ة المضاؼتتمٌ 

ا عمى طكفن كيككف الثاني مع "،ايفن رً  ظى بلن جي ا رى يى  "نحك:بعضيـ  دكبنعت مفرد عن"، ارً الدَّ  ي فً بلن جي ا رى يى  "ك

بو  جماعة  ارادن أك م ،" اسـ رجؿيفى ثً بلى ثى كى  ةن ثى بلى ا ثى يى  ":(4)ا نحكمطمقن كقيؿ ا، األكؿ بشرط ككنيما عممن 

 (5)معدكدة  بيذا  العدد.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

منو في الذكر كال في الحذؼ، ينظر: التخمير  ضكٌ عى ض كالمي كى بجكاز حذؼ الحرؼ، كالعرب ال تجمع بيف العً  دٌ . كري مفعكؿ بو، كعميو الفارسيٌ =

 .33:3؛ كىمع اليكامع 2179:4ارتشاؼ الضرب ؛ ك 326،325:1

 في ) ج، د، ق (: أك. (1)

" ك" يا  زيدان  مف زيد" ك" يا ضاربان  ا كما كاف المضاؼ كذلؾ، كذلؾ قكلؾ: " يا خيران قاؿ ابف يعيش: أما المضارع لممضاؼ، فحكمو النصب أيضن  (2)

بو بينيما مف ثبلثة أكجو: أحدىما: أف كثبلثيف" كمو منصكب لما ذكرناه مف شبو المضاؼ، ككجو الشٌ  مضركبا غبلمو" ك" يا حسنا كجو" ك " يا ثبلثةن 

  في المضاؼ إليو.األكؿ عامؿ في الثاني، كما كاف المضاؼ عامبلن 

 المضاؼ يتخصص بالمضاؼ إليو ي، كما أفٌ االسـ األكؿ مختص بالثان الكجو الثاني: مف المشابية أفٌ 

ا، أك لـ تجعميا المضاؼ إليو مف تماـ المضاؼ. فيذه كميا منصكبة، سكاء جعمتيا أعبلمن  االسـ الثاني مف تماـ األكؿ، كما أفٌ  الثالث: أفٌ 

فٍ فإف جعمتيا أعبلمن  فٍ  ا نصبتيا لشبييا بالمضاؼ، كا  نت نكرة، كانت منصكبة كسائر كا جعمتيا معرفة بالقصد فيي منصكبة لذلؾ، كا 

 . 317:1ؿ النكرات، ينظر: شرح المفصٌ 

 في ) ج، ق (: بتحقؽ. (3)

 ] نحك[ ساقط مف ) ك (. (4)

ف شئت نصبت الثاني، فقمت: " يا ثبلثةي  فإف ناديت جماعة، ىذه عدتيـ، قمت: " يا ثبلثةي   (5) ، كالحارثي  كثبلثيف"، كما تقكؿ: " يا زيدي  ك ثبلثكف" كا 

كاحد منيما بإزاء حقيقة غير األخرل كليس كذلؾ إذا  ؛ ألنيما اسماف متغايراف، كؿٌ عطؼ عمى المفظ، كالنصب عطؼ عمى المحؿٌ  "، فالرفعكالحارثى 

 .318:1ؿ ؛ ك شرح المفصٌ 327:1سميت بيما، كجعمتيا عبارة عف حقيقة كاحدة، ينظر: التخمير 
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 .“ابً اكِ ا رَ : يَ وُ حْ نَ  ةُ رَ كِ والن  ”قاؿ: 

 (2)المنادل. ىمعى ، كى المعيف (1)ا كاف لصارؼ عف طمب إقباؿيطمب إقبالو، أيَّ  مذكىك ال :أقكؿ   

 .(3)[“دٌ يْ ا زَ يَ  وَ  ،ؿٌ جُ ا رَ : يَ وُ حْ ،نَ  وـٌ مُ ضْ مَ فَ ] ةُ فَ رِ عْ المَ  دُ رَ فْ المُ  ام  أَ ” قكلو :   

 كالنكرة فما حاؿ المفرد المعرفة.؟كمنو المنادل المضاؼ كالمضارع لو  و قيؿ: أنت قمت،كأنٌ    

، النكرة فمضمكـه  (6)كغير، (5)المضارع لو (4)، كغيرغير المضاؼ أما المفرد المعرفة، فقاؿ: كأمَّ    

 بحسب الظاىر : حالوأم ،األلؼ، كالكاك(7)مف أك عمى ما يقـك مقامو ،: مبنٌي عمى الضْـّ أم

    .(8)ىذا

 (10)كالمضاؼ كغيره.ا، كجكبن  عاممو مضمرو  (9)بو مفعكؿفيك منصكب  ا بحسب المحؿٌ كأمَّ    

نٌ       كبل  ألفٌ  ؛ كالمفعكلية (11)فرادكالتعريؼ كاإل في الخطاب (أدعكؾ)ا بكاؼ لو شبين  ألفٌ  ني؛ما بي كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] إقباؿ[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 بعينو، ا بعينو، كال رجبلن ا أجرني"، فبل يقصد بذلؾ غبلمن  خذ بيدم"، ك" يا غبلمن رجبلن  ا في النداء،  كمثاؿ ذلؾ األعمى يقكؿ: " يافالنكرة منصكبة أيضن  (2)

 318:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 328،327:1فالنصب في ىذه األقساـ الثبلثة مف جية كاحدة، ينظر: التخمير 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، ق (. (3)

 (.ق، ك ط،  ، د ] غير [ ساقط مف: )  (4)

 ) ط (. ] لو[ ساقط مف: (5)

 (.ط   ] غير [ ساقط مف: )  (6)

 ] مف [ ساقط مف: ) أ (. (7)

 ] ىذا [ ساقط مف: ) أ (. (8)

 في ) أ (: بمفعكؿ (9)

 .319:1ؿ ؛ ك شرح المفصٌ 330:1ينظر: التخمير:  (10)

 في ) ط (: اإلفراد كالتعريؼ. (11)
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 األصؿ، كمشابو المشابو  و بكاؼ ذاؾ، الذم ىك حرؼ مبنيّّ بّْ الكاؼ شي  (1)بو كلذلؾ منيما مفعكؿه 

 ، كعمى الحركةيى نً بالكاسطة بي  ذاؾ (2)لكاؼا لذلؾ الشيء، فذلؾ المنادل لككنو مشابين  مشابوه 

، كعمى الضـٌ البناء عمى السككف مف  بنائو إذ لعركض  وً نائً بً  حركةي  ،خالؼلت خكاص البناء البلـز

عمى ني و لك بي كألنَّ  ؛" دو يٍ زى يا لى  : "في (3)الفظن  كالجرُّ  ،"اً "يا عبدى  :إعرابو التي ىي النصب في حركةى 

ني عمى لك بي  (4)وكألنَّ "؛ لسقكط التنكيف لعدـ الصرؼ؛ رى مى حٍ أى  "  :في مثؿ ،بالنكرةالفتح لمـز المبس 

 اكتفاءن  ،هلى ياء المتكمـ المحذكؼ منو ياؤ اللتبس بالمضاؼ إ"،  ـً بلى ا غي " يى : كقيؿ ب / –28/الكسر 

 .بالكسرة

لتعريؼ العممي ا (5)التعريفاف  يجتمعلئبٌل  ؼ بالنداء؛" ينكر ثـ يعرٌ  دي يٍ ا زى يى  :"مثؿ فٌ : إكقاؿ بعضيـ  

و  متعرؼ كالبعض اآلخر عمى أنٌ  ،"  ال يقبؿ التنكيراذى ا ىى يى  : "في (ىذا) ألفٌ كالندائي كفيو نظر؛ 

 .(6)ء عممٌيتوبالنداء مع بقا

 : "إذا قمت (7)ألفَّ تيف كىك ليس ببعيد عف الصكاب، يمفظالكالممتنع اجتماع التعريفيف باآللتيف،    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يى 

 في ) أ (، ليذا. (1)

ة البناء، الكقكع مكقع كاؼ الخطاب، كقيؿ: شبيو بالضمير، كخص بالضـ لئبل يمتبس بغير المنصرؼ لك فتح، كبالمضاؼ لمياء لك كسر، ينظر: أم عمٌ  (2)

 .38:3ىمع اليكامع 

 (.، ط ] لفظا[ ساقط مف: ) أ  (3)

 ] ألنو [ ساقط مف: ) ج، د، ك (. (4)

 (. ، ج، ق، ك] التعريفاف[ ساقط مف: ) أ  (5)

" فيك باؽ  ا نحك: " يا زيدي إعراب، كما كاف عممن  يا حركةي ا لمكسائي، كالرياشي في زعميما أنٌ " حركة بناء خبلفن "، ك" يا رجؿي " يا زيدي  قاؿ أبك حياف: كحركةي  (6)

ة، كيصير معرفة باإلقباؿ عميو كالخطاب، ينظر: و يسمب تعريفو بالعمميٌ نٌ ة، كىك مذىب ابف السراج، كذىب المبرد كالفارسي إلى أعمى تعريفو بالعمميٌ 

 .2183:4؛ كارتشاؼ الضرب 330:1؛ كاألصكؿ 205:4المقتضب 

 في ) ب، ق (: ألنؾ. (7)
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معرفة كضعو إلى المعنى المكضكع لو، أعني نفسو ، ل" دي يٍ زى " ، ينتقؿ السامع عف سماع لفظ " دي يٍ زى 

 (1)مطمكب اإلقباؿ كىك التعريؼ الندائي.ك بالخطاب  و المعنيُّ يفيـ أنٌ ثـ  ،كىك التعريؼ العمميٌ 

 .(3)معرفة استغنى عف التعريؼ الندائي، كالنداء لمجرد طمب اإلقباؿ " " زيده كاف (2)المٌ  :كقيؿ   

 .(4)[“يؼَ رِ والظ   يؼُ رِ الظ   دٌ يْ ا زَ : يَ وُ حْ نَ  بُ صْ والن   عُ فْ الر   ةِ دَ رَ فْ لمُ ا ]ةِ فَ ي الص  فِ وَ ”قاؿ:    

 إلى باإلضافة (7)المضافة (6)غير أم ،في صفة المنادل المضمكـ المفردة أم:(5)أقكؿ   

ب في عركض مجرل المعرَّ  (9)لجرية ؛  عمى لفظوأم يجكز رفعيا حمبلن ، كالنصبي  الرفعي  (8)المعنكية

 (10)تابع لمحمو.ك تابع المبنٌي  ،محٌمو النصبك ا  عمى محمو؛ لككنو مبنيِّ حركة، كنصبيا حمبلن ال

 ـ المنادل الذم باشره حرؼ النداءحكميا حك ،ـبغير البٌل  فالبدؿ كالمعطكؼا التكابع الباقية كأمَّ    

   "بشري  ] اً ا عبدى يى " ، نحك:حاؿ المنادلبدكف االلتفات إلى  ،أضيفا أفردا، ك ينصباف إفٍ  إفٍ  افً يى نى بٍ يي 

 البدؿ في حكـ تكرير  ألفٌ  كذلؾ؛ (11)[ "اً عبدى ك  ا زيدي " يى ك، "يدي ك زى  اً ا عبدى يى "ك  ،"اً عبدى  ري شى ا بى يى ك" 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .320:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  ؛ ك330:1التخمير ينظر:  (1)

 ا [ ساقط مف: ) ج (.] لمٌ  (2)

 .220،219:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج، د، ق، ك (. (4)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 ( : الغير. ، طفي ) ب (6)

 في ) ج (: المضاؼ. (7)

 المفظية يجكز فييا الكجياف، نحك: يا زيد الحسف الكجو، بالرفع كالنصب.في ىامش ) ب (: ألف الصفة المضافة باإلضافة  (8)

 في ) د (: بجريو. (9)

 .237:2؛ كشرح ابف عقيؿ 321،320:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (10)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ج (. (11)
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كبل منيما  النداء، مع أفَّ  إمكاف تقدير حرؼالعامؿ، كحرؼ العطؼ نائب مناب حرؼ النداء، مع 

  كعطؼ البياف، بالبلـشره حرؼ النداء، كالمعطكؼ فيما كالذم با ،بالنداء أ / –29/مقصكده 

 (1)، حكميما حكـ الصفة ببل فرؽ.كالتأكيد المعنكم

ضافتو، كقيؿ حكمو حكـحكـ متبكعو في إفراده ك  فقد قيؿ حكمو التأكيد المفظيا كأمَّ      فةالص( 2)ا 

ـ حكـ بعض التكابع المتعمّْ  (4)منو إلى االختصار، ك تفييـ عمى حكـ الصفة ميؿه  (3)لبياففقصره ا

 .(5)يحتذل بو أحكاـ سائر التكابع، حتى يعمميا بالتدريج مثاالن   ليجعمو

 .(6)[“روٍ مْ عَ  بَ احِ صَ  دُ يْ ا زَ يَ  :وُ حْ نَ  ]رَ يْ غَ  الَ  بُ صْ الن   ةِ افَ ضَ ي المُ وفِ  ”قاؿ:   

المضاؼ في المنادل كاجب النصب، مع كضع حرؼ النداء المقتضى لمضـ  كذلؾ ألفٌ  :أقكؿ   

ضع قدمو عمييا حرؼ الصفة المضافة التي لـ ي (7)يؽ األكلى يجب نصبطر العميو، فب وي مى دَّ قى 

 (8)النداء.

 .(9)كتخصيص الصفة بالذكر لما ذكر ،الباقية المضافة فكالصفة بعينياا التكابع كأمٌ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .245،244:2ينظر: شرح ابف عقيؿ،  (1)

 ] حكـ [ ساقط مف: ) ج (. (2)

 مبياف.في ) أ، ب، ج (: فقصر ل (3)

 ) ج (: يفيـ.في  (4)

 .224،223:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (5)

 (. ط، قج، د، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (6)

 في ) ق (: النصب. (7)

 . 37:3؛ كىمع اليكامع 243:2؛ كشرح ابف عقيؿ 2185:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (8)

 .327،326:1ينظر: شرح المفصؿ  (9)
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 دَ يْ ا زَ : يَ وُ حْ ى، نَ ادَ نَ المُ  حَ تِ فُ  فِ يْ مَ مَ العَ  فَ يْ بَ  فُ االبْ  عَ قَ وَ  ،] فإفْ رَ ظِ نُ  (فٍ ابْ ػ)ى بِ ادَ نَ المُ  ؼَ صِ ا وُ ذَ ا ِ وَ ”قاؿ: 

الّ رً مْ عَ  بفَ   .(1)“[ دٍ يْ زَ  فَ ابْ  ؿُ جُ ا رَ ي، و يَ أخِ  فَ بْ  دُ يْ ا زَ : يَ وُ حْ ، نَ ـٍ زِ الَ  ـُ فالض   و، وا 

ا ي عمى الفتح اختيارن نً بي  :أم ،(  بيف العمميف فتح المنادلاالبف)كقع  فإفٍ  (البفي )ا رى ظً أم ني  أقكؿ:   

   و ذىب ، فإنٌ (2)ا لبعضيـفن منصكب خبل معربه  (االبف) ا عند البعض مع أفٌ ، ككجكبن الجميكر عند

  .ا عمى الفتحإلى بنائيما معن 

 ".يؼى رً ظى  ؿى جي ال رى "  :كقكليـ ،البناء مف المكصكؼ إلى الصفة (3)بسرايةكقاؿ:    

كصكؼ، كىذا  بسراية اإلعراب في الصفة إلى الما قائبلن ما كنصبيمكمنيـ مف ذىب إلى إعرابي   

 (4)د لو في كبلميـ.يّْ ؤى ال مي 

نٌ     فاستخؼ بأخؼ  صفة بيف العمميف، " االبف " عمى الفتح لكثرة استعماليـ لفظ (5)حينئذ ينً ما بي كا 

 التخفيؼ بكجييف:ا، فحصؿ ا أك كجكبن اختيارن (6)" بالفتحكرو مٍ عى  بفً  يا زيدى ":كقيؿ ؛الحركات في المنادل

 .يجرم المساف عمى سنف كاحدو  :(7)]أحدىما[   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (. ، ج، قأما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (1)

أف ر في كبلـ العرب، كزعـ المبرد، " الفتح، كىك اختيار البصرييف، كقاؿ ابف كيساف: ىك أكثعمرك"، فمؾ في " زيدو  فى بٍ  دى يٍ ازى قاؿ أبك حياف: تقكؿ: " يى  (2)

كقاؿ عبد القاىر: ىي حركة بناء؛ و مضاؼ إلى ما بعده، " في قكؿ الجميكر؛ ألنٌ دى يٍ ا زى الضـ أجكد، كحركة " ابف عمرك" حركة إعراب إذا فتحت " يى 

؛ 2187:4؛ كارتشاؼ الضرب 786،785:2؛ كالمقتصد 231:4" ينظر: المقتضب ـٌ عى  فى "،  ك" يا ابٍ ـٌ أي  فى ؾ ركبتو مع زيد، كجعبل بمنزلة "يا ابٍ ألنٌ 

 .53:3كىمع اليكامع 

 في ىامش ) ك (: السراية: االنتقاؿ مف المنادل إلى االبف. (3)

 .56:3؛كىمع اليكامع 2187:4شي، ينظر: ارتشاؼ الضرب كىك الكسائي كالريا  (4)

 ] حينئذ[ ساقط مف: ) أ، ب (. (5)

 ] بالفتح[ ساقط مف: ) ط (. (6)

 زيادة مف المحقؽ. (7)
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اتصالو بالمكصكؼ ك ب / –29/( حينئذ يشتدُّ االبف)لفظ  مع أفٌ مة فتحة، : يبٌدؿ الضٌ (1)]ثانييما[ك 

 (2)عنو. كال ينفؾٌ 

قد  ةىذه البنكٌ  ي "؛ ألفٌ خً أى  ابفى  ُديٍ ا زى عف أحد األعبلـ، بخبلؼ " يى  " ال تنفؾٌ دو يٍ زى ة " كَّ ني بي  رل أفٌ أال ي   

ف رجؿو  ابفى  ُديٍ ك يا زى  زيدو  ابفى  أصبل، نحك: " يا رجؿى  ّـّ تنفؾ بأف ال يككف لو عى  فيو  امتنع"، كا 

"ؿو جي رى "ة بنكٌ  ا؛ ألفٌ أيضن االنفكاؾ 
ال تنفؾ عف "  زيدو " ة ك كذا بنكٌ  ،ال تنفؾ عف أحد األعبلـ (3)

شبو ما يمكف فيو االنفكاؾ ت ،ة نسبة ناقصةىذه النسبة في البنكٌ ، لكف مثؿ "ؿو جي رى "االنتساب إلى 

 (5)عمى الفتح. (4)" فبنيبعمبؾ" فأشبو صدر 

 .“عُ فْ الر   إال   ؿُ جُ ا الر  يَ ي  ا أَ ي يَ فِ  َس يْ لَ وَ ”قاؿ:    

" ؿي جي يا الرَّ يُّ يا أى  : "في (6)األمريف ، جكازى “كالنصبي  الرفعي  ةكفي صفتو المفرد ”:ا أكىـ قكلوي لمَّ  أقكؿ:   

 “ عي فٍ الرَّ  إالَّ  ؿي جي ا الرَّ يى يُّ ا أى ي يى فً  سى يٍ لى كى  ”: فعو بقكلوصفة مفردة د"  ؿي جي الرَّ " ك ،معرفة ة( مفردأمَّ )  ألفٌ 

 ىذا قبؿ بياف حكـ الصفة المضافة.يذكر  فكاف األكلى أفٍ 

نٌ ك      ياـ ال يقبؿ النداء، لكف ( لتكغمو في اإلبأمَّ ) يا المقصكدة بالنداء؛ ألفَّ ف الرفع؛ ألنٌ يٌ ما تعا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 زيادة مف المحقؽ.  (1)

 . 239،238:2؛ كشرح ابف عقيؿ2189،2188:4ينظر: ارتشاؼ الضرب (2)

 في ) د، ك (: الرجؿ. (3)

   ] بني [ ساقط مف: ) أ (. (4)

األصؿ: " يا ابف أمي بفتح ما قبؿ "، كبنيا عمى الفتح، كقيؿ ؾٍ بى مى عٍ " بى  كا، بن ا مركَّ ا كاحدن  اسمن عبلى يما اسماف جي ا الفتح فذىب سيبكيو كالبصريكف إلى أنٌ فأمٌ  (5)

 .457:3؛ كشرح األشمكني 2207:4؛ كارتشاؼ الضرب 394:1؛ كمعاني القرآف لمفراء 214:2الياء، كانقمبت ألفا كحذفت، ينظر: الكتاب

" بالرفع كالنصب، ريؼي الظَّ  دي يٍ زى  ا" في قكلؾ:" يى فالرفع مذىب الجميكر؛ ألنو ىك المقصكد بالنداء، كأجاز المازني نصبو قياسا عمى جكاز نصب" الظريؼى  (6)

 .452:4؛ ك شرح األشمكني 245:2ينظر: شرح ابف عقيؿ



144 
 

، لـز اجتماع آلتي "ؿي جي يا الرَّ " :إذ لك قيؿ ،خؿ حرؼ النداء عمى ما فيو البٌلـبو لئبل يد( 1)أكتي

 كخطابو كالبلـ إعرابو كغيبتو. هحرؼ النداء يقتضي بناء ا؛ ألفٌ اجتماع المتنافييف أيضن التعريؼ، ك 

فٍ ك مضافة؛ ألنٌ مفردة كانت أ " ؿي جي الرَّ " ف الرفع في تكابع ككذا تعيٌ     ا كاف مقصكدن  و معرب كا 

 (2)بالنداء كتكابع المعرب تكابع لفظو.

فٍ (يؼي رً الظَّ )قصد نداء  ، إفٍ " ؿي جي يا الرَّ أيُّ " )يا(  ك " يؼي رً ا الظَّ ذى ا ىى يى "  (3)قكلو كقيؿ قصد نداء  ، كا 

 .الكجييف (4)في جكاز " يؼي رً الظَّ  دي يٍ زى  " يا  فك (ىذا)

 .“(5)اؼِ ضَ المُ و  وـِ مُ ضْ المَ  ـِ مَ ف العَ مِ  اءِ دَ الن   ؼِ رْ حَ  ؼُ ذَ حْ يُ  دْ وقَ ”قاؿ:    

 يا يكسؼ.  أم: (6)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿  كقكلو تعالى:ا عمى سبيؿ الجكاز مٌ إ أقكؿ:   

مَّ     ا كجكبن  (7)و منادل محذكؼ حرؼ ندائوإنٌ ف "، الميَـّ " : كقكليـ أ / –30/ا عمى سبيؿ الكجكبكا 

 الميـ المشددة. (9)عنو (8)ضمعكَّ 

  انى مَّ أي  يا ي  "، كالتقدير:كالجكاب عكض عف حذؼ النداء ،و مركب مع جكابو: عمى أنَّ (10)كبعضيـ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ق(: أتى. (1)

 . 2195،2194:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 ] قكلو[ ساقط مف: ) أ (. (3)

 في ) ق (: لجكاز. (4)

 ] كالمضاؼ[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 .28سكرة يكسؼ، مف اآلية  (6)

 ".محذكؼ حرؼ ندائوفي ) ط (: الياء، بدال مف: "  (7)

 في ) ب (: فعكض. (8)

 في ) د، ك (: منو. (9)

 . 64:3ة مف جممة محذكفة، كىي:آمنا بخير، ينظر: ىمع اليكامعا منو، بؿ بقيٌ الميـ ليست عكضن  عمى رأييـ أفٌ  زكا الجمع بينيما بناءن الككفيكف، جكٌ  (10)
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المنادل مع جكابو  (2)بى كٌ ُكالضمير المنصكب، كر (،أـٌ )بخير، فحذؼ ىمزة  (1)قصدناا :أم "،خيرالب

  (4)يقاؿ: كذلؾ لكجب أفٍ  (3)، إذ لك كاف األمر" اغفر لنا " الميَـّ ىذا لجكاز ؼى عّْ كضي  ،" الميَـّ  "فصار

 .تأمؿٍ ف "اغفر لنا الميَـّ "

نٌ     كقد يحذؼ  ،استعماؿ ندائو، كمف )المضاؼ( لطكلولكثرة  ؛(5)المضمكـ (العمـ)ما يحذؼ مف كا 

 كقكؿ القائؿ: (فٍ مى ) كمف لفظ ، ( 6) ﴾ڱ ڱ ں ں ﴿ كقكلو تعالى: (أمٌ ) مف لفظ اأيضن 

ة لـ يتعرض ليما لقمٌ ، ك ال يزاؿ فٍ ك يا مى  ،اسا النَّ يى ا أيُّ إلٌي"، أم: يى  فسً حٍ اا محسنن  مف ال يزاؿ "

 ؽٍ رً طٍ أ”ك (10)“كؽي ني خٍ مى  دً تى فٍ ا”ك (9)“ؿي يٍ لى  حٍ بً أصٍ ”كقكليـ: ، (8)فيٍ فييما بالنسبة إلى األٌكلى  (7)المحذكؼ

“ارى كى 
                 (13).بمثمييما (12)الحذؼ كثرة استعماليما إلى صه ، مرخٌ شاذ .(11)

 ******                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في )أ، ب(: قصدنا. (1)

 في ) ب (: تركب. (2)

 ] األمر[ ساقط مف: ) ط (. (3)

 يقاؿ[ ساقط مف: ) د، ق، ك(.] أف  (4)

[ ساقط مف: ) أ، ب، د، ق(. (5)  ] المضمـك

 .20سكرة البقرة، مف اآلية  (6)

 في ) د، ق (: الحذؼ.  (7)

 .363،362:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (8)

  403:1ألمثاؿ ، ينظر: مجمع اىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، قالتو امرأة امرئ القيس، بغضا بزكجيا، كيقاؿ ذلؾ لميمة الشديدة التي يطكؿ فييا الشرٌ  (9)

 .200:1كالمستقصي 

 .265:1؛ كالمستقصي 78:2ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، يقاؿ في الحث عمى تخميص الرجؿ نفسو مف األذل كالشدة، ينظر: مجمع األمثاؿ  (10)

المكضع الجميؿ ال يتكمـ فيو ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، يقاؿ لمف يتكبر كقد تكاضع مف ىك أشرؼ منو، كقيؿ: يضرب مثبل لمرجؿ الحقير، إذا تكمـ في  (11)

 .221:1؛ كالمستقصي 431:1أمثالو، ينظر: مجمع األمثاؿ 

 في ) ب، ق (: استعماليا.  (12)

 يا. تفي ) ب، ق (: لمثمي (13)
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 ٖ[اد

 ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ ثَ َّل ى ثَ مَ عَ  ادً ائِ زَ وَ  اؼٍ ضَ مُ  رَ يْ غَ ا مً مَ عَ  افَ ا كَ ذَ ] إِ يـُ خِ رْ ى الت  ادَ نَ المُ  صِ ائِ صَ خَ  فْ مِ وَ ”قاؿ:    

 .(1)[“"ُص نْ ا مَ يَ "و  "ـَ ثْ ا عُ يَ "و  "ـَ ا اسْ يَ "و  "ارِ ا حَ يَ ": وُ حْ نَ 

غيره،  (2)ر يرخـ آخرضطٌ الشاعر إذا ا ألفٌ كاالختيار ؛خصائصو حاؿ السعة  كمف أم: أقكؿ   

نَّ  مفظ ف الفبالترخيـ كسرعة الفراغ  م ،النداء ال يككف إال لميـ   عة؛ ألفَّ بو في حاؿ السّْ  ما اختصَّ كا 

 (3)آخر المنادل عمى سبيؿ االعتباط. حذؼ في :كىك أم الترخيـ، سرعة اإلقباؿ يقصد

نو بسبب ما بقي منو عمى ما طرح ع لشيرتو ككضكحو يدؿٌ  (4)ا؛ لككنواشترط بككنو عممن ك    

رخيـ مف الكسط أك فيككف التـ آخره، ـ لرخٌ المضاؼ لك رخٌ  ألفٌ  ؛غير مضاؼ (5)الترخيـ كبككنو

آخر  ب / –30/آخر المضاؼ إليو ليس لمنادل؛ ألفٌ غير ا فيمـز الترخيـ فيآخر المضاؼ إليو 

 (6)المنادل صكرة.

ا يى " ميما منزلة اسـ كاحد، كقكليـ :يعمى تنز  آخر المضاؼ إليو، بناءن  ز الترخيـ مفيجكٌ  الككفيك    

ا ، كبككنو زائدن مف آخر المضاؼ (8)المحذكؼ ألفٌ  ؛(7)باالتفاؽ "، شاذه يبً احً ا صى يى  "في:"  احً صى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المعككفيف ساقط مف: ) ق (. ما بيف (1)

 ] آخر[ ساقط مف: ) أ، ط(. (2)

 .76:3؛ كىمع اليكامع 2227:5ينظر: ارتشاؼ الضرب  (3)

 في ) أ، ب، د، ق، ك (: ألنو. (4)

 في ) أ (: يككف. (5)

 .375،374:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)

 .377:1ؿ كىك شذكذ كاحد، كىك ترخيـ النكرة، كليس فييا تاء التأنيث، ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 أ (: المحذكؼ. في ) (8)
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" يرخمكف نحك: يـ نٌ فإ ؛ا لمككفييفاؼ لمجرد التخفيؼ خبلفن لئبل يمـز اإلجح (1)أحرؼ عمى ثبلثة

 (2)." تً يا كى  " ،اعممن  "ُؼتً يا كى  : "في فيقكلكفرابع، اللتنزؿ حركة الكسط منزلة حرؼ  " ؼو تً كى 

أك ساكف الكسط  (4)متحرؾ الكسط (3)سكاء كاف ا،ـ ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ مطمقن بعضيـ يرخٌ ك    

 ." مٍ ا زى "،" يى  دي يٍ زى "  :فيقكؿ في، (5)في األسماء ما شاكمو ألفٌ 

 فإفٌ  ،يكف في آخر المنادل تاء التأنيث إذا لـ ،ة ك الزيادة شرطالعمميٌ  فاعمـ أفَّ  ،ص ىذاإذا تمخٌ    

 (7)المستغاث كأفَّ  ،أك لـ يكف (6)] عمى ثبلثة أحرؼ[ اا أك زائدن كاء كاف عممن التاء تحذؼ س

ليف، ككجكب لككف االستطالة مطمكبة في األكٌ ا؛ ال يرخـ مطمقن  (9)كالمنقكؿ عف الجممة (8)المندكبك 

 (10)حكاية المنقكؿ عف الجممة عمى الحالة األكلى.

ا ممَّ  (11)حارث[، ] في: يا "ارً حى ا يى ا أشار باألمثمة إلييا، فػ " يـ أقسامن مترخا كاف المحذكؼ لكلمَّ    

 .حذؼ فيو حرؼ كاحد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] أحرؼ[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 .2228،2227:5ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 ] سكاء كاف [ ساقط مف: ) أ، ق، ك (. (3)

 في ) ب (: األكسط. (4)

 في ) ب، د (: يشاكمو. (5)

 ق، ك(.ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب،  (6)

 نحك: " لزيد ". (7)

 نحك: " كا زيد ". (8)

نٌ  نحك: " تأبط شرا "، ك" برؽ نحره"، فإنو ال يرخـ؛ ألفٌ  (9) و ال يجكز ككف فيما أثر فيو النداء، فإنٌ ما يما ىي جمؿ محكية، كالترخيـ إنٌ النداء لـ يؤثر فيو، كا 

 . 384:1ؿ يا جمؿ محكية اإلعراب، ال حظ لمبناء فييا،  ينظر: شرح المفصٌ ألنٌ 

 .2232،2231:5ينظر: ارتشاؼ الضرب  (10)

 ، ق، ك(.ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، د (11)
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ؿ: ىما األلؼ كىمزة يما في األكٌ لكنٌ  ؛امعن  زائدتاف زيدتا (1)ا حذؼ منوممٌ "،  ـى ثٍ عي  يا "" كـى اسٍ  يا" ك

 كفي الثاني: ىما األلؼ كالنكف.التأنيث، 

 (2)ا حذؼ منو حرفاف أكليما: مٌدة زائدة ، كثانييما: حرؼ صحيح أصمي." ممٌ  ُصنٍ ا مى ك" يى    

"رى صَّ نى  تى خٍ يا بي  : "(4)في ،" تى خٍ ا بي "يى  كالمركب  (3)ترخيـ يمثؿ مف كاف عميو أفٍ ك    
اإلشارة قع لي (5)

لى أفَّ  ،المركب (7)قسـ (6)إلى ترخيـ كالضابطة أف  بكمالو، (8)حذكؼ منو ىك الجزء الثانيالم كا 

الٌ ك  ا، حذؼ الجزء األخير،المنادل إف كاف مركبن  ا، زائدتاف زيدتا معن أ/  –31/كاف في آخره فإفٍ  ا 

يما باعتبار الحذؼ، احد يمنع تجزييما لتنزليما منزلة حرؼ ك ألنٌ  ؛ا عند البعضكحذفتا مطمقن 

 (9)." دى ا يى يى "  ،اعممن "  افً دى يى  : "يقكلكف فيف ،كامتناع تجزم الحرؼ الكاحد

  :لئبل يمـز اإلجحاؼ لمجرد التخفيؼ فيقكلكف في ؛ا بالزيادة عمى األربعة عند اآلخريفمشركطن ك    

الٌ ك  ،" ادى ا يى " يى ، امن مى عى " افً دى ا يى يى " ا، قبمو مدة زائدة كىك حكمن خره حرؼ صحيح حقيقة أك كاف في آ فإفٍ  ا 

 ة زائدة مَّ ة فمككنيا حرؼ عا المدٌ مَّ كأى ا، ا األخير فمككنو أخيرن أمَّ  ،أكثر مف أربعة أحرؼ حذؼ حرفاف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) د ، ق، ك(: فيو. (1)

 .383،382،381:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (2)

 ] ترخيـ [  ساقط مف: ) أ (. (3)

 ت"، في [ ساقط مف: ) ك (.] " يا بخ (4)

 في ىامش )ب، ك(: اسـ ممؾ كافر قد أحاط ربع المسككف. (5)

 (. ، ط] ترخيـ [  ساقط مف: ) ب (6)

 ط(: تقسيـ. في ) (7)

 في ) ط (: األخير (8)

 383:1ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (9)
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الٌ ك  ،مع عدـ المانع عف الحذؼ  .كثر بسبب العارض، كالعارض منتؼحذؼ األ ألفَّ  ؛فحرؼ كاحد ا 

ا كمعنى عمى األصح األكثر، كقد يعامؿ بالباقي ما ا كاف في حكـ الثابت لفظن المحذكؼ أيِّ  فٌ ثـ أ

" ارً ا حى يى  "و،  " ثي ارً ا حى " يى : بالضـ في "اري ا حى يى  "فيقاؿ: منو شيء،حذؼ امؿ بالمنادل الذم لـ ييع

 . (2)عمى األصح األكثر (1)بالكسر بناء

                                  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] بناء[ ساقط مف: ) أ، ق، ك( (1)

 ] األكثر[ ساقط مف: ) أ ، ب (.  (2)

  384:1 ؿ؛ ك شرح المفصٌ 368:1ينظر: التخمير. 
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                                 [  
 
 امل
 
 ف
 
 ؼ

 
 [ّٛ  ف   ٕل

 .(1)[“ةٍ مَ يْ لَ  و ذاتَ  ةً رَ كْ بُ  وَ  ـَ وْ اليَ  وُ تُ يْ تَ أَ  :وُ حْ ، نَ وُ م  كُ  بُ صَ نْ يُ  افُ مَ الز  فَ  افِ فَ رْ الظ   وَ ىُ ]وَ يوِ فِ  وؿُ عُ فْ المَ وَ  ”قاؿ:

أم مبيمة   ،وينصب كمُّ  فالزمافي  ،أك مكافو  ككر مف زمافو ذكىك ما فعؿ فيو فعؿ م: أقكؿ   

ينصب  ا كذلؾا أك محدكدن بيمن مو جزء مدلكؿ الفعؿ كالمصدر، فكما ينصب المصدر ألنٌ  ؛كمحدكدة

 كف لو مقدار مخصكص نكرة كانت أك معرفة المبيـ منو ما ال يتعيٌ ك  ا.ا أك محدكدن الزماف مبيمن 

 ـى كٍ اليى " ك، أك نكرة (2)مقداره مخصكص معرفة كانتف لو يتعيٌ ال المحدكد منو ما ك ، "يفالحى "ك ،"يفى حً "

اليـك  أفٌ  إالٌ  ،ساعات مثبلن  ري شى ، أك عى عشرة ساعةمنيما اثنتا  كؿُّ  إذٍ  ،"ؿى يٍ لى  "كى  "ـى كٍ يى "، ك"ؿى يٍ المٌ " ك ،"

 لطمكع إلى الغركب كالميؿ بالعكس.ا مف

 "  يفى الحً  تي رٍ سً  "اف نحك:يتصادق  ب / –31/المحدكد ال المعرفة، بؿ ىما قد  ، ؿبيقاما  فالمبيـ   

و مبيـ كليس ، فإنٌ " اينن حً  تي رٍ سً " نحك: ا، كقد يصدؽ المبيـ بدكف المعرفة و مبيـ ك معرفة أيضن فإنٌ 

و معرفة ، فإنٌ " ةً عى مى الجي  ـى كٍ يى  تي مٍ صي  "، نحك:قد يصدؽ المعرفة بدكف المبيـ (3)المخصكصبمعرفة، ك 

فأمثمة  ،ا، تبايف النكرة كالمعرفةاف قطعن فيما متباين (5) كالمبيـ المحدكدا كأمَّ  مبيـ .ب (4)التعريؼ كليس

 (5).معرفة، كالبعض اآلخر محدكد نكرة بعضيا محدكديا مف المحدكد المتف كمٌ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (1)

 كفي ) ط(: كاف.  ] كانت [ ساقط مف: ) ك (. (2)

 (. ، كق ط، ] المخصكص[  ساقط مف: ) أ، ب، (3)

 ق، ك (. ط، ساقط مف: ) أ، ب، ] التعريؼ[ (4)

 .المبيـ كالمحدكدفي ) أ (:  (5)

 .138،137:3؛ كىمع اليكامع 1391:3ينظر: ارتشاؼ الضرب  (6)
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ظاىر ال افتقار فيو إلى التمثيؿ  مافنصب المبيـ مف الزٌ  ىك أفَّ في تخصيص األمثمة بو  كالسرُّ 

األمثمة مبيـ، كالبعض اآلخر محدكد بعض  كقطع أفَّ  ،كمف فٌسر المبيـ بالنكرة، كالمحدكد بالمعرفة

 (2)لعدـ تتبعو كبلـ القـك  حتى يطمع عمى حقيقة الحاؿ. ؛منو (1)ؾفذا

: وُ حْ نَ  (يفِ ) : فْ مِ  ودِ دُ حْ مَ مْ لِ  د  بُ والَ  ،ؾَ امَ مَ أَ  تُ مْ : قُ وُ حْ نَ  ]ـُ يَ بْ المُ  الّ إِ  وُ نْ مِ  بُ صَ نْ يُ  الَ  افُ كَ المَ وَ ” قاؿ:   

 .(3)[“دِ جِ سْ ي المَ فِ  تُ يْ م  صَ 

ـى يى القً "  ا، فإفَّ في الفعؿ داللة عميو التزامن  ألفَّ أم المبيـ مف المكاف يقبؿ النصب؛ : أقكؿ     : في " ا

لتو عميو بكجو مف الفعؿ لعدـ دال ككف في مكاف ما، بخبلؼ المحدكد منو، فإفَّ ت فٍ أى ك  دَّ بي الى  "، تي مٍ قي " 

 ارً ي الدَّ فً  تي مٍ خى دى "، ك"   دً جً سٍ ي المى فً  تي يٍ مَّ صى "   نحك:في   لو مف لفظ دَّ بي ، بؿ الى (4)الكجكه ال ينصبو

ايى تي لٍ زى نى كى 
 .(6)لكثرة االستعماؿ كالقكؿ بالتعدية مزيؼ تكسعه  "، ايى تي نٍ كى سى كى  (5)

 (7)]كقكؿ الشاعر[   

            .................................. 

  (8)بي مى عٍ الثَّ  ريؽى الطَّ  ؿى سى ا عى مى كى ....،                                   

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؾ.في ) د، ط (: فذل (1)

 432،431:1ؿ ؛ كشرح المفصٌ 399:1ينظر:  التخمير  (2)

 ) ق، ك (.ما بيف المعككفيف ساقط مف:  (3)

 في ) أ (: ينصب. (4)

 [ ساقط مف: ) ط (.ايى تي لٍ زى نى كى ] (5)

 .283:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 35:1" إنما ىك منصكب عمى التشبيو، ينظر: الكتاب ارى الدٌ  تي مٍ خى كالقكؿ بالتعدية في نحك: " دى  (6)

 .زيادة مف المحقؽ (7)

 البيت مف البحر: ) الكامؿ(، كىك ينسب لساعدة بف جؤية اليذلي. (8)

 =                                       بي مى عٍ الثَّ  يؽى رً الطَّ  ؿى سى ا عى مى يو ، كى ***** فً  وي ني تٍ مى  ؿي سً عٍ يى  ؼّْ الكى  زّْ بيى  فه دٍ لى           كتمامو:             
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 (1).(في الطريؽ) ، كالقياس: شاذ 

فكرد عميو  ،(2)فٌسره بعضيـ بألفاظ الجيات الست مكاف،المبيـ مف اليـ اختمفكا في تفسير ثـ أنٌ    

ىؤالء  ألفٌ  ؛(الميؿ( ك)البريد) ( كالفرسخ)ك (3)(المكاف)ك لفظ  (مع)ك (،دكفك) (،لدل)ك (،عند)

يا تقبؿ النصب، فتكمؼ بحمميا عمى المبيـ في مع أنٌ  أ / –32/غير مبيـ بالتفسير المذككر 

 (4)النصب.

 كىذا ظاىر (6)ةخر بالنكر ره البعض اآل، كفسٌ (5)محمكلو عمى المبيـأم قاؿ ىؤالء: في النصب    

 بؿ ىك معرفة ،صب كليس بنكرةيقبؿ النٌ   مبيـ و فإنٌ  "، ؾى امى مى أى  تي مٍ قي " بمثؿ:  ،لبطبلف عكسوالفساد 

 و ال يقبؿ النصب، فبل يقاؿ: نكرة مع أنٌ  وو مبيـ بيذا التفسير؛ ألنٌ فإنٌ  "ارو " دى  :طرده بمثؿ كلبطبلف

   (8)."ارو دى في  (7)تي سٍ مى جى " بؿ  " داران  جمستي "

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كىك                                   الثعمب. العسبلف: مشي في اىتزاز. ييتز متنو كاىتزاز ف إذا ىززتو. يقكؿ:، أم: ليٌ فه دٍ المغة: لى  

؛ كشرح األشمكني ؛33:1كمغني المبيب : ) ع .س . ؿ (؛ كلساف العرب، مادة ؛169:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 36:1شكاىد: الكتاب كىكمف 

  .154:3كامع كىمع الي؛ 164:2
عسؿ الطريؽ (، حيث حذؼ حرؼ الجر) في( المقدر، ثـ نصب االسـ الذم كاف مجركرا بو ) الطريؽ (، كاألصؿ: كما عسؿ في كالشاىد فيو: ) 

 الطريؽ، كىذا الحذؼ مخصكص بالضركرة.
 .154،153:3ينظر:  ىمع اليكامع  (1)

 [ ساقط مف: ) أ، ق (.] الست (2)

 في ) ق (: مكاف. (3)

 .36،35:1ينظر: الكتاب  (4)

 .523:1؛ كالمساعد 213،212:1ينظر: الكتاب  (5)

 .337:4ف، ينظر: المقتضب كىذا الرأم ينسب لمككفيي (6)

 (. ب، د، ط، ق، ك  ] جمست[ ساقط مف: ) (7)

 .524،523:1ينظر: شرح التصريح  (8)
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ية المكاف الذم يحاذم  تسممثبلن  لو اسـ باعتبار أمر غير داخؿ فيو؛و مكاف كفٌسره اآلخركف بأنٌ 

  في ذلؾ  في جيتو، كليس خمؼ المسجد داخبلن  بسبب ككف خمؼ المسجد ؛الخمؼخمؼ المسجد ب

 .(1)بؿ في المسجد كىكذاالمكاف 

بمفظ  توو تسمي، فإنٌ "رالدا" كمسٌمى لفظ  ،كاف لو اسـ باعتبار أمر داخؿ فيوو مالمحدكد بأنَّ ك    

ٌمى كىذا ىك في المسيا داخمو ككمُّ  ،مادية كالييئة المخصكصة الصكرٌيةبسبب األجزاء ال "؛الدار"

( البريدى ك) (الفرسخى )ك ،هي ك نحكى  (عندى )، فإفٌ كال افتقار فيو إلى الحمؿ أصبلن ا، عكسن ا ك الصحيح طردن 

منيا  ى بكؿّْ الممحكظ في تسمية المسمَّ  ألفَّ عمى ىذا التفسير؛  ي المبيـ بناءن ف داخمة ياكمُّ  (الميؿى ك)

 (4)عمى حقيقة الحاؿ. عى مً طٌ حتى تى  ، تأمؿٍ ف (3)ىعف المسمَّ  (2)ىك األمر الخارج

                                ***** 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .182الفارسي، ينظر: اإليضاح العضدم كىك تفسير  (1)

 في ) أ ( : خارج. (2)

 ] عف المسمى [ ساقط مف: ) ب (. (3)

( ، كسعة مكاضعيا، كعمـك تصرفيا، فتقكؿ: " جئت مف فٍ ( كحدىا، كذلؾ لكثرة دكر) مً فٍ فأما "عند" كنحكىا، فبل يدخميا مف حركؼ الجر سكل) مً  (4)

 . 1432،1431:3؛ كارتشاؼ الضرب 429:1ؿ إلى"، ينظر: شرح المفصٌ عنده"، كال تقكؿ: " جئت إلى عنده" لعدـ تصرؼ " 
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 ] امل
 
 ف
 
 ؼ

 
  ٕل

 
 ي
 
 ؼ
 
ّ] 

، ؾَ نَ أْ ا شَ ومَ  ،اؾَ بَ وأَ  تَ عْ نَ ا صَ : مَ وُ حْ ( نَ عَ ى )مَ نَ عْ مَ ] بِ اوِ الوَ  دَ عْ بَ  وبُ صُ نْ المَ  وَ ىُ وَ  وُ عَ مَ  وؿُ عُ فْ المَ ” قاؿ:   

 .(1)[“اهُ نَ عْ مَ  وْ أَ  ؿٍ عْ فِ  فْ مِ  وُ لَ  د  بُ الَ ، و ادً يْ وزَ 

 "فه أٍ شى "  ك،أك معناه " اؾى كأبى  تى عٍ نى ا صى مى  : "في "عى نى صى " ك فعؿو ا مَّ إ لو مف ناصب دَّ بي الى  أم أقكؿ:   

أف سؤاؿ عف السؤاؿ عف الشٌ  ألفَّ  ؛ "/ مع زيدب  –32/  ما تصنع": أم ا "دن يٍ زى ك  ؾى ني أٍ ا شى " مى  :في

 .(2)فةالصٌ 

 فكما أفٌ  بمعنى )مع( الكاك ما يمكف عممو؛ ألفٌ فيو كؿ  يعمؿ (3)عند بعضيـ يالباب قياسكىذا    

مقصكرة عمى السماع ،أم  عند اآلخريفك  ،فيو بطريؽ القياس، كذلؾ فيما بعد الكاك (4)يعمؿ العامؿ

كال  ،"ؾكما شأني  ما صنعتى ": في " في أٍ شى "  ك " عى نى صى "  ك ،عممو فيو عف العرب سمعما  يعمؿ فيو

" ارن مٍ كعى  تى بٍ رى ضى  "ما :قاؿال ي"  لفظ حاؿ"ك  "بى رى ضى "  ك ،عممو فيو عف العرب عي مى سٍ يعمؿ فيو ما لـ يي 

 (5)لعدـ السماع فييما. " ادن يٍ زى ك  ؾى الى حى ا مى  "ك

 .(6)قيؿ الكاك حرؼ كذاظرؼ، ك  (مع) ؛ ألفَّ فاسده  (مع)عمى كالقياس    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (1)

  .الصنعةب (: أ، في )  (2)

؛ كالجنى الداني 1484:3كىك رأم األخفش، كمعظـ الككفييف إلى أف الكاك مييئة لما بعدىا أف ينتصب انتصاب الظرؼ، ينظر: ارتشاؼ الضرب  (3)

156 . 

 ] يعمؿ[ ساقط مف: ) أ، ب، د ( (4)

أف العرب لـ تستعمميا قط بمعنى  كذلؾ أف الكاك في المفعكؿ معو مف نحك: " قمت كزيدا " جارية ىنا مجرل حركؼ العطؼ، كالذم يدؿ عمى ذلؾ  (5)

 . 439:1ؿ " إال في المكضع الذم لك استعممت فيو عاطفة لجاز، ينظر: شرح المفصٌ عى " مى 

 .] قيؿ [ ساقط مف: ) ب ( (6)
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ا يقكم األكؿ، كككف  غير قياسن ( بمعنى ؿ، كككف العامؿ في )إالٌ ىك األكٌ  األشبو بالحؽّْ  كأظف أفَّ 

ا ببل ريب،  سماعيِّ يؤيد الثاني في الجممة؛ لككف الحرؼ عامبلن  (1)القاىر عند الشيخ عبد الكاك عامبلن 

ذا لـ يكف عامبلن سماعين  عميو الشيخ لكاف عامبلن  (2) عمى ما كافالكاك لك كاف عامبلن  يعنى أفَّ  ، ا، كا 

 (3).ة فتأمؿٍ يبقى حكـ الٌسماعيٌ  مف أفٍ  بؿ كاف العامؿ ىك الفعؿ أك معناه، فبل أقؿَّ 

                                ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .661،660،659:1ينظر: المقتصد (1)

 مف: ) أ، د، ق، ك (. ] كاف [ ساقط (2)

 .239،238:3؛ كىمع اليكامع 1485:3؛ كارتشاؼ الضرب 189،188:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (3)
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 ] امل
 
 ف
 
 ؼ

 
  ٕل

 
 ن
 
ّ] 

 .(2)[“ (1)ؿِ عْ ى الفِ مَ عَ  اـِ دَ لإلقْ  ةً م  عِ  افَ ا كَ مَ  ا كؿّ ذَ كَ وَ  ،وُ ا لَ يبً دِ أْ تَ  وُ تُ ربْ : ضَ وُ حْ ]نَ  وُ لَ  وؿُ عُ فْ المَ ”قاؿ: 

 يكفلـ  أك "(3) وي ا لى يبن دً أٍ تى  وي تي ربٍ :" ضى نحك ،ا لمفاعؿسكاء كاف غرضن  ،قداـة لئلىك ما كاف عمٌ  أقكؿ:   

 ".انن بٍ جي  بً رٍ الحى  فً ت عى دٍ عى قى " نحك: 

 معمكؿ لو.كباعتبار كجكده  ،ة لئلقداـ عمى الضرببار تصكره عمٌ باعت :ففي األكؿ   

و كما إنٌ ة لزكالو، فقداـ عمى القعكد، كنفس القعكد عمٌ ة لئلكجكده في الخارج عمٌ  (4): باعتباركالثاني   

اختيارم  ؿ فعؿه األكٌ  "، فإفٌ الجبف" ك "التأديب" ك أ / –33/ لمفاعؿ ؿ جبنو سكاء كاف فعبلن يزك قعد 

 "لو ايبن دً أٍ تى  تي ربٍ كضى " سكاء كاف نكرة ك  ،(6)"فً مٍ لمسَّ  ؾى تي ئٍ جً " :في (5)"فمٍ السَّ " ك أك لـ يكف كالثاني طبيعيُّ 

 (9).رً الشَّ  ةى افى خى مى  (8)خرجت (7)أك معرفة

 (12)صيؿاإلى ما ذكرنا مف التف ،إشارةه (11)عمى الفعؿ (10)ة لئلقداـما كاف عمٌ  كؿُّ  قكلو: ككذاك    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] عمى الفعؿ[ ساقط مف: ) ب(. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (2)

 ] لو[ ساقط مف: ) ب(. (3)

 ساقط مف: ) ط (.[ ]باعتبار (4)

 في ) ط(: نحك: السحؽ. (5)

 (.، ك[ ساقط مف: ) د، ط فً مٍ لمسَّ  ؾى تي ئٍ جً ] في:  (6)

 ] معرفة[ ساقط مف: ) أ (. (7)

 .تربٍ ضى  (: ، د، كفي ) أ (8)
 . 449:1ؿ ؛ ك شرح المفصٌ 418،417:1ينظر: التخمير (9)

 ق (. ط، ساقط مف: ) د، ] لئلقداـ[ (10)

 ] عمى الفعؿ[ ساقط مف: ) ب (. (11)

 (: التفاصيؿ. في ) أ، ب، ق (12)
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" ك ا ا لو في الحصكؿ، كمصدرن كمقارنن  ،بو (1)لمعمؿ لفاعؿ الفعؿ ايككف فعبلن  نصبو أفٍ  كشرط

 التأديبك  فعمو مباشرةالضرب  أفٌ  إالٌ  "الضرب" كو فعؿ المتكمـ ، فإنَّ المثاؿ المذككر في "التأديب

 (3).افي الحصكؿ أم في الخارج، كمصدر أيضن  كمقارف لو ،(2)افعمو تكليدن 

لعٌؿ ا، ك ا كال إثباتن كلـ يتعرض لممصدرية ال نفين  ،في الحصكؿ الفعمية كالمقارنةى  (4)شرطكبعضيـ    

لى ا فبل حاجة إ كاف مصدرن كاف فعبلن  إفٍ  (5)وستمـز مصدريتو؛ ألنٌ الكجو في ذلؾ أف فعميتو يي 

ـ نحك: فالبٌل  ،ىماحداأك إالمقارنة كمتاىما الفعمية ك  (6)فإذا انتفت ،التعرض لو بعد التعرض لفعميتو

 ؾى تي ئٍ جً  "كنحك: "،سً مٍ أى  ؾى ي لى امً رى إلكٍ  اليكـى  ؾى تي ئٍ جً كنحك: " ، "ا أمسً زيدن  ؾى تً مى اصى خى مي لً  ـى كٍ اليى  تي جٍ رى خى "

 "، فً مٍ لمسٌ 

بمعنى خائفيف  (8)حاؿ (7)﴾ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ :في قكلو تعالى " اا كطمعن خكفن " ك   

  ( 9)كطامعيف.

ال  مقدرملة ، أك عمٌ رادة خكفكـ كطمعكـإ :أمفالمضاؼ محذكؼ ، (مفعكؿ لو)أنو  (10)ناكلئف سٌمم   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمعمؿ.في )أ، ب، د، ق(:  (1)

 ا.في ) ق (: تككيدن  (2)

 .510:1ينظر: شرح التصريح  (3)

 شرط.ي(:  في ) أ، د، ك (4)

 ] ألنو[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 في ) ب (: انتفى. (6)

 .13سكرة الرعد، مف اآلية  (7)

 ] حاؿ[ ساقط مف: ) ط (. (8)

 .132:3كىمع اليكامع ؛ 511:1؛ كشرح التصريح 452،451:1ؿ كىذا الشرط قالو المتأخركف، كخالفيـ ابف خركؼ ينظر: شرح المفصٌ  (9)

 ـ.في ) د، ق، ك (: سمٌ  (10)
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فٍ (1)اا كطمعن لئلرادة، أم: فتركنو خكفن    لفاعؿ اإلراءة كىك اا فعبلن يككنى  لـٍ  ، كالخكؼ كالطمع، كا 

 تعالى؛ لكٌنيما فعؿ لفاعؿ الرؤية كىـ المخاطبكف.

                                  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ، ب(: طمعا كخكفا. (1)
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 ] ال

 
 [ال

] وِ بِ  وؿِ عُ فْ ب / المَ  –33/ وِ أَ  ؿِ اعِ الفَ  ةِ ئَ يْ ىَ  افُ يَ بَ  يَ ىِ وَ  اؿُ الحَ  بٍ رِ ضْ أَ  ةُ عَ بْ ] سَ وِ بِ  ؽُ حَ مْ المُ وَ ”قاؿ:    

 .(2)[(1)[“امً ائِ ا قَ زيدً  ربتُ : ضَ وُ حْ نَ 

 سبعة باالستقراء. (3)في النصب كالممحؽ بالمفعكؿ أم أقكؿ:   

الممحقات، ؿ ك ياعا لسائر المفقع بيانن كال ت ،المفعكؿ بو كأ اعؿكىك بياف ىيئة الف :(الحاؿ) األكؿي     

 (4)".ايدن دً شى  الضربى  أكجدتي "في قكة  "اشديدن  بى رٍ الضَّ  تي بٍ رً ضى  "كنحك:

 "،يفى بً اكً ا رى نى ئٍ جً "في قكة  "فً يٍ ا كزيد راكبى نى أى  تي ئٍ جً "  :كنحكفالحاؿ بياف لييئة المفعكؿ بو في المعنى    

 (6)عف الفاعؿ في المعنى. (5)بياف فالحاؿ

كالمراد بو معنى اسـ الفاعؿ أم  ،ريؼ الحاؿ مف المسامحات المشيكرةفي تع (بياف)كقكليـ    

ييا صاحب الحاؿ عند الصفة التي عم (8)ىي (الييئةػ)، كالمراد ب(7)المفعكؿ بو كأمبينة ىيئة الفاعؿ 

التعريؼ لصدقو عميو  عكس (9)ال يبطؿ بو ،"يفى بً اكً و رى تي يٍ قى لى  "كنحك:ا منو أك عميو، كاقعن مبلبسة الفعؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ك (. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (.  (2)

 في ) ق (: بالنصب لممفعكؿ. (3)

 .7:4؛ كىمع اليكامع 1557:3ينظر: ارتشاؼ الضرب  (4)

 ق، ك (. ط، ] بياف [ ساقط مف: ) أ، (5)

 .4،3:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 424،423:1ينظر: التخمير  (6)

 ك (. ط، ] المفعكؿ بو[ ساقط مف: ) ب، (7)

 ] ىي [ ساقط مف: ) ب، ك (. (8)

 ساقط مف: ) د، ك (.] بو [  (9)
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 " ارن دً حى نٍ ا كمي دن عى صٍ مي  وي تي يٍ قى لى  ": ا قكليـأمَّ ك  .ا يبيف ىيئة أحدىما بالضركرةا معن ىيئتيم يبيفما  ألفَّ 

 (1)المفعكؿ بو.، كاآلخر مف فأحدىما مف الفاعؿ

كبإضافة الييئة  ،" امن ىى رٍ دً  فى يرً شٍ عً  "نحك:الذات،  مبيفي  (2)بقيد الييئة خرج قكؿ: ص ىذا فنخٌ ما نإذ   

ذ ىك مبيف ىيئة إ "، مرً قى يٍ القى  عى جى رى "  :في " قيقرم ":(4)، نحكأمراف (3)خرجبو  إلى الفاعؿ كالمفعكؿ

 الفعؿ أم: الرجكع.

فٍ  "امن ائً قى  "فإفَّ  "، ـه الً عى  قائـه  جؿه رى  ":نحك كالنعتي     تمؾ الذات ليست  أفَّ  إالَّ  ،كاف مبينا لييئة الذات كا 

ـي الً العى  ده يٍ ي زى نً اءى جى  : "كنحكبو،  بفاعؿ كال مفعكالن 
ـي الً " العى  فإفٌ  "، (5)

فٍ (6) إال  ا لييئة الفاعؿكاف مبينن  " كا 

 (7)و فاعؿ، بؿ الغرض مف كركده" مف حيث إنَّ  ييئة " زيدو ل اليس بيانن  الغرض مف كركده  أف

: في " ابن اكً رى " بخبلؼ  ،مع قطع النظر عف فاعميتو األكضاع،و مبيـ بتعدد نَّ إيضاحو مف حيث إ

و فاعؿ المجيء ال مف حيث إنٌ  ،" ده يٍ زى  "الغرض مف كركده  بياف ىيئة فإفَّ  "،ابن اكً رى  زيده  ينً اءى جى "

ا بن اكً رى "بذكر  (8)فعمثؿ ذلؾ اإلبياـ ال ير  األكضاع؛ ألفَّ  أ/ –34/و مبيـ بتعدد نَّ يضاحو مف حيث إإ

  (9)ف لو أدنى إدراؾ.يخفى عمى مى " كنحكه كما ال 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .6:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (1)

 .بقيد الييئة يخرج (. في: ) أ، د، ق (2)

 خرج.ي(:  ) أ، ب، ق، كفي  (3)

 كفي ) ط (: مثؿ. ] نحك[ ساقط مف:) ب، ق(. (4)

 في ) ب (: القائـ. (5)

 في ) ب، د ( : مثؿ. (6)

 في ) ط (: إيراده. (7)

 فع.ت( : ير  في ) أ، د، ق (8)

 .424:1ينظر: التخمير  (9)
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 .“امً ائِ ا قَ دً يْ زَ  تُ بْ رَ : ضَ وُ حْ نَ  ”قاؿ:    

المفعكؿ  (3)فع امَّ ا  ك "، يامً يى قً  اؿى ا حى دن يٍ زى  تي ربٍ ضى  : "كالمعنى ،الفاعؿ (2)حاؿ عف (1)اا إمٌ فقائمن  أقكؿ:   

 (4)."وً امً يى قً  اؿى ا حى دن يٍ زى  تي بٍ رً ضى " :بو كالمعنى

، كفيو (6)“جنبوفي  رى كً مف الفاعؿ لذي  كلك كاف حاالن  ،مف المفعكؿ بو حاؿ” : نجـ األئمة (5)قاؿ   

 (7)ما فيو.

 .“يرُ كِ نْ ا الت  يَ ق  حَ وَ ”قاؿ:    

يا خبر في المعنى عف ألنٌ  ؛(9)اككجكبن ( 8)اأم مقتضاىا كما يميؽ بشأنيا ىك النكارة قطعن : أقكؿ   

نحك:  لتبست بالصفة فييا لك عرفت ا، كالفعؿ نكرة فيجب نكارتيا؛ كألنٌ الفعؿ تي عٍ يا نى يا؛ ألنٌ ديّْ 

ـى زيدن  تي بٍ رً ضى " ا القائ
(10)." 

 :(11)] قكؿ الشاعر[نحك:ك    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ] إما [ ساقط مف: ) أ، ب(. (1)

 في ) ب (: عف. (2)

 في )  ب (: عف. (3)

 .7:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (4)

 في ) د (: قكؿ. (5)

 .8،7:2 شرح الرضى عمى الكافيةينظر:  (6)

 يا بطريؽ األكلى.في ىامش ) ب (: ألف الفاصؿ يقع بيف الصفة كالمكصكؼ مع شدة االتصاؿ بينيما، فبيف الحاؿ كديّْ  (7)

 ] قطعا [ ساقط مف: ) ب (. (8)

 .18:4ذا مذىب الجميكر، ينظر: ىمع اليكامع يجب التنكير؛ ألنيا خبر في المعنى، كلئبل يتكىـ ككنيا نعتا عند نصب صاحبيا، أك خفاء إعرابيا، ى (9)

 في ) د (: العالـ. (10)

 زيادة مف المحقؽ. (11)
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 ىاى دٍ ذي كلـ يى ] اؾى رى ا العً يى مى سى رٍ أى فى 

 *(1) [خاؿً الدّْ  صً غى عمى نى  ؽٍ فً شٍ كلـ يي                       

 مصدراف معرفتاف. فيما ،كحده، كينفرد رؾ العراؾتتع :، في قكة"مررت بو كحده"ك    

فٍ  ا،منفردن ك  (2)ركةن تأك ىما كاقعاف في مكقع مع ،: ىك العامؿ المحذكؼكالحاؿ    كاف  فالحاؿ كا 

عمى  (4)في الحقيقة كما ىك شأف المعيكد الذىني، أك ىما ظرفاف (3)نكرة يالكنٌ  ،معرفة في الظاىر

 .*(5)وتً دى حٍ ، كمررت بو زماف كى أرسميا زماف العراؾكسع، أم: التٌ 

  (6)ذي الحاؿِ  يرُ كِ نْ تَ  جازَ  اؿُ ي الحَ ى ذِ مَ عَ  اؿُ الحَ  تمَ إف تقدّ ]ف يؼُ رِ عْ الت   اؿِ ي الحَ ذِ  ؽ  وحَ ”قاؿ:    

 .(7)[“ؿٌ جُ ا رَ بً اكِ ي رَ نِ اءَ و: جَ حْ نَ 

 بلن جي رى  تي بٍ رى ضى  نحك: " و لك كاف نكرة اللتبس بالمكصكؼ، فيكألنٌ  و محككـ عميو؛ألنَّ  أقكؿ:   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف العككفيف ساقط مف: ) أ، ب، د، ق، ك(. (1)

 86ديكانو  البيت مف البحر: )الكافر(، لمبيد بف ربيعة، مذككر في. 

رب بعضيا المغة: العراؾ: االزدحاـ عمى الماء. لـ يذدىا: لـ يحبسيا. لـ يشفؽ عمى نغص الدخاف: لـ يخؼ أمرا ينغص عمييا دخاليا. كالدخاؿ: أف يش

 ثـ يرجع فيزاحـ الذم عمى الماء.

كلساف العرب، مادة: )ف .غ . ص(؛ كارتشاؼ  ؛18:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 433:1؛ كالتخمير 318:2؛ كاإلنصاؼ 472:1كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .19:4؛ كىمع اليكامع 1563:3الضرب 

 الشاىد فيو قكلو: ) العراؾ(، حيث كقع الحاؿ معرفة مؤكؿ بنكرة، تقديره: " أرسميا معتركة".        

 في )أ، ب، ج(: معركة. (2)

 ] نكرة [ ساقط مف: ) أ، ب، د (. (3)

 في ) ق (: ظرؼ. (4)

 في ) أ (: كحده. (5)

 19:18:2ؿ رح المفصٌ ينظر: ش. 

 ] ذم الحاؿ[: ساقط مف: ) د (.  (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (7)
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الصفة  ؛ ألفٌ حينئذ جاز تنكيره لعدـ االلتباس بالمكصكؼ تقدمت الحاؿ عمى صاحبيا، فإفٍ "  ابن اكً رى 

 في مثؿ: التقديـ الزـه   يتكىـ أفٌ "؛ لئبٌل ؿه جي رى  اكبان ي رى نً اءى ؿ بنحك:" جى تتقدـ عمى المكصكؼ، كمثٌ ال 

، في مثؿ:" جى  ألفٌ  ؛" رجبلن  اراكبن  تي ربٍ ضى " "؛ ؿه جي ا رى بن اكً ي رى نً اءى التأخير فيو يؤدم إلى المبس كليس ببلـز

ا، سكاء كاف ىناؾ التقديـ الـز مطمقن  إلى إفٌ ب /  –34/ و ال التباس فيو بالتأخير، فأشار بالمثاؿألنٌ 

 (2)أك لـ يكف. (1)لبس بالصفة بالتأخير

و كىك أنَّ  ،فيو تفصيبلن  أفٌ  إالٌ  ،كجكب التقديـ عند تنكير ذم الحاؿؼ أطمؽ المصنّْ  عمـ أفَّ ثـ ا   

تمؾ النكرة مكصكفة كمصدرة باالستفياـ، ككاقعة في سياؽ النفي، كال  يكف يجب التقديـ إذا لـ

 الحاؿ.( كال مشاركة لممعرفة في )إالٌ ببينيا كبيف الحاؿ  مفصكالن 

 ا إلى المقصكد بالمثاؿ.كرمزن  ،عمى الشيرة ترؾ االستثناء بناءن  :يقاؿ كجو أفٍ فاأل   

                                                 ***** 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] بالتأخير[ ساقط مف: ) أ، ب (. (1)

أتي معرفة، كأجاز الككفيكف أنو إذا كاف فييا معنى الشرط جاز أف تأتي عمى كمذىب الجميكر اشتراط تنكير الحاؿ، كأجاز يكنس، كالبغداديكف أف ت  (2)

 .573:1؛ كشرح ابف عقيؿ 1562:3؛ كارتشاؼ الضرب22،21:2ؿ صكرة المعرفة، ينظر: شرح المفصٌ 
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 ] انر

 
ً  ٛ 

 
 [ٛز

ي فِ  ،دِ رَ فْ المُ  فِ عَ وْ ا، أَ سً فْ نَ  دٌ يْ زَ  ابَ طَ  :ؾَ لِ وْ ي قَ فِ ،] ةِ مَ مْ الجُ  فِ عَ  ياـِ اإلبْ  عُ فْ رَ  وَ وىُ  (1)تمييزُ وال”قاؿ:    

 ابَ : طَ ؾَ لُ وْ قَ ي، كَ انِ ،] والث  (2)[ ًّل سَ ؤه عَ مُ مَ ا، و مً ىَ رْ دِ  وفَ رُ شْ وعُ  انً مْ سَ  افِ وَ نَ مَ وَ  ،ًّل خَ  ودٌ ي راقُ دِ نْ : عِ ؾَ لِ وْ قَ 

 .(3)[“او فرحً عمرٌ  ارَ طَ ا، وَ سً فْ نَ  دٌ يْ زَ 

 زيده  ابى طى  "، نحك:احتماؿ المجاز في الجممة أم في اإلسناد (4)باإلبياـ في الجممةكالمراد : أقكؿ   
 ا".نفسن 

 دو يٍ زى  "إلى "يبالطّْ "كيسندكف  (6)يـ يجكزكف؛ ألنَّ (5)في ىذا اإلسناد احتماؿ المجاز في الجممة فإفٌ    

 طيب عيشو أك رائحتو أك غيرىما.ل "

فَّ  ،(8)اإلسناد حقيقة إلى نفسو كظير إفَّ  ،المراد (7)فتبيٌ  ا"نفسن : " فإذا قيؿ       إلى "يبالطّْ إسناد " كا 

احتماؿ  يككف في اإلسناد الى  أفٍ  (9)جية نفسو ال مف جية أخرل، كباإلبياـ في المفرد " مف ده يٍ زى " 

  (10)كده م راقي دً نٍ عً  "  نحك:يزيمو التمييز،  الى  فٍ أ يككف فيو احتماؿ المجاز أفٍ   تقدير المجاز، كعمى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] كالتمييز[ ساقط مف: ) ق (. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (.  (2)

 :)األصؿ، أ، ب، د، ق، ك(.ما بيف المعككفيف ساقط مف  (3)

 ] في الجممة[ ساقط مف: ) ب(. (4)

 (.، ط] في الجممة[ ساقط مف: ) ب، د (5)

 ك (: يتجكزكف. ط، في ) ق، (6)

 في ) ك (: بيف. (7)

 ] إلى نفسو[ ساقط مف: )  د، ق (. (8)

 في ) ب، ج، د، ق (: بالمفرديف. (9)

 ع داخمو بالقار، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ر. ؽ . د(. يّْ سى ة يي طكيؿ األسفؿ كييئة اإلردبَّ  الراقكد: دفٌ  (10)
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 في ىذا اإلسناد كال يسندكف الحصكؿ عند المتكمـ إلى الراقكد، مع أفَّ  (1)إذا ال يجكزكف "،بلِّ خى 

 (3)يتعمؽ بو. (2)آخر الحاصؿ عنده ال يككف راقكد بؿ شيء

 "، بؿ في أحد طرفيو إبياـ بلن سى ا " ،ك" ممؤه عى من ىى رٍ دً  كفى ري شٍ ا "، ك" عي نن مٍ سى  افه كى نٍ مً  (4)مدً نٍ ككذلؾ: " عً  

 (6)إلزالتو.( 5)زيقتضي التميٌ 

 انن مٍ سى  افه كى نٍ م مً دً نٍ عً  ."  باعتبار المكزكف، نحك:" (7)راا في المفرد المقدكذلؾ اإلبياـ إمَّ 

 .ا" رن بي  افً يزى فً قى  مدً نٍ عً ، نحك: " (8)ؿاكيمأك باعتبار ال   

 ." امن ىى رٍ دً  أ /  –35/ كفى ري شٍ عي  مدً نٍ عً  المعدكد، نحك:"أك باعتبار    

 . "بلِّ خى  كده اقي أك باعتبار ما فيو، نحك: " رى    

" لي ممؤه "، يعمـ المخاطب أف عندؾ   ؾ لك قمت:" فإنَّ عسبلن  ؤهي مٍ أك باعتبار المقيس، نحك:" لي مي    

المقيس  (9)فتبيٌ "،  أك غيره، فإذا قمت:" عسبلن  و عسؿه ىذا اإلناء، لكنو ال يعمـ أنَّ  بمؤلشيئا تقيسو 

 و عسؿ.كظير أنَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، ك(: يتجكزكف.  ، طفي )   ب، د (1)

 .أخر (: أشياء ، كفي ) ب (2)

 .36:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 447:1ينظر: التخمير  (3)

 ] عندم[ ساقط مف: ) ب، د، ك (. (4)

 في ) أ (: التمييز. (5)

 .63،62:4ينظر: ىمع اليكامع  (6)

 في ) أ، ب، ك ( المقدر. (7)

 ( المكيؿ.أ، ق في )  (8)

 ف.في ) أ (: تعيٌ  (9)
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 (1)ا".حابن سى  كؼّْ  عي ضى كٍ مى  اءً مى السٌ  يا فً أك باعتبار الممسكح، نحك:" مى 

 ا".يدن دً حى  ـه اتى خى  وي أك في غير المقدار باعتبار المادة، نحك:" لى  

ـي اى " ك" خى خؿ   كدي اقي ز، نحك:" رى ينكف التثنية منيما، يجكز إضافتو إلى التميكالذم يتـ بالتنكيف كب   ت

 (   3)"، كالخفض أكثر في الثاني.(2)ةو ضٌ فً 

 "؛ ألنو إفٍ  ؿو سى عى  هؤ مٍ مً  الجمع ال يجكز تركو إلى اإلضافة، فبل يقاؿ:" (4)شبو نكفكما يتـ باإلضافة ب

فٍ  "المؿء" ر إضافة دٌ قي  ا يككف العسؿ بيانن  مـز أفٍ ي "اإلناء"ر إضافة دٌ قي  يمـز ظرفيو العسؿ، كا 

 (5)لئلناء.

ضافة المجمكع إضافة ك      ةىك األجزاء مع الييئة الكحدانيَّ  المجمكع ألفَّ  ؛األجزاء في الحقيقةا 

 كفى ري شٍ عً "أك  "ـو ىى رٍ ك دً ري شٍ عً " ككذا ال يقاؿ:  ،زاء يستمـز امتناع إضافة المجمكعفامتناع إضافة األج

ك مف نفس الكممة بسبب اإلضافة، كالثاني يستمـز ثبكت ما ؿ يستمـز سقكط ما ىاألكٌ  ألفَّ  ؛" ـو ىى رٍ دً 

 ( 6)اإلضافة. بنكف الجمع في ىك شبيو

لى ضاؼ إا، ال يألدائيا الى اجتماع المتنافييف ممتنعة مطمقن  (؛عشريف بنكف)ضافة ف اإلفإ   
 ز كال إلى غيره.يالتمي

                             ***** 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .36:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (1)

 في ) ق (: حديد. (2)

 .65،64:4؛ كىمع اليكامع 39،38:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (3)

 ك (: بنكف شبو.ط، في )  (4)

 .450:1ينظر: التخمير  (5)

 .39،38:2ؿينظر: شرح المفصٌ  (6)
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 ] امل

 
 س
 
 ر
 
 ث
 
ُ]ٗ 

 بٍ وجِ مَ  يرُ غَ  ـٍ َّل كَ  دَ عْ بَ  وْ أَ  ،ادً يْ زَ  إال   ـُ وْ ي القَ نِ اءَ : جَ وُ حْ نَ  وجبٍ مُ  ـٍ َّل كَ  دَ عْ بَ ]( )إالّ بى نَ ثْ تَ سْ والمُ ”قاؿ:    

 .(1)[“ادً يْ زَ  إال   دٌ حَ ي أَ نِ اءَ ا جَ : مَ وُ حْ نَ 

بحرؼ  رو غير مصدَّ  ، أم:بعد كبلـ مكجب  ()إالٌ بالمستثنى أم كثالث الممحقات ىك  :(2)أقكؿ   

 أك نيي، أك استفياـ. نفي

مختار الجر،  )حاشا(بك . جب الجراك  (اءكى سى )ك، (كلسً )ك، (غير) بالمستثنى  ألفَّ  ؛()إالٌ  ب: قاؿ   

، مختار النصب عمى المفعكلية ،عدا( ك)خبل()ب. ك ب / – 35/ ، (3)النصب عمى المفعكليةجائز ك 

 (ال يككفك) ليس( )بك ، كاجب النصب عمى المفعكلية، خبل(ما  عدا( ك)) ما بكجائز الجر، ك 

 .(4)كاجب النصب عمى الخبرية

ال يجب نصبو، بؿ يختار ( بعد كبلـ غير مكجب )إالٌ بالمستثنى  كقاؿ: بعد كبلـ مكجب؛ ألفٌ    

 استثنى  (5)إذا اإللحاؽ إذا ذكر المستثنى منو، بخبلؼ ماالبدؿ، ك يجكز النصب عمى التشبيو ك  فيو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق (. (1)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق (.  (2)

يا فعؿ ناصب "، كذىب بعض الككفييف، كالمبرد، كالفراء إلى أنٌ  " إالٌ  كداؿ عمى االستثناء  خافضه  يا حرؼه كىك مذىب سيبكيو كأكثر البصرييف أنٌ  (3)

الحركؼ  ، استعممت استعماؿؿه عٍ يا فً بعض الككفييف إلى أنٌ ز المبرد في االستثناء الكجييف، كذىب ا"، كجكٌ  زيدن بلى ا"، ك" خى ا زيدن دى لبلسـ بعدىا، بمنزلة: "عى 

 .562؛ كالجنى الداني391:4؛ كالمقتضب 349:2فحذؼ فاعميا، ينظر: الكتاب 

نٌ  سيبكيو الجرّْ نا معنى االستثناء، كلـ يعرؼ مّْ ا( فعبلف ضي دى عى  كى بلى ) خى  مذىب سيبكيو ، كاألكثر أفٌ  (4) بيا األخفش،  ما نقؿ الجرّْ بػ " عدا "، ك" خبل"، كا 

ذا انتصب كفَّ  فٌ كي  فإذا انجرَّ  )حاشا، كعدا، كخبل( ينصب االسـ بعدىا في االستثناء، كينجرُّ كثبت عف العرب أفٌ  ذا جاء قبميا ) ما(، أفعاالن  حركفا، كا  ، كا 

 .585:1؛ كالمساعد 562-461؛ كالجنى الداني 1534:3؛ كارتشاؼ الضرب 348:2فالجميكر عمى كجكب النصب بعدىا، ينظر: الكتاب 

 ] إذا [ ساقط مف: ) ك (. (5)
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و لك فيو؛ ألنٌ يو كاإللحاؽ، كال مساغ لمبدؿ ، فإنو كاجب النصب عمى التشب)إاٌل( بعد كبلـ مكجبب

 . (2)التفريغ (1)ساغل ساغ البدؿ فيو

يد كأر  "زيده  ي إالٌ نً اءى جى "  :و لك قيؿفؤلنَّ  (3)[ا أدائو إلى الفسادأمَّ ] ، ده اسكالتفريغ ألدائو إلى الفساد ف   

 ا.كىي باطمة قطعن  ()إالٌ ة " لـز زيادده يٍ زى  ينً اءى جى "

 .(5)اكىك باطؿ أيضن  ،بعده (4)ةمذككر نافية لمفعؿ  ()إالٌ تككف  لـز أفٍ  "ده يٍ ي زى نً اءى ا جى مى " ريدأي  فٍ كا     

كجو "، كىك غير معقكؿ، كىذا  ده يٍ زى "لـز منو مجيء مف سكل  "ده يٍ زى  إالٌ  ينً اءى " جً  :و لك قيؿكقيؿ: ألنٌ 

 :فالمعنىالعاـ   (6)تقديررينة عمى الخاص كجب المصير إلى و عند عدـ القا؛ ألنَّ معقكؿ أيضن 

إذ لك لـز ال يمـز منو فساد  إسقاط المبدؿ منو مشركط بأفٍ  ف يرداف، لك"ازيدن  إالٌ  ناسو  ؿُّ ي كي نً اءى جى "

بدؿ مف شركاء   الجفَّ  فإفَّ  ،(7)﴾ې ې ى ى  ﴿كقكلو تعالى  ،لـ يجز اإلسقاط منو فساده 

مساغ بدكف التفريغ في   بدؿمفم (9)زازةكىك ظاىر الح "الجفا جعمكا " بقي، المبدؿ منو (8)كلك أسقط

 (10)في بعض المكاد.الجممة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ب (: لساغ فيو. (1)

 .251:3فإنو ال يككف فيو، ينظر: ىمع اليكامع  التفريغ يككف في كؿ المعمكالت مف فاعؿ، كمفعكؿ بو، كغيره إال المصدر المؤكد، (2)

 .ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط( (3)

 . في ) ب (: المذككر (4)

 .456،455:1ينظر: التخمير  (5)

 في ) ب، ق، ك (: تقدير. (6)

 .101سكرة األنعاـ، مف اآلية  (7)

 في ) د، ك (: أسقطت. (8)

 الذم يجعؿ عمى رؤكس الحيطاف ليمنع التسمؽ، ينظر: لساف العرب، مادة: ) خ، ز، ز(.  جي سى كٍ العى   (9)

 .51:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (10)
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فْ ”قاؿ:   .“ؿُ دَ البَ  وَ ىُ  يحُ صِ الفَ  افَ كَ  وا 

يجكز : ك كيد جكاز النصب في غير المكجب عمى اإللحاؽ، أمفائدتو تأ ،حاؿ (1)ىك: أقكؿ   

لـ يكف  لمستثنى منو إفٍ ذكر ا أ / – 36/ غير المكجب عمى اإللحاؽ، إذا  كبلـ بعد النصب

فٍ  ىك البدؿالفصيح  في المثاؿ  (2)ة كمامى البدليٌ الرفع ع كاف الفصيح فيو ىك البدؿ، أم: كا 

 جكاز النصب عمى اإللحاؽ.في ا ال ينافي فصاحة البدؿ كككنو مختارن  ، يعني أفَّ المذككر

نَّ ]    سب حيعرب المستثنى عمى  (3)لـ يذكر المستثنى منو و إذاألنَّ  ؛ذكر المستثنى منوما قمنا إذا كا 

فٍ  ،"زيده  ي إالٌ نً اءى جى ا مى  "نحك:اقتضى رفعو يرفع  إذا ،(4)[العكامؿ ما  نحك: ،ينصب واقتضى نصب كا 

ا عمى كلـ يذكره اعتمادن  ،"دو يٍ زى  بً إالٌ  تي رٍ رى ا مى مى " ك ،"  قائـه إالٌ  ده يٍ ا زى مى  "نحك: .كىكذا "ادن يٍ  زى الٌ إً  تي يٍ أى رى 

 (6)ما في ىذه الرسالة.لبلختصار سيٌ  (5)اكركمن  ،كعمى كضكح اعتباره في جكاز البدؿ ،المثاؿ

ي نِ اءَ ا جَ مَ  :وُ حْ نَ  عُ طِ قَ نْ المُ ى نَ ثْ تَ سْ ، و المُ دٌ حَ ا أَ دً يْ زَ  ي إال  نِ اءَ ا جَ : مَ وُ حْ نَ ] ـُ د  قَ ى المُ نَ ثْ تَ سْ لمُ اوَ ”قاؿ:    
 .(7)[“اارً مَ حِ  إال   دٌ حَ أَ 

 صؿ المؤخر عف المستثنى منو المذككر( المتٌ )إالٌ بالممحقات ىك المستثنى  (8)كالثالث :أم : أقكؿ   

 ىك منو في كبلـ مكجب كغير مكجب. ما استثنى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق، ك (.ط، ] ىك[ ساقط مف: )  (1)

 ] كما[ ساقط مف: ) ق، ك (. (2)

 ] المستثنى منو [ ساقط مف: ) ب، ق، ك (.  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط(. (4)

 في ىامش ) ك(: أم طمبا. (5)

 .51،50،49:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق (. (7)

 في ) ب (: ثالث.  (8)
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( المنقطع عف المستثنى منو )إالٌ بـ عمى المستثنى منو، كالمستثنى صؿ المقدَّ ( المتٌ )إالٌ بكالمستثنى 

" ليس مف أفراد  اارن مى حً "  فإفَّ  "، اارن مى حً  الٌ إً  ده حى ي أى نً اءى ا جى مى  "نحك:ر، خّْ أك أي  ـى دّْ قي فراده أ ال يككف مف بأفٍ 

 * .(1)عمـ و مف ذكمأحد؛ ألنَّ 

مف ىك مف ىذه  ألفَّ ا؛ يككف منقطعن  ،"ييفى ازً جى ف الحً ا مً زيدن  إالَّ  يـو مً ك تى ني ي بى نً اءى جى " قيؿ:  (2)إذاككذا    

( كبلىما كاجب )إالٌ بـ ( كالمقدٌ )إالٌ بالمنقطع  أفَّ  فتقكؿ:ش ىذا القبيمة ال يككف مف تمؾ القبيمة إذا تنقٌ 

ة، ككبلىما المتناع    ة أك عمى الكصفيٌ لك رفع لرفع عمى البدليٌ  (3)والنصب عمى اإللحاؽ؛ ألنَّ 

ة أك عمى لك رفع يرفع عمى البدليٌ  (5)وألنَّ ككذا المنقطع؛ ]التابع عمى المتبكع ممتنع،  (4)ـتقدٌ 

 .(6)[منيما ممتنع ة، ككؿٌ الكصفيٌ 

 قساـ الثبلثةاألا امتناع مَّ األربعة، أاالبداؿ  ب / – 36/  ا امتناع البدؿ فبلمتناع ككنو أحدمَّ أ   

 .مبلبسة (8)ا بينيمابعضو، كليس أيضن  الك ( 7)قكـالليس كؿ  "الحمار"  ألفَّ  ؛فظاىر

 نا.يو بدؿ عف الغمط، كال غمط ىفؤلنَّ  الغمط؛ (10)بدؿامتناع  (9)امَّ كأ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كالحمار ليس لو عقؿ. في ىامش ) ب ( : أم لذل العقؿ (1)

 54:2ؿ؛ كشرح المفصٌ 461:1ينظر: التخمير. 

 .في ) أ، ب، ق(: لك (2)

 ] ألنو[ ساقط مف: ) أ، ب (. (3)

 ـ.ي(: تقدفي )أ، ب، د (4)

 ] ألنو[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (6)

.(:  في ) أ، ب، ق (7)  قـك

 في ) ط(: كليس بينيما أيضا. (8)

 ] أما[ ساقط مف: ) ق (. (9)

 ) ب ( : البدؿ. في (10)
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 اضائعن د بالكصؼ يبالضركرة، فيقع التقي كـه معم" غير "حمار" أحدو "ككف  فؤلفَّ  ة؛امتناع الكصفيٌ ا كأمَّ 

 ر المكجب إذا ذكر المستثنى منو بحكـ التغميبالبدؿ في المنقطع في غي يجكزكف كبنك تميـ

ا بالتغميب، فيككف صار أحدن  "اري مى الحً ػ "، فدي ىذا األحى  إالٌ  ، أمٍ "اره مى حً  إالٌ  أحده  ينً اءى ا جى مى  "كيقكلكف:

 .(1)بدؿ البعض مف الكؿ

  (2)] فائدة[                                          

ىؤالء فضمو كالمفعكؿ، يجيء بعد تماـ  ز كالمستثنى بالمفعكؿ، ىك أفَّ يعمـ أف شبو الحاؿ كالتميا   

 العامؿ يعمؿ فييما بكاسطة. فَّ بالمفعكؿ معو، مف حيث إا ا خاصن لممستثنى شبين  فَّ كأ الكبلـ،

 دٌ حَ ي أَ نِ اءَ ا جَ مَ ، وَ دٍ يْ زَ  رَ يْ غَ  ـُ وْ ي القَ نِ اءَ جَ : تقوؿ] إالّ بعد  الواقعِ  االسـِ  حكـُ   رَ يْ غَ حكـ وَ ”قاؿ:    

 .(3)[“دٍ يْ زَ  يرُ وغَ  دٍ يْ زَ  غيرَ 

ا نفس الغير الخفض، كأمَّ  (5)جبلككنو مضافا إليو كا ()غيرو المستثنى بعد  أفَّ  (4): يعني أقكؿ   

 ةيجب نصبو في المكجبعمى التفصيؿ المذككر،  ()إالٌ فحكمو في اإلعراب كحكـ االسـ الكاقع بعد 

 المستثنى منو. رى كً غير المكجب إذا ذي البدؿ في  كيختار تقديـ كعند االنقطاع، كيجكز نصبو،كعند ال

في ،ك  كبل منيما فضمو فَّ عمى التشبيو بالمفعكؿ مف حيث إ (6)()إالٌ بالنصب في المستثنى  لكفٌ ك    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .54:2ؿ المفصٌ  ؛ كشرح462،461:1ينظر: التخمير  (1)

 زيادة مف المحقؽ. (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: )د، ق، ك(. (3)

 ] يعني[ ساقط مف: ) ب(. (4)

 في ) ب، ج، ق، ك (: كجب.  (5)

 ] ب)إال( [ ساقط مف: ) ط(. (6)
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 (1))غير( عمى التشبيو بالغايات في اإلبياـ.

اطب مف األمكنة إلى أماـ المخم يتناكؿ جميع ما يحاذ " مبيـه ؾى امى مى أى  تي مٍ قي "  :أمامؾ في كذلؾ ألفَّ 

 "مبيـ يتناكؿ جميع مف سكل " زيدو  غيرى  ـي كٍ ي القى نً اءى جى  (3)ما"  :( في)غيرى  (2)كذلؾانقطاع األرض، 

 ـي كٍ ي القى نً اءى جى  (4)ما"  :( في)غيرى  كذلؾ ،ةعمى الظرفيٌ  /أ – 37/ ( منصكبه ؾى امى مى )أى  " فكما أفَّ زيدو 

 (6).عمى التشبيو بو (5)نصب"  زيدو  غيرى 

                                             ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .70،69:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 471:1التخمير ينظر: "  (1)

 .في ) ط (: كذا (2)

 ] ما[ ساقط مف:) ط(. (3)

 ] ما[ ساقط مف:) ط(. (4)

 ] نصب [ ساقط مف: ) ق (. (5)

 .71،70:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)
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 ] خ
 
 ث
 
  ش

 
 ك

 
  اٌ

 
 أ  ٔ

 
 خ
 
 اذ  ٕ

 
  ا[ٓ

 .(1)[“اقً مِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ  افَ : كَ وُ حْ نَ ] افَ كَ  ي بابِ فِ  رُ بَ الخَ وَ ”قاؿ:    

ألصالتو، ككجو )كاف( ك أضاؼ الباب إليو ب (2)ؼالمصنّْ  حأقكؿ: أم في األفعاؿ الناقصة صرٌ    

المتعدم  بمنزلة المتعدم في اقتضاء الطرفيف، فكما أفَّ  (4)ىذا الباب (3)فٌ نصب خبر ىذا الباب؛ أ

 (5)لحؽ مرفكعو بالفاعؿ كمنصكبو بالمفعكؿ.أا، فا كناصبن كذلؾ ىذا الباب كاف رافعن  ،كناصب رافعه 

                                  *****    

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بيف المعككفيف ساقط مف: )د، ق، ك(.ما  (1)

 ق(. ط، ؼ [ ساقط مف: ) أ، ب، د،] المصنّْ  (2)

 في ) د، ط(: أنو. (3)

 (. ، ط] ىذا الباب[ ساقط مف: ) د (4)

 .85،84:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 488،487:1ينظر: التخمير   (5)
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 ] اس

 
 إ   ى

 
ٌ  

 
 أ  ٔ

 
 خ
 
 اذ  ٕ

 
 ا[  ٓ

 .(1)[“ ـٌ ائِ ا قَ دً يْ زَ  : إف  وُ حْ ، ]نَ إفّ  ابِ ي بَ فِ  ـُ واالسْ ”قاؿ: 

نَّ أقكؿ: أم في الحركؼ المشبٌ     و : اسمو، أم: المبتدأ؛ ألنَّ (2)ما نصب ىذا الباب أمية بالفعؿ، كا 

 (4)والمتعدم مفعكلى ( 3)ر كنصبالمبتدأ كرفع الخبى  بى صى نى بمنزلة المتعدم في اقتضاء الطرفيف، فى 

 (7)و.فاعمى  (6)المتعدم (5)كرفع

كىك تقديـ الفاعؿ أم المرفكع عمى ( المتعدم لو عمبلف )أصميُّ  كالتـز تقديـ المنصكب ىنا؛ ألفَّ    

فالمناسب لمفرع عممو عمى المرفكع،  (8)كىك تقديـ المنصكب أك المفعكؿ( المنصكب، ك)فرعيُّ 

 (9).تأمؿٍ فبس بالفعؿ تقديـ المرفكع في ىذا الباب يؤدم إلى المٌ  الفرعي؛ كألفَّ 

                                                      ***** 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، د، ق، ك (. (1)

 ] أم [ ساقط مف: ) أ، د، ك (. (2)

 في ) د (: نصب. (3)

 أ (: مفعكؿ.في )  (4)

 .في ) أ، ب، د، ق (: رفعو (5)

 ] المتعدم[ ساقط مف: )أ، ب، د، ق(. (6)

 .86:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 ق (. ط، ] أك المفعكؿ[ ساقط مف: ) أ، د، (8)

 .  344:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (9)
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 : الَ وُ حْ نَ  وُ ا لَ مضارعً  وْ أَ  ؾَ دَ نْ عِ  ؿٌ جُ رَ  ـَ َّل غُ  : الَ وُ حْ ا، نَ افً ضَ مُ  افَ ا كَ ذَ ] إِ سِ نْ الجِ  يِ فْ نَ لِ  الَ  ـُ واسْ ”قاؿ: 

 .(1)[“انَ دَ نْ عِ  ؾَ نْ ا مِ رً يْ خَ 

 اسـ )ال( بمعنى )ليس( مف المرفكعات. قاؿ لنفي الجنس؛ ألفٌ  :أقكؿ   

 عمى ا يبنى عمى الفتح، أكإذا انتفى األمراف جميعن و ؛ألنٌ  “ا لوا أك مضارعن إذا كاف مضافن  ”كقاؿ:    

 ".ارً ي الدَّ فً  اتو مى مً سٍ "، كالكسرة في: " ال مي  ؾى لى  فً يٍ مى بلى ما يقكـ مقامو مف الياء في: " ال غي 

 ألفَّ "؛ ـً بلى غي  فٍ "، في قكة " ال مً ـى بلى غي  " الى  االستغراقية؛ ألفَّ  (مف)معنى  (2)ة البناء فمتضمنوا عمٌ مَّ كأى    

 لكقكع )مف( ما بعد )ال( ىذه مظنة )ال( الستغراؽ النفي، ككممة )مف( لتأكيد استغراؽ النفي، فكأفٌ 

   اىا في:إظيارىـ إيَّ  ممفكظة حكمكا بتقديرىا، مع أفَّ  (3)اىى لـ يرك  ب / – 37/ االستغراقية، فحيث 

البناء، كعمى الفتح أك ما كبناؤه عمى الحركة لعركض عمى ذلؾ،  " شاىد صدؽو ؾى لى  ـً بلى غي  فٍ مً  " الى 

 (4)ة.يقكـ مقامو لمخفٌ 

 .(5)[“ؾَ لَ  ـَ َّل غُ  : الَ وُ حْ نَ ] وحٌ تُ فْ مَ فَ  دُ رَ فْ ا المُ وأم   ”قاؿ:   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق (. (1)

 في ) د، ق، ك (: فتضمنو. (2)

 ىا.في ) د، ق( يرد (3)

ة"، كلك أستغرؽ ثى ، أك ثبلى فً بلى جي بؿ رى  ؿى جي رى  " غير عاـ بدليؿ حسف العطؼ "الى ارً ي الدٌ فً  ؿى جي رى  قكلؾ:" الى  أجمع عمماء العربية عمى أفٌ قاؿ الخكارزمي:  (4)

ينظر: " كىذا سؤاؿ عف فرد مف جنس، في الدارً  و جكاب لمف قاؿ: " ىؿ رجؿه النفي جميع الرجاؿ لما حسف العطؼ لمناقصتو المعطكؼ عميو؛ كألنٌ 

 .92،91:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 497،496:1التخمير

 ك(.ط،  ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق،  (5)
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 لو.ا ال مضارعن ا ك ىذه إذا لـ يكف مضافن  )ال(قيؿ ما حاؿ اسـ  كأفَّ : أقكؿ   

عمى ما يقكـ مقامو مف قبيؿ عمـك أك  ،عمى الفتح (1)فمبنيّّ  :أم “فمفتكحه  ا المفردي كأمَّ ”فقاؿ:    

األغمب فيو ىك البناء عمى الفتح ذ األغمب، إً  يككف قد بني األمر عمى األعـٌ  فٍ المجاز، كيجكز أى 

 * (3)فبل نعيدىا. (2)ء عمى الفتح قد ذكرىاة البناكعمٌ 

 حـه كاؼ، كالبلـ مقمضاؼ إلى ال "اأبن " ألفَّ  لبناء؛ا عمى قاعدة انقضن  (4)دي رً يى  "،ؾى لى  اال أبى  "كقكليـ:   

 كارة االسـ صكرة.ؽ نتحقلك  لتأكيد اإلضافة،

و "؛ ألنَّ ؾى لى  بى أى  "الى  :، كالقياس(6)مفرد (5)كقيؿ ىك، "كده جي كٍ مى  ؾى ا لى ال أبن " :التقديركالخبر محذكؼ ك    

مية فأخذ حكـ المضاؼ لو في النسبة البٌل  (7)لمشاركتو كال مضارع لو يشبو المضاؼ بالمضاؼ ليس

 كالخبر مذككر كما ىك األصؿ. ،نكرة كما ىي مقتضاىاباأللؼ، فاالسـ  (8)صبتناف

  في المضاؼ  قائمة ( 9)كذلؾ  كىي الٌتضمف قائمة في المفرد،  ناءة البعمٌ   أفَّ   كما :قيؿ إفٍ    

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (: مبني. ، طفي) ب (1)

 في ) ط (: ذكرناىا. (2)

 في ) ط (: نعيد. (3)

  92:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 497:2ينظر: التخمير. 

 ] يرد[ ساقط مف: ) د (. (4)
 ] ىك[ ساقط مف: ) ط(. (5)

 .353،352:1ؿ كىك قكؿ ابف الحاجب، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (6)

 في ) ق(: بمشاركتو. (7)

 في )أ، ب، ق(: فنصب. (8)

 ] كذلؾ[ ساقط مف: ) أ، د، ق (. (9)
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 ؟لـ يبنيا( 1)كالمضارع لو، فمـ

، ككذا و كاإلضافةي المانع عن (3)في بكجكدتينة كذلؾ العمٌ  بانتفاء (2)الحكـ ينتفي كما أفٌ  :قمنا   

 (5)منع البناء.ت (4)المضارعة لو

                                  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ، ب (: فمك. (1)

 في ) د (: ينفى. (2)

 في ) د، ك (: لكجكد. (3)

 ] لو[ ساقط مف:) ق (. (4)

 .507،506:1ينظر: التخمير  (5)
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 .“َس يْ ى لَ نَ عْ مَ بِ  الَ  ا وَ مَ  رُ بَ وخَ ”قاؿ:    

، ككجو اإللحاؽ (3)ـمف المرفكعات كما تقدَّ  (2)ولنفي الجنس فإنَّ ( ال) خبر بخبلؼ :أم: (1)أقكؿ   

 مرفكعة بالفاعؿ كمنصكبة بالمفعكؿ.لحؽ كالمتعدم، فأي اقتضاء الطرفيف  (4)فييما أنَّ 

 ،المرفكع (7)األصؿ في تقديـ (6)ليجرم الفرع عمى سنف ؛المرفكع (5)تقديـ أ / – 38/  ىناالتـز ك    

ىيئة الفعؿ  (8)فمً  دي عى بٍ )ال( أى  )ما( ك لفظة مقتضى لمعدكؿ عنو؛ ألفَّ تقديـ المرفكع أصؿ ال  أفَّ مع 

 بس.تقديـ المرفكع فيو يؤدم إلى المٌ  ( فإفَّ فَّ بخبلؼ باب )إً 

 .(9)[“ اءِ دَ تِ ى االبْ مَ ا عَ مَ يُ عُ فْ رَ  ةُ يّ يمِ مِ الت  وَ  ]ةُ ي  ازِ جَ الحِ  غةُ الم   امَ وىُ ”قاؿ: 

 .(11)( ىي المغة الحجازيةليس)عمؿ  )ال(ك )ما(لغة إعماؿ  :أم :(10)أقكؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ك(.] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق،  (1)

 في ) ب (: ألنو. (2)

  .125ينظر: التحقيؽ  (3)

 ] في[ ساقط مف: ) أ، ب، د، ق(. (4)

 في ) د (: تقدـ. (5)

 في ) د (: سننيا. (6)

 في) ج، د(: بتقديـ (7)

 ] مف[ ساقط مف: ) أ (. (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق (.  (9)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق، ك(. (10)

 .1197:3؛ كارتشاؼ الضرب 122،121:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (11)
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 ح الضمير إلييا؟ـ لمفظة المغة، فكيؼ يرجّْ تقدَّ ال  :فإف قمت

 عدا بناء عمى قكة القرينة، كىي بمنزلة المتقدمة لفظن  (2). كالمتقدـ ذىنااذىنن  (1)مةقدٌ تىي م :قمت   

ھ  ﴿: كقكلو تعالى ،كككف الخبر لفظة المغة ،ٌ المنصكبات، كالنصب لغة حجازية (3)الخبر مف

  ؿ لمميتالضمير في األكٌ  (5)﴾ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿كقكلو تعالى:  ،(4)﴾ے ے ۓ ۓ

  (6)الشكل.ـ بقرينو ًذكر "لظى"، كبقرينة نزع ك الثاني لجينٌ  فيبقرينو الميراث، ك 

 (.يّّ مً قٍ نى  )ك (عقميّّ )عماؿ سندىـ في اإل اعمـ أفَّ    

 (9) أشبوا و لمٌ فإنَّ  ()إفٌ كباب (8)يقتضي أخذ حكمو (7)الشيء لمشيء شبو فيك أفٌ  :العقميُّ ا أمَّ    

 )ليس(بىاتيف  (11)فشبوالذم ىك الرفع كالنصب، ( 10)وحكمأخذ  بالمتعدم في اقتضاء الطرفيف،

 ذ حكميا الذم ىك الرفع كالنصب.حيقتضي أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ (: مقدمة. (1)

 ]كالمتقدـ ذىنا[ ساقط مف: ) أ، د، ق، ك(. (2)

 في ) أ (: في. (3)

 .11سكرة النساء، مف اآلية  (4)

 .16،15سكرة المعارج، اآليتاف  (5)

زيكف يشبيكنيا قاؿ الخكارزمي:) ما( ك ) ال(، ال يعمميا بنك تميـ، كيترككف ما بعدىما عمى االبتداء كما كاف قبؿ دخكؿ " ما" ك" ال " عمييما، كالحجا (6)

ليس كذلؾ، ككذلؾ ال تجرم مجرل ) ما ( في نفي الحاؿ،  ) ما( لنفي الحاؿ، كما أفٌ  بميس؛ ألنو ال فرؽ بينيما كبينو مف حيث المعنى، كذلؾ أفٌ 

 . 522،521:1ينظر: التخمير

 في ) ق (: بالشيء. (7)

 في ) أ، ق، ك (: حكـ. (8)

 .وبّْ شي  (:ب، د، ك  ،أفي )  (9)
 في )أ، ب، د، ق(: الحكـ. (10)

 في ) ب(: فتشبيو. (11)
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 تميـ بنك ك  عممت، ( كقد)ليس فيو بمعنى (ما)فإف  (1)﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿قكلو تعالى: كف :النقميا كأمَّ    

ا تدخبلف عمى الفعؿ كاالسـ جميعا، كالعامؿ يجب كحجتيـ في ذلؾ أنيم ،)ليس(ال يعممكنيا عمؿ 

 (2)أف يختص بقبيؿ معمكلو.

و فإنٌ  ،المصحؼمف أقتفى منيـ أثر  ، إالٌ لغتيـ ؽً بٍ بالرفع عمى طى  (3) ﴾ ڤ ڤ ڤ ﴿ ﴿: يقرأكفك    

 في ذلؾ. الحجازييف (4)يكافؽ

يا تدخؿ عمى القبيمتيف    ؽ، مع أنَّ التي لنفي الجنس عاممو باالتفا )ال( اإللزاـ مشترؾ؛ ألفٌ قمنا    

 ا.أيضن  ب/ – 38/

 لمجنس. نافيةن  قالكا: الداخمة عمى الفعؿ ليستٍ  فإفٍ    

قكلو تعالى: قراءتيـ  مع أفَّ  )ليس(، الفعؿ ليستا بمعنى كذا الداخمتاف عمى :(5)قمنا في جكابيـ   

 بالرفع عمى طبؽ لغتيـ غير معقكؿ؛ ألف قراءة القرآف عمى اختبلؼ المغات غيري  (6)﴾ڤ ڤ ڤ ﴿

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .31مف اآلية سكرة يكسؼ،  (1)

 .110:2؛ كىمع اليكامع386:1ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (2)

 .31سكرة يكسؼ، مف اآلية  (3)

  ة: كلـ يقرأ بو، كقاؿ ا" عمى لغة الحجاز، كلغة تميـ الرفع، كقاؿ ابف عطيٌ كىي قراءة ابف مسعكد، كقاؿ بعض المحدثيف انتصاب " بشرن

أقكل الكجييف  ﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿الرفع في قكلؾ:  " بالرفع، كقاؿ الزجاج: كزعـ بعضيـ أفٌ ري شى قرأ " بى الزمخشرم: مف قرأ عمى سميقتو مف بني تميـ 

ي القرآف ؛ كمعان280:3الكشاؼ أقكل األشياء كأقكل المغات، ينظر:  –صمى ا عميو كسمـ  -كتاب ا ، كلغة رسكؿ ا كىذا غمط ؛ ألفٌ 

 .167:3القراءات القرآنية؛ كمعجـ 304:5البحر المحيط ؛ ك 108:3لمزجاج 

 في ) ك(: كافؽ. (4)

 ] في جكابيـ[ ساقط مف: )أ، ب، ق(. (5)

 .31سكرة يكسؼ، مف اآلية  (6)
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ذاجائز   (2)وعف اإلجماع فإنَّ  اء عمى قراءة النصب، فبل كجو لعدكؿ بني تميـكقع إجماع القرٌ  (1)، كا 

عمى  (4)قدـو م، مع أنَّ االسـ في بحث لـ يبينو ـى اختبلؼ الفريقيف في بحث الخبر، كلً  (3)بيف ـى قيؿ: لً 

 ىذا البحث؟

 (7).بلى مً عٍ أك لـ يي  (6)عمبلاسميما مرفكع ، سكاء  ما يظير في الخبر إذأثر األعماؿ إنَّ  (5)قمنا: ألفَّ    

ذَ ”قاؿ:      الّ إِ  دٌ يْ ا زَ مَ ، وَ  دٌ يْ زَ  ؽٌ مِ طَ نْ ا مُ مَ : وُ حْ نَ  ـٌ زِ الَ  عُ فْ الر  ( فَ )إالّ ب يُ فْ الن   َض قَ تَ أو انْ  ]رُ بَ الخَ  ـَ د  قَ ا تَ وا 

 (8) [“ؽٌ مِ طَ نْ مُ 

 ـٍ عمبل أك لى الخبر عمييما ممتنع، أ (10)تقديـ ألفَّ  ؛يمامـ خبرىما عمى اسأم: إذا تقدٌ  :(9)أقكؿ   

ة الخبريٌ ك  (12)ةفرفع اسميما كخبرىما عمى االبتدائيٌ  ،عمميما (11)( يبطؿ)إالٌ بأك انتقض نفييما  عمبل،يي 

، أى  فإذا تقدـ   ،اف في العمؿ، ككضعيما عمى تقديـ المرفكعتفؤلنيما ضعيف (13)ديـبسبب التقا مَّ الـز
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ق (: إذ. (1)

 و.في ) ك (: فإنٌ  (2)

 ف.(: بيٌ في ) أ، ب، ك  (3)

 قدـ.ت(: مأ، ب، ق، كفي ) (4)

 ] ألف[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 عمبل.أ(:  ) أ، د، ق، كفي  (6)

 .121،120:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (8)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) د ( (9)

 ـ.في ) ب، د (: تقدٌ  (10)

 في ) ب، ق (: بطؿ. (11)

 المبتدائية.في ) د، ق، ك (:  (12)

  في ) أ، ب، د (: التقدـ. (13)
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 (1)ر السمت.العمؿ لبطبلف الكضع كتغيُّ  كخرجا عف سمتيما األصمي، فيبطؿ الخبر بطؿ

 ا أك غير ظرؼو ا، سكاء كاف ظرفن مطمقن ـ الخبر كغيره أطمقكا بطبلف العمؿ بتقدٌ  ؼالمصنّْ  عمـ أفَّ كا   

 أفٍ  إالٌ  الميَـّ ، (فٌ )إالخبر الظرؼ كما في باب (3)ـالعمؿ مع تقدٌ  (2)بقاء كاغيسكّْ  ـٍ لى  ـى لً   مرً عٍ شً  تى يٍ كلى 

اين شب ()إفٍ لباب  ألفٌ  ؛وً بو كضعفً بيف البابيف في قكة الشٌ  يقاؿ: فرؽ ما
  (5) صرؼبالفعؿ المت (4)

ا، فجكزكا بقاء ال لفظن  اقتضاءن معنى ك  (9)صرؼالغير المتبالفعؿ  (8)شبو (7)الباب لو كىذا ،(6)جكهبالك 

 .(10)في ىذا الباب زكافي ذلؾ الباب كلـ يجكّْ ـ الخبر الظرؼ تقدٌ  أ / – 39/ العمؿ مع 

في بطؿ في، فإذا انتقض النٌ ة النٌ مف جي (11)لمشابيةثمرة ا عمميا فؤلفٌ  ؛ا بسبب االنتقاضكأمَّ    

 .بطؿ ثمرة العمؿالمشابية فت (12)رةشج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .114،113:2ينظر: ىمع اليكامع  (1)

 في ) د، ق، ك (: ابقاء. (2)

 في) ب (: تقديـ. (3)

 في) أ، د (: تشبييا. (4)

 صرؼ.(: المنفي) أ  (5)

ما ا الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنٌ يا تعمؿ، أمٌ " المخففة مف الثقيمة ال تعمؿ النصب في االسـ. كذىب البصريكف إلى أنٌ ذىب الككفيكف إلى أف" إفً  (6)

نٌ يا عمى ثبلثة أحرؼ كما أنٌ يا أشبيت الفعؿ الماضي في المفظ، ألنٌ عممت ألنٌ  و مبني عمى الفتح الفتح كما أنٌ يا مبنية عمى و عمى ثبلثة أحرؼ، كا 

دة مف عكامؿ االسماء، ك" إف" المخففة مف " المشدٌ " إفَّ  فإذا خففت زاؿ شبييا بو، فكجب أف يبطؿ عمميا، كالذم ذىب إلى اإلعماؿ فاحتجكا بأفٌ 

 .175:1صاؼ دة في األفعاؿ، ينظر: اإلنتعمؿ المخففة في األسماء كما ال تعمؿ المشدٌ  عكامؿ األفعاؿ، فينبغي أالٌ 

 ك(. ط، ] لو[ ساقط مف: ) د، (7)

 (: يشبو. ، ط، كفي ) د (8)

 صرؼ. في) أ (:  المن (9)

 ق، ك(.ط، ] الباب[ ساقط مف: ) أ، ب،  (10)

 ممشابية.في) أ (: ل (11)

 .في )أ، ب، ك(: ثمرة (12)
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 (2)أقكم في الشبو (1)ىي التي )ما(بطبل عمؿ أيما إذا ألنَّ  ؛فقط )ما(االنتقاض مف ؿ لمتقديـ ك مثَّ 

 يككف بطريؽ األكلى. "ال"فإبطاليا عمؿ  " ليس" ك يا لنفي الحاؿألنَّ  ؛(3))ليس(ب

ذا أكعيت ما تمكنا عميؾ    لمنفي  طؼ ناقضاذا عطؼ عمى خبرىما بحرؼ عيما إفاعمـ أنَّ  ،كا 

  ده اعً قى  ؿٍ بى ا من ائً قى  ده يٍ ا زى مى " نحك: بطبلف سبب العمؿ، ب ؛ا في المعطكؼميبطؿ عممي (كفػ)لك )بؿ( ك

لـ  )ال( (5)بعد زيادتيا"، ك قائـه  ده يٍ زى  فٍ ا إً " مى نحك: ،(4)()إفٍ يبطؿ بزيادة  (ما)عمؿ  فَّ " كأده اعً قى لكف ك 

 .(6)في كبلميـ يثبت

  دٍ يْ زَ  ـِ َّل ، كقولؾ: غُ ر  الجَ  ؼِ رْ حَ بِ  ورٌ رُ جْ مَ وَ  ةِ افَ اإلضَ بِ  ورٌ رُ جْ مَ ، ]فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  اتُ ورَ رُ جْ المَ  ”قاؿ:    

 .(8)[“(7)ةِ وفَ ى الكُ لَ إِ  ةِ رَ صْ ف البَ مِ  تُ رْ سِ و 

بيف، مجركر باإلضافة أم: بالمضاؼ عمى ضر  المجركرات باعتبار عامؿ الجرّْ  :أم أقكؿ:   

 مـ اإلضافة ع الجرَّ  ألفَّ  ؛(10)فتو، فالياء داخمو عمى سبب العامؿ، ال عمى العامؿإضا سببب (9)أم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] ىي [ ساقط مف: ) أ، ب، د (. (1)

 ك(: التشبيو.ط، في)  (2)

 ] بػ)ليس([ ساقط مف:) ط، ك(. (3)

؛ كشرح 316:2عند البصرييف، كنافية مؤكدة عند الككفييف، كالظاىر أف زيادتيا عند البصرييف أيضا لتأكيد؛ ينظر: الكتاب ك" إف" ىذه زائدة  (4)

 .119،118:2ؿ المفصَّ 

 في ) ب (: مع. (5)

 ق (:  في كبلميـ لـ يثبت.  في ) أ، د، (6)

  115،114:2ينظر: ىمع اليكامع. 

 ] إلى الككفة[ ساقط مف: ) أ، د، ك(. (7)

 عككفيف ساقط مف: ) ق (.ما بيف الم (8)

 ] أم [ ساقط مف: ) أ (. (9)

 ] ال عمى العامؿ[ ساقط مف: ) أ (. (10)
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 ا عمييا.ليككف عممن  كالعامؿ يعمؿ الجرٌ 

 المضاؼ كعمؿي  ،باالتفاؽ عامؿه  حرؼ الجرّْ  ألفَّ  ؛(1)ىك الحرؼ المقدر كقيؿ عامؿ الجرٌ    

 (5)العمؿ. (4)كجب المصير إلى ما ىك قطعيُّ  (3)د، كعند التردٌ لـ يثبت بعدي  (2)الجرّْ 

و األصؿ في عمؿ فؤلنَّ  ؛ا الحرؼر كبلىما، أمَّ الحرؼ المقدٌ العامؿ ىك المضاؼ ك  : إفٌ (6)كقيؿ   

 ساقط كالمضاؼ نائبو. الجرّْ  (8)حرؼ (7)لفظ فؤلفَّ  ؛ا المضاؼكأمَّ  ،الجرّْ 

 قتضائو المضاؼ إليو يعمؿ الجرّْ ا، ك المضاؼ لنيابتو عف حرؼ الجرّْ  فَّ أل ؛ىك األكؿ الحؽُّ ك    

ضمار الجارّْ ك   .(9)ضعيؼ ا 

  فَّ أل ؛كبيافه   (10)منيـ ب / – 39/ زه جكٌ ت "دو يٍ زى لً  ـه بلى غي " :في قكة "دو يٍ زى  ـي بلى غي ": قكليـ أفٌ مع    

 بمنزلة التنكيفكالمضاؼ إليو  (12)يؼكف منيـ، تحقيؽال  ،ـ يعمؿ الجرّْ المضاؼ لتضمنو معنى البٌل 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
؛ 26:3؛ كالخصائص 6نصرؼ ؛ كما ينصرؼ كما ال ي143:4جاج كابف جني كابف الحاجب، ينظر: المقتضب ف ذىب إلى ىذا المبرد الزٌ ممٌ  (1)

 .367،366:1ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ 

 ] الجر[ ساقط مف: ) أ، ق (. (2)

 أم في ككف المضاؼ عامبل أك ال. (3)

 في ) أ، ك (: قطع.  (4)

 . 123:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (5)

 .265:4؛ كىمع اليكامع 1799:4؛ كارتشاؼ الضرب 419:1كىك ظاىر قكؿ سيبكيو، ينظر: الكتاب  (6)

 مف : ) د، ط(.] لفظ[ ساقط  (7)

 ] حرؼ[ ساقط مف: ) أ، ب (. (8)

 ؼ.في ) ق (: ضعٌ  (9)

 ]منيـ[ ساقط مف: ) أ (. (10)

 في ) أ (: أف. (11)

 في ىامش ) ب(: أم كيؼ يككف تحقيقا منيـ.  (12)
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 ( 1)البطبلف.؟ ا بديييُّ ا أك تقديرن ف بشيء لفظن بينو كبيف المنكٌ  كالفصؿي 

صكرة البلـ، مع  (5)كما إذا ظير في (4)التعريؼ (3)ثبكت التنكيف كعدـ (2)كلك سٌمـ فالكاجب حينئذو    

 ا انعقد اإلجماع عمى رفضو.غير معقكؿ ممَّ  (6)ومع أنٌ  تكارد العامميف عمى معمكؿ كاحد  أفٌ 

                                    *****  

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ف جيات ( ما فٍ قاؿ أبك حياف: كالذم أذىب إليو أف اإلضافة تفيد االختصاص، كأنيا ليست عمى تقدير حرؼ ) مً  (1) ذكركه، كال عمى نيتو، كا 

ف قمت: " سى رو مٍ عى  اري "، ك" دى دو يٍ زى  ـي بلى االختصاص متعددة، يبيف كؿ منيما االستعماؿ فإذا قمت: غي  الدابة"، كحصير  جي رٍ ك"، كانت اإلضافة لمممؾ، كا 

ذا قمت: " ىذا شى   .268:4، كىمع اليكامع 1801:4تشاؼ الضرب "، كانت لمطمؽ االختصاص، ينظر: ار يؾى خً أى  خي يٍ المسجد" كانت لبلستحقاؽ، كا 

 ]حينئذ[ ساقط مف: ) أ، ب (. (2)

 في ) ب (: عدمو. (3)

 في ) ب (: تعريفو. (4)

 ]في[ ساقط مف: ) أ، ب، د (. (5)

 ] مع أنو[ ساقط مف: ) أ (. (6)
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 ركش اجملشٔساخ: ] اإل                                  
 
 ض

 
 اف
 
 [ح

 ـُ َّل : غُ ؾَ (، كقولِ فْ ى )مِ نَ عْ مَ بِ وَ  (ـِ الّل  )ى نَ عْ مَ ي بِ تِ ال   يَ ىِ وَ  ]ةٌ يّ وِ نَ عْ مَ  يفِ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  ةُ افَ واإلضَ ” قاؿ:   

 .(1)[“ ةٍ ضّ فِ  ـُ اتَ خَ ، و دٍ يْ زَ 

ال  ة، أم مفيدة لممضاؼ معنىيف معنكيٌ عمى ضرب (3)اإلضافة بتقدير حرؼ جر   :أم :(2)أقكؿ    

إذا  (6)صوييو معرفة، كتخصإذا كاف المضاؼ إل (5)فويالمعنى قبؿ اإلضافة، كىك تعر  (4)كجكد لذلؾ

 (7)كاف نكرة.

 .انتيى “( ـِ ى )الّل  نَ عْ مَ بِ  يَ ىِ وَ ” قاؿ:    

 ؽ مف تحق (11)يافي دَّ بي  الى  (10)ثابتة فييا، إذ ىذه اإلضافة (9)مبلبسةإلى تفسير ليا بالنظر :(8)أقكؿ   

   (12) ٌزىامح لمصحةك في الجممة حتى تصيب اإلضافة مبلبسة بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو تاٌمة، أ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ق (.ط،ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (1)

 (.ساقط مف: ) ق، ك] أقكؿ[  (2)

 في ) د (: الجر. (3)

 في ) ق (: كذلؾ. (4)

 فوتعرُّ في )أ، د، ق، ك(:  (5)

 في ) أ (: التخصيص.  (6)

 .126:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق، ك(. (8)

 في ) أ (: إلى لممبلبسة (9)

 ]اإلضافة[ ساقط مف: ) أ (. (10)

 يا.في ) أ، ب، ك (: ل (11)

 . محٌزىا لمصحة(: في ) ب، د (12)
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 اءي قى رٍ الخى  بي كى كٍ كى " بخبلؼ لعدـ المبلبسة "؛ لمشمس كككب زيد مركزىا، ال يقاؿ:" كتصادؼ لمقبكؿ

 (2)ىا في عمميا حيف طمع.ى مبلبسة لجدفييا أدن (1)ألفَّ  ؛ؿ"يٍ يى سي 

 دو يٍ زى  ـي بلى غي "  :نحك ،(3)ؾيالمضاؼ بالمضاؼ إليو بمعنى التممكانت اختصاص  المبلبسة إفٍ  فتمؾ   

 (6)ؿُّ كجي  ،وممعه، ك اري كه، كجى ، كأخي (5)وني كابٍ  ،كهنحك: أبي ، (4)ؾيبمنزلة التمم ىك بمعنى أك ،"ـو انً ى غى لى كٍ مى ك 

 .(8)ؾيالتممبمعنى: )البلـ( التي ىي لبلختصاص ك  كانت اإلضافة (7)" إذاسً رى الفى 

فٍ      (9)"فػ"خاتـو  ،" ةو ضَّ فً  ـي اتى خى  "نحك:ا، ميالمضاؼ بالمضاؼ إليو مع صحة تصادقيف كانت تع كا 

ؾ إذا و مف أم جنس ىك، مع أنَّ ف أنَّ باإلضافة، ك يبيٌ أ /  – 40/ ص أمره خمت" ليةو أضيؼ إلى "فضٌ 

 دٌ لكاف أس ،"الخاتـ فضة (10)ىذا ىكفة كحممت المضاؼ إليو عمى المضاؼ، كقمت: " فككت اإلضا

 :كانت اإلضافة بمعنى (11)ا، كما ىك شأف الحمؿ اإليجابيذاتن  كاتحادىما ،اا مفيكمن مكبلـ لتغايرى

 (12).(فٍ )مً 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .في ) ب (: بأفٌ  (1)

 .265:4ينظر: ىمع اليكامع  (2)

 ؾ.التممفي ) أ، ب، د، ك (:  (3)

 (: التمميؾ. في ) أ، ب، د، ك (4)

 ] كابنو[ ساقط مف: ) ط (. (5)

 سو لتصاف بو، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ج . ؿ . ؿ(.بى مٍ الذم تي  (6)

 ك] إذا [: ساقط مف: ) ط (.  في ) ق (: إذ. (7)

 ؾ.في ) أ، ب، د، ك(: التمم (8)

 ] فخاتـ[: ساقط مف: ) ق (. (9)

 ق، ك (.ط، : ساقط مف: )  ] ىك[ (10)

 ( : اإليجاب.في ) ب، د  (11)

 .127،126:2ؿ . شرح المفصَّ 6:2"،  ينظر: التخمير ساجو  "، ك" بابي ذىبو  كاري نحك: "سً   (12)
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فٍ ك   "، كقكليـ:(2)[: مكر في الميؿأم]" ؿً يٍ المٌ  رً كٍ مى نحك:" ، المضاؼ إليو لممضاؼ (1)كانت ظرفية ا 

 كانت اإلضافة بمعنى:، تسعيفسنة في رأس اثنيف ك  في تاريخ "، أم:تسعيفتاريخ سنة اثنيف ك  في

 (.في)

 (3)لممظركؼ ألفَّ  )البلـ(؛بمعنى  و يمكف إدراجو في التيتو، مع أنَّ لقمٌ و لـ يذكر ىذا القسـ أنَّ  أالٌ    

سً رى لمفى  ؿُّ الجي  "اختصاص ،بالظرؼنكع اختصاص 
ىذه  فٌ كىك أ ،بحث يناسب المقاـ (5)انيثـ ى ،"(4)

ا إلى مشيرن  "،دو يٍ زى  ـي بلى غي ( 6)اءى جى " كقكلؾ:يا قد يشار بيا إلى حصة معينة، في أنَّ  )البلـ(كاإلضافة 

 (7)اءى جى  "كقكلؾ:إلى حقيقة معمكمة في ضمف حصة ما، كقد يشار بيا  "، ـو انً غى "  كمعيكد شخص 

أم  ،ممؾ" بمبلسة التٌ  دو يٍ " زى أفراد الحقيقة المعمكمة مضاؼ إلى  ا إلى فرد ما مف"، مشيرن دو يٍ زى  ـي بلى غي 

 " أك آخر. (9)اأك غانمن  (8)ا" سالمن  مف أفراد الحقيقة المعمكمة، ،بالتممؾ "دو يٍ زى  "منسكب إلى ماجاء فرد 

: ىذه الحقيقة خير مف ماء الكرد"، أم (10):" ماء اليندباءكقكليـ كقد يشار بيا إلى نفس الحقيقة،   

      نحك قكليـ:كقد يشار بيا إلى الحقيقة المعمكمة في ضمف جميع األفراد،  ،خير مف تمؾ الحقيقة

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ب (: ظرؼ. (1)

 ط (.المعككفيف ساقط مف: )  ما بيف (2)

 في ) ط(: لممضاؼ. (3)

 في ) ط(: بالفرس. (4)

 في ) ط(: ىنا. (5)

 في ) ب (: جاءني. (6)

 في ) ب (: جاءني. (7)

 ] سالما[ ساقط مف: ) أ، ب(. (8)

 ] غانما[ ساقط مف: ) ق(. (9)

 ر، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ق .ف .د . ب(.صً قٍ كيى  دُّ مى كؿ، يي قي البي  مف أحرارً  ةه مى بقٍ  (10)
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فرد مف أفراد ىذا الجنس  يطمعؾ عمى كؿّْ  :أم ،"ؾ عمى خزامي األرض النفحة مف رائحتيا " يدلٌ 

 .(1)ا كذا قيؿالغرض مف رائحتيك  الفكحةة ك اليبَّ 

المثاؿ األسمـ ، ك ؾ عمى ىذا الجنس لٌ يد :إلى الجنس، أم ب / – 40/ القصد فيو  أفَّ  الحؽُّ ك    

" إال ده يٍ " مني عمى "زى بى رى ال يقع "ضى  :أم، "اره رى حٍ أى  (2)مدً يبً "عى نحك: ك  ،"اقائمن  ي زيدان بً رٍ ضى "  :، نحكلو

: جميع ، أماره حر أ (3)بالتمميؾ إليَّ  ةمنسكبالفرد مف أفراد الحقيقة المعمكمة  كؿُّ ك  ،حاؿ قيامو

 االستغراؽ.باإلضافة إلى العمـك ك  احرار، قصدن أ (4)دمعبي

 .(6)[“دٍ يْ زَ  بُ ارِ ضَ  :وُ حْ نَ  وِ ولِ عُ فْ ى مَ لَ إِ  ]ؿِ اعِ الفَ  ـِ اسْ  افةُ ضَ ي إِ ىِ وَ  (5)ةٌ ي  ظِ فْ لَ وَ ” :قاؿ   

عمى ذلؾ المفعكؿ بو بتحميؿ  وي تى مٍ عؿ المتعدم إلى مفعكؿ بو، لك أحى إضافة اسـ الفا :أم أقكؿ:   

 ةاالعتماد عمى أحد األشياء الستَّ  كاف قد قارف شرط عممو الذم ىك ، كذلؾ بأفٍ (7)اإلضافة بنصبو

 ؽي ارً ا سى يى " نحك: سع، المتٌ ا، أك إلى الظرؼ ا كال مكصكفن ال يككف مصغرن  ف، كأفٍ كاقتراف أحد الزماني

ـى مى أى  سي الً ا جى يى  "،ك "اـً مى حى الٍ  ؽي ارً ا سى يى  " ك، "ارً الدَّ  ؿى ىٍ أى  (8)ةً مى يٍ المَّ  ."دً جً سٍ مى الٍ  ا
(9) 

    
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .127،126:2 ؿينظر:  شرح المفصَّ  (1)

 في ) ب (: عبدم. (2)

 (: بالتممؾ. في ) أ، ب، د، ك (3)

 في ) ب (: عبدم. (4)

 .127:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 6:2اإلضافة المفظية: أف تضيؼ اسما إلى اسـ لفظا، كالمعنى عمى غير ذلؾ، ينظر: التخمير  (5)

 ق (. ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، (6)

 في ) ق(: لنصبو. (7)

 في ) ب (: الميؿ. (8)

 .269:4؛ كىمع اليكامع 7:2ينظر: التخمير  (9)
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 .(1)[“وِ جْ الوَ  فُ سَ : حَ وُ حْ نَ  ]ايَ مِ ى فاعِ لَ إِ  يةالمشبّ  ةُ فَ الص  وَ ”قاؿ: 

[وي يي جٍ كى  فه سى . ] األصؿ: حى "وً يً جٍ كى  في سى حى " : (2)، نحكية إلى فاعميافة المشبٌ إضافة الصٌ  أقكؿ: أم   
(3) 

، فحصؿ التخفيؼ مف غير كجو سقكط الكناية، كعٌكض عنيا البلـي  (4)تسقط ا أضيؼ إلى الكجولمٌ 

 الضمة بالكسرة .تبدؿ التنكيف، ك ( 5)كسقكط ،الكناية

 .قائـ أبكه :أم "،بً األى  ـي ائً قى  ده يٍ زى  "نحك:ككذا إضافة اسـ الفاعؿ البلـز إلى فاعمو،    

ضافةك  ، هي ارى دى  كره مي عٍ أم: مى  "ارً الدَّ  كري مي عٍ مى  ده يٍ زى  "نحك:، (7)عكؿ البلـز إلى القائـ مقاـ الفاعؿاسـ المف (6)ا 

كبل  ية؛ ألفٌ الصفة المشبٌ ا لبلختصار، مع إمكاف معرفتيا بالمقايسة إلى إضافة كلـ يذكرىما ركمن 

 .(8)قبؿ اإلضافة مرفكع كما أشير إليو إليو المضاؼية، ك الزمة كالصفة المشبَّ  يف صفةه مف المضاف

 .“(9)يؼِ رِ عْ الت   فِ عَ  اؼِ ضَ المُ  يدِ رِ جْ تَ  فْ مِ  ةِ ي  وِ نَ عْ ي المَ فِ  د  بُ والَ ”قاؿ:    

 دَّ بي  كالى  ”: ا، فقاؿمشرائطيف أحكاميا ك يٌ أف يب أ / – 41/ ة أراد ة كالمفظيٌ ف المعنكيٌ يَّ ا بى لمَّ  أقكؿ:   

ة  بإحدل طرقو مف العمميٌ  عف التعريؼ :أم “ يؼً رً عٍ ف التَّ عى  اؼً ضى المي  يدً رً جٍ تى  فٍ مً  ةً ي المعنكيٌ فً 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ك (. ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (1)

 ] نحك[ ساقط مف: ) ق (.  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ(. (3)

 في ) ب، ق(: أسقط.  (4)

 ] سقكط[ ساقط مف: ) ب (. (5)

ضافة[  (6)  ساقط مف: ) أ، ب، د، ق، ك(.] كا 

 في ) أ، ب، ق، ك(: فاعمو. (7)

 .1805،1804:4؛ كارتشاؼ الضرب 129،128:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 7:2ينظر:  التخمير  (8)

 ق، ك (. ط، ] عف التعريؼ[ ساقط مف: ) د، (9)
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 (1)ؿى خً دٍ ك عكس ضاعت البٌلـ، يعني إذا أي ثـ أضيؼ ضاعت اإلضافة، كل ،و لك تعٌرؼألنَّ كغيرىا؛ 

 .، ضاعت اإلضافة" ده يٍ زى  ـي بلى الغي " : ثـ أضيؼ كقيؿ "،ـي بلى الغي "مثبل كقيؿ:  (2)الن أكَّ  البلـ

ء إلغنا ؛ضاعت البلـ ،" ده يٍ زى  ـي بلى الغي  "ثـ أدخؿ البلـ كقيؿ:  "دو يٍ زى  ـي بلى غي "كقيؿ:  كلك أضيؼ أكالن    

  (3)تعريؼ كؿ منيما عف تعريؼ اآلخر.

 القياس. لمخالفة ،"بً تي كي الٍ  ةي عى بى رٍ األى " ك" ابً كى ثٍ األى  ةي ثى بلى الثَّ " : فالككفييقكؿ ك    

الحكـ ىك المقصكد بالذات مف جية التعريؼ ك  حيمتيـ في ذلؾ أفٌ ، ك كداستعماؿ الفصحاء مردي ك    

حسب الكبلـ ب (5)ا مفكركن ا؛ لككنو عمدةعميو لذلؾ، كأدخؿ العدد أيضن  (4)ـأدخؿ البلالمعدكد، ك 

 ا.لبياف الجنس إضافة بيانو التحادىما ذاتن  (6)أضيؼ إلى المعدكدالظاىر ال إلفادة التعريؼ، ك 

 كبل مع أفَّ  ،ةىي باطمة يمكف جرييا في جميع جزئيات اإلضافة البيانيَّ " ك  ابً كى ثٍ األى  ةي ثى بلى الثَّ  "قيؿ:ك    

  .(8)تيفمقصكد بالذات بالحيثيٌ  (7)كالعدد المعدكدمف 

    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ، ب (: دخمت. (1)

 مف: ) أ، ق(.[ ساقط الن ] أكٌ  (2)

 .130:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (3)

 د، ق، ك(. ] البلـ[ ساقط مف: ) أ، ب، (4)

 .في ) أ، ب، ق، ك(: في (5)

 في ) ق(: لممعدكد. (6)

 (: مف العدد كالمعدكد.ك ق، في ) أ، ب، د، (7)

 .131:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 9،8:2ينظر: التخمير (8)
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 :(1)قاؿ الشاعر

                                                                                                        ................................                                            

 بارً شٍ األى  ةى سى مٍ خى  ؾى رى دٍ ا كأى مى سى فى                               

 :(2)اآلخركقاؿ    

            ................................ 

 عي قً بلى البً  ياري ي كالدّْ افً األثى  بلثي ثى                               

بعد  ا أك غير عدد، ك كذا العمـ ال يضاؼ إالٌ بعد تجرده عف البلـ عددن  فذك البلـ ال يضاؼ إالَّ     

"   اءً رى مٍ حى الٍ  رً ضى " مي  كما مف األفراد المسماة بيذا االسـ بتعدد األكضاع،  التنكير، أم بعد إرادة فردو 

 ".ةه طَّ بى  ده يٍ زى " ك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   

 . 305:1البيت مف البحر: ) الكامؿ(، كىك لمفرزدؽ، مذككر في ديكانو  (1)

 ه*** قسما كأدرؾ خمسة األشبار. زارى إً  يداهي  تٍ دى قى عى  ذٍ مي  كتمامو:              مازاؿى 

 الطفكلة. اإلزر: الثكب الذم يحيط بالنصؼ األسفؿ مف البدف. سما: ارتفع. المغة: مذ عقدت يداه إزاره: أم تجاكز حدٌ 

؛ 348:1؛ كمغني المبيب 504؛ كلساف العرب، مادة ) خ .ـ . س(، كالجنى الداني 129:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 7:2كىك مف شكاىد: التخمير 

 . 314:5؛ كىمع اليكامع 87:1كشرح األشمكني 

 الشاىد فيو: " خمسة األشبار" حيث أضيؼ العدد لما فيو ) أؿ ( التعريؼ، كجرد العدد منيا.

 .332يكانو البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لذم الرمة، مذككر في د (2)

ـى مً سٍ التٌ  عي جً رٍ يى  كىؿٍ  كتمامو  :        عي قً بلى البً  ياري ي كالدّْ افً األثى  بلثي ى*** ثى مى العى  ؼي أك يكشً  ي

: جمعي ر أف تكضع ثبلثة أحجار، ثـ يكضع القدر عمييا عند االطٌ دٍ المغة: األثافي: لمقً  ، كىك ما ـو سٍ رى  باخ. الببلقع: جمع بمقع، كىك الخراب. الرسـك

 مف آثار الديار.بقي 

صبلح المنطؽ 130:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 176:2كىكمف شكاىد: المقتضب  ؛ كخزانة 314:5؛ كىمع اليكامع 87:1؛ كشرح األشمكني 303؛ كا 

 .214:1األدب 

 الشاىد فيو:" ثبلثي األثافي" حيث أدخؿ عمى المعدكد "المضاؼ إليو" أؿ التعريؼ مكتفيا بذلؾ عف تعريؼ العدد المضاؼ.   
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سبب امتناع إضافة  ألفَّ عندم مع بقاء عمميتو ال كثكؽ بو؛  (1)يضاؼ العمـ :كقكؿ نجـ األئمة

ا ] كأمَّ فبل يضافاف ا المبيـ كضمير المتكمـ فبل يقببلف التنكير،ا، كأمَّ رؼ ثابت فيو أيضن سائر المعا

فٍ   (3)ا لعدـ المعنى لئلضافة. فبل يضافاف أيضن  (2)قببل التنكير[ ضمير الغائب كالمخاطب، كا 

   .(4)[“ؿِ جُ الر   بُ ارِ والض   دٍ يْ زَ  وبُ ارِ والض   ب/ - 41/]دٍ يْ ا زَ الضاربَ  ةِ ظيّ فْ وتقوؿ في المّ ”قاؿ:     

التجرد  ة فإفٌ شرط اإلضافة المعنكية تجٌرد المضاؼ عف التعريؼ، بخبلؼ المفظيٌ  يعني أفٌ : أقكؿ

زىا، سكاء كاف المضاؼ ما كجدت فيو فيك محيالغرض منيا حصكؿ الخفة ف فييا ليس بشرط ؛ألفَّ 

ا " لمٌ ادن يٍ زى  افً بى ارً " الضَّ : األصؿ فإفَّ  ،" دو يٍ زى  ابى ارً الضَّ " ا نحك: معرفن أك  "دو يٍ ا زى بى ارً ضى " نحك: ا منكرن 

 .(5)أضيؼ سقط النكف مف المضاؼ

فٍ  "،(7)ؿً جي الرَّ  بي ارً الضَّ  ":(6)كقكليـ    عمى  (8)ة بكجو مف الكجكه محمكؿ فيولـ يكف فيو الخفٌ  كا 

 فة بالبلـ مذككر بعدىا ذك البلـ.ا صفة معرَّ ممني المضاؼ في كؿّْ  ألفَّ " الكجو (9)فً سى حى "ال

  ؟"وً جٍ الكى  فً سى الحى " ة في فإف قيؿ: ما الخفٌ    

     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ك (: عمـ. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (2)

 .203،202:2ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (3)

 بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (.ما  (4)

 (. ، ق، ك] مف المضاؼ[ ساقط مف: ) ب، د (5)

"؛ ألنؾ ال تفيد فيو خفة اإلضافة كما أفدتيا بالمثنى كالمجمكع، كأما " الضارب الرجؿ" فمشبو بالحسف دو يٍ زى  بي ارً كمنيـ الزمخشرم قاؿ: كال تقكؿ "الضَّ  (6)

 .1803:4شاؼ الضرب ؛ كارت10:2؛ كالتخمير 121ؿ الكجو، ينظر: المفصَّ 

 في ) ق (: البطؿ. (7)

 ] فيو [ ساقط مف: ) د، ق، ك (. (8)

 في ) ب، د(: حسف. (9)
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 ." وً يً جٍ كى  الحسفي "  :األصؿإذ  (1)بالكسرة ؿ الضمةكتبدٌ  ،قمنا: سقكط الكناية

 .“دٍ يْ زَ  بُ ارِ وال يجوز الض  ”قاؿ:    

فٍ ؿً جي الرَّ  بي ارً الضَّ "أم  يجكز : (2)أقكؿ     " الحسف عمى (4)حمبلن  ،(3)بكجو ماة لـ يكف فيو الخفٌ  "، كا 

"، دو يٍ زى  بي رٍ ك" الضَّ "، دو يٍ زى  بي ارً كى ك" الضَّ "، دو يٍ زى  اتي بى ارً " كنحكه مف" الضَّ  ده يٍ زى  بي ارً الكجو" بخبلؼ " الضَّ 

 " ؛ألفَّ وً جٍ الكى  في سى لعدـ الخفة بكجو ما، كلعدـ شبييا " الحى  (6)اإلضافة فييا (5)ىؤالء ال يجكز فإفٌ 

ا مستندن  (8)و يجٌكزهفإنَّ  (7)ا لمفٌراءالمضاؼ إليو فييا ليس بذم البلـ كما في" الحسف الكجو "، خبلفن 

 .(9)كع"، ككبلىما مدفؾى بى ارً و محمكؿ عمى" الضَّ اإلضافة سابقة عمى البلـ، أك بأنَّ  بأفَّ 

التي ىي لتحقيؽ العارض  ،البلـ لككنو لتحقيؽ ذات االسـ سابقة عمى اإلضافة فؤلفَّ : ؿا األكٌ أمَّ    

 الخفة. :أم

كال  "ؿً جي الرَّ  بي ارً الضَّ "ك "،وً جٍ الكى  في سى الحى  "بيففي الحمؿ، كما   امةفمكجكب المناسبة التٌ : انيا الثٌ كأمَّ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] بالكسرة[ ساقط مف: ) أ، ب،  (1)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) د(. (2)

 ] بكجو ما [ ساقط مف: ) د(. (3)

 محمكؿ.في ) ق (:  (4)

 ز.في ) د ( تجكٌ  (5)

 (. ، د]اإلضافة فييا[ ساقط مف: ) أ (6)

المؤنث، يحيى بف زياد بف عبد ا بف منظكر الديممي، مفسر، كعالـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب، أخذ عف الكسائي كيكنس، لو مف الكتب: المذكر ك  (7)

؛ كاألعبلـ 39:3؛ كشذرات الذىب 367:2اككدم كطبقات المفسريف لمدٌ  ؛333:2ق، ينظر: بغية الكعاة 207كمعاني القرآف، كالمقصكر كالمدكد، ت: 

 .95:4؛ كمعجـ المؤلفيف 145:8

 ز.في ) د (: جكٌ  (8)

 في ) د (: ممنكع. كفي ) ق (: مكضكع. (9)

  333:2؛ كالمساعد 1806:4ينظر: ارتشاؼ الضرب.  
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 .عمى اآلخر، حتى يحمؿ أحدىما "دو يٍ زى  بً ارً الضَّ  "ك "ؾى بى ارً الضَّ " مناسبة تامة بيف 

 (1)الضميرجمعكا بيف التنكيف ك ي ا رفضكا أفٍ يـ لمَّ "؛ ألنَّ  ضاربؾ"كنحكه محمكؿ عمى  "الضاربؾ"ك   

اإلضافة مع حصكؿ  (3)أكجبكا "،ؾاربي ضى "  (2)" ضارب" أك  كا:يقكل كأفٍ  " ضاربؾ"  المتصؿ في

 (4)التخفيؼ بسقكط التنكيف.

 ك "وارباتي الضٌ "ك " ةي الضاربى "  ك " ؾى ربى الضٌ ك"  ؾي الضاربى "  عميو (5)فحممكا " ؾى بي ارً ضى "  كقالكا:   

 الكؿّْ  في صفة المضاؼ ككف عمى بناء "، بؾارً كى الضَّ "  / أ –42/ك "اتيبى ارً الضَّ "ك "يبً ارً الضٌ "

 .متصبلن  اضميرن  إليو كالمضاؼ

في:"  األصؿ أفَّ  عمى بناء متصبلن  المنفصؿ باستبداؿ ،(6)ىؤالء في ةبالخفٌ  مف قاؿ كمنيـ   

 " ؾى بي ارً الضَّ "  (8)فصار متصبلن  المنفصؿ انقمب أضيؼ المٌ  ،"اؾى إيَّ  بي ارً الضَّ " :ىك ( 7)ؾ"الضاربي 

 ضمير " ؾى بي ارً الضَّ  نحك:" في صؿالمتٌ  أفَّ  عمى -(9)العزيز رةٌ س سً دّْ قي  -عبد القاىر كاإلماـ   
 باب مف ليس حينئذ وألنٌ  ؛(11)االستبداؿ أك الحمؿ(10)ؼتكمٌ  إلى حاجة ال فحينئذ منصكب،

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.د، ق، ك  ] الضمير[ ساقط مف: ) أ، ب، (1)

 (. ، طب، د] ضارب أك [ : ساقط مف: ) أ،  (2)

 ] أكجبكا[: ساقط مف: ) ق (.  (3)

 .133،132:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 12،11:2ينظر: التخمير  (4)

 .في ) أ، ب (: محمكؿ (5)

 أم في األمثمة المذككره. (6)

 ] في الضاربؾ[ ساقط مف: ) أ، د، ق(. (7)

 في ) أ (: صارت. (8)

 (.ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (9)

 في ) ب (: تكميؼ. (10)

 استبداؿ المنفصؿ بالمتصؿ.كما ىك مذىب الجميكر أم  (11)
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  (1).اإلضافة

 .(2)[“معرفةٍ  إلى] مضاؼٍ  كؿ   ؼُ تعر   ةوالمعنويّ : ”قاؿ   

المقصكد األصمي منيا  فإفٌ ة ة فقط، بخبلؼ المعنكيٌ يا تفيد الخفٌ المفظية فإنٌ  (3)أم بخبلؼ أقكؿ:   

فٍ ]المضاؼ  (4)تعٌرؼ  ا.حصؿ التخفيؼ أيضن  كا 

نٌ ك     ؼ تعرٌ  ألفٌ  (6)[لمضاؼ؛ؼ ارّْ عى ال تي  (5)اإلضافة إلى النكرة ألفٌ  ؛“ لى معرفةإ ”: ما قاؿا 

 (9)فإذاار، ة الحرارة عند مجاكرتو النٌ ؼ الحجر بكيفيٌ كتكيٌ  ،(8)جكارم (7)سرياني المضاؼ باإلضافة

 فكيؼ يسرل منيا التعريؼ إلى المضاؼ؟ ،كاف المضاؼ إليو نكرة

فٍ ثـ تعرٌ     مع ذلؾ مف  دَّ بي ا ال يكفيو مجرد المجاكرة، بؿ الى جكارين ا كاف سريانين  ؼ المضاؼ كا 

أك الحقيقة في ضمف  (10)] نحك: غبلـ زيد، إذا أريد بو سالـ[ا،العيد سكاء كاف المعيكد فردن  انضماـ

 د أك نفس الحقيقة  مف حيث ىي ىي.فرد ما، أك في ضمف جميع األفرا

لمف ىك عالـ بالحقيقتيف   إالٌ ماء اليندباء خير مف ماء الكرد"، ": ؾ ال تقكؿأنَّ  أال ترل   
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .372:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 13:2كالتخمير ؛ 888،887:2ينظر: المقتصد  (1)

 ] إلى المعرفة[ ساقط مف: ) ق(. (2)

 في ) ق (: بخبلفو. (3)

 في ) ب(: تعريؼ. (4)

 في ) ب (: نكرة. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (6)

 في ىامش ) ب(: أم منسكب إلى السرياف بمعنى السراية. (7)

 ب(: أم التجاكر كجكارم تأكيد في المعنى. في ىامش ) (8)

 في ) ق (: فإذ. (9)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ ، ب، د، ق، ك(. (10)
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 ىك (3)لمف الٌ ا، إا بو غانمن مريدن ، "دو يٍ زى  ـي بلى غي  اءى جى " : (2)ككذا ال يقكؿ ،باإلضافة إلى معمكمو (1)تشيرك 

األكؿ،  (8)في المثاؿ (7)ةالخبريٌ  (6)بالخبر (5)لتفيد باإلضافة إلى معمكـ (4)، فتشير"غانـه "و عالـ بأنٌ 

 (10)إلييا عيد أصبل. ـى ضّْ نى الثاني حتى لك لـ يي  (9)كالمجيء في المثاؿ

حصؿ المجاكرة في  فٍ " ببل فرؽ، كا   دو يٍ زى لً  ـو بلى غي "  ك ،، كاف نكرة"دو يٍ زى  ـي بلى غي  اءى جى  " :(11)قيؿك    

 .(12)األكؿ

 .(13)[“ؾَ يِ بْ شِ و  ؾَ مِ ثْ ومِ  ؾَ رِ يْ غَ  ؿٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ : مَ تقوؿُ  ]،ؿثْ ومِ  وبْ شِ و  رَ يْ نحو: غَ  الّ إ”قاؿ:    

 ب/ –42/ إلى المعرفة فو اإلضافةي ال تعرَّ  ،عراقتو فيوؾ لتكغؿ ىذا الباب في اإلبياـ ك كذل:  أقكؿ   

  ؾى بى  مررتي  "عمى معنى  ،" ؾيرً غى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى "  قمت: (14)ؾ إذاترل أنٌ  أالى بؿ تخصصو فقط ، 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ب (: فتشير. (1)

 في ) ب(: تقكؿ. (2)

 في ) ب (: بمف. (3)

 في ) ب (: فيشير. (4)

 في ) ب، د  (: لتفيده.  (5)

 ] بالخبر[ ساقط مف: ) ب، ك(. (6)

 في ) ب، ق (: بالخبرية. (7)

 ] المثاؿ[ ساقط مف: ) أ، ب، ق (. (8)

 ] المثاؿ[ ساقط مف: ) أ، ب، ق (. (9)

 .136،135:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (10)

 أم في العيد الخارجي.في ىامش ) ب (:  (11)

 .375،374:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (12)

 ق (.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (13)

 في ) ق (: إذ. (14)
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تي رٍ رى مى  ؿٍ بى  ؾى بً  تي رٍ رى ا مى مى  " أك"، رً آخى كبً 
 ؽً بلى خٍ ي األى فً  ؾى ري ايي غى يي  رجؿو بً  تي رٍ رى مى "  كأ "، رً آخى بً  (1)

."ؿً ائً مى الشَّ كى 
(2) 

 (5)إذا اشتير المكصكؼ ، إالٌ (4)الغير عمى سبيؿ البدؿ( 3)وعدا المخاطب غيره يتناكل مفٍ  فكؿّْ    

ف مً  (7)وى قٍ الفً  ـٍ مَّ عى تى " ك"، عميؾ بالحركة غير السككف " نحك: وتاثممبم (6)بالمغايرة لممضاؼ إليو، أك

 . "ةً يفى نً ي حى بً أى  ؿى ثٍ ي  مً عً افً الشَّ 

صاؼ النكرة بو بعد إضافتو إلى المعرفة اتٌ  ىذا الباب باإلضافة، (8)ؼتعرَّ كالدليؿ عمى عدـ    

 (9)الشتراط التطابؽ بينيما تعريفالك كاف معرفة لـ يقع صفة لمنكرة؛ ك  ،"ؾى رً يٍ غى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى "  نحك:

 (10)كتنكيرا.

الذم ىك  ؼ بانضماـ العيد، كليكف اتصاؼ النكرة بو كاتصاؼ المعيكد الذىني،إف قيؿ: فميتعرٌ    

 معرفة باالتفاؽ بالنكرة.

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] مررت[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 .139،138:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 في ) أ، ب، د، ك (: يتناكؿ. (3)

 البدلية.في ) ب (:  (4)

 ] المكصكؼ[ ساقط مف: ) ط (. (5)

 في ) ب، د(: ك.  (6)

 في ) ط (: العمـ. (7)

 في ) أ (: التعرؼ. (8)

 في ) ط (: تعرفا. (9)

 .103،102:3؛ ك شرح التسييؿ 138:2ؿينظر: شرح المفصٌ  (10)



199 
 

 :(1)كقكلو

 ينً بُّ سي يى  يـً ى المئً مى عى  رُّ مي أى  دٍ قى لى كى                 

 يينً نً عٍ  يى الى  :تي مٍ قي  ةى مَّ ثي  تي يٍ ضى مى فى                               

لمجرد التخصيص  ال يضاؼ إالٌ ـ عمى عدـ العيد، ك لتكغمو في اإلبيا (،غير)كضع باب :قمنا   

 .(2)بخبلؼ المعيكد الذىني

 ف أف ىذا نكرة ك ذاؾ معرفة.ى يتبيٌ ف الفرؽ بيف ىذا كبيف المعيكد الذىني، حتيٌ : ب(3)فإف قمت   

ا معيكدة في ضمف فرد م (4)ككضع المعيكد الذىني لحقيقة ،ما كضع ىذا الباب لفردو  قمت: أفٌ    

 .(5)فةفيككف ىذا نكرة كذاؾ معر 

 أكرد عمى الدليؿ كقيؿ: ال يمـز مف اتصاؼ النكرة بو نكارتو، كما ال يمـز مف اتصاؼ  (6)ا لكمٌ أ   

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البيت مف البحر: ) الكامؿ(، ينسب لرجؿ مف سمكؿ، ك لعميرة بف جابر الحنفي. (1)

 باع.الشحيح، الداني النفس، الخبيث الطٌ المغة: المئيـ: 

؛ كخزانة األدب 23:1؛ كىمع اليكامع 182:2؛ كشرح ابف عقيؿ 123:1؛ كمغني المبيب 2023:4؛ كارتشاؼ الضرب 135:4كىك مف شكاىد: الكتاب 

347:1. 

نما ساغ بالشاىد فيو: " المئيـ يسبني" حيث كقعت الجممة نعتا لممعرفة، كىك المقركف   ذلؾ؛ ألف " أؿ" فيو لمجنسية، فيك قريب مف النكرة. " أؿ"، كا 

 .377:2؛ كالمساعد 1811:4الضرب  ينظر: ارتشاؼ (2)

 في ) ق، ك(: قاؿ. (3)

 في ) ك (: بحقيقة. (4)

 .264:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (5)

 في ) ق (: إذا. (6)
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: المعرفة ىي الحقيقة (3)أف يقكؿ إالَّ  ، الميَـّ (2)ؿُّ دً تى سٍ لمي ا تى يً بي بالنكرة نكارتو لى  (1)المعيكد الذىني

  صؼ بالنكرة فرد ما .المتَّ ك 

" إذ  " بالبلـ، قمنا: مراعاة لجانب المفظ ؾى رى يٍ الغى " يجكز ال  ـى نكرة، فمً  (غير)باب  قيؿ: إذا كاف فٍ ثـ إ

 ." ؾى مي بلى غي " :في الصكرة مثؿ " غيرؾ

 .(5)كىك محاؿ باألعـٌ  يمـز تخصيص األخٌص  (4)فمئبل "؛  ؿو جي ـ رى بلى الغي " ا امتناع كأمَّ    

 . “المضاؼُ  حذؼُ يُ  دْ قَ ”قاؿ:    

فظية غير افة المٌ الحذؼ في باب اإلض ألفَّ ة؛ ا مف أحكاـ اإلضافة المعنكيٌ أيضن ىذا  :(6)أقكؿ   

دـ القرينة يمتنع الحذؼ ال و عند عألنَّ ؛ الحكـ (8)لقمة (7)أتى بػ)قد(، المفيدة ،معيكد في كبلميـ

   (9):شٌذ قكلوكقد ا،كعند كجكدىا يجكز الذكر أيضن  ا"،يى مي بلى ا"، كالمراد "غي دن نٍ ىً  تي يٍ أى " رى أ /  – 43/  يقاؿ:

 امى دى عٍ بى  كفى يُّ ثً ارً الحى  رَّ فى  ةى يَّ شً عى            

 ري بى كٍ ىى  ـً كٍ ى القى قى تى مٍ ي مي فً  وي بى حٍ نى  ىضى قى                         
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ساقط مف: ) ك (.  الذىني[]  (1)

 .ولمستدل(:  ) ب في (2)

 في ) أ، ق(: يقاؿ. (3)

 ألنو. (:في ) أ، ق، ك (4)

 ق (.ط، ] كىك محاؿ[ ساقط مف: )  (5)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) د (. (6)

 في ) ب (: المفيد. (7)

 في ) ق (: لمقمة. (8)

 . 235البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لذم الرمة، مذككر في ديكانو  (9)

: مكاف التقائيـ. ىكبر: يزيد بف ىكبر الحارثي.   =                                                            المغة: قضى نحبو: مات. ممتقى القـك
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القاضي نحبو في  عمى أفَّ  (2)عر، كال يٌدؿ دليؿالشٌ  (1)و ال قرينة عميو في مساؽألنَّ  ؛"رو بى كٍ أم: "ابف ىى 

 " نفسو.ري بى كٍ " ال "ىى رً بى كٍ ىى  فى القتاؿ، ىك "ابٍ  (3)مكضكع

 قكلو تعالى:كما في  ،االعقؿ أيضن  يوعم كال يدؿٌ  ،ا" نفسو ال ابنوىكبرن يككف ذلؾ " ال يجكز أفٍ  ـى لً    

  )ابنو(.كقابؿ لممكت في مكضع القتاؿ  "اىكبرن " ألفَّ ؛(4)﴾ ڱ ڱ﴿

 قيؿ: فكيؼ يحكـ حينئذ بحذؼ المضاؼ؟ فإفٍ    

.   نفسو (5)ما ىك "ابف ىكبر"، ال "ىكبر"ؿ في معركة القتاؿ إنَّ المقتك  فإفَّ  ،ا إلى الكاقع: نظرن قمتي    

لى العقايى مي دى مثمو عى نة في بعدـ القري فالمراد إلى نفس  (7)فالمراجعة ، ك إالَّ (6)ؿ، بالنظر إلى الكبلـ كا 

الَّ األمر قرينة عمى الحذؼ في ا  .(8)امتنع عمـ الحذؼ تأمؿ لجممة، كا 

  .(10)[“ (9)﴾ ڱ ڱ ﴿ :ما في قولو تعالى،] كوُ امَ قَ مَ  يوِ لَ إِ  اؼُ ضَ المُ  اـُ قَ ويُ ”قاؿ:    
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ كخزانة 290:4كىمع اليكامع  ؛1836:4؛ كلساف العرب، مادة )ىبر(؛ كارتشاؼ الضرب 190:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 137ؿ: المفصٌ كىك مف شكاىد

 .342:4األدب 

قامة المضاؼ إليو" ىكبر" مقامو.  الشاىد فيو: حذؼ المضاؼ " ابف"، كا 

 في ) أ، ك (: سياؽ. (1)

 ، د، ق، ك(.] دليؿ[ ساقط مف: ) أ (2)

 في ) ب (: مكضع. (3)

 .82سكرة يكسؼ، مف اآلية  (4)

 ] ىكبر[ ساقط مف: ) د (. (5)

 في ) ك (: لمعقؿ. (6)

 يعني.في ) ق (: فالمراد  (7)

 .1836:4أم البلـز كىك امتناع العمـ، فالممزـك مثمو، كىك عدـ ككف المراجعة قرينة مثمو، ينظر: ارتشاؼ الضرب   (8)

 .82سكرة يكسؼ، مف اآلية  (9)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق ، ك(. (10)
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ا نصبن  (5)كاف فٍ ، كا  ا فرفع رفعن  (4)كاف فٍ إ (3)المضاؼ (2)أم يعرب المضاؼ إليو بإعراب :(1)أقكؿ

    " القرية" أىؿ  :، كاألصؿ(7)﴾ڱ ڱ ﴿نحك: ا فجر جرن  (6)كاف فنصب ك إفٍ 

 السؤاؿ عف الجماد محاؿ."القرية" جماد ك  ؛ ألفَّ فحذؼ المضاؼ بقرينو السؤاؿ

 ةة حقيقة لغكيٌ نالقرية بإعراب المضاؼ الذم ىك النصب، فعرب المضاؼ إليو كىك القرينكأي    

رادة المتمكٌ  يككف مف كيجكز أفٍ كاإلعراب مجاز،   لغكم فػ "القرية" مجاز  ،فقبيؿ ذكر المكاف كا 

 . (8)عراب حقيقةكاإل

 "األىؿ"نا ىك يالمراد ى" بيف المعاني، ك العيف"  ك ،األىؿ" مشترؾ بيف السكاد ك القرية"لفظ  :كقيؿ   

 .(9)ال في اإلعرابفي لفظ "القرية" ك  الى   مجاز أصبلن ال السكاد، فحينئذ ال حذؼ كال

 "ا عف تذكير القائؿ نفسو عمى طريؽ قكليـ:في مثمو مجازن يككف السؤاؿ  (10)ال كقيؿ: يجكز أفٍ    

 مقصكد القائؿ تذكير نفسو  فإفَّ  "،(11)ؾثمارى أى نى ؾ، ك جى أشجارً  رسى كغى  ؾ،أنيارً  شؽٌ  فٍ مى  األرضى  سؿً 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق (. (1)

 ق، ك (: بإعرابو. ط، في ) أ، د، (2)

 ق، ك (. ط، ] المضاؼ[ ساقط مف: ) أ، د، (3)

 ق، ك(. ط ، ] كاف[ ساقط مف: ) أ، د ، (4)

 ق، ك(.ط،  ] كاف[ ساقط مف: ) أ، د ،  (5)

 ق، ك (.ط، ، د، ] كاف[ ساقط مف: ) أ (6)

 . 82سكرة يكسؼ، مف اآلية  (7)

 .138،137:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (8)

 .290:4؛ كىمع اليكامع 191،190:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (9)

 ] ال [ ساقط مف: أ، د، ق، ك(. (10)

 (: أثمارؾ. أ، ب، ق، كفي )  (11)
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يا عف نييي العمارة كانقراض أىميا، ك  /ب – 43/ خراببمبلحظة  يا عمى االعتبار،يا كحممي ككعظي 

 فحينئذ ال مجاز إالَّ طبة باألرض كالمسائمة بيا حقيقة، كغؿ في طمب الدنيا، ال المخااالنيماؾ كالتٌ 

 في السؤاؿ.

ركر بحرؼ بعد حذؼ المضاؼ، كما يترؾ المجكقد يترؾ المضاؼ إليو عمى إعرابو األصمي    

 الجار. (1)ه بعد ]حذؼ[عمى جرّْ  الجرّْ 

 (2)“ ثمرةن  اءى دى كٍ سى  كالى  شحمةن  بيضاءى  ا كؿُّ مى  ” :مثؿكمنو "،  أبكؾ : "، في "كؾى بي هي أى الى " كقكليـ:   

أم لـ  ،امطمقن  العطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف (4)زكٌ ا لـ يجو لمٌ ألنَّ ؛ (3)عمى رأم سيبكيو

 ،( كعطؼ "ثمرة" عمى "شحمة")كؿ  ه لفظة عطؼ سكداء عمى بيضاء، كالعامؿ في جرّْ  زيجكٌ 

 ،عمى حذؼ المضاؼ كاحد كىك الكاك ىنا حممو عاطؼب )ليس( :بمعنى )ما(كالعامؿ في نصبو 

 (5)كترؾ المضاؼ إليو عمى إعرابو.

و يمـز منو المذككر؛ ألنَّ  (ؿُّ ) كي  (6)ليس بمفظ"، ك اءً دى كٍ "سى  جرّْ : بً أم "اءً دى كٍ سى  كؿُّ  كالى  :"كالتقدير فقاؿ   

 المقدر. (8)()كؿُّ بؿ بمفظ  (7)اي عامميف مختمفيف مطمقن العطؼ عمى معمكل

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 زيادة مف المحقؽ. (1)

؛ كالمستقصي 281:2ضع التيمة، ينظر: مجمع األمثاؿ ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، يقاؿ في اختبلؼ أخبلؽ الناس كطباعيـ، كقيؿ: يضرب في مك  (2)

328:2. 

 .66:1ينظر: الكتاب  (3)

 في ) أ (: يجز. (4)

 .1839:4؛ كارتشاؼ الضرب152:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 196:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 55:2ينظر: التخمير (5)

 في ) ب (: لفظ. (6)

 ] مطمقا[: ساقط مف: ) ق (. (7)

 في ) د، ك (: الكؿ. (8)
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في مثمو، فالمثاؿ المذككر كنحكه  أك االعطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف مطمقن ا مف جكز مَّ كأى   

المذككر مضاؼ إلييما، كعامؿ  *(3) كؿُّ ال (2)، بؿ لفظ(1)اليس عنده مف باب حذؼ المضاؼ قطعن 

ضاف إلى األكؿ كعممو الجرّْ  (4)إضافتو أفَّ  ا، إالٌ فييما جميعن  الجرّْ  إلى الثاني  توفيو بدكف كاسطة، كا 

 .(5)ؿ، كحمؿ الماء بكاسطة اإلناءفيو بكاسطة األكٌ  كعممو الجرّْ 

                                                       ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ك (.ط، ] قطعا[ ساقط مف: )  (1)

 في ) د (: لفظة . (2)

 : كؿ في )أ، ب، د( (3)

 .في ) ك( : بؿ الكؿ لفظة 

 (: مضاؼ. في ) ق (4)

 .59،58:2ينظر: التخمير  (5)
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 ] انر
 
 ات  ٕ

 
 [غ

 .“عُ ابِ وَ الت   ”قاؿ:  

 (2)ؿ عمىعمؿ العام بُّ صى نٍ بإعراب سابقو مف جية كاحدة، أم  يى  (1)عربأي  ثافو  كىي كؿُّ  أقكؿ:   

اإلناء  (3)حمؿكمف  ،فييما معا باقتضاء السابؽ فقطمؿ كاحدة ،أم يع صبابةالثاني انالسابؽ ك 

ف كاسطة، كفي الثاني بكاسط العامؿ في السابؽ بدك  (4)لكف عمؿكالماء جميعا بحمؿ اإلناء، 

أ/  – 44/ الخبر "، فإفَّ تي يٍ طى عٍ " ك"أى تي مٍ مً كالمفعكليف في باب "عى ، بخبلؼ المبتدأ كالخبر السابؽ

فٍ  (5)ككذا  (6)جردالتٌ  ألفَّ  و بجيتيف كاقتضاءيف؛أنَّ  ابقو، إالَّ ا بإعراب سكاف معربن  المفعكؿ الثاني كا 

 ر باقتضائو المسند.المسند إليو، كالخب (7)أ باقتضاءة يرفع المبتدعف العكامؿ المفظيٌ 

 (9)اا إليو، كالثاني باقتضائو منسكبن ؿ األكؿ باقتضائو منسكبن بنصب المفعك  (تي مٍ مً عى ) باب (8)كذاك    

 الصفة منسكبة.كضعو لمعرفة الذات بصفة، كالذات منسكب إلييا ك  ألفَّ 

خر ا، كفييا مذاىب أكذن الثاني باقتضائو مأخا، ك ( ينصب األكؿ باقتضائو آخذن تي يٍ طى عٍ أى )ككذا باب    
 ، دالئميا نطاؽ ىذا المختصر.ال يسع نظميا بتفصيؿ

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ك (: معرب. (1)

 في )أ، د(، يحمؿ. (2)

 في ) أ، د (: في (3)

 في ) ق (: يعمؿ. (4)

 ] كذا [ ساقط مف: ) ك (. (5)

 ) ق(: تجرد.في  (6)

 في ) ب، د، ك (: باقتضائو. (7)

 .في ) أ، د، ك(: كذلؾ (8)

 ] منسكبا[ ساقط مف ) ق (. (9)
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مف يقدر  (1)ر العامؿ مف جنس المذككر في الكؿ، كمنيـيقدكبعضيـ ال يقكلكف باالنصباب، ك 

مف  (2)كمنيـباالنصباب في البكاقي،  غير المعرؼ بالبلـ، كيقكؿالكالمعطكؼ العامؿ في البدؿ 

 .(3)قاؿ باالنصباب في البكاقيإلى أف العامؿ في الصفة معنكم، ك ذىب 

 .“ةٌ سَ مْ وىي خَ ”قاؿ:    

و معرب مف التكابع باإلجماع ؛ألنَّ  (5)التفسيرية (أم)قيؿ ما بعد  ب االستقراء، إفٍ أم بحس:(4)أقكؿ   

 الخمسة باطؿ.فالحصر في  ،و خارج عف األقساـ الخمسةة، مع أنَّ مف جية كاحد سابقو (6)إعرابب

عطؼ البياف عندىـ قسماف: أحدىما  راجع إلى قسـ عطؼ البياف، فإفَّ  عند الجميكر (7)قمنا: ىك   

 ما ذكر  بعدىا. :كاآلخر )أم(،ما لـ يذكر بعد 

  (9)عنده عاطفة التفسيرية (أم) راجع إلى قسـ العطؼ بالحركؼ؛ ألفَّ  "(8)المفتاح"كعند صاحب    

                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .23:2؛ 315:4؛ كالمقتضب 59:2كىك سيبكيو، ينظر: الكتاب  (1)

 .415:2؛ كالمساعد1925:4الضرب  كىك األخفش، ينظر: ارتشاؼ (2)

ا الكبلـ في عكامؿ التكابع ففيو تفصيؿ، فالصفة كالتككيد، كعطؼ البياف، ففيو ثبلث مذاىب: قاؿ سيبكيو: العامؿ فييا ىك العامؿ في قاؿ الرضي: أمٌ  (3)

ر مف جنس األكؿ. العامؿ في الثاني مقدٌ  ـ: إفٌ المتبكع، كقاؿ األخفش: العامؿ فييا معنكم، كما في المبتدأ كالخبر، كىك ككنيا تابعة، كقاؿ بعضي

 .279:2كقاؿ: كمذىب سيبكيو أكلى؛ ألف المنسكب إلى المتبكع في قصد المتكمـ، منسكب إليو مع تابعو، ينظر: شرح الرضي عمى الكافية 

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق (. (4)

 نحك: رجؿ أم: زيد. (5)

 في ) أ(: إعراب. (6)

 ] ىك[ ساقط مف: ) ب (. (7)

، ت:  يكسؼ بف أبي (8) ق، 626بكر بف محمد السكاكي، عالـ بالعربية ك األدب، لو مف الكتب: رسالة في عمـ المناظرة، كمصحؼ الزىرة، كمفتاح العمـك

 .148:4؛ كمعجـ المؤلفيف 222:8؛ كاألعبلـ 25:7؛ كشذرات الذىب 364:2ينظر: بغية الكعاة 

 في ) د (: عاطفة عنده. (9)
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 .(1) ساقطـ كالمنع فالحصر في الخمسة مسمٌ 

                                 ***** 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .118:2لعمـك مفتاح اينظر:  (1)
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 ك  أ  ] انر

 
 [ ٛذ

 .(1)[“وُ سُ فْ نَ  دٌ يْ ي زَ نِ اءَ جَ  :نحو ،]يدُ كِ أْ الت  ”قاؿ: 

 .(2)أك لفظيااف معنكيا كأراد بو مطمؽ التأكيد، : أقكؿ   

( ـيي سي في نٍ أى )، (مااىي سى فٍ نى )أك  (ياسي في نٍ أى )، (ياسي فٍ نى )، (وي سي فٍ نى ) :(3)كىي : فيك ألفاظ مخصكصوا المعنكممَّ أ   

( في امى اىي تى مٍ كً )كالمذكر  ا( فيمى ىي بلى )كً كب / – 44/ ( إلى آخره،ايى ني يٍ عى )، (وي ني يٍ عى ) ، ككذلؾ(فَّ يً سي في أنٍ )

 (، ككذلؾعي مى (،) جي كفى عي مى جٍ (، )أى اءي عى مٍ (، )جى عي مى جٍ )أى ، ك(فَّ يي مُّ كي )، ك(ـٍ يي مُّ كي )، (ايى مُّ كي )، (ؿُّ كي ك) ،المؤنث

ككذلؾ  (فَّ يي يعي مً (، ك)جى ـٍ يي يعي مً ا(، ك)جى يى يعي مً ك)جى  (وي يعي مً ( ببل فرؽ، ك)جى عي صى بٍ (، ك)أى عي بى تٍ (، ك)أى عي تى كٍ )أى 

(ةي امى )عى 
 . انتيى(4)

 .(5)"ةن بى اطً قى ا كى رِّ طي  ـى كٍ قى الٍ  تي يٍ أٍ رى ا " مى في قكليـ:  (ةن بى اطً قى )ك (،ارِّ كطي )   

 أنتى  ؾى بً  "، نحك:بالمرادؼ في الضمير المتصؿتياف يا، كاإلتكرير المفظ في األلفاظ كمّْ : كالمفظي   

 ".كى ي ىي نً بى جى عٍ أى  ده يٍ زى ك 

نَّ      جانب( 7)المعنكم يؤكد ألفَّ م لككنو أصبل بالنسبة إلى المفظي؛ المثاؿ عمى المعنك  (6)ما قصركا 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق (.  (1)

لؾ مالؾ: كىك تابع يقصد بو ككف المتبكع عمى ظاىره، ينظر: شرح التسييؿ، البف ماد(، لغتاف، قاؿ ابف د(، كالتأكيد مصدر ) أكٌ كىك مصدر) ككٌ  (2)

 .197:5؛ كىمع اليكامع 219:2 ؿ؛ كشرح المفصَّ 173:3

 ] كىي [ ساقط مف: ) أ (.  (3)

 .221،220:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (4)

 .175:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (5)

 في ) ب (: أقتصر. (6)

 د.في ) د (: أكٌ  (7)
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   فَّ أى ، ك زه كَّ جى تى  " زيد"سناد المجيء إلى إ أفَّ  يظفَّ  أفٍ  لظاف   ، فإفَّ "ده يٍ ي زى نً اءى جى " قمت: إذا  الحكـ، كما

 .(1)أك غيرىا "وي ابي تى أك كً  وي مي بلى ي غي نً اءى الجى " 

  .(3)" وي سي فٍ ي نى نً اءى " الجى  نت أفَّ جٌكز، ك بيٌ أزلت احتماؿ التَّ  (،وي سي فٍ نى ) :(2)إذا قمتى ف   

ما ال يسمعو فربٌ  "، ده يٍ زى  اءى جى  " ؾ إذا قمت:ألنٌ منو؛  (5)بيةالمفظ  كيميط الشٌ  (4)د جانبيؤك المفظيك    

" فسبقؾ كره مٍ عى " كمرادؾ فيو،  ناسو أك  و ساهو أنٌ  ؿ كىمة لغفمتو، أك يسمعو لكف يظفٌ المخاطب أكٌ 

مقصكدؾ  قررت أفَّ كالنسياف، ك يك أسمعتو كأزلت احتماؿ السَّ  ،"ده يٍ زى  ده يٍ زى  ":لسانؾ، فإذا كررت كقمت

 ا.ا أك تجكزن " تحقيقن دو يٍ زى "عف  (6)ىك اإلخبار بالمجيء

ثـ  "،ده يٍ زى  (7)اءى جى ": تقكؿ ؾ إذا أردت أفٍ ا، بيانو أنَّ ـ أيضن بية مف جانب المتكمٌ قد يؤتى بو لدفع الشُّ ك    

" با فتكرره لتككف متمفظن  كقد قمتو. ثـ عرضؾ شؾ في أنؾ قد قمتو، أـ ال، ؾ في أنَّ  عرض لؾ شؾّّ 

يك كال يدفع بمثمو احتماؿ السَّ  ،المعنى فقط و يؤكد جانبفإنَّ  ،"وي سي فٍ نى  ده يٍ زى  اءى جى "  :ا، بخبلؼيقينن  "دو يٍ زى 

فسبؽ لسانؾ  "،وي سي فٍ ك نى ره مٍ عى  ينً اءى جى  تقكؿ: " مقصكدؾ أفٍ  أفَّ  اضن أيٍ  فَّ ظي يى  أفٍ  لظافو  كالنسياف؛ ألفَّ 

 .(8)"وي سي فٍ نى  يده زى  يده ي زى نً اءى جى "ف فقؿ: تدفع ىذا الظَّ أف /أ – 45/، بؿ لك أردت"وي سي فٍ نى  ده يٍ زى  ينً اءى جى "  كقمت:

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1952:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (1)

 في ) ك (: قاؿ. (2)

 .  201:5ىمع اليكامع ينظر:   (3)

 في ) ب (: جكانب.  (4)

 في ) د، ق (: شبية. (5)

 ق (.ط، ] بالمجيء[ ساقط مف: )  (6)

 (: جاءني.، طفي ) ب (7)

 .221:2ؿ؛ كشرح المفصَّ 78:2ينظر: التخمير  (8)
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 .انتيى “امَ ىُ َّل كِ  فِ َّل جُ والر  ”قاؿ: 

 " إلى غير ذلؾ.وابي تى أك كً  رً اآلخً  كؿي سي رى  اآلخري ا، ك مى ىي دي حى ي أى نً اءى "الجى  فَّ أم ال أ : أقكؿ   

  أفٌ ـ، تكىُّ مقاـ  )كبل(بمقاـ التأكيد  ألفَّ  ا" بحسب المقاـ؛مى يي سي في نٍ أى  فً بلى جي بيف "الرَّ كالفرؽ بينو ك    

ا جكز في الحكـ مطمقن بأنفسيما مقاـ التٌ "، كغيره، كمقاـ التأكيد  رً اآلخً  كؿي سي رى ك  امى ىي دي حى ي أى نً اءى الجى "

 أحدىما جاء فقط، كمعنى:  ال أفَّ  " امى ىي بلى كً  ينً اءى الجى  " أفَّ  " امى ىي بلى كً  فً بلى جي الرَّ  ينً اءى جى  فمعنى: "

 أك رسكؿ أحدىما. "امى ىي ي رسكالى نً اءى الجى " يما ال أفٌ المجيء صدر عنٍ  " أفَّ  امى يي سي في نٍ أى  فً بلى جي الرَّ  ينً اءى جى "

 .انتيى “وفَ عُ مَ جْ أَ  ـْ يُ م  كُ  ـُ وْ والقَ ”قاؿ:    

ي ائالجى "  فٌ أ أك أزمنة؛ ال أك زمانيف (1)كاحد المجيء صدر عف كؿ القكـ في زماف فَّ إ أقكؿ:   

ا؛ كال " تجكزن  ـي كٍ القى  اءى جى  "، كقمت:ؿً رسً مسكؿ منزلة اللت الرٌ ؾ نزٌ لكنٌ  ،"اآلخرً  بعضً  كؿي سي ، كرى القكـً  ضي عٍ بى 

كال  ،تجكزا "ـي كٍ القى  اءى جى  ":" كقمت ينً اءى الجى  "غيرعمى  "ينً اءى الجى " لكف غمبت ، " ـٍ يي ضي عٍ بى  ائي الجى "  فَّ أ

ؾ نزلت المجيء لككنو ساقط االعتبار، كال أنَّ  " منزلة مف ال يككف منيـ؛ يائالجى  "غيرؾ نزلت أنَّ 

ف البعض بطريؽ الصادر ع فإفَّ  ،، بناء عمى المشاكرةصادر عف الكؿّْ الصادر عف البعض، منزلة ال

 .الكؿّْ  فالمشاكرة كالصادر ع

" أم: زيادة تأكيد لمشمكؿ ـٍ يً مّْ كي "  بعد ذكر "كفى عي مى أجٍ "كفائدة ، اتسامحن  " ـي كٍ القى  اءى جى "  ت:كقم   

ا نظرن ، *(2)المازني في زماف كاحد كما ذىب إليو عمى صدكر المجيء عف الكؿّْ  كال داللة كاإلحاطة
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] كاحد[ ساقط مف: ) أ، ق (. (1)

أخذ عف األخفش كالجرمي، لو مف الكتب: التصريؼ، كالديباج، كما تمحف فيو بكر بف محمد بف حبيب المازني، أحد األئمة في النحك مف أىؿ البصرة،  (2)

 .443:1؛ كمعجـ المؤلفيف 69:2؛ كاألعبلـ 216:3؛ كشذرات الذىب 463:1ق، ينظر: بغية الكعاة 247العامة، ت: 

  392:2؛ كالمساعد 1953:4ينظر: ارتشاؼ الضرب . 
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  .(1)مافو مف اجتماع المقتضى لكحدة الزَّ إلى أنَّ 

كيفرؽ  مف المذكر المؤنث (3)المثنى كالمجمكعلممفرد ك  (2)اكيدن ف تأيقعا (العيف)ك  (فسالنٌ ) أفَّ عمـ ثـ ا

في المثنى  إالَّ  ا، أك باختبلؼ الضميريف فقط،يف معن الصيغتنكعيف باختبلؼ الضميريف ك  بيف كؿّْ 

 كيدىما بيذيف المفظيف.اختبلؼ في تأ و الفإنَّ  ،المؤنثك المذكر 

  "امى يي سي في نٍ أ"ى أما " فظاىرة ك  امى اىي سى فٍ نى  "ا ، أمَّ "امى يي سي في نٍ أك أى  امى اىي سى فٍ نى  افً تى أى رٍ المى ك  فً بلى جي الرَّ  (5)نياءى جى ": (4)يقاؿ   

 .(6)ا كاحدة( نفسن لػ)كؿّْ  بس؛ ألفَّ اجتماع التثنيتيف مع أمنيـ عف المَّ  /ب – 45/ فمكراىتيـ

فَّ     صدكره عف الكاحدة  (8)تصكر (7)حكـ المؤنث فيالمثنى المذكر، ك ( لتأكيد اتى مٍ كً ( ك)بلى كً ) كا 

و ال حاجة فيو إلى التأكيد ، فإنَّ "االختصاـ" ك  صدكره عف الكاحد ربخبلؼ مالـ يتصكٌ  كالمجيء

كليس في كبلميـ إطبلؽ "؛ المتناع صدكره عف الكاحد، امً ىي بلى كً  فً بلى جي الرَّ  ـى صى تى اخٍ " ال يقاؿ:  (بلى )كً ب

رادة الجماعة، حتى يدفع بو في مثؿ االختصاـ ذلؾ االحتماؿ (9)ذكر  .(10)المثنى كا 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .80،79:2ينظر: التخمير  (1)

 في ) أ (: تككيدا. (2)

 في ) ق (: الجمكع. (3)

 في ) ب (: فقاؿ. (4)

 .جاء (: في ) أ، ب، ق (5)

 .174،173:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 224:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)

 ] حكـ[ ساقط مف: ) أ (. (7)

 ر.في ) د، ك (: يتصكٌ  (8)

 (. ، ط] ذكر[: ساقط مف: ) ب (9)

المتكمـ  امع أفٌ " صالح لمجميع، فيمكف تكىـ السٌ فً يٍ مى جي مكضع "الرَّ  فيو فائدة، كذلؾ أفٌ  ا"؛ ألفَّ مى يً يٍ مى كً  ميفً جي أحد الرٌ  تي بٍ رً قاؿ األخفش: ال يمتنع عندم: "ضى  (10)

؛ كارتشاؼ 174:3كىـ، كال يخمك مف فائدة، ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ قصد الجمع، فغمط بكضع المثنى مكضعو، فبذكر "كمييما" يزكؿ ذلؾ التٌ 

 .1949:4الضرب 
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ا ، يقع تأكيدن (كفى عي صى بٍ أى ( ك)كفى عي تى بٍ أى ( ك)كفى عي تى كٍ أى )( كأخكاتيا أعنى كفى عي مى جٍ أى )ك (بلن كً  )فَّ أ (1)اأيضن  كاعمـ

ال يقاؿ:  "دو يٍ زى " :كمثؿ"، ةى طى قٍ "، بخبلؼ "النُّ دً بٍ العى " كا أك حكمن  ،"ـً كٍ القى " كا حسن  (2)يياتجزٌ لذم أجزاء يصح 

" ال يصمح تجزئتو ال  ده يٍ زى ك" ،ء ليااجز أ" ال  ةى طى قٍ النُّ  " " ؛ألفَّ وي كمُّ  زيده  اءى جى  " كال"، ايى مَّ كي  ةى طى قٍ النُّ  تي بٍ تى كى "

 .(3)يفرؽ بيف النكعيف بالضمير (كؿّْ )كلكف في لفظة  ،اا كال حكمن حسن 

مف ذكم العمـ  (5)المذكر (4)جمعالكفي  ا(،يى مّْ )كي كفي المفرد المؤنث  (،وي مُّ )كي يقاؿ في المذكر المفرد    

(ـٍ يي مُّ )كي 
 .كفي البكاقي بالصيغة (فَّ يً مّْ )كي غيره  (7)كفي ، (6)

في  (8)"، ككذاعه مٍ جى  اءي سى كالنّْ  كفى عي مى جٍ أى  ـي كٍ القى  اءى "جى  ك "اءى عى مٍ جى  ةى يى ارً كالجى  ،عى مى جٍ أى  دى بٍ العى  تي يٍ رى تى اشٍ "  :يقاؿ    

 أخكاتيا.

 (عى تى بٍ أى )ثـ  (عى تى كٍ أى )ثـ  (عى مى جٍ أى ) أكالن ا، فأذكر ( كأخكاتو جميعن عى مى جٍ )أى باألجزاء  أف تؤكد ذا ثـ إذا أردت   

(عى مى جٍ أى )بدكف  ىمادً الترتيب أك بدكنو، أك أحى عمى  تستعمؿ مجمكع الثبلثة ، كال يجكز أفٍ (عى صى بٍ أى )ثـ 
(9)  

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] ذكر[: ساقط مف: ) ب (. (1)

 .افتراقيافي ) أ(:  (2)

 .199:5ينظر: ىمع اليكامع  (3)

 في ) أ (: جمع. (4)

 المذكريف.في ) ب، د (:  (5)

 في ) د (: ) كميـ ( مف ذكم العمـ. (6)

 ] في[: ساقط مف: ) ق (. (7)

  في ) د (: فيكذا. (8)

 كقد أجاز بعضيـ اإلتياف" بأكتع" دكف التأكيد بػ " أجمع، كمنو قكؿ الراجز: (9)

 اعى تى أكٍ  الن كٍ حى  اءي فى لٍ لذٌ ي انً مي مً حٍ ا *** تى عى ضى رٍ ا مي بيِّ صى  تي نٍ ي كي نً تى يٍ ا لى يى                            

 اعى مى جٍ ي أى كً بٍ أى  رى ىٍ الدَّ  تي مٍ مً ا ظى ا *** إذن عى بى أرٍ  نيتٍ مى بَّ قى  تي يٍ كى ا بى إذى                            

 .406:2؛ كشرح األشمكني 194:2ينظر: شرح ابف عقيؿ 
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 .*(1)(يفى عً مى جٍ ـ مجمكعيا أك بعضيا عمى )أى تقدّْ  كال أفٍ 

 .“اتُ رَ كِ الن   ايَ بِ  دُ ك  ؤَ تُ  والَ ”قاؿ:    

( يفو )حً ك ة، أك غير محدكد(2)(ةو ( ك)ليم)يكـو  كالنكرات، محدكدة  د بالتأكيد المعنكمّْ أقكؿ: أم ال يؤكٌ    

قاؿ: إلى ىذا اإلطبلؽ كالعمـك ،  حم"، كلمَّ وي ا كمَّ رن ىٍ دى  تي مٍ صي "، كال "وي مَّ ا كي من كٍ يى  تي رٍ سً "، ال يقاؿ: (3)(رو ىٍ ك)دى 

بو  ث جٌكزكا تأكيد النكرات المحدكدةحي، (5)لككفييفاا عمى النكرات بمفظ الجمع ردِّ  (4)بو كال تؤكد

 أ / – 46/ : (6)بقكلوا تمسكن 

 اعى مى جٍ ا أى من كٍ يى  ةي رى كٍ بى الٍ  تً رٌ صى  دٍ قى                       

  (7)ا [عى قى عٍ قى ا تى نى افي طى ا خي ذى ى إً تى ] حى                                        

 المؤكد لنكارتو يقتضي أفَّ  ، ىكبالمعنكمّْ  (8)الكجو في عدـ تأكيد النكرةك  ،المحدكد كالمعرفة أفَّ  مع

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ب (: أجمع. (1)

  221:2 ؿ؛ كشرح المفصَّ 84:2ينظر: التخمير.  

 .(: ليؿو  ، د، قفي ) أ (2)

 .407:2؛ كشرح األشمكني 195:2ده بالنكرة، ينظر: شرح ابف عقيؿ ألفاظ التككيد معرفة فبل يجكز أف يؤكّْ  كىذا رأم البصرييف؛ كالسبب في ذلؾ أفٌ  (3)

 د، ق، ك(. ] بو[ ساقط مف: ) أ، ب، (4)

 .195:2"،  ينظر: شرح ابف عقيؿ وي مٌ ا كي رن يٍ شى  تي مٍ ز التككيد بالنكرة المحدكدة، لحصكؿ الفائدة، نحك: " صي و جكٌ ككافقيـ ابف مالؾ في األلفية ، أم أنٌ   (5)

 البيت مف البحر ) الرجز(، كىك مجيكؿ القائؿ. (6)

 و تككف في جانبي البكره. القعقعة: تحريؾ الشيء اليابس الصمب.كجٌ الخطاؼ: حديده معٍ  المغة: صرت: صكتت. البكرة: ما يستقي عميو الماء مف البئر. 

كىمع اليكامع  ؛407:2؛ كشرح األشمكني 195:2؛ كشرح ابف عقيؿ 227:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 84:2؛ كالتخمير 25:2كىك مف شكاىد: اإلنصاؼ 

 .167:5؛ كخزانة األدب 204:5

 ) أجمعا(، كىذا مذىب الككفييف.   بد النكرة المحدكدة أكٌ  الشاىد فيو: ) يكما أجمعا(، حيث

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: )أ، ب، ج، د، ق، ك(. (7)

  في ) ب (: النكرات. (8)
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ا لتأكيد لتقكية الثابت بذكره ثانين ا يقتضي الخصكص فيتناقضاف، مع أفَّ  (1)تعريفوكالمؤكد  ،العمكـ

التأكيد  ألفَّ  ؛"ؿه جي رى  ؿه جي رى ": (2)، نحكال يردك  ،دالكجكد فبل يؤكٌ ة تعينكالنكرة غير ثابتة الكجكد، كغير م

         .(4)ثابت الكجكد ببل خفاء (3)كىكىنا لمفظ، 

                                       ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ك(: لتعريفو. (1)

 ] نحك[ ساقط مف: ) ب (.   (2)

 في ) د (: فيك. (3)

 .204:5؛ كىمع اليكامع 227:2ؿ ؛ ك شرح المفصٌ 84:2ينظر: التخمير  (4)
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 فـ] انص

 
 ــ
 
 [ح

 .(1)[“اؿٍ و مَ وذُ  ؿٌ دْ وعَ  ي  مِ اشِ وىَ  يـٌ رِ وكَ  وبٌ رُ ضْ مَ وَ  بٌ ارِ ضَ  ؿٌ جُ ي رَ نِ اءَ نحو: جَ  ،]ةُ فَ والص  ”قاؿ: 

 ،"ـه الً عى  ؿه جي رى  اءى جى  :"في "ـه الً عى " كاالسـ الداؿ عمى بعض أحكاؿ الذات، : ىي ؼالمصنّْ قاؿ  أقكؿ   

 ."العمـ"كىك  (2)رجؿعمى بعض أحكاؿ  و داؿّّ فإنَّ 

 .قيؿ: الخبر كالحاؿ كذلؾ (3)إفٍ    

اسـ لـ  اؿ عمى بعض أحكاؿ الذات، أم:ـ الدٌ ىي االسالصفة  المراد أفَّ  ؛ ألفَّ (4)ذلؾ ـال نسمّْ  :قمنا   

إلى   (6)اا ليا أك ذمن مدحن  (5)أك يفيد ،ليدؿ عمى بعض أحكاؿ الذات، كيكضحيا أك يخصصيا إالَّ يذكر 

 ا يطكؿ تعداده، كالخبر كالحاؿ ليسا كذلؾ.غير ذلؾ ممٌ 

 فٍ ال ألى ة، ثبكتيٌ  ة أك البلٌ مجيكلة التي ىي النسبة الثبكتيٌ يفيد السامع النسبة الذكره ل ا الخبر؛ فؤلفَّ أمَّ    

 عمى بعض أحكاؿ الذات كيكضحيا أك يخصصيا. يدؿٌ 

 ال ألفٍ  ؿ، أك ىيئة كقكعو عمى المفعكؿ بو،ف ىيئة صدكر الفعؿ عف الفاعو يبيٌ ا الحاؿ؛ فؤلنَّ كأمَّ   

 .(7)الذات كيكضحيايدؿ عمى بعض أحكاؿ 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب، ق، ك (. (1)

 في ) أ، د، (: الرجؿ. (2)

 في ) أ (: فإف. (3)

 ) أ (.] ذلؾ[ ساقط مف:   (4)

 يفيد.ل(:  في ) ب، ك (5)

 .171:5[، كالذـ نحك: " أعكذ با مف الشيطاف الرجيـ، ينظر: ىمع اليكامع 1] سكرة الفاتحة، اآلية  ﴾ پ پ پ پ ﴿المدح نحك قكلو تعالى:  (6)

 .232:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)
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فٍ   ـي ائً القى  ده يٍ زى ك"،ا"من ائً قى  يده زى  بى رى ضى ك" "قائـه  "زيده ، فانظر في قكلنا: (2)ما قمنا لؾ (1)شئت إيضاح كا 

ـي الً عى 
(3)." 

بعض أحكالو  عمى يدؿٌ  ألف ، ال"دو يٍ زى ثبكت القياـ لػ"  (5)امع معالسٌ  (4)" في األكؿ يفيدـي ائً قى فػ "   

 عدـ معمكميتو لو لـ يتضح بذكره . كعمى تقدير ،(6)ا" معمكـ"زيدن  كيكضحو؛ ألفَّ 

 (7)عمى بعض أحكاؿ يدؿٌ  ال ألفٍ  " حاؿ صدكر الضرب عنو؛ ده يٍ زى " عمى ىيئة  كفي الثاني ليدؿٌ    

لـ  (13)لو تو، كعمى تقدير عدـ معمكميٌ (12)السامع (11)معمكـ (10)و؛ ألنَّ (9)يكضحوك ب/  – 46/  (8")ده يٍ زى "

 ".امن ائً قى  ـى الً العى  ده يٍ زى  بى رى ضى "، ك"ـي ائً قى  ـي الً العى  ده يٍ زى " يقاؿ:  يتضح بذكره، بؿ الكاجب حينئذ أفٍ 

 و مبيـ بتعدد األكضاعألنَّ  ؛" كيكضحوده يٍ عمى بعض أحكاؿ "زى (14)ث فيدؿا ذكره في الثالمَّ كأ   
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضاح.في ) ب، ك (: اتٌ  (1)

  ] لؾ[ ساقط مف: ) ط(. (2)

 ] عالـ[ ساقط مف: ) ط(. (3)

 في ) أ، ك (: ليفيد. (4)

 ط، ك(.] مع[ ساقط مف: ) أ، ب،  (5)

 .، ط(: معمكموفي ) د  (6)

 في ) ب (: أحكالو. (7)

 ] زيد [ ساقط مف: ) ب(. (8)

 في ) ب (: يكضحيا (9)

 زيد. في ) ب (: ألفٌ  (10)

 (: معمكمو.في ) ب (11)

 (. ، ط] السامع [ ساقط مف: ) ب (12)

 ] لو[ ساقط مف: ) أ، د، ك(. (13)

 في ) ب، ك (: فميدؿ. (14)
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 .(1)توتككف مشتقة أك في قكٌ  عمى بعض أحكاؿ الذات، كجب أفٍ  كلككنيا اسما داالن 

 ."يـه رً كى " ك، "كبه ري ضٍ مى ك "" به ارً ضى " ك : األكؿك    

 "اؿو مى  كبالمكصكؼ، ك" ذي ا ة يجب اتحادىا ذاتن حكيالنَّ ( 2)الصفة العدؿ بمعنى العادؿ؛ ألفَّ  فإفَّ    

 .(4)كمنسكب إلى ىاشـ،  ؼمعرٌ بمعنى:  "،يُّ مً اشً ىى "ك ؿمتمكَّ  *(3)كأ ،ماؿو  : صاحبي بمعنى

 ة.الرجكليٌ  في و في قكة كامؿ؛ألنَّ  "ؿه جي رى " :أم "ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى " ككذا قكليـ:    

أم:  إذا أريد الكصؼ بالثاني فميس مف قبيؿ الثاني، بؿ مف قبيؿ األكؿ " جؿه رى  جؿه رى " ا قكليـ: كأمَّ    

 . "ؿاجً رى ": الثاني صفة مشتقة بمعنى ألفَّ ؛ ك (5)المشتؽ

 المشار إليو ،أم: المحسكس. " دو يٍ زى بً  تي رٍ رى مى " و بمنزلة ؛ ألنَّ " اذى ىى  دو يٍ زى بً  تي رٍ رى مى " ككذا قكليـ:    

ذا عرفت مف جنس اإلنساف عالـ،  (6)ىذا المذككرو في قكة ألنَّ  ؛"ـه الً عى ؿ جي رى الا ذى " ىى ككذا قكليـ:     كا 

فة، ىك إيضاح المكصكؼ إذا كاف معرفة  الغرض األصمي لمساؽ الصٌ  عمـ أفَّ ما سبؽ، فا

 .(7)ض أخرل ال يسع ذكرىا ىذا المختصربيا ألغرا كقد يؤتى ،كتخصيصو إذا كاف نكرة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .434:1ا، ينظر: الكتاب ا مشتقن فة اسمن كقد استضعؼ سيبكيو، مجيء الصٌ  (1)

 في ) أ، ب، د، ك( الصفتو. (2)

 .ط (: أم ي )ف (3)

 .في ىامش ) ك(: أم ىي بمعنى الصاحب 

 .178:2ينظر: شرح ابف عقيؿ (4)

 ] أم المشتؽ[ ساقط مف: ) أ، ب، ك (. (5)

 في ) د (: المذكر. (6)

 "، كلمتأكيد، نحك قكلو يفى كً سٍ المً  دو يٍ زى بً  تي رٍ رى "، كلمترحـ، نحك: " مى ؽً اسً الفى  دو يٍ زى بً  تي رٍ رى ، نحك: مى "، كلمذـٌ يـً رً الكى  دو يٍ زى بً  تي رٍ رى كيككف لممدح، نحك: مى  (7)

   ، أك لمتفصيؿ، نحك:      =يفى اصً كالعى  يفى الطائعً  هي ادى بى عً  ؽي زً رٍ يى  اى  [، أك لمتعميـ، نحك: " إفَّ 12] سكرة الحاقة، مف اآلية  ﴾ ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿تعالى: 
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 . (1)[“وُ مُ رَ ي كَ نِ بَ جَ عْ أَ  ّلً جُ رَ  تُ يْ أْ رَ ، وَ فٌ سَ حَ  وُ يُ جْ وَ  ؿٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ ،] نحو: ؿِ مَ الجُ بِ  اتُ رَ كِ الن   ؼُ وصَ وتُ ”قاؿ: 

ا، إذ الكصؼ ال تقع كصفن  (2)اإلنشائيات أم بالجمؿ الخبرية كما أشار إليو بالمثاؿ؛ ألفَّ : أقكؿ   

فو بتمؾ امع يعرّْ السٌ  امع، بناء عمى أفَّ عمى بعض أحكاؿ المكصكؼ كيكضحو لمسٌ  يدؿٌ  يجب أفٍ 

 الصفة قبؿ  

ابت اإلنشاء لككنو غير ثالمخصكص، ك  (3)بالقيد دهيأك يخصصو بناء عمى تقي المتكمـ، كبلـ   

 :(4)كقكلو،  المكصكؼ كال لتقييدهأ /  – 47/ إليضاح الكجكد ال يصمح 

 * طٍ قى  بى ئٍ الذّْ  تى يٍ أى رى  ؿٍ ىى  ؽو ذٍ مى كا بً اءي * جى                  

وتً قى رٍ كي عنده ىذا القكؿ لً  كؿو قي ( مى ؽو ذٍ مى بً  ):، أم(5)عمى إضمار القكؿ   
اره مى و سى ؛ ألنَّ ( 6)

(7). 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ كىمع اليكامع 109:2؛ كشرح التصريح 178:2، ينظر كشرح ابف عقيؿ ةو يرى ثً أك كى  ةو يمى مً قى  ةو قى دى صى بً  ؽٍ دَّ صى "، أك لئلبياـ، نحك: تى ي  بً رى كعى  ي  مً جى عٍ أى  فً يٍ مى جي رى بً  تي رٍ رى مى = 

172:5. 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب، ق (. (1)

 في ) ك (: اإلنشائية. (2)

 ] بالقيد [ ساقط مف: ) أ (. (3)

 .304:2لمعجاج بف رؤبة، مذككر في ممحؽ ديكانو البيت مف البحر: ) الرجز(، كىك  (4)

 المغة: المذؽ: المبف المخمكط بالماء.

؛ 185:2؛ كشرح ابف عقيؿ 263:1؛ كلساف العرب، مادة ) ـ .ذ . ؽ(؛ كمغني المبيب 240:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 111:1كىك مف شكاىد: اإلنصاؼ 

 .96،95:2؛ كخزانة األدب  174:5كىمع اليكامع 

قكلو: " بمذؽ ىؿ رأيت الذئب "، حيث جاء ظاىر الجممة االستفيامية ككأنو نعت لمنكرة " مذؽ"، كفي الحقيقة ىي مقكؿ قكؿ محذكؼ، الشاىد فيو 

 كالتقدير: "جاؤكا بمذؽ مقكؿ فيو: ىؿ رأيت الذئب قط "

 .174:5؛ كىمع اليكامع 241:2لمفصؿ، البف يعيش ؛ ك شرح ا93،92:2"، ينظر: التخميروٍ مى قٍ أخبر ثى  رداء: " كجدت الناسى كنظير ذلؾ قكؿ أبي الدٌ  (5)

 أم لكف كمكف الرماد، ينظر: لساف العرب مادة) ك. ر . ؽ(. (6)

 ينظر: لساف العرب مادة) س . ـ . ر(. أم المبف الرقيؽ، (7)
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نَّ   ا ا كتنكيرن طابؽ بينيما تعريفن التَّ  لكجكب صاؼ المعرفة بيا؛ؼ النكرات المتناع اتّْ تكصما قاؿ: ك كا 

           :(1)كقكلو   

 ينً بُّ سي يى  يـً مئً ى الٌ مى عى  رُّ مي أى  دٍ قى لى كى                  

  يينً نً عٍ  يى الى  تي مٍ قي  تى مَّ ثي  تي يٍ ضى مى فى                                         

 حؽُّ الك ـ زائدة في المكصكؼ، صفة، كالبٌل  (3)ىكال صفة، كقيؿ:  (2)ئيـمف المٌ  حاؿو  ي(نً بُّ سي يى ) قيؿ:   

 لمعيد الذىني. (البلـ)صفة ك و أنَّ 

لئيـ عمى  ا بعد زمافو زمانن  كالكقار، فيقكؿ: كلقد أمرٌ  ،باإلناءةيصؼ نفسو  القائؿ فؤلفَّ  ؛ا األكؿمَّ أ   

 االلتفات إليو طيش   بعدىا؛ ألفَّ كال إليو ال حاؿ السبّْ  فتتلال أ ،ا بعد سبو يسبني سبن  (4)اـيمف المّْ 

 ال الحالية. "ةالكصفيَّ "سخافة، فالمناسب ليذا الغرض ىك ك 

 رد ما مف أفراد الحقيقة المعمكمة  منو إلى ف (5)المعيكد الذىني، لككف القصد فؤلفَّ ؛ ا الثانيمَّ كأ   

إلييا بدكف ضركرة تدعك فبل يصار  ، كالزيادة خبلؼ األصؿ،صاؼ النكرة بياصؼ بالجمؿ اتٌ يتٌ 

 إلييا.

ذا اتٌ ة أيضن الحكميٌ ىك النكرة الحقيقية ك  ،فالمراد بالنكرة في ىذا المقاـ     الحقيقية  (7)نكرةبال (6)صؼا، كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 199سبؽ تخريجو  (1)

 ] حاؿ مف المئيـ[ ساقط مف: ) ط(. (2)

 في ) ط (: ىي. (3)

 اـ[ ساقط مف: ) ب (.الميمف ] (4)

 ) ط(: المقصكد. في (5)

 صفت.في ) ق (: اتَّ  (6)

 في ) ق، ك (:النكرة. (7)
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  (2)]أم: إلى كجكب الذكر[ إلى النكرة؛ لمربط كما أشار إليو (1)كجب الذكر منيا ،ة بالجمؿأك الحكميٌ 

  بالمثاؿ.

ا كقع ( لمَّ كالن سي )رى  فَّ فكجيو أ (3)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿ قكلو تعالى:ا كأمَّ    

 اشتماؿ ضركرة  (5)﴾ک ک ک  ﴿ صافو بقكلواتّْ  (4)و متكمـ، فيصحصار كأنَّ ا عف المتكمـ خبرن 

  .(6)ىذه الجممة عمى ضمير المتكمـ

فْ وِ ابِ رَ عْ ي إِ فِ  وؼَ صُ وْ المَ  ؽُ افِ وَ تُ  ةُ فَ الص  وَ  ”قاؿ:    ، هِ يرِ كِ نْ تَ ، وَ وِ يفِ رِ عْ تَ ، وَ وِ عِ مْ جَ ، وَ وِ تِ يَ نِ ثْ ، وتَ هِ ادِ رَ ،] وا 

 .(7)[“وِ يثِ نِ أْ تَ وَ  هِ يرِ كِ ذْ تَ وَ 

 (8)أم:/ ب – 47/ أم الصفة التي ىي فعؿ المكصكؼ كحالو، يجب مكافقتيا لو في إعرابو أقكؿ:   

فٍ  ا فرفعو رفعن  (10)كاف ، إفٍ (9)في إعراب المكصكؼ فٍ ، ك ا فنصبو نصبن  ،كا  ، كفي إفراده كتثنيتو ا فجر  جرن  ا 

 .كىكذا فرد المكصكؼ أفردت الصفةأي  (11)ا، أم: إفٍ كجمعو أيضن 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) د، ط (: فييا. (1)

 ق (.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (2)

 .61،60سكرة األعراؼ، مف اآليتيف  (3)

 .ب (: فصحٌ في )  (4)

 .61سكرة األعراؼ، مف اآلية (5)

 .242،241:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق، ك (. (7)

 ك (. ط، ] في إعرابو أم[ ساقط مف: )  (8)

 ك (: مكصكفيا. ط، في ) د، (9)

 ك (.ط، ] كاف[ ساقط مف: )  (10)

 في ) ب (: في. (11)
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كاف المكصكؼ معرفة كانت الصفة  أم: إفٍ  ،كتأنيثو ، كتذكيرهكتنكيره (2)المكصكؼ (1)في تعريؼك 

،اإلعراب الثبلثة،  جمكع األمكر التي يعتبر فييا مكافقة الصفة لممكصكؼ عشرةم، كىكذا ف(3)كذلؾ

المكجكد منيا في المكصكؼ كالصفة ، كالتعريؼ كالتنكير، كالتذكير كالتأنيث، ك (4)كاإلفراد، كمقاببله

ككاحد مف اإلفراد ك مقابميو، ككاحد مف إلعراب الثبلثة، منيا مف ا (5)، كاحدعند التكافؽ أربعة

، لنصب كالجرّْ ا ،ط ستة، فالسكاق(6)رمرفكع مفرد منٌكر مذكٌ  "امى ىي بلى كً  ـه الً عى  رجؿه  "، نحك:المتقابميف

ذا قيؿ: "امن الً عى "فالكاجب  "بلن جي رى "قيؿ:  (7)التأنيث كىكذا، إذا، ك التعريؼ اإلفراد ك كمقاببلن   "ؿو جي رى بً "، كا 

 ".ـي الً العى "فالكاجب  "ؿي جي الرَّ "، ك إذا قيؿ: "ـو الً عى "فالكاجب 

ذا قيؿك     ذا قيؿ: "فً يٍ مى الى العى " أك" افً مى الً العى "فالكاجب  "فً يٍ مى جي الرَّ "أك  "فً بلى جي الرَّ : "ا   " "اؿه جى رً "أك  "اؿي جى الرّْ "، كا 

 كىكذا. "كفى مي الى عى " أك "كفى مي الى فالعى 

نَّ  ،أربعة منيا (8)جزئي فالمكجكد في كؿّْ     ما كجب مطابقة الصفة التي ىي فعؿ كالسكاقط ستة، كا 

ع ا في اإلعراب؛ فؤلفَّ مَّ اه في األمكر المذككرة. إالمكصكؼ إيَّ     (10)ابعك التٌ  (9)رابالصفة مف التكابع كا 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) د (: تعريفو. (1)

 ] المكصكؼ[ ساقط مف: ) د (. (2)

 في ) ط (: معرفة. (3)

 ع.في ىامش ) ب، د (: التثنية كالجم (4)

 في ) ق (: كاحدىا. (5)

 .244:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 95:2ينظر: التخمير  (6)

 .في ) أ، ق، ك (: إف (7)

 في ) ب (: حزء. (8)

 في ) ط (: فأعرابيا. (9)

 . كىك ساقط مف: ) ط(.(: التابع، قفي )أ (10)
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 (2)مف يا ىي المكصكؼ في الحقيقة، فمك خالفتو في أحدا في غيره؛ فؤلنَّ مَّ ، كا  (1)مثؿ إعراب متبكعو

يء الكاحد كاحد كاثنيف، يككف الش لـز أفٍ  ،"افً مى الً عى  ؿه جي "رى  لك قيؿ: خالفت نفسيا، مثبلن األمكر الباقية ل

 ا.ا كمؤنتن لكاحد مذكرن ايككف الشيء  "، لـز أفٍ ـه الً عى  ةه أى رى امٍ "ك أ/ – 48/ " ةه مى الً عى  ؿه جي رى كلك قيؿ: "

ا كغير معيف، " معينن ينً اءى الجى "يككف  ،لـز أفٍ " ـي الً العى  ؿي جي رى " أك"  ـي الً عى  ؿي جي الرَّ  (3)ينً اءى "جى  :ككذا لك قيؿ   

 .(4)البطبلف بديييٌ  الكؿُّ ك 

 التنكير ىك الثاني ىك التعريؼ، كحؽُّ  األكؿ حؽَّ  مع أفَّ  ،ا: المبتدأ كالخبر متحداف ذاتن   (5)فإف قيؿ   

 .ما ذكرتو في المكصكؼ كالصفة بعينو (6)افييمفميـز 

 في تغاير ، كال شؾٌ المفيكـكمف الخبر إلى  الذاتالقصد مف المبتدأ إلى  بينيما فرؽ، فإفَّ قمت:    

، فجاز تغايرىما  كمييما  (8)القصد مف بخبلؼ المكصكؼ كالصفة، فإفَّ  (7)اكتنكيرن  اتعريفن الذات كالمفيـك

ـه ائً قى  ـي الً عى الٍ  ده يٍ زى  "الذات نحك:ا إلى مَّ إ
 ."حه الً صى  ؿه جي رى  ده يٍ زى  "نحك:إلى المفيكـ فقط  ، أك"(9)

 فٍ ، كا  (10)ا ذكرمى التنكير لً غاير بحسب التعريؼ ك ت يينافي التٌ فاتحاد الذا ،الذاتقصد منيما إلى  فإفٍ    
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: مكصكفو. (1)

 ] مف[ ساقط مف: ) أ (. (2)

 ك (: جاء. ط، في ) د، (3)

 .421:2ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ ؛ 245:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 (: قمت. ، طفي ) ب، د (5)

 في ) أ، ق (: ىنا (6)

 ك] تنكيرا[ ساقط مف: ) ط(. (: تنكيرا ك تعريفا . في ) أ (7)

 .في ) أ، ب، ق (: في (8)

 ] قائـ[ ساقط مف: ) ط (. (9)

 في ىامش ) ب، ك (: كىك امتناع مخالفة الشيء نفسو. (10)
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فٍ المفيكـقصد منيما إلى  ة لو كف أحدىما تابع لآلخر، كتتمَّ ل (1)ذاتا حدايتٌ  لـٍ  ، فالمفيكماف كا 

فٍ ده، فبل يحسف مخالفتو لو بخبلؼ خبر المبتدأ، فإنَّ يلتقي (2)مسكؽك  الخبر  أفَّ  ا إالَّ حدا ذاتن اتٌ  يما كا 

ا تعريفن  (3)أحدىما لآلخر، فجاز اختبلفيما غير تابعو  ،منيما ركف عمى حدة ممبتدأ، بؿ كؿّْ ة لليس تتمَّ 

 .(4)اكتنكيرن 

" هُ اءُ نَ فَ  بٍ حْ رَ " و "هُ ارُ جَ  يعٍ نِ مَ  ؿٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ "نحو:  وِ بِ ب  سَ مُ  فْ مِ  وَ ا ىُ مَ  ؿِ عْ فِ بِ  ]ءُ يْ الش   ؼُ وصَ يُ و ”قاؿ: 

 .(5)[“"وُ امُ د  خُ  بٍ د  ؤَ مُ "و

كما يكصؼ المكصكؼ بفعمو، كبما يصدر عنو كذلؾ، يكصؼ بفعؿ ما ىك مف ك  :أم أقكؿ:   

ر مف سببو، أم: مف سبب ذلؾ الشيء اآلخ يكصؼ بفعؿ شيء آخر ىك، أم:و، أم: سبب

ؽ " أم: ال تعمُّ كره مٍ عى " ك" ده يٍ زى " ال سبب بيف  :يقاؿ ،ؽالسبب بمعنى التعمُّ  قاتو؛ ألفَّ عمّْ متالمكصكؼ ك 

 .(6)بينيما

يككف  ء آخر، بشرط أفٍ شي (7)و يكصؼ المكصكؼ بفعؿحاصؿ ىذا الكبلـ، أنَّ ك  ب / – 48/  

 الشيء اآلخر كفعؿ و حينئذ يككف فعؿ ألنَّ  ؛ا إلى ضميرهؽ المكصكؼ مضافن اآلخر متعمّْ  (8)الشيء

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ذاتا[ ساقط مف: ) أ، ب، د، ق، ك(. (1)

 ؽ.في ) ق (: سكٌ  (2)

 في ) ط (: اختبلؼ أحدىما. (3)

 .306:2ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (5)

 .244:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 96:2ينظر:  التخمير  (6)

 .و(: بفعم في ) أ، ب، د (7)

 ق، ك (: ذلؾ.ط، في )  (8)
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صؼ ف المكصكؼ ال يتٌ ا عو لككنو أجنبين ما إذا لـ يكف متعمقة، فإنَّ  بخبلؼ،  المكصكؼ نفسو

 بصفتو. (1)المكصكؼ

، "ابً الغى  كدى سي أي  م  كً قى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى  ":فبل يقاؿ، (3)تو منزلة صفة المكصكؼ بعينوصف (2)ؿكال ينزَّ    

 ،" وي امي دَّ خي  بو دَّ ؤى مي  ك" ،أم: كاسع جانب بيتو" هي ءي انى فى  بو حٍ رى " ك "، هي اري جى  يعو نً مى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى :" مى بؿ يقاؿ

فٍ  (5)(بيالتأد)ك (4)(الكسعة)ك (فالمنع) ا أضيفت ىؤالء لكف لمَّ  ،كالفناء كالخداـ لمجارّْ  كانت أفعاالن  كا 

 (6)"ؿي جي الرَّ "صؼ ، فكما يتَّ "ؿه جي رى " كنزلت صفاتيا منزلة صفة ،لو"، صارت متعمقات ؿه جي رى  "ضميرإلى 

أك  (7)قائـ بو، كتكضحومعنى تدؿ عمى  صفة نفسو أفَّ  صؼ بتمؾ الصفات، إالَّ سو يتَّ بصفة نف

 ك"" هي اري جى  يعً نً المى  يدو زى بً  تي رٍ رى مى  "نحك:التكضيح أك التخصيص،  كىذه ال تفيد إالَّ ا، أيضن  (8)صوتخصّْ 

يا تدؿ ظر إلى أنَّ كبالنٌ ا قبميا، أك التخصيص صفة لمى ظر إلى التكضيح فيي بالنٌ  ،"هي اري جى  يعو نً مى  ؿو جي رى بً 

 .(9)بعدىا بما بعدىا صفة لما "ـه ائً قى "عمى معنى 

 كيدؿ عمى قياـ المنع  ،(الرجؿ) صي صّْ خى تي  "،هي اري جى  يعو نً مى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى في :" (منيعو )أال ترل أف    

  في اإلعراب،  كالتعريؼ، كالتنكير  ا لممكصكؼ المفظيمكجب مطابقتيبالجار فمرعاية األمريف 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] المكصكؼ[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 في ) د، ق (: يتنزؿ. (2)

 ب، ق (: بنفسو.في ) أ،  (3)

 في ) ك (: السعة. (4)

 في ) ق (: التأدب. (5)

 في) د، ق(: رجؿ. (6)

 في ) أ، ب (: تكضيحو. (7)

 في ) أ، ب (: تخصيصو. (8)
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الذم ىك ما بعدىا، فجعمت فييا  كصكؼ المعنكمٌ كأعتبر حاليا في الخمسة الباقية، بالنظر إلى الم

 49/تذكيرىا  (2)كجبأف (1)فاعؿ ليا ما بعدىا كالفعؿ مع الفاعؿ الظاىر؛ ألفَّ  بالنظر إلى ما بعدىا

 تي رٍ رى مى " نحك: ا، ا حقيقين كاف مؤنثن  كتأنيثيا أفٍ  ،"هي اري جى  يعه نً مي  "نحك:ا، كاف ما بعدىا مذكرن  إفٍ  أ / –

 (3)".وي تي يى ارً جى  ةو نى سى حى  جؿو رى بً 

 "وي ني يٍ عى  فو سى حى  أك وي ني يٍ عى  ةو نى سى حى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى  : "نحكا غير حقيقي، كاف مؤنثن  فٍ كاختير تأنيثيا إ   

افه مى مٍ غً  كفى دي عى قٍ يى  :"و ليس مثؿ؛ ألنَّ "واني مى مٍ غً  كده عي قي  "جاز، و"وي انى مى مٍ غً  ده اعً قى  فى سي حى ك"
 " صكرة.(4)

ـى قى " ؼ كضعَّ     وي اني مى مٍ غى  كفى دي عً قٍ يى "مثؿ:  " كفى دي اعً قى  " (5)ألفَّ  ؛"وي اني مى مٍ غى  كفى دي اعً قى  ؿه جي رى  ا
ا امتنع ، فممَّ " (6)

ف"،  كفى دي عً قٍ يى " و مثؿ:؛ ألنَّ " وي اني مى مٍ غى  كفى دي اعً قى  "ؼ ضعٌ  ،" المتناع تعدد الفاعؿوي انى مى مٍ غً   كفى دي عً قٍ يى " لـ  (7)كا 

 .(8)الكاك فيو حرؼ ال ضمير فاعؿ تعدد  الفاعؿ؛ ألفَّ  يمـز منو 

                                         ***** 
 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ق (: بيا. (1)

 في ) ب (: كأكجب. (2)

 .1910:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (3)

 ] غمماف[ ساقط مف: ) ق، ك (. (4)

 ك (: إف.في )  (5)

 ق، ك( [ ساقط مف: ) أ، ب، د،وي اني مى مٍ غى ] (6)

 . (: ألفٌ  ب، د أ،في ) (7)

 .246،245:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 97:2ينظر: التخمير  (8)
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 ] انث
 
 ذ

 
 [ل

 ضِ عْ البَ  ؿُ دَ ، وبَ اؾَ خَ ا أَ دً يْ زَ  تُ يْ أَ رَ ، نحو: ؿ  ف الكُ مِ  ؿ  الكُ  ؿُ دَ ، بَ بٍ رُ ضْ أَ  ةِ عَ بَ رْ ى أَ مَ عَ  ىوَ ]وَ  ؿُ دَ البَ وَ ”قاؿ: 

 تُ رْ رَ مَ ، نحو: طِ مَ الغَ  ؿُ دَ ، وبَ وُ بُ وْ ثَ  دٌ يْ زَ  بَ مِ سُ  نحو: اؿِ مَ تِ االشْ  ؿِ دَ وبَ ]،وُ سَ أْ ا رَ دً يْ زَ  تُ بْ رِ نحو: ضَ ، ؿ  الكُ  فمِ 

 .(2)[(1)[“ارٍ مَ حِ  ؿٍ جُ رَ بِ 

ساط لذكره، أك لـ منو كالبكىك تابع مقصكد بما نسب إلى المتبكع دكنو، سكاء كاف المبدؿ : أقكؿ   

ا في غيره فالمبدؿ منو مَّ ا، كا  غمطن  لككنو (3)المبدؿ منو ال يككف كالبساط لذكره فإفَّ  ،يكف كبدؿ الغمط

 .(4)كالبساط لذكر البدؿ

ؾ إذا ترل أنَّ  رير لمحكـ، أالى البدؿ بعد البساط، تفصيؿ بعد اإلجماؿ، كتك (5)ثـ الفائدة في ذكر   

 تي بٍ رى ضى " ؾ قمت: المخاطب، فكأنَّ  و أخالمضركب بأنَّ  (6)"، فقد فصمتاؾى خى ا أى زيدن  تي بٍ رى ضى "قمت: 

كابع، كبقكلنا دكنو خرج إلى المتبكع غير المعطكؼ مف الت (7)بى سً ني فخرج بقكلنا مقصكد بما " خاؾى أى 

ة أك اإلسناديٌ و مقصكد بالنسبة ا، بخبلؼ البدؿ فإنَّ مقصكد بالنسبة أيضن  (8)متبكعو ألفَّ المعطكؼ؛ 

 :كالمبدؿ منو تمييد لذكره كىك عمى أربع أضرب بمكجب االستقراءة، يقاعيٌ اإل

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 المعككفيف ساقط مف: ) د (. ما بيف (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (2)

 (.، ط] لذكره [ ساقط مف: ) ب، د (3)

 .212:5ينظر: ىمع اليكامع   (4)

 في ) د (: لذكر. (5)

 في ) أ (: جعمت. (6)

 في ) ط (: بالنسبة. (7)

 و متبكع.في ) ب (: ألنٌ  (8)
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"  /  اؾى خى ا أى زيدن  تي يٍ أى ى المبدؿ منو نحك: " رى مسمٌ اه مسمٌ  (2)(: كىك بدؿ ؿّْ ف الكي مً  ؿّْ الكي  ؿي دى ) بى  (1)]األكؿ[

 " بعينو.ده يٍ ى "زى ى األخ مسمٌ مسمٌ  فإفّْ  ب / – 49

ككركد األكؿ  ،( مقصكد بالذات(3)ؿّْ ف الكي مً  ؿّْ الكي  ؿي دى )بى  ىك أفَّ  ،كالفرؽ بينو كبيف عطؼ البياف   

ح أمر ضّْ كى يي  إلى متبكعو ككركده؛ ألجؿ أفٍ  (4)دالقص فإفَّ  عطؼ البيافبخبلؼ  كالبساط لذكره

 .(5)متبكعو

 "زيدو  " (6)، جرّْ "دو يٍ زى  ؿً جي الرٌ  بي ارً الضَّ العامؿ ال يجكز، في مثؿ:" ـ تكرير البدؿ لككنو في حك كأفَّ    

ه عمى رُّ جى  كيجكز ،(7)" كىك ممتنعدو يٍ زى  بي ارً الضَّ " و حينئذ يككف في قكة ؛ ألنَّ "ؿً جي الرَّ "عمى اإلبداؿ مف 

المخاطب،  أخي  (8)تعدد فإفَّ  "دو يٍ زى  يؾى خً أى بً  تي رٍ رى مى "إذا قيؿ:  وبأنَّ  اقد يفرؽ أيضن ك ، ؿً جي ا لمرَّ يككف بيانن  أفٍ 

فٍ  ألفَّ عطؼ بياف  "زيدو "ف المقاـ  ألفَّ  ؛لـ يتعدد فيك بدؿ المقاـ حينئذ مقاـ اإليضاح كالتبييف، كا 

 .(9)حينئذ ليس مقاـ اإليضاح

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 زيادة مف المحقؽ. (1)

 في ) أ، ب، ق (: ما. (2)

 في ) أ ، د، ك(: المقصكد. (3)

 ] مف الكؿ[ ساقط مف: ) ب، ق (. (4)

 في ) ب(: بجر (5)

 في ) د، ق، ك (: المتبكع. (6)

ة أف تعرب عطؼ بياف؛ ألف البدؿ عمى نيٌ  السـ محمى بأؿ فقط، ك" زيد" عمـ فبل يجكز إالٌ  اسـ الفاعؿ المحمى بػأؿ ال يضاؼ إالٌ  كىك ممتنع؛ ألفٌ  (7)

 .204:2تكرار العامؿ كما ذكر، ينظر: شرح ابف عقيؿ 

 في ) ق (: تعداد. (8)

عامؿ  العامؿ فيو ىك العامؿ في المبدؿ منو، كليس عمى نية تكرار العامؿ، كىك ظاىر كبلـ سيبكيو، أفٌ  كمنيـ المبرد إلى أفٌ ذىب بعض النحكييف،  (9)

= البدؿ ىك عامؿ المبدؿ منو، حيث قاؿ: ىذا باب مف الفعؿ يستعمؿ في االسـ ثـ يبدؿ مكاف ذلؾ االسـ اسـ آخر فيعمؿ فيو كما عمؿ في األكؿ
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ا منو، عضكن نو، سكاء كاف ى المبدؿ ماه بعض مسمَّ سمٌ م  ىك بدؿك (: ؿّْ ف الكي مً  ضً عٍ البى  ؿي دى بى ) كالثاني

قكـى ال رأيتي "نحك:  "، أك لـ يكف،وي سى أٍ ا رى زيدن  تي بٍ رى نحك: " ضى 
 ـٍ يي نٍ ا مً اسن أك نى  ـٍ يي ثي مي ثي يـ أك مَّ أقى ـ أك ىي رى أكثى  (1)

" ـٍ يي نٍ مً  فً يٍ دى رٍ ا أك فى دن رٍ أك فى 
(2).  

فبقيد  ،ةالذم بينو كبيف المبدؿ منو مبلبسة بغير الكمية كالبعضيٌ كىك (: اؿً مى تً االشٍ  ؿً دى بى ) كالثالث    

 بى مً سي "نحك: البعض، ك  بدؿ الكؿّْ  (4)ة خرجة كالبعضيٌ بدؿ الغمط، كبقيد غير الكميٌ  (3)جالمبلبسة يخر 

 ة .ة كالممبكسيٌ بينيما مبلبسة البلبسيٌ كال بعضو، لكف  "زيدو " ليس كؿٌ  "الثكب" فإفَّ  ،"وبي كٍ ثى  ده يٍ زى 

، فأينما كجدت (7)ةالبعضيٌ ة ك مبلبسة بغير الكميٌ  (6)مدار ىذا البدؿ (5)ا كاف مراد ىذا الكبلـكلمَّ    

 ا لذكرهيككف المبدؿ منو متقاضين  فٍ ، لكف بشرط أكمكضعو (9)ة ىذا البدؿ، فذاؾ مظنٌ (8)بسةتمؾ المبل

ىـ العتياد ا، كذلؾكيككف ىك، بحيث إذا لـ يذكر يبقى المخاطب منتظرن  عميو قبؿ ذكره إجماالن  كداالن 

 .(10)وي اسى بى لً  بى مى سى  " بأفٍ  زيد"  أ / – 50/ عمى اسناد السمب إلى

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ 222:1ا شخصو"، ينظر: الكتاب دى بٍ عى  تي يٍ أى ا منيـ "، ك" رى بني عمؾ ناسن  تي يٍ أى يـ،  ك" رى يٍ مثى ثي  دو يٍ بني زى  تي يٍ أى " ك"  رى ـي ىى رى ثى كٍ أى  ؾى مى كٍ قى  تي يٍ أى كذلؾ قكلؾ: " رى =  

 .1961:4؛ كارتشاؼ الضرب 217:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 295:4كالمقتضب 

 في ) ب، ج، ق، ك(: قكمؾ.  كىك ساقط مف: ) ط(. (1)

 .1966:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 في ) ط (: خرج. (3)

 ] خرج [ ساقط مف: ) ق (. (4)

 مراد ىذا الكبلـ[ زيادة في:) د ( . ] (5)

 (: الباب.   ، طفي ) ب (6)

 في ) د (: البعضية كالكمية. (7)

 ] المبلبسة[ ساقط مف: ) ك (. (8)

 .260،259:2ؿ ينظر: شرح المفصه  (9)

 في ) ب، ط (: الباب.   (10)
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منو ال المبدؿ  ألفَّ ا؛ غمطن  "ده يٍ زى "كاف ذكر   بدؿ غمط، إذا "فالغبلـ" ،"وي مي بلى غي  ده يٍ ي زى نً بى جى عٍ أى " فإذا قيؿ: 

" يده زى "إلى ـ ما اعتادكا عمى إسناد اإلعجاب يألنَّ  ؛قبؿ ذكره كال يدؿ عميو اجماالن  ،ذكره يتقاضى

   بخبلؼ: " هي ادي كى أك سى  وي كلي و أك طي ني سٍ حي  كٍ أى  هي اري دى  كٍ أى  وي مي مٍ عً  ده يٍ ي زى نً بى جى عٍ أى  "بخبلؼ: ،بإعجاب غبلمو

 "وً نً سٍ حي ك" " وً مً مٍ عً "إعجاب ب "دو يٍ زى "إلى ف عمى إسناد اإلعجاب دك كٌ يـ متعألنَّ  ؛"وً كً مى فى  رً مى ى القى لى إً  تي رٍ ظى نى "

 (اؿً مى تً االشٍ  ؿي دى بى )ظر عمى القمر بنظرىـ إلى فمكو، فيك، كعمى إيقاع النٌ "هً ادً كى سى "ك  "وً كلً طي "ك  "هً ارً دى "ك 

 *.(1)عمى ما كىـ (ضً عٍ ف البى مً  ؿّْ الكي  ؿي دى بى )ال 

 ؛(3)عمى قراءة التنكيف (2)﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: تعالىقكلو  ككذا   

ظر تين" بزينة " زينا السماءبحيث إذا قيؿ:  ،سناد كتزييف الككاكب إلى زينتياالعادة عمى إ (4)لجرم

 يـأنَّ  ثـكؼ مف الصفة، ؿ المكص( مف قسـ إبدااؿمى تً االشٍ  ؿً دى بى المخاطب إلى ذكر الككاكب، فيك)

 ا:  ( كجكىن اؿً مى تً االشٍ  ؿً دى بى )بذكركا في كجو تسمية ىذا البدؿ 

 " عمى عممو.دو يٍ زى كاشتماؿ " ،: الشتماؿ المبدؿ منو عمى البدؿ(5)بعضيـ قاؿ   

 ".دو يٍ مبدؿ منو، كاشتماؿ الثكب عمى "زى الشتماؿ البدؿ عمى ال: (6)كمنيـ مف قاؿ   

 ،"وي ني سٍ حي  ده يٍ ي زى نً بى جى عٍ أى  "ألنو إذا قيؿ: ؛نسبة الحكـ إليوالشتماؿ الكبلـ عمى : (7)كمنيـ مف قاؿ   
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] عمى ما كىـ [ ساقط مف: ) ب (. (1)

  1966:4؛ كارتشاؼ الضرب 260:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 116:2ينظر: التخمير. 

 .7، 6 سكرة الصافات، مف اآليتيف (2)

 .228:5؛ كمعجـ القراءات القرآنية 338:7كىي قراءة أبك عمرك، كعاصـ، كشعبة، كابف األعمش، كمسركؽ بف األجدع، كطمحة؛ ينظر:البحر المحيط  (3)

 في ) ق (: بجرم (4)

 .194:2؛ كشرح التصريح 436:2؛ كالمساعد 385:2؛ كشرح الرضي عمى الكافية 165:1كالسيرافي، كابف الباذش، ينظر: المقتضبكىك قكؿ المبرد،  (5)

 .436:2؛ كالمساعد 1968:4؛ كارتشاؼ الضرب 934:2كىك قكؿ الفارسي في أحد قكليو، كالرماني في أحد قكليو، كخطاب الماردم، ينظر: المقتصد  (6)

 .427:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  كىك قكؿ ابف الحاجب، (7)
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اشتماؿ داللة ال  ىك األكؿ، لكفَّ  الحؽُّ ك ، (1)عمى نسبة اإلعجاب إلى الحسف كاف ىذا الكبلـ مشتمبلن 

 .(3)عمى المظركؼ، كما أشرنا إليو (2)ظرؼاشتماؿ ال

 فٍ أراد أى  ،"ارو مى حً  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى "مى نحك: غمط بغيره،  فٍ يقصد إليو بعد أى  كىك أفٍ  (:طً مى الغى  ؿي دى بى ) الرابع   

"ارو مى حً بً "ثـ تداركو فعمد إلى المقصكد فقاؿ:   "ؿو جي رى بً "قاؿ:  فٍ " فسبقو لسانو، إلى أى ارو مى حً بً " :يقكؿ
(4) 

غير صادر  (5)ىكالغمط ك مف فيك بدؿ  ،"ارو مى حً بً  تي رٍ رى مى  ؿٍ بى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى ا مى مى عمى معنى:"/ب – 50/

 .(6)ال يقع في أفصح الكبلـ لغمط غير صادر عف رؤية كفطانة،مف ا كلككنو بدالن عف رؤية كفطانة،

 وفَ كُ تَ  فْ أَ  ،ةِ لَ دَ بْ المُ  ةِ رَ كِ الن   فيِ  رطُ تَ شْ يَ وَ . سِ كْ ى العَ مَ عَ وَ ، ةِ فَ رِ عْ المَ  فَ ]مِ  ةُ رَ كِ ن  ال ؿُ دَ بْ وتُ ”قاؿ:    

 (9)[(8)[(7)﴾ ې ې ې ى ى  ﴿كقولو تعالى: ].“ةً وفَ صُ وْ مَ 

 صاؼبداؿ النكرة مف المعرفة باالتٌ عف اآلخر؛ الشتراط إ (10)ض إلبداؿ أحد المتقابميفعرٌ ت: أقكؿ   

 ا إلبداؿض أيضن كتعرٌ  ،ض لوو عمى اشتراط إبداؿ النكرة مف المعرفة، تعرٌ ينبّْ  ا أراد أفٍ و لمٌ يعني: أنَّ 

 المعرفة عف النكرة؛ لككنو عكسو. 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .214:5ينظر: ىمع اليكامع  (1)

  .في) ق، ك (: ظرؼو  (2)

 عميو. ا لذكره كداالن يككف المبدؿ منو متقاضين  في ىامش ) ب، ك( : كىك بقكلو: بشرط أفٍ  (3)

 في ) ب، ط (: بحمار. (4)

 ق(. ط ، ] ىك [ ساقط مف: ) أ، د، (5)

 نظميا ، ينظر: كىذا القسـ أتبتو سيبكيو كغيره، كأنكره قـك كمنيـ المبرد، كخطاب الماردم حيث قاؿ: أف بدؿ الغمط ال يكجد في كبلـ العرب ال نثرىا كال (6)

 .215:5؛ كىمع اليكامع 434:2؛ كالمساعد 1970:4؛ كارتشاؼ الضرب 297:4ك  166:1تضب ؛ كالمق439:1الكتاب

 .17، 16 سكرة العمؽ، اآليتاف (7)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب، د(. (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (9)

 في ىامش) ب (: المعرفة كالنكرة. (10)
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مَّ  بداؿ النكرة ك  ،(1)مف المعرفةا إبداؿ المعرفة كا  عرض ليا لعدـ اشتراطيما ، فمـ يت(2)مف النكرةا 

 ـ عدـ الجكاز.ا لتكىٌ اآلخر، دفعن ف عف يقاؿ: تعرض إلبداؿ أحد المتقابميٍ  و يمكف أفٍ أنَّ بشيء، مع 

بداؿ النك ،(3)ا إبداؿ المعرفة مف المعرفةمَّ كا      لحصكؿ  فبل ريب في جكازىما؛ (4)رة مف النكرةكا 

ا لتكىـ عدـ الجكاز بناء عمى عدـ ا، فبل حاجة إلى ذكرىما دفعن ا كتنكيرن بينيما تعريفن طابؽ التَّ 

 .(5)التطابؽ

 نو كالبساط لذكره، فإذا كاف نكرةالمبدؿ مالبدؿ أصؿ، ك  ىك أفٌ  ،صاؼفي اشتراط االتٌ  رُّ ثـ السّْ    

 صاؼ.المبدؿ منو، فيجيز نقصانو باالتٌ  مف مقصكدالداللة عمى  (6)كاف أنقص

ذا تمخٌ     ا أربعة أربعة، كاألقساـ باعتبار التعريؼ كالتنكير أيضن  أقساـ البدؿ ص ىذا، فاعمـ أفَّ كا 

 (9)" كىكذا.ؿّْ الكي  ؿً دى أربعة لػ"بى /أ – 51/ (8)اربعة في األربعة ستة عشر قسمن األ (7)فيحصؿ مف ضرب

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ".زيدو  نحك: " مررت برجؿو  (1)

 ".صالحو  نحك: " مررت بأخيؾ رجؿو  (2)

 ".نحك: " مررت بأخيؾ زيدو  (3)

 ؛266:2ؿ [، ينظر: شرح المفصٌ 32،31] سكرة النبأ، اآليتاف  ﴾ ٻ پ ٱ ٻ ٻ  ﴿نحك قكلو تعالى:  (4)

 .218:5ىمع اليكامع ينظر:  (5)

 في ) ق (: النقص. (6)

 في ) ك (: بضرب (7)

 أخ لؾ" ، ك" بزيد أخ لؾ"، ك" برجؿ أخيؾ". أخيؾ"، ك" برجؿو  ، نحك: " بزيدو مف الكؿّْ  الكؿُّ  (8)

 ك"برجؿ رأس لو"، ك" بزيد رأس لو"، ك" برجؿ رأسو". كالبعض، نحك: " بزيد رأسو"،

 كاالشتماؿ، نحك: "بزيد عممو"، ك" برجؿ عمـ لو" ك" بزيد عمـ لو"، ك" برجؿ عممو".

 .387:2كالغمط، نحك: " بزيد الحمار"، ك" برجؿ حمار"، ك" بزيد حمار"، ك" برجؿ الحمار"، ينظر: شرح الرضي عمى الكافية 

 .122:2ينظر: التخمير  (9)
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فَّ  مف المظير، كالمضمر مف ، المظير (2)ااإلضمار أربعة أيضن األقساـ باعتبار اإلظيار ك  (1)كا 

ا بحساب الضرب ستة عشر قسمن  (3)اكالعكس، فيحصؿ أيضن  ،المظير مف المضمرالمضمر، ك 

ئز غير جا كاف البدؿ بدؿ الكؿٌ  إذا (4)كالمخاطب ـ،إبداؿ المظير عف ضمير المتكمٌ  بل أفٌ خى  أخرل

 .(5)ا، عميؾ باستخراجيا كالمجمكع اثناف كثبلثكف قسمن 

 *****                    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (. ] إف[ ساقط مف: ) ب (1)

 في ) ط (: أيضا أربعة. (2)

 ] أيضا[ ساقط مف ) أ (. (3)

 ] المخاطب[ ساقط مف: ) ك (. (4)

 فالكؿ مف الكؿ كىما مظيراف، نحك: " بزيد أخيؾ". (5)

ذا كاف مضمريف، فنحك: " لقيتيـ إيَّ   اخكتؾ"، ا "الزيديف"، ك"أخكتؾ"، ككاف  الزيدكف اخكة المخاطب، نحك: " جاءني الزيدكف ـ لفظن اىـ"، إذا تقدٌ كا 

 كالنحكيكف يكردكف في ىذا المقاـ، نحك: " زيد ضربتو إياه".

 ا أخكؾ.زيدن  كالمضمر مف المظير، نحك: "أخكؾ"، " لقيت زيدا إياه"، بتقدير: أفَّ 

 ا"، كاألخ ىك زيد.كالمظير مف المضمر، نحك: " أخكؾ"، " لقيتو زيدن 

 ".كأمثمة البعض مف الكؿ، كىما مظيراف، نحك: قطعت زيدا يده

 كالمضمر مف المضمر، نحك: " كسرت زيدا يده ثـ قطعتو إياىا".

اىا"، كيقكلكف ىك تكمؼ ا إيَّ زيد قطعت زيدن  حاة يكردكف  في مثمو، نحك: " يدي ا إياىا"، كالنٌ زيد كقطعت زيدن  كالمضمر مف المظير، نحك: " كسرت يدى 

 إلعادة الظاىر بمفظو في جممة كاحدة.

 " زيد قطعتو يده".ظير مف المضمر، نحك: كالم

 كأمثمة بدؿ االشتماؿ، كىما مظيراف، نحك:" كرىت زيدا جيالتو".

 اىا".كرىت زيدا جيالتو كأبغضتو إيَّ  كالمضمر مف المضمر، نحك: "

 اىا".كالمضمر مف المظير، نحك: " كرىت جيالة زيد، كأبغضت زيدا إيَّ 

 زيد كرىتو جيالتو".ظير مف المضمر، نحك: "كالم

 الغمط، كىما مظيراف، نحك:" كرىت زيدا دابة". كأمثمة بدؿ

 اىا"، إذا تقدـ ذكر زيد كالدابة.كرىتو إيَّ  كالمضمر مف المضمر، نحك: "

 اىا"، مع تقدـ ذكر الدابة.كالمضمر مف المظير، نحك: " كرىت زيدا إيَّ 

 .389:2زيد كرىتو الدابة"؛ ينظر: شرح الرضي عمى الكافية ظير مف المضمر، نحك: "كالم
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 ] ػ

 
 ط

 
اٌ   ف

 
ٛ
 
 [ انث

 اِ  دِ بْ عَ و بُ وأَ  دٌ يْ زَ  وؾَ خُ ي أَ نِ اءَ ] نحو: جَ وِ يْ مَ اسْ  رِ يَ المذكورة بأشْ  عَ بِ تْ تُ  فْ أَ  وَ ىُ  افِ يَ البَ  ؼُ طْ وعَ ” قاؿ:

 .(1)[“دٌ يْ زَ 

ؼ عط أشير االسميف، يعنى أفَّ  (3)ردفوأحد االسميف كت (2)ـقدٌ تي  أم: اسـ المسمى، أفٍ  أقكؿ   

"، ده يٍ زى " :أم "ؿه جي رى  (5)اءى جى  "نحك:بآلة،  (4)إما المسمى ىسمأ البياف أرداؼ األشير غير األشير مفٍ 

: آلة نحكأك بغير  ،*(6)مف قبيؿ العطؼ بالحركؼ صاحب المفتاح" "أم: صعد" كىذا عند يى قً "رى ك

 .(7)" زيده  اً دً بٍ عى ك بي أى  ينً اءى جى "

، أك " زيده  اً دى بٍ عى ك بي أى " ، نحك:ا عمميف، سكاء كانى عميو (9)يطمقاف ما اباسـ المسمى مسمن  (8)مرادكال   

 كؾى خي ي أى نً اءى " جى :نحكا، كاآلخر غير عمـ، أك أحدىما عممن  ،"كؾى خي أى  ؿي جي الرَّ  ينً اءى "جى نحك: غير عمميف 

 (10)."كؾى خي أى  زيده  كٍ أى  زيده 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق، ك (. (1)

 ـ.في ) أ (: يقدٌ  (2)

 شيء؛ ينظر: لساف العرب، مادة :) ر. د . ؼ (.أرداؼ: ما تبع الشيء. ككؿ شيء تبع  (3)

 ] إما[ ساقط مف: ) أ، ب، د، ق، ك(. (4)

 في ) د، ك (: جاءني. (5)

 في ) ق (: بالحرؼ. (6)

  118:2ينظر: مفتاح العمـك. 

 .190:5؛ كىمع اليكامع  148:2كعند جميكر النحاة مف قسـ عطؼ البياف كما في أكؿ باب التكابع، ينظر: شرح التصريح  (7)

 فالمراد. في ) ق (: (8)

 في ) ب (: يطمؽ. (9)

 .272:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 123:2؛ التخمير  أم في كبلـ المصنؼ في تعريؼ عطؼ البياف، ينظر:  (10)
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كىك ليس مف  ،رة عف األرداؼ األشير غير األشيرعبا و جعؿ عطؼ البيافألنَّ  ؛كىينا بحث

لممذككر   عي بى تٍ كمراده ىك األشير المي  ذلؾ تسامح منو، بؿ أحد التكابع نفس األشير، لعؿَّ التكابع، 

 .(2)كيكضح أمر المذككرية لو (1)ليككف كالترجمة

، كال يكضح (3)األشير ال يترجـ بغير األشير ألفَّ  ؛غرض الترجمة كاإليضاح كلك عكس الختؿ   

اجتماعيما ال يخمك عف  ألفَّ  ؛كاآلخركف عمى تجكيز األمريف، (4)ؼالمصنّْ أمره بو، ىذا ما اختاره 

 .(5)اإليضاح البتة

 ىو إذا كاف المكنٌ فؤلنَّ  ؛ا إذا كاف المتبكع أشير منوإذا كاف أشير مف متبكعة فظاىر، كأمَّ ا مَّ أ   

"، حصؿ (6)ده يٍ زى  اً ك عبدً بي أى  اءى جى " عشرة، كمع ذلؾ لك قيؿ:" دو يٍ زى " بكالمسمى خمسة،  "اً أبي عبدً "ب

 مثبلن  ب / – 51/ في ىؤالء الخمسة كاحد فقط، أك اثناف  "دو يٍ زى " ب المسمى ألفَّ اإليضاح؛ البياف ك 

 .(8)أحد ىؤالء الخمسة ال عمى التعييف، "ينً اءى الجى "عمـ المخاطب أف ، "اً بدً ك عى بي أى  اءى جى ": (7)ؿفإذا قا

البياف  فييـ كاحد، فحصؿ " دو يٍ زى " بالمسمى  ألفَّ  ؛بعينو " (9)ينً اءى الجى "عمـ "  ازيدن "  ثـ إذا أردفو   
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1943:4في ) ك( : الترجمو، كىي تسمية الككفييف، ينظر: ارتشاؼ الضرب  (1)

اؿ ابف الحاجب: ليس البدؿ في حكـ المعطكفات كال بقية التكابع، ألف البدؿ في حكـ التكرير في جميع األمثمة، كالمعطكؼ إف كاف في بعض ق (2)

ذا كاف كذلمؾ فبل يمـز مف جكاز تابع ليس في حكـ تكرير العامؿ جكاز تابع في حكـ تكري ر المكاضع في حكـ التكرير فميس في كؿ المكاضع، كا 

 .431:1ؿ مؿ، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ العا

 كالسبب في ذلؾ عدـ الفائدة. (3)

 األشير غير األشير. كىك ككف عطؼ البياف عبارة عف أرداؼ (4)

 .190،189:2كأجازه سيبكيو، ينظر: الكتاب  (5)

 ] زيد[ ساقط مف: ) ب، د (. (6)

 في ) أ(: قيؿ. (7)

 .395:2ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (8)

 في ) ك (: الجاء. (9)
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فٍ  ،مف االجتماع (1)اإليضاح بيف  (2)المتبكع فيو مشترؾ ألفَّ  كاف المتبكع أشير مف عطؼ البياف؛ كا 

 .(3)كعطؼ البياف بيف عشرة خمسة،

ذا     صمي منو إيضاح المتبكع، كقد يساؽالغرض األ فاعمـ أفَّ  ،ما تمكنا عميؾ (5)أكعيت (4)كا 

البيت الحراـ عطؼ  فإفَّ  (6)﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: قكلو تعالى ح، كمنولمجرد المد

 ده يٍ زى  اءى جى " ا كقكلؾ: أيضن  لمجرد الذـٌ ، ك الكعبة ال إبياـ فييا المدح ؛ألفَّ  (7)سيؽ لمجرد البياف  لمكعبة

جرة اليابسة ابؽ كىي الشٌ ا إلى الكضع السٌ نظرن  "ةن فَّ قي "  ، فإفَّ (8)[ةفَّ السامع قبؿ ذكر قي  وعمما "] إذ ةفٌ قي 

 .لممتبكع تفيد الذـٌ 

فٍ فائدة عطؼ البي (9)﴾ې ې ې ى ى  ﴿:قكلو ” اؼقاؿ: صاحب الكشٌ     كاف البياف  اف، كا 

فيو بكجو مف  ةى يى بٍ ال شً ا ا محققن ، كتجعؿ فييـ أمرن اكسمن  بيذه الدعكة (10)يكسمكا  بدكنو ىي أفٍ حاصبلن 

 *****                              .(11)“الكجكه

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق (. ط، ] اإليضاح[ ساقط مف: ) د،  (1)

 في ) د، ق (: مشترؾ فيو. (2)

 .273،272:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 د (: إف.في )  (4)

 في ) ق (: دعيت. (5)

 .99سكرة المائدة، مف اآلية  (6)

 في ) ك (: بمجرد. (7)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د (. (8)

 .59سكرة ىكد، مف اآلية  (9)

، ينظر: لساف العرب، مادة ) ك. س . ـ (.ييٌ الكسـ: أثر الكى  (10)  ، كالجمع: كسـك

 .211:3ينظر: الكشاؼ  (11)
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 ط

 
 ت   ف

 
 ال
 
 [ٔف  ش

 .“(1)[ورٌ مْ عَ و  دٌ يْ ي زَ نِ اءَ ]نحو: جَ  وؼِ رُ الحُ بِ  ؼِ طْ العَ وَ ”قاؿ: 

رادة التٌ  (3)نفس كعمى ،(2)باعلفظ العطؼ يطمؽ عمى االتٌ  عمـ أفَّ ا: أقكؿ    ابع المخصكص، كا 

ابع الذم يتكسط بينو كبيف و ليس مف التكابع، فالمراد بو التٌ المقاـ؛ ألنَّ  (4)ناسب ىذاؿ ال تاألكٌ 

 : (5)كقكلوابع عمى متبكعو عند الضركرة، ص لتقديـ ىذا التٌ متبكعو أحد الحركؼ العشرة، كقد يرخٌ 

  ؽو رٍ عً  اتً ذى  فٍ مً  ةن مى خٍ ا نى  يى الى أى              

 ـي بلى السَّ  اً  ةي مى حٍ رى كى  ؾً يٍ مى عى                                  

 (6)." عميؾ السبلـ كرحمة ا"  :كالمراد   

 أ / – 52/  .(8)[“–(7)ىالَ عَ ا تَ  اءَ شَ  إفْ  – ؼِ رْ الحَ  ابِ في بَ ] رُ كَ ذْ تُ  ؼِ طْ العَ  وؼُ رُ وحُ ”قاؿ:    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (1)

؛كارتشاؼ الضرب 276:2ؿ كىي عبارة الككفييف، ينظر: شرح المفصَّ ا ىذا الضرب يسمى عطفا بحرؼ، كىي عبارة البصرييف، كيسمى نسقن  (2)

1975:4. 

 ] نفس[ ساقط مف: ) أ (. (3)

 ] ىذا[ ساقط مف: ) أ، د، ك (. (4)

 .263البيت مف البحر: ) الكافر(، كىك لؤلحكص مذككر في ديكانو  (5)

 اف األحكص ييكاىا.المغة: النخمة: كناية عف المرأة. مطر: اسـ رجؿ كاف متزكجا بامرأة ككانت تبغضو، كك

؛ كاالشباه 228:5؛ كىمع اليكامع 21:2؛ كمغني المبيب 276:1؛ كأمالي ابف شجرم 386:2؛ كالخصائص202:2كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .192:2؛ كخزانة األدب 213:3كالنظائر 

 ".الشاىد فيو: تقديـ المعطكؼ " كرحمة"؛ بسبب الضركرة الشعرية، كاألصؿ: " عميؾ السبلـ كرحمة ا

 .227:5ىمع اليكامع  ؛ ك22:21:2ينظر: مغني المبيب  (6)

 في ) د (: تعمؽ مشيتو. (7)

 : ) ق، ك (. ما بيف المعككفيف ساقط مف (8)
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 و قيؿ: ما حركؼ العطؼ؟ ككـ ىي؟كأنَّ  ر،جكاب سؤاؿ مقدَّ : (1)أقكؿ

يعنى ال يطالب منا ىنا بيانيا  ،–(2)شاء ا إفٍ  –حركؼ العطؼ تذكر في باب الحرؼ فقاؿ: ك    

 .(4)ذلؾ البياف في باب الحرؼ مكضع ذ، كتعدادىا، إ(3)بأشخاصيا، كأحكاميا

                                                   ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) د (. (1)

 تعمؽ مشيتو ا بذكرىا.إف ق (:  ط،  في ) د، (2)

 (.] كأحكاميا[ ساقط مف: ) ق  (3)

 (: الحركؼ. ، طفي ) ب (4)
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 ] امل
 
 ُ  ث

 
ٙ ] 

 سِ مْ ، وأَ ثُ يْ ، وحَ فَ يْ ، وأَ ـْ ،]نحو: كَ ال بعامؿ (1)و[ىو الذي سكوف آخره وحركتُ  ]المبنيّ ”قاؿ: 

 .“(2)[وىؤالءِ 

كناصب كجار، بخبلؼ سككف  رافعحركاتو بك  ،سككنو بجاـز ألفَّ  ؛خرج بو المعرب: (3)أقكؿ   

(، ككسرة ثي يٍ كضمة )حى  (،فى يٍ أى )كفتحة  (،ـٍ ، نحك: سككف )كى ذ كؿ منيما بالكضعكحركاتو، إ المبنيٌ 

الَّ  (4)كؿ ذلؾ كضعيٌ  (  فإفَّ )أمسً  ؛ (5)ـز باطؿرىا بتكارد العامؿ، كالبٌل لـز تغيُّ  ال بسبب عامؿ، كا 

ؿ مبتدأ، كفي ألكٌ كىك في ا ،تى رٍ رى مى  بلن جي رى  ـٍ كى بً " ، ك"تى بٍ رى  ضى بلن جي رى  ـٍ كى "، ك" ؾى دى نٍ عً  بلن جي رى  ـٍ كى " و يقاؿ: ألنَّ 

 ا لكجب أفٍ لفظن  (6)عامؿفيو الر ، فمك أثٌ محبلن  ث مجركر بحرؼ الجرّْ في الثالالثاني مفعكؿ بو، ك 

 (7)لكؿّْ او ساكف في ا، كالبلـز باطؿ؛ ألنَّ فظن في الثالث ل يجرُّ يرفع في األكؿ كينصب في الثاني، ك 

 .( 8)((، ككسرة )أمسً ثي يٍ كضمة )حى  (،فى يٍ أى )، ككذا الكبلـ في فتحة كالممزكـ مثمو فسككنو كضعيٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:) ب، ق، ك (. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:) ب، ق، ك (.  (2)

 ) ق (.] أقكؿ[ ساقط مف:  (3)

 ك (: كضع. ط،  في ) أ، (4)

 ] باطؿ[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 في ) ب (: العكامؿ. (6)

 ق (. ط، ] في الكؿ[ ساقط مف: ) د، (7)

خصت بالحركة مف  ـى بنيت عمى الحركة؟ كلً  ـى بنيت؟ كلً  ـى ففييا ثبلث سؤالت: لً  ثي يٍ كحى  ؼى يٍ ككى  فى يٍ قاؿ ابف عصفكر: قكلو: كالمبني منيا عمى الفتح أى  (8)

ذا كانت استفياما فإنيا مبنيات لتضمنيا يَّ كأى  ؼى يٍ ككى  فَّ غيرىا؟ فالجكاب عف األكؿ أف تقكؿ: إً  اف إذا كانت شرطا فإنيما مبنيات لتضمنيا معنى الشرط. كا 

حركت اللتقاء الساكنيف ككانت الحركة فتحة إما  اف عمى السككف ثـيَّ كأى  ؼى يٍ ككى  فى يٍ معنى حرؼ االستفياـ .. كالجكاب عف الثاني أف تقكؿ: إنما بني  أى 

ما إتباعا لمحركة األكلى منيا، ينظر  . 676:2؛ كارتشاؼ الضرب 483:2شرح الجمؿ البف عصفكر  :طمبا لمتخفيؼ كا 
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 .(1)[“ا رً سْ وكَ  امً وضَ  افتحً  وُ تُ كَ رَ ا] وحَ فً يسمى وقْ  وُ ونُ كُ وسُ ”قاؿ: 

  اا كجرن ا كنصبن ا، كحركاتو رفعن سككنو يسمى جزمن  فإفَّ  ،ب كحركاتوأم بخبلؼ سككف المعرٌ  أقكؿ:   

مبلحظة  ب / – 52/ السككف كالحركات بدكف (3)أسماء، لمجرد (2)الفتحةفالكقؼ كالضمة كالكسرة ك 

 بمبلحظة اإلعراب (5)مسككفالجـز اسـ ل ، فإفَّ لرفع كالنصب كالجرٌ االجـز ك  (4)شيء آخر، بخبلؼ

اسـ لكسرة  الجرُّ ة، ك اسـ لمفتحة بمبلحظة المفعكليٌ النصب ة، ك الفاعميٌ ع اسـ لمضمة بمبلحظة كالرف

 .(6)بمبلحظة اإلضافة

 ؾ بحركة مخصكصة.متحرّْ  مضمكـ، فمعناه ىذا االسـ فإذا قيؿ: ىذا االسـ   

ذا قيؿ: ىذا االسـ مرفكع، فمعناه فيو ضمة داللة تزكؿ بزكاؿ  فٍ ة مف شأنيا أى يٌ عمى الفاعم (7)كا 

 .ةالفاعميٌ 

القائـ مقاـ فاعمو مستكف فيو راجع إلى المفعكؿ، ك  (8)ببناء (يسمى:)كقكلو ،مبتدأ (وكسككن) قكلو:   

 المبتدأ.

 الجممة خبر المبتدأ.)ليسمى(، ك  ( مفعكؿ ثافو اكقفن ) لو:كقك    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 ق، ك (: الفتحة كالكسرة.ط، في )  (2)

 في ) د (: بمجرد. (3)

 خبلؼ. في ) أ (: (4)

 في ) أ (: السككف. (5)

 .286:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)

 ق (: دالة.ط، في : )  (7)

 ك (: بناء.ط، في )  (8)
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لكقكع الفصؿ بينو كبيف  (يسمى) صؿ المستكف فيؼ عمى المرفكع المتٌ معطك  (تو)كحرك كقكلو: 

 ىذا.

 يعطؼ. كال يجكز أفٍ  ،ا(معطكؼ عمى )كقفن  (1)( منصكبافتحن ) :كقكلو   

ىذا عطؼ عمى  ظر؛ ألفَّ عمى سككنو كما ىك المتبادر إلى الفيـ  في بادل النٌ  (كحركتو) قكلو:   

كىك ، لفظي (اكقفن )لككنو مبتدأ معنكم، كفي  (سككنو)العامؿ في  معمكلي عامميف مختمفيف؛ ألفَّ 

 إالَّ  باإلجماع في مثؿ تمؾ العبارة (2)كىي ممتنعة ،يف مختمفيففيمـز نيابة الكاك مناب عامم (،يسمى)

 .(3)الفراءعند 

 .“مكفِ غير المتَ  وُ تُ بَ اسَ نَ مُ  وِ ائِ نَ بِ  بُ بَ وسَ ”قاؿ:    

كف ممتال (6)ؾ االسـ غيرا، مناسبة ذلا أك عارضن سبب بناء االسـ المبني الزمن  (5)أم: (4)أقكؿ   

معنى ا أك لمبناء، قريبة أك بعيدة لفظن  مكجبةأم: الحرؼ، أك الماضي أك األمر بغير البلـ، مناسبة 

 .(7)أك مجاكرة

  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ك (. ط، ] منصكب[ ساقط مف: ) د، (1)

 في ) ق (: مختمؼ (2)

 .1016؛ كارتشاؼ الضرب 344:2الكافية ينظر: شرح الرضي عمى  (3)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ك (. (4)

 ] أم [ ساقط مف: ) ق (. (5)

 في ) أ (: الغير. (6)

 .287:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)
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نَّ   مف  غير المتمكف أعَـّ  األمر بغير البلـ ؛ألفَّ كالماضي ك  (1)ؼرنا غير المتمكف، بالحر ما فسٌ كا 

رادة أ /  – 53/ إطبلؽ  (2)ا، فيك مف قبيؿأيضن لشمكلو األسماء المبنية  ؛ىذه الثبلثة العاـ كا 

ة إلى أحد ىؤالء الثبلثة، إما المناسبة بغير المتمكف تستند باألخر  ا؛ ألفَّ تأخذه مطمقن  كلؾ أفٍ الخاص 

 .أك انتياءن  ابتداءن 

نَّ ك  عف  (3)و خبلؼ األصؿ، فبل يصار إليو بدكف صارؼإلى المناسبة ؛ألنَّ  (4)البناء (3)ما احتاجا 

 يتعرض لبناء االسـ النتفاء التركيب؛ كذلؾ ألفَّ  كمو ظاىر، لكف كاف عميو أفٍ  (4)ىذا األعراب

 (5)فكما المشابية، انتفاء المانع عنو كىكك يب، ا بكجكد سبب اإلعراب كىك التركاالسـ يصير معربن 

ـى قى  "، نحك:كجكد السبب لكجكد المانع بنى بعدي ، كذلؾ يبنى النتفاء السبب مع انتفاء المانع، "ءً الى ؤي ىى  ا

 (6)قبؿ التركيب. "ده يٍ زى " نحك:

مف التركيب عمى  ابة غير المتمكف، أك عدـ ككنو جزءن مناسكسبب بنائو  :يقكؿ فكاف عميو أفٍ    

 دكف الجمع. الخمكٌ سبيؿ منع 

                                                       ***** 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: الحرؼ. (1)

 ] قبيؿ[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 .في ) أ (: يحتاج (3)

 ] البناء[ ساقط مف: ) أ (. (4)

 المصارؼ.في ) ب (:  (5)

 في ) ب (: فيذا. (6)

 في ) ق (: فمما. (7)

 .37،36:1؛ كىمع اليكامع 135،134ينظر: التخمير  (8)
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 ش

 
 [اخ

 يبِ وثوْ  هُ ارُ دَ و  ؾَ بِ  ر  مَ و  ؾَ بَ رَ ضَ و  وؾَ خُ صؿ نحو: أَ متّ  فِ يْ بَ رْ ]وىي عمى ضَ  المضمراتُ  وُ نْ مِ ف ”قاؿ:    
 . “(1)[فَ بْ رِ وضَ  تَ بْ رَ وا وضَ بُ رَ ا وضَ بَ رَ وضَ 

ميا كأبحاثيا، كلعراقتيا في ـ المضمرات لكثرة أقسا، كقدٌ (2)المضمرات : أم بعض المبنيٌ أقكؿ   

ما بنيت نَّ ، كا  (3)يات فييما معربة أك في حكـ المعربنٌ المث بلؼ المكصكالت كاإلشارة، فإفَّ بخ البناء

" ال افتقار ليا بؾ" ك "إياؾ" ك"أنت"نحك: مجركرىا بالصيغ، تمايز مرفكعيا أك منصكبيا ك يا مألنَّ 

لبعضيا مناسبة  ع أفَّ إذ االفتقار إليو لتمايز المذككرات، كىي متمايزة بالصيغ، مإلى اإلعراب 

ـ المرجع بشبو الحرؼ، ه إلى تقدُّ و في افتقار االفتقار، كضمير الغائب فإنَّ بالحرؼ مف حيث 

 .(5))ذاؾ( يشبو كاؼ "،أدعكؾ")كاؼ(  كفي الصيغة  (4)لبعضيا مناسبة بالحرؼك 

 –53/مفظاستغنى في التٌ  إفٍ  (7)وألنَّ ؛ ؿه صً فى نٍ كمي  ؿه صً تَّ مي   فً يٍ بى رٍ ى ضى مى عى  اتي رى مى ضٍ كىي أم: المي (6)   

الَّ  ف االنضماـ إلى شيءو ع/ب منصكب  (8)ا مرفكع أكإمّْ  صؿكالمتَّ  صؿ،فيك متَّ  فيك منفصؿ، كا 

 ـ ذكره دَّ ا متكمـ أك مخاطب أك غائب، تقمنيما إمَّ  كؿُّ ك أك بارز، ا مستكف كالمرفكع إمَّ مجركر،  (9)أك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق، ك (. ط، المعككفيف ساقط مف: ) ب، د،ما بيف  (1)

 .194:1؛ كىمع اليكامع 911:2ىذه تسمية البصرييف، كيسميو الككفيكف الكناية، كالمكنى، ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 أم في مذاىب أخر كىك الراجح. (3)

 (: بو. ، طفي ) د (4)

 .292:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 143:2ينظر: التخمير  (5)

 في ) ب، د(: قاؿ كىي. (6)

 د(: أقكؿ: ألنو.في ) ب،  (7)

 في ) ط (: إما. (8)

 في ) ط (: إما. (9)
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 ـ ذكره بكجو ما. مخاطب أك غائب، تقدَّ ا متكمـ أك ا، إمَّ ا، كالمنصكب أيضن معنى أكحكمن  ا أكلفظن  

"وي بى رى "، ك"ضى ؾى بى رى ك"ضى ، ي"نً بى رى صؿ بالفعؿ نحك:" ضى ككذا المجركر ثـ المنصكب يتٌ 
(1). 

 "ةبى ارً ، مثؿ: "الضَّ (3)الشيخالفاعؿ عند  كباسـ ،(2)"وي مَّ عى لى " ، ك"ؾى تى يٍ لى ك"" ينً نَّ : "إنحك "فٌ كبػػ " باب إ   

ىذه المتصبلت عنده ضمائر  ، فإفَّ ي"بً رَّ ك"الضي  بٌي"،ارً كى "، ك"الضَّ وي تى بى ارً "، ك"الضَّ ؾى بى ارً ك"الضَّ 

 .(4)منصكبة

" نحك: المضاؼ،  (6)سـكباال ،" وي لى " ، ك" ؾً لى " ، ك" يلً " ، نحك: الجرّْ  (5)بحرؼ صؿتٌ كالمجركر ي   

 . " هي اري دى " ك، " ؾى ارً دى  "ك " مارً دى 

بو صؿ حرؼ اتٌ  (7)﴾ ېئ ېئ ﴿بالفعؿ، ك الكاك في  ا المرفكع البارز فبل يتصؿ إالَّ كأمَّ    

 ." يبً رً اضٍ " ك، " كفى بي رً ضٍ يى " ، ك" ابى رى ضى " نحك: ، االمستتر جمعن  (8)الفاعؿ أفَّ  ليدؿ عمى

، كفي " بٍ رً ضٍ اً  دي يٍ ا زى يى  "، ك" بي رً ضٍ يى  "، أك" بى رً ضي  ده يٍ زى " ، نحك: كف في الفعؿفيست ا المستكفكأمَّ    

في أسماء ك ، "كرو مٍ عى  فٍ مً  ؿى ضى فٍ أى  ده يٍ زى ك" ، " فه سى حى  تى نٍ أى " ، ك" به ارً ا ضى نى أى نحك:" الصفات أيضا، 

 ك ارً ي الدَّ فً  ده يٍ "زى نحك: ، في الظركؼ أيضاك  كا "،رن مٍ عى  دى يٍ كى ري  ـي كٍ ا قى يى ك" ، " وٍ صً  دي يٍ ا زى يى نحك:" ، األفعاؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .196:1؛ كىمع اليكامع 295:2ؿ  ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 .224:1؛ كىمع اليكامع 923:2ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 . 150:1ينظر: المقتصد  (3)

 .49:1ينظر: شرح األشمكني  (4)

 في ) ق (: لحرؼ. (5)

 في ) ب (: باسـ (6)

 .110سكرة البقرة، مف اآلية  (7)

 ق (: ككف.ط، في ) ب، د،  (8)
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  .(1)أم: استقر فييا " ؾى امى مى أى 

 .“(2)[ؿُ عَ فْ ، ويَ ؿُ عَ فْ تَ ، و ؿُ عَ فْ ، ونَ ؿُ عَ فْ أَ ، و بَ رَ ضَ  دٌ يْ زَ  :في ]وكذلؾ المستكف ”قاؿ: 

ر غيَّ  ،"بى رى " أم: في "ضى  بى رى ضى  ده يٍ " زى  :أم كالبارز في أمر االتصاؿ المستكف، في: أقكؿ   

 "بى رى ضى " بأفَّ  يشيد كناف كفي اتصاؿ المستكف، بؿ الحٌس االستفي  (3)ككذلؾ لخفائو: بقكلو األسمكب

اتصالو محسكس   ااأللؼ لككنو بارزن  ، إذ" ابى رى ضى " شيء بخبلؼ صؿ بو ، ما اتٌ "بى رى ضى  ده يٍ زى في: "

 *.(4)ستكف اصطبلح نحكم كال مشاحة فيوباتصاؿ الم، ك فالقكؿ باالستثار

  ، لكف ال يجرم عميو لفظ(5)الحقيقةالمستكف محذكؼ في  عميؾ أفَّ  /أ – 54/كال يذىب   

 (6)و محذكؼ بداللة القرينة القكية، فإنٌ "فٌ بي رً اضٍ " :المحذكؼ بناء عمى قكة القرينة، ككاك الضمير في

يحكمكف بامتناع حذؼ الفاعؿ يـ يجعمكف الفاعؿ ىنا كالمذككر، بناء عمى قكة القرينة، ك فكما أنَّ 

 محذكؼ.و مع أنَّ  ،امطمقن 

 كالمذككر، بناء عمى قكة القرينة " بى رى ضى  ده يٍ زى "  :فيكذلؾ يجعمكف المحذكؼ  ينا في الكاقعف   

 .ا لو عمى سائر المحذكفاتالمستتر كالمضمر، تشخيصن  (7)لفظك  المنكمٌ  عنو بمفظ كيعبركف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .50:1ينظر: شرح األشمكني  (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب، ق، ك (. (2)

 في ) د (: لخفاء. (3)

 في ىامش ) ب (: أم ال مناقشة كال نزاع. (4)

  َّ296:2ؿ ينظر: شرح المفص. 

 في ) أ (: بالحقيقة. (5)

 ] القكية [ ساقط مف: ) ب (. (6)

 في ) أ، ق، ك (: يعتبر. (7)
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كسائر المحذكفات، كال يككف ا محذكفن   " بى رى ضى  ده يٍ زى "  :يككف الفاعؿ في ال يجكز أفٍ  ـى قمت: لً  إفٍ 

   ال مبتدأ؟ـ فاعبلن المقدَّ  (1)يعتبر ال يجكز أفٍ  ـى ك لً ر بالفعؿ، المذكك ا ككمنكين 

و لك كاف ألنَّ  ؽ ىذيف االحتماليف؛ كذلؾرٍ قطع عً ي ،"بى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ "، ك" بى رى ضى  ده نٍ ىً "قمت: امتناع    

 ده نٍ ىً ،"المتناع  ؛ـز باطؿكالبلَّ "، بى رً ضي  ده نٍ ىً "يقاؿ:  لكجب أفٍ  ؛اا ال منكين محذكفن  "بى رى ضى  ده نٍ ىً "في 

"تٍ بى رى ضى  ده نٍ ىً " (2)"، ككجكببى رً ضي 
(3). 

متناع تعدد ال ،"ابى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ "  (4)عامتنكال "بى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ  لكجب،" ـ فاعبلن ككذا لك كاف المقدَّ    

كال  ،ـال مقدّْ  فيك منكمّّ  ،"بى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ "  امتناعك  ،"ابى رى ضى  افً دى يٍ الزَّ "  (5)ـز باطؿ لكجكبالفاعؿ كالبٌل 

 محذكؼ كسائر المحذكفات.

 قدـ الفاعؿ، كامتناع حذؼ الفاعؿ امتناع ت (8)قاعدة (7)االحتماليف، بناء عمى كقكع (6)كلك منعتى    

االحتماليف  خذ امتناعاالحتماليف، فمك أي ف امتناع ف مأخكذة مقاعدة االمتناعيٍ  ؿ الدكر؛ ألفَّ مؾ تقبُّ لزى 

 ، فامتناع االحتماليف بناء عمى ما ذكر.(9)لـز الدكر مف قاعدة االمتناعيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في )أ، ب (: يككف. (1)

 في ) ك (: لكجب. (2)

 .297:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (3)

 (: المتنع. ، طفي ) ب (4)

 في ) د (: لكجب. (5)

 في ) ق (: منع (6)

 (. ، ط] كقكع[  زيادة في: ) أ (7)

 في ىامش ) ب (: المراد بالقاعدة االمتناع ىك قكؿ النحاة، بأنو ال يجكز تقديـ الفاعؿ كحذفو. (8)

لككف قاعدة االمتناعيف مأخكذة مف اثبات امتناع االحتماليف، فمك أخذ كأثبت امتناع االحتماليف بقاعدة االمتناعيف، لـز اثبات الشيء  في ىامش ) ك (: (9)

 ح.بنفسو كىذا ىك الدكر المصرٌ 
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 ؿي عى فٍ أى : "ال يقاؿ ،ا" مستكف كجكبن ؿي عى فٍ " نى ك "ؿي عى فٍ أى "  :كفيا، مستكف جكازن  "بى رى ضى  ده يٍ زى " :فيكالفاعؿ 

 .(1)ا لفاعؿ" تأكيدن في حٍ نى  ؿي عى فٍ ا"، ك" نى نى أى  ؿي عى فٍ :" أى في( في حٍ نى )ك( انى أى )، ككفى دي يٍ الزَّ  ؿي عى فٍ نى " ك /ب –54/"ده يٍ زى 

 "ده يٍ زى  ؿي عى فٍ تى  تى نٍ أى " غائبة، ال يقاؿ: (2)تا إذا كانجكازن ا، ك ا إذا كاف مخاطبن " كجكبن ؿي عى فٍ تى  :"ككذا في   

" يى ىً  ؿي عى فٍ تى "  :، كتنكل في"ؿي عى فٍ تى  ده نٍ ىً ، كتقكؿ: "ال فاعؿ ،(3)تأكيد لفاعؿو  "تى نٍ أى  ؿي عى فٍ تى "  :في "تى نٍ "أى ك

 إلى المنفصؿ كما تقكؿ: (4)تسنده "يى ىً  إالَّ  ؿي عى فٍ ا تى مى " أك"، كتسنده إلى المظير، ده نٍ ىً  ؿي عى فٍ تى كأخرل: " 

فتسنده ، "كى ىي  إالَّ  بى رى ا ضى مى " ك"، ادن يٍ زى  بى رى ضى أخرل:" ك ، "بى رى ضى " :ا فيفتنكل ضميرن "، بى رى ضى  ده يٍ زى "  مرةن 

لى المنفصؿ أيضن  ال يجكز تركو إلى الظاىر  (5)واالستكناف؛ ألنَّ بمزكـ  ا، فالمعنيُّ إلى الظاىر كا 

 .(6)يجكز تركو إلييما فٍ لزكمو أى  ـكالمنفصؿ، كبعد

 .(7)[“ايَ ي  وا ِ  اؾَ ي  ا ِ و  فُ حْ ونَ  تَ نْ أَ ا و نَ وأَ  يَ ىِ و  وُ ومنفصؿ ]نحو: ىُ ” قاؿ:   

 ؛ ألفَّ لممنفصؿ في المجركر ا مرفكع أك منصكب، إذ ال مساغالمنفصؿ إمَّ  عمـ أفَّ ا :(8)أقكؿ   

 صاؿ مثؿ  سباب يتعذر معيا االتٌ العدكؿ عنو إلى المنفصؿ أل، ك (9)أصؿ  أخصرالمتصؿ لككنو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] لفاعؿ[ ساقط مف: )  ك (. (1)

 في ) ب، ك (: كاف. (2)

 ] لفاعؿ[ ساقط مف: )  ك (. (3)

 فتسنده.ىند (:  ، طفي ) د (4)

 ك (: أف. ط، في ) د، (5)

 .328،327:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 160:2ينظر: التخمير  (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (7)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق (. (8)

 في ىامش ) ك (: أم بالنسبة إلى المنفصؿ؛ ألف كضع الضمائر لبلختصار. (9)
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 ، نحك:كمثؿ حذؼ العامؿ"،  اؾى إيَّ  إالَّ  تي بٍ رى ا ضى مى " ، نحك: ، كالفصؿ"تى بٍ رى ضى  اؾى يَّ إً " ، نحك:التقدـ

صفة جارية عمى  ، أك"ده يٍ زى  كى ىي  "، نحك:العامؿ معنكمُّ ا ك كمثؿ ككف الضمير مرفكعن  ،"ركالشَّ  اؾى يَّ إً "

كال كجكد لكاحد مف  ،ا"من ائً قى  كى ا ىي " مى ، نحك:أك حرؼ ،"يى ىً  وي تي بى ارً ضى  ده يٍ زى  ده نٍ ىً  "، نحك:غير مف ىي لو

 .*(1)المذككرة في المجركر، فبل منفصؿ لو فميتأمؿاألسباب 

 (تً نٍ أى )،(ـٍ تي نٍ أى ،) (امى تي نٍ أى )،  (تى نٍ أى ) ،(فَّ ىي ) (،يً ىً )، (ـٍ ىي )،(امى ىي )، (كى ىي )، نحك: كالمرفكع المنفصؿ   

( فٍ )أى ىك (فَّ تي نٍ أى )، )أنتما(،إلى(تى نٍ أى :)الضمير في ال يشتبو عميؾ أفَّ (،في حٍ نى  )،(انى أى (،)فَّ تي نٍ أى (،)امى تي نٍ أى )

 .(2)كحده

و مع أنَّ  ،كذا قيؿ (4)ف األفراد كغيره، كالتذكير كغيرهم، (3)باطخمأحكاؿ ال كلمكاحؽ حركؼ لبياف   

 اإلشارة ىنا إلى غير المخاطب ألفَّ ؾ فاسد؛ ا، كالقياس عمى ذلال مانع عف اعتبار مجمكعو ضميرن 

  (ـٍ اىي إيَّ ،)ا(مى اىي )أيَّ ،اه(،) إيَّ الضمير فيو عبارة عف المخاطب المنصكب المنفصؿ فإفَّ  (،تً نٍ )أى بخبلؼ 

قيؿ:  نا(ايَّ )إ ،(امإيَّ )، (اكفَّ يَّ إً )، (مااكي إيَّ )، (اؾً يَّ إً (،)اكـيَّ إً ،) (اماكي إيَّ )أ /  – 55/   (اؾى يَّ إً )، (فَّ اىي إيَّ )

 .(6)في الكؿّْ  (5)اأيضن  )أٌيا(الضمير ىنا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عمى الجار، كال يفصؿ بينو كبيف الجار، في ىامش ) د (: أمر بالتأمؿ ليبلحظ عدـ أسباب االنفصاؿ في المجركر، أم يبلحظ أف المجركر ال يتقدـ  (1)

 كال يحذؼ الجار فبل عدكؿ فيو إلى االنفصاؿ بكاحد مف ىذه األسباب. 

  439،438:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 145،144:2؛ كالتخمير205:2ينظر: اإلنصاؼ. 

 .50:1ينظر: شرح األشمكني  (2)

 ]كالتذكير كغيره[ ساقط مف: ) ب (. (3)

 (: الخطاب. ك ، د، ق،في ) أ (4)

 ] أيضا[ ساقط مف: ) ط (. (5)

 .321،320:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)
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( 2)، لكف بقى(1)لمكاحؽ حركؼ لبياف أحكاؿ المرجكع إليو، كمنو مذاىب أخر ال يسع ذكرىا المقاـك  

كتب مف   (3)ةالت إشار قبؿ الخكض في المطكٌ  ،ىنا بحث البد مف اإلشارة إليو، ليطمع عميو المتعمـ

ع ألفاظ الضمير بإزائيا المعاني التي كض كىك أفَّ ا، كاالطبلع عميو سيؿ، و نافع جدن ألنَّ الفف؛ 

 ستكف. األلفاظ تسعكف ك 

ؿ، كالمنصكب المتصؿ ع المتصؿ كالمنفصك : فحاصؿ مف ضرب خمسة، ىي المرفا األكؿأمَّ    

 (4)الثبلثةي المتكمـ ى ،المجركر المتصؿ في ثمانية عشر، حاصمة مف ضرب تسعةكالمنفصؿ، ك 

الغائب الثبلثة في اثنيف، ىما المذكر جمكع، كالمخاطب الثبلثة كذلؾ، ك المأم: المفرد، كالمثنى، ك 

يحصؿ ثمانية عشر، كمف ضرب خمسة في ثمانية عشر  ،سعة في االثنيفكالمؤنث، كمف ضرب التٌ 

 مف الخمسة ثمانية عشر يككف كؿُّ  أفٍ في ثمانية عشر، يستمـز  (5)ضرب خمسة تسعكف معنى؛ ألفَّ 

 فيصير المجمكع تسعيف.

مف ثمانية عشر، معنى  كؿَّ  ني عشر؛ ألفَّ ضرب تمؾ الخمسة في اث فٍ : فحاصؿ مً الثاني (6)اأمَّ ك    

ف و يسقط أربعة مف المتكمـ في الكؿ، ككاحد مً خمس مرات ال يزيد ألفاظيا عمى اثني عشر؛ ألنَّ 

  ستة، كالباقي اثنا عشر  ، فالمجمكع(7)الخطاب في الكؿّْ ، كآخر منيا في الغيبةالتثنية في 

                                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .411،410:2ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (1)

 ] بقي[ ساقط مف: ) أ، ك(. (2)

 ] إشارة[ ساقط مف: ) ب، د، ط، ق، ك(. (3)

 ) ق، ك (.:] الثبلثة[ ساقط مف (4)

 ك(: الخمسة. ط، في ) د، (5)

 ] أما[ ساقط مف: ) ب (. (6)

 ] في الكؿ[ ساقط مف: ) ط(. (7)
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                                              تأمؿ .األلفاظ اثنى عشر خمس مرات، فيصير ستيففيصير  

                                          ***** 
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 ] أ                                     
 
 س

 
ً 
 
  اء

 
 اإلش

 
 [ج  اس

 (2)[“والءِ ، وأُ هْ ي، وذِ ، وذِ (1)وي، وتِ وتِ ا، ا، وتَ ] نحو: ذَ ةِ ارَ اإلشَ  اءِ مَ سْ أَ  فْ ومِ  ”قاؿ:    

 ة.في آف اإلشار  كىي أسماء كضعت لمحسكس مشاىد أم:: أقكؿ   

مَّ     فكضعيما لمتكمـ كمخاطب، بدكف مبلحظة ككنو  ب / – 55/ا ضمير المتكمـ كالمخاطب كا 

 عف غرض الكضع. (3)خارج اا مشاىدن ا، فككنو محسكسن مشاىدن  امحسكسن 

النصب  (4)حاؿ (فى يٍ ذى )الرفع، ك  لممثنى المذكر حالة (افً )ذى ك ،المذكرممفرد ل ا()ذى  اعمـ أفَّ ك    

ف ، أك عمى لغة م (ـٍ عى نى )( فيو بمعنى: )إفٌ  فإفَّ  (6)﴾وئ وئ ۇئ  ﴿ا قكلو تعالى مَّ كا   .(5)كالجرّْ 

  .*(7)األلؼ في األحكاؿ الثبلثة تـزا، أك يمالمثنى بالحركات تقديرن ب عرً يي 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) د (: تيي. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (2)

 .ي(: خارج في ) أ، د، ك (3)

 في ) أ (: حالة (4)

 .974:2؛ كارتشاؼ الضرب 353:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 199:2الككفيكف أف ألؼ )ذا( زائدة، كأف االسـ إنما ىك) الذاؿ( كحدىا، ينظر: اإلنصاؼ  كزعـ (5)

 .62سكرة طو، اآلية  (6)

 (، ك) ىذاف( باأللؼ، كتخفيؼ النكف. قرأ نافع كابف عامر كأبك بكر كحمزة كالكسائي كأبك جعر كيقكب كخمؼ بتشديد ) إفٌ  (7)

، كذلؾ كقرأ اب كثير كحده بتخفيؼ ) إف (، ك) ىذاف( باأللؼ مع تشديد النكف، كىاتاف القراء تاف أكضح القراءات في ىذه اآلية معنى كلفظا كخطا

 ( المخففة أىممت، ك) ىذاف( مبتدأ، ك)ساحراف( الخبر، كالبلـ لمفرؽ بيف النافية كالمخففة.أف ) إفٍ 

كف، ك) ىذيف( بالياء مع تخفيؼ النكف، كىذه القراءة كاضحة مف حيث اإلعراب، لكف استشكمت مف حيث خط ( بتشديد النكقرأ أبك عمرك ) إفٌ 

المصحؼ، كذلؾ أف ) ىذيف( رسـ بغير ألؼ كال ياء، كال يرد بيذا عمى أبي عمرك، ككـ جاء في الرسـ مما ىك خارج عف القياس، مع صحة 

   .89:4؛ كمعجـ القراءات القرآنية 238:6كالبحر المحيط ؛  92،91: الكشاؼ ترىا، ينظرالقراءة كتكا

  357:2ؿ ؛ كشرح المفصٌ 143:1ينظر: شرح التصريح. 
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حذؼ ألؼ  فٍ ، كمى (ىذا)لغة مف يحذؼ عبلمة التثنية بمبلقاتيا ألؼ  (2)ىي :(1)كقاؿ الجكىرم

( في ىذاف( في النصب كالجر، كمف حذؼ العبلمة، قاؿ:)ىذيففي الرفع، ك) ىذاف((، قاؿ:)ىذا)

 .(3) هغيرً ك الرفع  

ي(، ا(، ك)تً )تى ، ، كأفٌ  (ىذاكيف(، ك)ىذكاف)، نحك: "اكاكن " في الكؿّْ  (4)ف()ىذاالقياس قمب ألؼ ك    

 (7)حاؿ (يفً )تً ك ،الرفع (6)لمثنى المؤنث حاؿ (افً )تى ك ،(5)المؤنث ( لممفردهً م(، ك)ذً )ذً ك و(ك)تً 

 . (8)فةكالفارؽ ىك الصّْ  ،كالقصر لجمع المذكر كالمؤنث ء( بالمدّْ كالى )أي ك النصب كالجر

ا ىَ رِ اخِ وَ أَ صؿ بِ ، ويتّ ءِ اَل ؤُ ه، وىَ ذِ ي، وىَ ذِ ا، وىَ اتَ ا، وىَ ذَ ] نحو: ىَ يوبِ نْ الت   ؼُ رْ ا حَ يَ مِ ائِ وَ أَ بِ  ؽُ حَ مْ ويَ ”قاؿ:    

 .(9)[“ ؾَ ولئِ ، وأُ يؾَ ، وتِ ؾَ انِ ، وتَ ؾَ ، وذان  ؾَ لِ ، وذَ اؾَ ، وتَ اؾَ نحو: ذَ  ابِ طَ الخِ  اؼُ كَ 

يقاظو عف الغفمة، ليصغيكذلؾ لتنبيو ال :أقكؿ    خبلء ذىنو عف الشكاغؿ، كا  إلى  مخاطب كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كالعركض، كمقدمة في النحك، ت: اسماعيؿ بف حماد الجكىرم، لغكم، أخذ عف أبي عمى الفارسي كالسيرافي كغيرىـ، لو مف الكتب: الصحاح،  (1)

 .362:1؛ كمعجـ المؤلفيف 313:1؛ كاألعبلـ 497:1كشذرات الذىب ؛ 446:1ق، ينظر: بغية الكعاة 393

 ] ىي [ ساقط مف: )أ، د، ق، ك(. (2)

 ينظر: الصحاح، مادة: ) ذ . ا(.  (3)

 في ) ب، د، ق(: ىذا. (4)

(  وً كتً  هً ( بكسر أكليما كسككف ثانييما، ك) ذً يٍ كتً  مٍ بالذاؿ، كخمسة مبدكءة بالتاء كىي: )ذً قاؿ األزىرم: كلممفرد المؤنث في القرب عشرة؛ خمسة مبدكءة  (5)

( باإلسكاف لمياء ك) ذات كتا(،  وٍ كتً ه ٍ و ( باختبلس كىك اختطاؼ الحركة مف الياء إلى اإلسراع بيا ال ترؾ اإلشباع، ك) ذً ه كتً بإشباع الكسرة، ك) ذً 

 .975:2؛ كارتشاؼ الضرب 142:1شرح التصريح بضـ التاء مف ) ذات(، ينظر: 

 ] حاؿ[ ساقط مف: ) د، ك (. (6)

 في ) ب، د، ط، ق، ك(: في. (7)

ف ثنيت (8) )تا(، قمت: ) تاف(  قاؿ سيبكيو: ىذا باب تثنية األسماء المبيمة التي أكاخرىا معتمة كتمؾ األسماء:) ذا، كتا، كالذم، كالتي(، فإذا ثنيت )ذاف(، كا 

 .411:3ينظر: الكتاب 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (9)
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 . ؟(2)إليو لمخاطب قبؿ إلقاء الكبلـمنكب ا مٌس إال ككىؿ ىذا  إليو. (1)يمقيو ىك كبلـ 

المذكر مقابميو، كمف بالخطاب مف المفرد ك  يُّ نً ف بو المعٍ بيٌ ككذا يتصؿ بأكاخرىا كاؼ الخطاب؛ لي   

 .(3)(اؾى ذى كالمؤنث، كقد يجمع بينيما، نحك: )ىى 

 تككف ستة، لكف سقط كاحد باشتراؾ الجمعيف. فٍ ألفاظ اإلشارة خمسة، كالقياس أى  اعمـ أفَّ   

، فيضرب الخمسة سقط كاحد باشتراؾ التثنيتيف (4)لكف ،ألفاظ الخطاب خمسة، كالقياس ستة ككذا

، (اؾى ذى )نحك: مف الخمسة تصير خمسة بلِّ كي  كعشركف؛ ألفَّ  أ / – 56/  خمسةفي الخمسة تحصؿ 

، ؾى انً ، ذى ـٍ كي اني ذى  ا مى كي انى ، ذى ؾى انى ، ذى فَّ اكي ، تاكما، تى اؾً ، تى ـٍ اكى ا، تى مى اكي اؾ، تى ، تى فَّ اكي ، ذى اؾً ، ذى ـٍ اكي ، ذى (امى اكي ذى )

 .فَّ كي ئً كلى ا، أي مى كي ئً كلى ، أي ؾى ئً كلى ، أي فَّ كي اني ، تى ـٍ كي اني تى ، ؾٍ انً ا، تى مى كي اني ، تى ؾى انى ، تى فَّ كي انى ا، ذى مى اكي ذى 

لمفرد مذكر، لكف المشار إليو  (5)يككف اإلشارة كالخطاب كبلىما ،بفتح الكاؼ (اؾى )ذى فإذا قيؿ:    

 . (6)غير المخاطب

ذا قيؿ:      الخطاب لممؤنث، كاإلشارة بحالو.بكسر الكاؼ، يككف  ()ذاؾً كا 

ذا قيؿ:     ذا قيؿ:  ،الحكـ (8)أنعكس (7)بفتح الكاؼ ()تاؾى كا  رة  بكسر الكاؼ، تككف اإلشا ()تاؾً كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ىك[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 (. ، د، ق، ك] إليو[ ساقط مف: ) أ، ب (2)

 .182:1كالمساعد ؛ 363:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 ] لكف[ ساقط مف: ) ق (. (4)

 ] كبلىما[ ساقط مف: ) د (. (5)

 .365:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 183:2ينظر: التخمير  (6)

 ق (.ط، ] بفتح الكاؼ[: ساقط مف: )  (7)

 في ) ط، ق(: ينعكس. (8)
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 كالخطاب كبلىما لمفرد كمؤنث.

ذا قيؿ ذا قيؿ: لممفرد المذكر،  كالخطابي ، اإلشارة إلى المثنى المذكرالكاؼ، تككف  بفتح (ؾى انً )ذى : كا  كا 

 .(1)يككف الخطاب لممفرد المؤنث كاإلشارة بحالو ،بكسر الكاؼ (ؾً انً )ذى 

حقيقة أك بو إلى المفرد المذكر القريب  (3)ارشي ا()ذى  ، فاعمـ أفَّ (2)ما ذكر كعمى ىذا إذا أحكيت   

 (اؾً ا( ك)تى )تى  ا، ككذاإلى البعيد حقيقة أك حكمن  (ؾى لً )ذى المتكسط، ك إلى يشار بو (اؾى )ذى ا، كحكمن 

 (4)بتشديد (ؾى انّْ )تى ك (ؾى انّْ )ذى بتخفيؼ النكف، ك (انؾى )تى ، ك(انؾى )ذى ك (افً ك)تى  ،(افً )ذى  ككذا، (ؾى مٍ ك)تً 

 .(7)ك) أكاللؾ( (ؾى ئً كالى ( ك)أي ؾى ئً كلى ك)أي ( ءً كالى (، ككذا )أي ؾى لً بمنزلة البلـ في )ذى  (6)[التشديد فإفٌ  (5)النكف]

                            ***** 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .146:1ينظر: شرح التصريح  (1)

 ذكرناه.في ) أ، د (:  (2)

 في ) أ (: أشار. (3)

 في ) ط (: بالتشديد. (4)

 (.، ك] النكف[ ساقط مف: ) ب، د  (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (6)

 .459،458:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (7)



254 
 

                                                 
 
 ] امل
 
ٕ 

 
 ص

 
 [ٕل

 ي ِ ء، والّل  ي، والّّل ئِ ، والّّل تِ ي، والّّل ّلتِ ي، وال  تِ وال  ي، ذِ ]نحو: الّ  تواَل صُ وْ المَ  وُ نْ ومِ ”قاؿ:    

 .(1)[“ةَ ي  ، وأَ يّ ا، وأَ ومَ   فْ ي، ومَ اتِ وَ والم  

كقد يشدد الياء، كقد يحذؼ الياء   ي(،تً )الَّ ، كلممفرد المؤنثم(ذً )الٌ يقاؿ لممفرد المذكر:  أقكؿ   

( بسككف ذٍ الٌ )يقاؿ: ف الذاؿ بعد حذؼ الياء، ك كقد يسكٌ  ،( بكسر الذاؿذً الٌ ) :يقاؿك  ،اكتفاء بالكسرة

كقد  حاؿ النصب كالجرّْ  (فً تيٍ ( ك)المٌ فً يٍ ذً (، ك)المٌ افً تى ( ك)المٌ افً ذى )المٌ كفي التثنية حاؿ الرفع الذاؿ، 

 :(2)كقكلوالنكف  ب / – 56/ يحذؼ

 اذى المَّ  يَّ مَّ عى  فٌ إً  بو يٍ مى ى كي نً بى أى                 

 الى بلى غٍ ا األى كى كَّ فى ك  كؾى مي  المي بلى تى قى                                      

ٿ ٹ  ﴿: كقكلو تعالىكقد يحذؼ النكف  ،في األحكاؿ الثبلثة (يفى ذً )الَّ كفي جمع المذكر   

 . (3)﴾ٹ 

  بداللةبحذؼ الياء  (تً )البٌل ككف الياء بعد التاء المكسكرة، كبس ي(تً البٌل كفي جمع المؤنث )   

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 .246يكانو مذككر في دالبيت مف البحر: ) الكامؿ(، كىك لؤلخطؿ،  (2)

" كىك أخك األب، كالمراد بيما: أبك حنش عصـ بف النعماف، قاتؿ شرحبيؿ بف الحارث بف " عـٌ  : مثنىٌ يَّ المغة: بنك كميب: المقصكد قـك جرير. عمَّ 

  عمرك، كقيؿ: عمرك بف كمثـك قاتؿ عمرك بف ىند. األغبلؿ: جمع الغؿ، كىك القيد.

؛ كشرح 198:2؛ كالتخمير55:3؛ كأمالي ابف الشجرم90:2؛ كسر صناعة اإلعراب 146:4 ؛ كالمقتضب186:1كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .210:8؛ كلساف العرب، مادة )ؼ . ؿ .ج(؛ كخزانة األدب 394:2ؿ المفصٌ 

 ذا( يريد )المذاف(، فحذؼ النكف تخفيفا؛ الستطالة المكصكؿ بالصمة.الشاىد فيو: ) المٌ 

 .69سكرة التكبة، مف اآلية  (3)
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بسككف  (مٍ )البٌل بحذؼ الياء بداللة الكسرة ،ك (ءً )البٌل بالياء الساكنة بعد اليمزة ،ك ئي(البٌل )ك الكسرة

  .(1)ي(تً ي( جمع )الَّ تً )البلَّ و جمع كأنَّ  ي(ائً كى )المَّ كالياء ككسرىا، 

 كهي بي أى  فٍ ي مى نً اءى جى  "،(3)المؤنث مف ذكم العمـفي المفرد كمقابميو مف المذكر ك  (2)(فٍ )مى كيقاؿ:    

 .مذكره  مفرده  (6)وألنَّ  (؛فٍ )مى إلى لفظة  (5)االمفرد المذكر نظرن  (4)بإرجاع الضمير في الكؿّْ  "،ـه الً عى 

جخ حخ مخ  ﴿قاؿ ا تعالى: ، ا إلى المعنىنظرن  (فَّ كىً بي ) أى  (ـٍ كىي بي ا(، )أى مى كىي بي أى )، (اكىى بي أى )يجكز ك    

 .(8)ا تختص بغير ذكم العمـيى نَّ أى  إالَّ  ، ( بعينوفٍ )مى كفيي  )ما( امَّ . كأ(7)﴾جس حس 

 (10)حتجبتعالى، م وي يى نٍ ظر إلى كي : كالذم بناىا. فبالنٌ أم (9)﴾ٺ ٺ ٿ  ﴿: قكلو تعالى امَّ أك    

 ا.فيما ال يدرؾ كنيو أيضن  (11)ـ يستعممكنواألكىاـ، كى  عف

فٍ ، (12)﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿: قكلو تعالىفي  ) ما(امَّ كأ    كىي  ،النساء عف كانت عبارة كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .73:1؛ كشرح األشمكني 285:1؛ كىمع اليكامع 396،395ؿ ؛ كشرح المفصَّ 199،198:2ينظر: التخمير  (1)

 ] مف [ ساقط مف: ) د، ق (. (2)

(3) .  في ) ب (: العمـك

 في ) د (: ضمير. (4)

 .في ) ق (: ألفَّ  (5)

 ] نظرا[ ساقط مف: ) ط (. (6)

 . 42سكرة يكنس، مف اآلية  (7)

 .993:2ينظر: ارتشاؼ الضرب  (8)

 .5سكرة الشمس، اآلية  (9)

 في ) أ (: محتجب. (10)

 في ) ب (: يستعممو. (11)

 .3سكرة النساء، مف اآلية  (12)
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، ككانت متعةو  (1)مؾى ا دخمت تحت تصرؼ األزكاج، كممكيا األزكاج مً ذكات العمـ، لكف لمَّ مف 

، كىك ليس مف ذكات العمـ  (3)عً ضٍ ؽ في الحقيقة بالبي عقد النكاح متعمّْ  ، مع أفَّ (2)ناقصات العقؿ

 .(5)عمـ (4)غير ذكم لمتعبير عفٍ   عنيا بمفظ ىك آلة رى بّْ عي 

ة؛ الفتقارىا إلى جميع المكصكالت مبنيٌ  ص ىذا فتقكؿ: أفَّ إذا تمخٌ  (6)﴾ژ ڑ ڑ﴿كقيؿ:    

يما معرباف لمانع عف لممؤنث، فإنَّ  ة()أيٌ لممذكر ك ()أم  سكل  ،الحرؼ إلى متعمقة افتقار مةالصّْ 

فٍ  ة الحكـ كما يرتفع بانتفاء العمَّ  ة التي أكجبت الحكـ في األخكات؛ ألفَّ قامت فييما العمَّ  البناء، كا 

ا إلى ما ىما يما أبدن ة، كذلؾ المانع ىك إضافتمع ثبكت العمَّ  أ / – 57/  (8)مانع (7)يرتفع بثبكت

 (10)بإعرا منع البناء، مع أفَّ مكف تلمضاؼ إليو بمنزلة تنكيف التٌ ا (9)ؿكاإلضافة لتنزّْ بعضو كجزئو 

عراب نقضييما، كىما )كؿّّ ( ك)جزءه يما مف حيث المعنى كىما،)بعضه نظيريٍ  ( يعه مً ( ك)جى (، كا 

االفتقار  يما حينئذ يختار بناءىما؛ لتأكيدإذا حذؼ صدر صمتيما، فإنٌ  إالٌ ا، أيضن  إعرابيا يقتضي
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اقط مف: ) أ (.] ممؾ[ س (1)

، ينظر: صحيح مسمـ )باب نقصاف اإليماف “كفَّ نٍ مً  ب  م لي ذً لً  بى مى غٍ ، أى يفو كدً  ؿو قٍ عى  اتً صى اقً نى  فٍ مً  تي يٍ أى ا رى مى  ”إشارة إلى قكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: (2)

 .343:1( 79بنقص الطاعات، رقـ الحديث 

: ىك الفرج، كقاؿ قـك ىك الجماع، كقد قيؿ: ىك عقد النكاح، ينظر: لساف البضع: مير المرأة، قاؿ األزىرم: كاختمؼ الناس في  (3) البضع، فقاؿ قـك

 ع(.. ض.  العرب، مادة ) ب

 في ) ط (: ذكات. (4)

 .1035:2ينظر: ارتشاؼ الضرب  (5)

 .3سكرة النساء، مف اآلية  (6)

 في ) ط (: بكجكد. (7)

 في ) ط (: المانع. (8)

 في ) ب، ق (: تنزؿ. (9)

 ] إعراب[ ساقط مف: ) ق (. (10)
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لى نفس الصّْ   فتقارىما حينئذ إلىال حينئذ عمى الضمة مع كجكد  المحذكؼ، فيبنياف  (1)صدرمة كا 

مع ككنو  (3)(بضـ )أمُّ  (2)﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿اإلضافة كقكلو تعالى:

كجكد  (7)ا عمىنظرن  *(6)بالنصب (5)ا، ك قراءاتيـمنيـ عتيِّ  ، أم: الذم ىك أشدُّ (4)"ننزعفَّ "  مفعكالن 

فٍ   . (8)اكاف االفتقار متأكدن  اإلضافة كا 

 وْ يْ لَ إِ  ودُ عُ يَ  يرٍ مِ ضِ  فْ ، ومِ وُ لَ  ةً مَ صِ  ةُ مَ مْ الجُ  ؾَ مْ تِ  عَ قَ ، تَ مةٍ مْ جُ  فْ ] مِ وُ لَ  دّ بُ  ا الَ مَ  وؿُ وصُ والمَ  ”قاؿ:   

  .(9)[“ وُ تَ بْ مَ ا طَ ، ومَ وُ تَ فْ رَ عَ  فْ ، ومَ وهُ خُ أَ  بَ ىَ ، وذَ ؽٌ مِ طَ نْ مُ  وهُ بُ ي أَ ذِ ي الّ نِ اءَ نحو: جَ 

و لكثرة أقسامو أقسامو، لكنَّ  دثـ يعد  أكالن  فويعرّْ  المناسب أفٍ ؼ المكصكؿ بعد تعداده، ك عرَّ  أقكؿ:   
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط، ق (: الصدر. (1)

 .69سكرة مريـ، اآلية  (2)

 .400:2ينظر: الكتاب  (3)

 في ) ب، ك (: لننزعف. (4)

 كقرئ "أييـ".في ) ط (:  (5)

 ] بالنصب[ ساقط مف: ) أ (. (6)

  ؛ كمعجـ القراءات القرآنية 196:6كىي قراءة ىاركف، كمعاذ بف مسمـ اليراء، كطمحة ابف مصرؼ، كاألعرج، كاألعمش، ينظر: البحر المحيط

54:4. 

 في ) ط (: إلى. (7)

، كمنصكبة ﴾ـ أشدٌ يي يَّ أى  ﴿ة بقكؿ محذكؼ عند الخميؿ، أك يعربيا، فيقكؿ:يا استفيامية محكيفي ىذه اآلية الكريمة، فعند الخميؿ كيكنس، أنٌ  كقد اختمفكا (8)

يتشيع، أم ينظر في:  فٍ مى  ؿٌ كي  فٍ عند يكنس، كعمى سبيؿ تعميؽ)شيعة( عند الككفييف أم: )مً  ﴾فٌ عى زً نٍ نى لى  ﴿المحؿ الجممة التي ىي فييا عمى سبيؿ تعميؽ 

ـ يي يَّ أى  ﴿، ك﴾فٌ عى زً نٍ نى لى  ﴿، مفعكؿ ﴾شيعةو  ؿٌ كي  ﴿( كفٍ ثـ حذؼ ) في(، فارتفع عمى االبتداء، كالممة في مكضع نصب، أك عمى زيادة ) مً  ﴾ـ أشدٌ يي يَّ أى  ﴿

ؼ ، جممة مستأنفة عند األخفش، أك عمى أنيا مبنية لقطعيا عف اإلضافة، ك) ىـ(: مبتدأ، ك) أشد(: خبره عند ابف الطراكة ، كلك كصمت بظر ﴾أشدٌ 

ذا حذؼ ما تضاؼ إليو ) أمٌ  ( أعربت سكاء أحذؼ نحك: ألضربف أييـ في الدار لـ تبف، كيكجد في بعض التصانيؼ ما يدؿ عمى بناء مع الظرؼ، كا 

كشرح  ؛426:2ؿ كشرح المفصٌ  ؛219،218:1معاني القرآف، لؤلخفش ؛ 43،42:4المبتدأ الذم ىك صدر صمتيا، أـ لـ يحذؼ، ينظر: الكشاؼ 

 .77:1األشمكني 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق(. (9)
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 فو.امع في طمب معرفتيا، فقسمو ثـ عرٌ تحرؾ نفس السٌ  ونٌ كأ

مبيـ ال فراؽ لو ؛إلبيامو مف جممة خبرية  أم: اسـ، “ مةو مٍ جي  فٍ مً  وي لى  دٌ بي  ا الى مى  كؿي كصي كالمى  ”كقاؿ:    

ي نً اءى جى  "عنو بكاسطتيا إبيامو، نحك:ليتضح بيا أمره كيزكؿ  ؛امع، تقع صمة لوسبة لمسٌ عمكمة النٌ م

 ".  ؽه مً طى نٍ مي  كهي بي م أى ذً الٌ 

 نضـٌ أ ال جنسو، فإفٍ ر عميو لـ يعمـ منو عيف الجاءني ك صً كاقتي  ،"مذً ي الٌ نً اءى :" جى (1)و لك قيؿفإنَّ    

، مثبلن عينو الجاءني ك  امع بكاسطة معمكمية تمؾ الجممة، الشخصيفيـ السٌ  "، ؽه مً طى نٍ مي  كهي بي " أى إليو 

عرؼ ال ي لكفٌ ا، "يعرؼ ثبكت االنطبلؽ ألبيو أيضن "، ك الذم أبكه منطمؽه "الشخص السامع ؼ يعرً 

 .مجيئو"

 (2)مع بعينو، فقد أخبرت عف مجيء مف يعرفو السا" ؽه مً طى نٍ مي  كهي بي م أى ذً ي الٌ نً اءى جى  "فإذا قمت:    

شطرىا بناء عمى  ب / – 57/ قد يحذفكف مة بتماميا، ك يـ يذكركف الصٌ كيعرؼ انطبلؽ أبيو، ثـ إنَّ 

فخامتيا  ا عمىا تنبيين كقد يطرحكنيا رأسن  ىك قائؿ. :أم (3)"ئان ين شى  ؾى لى  ؿه ائً م قى ذً الٌ ا بً نى ا أى مى  "نحك: القرينة

 .(4)حقيقة ايً يً ا تقاصرت العبارة عف كنٍ يا بمغت في الفخامة مبمغن عمى أنَّ ـ شأنيا، ك ظى كعً 

 (.تى يٍ كى )ك (تى يٍ كى )شأنيا   فظاعةأم: بعد الخطة التي مف  ،(5)“يتً كالَّ  ايَّ تى المَّ  دى عٍ بى ”يقكلكف: ك 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: قاؿ. (1)

 بعينو[ ساقط مف: ) د، ط (.]  (2)

 .108:2ا(، ينظر: الكتاب ) ما أنا بالذم قائؿ لؾ شيئا(، كفيو: ) ما أنا بالذم قائؿ لؾ سكاءن  :ا يقكؿقاؿ سيبكيو: سمع الخميؿ عربين  (3)

 .79،78:1؛ كشرح األشمكني 1020:2؛ كارتشاؼ الضرب 397:2ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (4)

السـ  يا صغرت؛ ألفٌ ة التي إذا كثر سمٌ ا بالحيٌ ى عف الكبيرة بمفظ التصغير تشبيين نَّ الداىية الكبيرة كالصغيرة، ككى ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، كقيؿ ىما  (5)

 .212:1؛ كزىر األكـ 92:1يأكؿ جسدىا، ينظر: مجمع األمثاؿ 
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كقكلو تعالى: ، ا إذا كاف مفعكالن يحذؼ كثيرن لصمة مف ضمير يربطيا بالمكصكؿ، ك لتمؾ ا دَّ بي  الى ك 

 . هأم: يشاؤ  (1)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿

 اأك مجركرن  ،اأم: ىك قائؿ لؾ شيئن  ،" ائن يٍ شى  ؾى لى  ؿه ائً م قى ذً الٌ ا بً نى ا أى مى " نحك: ،كاف مبتدأ (2)إذا كقميبلن 

 :(3)كقكلو

ـي يَّ ى األى سى عى                ػػػػػػعٍ جً رٍ يى  فٍ أى  ا

 كا.اني م كى الذً ا كى من كٍ قى  فى                                    

في  يـ اختمفكاثـ أنَّ  ذؼ الفاعؿ، ؛المتناع ححذفو إذا كاف فاعبلن  (4)يمتنعك  أم: كانكا عميو.   

 *.(5)تعريفيا

رفة؛ الشتراؾ ا معمع ككنو عممن  "ادن يٍ زى " انضماـ الصمة إلزالة االبياـ، كما أفٌ : ذاتي، ك  قاؿ بعضيـ  

 اإلبياـ عنو. (6)فيو بتعدد األكضاع يفتقر إلى صفة تزيؿ ذلؾ

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .36 ، مف اآليةسكرة سبأ (1)

 في ) ق (: إذ. (2)

 الزماني، قاليا في حرب البسكس.البيت مف البحر: ) اليزج(، كىك لمفند  (3)

 المغة:  يرجعف: يرددف، مف باب فعؿ، فعمتو. الذم: ليست بمعنى "الذيف"، ألف المكصكؿ كالصمة يصير صفة لقـك آخريف كالقـك المذككريف.

 .431:3كخزانة األدب  558:1كشرح ابف عقيؿ  ؛170:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 314:2كىك مف شكاىد: مغني المبيب 

" استدؿ بو عمى أف المعرفة إذا أعيدت نكرة كانت عينيا عمى القاعدة المشيكرة.   الشاىد فيو: " القـك
 في ) د، ك (: يمنع. (4)

 أم في كيفية تعريؼ المكصكالت. (5)

  َّ6،5:3؛ كشرح الرضي عمى الكافية 392،391ؿ ينظر: شرح المفص. 

 ] ذلؾ[ زيادة في: ) ب (. (6)
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 .(2)و مف المضاؼ إليو إلى المضاؼريانى س ،إليو مف الصمةرل سي اآلخركف :كسبيّّ  (1)كقاؿ

 ؛ ألفَّ إلى الحؽّْ  بي ىذا أقر  كلـ يدخؿ البلـ عميو، لعؿَّ  ،ؼا لـ ينفؾ عف الصمة لـ يضلكف لمَّ    

 (3)معمكـإلشارة في ذات المكصكؿ إلى ااإلطبلؽ، ك  تشير إلى معمكـ السامع حاؿ كأفٍ  دَّ بي  المعرفة الى 

الَّ  بإعراب كاحد، بؿ جعمكا الصمة  (4)ا اعربكىماا، كلمى ا كاحدن صمتو شيئن ا اعتبركا المكصكؿ مع لمى  كا 

 رية عمى المعرفة؛ إلزالة اإلبياـ.كالصفة الجا

" يؿه كً طى  ءه يٍ ي شى نً اءى جى "شيء" في: " كألفَّ  التفاكت في اإلبياـ كالقيكد ( 6)بجكاز (5)بحث كفيو   

و ال يعتبر مع مع أنَّ  ،ند اإلطبلؽ عيف الجاءني كال جنسويفيـ منو عو ال في أنَّ  ،كالمكصكؿ بعينو

 .(7)كال يعرب معو بإعراب كاحدو  ،اا كاحدن شيئن  /أ – 58/ قيده

                                   ***** 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ] قاؿ[ ساقط مف: ) د (. (1)

 .65:1؛ كأكضح المسالؾ 7،6:3ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (2)

 معمكمو. (:، طفي )ب، د (3)

 في ) ب (: أعربيما. (4)

زمة في ىامش ) د (: فيو بحث بالنظر إلى قكلو: بؿ جعمكا الصمة... الخ، أم في المذككر مف المبلزمة كاالضراب، أم اإلعراض، كالمراد بالمبل (5)

الٌ   بما أعربكىما بإعراب كاحد، كباإلضراب قكلو: بؿ جعمكا الصمة كالصفة. قكلو: كا 

 في ) د، ك (: لجكاز. (6)

 .390،389:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 197،196:2ينظر: التخمير   (7)
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 ] أ                           
 
 س

 
ً 
 
 األ   اء

 
 ف
 
  ال  ؼ

 
 األ  ٔ

 
 ص
 
 [       اخ  ٕ

 اؾَ ذَ  اتَ يَ يْ ، وىَ يدَ رِ الثّ  ؿَ يَ ي  ، وحَ (1)﴾گ گ ﴿ا، ودً يْ زَ  دَ يْ وَ ،] كػ رُ اؿِ عَ فْ األَ  اءُ مَ سْ أَ  وُ نْ ومِ ”قاؿ: 

  .(2)[“ؾَ يْ مَ ، وعَ ؾَ ونَ ، ودُ وْ ، ومَ وْ ، وصَ ؼ  ا، وأُ مَ يُ نَ يْ ا بَ مَ  افَ ت  وشَ 

اإلضافة نكع مساىمة   (4)أفعاليا، ففي ة مسدٌ ىي سادٌ ك مصادر،  مسدٌ  (3)ةأم: أسماء سادٌ : أقكؿ   

نَّ  و لك كاف "؛ ألنَّ ؾى كتى كي سي  تٍ كي اسٍ " :، بالنصب عمى معنى"سككتؾ" :بمعنى (وٍ )صى  ألفَّ  ؛ما فسرناه بوكا 

 .ة اآلخرالمترادفيف فعميٌ  (5)ة أحد ؛الستمزاـ فعميٌ يككف فعبلن  فٍ ا لو، لـز أى كمرادفن  "بمعنى: "اسكتٍ 

 قكؿ القائؿ: الفعؿ، مثبلن  مسدَّ  ادّْ سٌ لحقيقة المصدر ال ـه مى عى  ،ف مف ىذا البابالمنكَّ  : غيري (6)قالكا   

الَّ  (7)لحقيقة ( عمـه وٍ صى ) ى ، عم"ما اسككتن " :بمعنى ف اسـ جنسو المنكٌ ك  ،فبل كجو لتعريفو السككت، كا 

الَّ ما"، ك  ان ا ما زمانمعنى: "أفعؿ سككتن  ا بمعنى األمر، أك مٌ ىذه األسماء إ فٌ فبل كجو لتنكيره، ثـ إ ا 

  .(9)أك غير متعدو  ا متعدو مَّ بمعنى األمر، إ (8)كالذم ،أك بمعنى المضارعبمعنى الماضي 

  .بأك مركٌ  بمعنى أميمو،" ازيدن  دى يٍ كى ري "ا مفرد، نحك: مَّ فالمتعدم: إ   
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .151سكرة األنعاـ، مف اآلية  (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (2)

 في ) ب، ك (: ساد.  (3)

 في ) ب (: فعمى. (4)

 في ) ك (: األحد. (5)

ا" أك" تقكؿ:" ركيده زيدن  ىذا الباب إنما يكضع في األمر مع المخاطب ك المتكمـ، كال يجكز أفٍ  كمنيـ ابف السراج، حيث قاؿ: كال يجكز مثؿ ىذا؛ ألفٌ  (6)

 .142:1ليس"، ينظر: األصكؿ بعضيـ قاؿ:" عميو رجبلن  ا"، تريد غير المخاطب، كحكي أفٌ دكنو عمرن 

 في ) ق (: بحقيقة. (7)

 في ىامش ) ك (: أم اسـ الفعؿ. (8)

 .7،6:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ  227:2ينظر: التخمير  (9)
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 "ادن يٍ زى  ؾى يٍ مى عى "، نحك: (3)جر   ، أك حرؼ"خذه": (2) ، أم"ادن يٍ زى  ؾى كنى دي "نحك: ، ظرؼ (1)ا أكلومٌ كالمركب إ 

، أك ال شيءو  (4)بالتركيب منوؼ يحذ ا أفٍ مَّ ؾ، كىذا الثالث إذاال ىذا كال ، أك "وي مٍ زً لٍ "ا :بمعنى

 يحذؼ.

( ، َـّ اء( التنبيو، ك)لي )ىى  فٍ ا مً مَّ ، إو مركبه ، فإنَّ "احضركىـ "، بمعنى(5)﴾ گ گ ﴿ ككاألكؿ:    

َـّ (، ؿأك مف )ىى      .أـ( )ىمزة)ىاء(، كعمى الثاني  ألؼي عمى األكؿ  (6)(، فالمحذكؼك)أ

 ( ،كال حذؼ بالتركيب.ؿٍ ىى (ك)يَّ و مركب مف )حى "، فإنَّ آتيوبمعنى: " "،يدى رً الثٌ  ؿى يى يَّ نحك: "حى كالثاني    

ة ؼ لقمَّ "، لـ يذكره المصنّْ "تنحٌ  :، بمعنى"ؾى يٍ لى إً "الثاني نحك: ا مفرد ،أك مركب، ك : إمَّ كغير المتعدم   

 كقكعو.

أك  ،: زجرتوأمٍ  "وً بً  تي يٍ مى يٍ مى "يقاؿ:  "ؼٍ بمعنى: "اكفي "، وٍ مى "منو الفعؿ، نحك:  يشتؽُّ  ا أفٍ مَّ كاألكؿ إ   

 ب/ –58/ و يقاؿ:قيؿ كفيو نظر؛ ألنَّ  كذاعنى:" اسكت"، ، بم"وٍ صى " منو الفعؿ، نحك: ال يشتؽُّ 

 .(7)"[قمت لو صو"  :بمعنى"،] وي لى  تي يٍ صى يٍ "صى 

 "اجدن  دى عي بى " :، بمعنى"ده يٍ زى  اتى يى يٍ ىى "نحك: ز في آخره غير الفتح يجكٌ  ا أفٍ مَّ كالذم بمعنى الماضي، إ   
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] أكلو[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 في ) ب، ق، ك (: بمعنى. (2)

 (. ، طمف: ) أ، د ] جر[ ساقط (3)

 في ) ب، د، ق، ك(: بالتركيب منو. (4)

 . 151سكرة األنعاـ، مف اآلية  (5)

 في ) ب (: كالمحذكؼ. (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (7)
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: أمٍ  " امى يي نى يٍ ا بى مى  افى تٌ شى  "تائو الحركات الثبلثة مع التنكيف كبدكنيا، أك ال يجكز نحك: كيجكز في

 .(1)يجكز في نكنو غير الفتح "، الاا حاالىما جدن افترقن "

، نحك:  (2)كالذم بمعنى المضارع قسـ كاحد    ، بالحركات الثبلثة مع التنكيف، ""أؼ  مفرد الـز

لـ  ؼالمصنّْ  فَّ غير أى  ،بمعنى: "الماضي"، فالمجمكع أحد عشر ، كبدكف التنكيف"جرالضٌ " :بمعنى

، كقد أشرنا إليو في ا ىك بمعنى األمرممٌ  ،البلـزب كترؾ مثاؿ المركٌ منيا،  (3)أمثمةعشرة  يذكر إالٌ 

تضبط بؿ ىك ضبط  يا ال تكادجزئيات ىذا الباب، فإنَّ  إلى (4)ظرىذا ضبط بالنٌ  كال يظف أفَّ  السابؽ

مف المذككرات يستكم فيو  كبلن  فٌ الجزئيات المذككرة في المتف، ثـ إبالنظر إلى كاألقساـ   (5)لؤلنكاع

"، افً دى نٍ ا ىً يى  "، "ده نٍ ىً ا "يى ، "كفى دي يٍ زى ا يى "، "افً دى يٍ ا زى يى "، "ده يٍ ا زى يى ": يقاؿالمؤنث ، كالمذكر ك ، (6)المفرد كمقاببله

 "، كعميو فقس.اك عمرن  دى يٍ كى ري  اتي دى نٍ ا ىً يى  "

لمداللة حؽ يأتي بالمكاك  ،"فى مٍ مُّ ىى "، "فى مٍ مي "ىمٍ ، "يىممّْ "، "كاىممُّ "، "امَّ ىمي "، "َـّ مي ىى ": (7)كبعضيـ يقكؿ   

 ، كالمصدر ال يثني كال(8)المصادر يا سادة مسدٌ نَّ عمى أحكاؿ المستكف، كالكجو في االستكاء، إ

 .(9)صرؼكالمركب ال يقبؿ التَّ  ،البعض مركب أفَّ  يجمع، مع

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 12،11:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ  229،228:2ينظر: التخمير  (1)

 ] كاحد[ ساقط مف: ) ط(. (2)

 ثمة عشرة.مفي ) ق، ط، ك (: أ (3)

 ] بالنظر[ ساقط مف: ) ب (. (4)

 ك (: األنكاع. ط، في ) ب، (5)

 أم التثنية كالجمع. (6)

 .29:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ   (7)

 في ) ب (: مصادر. (8)

 .479،478:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (9)
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 " إمياالن  أميؿ: "، بمعنى"اادن كى رٍ إً  دى كى رٍ "أى : مصدر في األصؿ مف باب األفعاؿ، يقاؿ ا"دن يٍ كى ري " (1)فَّ كا  

 .(2)المصدر، كال يثنى كال يجمعي بو الفعؿ ك مّْ ر، كسي غّْ ـ ثـ صي خّْ فري 

يككف  كأفٍ  دَّ بي  ر صدكره مف كاحد، الى تصكٌ لككنو لبلفتراؽ الحالي، الذم ال يي  "افى تَّ شى " فَّ إقالكا:    

لـ  "امى يً نً يٍ ا بى مى  افى تٌ شى "ك (3)[".ادن يٍ زى  افى تَّ شى " :يجكز الك ]"، اك رن مٍ عى ك  ادن يٍ زى  افى تٌ "شى  نحك:، افاعمو شيئيف فصاعدن 

ما  فَّ ألأ / – 59/ ، كلـ يستبعده بعضيـ عف القياس؛ا؛ لعدـ التعدد في الفاعؿ لفظن (4)يجكزه أكثرىـ

فٍ المكصكلة تقع عمى الكاحد ك   أفَّ  كانت كاحدة بحسب المفظ، إالَّ  المثنى كالمجمكع، فيي ىنا كا 

 .(5)افترؽ حاليما :المعنى عمى التثنية، إذ المعنى

بو لمذى ا، إظيارن "مايي نى يٍ ا بى مى  افى تٌ شى ": قاؿؿ منو ك لككنو ممف يجكزه مثٌ   -(6)"هرَّ سً  سى دّْ قى  - ؼالمصنّْ ك    

 اؿ.ا عمى األكثريف بالمثَّ كردن 

ذا أكعى سمعؾ ما تمكنا عميؾ، فاعمـ ك     ض لؤلصكات لـ يتعرٌ   - (7)قدس سره - ؼالمصنّْ  أفَّ ا 

 يا عمى قسميف:الكجو في ذلؾ أنَّ باالتفاؽ، ك  اـ المبنيٌ يا مف أقسسالة، مع أنٌ في ىذه الرٌ 

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ب، ق (.] إف[ ساقط مف: )  (1)

 ركيدى  ؾى ألعطيتي  الدراىـى  " أربعة أكجو: ىك في أحدىا مبني، كىك إذا كاف اسما لمفعؿ، كعف بعض العرب: " كا لك أردتى قاؿ الزمخشرم: في " ركيدى  (2)

لج شيئا: " ركيدا"، ما الشعر" كىك فيـ عداه معرب، كذلؾ أف تقع صفة، كقكلؾ: : ساركا سيرا ركيدا"، ك" كضعو كضعا ركيدا"، ككقكلؾ لمرجؿ يعا

نفسو"  "، كسمع مف بعض العرب: " ركيدى زيدو  أم: عبلجا ركيدا، كحاال، كقكلؾ: " ساركا ركيدا"، كمصدرا في معنى " إركاد" مضافا، كقكلؾ: " ركيدى 

 .190ؿ [، ينظر: المفصٌ 4] سكرة محمد، مف اآلية  ﴾ ڎ ڎ ﴿ كجعمو مصدرا، 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط(. (3)

 .78،77:3ؿ ؛ كشرح المفصٌ 200ؿ ، كلـ يستبعده بعض العمماء عف القياس، ينظر: المفصٌ الزمخشرم: فقد أباه األصمعيٌ قاؿ  (4)

 .104،103:3ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (5)

 ] فدس سره[ ساقط مف: ) ط (. (6)

 ] فدس سره[ ساقط مف: ) ط (. كفي ) ب(: رحمو ا. (7)
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 .(1)البعير إلناخة "خٍ نى ":  بو لمبيائـ كقكليـ تي كّْ صى قسـ يي 

 . (3)"اؽً غى "صكت الغراب  (2): عند حكاية كقكليـقسـ يحكي بو عف الصكت  ] ك[   

 (5)".أنخ" :بمعنى "نخ" ىذا الباب ؛ألفَّ  مف (4)كالقسـ األكؿ

بؿ يفعؿ  ، يبلحظ خصكص التركيبالبعير ال يعمـ كضع المفظ، كال فَّ ، أى "وٍ صى "كالفرؽ بينو كبيف    

خمؽ اإلناخة عند عمى  (6)ص بطريؽ جرم عادة ا تعالىعند سماع ىذا الصكت الخااإلناخة 

 سماع ىذا المفظ .

التركيب يفيـ منو كبخصكص  (8)المفظ (7)كضعالا بلككنو عالمن  "ازيدن " فإفَّ  ،"وٍ صى  دي يٍ ا زى يى "  :بخبلؼ   

، فإذا (9)إليو بمنزلة "ديز"المفظ بالنسبة كلكال عممو بالكضع كبخصكص التركيب؛ لكاف ىذا  المعنى،

الَّ ك  تي كي سٍ يمثؿ األمر يى  أراد أفٍ   فبل. ا 

 (12)ؿ مفيمثٌ  لكف ينبغي عميو أفٍ  ،لؤلصكات في الجممة (11)ذا الباب تعرضلي (10)عرضفالتٌ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ينظر: لساف العرب، مادة ) ف. خ .خ (. (1)

 في ) ط(: حكاية عف. (2)

 ينظر: لساف العرب، مادة ) غ. ك. ؽ(.  (3)

 :  الذم يصكت بو لمبيائـ.ىامش ) ك (: أمٍ في  (4)

 .485:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 102:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 ] تعالى[ ساقط مف: ) ب (. (6)

 في ) د (: لكضع. (7)

 ط (. د، ك ] المفظ[ ساقط مف: ) ب، (8)

.أم يككف ميمبلن  (9)  ، فالبلـز باطؿ، ككذا الممزـك

 في ) ب (: فالتعريض. (10)

 في ) د (: بتعرض. (11)

 ) ب، د (: في.في  (12)
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نَّ ، ك ‹‹ؿالمفصَّ ››ا كما في األصكات أيضن  ، أك معنى (1)ما بنيت أسماء األفعاؿ لتضمنيا معنى األمرا 

 ا أك عمى أحدىما.ممحمكؿ عميي ، كالذم بمعنى المضارع، أك معنى الماضي(2)الـ األمر

                            ***** 
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 .201ؿ ىذا عمى مذىب البصرييف، ينظر: المفصَّ  (1)

 .486:1ؿ ىذا عمى مذىب الككفييف، ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (2)
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 ] انظ
 
 ش

 
 [ٔف

 .(1)[“، وبعدُ ، وقبؿُ افَ ى، وأيّ تَ ا، ومَ ذَ ، و إِ ذْ ]نحو إِ  وؼِ رُ الظّ  َض عْ بَ  وُ نْ ومِ ”قاؿ:    

كمف المبني،  ،"" اليكـً ك، منيا معربه ب /  – 59/ البعض اآلخر  د بالبعض؛ ألفَّ أقكؿ: قيٌ    

 (.دي عٍ ( ك)بى ؿي بٍ ( ك)قى افى يَّ ك)أى  ى(تى ا( ك)مى )إذى ك ()إذٍ 

ذٍ  ـه ائً قى  زيده  إذٍ  قمتي  "، نحك: قع بعدىا الجممتاف( فيي لمزماف الماضي، كتا )إذٍ كأمَّ      " أككـي قي يى  ده يٍ زى  كا 

ـى قى  إذٍ  دي يٍ زى  كـي قي يى " ـى قى  ده يٍ زى  إذٍ " د، كاستقبحكا: لمكقت المجرَّ  (2)فيو ، فيي"ده يٍ زى  ا إلى  دً صى قي  إفٍ و ؛ألنَّ  " ا

ـى قى  ذٍ إً " : اجبة، فالك الفعميٌ  ف" ده يٍ زى  ا بالماضي لمداللة عمى القياـ فيما  قصد إلى اإلسمية، كأتى ، كا 

 .(3)يستغنى فييا عف لفظ الماضي (،)إذٍ  ةمضى، فتمؾ الداللة لككنيا مستفادة مف لفظ

عمى  تدخؿ إالَّ  ، فيي حينئذ النت معنى حرؼ المجازاةباؿ، إذا تضمٌ ا( فيي لبلستقا )إذى كأمٌ    

ٱ ٻ  ﴿المرفكع في مثؿ قكلو تعالى: المجازاة. ك  (5)ؼ، كحركؼفعمية عند المصنّْ ال (4)الجممة

 المذككر. رهر يفسّْ عنده فاعؿ فعؿ المقدٌ  (6)﴾ٻ 

 تي جٍ رى خى "نحك:  ما إليو معنى المفاجأة،ظلكقت المجرد عف معنى المجازاة منا كقد يككف بمعنى   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 ] فيو[ ساقط ف: ) أ (. (2)

ذا قصد إلى االسمية فالكجو: " إذٍ  (3) يقبح إضافة " إذ" إلى الجممة اإلسمية خبر المبتدأ فييا فعؿ ماضي، "، فمذلؾ قبح، " إذ زيد قاـ" أم: ـه ائً قى  ده يٍ زى  كا 

 .490:1ؿ اإليضاح في شرح المفصَّ ؛ 144:2؛ كاالصكؿ 107:1ينظر: الكتاب 

 ] الجممة[ ساقط مف: ) ب (. (4)

 في ) ك (: حرؼ. (5)

 .1سكرة التككير، اآلية  (6)
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 قياـ زيد كقتي  : كقتي بمعنى"، كعمره  دي عي قٍ ا يى ذى إً  ده يٍ زى  كـي قي ا يى "إذى : ، نحكـو منظٌ  " أك غيرؼه كاقً  عي بٍ ا السَّ إذى فى 

 ـ إليو ينبغيكما ال ينظٌ االسمية،  (2)مفاجأة تدخؿ عمى الجممةـ إليو معنى الما ينظٌ ك ، (1)قعكد عمرك

إلى الجممة  (5)يما تضافافالجممة؛ ألنَّ ، ككجو بنائيما مجاكرتيما الجممتيف (4)تدخؿ عمى كمتا (3)أفٍ 

 .(7)ة( الشرطيٌ فٍ )إمعنى  (6)فضمّْ  إذا (ك) إفٌ  (إفٍ ( ككضع )ذٍ كضع )إً  مع أفَّ ا، أبدن 

، إلى ، أك بعد غدو (9)اغدن أأم:  ؟" اؿي تى ى القً تى مى "نحك:  ،تارة لبلستفياـ (8)ستعمؿتفيي  )متى(،ا كأمَّ    

 ا أكرمؾ، كأفٍ تأتني نيارن  : أفٍ أمٍ " ؾى مي رً كٍ أي  تً أٍ ى تى تى مى "نحك:  ،لممجازاة، كأخرل (10)يضبط ما ال يكاد

لتضمنيا معنى ىمزة االستفياـ، ال يكاد ينتيي، فبنيت استفيامية؛   أكرمؾ إلى ماتأتني ليبلن 

 .(12)الشرط (11)تو لتضمنيا معنى حركؼشرطيٌ ك 

: في ىذه أمأ / – 60/  (13)﴾ٹ ڤ ڤ ﴿:االستبعاد، نحك( فيي لبلستفياـ في مقاـ افى يَّ ا )أى مَّ كأى    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .122،121:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 275،274:2ينظر: التخمير  (1)

 ] الجممة[ ساقط مف: ) د(. (2)

 ] ينبغي أف[ ساقط مف: ) ب(. (3)

 ] كمتا[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 في ) ب (: يضاؼ. (5)

 ف.تضمٌ في: ) أ،  ب، ق (:  (6)

 .489:1ؿ، ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (7)

 في ) أ (: مستعممة. (8)

 ] يضبط [ ساقط مف: ) أ، ب (. (9)

 في ) ب، ق (: حرؼ. (10)

 في ) أ، ب، ك(: غدا. (11)

 .1864:4؛ كارتشاؼ الضرب 491:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 187،186:3شرح الرضي عمى الكافية   ينظر: (12)

 . 12سكرة الذاريات، مف اآلية  (13)
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نكار كقكعو في نة اآلتية إلى ما ال يتناىى، كالمقصكد اسنة أك في السٌ السٌ  تبعاد ذلؾ اليكـ، كا 

 .(1)االستقباؿ، فبنيت لتضمنيا معنى ىمزة االستفياـ

مبنية  (2)ث ىي في أحدىا(، فيما مف أسماء الجيات، كلتمؾ األسماء أحكاؿ ثبل( ك)بعدي كأما)قبؿي 

معنى ذلؾ  ابؽ كينكمإليو، لجرم ذكره في السٌ  ما يضفف عنيفَّ  (3)يقطع كىي أفٍ  ،عمى الضْـّ 

 .(5)بمفظ المضاؼ المضاؼ إليوالمضاؼ ك ، أم يؤدم معنى (4)المحذكؼ في المضاؼ

في  -صمى ا عميو كسمـ -كقكليـ: بعد التيمف بالتسمية كالتحميد، كبعد التصمية عمى الرسكؿ   

صمية عمى التٌ حميد ك سمية كالتٌ يمف بالتٌ مضاؼ إليو كىك التٌ فيحذفكف ال ، " بالضـدي عٍ ا بى مَّ أى "الخطب، 

ف عف يعٌبرك ك  ف معنى المضاؼ إليو في المضاؼ،ينكك ابؽ، ك جرم ذكره في السٌ  (6)كؿ، بقرينةالرس

 ف المضاؼ معنى اإلضافة، كىي معنى مف معاني الحركؼفيتضمٌ  ،المضاؼ مجمكع المعنييف بمفظ

ا، يفتقر المضاؼ إليو افتقار منكيِّ المضاؼ إليو لككنو  لمتضمف، مع أفَّ  فيبنى عمى الضْـّ الجارة  

 .(7)الحرؼ إلى متعمقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1865:4؛ كارتشاؼ الضرب 135:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 في ) أ (: أحدييا. (2)

 في ) ب (: ينقطع .  (3)

 المضاؼ [ ساقط مف: ) د (.] في  (4)

 المفظ، كقكؿ الشاعر: مى كً إليو كني  المضاؼي  ؼى ذً "، أك حي دو يٍ زى  ؿً بٍ قى  فٍ مً  تي ئٍ ، نحك: " جً فتعرب إذا أضيفت لفظان  (5)

 ؼي اطً كى العى  وً يٍ مى ى عى لن كٍ مى  تٍ فى طى ا عى مى *** فى  ةن ابى رى ى قى لى كٍ مى  ل كؿُّ ادى نى  ؿً بٍ قى  فٍ مً كى                      

ۋ  ﴿، كمف ذلؾ قراءة مف قرأ:نكرةن  لفظو كمعناه، فتككف حينئذو  كى نٍ إذا حذؼ ما تضاؼ إليو، كلـ يي  ف إالَّ ا، فبل تنكٌ الحالة تبقى كالمضاؼ لفظن كفي ىذه 

،]  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  .69:2"، ينظر: شرح ابف عقيؿ ، ك بعدو " كتنكينيما " قبؿو ، كبعدً بجر" قبؿً   [3مف اآلية  سكرة الرـك

 قرينة.في ) ك (:  (6)

 .191:2؛ كىمع اليكامع 321:2ينظر: شرح األشمكني  (7)
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 فيضـ فميجبر المحذكؼ بأقكل الحركات، ك ا عمى الا البناء عمى الحركة فمعركض البناء، كأمَّ مَّ أى 

 اا منسيِّ إليو، كيجعؿ نسيِّ  يحذؼ ما يضفف فٍ "، كأى دو يٍ زى  ؿى بٍ قى  ؾى تي ئٍ جً "تضاؼ، نحك:  كىما أفٍ  فً يٍ يى رى خٍ األي 

ال   أفٍ  ، عمى معنى(1)[اا منسيِّ في نفسو، كال ينكم معناه في المضاؼ، كجعمو نسيِّ  يككف مراد ]أمٍ 

ضافي ال يتصكر بدكف أمر إكبل مف أسماء الجيات  ا؛ ألفَّ قطعن  ا في نفسو باطؿيككف مرادن 

بالنسبة إلى مجيء  ،ال يتصكر إالَّ  "دو يٍ زى  ؿى بٍ قى  ؾى تي ئٍ جً  "ة مجيء المتكمـ في:قبميٌ  :مثبلالمضاؼ إليو، 

 .(2)أك مجركرة "، معربة منصكبة،دو يٍ زى "

ل في إحد الفتقار، لصراحة ذكر المضاؼ إليوا ب / – 60/ ضمف ك ا اإلعراب فمعدـ التٌ مَّ أ   

دـ كع ا النصب كالجرٌ أمَّ إلى المضاؼ في الصكرة األخرل، ك  ظرا بالنٌ ا منسيِّ يِّ و نسكككن ،الصكرتيف

  (4):(3)تبع، قاؿ ]الشاعر[إلى التٌ  كؿي كي كٍ مى جكاز الرفع فى 

   بلن بٍ قى  تي نٍ كي كى  ابي رى الشَّ  يى لً  اغى سى فى              

 اًت رى الفي  اءً المى بً  صُّ غى أى  ادي كى أى                                      

 .(5)أم: قبؿ مساغ الشراب   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د (. (1)

 .31ينظر: أسرار العربية  (2)

 زيادة مف المحقؽ. (3)

 الكافر(، كينسب ليزيد بف الصعؽ، أك عبد ا بف يعرب.البيت مف البحر: )  (4)

 .كالمشيكر في ركاية ىذا البيت: أكاد أغص بالماء الحميـً 

 : غص بالطعاـ أك الشراب، تعذر بمعو فمنعو عف التنفس. الماء الفرات: الماء العذب.المغة: ساغ الشراب: سيؿ مركره في الحمؽ. أغٌص 

؛ كشرح ابف عقيؿ 1817:4؛ كارتشاؼ الضرب 127:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 107:3ؿ كشرح المفصَّ ؛ 265:2كىك مف شكاىد: التخمير 

 .505:6؛ كخزانة األدب 194:3؛ كىمع اليكامع 322:2؛ كشرح األشمكني69:2

 ف الشاعر الظرؼ ليقطعو عف اإلضافة لفظا كمعنى.كالشاىد فيو: ) قببل (، حيث نكٌ 

 .195:2؛ كىمع اليكامع 109،108:3ؿ رح المفصَّ ؛ كش266،265:2ينظر: التخمير  (5)
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ف معناه غير متضمٌ في لفظ المضاؼ، ك  نفسو غير منكمٌ  ا فيا كاف مرادن لكف ىذا المحذكؼ، لمٌ  

 ابؽ مف الدىر.في مثمو إلى السٌ  القصد كظني أفٌ . (1)ب لفظ المضاؼ، كذا قيؿاؼ أعرً المض

، فالقبمية (2)الدخكؿبالماء الفرات العذب السيؿ  ىر أكاد أغٌص ي سابؽ مف الدٌ كنت فكالمعنى:    

صد إلي ة عمى مساغ الشراب، لكف ليس القالسابقيٌ  (3)واستمزمت فٍ ، كا  بمعنى السابؽ مف الدىر ىنا

ذا لـ يكف لم ،ة عمى مساغ الشرابالسابقيٌ  عمى  يّّ ساغ الشراب مدخؿ في القصد فيك منسكا 

لى ب :اإلطبلؽ، أم  ا.القصد جميعن النظر إلى المضاؼ كا 

معنى تنكم  إذ لؾ أفٍ  ،(4)مكضع الحذؼ ذلؾ الفرؽ يقتضي جكاز اإلعراب كالبناء في كؿّْ  أفَّ مع    

 عربو كليس كذلؾ ا في نفسو فتي تعتبره مرادن ال تنكيو فيو، ك  فٍ المضاؼ إليو في المضاؼ، فتبنيو كا  

كاحد بعد كاحد مف  و ال يطمع عميو إالٌ فإنَّ  ،في ىذا المقاـ في مكضعو فميتأمؿٍ  فكبل منيما متعيٌ  ألفَّ 

 .(5)فرساف الميداف

                                   *****    

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .169:3ينظر: شرح الرضي عمى الكافية   (1)

 ] الدخكؿ[ ساقط مف: ) ب (. (2)

 ك (: استمزمت.ط،  في ) ب،  (3)

 (: حذؼ. في ) ب (4)

 .1819،1818:4ا، ينظر: ارتشاؼ الضرب ، كأما بعدن ف، كيجكز: أما بعدي أم في اإلعراب كالبناء، يمـز مف ىذا الفرؽ المذككر ال يتعيٌ  (5)
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 تَ يْ ي بَ ارِ وىو جَ ”، اءَ سَ مَ  صباحَ  يؾَ وآتِ  ،عشرَ  ي خمسةَ دِ نْ ]نحو: عِ  اتبَ كّ رَ المُ  وُ نْ ومِ ”قاؿ:    

 .(3)[“(2)“َص يْ بَ  َص يْ ي حَ وا فِ عُ وقَ ”و  (1)“تَ يْ بَ 

؛ ليحترز بو “ةليس بينيما نسب”ليس بينيما نسبة، فقكلنا لفظ مركب مف كممتيف  كىي كؿُّ :  أقكؿ   

 فإفَّ  ،" دو يٍ زى  ـي بلى غي " ك أ / – 61/  " ؽه اطً نى  افه كى يى حى " ، ك"  ـه ائً قى  ده يٍ زى نحك:"  ،عف  المركبات النسبية

تضمف  فٍ أة البناء كلكجكد مانع عنو، كالمركب الذم ال نسبة بيف جزئية جزاءىا معربة النتفاء عمٌ أ

ا األكؿ فمتنزلو منزلة ، كأمَّ (5)معنى الحرؼ ا الثاني فمتضمنوه، أمَّ امعنى الحرؼ بني شطر  (4)ثانيو

 ب حذؼ الكاك؛ ألفَّ ا ركٌ لمٌ  "،خمسة كعشرة" :األصؿإذ  ،"رى شى عى  ةى سى مٍ خى " صدر الثاني، نحك: 

 ؿ األكؿ فيتنزٌ ف معناه الثاني، ك ا حذؼ تضمٌ ، كلمٌ ينافي التركيب كاالنضماـ الكاك (6)ثبكت

ا الحركة أمَّ ؿ عمى الفتح، نزٌ ف كاألكؿ بالتٌ ضمٌ الثاني بالتٌ  فبني (7)االلتصاؽ بالثاني منزلة صدره

 (8)فمخفتو.ا الفتح ركض البناء، كأمَّ فمع

 ؿ؟ىك الثاني دكف األكٌ  فتضمّْ الم أفَّ  قمت: الكاك بينيما، فما الدليؿ عمى فٍ إ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 ت(..  م. العرب، مادة: ) ب؛ كلساف 322:1ينظر: جميرة األمثاؿ كىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، معناه أم بيتو إلى جانب بيتي،  (1)

، فالحيص: الفرار. كالبيص: الفكت، يضرب ىذا المثؿ: لمف كقع في ضيؽ أك يصً بً  يصً ، كحً صى يٍ بى  صى يٍ ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب، كيقاؿ: حى  (2)

 .344:2؛ كجميرة األمثاؿ 127:1ا أك فكتا، ينظر: مجمع األمثاؿ فرارن محنة ال خبلص منيا 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (3)

 في ) ط(: الثاني. (4)

 ] معنى الحرؼ[ ساقط مف: ) أ، ب، د، ق، ك(. (5)

 في ) ب (: ثبكتو. (6)

 في ) ب (: صدر. (7)

 .144:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (8)
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ا شيئن الثاني في حكـ األكؿ كال يفيد في األكؿ  ؿي خً دٍ و يي ؛ ألنَّ تصرفو في الثاني دكف األكؿ قمت: ألفَّ 

خمسة ػػ "ك، “يصى بً  يصى حً "كقعكا في ”ك   “بيتى  جارم بيتى (1)ىك” "  كمساءى  آتيؾ صباحى ": قكليـك 

مف  كؿٌ الثاني، ك في بناء  (2)ؿ األكؿ منزلة الصدر مفتنزٌ ف الثاني معنى الحرؼ، ك شر" في تضمٌ ع

 .(3)كذاؾ تعدادم ىؤالء تركيبات امتزاجيو أفَّ  يف عمى الفتح، سكلالجزء

فَّ     ىك جار مف ” ، ك"مساءو ك  رؼ جر، كالتقدير: "آتيؾ كؿ صباحو ، ح“بيت بيت” :ر فيالمقدَّ  كا 

ميا متقدميف مرة كمتأخريف : فتنة شديدة تمكج بأى، أمٍ “بيصو  كقعكا في حيصو ”، ك“بيتو  إلى بيتو 

 ا رٌكبت ىؤالء حذؼ الحرؼ المتكسطتأخر، لمَّ  :بمعنى "باص"، ك"ـتقدٌ :" مف حاص بمعنىأخرل، ك 

ظرؼ  "صباح مساءصدره، فيبني الجزءيف عمى الفتح، ك" ؿ األكؿ منزلة ف معناه الثاني، كتنزٌ كتضمٌ 

 ،، حاؿ مؤكدة“بيت ب / – 61/ بيت ” إليو، ك (4)المضاؼ كما أشرناـ عمى تقدير لمفعؿ المتقدٌ 

 ا.المتقدمة عميو قبؿ ذكره، التزامن ا لداللة الجممة بمعنى مبلصقن 

نحك:  (5)ف عمى الفتح ثابت في األعداد المركبة، سكاء أريد بيا األعدادالجزءيبناء  فَّ ثـ اعمـ إ

األكؿ منو  طرالشٌ  ، فإفَّ في اثنى عشر ، إالٌ "خامس عشر "نحك: ،"خمسة عشر"، أك كاحد مف العدد

 ، بؿ"ؾى رً شٍ عى  نا"اثٍ ؿ الثاني منزلة النكف المنزؿ منزلة التنكيف، كليذا ال يضاؼ كال يقاؿ: معرب لتنزٌ 

"، ككذلؾ في الجر ني عشراثٍ ت يٍ أى " باأللؼ، ك" رى رى شى ا عى نى اثٍ  (6)ينً اءى : "جى يقاؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ىك[ ساقط مف: ) ب (. (1)

 ] مف[ ساقط مف: ) ب، ك(. (2)

 .496:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (3)

 أشار.في ) ك (:  (4)

 (: العدد. ، طفي ) ب (5)

 كفي ) ط (: جاء. ] جاءني[ ساقط مف: ) ب، ك (. (6)
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  .(1)بالياء

، فكيؼ (3)يا ليست بكممة؛ ألنَّ ىك االسـ المبني، كالمركبات ليست باسـو  ـى سً قٍ المي  : أفَّ (2)قمت فإفٍ    

 ؟(4)يقكؿ كمنو المركبات

ا، كالمقصكد منو أجزاء ىأراد أجزاءفي العبارة فذكر المركبات ك  (6)ؼ: تساىؿ المصنّْ (5)قمت

عمى  (7)جمكع يطمقكنومف حيث ىك م ،مقكف  لفظ المركب عمى المجمكعيـ كما يطمع أنَّ  المركبات

" ده يٍ "زى )إلي( تعدية االنضماـ بيا، يقكلكف: بكنو عدُّ ضمنكنو معنى االنضماـ، كيي يي ا، ك أيضن ( 8)الجزء

ثاني، المركب ىنا ىك الؼ بالمصنّْ  يككف مراد أفٍ فيحتمؿ  ،"، أم: منظـ إليوبى رى مركب إلى "ضى 

 .(10)تأمؿٍ ف ةالمتضاميا إلى بعض، أم: األسماء بعض (9)ةمٌ كالمعنى كمنو األسماء المنض

 .(12)“ [تَ يْ وكَ  تَ يْ كَ  مف األمرِ  افَ ا، وكَ مً ىَ رْ ا دِ ذَ ي كَ دِ نْ وعِ  ،ؾمالُ  ـْ ات ]نحو: كَ ايَ نَ الكِ  وُ نْ ومِ ”:(11)قاؿ   

 في  مجيكؿو األخبار، أك  ـ عف معمكـ عنده في آفً ر بيا المتكمٌ ا مبيمة، يعبّْ أراد بيا ألفاظن   : أقكؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .347:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 155:2؛ كشرح الرضي عمى الكافية 30:4المقتضب ينظر:  (1)

 في ) د(: قاؿ. (2)

 في ) ق (: لكممة. (3)

 ] كمنو المركبات[ ساقط مف: ) ب (. (4)

 في ) د(: قاؿ. (5)

 ق (. ط، ؼ[ ساقط مف: ) ب،] المصنّْ  (6)

 في ) ط (: يطمقكف. (7)

 في ) أ، ب، د (: الجزاء. (8)

 في ) أ ، ك(: المنتظمة. (9)

 .292،291:2ينظر: التخمير  (10)

 في ) ق (: قكلو. (11)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (12)
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ؽ بو، ك في الثاني يتعمٌ  (1)فاألخبار عمى سبيؿ اإلبياـ في األكؿ، لغرضقبمو،  آف األخبار معمكـو 

يا ال االستفيامية مف الكنايات ؛ألنَّ  تككف )كـ(األخبار، فعمى ىذا ال  الجيؿ في آفً  كّْ رً طي  لضركرة 

 )كـ((3)لمناسبة يـ يذكركنيا في بحث الكنايات؛لكنٌ أ /  – 62/ ،بيا (2)ستفيـر بيا، بؿ ييعبّْ 

عمى االستفيامية،  المثاؿ (5)ؼالمصنّْ ، كقصر (4)ككذا الخبرية يذكر )كـ(لـ ؼ المصنّْ الخبرية، ك 

ا ليست مف ية فإنَّ بخبلؼ االستفياميٌ  (6)أك لـ تذكر لككف الخبرية مف ىذا الباب ببل شبية ذكرت،

 (7)تبعذكرت فيو تككف منو عمى سبيؿ التَّ  بناء عمى التفسير المذككر، فإفَّ  ،الحقيقةىذا الباب عمى 

الَّ  نَّ  كاإللحاؽ كا  " معنى  ألفَّ  ؛( 9)استفيامية لتضمنيا معنى حرؼ االستفياـ (8)] كـ[ ما بنيتفبل، كا 

باالستفيامية صيغة أك  (10)اماال يتناىى، ككذا خبريو التحادىإلى  ؟"كفى ثي بلى ثى  كٍ أى  كفى ري شٍ عي أ ؾى الي مى  ـٍ كى 

 .(13)لمتقميؿ (12)()ربَّ   (11)( لككنيا لمتكثير كما أفَّ بَّ لككنيا نقيضة )ري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: لفرض. (1)

 في ) أ (: استفيـ. (2)

 في ) ك (: بمناسبة. (3)

 ق، ك(.د،  ب، ] كذا[ ساقط مف: )  (4)

 ساقط مف: ) ط (. ] المصنؼ[ (5)

 ]أك لـ تذكر[ ساقط مف: ) أ، (6)

 في ) د، ك (: التبع. (7)

 زيادة مف المحقؽ. (8)

 في ) د (: االستفيامية. (9)

 في ) أ (: التحادىما. (10)

 في ) ط، ك(: أنيا. (11)

 ك (.ط، ] رب[ ساقط مف: )  (12)

كالكثير كالكسط، كليا مكضعاف االستفياـ كالخبر، الغرض ىنا الكنى المبنية، فمف ذلؾ " كـ" كىي كناية عف عدد المبيـ، تقع عمى القميؿ منو  (13)

نٌ   ما أخرجت إلى الخبر لمحاجة إلى المبالغة في تكثير العدد، كىي في كبل المكضعيف اسـ مبني عمى السككف، ينظر:     =كأصميا االستفياـ، كا 
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، فأبقى حكميا منيما قبؿ التركيب مبنيُّ  ككؿُّ  ك )ذا(، (1)و مركب مف كاؼ التشبيوفؤلنَّ  ؛ا(ذى ا )كى مَّ كأى 

فٍ   .(2)انخمع عنيما معناىما، كحدث معنى الكناية بعد التركيب بعد التركيب، كا 

الجممة الخبرية المعمكمة عند  يا كناية عففؤلنَّ  ؛(تى يٍ ذى ك  تى يٍ ( كفي معناىما )ذى تى يٍ كى  تى يٍ كى )ا مَّ كأى    

كيت، أم: يخبر عف كاف مف األمر كيت ك  ،"اك عمرن  زيده  ؿى تى قى  "ـ، مثبل يقكؿ المتكمـ في مقاـ:المتكمٌ 

ؽ بو مف الخكؼ أك غيره، كالجممة مبنية فبنيت ىذه رض يتعمٌ ة المعمكمة عمى كجو اإلبياـ؛ لغالقصٌ 

 ؼ؟العطقمت: ما كجو التكرار ك  كقعيا، إفٍ لكقكعيا م

كجكد االرتباط بينيا ف فييا مف تعدد األجزاء، كم دَّ بي  الجممة الى (4)كناية عف الجممة، ك (3)قمت: ككنيا

 .(6)ىي الكاك (5)عدد كآلة الربط التيباإلسناد، فالتـز فييا التٌ 

يا بنيت كأنَّ  (7)األصؿ في تحريؾ الساكف ألفَّ  ؛الكسر اتائيجكز الحركات الثبلثة في كقالكا: ي   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 86:4؛ كىمع اليكامع 780:2؛ كارتشاؼ الضرب 365:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 501:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 165:3ؿ المفصَّ شرح = 

فادة التكثير  كتخكأمٌ  (1) يا مركبة الفيا في أنٌ ا "كذا" فتكافؽ " كـ" في أربعة أمكر، كتخالفيا في أربعة: فتكافقيا في البناء كاإلبياـ، كاالفتقار إلى المميز، كا 

يا يجب نصب تمييزىا فبل يجكز يا ال تستعمؿ غالبا إال معطكفا عمييا كأنٌ يا ال تمـز التصدير، كأنٌ ك" ذا" اإلشارية، كأنٌ  كتركيبيا مف "كاؼ" التشبيو

 .  638،637:3؛ كشرح األشمكني 478:2ا، ينظر: شرح التصريح " مف" اتفاقن  بجره 

ز الككفيكف ا"، كجكٌ ىمن رٍ كذا ككذا دً  تي ضٍ بى يس ليا الصدارة، فمذلؾ نقكؿ: " قى ا كذا فيكنى بيا عف العدد القميؿ كالكثير، كيجب في تمييزىا النصب، كلأمٌ  (2)

 .86:4؛  كىمع اليكامع 156:3؛ كأكضح المسالؾ 797:2و لـ يسمع، ينظر: ارتشاؼ الضرب الرفع بعد " كذا"، كقاؿ أبك حياف: كىك خطأ؛ ألنٌ 

 في ) ب (: ككنو. (3)

 .في ) ط(: إذ (4)

 ] التي[ ساقط مف: ) ط (. (5)

"، كقالكا ةى يَّ " ك" ذى ةى يَّ ، بفتح التاء ككسرىا، كالفتح أشير، كىما مخففتاف مف " كى تى يٍ كذى  تى يٍ ، كذى تى يٍ ككى  تى يٍ " كى  با األشمكني: يكنى عف الحديث أيضن قاؿ  (6)

مف تكرارىا  دَّ بي  البناء عمى الفتح، كال يقاؿ: كاف األمر "كيت"، بؿ الى  ، كليس فييما حينئذ إالَّ ةى يَّ كذى  ةى يَّ كذى  ةى يَّ ككى  ةى يَّ عمى األصؿ: " كاف مف األمر كى 

 .640:3يا كناية عف الحديث، كالتكرير مشعر بالطكؿ، ينظر: شرح األشمكني ككذلؾ "ذيت"؛ ألنَّ 

 ] الساكف[ ساقط مف: ) ب (. (7)
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 62/المحذكؼ بأقكل لجبر  الضـٌ ، ك ة الفتح لمخفٌ اللتقاء الٌساكنيف، ك  السككف، ثـ عدلت إلى الكسرة

 *.(2)بحذؼ الياء (1)خففاد( فيَّ )سى  ك( بتشديد الياء تى ( ك)ذيَّ تى األصؿ )كيَّ  الحركات ؛ألفَّ  ب / –

                                      ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فا.خفٌ في ) أ (: م (1)

 (.، ك ، ق] بحذؼ الياء[ ساقط مف: ) أ، ب (2)

  َّ797:2رب ؛ كارتشاؼ الض183:3ؿ ينظر: شرح المفص. 
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 ] امل
 
 ث
 
ُٗ   ] 

 ةٌ ورَ سُ كْ مَ  وفٌ ونُ  ةِ يَ نِ ثْ ى التّ نَ عْ مَ ا لِ يَ مَ بْ ا قَ مَ  وحٌ تُ فْ مَ  اءٌ يَ  وْ أَ  ؼٌ لِ أَ  هُ رَ آخِ  تْ قَ حَ ا لَ مَ  وَ ى ]وىْ نّ ثَ المُ ”قاؿ: 

 .(1)[“يفِ وِ نْ والت   ةِ كَ رَ الحَ  فِ ا عَ ضً وَ عِ 

،أم: آخر مفرده ألؼ حاؿ الرفع، أك ياء مفتكح ما قبميا ( 2)آخرهؽ حً المثنى اسـ لي  أراد بو أفَّ  : أقكؿ

حاؿ  (4)مفتكح ما قبميا (3)ياءة، أم: ليدؿ األلؼ حاؿ الرفع، ك لمعنى التثني حاؿ النصب كالجرّْ 

فظ، كالمجانسة في المٌ ة في إلى آخر مع المثميٌ  شيءو  النصب كالجر عمى معنى التثنية الذم ىك ضُـّ 

فظ ، كال المشترؾ باعتبار معنييو؛ النتقاء ة في المٌ المثميٌ  (5)يثنى المترادفاف؛ النتقاءالمعنى فبل 

بو  (6)يراد رآف"، يراد بو الطير كالحيض، بؿ الكاجب حينئذ أفٍ المجانسة في المعنى فبل يقاؿ:" قً 

 .(7)طيراف أك حيضاف

كال اشتراؾ  ،تولحكؽ التثنية بالعمـ يستمـز جنسيٌ  ؛فؤلفَّ  "افً دى يٍ الزَّ "ا أمَّ التغميب، ك " فعمى القمراف"ا مَّ كأ   

لكاف  ،اة بيذا االسـا مف األشخاص المسمٌ شخص م "ده يٍ زى "ة، إذ لك أريد بمفظ الجنسيٌ  لحكؽ (8)بعد

  مشترؾ بيذا االسـ، عمى سبيؿ البدؿ بكضع كاحد، كال اة المسمٌ  لجميع األشخاص "ده يٍ زى "تناكؿ لفظ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (1)

 آخره.ب(: في ) أ (2)

 في ) أ، ق (الياء. (3)

 ] مفتكح ما قبميا[ ساقط مف: )أ، ق(. (4)

 في ) ك (: بانتفاء. (5)

 أف يراد حينئذ. في ) ط(: (6)

 .70:1؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 506:1ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ  ؛ ك185:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 ] بعد[ ساقط مف: ) أ (. (8)
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ياف مف : جاءني المسمّْ ، فالمعنى"افً دى يٍ ي الزَّ نً اءى جى ": قيؿفإذا  ، الكضع (2)دمف تعدٌ  (1)فيو دَّ بي  الى 

 .(4)ة في المفظ ، كالمجانسة في المعنىنقض لتحقيؽ المثميٌ  بيذا االسـ، فبل (3)فيٍ المسمٌ 

ال مدخؿ لو في القائميف في المفرد، ك  (5)ا عف الحركة كالتنكيفميككف عكضن ا لحكؽ النكف فكأمَّ    

النكف  خر لحكؽىذا المعنى آ إلى أفَّ  -رحمو ا -ؼالمصنّْ مح ملمعنى التثنية، ك  الداللة عمى

 (7)نفسؿ اإلعراب عبارة عف ة، ىذا عمى مذىب مف يجعكعٌممو بالعكضيٌ  ،قكلو: لمعنى التثنية (6)مف

 أ / – 63/  (8)ا عف التنكيفالحركؼ جعؿ النكف عكضن ك  االختبلؼ، كمف جعمو نفس الحركات 

 (11)البلـ (10)جامع معال ي لكف يرد عمى ىذا األخير أفٍ  ،االنكف إعرابن يككف  فٍ أى  (9)يمـز إالَّ ك فقط 

 ا عف التنكيف، لوو مع ككنو عكضن نَّ يقاؿ :إ أفٍ  إالَّ  " ،الميـٌ فً بلى جي ي الرَّ نً اءى و يقاؿ: "جى ألنَّ ليس كذلؾ ك 

 .(13)ةدكف تمؾ الحيثيٌ ،(12)ىذه الحيثيةـ مدخؿ في الداللة عمى معنى التثنية، فيراعى عند دخكؿ البلَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .في ) ط(: فيو ال بدٌ  (1)

 في ) ق (: تعداد. (2)

 المسميات.في ) ق (:  (3)

؛ كشرح 506:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 348:3ح ابف مالؾ كالجزكلي كاألندلسي جكاز تثنية المشترؾ، ينظر: شرح الرضي عمى الكافية صحٌ  (4)

 .143:1؛ كىمع اليكامع 556:2؛ كارتشاؼ الضرب 71:1التسييؿ، البف مالؾ 

 .507:1ؿ اإليضاح في شرح المفصَّ ؛ ك 143:1؛ كالمقتضب 18:1كىك مذىب البصرييف، ينظر: الكتاب  (5)

 في ) ق (: عف. (6)

 ق، ك(. د، ] نفس[ ساقط مف: ) أ، ب، (7)

 . 507:1ؿ كىك مذىب الككفييف، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (8)

(9) .  في ) ب (: لـز

 ] مع[ ساقط مف: ) ط (. (10)

 التنكيف ال تجامع البلـ فالحؽ أف يككف التنكيف مثمو لككنو عكضا عنو. ألفٌ في ىامش ) ك (:  (11)

 أم حيثية الداللة عمى معنى التثنية.في ىامش ) ب (:  (12)

 . 85:1؛ ك شرح التسييؿ، البف مالؾ 189:3ؿ، ؛ كشرح المفصٌ 54ينظر: أسرار العربية  (13)



281 
 

، ؾَ نِ ابْ  ابَ وْ ، نحو: ثَ فٌ اكِ ا سَ اىَ ا القَ إذَ  ، واأللؼُ دٍ يْ ا زَ مَ َّل ، نحو: غُ ةِ افَ اإلضَ  دَ نْ عِ  وفُ النّ ] طُ قُ سْ وتَ ”قاؿ: 

 .(1)[“ فِ سَ ا الحَ مَ َّل وغُ 

 .إذا القاىا ساكف؛ اللتقاء الساكنيف ابدؿ مما يسقط عندىا، كاأللؼ أيضن  أقكؿ: لككنيا   

التقاء الساكنيف عمى فظاعة  (3)باأللؼ شاٌذ، نبيكا بتحقؽٌ  ،(2)“افً طى ا البً تى قى مٍ حى  تٍ قى تى الٍ ” قكليـ:ك    

  الحادثة.

 ـ.ا يسقط بالبٌل ممَّ  لككنو بدالن  ا؛ـ أيضن قيؿ: فمتسقط بالبلَّ  إفٍ    

ينظر إلى ىذه الحيثية عند  (5)ـ، أما، كالحركة ال تسقط بالبٌل يضن بدؿ مف الحركة أ (4)قمت: ىي   

 (6)دخكؿ البلـ، ال إلى تمؾ الحيثية.

 ا، كال تسقط بيا.اإلضافة أيضن : فمينظر إلى ىذه الحيثية في (7)فإف قيؿ   

 يا إفٍ ة؛ ألنَّ كالمضاؼ إليو منزلة لفظ كاحد، يمنع النظر إلى ىذه الحيثيٌ ؿ المضاؼ قمنا: تنزٌ    

 ؿ بيف لفظيف خمٌ ا عف التنكيف، يمـز بثبكتيا التٌ ا عف الحركة كلـ ينظر إلى ككنيا عكضن اعتبرت عكضن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

غايتو، يضرب ىذا المثؿ  دُّ كفيو حمقتاف، فإذا التقتا فقد بمغ الشَّ  ،تحت بطف البعير طاف لمقتب، أم الحزاـ الذم يجعؿ، كالبً ىك مثؿ مف أمثاؿ العرب (2)

 ،306:1؛ كالمستقصي 186:2ينظر: مجمع األمثاؿ ياية، في الحادثة، إذا بمغت النٌ 

 (: بتحقيؽ. ، طفي ) ب (3)

 .: ىكق، ك (: قمناط، في )  (4)

 في ) إف(. (5)

 .189:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)

 ) ق (.] إف قيؿ[ ساقط مف:  (7)
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ف الحركة، ال يمـز بثبكتيا ع يا بالنظر إلى ككنيا بدالن بخبلؼ ثبكتيا مع البلـ، فإنَّ  كمفظ كاحدو 

 (2).أصبلن  (1)محذكر

 .“ (3)[ افِ يَ حَ رَ وَ  افِ وَ صَ نحو: عَ  وِ مِ إلى أصْ  د  ا رُ يً ثِ َّل ثُ  افَ كَ  إفْ  ةٌ ورَ صُ قْ ]مَ  لؼٌ ه أَ رِ ي آخِ ا فمَ وَ ”قاؿ: 

ا كاف ثبلثيِّ  ىمزة إفٍ  (5)ليس بعدىا (4): ألؼاالسـ الذم آخره ألؼ مفردة، أمٍ  د أفَّ يري أقكؿ:   

ثبات  اال (7)أفٍ  إالَّ  التثنية، إذا عرؼ لو أصؿ منيما؛ (6)الياء فيإلى أصمو مف الكاك ك  دٌ رى ا يي مجردن 

 يستمـز التقاء الساكنيف.

، ثـ أضيؼ كقيؿ: "افً صى عى ": لك قيؿ بس عند اإلضافة، مثبلن إلى المٌ  كالحذؼ خبلؼ األصؿ مؤد     

 .(8)و مفرد أك مثنىيعمـ أنَّ  لـٍ ب /  – 63/  "يدو ا زى صى عى "

ذا اضطٌ     فٍ د إلى األصؿ أكلى، ك ر إلى القمب فالرٌ كا  جازت  مف الكاك كالياء، فإفٍ  جيؿ األصؿ ا 

فٍ  ىسمٌ  فٍ "، في تثنية )متى( إافً يى تى مى "، نحك: (ياءن )الة تقمب اإلم ، نحك: (اكاكن )لـ يجز تقمب  بو، كا 

 .(9)بو ىمّْ سي  ل( إفٍ دى " في تثنية )لى افً كى دى لى "

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .كرافي ) ب (: محظ (1)

 .191،190:3ؿ ينظر: ينظر: شرح المفصٌ  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب ، ق، ك(. (3)

 ] مفردة، أم: ألؼ[ ساقط مف: ) ق (. (4)

 في ) ب (: بعد. (5)

 (: عند. ط د، في ) ب، (6)

 .في ) د، ق (: ألفَّ  (7)

األلؼ بدؿ كليست بزيادة كزيادة ألؼ "حبمى"، ينظر:  المنقكص إذا كاف عمى ثبلثة أحرؼ فإفٌ  ا فقاؿ: " اعمـ أفٌ ى سيبكيو المقصكر منقكصن سمَّ  (8)

 .386:3الكتاب 

 .19:1؛ كأمالي ابف شجرم415:4ينظر: الكتاب  (9)
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 (.1)[“افِ يَ فَ طَ صْ و مُ  افِ يَ ارَ بَ حُ ، و ميافِ بْ حُ  و يافِ شَ عْ نحو :أَ  اءِ اليَ  ]إال  يّ ثِ َّل الث   زُ اوِ جَ ا يُ يمَ فِ  َس يْ لَ وَ ”قاؿ:

 إالَّ ا ا أك سداسيِّ ا أك خماسيِّ يككف رباعيِّ  الثبلثي، بأفٍ  (2)الذم يجاكزأم ليس في المقصكر  : أقكؿ   

" ىفى طى صٍ مي "ك "ىشى عٍ أى "ألؼ ػ ك، (الكاك)ذلؾ األلؼ منقمبة عف  (3)قمب ألفو ياء عند التثنية، سكاء كاف

أك  ،"يه مى رٍ مى ": أصمو "ىمى رٍ مى " ألؼ ػ لغير اإللحاؽ ك (الياء)أك عف  ،"كه فى طى صٍ مي " ك" كه شى أعٍ "أصميما: 

"، أك غير منقمبة جعفرػ "ببيا لئللحاؽ  المأتى (الياء)عف  (4)ةو منقمب، فإنَّ "ىطى رٍ أى "ألؼ ػ لئللحاؽ ك

عف منقمبة   األلؼ ليستىذه  فإفَّ  ،" لارى بى حي " ألؼ ػ ك ،أك لمتكسع ى"مى بٍ حي "ألؼ ػ ك ،بؿ كاف لمتأنيث

 (5)و ليس بيا؛ ألنَّ "لرى ثى عٍ بى قى " ألؼ ػ ك(، ك ؿٍ عالى لعدـ )في ا لئللحاؽ؛ يست أيضن كل ،يا زائدةالفعؿ ألنَّ الـ 

و منصرؼ كقابؿ لمتاء، ا؛ ألنَّ محقو بذلؾ بزيادة األلؼ، كليست لمتأنيث أيضن سداسي حتى نأصؿ  

نَّ  (6)كىي "اةرى ثى عى بٍ م كقى رً ثعى بٍ قى ك"  ،"اةارى بى كحي  لارى بى "حي  يقاؿ: ثبات اإل ما فعمكا ذلؾ ألفَّ لمتكسع فقط؛ كا 

 ما حالة اإلضافة.بس سيٌ ل إلى المَّ دَّ أى ك الحذؼ خبلؼ األصؿ يستمـز التقاء الساكنيف، ك 

 بي مى قٍ تي  فعمى الكؿّْ الثبلثي،   مف (7)المقصكر المجاكز الكاك كثقؿ ثقؿ ا( يضاعؼ الثقؿ،بيا )كاكن كقم   

 *(9)كىك الذم ال يبصر بالميؿ كيبصر بالنيار "ىشى عٍ أى "، في تثنية "افً يى شً أعٍ "يقاؿ: )ياء(، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 تجاكز.في ) ق (:  (2)

 ] كاف[ ساقط مف:) أ (. (3)

 في ) د، ك (: منقمب. (4)

 ق، ك(: لنا. ط، في )  (5)

 في ) ب، ق (: فيي. (6)

 في ) د، ق، ك (: المتجاكز. (7)

 ينظر: لساف العرب، مادة: )ع. ش. ك (. (8)

 .) يبصر بالنيار[ ساقط مف: ) ط [ 
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 .ثـ الياء ألفا ،" قمبت الكاك ياءكه شى عى أ" :(1)أصموك 

اسـ مفعكؿ "، قمبت الكاك ياء ثـ الياء ألفا كه فى طى صٍ في تثنية " مصطفى" ، أصمو: "مي  مصطفياف""ك   

 .(2)مف االفتعاؿ، كالطاء منقمبة عف التاء

 .(3)متأنيث"، كىي الحامؿ، ألفو لىمى بٍ حي "، في تثنية "افً يى مى بٍ حي ك"   

 .(4)البطكىك طائر يشبو  ،"، ألفو لمتكسعلارى بى حي "، في تثنية "افً يى ارً بى حي ك"   

فْ ”قاؿ:   .(5)[“ اوافِ رَ مْ قمت: حَ  اءْ رَ مْ ، نحو: حَ يثِ نِ أْ الت   ؼُ لِ أَ  ودِ دُ مْ ] المَ ي آخرِ فِ  افَ كَ  وا 

 ـ في تثنية الممدكد.يتكمٌ  ا بحث عف تثنية المقصكر، شرع أفٍ أقكؿ: لمٌ    

فٍ      "اءرى مٍ حى "اليمزة المنقمبة عف ألؼ التأنيث، كيمزة  :خر المدكد ألؼ التأنيث، أمٍ كاف آ فقاؿ: كا 

لتقاء الساكنيف، كلـ كسع قمبت ىمزة؛ لبلكاألكلى زائدة لمتٌ ، لمتأنيث (6)يا في األصؿ ألؼ كعبلمةفإنَّ 

في: "باب حبمى"، بخبلؼ اليمزة،  (7)بو ككف األلؼ عبلمة لمتأنيث مقطكع ؛ ألفَّ يجعمكىا أصبلن 

 .لو في غير "باب حمراء"يا لـ نجدىا عبلمة فإنَّ 

التأنيث باألصالة، فالحمؿ عمى ما  (8)يا منقمبة عف ألؼ التأنيث، أـ ىي ألؼفإذا ترددنا في أنَّ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ك ( : فأصمو. (1)

 .507،506:2؛ كشرح التصريح  199:3ؿ ينظر:  شرح المفصَّ  (2)

 ينظر: لساف العرب، مادة: )ح . ب . ؿ (. (3)

 ينظر: لساف العرب، مادة: )ح . ب . ر (. (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (5)

 ] عبلمة[ ساقط مف: ) ط(. (6)

 ك(.] بو[ ساقط مف: ) أ، ب، د، ق،  (7)

 ] ألؼ[ ساقط مف: ) ب، ط، ق، ك (. (8)
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 الباب ال يثبت باالحتماؿ. عميو أكلى؛ ألفَّ  (1)ىك المتفؽ

بيف ا بينيا ك " فرقن افً كى رى مٍ حى "، قمت: (اكو كى )أم: قمبت ىمزة التأنيث عند التثنية " افً كى ارى مٍ حى ": (2)قمت   

إثباتيا بحاليا  ألفَّ صرؼ بالزائد أكلى؛ ك التَّ  ـ يعكس؛ ألفَّ ة، كلكالمنقمبة عف األصميٌ  ،اليمزة األصمية

 يما خبلؼ األصؿ.، ككمٌ (3)كسط العبلمة، كالحذؼ اختبلليايستمـز ت

أقكل  "الكاك"ؽ، كأقكل حركؼ الحمٍ  "اليمزة" ، فإفَّ (اكاكن )ترؾ المناسبة بخبلؼ قمبيا  (ياء)قمبيا ك    

 .(4)صب كالجرٌ ف في النٌ يٍ ءؿ اجتماع الياة، كتقبٌ حركؼ العمَّ 

 .(5)[ “فِ باءارْ وحِ  فِ اءار  قُ و  فِ ااءَ سَ : كِ باءُ رْ حِ و  اءُ ر  قُ ] و اءُ سَ كِ وتقوؿ: ”قاؿ:  

 – 64/ (7)"عابد" مفرد" بمعنى:اءً رَّ قي "كيمزة  ،كاف آخر الممدكد ىمزة أصمية (6)و إفيعني أنَّ  أقكؿ:   

  :(9)كقكلوحة تثنية الجمع بإرادة الجماعتيف، ؛ لص"ئو ارً "قى  يككف جمع  يجكز أفٍ ك  ،(8)اء"ضٌ "كي  ك ب/

             .......................... 

  ؿً شى يٍ كنى  ؾو الً مى  يٍ احى مى رً  فى يٍ بى                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ب (: متفؽ. (1)

 في ) أ (: قاؿ. (2)

 في ) ق (: اخبلليا. (3)

 .148:1؛ كىمع اليكامع 201:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (5)

 في ) أ(: إذ. (6)

 أ(..  ر.  ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؽ  (7)

 (.ك. ض . أينظر: لساف العرب، مادة: ) أم الحسف النظيؼ،  (8)

 البيت مف البحر: ) الرجز(، ينسب ألبي النجـ.

 =                                                            ؿً شى يٍ نى كى  ؾو الً مى  يٍ احى مى رً  فى يٍ بى  ***ؿً قُّ بى التَّ  فً مى ي زى فً  تٍ مى قَّ بى كتمامو:                      تى 
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؛ لتطرفيا بعد ألؼ (1)اك( ىمزةالك )كقمبت  ،"اكه سى كً " :، أصمو"اءً سى كً "ة كيمزة أك منقمبة عف األصميٌ 

 (3)كىك باطف الجفف ،"ؽو بلى مٍ " حً بيا زائدة لئللحاؽ ، فإنَّ "اءً بى رٍ حً "لئللحاؽ كيمزة  (2)أك زائدةزائدة، 

 .كال داعي لمعدكؿ عنو ،(5)و األصؿتثبت عند التثنية ؛ألنَّ ك   ،(4)مستدكر مع الشٌ  ةه بى يٍ كى دي  "اءي بى رٍ الحً ك"

أنيث في ا بيمزة التا، تشبيين أيضن  (7)رتيفيخزكا القمب في األكجكٌ  (6)(افً اءى بى رٍ ( ك)حً افً اءى سى )كً يقاؿ:    

 . (8)(افً اكى بى رٍ ( ك)حً افً اكى سٌ )كً قالكا: العركض كعدـ األصالة، ك 

 ػ  *****                                    

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اف كانتا متنازعتيف.المغة: تبقمت: رعت البقؿ، كالبقؿ كؿ ما نبت في بزره ال جذكر ثابتة لو. مالؾ كنيشؿ: قبيمتاف عربيت= 
 200:4؛ كاألشباه كالنظائر 338:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 73:1؛ كشرح جمؿ الزجاجي، البف عصفكر185:10كىك مف شكاىد: األغاني 

 .390:2كخزانة األدب 
 الشاىد فيو قكلو: " بيف رماحي مالؾ كنيشؿ" حيث ثنى اسـ الجمع ) رماح(.

 ] الكاك ىمزة[ ساقط مف: ) ك (. (1)

 ] أك زائدة[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ح . ـ . ؿ. ؽ(.  (3)

  ينظر: لساف العرب، مادة: ) ح . ر. ب(.  (4)

 في ) ب(: أصؿ. (5)

 ساقط مف: ) ط (. [افً اءى بى رٍ حً ] (6)

 يف.في ) أ، ق، ك(: اآلخر  (7)

 .148:1اليكامع؛ ك ىمع 171:3؛ كأكضح المسالؾ 561:2؛ كارتشاؼ الضرب201:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (8)
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 ] امل
 
 ج

 
ً 

 
 [ٕع

 اءٌ يَ  وْ أَ  ،ايَ مَ بْ ا قَ مَ  وـٌ مُ ضْ مَ  واوٌ  هُ رَ آخِ  تْ قَ حَ ا لَ مَ  وَ ىْ وَ  ،حٌ حّ صَ مُ  :]فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  وعُ مُ جْ المَ ”قاؿ: 

 ك رِ ك  ذَ ي المُ فِ  ؾَ لِ ذَ ، وَ يفِ وِ نْ الت  و  ةِ كَ رَ الحَ  فِ ا عَ ضً وَ عِ  ةٌ وحَ تُ فْ مَ  وفٌ نُ . وَ عِ مْ ى الجَ نَ عْ مَ ا لِ يَ مَ بْ ا قَ مَ  ورٌ سُ كْ مَ 

 .(1)[“ ـُ مَ عْ يَ  فْ مَ بِ  ؾَ لِ ذَ  ص  تَ خْ يَ وَ  يفَ مِ مِ سْ و مُ  وفَ مُ مِ سْ مُ 

الٌ ا في الجمع فمصحٌ كظن كاف محف بناء الكاحد ،إفٍ  فَّ كجو االنحصار ىك أ: أقكؿ    ر فمكسٌ  ح، كا 

آخر مفرده كاك مضمكـ ما قبميا  (3)المذكر ما لحؽ آخره، أممذكر أك مؤنث، ك ا إمَّ  (2)حكالمصحٌ 

الذم ىك ضـ  ،؛ لمداللة عمى معنى الجمعالجرّْ ياء مكسكر ما قبميا حاؿ النصب ك  حاؿ الرفع، أك

األلفاظ المترادفة  ة في المفظ، كالمجانسة في المعنى، فبل يجمعا إلى فرد مع المثميٌ فرديف فصاعدن 

 .*(5)باعتبار المعنى (4)ة في المفظ، كال المشترؾالمثميَّ  اءالنتف

ب المجانسة في المعنى، بؿ يج (6)؛ النتقاء"اؽ كالماشي كالمبيفالدَّ "المراد: ك  "كفى بي ارً ضى ؿ:" ال يقا   

ا عف الحركة عكضن  (7)مفتكحة؛ لتككف  ا نكفالمبيف، كلحقو أيضن اؽ كالماشي ك يراد جماعة الدَّ  أفٍ 

 المفرد. كالتنكيف في

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 .213:3ؿ ىك ما سمـ فيو كاحده مف التغيير، ينظر: شرح المفصّْ  (2)

 [ ساقط مف: ) ط(.آخره  أم] (3)

 (: المشتركة. ، طفي ) د (4)

 ق، ك (: المعاني.ط، في ) د،  (5)

  َّ213:3ؿ ؛ كشرح المفصّْ 229ؿ ينظر: المفص. 

 في ) أ (: بانتفاء. (6)

 في ) ق (: ليككف. (7)
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فٍ  ،ذلؾ]  (1)أم المقصكد األصمي مف لحكؽ  يككف لو مدخؿ في الداللة عمى معنى جاز أفٍ  كا 

لحكؽ النكف عف  / أ – 65/ ر  أخٌ  ،ذلؾ (4)[(3)األصمي مف لحكؽ (2)كلككف المقصكد الجمع،

 الجمع. (5)قكلو: بمعنى

التذكير  (7)رجمكع باعتباو أشرؼ الفي أسمائو كصفاتو؛ ألنَّ  ـي مى عٍ يى  فٍ مى بً  (6)ىذا الجمع يختصُّ  ثـ إفَّ    

 األشرؼ باألشرؼ. يختٌص  غيره فمكجب المناسبة أفٍ  مفٍ  يعمـ أشرؼ مفٍ كسبلمة بناء الكاحد، ك 

 فمى ذات مبيمة، باعتبار معنى معيٌ ع ا غير داؿو كاف اسمن  إفٍ  ،فتقكؿ: ما يجمع ىذا الجمع   

 .ذكيري لتَّ ، كاةي العالميَّ ، ك ةي فشرط صحة ىذا الجمع منو أمكر ثبلثة: العمميَّ 

ف؛ النتقاء معيٌ  (8)اعو رَّ ،عمـ كي  "جى كى أعٍ " :في جمع "كفى جي كى عٍ أى ة، كال "؛ النتقاء العمميٌ كفى مي جي رى فبل يقاؿ: "   

 .(9)؛ النتقاء التذكير"كفى دي نٍ ىً "ة، كال العالميٌ 

  نكف، ال  خارجة عف القا (12)شاذٌ  (11)(كفبي ثي )ك (10)(كفمي قي )ك( كفى ني سً ( ك)كفى ضي رى أى ( ك)كفى ني بى )ك (كفى بي أى )ك   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (: لحكقو. ، طفي ) ب (1)

 في ) د (: مقصكد. (2)

 في )  ط (: لحكقو. (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب (. (4)

 ق (: لمعنى ط، ،في ) د (5)

 في ) ك (: مخصكص. (6)

 ] باعتبار[ ساقط مف: ) ك (. (7)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؾ . ر. ع (.  ع الخيؿ،اسـ يجم راعي الكي  (8)

 .214:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (9)

 " كىي عكداف يمعب بيما الصبياف، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؽ . ؿ . ل (.ةه مى جمع " قي  (10)

 مف الفرساف، ، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ت.  ب . ل(. بةصٍ ة" كىي العي جمع " ثبى  (11)

 (.،ق، كط ب، د، ] شاذ[ ساقط مف: )  (12)
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فٍ  يبطؿ ف، فشرط كاف صفة دالة عمى ذات مبيمة باعتبار معنى معيٌ  (1)كؿ بيا قاعدة االشتراط، كا 

  .(2)ة كالتذكيرصحة ىذا الجمع منو أمراف: العالميٌ 

، يقتضي اختصاص إطبلقو "بو ارً ضى " ةعمميٌ  يما؛ ألفَّ يٍ لتنافي مقتضى  ةة فتضاد الكصفيٌ عمميٌ ا المَّ أ   

، كأحد "ربي الضَّ "مف قاـ بو  عمى كؿّْ  (3)[قتضي صحة إطبلقوصفة يكككنو ]ى بو،عمى المسمٌ 

"؛ ضاربتكف"ة، كال النتقاء العالميٌ  ؛كفيتي كمى " اسه رى فٍ أى "ا لحكـ اآلخر، فبل يقاؿ: المتنافييف ال يككف شرطن 

 النتقاء التذكير.

 (5)الككاكب فؤلفَّ ؛ (4)﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿قكلو تعالى: ا كأمَّ    

 (7)حكميـ كجمعت ىذا منزلتيـ، فأخذت (6)، الذم ىك مف صفات العقبلء نزلتبالسجكدالتصافيا 

 .(8)الجمع

 ك ر  الجَ وَ  بِ صْ ي الن  فِ  ةً ورَ سُ كْ ، ومَ عِ فْ ي الر  فِ  ةً ومَ مُ ضْ مَ  وفُ كُ تَ .] وَ ثِ ن  ؤَ ي المُ فِ  اءٌ تَ وَ  ؼٌ لِ أَ  وْ أَ ”قاؿ:    

 انتيى .(9)[“ اتٍ دَ نْ ىِ وَ  اتٍ مَ مِ سْ مُ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 زيادة في : ) ط (.] كؿ[  (1)

 .157،156:1؛ كىمع اليكامع 577:2؛ كارتشاؼ الضرب 90:1؛كشرح التسييؿ، البف مالؾ 215:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (3)

 .4سكرة يكسؼ، مف اآلية  (4)

 في ) ب (: الكككب. (5)

 في ) أ (: أنزلت. (6)

 في ) ط(: بيذا. (7)

 .575:2كارتشاؼ الضرب ؛ 219:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق (. (9)
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 ب / – 65/ ع لمعنى الجم تاءه ك  ألؼه  هً ؽ آخر مفردً حً لي  عه مٍ ح مف المؤنث، جى أم المصحٌ  أقكؿ:

الٌ بقرينة ذكره في السٌ  اأضمر ىذا القيد كلـ يذكره صريحن   عريؼ، مثؿ: كرد عمى طرد التٌ  ابؽ، كا 

" بفتح التاء، بمعنى: قطع أصميـ ـٍ يي اتى قى رٍ عً  اي  ؿى صى أٍ تى اسٍ " : يقاؿا، مفردن  (1)كتاء ، بزيادة ألؼ"اتو قرى عى "

 (2)عرقيـ.ك 

 أفٍ  إالَّ   "، الميَـّ اتو مى مً سٍ "مي  ك، فيي فيو جمع، (3)بكسر التاء "ـٍ يً اتً قى رٍ عً  اي  ؿى صى أٍ تى اسٍ ": ا قكليـأمَّ ك    

 .ؼيتكمٌ 

  (4)تاء ال تنقمب ىاء في الكقؼ، فحينئذ ال يبطؿ طرد كيقاؿ: المراد بالتاء في التعريؼ،   

 .ىاء في الكقؼ و تنقمبتائ ألفَّ  ؛امفردن  "اتو فى رى عى "بمثؿ  (5)التعريؼ

" بالتاء الساكنة، تٍ عرقا" فيو عند الكقؼ ، يقاؿ(6)ا" جمعن اتو فى رى بالياء، بخبلؼ "عى  "اهفى رى عى "يقاؿ: ك    

 .صب كالجرّْ مكسكرة في النكتككف تمؾ التاء مضمكمة في الرفع ك 

ألصؿ، الذم ىك يرة افرع كىك جمع المؤنث السالـ عمى كتليككف ال ؛هأم: يحمؿ نصبو عمى جرّْ    

  يقكؿ: كتككف مكسكرة في الجرّْ  ، فاألكلى أفٍ صب عمى الجرّْ لنٌ ا   في حمؿ ،جمع المذكر السالـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (: التاء. ق ط، ،في ) د (1)

 ؽ(.. ر.  عكىكذا جاء في كتاب العيف عف الخميؿ، بفتح التاء، ينظر: كتاب العيف، مادة:)  (2)

ا، ككانت األلؼ ىي المصاحبة لػ تاء الجمع المؤنث، جعمو جمعن  رى ا، ككانت األلؼ فيو لئللحاؽ، كالكقؼ عمييا بالياء، كمف كسى فمف فتح جعمو مفردن  (3)

 .450ؿ ينظر: المفصَّ 

 في ) ط (: الطرد. (4)

 ]التعريؼ[ ساقط مف: ) ط(. (5)

 ] جمعا[ ساقط مف: ) ط (. (6)
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 .*(1)تأمؿٍ ف  صب بتقديـ الجرّْ النَّ ك 

 .(3)[“اسٍ رَ فْ أَ ، و اؿٍ جَ ػ رِ ك دِ احِ الوَ  اءُ نَ بِ ]يوِ فِ  رُ س  كَ تَ ا يَ مَ  وَ ىُ وَ  (2)رٌ س  كَ ومُ  ”قاؿ:    

ر فيو  ر، فقاؿ: كىك ما يتكسٌ ف المكسَّ يبيّْ  ح بقسميو، أراد أفٍ بعدما فرغ عف بياف المصحٌ  أقكؿ:   

" مف اسو رى فٍ أى " مف ذكم العمـ، ك "اؿه جى رً " ك، ار فيو صيغة الكاحد تحقيقن يتغيٌ  (4)جمع بناء الكاحد، أم

بكسر الفاء كفتح العيف،  (اؿو عى )فً  (6)لىإالفاء كضـ العيف في األكؿ،  ( بفتحؿه عي )فى ، تغٌير(5)غيرىـ

 "ك "افو جى ىً " :في جمع "ؾو مٍ في  "ك "افو جى ىً " ك اا كاعتبارن (، أك تقديرن اؿو عى فٍ ( بفتحتيف في الثاني إلى )أى ؿه عى )فى ك

  ." ؾو مٍ في 

 ك  ، أم: ممم"كفه حي شٍ مى  ؾه مٍ في ": أم بيض، ك" افه جى ىً  ؽه كٍ نى "، ك : بيضاء، أم"افه جى ىً  ةه اقى نى ": (7)ؿيقا   

 " كألفواره مى حً "ألفو غير عارضيف ككسرة " المفرد، ك افً جى ىً " فكسرة / أ – 66/  "،اتً كنى حي شٍ المى  ؾي مٍ في ك"

 ."فو جي ىى "جمع و ، كأنَّ كألفو "اؿه جى رً "ككسرة الجمع يعتبراف عارضيف،   "افً جى ىً "كىما في 

" ؾو مٍ في "في ، ك سككنو" ك بو رٍ قي "يف كضـ " المفرد، غير عارضؾو مٍ في "في سككف العيف ككذا ضـ الفاء ك    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لـ ينظر في قكلو: كمكسكرة في  -ارحمو  -ؼ أمؿ أف المصنّْ كجو األمر بالتٌ  ا بأصالتو، كلعؿٌ أم ليككف التقديـ مشعرن في ىامش ) ب، ك (:  (1)

الٌ  جانب مف جانب النصب، أـ مف جانب الجرّْ  الحمؿ مف أمٌ  في أفٍ  ، إالٌ النصب كالجرّْ  فبل فائدة في قكلو اآلتي: كالمذكر كالمؤنث مف  كا 

، رؾ لؤلكلكية بتقديـ النصب عمى الجرّْ فبل ت جانب النصب دكف الجرّْ  الحمؿ مفٍ  ح يسكم.. فيك ىنا لمجرد التسكية كفي اآلتي لبياف أفٌ المصحٌ 

 . الحمؿ مف جانب النصب دكف الجرّْ  فائدة أفَّ كأفاد القكؿ اآلتي 

  َّ513،512:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 223:3ؿ ينظر: شرح المفص. 

 .669:2ا، ينظر: شرح األشمكني ا أك تقديرن ىك االسـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف بصكرة تغيير لصيغة كاحده لفظن  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (3)

 ] جميع[ زيادة في: ) ب (. (4)

 في ) ط (: غير ذكم العمـ. (5)

 في ) ط (: عمى. (6)

 في ) أ، ب، د (: يقكؿ.  (7)
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 .(2)بفتحتيف "ؾو مى فى "و جمع ، كأنٌ (1)"دو سى أى "سككنو جمع "، ك دو سٍ أي " يف كضْـّ الجمع، يعتبراف عارض

 .“ (4)ـْ ىُ وغيرَ  ـِ مْ ي العِ وِ ذَ  ـ  عِ يَ وَ  ”: (3)قاؿ

 ك، “ذكم العمـ كغيرىـ كيعُـّ ”ف حكمو، فقاؿ: يبيّْ  ماىيتو، أراد أفٍ  (7)بياف (6)فرغ عف : لما(5)أقكؿ   

شرؼ بلمة ك يعمـ لشرؼ السَّ  بمفٍ  (8)اختصاص الجمع بالكاك كالنكف ؛كذلؾ ألفَّ  "اسو رى فٍ أى " ك"اؿو جى رً "

رؼ الثاني قد يككف فيو كقد ال يككف، فبل كجو كالشٌ ا، رؼ األكؿ قطعن كجكد فيو لمشٌ  التذكير، كال

 .(9)يعمو كغيره الختصاصو بمف يعمـ، بؿ ينبغي أفٍ 

 تُ يْ أَ تقوؿ: رَ  ]،بِ صْ والن   ر  الجَ  يْ ظَ فْ لَ  فَ يْ ا بَ مَ ييِ ي فِ و  سَ ]يُ  حِ ح  صَ المُ  فَ مِ  ثُ نّ ؤَ المُ وَ  رُ ك  ذَ والمُ ”قاؿ:    

  .(11)[(10)[“اتِ مَ مِ سْ والمُ  يفَ مِ مِ سْ المُ بِ  تُ رْ رَ ، ومَ اتِ مَ مِ سْ والمُ  يفَ مَ مِ سْ المُ 

 : يحمؿ نصبيما عمى جرىما.أمٍ  : أقكؿ   

 النكف قد عممت في أكؿ ك  بالكاك  الجمع   بينيما في  لتسكيةا  قيؿ: ىذا ال طائؿ تحتو؛ ألفَّ  فإفٍ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] جمع: أسد[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 .671،670:2ألشمكني ؛ كشرح ا179،178:3؛ كأكضح المسالؾ 367:3ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (2)

 في ) ط (: فقاؿ. (3)

 ] كغيرىـ[ ساقط مف: ) ق (. (4)

 ق (.ط، قط مف: ) ا] أقكؿ[ س (5)

 في ) ط (: مف. (6)

 ]بياف[ ساقط مف: )ط(. (7)

 ] كالنكف[ ساقط مف: ) ط (. (8)

 .219:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (9)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (10)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (11)
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 .(2)ىذا البحث الجمع باأللؼ كالتاء قبيؿ، كفي (1)سالةالرّْ 

يشير  أفٍ  (3)، بدكفسكية بيف النصب كالجرّْ يقاؿ: قصده فيما سبؽ إلى مجرد التٌ  قمنا يمكف أفٍ    

لىىنصبيا محمكؿ عمى جرّْ  أفَّ ]إلى  ( 5)مؿ، مف أم جانب مف جانب النصب، أـ مفالح أفَّ  (4)[ا، كا 

الحمؿ مف  أفٌ  إلى كىما، أا محمكؿ عمى جرّْ منصبي إلى أفَّ يشير  فغرضو أفٍ  ا ىناكأمَّ ، جانب الجرّْ 

صب، بتقديـ ذكر النٌ ك  كالجرّْ  : بيف لفظيٌ (6)يدؿ عميو قكلو ىنا ، كالذمصب دكف الجرّْ جانب النٌ 

 .(7)الجر

يقاؿ:   صب، ككذا يمكف أفٍ الن /ب – 66/ (، بتقديـ سكرة في النصب كالجرّْ كمكىناؾ: ) (8)كقكلو  

في  تٍ مى مً لمذكر قد عي التسكية في جمع ا ألفَّ  ؛(9)سكية في المكضعيفىنا إلى ضبط التٌ قصده إلى 

 ىذا البحث. (11)ؿيقب ،كفي جمع المؤنث (10)الرسالةصدر 

 إلى التمثيؿ. (12)بؿ ابؽت في السٌ مما قد عيسكية؛ ألنَّ يقاؿ: قصده ىنا ليس إلى بياف التٌ  أفٍ ك    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .76،75ينظر:  (1)

 كىك بحث البدؿ. (2)

 في ) أ (: دكف. (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب، ق (. (4)

 في ) أ (: أك. (5)

 في) ب (: ىينا. (6)

 .220:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 في ) ب (: قاؿ. (8)

 كىما جمع المذكر السالـ كجمع المؤنث السالـ. (9)
 . 286ينظر:  (10)
 في ) ب (: قبؿ (11)
 ] بؿ[ ساقط مف: ) أ، ب(. (12)
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ليككف ىذا تمييد مقدمة لمتمثيؿ مف  (2)فييما، أم (1)ح يستكمالمؤنث مف المصحٌ فقاؿ: كالمذكر ك 

ؿ لو ، كمثٌ ابؽ أصبلن في جمع المؤنث السالـ في السٌ  ؼ لبلستكاءيمثؿ المصنّْ أمثمة االستكاء، إذا لـ 

 ال (3)ىنا بدكف تقديـ ىذا القكؿ كالتمثيؿي  ابر السالـ في الصدر، في بحث اإلعر في جمع المذكٌ 

دراؾ، ك كٌ ير  فمئبل يتباعد  ر؛تأخير التمثيؿ عف بياف المكسَّ ا أمَّ ج عند مف لو أدنى ذكؽ كا 

 .(4)المتقاببلف

 اؿُ عَ فْ ، وأَ ؿِ عَ فْ أَ  فِ زْ ى وَ مَ عَ  رِ س  كَ المُ  فَ مِ  افَ ا كَ مَ ،] وَ ةِ م  قِ مْ لِ  وُ ثُ ن  ؤَ مُ وَ  هُ رُ ك  ذَ مُ  حِ ح  صَ المُ  عُ مْ الجَ وَ  ”قاؿ:    

 .انتيى (5)[“ ةٍ رَ ثْ كَ  عُ مْ جَ  ؾَ لِ ا ذَ دَ ا عَ مَ ، وَ ةٍ م  قِ  عُ مْ جَ  وَ يُ ، فَ ةٌ مَ عَ ، وفَ ةٌ مَ عِ فْ وأَ 

قسمة  (8)يقسمو ر، أراد أفٍ المكسَّ ح ك الجمع إلى المصحٌ  (7)مطمؽ (6)ؼالمصنٌ  قسـ بعدما : أقكؿ   

ة، أم: يطمؽ عمى العشرة مؤنثو لمقمٌ ح مذكره ك ؿ: كالجمع المصحَّ ، فقا(9)القمة كالكثرة جمعإلى: ثانية 

 .(11)قرينة العدد (10)يا إلى الثبلثة ببلكعمى ما دكن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ك (: يسكم.ط، في ) د،  (1)
 ] أم[ ساقط مف: ) ب، د، ك (. (2)
 قكلو: المذكر كالمؤنث مف المصحح. كىك (3)

 في ) ب (: المتقابؿ. (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (5)

 ق، ك( ؼ[ ساقط مف: )أ، ب، د،] المصنٌ  (6)

 [ ساقط مف: ) أ (.مطمؽ]  (7)

 في ) ط(: قسـ. (8)

جمع التكسير عمى نكعيف جمع قمة كجمع كثرة، فمدلكؿ جمع القمة بطريؽ الحقيقة ثبلثة إلى عشرة، كمدلكؿ جمع الكثرة  قاؿ األشمكني: اعمـ أفٌ  (9)

 .670:2ا، ينظر: شرح األشمكني منيما مكضع اآلخر مجازن  بطريؽ الحقيقة ما فكؽ العشرة إلى ما ال نياية لو، كيستعمؿ كؿّْ 

 ط (: ثبلثة بدكف.د، في )  (10)

 ساقط مف: ) ك (.] العدد[  (11)
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ا إلى المراد ثبلثة فصاعدن ذكر العدد، إذا كاف  (1)" بدكفاتً بى نى الزيٍ  تٍ اءى جى ك " ،"كفى دي يٍ الزَّ  اءى جى ": يقاؿك 

 .(2)العشرة

 العدد ذكر لبيانو؛ أك ألفَّ  " ذكر لبياف العدد؛ ال أفَّ يفى مً مً سٍ المي " ؛ ألفَّ "يفى مً مً سٍ ة مي ثى بلى م ثى دً نٍ عً " كال يرد

 اءى جى العدد، يقاؿ: "  (3)كؽ العشرة بقرينةيطمؽ عمى ما ف، ك المراد نفي الكجكب ال نفي الجكاز

 "،سو مي فٍ " أي ك (ؿو عي فٍ أى ) (4)كزف ر عمىكذا ما كاف مف المكسَّ "، ك رى شى عى  دى حى األى  كٍ كف أى ري شٍ العً  كفدي يٍ الزٌ 

إلى    الثبلثة ة يطمؽ عمىجمع قمٌ  "ةو مى مٍ غً "ك (ةو مى عٍ فً )ك " ةو فى غً رٍ " أى  ك (ةو مى عً فٍ أى )ك" اسو رى فٍ "أى  ك (اؿو عى فٍ أى )ك

ثبلثة لم " سه مي فٍ م أى دً نٍ عً " ، فيقاؿ: رينةما فكقيا مع ق / أ – 67/ كعمى   (6)العددببل قرينة  (5)العشرة 

،أم: الجمع  ، كما عدا ذلؾ جمع كثرة كفري أك عشٍ  رى شى عى  دى حى س أى مي فٍ أى  ك ا إلى عشرة ببل قرينةفصاعدن 

ر مف قبيؿ اإلطبلؽ، لفظ ذلؾ عمى االثنيف كما األكزاف األربعة مف المكسٌ ح ،ك الذم غاير المصحٌ 

 : (8)كفي قكؿ الشاعر بيف الفارض كالبكر. :أم (7)﴾ائ ائ ەئ  ﴿ :في قكلو تعالى

            ........................ 

 ؿٍ بى قى كى  وه جٍ كى  ؾى لً  ذى بلى كً كى                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: ببل. (1)

 (: عشرة. ، كق ط، في ) د، (2)

 في ) أ، ب(: عمى قرينة. (3)

 : ) أ، ق (.] كزف[ ساقط مف (4)

 .الثبلثة إلى العشرةفي ) أ، ب، د (:   (5)

 ق (.ط، ب، ] العدد[ ساقط مف: ) أ،  (6)

 .67سكرة البقرة، مف اآلية  (7)

 .41، مذككر في ديكانو البت مف البحر: ) الرمؿ(، كىك لعبد ا بف الزبعرم (8)

 =                                                                    ؿٍ بى كقً  وه جٍ كى  ؾى لً  ذى بلى ل *** ككً دى مى  رّْ كلمشَّ  رً يٍ لمخى  فٌ كتمامو:                 إً 
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 الكثرةى  قرينة؛ لمناسبة الكثرةً  (1)رة ببلطمؽ عمى ما فكؽ العش، جمع كثرة يأم: كبل الخير كالشرٌ 

 كإذا كاف المراد ما فكؽ العشرة،  "، اؿه جى م رً دً نٍ عً ":  (3)يقاؿ ما دكنيا مع قرينة. (2)كعمى العشرة

 ".أك ثبلثةو  ةو رى شٍ عى  جاؿه م رى دً نٍ عً "

ا ما ىك فيياعتبار اإلخبلء عنيا، إنَّ باعتبار ذكر القرينة، كب (4)بينيما الفرؽي :  المحققيف قاؿ بعض   

 ما جائزه مني في كؿّْ  :(6)، أم(5)ا فييا كفيما دكنيا فبل فرؽ، إذ اإلخبلء عنيا فييماكأمَّ ة، فكؽ العشر 

جمع كثرة ببل  "ـىً ارً دى "ببل قرينة، لزمو الثبلثة بإقراره مع ككف  "ـىً ارً دى  عميَّ و، لك قاؿ لو: "ا بأنَّ مستندن 

 .(7)قرينة

: وُ حْ ، نَ فِ يْ العَ  ؾُ ر  حَ تَ مُ  وُ نْ مِ  ـُ ، فاالسْ فِ يْ العَ  ةُ يحَ حِ ة] صَ مَ عْ فَ  فْ مِ  اءِ والت   ؼِ لِ األَ بِ  عُ مِ ا جُ مَ وَ ”قاؿ: 
 .(8)[“راتٍ مَ تَ 

 ؽ بالتقسيـ و حكـ يتعمٌ ة كالكثرة؛ ألنَّ يذكر ىذا قبؿ تقسيـ الجمع إلى القمٌ  فٍ كاف عميو أى : (9)أقكؿ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 = المغة: المدل: النياية. القبؿ: الطريؽ الكاضح. الكجو: الجية.

؛ كىمع اليكامع 707:1؛ كشرح التصريح 60:2؛ كشرح ابف عقيؿ221:1؛ كمغني المبيب 211:1كالمقرب ؛ 154:2ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصٌ 

283:4. 

 ا كمثنى معنى؛ كذلؾ ألنو يعكد عمى " الخير" ك " الشر".الشاىد فيو: " كبل ذلؾ"، حيث أضاؼ " كبل" إلى " ذلؾ"، كىك مفرد لفظن 

 في ) ط (: بدكف (1)

 ق، ك( ] العشرة[ ساقط مف: ) أ، ب، د، (2)

 في ) أ (: قاؿ.  (3)

 أم جمع القمة كالكثرة. (4)

 في ) د، ط، ك(: فييا كفيو. (5)

 ] أم[ ساقط مف : ) ب(. (6)

 .515:1؛ كاإليضاح في شرح المفصؿ 225،224:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (7)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق، ك (. (8)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق (.  (9)
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و يتحرؾ ساكنو فؤلنَّ  ؛را تأخيره عف المكسَّ مَّ السالـ. كأو مف عكارض جمع المؤنث ؛ ألنَّ األكؿ

 إلى ىذا. اره عنو رمزن ر، فأخٌ مكسَّ و كأنَّ  (1)يصيرف

كاالسـي كالمعنى:    
العيف، صحيحة  (4)كسككفبفتح الفاء  (3)ة"مى عٍ لؼ كالتاء مف "فى الذم يجمع باأل( 2)

مبيمة باعتبار معنى  عمى ذاتو  أم: ما ال يدؿُّ  العيف كال مضاعفيا، فاالسـي  (5)العيف أم غير معتمة

 ."ةو بى رٍ ضى " ك / ب – 67/ أك اسـ معنى  "ةو رى مٍ " تى كف، سكاء كاف اسـ عيف معيٌ 

لمصفة، فبل  مقابؿه  ،“فاالسـ منو”: قكلواالسـ في رة عف اسـ مقابؿ لمفعؿ كالحرؼ ك عبا( ما)ف   

يتحرؾ عينو  التاء متحرؾ العيف، أم :باأللؼ ك  (6)ا جمع: ممٌ أمٍ  يمـز انقساـ الشيء إلى نفسو منو،

الفتح  اة االسـ، كأمَّ صفة كخفٌ لـ يعكس لثقؿ الا التحرؾ فممفرؽ بيف االسـ كالصفة، ك ، أمَّ ابالفتح كجكبن 

 :(8)قكلوا كأمَّ  .(7)فمخفتو

                .............................. 

 ايى اتً رى فٍ زى  فٍ مً  سي فٍ النَّ  يحي رً تى سٍ تى فى                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بتحريؾ الساكف يصير.في ) ط (:  (1)

 في ) ب (: فاالسـ. (2)

 في ) ق (: فعؿ. (3)

 في ) ط (: معتؿ. (4)

 في ) ق (: سككنو. (5)

 في ) ب (: يجمع. (6)

 .158:1؛ كىمع اليكامع 126:1؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 513:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 256،255:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)

 البيت مف البحر: ) الرجز(، ببل نسبة. (8)
 ايى اتً مَّ لى  فٍ مً  ةى مَّ ا المَّ نى نى لٍ دً يا *** تي كالتً أك دي  رً ىٍ الدَّ  كؼى ري صي  ؿٌ كتمامو:                  عى 

                ايى اتً رى فٍ زى  فٍ مً  سي فٍ النَّ  يحى رً تى سٍ تى فى                                                

                                                                                                                                                                =                                                                       المغة: الزفر كالزفير: كىك أكؿ صكت الحمار.                 
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ٍفرىةو"،  ٍربىةو" فشاٌذ، تقبُّ ك " بسككف الفاء في جمع "زى  .(1)مو لتعذر انكساره الكزفضى

 "ةو يى مٍ رى " ككمعتؿ البلـ  ،" ةو دى عٍ " كً  كالفاء  معتؿٌ  إشارة منو إلى أفَّ  ،“صحيحة العيف ”:قكلو   

 " بفتح الداؿ كالياء اتو يى مى رى " ك"اتو دى عى كى ببل فرؽ يقاؿ:"ـ في ىذا الحكـ البل"  كصحيح الفاء ك ةو كى زٍ "غى ك

 : (2)الشاعر قاؿ

 انى لى  فى مٍ قي  اعً القى  اتً يى بى ا ظى يى  اً بً                 

 (3)[رشى البى  فى ى مً مى يٍ لى  ـٍ أى  فَّ كي نٍ مً  مى بلى يٍ لى ]                              

 . (4)اءببفتح ال 

فٍ     فاء كضميا، مع سككف العيف بكسر ال (ةى مى عي في )ك  (ةى مى عٍ فً )التاء، مف ما يجمع باأللؼ ك  ىذا كا 

 ،"ةو فى رٍ غي " ك ،"ةو رى سٍ "كً في جمع  "اتو فى رى غي "ك  "راتو سى كى "االسـ منو يتحرؾ عينو بالفتح، نحك: ف (5)كضميا

ا؛ لثقؿ سكاف أيضن ز اإليجكّْ  (6)كبعضيـ" بضمتيف لبلتباع ، اتو فى ري غي "كسرتيف، كب " راتو سً كً "كيجكز 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ كلساف العرب، مادة ) ز.ؼ . ر(  404:3التسييؿ، البف مالؾ ؛ كشرح 128:4؛ شرح شافية ابف الحاجب 257:3ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصٌ = 

 .                                                                                                                            668:3؛ كشرح األشمكني 174:1كمغني المبيب 

 ثاني منيا كىي "الفاء"، كالتسكيف ىنا لمضركرة الشعرية.ف الالشاىد فيو: " زفراتيا"، حيث سكٌ 

 .668،667:3؛ كشرح األشمكني257:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 مة، كلمعرجي، كلكامؿ الثقفي.البيت مف البحر: ) البسيط(، ينسب لذم الرٌ  (2)

                                                                                          ية" بسككنيا. القاع: مستكل مف األرض                                                                                           بفتح الباء المكحدة جمع "ظبٍ  اتً يى بى المغة: ظى 

 .97:1؛ كخزانة األدب 87:1؛ كشرح األشمكني 515:2؛ كشرح التصريح 174:3 المسالؾ؛ كأكضح 49:2كىك مف شكاىد: اإلنصاؼ 

 الشاىد فيو "الظبيات" حيث فتح العيف كىي" الباء" تبعا لفتحة الفاء التي ىي " الظاء". 

 ، د، ق، ك(.ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (3)

 اء[ ساقط مف: ) ط (.بفتح الب]  (4)

 (: كصحتيا.، ك في ) د، ط (5)

 .515:1الحاجب، ينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ كمنيـ ابف  (6)
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، كلـ يذكر حكـ ىذيف تحوف فتعيٌ خصص بالذكر ما  - (1)هس سرَّ قدٌ  - ؼكالمصنّْ الضمة كالكسرة، 

 .(2)ف الفتح فييماالبابيف لعدـ تعيٌ 

 .(3)[“اتٍ مَ خْ : ضَ وْ حْ ا نَ يَ ونِ كُ ى سُ مَ عَ ] فِ يْ العَ  اةُ قَ بْ مُ  ةُ فَ الص  وَ ”قاؿ:    

"ةمى خٍ ضى " كف، مبيمة باعتبار معنى معيَّ  بالصفة ما يدؿ عمى ذاتو  أرادأقكؿ:    
بمعنى شيء لو  (4)

 البقاء أصؿ معت باأللؼ كالتاء ؛ألفَّ ف، إذا جالصفة تبقى عينيا عمى السكك  ، كىي أم الضخامة

مفتكحة  أك لـ تكف، كسكاء كانت صحيحة العيف / أ – 68/ كال داعي لمعدكؿ عنو، سكاء كانت 

 ."ةو كى مٍ حي " ك، أك مضمكميا "ةو رى فٍ صً " ك، أك مكسكرة "ةو مى خٍ ضى " كالفاء 

 بالسككف في كاته مٍ ساء حي خاليات عف الخيرات كنً : أمٍ  اته رى فٍ صً  كته يي كبي  اته مى خٍ يقاؿ: نساء ضى    
  .الكؿّْ 

 .“(5)اتٍ زَ وْ وجَ  اتٍ ضَ يْ بَ ػ ك وفِ كُ ى الس  مَ عَ ا فَ يَ مّ تَ عْ ا مُ وأم  ”قاؿ:    

  ايمثؿ منو أيضن  الخميؽ أفٍ  أفَّ  إالَّ  ،ةدَّ شى كا أيضن بمعتؿ العيف ما يشمؿ المضاعؼ  : أراد(6)أقكؿ   

 و البقاء حالو يعمـ منو الشتراؾ عمٌ  ألفَّ  ؛كلـ يذكر المضاعؼ ،ةك أراد بو ما يككف عينو حرؼ عمٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] قدس سره[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 في ) ط ، ق(: فييما. (2)

  72:1؛ كىمع اليكامع 175،174:3ينظر: أكضح المسالؾ. 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (3)

لبنيا(، كأجاز قطرب فعبلت في فعمة صفة كضخمة  بات" بالسككف، )كالمجبة: النعجة التي قؿٌ ة لجٍ بى أجاز أبك العباس المبرد أف يقاؿ: في جمع " لجى  (4)

ت بالفتح، كالسككف أشير، ينظر: شرح التسييؿ، البف بليى مة ككى يٍ قياسا عمى ما ليس صفة، كيعضد قكلو ما ركل أبك حاتـ مف قكؿ بعض العرب: كى 

 .115:1مالؾ 

 ] كبيضات كجكزات[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 ] أقكؿ[  ساقط مف: ) ق (. (6)
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" كلـ تقمب كلـ اتو دى دى شى "ك  "اتو زى كى جى "ك "اتو ضى يى بى "و لك قيؿ: ا البقاء؛ فؤلنَّ بينيما مع قصد االختصار، أمَّ 

 القاعدة. مع انيداـ ؿى قي ثى لى  تدغـ

 يبقى ر، فيجب أفٍ يٌ جراء عمى القانكف لـز زيادة التغكاإل بالقمب "،اتازى جى "ك  "اتاضى "بى : كلك قيؿ   

بنك ك ا عف المحذكر ىربن ، بالسككف "اتو دَّ شى "، ك"اتو زى كي جى "، ك "اتو ضى يي بى "كؿ منيما عمى سككنو، كيقاؿ: 

 .(2)عركضيا عمى بالتحريؾ بناءن " اتزى كى جى "، ك"اتضى يى بى "قكؿ: العيف كي يحرؾ معتؿٌ  (1)تميـ

  :(3)قاؿ قائميـ   

 به كّْ أى تى مي  حه ائً رى  اتو ضى يى ك بى خي أى                   

                                 ............................ 

: وُ حْ نَ  ةمَ اعِ ى فَ نَ عْ بمَ  افَ ا كَ ذَ إِ  ةٌ فَ صِ وَ  ؿُ اىِ : كوَ وُ حْ ا نَ اسمً ] ؿُ اعِ فَ  وِ يْ مَ عَ  عُ مَ جْ يُ  ؿُ اعِ وَ وفَ ”قاؿ:    

 .(4)[“ ؽُ الِ وَ وطَ  ُض وائِ حَ 

 :جمعفي  "ككاىؿ"نحك: ، بدكف شرط شيء، (ؿاعً كى فً ) :االسـ يجمع عمى (ؿه اعً فى ) أم :(5)أقكؿ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كما ذكر الشارح. ىذيؿ التي تحرؾ معتؿ العيف كليس بنك تميـ المتعارؼ في جميع كتب النحك، أفَّ  في ىامش ) ب ( : فإفَّ  (1)

 .73،72:1؛ كىمع اليكامع 592:2؛ كارتشاؼ الضرب 260،259ؿ ؛ كشرح المفصَّ 346،345:2ينظر: التخمير  (2)

 البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ينسب ألحد اليذلييف. (3)

 كحي بي سى  فً يٍ بى كً نٍ مى الٍ  حً سٍ مى بً  يؽه فً *** رى  به كّْ أى تى مي  حه ائً رى  اتو ضى يى ك بى خي أى              كتمامو:

 المغة: بيضات: جمع بيضة. رائح: عائد في العشي. متأكب: عائد في الميؿ. مسح المنكبيف: تحريؾ اليديف. السبكح: الحسف الجرم.

؛ كشرح األشمكني 517:2؛ كشرح التصريح 116:1؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 346:2؛ كالتخمير 304:2كىك مف شكاىد: سر صناعة اإلعراب 

 . 102:8؛ كخزانة األدب 73:1؛ كىمع اليكامع 668:3

 .ة" صحيحا كاف أك معتبل، كالقياس التسكيف في المعتؿٌ مى عٍ الشاىد فيو: " بيضات"، حيث فتح العيف فييا عمى لغة ىذيؿ التي تفتح العيف في جمع " فى 

 (. ، كما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (4)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) د (. (5)
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يككف  (، بشرط أفٍ فكاعؿ) :ا عمىالصفة يجمع أيضن  (ؿه اعً فى )، ك(1)، كىك ما بيف الكتفيف"كاىؿ"

 حائضةكىما بمعنى   ، (2)"ؽٍ الً طى "ك"، ٍض ائً "حى  :في جمع "ؽٍ الً كى طى "ك" ٍض ائً كى نحك: "حى ، ة(مى اعً بمعنى: )فى 

 ع كبلميـ.االشتراط تتبُّ  (4)أخذ؛الختصاص الحيض كالطبلؽ بالمرأة، كم (3)كطالقة

أك  "حائضة اآلفى : يف في المكصكؼ بيما، يقكلكفلكصفحدكث ىذيف ا: إذا قصدكا (5)قالكا    

 / ب – 68/ كيجمعكف ، "ده نٍ ىً  يضي حً تى ك  دٌ نٍ ىً  تٍ اضى حى "كما يقكلكف:  ،"اأك غدن  طالقة اآلفى ك  (6)غدا

ذا قصد استمرارىما في المكصكؼ بيا، يقكلكف:  "اته قى الً طى " ك"اته ضى ائً حى "كيقكلكف:  باأللؼ كالتاء كا 

، كال "ضو ائً كى حى "عمى  (7)ويجمعكنك  التي ىي عبلمة الحدكث كالتجددبإخبلئو عف التاء  "ضه ائً حى  ده نٍ ىً "

يف الجمعيف بحسب ليحصؿ الفرؽ بعف التاء، ك  المفرد باأللؼ كالتاء لخمكٌ  (8)ويجمعكن

 .(9)االعتباريف

 إلييا، إذ ىي لمفرؽبدكف التاء؛ لعدـ االحتياج  "ؽٍ الً طى " ك"ٍض ائً حى " :ما قالكاإنَّ  حاة الككفية:قاؿ النٌ    

 كيبطؿ  الحيض كالطبلؽ مما يختص بالمؤنث،في الكصؼ المشترؾ، ك  (10) كالمؤنث المذكربيف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ؿ(..  ق. ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؾ (1)

 في ) د(: طالؽ كحائض. (2)

 .طالقة كحائضة  (:أفي )  (3)

 يأخذ.) أ (: في  (4)

 في ) ق(: قاؿ.   (5)

 ] أك غدا[ ساقط مف: ) أ (. (6)

 في ) أ (: يجمعكف. (7)

 في ) أ (: يجمعكف. (8)

 .69:1؛ كىمع اليكامع 586:2؛ كارتشاؼ الضرب 295:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (9)

 في ) أ (: المؤنث كالمذكر. (10)
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بدكف التاء، مع " عاشؽه  " ك "امرأةه عاشؽه  " ك "رجؿه ضامره  " ك" ناقةه ضامره  "جمؿه : (1)يـ قكلي  يـ.قكلى 

  .(2)اا مشتركن ككف الضمكر  كالعشؽ كصفن 

ا ا أك إنسانن اعتبار المكصكؼ شخصن التاء بناء عمى : قكليـ: حائض كطالؽ بدكف سيبكيوقاؿ ك    

 ال يقكلكف: لممرأة ضارب (4)يـأنَّ ؛ ب(3)ؼه ا مضعٌ حائض، كىك أيضن  أم: شخص حائض أك إنساف

 حاض أك إنسافه  بمعنى شخصه  "اضى حى "يـ ال يقكلكف كبأنَّ ا، ا أك إنسانن باعتبار المكصكؼ شخصن 

 .(5)حاض

بناء عمى ]  بدكف التاء "،رامً ضى "ك  "ضائً حى ": (8)نحك مف أفٌ  ،(7)إليو الخميؿما ذىب  (6)فاألكجو   

، مف قبيؿ الفاعؿ (9)[حائض  ا، أم: شخص حائض أك إنسافا أك إنسانن اعتبار المكصكؼ شخصن 

 .(10)كليس باسـ فاعؿ كليس بجار عمى الفعؿ، كالمعنى ذات حيض، كذات ضمكر ،كذا بمعنى ذم

كجار عمى الفعؿ  سـ فاعؿو ، فيي ا"حائضة"ا مَّ ، كأ: ذات تمرو ، بمعنى"ره امً تى  ةه أى رى امٍ "كما يقاؿ:    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ]قكليـ[ ساقط مف: ) أ، ب، ق( (1)

 .269:2ينظر:  اإلنصاؼ   (2)

 ضعيؼ.في ) أ (:  (3)

 نيـ.في ) أ، ق(: أل (4)

 .383:3الكتاب ينظر:  (5)

 (: كاألكجو. ، طفي ) ب (6)

 الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم، مف أئمة المغة كاألدب، ككاضع عمـ العركض، أستاذ سيبكيو كالنظر بف شميؿ كاألصمعي، لو مف (7)

؛ كمعجـ 314:2كاألعبلـ ؛ 321:2؛ كشذرات الذىب 557:1ق، ينظر: بغية الكعاة 170الكتب: العركض، كالعيف، كمعاني الحركؼ، ت: 

 .678:1المؤلفيف 

 ] نحك[ ساقط مف: ) د (. (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (9)

 .384،383:3ينظر: الكتاب  (10)
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 .(2)دخمو التاء (1)مذاالحيض ف يابمعنى: ذات ل

 .(3)[“بُ وارِ ، وضَ بُ واثِ ]نحو: كَ  ةً فَ أو صِ  امً ة اسْ مَ اعِ وفَ ”قاؿ:    

 – 69 /" بي اثً كى كى نحك:" ا كصفة بدكف شرط شيء، ،اسمن  ؿى كاعً ا عمى فى أيضن  يجمع فاعمة: (4)أقكؿ   

جمع  "بي ارً كى ضى "ك، مف االسـ، (6)مف الفرع (5)جر سـ الو مقدَّ كىي ما يقع عمي"، ةى بى اثً في جمع "كى  / أ

 .(7)فةمف الصٌ  "ةى بى ارً ضى "

 .“َس ارِ وَ نحو: فَ  د  شَ  دْ وقَ ”قاؿ:    

القانكف المستنبط عف نى كقد خرج ، كالمعفاعموؽ بقكلو أك صفة، إذا كاف بمعنى أقكؿ: ىذا متعمٌ    

 ، كقد(8)فة، كليس بمعنى فاعمةو فاعؿ الصٌ ، فإنَّ "سو ارً فى "في جمع  "سى ارً كى فى نحك:" ف تتبع كبلميـ، م

 في، (9)"سو اكً " في جمع "نى سو اكً كى نى " ، "سو ارً كى فى "بنحك: كأراد جمع عمى )فكاعؿ( مع انتفاء الشرط، 

ذى ك          :(10)قكلو  ـٍ يي تى يٍ أى رى  يدى زً كا يى أى رى  اؿي جى ا الرّْ ا 

  ارً صى بٍ األى  سى اكً كى نى  ابً قى الرّْ  عى ضٍ خي                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ، ب(: كلذا. (1)

 .186:3ينظر: أكضح المسالؾ  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (3)

 ) د (.] أقكؿ[ ساقط مف:  (4)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؾ . ث . ب(. (5)

 في ) ب (: الفرس. (6)

 297:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 362:2ينظر: التخمير (7)

 .300:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (8)

 "[ ساقط مف: ) د، ط (.سو اكً ]في جمع "نى  (9)

 =                                                                        .304:1البيت مف البحر: ) الكامؿ(، كىك لمفرزدؽ، مذككر في ديكانو  (10)
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كراما ليزيد[    ، كالذم يمكف في تكجيو *(3)“ؾى الً كى ي اليى فً  ؾه الً ىى ”: (2)ميـ" في مثؾى الً كى ىى ك"، (1)]تعظيما كا 

جريو عمى المكصكؼ، ال يقاؿ: "، لعدـ بى احً " ك"الصَّ بى اكً الرَّ "ككذا  "سى ارً الفى " إفَّ : يقاؿ ىؤالء، أفٍ 

فٌ جمعو، ك تنزؿ منزلة االسـ فجمع  ،"ةه سى ارً فى  ةه أى رى كامٍ  سه ارً فى  ؿه جي "رى  في  "سو اكً نى "في جمع  "سى اكً كى نى " ا 

 .(5)بالمثؿ، كلو حكـ ال يككف لغيره مخصكص "ؾى لً اك ىى " فَّ كأ ،انكسار الكزف (4)ر؛ لتعذٌ الشعر

 .(6)[“تٍ ااَل مَ جَ ، و تٍ ااَل جَ رِ ، و يـَ اعِ نَ أَ ، و رَ اوِ سَ أَ ،] و بَ الِ كَ أَ : وُ حْ نَ  عُ مْ الجَ  عُ مَ جْ يَ وَ ”قاؿ:    

"  ارو سكى " :جمع "ةو رى كى أسٍ "، جمع: "ري اكً سى أى "، ك"به مٍ كى "جمع:  "بو مي كٍ أى "، جمع: (7)"بى الً كى أى " ك:  أقكؿ   

ـي اعً نى أى ك"  .(8)، كىك ما يرعى مف الحيكاف"ـو عى نى " جمع: "اـو عى نٍ أى "جمع:  " ي

لجمع عمى ثبلثة ؛ لكجكب اطبلؽ اما يطمؽ عميو جمع الجمع تسعة (9)أقؿٌ  فٌ أ عمـا   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مبالغة خاضع، مف الخضكع، كىك التكاضع كالخنكع. نكاكس األبصار: ينظركف في األرض كرؤكسيـ مطأطأة. كعضي ضع: جمع خى = المغة:  خي 

؛ كلساف العرب، مادة: ) ف . ؾ .س(، ك)خ . ض 301:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 146:1؛ كشرح الرضي عمى الكافية  633:3كىك مف شكاىد: الكتاب

 .204:1؛ كخزانة األدب 547:2ع(؛  كشرح التصريح 

 اعؿ"، كىذا كاضح في قكلو: " نكاكس" كىذه جمع " ناكس". كى الشاىد فيو: جمعو " فاعؿ" المذكر العاقؿ عمى " فى 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، ق(.  (1)

 في ) ب (: مثؿ قكليـ. (2)

 .205:1؛ كلساف العرب، مادة: ) ؼ .ر .س(؛ كخزانة األدب 300:3ىذا مثؿ، كقد كرد في شرح المفصؿ  (3)

 أك ىالؾ في اليكالؾ ذو ئً *** غداتى  ـو دَّ كى ي ثائر ابف مي الشاعر) مف الطكيؿ(:       فأيقنت أنٌ  كقاؿ 

 ق، ك (: بعذر.ط، في )  (4)

 .301،300:3ؿ؛ كشرح المفصَّ 364:2ينظر: التخمير  (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (6)

 د (.ط، ] أقكؿ: كأكالب[ ساقط مف: )  (7)

 ـ(..  ع. ، مادة: ) فينظر: لساف العرب (8)

 ] أقؿ[ ساقط مف: ) ط (. (9)
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ما يطمؽ عميو جمع  ات تسعة، فأقؿَّ الجمع ثبلثة، كالثبلثة ثبلث مرٌ  كأقؿٌ  مقادير، كالكاحد جمع

ة بمنزلة الكاحد، كجمع الكثرة يجمع و لككنو لمقمٌ ا؛ ألنَّ ة يجمع كثيرن القمٌ  (1)جمع فَّ الجمع تسعة، كأ

 ر يكاد يعدٌ و كثيالتاء فإنَّ باأللؼ ك  ، إالَّ (2)"ٌش حى "،جمع:  "افو حشٌ "، في جمع: "يفي شاشً حى "نحك:  ،قميبلن 

 كبلِّ  ة ؛ألفٌ ر مف القمٌ الجمع مف المكسٌ  (3)جمعؿ لمثٌ  /  ب  – 69 / ما ذكرنا ا، كلرمزه إلى قياسن 

 :مف كبلِّ  كيجمع الجمع باأللؼ كالتاء مف الكثرة؛ ألفٌ  ،ة"، جمع قمٌ اـو عى نٍ أى " ك"  ةو رى كى سٍ أى "ك "بو مي كٍ أى " :مف

 .(4)جمع كثرة "،اؿو مى جً ك" " اؿو جى رً "

                               ***** 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع[ ساقط مف: ) د (.]  (1)

 ش(.  ش. كىك المخرج ألنيـ كانكا يقضكف حكائجيـ في البساتيف، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ح  (2)

 في ) أ، ق(: يجمع.  (3)

" ك" األلباب، ينظر: الكتاب  كمصدر يجمع  و ليس كؿٌ جمع يجمع، كما أنٌ  اعمـ أنو ليس كؿُّ  (4) ؛ كشرح 619:3"األشغاؿ" ك" العقكؿ" ك" الحمـك

 .596،595:2؛ كارتشاؼ الضرب 327:3 ؿالمفصَّ 
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 ] امل
 
 ش  ؼ

 
 ف
 
  ح

 
ج
 
ك ش
 
 [ٔانُ

 .(1)[“ بٍ رُ ضْ أَ  ةِ سَ مْ ى خَ مَ ي عَ ىِ ،] وَ وِ نِ يْ عَ بِ  ءٍ يْ ى شَ مَ عَ  ؿ  ا دَ مَ  ةُ فَ رِ عْ المَ ”قاؿ: 

لـ يكف كسائر ، أك (ـً مى العى )كػ  فمعيٌ  شيء سكاء كاف لو كضع بإزاء (3)طبلؽأم عند اإل :(2)أقكؿ   

فٍ  (انى أى ) فإفٌ المعارؼ،  معيف بؿ  ، لكف ال كضع لو بإزاء شيءو عمى شيء بعينو عند اإلطبلؽ دؿٌ  كا 

و بمبلحظة المفيـك عض مف أنَّ ما قالو الب (5)ؿقبٌ تي أفٍ  كاف، الميَـّ  ان أيٌ لمتكمـ كحده  (4)عك ىك مكض

 .(6)حدو كا نات غير متناىية بكضعو مكضكع بإزاء معيٌ  الكميّْ 

 .“(7)ـُ يَ بْ ، والمُ رُ مَ ضْ ، المُ ـُ مَ العَ  ”قاؿ:    

ا، بخبلؼ سائر المعارؼ تعماؿ جميعن لككنو معرفة بالنسبة إلى الكضع كاالس ـى مى ـ العى قدٌ : (8)أقكؿ   

فٍ نٌ فإ  (10)عك مكض ا(نى )أى  ألفٌ ب الكضع؛ يا نكرة بحساالستعماؿ، لكنٌ  (9)فة بحسبكانت معر  يا كا 

   .كافا أيَّ  ـ كحدهلمتكمّْ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 ] أقكؿ[ ساقط مف ) ق، ك(. (2)

 في ) د (: االنطبلؽ. (3)

 في ) أ (: مكضع.  (4)

 في ) أ (: يقبؿ. (5)

منيا ما ىك معرفة معنى نكرة  المعرفة، حيث قاؿ: ألفٌ  دٌ و ال يمكف حى ا مف جنسو، كزعـ ابف مالؾ أنٌ يخص كاحدن  المعرفة االسـ المكضكع عمى أفٍ   (6)

 .907:2؛ كارتشاؼ الضرب 128:1ا، ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ لفظن 

 (. ] المبيـ[ ساقط مف: ) ق، ك  (7)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق، ك(. (8)

 في )ق(: حسب. (9)

 في ) أ (: مكضع.  (10)
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كمف ، كاحدو  (1)، لمعينات غير متناىية بكضعو مكضكع بمبلحظة المفيكـ الكميٌ نَّ يقاؿ: إ أفٍ  الَّ إ َـّ الميي 

إلى ظر األقساـ بالنٌ  (3)مف الكجكه، فيك أعرؼ فيو بكجوو  راكةش ال ا(نى )أى  ا إلى أفَّ نظرن  (2)ـ المضمرقدٌ 

 .(4)ض أقسامو، كأثر الخبلؼ يظير في أمر الكصؼبع

 المكصكؿ، كاسـ اإلشارة، ال يتضحاف إالٌ  ألفَّ  ؛و أعرؼ مف البكاقيـ المضمر؛ ألنٌ قدٌ ثـ    

 ؼ بالبلـ تعريفو بحسب العيد.بانضماـ الصمة كالصفة، كالمعرٌ 

 . “تُ واَل صُ وْ المَ ،وَ  ةِ ارَ اإلشَ  اءُ مَ سْ أَ  افِ يئَ شَ  وَ وىُ ”قاؿ:    

المشار إليو بيا  لككنيا أعرؼ مف المكصكالت؛ ألفَّ  ؛اإلشارة أسماء (6)ؼـ المصنّْ : قدَّ (5)أقكؿ   

و لعراقتو في اإلبياـ لمكصكؿ، فإنٌ بخبلؼ ا / أ – 70/ عف الصفة  ذا قد ينفؾُّ محسكس مشاىد، كل

أك  ، مف األسماء الداىية“يتً ا كالَّ يَّ تى المَّ  دى عٍ بى ” :(7)قكليـ ي( فيتً ا( ك)الَّ يَّ عف الصمة، ك)الٌمتى  ينفؾٌ  ال

 كيتى  ، بمغت شأنياعةو ة التي مف فظاطَّ امتيا، أم: بعد الخي ا عمى فخمة تنبيين محمكؿ عمى حذؼ الصٌ 

 .(8)ر كالمذككرا تقاصرت العبارة عنو، كالمحذكؼ المقدَّ الفخامة مبمغن بمعنى: بمغت في  ككيتى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ (: بمكضع. (1)

 .445:1ؿ كابف الحاجب، ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (2)

 .908:2؛ كارتشاؼ الضرب 349:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 6:2سيبكيو، ينظر: الكتاب فقيؿ: المضمر أعرؼ كىك مذىب  (3)

في ىامش ) د (: أم فائدة الخبلؼ تظير في الكصؼ؛ ألف المكصكؼ يجب أف يككف أعرؼ مف الصفة، أك مساكيا ليا، يعني إف كاف العمـ   (4)

ف كاف المضمر أعرؼ المعارؼ فالمضاؼ إلى المضمر  أعرؼ المعارؼ فالمضاؼ إلى العمـ يكصؼ بالمضاؼ إلى المضمر كال ينعكس، كا 

 .228:2يكصؼ بالمضاؼ؛ ينظر: اإلنصاؼ 

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق، ك(. (5)

 ق، ك (. ط، ؼ[ ساقط مف: ) ب، د،] المصنّْ  (6)

 ] قكليـ[ ساقط مف: ) ب، ق(. (7)

 .349،348:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 380،379:2ينظر: التخمير  (8)
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 .“ـِ الّل  بَ  ؼُ ر  عَ والمُ ”قاؿ: 

، أك تعريؼ الحقيقة مف "ؿى جي الرَّ  تي بٍ رً ضى فى  ؿه جي رى  اءى سى أى "أقكؿ: سكاء كاف المراد بو تعريؼ الفرد نحك:    

ىذاف الجنساف مف بيف ك ، أم: ذلؾ الجنس، "ـاىً رى كالدٌ  ينارالدٌ  اسى النَّ  ؾى مى ىٍ أى "حيث ىي ىي، كقكليـ :

ا مف األفراد الحقيقية ، أم فردن "كؽى السُّ  ؿٍ خي دٍ أي "نحك:  ،ضمف فرد ما سائر األجناس، أك تعريفيا في

مف  فردو  أم: كؿُّ ( 2)﴾ٻ ٻ ٻ پ ﴿تعالى:جميع األفراد، كقكلو  (1)المعمكمة، أك في ضمف

 .(3)أفراد الحقيقة المعمكمة

 .“(4)ةٌ ي  يقِ قِ حَ  ةٌ افَ ضَ ا إِ ىَ دِ حَ ى أَ لَ إِ  اؼُ ضَ المُ وَ ”قاؿ:    

ا، اإلضافة إلى أحد المذككرات لفظن  بذلؾ ؛ألفَّ  (5)ؼالمصنّْ  دٌ اد بالحقيقة المعنكية، قيٌ أقكؿ: أر    

 .(6)ا لممضاؼفيد تعريفن ال ت لككنيا في قكة االنفصاؿ

 .(7)[“اسً رَ فَ  تُ بْ كَ رَ ،وَ  ؿٌ جُ ي رَ نِ اءَ و: جَ حْ ، نَ وِ تِ م  ي أُ فِ ] اعَ ا شَ مَ  ةُ رَ كِ والن  ”قاؿ:    

 ينً اءى جى "في:  "ينً اءى الجى " سبيؿ البدؿ، فإفَّ عمى  ،انتشر في أفراده عند اإلطبلؽ اسـه  : أم أقكؿ   
 .(8)، لكف لنكارتو يستكعب جميع اآلحاد عمى سبيؿ البدؿكاحد ببل شبيةفرد   "ؿه جي رى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] ضمف[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 .1سكرة العصر، مف اآلية  (2)

 .986:2الضرب ؛ كارتشاؼ 278:1ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (3)

 ] إضافة حقيقية[ ساقط مف: ) ق، ك(.  (4)

 (. ، ق، كط د، ]المصنؼ[ ساقط مف: )ب، (5)

 .351:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 380:2ينظر: التخمير  (6)

  ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (7)

ـ حيكاف ثـ ماش ثـ ذك رجميف ثـ إنساف االسـ المكضكع عمى أف يككف شائعا في جنسو. كقاؿ العكبرم: أنكر النكرات شيء ثـ متخير ثـ جسـ ناـ ث (8)

 . 907:2؛ كارتشاؼ الضرب 351:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 896ثـ رجؿ، ينظر: الكميات، البي البقاء العكبرم 
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  .(1)[“وُ فَ لِ أَ  والَ  يثِ نِ أْ لت  ا اءَ تَ  يوِ فِ  َس يْ ا لَ مَ  :رُ ك  ذَ المُ ، ثُ ن  ؤَ ]والمُ  رُ ك  ذَ المُ  ” قاؿ:

األلفاظ  بحثيـ عف ا إلى تجرده عف الزيادة، مع أفَّ مو مع دخكؿ العدـ في مدلكلو، نظرن قدٌ : أقكؿ   

 كدخكؿ العدـ في المدلكؿ.

 “ىمَ بْ ، وحُ ةٍ فَ رْ ، كػ غُ ف  اىُ دَ إحْ  يوِ ا فِ مَ  ثُ ن  ؤَ المُ وَ ، وُ فُ لِ أَ  الَ وَ  يثِ نِ أْ الت   اءُ تَ  يوِ فِ  يَس لْ ا َ مَ  رُ ك  ذَ المُ ” :(2)قاؿ   

ممفكظة  /ب –  70/لتاء ألصالتيا في ىذا الباب تككف ا فإفَّ ، اا كال تقديرن ال لفظن أم أقكؿ:    

 .(3)رةكمقدٌ 

 .“اء رَ مْ حَ و  ”قاؿ:    

 عبلمة التأنيث ىك أفَّ  كدرايةن  يا ركايةن ، أصحٌ (4)ثبلثة مذاىب "اءرى مٍ حى "في مثؿ  عمـ أفَّ ا : أقكؿ   

كبل األلؼ كاليمزة  ، كقيؿ بالعكس، كقيؿ(5)ىي اليمزة المنقمبة عف األلؼ، كاأللؼ لتكسع البناء

 عبلمة.

  يثِ نِ أْ كػ تَ  ي  يقِ قِ حَ  رَ يْ ، وغَ ةَ اقَ ى، والن  مَ بْ ، ]والحُ ةَ أَ رْ المَ  يثِ نِ أْ تَ ػ ك ي  يقِ قِ حَ  فِ يْ بَ رْ ى ضَ مَ عَ  وَ وىُ  ”قاؿ:    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق ، ك(.ط،  أ،ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) (1)

 في ) ب (: قكلو. (2)

 .353،352:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

ا ا لؤلخفش، كالككفييف. كلـ يذكر سيبكيو فييا إال القمب كاكن اليمزة لمتأنيث، أم ىي بدؿ مف األلؼ المكضكعة لمتأنيث عند البصرييف، خبلفن  قيؿ أفٌ  (4)

ة ، ينظر: ارى زى فى اف"، كأجاز الككفيكف فييا القمب كاإلقرار. كحكى أبك حاتـ، كابف األنبارم إقرارىا ىمزة عف العرب، كقمبيا ياء لغة لً كى رى مٍ نحك: "حى 

 .60:1؛ كالمساعد 562،561:2؛ كارتشاؼ الضرب 91:1؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 356:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 391:3الكتاب 

 ] لتكسع البناء[ ساقط مف: ) ط (. (5)
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 .(1)[“ ىرَ شْ والبُ  ةِ مَ مْ الظ    

غير بك لفظت عبلمتو أك قدرت  مف الحيكاف، سكاءه  بإزائو ذكره ، تأنيث ما : أراد بالحقيقيٌ  أقكؿ   

أكلـ  "لرى شٍ البي ك" ةي مى مٍ "الظَّ  ك، سكاء لفظت عبلمتو (3)االصطبلحك  (2)مجرد الكضعؽ بالحقيقي، ما تعمٌ 

ا عبلمتو غير ممفكظة ممَّ  ،ؿ في القسميفيمثٌ  كاف أفٍ  عميو، (4)ؽ"، فاألخمٍ فو يٍ عى " ك "فو ذي أي " كتمفظ 

 .(5)"ضو رٍ أى " ك"دو نٍ ىً " كا، أيضن 

 .(6)[“ُس مْ الش   عَ مَ : طَ ازَ جَ ، وَ دٌ نْ ىِ  اءَ : جَ عَ نَ تَ امْ  ؾَ لِ ذَ مِ ،] فَ ىوَ قْ أَ  يّ يقِ قِ الحَ وَ ”قاؿ:    

بترؾ التاء لعدـ  ،"ده نٍ ىً  اءى جى "و أقكل، امتنع: و بحسب المعنى كالحقيقة؛ كألجؿ أنَّ كذلؾ ألنَّ  :(7)أقكؿ   

 ا تقتضيياتيأصالة التأنيث كقكٌ  بالتاء ليحصؿ المطابقة؛ ألفَّ  ،"ده نٍ ىً  تٍ اءى جى ": المطابقة، بؿ كجب

 "سي مٍ الشَّ  عى مى طى ز:" جا ،الكضع كاالصطبلح (8)بمجرد و ليس إالَّ ألنَّ  ؛غير الحقيقي أضعؼ كألجؿ أفَّ 

فٍ حاؿ السّْ    .(9)بالتأنيث اإشعارن  "سي مٍ الشَّ  تً عً مى طى ": كاف المختار عة  بدكف المطابقة، كا 

 .(10)[“ُس مْ الش   ـَ وْ اليَ  عَ مَ طَ  :فَ سُ حَ ، و دٌ نْ ىِ  ـَ وْ اليَ  اءَ ، نحو: جَ ازَ جَ ] ؿَ صَ فَ  فْ فإِ ”قاؿ:     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، د، ط، ق، ك(. (1)

 أم الكضع الخالي عف كجكد ذكر بإزائو. (2)

 ساقط مف: ) ط (. ]كاالصطبلح[ (3)

 ؽ.يلفي ) أ، ب(: فاأل (4)

 ، ط( كأرض كىند.في ) ب (5)

 ق ، ك(. ط،  د،أ، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (6)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق، ك (. (7)

 في ) ط، ق (: لمجرد. (8)

 .173:1األشمكني ينظر:  شرح  (9)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق ، ك(. (10)
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يقي، فالمستتر في فصؿ ضمير بيف الفعؿ، كالمؤنث الحقيقي أك الغير الحق كقع الفصؿ فإفٍ  أقكؿ:

  (2)النصب عمى قراءة (1)﴾مب ىب يب  ﴿كقكلو تعالى: ، معنى كقع ؿ إلىكىك متحكٌ  ،مصدره

الٌ بينكـ كلقد كقع التقطع :أمٍ   . به رٍ ضى  بى رً و ال يقاؿ: ضي لـ يستقـ؛ ألنَّ  ، كا 

أصؿ  عؼ بالفاعؿ بأمر الفصؿ؛ ألفَّ بدكف المطابقة؛ لعركض الضٌ  ،"ده نٍ ىً  ـى كٍ اليى  اءى جى ": (3)جاز   

المطابقة مع  / أ – 71/ ، فبل يجب (4)و ليس بفاعؿو يمي فعمو، فيصير بكقكع الفصؿ كأنَّ  الفاعؿ أفٍ 

فٍ  فٍ قكة التأنيث تقتضي المطابقة،  ؛ ألفَّ "ده نٍ ىً  ـى كٍ اليى  تً اءى جى "كاف المختار:  قكة التأنيث، كا  ضعؼ  كا 

يجب المطابقة مع كجكد الفصؿ  نئذو اء، فحيبس بترؾ التٌ يقع المٌ  أف الَّ أى  َـّ أمر الفاعمية بالفصؿ، الميي 

 يظف ؛ لئبلَّ "ده يٍ زى  ـى كٍ اليى  تً اءى جى ": (5)، بؿ يجب"ده يٍ زى  ـى كٍ اليى  اءى جى "ال يقاؿ: ، امرأة  اجعؿ عممن  اإذ "دو يٍ زى " ك

  .(6)مذكرو عمـ أنَّ 

نما     تاء بسبب الفصؿ، لعركض الضعؼ بالفاعؿ بأمرال، بترؾ "سي مٍ الشَّ  ـى كٍ اليى  عى مى طى " فى سي حى  كا 

ىئ ىئ  ﴿، كقكلو تعالى: (9)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿قكلو:  (8)حمؿ مع ضعؼ التأنيث، كعميو (7)الفصؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .95سكرة األنعاـ، مف اآلية  (1)

؛ 260:2ر ؛ كالنش182:4، ينظر: البحر المحيط كىي قراءة النصب ،كقرأ  ابف عامر، كابف كثير، كحمزة كعاصـ، بالرفع خبلؼ النص المصحفي (2)

 .296:2القرآنية كمعجـ القراءات 

 في )ق(:  يجكز. (3)

 في ) ك (: فاعؿ. (4)

 .في ) أ (: يقاؿ (5)

 .536،535:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (6)

 ] الفصؿ[ ساقط مف: ) أ (. (7)

 ] حمؿ[ ساقط مف: ) أ (. (8)

 .274سكرة البقرة، مف اآلية  (9)
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  .(2)بدكف التاء  (1)﴾ی ی 

 ةِ مَ َّل العَ  اؽُ حَ إل فَ ي  عَ ه تَ يرِ مِ ى ضَ لَ إِ  دَ نِ سْ ا أُ ذَ ا إِ ، أم  ثِ ن  ؤَ المُ  ـِ االسْ  ]رِ اىِ ى ظَ لَ إِ  ؿُ عْ الفِ  دَ نِ سْ ا أُ ذَ ا إِ ذَ ىَ ”قاؿ: 

 . (3)[“تْ عَ مَ طَ  ُس مْ الش   :نحو

يسند الفعؿ  مؤنث كاف بشرط أفٍ  في الفعؿ المسند إلى المؤنث، أم جكاز ترؾ التاء أم: (4)أقكؿ   

لحاؽ العبلمة ف إا إذا أسند إلى ضمير المؤنث، أم مؤنث، كاف تعيٌ مَّ المؤنث، أ (5)إلى ظاىر االسـ

 بالفعؿ.

فٍ حقيقي فالا ضمير غير ، كأمَّ ضمير الحقيقي فظاىره  في اأمَّ     أمر التأنيث ضعؼ  مدفع التكىـ كا 

 اآلتي، كما يقاؿ: (6)اإلسناد إلى ظاىر يتكىـ أفَّ  كاف لمتكىـ أفٍ "، عى مى طى  سي مٍ و لك قيؿ: "الشَّ ألنَّ 

ايى ني رٍ قى  عى مى طى  سي مٍ "الشَّ 
 ال إلى المضمر. "(7)

عمى  كىـ، كيدؿٌ مادة ىذا التٌ  (9)حسـاء تفإف التٌ  ،(8)، بالتاء"تٍ عى مى طى  سي مٍ الشَّ "بخبلؼ ما إذا قيؿ:    

 ". ايى ني رٍ قى  تٍ عى مى طى  سي مٍ الشَّ و ال يقاؿ:" اآلتي؛ ألنَّ إلى الظاىر اإلسناد إلى ضمير الشمس ال  أفَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .9سكرة الحشر، مف اآلية  (1)

 .409:1؛ كشرح التصريح 358:3ؿ المفصٌ ينظر: شرح  (2)

 ق، ك (.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (3)

 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ب، ق، ك (. (4)

 ك (.ط ، ] االسـ [ ساقط مف: )  (5)

 في ) ب، ط، ق(: الظاىر. (6)

 ف (..  ر.  العرب، مادة: ) ؽقرف الشمس أعبلىا كأكؿ ما يبدأ منيا عند الطمكع، ينظر: لساف  (7)

 ساقط مف: ) ط(.] بالتاء[  (8)

 في ) ب (: تنحسـ. (9)
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  *(1):الشاعر كقكؿ

                   ........................... 

 ايى الى قى أبٍ  ؿى قى بٍ أى  ضى رٍ أى  الى كى                                              

 .(3)ر، كالمكاف مذكٌ (2)مكافؿ ببل متأكّْ    

 .(4)[“ةٌ مَ يْ عَ نُ و  ةٌ ضَ يْ رَ ، بدليؿ: أُ ؿٌ عْ ، ونَ ٌض رْ ، نحو: أَ اءِ مَ األسْ  ضِ عْ ي بَ فِ  ]رُ د  قَ تُ  اءُ والت  ”قاؿ:    

ر في بعض األسماء المؤنثة؛ التأنيث، تقدَّ  (5)اء المعيكدة التي ىي عبلمةالتَّ  يعني أفَّ  أقكؿ:   

يعني:  ،ةه مى يٍ عى كني  ةه ضى يٍ رى أي : ، بدليؿ"ؿه عٍ نى "، ك"ضه رٍ أى "، نحك: فيا ألصالتيا في ىذا البابكذلؾ لكثرة تصرٌ 

 ر.المصغٌ  / ب – 71/  ر لما ظيرت في رة في المكبٌ كف مقدٌ لك لـ ت

  بتأنيث( ك ةو ضى يٍ رى أي )كيظير في التصغير،  ،اما ليس فيو عبلمة التأنيث لفظن  تأنيث اعمـ أفَّ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (: قكلو.، د، ق، كفي ) أ ، ب (1)

 .البيت مف البحر: ) المتقارب( ، ينسب لعامر بف جكيف 

 ايى الى قى بٍ أً  ؿى قى بٍ أى  ضى رٍ أى  الى كى ا ***  يى قى دٍ كى  تٍ قى دى كى  ةه نى زٍ مي  بلى فى      كتمامو:         

 المغة: المزنة: قطعة مف السحاب الماطر. كدقت: قطرت. أبقمت: أنبتت البقؿ، أعشبت.

كمغني المبيب  ) أ. ر .ض(، ك) بقؿ(؛ :؛ كلساف العرب، مادة166؛ كرصؼ المباني 361:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 113:2كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .                                                        49:1؛ كخزانة األدب 65:6؛ كىمع اليكامع 407:1؛ كشرح التصريح  313:2

ألرض، كىك مؤنث مجازم، كما حذؼ التاء إال الشاىد فيو: " كال أرض أبقؿ إبقاليا"، كالقياس: " أبقمت إبقاليا"؛ ألف الفعؿ مسند إلى ضمير عائد عمى ا 

 ضركرة.

 في ) أ (: بالمكاف. (2)

 .65:6؛ كىمع اليكامع 49:48:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) د، ق، ك (. (4)

 في ) ط (: تاء. (5)
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 (2)﴾ھ ھ ﴿ا:كقكلو أيضن  (1)﴾ ڳ ڳ ﴿ككقكلو تعالى:، "سي مٍ الشَّ  تٍ عى مى طى " نحك: المسند، 

ېئ  ﴿:كقكلو تعالى (4)ضمرمبتأنيث الك  (3)﴾ڇ ڇ ڍ  ﴿كقكلو تعالى:تأنيث المسند إليو بك 

كاسطة  تقدير التاء بدكفاؿ عمى ا الدَّ أمَّ ك ، "يؿى بً السَّ  ىذه ؾٍ مي سٍ " اكبتأنيث اإلشارة، نحك:  (5)﴾ېئ

 عمى تأنيث االسـ. يا تدؿُّ ي، فإنَّ بخبلؼ البكاق ما ىك التصغير فقط، شيء، فإنَّ 

ا مَّ رة، كأفيي مقدٌ  بممفكظةعبلمة، كليست  لو مف  دَّ بي  المؤنث الى  اء؛ ألفَّ التَّ كالتأنيث يستمـز تقدير    

 "ةه ضى يٍ رى أي "، نحك: ذلؾ في الثبلثيالتاء، ك  اىر بالتصغير ليس إالَّ الظ المقدر تاء دكف غيره؛ فؤلفَّ  أفَّ 

 وي تى غى دى لى " خر، نحك: بدالئؿ أي ، لطكلو، بؿ يظير أمر التأنيث فيو "ةه بى رً يٍ قى عي "دكف الرباعي، ال يقاؿ: 

ةه غى دً الى  به رى قٍ عى ك" ،"بي رى قٍ العى 
"ايى تي مٍ تى قى  بي رى قٍ العى  هً ذً ىى "، ك" 

" في ةيمى دً يٍ دى قي  "ة، في تصغير: كراء، كئى يّْ رى كي . ك"(6)

 .(8)عمى الشذكذ (7)كارداف، اـقدَّ  :تصغير

، ي  غِ بَ ، وَ وبٍ مُ نحو" حَ  وؿٍ عُ فْ ى: مَ نَ عْ مَ بِ  يؿٌ عِ ، وفَ وؿٌ عُ فَ ،] ثُ ن  ؤَ المُ و  رُ ك  ذَ المُ  يوِ ي فِ وِ تَ سْ ا يَ م  ومِ  ”قاؿ: 
 .(9)[“ يحٍ رِ ، وجَ يؿٍ تِ وقَ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .12سكرة الغاشية، مف اآلية  (1)

 .10اآلية سكرة ؽ، مف  (2)

 .108سكرة يكسؼ، مف اآلية  (3)

 في ) أ (: الضمير. (4)

 .48سكرة الذاريات، مف اآلية  (5)

 .488:2ينظر: شرح التصريح  (6)

 في ) ط (: كاردتاف. (7)

يـ أنَّ  عمى التأنيث، إالٌ  ؿُّ ا يدي ما رأيت فيو شيئن  راف إالٌ كٍ يا التي يسمييا النحكيكف: " الظركؼ، كالصفات، كالمحاؿ" فيي ذي قاؿ الفراء: كالمكاضع كمٌ   (8)

ة" فيدخمكف في تحقيرىا الياء، فمذلؾ دليؿ عمى تأنيثيا، ككذلؾ عى يّْ رى الحائط" عمى كزف" كي  ةي ئى يّْ رى فيقكلكف: " فبلف كي اـ"، ك" كراء" يؤنثكف: " أماـ"، ك" قدَّ 

 .98ؤنث لمفراء يـ"، ينظر: المذكر كالمدً يٍ دى يمة، كقي دً يٍ دى اـ" قي دَّ "قي 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (9)
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ند جرم الصفة  عمى االستكاء يستمـز تقدير التاء ع أفَّ  ىك ،كجو ارتباط ىذا البحث بما سبؽأقكؿ: 

نَّ ، المكصكؼ المؤنث لـ  (فاعؿ)و إذا كاف بمعنى ؛ ألنَّ (مفعكؿ)بمعنى  (فعيؿ): في (1)ؿما قاكا 

 ."ةه يمى حً رى  ةه أى رى امٍ "ك  "يـه حً رى  ؿه جي رى "يستكيا، نحك: 

ال يككف  ؼالمصنّْ و عند ىك فيو؛ ألنَّ ما االستكاء إنَّ  ، مع أفَّ (فاعؿ)بمعنى  (فعكؿ)كلـ يقؿ: في    

فيو، كال جرياف ليما فيو عنده  و يكىـ جرياف األمريفلى التقييد، مع أنَّ إبمعنى فاعؿ، فبل حاجة  إالَّ 

الشكر إذا  فَّ إ / أ – 72/ و مشككر ال شاكر، فالجكاببأنَّ ، "كره كي شى  اى  إفَّ " أكرد عميو بمثؿ:  فإفٍ 

ا قابؿ لتكبة مف تاب إليو، فيك بمعنى  فَّ كالمعنى: إيك بمعنى القبكؿ، ف "ا"أسند إلى 

، يجاب (5)حالب، ال قاتب ك  مقتكبك  محمكبو "، بأنَّ (4)كبه تي قى ك  (3)كبه مي حى بعير ": بمثؿك *، (2)الفاعؿ

 .(6)بٍ تً قٍ المي ك  بٍ مً حٍ يما بمعنى: المي بأنَّ 

ذا تمخٌ ك     و ال استكاء عند عدـ ذكر يقكؿ: إذا ذكر المكصكؼ ؛ألنَّ  ص ىذا فتقكؿ: كاف عميو أفٍ ا 

ةً يمى تً قى كى  فو بلى في  يؿً تً قى بً  تي رٍ رى مى " المكصكؼ، يقاؿ: 
يقاؿ: ترؾ ىذا القيد لظيكره   فٍ أى  إالَّ  َـّ الميي  "،ةو نى بلى في  (7)

 .(8)ذكر ما ىك خاص بالفعيؿ لخصكصوا بينيما، ك كلككنو مشتركن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: قيؿ. (1)

 في ) ط (: فاعؿ. (2)

  375:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 393:2ينظر: التخمير. 

 ؿ . ب(. ة: )ح .ينظر: لساف العرب، ماد (3)

 ينظر: لساف العرب، مادة: )ؽ . ت. ب(. (4)

 في ) ب، د، ق، ك (: ال حالب كقاتب. (5)

 .490:2؛ كشرح التصريح 326:2ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (6)

 .ةً يمى تً قى (: بى في ) ط  (7)

 .66:6ينظر: ىمع اليكامع  (8)
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ى ضَ مَ ، وَ اتُ مَ مِ سْ المُ  اءَ ، وجَ اؿُ جَ الر   ؿَ عَ : فَ يؿَ قِ  ؾَ لِ ذَ لِ وَ  ]،ي  يقِ قِ حَ  رَ يْ غَ  وعِ مُ الجُ  يثُ نِ أْ تَ وَ ”قاؿ: 

 .(1)[“اـُ األي  

و الشتمالو عمى نَّ أل ؛و مخصكص مف العمكـ: أراد بالجمكع غير جمع المذكر السالـ، فإنَّ  أقكؿ   

" تٍ اءى جى  فى ك دي يٍ "الزَّ كال  "كفى دي يٍ الزَّ  تً اءى جى "ة ال يعتبر مؤنث، كال يقاؿ: العالمية كالعمميٌ شرؼ التذكير، ك 

 يشكبو نقص التأنيث كالمعنى. لئبٌل 

ا بإزائو ذكر مف كىي ليست ممَّ الجماعة  و باعتبار لفظ؛ ألنَّ جمكع غير حقيقيٌ يع التأنيث جمك    

 كأك مؤنث حقيقي  ،"اـً يى األى " ك ، أك غير حقيقي" اؿو جى " رً كا ا حقيقين كاف الكاحد مذكرن  الحيكاف، سكاءه 

الجماعة، كال عبرة لمكاحد ا باعتبار لفظة ممني تأنيث كؿ   "؛ ألفَّ كفو يي عي " كأك غير حقيقي  "اءو سى نً "

ـي يَّ ى األى ضى مى "، "ك اؿي جى الرّْ  ؿى عى فى "قيؿ: و غير حقيقي كألجؿ أنَّ   الفعؿ "، بتذكيراتي مى مً سٍ المي  اءى جى " ك ،"ا

 عمـ مف قكلو: ك تأنيث الجمكع في الحكـ، بؿ تصريح بما  تكثير األمثمة إشارة إلى استكاء الجمكعك 

 .*(3)غير حقيقي، (2)بمفظ الجمكع

  فَ يْ ضَ مَ  اـُ األيّ ، و تْ اءَ وجَ  ،فَ ئْ جِ  اتُ مَ مِ سْ المُ  ،تْ مَ عَ فَ وا، و مُ عَ فَ  اؿُ جَ :]الر  يرِ مِ ي الض  فِ  وؿُ قُ تَ وَ ”قاؿ:    

 .(4)[“تْ ضَ مَ و 

 /ب –72/مذكر عاقؿ اإلتياف، كاحده جمعو  الكاجب إذا أسند الفعؿ إلى ضمير يعني أفَّ  :أقكؿ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 ك (: الجمع. ط ، في ) (2)

 ك (. ط،  ساقط مف: ) ب، ] غير حقيقي[ (3)

  376:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 394:2ينظر: التخمير. 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (4)



316 
 

 " إذا استكف ألفَّ تٍ مى عى فى "يقاؿ:  الكاك لذككر العقبلء، كأفٍ  ؛ ألفَّ "كامي عى فى  اؿي جى الرّْ "بالكاك إذا أبرز، نحك: 

الكاجب إذا  كأفَّ  "،تٍ مى عى فى كالمعنى الجماعة المعيكدة " ،كذلؾلفظة الجماعة ة المؤنثة، ك لممفرد "تٍ مى عى فى "

، أك غير "اتو مى مً سٍ "مي  ك ا عاقبلن مؤنثن  ، سكاء كاف كاحدها عاقبلن أسند إلى ضمير جمع ليس كاحده مذكرن 

ا ا إلى االختصار، أك مذكرن قصدن  - رحمو ا - ؼلـ يذكره المصنّْ "، ك اتو رى مى تى  " ك"كفو يي عي " كعاقؿ 

 " العيكفي ك " فى يٍ ضى مى  اـو األيَّ " ك" فى ئٍ جً  اتي مى مً سٍ المي "يقاؿ:  ، ىك اإلتياف بالنكف، كأفٍ "اـً األيَّ " كغير عاقؿ 

أكمكني " :فيكال يجكز اإلتياف بالكاك لبلختصاص بذككر العقبلء، كالكاك .(1)برزأإذا  ،"فى يٍ رى جى 

 .(3)الجماعة ا إلى لفظةنظرن " إذا استكف، تٍ مى عى فى يقاؿ: " حرؼ كأفٍ  (2)"البراغيث

"، كما فى رٍ كسى انٍ  اعي ذى جٍ " ك"األى تٍ رى سى كى انٍ  كعي ذي : " الجي (4)قكؿتأبي عثماف المازني أف العرب  كركم عفٍ    

العرب إذا أسندت الفعؿ إلى  "، يعني أفَّ فى كٍ مى خى  اؿو يى لى  سي مٍ "، ك "خى  تٍ مى خى  ةى مى يٍ لى  ةى رى شٍ عى  سى مٍ : " خى (5)تقكؿ

ذا أسندت إلى ، " تٍ رى سى كى انٍ  كعي ذي ا، ك يقكؿ:" الجي سندت إلى المستكف قطعن أضمير جمع الكثرة،  كا 

 "تٍ رى سى كى انٍ  اعي ذى األجٍ  "سندت إلى النكف إذا لـ يكف مف ذككر العقبلء، كتقكؿ:ة، أضمير جمع القمٌ 

 .(6)ةة عمى عدد القمٌ لجمع القمٌ لجمع الكثرة عمى عدد الكثرة، ك  حمبلن 

، يعني يجرم في كؿ منيما ك،(7)الـز بةو رٍ ضً ما ذاؾ بً :قاؿ العبٌلمة    (8)بل األمريف، مفأم: بنكع الـز
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .340:3ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (1)

 .552:2؛ كارتشاؼ الضرب 20:1المجمكع؛ ينظر: الكتابكىي تثنية الفعؿ مع الفاعؿ المثنى، كجمع الفعؿ مع الفاعؿ  (2)

 .380،379:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 396،395:2ينظر: التخمير (3)

 .382:381:3ؿ؛ كشرح المفصَّ 398،397:2؛ كالتخمير89:88ينظر: التكممة  (4)

 في ) ط (: يقاؿ. (5)

 .535:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (6)

 في ) ط(: الزب (7)

 ] مف[ ساقط مف: ) ط (. (8)
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 "تٍ مى خى كى  فى كٍ مى خى  اؿو يى لً  سي مٍ خى " كذا يجكز: ، ك ستكنافكاالف بالنكف اإلتيا
(1). 

 .“اءِ الت  بِ  هِ دِ احِ وَ  فَ يْ وبَ  وُ بينَ  (2)[ؽُ ا يفر  م  ، مِ رِ مْ والت   ؿِ خْ ] نحو: الن  ”قاؿ:    

م دً نٍ عً  "يقاؿ: قكؿ: أم مف األسماء التي إذا أطمقت كأريد بيا الجنس ال يدخميا )التاء(، كأفٍ أ   

أريد بيذا الكاحد إذا أطمقت ك أما أك كثرت، ك  / أ – 73/ فراده ت أأم: جنس نخؿ، قمٌ " ؿه خٍ نى 

 فرد مف أفراد الجنس. :، أم"ةه مى خٍ م نى دً نٍ عً نحك: "يدخميا)التاء(، 

 "سفينةو ك" " فً يفً سى " نحك: معمكالت البشر،في قميؿ  -تعالى -قالكا: ىذا كثير في مصنكعات ا   

)التاء( يراد بما  كقعت عف الكاضع عمى خبلؼ القانكف؛ ألفَّ  ،ةه أى بٍ ك" جى "،ؤه بٍ "جى ك، " ةه أمٍ " كى ك ،"ؤه مٍ كى " ك

 .(3)ذلؾ كمقتضى القانكف عكسي عارم عف)التاء( يراد بو الكاحد، بو الجنس، كال

 .“ثُ نّ ؤَ يُ وَ  رُ ك  ذَ يُ ”قاؿ:    

يؤنث و مفرد المفظ، ك ؛ ألنَّ (4)فظإلى المَّ ا أريد بو الجنس، يذكر نظرن ( فيو، ك ما ال )تاءأم أقكؿ:    

ۈ ۈ  ﴿، ك(6)﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿، كقكلو تعالى:(5)باعتبار المعنى كباعتبار الجماعة

 .(7)﴾ٴۇ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .246ؿ ينظر: المفصٌ  (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (2)

 .382:3؛ كشرح المفصؿ 398:2ينظر: التخمير  (3)

 ق (: لفظو. ط، ) ب، د، في (4)

 في ) ب (: جماعة. (5)

 .6سكرة الحاقة، مف اآلية  (6)

 .20سكرة القمر، مف اآلية  (7)
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" ةه بى يّْ طى  ةه رى مٍ ثى " نحك:  ،ابو الكاحد فيؤنث قطعن  (1)يدخمو التاء، كيراد ما اكأمَّ 
(2). 

 ؛ لئبلَّ )التاء( ال مذكره عف مؤنثو بعدـك )التاء( ،بمؤنث ىذا الباب ال يفرؽ عف مذكره  عمـ أفَّ ا   

بؿ لك أريد التنصيص عمى المذكر كالمؤنث يؤتى المذكر بالجنس، يمتبس المؤنث بالكاحد، ك 

 .(3)ى"ثى نٍ أي  ةه امى مى "حى ، ك "ره كى ذى  اةه شى "يقاؿ: بالكصؼ، ك 

                                     *****   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) د (: يريد. (1)

 .536،535:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 123،122ينظر: التكممة  (2)

 .403:1؛ كارتشاؼ الضرب 383،382:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 325:3الكافية  ينظر: شرح الرضي عمى (3)
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 ] انر

 
 غ  ص

 
 [ي

 .“ةٌ نَ اكِ سَ  ةٌ ثَ الِ ثَ  اءٌ يَ  وُ قَ حِ لَ وَ  يوِ انِ ثَ  حَ تِ ، وفُ وُ لُ و  أَ  ـ  ا ضُ مَ  وَ ىَ  رُ غ  صَ المُ ”قاؿ: 

تح لو، كفي أكٌ  َـّ ، كىك مف المعرب، ما ضي (2)اختمؼ تصغيرىما (1)ا اختمؼ المعرب كالمبني: لمَّ  أقكؿ   

 ، كالمبني ما سيأتي.ةثانيو كلحقو ياء ثالثة ساكن

، ففتح ثانية (3)(ؿو عٍ ز عنو في باب )في ر، كلـ يقتصر عميو ليتميٌ لو ليفرؽ مف المكبٌ ما ضـ أكٌ إنَّ    

(دو رى عنو في باب )صي  زثالثة ساكنة؛ ليتميٌ  بؿ لحقو ياء ،كلـ يقتصر عمييما اأيضن 
، بضـ األكؿ (4)

ر، كلـ يزد األلؼ؛ لئبل يمتبس بالمكسٌ  )الياء( بالزيادة لككنيا أخؼ مف )الكاك(،كخص  كفتح الثاني

/ اآلخر ر، كلـ يمحؽ كلـ يعكس لمتعادؿ، لثقؿ الجمع كخفة المصغٌ  اإذا األلؼ تقع عبلمة لو كثيرن 

 .(5))ياء( اإلضافة ب يمتبس بؿ لحقت ثالثة، لئبٌل  / ب – 73

إذ  ،"كؾى خي أى  ده يٍ يى زي " ، نحك: فا تحقير الذات باعتبار كصؼ غير معيَّ مَّ : إثـ الغرض مف التصغير   

، نحك: فف، أك باعتبار كصؼ معيٌ عمى التعيٌ  في كصؼ مف أكصافو، إالٌ  إال حقارتوال يفيـ منو 

 .(6)، أم: حقير في شعره"ره عً يٍ كى شي  ده يٍ زى "

مَّ     عدد قميؿ مف ىذا الجنس، كذلؾ مخصكص "، أم: اته مى يً يٍ رٍ دي  دو يٍ زى لً " :نحك ،العدد ا تقميؿكا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كالمعرب.في ) ط (: المبني  (1)

 في ) د، ط ، ق، ك(: تصغيراىما. (2)

 في ) ب، ط، ك(: قفؿ. (3)

 ، مادة:) ص . ر . د(.ينظر: لساف العرب أبقع ضخـ الرأس، يككف في الشجر، طائركىك  (4)

 .706،705:3شرح األشمكنيينظر:  (5)

 .130:6؛ كىمع اليكامع 351:1؛ كارتشاؼ الضرب 394:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)
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ت أم: التفاك  "ؾى نٍ مً  ؿي ضى يٍ فى أي  ده يٍ زى "نحك: ، ك  ضرب حمرتو إلى السكادالذم ي "،فه يٍ مى كي  كنحك:" بالجمكع

 .(1)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿كنحك:، بينكما في الفضؿ قريب كقميؿ

 (2)كنحك قكلو:   

 ـٍ يي نى يٍ بى  ؿي خي دٍ تى  ؼى كٍ سى  اسو نى أي  ككؿٌ             

 ؿي امً نى ا األى يى نٍ مً  رُّ فى صٍ تى  ةه يَّ يً يٍ كى دي                                 

فٍ  راجعة لمقرب  ؾى نٍ مً  ؿي ضى يٍ فى أي  ده يٍ " ، ك" زى فه يٍ مى كي في نحك: "  كانكا يقكلكف ىك إلى التحقير كالتقميؿ، كا 

 :*(4)فقة، كفي نحك ] قكؿ الشاعر[لمشٌ  (3)﴾ٻ ﴿كفي نحك: 

            ............................. 

 ؿي امً نى ا األى يى نٍ مً  رُّ فى صٍ تى  يةه يً يٍ كى دي                                       

في كصؼ مف  ، ال ينافي تحقيرههكلدؼ الكالد عمى طٌ كتعى القرب ال ينافي التحقير،  ألفَّ  ؛لمتعظيـ

ار، ال ينافي تحقيرىا بحسب جراـ الكبفسادىا األة باعتبار األثار، كباعتبار إأكصافو، كفخامة المنيٌ 

ر صفالرؤية ت ؽ بوم ال جـر لو كال يتعمَّ أحقر األشياء الذ المراد أفَّ  ياؿ؛ ألفَّ أك بحسب اإلم ،اتالذٌ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .5سكرة يكسؼ، مف اآلية   (1)

 .132مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لمبيد بف ربيعة، مذككر في ديكانو البيت  (2)

                                                                                                                             : تصغير داىية كىي المصيبة. األنامؿ: جمع أنممة كىي عقدة األصابع أك التي فييا الظفر، كأراد األظافر التي تصفر عند المكت         يةه يً يٍ كى دي  المغة:
  130:6؛ كىمع اليكامع 706:3كشرح األشمكني  ؛171:1كمغني المبيب  ؛ كلساف العرب، مادة: ) خ . ك . خ(؛395:3ؿ شكاىد: شرح المفصٌ  كىك مف

 .94:1 األدبكخزانة 

 الشاىد فيو: "دكييية" عمى أف التصغير ىنا لمتعظيـ ال لمتحقير، كأف المصنؼ يرل أنيا لمتحقير.

   .5سكرة يكسؼ، مف اآلية  (3)

 زيادة مف المحقؽ. (4)

 .البيت سبؽ تخريجو 
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 .(1)مف الدكاىي تأمؿ عف االستبصار إمياالن  منو األنامؿ، كالمراد داىيتو أحقر

 .(2)[“.يرٍ نِ يْ نَ دُ  كيؿ عِ يْ عَ فُ و  ـٍ يِ يْ رَ دُ  كؿ عِ يْ عَ فُ وَ  سٍ يْ مَ فُ  ك] ؿٌ يْ عَ فُ  وُ تَ مَ ثِ مْ أَ وَ ”قاؿ: 

 :(4)]ىي[ القياسية (3)كىيئاتوكأبنيتو  أقكؿ:   

ة الساكنة، التي بعدىا حرؼ فتح الثاني كبالياء الثالثفي الثبلثي المجرد، بضـ األكؿ ك  (ؿه يٍ عى )في    

 .(5)"سو مٍ في: "فً  ،"سو يٍ مى في " كإعراب 

/ ر ف مثاؿ المصغٌ بعضيا، يريد أك  يا أصكؿحركفو أربعة كمٌ أم فيما  ي الرباعي،( فؿه عً يٍ عى )في ك   

، ك  في الرباعي / أ – 74 ، كثالثيا ياء التصغير (6)ثانييا مفتكحعمى ىيئة خماسية، أكليا مضمـك

 ك " ـو ىى رٍ دً " :في "بو رى يٍ ضى " مي ك "ـو يً يٍ رى "دي  ك ،كرابعيا مكسكر؛ ألجؿ الياء كخامسيا حرؼ إعراب

 ."بو رى ضٍ "مى 

 .(7)كالبعض اآلخر زكائد ،أم: في الذم حركفو خمسة، بعضيا أصكؿ اسي( في الخميؿه عً يٍ عى في ك)   

 ألدائو إلى (8)(كطو في رى ضٍ )عى  كا فيو (، أك مزيدن ؿو جى رٍ فٍ )سى ك، ار مجردن األصكؿ فبل يصغٌ  ا الخماسيّْ كأمَّ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .707،706:3؛ كشرح األشمكني130:6؛ كىمع اليكامع 395:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 : ) د، ق، ك (.ما بيف المعككفيف ساقط مف (2)

 في ) ب (: ىيئتو. (3)

 زيادة مف المحقؽ. (4)

 .415:3ينظر: الكتاب  (5)

 في ) ب(: مفتكحة. (6)

 .398،397:3ؿ "، ينظر: شرح المفصَّ ديؿو يٍ نى " ك" قي يؿو دً نٍ " ك" قً يؿو مً يٍ مى " ك" شي بلؿو مٍ " ك" شً ديؽو يٍ نى " ك" صي ؽو ندي نحك: "صي  (7)

 ناعمة، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ع . ظ . ر. ؼ. ط(.ط ىي دكيبة بيضاء ك في ضٍ ، كيقاؿ: عي كطي في رى ضٍ العى  (8)
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لى  ذا صي (1)ائدحذؼ خامسو أك ما يشبو الز الطكؿ كاالمتداد، كا  ر عمى الضعؼ كاالستكراه غّْ ، كا 

 .(2)"ؿو جى رٍ فى ( في "سى جو رً يٍ فى )سي كيحذؼ خامسو، 

 ا إليو.ا أك قريبن إذا كاف ظرفن  (3)ائدما يشبو الز كقيؿ: يحذؼ    

 ."شرى مٍ حى جى "في:  "ره مً يٍ حى جي "،ك "ؽدى زٍ رى فى "في:  "ده زً يٍ رى في "فعمى األكؿ يقاؿ:    

و التاء، كىي مف حركؼ شبالداؿ ت كالميـ؛ ألفَّ بحذؼ الداؿ  "شه رً يٍ حى جي " ك "ؽه زً يٍ رى في "كعمى الثاني:    

فٍ   الميـ مف حركؼ الزكائد، ك (4)كائدالز    (6)قكلو: " فعيعيؿ"مف  المقصكد، ىذا ك (5)ىنا كاف أصبلن  كا 

ة بعد كسرة التصغير، كسادسيا حرؼ ة، خامسيا مدٌ ىيئة تصغير الخماسي ىيئة سداسيٌ  أفَّ 

 ر العيف؟كرَّ  ـى فمً  ،ؿه مً يٍ عى في  "ـه يً يٍ رى دي "، كؿه مى عٍ فً  "ـه ىى رٍ دً "قيؿ:  إفٍ ، *(7)عرابإ

السكنات، ال كالحركات ك د ضبط الحركؼ حصر الييئة، كمجرٌ  (8)هي مقصكدى  ا عمى أفَّ قمنا: تنبيين    

 أكزانو ال تنحصر؟ة الكزف، كيؼ ك كيفيٌ التنبيو عمى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ(: الزكائد.  (1)

 .139:6؛ كىمع اليكامع 399:3ؿ المفصَّ شرح  (2)

 ائد.ك (: الز أ  في ) (3)

 .في ) أ(: الزائدة (4)

 في ) أ (: ىناؾ. (5)

 ق، ك(. ] مف قكلو: فعيعيؿ[ ساقط مف: ) أ، ب. د، (6)

 في ) ب، ط (: اإلعراب. (7)

  ف كانت تزاد؛ ألنو يستنكر أف يككف بعد الميـ حرؼ ينتيي إليو في شو رً مى حٍ ال يجكز في " جى التحقير كما كاف ذلؾ في " " حذؼ الميـ، كا 

نما يستنكر أف يجاكز إلى الخامس فيك ال يزاؿ في سيكلة حتى يبمغ الخامس، ثـ يرتدع، فإنما حذؼ الذم ارتدع عنده، ينظر: رو فً يٍ عى جي  "، كا 

 .  707:3؛ كشرح األشمكني400،399:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 449،448:3الكتاب 

 في ) أ (: المقصكد.  (8)
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، أك بعضيا كما أشرنا إليو  أصكؿا سكاء كاف كمي ،حركفو أربعة (1)ما كافإذ المراد بالرباعي 

ا عمى ىذا الغرض ر العيف تنبيين كرَّ الزكائد مختمفة كمكاضع الزيادة متعددة، فاألكزاف ال تنحصر فك 

 عف قشره. (3)ضعالمك  بُّ حتى يظير لؾ لي  (2)تأمؿٍ ف

 .“يرنِ يْ نَ دُ  ك”قاؿ:    

 فما كجو تكرر النكف؟ / ب – 74/ ، بالياءيف "يرنً يٍ نى دي  " ارينى دً الكاجب في:  قيؿ أفَّ  : إفٍ  أقكؿ   

  ك ت بالقمب،بالتشديد، فاستخف ار"نَّ " دى إلى األصؿ، إذا األصؿ  هي دَّ رى التصغير  فالجكاب: أفَّ    

 قيؿ: ك  إلى األصؿ، دَّ ري ك  ،بتخمؿ ياء التصغير اجتماع النكنيف ؿى قي ثى زاد ، فمما "افدكٌ " : في " ديكاف"

  .(4)"يرنً يٍ نى دي "

 .(5)[“فاتِ األلِ ى مَ عَ  ةِ ظَ افَ حَ مُ مْ ى لِ مَ يْ بَ حُ اف و رَ يْ كَ سُ راء و يْ مَ حُ اؿ ]و مَ يْ جَ وا أُ الُ قَ وَ ”قاؿ:    

( بكسر ما يؿعً يٍ عى في في الخماسي ) (6)المصغر قيؿ: أنتـ قمتـ ىيئة ور، كأنَّ جكاب سؤاؿ مقدَّ : أقكؿ   

 (.ؿعً يٍ عى في كفي الرباعي ) ،بالياء بعدهالتصغير، ك  ياء( )بعد

 .(7)األلؼ( بالفتح ك اؿعى يٍ فى أي )ا جمعن  (اؿعى فٍ أى )ىـ قالكا: في باب ك    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] كاف[ ساقط مف: ) ب، د، ق، ك (. (1)

 في ىامش ) د (: أم عند التصغير (2)

 في ) أ (: المكاضع. (3)

. أال تراىـ قالكا " دى نً يٍ نى يط " ك " دي رً يٍ رى ار"، تقكؿ: "قى ينى اط" ك" دً يرى ا "قً كمف ذلؾ أيضن   (4) يط" ككذلؾ " ارً رى ير" ك" قى انً نى ر"؛ ألف الياء بدؿ مف الراء كالنكف فمـ تمـز

 . 705:3؛ كشرح األشمكني371:1؛ كارتشاؼ الضرب 460:3يباج" فيمف قاؿ: "ديابيج"، ينظر: الكتاب الدّْ 

 ككفيف ساقط مف: ) ق، ك (.ما بيف المع (5)

 ] المصغر[ ساقط مف: ) أ، ب، د، ق، ك(. (6)

 ف قبؿ أف المراد مف   =أف " أجيماؿ" مخالفة لؤلبنية المذككرة، كلـ يذكر سيبكيو ىذا البناء؛ ألنو جمع، كالتصغير ليس قعيدا في الجمع، كذلؾ م (7)
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اء" رى يٍ مى " حي ك( ءى بلى يٍ عى ( ك) في بلءً عٍ ير"، كفي باب )فى شً يٍ عى ك"أي  ار"شى عٍ "أى كيؿ( عً يٍ فى اؿ( المفرد فيك)أي عى فٍ ا )أى كأمَّ 

 كف(، بلى يٍ عى ف) فعمى في بلى عٍ ، كفي باب فى (1)ى"مى بٍ ى" في: "حي مى يٍ بى "حي  كى( مى يٍ عى ى في مى عٍ اء"، كفي باب)في رى مٍ في: "حى 

اف" مى دٍ في: " نى " يفمً يٍ دى " ني  ك، يف(مً يٍ عى ة(، فيقاؿ فيو: )في نى بلى عٍ ف فى بلى عٍ )فى ا اف"، كأمَّ رى كٍ في: "سى  اف"رى يٍ كى "سي 

 .(2)بمعنى الظريؼ

لـ الفاء أك  امفتكحن سكاء كاف  ،ممدكد ىمزتو لمتأنيث (: كؿُّ ءبلى عٍ فى )المراد بباب  كال يشتبو عميؾ أفَّ    

الذم  أك غير مفتكح، إذ الممدكد (3)هفاؤ ا مفتكحن المقصكر الذم ألفو لمتأنيث،  (:ىمى عٍ في )بباب ك يكف، 

يقاؿ في متأنيث ال عدكؿ فييما عف القانكف، فكالمقصكر الذم ليس ألفو لىمزتو ليست لمتأنيث، 

"طو يٍ رى أي " ، ك" يئه بً يٍ رى حي " : "ىطى رٍ أى " ك "اءبى رٍ حى "
(4). 

يا  التي ىي عف القانكف؛ محافظة ليا عمى ألفاتيـ عدلكا في ىذه األبكاب نَّ ص الجكاب أى كممخٌ    

ر العبلمة  تتغيٌ لئبٌل ؛ (ىمى عٍ في ك  ءى بلى عٍ فى ) (5)، كعبلمة التأنيث في باب(اؿعى فٍ أى )عبلمة الجمع في باب 

 .(6)لتمييز األبكاب عف األغيار المشاكمة بيا

فٍ  (ىمى عٍ في  ،فبلى عٍ فى ) :النكف فيكاأللؼ ك     يما يشبياف ألفي التأنيث في أنَّ  ، إالَّ تكف عبلمة لشيءو  لـٍ  كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

راف"، فصدكرىا مف االبنية المتقدمة، كالزيادة في يٍ كى اء" ، ك" سي رى يٍ مى مى" ، ك" حي يٍ بى " حي  الجمع الداللة عمى الكثرة، كالتصغير تقميؿ، فكاف بينيما تناؼ. كأما= 

 .709:3؛ كشرح األشمكني 398:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 496:3" تاء" التأنيث، ينظر: الكتاب  كآخرىا 

 ] في: حبمى[ ساقط مف: ) ط (. (1)

   ـ(..  د. ينظر: لساف العرب، مادة: ) ف (2)

 الفاء. مفتكح في ) د، ق، ك (: (3)

 .419:3صؿ ينظر: شرح الفَّ  (4)

 بابي.في ) ب، ك(:  (5)

 في ) د، ق، ك (: ليا. (6)
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ا جركا عمى لمٌ ، أك تقكؿ: (3)التغييركعدـ  (2)في البقاء /أ – 75/ (1)اما حكميعدـ قبكؿ التاء، فأخذت

 .(4)ا بينيمافرقن   ى(مى عٍ ف في بلى عٍ ة(، عدلكا عنو في:)فى نى بلى عٍ ف فى بلى عٍ :)فى القانكف في

 ةدَ ، وفي عِ ةٌ ي  صَ ، وعُ بٌ يْ يَ نُ ، و بٌ يْ وَ بُ ، و يفٌ زِ يْ وَ مُ  ا:صً اب، وعَ نَ اب، و بَ اف،] و يزَ وتقوؿ في مِ ”قاؿ:    

 .(6)[“(5)يعِ مِ ي الجَ فِ  ؿِ صْ ى األَ لَ إِ  عُ جَ رْ ، تَ ةٌ يَ يْ تَ ، سُ وٍ ، وفي سةٌ ي  دَ ، يُ دٍ و في يَ  ،دٌ يْ عَ وُ 

 مف القمب كالحذؼ، سكاء كاف المقمكب فاءن  بعارضو ر عف األصؿ ما غيّْ  كؿَّ  بو أفَّ  أقكؿ: يعنى   

 انكسار ما قبميا.اك مف الكزف، قمبت ياء لسككنيا ك بسككف الك  "فازى كٍ مً "، أصمو: "افو يزى مً " ك

ا ، قمبتا ألفن (8)العيف" بفتح الفاء ك بى يى نى " ك" بى كى بى " ، أصميما: (7)"ابو نى  "ك "ابو بى "  ك ،اأك عينن    

 قبميما.لتحركيما كانفتاح ما 

، أصمو: "ةو دى عً " ك كسكاء كاف المحذكؼ فاءن ا، "، قمبت ألفن كه صى عى "أصمو:  ،"اعصن " ك ،اأك المن    

 ة" بكسر الكاك.دى عٍ كً "

.ةه يى يٍ تى " بدليؿ "سي وه تى األصؿ: "سى  "،وو نحك: "سى ، اأك عينن  
(9 ) 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .في ) أ، ب، ق(: حكميا (1)

 في ) ب، ط، ك (: اإلبقاء. (2)

 ر.في ) د،  ط، ق (: التغيٌ  (3)

 .191:190:3ينظر: أكضح المسالؾ  (4)

 ] في الجميع[ زيادة عف األصؿ. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك(. (6)

 .375:1ينظر: ارتشاؼ الضرب  (7)

 [ ساقط مف: ) ط(.بفتح الفاء كالعيف]  (8)

 .363:1ينظر: ارتشاؼ الضرب  (9)
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 (1)لمتغييرا لزكاؿ المقتضى مَّ تصغير، إ، يرجع إلى األصؿ عند ال"مه دى يى " ، أصمو: "ده يى "نحك:  ،االمن أك 

ة االنقبلب مَّ ، لزكاؿ عً (3)إلى األصؿ دّْ بالرٌ  "يفزً يٍ كى مي "  "افيزى مً " :: في(2)فيقكؿأك ليمكف بناء التصغير، 

 "به يٍ يى ني " ك "به يٍ كى بي "، (5)مف اليائي "ابنى " مف الكاكم، ك" اببى "كفي: ، (4)كىي كسرة الميـ كسككف الكاك

 بضـ األكؿ. المقتضى، لذىاب دّْ بالرٌ 

ا ، قمبت الكاك ياء كأدغمت الياء في الياء، كأمَّ "ةكى يٍ صى عي "األصؿ: " بالتاء، ك ٌيةه صى عي " "اصى عى "كفي:    

نَّ  رة في الثبلثي تظير عند التصغيرالتاء المقدٌ ر الثبلثي، ك رة في المكبٌ كنيا مقدَّ التاء فمك  دَّ ما ري كا 

 .(6)لزكاؿ المقتضى كىك فتح ما قبؿ الكاك بإقحاـ ياء التصغير

"  "دو يى " :في"، ك ييةتى سي " "وو سى "كفي: ،  (8)عمى رأم (7)"ةه دى يٍ عى "كي أك  "ده يٍ عى كي " " ةو دى عً :" ككذا يقاؿ: في   

د، لعدـ االعتداد بتاء التأنيث، لككنيا في حكـ كممة لعدـ إمكاف البناء بدكف الرَّ  ،د في الكؿّْ " بالرَّ ةه يَّ دى يي 

 "، ككثرة االستعماؿ في البكاقي.ةدى عً "، كىك الحذؼ مف الفعؿ، في مثؿ: المقتضىمنفصمة مع بقاء 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ، ك(: لمتغير. (1)

 ب، د، ق، ك (: فيقاؿ.في )  (2)

 ] إلى األصؿ[ ساقط مف: ) ب، د، ق، ك (. (3)

  .408:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

اب الذكر اسما ليا حيف طاؿ نابيا عمى نحك ب؛ ألنيـ جعمكا النَّ يٍ يى مف األبؿ )يقصد الخميؿ(، فقاؿ: إنما قالكا: ني  ابً قاؿ سيبكيو: كسألتو عف النَّ  (5)

و مصدر مذكر كالعدؿ، ينظر: الكتاب يـ، فصار اسما غالبا، كزعـ أف الحرؼ بتمؾ المنزلة كأنٌ ني يٍ عى  تى نٍ ، كمثميا أى فٍ يٍ طى بي  تً قكلؾ لممرأة: إنما أنٍ 

 . 715:3؛ كشرح األشمكني 234:1؛ كالمذكر كالمؤنث، البف االنبارم 238:2؛ كالمقتضب 483:3

 .553:1ينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ  (6)

 [ ساقط مف: ) ط (.ةه دى يٍ عى ]كي  (7)

، كفي كشية: ةو نى يٍ زى ، كفي زنة: كي ةه دى يٍ عى ا رددت المحذكؼ منو إليو، فقمت في عدة: كي "، إذا حقرت مف ذلؾ شيئن ةو يى "، ك" شً ةو نى "، ك"زً ةو دى فالحذؼ، نحك: "عً   (8)

ف شئت ىمزت الكاك فقمت: في عدة: أي ةه يَّ شى كي   . 197؛ كالتكممة 449:3، ينظر: الكتاب ةه نى يٍ زى ، كأي ةه دى يٍ عى . كا 
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 ،بحذؼ الياء المتحركة ؼَّ خً فاستي  ،بالتشديد ب / – 75/  تو أصمو: ميّْ  "تو يٍ مى "في:  "تو يٍ يى مي "بخبلؼ 

 .(1)دمع إمكاف البناء بدكف الرَّ المقتضى لبقاء  فبل ردَّ 

ا إذا بقى المقتضى، كأمكف ر، كأمَّ المكبٌ لككنيا مقدرة في  "؛ ةو يَّ دى يي " ك "ةو يى يٍ تى سي "التاء في: كظيكر    

 "ؿه اكً قى "، األصؿ: "ؿو ائً قى " في:  "ؿو ئً يٍ كى قي "   كاألصؿ كما أشرنا إليو، عمى فبل يرجع  ،دالبناء بدكف الرَّ 

 ا لفعمو. ىمزة اتباعن  قمبت الكاك

 باليمزة   "ؿو ئً يٍ كى قي "  بؿ يقاؿ:عبلؿ فعمو، فبل يرد إلى األصؿ، فبالتصغير ال يزكؿ المقتضى كىك إ   

د لبقاء بدكف الرَّ   "ده دي كي "ك  اته رى كي "األصؿ: ، ك (2)" اسـ رجؿدو دى أي "ك "اثو رى تي "في:  "ديٍ دى أك" "تيٍ رى تي " كك

ثبت، كما ال يخفى فبل حينئذ أقعد كأ (3)مةمة عمى الكاك، بؿ الضٌ ال تقع الضٌ  ، كىك أفٍ المقتضى

  .(4)دٌ كجو لمرٌ 

ب يْ رَ نحو: عُ  فْ مِ  ذ  ا شَ مَ  إال   يرِ غِ صْ ي الت  فِ  تُ بُ ثْ تَ ]ي  ثِ َّل ي الث  فِ  ةُ رَ د  قَ المُ  يثِ نِ أْ الت   اءُ وتَ ”قاؿ:    

 .  (5)[“ْس يْ رَ عُ و 

 التصغير بمعنى الكصؼفي  التقدير؛ كألفَّ  فرعيةالتصغير مع   تجتمع فرعيةأقكؿ: كذلؾ لئبلَّ    

"ةي يرى قً الحى  ده نٍ "ىً  فكما يجب
 في  "سً يٍ رى العي ،ك"" بً رى العى " في تصغير: "بً يٍ رى العي بالتاء، ك"  "ةه دى يٍ نى ىي يجب " (6)

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .716:3؛ كشرح األشمكني 137:6 ؛ كىمع اليكامع405:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 دد بف زيد بف كيبلف، ينظر:لساف العرب، مادة: )أ. د .د(.بف طابخة بف الياس بف مضر، كقيؿ أبك قبيمة مف اليمف، كىك أي  عدناف، كىك أدٌ ىك أبك  (2)

 في ) ب(: الضـ. (3)

 .402:401:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 411:2ينظر: التخمير  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (5)

 ] ىند الحقيرة[ ساقط مف: ) أ، ب (. (6)
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 .(1)انكف المستنبط عف تتبع كبلميـخارجاف عف الق ، "الًعرسً "  ك"سً رٍ العي "تصغير: 

 "سى العيرٍ "س، ك اعر " امرأة الرجؿ ما دامت في األسى رٍ "العً  "، كالكجو أفَّ ةسى يٍ رى عي " ك"ةبى يٍ رى عي "القياس ك    

مصدر في  "العرب" كأفَّ  ،(2)الذم ىك مصدر ممحكظ فييما، فاألعراس  كسي ري بالضـ كليمة العى 

 "سي العيرٍ " ك "سي رً "العي  ، ك"بي رى العى ر التاء فيو، ك "ا ال يقدَّ كالمصدر ممَّ األصؿ بمعنى الخمكص، 

 ما ال تقدير لمتاء فييما فمـ تظير.يبالكسر كالضـ، كأنَّ 

نٌ  "سيٍ رى عي ب" ك"يٍ رى كقيؿ: "عي     الرباعي ال تثبت رة في المقدٌ  قاؿ: في الثبلثي؛ ألفَّ  (3)مابدكف التاء. كا 

 اعي، كمراده بالرباعي ما حركفوو قابؿ بو الربكما سيجيئ، كأراد بو ما حركفو ثبلثة فقط، بقرينة أنَّ 

 .(6)"اؽي نى عً " كأك بعضيا  "بي رى قٍ عى " ك (5)يا أصكالن كمُّ  (4)سكاء كاف ،أربعة / أ – 76/

 .(7)[“بْ رِ يْ قَ عُ  :ؾَ كقولِ ]ي اعِ بَ ي الر  فِ  تُ بُ ثْ تَ  والَ ”قاؿ:    

و ما يراد ب ا، كيجكز أفٍ ا أك سداسين أك خماسين  (8)كاف افيما جاكز حركفو ثبلثة رباعين  أقكؿ:   

 لـ تثبت في الرباعي لطكلو  التاء إفٍ  ألفَّ ك يعمـ بطريؽ األكلى؛  حاؿ ما فكقو ألفَّ  ؛حركفو أربعة فقط

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 س(..  ر.  ينظر: لساف العرب، مادة: ) ع (1)

 .720:3؛ كشرح األشمكني 144:143:6؛ كىمع اليكامع 376:1؛ كارتشاؼ الضرب 415:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 251ينظر: المفصؿ  (2)

نما[ زيادة مف المحقؽ. (3)  ] كا 

 في ) ب (: كانت. (4)

 في ) ب (: أصميا. (5)

المذكر كالمؤنث، البف االنبارم كؽ، ينظر: ني ؽ، كالعي ني ؽ، كيقاؿ في جمع الكثرة: العي ني عٍ ناؽ" في أدنى العدد: " أى قاؿ األنبارم: كيقاؿ في جمع " العى  (6)

530. 

 ساقط مف: ) ق، ك (. ب[رً يٍ قى : عي ؾى ]كقكلً  (7)

 ] كاف[ ساقط مف: ) ب (. (8)



329 
 

 .(1)السداسي بطريؽ األكلىتثبت في الخماسي ك  فؤلفَّ 

 .“ةئَ ي  رَ ة و وُ يمَ دِ يْ دَ قُ نحو:  د  ا شَ مَ  إال  ”قاؿ:    

في  فرد مف أفراد الرباعي، إالَّ  في الرباعي، إذ المعنى ال يثبت في كؿّْ : استثناء مف قكلو أقكؿ:   

 ثبت في كؿّْ في التصغير، إذ المعنى ي :ابؽ، استثناء مف قكلوستثناء السَّ ، ككذا اال(2)ىذيف الفرديف

 .(3)تأمؿففي ىذيف الفرديف  فرد مف أفراد تصغير الثبلثي، إالَّ 

ـى دَّ " القي  فَّ قيؿ: أ    " ةمى يٍ دى ، فقيؿ: "قي (5)اأيضن  ؾو اسـ ممً  (4)يككف ،كما يطمؽ عمى الجية المخصكصة  "ا

 .(7)، ك العكس غير مقبكؿ(6)ا بينيمافي اسـ ممؾ فرقن  "ةيمى دً يٍ دى "قي كبمعنى الجية،   فيما الرباعي

، كما يطمؽ عمى الجية المخصكصة، فقيؿ: في الذم (8)ككذا "الكراء" يطمؽ عمى كلد الكلد   

 ا بينيما.فرقن  (9)ئي" في الذم بمعنى كلد الكلد[] ك "كريّْ ة" بالتاءئى يّْ رى "كي  بمعنى الجية:

خالفا  ا خالفا أخكاتيما بأمر التأنيثممَّ غير ىذيف المفظيف، فلفاظ الجيات مذكرة يع أجم فَّ كقيؿ: إ   

 .(10)ات المؤنثة بثبكت التاءالرباعيَّ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .143:6ينظر: ىمع اليكامع  (1)

 .98ينظر: المذكر كالمؤنث، لمفراء  (2)

 .378:1؛ كارتشاؼ الضرب 417:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 271:2أم في كجو شذكذىما كخركجيما عف القياس، ينظر: المقتضب   (3)

 في ) ق، ك(: مف. (4)

 في ) ب، ط(: يطمؽ أيضا عمى ممؾ. (5)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؽ . د . ـ(. (6)

 في ) ق (: معقكؿ. (7)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ك. ر . أ(. (8)

 المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، ق، ك(.ما بيف  (9)

 .581:2ينظر: شرح التكضيح  (10)



331 
 

 .(1)[“اؿمَ يْ جَ أُ ب و مَ يْ كَ ]نحو: أُ  وِ ى بنائِ مَ عَ  رُ ق  حَ يُ  ةِ م  قِ ال عُ مْ جَ و ”قاؿ:  

يرد إلى الكاحد  فٍ يجكز أى ة الحقارة، ك ة؛ الستمزاـ القمَّ كذلؾ لمتناسب بيف التصغير كالقمَّ  أقكؿ:   

 .(2)"بمً كٍ أى "في:  "اتبى يٍ مى كي "ا، نحك: أيضن 

 وفَ رُ عِ يْ وَ ، نحو: شُ ةِ مَ َّل الس   عَ مْ جَ  عُ مَ جْ يُ  ـ  ، ثُ رُ غّ صَ يُ  ـ  ثُ  هِ دِ احِ ى وَ لَ إِ ] د  رَ يُ  ةِ رَ ثْ الكَ  عُ مْ وجَ ”قاؿ:    

فْ و  ،افٍ مَ مْ ي غِ فِ  مةَ يْ مَ ، نحو: غُ دَ جِ وُ  إفْ  وِ تِ قم   عِ مْ ى جَ لَ ، و إِ دَ اجَ سَ ومَ  اءٍ رَ عَ ، في شُ داتٍ جِ يْ سَ مُ و    تَ ئْ شِ  ا 

 .(3)[“وفَ مُ يّ مَ غُ : تَ مْ قُ 

 ا إفٍ كجكبن  ب / – 76/ د جمع الكثرة إلى كاحده يرً ـ التناسب بيف الكثرة كالتصغير، لعد : أقكؿ   

فٍ لو جمع قمٌ  جدلـ ي فٍ شئت رددتو إلى الكا ف، إكجد فمؾ الخيار ة، كا  شئت رددتو إلى جمع  حد، كا 

ذا أرددتو إلى الكاحدالقمَّ  عمى ما يستكجبو القياس بالكاك  تجمعو بعد التصغير، يجب عميؾ أفٍ  ة كا 

التاء "، ك باأللؼ ك شاعر" :جمع "اءو رى عى شي " " في:كفى ري عً يٍ كى شي " ذككر العقبلء، نحك: كاف مف  إفٍ  كالنكف

 .(4)ةالجمعيَّ  ختؿَّ ت ؛ كذلؾ لئبٌل "دجً سٍ مى " :جمع "دى اجً سى مى " :في اتو دى جً يٍ سى مي "لـ يكف منيا، نحك:  إفٍ 

 ة؟بدكف العمميٌ  " كفى مي يٌ مى غي "اسـ، فكيؼ يجكز:  "ـي بلى الغي "قيؿ :  فٍ إ   

 "، يجكزكفى ري يٍ قى حي  اؿه جى رً " ا بحسب المعنى، فكما يجكز: قمنا: لحكؽ التصغير جعمو كصفن    

بمعنى: ، "يدو ادً بى عى "كة لو د بجمع كثرة ،ال كاحد لو كال جمع قمَّ يشكؿ قاعدة الرٌ  (5)فبل "كفى مي يٌ مى غي "
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك(. (1)

 .145:6اليكامع ؛ كىمع 424:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 490:3ينظر: الكتاب  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (3)

 .425،424:3ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (4)

 في ) ب، ك(: كال. (5)
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فٍ  (1)"يدً ادً بى مف التحقيقي كالتقديرم، كمثؿ:"عى  الكاحد أعُـّ  الجماعة المتفرقة؛ ألفَّ  لـ يكف لو كاحد  كا 

كؿ(، فكاحده مي يؿ( أك )فعٍ مً عٍ ف( أك )فً بلى عٍ ا )فً ما يجمع عمى ىذا الكزف إمَّ  ألفَّ  ؛اا، لو كاحد تقديرن تحقيقن 

 .(2)"اتو يددى يٍ بى "عي  كيؿ(، ك يجمع باأللؼ كالتاء، مً يٍ عى ر عمى )في ا كاف فيك يصغٌ أحد ىؤالء، كأيِّ 

ككاحدىما ال  ،ة ليمايما جمع كثرة، كال جمع قمَّ فكارد؛ ألنَّ  "لرى مٍ حي " ك"لارى كى سي ": ا النقض بمثؿكأمَّ    

( 4)اعمى لفظييم عمـ في مكضعو، فبل يصغراف إالَّ  (3)التاء كمايجمع بالكاك كالنكف، كال باأللؼ ك 

يقاؿ: ىما مخصكصاف عف القاعدة،  أفٍ  إالَّ  َـّ د، كال استثناء الميي ا عف قاعدة الرَّ مىفيجب استثناؤ 

 .(5)يرةكترؾ االستثناء لمشٌ 

 .(6)[“ثارِ ىر وحَ زْ ث في أَ يْ رَ ر وحُ يْ ىَ ، نحو: زُ ـِ االسْ  دُ ائِ وَ زَ  وُ نْ مِ  ؼَ ذَ حْ يُ  فْ ]أَ  يـِ خِ رْ الت   يرُ قِ حْ تَ وَ ”قاؿ:    

كيجكز ،، ففي اإلضافة نكع مساىمة (7)كبعد حذؼ الزائد ،بعد الترخيـأم: التحقير  / أ – 77/    

اإلضافة ف، (10)حقيرقبؿ الت (9)الذم حذؼ زائده (8)ـ، أم تحقير االسـيككف الترخيـ بمعنى المرخٌ  أفٍ 

فك  إضافة المصدر إلى مفعكلو، ضافة تحذؼ صيغة معمكـ فٍ اعتبرت تحذؼ، في أى  ا  ، كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .493:3ينظر: الكتاب  (1)

 .708:3؛ كشرح األشمكني 558،557:1ؿ، اإليضاح في شرح المفصَّ  (2)

 (: لما. ، طفي ) ب  (3)

 .384:1ينظر: ارتشاؼ الضرب  (4)

 .147،146:6؛ كىمع اليكامع 710:3شرح األشمكني  ينظر: (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (6)

 (: الزكائد. ، طفي ) ب (7)

 في ) أ (: يحقر اسـ. (8)

 (: زكائده. ، طفي ) ب (9)

 ك (. ط، ] قبؿ التحقير[ ساقط مف: ) ب، (10)
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 .مجيكؿو  بناءو  (1)اعتبرتو المصدر إلى القائـ مقاـ الفاعؿ، إفٍ 

 .(3)ال المصطمح في باب النداء،(2)المراد بالترخيـ حذؼ الزكائد ؛ألجؿ التخفيؼ كما أشرنا إليوك 

 .(4)[“اي  تَ ا و الم  ي  ذَ تي الم  الّ و  يذِ في الّ ا.] و ي  تَ ا و ي  ا ذَ تَ ا و وتقوؿ في ذَ ”قاؿ:    

المبني  ألفَّ  ؛ـزتصغير المعرب، شرع في تصغير المبنى البٌل  (5)عف مباحث ا فرغأقكؿ: لمَّ    

ة عشر" سى مٍ بؾ، في: "خى مً يٍ عى ر"، ك"بي شى عى  ةى سى يٍ مى التصغير حكمو المعرب، يقاؿ: "خي العارض حكمو في 

 فو بالمثاؿ.د" فعرٌ يٍ يى ؿ"، ك" يازي يٍ جى "يازيد" ،"ال ري ، كفي: "ال رجؿ" ،ك (6)ؾبى مى عٍ ك"بى 

أم تزيد قبؿ  ،"ايَّ تى المَّ " ك" ايَّ ذى المَّ " ":التي"ك "الذم" "، كفيايٌ تى "ك "ايٌ ذى " ":اتى "ك "اذى "تقكؿ: في ك  فقاؿ   

ألؼ "ذا" ك" تا"  كياء  مع ثبلث سكاكف، األكلى ياء التصغير، كالثانيتا، فتجبعده ألفن ، ك ياءاآلخر 

، فييا، ياء، فتدغـ ياء التصغير  "اتى "ك "اذى "الثالث ألؼ التصغير، فتنقمب ألؼ: ك "، "الذم" ك" التي

 بعد "ايٌ تى المٌ " ك "ايٌ ذى المٌ "،  ك"ايٌ تى " ك ،"ايَّ ذى "، فيصير "التي"، ك"الذم" ياءككذا تدغـ ياء التصغير في 

 "افيٌ ذى "حذؼ ألؼ التصغير؛ اللتقاء الساكنيف، فيقاؿ: التثنية ب ، كفيفيخرياألة فتحة في تبديؿ الكسر 

 .(7)"افً يى تى المَّ " ك "افً يى ذى مَّ ال"ك "افيٌ تى " ك

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق (: اعتبرت.في ) ب،  (1)

 .142ينظر: التحقيؽ  (2)

 .152:6كىمع اليكامع؛ 718:3؛ كشرح األشمكني 399:1رب ؛ كارتشاؼ الض431:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 423:2ينظر: التخمير  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (4)

 (، كاحث[ ساقط مف: ) ط مب] (5)

 . 381:1؛ كارتشاؼ الضرب 95،94:17ينظر: المخصص  (6)

ا عمى مذىب يَّ ذى اف" كفي جمع المَّ يى تى ياف"، كالمَّ ذى بالضـ، كفي التثنية: "المَّ  "ايَّ تى األخفش، فإنو أجاز " المُّ  يا" إالٌ تى لقد أجمع النحكيكف عمى فتح البلـ في " المَّ  (7)

، كالمقصكر كمنشأ الخبلؼ مف خبلفيما في التثنية،  ينظر: الكتاب فى يٍ ذيَّ ف، كالمَّ كٍ يَّ ذى يف، كعمى مذىب األخفش، كالمبرد، المَّ يّْ ذى ، كالمَّ كفى يَّ ذى سيبكيو: المَّ 

 .723،722:3؛ كشرح األشمكني 583:2؛ كشرح التصريح 529:4كالمساعد ؛ 199:2؛ كاإلنصاؼ 488:3
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ذا األصؿ:  (1)" بحذؼ األلؼ كتبديؿ الفتحة ضمة؛ لمناسبةكفى يي ذى ككذا في الجمع يقاؿ: "المَّ  الكاك، كا 

 .(2)" بحذؼ ألؼ التصغيراتيى تى " ك "المَّ فً ك ايى ذى "المَّ 

 قمنا: ألفَّ  يحذؼ كاك الجمع كال ألؼ التثنية؟ ـٍ كلى  ،حذؼ ألؼ التصغير ب / – 77/ ـى قيؿ: لً  إفٍ    

 أخرل، بخبلؼ التثنية كالجمع. غير عبلمةن لمتص

ثـ الحذؼ اللتقاء  ،كالجمعكجو لئلتياف بألؼ التصغير في التثنية  : ال(3)المتأخريفقاؿ بعض    

اللتقاء " محذكفة كفى يي ذى و لك كاف األلؼ في "المٌ ببل فائدة مع أنَّ متعدداف   (4)يما عامبلفألنَّ الساكنيف؛ 

" كفى يي ذى و يقاؿ: "المَّ الفتحة داللة عمى حذؼ األلؼ، كليس كذلؾ؛ ألنَّ  (5)تبقى الساكنيف، لكجب أفٍ 

 بالضـ.  

و يزاد قبؿ األلؼ ياء، كبعده ألؼ ألنَّ  ؛ء"، بالقصر كالمدّْ الى ك "، ك" أي الى ك و ال حذؼ في: "أي عمـ أنَّ ثـ ا    

  ( 7)اء".يَّ لى ك ا" ،ك" أي يَّ لى ك ء" ياء ،كتدغـ الياء في الياء، فيقاؿ: "أي الى ك "أي  " كالى ك ألؼ "أي  (6)فقمبت

و عمى تقدير ألنَّ  ؛تعكيض عف فتحة الثاني، كضـ األكؿ ،يؿ: زيادة األلؼ بعد زيادة الياءق   

فَّ ىذ بس،الياء، يتـ الغرض كال يمـز المٌ االكتفاء ب رفضكا ـز سماعي، ك تصغير المبني البلَّ  ا كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: لمناسب. (1)

 .393،392:1ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 .289:2كمف بينيـ المبرد، ينظر: المقتضب  (3)

 (: عمبلف. في ) ك (4)

 ي.قً بٍ في ) ك (: يي  (5)

 ق، ك (: فتقمب.ط،  في ) أ،  (6)

لو اء، كألحقكا ىذه األلؼ لئبل يككف بمنزلة غير المبيـ مف األسماء كما فعمكا ذلؾ في آخر " ذا" كأكٌ يَّ لى ء" فيقكؿ: أي الى " أي  ا مف مدٌ قاؿ سيبكيو: كأمٌ  (7)

 .488:3ؾ زدت الكاؼ لممخاطبة ينظر: الكتابأنَّ  ذاؾ ىك ذا إالٌ  كالء"، كما أفٌ كال"، ك"أي " ىما "أي ؾى كالئً كالؾ"، ك"أي ك"أي 
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لمضمر ال يكصؼ، ككذا ار، ك غٌ صمالتصغير ىك الكصؼ بال ألفَّ  ؛ضمائر بأسرىاالتصغير 

 .(1)ا"" ك" مى فٍ مى " كالمكصكالت تصغير بعض 

 ر.تصغٌ  كاألفعاؿ ال ا تصغير أسماء األفعاؿ؛ لتضمنيا معنى األفعاؿكرفضكا أيضن    

 و"منك" " ذك"،ك  "عى "مى ر يتصغ،ك  ()إالٌ مف المعرب؛ لتضمنو معنى  "رى يٍ "غى ككذا رفضكا تصغير    

 " ارن مٍ عى  به رً يٍ كى ضي  ده يٍ زى "، ال يقاؿ: عمؿعمؿ الفعؿ حيف  (2)العامؿ االسـ ؿ(، كتصغيريٍ عى في )لعدـ إمكاف 

" به رً يٍ كى ضي  ده يٍ زى " : يقاؿك 
(3). 

                               ***** 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .351:1ينظر: ارتشاؼ الضرب  (1)

 في ) أ (: اسـ الفاعؿ. (2)

 .152،151؛ كىمع اليكامع 437،436:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 428:2ينظر: التخمير  (3)
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 ] امل
 
ُ 

 
 س

 
 [ٕب

 .(1)[“ وِ يْ لَ إِ  ةِ بَ سْ منّ لِ  ةٌ دَ د  شَ مُ  اءٌ يَ  هِ رِ آخِ بِ ] ؽُ حَ مْ المُ  ـُ االسْ  وَ ىُ  وبُ سُ نْ المَ وَ ”قاؿ: 

دة عمى نسبة المشدٌ  (2)الياء لمنسبة إليو، أم لتدؿٌ دة بآخره ياء مشدٌ   لحؽأم االسـ الذم أي  أقكؿ:   

" مه ادً دى غٍ بى : عف الياء، فالمنسكب "أم، دة، إلى المجرد عنيامشدٌ  / أ – 78/ آخره ياء  (3)لحؽما 

ؼ ال المنسكب ، ىك المكصك "مّّ ادً دى غٍ بى  ؿه جي رى " في: "ؿه جي رى " بدكف الياء، ك، (4)"اده دى غٍ بى " إليو كالمنسكب 

بعدـ ك راجع إلى االسـ المذككر بمبلحظة تجرده عف الياء،  في )إليو(االصطبلحي، فالضمير 

  .(5)تأمؿٍ فالمنسكب إليو حاد المنسكب ك الياء، فبل يمـز اتٌ مبلحظة لحكؽ 

ف الياء لككنيا مف تعيٌ كالجمع، ك كالتثنية  ثيا معنى حادادة؛ ألنَّ سبة إلى الزيما احتاجت النّْ إنَّ    

األلؼ تقع عبلمة  اإذر، بس بالمكسٌ ا عف المٌ زد األلؼ حذرن تزد الكاك لثقميا، كلـ ت الميف، كلـٍ حركؼ 

 .(6)اإلضافة )ياء(ب يمتبس دت لئبٌل دّْ ، كشي اكثيرن  لو

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)
 ] الياء[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 ق، ك (.ط، ] لحؽ[ ساقط مف: ) أ،  (3)

أصؿ بغداد لؤلعاجـ كالعرب تختمؼ في لفظيا ق، ك 149مدينة بناىا أبكجعفر المنصكر ثاني خمفاء بني العباس، كاتخذىا عاصمة لو كنزؿ بيا سنة  (4)

بعض رقعة مدينة  إذا لـ يكف أصميا مف كبلميـ كال اشتقاقيا مف لغاتيـ، كقاؿ حمزة بف الحسف بغداد اسـ فارسي معرب عف باغ داذكية؛ ألفَّ 

 لمنصكر  كاف باغا لرجؿ مف الفرس اسمو داذكية، كفي بغداد ست لغات، بغداد، كبغداف، كيأبى أىؿ البصرة كال يجيزكف بغداذ في آخره الذاؿا

بك كاف أالمعجمة، كقالكا: ألنو ليس في كبلـ العرب كممة فييا داؿ بعدىا ذاؿ، كقاؿ أف المنصكر أنفؽ عمى عمارة بغداد ثمانية عشر ألؼ دينار، ك 

 .456:1اسحاؽ يقكؿ:بغداد حاضرة الدنيا كما عداىا بادية، ينظر:معجـ البمداف 

، ك  (5) النسبة التي يقصدىا النحكيكف، كيسمييا سيبكيو اإلضافة، ىك ما ينسب إلى قبيمة أك بمدة أك صنعة أك غير  أفٌ أم التأمؿ في كجو عدـ المزـك

 .587:2التصريح ؛ كشرح 438:3ؿ ؛كشرح المفصَّ 335:3ذلؾ، ينظر: الكتاب 

 .439:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)
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 خرج بو ما لـ يمحؽ بآخره شيء. ،“الممحؽ بآخره” قكلو: كك 

 غير الياء. (1)خرج بو ما لحؽ بآخره ،“ياء”قكلو:    

 ياء اإلضافة. ب، "يمً بلى غي " :(2)نحكخرج بو  ،“مشددة” :قكلو   

ؼ عمى اسـ ، كانطبؽ التعري(4)اسـ الفمؾ الثامف ،(3)"يٌ سً رٍ كي "نحك: خرج بو  ،“منسبة إليول”قكلو:    

 .(5)آخر بيا عف حاؿ إلى حاؿ، كعف معنى إلى معنى ردة، متغيٌ آخره ياء مشدٌ 

 ، كبعد الياء يجرم عمى الياء"غدادب"داؿ  عمىا اب قبؿ لحكؽ الياء، كاف جارين اإلعر  رل أفَّ أال ي   

 مّّ ادً دى غٍ بى  ده يٍ " زى ، نحك: المظير (6)في كا يعمؿ في المضمر ا، كبعدىا صار كصفن كقبؿ الياء كاف اسمن 

نى قبؿ الياء ىي المعك   (7)ميا"[بلى غي  مّّ ادً دى غٍ بى  ةه أى رى امٍ ]ك"  "،ةه يٌ ادً دى غٍ بى   ةه أى رى امٍ " ك"وي مى بلى غي  مّّ ادً دى غٍ بى  ده يٍ زى ك  "

عف أحد الياءيف دؿ بٍ كقد يي ص المنسكب إلى تمؾ الكالية، كبعدىا ىك الشخ  الكالية المخصكصة

بلن جي رى  تي يٍ أى رى "، ك" افه مَّ يى  ؿه جي ا رى ذى ىى " :ألؼ، نحك
 .يّّ نً مى القياس: يى ، ك (9)يمفال "، في النسبة إليايِّ انً مى يى  (8)

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق، ك (: آخره.ط، في ) ب،  (1)

 ] نحك[ ساقط مف: ) ب (. (2)

"، ينظر: شرح الجمؿ، البف يٌ تً خٍ " ك" بي سيٌ رٍ كال يككف منسكبا في المعنى، كذلؾ نحك:" كي قاؿ ابف عصفكر: كقد تمحؽ ياء النسب في المفظ  (3)

 . 454:2كرعصف

 في ) ب (: لمفمؾ. (4)

 ] آخر[ ساقط مف:) ك(. (5)

 ب (.ط، ] في [ ساقط مف:)  (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ب، ق، ك(. (7)

 ساقط مف: ) ط ( .  [بلن جي ]رى  (8)

و عف تعرؼ الكعبة؛ ألنٌ  ما سمي بذلؾ قبؿ أفٍ و عف يميف الكعبة، كقيؿ: إنٌ البمد المعركؼ كاف لسبأ، كسمي باليمف؛ ألنٌ  كثانيو،مف: بفتح أكلو اليى  (9)

  .447:5 كنة، ينظر: معجـ البمدافني يٍ ماف فينقطع مف بى يميف الشمس، كحدكدىا بيف عي 
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 ، منسكب إلى:"زندمّّ "بدؿ عمى الياء، ك األصؿ:  / ب – 78/  "يؽدً نٍ زً "قالكا :أف القاؼ في: ك 

 .(3)المخذكؿ في الدنيا كاآلخرة ؿّْ اؿ المضً الضَّ الحكيـ  (2)تً شٍ ادى رى لزً  كتاب كفي (1")زندً "

 .(4)[“يّ رِ سَ نْ و قُ  يّ رِ صْ بَ ػ ك عِ مْ جَ الْ وَ  ةِ يَ نِ ثْ الت   وفُ نُ ]وَ  يثِ نِ أْ الت   اءُ تَ  وُ نْ مِ  ؼَ ذِ حْ يُ  فْ أَ  وُ ق  حَ وَ ”قاؿ:    

فة اجتماع التاءيف في صط العبلمة، كتأنيث صفة المذكر، ك ثبكت التاء يستمـز تكس ألفَّ  أقكؿ:   

 مـز اجتماع اإلعرابيف بالحركةيما يستيثبكت عبلمت :الجمع، أمٍ التثنية ك  (5)المؤنث، كثبكت نكني

 .(6)الحرؼ

بالنسبة إلى قائـ  ىك إثبات المبلبسة بيف المنسكب كالمنسكب إليو،ك  ،سبةالغرض مف النّْ  مع أفَّ    

قد أعربا بالحركة ، فحينئذ يثبت  يككنا عمميف أفٍ  ا، إالَّ فيقع لفظ التثنية كالجمع ضائعن  لفظ المفرد

ذا أعربا بالك  .(7)عدكؿ عنوو األصؿ كال مقتضى لمألنَّ   ساغ لئلثباتا إلى األصؿ، فبل مى حركؼ نظرن ا 

 " خميبلفإلى" (10)في النسبة، (9)"يٌ نً يبلى مً خى ك  يّْ يمً مً خى  اءى جى :: (8)، فمذلؾ جاز ألدائو إلى اجتماع اإلعرابيف

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .10 : كتاب أفيستا، لمديانة الزرادشتيةينظر لغة الزند افستا ليجتيف يقاؿ أقدـ مف المغة الفارسية، كىك الكتاب المقدس عند الزرادشتييف، كفي (1)

يراف الحالية، كظمت تعاليمو كديانتو ىي المنتشرة في من (2) اطؽ زرادشت: ىك مؤسس الديانة الزردشتية، كقد عاش في مناطؽ أذربيجاف ككردستاف، كا 

مي إيراف حتى ظيكر اإلسبلـ، كما زاؿ ليا اتباع في إيراف كاليند، كتعتبر أقدـ الديانات المعركفة في العالـ كاسعة مف كسط آسيا إلى مكطنو األص

 .27: كتاب أفيستا، لمديانة الزرادشتية سنة، ينظر 3000تأسست منذ أكثر مف 

 .562:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (4)

 لنكف في.في) ط، ك(:ا (5)

 في ) أ (: الحركؼ. (6)

 .155:154:6؛ كىمع اليكامع 442،441:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)

 ] جاز[ ساقط مف:) ب، ق (.   (8)

 خيبلني.في ) ط (:  (9)

 في ) ب، ق (: التثنية. (10)
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في األصؿ  ،ره سٍ ، جمع: قنٌ (1)اسـ بمده "فً يٍ رى سى نٍ قي "إلى:  ةالنسبفي  ينيٌ رً سٍ نَّ ك قً  "رمٌ سى نٍ قي اسـ رجؿ، ك" 

 .(3)لكثرة الشيخ الفاني فييا بو البمدة سميلفاني، الشيخ ا (2)كىك

 ، نحك:"، ك الياء في الجمعفيبلى مً خى  نياءى جى "، نحك: إذا أعربا بالحركة، يمـز األلؼ في التثنية لكفٌ    

 .(5)الجمعة؛ لخفة األلؼ في التثنية كالياء في ، بدكف العمميَّ "يفنً سً  وً يٍ مى عى  (4)تٍ انى يف كى رً سٍ نً ا قً ذى "ىى 

ذاك      يقكؿ: كعبلمة التثنية كالجمع ؛ألفَّ  (7)الظاىر كاف عميو أف ص ىذا، فاعمـ أفَّ مخَّ ت (6)ا 

ا الجمع، تنبيين لكف عدؿ عنو كقاؿ: نكف التثنية ك النكف بؿ عبلمة كؿ منيما،  دس مجرٌ لي المحذكؼ

  / أ – 79/  م، كعمى أفَّ جزٌ منزلة حرؼ كاحد في عدـ التٌ األلؼ كالكاك،  تنزؿ النكف مع  (8)عمى

ا، التنبيو يحصؿ بذكر أختيا أيضن  سقكطيا يستمـز سقكط أختيا، كخصص النكف بالذكر، مع أفَّ 

عـ و لك قاؿ: كعبلمة الجمع، لو مع االختصار، مع أنَّ لككنيا مشتركة بيف النكعيف ليحصؿ التنبي

ذا نسب إلى الجمع ري ]ا بقكلو: كىك سيذكره منفردن ر المكسٌ   (9)[إلى كاحده. دَّ كا 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كبيف حمب مرحمة مف جية حمص بقرب العكاصـ، كبعض يدخؿ قنسريف في العكاصـ، كما زالت عامرة آىمة إلى أف كانت سنة مدينة بينيا  (1)

ق، غمبت الرـك عمى مدينة حمب كقتمت جميع ما كاف بربضيا فخاؼ أىؿ قنسريف كتفرقكا في الببلد، فطائفة عبرت الفرات كطائفة نقميا 351

 .404،403:4 معجـ البمدافكثر بيـ مف بقى أىميا، ينظر: سيؼ الدكلة بف حمداف إلى حمب 

 (. ، ق] كىك[ ساقط مف: ) أ (2)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؽ . ف . س(. (3)

 في ) أ، ك (: كأتت. (4)

 .444،443:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 في) أ (: إذ. (6)

 في ) ق، ك (: كاف أف. (7)

 في ) ب (: إلى. (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (9)
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 .(1)[“يلّ ؤَ دُ و  يّ رِ مَ نَ  :ؿئِ دُ ر ]و مِ : في نحو: نَ اؿَ قَ يُ  فْ أَ وَ ”قاؿ: ]  

لى)في عً أم إذا نسب إلى )فى  أقكؿ:    ؿ( بضـ الفاء ك كسر العيف عً ؿ(، بفتح الفاء ك كسر العيف، كا 

  (2)"يُّ طً بم"عي ة حركؼ الكممة، بخبلؼ  يجتمع الكسرتاف مع الياءيف مع قمٌ يفتح العيف؛ لئبلَّ  يجب أفٍ 

 ،" عمى األفصح، كبعضيـ بفتح يّّ بً مً غٍ كثرة الحركؼ ىٌكنت أمر االجتماع، كبخبلؼ نحك:" تى  ألفَّ 

 .(3)سككف الثاني جعمو كالثبلثي بناء عمى أفٌ 

 كاحد   فو نى سى عمى  (6)المساف (5)، إبقاء الكسرة ليجرم(4)اف" ففيو طريقًإًبؿ" ك( بكسرتيف، ؿه عً ا )فً كأمَّ    

 ؼة حركؼ الكممة، كلـ يتعرض لو المصنّْ مع الياءيف مع قمٌ  (7)الكسرتاف يجتمع فتح العيف لئبٌل ك 

  .(8)اأيضن  الككف إبقاء الكسرة فيو طريقن 

 .“ي  فِ نَ ة حَ يفَ نِ : حَ (9)وفي نحو”قاؿ:    

 كالمضاعؼ  (10)كالبلـ العيف معتؿَّ با ليس (، ممَّ ةيمى عً ما ىك عمى كزف )فى  "ةيفى نً حى "أقكؿ: أراد بنحك:    

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 فييا، كما يقاؿ شاة حمكب كفرس رككب، ينظر: لساف العرب، مادة: ) غ . ؿ . ط(. طي مى غٍ أم إذا كاف يي  (2)

ف يٌ مً مى ة: سى مى مً ، كفي سى مٌ رً قى ة: شى رى قً ، كفي شى يٌ طً بى طات: حى بً ، كفي الحى مٌ رً مى ر: نى مً ؿ( قكليـ في النَّ عى ؿ ) بمنزلة فى عً قاؿ سيبكيو: كما جاء مف فى  (3) ... كا 

ى، ، ككذلؾ سمعناه مف يكنس كعيسيٌ لً ؤى ر تقكؿ: دي مً ؿ بنزلة النَّ ئً ، كالدُّ مٌ رً مٍ ما ىي كسرة كاحدة، كميـ يقكلكف: سي ا إنَّ يؿ لـ تغيره؛ ألنَّ عي أضفت إلى فى 

 .323:3ينظر: الكتاب 

 في ) أ(: طريقتاف. (4)

 في ) ب (: لجرم. (5)

 ] المساف[ ساقط مف: ) ط (. (6)

 ق، ك (: الكسرات. ط، في ) ب، (7)

 .729:3؛ كشرح األشمكني593،592:2؛ كشرح التصريح 59:2كالمقرب ؛ 444:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (8)

 ] نحك[ زيادة عف األصؿ في: ) أ، ب، ق(. (9)

 ] البلـ[ ساقط مف: ) ب (. (10)
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 مّّ يدً دً شى " ك" يّّ مً يٍ كى طي "، "ةو يدى دً شى " ك "ةو يمى كً طى "العيف كالمضاعؼ ال يحذؼ يائيما، بؿ يقاؿ في:  معتؿّْ  ألفَّ 

ذا قمب ك دغـ، يمـز خبلؼ القانكف مع الثٌ يقمب كلـ ي و إذا حذؼ الياء كلـألنَّ  بس أدغـ يمـز المَّ قؿ، كا 

 ىذا. (2)بيكالمعتؿ البلـ يجيء حكمو عق، (1)مع زيادة التغير

فعيؿ، كلـ يعكس ف ؽ مه؛ ليفرّْ ياؤ كما ىك القياس ثـ  تاؤه، يحذؼ (3)ة"يفى نً نحك: "حى  كالمقصكد أفَّ    

 .(5)" شاذٌ ىّّ يقً مً  يجتمع الكسرتاف مع الياءيف، ك"سى العيف لئبٌل  ؛ لثقؿ المؤنث، ثـ يفتح(4)األمر

فٍ  ءً يالشَّ  (7)في األكؿ إبقاء ألفَّ  ؛أشذٌ  *(6)"يّّ مً يذى جي "ك     ،كاف عمى خبلؼ القانكف عمى أصمو كا 

 .(8)بل ضركرةو بو عنو بً  اني عدكالن الثَّ  / ب – 79/ كفي 

 .(9)[ “ي  وِ مَ وأُ  ي  وِ رَ وضَ  ي  وِ نَ ]غَ  ةي  مَ أُ ة و ي  رِ ضَ ة و ي  نِ ي نحو: غَ فِ وَ ”قاؿ:    

" ةيَّ نً غى " كالبلـ،  يا مف المعتؿّْ ، بفتح الفاء كضمّْ ةيمى عى في ة، ك يمى عً يقاؿ: في فى  المنسكب أفٍ  : كحؽُّ  أقكؿ   
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التغيير.(: ، كط في )  (1)

 عقب.في ) ط(:  (2)

ي، كفي مً ذى يمة: جى ذً ، كفي جى يٌ فً نى ي، كفي حنيفة: حى عً بى ة: رى يعى بً لؾ قكلؾ في ربيعة: رى قاؿ سيبكيو: ىذا باب ما حذؼ منو الياء كالكاك فيو القياس كذ (3)

؛ كذلؾ ألف ىذه الحركؼ قد يحذفكنيا مف األسماء لما أحدثكا في يٌ عً نى ة كشى كعى ني ، كتقديرىا: شى ئيٌ نى ة: شى كءى ني ي، كفي شى بً تى ة: قي بى يٍ تى ي، كفي قي نً يى : جي ةى نى يٍ يى جي 

 .339:3 منتيى االسـ، ينظر: الكتابآخرىا لتغييرىـ 

 ق، ك (.ط،  ] األمر[ ساقط مف: ) ب، (4)

؛ كلساف العرب، مادة:) س . ؿ ؽ(؛ كشرح 462:2، ينظر: شرح الجمؿ، البف عصفكر“قيٌ يٍ مً سب إلى "السميقة" كىي الطبيعة " سى قكليـ في النَّ  كشذٌ ”  (5)

 . 595:2التصريح  

 في ) أ، ق( جذمي. (6)

  " كحدثنا مف نثؽ بو أف مٌ دً بى فضمكا العيف كفتحكا الباء، فقالكا: عي  مٌ دً بى ، يقاؿ ليـ: بنك عبيدة: عى مٌ دً " مف بني عى يَّ حى قاؿ سيبكيو: تقكؿ في ،

 .336:3ظر: الكتاب "، ينمٌ دً بى " فيضـ الجيـ كيجريو مجرل " عي يٌ مً ذى يمة": جي ذً بعضيـ يقكؿ في " بني جى 

 في ) ط، ق(: بقاء (7)

 .446،445:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك(. (9)
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"مّْ كً مى أي "، ك"مّْ كً رى ضى "، ك"مّْ كً نى غى "، "ةيَّ مى أي "ك "ةيَّ رً ضى ك"
(1). 

ياء، كتبديؿ الكسرة فتحة لما التاء كال قاطبإس، (2)اأيضن  بالفتح عمى خبلؼ القياس "مّّ كى مى أى "كيقاؿ:    

 .(3)الياءاتيجتمع  لئبٌل  (،اكاك )ىي الـ الفعؿ  قمب )الياء( التيكي ،ذكر

 .(4)فتح الثاني ىٌكف أمر االجتماع ألفَّ  ؛بأربع ياءات "يّّ ييمى أى "كبعضيـ يقكؿ:    

 .(5)[“يّ وِ شَ عْ وأَ  يّ وِ صَ ى، عَ شَ عْ ا وأَ صً عَ كَ  اوِ الوَ  فِ عَ  ةٍ بَ مِ قَ نْ مُ  ةٍ عَ ابِ رَ  وْ أَ ] ةٍ ثَ الِ ثَ  ؼٌ لِ أَ  هُ رَ ا آخِ يمَ فِ وَ ”قاؿ:    

ما آخره ألؼ ثالثة منقمبة عف الكاك     (8)ؿ"، أمئً "دي ك  ر"مً : "نى (7)قكلو في نحك : عطؼ عمى(6)أقكؿ   

 " ىشى عٍ "أى   كى"، أك رابعة منقمبة عف الكاك تى "مى  كة أك أصميٌ  ،(9)ي" حً "رى  كا"، أك عف الياء "عصن ك

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .733:3كشرح األشمكني؛ 62:2؛ كالمقرب 140:3؛ كالمقتضب 344:3ينظر: الكتاب  (1)

 ] أيضا[ ساقط مف: ) ط (. (2)

، مٌ كً صى : قي يٌ صى "، كفي قي مٌ كً نى : "غى يٌ نً "، كفي غى مٌ كً دى : "عى مٌ دً ؿ مف بنات الياء كالكاك... كذلؾ قكلؾ: في عى يٍ عى يؿ كفي عً قاؿ سيبكيو: ىذا باب اإلضافة إلى فى  (3)

حيف استثقمكا ىذه الياءات،  يؼٍ قً ـ كثى يٍ مى مف سي ؛ كذلؾ أنيـ كرىكا أف تكالى في االسـ أربع ياءات، فحذفكا الياء الزائدة التي حذفكىا مٌ كً مى ة: أي يَّ مى كفي أي 

" ، ينظر: مٌ كً مى فتح اليمزة في " أى  .  كقاؿ أبكحياف: كشذٌ مٌ دً ، كتحذؼ أشبو ما فييا بالمحذكؼ مف عى مّّ كً حى ة فقاؿ: تى كسألتو عف اإلضافة إلى تحيَّ 

 .344:3الكتاب 

" يّّ يّْ دً ا "عى "، كأمٌ يٌ ئً يَّ يغيركف لما صار إعرابيا كإعراب ماال يعتؿ، شبيكه بو كما قالكا: "طى "، فبل يّّ يّْ مى ناس مف العرب يقكلكف: " أي  كزعـ يكنس أفَّ  (4)

؛ كارتشاؼ الضرب 468،467:2؛ كشرح الجمؿ، البف عصفكر345،344:3و صارت مع الياءات كسرة، ينظر: الكتاب فيقاؿ كىذا أثقؿ؛ ألنٌ 

609:2 . 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (5)

 قكؿ[ ساقط مف: ) ق (.] أ (6)

 ] نحك[ ساقط مف: ) ب (. (7)

 ] أم[ ساقط مف: ) ق (. (8)

كتاب "، ينظر: المّّ ؤً حى : " رى "، كفي رجؿ اسمو رحىن مٌ كً دى ل: "ىي دن قاؿ سيبكيو: ىذا باب اإلضافة إلى كؿ شيء مف بنات الياء كالكاك... تقكؿ في ىي  (9)

342:3. 



342 
 

"ىمى رٍ مى " كأك عف الياء  ا،"، قمبت الكاك ياء، ثـ الياء ألفن كه شى أعٍ "أصمو: 
"يّْ مً رٍ مى "، أصمو:  

، قمبت  (1)

 ألفَّ  ؛مّّ كى مى رٍ ك مى  مّّ كً شى عٍ أى ك " كمّّ تى مى "ك  "مّّ كً حى رى "ك  "مّّ كً صى عى "ا، يقاؿ: سبة كاكن ألفو عند النّْ  (2)بقمب االياء ألفن 

 (4)اجتماع الياءاتالحذؼ خبلؼ األصؿ، كاالنقبلب ياء التقاء الساكنيف، ك  (3)يؤدم إلىبات، اإلث

نَّ   الحذؼ كماك  : القمبالرابعة الغير المنقمبة يجكز فييا الكجياف د الرابعة بالمنقمبة ؛ألفَّ ما قيٌ كا 

 .(5)سيأتي

 .“ (6)ويّ مَ بْ وحُ  يّ مِ بْ حُ  ك ؼُ ذْ والحَ  ،بُ مْ القَ  ةِ عَ ابِ الر   ةِ دَ ائِ ي الز  فِ وَ ”قاؿ:    

 كاألصمية،   (7)ا باأللؼا، تشبيين المنسكب في األلؼ الزائدة الرابعة القمب كاكن  أقكؿ: أم حؽُّ    

 يجتمع ا لئبٌل مَّ ،كا   (10)الممدكدة (9)ا باأللؼا تشبيين مَّ إ ،، كيجكز إقحاـ األلؼ بعد القمب(8)"مٌ كً مى بٍ حي "

 ا بتاء الحذؼ تشبيين ك  ،(12)"كمّّ بلى بٍ حي "الباقي عميو، نحك: مع حمؿ  ،(11)"مٌ ياكً نٍ دً "الكاك كالياء، في: 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رحى أصمو مرحيفي ) ط (: كمى  (1)

 في ) ط، ق (: ينقمب. (2)

 مف: ) ق (.] يؤدم إلى[ ساقط  (3)

 في ) ق (: الياء. (4)

 .726:3؛ كشرح األشمكني 450،449:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 [ ساقط مف: ) ق، ك (. كمٌ مى بٍ كحي  يٌ مً بٍ حي  ك] (6)

 في )ب، ك(: ألؼ. (7)

 .606:2ينظر: ارتشاؼ الضرب  (8)

 ق، ك(. ط، ] باأللؼ[ ساقط مف: ) ب، (9)

 الممدكد.ب(: ، كق ط ، في ) ب، (10)

فٍ مّّ اكً يى نٍ ا: دي يى نٍ قاؿ ابف السراج: كقالكا في دي  (11)  .606:2؛كارتشاؼ الضرب 74:3، ينظر: األصكؿ ييه نً شئت قمت: دي  ، كا 

ا قبؿ تزيد ألفن  "، كيجكز أفٍ كمٌ بمى "، ك"حي بميٌ ى: "حي مى بٍ ا، فتقكؿ في حي تقمبيا كاكن  تحذفيا، كأفٍ  قاؿ ابف عصفكر: فالنسب إلى ذلؾ عمى ثبلثة أكجو: أفٍ  (12)

 .463:2؛ كشرح الجمؿ، البف عصفكر74:3فصح حذفيا، ينظر: األصكؿ " كاألببلكمٌ الكاك، فتقكؿ: " حي 
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 / أ – 80/ ى"، أك لغرض آخرمى بٍ التأنيث لزيادتيا كػ التاء، سكاء زيدت لغرض التأنيث، كػ ألؼ "حي 

م، فكالخماسي ببل زً مى "جى  كا متحرؾ الكسط ى"، كأمٌ مى بٍ "حي  كى"، ىذا في ساكف الكسط طى رٍ كػ ألؼ "أى 

"مّّ زً مى " بالحذؼ، يجب "جى مّّ ارً بى "حي  فرؽ، فكما يجب
ؼ ؿ الحركة منزلة الحرؼ، كالمصنّْ تنزً ، كذلؾ لً (1)

 سالة عمى االختصار، رمز إليو بالمثاؿ.و الرّْ لكضع

 .“(2)ي  ارِ بَ حُ  كغير  الَ  ؼُ الحذْ  ةِ سَ امِ ي الخَ فِ وَ ”قاؿ: 

لغرض التأنيث   ؛ة أك زائدةمنقمبة أك غير منقمبة، أصميٌ  (3)اأم في األلؼ الخامسة مطمقن  : أقكؿ   

و يعمـ ألنَّ  ؛الحذؼ، كال يجكز القمب لثقؿ الخماسي، كلـ يتعرض لحذؼ السادسة (4)فآلخر يتعيٌ أك 

 .(5)قى" باأللؼس" في: "مستقيّّ سٍ تى سٍ "مي  كبطريؽ األكلى لزيادة ثقميا 

 .“(6)يّ وِ مَ عَ  "ـٍ "عَ  ك ةٍ ثَ الِ ثَ  اءٍ يَ  ا آخرهُ يمَ فِ وَ ”قاؿ:    

 كفيما آخره ياء، فقاؿ: كفيما آخره ياء ثالثة  (7)ـيتكمٌ  ـ فيما آخره ألؼ، شرع أفٍ ا تكمَّ : لمَّ  أقكؿ   

 يجتمع الكسرتاف مع ا الفتح فمئبٌل ا، أمَّ جكبن ا ك يفتح المكسكر كيقمب الياء كاكن  :، أم"مٌ كً مى عى  (8)يمً عى "
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ينظر: ى، ين مٍ يا ثقمت كجاكزت زنة " مى " ؛ ألنٌ مّّ زً مى " جى  كلكفٌ  ،مٌ اكً زى مى " كال " جى مٌ كً زى مى ل" فبل يككف " جى زى مى ا " جى ب السريع. قاؿ سيبكيو: كأمٌ الجمزل: الكثاٌ  (1)

 .مادة: ) ج . ـ . ز( ؛ كلساف العرب،354:3الكتاب 

 ساقط مف: ) ق، ك (.  [ ارمٌ بى حي  ك]  (2)

 ] مطمقا[ ساقط مف: ) ب (.  (3)

 في ) ب (: تعيف. (4)

 .727:3؛ كشرح األشمكني 641:2؛ كارتشاؼ الضرب 452،451:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 ق، ك (.ط، عـ عمكم[ ساقط مف: ) ػ ] ك  (6)

 ] أف يتكمـ[ ساقط مف: ) ط (. (7)

 .في ) ط، ق، ك(: عـو  (8)



344 
 

الرابعة  ألفَّ ؛ (1)د الياء بالثالثةقيٌ  تجتمع الياءات، ك ا القمب فمئبٌل مَّ أة حركؼ الكممة، ك قمَّ  الياءيف، مع

  .(2)األمراف يجكز فييا

 .(4)[“حُ صَ فْ أَ  ؼُ ذْ الحَ وَ  (3)اضٍ في قَ ] ي  وِ اضَ و قَ  يّ اضِ قَ  اضٍ قَ  ك ةِ عَ ابِ ي الر  فِ ”قاؿ:    

عدـ بمكغ  (5)مع،ف كجو القمب صيانة لمحرؼ األصمي م، ك يجكز الحذؼ لثقؿ الرباعيٌ  فٍ أى  أقكؿ:   

 (6)مى رعاية األصالة عند تحقؽ الثقؿة علرجحاف الخفٌ الحذؼ أفصح مف القمب؛  الثقؿ غايتو، لكفٌ 

   :(7)قاؿ

 انى لى  فٍ كي لـ تى  فٍ إً  بً رٍ الشُّ ا بً نى لى  ؼى يٍ كى كى              

 .دي قٍ  نى الى كى  الحانكمّْ  دى نٍ عً  (8)يؽي انً كى دى                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 في ) ق (: الثالثة. (1)

ذا كانت الياء ثالثة، ككاف الحرؼ الذم قبؿ الياء مكسكرن  (2)  ره كالمضاؼ إليو... كذلؾ قكليـ في: عـو يّْ صى اإلضافة إلى ذلؾ االسـ تي  ا، فإفَّ قاؿ سيبكيو: كا 

كراىية لمكسرتيف مع الياءيف كمع  ؿ في غير المعتؿٌ عى ؿ بمنزلة فى عً يـ رأك فى "؛ كذلؾ ألنَّ مٌ كً جى ي: " شى جً يـ في الشَّ "، كقالكا: كمٌ مّّ كً دى : " رى دو "، كفي رى مٌ كً مى " عى 

 .342:3كأبدلكا، ينظر: الكتاب كا الياء تكالي الحركات، فأقرٌ 

 [ زيادة عف األصؿ.] في قاض (3)

 ق، ك (.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (4)

 ] مع[ ساقط مف: ) ب (. (5)

 .159،158:6؛ كىمع اليكامع 604:2؛ كارتشاؼ الضرب 341،340:3ينظر: الكتاب  (6)

 .542ىك لتميـ بف مقبؿ في ممحؽ ديكانو البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ك  (7)

 الدكانيؽ جمع: دانؽ، بفتح النكف ككسرىا، كىك عشر الدرىـ، كيقاؿ: سدسو. المغة:

كشرح  ؛ كلساف العرب، مادة: ) ع . ك. ف(؛465:2؛  كشرح الجمؿ، البف عصفكر 452:3ؿ كشرح المفصَّ  ؛341:3كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .592:2كشرح التصريح   ؛728:3األشمكني 

 إلى "حانة" عمى غير قياس، كالقياس فيو) الحاني(.الشاىد فيو: " الحانكم"، حيث نسبو 

 في ) أ، ب، ط، ق، ك(: دراىـ. كفي ممحؽ الديكاف: ) دكانيؽ(. (8)
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 .“(1)رٍ تَ شْ في مُ  ريّ تَ شْ مُ  كر يْ غَ  الَ  ؼُ ذْ الحَ  ةِ سَ امِ ي الخَ فِ ”قاؿ: 

كال يككف غرض كرائيا ة، الخفٌ  (2)فتعيٌ ياية بثقؿ إذا بمغ النٌ ال فإفَّ  ،قؿ نيايتوكذلؾ لبمكغ الثٌ  أقكؿ:   

 / ب– 80/ و يعمـ مف طريؽ األكلىحتى يثبت الحرؼ لحصكلو، كلـ يتعرض لحذؼ السادسة؛ ألنَّ 

 .(3)ي"قى سٍ تى سٍ مي "في:  "يٌ قً سٍ تى سٍ مي " ك

 .“(4)يّ ائِ بَ رْ حِ و  يّ ائِ سَ كِ  ودِ دُ مْ ف المَ مِ  ؼِ رِ صَ نْ ي المُ فِ وَ ”قاؿ:    

 "اءو رٌ قي " ك، تنقمب عف شيءو  ىي الـ الفعؿ بدكف أفٍ ذم ىمزتو ليست لمتأنيث، بؿ الٌ  أمٍ أقكؿ:    

 اؿ( عى عمى كزف )فً  ،"اءو سى كً " كئ، أك مع االنقبلب ارً قى  :، أك جمع"العابد" :، بمعنى(اؿعَّ في )كزف  عمى

يعمـ مف الثاني بطريؽ األكلى، أك زائدة  حالو ألفَّ  ؛ؿ" بالكاك، كلـ يتعرض لؤلكٌ اكه سى كً  "أصمو:

أم ، "اسو طى رٍ قي " بىمزتو لئللحاؽ  باليمزة، فإفَّ  (ءبلى عٍ فً )عمى كزف  "ءً ابى رٍ "حً  كمف الياء،  لئللحاؽ بدالن 

مؿ باألزيد مف ليعامؿ بو ما يعاك يصير بسببيا المثاؿ األنقص عمى المثاؿ األزيد،  ألفٍ  ؛ىي زائدة

نقمب كال ت ،عمى حالو (7)ير ىذا يثبت عند النسبةغ (6)كال فائدة في زيادتيا ،(5)األحكاـ كاألحكاؿ

 الثبكت ىك األصؿ كال داعي لمعدكؿ عنو. ألفَّ  ؛اىمزتو كاكن 

 لكفَّ  "مّّ اكً بى رٍ حً "ك  "مّّ اكً سى " ك "كى مّّ اكً رى "قي  :ؿيمزة التأنيث كيقاا ليا بمب تشبيين الق بعضيـ يجيزك    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 [ ساقط مف: ) ق، ك (.رو تى شٍ في مي  رمٌ تى شٍ مي  ك] (1)

 في ) ط، ك(: تعيف. (2)

 .161:6؛ كىمع اليكامع 606:2كارتشاؼ الضرب ؛ 453:3ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 (. ، كساقط مف: ) ق [يٌ ائً بى رٍ كحً  يٌ ائً سى كً ] (4)

 في ) ق (: األقكاؿ  (5)

 ق (: لزيادتيا.ط، في )  (6)

 .] عند النسبة[ ساقط مف: ) ط( (7)
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ة فذكر الممزكـ كىك أصميٌ  (2)ىمزتو لئللحاؽ أكثر منو في الذم ىمزتو (1)القمب فيما ىك

 ؛المثاؿ عمى ىذه اإلرادة قرينة عدـ ككنيا اليمزة التأنيث كنٌص ]ك أراد البلـز كىك  (3)االنصراؼ

 .(5)اليمزة في األمثمة ليست لمتأنيث (4)[ألفَّ 

 .“ودِ دُ مْ ف المَ مِ  ؼِ رِ صَ نْ المُ  رِ يْ ي غَ فِ وَ ”قاؿ:    

يى نً كي  أم الممدكد الذم ىمزتو لمتأنيث، أقكؿ:   
اليمزة لمتأنيث يمـز  ككف ـز عف الممزكـ، فإفَّ بالبٌل  (6)

صب كىك ككف اليمزة لمتأنيث، كن]ـز كىك عدـ الصرؼ، كأراد الممزكـ البٌل  رى كى ذى عدـ الصرؼ، فى 

ا لممرأة غير عممن ، "اءسى "كً باليمزة في "، يٌ ائً سى كً "عميو  دي ،فبل يرً (7)المثاؿ قرينة عمى ىذه اإلرادة[

ابف ما أكرده  دي المراد بعدـ الصرؼ ككف اليمزة لمتأنيث، فبل يرً  التأنيث؛ ألفَّ ة ك منصرؼ لمعمميَّ 

 .(9)تأمؿفعميو في ىذا المكضع  (8)الحاجب

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   ] ىك[ ساقط مف: ) ب، ط،  ك (. (1)

 ]ىمزتو[ ساقط مف: ) أ (. (2)

 ] كىك االنصراؼ[ ساقط مف: ) ط (. (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (4)

في " عمباء" ساء" أحسف، كالقمب مباكم، كاإلتياف في " كً مبائي" ك" عً "، كفي النسب إلى عمباء: " عً ساكمٌ ي" ك" كً ائً سى فتقكؿ في النسب إلى كساء : كً  (5)

 .161:6؛ كىمع اليكامع 466:2؛ كشرح الجمؿ، البف عصفكر 349:3كبابو أحسف، ينظر: الكتاب 

 .فى في ) ط (: كى  (6)

 ما يف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (7)

لو مف الكتب:  ،ماعثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس، فقيو مالكي، مف كبار العمماء بالعربية، أخذ عف الشاطبي كأبي منصكر األبيارم كغيرى (8)

؛ 211:4؛ كاألعبلـ 405:7؛ كشذرات الذىب 134:2ق، ينظر: بغية الكعاة 646اآلمالي النحكية، كالشافية في الصرؼ، كالكافية في النحك، ت: 

 .366:2كمعجـ المؤلفيف 

فٍ اكً رى مٍ ا، كػ حى كانت ألؼ التأنيت قمبتيا كاكن  كما كاف آخره ىمزة قبميا ألؼ نظرت فإفٍ   (9) كانت غيرىا ساغ فيو الكجياف كما في التثنية، أم إبقائيا  م، كا 

 =و امرأة كانت غير منصرؼ، كال يجب قمب اليمزة، فكاف التنبيو عمى أنَّ  ؾ لك سميت بػ كساءو ا"؛ ألنٌ كاف منصرفن  كقمبيا، كىذا أكلى مف قكلو: "إفٍ 
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 .“يّ اوِ ي  رَ كَ و زَ  / أ – 81/  يّ اوِ رَ مْ حَ  ”قاؿ: 

 ك المفظي في حكـ االنقبلب، إذ تأنيث، الحقيقي (1)تكاء التأنيثعمى اس المثاليف تنبيوه إيراد  أقكؿ:   

نَّ  (3)"ء ايى رّْ كى زى  "تأنيث ، ك (2)" حقيقي اءرى مٍ حى "   (5)تكسط (4)اإلثبات يستمـز فَّ ما كجب القمب ؛أللفظي، كا 

ا عف لزـك ا حذرن فتقمب كاكن  ]لتزاـ اجتماع الياءات،،كقمبيا ياء ا (6)العبلمة كالحذؼ إخبلليا

 .*(7)[المحذكؼ

 .“هِ دِ احِ ى وَ لَ إِ  د  رُ  عِ مْ جَ ى الْ لَ إِ  بَ سِ ا نُ ذَ وا ِ ”قاؿ:    

 ـى مً جمع مذكر السالـ قد عي حاؿ  الـ؛ ألفَّ ر كجمع المؤنث السٌ إذا نسب إلى جمع المكسٌ  أقكؿ: أمٍ    

 (8)فيما سبؽ.

بسة بيف المنسكب كالمنسكب إليو  النسبة إثبات المبلالغرض مف  ألفَّ  ؛دا كجب الرَّ مى قالكا: إنَّ    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

و غير " كشبيو إذا سميت بو امرأة فيما يجب قمبو؛ ألنَّ إذا كانت ألؼ التأنيت أكلى مف اعتبار الصرؼ كعدمو، لئبل يؤدم إلى دخكؿ "كساءو  التقمب إالٌ  =

 .572:1ؿ،ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  منصرؼ حينئذو 

 في ) ب، ك (: التأنيثيف. (1)

؛ كىمع 609،608:2؛ كارتشاؼ الضرب 466:2الجمؿ، البف عصفكر؛ كشرح 66:3؛ كاألصكؿ 149:3؛ كالمقتضب 349:3ينظر: الكتاب  (2)

 .161:6اليكامع 

 (: ذكرياء. ، ك في ) ط (3)

[ ساقط مف: ) أ، ب،  (4)  ق، ك(.] يستمـز

 (: يتكسط. في ) أ (5)

 في ) ط (: اختبلليا. (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (7)

  َّ652:2؛ كارتشاؼ الضرب 460،459:3ؿ ينظر: شرح المفص. 

 .286التحقيؽ ينظر:  (8)
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ا عف كصمة إلى الكاحد، حذرن  (1)ا فيردٌ كىذا يقكـ بالنسبة إلى لفظ المفرد، فيقع لفظ الجمع ضائعن 

، في "يٌ اتً مى مً سٍ مي "ك  "مٌ دً اجً سى مى "يقاؿ:  فٍ بؿ كجب أى  ة، فحينئذ ال ردٌ يطرأ عمييا العمميٌ  أفٍ  غية، إالَّ البٌل 

ـ مجرل العم "األعراب"ك  "األنصار" (3)جرم. ك ل(2)عمميف "مسممات"ك  "مساجد"النسبة إلى 

 .*(4)"يٌ ابً رى عٍ "أى  " كمٌ ارً صى نٍ أى "مخصكصتيف، يقاؿ:  لطائفتيف

 .“يّ فِ حَ صَ و  يّ ضِ رَ فَ  ”كقاؿ:    

التاء كالياء، ثـ يفتح  ، ثـ يحذؼ"ةيفى حً صى "ك "ةيضى رً فى " :، أمٍ "ؼحي صي "ك "ضائً رى فى " دُّ رى يي  أقكؿ:   

 (6)كىك الماىر في المكاتب ،"صحفيه ، ك"(5)كىك الماىر في الفرائض ،"ضيّّ رى فى "يقاؿ: المكسكر ك 

 ا.أيضن  "يه ض"فرائـ لمفف المخصكص، يقاؿ: مى جرم لفظ الفرائض مجرل العى كل

                                 ***** 

 

                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: كيرد. (1)

" كنحكىما، فإذا سميت شيئا بيذا النحك ثـ أضفت إليو فقمت: اته رى مى " ك "تى ماته مً سٍ قاؿ سيبكيو: ىذا باب اإلضافة إلى كؿ اسـ لحقتو التاء لمجميع "مي  (2)

ف كاف جمع سبلمة باأللؼ كالتاء فتقكؿ في النسب إلى  تمرات:" تى مّّ رً مى " ك" تى يّّ مً سٍ "مي  " بتسكيف مّّ رً مٍ " كتحذؼ كما حذفت الياء. كقاؿ ابف عصفكر: كا 

ف لـ تحكو، بؿ تعربو إعراب ما لـ العيف، فإف سميت بو فإنؾ إف حكيت بعد  التسمية حالو قبميا نسبت إلى كاحده، كما كنت تفعؿ قبؿ التسمية، كا 

" بفتح الميـ تحذؼ التاء مٌ رً مى ينصرؼ حذفت التاء، ثـ نسبت إليو عمى قياس األسماء المفردة التي في آخرىا ألؼ فتقكؿ في النسب إلى تمرات: " تى 

 .373:3ثـ تنسب إليو، ينظر: الكتاب

 في ) أ، ق(: يجرم. (3)

 (: أعرابي كأنصارم.، كفي ) ط  (4)

  609:2؛ كشرح التصريح 629:2؛ كارتشاؼ الضرب 380:3ينظر: الكتاب. 

 .171:6؛ كىمع اليكامع 610:2؛ كشرح التصريح 743:3كشرح األشمكني  لساف العرب، مادة: ) ؼ .ر . ض(؛ ينظر: (5)

 .474،473:3ؿ، المفصَّ ينظر: لساف العرب، مادة: ) ص .ح . ؼ(؛ كشرح  (6)
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 .“دِ دَ العَ  اءُ مَ سْ أَ ”قاؿ:    

بادر ك ىك أعرض عف تعريفو  شيءو  بارة، كأمّْ ع شيءو  أمّْ  فٍ العدد مً  أفَّ  ضح بينيـاتٌ  اأقكؿ: لمَّ    

 كالمؤنث.في المذكر ة استعمالو كيفيٌ  (1)إلى بياف

 81/ و يقاؿ كاحد ألنَّ  ؛، فالكاحد كما فكقو عدد(كـلػ )ا جكابن  (2)ليقع قيؿ: أسماء العدد ما كضع   

"ؾى مى ىى رٍ دً  ـٍ كاثناف في جكاب، "كى  / ب –
 ؟ (3)

 (7)يتى يى اشً حدل حى إ إفَّ ، ف (6)كما فكقو  ثنيف، كافً يٍ تى يى اشً مجمكع الحى  (5)نصؼ (4)التعريؼ العدد :كقيؿ   

نصؼ األربعة اثناف، فاالثناف ع الكاحد أربعة، ك الثبلثة مة األخرل لو ثبلثة، ك يى اشً االثنيف كاحد، كالحى 

حاشية  (9)، بؿ لو(8)و ليس لو حاشيتافألنَّ  ؛، كالكاحد غير عددفً يٍ تى يى اشً عدد لككنو نصؼ مجمكع الحى 

 .*(10)كاحدة فقط

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] بياف[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 ] ليقع[ ساقط مف ) ب (. (2)

 في ) ط (: دراىمؾ. (3)

 ] التعريؼ[ زيادة في ) ق (. (4)

 نصؼ[ ساقط مف: ) ط (. ] (5)

 في ) أ (: فكقيما. (6)

 .فً يٍ تى يى اشً حى في ) أ، ق (:  (7)

 ] لو[ ساقط مف: ) ط(. (8)

 كالحاشية األخرل لو اثناف، كالصفر مع األثنيف اثناف، كنصؼ االثناف كاحد.كالصحيح أف العدد "كاحد" لو حاشيتاف،فإف إحدل حاشيتيو الكاحد صفر، (9)

 ] فقط[ ساقط مف: ) ق (. (10)

  4،3:4ؿ المفصَّ ينظر: شرح.  
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 .“رِ ك  ذَ ي المُ فِ  ةِ رَ شْ ى عَ لَ ثّلثة إِ  تقوؿُ ”قاؿ: 

 ةً رى شٍ ى عى لى إً  اؿو جى رً  ةي ثى بلى م ثى دً نٍ عً "تقكؿ: المذكر مف الثبلثة إلى العشرة، ك  تمحؽ التاء بعدد أقكؿ: أمٍ    

 مؤنث باعتبار الجماعة.  (1)منيما كبلن  ؛ كذلؾ ألفَّ "اؿو جى رً 

جمع  (3)، عبارة عف الحسنات، فيي(2)﴾ک ک ک ک گ گ گ  ﴿األمثاؿ في قكلو تعالى: ك 

 ك مكتسبة لمتأنيث مف المضاؼ إليو. مؤنث، أ

المذكر الغير العاقؿ قد يجمع باأللؼ  ألفَّ  ؛الكاحد ابف آكل ؤلفٌ ف "؛لآكى  اتي نى بى  ةي ثى بلى ثى "ا قكليـ: كأمَّ    

 ا.أيضن  (5)أمر التاء ؿٍ يشكى  ، كلك كاف الكاحد بنت آكل لـٍ (4)"ؽو ادى رى سي " :جمع في "اتو قى ادً رى سي "نحك:  كالتاء

عميو قكلو كيؤيده  ،" في غير العقبلءالبنت"المؤنث في لفظ : يشترؾ المذكر ك  اؿ بعض المغاربةق   

بعدد  ة، كال تمحؽ التاءمكال االشتراؾ فييا لما قارف بيا تمؾ الصفف، (6)“ىثى نٍ أي  اضو خى مى  تي نٍ بً ”: السبلـ

 ا.مى يي نى يٍ ا بى قن رٍ " فى  ةو كى سٍ نً  ةي رى شٍ عى كى  ةو كى سٍ نً  ةي ثى بلى ثى " بل تقكؿ: المؤنث، ف

منيما عبلمة التأنيث، يراعى  كلـ يعكس لرجحاف المذكر عمى المؤنث، يعني عند اقتضاء كؿٌ    

 عف  (7)ماياالثناف لعدـ المقتضى لعدكلي، كيمغى مقتضى المؤنث، كالكاحد ك مقتضى المذكر لرجحانو

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في )ط، ك (: منيا. (1)

 .161سكرة األنعاـ، مف اآلية  (2)

 في ) ب(: كىي. (3)

 ما أحاط بالبناء، ينظر: لساف العرب، مادة: ) س .ر .د . ؽ(.  (4)

 في ) ط (: التأنيث. (5)

 .357،356:1( 1454حديث صحيح، ركاه البخارم في صحيحو، ينظر: صحيح البخارم ) كتاب الزكاة، رقـ الحديث   (6)

 في )أ، ب، د، ك(: لعدكليا. (7)
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 القانكف.الجماعة جارياف عمى ا في معنى مالقانكف المشيكر، لعدـ ككني

 فمذلؾ قاؿ ،"(1)المؤنث "كاحدة كاثنتاف ك ثنتاف أ / – 82/ ، كفي "اثنافيقاؿ: في المذكر "كاحد ك    

 .(2)ثبلثة، كبدأ مف الثبلثة :كتقكؿ

 .“ ؼِ لْ واألَ  ةِ ائَ المِ  زُ ي  مَ مُ  وُ ىُ وَ  (3)[دٌ رَ فْ مُ  ورُ رُ جْ المَ . فَ وبٌ صُ نْ مَ وَ  ورٌ رُ جْ مَ  زُ ي  مَ المُ وَ  ”]قاؿ:    

 كذاك ، "ارو ينى دً  ؼي لٍ "، ك"أى ؿو جي رى  ائةي مً "، نحك: ز المائة كاأللؼمميٌ  (4)ز المجركر المفردالمميٌ  :أقكؿ   

 .(5)"ؿو جي ؼ رى آالى " :نحكا، أيضن  "األلؼ"ز جمع كمميٌ  ،"ارو ينى ا دً فى لٍ أى "ك  ؿو جي ا رى تى ائى مً "نحك: ز تثنيتيما، مميٌ 

 :(7)قكليـفي  "يفكبلميـ، ك"مئ"، فبل كجكد لو في (6)ةائى لمً ا"ا جمع كأمَّ    

 ا يى بً ي فى كى  مكؾً لممي  يفى ئً مً  بلثي ثى               

 (8)[ـً اتً ىى األى  كهً جي كي  فٍ عى  تٍ مَّ ي كجى ئادى رً ]                             
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ك ثنتاف[ ساقط مف: ) ب، ك (. (1)

 . 585،584:1ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ  ؛144:3كأكضح المسالؾ  ؛6،5:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (3)

 المجركر . في ) ب (: المفرد (4)

 .744:2؛ كارتشاؼ الضرب 208،207:1ينظر: الكتاب  (5)

؛ 69:2اعد ؛ كالمس744:2كأجاز الفراء جمع تمييز المائة، كقاؿ: كمف العرب مف يضع مكضع السنيف مكضع السنة،  ينظر: ارتشاؼ الضرب  (6)

 .73:4كىمع اليكامع 

 .310:2البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لمفرزدؽ، مذككر في ديكانو  (7)

 ت: كشفت. األىاتـ: بنك األىتـ.المغة: الرداء: الثكب. جمَّ 

؛ كلساف العرب، مادة: ) ر . د . م(؛ كشرح التصريح عمى 10:4؛ كشرح المفصؿ، البف يعيش 167:2كىك مف شكاىد: المقتضب 

 .370:7؛ كخزانة األدب 622:3؛ كشرح األشمكني 454:2التكضيح 

ف كاف قياسا، غير مستعمؿ إال نادرن  ضافة " ثبلث" إلى الجمع، كا   ا.الشاىد فيو: " ثبلث مئيف"، حيث جمع " مئة" عمى " مئيف". كا 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (8)
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 الجمع بالكاك كالنكف(2)انتفاء شركط  كزف، مععميو انكسار ال (1)وعف الكاضع، حمم غير صادرو  شاذّّ 

 .(4)اإلضافة فينصب (3)ترؾيفبسبب اإلضافة، كقد  ا الجرُّ أمَّ 

 :(5)كقكلو   

 اامن عى  فً يٍ تى ئى امً  ىتى الفى  اشى ا عى إذى             

                                   ............................. 

ا مفيي ا؛ كألفَّ جمع ضائعن يقكـ بالمفرد، فيقع لفظ الاف الجنس، كىك الغرض بي ا اإلفراد فؤلفَّ مَّ كا     

ڭ ۇ ۇ  ﴿في قكلو تعالى:  (يفى نً سً ا لتضاعؼ الثقؿ، ك)ا جمعن مكاف مميزىفمك  ،ثقؿ الكثرة

 ، أم: لبثكا سنيف.(7)محمكؿ عمى البدؿ (6)﴾ۆ ۆ ۈ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ب(: حمؿ. (1)

 في ) ط (: شرط. (2)

 في ) أ (: ترؾ. (3)

 .622:3؛ كشرح األشمكني 588،587:1 ؿ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 10:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 البيت مف البحر: ) الكافر(، ينسب لمربيع بف ضبع. (5)

 تاءي كالفى  ذاذةي المَّ  بى ىى ذى  ا*** فقدٍ امن عى  فً يٍ تى ائى ى مً تى الفى  اشى ا عى إذى                  كتمامو: 

 ة.المغة: الفتاء: الفتكٌ 

كشرح التصريح ؛ 623:3كشرح األشمكني ؛ 340:2 التسييؿ، البف مالؾ؛ كشرح 166:2؛ كالمقتضب 208:1كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .76:4ىمع اليكامع ؛ ك 457:2

أنيا كالشاىد فيو: "مائتيف عاما"، حيث أفرد االسـ المميز" عاما" كنصبو بعد " مائتيف"، ككاف الكجو حذؼ نكف" مائتيف" كخفض ما بعدىا، إال 

 نكنو، كينصب ما بعده.يت لمضركرة بالعشريف كنحكىا مما تثبت شبٌ 

 .25سكرة الكيؼ، مف اآلية  (6)

 .138:2كمعاني القرآف، لمفراء   ؛212:2ينظر: اإلتحاؼ   (7)
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ككنكا قد لبثكا في الكيؼ ي ز، لـز أفٍ يلك انتصب سنيف عمى التمي :(1)اؽ الزجاجسحكقاؿ أبك إ

(       سنيف)، فمك كاف "ـو ىى رٍ دً  ةً ائى مً " كأفرادىا،  فٍ فرد مً  (المائة)ز مميّْ  و بعضيـ بأفَّ يككج تسعمائة،

د المائة ثبلثة ككؿ فرد مف أفرا ،الجمع ثبلثة ا مف افرادىا كىك جمع، كأقؿٌ لكاف فردن  ،ز مائةمميٌ 

كفيو  تسعمائة؛ لككنو مائة ثبلث مرات صيرتصير ثبلثمائة سنة، فالمجمكع ي ،فالمائة الكاحدة

 . (2)نظر

 ةي ثى بلى ثى " :يككف في مثؿ ال يجكز أفٍ  ـى لً  ،ا مف أفرادىاالمائة فردن ز يمنع لزكـ ككف مميٌ  إذ لمانع أفٍ    

ا مف "، فردن اؿو جى رً  ةي ثى بلى ثى  ":، في(ثبلثة)ز كما ال يككف مميٌ  (3)في بعض استعماالتو، يعني "اؿو جى رً 

 .(5)، كذلؾ فميتأمؿ"سنيف / ب – 82/  مائة فميكف "ثبلث (4)ثبلثة

   وابٍ ثْ أَ  ثُ َّل ،و ثَ  ارٍ ينَ دِ  ؼُ لْ أَ ،و  ـٍ ىَ رْ دِ  ةُ ائَ نحو: مِ  ]ةِ رَ شْ ى العَ لَ إِ  ةِ ثَ َّل الث   زُ ي  مَ مُ  وَ ىُ  وعٍ مُ جْ مَ وَ ”قاؿ:    

 .(6)[“ةٍ مَ مْ غِ  ةُ رَ شْ وعَ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اب الكزير كثيرة مع ثعمب، كصار مف كتٌ جاج، عالـ بالنحك كالمغة، أخذ النحك عف المبرد، ككانت لو مناقشات إبراىيـ بف السرم بف سيؿ الزٌ  (1)

 . 27:1؛ كمعجـ المؤلفيف 40:1؛ كاألعبلـ 51:4؛ كشذرات الذىب 411:1ق، ينظر: بغية الكعاة 310المعتضد العباسي ت: 

  278:3ينظر: معاني القرآف، لمزجاج. 

 أفَّ  ا لكاف ستة كثبلثيف، عمى رأيو.  كال شؾٌ [، فمك كاف تمييزن 160] سكرة األعراؼ، مف اآلية  ﴾ ٻ ٻ ٻ ﴿رد في قاؿ الرضي: كىذا يطَّ   (2)

؛ كذلؾ ألفَّ قراءة الجماعة أقيس مف قراءتيما عند النٌ  ا إذا كاف ا، أمٌ يككف التمييز مفردن  الذم ذكره مخصكص بأفٍ  حاة، كما ذكره الزجاج غير الـز

نَّ ا، في نحك: " ثبلثة أثكاب، جمعن  ا، أستعمؿ عمى األصؿ، ة، فإذا أستعمؿ المميز جمعن ما عدؿ إلى المفرد لعمَّ مع أف األصؿ في الجميع: الجمع، كا 

ا إذا استعمؿ الجمع عمى أصمو، فيما كضع العدد لو ا: استعمؿ كما استعمؿ المفرد، أمٌ لك كاف ما استعمؿ جمعن  ما كاف يمـز أفٍ كما قالو الزجاج، إنَّ 

 .589:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 306،305:3الرضي عمى الكافية  فبل، ينظر: شرح

 ] يعني[ ساقط مف: ) ب(. (3)

 في ) ط(: الثبلثة. (4)

 . 589:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 11:4ؿ ؛ ينظر: شرح المفصَّ 209:1ينظر: الكتاب  (5)

 ق، ك (.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (6)
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 ك ال "ؿو جي رى  كاحدي "ز، كال يقاؿ: يالكاحد كاالثنيف ال يقارنيما التمي ؛ألفَّ  ةثبلث (1)دأجعؿ المب أقكؿ:

فيحصؿ ، "فً بلى جي كرى  ؿه جي رى "زىما عنيما، بؿ يقاؿ: يبمفظ تمي "، استغناءن فً يٍ مى جي رى ، أك "ؿو جي رى  (2)افً نى اثٍ "

 لة عمى العدد، كداللة عمى الجنس.دالالداللتاف 

 :(4)الشاعر (3)كقكؿ   

 ؿً دي لٍ دى مف التَّ  وً يٍ يى صٍ خي  فَّ أى كى                   

 ؿً ظى نٍ ا حى تى نٍ ثً  يوً فً  كزو جي عى  ؼي رٍ ظى                                    

 .: حنظمتاف(5)فيو كالقياس .شاذٌ    

فبل داللة ليما عمى الجنس، فبل استغناء بيما عف مميزىما، فبل  ،عمى العدد دالٌ  فٍ كا   (6)ا ىمامَّ كأ   

  ةي ثى بلى ثى ، ك" (7)﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿حيث يعمـ الجنس، كقكلو تعالى:  يستعمبلف إالَّ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: المبدأ. (1)

 ق، ك (: اثنا. في ) ط، (2)

 .في ) ب، ط، ق، ك (: قكلو (3)

 البيت مف البحر: ) الرجز(، كتضاربت نسبتو، فيك ينسب لخطاـ المجاشعي، كلجندؿ بف المثنى، كلسممى اليذلية، كلشيماء اليذلية. (4)

 لمتداكم بو.المغة: التدلدؿ: التعمؽ كاالضطراب. ظرؼ العجكز: مزكدىا الذم تضع فيو متاعيا. الحنظؿ: نبت يستخدـ 

؛ 447:2؛ كشرح التصريح 341:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 192:3ؿ ؛ كشرح المفصَّ 153:2؛ كالمقتضب 569:3كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .508:7كخزانة األدب 

 الشاىد فيو: إضافة " ثنتا" إلى الحنظؿ، كىك اسـ يقع عمى جميع الجنس، كحؽ العدد القميؿ أف يضاؼ إلى الجمع القميؿ.

 ] فيو[ ساقط مف : ) أ، ق (.  (5)

 في ىامش ) ب، ك (: أم الكاحد أك االثناف. (6)

 .144سكرة األنعاـ، مف اآلية  (7)
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عمـ الجنس، كلك اقتصر عمى و لك اقتصر عمى العدد ال يي ؛ ألنَّ  استغناء فييما أصبلن كنحكه، ال "اؿو جى رً 

ز ما فكقيا مفرد منصكب مميٌ  ز ال يعمـ العدد، ك جعؿ الغاية عشرة؛ ألفَّ عمى المميٌ  :المعدكد ،أمٍ 

 .(1)أك مجركر

ة فميتطابؽ ا الجمعيَّ "، كأمَّ اكابن أثٍ  ةي ثى بلى ثى "، نحك: زيميالتٌ  (2)فمئلضافة، كقد تترؾ فينصب ا الجرُّ مَّ أ   

 .(5)ااألصؿ ىك المطابقة كال مانع عني األكلى، إذ (4)،الذم ىك في المرتبة (3)المعدكدالعدد 

 .“(6)ةٍ ائَ مِ عُ بَ رْ أَ و  ةٍ ائَ مِ ثُ َّل : ثَ نحو ذ  شَ  دْ قَ وَ ”قاؿ:    

و لعدد فؤلنَّ  ؛ا فظاىر كأما معنىا لفظن مَّ معنى، أى  ا كالال لفظن  ليست بجمعو  "ةائى مً " كذلؾ ألفَّ  أقكؿ:   

طو ىٍ رى  ةي ثى بلى ثى ": مف المجمكع كذلؾ بخبلؼ معيف كال شيءو 
 ا بحسب المفظ لـ يكف جمعن  فٍ و كا ً إنَّ ، ف "(7)

إلى تسعة  (10)ثبلثةالز يف، كقد كقعت تمينو لعدد معيٌ ؛ لعدـ تعيٌ (9)بحسب المعنى (8)فيك جمع

 .(11)كالقياس "ثبلثة مئيف" في المذكر، ك"ثبلثمائة" في المؤنث

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .746:2؛ كارتشاؼ الضرب 341:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (1)

 في ) ط (: فينتصب. (2)

 معدكد العدد.الق ، ك(: ب، ط، في )  (3)

 .588:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (4)

 في ) ب (: عنو. (5)

 [ ساقط مف: ) ق، ك (.كأربعمائة]  (6)

 دكف العشرة، ينظر: لساف العرب، مادة) ر .ق . ط(.الرىط: مف الرجاؿ ما  (7)

 ] جمع[ ساقط مف: ) ق (. (8)

 .209:1ا، ينظر: الكتاب ا، كالمعنى جمعن يككف المفظ كاحدن  قاؿ سيبكيو: كليس بمستنكر في كبلميـ أفٍ  (9)

 في ) أ (: ثبلثة. (10)

 .144:3؛ كأكضح المسالؾ 747:2؛ كارتشاؼ الضرب 342:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (11)
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في  غنت عنو، مع أفَّ )المائة( كثرة نزلت منزلة الجمع كأ ا كاف في معنىقيؿ في تكجييو: لمَّ 

 .(2)إلييا ثقؿ الجمع لتضاعؼ الثقؿ نضـٌ مع ثقؿ التأنيث، فمك ا / أ – 83/ (1)ثقؿ الكثرة (ثبلثمائة)

 .(3)[“يفَ عِ سْ تِ وَ  ةٍ عَ سْ ى تِ ]إلَ  رَ شَ عَ  دَ حَ أَ  زُ ي  مَ مُ  وبُ صُ نْ والمَ ”قاؿ:    

 دى حى أى يزه، نحك: "تمي و يضاؼ إلى غيرألنَّ  ؛ب إلى تمييزهالمتناع إضافة المركٌ  ؛ا نصبمى إنّْ أقكؿ:    

 ىـ إضافة الشيء إلى نفسو، ككذا ا لتك يعكس دفعن  ا بينيما، كلـٍ زه فرقن ييضؼ إلى تمي ـٍ فمى  ،"ؾى شرى عى 

سقكط  كىك متنافييفالاجتماع  توضافإ ـاستمز ؛ المف األعدادتنع إضافة ما فيو شبو نكف الجمع يم

مف الكممة يقتضي عدـ  اا بنكف الجمع يقتضي سقكطيا، كككنيا جزءن يى عدـ سقكطو، إذ شبيً النكف ك 

الحاجة إلييا  ا، مع مسيسزه أيضن إلى غير مميٌ  (فباب عشري)ة ال يضاؼ سقكطيا، فمتمؾ العمٌ 

 .(4)المكلديفو مف كبلـ أظنٌ  "افو ضى مى م رى رً شٍ كعً  يؾى رً شٍ عً "كلمبياف، 

 .(5)ه عدـ تتبع كتب الففمنشأ زه باالتفاؽ، غمطه يلى غير تمييضاؼ إ :بعضيـكقكؿ    

 .“ادً رَ فْ مُ  ال  إِ  وفُ كُ يَ  والَ ”:  قاؿ   

الغرض بياف الجنس، كىك يحصؿ  كذلؾ ألفَّ  ؛امفردن  ز المنصكب ال يككف إالَّ لمميٌ ا أقكؿ: أم   

( ثقؿ باب عشريف)في ك  ،كيبفي المركب ثقؿ التر  بمفظ المفرد فبل حاجة إلى لفظ الجمع؛ كألفَّ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: الكسرة. (1)

 .11:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 209:1أم تكجيو كقكعيا تمييزا مع الشذكذ؛ ينظر: الكتاب  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (3)

 .9،8:4ؿ المفصَّ  ينظر: شرحك  . في ىامش ) ك (: المكلدكف: كىـ مف نشأ في ديار العرب مف غيرىـ، كمف الكبلـ ما لـ يكف مف كبلـ العرب (4)

ا، كىذا عند أصحابنا شاذ ال يبنى عميو، كقاؿ ا أك معرفن رن ر منكٌ فسٌ يضيؼ العشريف كأخكاتو إلى المي  مف العرب مفٍ  قاؿ أبك حياف: كحكى الكسائي، أفٌ  (5)

 .70:2؛ كالمساعد 741:2؛ كارتشاؼ الضرب 305:1ال يمتفت إليو قاعدة، ينظر: المقرب  ابف عصفكر: ما حكاه الكسائي شاذٌ 
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ٻ ٻ  ﴿قكلو تعالى:في  (1)"ااطن بى سٍ أى قؿ، ك"ة مع الكثرة، فمك جمع التمييز لتضاعؼ الثٌ الجمعيٌ 

الَّ بدؿ ال تمييز، ك  (2)﴾ٻ  ]قكلو في  ستة كثبلثيف، كما قاؿ أبك إسحاؽ "األسباط"يككف  يمـز أفٍ  ا 

  .*(4)﴾ۆ ۆ ۈ  ﴿: (3)تعالى[

  زَ اوَ عْ ا إذَ إِ  ، إال  سٍ مُ فْ أَ  ةُ رَ شْ ، نحو: عَ ةٍ مّ قِ  عُ مْ جَ  وفَ كُ يَ  فْ أَ ] وُ ق  ا، حَ يَ ونَ ا دُ مَ فَ  ةِ رَ شْ عَ ال زَ يّ مَ ومُ ”قاؿ:    

 .(5)[“وعٍ سُ شُ  ةُ ثَ َّل نحو: ثَ 

 كأالمؤنث السالـ  كأ: جمع المذكر ة، أمٍ يككف جمع قمٌ  فٍ أ يناسبو (7)كما (6)أم ما يميؽ بو أقكؿ:   

 اليتطابق / ب – 83/ (ةه مى عٍ فً )ك (ةه مى عً فٍ أى (  ك)اؿه عى فٍ أى ( ك)ؿه عي فٍ أى )مف األكزاف األربعة التي ىي:  (8)رالمكسٌ 

 (9)ة فييككف جمع قمٌ  حقو أفٍ  :، أمإذا أعكذ مراتب العدد ،إالَّ  العشرة كما دكنيا أقؿٌ  ة ؛ألفَّ في القمٌ 

ز فحينئذ مف لفظ المميٌ ة كقت فقد جمع القمٌ  :(10)أم ة،جمع القمٌ  ذكاعٍ كقت إ كؿ كقت كزماف ،إالَّ 

 .بجمع الكثرة لمضركرة افيجكز اإلتي

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 سبط: كىي الفرقة، ينظر: لساف العرب، مادة: ) س . ب . ط(.  (1)

 .160سكرة األعراؼ، مف اآلية  (2)

 المحقؽ.زيادة مف  (3)

 .25سكرة الكيؼ، مف اآلية  (4)

  304،303:3؛ كشرح الرضي عمى الكافية 278:3ينظر: معاني القرآف، لمزجاج. 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (5)

 في ) ط (: بشأنو. (6)

 ك (. ط، ] ما[ ساقط مف: ) ب، (7)

 مكسرا. ط، ق (: في )  (8)

 ] في[ ساقط مف: ) ط(.  (9)

 ] أم[ ساقط مف: ) أ (. (10)
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عة" سٍ ك " كشً  ،"ةو عى سً شٍ أى "، ك"اعو سى شٍ أى ك" "عو سي شٍ أى في :" (3)" ؛لفقد السماع(2)كعو سي شي  (1)ثي بلى ثى "نحك: 

في  (6)استعارة (5)""قركءو كفي:  (4)﴾ڃ چ چ چ  ﴿"، كقكلو تعالى:اتو عى سٍ شً ك" ،"يفى عً سٍ شً ك"

 (8)؛ لخفتو ككثرة استعمالو.(7)قراءمكضع أ

 عُ بَ رْ ، وأَ ةٍ رَ شْ عَ  ثُ َّل ، وثَ ةَ رَ شَ ا عَ تَ نَ ،واثْ  ةَ رَ شَ ى عَ دَ إحْ ] ةِ بَ ك  رَ المُ  ادِ دَ عْ األَ  يثِ نِ أْ ي تَ فِ  وؿُ قُ وتَ ”قاؿ:    
 .(9)[“ ةٍ رَ شْ عَ  عَ سْ ى تِ لَ ، إِ ةٍ رَ شْ عَ 

 ف تذكير األعداد؟يبيٌ  ـٍ لى  ـى قيؿ لً  إفٍ  أقكؿ:   

 بياف تأنيثيا يستمـز بياف تذكيرىا. ـ عدـ بيانو، فإفَّ قمنا: ال نسمٌ    

 ا؟ا، حتى يعمـ منو تأنيثيا ضمنن صريحن  ىاتذكير ف يبيّْ  ـٍ لى  ـى : لً (10)قيؿ فإفٍ    

 .(12)تأمؿٍ فالشيف ككسرىا  (11)منا: كذلؾ ليتمكف مف بياف إسكافق   
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: ثبلثة. (1)

 قميؿ، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ش . س .ع(.  أم ماؿو  (2)

 في ) ط (: سماع. (3)

 .226البقرة، مف اآلية سكرة  (4)

 في ) ط (: قركء فيو. (5)

 في ) ط (: مستعار. (6)

 .442،441:1ينظر الكشاؼ  (7)

ما أستعير فيو جمع الكثرة لجمع القمة؛ كذلؾ الشتراكيما في الجمعية، كلعؿ" القركء" كانت أكثر استعماال في جمع " القرء" مف " قاؿ ابف يعيش: فمٌ ك 

 .15،14:4ؿ استعمالو منزلة الميمؿ، فيككف مثؿ " شسكع"، ينظر: شرح المفصَّ  قؿٌ  ثر عميو، كأنيـ نزلكا مااألقراء"، فأي 

 .749،748:2؛ كارتشاؼ الضرب 158،157:2ينظر: المقتضب  (8)

 ق، ك (.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (9)

 في ) ط(: قمت. (10)

 في ) أ (: إسكانيا. (11)

 ىا: مذىب أكثر البصرييف، كىك أف تدخؿ البلـ عمى االسـ األكؿ منيما،    =أحدي " ففيو ثبلث مذاىب: عشرى  " إلى " تسعةى عشرى  المركب مف: " أحدى  (12)
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 .(1)[“ ة امرأةً رَ شْ عَ  ثُ َّل تقوؿ: ثَ  ثِ ن  ؤَ مُ مْ ي لِ انِ الث  و  رِ ك  ذَ ي المُ ] فِ ؿُ األو   ثُ ن  ؤَ ويُ ”قاؿ:  

 األلؼ في)إحدل(   القياس؛ ألفَّ " عمى ةى رى شٍ عى  اتى نى " ، ك" اثٍ ةى رى شٍ ل عى دى حٍ تأنيث األكؿ في "إً  لكفٌ : أقكؿ   

 معدكؿ عف األصؿ جارو  عشرة" إلى "تسع عشرة" ثبلث"عبلمة التأنيث، ك في  كالتاء في )اثنتا(

 .(2)اإلسقاط فيو دليؿ التأنيث د، فإفَّ عمى قياس تأنيث العد

 (3)العدكؿ عف األصؿ لحصكؿ الفرؽ، كىك ألفَّ  ؛عمى األصؿ في الكؿّْ  ا الجزء الثاني فجارو كأمَّ    

 لعدكؿ الثاني عنو ببل ضركرة. (5)بالجزء األكؿ، فبل كجو (4)قد حصؿ

لكف  األكؿ (7)رتذكٌ إلى تسعة عشر"،  ثبلثة عشر"، ك"(6)عشر اثنا"، ك"أحد عشر"تقكؿ في تذكيرىا ك 

إذ  عمى قياس أسماء العدد (9)قييكر، كفي الباعمى القياس المش (8)"اثنا عشر"، ك"أحد عشر"في 

 .(10)القياس المشيكر في الكؿّْ  / أ – 84/ ا تذكير الثاني فعمى التاء دليؿ التذكير فييا، كأمَّ 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بناؤىما.  كالثاني: كىك مذىب الككفييف، كاألخفش مف البصرييف، تعريؼ االسميف األكليف؛ ألنيما في الحقيقة اسماف، كالعطؼ مراد فييما، كلذلؾ كجب= 

 .268:1اب أنيـ يدخمكف األلؼ كالبلـ عمى األسماء الثبلثة، ينظر: اإلنصاؼ كالثالث: مذىب قـك مف الكتٌ 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ب، ط، ك (. (1)

 .16:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 ] ىك[ ساقط مف: ) ق (. (3)

 في ) ط(: كىك حاصؿ. (4)

 في ) ط ، ك (: حاجة. (5)

 عشر[ ساقط مف: ) ق (. كاثنا] (6)

 في ) ب (: بتذكير. (7)

 ]كاثنا عشر[: ساقط مف: ) ق (. (8)

 في ) ب (: البكاقي. (9)

 .758:2؛ كارتشاؼ الضرب 348،347:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (10)
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 .“اىَ رُ سِ كْ تَ  وْ أَ  ةٍ رَ شْ عَ  في يفُ الش   فُ ك  سَ وتُ ”قاؿ: 

 (1)فيما ىك مركب بما آخره متحرؾ ،ا عف تكالي أربع حركاتىربن  اإلسكاف لمحجازييف: أقكؿ   

كالكجو ىك ، فيما ىك مركب بما آخره مفتكح، فتحات] ا عف تكالي أربعىربن  لبني تميـ (2)كالكسر

يـ مع ىرب أك لـ تكف فيـ في كرطةو  (4)محذكر فتحات كانت حركاتو  (3)تكالي أربع[ ؿ ألفَّ األكٌ 

 .(5)عنيا

                                   ***** 

 

 

 

 

 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ق ( آخر يتحرؾ. (1)

 في ) ط (: الكسرة. (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (. (3)

 في ) أ، ب (: كاف. (4)

 .347،346:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 558،557:3ينظر: الكتاب  (5)
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 ] األس

 
ً 
 
  اء

 
 امل
 
 ص  ر

 
 األ  ح ت  ه

 
 ف
 
 [ال  ؼ

 .“اؿِ عَ األفْ بِ  ةِ مَ صِ ت  المُ  اءُ مَ سْ األَ ”قاؿ: 

 فإفَّ  نفس الحدث: الحدث ،أك ككف معناه النسبي أمٍ  (1)صاليا باألفعاؿ تضمنيا المعنىأقكؿ: اتٌ    

 الحدث جزء مدلكؿ الفعؿ، كجزء مدلكؿ المشتقات، ك نفس مدلكؿ المصدر.

 .“. انتيىرُ دَ صْ ا المَ يَ نْ مِ فَ ”قاؿ:    

مو عمى سائر األسماء ، )المصدر(، قدٌ (2)أقكؿ: أم األكؿ مف األسماء المتصمة باألفعاؿ   

 ؛ ألفَّ (4)صاؿو أقكل في أمر االتٌ ا ألنَّ مَّ و اسـ؛ كا  ا ألنَّ مَّ كا  و أصؿ كمأخذ لمبكاقي؛ ا ألنَّ مَّ إ (3)المتصمة

 مدلكؿ المصدر. (6)الحدث نفس أم باألفعاؿ باعتبار الحدث، كىك (5)اتصاليا

 .“ؿُ عْ الفِ  وُ نْ مِ  ؽ  تَ شْ ي يُ ذِ الّ  ـُ االسْ  وُ ىُ ”قاؿ:    

ينقؿ مادة المصدر عف الييئة المصدرية، إلى ىيئة  يؤخذ منو الفعؿ المراد باألخذ، أفٍ  أقكؿ: أم   

منتقمة عف الييئة  مادة المصدر أخرل مف ىيئات المشتقات، فالفعؿ مأخكذ مف المصدر، بمعنى أفَّ 

 .(7)ة، ىذا ىك االشتقاؽ العممية إلى الييئة الفعميٌ المصدريٌ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ب (: لمعنى. (1)

 ] األفعاؿ[ ساقط مف: ) ك (. (2)

 ق، ك (.ط، ب، ] المتصمة[ ساقط مف: )  (3)

 ] في أمر االتصاؿ[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 ط (: االتصاؿ. ق،  ب،في )  (5)

 ب (. ] نفس[ ساقط مف: ) (6)

 نو مف معنى الحدث، كزيادة الزماف  =كىذا مذىب أكثر البصرييف أف المصدر أصؿ، كالفعؿ كالكصؼ مشتقاف منو؛ ألنيما يدالف عمى ما تضمٌ  (7)
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 (1)ا في الحركؼ كالمعنى، فترد أحدىما إلى اآلخر كىكجد بيف المفظيف تناسبن ت كقكليـ االشتقاؽ: أفٍ 

" بى رى "  ك"ضى بً رٍ ،أم االشتقاؽ العممي بيف "الضَّ الكجداف ىنا بمعنى العمـ  االشتقاؽ العممي؛ ألفَّ 

 ،"  فالمردكد مشتؽبً رٍ " إلى "الضَّ بى رى "ضى  ردٌ نعمـ التناسب بينيما في الحركؼ كالمعنى، فت فٍ ، كأمثبلن 

 .(2)مشتؽ منو / ب – 84/ المردكد إليو ك 

مادة الفعؿ منقكلة  المصدر مأخكذ مف الفعؿ، كاألصؿ ىك الفعؿ، يعنكف أفَّ  :الككفيةقاؿ العمماء    

ة إلى الييئة صميٌ ة، إلى الييئة المصدرية، كما تنقؿ قطعة الفضة مف الييئة األعف الييئة الفعميٌ 

 .(4)الفريقيف مذككرة في المطكالت (3)ؿة، كدليالخاتميٌ 

 .(5)[“زيدٌ  رٍ مْ عَ  بِ رْ ضَ  فْ ا، و مِ عمرً  زيدٍ  بِ رْ ضَ  فْ مِ  تُ بْ جِ عَ نحو: ]، وِ مِ عْ فِ  ؿَ مَ عَ  ؿُ مَ عْ يَ وَ ”قاؿ:    

 اقتضاء المصدرمف  أشدٌ لو  ككف اقتضائوركف الكبلـ، كل الفعؿ لككف فاعمو أفَّ  أقكؿ: يعني   

كاف  ا يقع ىك عميو إفٍ كممَّ  ،يقكـ ىك بو محؿ  لو مف  دَّ بي الذم الى  كلتضمنو المعنى النسبيٌ  لفاعمو،

الكبلـ بدكنو فرع في العمؿ  و لككف فاعمو فضمة يتُـّ أصؿ في العمؿ، بخبلؼ المصدر، فإنَّ ا متعدين 

  ا فيك الـزالزمن  (6)الفعؿ المأخكذ منوكاف  لمفعؿ، كعممو دائر عمى عمؿ الفعؿ المأخكذ منو، إفٍ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
؛ كىمع 206:1شتقاؽ، ينظر: اإلنصاؼ كالذات التي قاـ بيا الفعؿ، كذلؾ شأف الفرع أف يدؿ عمى ما يدؿ عميو األصؿ، كزيادة كىي فائدة اال= 

 .95:3اليكامع 

 ] كىك[ ساقط مف: ) ق (.  (1)

 .45:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 ق(: دالئؿ.ط، في ) ب،  (3)

اتفؽ البصريكف كالككفيكف عمى أف الفعؿ كالمصدر مشتؽ أحدىما مف اآلخر، لكف البصريكف جعمكا األصالة لممصدر، كجعميا الككفيكف لمفعؿ،   (4)

 .119،118:2شرح التسييؿ، البف مالؾ ؛ 206:1اإلنصاؼ  ينظر: فلبصرييكالصحيح مذىب ا

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (5)

 منو[ ساقط مف: ) ط (.]الفعؿ المأخكذ  (6)
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فٍ   .(3)ثبلثة فيك، أم: المصدر كذلؾ (2)إلى ف أكاثني (1)إلى ا إلى كاحد أككاف متعدين  كا 

 آخر، فبل يمـز ككنيا أصبلن  (4)سببا مف الكبلـ بؿ بكلزكـ الفاعؿ لبعض المشتقات، ليس لككنو ركنن 

 و عمؿ المصدر بعمؿ الفعؿ. مذلؾ شبٌ في العمؿ كاألفعاؿ، ف

فٍ كاف الزمن   كعمؿ فعمو إفٍ عمبلن  :أم “كيعمؿ عمؿ فعمو”فقاؿ:     ، كا   ا فمتعدعدين كاف مت ا فبلـز

ا كاف أك مع الفعؿ، ماضين  (فٍ )أى  بؿ و مؤكٌ االستقباؿ؛ ألنَّ  كأكسكاء كاف بمعنى الماضي أك الحاؿ 

 ة كغيرىا.خذ مف المصدر أحكامو كالفاعميٌ مع الفعؿ آ (فٍ )أى  ألفَّ ؛ غيره

 بى رى ضى  أفٍ  فٍ مً : ، أمٍ "اعمرن  دو يٍ زى  بو رٍ ضى  فٍ مً  تي بٍ جى عى "نحك: ا، خذ منو حكـ العمؿ مطمقن فالمصدر آ   

" (5)ا عمرن  زيده  بى رى ضى  فٍ أ أ / – 85/ فٍ مً  :بتقديـ المفعكؿ، أم ،"زيده  اب عمرن رٍ ضى  فٍ "مً  أك ،اعمرن  زيده 

مع  (أفٍ ) ب كلككنو مؤكالن  ا،أك غدن  ا اآلفى عمرن  زيده  بى رى ضى ي أفٍ  ، أم:"اعمرن  يدو زى  بي رٍ ي ضى نً بي جً عٍ يي " كنحك: 

 :(6)، كقكلوـبالبلَّ  اعممو معرفن  قؿٌ  ،الفعؿ

            ................................ 

 اعى مى سٍ مً  بً رٍ عف الضَّ  ؿٍ كي نٍ أى  ـٍ لى كى  تي رٍ رى كى                                
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] إلى[ ساقط مف: )  أ، ب (. (1)

 ] إلى[ ساقط مف: )  أ، ب (. (2)

 .73،72:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 لسبب. في ) أ، ب(: (4)

 (: عمرا كزيد. ، كطب، في )  (5)

 .464البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لمرار األسدم في ديكانو  (6)

 اعى مى سٍ مً  بً رٍ عف الضَّ  ؿٍ كي نٍ أى  ـٍ لى كى  تي رٍ رى كى ي *** نً نَّ أى  ةً يرى غً ى المي كلى أي  تٍ ممى عً  دٍ قى كتمامو:             لى 

 كىنا الفرساف. أنكؿ: أنكص، أرجع مف الخكؼ. مسمع: ىك مسمع بف شيباف.ؿ: المغيرة: الخيؿ تخرج لمغارة، المغة: أكلى: أكٌ 

 =  .   72:5مع اليكامع ؛ كى202:1كشرح األشمكني  ؛79:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 152:1؛ كالمقتضب 193:1كىك مف شكاىد: الكتاب 
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 مع الفعؿ ال يضاؼ. )أٍف(  عند اإلضافة ؛ألفَّ قيؿ: فميكف عممو قميبلن  فإفٍ 

 ـٍ لى  ـى قيؿ: لً  إفٍ ر المعنى فقط . لمعنى، كاإلضافة تغيٌ ار الصكرة ك يما فرؽ إذ البلـ تغيّْ بين:  قمنا   

 ا؟ـز أيضن ؿ مف المصدر البٌل يمثّْ 

 دم كىك الرفع كالنصبعمؿ المتع المتعدم مثاؿ لو في الجممة؛ ألفَّ  (1)مثاؿ المصدر قمنا: ألفَّ    

 .(2)ف عمؿ البلـز كىك الرفع فقطيتضمٌ 

ال  ، و اً ر عمْ  دٍ يْ زَ  بِ رْ ضَ  فْ مِ  تُ بْ جِ ا، نحو: عَ وبً صُ نْ مَ  وؿُ عُ فْ ى المَ قَ بْ يَ فَ  ]،ؿِ اعِ ى الفَ لَ إِ  اؼُ ضَ ويُ ”قاؿ:      ا 

 .(3)[“و زيدٌ رٍ مْ عَ  مف ضربِ  تُ ا نحو: عجبْ وعً فُ رْ مَ  ؿُ اعِ ى الفَ قَ بْ يَ فَ 

 ذكر، نحك:  فٍ ا إا إلى فاعمو، كيبقى المفعكؿ منصكبن يضاؼ المصدر لككنو اسمن  أقكؿ: أمٍ    

 .فيك حينئذ مرفكع المحؿّْ  "، ران عمٍ  دو يٍ زى  بً رٍ ضى  فٍ مً  تي بٍ جً عى "

فٍ      دً بلى الجَّ  بي رٍ ي ضى نً بى جى أعٍ "ا بحسب المفظ، فمذلؾ يجكز الرفع في تكابعو، نحك: كاف مجركرن  كا 

لى مفعكل، (4)" بالرفعؽي اذً الحى   بً رٍ ضى  فٍ مً  (5)تي بٍ جى عى " ذكر، نحك: ا إفٍ ا فيبقى الفاعؿ مرفكعن أيضن  وكا 

يجكز ، ك ؛ لككنو مفعكالن مجركر بحسب المفظ منصكب بحسب المحؿّْ  (7)"، فيك حينئذ(6)زيده ك عمرو 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " أؿ"، كىك "الضرب"، عمؿ في " مسمعا". بالشاىد فيو: إعماؿ المصدر المقركف = 

 ك (. ط،)] المصدر[ ساقط مف:  (1)

 .334،333:2؛ كشرح األشمكني 609،608:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (3)

 ] بالرفع[ ساقط مف : ) ب (. (4)

 في ) ك (: أعجبني. (5)

 ا.عمركن  ك (: زيدو ب، ط، في )  (6)

 ] حينئذ[ ساقط مف: ) ك (. (7)
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 ".ده يٍ زى  ؽى ارً السَّ ك رو مٍ عى  بي رٍ ي ضى نً بى جى عٍ أى "، نحك: عمى المحؿّْ  نصب تكابعو إجراءن 

نَّ     نّْ نا: ك ما قمكا   ا، فمراده ما ذكرناير الـز إجماعن غذكرىما لممصدر  اعؿ كالمفعكؿ؛ ألفَّ ما ذكر الفا 

 .(1)زيده  بى رً ضي  فٍ : مف أى " أمزيدو  بً رٍ ضى  فٍ مً  تي بٍ جً عى "ا إلى القائـ مقاـ الفاعؿ، نحك: كيضاؼ أيضن 

 .(2)ؼعند المصنّْ فاعؿ  القائـ مقاـ الفاعؿ قكلو: كيضاؼ إلى الفاعؿ ؛ألفَّ كيمكف إدراجو في    

 يمكف أفٍ  (3)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ھ ے ھ ﴿كقكلو تعالى:     

 : الثبلثمف اإلضافات  يحمؿ عمى كؿّْ 

كـ عمى قراءة بناء الرٌ فارس الأم: غمبت  (4)المصدر إلى فاعمو / ب – 85/ عمى إضافة    

، عمى حذؼ مف بعد غمبيـ،  (5)"، كىـ أم: فارستٍ بى مى غى " :المعمكـ في أم: مف بعد أف غمبكا الرـك

 .*(7)"كـأم لمر  كفى بي مً غٍ يي سى "في:  (6)، بالبناء لممفعكؿ"كفبي مى ييغٍ سى " ،المفعكؿ

 بعد  فٍ مً مف بعد غمبيـ ، أم  ]: الفارس، أمٍ كالمعنى: كىـ كعمى إضافة المصدر إلى المفعكؿ،   

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .337،336:2؛ كشرح األشمكني 74،73:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 .271ؿ ؛ كالمفصٌ 194،193:1ينظر: الكتاب  (2)

، اآلية  (3)  .1سكرة الرـك

 ق (: الفاعؿ. ط، في ) ب، (4)

 ق (: الفارس.ط، في )  (5)

 ] بالبناء لممفعكؿ[ ساقط مف: ) ط (. (6)

(.) أ (: ) افي  (7)  لرـك

  البحر ؛ ك 563:4كىذه القراءة شاذة، قرأ بيا عمي، كأبك سعيد الخذرم، كابف العباس، كابف عمر، كمعاكية بف فرة كالحسف، ينظر: الكشاؼ

 .63:5؛ كمعجـ القراءات القرآنية 157:7المحيط 
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 .(3)ى حذؼ الفاعؿ "سيغمبكف"، أم :لمركـعم(2)[الفارس أمٍ  الركـ ىـ (1)غمب أفٍ 

 بعد غمبيـ، مفٍ   (5)الركـ (4)قائـ مقاـ الفاعؿ، كالمعنى: كىـ أمكعمى إضافة المصدر إلى ال   

فارس سيغمبكف الفارس، عمى حذؼ المفعكؿ عمى قراءة بناء المعمكـ في غمبكا لم مف بعد أفٍ  (6)أم

 .*(7)"تٍ بى مً غي "كقراءة بناء المجيكؿ في "، كفى بي مً غٍ يى سى "

 .“وُ ولُ مُ عْ مَ  وِ يْ مَ عَ  ـُ د  قَ تَ يَ  والَ ”قاؿ:    

( مع الفعؿ كما  فٍ )أى بو مؤكؿ ـ المفعكؿ؛ فؤلنَّ ا عدـ  تقد، كأمَّ الفاعؿ فظاىر (8)ـا عدـ تقدٌ أقكؿ: أمَّ    

ـ فالمصدر ال يتقدٌ  ـ عميو معمكلو،( مع الفعؿ، لو صدر الكبلـ ال يتقدٌ فٍ )أى أشرنا إليو، كىك أم 

 .(10)معمكلو (9)ميوع

 و معمكؿ ضعيؼ يكفيو ا بأنَّ عميو، مستندن  (12)جٌكز تقديـ الظرؼ كشبيو (11)كبعض المتأخريف   
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 في ) ب (: غمبكا. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (. (2)

(3) .)  في ) أ (: ) الرـك

 في ) أ (: أف. (4)

. في ) ب (: (5)  لمرـك

 في ) أ (: أف. (6)

 .157:7؛ البحر المحيط 563:4كىي قراءة الجميكر، ينظر: الكشاؼ  (7)

  ٌ610:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 276ؿ ينظر: المفص. 

 في ) أ (: تقديـ. (8)

 في ) أ (: إليو. (9)

 .101:3؛ كىمع اليكامع 611:1ينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ  (10)

 .406:3ا مف تقدـ معمكلو عميو إذا كاف ظرفا أك شبيو، ينظر: شرح الرضي عمى الكافية ال أرل منعن قاؿ في شرح الكافية: ف مف بينيـ الرضي، (11)

 ق (. ط، ] شبيو[ ساقط مف: ) ب، (12)
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ـ عميو يتقدٌ  حكـ ال يككف لغيره، فيجكز أفٍ  (1)مممحـرفـ و مع األشياء كالمحرَّ الفعؿ، كبأنَّ مف رائحة 

لك كقع  -، كالجميكر يحممكف مثؿ ذلؾ "ؾى بي رٍ ضى  ـى كٍ ي اليى نً بى جى عٍ أى "قاؿ: ي غيره، كأفٍ  (2)ـمع امتناع تقدٌ 

 ـى كٍ اليى  ؾى بي رٍ ي ضى نً بى جى عٍ "أى : ، أمٍ ارن ، كككف المذككر مفسٌ (3)ؿعافعمى إضمار ال -في كبلميـ

 *".(4)ؾى بي رٍ ضى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.في ) أ، ب(:  (1)  لممحـر

 في ) ب، ق، ك (: تقدـ. (2)

 ؿ.) ب، ط (: العامفي  (3)

 ] ضربؾ[ ساقط مف: ) ب (. (4)

  :103،102:3؛ كىمع اليكامع 83،82:4ؿ شرح المفصَّ ينظر.  
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 ] اس

 
  ى

 
 [م  اػ  انف

 .“ؿِ اعِ فَ ال ـُ واسْ ”قاؿ:    

لمف قاـ بو الفعؿ، مع الجرم عميو في الحركات كالسكنات كعدد  ؿى عى فٍ يى أقكؿ: ىك ما اشتؽ مف    

في:  "بً رٍ الضَّ " كاالشتقاؽ، المراد بالفعؿ مأخذ  ألفَّ لتفضيؿ؛ الحركؼ، كال يبطؿ طرده بأفعؿ ا

ة ال لمف قاـ بو الفضؿ بو األفضميٌ  (2)قاـ يفضؿ لمفٍ  / أ – 86/ "أفضؿ" مشتؽ مف ك .(1)بو ارً ضى 

 ،ؼفو المصنّْ مكاف استفادة ىذا المعنى مف لفظ اسـ الفاعؿ لـ يعرٌ إلالذم ىك مأخذ االشتقاؽ، ك 

 .(3)[كا أعمـ بالصكاب] يطكؿ الكتاب كاكتفى بإشارة المفظ عف التصريح؛ لئبٌل 

 وُ مُ َّل غُ  بٌ ارِ ضَ  دٌ يْ نحو: زَ  اؿِ بَ قْ تِ ] واالسْ اؿِ ى الحَ نَ عْ مَ بِ  افَ ا كَ إذَ  وِ مِ عْ فِ  فْ مِ  ؿُ عَ فْ يَ  ؿَ مَ عَ  ؿُ مَ عْ يَ ”قاؿ:    

 .(4)[“زْ جِ يَ  ـْ لَ  سِ مْ : أَ تَ مْ قُ  وْ لَ ا، وَ غدً  وْ أَ  ـَ وْ اليَ  اً عمر 

 رع ؛الشتقاقو منو.مف المضا (5)قكلو عمؿ يفعؿ، أم: عمؿ المبني الفاعؿ أقكؿ:   

ىك  ا كاف، بؿ يعمؿ عمؿ الذم لمفاعؿ أيٌ  (6) المبني ال يعمؿ عمؿ مطمؽ :أمٍ  قكلو: مف فعمو   

  في رفع الفاعؿ، كنصب المفعكؿ "بي رً ضٍ يى "" يعمؿ عمؿ به ارً "ضى فػػ منو  (8)شتؽالفاعؿ م (7)سـأم ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .437:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 84:4ؿ ؛ كشرح المفصٌ 110:1ينظر: الكتاب  (1)

 في ) ط (: قامت. (2)

 ك (.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (.  (4)

 (: لمفاعؿ.، طفي ) ب (5)

 في ) أ(: المبني مطمقا. (6)

 في ) أ (: االسـ. (7)

 في ) أ (: اشتؽ. (8)
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 .(1)في رفع الفاعؿ فقط  "بي ىى ذٍ يى "" يعمؿ عمؿ به اىً ك"ذى 

 يككف حيف بأفٍ  ركط،فعؿ مشعممو عمؿ ي كاالستقباؿ، يعني أفَّ قكلو: إذا كاف بمعنى الحاؿ    

ارع ت بيا كذلؾ لمكازنة المضيأ بالقرينة، أك لـٍ  المتكمـ أتى االستقباؿ، بإرادةالحاؿ ك بمعنى عممو 

قكل عمى العمؿ في  (4)ةالمكازا (3)تقكلفي معنى، (2)هااالستقباؿ لكاز  كأا، فمك كاف بمعنى الحاؿ لفظن 

، أك أريد بو زماف "سمٍ أى  كرو مٍ عى  به ارً ضى  ده يٍ زى " ، نحك: بخبلؼ ما إذا كاف بمعنى الماضيفيعمؿ، 

ضارع معنى، فبل بينو كبيف الم (5)ةال مكازا و حينئذو فإنَّ  ،"يدً بً العى  ؾى الً مى  دو يٍ زى بً  تي رٍ رى "مى مستمر، نحك: 

 (9)مف جية المفظ، كال يكازم ،إالَّ  (8)المضارع حينئذو  (7)و ال يكازمألنَّ  ؛(6)ةيعمؿ لضعؼ المكازا

ز و يجكٌ ، فإنَّ *(11)لمكسائيا ، خبلفن (10)معنى مف جية المعنى، بؿ تجب اإلضافة حينئذو  الماضي إالَّ 

ڳ ڳ  ﴿ا بقكلو تعالى ا، سكاء كاف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ، أك لـ يكف تمسكن عممو مطمقن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .99:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 و.ن(: لكازا بفي )  (2)

 في ) أ، ط(: فيقكل. (3)

 ة.: المكازن(ب في) (4)

 ة.مكازنب (: في )  (5)

 ة.: المكازن(ب في) (6)

 .يكازف(: ب في) (7)

 ] حينئذ[ ساقط مف: ) ب (. (8)

 .يكازف(: ب في) (9)

 [ ساقط مف: ) ط (.معنى حينئذو ] (10)

ا عمى حمزة، كمحمد بف أبي ليمي كغيرىـ عمي بف حمزة بف عبدا األسدم، إماـ في المغة كالنحك كالقراءات، كأحد القراء السبعة، أخذ القراءة عرضن  (11)

؛ 407:2؛ كشذرات الذىب 162:2؛ كبغية الكعاة 474:1ق، ينظر: غاية النياية 189الكتب: الحركؼ، كمعاني القرآف، كالنكادر، ت: لو مف 

 .436:2؛ كمعجـ المؤلفيف 283:4كاألعبلـ 

  ٌ417:3؛ كشرح الرضي عمى الكافية 100:4ؿ ينظر: شرح المفص. 
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 (2)، مع كقكع البسط في الزماف"وً يٍ اعى رى في "ذً  /ب – 86/" عمؿ طه اسً "بى  فإفَّ  (1)﴾ڳ ڱ 

ا من ىى رٍ دً  ارن مٍ ي عى طً عٍ مي  ده يٍ زى "، كبقكليـ: "سً مٍ أى  دان يٍ زى  بي ارً ي الضَّ نً اءى جى "الماضي قبؿ نزكؿ اآلية، كبقكليـ: 

  .(3)"سً مٍ أى 

، فيك بمعنى الحاؿ في الجممة (4)ماضية حاؿو ا" أريد بو حكاية "باسطن  أفٌ الجكاب عف األكؿ: ك    

 سبيؿ الحكاية.كعمى 

 البلـ فيو مكصكؿ  في صكرة االسـ؛ ألفَّ ـ صار فعبلن إذا دخمو البلَّ  اسـ الفاعؿ كعف الثاني: أفَّ    

 اسـ فاعؿ كىك ليس بجممة (5)جممة، كىي ىنا الصمة ال تككف إالَّ ك  ،لو مف صمة دَّ بي كالمكصكؿ الى 

 كأ الحاؿ الحقيقة، سكاء كاف بمعنىفي  : اسـ الفاعؿ في قكة الفعؿ، فيعمؿ لككنو فعبلن فيك أمٍ 

 يدخؿ عميو صكرة البلـ ا لمفظ؛ لئبٌل إلى صكرة االسـ اصبلحن  كهر غيٌ  (6)االستقباؿ أك لـ يكف، لكف

فٍ   لـ يكف لمتعريؼ. كا 

 .(8)ال باسـ الفاعؿ، "امن ىى رٍ دً  يطً عٍ أي ": ر، أمٍ ا منصكب بفعؿ مقدّْ درىمن  (7)أفٌ  عف الثالث:ك    

 .“ةٍ يَ اضِ مَ  اؿٍ حَ  ةُ ايَ كَ حِ  وِ بِ  يدَ رِ ا أُ ذَ إِ  ال  إِ ”قاؿ:    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .18سكرة الكيؼ، مف اآلية  (1)

 في ) ك(: زماف. (2)

 .340،339:2؛ كشرح األشمكني 614:1ؿاإليضاح في شرح المفصٌ ينظر:  (3)

 في ) ط (: ماضيو.  (4)

 ] ىنا[ ساقط مف: ) ك (. (5)

 ] لكف[ ساقط مف: ) ط (. (6)

 [ ساقط مف: ) أ، ب، ق(.]أفٌ  (7)

 .442،441:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (8)
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 (1)إذا أريد بو كقت كزماف، إالَّ  كؿَّ  ال يجكز عمؿ ما ىك بمعنى الماضي: مستثنى مفرغ، أمٍ : أقكؿ

لككنو بمعنى الحاؿ في الجممة،  (2)و يعمؿ حينئذمنو ، فإنَّ  ؿ ماضيةكقت إرادة حكاية حا أم: إالَّ 

ا كاف كاقعن  البسط ك إفٍ  ، فإفٌ (3)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿:كقكلو تعالىعمى سبيؿ الحكاية، ك 

كالذم بمعنى ؿ منزلة الحاؿ كعمؿ في المفعكؿ مكرد الحكاية تنزَّ و لكركده في أنَّ  قبؿ نزكؿ اآلية، إالَّ 

  (4).االحاؿ تحقيقن 

إذا كاف  (5)] كبيف ماماضي، كلـ يرد بو حكاية حاؿ ماضيو،الفرؽ بينو إذا كاف بمعنى ال عمـ أفَّ ا   

السامع عف يخبر  أفٍ  :ؿغرض المتكمـ في األكَّ  ىك أفَّ  ،(6)[ماضية معناه كأريد بو حكاية حاؿو ب

يككف  يخبر عف الكاقع فيو، مع إرادة أفٍ  أفٍ  :كفي الثاني / أ – 87/الماضي فقط ،الكاقع في 

أصحاب  كمب  عف (7)المقصكد إفادة البسط الكاقع و يراه بكاسطة الصيغة، يعنى أفَّ امع كأنَّ السٌ 

صيغة  ألفَّ  ؛و يراه بكاسطة الصيغةامع كأنَّ ، فيككف السٌ هكانقضاءي  وً يبلحظ مضيّْ  أفٍ  ، بدكفالكيؼ

عند البعض، كفي االستقباؿ  ا، كفي الماضي مجازحقيقة في الكاقع في الحاؿ اتفاقن اسـ الفاعؿ 

 . (8)*امجاز اتفاقن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] بو[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. (1)

 ] حينئذ[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 .18سكرة الكيؼ، مف اآلية  (3)

 .615:1ؿشرح المفصٌ  ينظر: : اإليضاح في (4)

 في ) أ(: كبينو. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (6)

 في ) ب (: الكاقعة. (7)

 باالتفاؽ. في ) ط (: (8)

  82:81:5؛ كىمع اليكامع 445،444:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 101:4ينظر: شرح المفصؿ. 
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 ده يٍ زى  "، نحك:(3)يعتمد عمى المبتدأ بأفٍ  ،(2)ا عند نحاة البصرةعممو مشركط أيضن  : كاعمـ أفَّ  (1)قاؿ

أك عمى  "،اك رن مٍ عى  وي مي بلى غي  بي ارً الضَّ  ده يٍ ي زى نً اءى جى "، نحك: (4)، أك عمى مكصكؼا"رن مٍ عى  وي مي بلى غي  به ارً ضى 

، أك "افً دى يٍ الزَّ  ـه ائً قى أى "االستفياـ، نحك: حرؼ  (5)أك عمى ،"وي مي بلى ا غي بن اكً رى  ده يٍ ي زى نً اءى "جى ذم الحاؿ، نحك: 

 (7)يـفإنَّ    (6)األخفش مف البصريةا لمنحاة الككفية ك "، خبلفن افً دى يٍ ـ الزَّ ائً ا قى مى " نحك: عمى حرؼ النفي،

" ، كال "ازيدن  ـه الً عى  به ارً ا ضى ذى ىى "ا، ال يقاؿ: ا كال مصغرن ال يككف مكصكفن  ال يشترطكف االعتماد، كبأفٍ 

 .(8)لو  تولمشابي ر، كليس عممو إالَّ الفعؿ ال يكصؼ، كال يصغٌ  ؛ألفَّ  "ران مٍ عى  به رً يٍ كى ضي  زيده 

                                                            ***** 
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 ] قاؿ[ ساقط مف: ) ب، ق، ك (. (1)

 .في ) ط (: البصرية (2)

 في ) ق (: مبتدأ. (3)

 في ) ط، ك (: المكصكؼ. (4)

 اقط مف: ) ب (.] عمى[ س (5)

 في ) ط، ق، ك (: البصرييف. (6)

 ] فإنيـ[ ساقط مف:) أ، ك (. (7)

 .80،79:5؛ كىمع اليكامع 341،340:2؛ كشرح األشمكني 616،615:2ينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ  (8)



373 
 

                              
 
 ] اس

 
  ى

 
 امل
 
 ف
 
 [ٕل  ؼ

.“وؿِ عُ فْ المِ  ـُ واسْ ”قاؿ: 

مكاف استفادة ىذا المعنى مف لفظ اسـ المفعكؿ كإل يقع عميو الفعؿ. لذات مفمشتؽ كىك  أقكؿ:

.(1)فو بولـ يعرٌ 

.(2)[“ وُ مُ َّل غُ  وبٌ رُ ضْ مَ  دٌ يْ نحو: زَ ]، وِ مِ عْ فِ  فْ ُيْفَعُؿ مِ  ؿَ مَ عَ  ؿَ مَ عْ يَ ”قاؿ: 

و مأخكذ منو، كقكلو: مف فعمو أم: ال يعمؿ ألنَّ  ؛يعمؿ عمؿ المضارع المبني لممفعكؿ أمٍ  أقكؿ:

لممفعكؿ الذم  لممفعكؿ، بؿ يعمؿ عمؿ المضارع المبنيٌ  مطمؽ المضارع المبنيٌ  :(3)أمعمؿ فعمو 

، كىك رفع المفعكؿ؛ لقيامو "بي رى ضٍ يي "، يعمؿ عمؿ "كبه ري ضٍ مى ػ" منو، ؼ (4)اسـ المفعكؿ اشتؽٌ أم ىك 

، كىك "ـي مى عٍ يي "يعمؿ عمؿ  "كـه مي عٍ مى " ، ك"وي مي بلى غي  بي رى ضٍ يي " ك، "وي مي بلى غي  كبه ري ضٍ مى  ده يٍ زى "مقاـ الفاعؿ، نحك: 

 كزيده  ،اقائمن  زيده  ـي مى عٍ يى "  :مقاـ الفاعؿ، كنصب الثاني، نحك / ب – 87/ رفع المفعكؿ األكؿ لقيامو 

يعمؿ  لممفعكؿ، لجاز أفٍ  يعمؿ عمؿ مطمؽ المضارع المبنيٌ  ، كلك جاز أفٍ "اقائمن  وي مي بلى غي  معمكـه 

 ليس كذلؾ."، ك ـي مى عٍ يي "عمؿ  "كبه ري ضٍ مى "

ذا أكعيت ما تمكنا عميؾ، فاعمـ أفَّ      يككف بمعنى مو، مشركط بأفٍ مف فع (ؿي عى فٍ يي )عممو عمؿ  كا 

 ؼ النفي، أك عمى حرؼ االستفياـأك عمى حر  ،يعتمد عمى صاحبو االستقباؿ، كبأفٍ  كأالحاؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .90:5ينظر: ىمع اليكامع  (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (2)

 (. ، ط] فعمو أم[ ساقط مف: ) ب (3)

 ك (: مشتؽ. ط، ب،في )  (4)
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ذا دخمو البلـ يتساكلال يكصؼ كال يصغٌ  بأفٍ ك   لككنو حينئذ فعبلن  نة الثبلثة في عممو؛األزم في ر، كا 

 ا عند الكسائي، كأفَّ لعممو أيضن   الككف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ، ليس بشرط في صكره االسـ، كأفَّ 

تعرضو لبعض الشركط في اسـ ؼ لالمصنّْ ، ك (2)اأيضن  (1)يشترطكف االعتماد لعممو الككفييف ال

المفعكؿ؛ لككنيا في حكـ المتقابميف أك  ض لذلؾ البعض في اسـاستغنى عف التعرّْ  الفاعؿ

 .(3)المتماثميف

                               ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ط(: في عممو. (1)

 في ىامش ) ب (: ككذا األخفش مف البصرييف. (2)

 .345:2؛ شرح األشمكني 91:5؛ كىمع اليكامع 44،43:2التصريح ؛ كشرح 105،104:4ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (3)
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 ف
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 ش
 
 ث

 
ٓ 
 
 [ح

 . “فٌ سَ حَ وَ  يـٌ رِ نحو: كَ ، ةُ يَ ب  شَ المُ  ةُ فَ والص  ”قاؿ:    

، ليدؿ عمى دكاـ قياـ المأخذ بالذات، دكامن  أقكؿ: كىي ما اشتؽٌ     ا ا أك قصديِّ كاقعين ا مف فعؿ الـز

" بو عٍ صى " ك ،"يـو رً كى "، ك "فو سى حى " كماع ،مف فعمو، كليا صيغ متخالفة بحسب السَّ  ؿي عي فٍ عمى يى  غير جارو 

 صيغالماضي، ك  كصيغ الماضي في الداللة عمى الزماف ،كاـعمى الدَّ  يا مترادفة تدؿٌ مٌ ا، ككغيرىك 

 .المضارع لداللة عمى الزمانيف

نفس  (1)ىك يغ عمى دكاـ قياـ المأخذ، بؿ الدكاـالمستمر، ال يدؿ بالصّْ كمثؿ الكاجب كالدائـ ك   

 المأخذ أك مرادفو تأمؿ.

ر تضاء تغيٌ الق " فه اسً حى "، قيؿ: إذا قصد حدكث المأخذ فة لمدكاـع صيغ ىذه الصّْ ضك  كلك   

نَّ ر الداؿ، ك المدلكؿ تغيٌ  في الداللة عمى  باسـ الفاعؿ  / أ – 88/ اليا شبين  ؛ ألفَّ مشبيةن  تٍ يى مٌ ما سي ا 

 .(2)غيرىماخذ بالذات، كفي التثنية كالجمع ك قياـ المأ

 .(3)[“وُ يُ جْ وَ  فٌ سَ ، وحَ وُ بُ سَ حَ  يـٌ رِ كَ  دٌ يْ نحو: زَ ]ا يَ مِ عْ فِ  ؿِ مَ عَ ا كَ يَ مَ مَ عَ ”قاؿ:    

، ك مف البلَّ  إالَّ  قط، إذ ال تؤخذرفع الفاعؿ ف أقكؿ: كىك    كاـ ال يشترط عمميا لداللتيا عمى الدَّ ـز

كجكد جزء منو  ألفَّ  ؛ا لو، ك ال دكاـ لمزمافما يقترف بالزماف يككف الزماف معيارن  ألفَّ  ؛بأحد الزمانيف

 معياره، كىي دالة عمى الدكاـ، فبل يشترط   بو لعدـ دكاـ  ما يقترف  مشركط بفناء آخر، فبل يدـك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] ىك[ ساقط مف: ) ب، ط، ق، ك(. (1)

 .370:2ح التسييؿ، البف مالؾ ؛ كشر 619:1ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 109،108:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

  ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (3)
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 .(1)رصغٌ تكال ال تكصؼ  فٍ كبأى  ،عمميا بأحد الزمانيف، لكف يشترط باالعتماد

( 3)ا، كعمى كبل التقديريف معمكليا أمَّ (2)نياأك مجردة عفة بالبلـ، ا معرَّ ىذه الصفة أمَّ  اعمـ أفَّ    

ا مرفكع، أك مف الستة إمٌ  أك مجرد عنيا، فالمجمكع ستة، ككؿّّ ، (4)مضاؼ أك معرؼ بالبلـ

ست مرفكعات، كست منصكبات، كست  (5)منصكب، أك مجركر فيضرب الستة في الثبلثة، يحصؿ

ـ، كتسعة لممعرفة، بيا اثناف ا، تسعة لمصفة المجردة عف البلَّ مجركرات فالمجمكع ثمانية عشر قسمن 

"، ممتنعاف، كجوو  " ك" الحسفي وً يً جٍ كى  في سى قسـ المجركرات، كىك: "الحى فة بالبلـ مف مف أقساـ المعرٌ 

، كجيوو  في سى ، كىك: حى (6)ا مختمؼ فيوككاحد مف أقساـ المجردة عف البلـ، مف قسـ المجركرات أيضن 

كاألصح جكازه  فيبقى ستة عشر، كما فيو ضمير كاحد لممكصكؼ في الصفة، أك في معمكليا 

عميو، كما فيو ضميراف، حسف لحصكؿ  (9)بدكف الزيادة (8)كىك الربط  المقصكد، (7)أحسف لحصكؿ

 يحصؿ بأحدىما فبل حاجة إلى اآلخرالربط  ألفَّ  ؛كليس بأحسف لكجكد الزائد عمى المقصكد  بطالرٌ 

 المتناع  ضمير فييا،  بيا فبل   رفعت  ، كمتى(10) الرابط  لعدـ  قبيح  أصبلن   فيو  كما ال ضمير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .93،92:5ينظر: ىمع اليكامع  (1)

 في ) أ (: منيا. (2)

 ك (: إما معمكليما.ط، في )  (3)

 مضاؼ.في ) ط (: معرؼ بالبلـ أك  (4)

  ] يحصؿ[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 (.ق ] فيو[ ساقط مف: ) (6)

 في ) ب، ق (: بحصكؿ. (7)

 في ) ط، ك(: الرابط. (8)

 (: زيادة.، طفي ) ب  (9)

 .في ) ق، ك(: الرابط (10)
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الٌ كجد الضمير في معمكليا فأحسف، ك  / ب – 88/تعدد الفاعؿ  فإفٍ  فٍ  ، فقبيحا  نصبت أك  كا 

ترٍ رى جى 
ا كجد في معمكليا أيضن  ىا عف الفاعؿ، فإفٍ خمكٌ  المتناع المكصكؼبيا ففييا ضمير  (1)

الٌ   .(2)يك أحسفف فحسف كليس بأحسف كا 

مفعكؿ، كفي النكرة عمى النصب في المعرفة عمى التشبيو بالة، ك الرفع عمى الفاعميٌ  ثـ اعمـ أفَّ    

 .(4)عمى اإلضافة الجرّْ ، ك (3)التمييز

                                       *****    

 

 ػ

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ت.في) ق (: جرٌ  (1)

 .97،96:5؛ كىمع اليكامع 476،475:2البف مالؾ شرح التسييؿ، ك  ؛111:4 ؿ؛ كشرح المفصَّ 158:4؛ كالمقتضب 199:1ينظر: الكتاب   (2)

 في ) ق، ك(: التميز. (3)

 .119،118:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)
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 ] أ                          
 
 ف
 
 ؼ

 
  م

 
 انر
 
 [ٛم  ض  ف

 .“يؿِ ضِ فْ الت   ؿُ عَ فْ وأَ ”قاؿ: 

خذ يؤ  أفٍ و يمكف ألنَّ  ؛بو وفكلـ يعرٌ  ،عمى غيره (1)لمكصكؼ بزيادةمف فعؿ  ما اشتؽٌ  كىك : أقكؿ   

 .(2)ىذا المعنى مف لفظ أفعؿ التفضيؿ

 .“رِ اىِ ي الظ  فِ  ؿُ مَ عْ يَ  الَ ”قاؿ:    

و يدؿ عمى زيادة بحسب المعنى؛ ألنَّ  (4)ومف فعم ؿي عي فٍ و ال يجرم عمى يى ألنَّ (3)كذلؾ : أقكؿ   

و يدؿ عمى زيادة ، فإنَّ "كرو مٍ عى  فٍ مً  ؿي ضى فٍ أى  ده يٍ زى "في:  ،"ؿي ضى فٍ أى " كالمكصكؼ في الصفة عمى الغير، 

عمى زيادة شخص في الفضؿ عمى  و ال يدؿٌ فإنَّ  "،ؿي ضٌ فى يي " :"، بخبلؼكرو مٍ عى "عمى الفضؿ  في "ده يٍ زى "

عمى فعمو مف جية المعنى، لـ يعمؿ في الظاىر، الذم ىك معمكؿ قكم ال يعمؿ  ا لـ يجرآخر، فممَّ 

ؿ مفضٌ  الشيء(8)لذلؾ (7)بكىك في المعنى بمسبٌ ،(6)لشيءبا اكاف جارين  (5)إذا عامؿ قكم، إالَّ  فيو إالَّ 

 بلن جي رى  تي يٍ أى ا رى مى "، نحك :اىرو يعمؿ حينئذ في الظَّ ا، فإنَّ ؿ عمى نفسو باعتبار غيره منفين باعتبار األكٌ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ب، ق(: بالزيادة. (1)

ف الفعؿ، كال ينصرؼ عف صيغة " أفعؿ"، ينظر: شرح كىك اسـ ؛ لدخكؿ عبلمات األسماء عميو كىك ممتنع مف الصرؼ لمزـك الكصفية ككز   (2)

 .383:2األشمكني 

 في ) ب (: لذلؾ. (3)

 في ) أ (: فعؿ. (4)

 في ) ك (: إذ. (5)

 في ) ط، ك(: لشيء. (6)

 في ) ب، ق، ك (: لمسبب. (7)

 في ) أ (: بذلؾ. (8)
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ب يعتمد، ك بالجرم عمى المسبٌ  و بالجرم عمى شيءو ألنَّ  ؛"دو يٍ زى  فً يٍ ي عى فً  وي نٍ مً  ؿي حٍ الكي  وً نً يٍ عى  يفً  فى سى حٍ أى 

قكل النفي مف دكاخؿ الفعؿ، في (1)حرؼ ا يقع مكقع الفعؿ إذيمكف عممو في الظاىر، كبككنو منفين 

ب عمى االبتداء، أك المسبَّ  عى فً ب بؿ ري و لك لـ يعمؿ في المسبّْ عمى العمؿ فيعمؿ في الظاىر، مع أنَّ 

لكقع الفصؿ بيف العامؿ  (2)بالمبتدأ أعني المسبّْ يحمؿ ضمير ة، ك رفع أفعؿ التفضيؿ عمى الخبريٌ 

 .(3)لككنو مبتدأ ،"الكحؿ"كىك:  ،كىك منو بأجنبي / أ – 89/ كىك أحسف في مثاليا، كبيف معمكلو 

فعاؿ ال مف باب اإل ماضو  (4)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿في قكلو تعالى:   "ىصى حٍ أى "ك   

 :(6)الشاعر، في قكؿ "سى انً كى قى "  (5)نصبك أفعؿ التفضيؿ، 

             ............................. 

 اسى انً كى القى  كؼً يي ا بالسُّ نَّ مً  بى رى ضٍ أى كى                                     

 ، أم: يضرب القكانس بالسيكؼكىك: يضربي  "بى رى أضٍ " بر، مدلكؿ عميو منصكب بفعؿ مقدٌ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] حرؼ[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 في ) ق (: السبب. (2)

 .108،107:5؛ كىمع اليكامع 633،632:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (3)

 .12سكرة الكيؼ، مف اآلية  (4)

 ] كنصب[ ساقط مف: ) ط ، ك(. (5)

 .93البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لعباس بف مرداس، مذككر في ديكانو  (6)

 اسى انً كى القى  كؼً يي ا بالسُّ نَّ مً  بى رى ضٍ أى *** كى  ـي يي نٍ مً  ةً يقى قً حى مٍ ى لً مى حٍ كأى  رَّ كى كتمامو:             أى        

 جمع قكنس، كىي مقدمة الرأس.المغة: قكانس: 

؛ كشرح التصريح  273:2؛ كلساف العرب، مادة: ) ؽ . ف . س(؛ كمغني المبيب 141:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 294كىك مف شكاىد: المفصؿ 

 .10:7؛ كخزانة األدب 344:1؛ كاألشباه كالنظائر 519:1

 ".بى رى ضٍ التفضيؿ " أى الشاىد فيو: " القكانسا"، فقد نصبو بفعؿ محذكؼ مقدر، ال باسـ 
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 .“ وهُ بُ أَ  وُ نْ مِ  ؿَ ضَ فْ أَ  ؿٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ  :اؿُ قَ  يُ َّل فَ ”قاؿ: 

ا مَّ ة، أعمى الفاعميَّ  "كهي بي أى "يرفع ، ك (2)صفة الرجؿ (1)"ؿى ضى فٍ يككف "أى  " عمى أفٍ ؿى ضى فٍ أى "جر ب أقكؿ: أمٍ    

 لضمير المبتدأ فبل مقاؿ ا متحمبلن مقدمن  ،" عمى الخبريةؿي ضى فٍ أى "عمى االبتدائية، كرفع  "كهي بي أى "إذا رفع 

 .* (3)في جكازه

 .“فْ مِ  عَ مَ  يرُ كِ نْ الت   ـُ زِ مْ يَ وَ ”قاؿ:    

 :(4)ثبلث ؿ عميو، كلبيانو طرؽلو مف مفضّْ  دَّ بي و الى أقكؿ: كذلؾ ألنَّ    

 ".كرو مٍ عى  فٍ مً  ؿي ضى فٍ أى  ده يٍ "زى نحك:  (،فٍ مً ) (6): كممة (5)أحدىا   

 ".ـً كٍ القى  ؿي ضى فٍ أى  ده يٍ زى "، نحك: (اإلضافة: )كالثانية   

 " .ؿي ضى فٍ األى  ده يٍ زى ": (7)، كقكلؾ(الـ العيد: )كالثالثة   

لـ يحتج إلى  ىفبإحداحصؿ البياف  فإذا، "كرو مٍ "عى  كؿ عميو، بالبلـ إلى المعيكد المفضٌ مشيرا    

ر ر، إذ ال يتصكٌ ال يستعمؿ مع اإلضافة كالبلـ فميزمو التنكي (فٍ )مً فإذا استعمؿ مع  ،(8)فيٍ ريى خٍ األي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ق (.ط، ] أفضؿ[ ساقط مف: )  (1)

 كساقط مف: ) ط (. رجؿ. في ) ب، ق (: (2)

 في ) ق (: لجكازه. (3)

  ٌ141،140:4ؿ  ينظر: شرح المفص. 

 .[ ساقط مف: ) أ، ب، ك(ثبلث]  (4)

 في )ب(: أحدييا.  (5)

 ] كممة[  ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (6)

 في ) ك (: نحك. (7)

 في ) ب(: اآلخريف. (8)



381 
 

 :(2)الشاعر (1)قكؿفي  ،"فٍ مً " ك امال يستعمؿ معي ضافة، كىك حينئذو بالبلـ أك اإل تعريفو إالَّ 

 ى صن حى  ـٍ يي نٍ مً  رً ثى كٍ باألى  تى سٍ لى كى            

                             ............................... 

 :المعنىك ، "ـٍ يً نً يٍ بى  فٍ مً  اعي جى الشُّ  ؿي طى البى  تى نٍ أى ": التي في قكليـػ ؿ عميو، بؿ ىي كليست لبياف المفضٌ    

، مف بيف القكـ الفبلني، فسمب األكثرية بالنسبة إلى  مثبل "زيد"كلست باألكثر مف جية الحصى مف 

ؿ عميو الداخمة عميو ليست لبياف المفضٌ  (فٍ فمً )عميو ؿ ى القكـ، فالقكـ ليس بمفضٌ ال بالنسبة إل "زيد"

 .(3)التأمؿً  حؽَّ  تأمؿٍ 

 .(4)[“اؿِ جَ الر   ؿُ ضَ فْ أَ  دٌ يْ وزَ  ،ؿُ ضَ فْ األَ  دٌ يْ نحو: زَ ]، ةِ افَ ضَ اإل  وِ أَ  ـِ الّل  بِ  يؼُ رِ عْ الت  فَ  وُ تْ قَ ارَ ا فَ ذَ إِ فَ ”قاؿ:    

ال  (فٍ مً )مع إذا لـ يستعمؿ  أفعؿ التفضيؿ أم عف،(فٍ مً )إذا فارقت كممة / ب – 89/ أم: أقكؿ   

،ا كال تقديرن لفظن  "  اؿً جى الرّْ  ؿي ضى فٍ أى ده يٍ ، كزى ؿي ضى فٍ األى  ده يٍ زى نحك: " ا، فالتعريؼ بالبلـ أك اإلضافة الـز

 ثة، ككبل الطريقيف  الطريقتيف بعد انتفاء الطريؽ الثال (5)ىاتيف ؿ عميو بإحدلليحصؿ بياف المفضٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ، ب، ق، ك(: قكلو. (1)

 .189كىك لؤلعشى، مذككر في ديكانو (، البيت مف البحر: ) المنسرح (2)

 رة لمكاثً زَّ ما العً نٌ ى*** كا ً صن حى  ـٍ يي نٍ مً  رً ثى كٍ باألى  تى سٍ لى كى                     كتمامو:

 الكثير العدد.ة: الغمبة. الكاثر: المغة: الحصى: العدد كاألنصار. العزٌ 

  386:2؛ كشرح األشمكني 100:2؛ كشرح التصريح 228:2؛ كمغني المبيب 160:2ؿ ؛ كشرح المفصَّ 185:1كىك مف شكاىد: الخصائص 

 .185:1كخزانة األدب 

 ( فيو ليست تفضيمية، بؿ لمتبعيض.فٍ ف ) مً "، حيث إالشاىد فيو: " باألكثر منيـ

 .424،423:2ؿ، البف مالؾ ؛ كشرح التسيي139:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (4)

 ]ىاتيف[ ساقط مف: ) أ (. (5)
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قكؿ ك  ،"ا أكبر "، كقكليـ: (1)﴾ں ں ڻ ڻ  ﴿قكلو تعالى :  ال يردٌ ك  لمتعريؼ، مكجب
         :(2)الشاعر

 انى لى  ىنى بى  اءى مى ؾ السَّ مى م سى ذً الٌ  فَّ إً                  

 ؿي كى طٍ كأى  و أعزُّ مي ائً عى ا دى بيتن                                 

كدعائمو ) (،كىك أكبر مف كؿ شيء) (،أخفى مف السرك  (3)رة، كالمعنى: )كيعمـ السرمقدٌ  (فٍ مً )ألف 

 .(أعز ك أطكؿ مف دعائـ كؿ بيت

ذا أكعى سمعؾ ما تي     تعريفو بالبلـ أك اه، ك ( إيَّ فٍ مً )في استمزاـ مفارقة  عميؾ، فاعمـ أفَّ  ميكا 

ؿه جي رى  ؿي ضى فٍ أى  ده يٍ زى نحك: "، يضاؼ إلى النكرة و يجكز أفٍ ألنَّ ؛ انظرن اإلضافة 
فيبقى عمى نكارتو  ،"(4)

بإعادة  “فالتعريؼ بالبلـ أك باإلضافة ”:(5)ؿو قاؿ في المفصٌ ألنَّ  ؛التكجيو برفع اإلضافة ال ينيضك 

التعريؼ  (8)بالتعريؼ معنى يشمؿ (7)يقاؿ: أراد غاية ما أمكف في تكجييو أفٍ ك ، (6)الجار
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .6سكرة طو، مف اآلية  (1)

 .155:2كىك لمفرزدؽ، مذككر في ديكانو (، البيت مف البحر: ) الكامؿ (2)

 المغة: سمؾ: رفع.

؛ كخزانة األدب 388:2؛ كشرح األشمكني 50:6؛ كلساف العرب، مادة: ) ؾ . ب . ر(؛ كاألشباه كالنظائر 131:4ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصَّ 

539:6. 

 كأطكؿ"، حيث حذؼ المفضكؿ. الشاىد فيو: " أعزٌ 

 (.، ق، ك] السر[ ساقط مف: ) ط  (3)

 في ) ب، ق (: رجاؿ. (4)

 .ب، ط، ق(: مفصموفي )  (5)

 .132،131:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 289ؿ ينظر: المفصٌ  (6)

 في ) ك (: يريد. (7)

 في ) ب (: شمؿ. (8)
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 األغمب، كما ىك دأبو في ىذه  األمر عمى األعْـّ  شأف عمكـ المجاز، أك بنيىك خصيص كما  كالت

 إلى االختصار.( 1) منوسالة، ميبلن الرٌ 

 .(2)[“عُ مْ الجَ و  افُ نَ واالثْ  اثُ اإلنَ و  ورُ كُ الذ   يوِ ى فِ وَ تَ اسْ ]ا رً كّ نَ مُ  اـَ دَ  امَ وَ ”قاؿ:    

فذكر البلـز  (فٍ مً )الجمع، كقت استعمالو مع ، كاالثناف ك (3)المؤنثيستكم فيو المذكر ك  أمٍ  أقكؿ:   

ىك طريؽ الكناية لبلـز عمى ما مع جكاز إرادة ا ،(فٍ مً )أراد الممزكـ كىك االستعماؿ مع كىك التنكير ك 

 ده نٍ ىً ك " "كرو مٍ عى  فٍ مً  ؿي ضى فٍ أى  كفى دي يٍ الزَّ " ك "كرو مٍ عى  فٍ مً  ؿي ضى فٍ أى  افً دى يٍ الزَّ ك " ،"كرو مٍ عى  فٍ مً  ؿي ضى فٍ أى  ده يٍ زى "يقاؿ: ك 

األفراد في "، بمفظ دو عٍ دى  فٍ مً  ؿي مى جٍ أى  اتي دى نٍ "اليً  ك/ أ – 90/"  دو عٍ دى  فٍ مً  ؿي مى جٍ أى  افً دى نٍ "، ك "اليً دو عٍ دى  فٍ مً  ؿي مى جٍ أى 

 كذلؾ ألمريف: الكؿّْ 

ال يتصرؼ صيغة التعجب ال و يشبو صيغة التعجب في الكزف كالمبالغة، فكما أنَّ أحدىما:    

 صرؼ ىذا.يت

العبلمة بينيما  ؿً لمزكميا لو عند مفارقتو البلـ كاإلضافة، فتخمُّ  ،منو كجزءو  (فٍ مً )كممة  اآلخر: أفَّ ك    

 .كلحائياؿ الفاصؿ بيف العصا كتخمُّ 

لحاقيا عمييا، أم     عبلمة الشيء مف الشيء، فيمـز لفظ المفرد المذكر، مع فراد إ (فٍ مً )عمى كممة كا 

 .*(4)تكارد عكارض التثنية كغيرىا عمى المكصكؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق، ك(.ط، ] منو[ ساقط مف: ) ب،  (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (2)

 ق (: الذككر كاإلناث. ط،في ) ب، (3)

 ] عمى المكصكؼ[ ساقط مف: ) ب(. (4)

  َّ111:110:5؛ كىمع اليكامع 421،420:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 129،128ؿ ينظر: شرح المفص. 
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 .“عَ مَ وجُ  ني  وثُ  ثَ ن  ، أُ ـِ الّل  بِ  ؼَ ر  ا عُ ذَ إِ فَ ”قاؿ: 

    "  افً يى مى ضٍ في الٍ  افً دى نٍ " ك"اليً ىمى ضٍ الفي  ده نٍ ىً ك" ،"كفى مي ضى فٍ األى  كفى دي يٍ الزَّ "، ك"فً بلى ضى األفٍ  افً دى يٍ الزَّ " :نحك أقكؿ:   

 البلـ، كضعؼ مشابية فعؿ ة اسميتو بدخكؿذلؾ لقكٌ "؛ ك (1)كالفكاضؿ ؿي ضى في ك الٍ  تي ايى مى ضٍ الفي  اتي دى نٍ "اليً  ك

 ﴿:تعالىقاؿ ا ، المانعة عف التصرؼ بعكارض التثنية كغيرىا ،(فٍ مً )كمفارقتو كممة  التعجب

 *. (2)﴾ڳ ڳ

 .“افِ رَ مْ األَ  يوِ فِ  اغَ سَ  يؼَ ضِ ا أُ ذَ وا ِ ”قاؿ:    

، المطابقةاألمراف:  (3)ة مكصكفو عمى المضاؼ إليو، ساغ فيوم إذا أضيؼ كقصد زيادأى  أقكؿ:   

 .كعدـ المطابقة

في ذكر مف با عدـ المطابقة فممشابيتو بالذم أمَّ ـ، ؼ بالبٌل ما ذكر في المعرٌ ا المطابقة فمأمَّ    

ذا أضيؼ كلـ يقصد زيادة ا، ك ؿ عميو صريحن المفضَّ   ضاؼ إليو، بؿ قصد زيادتوعمى الممكصكفو ا 

ذاا، ك مطمقن   صي اقً نحك: "النَّ ، ؿ عميو، كجبت المطابقةأضيؼ لمجرد التكضيح ال لبياف المفضٌ  (4)ا 

   ( 6)األشج أم: الناقص ك ، "افى كى رٍ ي مى نً  بى الى دى عٍ أى  (5)جُّ شى األى ك 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.] الفكاضؿ[ ساقط مف: )أ، ب، ق  (1)

 .99سكرة الكيؼ، مف اآلية  (2)

   129:4ينظر: شرح المفصؿ. 

 مف: ) ب (.] فيو[ ساقط  (3)

 (. ، ط] إذا[ ساقط مف: ) ب (4)

: عمر بف عبد العزيز؛ لشجة كانت برأسو مف الناقص: كىك يزيد بف الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف، كلقب بذلؾ؛ ألنو نقص أرزاؽ الجند. كاألشجٌ  (5)

  .159:2ؿ ضرب دابة، كىذا مثاؿ لما ال تفضيؿ فيو، ينظر: شرح المفصَّ 

 .386:2ينظر: شرح األشمكني  (6)
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عادؿ غيرىما أك / ب – 90/ بني مركاف الكائنات في بني مركاف أعدؿ مف العادليف، سكاء كاف في

 ؾ بتعدد األكضاع في ىذيف االسميفما أضيؼ لمجرد التكضيح؛ لجكاز االشترابؿ إنَّ لـ يكف، 

أفضؿ المبلئكة كالثقميف، فإضافتو  مف قريشمحمد الناشئ  :أمٍ  ،"شو يٍ رى قي  ؿي ضى فٍ أى  ده مٌ حى مي "ككقكلنا: 

نٌ ك  ،ؾ في االسـ العزيز بتعدد األكضاعلبلشترا لمتكضيح بسبب سمية االالمطابقة حينئذ لقكة  تكجبما ا 

 .(1)اؿ عميو صريحن في ذكر المفضٌ  مشابية بالذم بمفٍ ال كعدـ اإلضافة

                                                    ***** 
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 .387:2؛ كشرح األشمكني 131،130ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (1)
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 ] ت

 
 األ   اب

 
 ف
 
 ال  ؼ

 
 ل  : ػ

 
 ي

 
 اذ
 
ّ  

 
 أ  ، ٔ

 
 ص
 
ُ 

 
 اف
 
ّ ] 

، نحو: اؿِ بَ قْ تِ االسْ  افَ رْ ، و حَ بَ رَ ضَ  دْ نحو: قَ  ]دْ قَ  وُ مَ خُ دْ يَ  فْ أَ  ح  ا صَ مَ  ىوَ : وَ باب الفعؿ”قاؿ:    

، تُ بْ رَ ير المرفوع، نحو: ضَ مِ ضَ  وِ بِ  ؿَ صَ ، واتّ بْ رِ ضْ يَ  ـْ ، نحو: لَ ازـُ وَ الجَ ، و بُ رِ ضْ يَ  ؼَ وْ سَ و  بُ رِ ضْ يَ سَ 

 .(1)[“ تْ بَ رَ نحو: ضَ ، ةُ نَ اكِ السّ  يثِ نِ أْ الت   اءُ تَ وَ 

(، كالجكاـز عمييا   سكؼ)السيف ك ا االستقباؿ، أم: حرفى ك  ،(دٍ قى )دخكؿ كممة جاز  أقكؿ: أمٍ    

المستكف  ألفَّ  ؛البارز (2)يتصؿ بو الضمير المرفكع أمكف أفٍ  :أمٍ  ،كاتصؿ بو الضمير المرفكع

غكم، صاؿ المٌ االتٌ  صاؿ،و أراد باالتٌ يا، فكأنَّ فعاؿ كمّْ الظركؼ، كأسماء األيشمؿ األفعاؿ، كالصفات، ك 

 ده يٍ زى  ":، في" بى رى ضى " باتصاؿ شيء  بي ذّْ كى يي  الحسيّْ  ارز؛ ألفَّ عمى الب و بحسب المغة ال يطمؽ إالَّ فإنَّ 

 .نحكماصطبلح  (4)صاؿ في مثموبؿ القكؿ باالتٌ  (3)"بي رً ضٍ يى 

المتحركة مف خكاص االسـ،  بالساكنة ألفَّ د كتاء التأنيث الساكنة لتدؿ عمى تأنيث الفاعؿ، كقيٌ    

ا"؛ عارض بسبب تى بى رى الفعؿ كخفة االسـ كتحركيا في مثؿ: "ضى  (5)كلـ يعكس األمر لمتعادؿ، لثقؿ

 ا".اتى عى ا"، كلـ يقؿ: "دى تى عى المحذكؼ، في مثؿ:  "دى  (6)األلؼ دً عى األلؼ، كلذا لـ يي 

 أك لتقميؿ الفعؿ لتقريب الماضي مف الحاؿ،  (دٍ )قى  ثـ السبب في اختصاص ىؤالء بالفعؿ؛ ىك أفَّ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك(. (1)

 مف: ) ط(] المرفكع[ ساقط  (2)

 في ) ق (: ضرب. (3)

 ] في مثمو[ ساقط مف: ) أ (. (4)

 ] لثقؿ[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 ك (.ط،  ] األلؼ[ ساقط مف: ) ق،  (6)
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يما نَّ أ ىك ،كفي اختصاص حرفي االستقباؿ، (2)في الفعؿ إالَّ  (1)تعقبلفالمستقبؿ، ك ىذاف ال يي  في

في الفعؿ، كفي  ال يتعقؿ إالَّ  اكذا أيضن  ،االستقباؿلتخصيص المشترؾ بيف الحاؿ كاالستقباؿ ب

 ؛بأقكل كبركزه أقكل فبل يتصؿ إالَّ  و التصالونَّ أ / أ – 91/  ىكصاؿ الضمير المرفكع البارز، اتٌ 

 ألفَّ  ؛الكاكيف" إلى اجتماع األلفيف ك كفى بي ارً ضى "ك "افً بى ارً ضى "يؤدم في مثؿ:  اتصالو بغير الفعؿ كألفَّ 

مف  دَّ بي "، فبلى يفى بً ارً ضى ك  فً يٍ بى ارً ضى  تي يٍ أى رى "، نحك: ا بالعكامؿملتغيرىب اعر الكاك حرفا إىذيف أم: األلؼ ك 

 .(3)ألؼ ك كاك آخريف

 المداللة عمى ككف المستكف جمعن  مدّْ م، حرؼ ل(4)﴾ ی ی ﴿مثؿ قكلو تعالى: في  (الكاك )ك   

 ".كايي مى  ـي كٍ ا قى يى "، ك "كايي صى  ـي كٍ ا قى يى ": يقاؿ فٍ لكجب أى  ك إالَّ 

أفراد ذم  (6)أف كبل مف الخكاص المذككرة ،غير شاممة لجميع (5)اعمـف احطت ىذا عممن أإذا    

نحك: و خاصو شاممة  لجميع أفراد الفعؿ، المرفكع البارز، فإنَّ  (7)الضمير سكل اتصاؿ ،الخاصة

"كابي رى ضى "، ك"ابى رى ضى "
  ."يبً رى اضٍ ك" "كفى بي رً ضٍ يى ، ك"(8)

دخؿ األمر، كالسيف كسكؼ ال يدخبلف غير المضارع، كتاء التأنيث الساكنة فبل ي )قد(ا كأمَّ    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ك (: يعقبلف. (1)

 .8،7:2ؿ اإليضاح في شرح المفصٌ ينظر:  (2)

 .205،204:4ؿ شرح المفصَّ  (3)

 .110سكرة البقرة، مف اآلية  (4)

 في ) أ (: اعمـ. (5)

 في ) ق (: بجميع. (6)

 ] الضمير[ ساقط مف: ) أ، ق(. (7)

 ق، ك (.ط،  [ ساقط مف: ) ضربكا] (8)
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الشتمالو عمى التعريؼ  لكفٌ  ،بعض الجكاـز ال يدخؿ غير المضارعال تدخؿ غير الماضي، ك 

ارض المفارقة بحيث يستقيـ طرده ظـ تعريؼ مف العك تمنعكس، كقد ينخاصة شاممة مٌطرد ك 

 أفَّ فيك يصدؽ عميو المحدكد، ك  (3)مفارقةالعكارض ال (2)حدما كجد فيو أ كؿَّ  بمعنى أفَّ ، (1)عكسوك 

 .(5)العكارض (4)المحدكد ال يخمكا عف أحد

 ي  نِ بْ ي، والمَ دِ عَ تَ المُ  رِ يْ ي، وغَ دِ عَ تَ ، والمُ يِ يْ ، والن  رِ مْ واألَ  ]،عارِ ضَ ي، والمُ اضِ : المَ وُ افُ نَ صْ وأَ ”قاؿ:    

 َّل عْ فِ ، وَ ـ  الذ  ، وَ حِ دْ  المَ َّل عْ ، فِ ةِ بَ ارَ قَ المُ  اؿِ عَ فْ أَ ، وَ ةِ صَ اقِ الن   اؿِ عَ فْ األَ ، وَ وبِ مُ القُ  اؿِ عَ فْ أَ ، وَ وؿِ عُ فْ مَ مْ لِ 

 .(6)[“بِ ج  عَ الت  

ف، كالمضارع لككنو مأخذ الزكائد كلككنو أسبؽ باعتبار الزماـ الماضي لتجرده عف قدٌ  أقكؿ:   

 ا برأسوكجعؿ المبني لممفعكؿ صنفن  عممو، (7)كثرة كجكدا، أك لـ المتعدم لككنو كجكدين قدَّ األمر، ك 

األفعاؿ  رى كأحكالو، كأخَّ  / ب – 91/ ليبحث عف كيفيتو مكلو، ا عف األصؿ، مع تغير معرن لككنو مغيٌ 

خر األفعاؿ المقاربة عف أفعاؿ الناقصة لككنيا أنقص في ، كأيفَّ القمكب لنقصانً  قصة عف أفعاؿالنا

 باب المدح عمى   ـا، كقدَّ مضارعن  يككف   الناقصة، الختصاص خبرىا بأفٍ   مف االفعاؿ (8)صرؼالتٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ق (: يستقيـ مراده. (1)

 في ) ط، ك (: إحدل. (2)

 في ) ق (: الفارقة. (3)

 ك (: إحدل.ط، في )  (4)

 .206،205:4ؿ المفصَّ ينظر: شرح  (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (6)

 ] كجكد[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. (7)

 في ) ط (: التعريؼ. (8)
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إليرادىا عمى  (1)في لفظ المضارع كترؾ العطؼ ،مف ذلؾا، فيك أكثر لو فرعن  ألفَّ  ؛عجبباب التَّ 

 .(2)نمط التقدير

                                              ***** 
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 ] في لفظ المضارع[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (1)

 في ) ط، ك(: التعديد. (2)
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 ] انف                                          
 
 ؼ

 
  م

 
 ٙ [اض  امل

 .ؿ مف األصناؼ الماضيأم الصنؼ األكٌ  “ياضِ المَ ”قاؿ:    

 .“ بَ رَ نحو: ضَ  ؾَ زمانِ  ؿَ بْ قَ  افٍ مَ ي زَ فِ  ثٍ دَ ى حَ مَ عَ  ؿ  دُ ي يَ ذِ ال   وَ ىُ وَ ”قاؿ:    

ؼ مؾ، سكاء تضيٌ قبؿ تكمٌ  :زمانؾ، أمٍ  بييئتو عمى زماف قبؿ: بمادتو عمى حدث، ك أمٍ  :(1)أقكؿ   

 ده يٍ زى  "نحك:بعارض،  (3)زماف  عمى خرج ما دؿَّ ف داللة بالكضع، (2)ؼيضيـ أك لـ زماف المتكمٌ إلى 

(، كلـ يتعرض ىسى عى )، ك(ـى عٍ نً  )نحك: (4)تجرد بعارضبالكضع، ك  دخؿ ما دؿٌ "، ك سو مٍ ك أى رو مٍ عى  به ارً ضى 

المطمؽ إلى الكامؿ كىك الداللة بالكضع، كيجكز تخصيص ا عمى انصراؼ اعتمادن لقيد الكضع 

يتكىـ  لئبلَّ قبؿ زمانؾ؛  اف الماضي بدؿ في زمافو في الزم :ؿٍ قي يى  ـٍ ؼ، كلى التعريؼ بالماضي المتصرٌ 

 .(5)تعريؼ الشيء بنفسو

 .“وىو مبني عمى الفتح”قاؿ:    

 ـزالبلَّ  السككف أصؿ في البناء (6)الحركة، مع أفَّ ا ؿ في األفعاؿ، كأمَّ و األصا البناء؛ فؤلنَّ أمَّ أقكؿ:   

 .(7)خفةمٍ ا الفتح فمً و، كأمَّ حقّْ ا عمى ذلؾ الشبو تكفيرن  لو أدنى مشابية باالسـ، فيبنى عمى الحركة فؤلفَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ق، ك(.ط، ] أقكؿ[ ساقط مف: )  (1)

 ؼ.ك (: يتضيٌ ط، في )  (2)

 ] عمى زماف[ ساقط مف: ) ق(. (3)

 في ) ق (: لعارض. (4)

 .16:15:1؛ كشرح األشمكني 15:1؛ كىمع اليكامع 24،23:1؛ شرح التسييؿ، البف مالؾ 207:4ؿينظر: شرح المفصَّ  (5)

 ] أف[ ساقط مف: ) ق ( (6)

 .8،7:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 316،315ينظر: أسرار العربية  (7)
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  .(1)[“وِ م  ضَ  وْ أَ  وِ ونِ كُ سُ  بُ وجَ ا يُ مَ  وِ يْ مَ عَ  ] َض عرَ ا إذَ  إال  ”قاؿ:  

أم  رضتعي كقت أفٍ  ، إالَّ كزمافو  (3)كقت الفتح كؿَّ  (2)مبني عمى :مستثنى مفرغ، أمٍ  أقكؿ:   

، كاألصؿ: "ىمى رى "،ك  "ازى "غ، نحك: ا السككف فباإلعبلؿأمَّ  و،مُّ أك ضى  وي عميو ما يكجب سككنى  (4)يعرض

البارز، المرفكع المتحرؾ  (5)الضمير صاؿباتٌ  / أ – 92/  ا،قمبت الكاك كالياء، ألفن  ،يى مى رى ك  كى زى غى 

نَّ  ،"تي بى رى ضى "نحك:  ربع  فيما ىك الحركات األ (7) يتكالىلئبٌل  ىذا االتصاؿ سككنو  (6)ما أكجبكا 

 فعؿ كبيف فاعمو الذم ىك كجزء منو.ؿ الحركة بيف ال يتخمٌ لئبٌل الكاحدة، ك  (8)كالكممة

؛ "اكى ضي رى "كالضـ في مثؿ: محذكؼ،  "اكى زى غى " في مثؿ: (9)المضمكمةفممناسبة الكاك،  ا الضـٌ مَّ كأى    

 .(10)إلى الضمة، أك انقبلب الكاك ياء يمـز الخركج مف الكسرة لئبٌل 

                                           ***** 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 ] عمى[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 في ) ق (: أكقات. (3)

 ) أ (. ] أم يعرض[ ساقط مف: (4)

 ق (.ط،] الضمير[ ساقط مف: ) أ،  (5)

 في ) ق، ك (: كجب. (6)

 في ) ق (: يتكىـ إلى. (7)

 في ) ق (: كممة. (8)

(9) .  في ) ق (: المضمـك

 .23:1؛ كشرح األشمكني 209،208:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (10)
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 ]انف                                
 
 ؼ

 
  م

 
 امل

 
 اس  ض

 
 [ع

 ؿُ عَ فْ وأَ  ؿُ عَ فْ وتَ  ؿُ عَ فْ نحو: يَ ، عِ بَ رْ ]األَ دِ ائِ وَ ى الز  دَ حْ إِ  هِ رِ دْ ي صَ فِ  بَ قَ تَ ا اعْ مَ  وَ ىُ وَ  عَ ارِ ضَ والمَ ”قاؿ:    
 .(1)[“ؿُ عَ فْ ونَ 

  مف كاحد، كأالَّ يكجد في أكؿ المضارع أكثر  الَّ االعتقاب في الزكائد األربعة، أ كمعنى: أقكؿ   

 كتاء ،ىي عبلمة المتكمـ كحده  التي (اليمزة) (2)الزكائد األربع جميعيا، كىي أمالمضارع عف يخمك 

نَّ  الغيبة في المؤنث، كياء الغيبة، كنكف المتكمـالخطاب ك  دل حما احتيج فيو إلى إمع الغير، كا 

 ز بو عف الماضي.؛ ليتميٌ (3)األربع الزكائد

 فَّ أل ؛نت ىؤالء لمزيادةفأخذه، كتعيٌ  (4)كلـ يعكس لسبؽ الماضي باعتبار الزماف كالتجرد السابؽ   

اليمزة بدؿ مف األلؼ  كبعضيا بدؿ منيا كاليمزة كالتاء، فإفَّ  ،(5)الياءبعضيا مف حركؼ الميف كىك 

أم حركؼ ػػػ كىي النكف، كىي  (6)ؼ الميف في سيكلة المفظك كالتاء بدؿ مف الكاك، كبعضيا يشبو حر 

بأبعاضيا ،أعني الحركات  ا بأنفسيا أك مَّ ،إبتمفظ ا يتمفظ في الكبلـ، إذ كؿ م (7)كثيرة الدكرػػػ الميف 

 .(9)بالزيادةىا أليؽ بأبعاضيا فيي لكثرة دكر ك بأنفسيا ك  (8)الثبلث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (1)

 .9،8:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ   (2)

 ، ك(.] األربع[ ساقط مف: ) أ، ق (3)

 ك (: سابؽ.ط، في )  (4)

 ] كىك الياء[ ساقط مف: ) ط(. (5)

 ق، ك (: التمفظ.ط، في )  (6)

 ك (: الدكراف.ط، في )  (7)

 ] الثبلث[ ساقط مف: ) أ، ق، ك[. (8)

 .80:1ينظر: المباب   (9)
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  ك، باألخؼ ر ثصؿ، كاليمزة ألؼ في األصؿ فاستؤ أ المتكمـ ألفٌ  ؛ت اليمزة بالمتكمـ كحدهخصٌ ك 

 أك تذكيرا التاء بالخطاب   كخص  ،باألقكل  ثر األقكلفاستؤ  كـ أقكل كاليمزة أيضا أقكل، المت ألفٌ 

ؿ مى "، كحي ؿى كىجً " :(1)مثؿ في مضارع الكاكاتيجتمع  بدؿ مف الكاك؛ لئبٌل يا تأنيثا؛ ألنٌ / ب – 92/ 

 .(2)الباقي عميو

بداؿ الكاك تاء كثير في كبلميـك     "، كالكاك اهو جى كً ": أصمو ،"جاهتٌ "اك ، "اثو رى كً "،أصمو : "اثو رى تي  "ك، ا 

 .اىاإيَّ ه إعطاؤ ، فناسب (3)ي إليو كبلـ المتكمـالمخاطب ينتيمنتيى المخارج، ك  فم

دائر بيف المتكمـ كالمخاطب،  (4)رهكالغائب ذك لككنيا مف كسط المخارج ، كخص الياء بالغيبة؛

لغائبيف، كالتباسيما بالخطاب بالغائب كايمتبساف  إلى التاء في الغائبة كالغائبتيف؛ لئبٌل  (5)ؿالعدك ك 

 لعدـ االلتباس إذ جمع المذكر بالكاك، ك ال كاك ىنا. ، كلـ يعدؿ عنيا في جمع المؤنث؛(6)أسيؿ

بناء  ،(8)﴾ڃ چ چ  ﴿: (7)كقكلو تعالى -تعالى -زيادة الياء فيما يسند إلى أسماء اك    

 و ليس فيو عبلمة التأنيث، كليس بصيغة نى أنَّ مذكر غائب، بمع (10)اسـ مف أسمائو كؿَّ  (9)عمى أفَّ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] مثؿ[ ساقط مف: ) ق (. (1)

 .210:4ؿ المفصَّ ينظر: شرح  (2)

 ] المتكمـ[ ساقط مف: ) ط (. (3)

 ] ذكره[ ساقط مف: )  ك (. (4)

 في ىامش ) ب، ك(: أم في الياء. (5)

 .في ) ق(: أكلى (6)

 ] تعالى[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. (7)

 .20سكرة غافر، مف اآلية  (8)

 ق (.أ، ] أف[ ساقط مف: )  (9)

 في ) ط (: أسماء ا تعالى. (10)
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فٍ  ،كمـ كالخطابما ليس بصيغة التٌ  عني بالغائب إالَّ كال ن ،كالخطاب المتكمـ ذاتو تعالى كاف  كا 

ر الغائب بما ال يرل سَّ يا مف صفات األجساـ، ىذا إذا في ألنَّ  ؛متعاليا عف الذككرة كاألنكثة كالغيبة

ا بحجاب جسماني، أك ر بما ال يرل مطمقن سّْ ا إذا في أمَّ جاب جسماني كما في كراء الجدار، ك بح

ا، ر بما ال يرل مطمقن سّْ إذا في  مجرد عدـ اإلذف، إالَّ إطبلؽ لفظ الغائب عميو لاء، فعدـ الكبريبحجاب 

]في  ال معنى إلطبلؽ الغائب عميو؛ ألفَّ  فحينئذو  ،مع عمى ما جرل بيف المتكمـ كالمخاطب يطَّ كال

 خصَّ   (3)﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ (2)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ (1)قكلو تعالى[

مف طب أك ا، مف المخاا أك فرداف فصاعدن بالمتكمـ الذم قارنو فردن  :،أمٍ  مع غيره النكف بالمتكمـ

أك  ،في المضارع كذلؾ جعؿ ا لو في الماضي، فو كاف عممن ألنَّ  ؛امنيما جميعن ك  / أ – 93/الغائب

إلى المناسبة،  لتفاتف االاه بدك ، فأعطيت إيَّ يبؽ مف حركؼ الميف شيءو  لـٍ  أك نقكؿ ،ليكافؽ )نحف(

عمى ، ك لو منزلة جمع كثيرو عظمتو، كعمى تنزُّ ا عمى جبللتو ك متكمـ كحده؛ تنبيين في ال كقد يزاد النكف

ۓ ۓ ﴿كمنو قكلو تعالى:األفعاؿ، ك   األثارما  يصدر عف  الكثيريف مف    منو  و يصدرأنَّ 

 . *(4)﴾﮲ 

 .“(5)ؿُ بِ قْ تَ سْ المُ و  رُ اضِ الحَ  يوِ فِ  ؾُ رِ تَ شْ يَ وَ ”قاؿ:    

 عند اإلطبلؽ مف غير قرينةكيشترؾ الزماف الحاضر كالمستقبؿ في المضارع  أقكؿ: أمٍ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 زيادة مف المحقؽ. (1)

 .7دلة، مف اآلية سكرة المجا (2)

 .16مف اآلية سكرة ؽ،  (3)

 . 3سكرة يكسؼ، مف اآلية  (4)

  2027:4؛ كارتشاؼ الضرب 25،24:1ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ. 

 ق، ك (.ط، ] المستقبؿ[ ساقط مف: )  (5)
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 بي رى ضٍ يى "، في: "بً رٍ الضَّ " كمدلكلو،  (1)الحدث الذم ىك جزء امع، عمى معنى أفَّ بالنسبة إلى السٌ 

يككف  فٍ كأى يككف مساؽ الكبلـ لو،  (2)الحاضر، كأفٍ قكعو في يككف مراد المتكمـ ك  فٍ "، يحتمؿ أى ده يٍ زى 

 خصكصو كما ىك شأف سائر المشتركات.يقع سكؽ الكبلـ لكقكعو في المستقبؿ، ك 

 المشترؾ ال ألفَّ  ؛اا فباطؿ قطعن ا جميعن مالمتكمـ قد ساؽ الكبلـ لي فَّ ا االشتراؾ بمعنى أمَّ كأى    

 فيـي  ، فغير الـز عمى المخاطببالمفظ (3)ال يمـز المتكمـ تعييف المراديستعمؿ باعتبار المعنييف، ك 

 اف مراده أك لـ يكف.بؿ البلـز عميو فيـ محتمؿ المفظ، سكاء ك ،مراده عمى القطع

ا كاف فيو ا لمَّ سبب كضع المشترؾ قصد اإلبياـ، كلك أطمؽ بإزاء المعنييف جميعن  (4)كليذا قالكا   

 .(5)ضعيؿ سببو الذىكؿ عف كضع األكؿ، كقيؿ تعدد الكاكقا، اإلبياـ قطعن 

،كبعضيـ عمى عكس ذلؾ (6)االستقباؿو حقيقة في الحاؿ، مجازة في بعضيـ عمى أنَّ  عمـ أفَّ ثـ ا   

 تبادر الفيـ منو عند اإلطبلؽ مف غير قرينة إلى الحاؿ. (7)د األكؿيؤيّْ 

 و يطمؽ عمييا ألنَّ  ؛كأخرل لبلستقباؿ (8)كضع مرة لمحاؿ / ب – 93/ و مشترؾ بينيما، أنَّ  كالحؽُّ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .في ) ق (: الجزء (1)

 .] أف[ ساقط مف: ) ك ( (2)

 في ) ق (: مراده. (3)

 في ) أ (: قاؿ. (4)

 في ) ق (: الكضع. (5)

؛ كشرح 39:1؛ كأصكؿ النحك1:2؛ كالمقتضب 13:1ح بو المبرد، كابف السراج، كرجحو ابف مالؾ، ينظر: الكتاب كىك ظاىر كبلـ سيبكيو، كصرٌ  (6)

 .28،27:1التسييؿ، البف مالؾ 

 .8،7:2شرح الرضي عمى الكافية أم يريد حقيقة في الحاؿ، ينظر:  (7)

 ق، ك (: لمحاؿ مرة.ط، في )  (8)
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عند ا في االستقباؿ؛ لكجب القرينة لك كاف مجازن  و، يعني أنَّ (2)مشترؾ عمى معانيو (1)إطبلؽ كؿٌ 

عميو، كليس كذلؾ، ككذا لك كاف ( 5)فيـ االستقباؿ منو بدكف قرينة تدؿٌ  (4)متنعبإزائو، كال (3)إطبلؽ

إلييا عند  (7)الفيـ يتبادر منو مع أفَّ  .(6)عمييا تدؿٌ  ا منو بدكف قرينةمالمتنع فيميا في الحاؿ مجازن 

 .(10)اإطبلقو بإزائي (9)ا، كالتبادر إلى الحاؿ لكثرةمحقيقة فيي (8)وأنَّ  اإلطبلؽ بدكف قرينة، فالحؽُّ 

 .“(11)ؼَ وْ سَ  وْ أَ ـ الّل   وُ مَ خَ ا دَ ذَ إِ  إال  ”قاؿ:  

 فإفَّ  (12)أك)السيف(،(سكؼ)أك  (البلـ)كقت دخكؿ  يشترؾ فيو ىذاف كؿ كقت كزماف، إالَّ  أقكؿ:   

ف يتعيٌ  (14)(السيف( أك )سكؼ)دخكؿ  ، ككقت(13)رأم الككفييفف لمحاؿ، عمى البلـ يتعيَّ  كقت دخكؿ

ا نن يٍ عى  تي يٍ أى رى "، نحك: المعاني (15)كما ىك شأف المشترؾ عند نصب القرينة عمى إحدل لبلستقباؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] كؿ[ ساقط مف: ) ك (. (1)

 في ) ك (: معنييو. (2)

 في ) ك (: بإطبلقو. (3)

 في ) أ (: امتنع. (4)

 مف: ) ق (.] تدؿ[ ساقط  (5)

 ] تدؿ عمييا[ ساقط مف: ) أ، ق(. (6)

 ] منو[ ساقط مف: ) ط (. (7)

 .في ) ك (: إفَّ  (8)

 في ) ك (: بكثرة. (9)

 .18:17:1؛ كىمع اليكامع 2030،2029:4؛ كارتشاؼ الضرب 9:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 314ؿينظر: المفصَّ   (10)

 ق، ك (.ط، ] أك سكؼ[ ساقط مف: )  (11)

 (.ك] أك السيف[ ساقط مف: ) أ، ق،  (12)

 .9:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 34،33:1ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (13)

 في ) ك (: السيف أك سكؼ. (14)

 ك (: أحد.ط، في )  (15)
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 ."ةن يى ارً جى 

، قكلو االستقباؿ في مثؿ (1)حركؼ فكيؼ جامع ،لمحاؿ (البلـ)كانت  قيؿ: إفٍ  إفٍ   

 . (2)﴾ڌ ڌ﴿تعالى:

 الصرؼ إذا دخمت عمى المستقبؿا حاؿ إذا دخمت عمى المشترؾ، كأمَّ تفيد ال (البلـ) أفَّ  :فالجكاب   

 بيؿ استعماؿ المفظ في جزء مدلكلو.لمجرد التأكيد مف ق فيي

 د مف )سكؼ( معنى آخر غير االستقباؿ.قص)البلـ( معناه كلي قيؿ: فمتفدً  فإفٍ       

 إلبطاؿ (3)عمى تقدـ دخكليا عمى الفعؿ، فبل كجو دؿٌ ت ،قمنا: تخمؿ )سكؼ( بيف الفعؿ ك)البلـ(   

  ا كما أشرنا إليو، فإذا لـ تفد الحاؿلمحاؿ كالتأكيد جميعن  (البلـ) يدخؿ بعدىا، مع أفَّ  (4)ماحكميا ب

 .(6)التأكيد (5)تفد

ذا  (سكؼ)ا كأمَّ     قد  (السيف)ك ،افقد تعرت عف معناىا قطعن لـ تفده فيي لبلستقباؿ فقط، كا 

  .*(7)﴾ڀ ٺ ٺ  ﴿، كقكلو تعالى: لمجرد التأكيد أ / – 94/ ا يستعمؿ أيضن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ت حرؼ.ق (: جامعى ط، في )  (1)

 .5سكرة الضحى، اآلية  (2)

 في ) ك (: حاجة. (3)

 ا.في ) ق (: لمٌ  (4)

 .211:4 ؿينظر: شرح المفصٌ  (5)

 في ) ك (: تفيد. (6)

 .181سكرة آؿ عمراف، مف اآلية  (7)

  ٌ10،9:2ؿينظر: اإليضاح في شرح المفص. 
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 :(1)كقكؿ الشاعر

 كابي رى قى تى لً  ـٍ كي نٍ عى  ارً الدَّ  دى عٍ بي  بي مي طٍ أى سى              

                              ................................ 

 بعد الدار عف المخاطبيف في الحاؿ.طمب ك  :كتابة قكليـ فإفَّ 

 .“ـِ زْ الجَ وَ  بِ صْ الن  وَ  عِ فِ الر  بِ  بُ رَ عْ يُ وَ ”قاؿ:    

ا العامؿ لفظن  (3)المستفاد عف ، كال يدخمو الجرُّ (2)في االسـ ض الجـز عف الجرّْ يعني يعكّْ  أقكؿ:   

اه كتعيف ىذا، إيّْ  لمشابيتو (4)عميو ؿ في اإلعرابا لرتبتو عف رتبة االسـ، إذ ىك متطفّْ ا، حطن أك تقديرن 

 افي عممو لـ ينتظـ في إعرابو أيضن  (5)الجرٌ  ا لـ ينتظـو لمَّ كاف؛ ألنَّ  بأم  االنحطاط يحصؿ  مع أفَّ 

 .(7)، فينتظماف في إعرابو(6)يما منتظماف في العمؿبخبلؼ الرفع كالنصب فإنَّ 

ـز ما في آخره النكف إسقاط كجمخاطبة، إسقاط الحركة جـز المفردات سكل ال أفَّ  (8)عمـٍ ثـ ا   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 106األحنؼ، مذككر في ديكانو بف البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لمعباس  (1)

 ادى مي جٍ تى لً  كعى مي الدَّ  امى نى يٍ عى  بى كي سٍ تى ***  كى  كابي رى قى تى لً  ـٍ كي نٍ عى  ارً الدَّ  دى عٍ بي  بي مي طٍ أى سى كتمامو:                    

 عادة  الزماف.  السركر بما ىك مفٍ ة لتقربكا، كأريد كأطمب الحزف الذم ىك الـز البكاء؛ ليحصؿ يا األحبٌ المعنى: أطمب كأريد البعد عنكـ أيٌ 

 .51:1؛ كمعاىد التنصيص 225كالصناعتيف ؛ 58؛ كأمالي الزجاجي 207كدالئؿ اإلعجاز ؛ 263:1كىك مف شكاىد: الكامؿ، لممبرد 

 كالشاىد فيو: " سأطمب" حيت جاءت )السيف(، في " أطمب"  لمتأكيد .

 ] في االسـ[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 ق، ك (: مف.ط، في )  (3)

 في ) ط(: عميو في اإلعراب. (4)

 ] الجر[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (5)

 ] في العمؿ[ ساقط مف: ) ق (. (6)

؛ كىمع اليكامع 24،23:1؛ كشرح األشمكني372:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 218،217:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 15،14:1ينظر: الكتاب (7)

273:2 . 

 ] نكف[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (8)
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 جمع المؤنث كما سيأتي بيانو. (1)نكف سكل النكف

                                        ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اعمـ[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. ] (1)
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                                  [  
 
 امل

 
 اس  ض

 
  ع

 
ٕع
 
ف
 
ش
 
 [امل

 .(1)[“بُ رِ ضْ يَ  يدٌ زَ  :نحو ـِ االسْ  عُ قِ وْ مَ  وُ وعُ قُ وُ  وَ ىُ وَ ]ىنَ عْ مَ بِ  وُ اعُ فَ تِ ارْ وَ ”قاؿ:    

 المضارع، خاض في بياف عكامميا. (2)ابعر أنكاع إف ا بيَّ لمَّ : أقكؿ   

( 3)ساف فيو، كىك كقكعو بدكف جاـز كناصبلمٌ  بأمر ذىني الحظٌ  :، أمٍ فقاؿ: كارتفاعو بمعنى   

 ألفَّ  ؛"به ارً ضى  (5)ده يٍ زى  "في مكقع  "بي رً ضٍ يى  ده يٍ زى نحك:" ا، مكقع جنس االسـ مسندن  :، أمٍ (4)مكقع االسـ

 ألفَّ  ؛"به ارً ضى  ده يٍ زى "في: ، "ده يٍ زى "في مكقع  ،"ده يٍ زى  بي رً ضٍ يى نحك: "ا إليو، الخبر ىك اإلفراد أك مسندن  حؽَّ 

ليحصؿ التنبيو عمى  ؛لكاف أحسف اؿ مف الثاني أيضن مك مثٌ الكبلـ مكضع االبتداء في الجممة. ف أكؿ

نَّ  ىذا نَّ ا لشبو المضارع باالسـ الذم ما عمؿ ىذا المعنى؛ لككنو مكجبن المعنى، كا  ما شأنو اإلعراب، كا 

 األعماؿ كىك الرفع.  /ب – 94 /أقكل  ولكماؿ الشبو الذم يناسبو مكجب نَّ أل ؛عمؿ الرفع

سبب إعرابو  فَّ مف الحركؼ الزكائد، بناء عمى أ بو رارتفاعو بما صدٌ  أفٌ  ذىب إلىكالكسائي    

ي كبلميـ، إذ ليس بل يؤيده نظير فف، كىك ضعيؼ (6)حصؿ مف حركؼ المضارعةكىي ت ،المشابية

 *****          .(7) فيوه عامبلن فيو ما يككف جزؤ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

 في ) أ (: اإلعراب. (2)

.في ) ق، ك (: ناصب ك  (3)  جاـز

 .103:2ينظر: اإلنصاؼ  (4)

 ساقط مف: ) أ، ق، ك(. [ده يٍ زى ] (5)

 في ) ق (: المضارع. (6)

 .433:8؛ كخزانة األدب 1641:4؛ كارتشاؼ الضرب 221:4شرح المفصؿينظر:   (7)
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                       [  
 
 امل

 
 اس  ض

 
  ع

 
ٕب

 
ص
 
ُ
 
 [امل

 فْ ذَ ،وا ِ  ـَ رِ كْ يُ  يْ وكَ  بَ رِ ضْ يَ  فْ ، ولَ (1)دٌ يْ زَ  جَ رُ خْ يَ  فْ ،] نحو: أَ رؼٍ حْ أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ بِ  وُ ابُ صَ تِ انْ وَ ”قاؿ:     

 .(2)[“بَ ىَ ذْ يَ 

يا أصؿ ألنَّ  ؛()أفٍ كقدـ  بعد الفراغ مف بياف عامؿ الرفع، خاض في بياف عامؿ النصب،:  أقكؿ   

تنصب بمشابية  (3)ماا البكاقي فيي إنَّ المثقمة كىي تشبو الفعؿ، كأمَّ  (أفٌ )يا تشبو نَّ ألى ك في النكاصب؛ 

 .(5)(النصب بعد البكاقي بإضمار)أفٍ ( كحدىا، ك أفٍ )اصب ىك النٌ  إلى أفٌ  (4)حتى ذىب بعضيـ (أفٍ )

النكف إسقاط النكف  (7)، كنصب ما فيوتبديؿ الضمة فتحةما ليس في آخره نكف،  (6)نصب فَّ ثـ إ   

، سكل لمناصب بال (8)اتشبيين  اعؿ ال يعمؿ ضمير الف (10)كنكنو و مبنيٌ جمع المؤنث، فإنَّ  (9)نكف جاـز

 .(11)فيو جاـز كناصب

 ( قرأ فٍ مى )المصدرية بيا  (ما) وة، كما شبٌ لمصدريَّ ( اا)م با ليا قد ال تعمؿ تشبيين  ()أفٍ  فٌ كا  ىذا    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] زيد[ زيادة عف األصؿ. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (2)

  ا.في ) ط (: إمٌ  (3)

 . 232؛ كالجنى الداني 127،126:1الخميؿ كاألخفش، ينظر: معاني القراء لؤلخفش  كىك مذىب (4)

 .1639،1638:4؛ كارتشاؼ الضرب 155:3ينظر: الكتاب  (5)

 في ) أ (: نصبو. (6)

 في ) ط (: في آخره. (7)

 في ) ط (: تشبيييا. (8)

 ] نكف[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (9)

 في ) ط (: كنكف. (10)

(11) .  في ) ط (: ناصب كال جاـز
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“ ـٍ كي يٍ مى عى  ىلَّ كى كا يي كني كي ا تى مى كى  ”
(1). 

 :(2)كقاؿ الشاعر   

             ............................. 

 بً أى  كالى  ْـّ ك بأي مي سٍ أى  فٍ أى  بى اي أى                                     

 :(4)اكقاؿ أيضن   (3)[ "، بالفتحكى أسمي  فٍ بسككف الكاك،] كالقياس " أى    

 امى كي حٍ يى كى  اءى مى سٍ ى أى مى عى  آفً رى قٍ تى  فٍ أى                  

 (5)[ادى حى ا أى رى عً شٍ  تي الى  فٍ أى كى  ـى بلى ي السَّ نَّ مً ]                                  

ليا عمبلف، لفظي كىك النصب، ك  ()أفٍ  تقرآ بدكف النكف. كجيو أفٌ  كالقياس: أفٍ ،(6)بالنكف   

  (7)يايقتصر فييا في بعض استعماالتيا؛ ألنَّ  فجاز أفٍ معنكم كىك جعؿ الجممة في قكة المصدر، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .166:2( 1997ينظر: كشؼ الخفاء) رقـ الحديث  رل، كىي إثبات النكف، أم: "كما تككنكف" كلو ركاية أخ ،أكرده العجمكني كىك حديث ضعيؼ، (1)

 البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ينسب لعامر بف الطفيؿ.  (2)

 بً كال أى  ْـّ ك بأي مي سٍ أى  فٍ أى  بى اي أى ***  ةو كراثى  فٍ عى  ره ي عامً نً تٍ دى كَّ ا سى مى كتمامو:        فى 

 سيدا. سما: ارتفع.دتني: جعمتني المغة: سكٌ  

 .343:8؛ كخزانة األدب 185:2؛ كاألشباه كالنظائر 45:1؛ كشرح األشمكني 333:2؛ كمغني المبيب 250:2شكاىد: الحيكاف كىك مف 

 الشاىد فيو: " أف أسمك" حيث لـ تظير الفتحة عمى " أسمك" لمضركرة الشعرية.

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (3)

 .يط(، ببل نسبةالبيت مف البحر )البس (4)

 يعني حاجتي إليكما أف تقرآف سبلمي إلى حبيبتي أسماء، كالخطاب مع خميمو.المغة: 

 .420:8؛ كخزانة األدب 220؛ك شرح األشمكني 227:2 ؿ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 406 ؿالمفصٌ  كىك مف شكاىد:

 المصدرية.ا ليا بػػ " ما " " أف تقرآف" حيث لـ تعمؿ " أف " تشبيين  الشاىد فيو:

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (5)

 ] بالنكف[ ساقط مف: ) ق (. (6)

 ] ألنيا[ ساقط مف: ) أ، ط (. (7)
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 .(1)المذىب في )ما( المصدرية ىك االقتصار عمى العمؿ المعنكمٌ  العمؿ المعنكم، كما أفَّ عمى 

 .(2)[“ـِ الّل  ى و ت  : حَ ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ سَ مْ خَ  دَ عْ ]بَ  أفْ  ارِ مَ إضْ بِ  بُ صِ تَ نْ يَ وَ ”قاؿ:     

، ال يدخؿ الفعؿ الجرّْ  (3)ؼحر ، ك يما حرفا جر  ألنَّ  ؛ـى كالبٌل ( بعد حتٌ ما أضمر )أفٍ إنَّ  أقكؿ:   

 ؿى خي دٍ ى أى تى حى  تي رٍ ، نحك: "سً (4)في قكة االسـ أ / – 95/ ( بعدىما؛ لتجعؿ الفعؿ تقدير )أفٍ فكجب 

 لدخكلي أك إلى دخكلي. "، بمعنى:دى مى البى  ؿى خي دٍ أى  فٍ ى أى لى "إً د"، أك مى البى  ؿى خي دٍ أى  يٍ " بمعنى: "كى دى مى بى الٍ 

 في الكاقع، نحك: ظر إلى ما قبميا، سكاء كاف مستقببلن  بالنَّ ىذا إذا كاف مدخكؿ حتى مستقببلن    

فٍ  "، فإفَّ دى مى بى الٍ  ؿى خي دٍ ى أى تَّ حى  سً مأى  تي رٍ د"، أك لـ يمكف، نحك: "سً مى بى الٍ  ؿى خي دٍ ى أى تَّ حى  يري سً "أى  كاف  الدخكؿ كا 

ب مع قطع النظر عف قَّ تخبر عف المترى  ا، كغرضؾ أفٍ بن قٌ و كقت كجكد السير كاف مترى أنَّ  ا، إالَّ متقضيِّ 

فٍ تقضّْ  ال يرجكف في الحاؿ  "، أم:وي كنى جي رٍ يى  ى الى تَّ حى  فبلفه  ضى رً ا، نحك: "مى ريد بو الحاؿ تحقيقن أي  يو، كا 

 .مرضو (5)ه عفشفاء

فٍ  "، فإفَّ دى مى البى  ؿخي أدٍ ى تى حى  سً مٍ أى  تي رٍ سً  تي نٍ كي " ، نحك: أك حكايةن      أفَّ  ا، إالَّ ضين قتكاف م الدخكؿ كا 

نقيضو مع قطع النظر عف  ،يا بصيغة الحاؿامع عنر السٌ تحكي حاؿ الدخكؿ، كتخب غرضؾ أفٍ 

( فٍ أى اء، كال تككف جارة المتناع تقدير)و كانت حرؼ ابتدامع بكاسطة الصيغة كالمعايف لالسٌ  ليككف

 فيرفع ما بعدىا عمى االستئناؼ.الحاؿ، يا ال تجامع ألنَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .87:4؛ كىمع اليكامع 364؛ كالجنى الداني 374:3كشرح التسييؿ، البف مالؾ  ؛224:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 5:3ينظر: الكتاب  (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (2)

 في ) أ (: حركؼ. (3)

 . 123:2و منتصب بنفس ىذه الخمسة مف غير إضمار، ينظر: اإلنصاؼ كىذا مذىب البصرييف، كالككفيكف يزعمكف أنَّ  (4)

 في ) ق (: مف. (5)
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ا بطؿ االرتباط المفظي بعدم ليتحقؽ االرتباط المعنكمٌ ؛ (1)لما بعدىا قبميايجب سببية ما ك 

 ير سببجاء، كالسٌ سبب عدـ الرٌ ي المثاليف المذككريف، إذ المرض ف "السير"كالمرض"، ك"

 .(2)لمدخكؿ

 .“فْ أَ  ىلَ ى إِ نَ عْ مَ بِ  وْ أَ  و”قاؿ:    

؛ الستمزامو  مف القكؿ (5)ىذا إال خمؼ (4)كىؿ "،فٍ إلى أى ": بمعنى (3)كفي كبلـ بعضيـ أقكؿ:   

   يككف المعنى: كيجكز أفٍ  ،(إلى)سبب اإلضمار بعدىا ككنيا بمعنىك ىك األكؿ  ( كالحؽُّ أفٍ )رتكرٌ 

 (أفٍ تقدير)فيجب  ،ني حقييلكي تعط لزمنؾأل أك ،كقت إعطائؾ حقي إالَّ  (6)األكقات كؿٌ  زمنؾأللك 

 .(7)مف دكاخؿ االسـ، (كي)كالـ  ) إال( مف كؿ  ككف لا، ضن أي

 *:(8)في قكؿ امرئ القيس :قاؿ سيبكيو   

 مانّْ إً  ؾى ني يٍ عى  ؾً بٍ ال تى / ب – 95/ و لى  تي مٍ قي فى                                 

 راذى عٍ ني فى  مكتى ا أك نى كن مٍ مي  ؿي اكً حى ني                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] لما بعدىا[ ساقط مف: ) ق (. (1)

 .393،392:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 8،7:3؛ كالمقتضب28:3ينظر:  الكتاب  (2)

 .46-41-30: 3كىك اختيار سيبكيو، ينظر: الكتاب  (3)

 ] ىؿ[ ساقط مف: ) ق (. (4)

 في ) ك (: باطؿ. (5)

 في ) ط (: كقت. (6)

 .395:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 16:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 234،233:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)

امرؤ القيس بف حجر بف حارث الكندم، كىك أشير شعراء العرب كمف أصحاب المعمقات، أخذ الشعر عف خالو الميميؿ، تنقؿ في أحياء العرب،  (8)

 93:9؛ كاألغاني 17قبؿ اليجرة، ينظر: كطبقات الشعراء  80شاربا طربا الىيا، إلى أف ثار بنك أسد عمى أبيو كقتمكه، لو ديكاف مطبكع، ت: 

 . 397:1؛ كمعجـ المؤلفيف 11:2؛ كاألعبلـ 107:1كالشعراء  كالشعر

 :66، مذككر في ديكانو لطكيؿ( كىك ال مرمء القيس) ا البيت مف البحر.                                                        = 
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 أك (2)اما نحاكؿ ممكن ؾ قمت: إنَّ ، كأنَّ (1)الثانيؿ ك بيف األكٌ تشرؾ  ا عمى أفٍ جائزن  الك رفعت كاف عربين 

 .(3) األكؿ، يعني: أك نحف ممف يمكت ا مفيككف مبتدأ مقطكعن  ما نمكت، كعمى أفٍ إنَّ 

 في، واالستفياـيي، والن  والن   رُ مْ األَ ] ةِ ت  الس   اءِ يَ شْ األَ  ابِ وَ ي جَ فِ  اءِ والفَ  عِ مْ الجَ  اوِ وَ  وَ  ”قاؿ:    
 .“ (4)ض رْ ي، والعَ ن  مَ والت  

 اإلضمار بعدىا مشركط بأفٍ  ا، فإفَّ جميعن  (6)يد لكمييماق  (5)في جكاب األشياء الستة أقكؿ: قكلو   

منيما شرط دىا، ىذا شرط مشترؾ بينيما كلكؿ في حيز أح :قعا في جكاب األشياء الستة، أمٍ ي

 .(الكاك)ة في الجمعيٌ ( ك الفاء)ة في خاص، كىك السببيٌ 

، كما بعدىما ا كاف ما قبميما إنشاءن ب إحداىإذا كقعا في جكايما فؤلنَّ  ؛في المشترؾ ا السرُّ كأمَّ    

منيما  ؿ كؿٌ يؤكٌ  أفٍ مع كماؿ االنقطاع بينيما، فكجب  عمى اإلنشاءخبار اإل، فيمـز عطؼ اخبارن إ

 مف خارج.( 7)زائد ضْـّ ببمصدره، مع بقاء أصؿ المعنى في الجممة، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د، فقاؿ لو: ال تبؾ إنما نحاكؿ طمب المعنى: يخاطب الشاعر رفيقو عمرك بف قميئة حيف ستصحبو في مسيرة إلى قيصر الرـك ليساعده عمى بني أس= 

 مف                                                                                                                    الممؾ، أك نمكت فيعذرنا الناس.

؛ 231؛ كلساف العرب، مادة: ) أكا(؛ كالجنى الداني133؛ كرصؼ المباني 235:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 28:2؛ كالمقتضب 47:3شاىد: الكتابكىك مف 

الشاىد                                                                                                                         .544:8كخزانة األدب 

 ى " نحاكؿ"، أك بالقطع، أم: نحف نمكت.  بالعطؼ عم فيو: " نمكت" حيث أجاز فيو سيبكيو الرفع إماٌ  الشاىد

 ق، ك (: اآلخر.ط، في )  (1)

 ق، ك (.ط، ا[ ساقط مف: ) ] ممكن  (2)

 .47:3ينظر: الكتاب  (3)

 (. مف: )أ، ب، ق، ك ساقط  ما بيف المعككفيف (4)

 .316ؿ ينظر: المفصَّ   (5)

 في ) ق (: بكمييما. (6)

 في ) ق (: الزائد. (7)
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 . (1)مني فإكراـه  منؾ إتياف، ليكف "ؾى مى رً كٍ أي ي فى نً تى "إييقاؿ في:  كأفٍ 

فٍ فحينئذ ك     كىك عطؼ  ،كرطة أخرل (2)عميؾ وجٌ و تك أنَّ  إالَّ  مف ذلؾ المضٌيؽ يحصؿ التقصٌ  ا 

منؾ  ليكفٍ " :ا عنيا بعطؼ االسـ عمى االسـ، أمٍ الفعؿ عمى االسـ، فكجب إضمارىا بعدىما تخمصن 

 مع شرب المبف. :أم "فً بى المَّ  بي رٍ شي كى  ؾً مى السَّ  ؿي كٍ أى  ؾى نٍ مً  فٍ كي ال يى كى مني"، " إتياف فإكراـه 

ا مف"، بالجـز فييبى مؾ كتشرب المَّ ؿ السَّ كً أٍ تى  منيما عمى حدة، قيؿ: "الى  لك أريد بو منعو عف كؿّْ  إذٍ    

في الخاص؛  (5)را السّْ ، كأمَّ (4)ا النفي فمحمكؿ عمى النييكأمَّ  (3)بفى المٌ  تشربٍ  ا، بمعنى :الى جميعن 

في  ة في الكاك، فإفَّ عمى السببية في الفاء، كعمى الجمعيَّ   مارةن ب أصيجعمكا النَّ  (6)قصدىـ أفٍ  فؤلفَّ 

ة، كالجمعيٌ  أ / – 96/ ة ببيٌ بعدىما مع انتفاء السٌ  (8)، فمك انتصب ما(7)بشيءو  كبلميـ تغيير شيءو 

بعدىما عمى االستئناؼ ا، ارتفع ما كلك بعدـ قصدن  (9)ـ عميو فإذا انتفتامً عٍ لـز نصب العبلمة بدكف المي 

،أم: فيـ يدىنكف، أم: فيـ ممف  (10)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿ أك عمى االشتراؾ، كقكلو تعالى:

 فٍ مَّ ا مً نى : كأى "، أمٍ  ؾى كري ي كأزي نً كرى زي تى  كٍ ، أك لك تدىف فمك يدىنكف، ككقكليـ: " لى حاؿو  يدىنكف عمى كؿّْ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، ق، ك(.ساقط مف: ) أ  ]فإكراـ منى[ (1)

 ساقط مف: ) أ ، ق، ك(. [عميؾ] (2)

 (.، ك] المبف[ ساقط مف: ) ط  (3)

 .24:1؛ كشرح األشمكني 236،235:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 47:3ينظر: الكتاب  (4)

 ] السر[ ساقط مف: ) أ، ط (. (5)

 في ) ك (: بأف. (6)

 ق (: لشيء.ط، في )  (7)

 ] ما[ ساقط مف: ) ق (. (8)

 في ىامش ) ب (: أم السببية في الفاء، كالجمعية في الكاك. (9)

 .9سكرة القمـ، اآلية  (10)
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 .(1)"ؾى كري زي أى  كٍ لى " ك ،"ينً كرى زي تى  كٍ لى "  ، أمؾى كرى زي يى 

 .“انَ ثُ د  حَ تُ ا فَ ينَ تِ أْ ا تَ مَ وَ ”قاؿ:    

 لو معنياف: أقكؿ:   

 .(2)تياف فحديث منؾ"، أم: لـ يكف منؾ إانى ثي دّْ حى تي  ؼى يٍ كى ا فى ينى تً أٍ ا تى مى "أحدىما:    

 ىذا فَّ إتياف ببل حديث؛ كذلؾ أل، أم: يكجد منؾ "يثً دً ى الحى لى إً  بي بَّ سى تى ا يى يانن ا إتٍ ينى تً أٍ ا تى مى "اآلخر: ك    

تفاء بانا مَّ كا  فيك المعنى األكؿ،  ،جزءو  بانتفاء كؿّْ ا مَّ إ، (3)كنفي المجمكع ،ؽ لنفي المجمكعالكبلـ مسكٌ 

 .(4)ب مع انتفاء السببو كجكد المسبّْ ألنَّ  ؛ا العكس فغير معقكؿأمَّ الجزء الثاني كىك الحديث، ك 

 .“ان  مِ  راً يْ خَ  يبَ صِ تُ ا فَ نَ بِ  ؿُ زِ نْ تَ  الَ ، أَ وزَ فُ أَ فَ  ؾَ دَ نْ ي عِ نِ تَ يْ لَ وَ ”قاؿ:    

 مني(، كالثاني مثاؿ )العرض(. الت)مثاؿ  : األكؿ أقكؿ   

 ا" أم: عف الغكائؿ.زن كٍ فى عندؾ فى  األكؿ: "ليت لي حصكالن تقدير ك    

 ."امنٌ  يككف منؾ نزكؿ بنا فإصابة خير الى أى "تقدير الثاني: ك    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .321،320ؿ ؛ المفصَّ 37،36:3ينظر: الكتاب  (1)

 ] منؾ[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 ] كنفي المجمكع [ ساقط مف: ) ق (. (3)

ني ثي ي، فالنصب عمى كجييف مف المعاني، أحدىما: ما تأتيني فكيؼ تحدّْ ثى (، حيث قاؿ: كتقكؿ: " ما تأتيني فتحدّْ فٍ كنصبو عند سيبكيو بإضمار) أى  (4)

ف شئت أشركت بيف األكؿ ني. كاآلخر: فما تأتيني أبدا إال لـ تحدّْ ثى ني لحدَّ أم لك أتيتى  كاآلخر، فدخؿ تني، أم منؾ إتياف كثير كال حديث منؾ، كا 

 ؛ 242،241:4ؿ ؛ شرح المفصٌ 30:3ني، ينظر: الكتاب ثي ني، فكأنؾ قمت: ما تأتيني كما تحدّْ ثي اآلخر فيما دخؿ فيو األكؿ، فتقكؿ: ما تأتيني فتحدّْ 

 .397،396:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 17:2ؿ، كاإليضاح في شرح المفصٌ 
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 منيما إظيار كدادة الشيء. (2)كاحد ككؿُّ  ؟: ما الفرؽ بينيما(1)قيؿ إفٍ 

و بخبلؼ المعركض فإنَّ ] ،ة في كقكعوممكف ال طماعيٌ  (4)حاؿ، أكم (3)قمنا: نعـ لكف المتمني   

، عو إلى القائؿ تقدير كقكعو يعكد نف ىعم (6)المتمني ؛ كألفَّ (5)[ع كقكعوا يتكقٌ يككف ممكنن  كأفٍ  دَّ بي الى 

فٍ المذككر، ك  ، في المثاؿ"ره يٍ خى  وي ابى صى أى " كامع، السَّ تقدير كقكعو يعكد نفعو إلى عمى  كالمعركض  ا 

 ./ب – 96/  (8)القائؿ نفع كما يقتضيو إظيار الكدادة يعكد إلى  (7)جاز أفٍ 

                                   ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ب(: قاؿ. (1)

 ] كاحد[ ساقط مف: ) أ، ق(. (2)

 في ) ق (: التمني. (3)

 في ) أ (: ك (4)

 ) ك (. ما بيف المعككفيف ساقط مف: (5)

 في ) ق (: التمني. (6)

 في ) ب (: ك (7)

 .127،126:4؛ كىمع اليكامع 564،563:3؛ كشرح األشمكني 403:402ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (8)
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 ] امل

 
 اس  ض

 
  ع

 
 امل
 
 ج
 
 ز

 
 [ٔو

ي نِ مْ رِ كْ تُ  فْ وا ِ  ؿْ عَ فْ  تَ واَل  ،بْ رِ ضْ يَ ولَ  ،ؼَ خَ ا يَ م  ولَ  ،جْ رُ خْ يَ  ـْ ] نحو: لَ ،ؼٍ رِ حْ أَ  ةِ سَ مْ خَ بِ  وِ امِ زَ جِ و انْ ”قاؿ :

 .(1)[“ؾَ مْ رِ كْ أُ 

 في باب الحرؼ . تعالى تفصيؿ إف شاء اأقكؿ:  كسيأتي معانييا عمى ال   

 "لـ" الندـ، ككذلؾ ا ينفعو. أم: كلمَّ "امَّ لى كى  ده يٍ زى  ـى دً ني "، نحك: المجزـك محذكؼ ا (؛ ك مَّ لى ) يستعمؿ ك    

 :(2)كقكلوفي الشعر، 

           ................ ............. 

 ـً لى  فٍ كا ً  تى مى صى كى  فٍ إً   ةً ارى غى اإلً  ـى كٍ يى                                

ف لـ تصؿأمٍ      .(3): كا 

 :(4)كقكلو  في الشعر ،كمجزكمو ( ـٍ لى ) كقد يفصؿ بيف     

                       ........................... 

 ؿً ىى ؤٍ تي  شن حٍ كى الٍ  فى مً  ؿو ىٍ ل أى كى سً  ـٍ لى  فٍ أى كى                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (.ما بيف  (1)

 .191كىك إلبراىيـ بف ىرمة، مذككر في ديكانو البيت مف البحر: ) الكامؿ(،  (2)

 ـً لى  فٍ كا ً  تى مى صى كى  فٍ إً   ارةاإلغ ـى كٍ يى ا *** يى تى عٍ دى كٍ تي التي اسٍ  ؾى تى يعى دً كى  ظٍ فى كتمامو:                 احٍ 

 المعجمة، كبالغيف المعجمة، كالراء الميممة، أم التباعد، كقيؿ: ىك يـك مف أياـ العرب.المغة: األعازب، يركل بالعيف الميممة، كالزام 

؛ كخزانة 313:4كىمع اليكامع  ؛576:3؛ كشرح األشمكني 397:2؛ كشرح التصريح 294:1؛ كمغني المبيب 269كىك مف شكاىد: الجنى الداني 

 .8:9األدب 

ف لـ تصؿ.الشاىد فيو: " إف لـ" حيث حذؼ مجزـك لـ،   ضركرة، كاألصؿ: كا 

 .313،312:4؛ كىمع اليكامع 577،576:3؛ كشرح األشمكني1860،1859:4؛ كارتشاؼ الضرب 263:4ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (3)

 =      .                                                                  506مة، مذككر في ديكانو الرٌ البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لذم  (4)
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ذْ تَ ى، ومَ نّ ، وأَ ا، وأيّ ، ومَ فْ ي: مَ ىِ ،] وَ فْ ى: إِ نَ عْ مَ لِ  ةٍ نَ م  ضِ تَ مُ  اءِ مَ سْ أَ  ةِ عَ سْ تِ بِ وَ ”قاؿ:  ما، ثُ يْ ا، وحَ مَ ى، وا 
 .(1)[“ وُ مْ رِ كْ ني أُ مْ رِ كْ يُ  فْ ا، نحو: مَ مَ يْ ومَ 

 (3)الظركؼر كغي ،(2)بعضيا ظركؼنة بعضيا غير ظركؼ، ك كىي األسماء المتضمّْ  :أمٍ  أقكؿ:   

كبعضيا  ،(ميما)ك  (ما)العمـ كىي:  (6)ذم (5)ك بعضيا لغير ،(فٍ مى )العمـ كىك:  (4)بعضيا لذم

 .(7)لممؤنث (ةأيٌ )، كلممذكر (أمٌ )مشترؾ كىك: 

 قسماف: كالظركؼ بعضيا لمزماف، كىي   

 .(9)(إذما): ، كىك(8)ةالمزيد (ما) ب ال يستعمؿ إالَّ  قسـه    

"، كبعضيا ؾى مٍ رً كٍ ي أي نً تً أٍ ا تى ى مى تى مى " ،ك" ؾى مٍ رً كٍ ي أي نً تً أٍ ى تى تى مى "نحك: كبدكنيا،  (10)يستعمؿ معياكقسـ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ؿً ىى ؤٍ تي  شن حٍ كى الٍ  فى مً  ؿو ىٍ ل أى كى سً  ـٍ لى  فٍ أى يا *** كى كمي سي ا ري ارن فى ا قً ييى انً غى مى  تٍ حى ضٍ أى فى                  كتمامو:  = 
 مغانييا: ربكعيا. القفر: األرض الخالية. تؤىؿ: تسكف. المغة:

 .5:9كخزانة األدب  ؛312:4اليكامع ؛ كىمع 576:3؛ كشرح األشمكني293:1؛ كمغني المبيب 269كىك مف شكاىد: الجنى الداني 
 الشاىد فيو: " لـ سكل....تؤىؿ"، حيث فصؿ بيف ) لـ(، كمجزكميا بالظرؼ؛ كذلؾ لمضركرة الشعرية.

 ق، ك(.ط، بيف المعككفيف ساقط مف: )  ما (1)

 في ) ط (: بعضيا ظرؼ كبعضيا غير ظرؼ. (2)

 في ) ط (: الظرؼ. (3)

 في ) ط(: لذكم (4)

 ] لغير[ ساقط مف: ) ط (. (5)

 ط(: لذكم.في )  (6)

"، "، ك" ما"، ك" ميما" ك" أمُّ فٍ قاؿ ابف يعيش: أما األسماء فأحد عشرة اسما فييا معنى" إف"، كىي عمى ضربيف: أسماء، كظركؼ، فاألسماء: " مى  (7)

 .266:265:4ؿ ، ينظر: شرح المفصَّ "، ك" حيثما"، ك" إذما" ى"، ك" أيف"، ك" متىكالظركؼ: " أنٌ 

 في ) ط (: الزائدة. (8)

 57،56:3ج كالفارسي، ينظر: الكتابحرؼ" كإف" معنى كفاقا لسيبكيو، ال ظرؼ زماف زيد عمييا "ما" كما ذىب إليو المبرد، كابف السرا "إذ ما" (9)

 .570:3كشرح األشمكني ؛438:3البف مالؾ ؛ كشرح التسييؿ،321؛ كاإليضاح العضدم159:2؛ كاألصكؿ 46،45:3كالمقتضب

 في ) ط (: ليا. (10)
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" فٍ كي أى  فٍ كي ا تى مى ثي يٍ حى : "، نحك(حيث كىك) (1)المزيدة (ما) ب قسـ ال يستعمؿ إالَّ  ثبلثة:كىك أقساـ لممكاف 

 عف االنجزاـ.عف اإلضافة المانعة  (ماو )كذلؾ لتكفٌ 

 ى(. كىك)أنٌ كقسـ ال يستعمؿ معيا أصبلن    

 .(2)"فٍ كي أى  فٍ كي ا تى مى نى يٍ أى " ك " فٍ كي أى  فٍ كي تى  فى يٍ أى (، نحك: " فى يٍ أى ة، كأخرل بدكنيا كىك)يستعمؿ معيا مرٌ كقسـ    

العمـك ، ىك حصكؿ التعميؽ باعتبار (فٍ أى )الغرض مف تضميف ىؤالء األسماء معنى  فَّ إثـ       

ا كاف، كال يمكنؾ إحصاء ؾ بإكراـ مكـر أيِّ ؾ إذا أردت تعميؽ إكرامً أنَّ بيانو عمى كجو االختصار، 

،  لؾ لحصكؿ ىذا الغرض أفٍ  دَّ بي  فبلى  ،ال عمكـ فييا (فٍ أ)ك ـ المكرً جزيئات  تأتي باسـ فيو عمـك

 97/ الغرض الذم ىك التعميؽ عمى كجو  كتستعممو في بدليا؛ ليحصؿ (،)إفٍ تضمنو بمعنى  فٍ كأى 

 سافو إن ، عمى معنى: أمُّ "وي مٍ رً كٍ ي أي نً مٍ رً كٍ يي  فٍ مى "في:  (فٍ مى كػ )كذلؾ االسـ  العمكـ كاالختصار، أ / –

 ماف.لمتعميؽ باعتبار عمكـ الزٌ يكرمني أكرمو  فما ىك لمزماف 

العمـ، لمتعميؽ باعتبار عمـك  (3)مك كما ىك لممكاف لمتعميؽ باعتبار عمكـ المكاف، كما ىك لذ   

 .(7)العمـ (6)مك العمـ، لمتعميؽ باعتبار عمكـ غير ذ (5)مك غير ذالعمـ، كما ىك  (4)مك ذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] المزيدة[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 .317،316:4؛ كىمع اليكامع 1867،1866:4؛ كارتشاؼ الضرب 235:4ينظر: الكتاب (2)

 م.في )ق، ك(: لذ (3)

 ذم.(: في )ق، ك (4)

 ذم.(: في )ق، ك (5)

 ذم.(: في )ق، ك  (6)

 .1877:4؛ كارتشاؼ الضرب 34:2؛ كاإليضاح في شرح المفصؿ54،53:3ينظر: الكتاب  (7)
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  قكلو تعالى (3)يمـز مف :قيؿ فإفٍ  .(2)العمـ كغيره (1)مك كما ىك مشترؾ لمتعميؽ باعتبار عمـك  ذ

 لعمكـ المكاف، فالمعنى: مف أمّْ  (ىأنٌ ) المكاط ؛ألفٌ  حؿٌ  ،(4)﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

  .(5)مكاف أردتـ

مة  قائأردتـ، ] حاؿو  : فأتكىف في أمّْ عمكـ األحكاؿ، أمٍ ل (كيؼ)ىنا بمعنى:  (ىأنٌ ) فالجكاب: أفٌ    

يككف  ، بعد أفٍ (7)مف أم جانب أردتـ[ (6)فأتكىف أم جانب، أم :كقاعدة أك غيرىما، أك بمعنى

 .(10)ا أك نيارن زماف أردتـ، ليبلن  في أمّْ  :أك بمعنى: )متى( ،أم، (9)اكاحدن  (8)المأتى  بو

: في مكاف أردتـ، أمٍ  المعنى في أمّْ  (12)فميكف ،يككف لعمكـ المكاف (11)قدير تسميـ أفٍ عمى تك    

 الحرث،السبيميف بقرينة  (13)حجرة أردتـ، كعمى ىذا فبل يككف المراد عمكـ أك في أمّْ ردتـ، أ دار أمّْ 

 ىذا كلكف سبب النزكؿ بمكضع الحراثة، بؿ ىي مكضع  تضييع البذر فييا،  ليست ةالمقعد فإفَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في )ق، ك (: ذم. (1)

 في ) أ (: كغير ذكم العمـ. (2)

 .في(: في ) أ (3)

 .221سكرة البقرة ، مف اآلية  (4)

 ساقط مف: ) ق (.] أردتـ[  (5)

 [ ساقط مف: ) ط(. أم جانب، أم فأتكىف] (6)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (7)

 ] بو[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. (8)

 في ) ط (: كاحدة. (9)

 .441:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (10)

 في ) ك (: أنو. (11)

 في ) ق (: فيكف (12)

 .في ) ق (: العمـك (13)
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 يناسب األكؿ. 

ا جزمو مطمقن الككفييف تعف اإلضافة، كعند  (ما) بت فٌ المضارع، إذا كي ( تجـز إذا) عمـ أفَّ ثـ ا   

  :(1)ا بقكلومتمسكن 

ذى              ةه بى كٍ نى  ثً كادً الحى  فى ٍبؾى مً صً ا تي كا 

 يمً جى نٍ تى سى ة فى ابى يى غً  ؿّْ كي فى  ٍر بً اصٍ فى                              

المتناع التعميؽ باعتبار  ؛البصرييفم " عمى رأفٍ كي أى  فٍ كي ؼ تى يٍ كى " :( ال تجازل بو كال يقاؿكيؼ) فٌ كأ

يستعممكنو في  / ب – 97/ يجزمكف بو المضارع ك (2)يـا لمككفييف، فإنَّ خبلفن عمكـ األحكاؿ، 

 القياـ" ك، (3)يخصكف األحكاؿ بما يمكف التعميؽ باعتبار العمـكعتبار عمكـ األحكاؿ، ك باالتعميؽ، 

 .(4)"المكت"الحياة ك  ك كال، "المرضحة ك "الصٌ  ك، ال "القعكدك 

 .“ْس قِ فَ  وِ يْ مَ عَ وَ ”قاؿ:    

لجـز الفعميف  منيا استعمؿ كبلى الباقي، ف " فقسوي مٍ رً كٍ ي أي نً مٍ رً كٍ يى  فٍ مى "عمى المذككر، كىك  أقكؿ: أم   

 ـ صمة قس عميو، كقيؿ: ىك فاء ( زائدة، لتزييف المفظ ، كلذا قدَّ فقس )الفاء فيالشرط كالجزاء، ك 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البيت مف البحر: ) الكامؿ (، ينسب ألعشى ىمداف. (1)

 ا كتذىب ىذه الشدائد أك المصائب.  و سيأتي يكمن يصبر في كقت الشدائد؛ ألنٌ  إنساف أفٍ  المعنى: فعمى كؿّْ 

 .99:18كالكافي لمكفيات ؛ 299؛ كضرائر الشعر  202:1 شرح نيج الببلغة، البف أبي حديد؛ ك 97؛ كالمحاسف كاألضداد  كىك مف شكاىد:

. ؾ"، جاءت مجزكمة عمى الشكاذ؛ ألفٌ الشاىد فيو: " تصبٍ   "إذا" تدخؿ عمى الجممة اإلسمية كالماضي ال يتصكر فيو الجـز

 ] فأنيـ[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 في ) ك (: عمكميا. (3)

 .583:3؛ كشرح األشمكني 272:271:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)
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أنت الباقي عميو المذككر فعميو قس  : ميما يكف مف شيءو كالشرط محذكؼ مع اآللة، أمٍ الجزاء، 

" ؽه مً طى نٍ مي  دي يٍ زى فى  ةً عى مى الجي  ـى كٍ ا يى مَّ ز تقديـ ما بعد فاء الجزاء عميو، في مثؿ: "أى جكّْ  المذككر إفٍ ا صمة مَّ كا  

 ر لو.ز كالمذككر مفسٌ يجكٌ  ـٍ لى  رة إفٍ ا صمة المقدٌ مَّ إ

 .(1)[“اءِ الفَ بِ  ابُ جِ ي تُ تِ ال  ]ة تَ اء الس  يَ شْ األَ  وابِ ي جَ فِ  ةً رَ مَ ضْ مُ  فْ إِ  ب ـُ زِ نجَ يَ وَ ”قاؿ:    

يا ألنَّ  ؛ؿ في ىذا البابالجزاء متأصّْ القتضائيا الجممتيف، أم: الشرط ك  (فٍ إً ) عمـ أفَّ أقكؿ: ا   

 يحصؿ بو تعمؿ عمبلن  الجممتيف، يجب أفٍ  (2)تككف عاممة، كالقتضاء القتضائيا يجب أفٍ 

، ك اال  كما تجـز مظيرة  لتيااىا في النقؿ، فؤلصاما تجـز لمشابيتيا إيَّ البكاقي إنَّ ختصار كىك الجـز

ينتصب المضارع بعدىا  تة التي تجاب بالفاء حيف أفٍ في جكاب أحد األشياء السّْ تجـز مضمرة    

 (.فٍ ا تجاب بالفاء حيف الجـز بإضمار) أى يألنَّ  (؛فٍ أى )بإضمار 

نَّ ك      إنشاءه   منيا غير النفيكبلن  ألفَّ  ؛تةيقع في جكاب األشياء السٌ  (فٍ أى ػ )ما شرط إضمارىا با 

ال  يككف كأفٍ  أفٍ  رىك عمى خط فيناسب الشرط المشككؾ الذم ،الطمب (3)مشككؾ كمتضمف لمعنى

فينكب كؿ منيا مناب الشرط  / أ – 98 /منيا مدلكؿ الشرط  الطمب في كؿّْ  متعمؽ مع أفَّ  يككف

 .(4)عميو كيدؿ

 .“يفِ الن   ال  إِ ”قاؿ:    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (1)

 في ) ق (: القتضائيا. (2)

 في ) ق (: بمعنى. (3)

 ؛275،274:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 94:3الكتاب   (4)
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عف  مقطكع خاؿو  (1)خبره ألفٌ  ؛في جكاب النفي "يجكز االنجزاـ بإضمار "إفَّ  ال أقكؿ: يعني   

يأتنا تحدثنا لما  لـٍ  فٍ : إ، بمعنى"انى ثي دّْ حى ا تي نى يتً أٍ ا تى لمشرط المشككؾ، فبل تقكؿ: "مى الطمب غير مناسب 

 .(2)لعدـ استقامة المعنىذكر ك 

 .“(3)ْس قِ فَ  وِ يْ مَ عَ ، وَ ؾَ مْ رِ كْ ي أُ نِ تِ ائْ نحو: ”قاؿ:    

ۀ  ﴿قكلو تعالى:، كعميو ، فالشرط مع األداة مضمره "أكرمؾ نيتأت فٍ إ" ؾ ني فإنَّ تائ أقكؿ: أم   

كال يمـز  ،يقيمكا الصبلة  ،(5)ليـ أقيمكا الصبلة تقؿ إفٍ  أم:، (4)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ

 نضماـ أمر آخر، كقع إقامة الصبلةكقع القكؿ مع ا ة ناقصة، كالمعنى: إفٍ عمٌ  الشرط ألفَّ  ؛الكذب

عند القكؿ مف الممتثميف المنقاديف لؤلمر، كلعدـ  (6)[كلكجكد ذلؾ االنضماـ كقع إقامة الصبلة]

 .(7)ؼ عف اإلقامة المتقاعدكف المتكاسمكفاالنضماـ تخمٌ 

 .(8)[“يفَ بِ رِ ضْ تَ وَ  وفَ بُ رَ ضْ يَ وَ  افِ بَ رِ ضْ يَ  ]نحو:،وفٌ نُ  وِ ويائِ  هِ اوِ وَ  و يرِ مِ الض   ألؼِ  دَ عْ بَ  وُ قُ حَ مْ تَ وَ ”قاؿ:    

يككف البلـ معتقب اإلعراب، القتضاء الضمائر التي بعدىا، ككنيا عمى  لتعذر أفٍ  أقكؿ: كذلؾ   
الكجكه  يتكارد عميو الكسر، كمعتقب اإلعراب ينبغي أفٍ  كأ (9)الفتح كأكجو كاحد مف الضـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خبر. ألنو ق (:ط، في )  (1)

 .462:461:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ35:2ؿ،ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (2)

 ق (.ط، ] كعميو فقس[ ساقط مف: )  (3)

 .33سكرة إبراىيـ، مف اآلية  (4)

 ]ليـ أقيمكا الصبلة[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (6)

 .277:4؛ كشرح المفصؿ، البف يعيش82،81:2ينظر: المقتضب (7)

 ق، ك(.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (8)

 ] الفتح[ ساقط مف: ) ق (. (9)
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الميف يؤدم حركؼ  فٍ كزيادة حرؼ مً  ا لو.تككف إعرابن  لككنيا كممات أخر ال تصمح أفٍ  ؛كالضمائر

 ا.إلى اجتماع حرفي عمة، فزيد النكف لككنو أقرب الحركؼ إلييا شبين 

 .(1)[“ـِ والجزْ  بِ صْ الن   وفَ دُ ] عِ فْ ي الر  فِ  ؾَ لِ ذَ وَ ” قاؿ:   

فع أقكل األحكاؿ الرٌ  كجزمو؛ كذلؾ ألفَّ  ف عبلمة لرفع المضارع دكف نصبوأم لحكؽ النك  أقكؿ:   

ا كأمَّ  الحركة ؼا في الجـز فيحذؼ حر كأمَّ  ،ف سقكطو، فاستكثر األقكل باألقكلالنكف أقكل مككجكد 

 .عمى الجـز / ب – 98/  في النصب فيحذؼ حمبلن 

فٍ      (أفٍ )كعدـ إسقاط بدكف إسقاط النكف، كذلؾ لتعذر النصب  ،الحركةاصب مسقط لـ يكف النٌ  كا 

جماعة ة، كعدـ إسقاط الجكاـز كالنكاصب نكف المصدريٌ ( ما) با ليا الناصبة نكف اإلعراب تشبيين 

 .(2)يدالنساء قد ذكرناىما فبل نع

                                   *****  

 

 

 

 

                         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك(. (1)

 .37،36:1ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصٌ  (2)
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 ] ف                                   
 
 ؼ

 
 األ   م

 
 [ش  ي

 .(1)[“جْ رِ حْ و دَ  بْ ارِ ضَ و  عْ نحو: ضَ  ؿْ عَ فْ ا اؿِ ى مثمَ عَ  بُ اطَ خَ المُ ] ؿُ اعِ الفَ  وِ بِ  رُ مَ ؤْ ا يُ مَ  :رُ مْ األَ ”قاؿ:    

ا منيا محذكفن ( ،أم: ؿٍ عى فٍ )اؿ اكائنة عمى مث ،مر بكاسطتيا الفاعؿ المخاطبصيغة يؤ  أقكؿ: أمٍ    

 مف حذؼ الحركة   (2)ا معاممة المجزكـى آخرى معامبلن حرؼ المضارعة؛ خكؼ المبس بالمضارع، ك 

 ا كاف متحركن  (3)بعد حرؼ المضارعة إفا ممَّ  ةأدى تى بٍ  يجتمع اإلعراب كالبناء مي ف اإلعراب؛ لئبلَّ نك ك 

 ."جي رً حٍ دى مف تي  جٍ رً حٍ دى " ، ك"مف تضاربي  بٍ ضارً ك " ،"مف تضعي  عٍ ضى "نحك: 

ا ا؛ ليتكصؿ بيا إلى النطؽ بالساكف، أمَّ كاف ساكنن  ا في أكليا ىمزة كصؿ مكسكرة إفٍ كمزيدن    

 . يا في األصؿ ألؼ، كاأللؼ أخؼٌ كألنَّ االبتداء باألقكل أكلى؛ ك  ، يا أقكل الحركؼفؤلنَّ  ؛نيايٌ تع

فيو مف تقميؿ الزيادة، ثـ  و األصؿ في تحريؾ الساكف، كىذه زيدت ساكنة لماا كسرىا؛ فؤلنَّ كأمَّ    

، أك زيدت بالحركة كما ىك (4)ا لتعذر االبتداء بالساكف، كما ىك مذىب بعضيـدفعن  كت بالكسررّْ حي 

 ة، الميـٌ ا زيدت لدفع االبتداء بالساكف، كانت بمنزلة تحريؾ الساكف فزيدت مكسكر لكف لمٌ األصح. 

 يمـز الخركج مف لئبٌل كاحد، ك  فو نى مى سى ف عفتضميا حينئذ لجرم المسا ،يضـ عيف المضارع أفٍ  إالَّ 

  ، مأخكذ مف"أكـرمنقكلة عف البلـ، ك"  ،كا"مي رٍ "اً : كضمة الميـ في"، بٍ تي كٍ نحك:" ا الكسرة إلى الضمة

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك (. (1)

.ط، في )  (2)  ق ، ك(: مجزـك

 في ) أ (: إذا. (3)

فٍ كالككفيكف يذىبكف إلى  (4) ا كسرتيا، كال يفعمكف ذلؾ في كاف مكسكرن  أف ىمزة الكصؿ في األمر تابعة لثالث المستقبؿ، إف كاف مضمكما ضممتيا، كا 

 .252:2 يمتبس األمر بإخبار المتكمـ عف نفسو، ينظر: اإلنصاؼ المفتكحة؛ لئبٌل 
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اليمزة لمقطع، الثاني، ك  (2)مف القسـفيك مف القسـ األكؿ ؛ال  / أ – 99/، "كرـى تى "، ال مف (1)"ـركٍ ؤ تي 

 ألفَّ  ؛"جٍ رً حٍ دى "، ك"بٍ ارً ضى "، ك"عٍ ضى "نحك:  ، كبيف قكلو(فعؿٍ )اعمى مثاؿ  :بيف قكلو فبل منافاة

ما  (4)إلى سككفاألكامر، ال بالنظر  مع ككنو أعـٌ  (3)المجرد الثبلثيبالذكر لككنو مف  تخصيصو

لى زيادة ىمزة الكصؿبعد حرؼ المضارعة، ك    .(5)ا 

 ا كافكؿ أيِّ يا، كقكلو: الفاعؿ خرج بو ما يؤمر بو المفعفقكلو: ما يؤمر بو شامؿ ألقساـ األمر كمّْ  

"ده نٍ ىً  بٍ رى ضٍ لتي " ، ك"زيده  بٍ رً ضٍ ليي " ك "تى أنٍ  بٍ رى ضٍ لتي " ، ك"انى أى  ربٍ ضٍ ألي "نحك: 
(6). 

المخاطب خرج بو ما يؤمر بو الفاعؿ المتكمـ، نحك: " ألضرب أنا"، كالغائب، نحك:  كقكلو   

 ضرب زيد"، كالغائبة، نحك: " لتضرب ىند"."ليى 

فٍ ، فإنَّ (7)﴾ گ ڳ ﴿:، خرج بو مثؿ قكلو تعالى(ؿٍ عى فٍ عمى مثاؿ )ا كقكلو    ا كاف مأمكرن  و كا 

 لثبكت حرؼ المضارعة.  ؛(ؿٍ عى و ليس عمى مثاؿ )افٍ أنَّ  خاطب، إالَّ بو الفاعؿ الم

فالقياس تغميب الحاضر عمى بعضيـ غائب، بعضيـ حاضر ك  ا كاف المأمكر جماعةإذ قالكا:   

  اعمى ككف البعض غائبن  ايؤتى بالبلـ تنصيصن  فٍ ، ال إؿٍ عً فٍ افعمكا عمى طريقة يقاؿ: ا كأفٍ الغائب، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) .  في ) أ، ق(: تأكـر

 ] القسـ[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 ق (: المجرد الثبلثي.ط، في )  (3)

 (.] سككف[ ساقط مف: ) ط  (4)

 .290،289:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 .44،43:4ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 293،292،291:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)

 .58سكرة يكنس، مف اآلية  (7)



419 
 

 .(1)، كما ىك مذىب بعضيـاا عمى ككف البعض حاضرن ى التاء تنصيصن قى بٍ تي  كأفٍ 

 بْ رِ ضْ وليَ  (2)فُ حْ نَ  بْ رِ ضْ ولنَ  ،انَ أَ  بْ رَ ضْ أنت، وألُ  بْ رَ ضْ ولتُ  ،دٌ يْ زَ  بْ رَ ضْ ليُ  :نحو ]بالّلـِ  هِ وغيرِ ”قاؿ:    

 .(3)[“انَ أَ  ربْ ضْ ألَ ، و دٌ يْ زَ 

كالفاعؿ المتكمـ كحده أك مع غيره ، (4)ا كافأم غير الفاعؿ كالمخاطب، كىك المفعكؿ أيِّ  أقكؿ:   

 ألفَّ  ؛لمبقاءالغائبة يؤمر كؿ منيما بالبلـ، مع بقاء حرؼ المضارعة، كلـ يتعرض غائب ك الفاعؿ الك 

ى إل مف البلـ / ب – 99/ العدكؿ  اإلتياف بالبلـ، يستمزمو مع االعتماد عمى األمثمة؛ كذلؾ ألفَّ 

 فبل ،ال كثرة لو في غير الفاعؿ الحاضرالصيغة المخصكصة في أمر الحاضر لكثرة االستعماؿ، ك 

لثبكت  ؛المضارع معربةبلـ، فالصيغة صيغة يؤتى بالفيبقى حرؼ المضارعة ك  (5)ممعدكؿكجو ل

يا بخبلؼ صيغة أمر الحاضر، فإنَّ  ،لكجكد الجاـز ةمجزكم ،مع عدـ المعارضحرؼ المضارعة 

شابية زالت بزكاؿ حرؼ المالبناء ىك األصؿ في األفعاؿ، ك  فَّ أل ؛ةلعدـ حرؼ المضارعة مبنيٌ 

 لعدـ المشابية، مع أفٌ ؛ معقكؿو  ىك مذىب الككفييف غيري معربة مجزكمة كما  (6)ككنياالمضارعة، ف

 .(7)ضمار الجاـز ضعيؼإ

                                     ***** 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .44:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 293:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 82:2ا لمبصرييف، ينظر: اإلنصاؼ الككفييف، خبلفن  كىك مذىب (1)

 [ زيادة عف األصؿ. في حٍ نى  بٍ رً ضٍ ] كلنى  (2)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف:) ق، ك(. (3)

 في ىامش ) ك (: أم غائبا أك مخاطبا، أك متكمما. (4)

 في ) ق (: لمعدكؿ. (5)

 في ) ق (: فككف. (6)

 .395:2؛ كشرح التصريح 294،293:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 72:2ينظر: اإلنصاؼ  (7)
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 ] امل
 
 ر
 
 ؼ
 
 ذ

 
 ٘ ٔغ
 
ٛ 
 
  ش

 
 امل
 
 ر
 
 ؼ
 
 ٘[ذ

 .(1)[“وِ بِ  وؿٌ عُ فْ مَ  وُ لَ  افَ ا كَ ي مَ عد  تَ المُ فَ  :]يد  عَ تَ ر المُ يْ ي وغَ د  عَ تَ المُ ”قاؿ:  

  م ما كاف لو مفعكؿ بو(.المتعدّْ ): اؿق ا.المتعدم لكثرة تصرفو، كلككف مفيكمو كجكديِّ  ـأقكؿ: قدَّ    

عؿ بدكف كاسطة حرؼ الف المنصكب، الذم يتعدل إليوالمفعكؿ  (2)ىنا أراد بالمفعكؿ بوأقكؿ:    

 ألفَّ  ؛: )بو(بقكلو د المفعكؿعكؿ بو، فيك تعريؼ لو بحسب المفظ كقيّْ ما نصب المف المعنى، فالجرّْ 

 .(4)ىك المفعكؿ بو فقط (3)الفارؽ بينيماالمفعكؿ بو، ك  في نصب ما عدا افو المتعدم كغيره سيَّ 

 .“(5)ادً يْ زَ  تُ بْ رَ كضَ  دٍ احِ وَ  وؿٍ عُ فْ ى مَ لَ ى إِ عد  تَ يَ وَ  ”قاؿ:   

 لو مف مضركب  دَّ بي الضرب الى  "، فإفَّ ادن يٍ زى  تي بٍ رى كضى "، ؽ كاحدلتكقؼ تصكره عمى متعمّْ  أقكؿ: كذلؾ   

 .(8)امغيرى كال يتكقؼ عمى شيءو  ،(7)و عمييمامقتع (6)، فيتكقؼضاربو  لو مف دَّ بي و الى كما أنَّ 

 .(9)[“ًّل اضِ فَ  وُ تُ مْ مِ عَ ، وَ ةً ب  جُ  وُ تُ وْ سَ نحو: كَ ] فِ يْ نَ ى اثْ لَ إِ  وْ أَ ”قاؿ:    

  ا ال يككف مفعكاله مبتدأن ممَّ  ،"  ةن بَّ جي  وي تي كٍ سى كى  "، نحك:مفعكليفو عمى مقتعلتكقؼ ا أيضن  : كذلؾ أقكؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ق، ك(.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (1)

 ] ىنا[ ساقط مف: ) أ (. (2)

 ] بينيما[ ساقط مف: ) ط (. (3)

 .9:5؛ كىمع اليكامع 2088:4؛ كارتشاؼ الضرب 295:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 [ ساقط مف: ) ق، ك (.ادن يٍ زى  تي بٍ رى كضى ] (5)

 في ) ق (: فتكقؼ. (6)

 في ) أ (: عميو. (7)

 .46:2ؿ، ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك(. (9)
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المكتسي كىك المفعكؿ  ؿقتع عمى / أ – 100/ا الكسكة مكقكفن  قؿتع ا، فإفَّ لعدـ اتحادىما ذاتن  ا؛كخبرن 

 المكتسي كىك الثاني. ؿقتعكعمى  األكؿ،

ىذا الباب معقكد لتعريؼ  فإفَّ  ا.ا التحادىما ذاتن كخبرن  مبتدأن  ا مفعكاله، ممَّ "بلن اضً فى  وي تي مٍ مً عى " كنحك:   

الصفة  (2)المنسكب إليو، كاآلخر: ىك (1): أحدىما: الذات كىكلو مف مفعكليف دَّ بي فبلى  ةالذات بصف

 .(4)المنسكب (3)كىك

 .(5)[“اسِ الن   رَ يْ خَ  ارً مْ ا عَ دً يْ زَ  تُ مْ مَ عْ أَ نحو: ] ةٍ ثَ َّل ى ثَ لَ إِ  وْ أَ ”قاؿ:    

 اإلعبلـ يقتضي فإفَّ  ،"اسً النَّ  رى يٍ خى ا رن مٍ ا عى دن يٍ زى  تي مٍ مى عٍ ، نحك: "أى و عمى ثبلثةو مقتعلتكقؼ  أقكؿ: أمٍ    

لمنسكب إليو  المنسكب الثاني اا بالمنسكب إليو، ك : عالمن ا بالذات مع الصفة، أمٍ ا عالمن شخصن 

 .(6)األكؿ عالـ بيماكالثالث المنسكب، ك 

المتعدم إلى مفعكليف إلى  اف: قسـ منقكؿ مف الثبلثي المجردقسم ما يتعدل إلى ثبلثة أفَّ  اعمـ   

( متعدياف إلى ـى مً بمعنى: )عى  ل،أى ك رى  (8)ـمى عٍ أى  فإفَّ  (،لرى أى )ك ،(ـي مى عٍ )أ األفعاؿ، كىك لفظاف (7)باب

المنسكب إليو، فصارا ؿ العالـ بالمنسكب ك ىك األكٌ ؿ إلى األفعاؿ ازداد آخر، ك بالنقمفعكليف  ك 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] كىك [ ساقط مف: ) ط(. (1)

 ] ىك[ ساقط مف: ) ط(. (2)

 ] كىك [ ساقط مف: ) ط(. (3)

 .297:4 ؿينظر: شرح المفصَّ  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق، ك(.  (5)

 .48:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (6)

 ق ، ك(.ط، ] باب[ ساقط مف: )  (7)

 في ) ط (: عمـ (8)
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  .(1)ف إلى ثبلثةيمتعدي

 (حٌدث)، ك(خٌبر)ك (أخبر)، (أنبٌ ك ) أنبأ(في األصؿ، كىك خمسة ألفاظ: ) إلى كاحد كقسـ متعدو 

 .(3)﴾ڑ ڑ ک  ﴿، كفي التنزيؿ "دو يٍ زى  فٍ عى  (2)ؾى تي أٍ بى نٍ أى ": يقاؿ

يتو ييا إلى ثبلثة تعدٌ تعدٌ خبار مستمـز لئلعبلـ، ك اإل ألفَّ  ؛تضمنيا معنى اإلعبلـ أفٍ ثـ يجكز لؾ    

 .فاضبلن  ا: أعممتؾ زيدن بفضؿ زيد، أمٍ  ؾبمعنى: أخبرت ،"بلن اضً ا فى دن يٍ زى  ؾى تي أٍ بَّ نى أ"كتقكؿ:  إلييا،

نكع مف  وألنَّ  ؛ثالثة مفعكؿ مطمؽ لمنكع في الحقيقةك  (4)الثاني القسـ: ثاني  قاؿ بعض المحققيف   

ىذا  (5)خبار، كالمعنى: أنبأتؾ نكع إنباء، كىؿاإلك  / ب – 100/ اءً بى نٍ مندرج تحت مطمؽ اإل اإلخبار

 ؟ (7)الدقة. (6)مف بمنزلة إالَّ 

 .“ (8)دٌ يْ زَ  بَ ىَ كػ ذَ  ؿِ اعِ الفَ بِ  ص  تَ خْ ا يَ ي مَ د  عَ تَ المُ  رِ يْ غَ وَ ”قاؿ:    

  فاالختصاص إضافي ،رفع الفاعؿ، إلى نصب المفعكؿ بو ماال يتجاكز عممو مف أقكؿ: أمٍ    

 .(9)المفعكؿ بو المتعدم سٌياف في نصب، ما عداو ك ألنَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 41:1ا"، ينظر: الكتاب ا جعفرا منطمقن محمدن  بكره ا"، ك" أزعـ ا أخاؾ قائمن عمرن  زيده  يقيس عمييا سائر أخكاتيا، فيجيز، " أظفَّ  كقد أجاز األخفش أفٍ  (1)

 .167:1؛ كشرح األشمكني 302،301:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 330ؿ المفصَّ 

 في ) ط (: أخبرتؾ. (2)

 .3سكرة التحريـ، مف اآلية  (3)

 [ ساقط مف: ) أ (.]الثاني (4)

 في ) أ (: ما. (5)

 ] مف[ ساقط مف: ) أ (. (6)

 .50،49:2ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ ؛ 302:4ؿ كىك ابف الحاجب، ينظر: شرح المفصَّ   (7)

 ] كذىب زيد[ ساقط مف: ) ق، ك (. (8)

 .10:5كيقاؿ لو: القاصر، ينظر: ىمع اليكامع  (9)
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 تُ جْ رَ خَ وَ  وُ تُ حْ ر  فَ ، وَ وُ تُ بْ ىَ ذْ : َ نحو ر  الجَ  ؼُ رْ حَ ، وَ وِ شْ الحَ  يؿُ قِ ثْ وتَ  ،ةُ زَ مْ اليَ ] ابٍ بَ سْ أَ  ةُ ثَ َّل ثَ  ةِ يَ دِ عْ مت  ولِ ”قاؿ: 

 .(1)[“ وِ بِ 

 ا ثبلثة أسبابا أك إضافين كاف عدـ تعديتو حقيقين ا، سكاء صير غير المتعدم متعدين لي أقكؿ: أمٍ    

 . (2)أم ثبلث آالت

ر اليمزة معنى الفعؿ، كتضـ إليو معنى غيٌ ت ، بشرط أفٍ النقؿ إلى باب اإلفعاؿأم: )اليمزة(    

 . (3)ارتو ذاىبن ، بمعنى: صيٌ "ادن يٍ زى  أذىبتي " :نحكالتصيير، 

ـ، أم ىً خيارً مف كسطيـ ك  :، أمٍ فبلفو  (4)بنيمف حشكة  : الكسط ، يقاؿ: فبلفه أمٍ  (كتثقيؿ الحشك)   

 :، أمٍ "ادن يٍ زى  تي حٍ رٌ فى "، نحك: التصيير إليو (6)ضـك ، (5)فعيؿ، بشرط تغيير المعنىالنقؿ إلى باب الت

 ".اإلبؿي   تتمكٌ ، بخبلؼ "(7)فرح ذا رتوصيٌ 

، بمعنى: وً بً  تي جٍ رى بشرط تغيير المعنى كيضـ التصيير إليو، نحك: خى  اكذلؾ أيضن  (كحرؼ الجرٌ )   

 ".دو يٍ زى بً  تي رٍ رى نحك: "مى ا: ر بو معنى الفعؿ ال يككف الفعؿ بو متعدين كما لـ يتغيٌ ا، رتو خارجن صيٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط، ق، ك (. (1)

 [ ساقط مف: )  ك (.أم ثبلث آالت]  (2)

ك)الثاني(:أنو قياس فييما، كىك مذىب األخفش كظاىر  : أنو سماع في البلـز كالمتعدم، كىك مذىب المبرد.(أحدىاىب: )كفي التعدم باليمزة مذا  (3)

، كىك ظاىر مذىب سيبكيو. ك) الرابع(: أنو مقيس في كؿ فعؿ إال في باب عمـ، ينظر: الكت اب مذىب أبي عمي. ك) الثالث(: أنو قياس في البلـز

 .14:5؛ كىمع اليكامع 2093:4؛ كارتشاؼ الضرب 91كاإليضاح العضدم  ؛178:4؛ كالمقتضب 41:1

 ] بني[ ساقط مف: ) أ، ك (. (4)

 .300:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 في ) ك (: بضـ. (6)

 ا.في ) ك (: فرحن  (7)
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الفعؿ عامؿ بكاسطة  أفَّ  ، بمعنى"دو يٍ زى بً  تي رٍ رى مى "في مثؿ:  ]بكاسطة الباء، الفعؿ متعد فَّ : إ(1)نعـ يقاؿ

.كال يطمؽ عميو المتعدم بمعنى المقابؿ البٌل  (2)[الباء،  ـز

يَّ ىذا     ، بؿ األمر فيو مكككؿ إلى آلة مف آالت التعدية ل بكؿّْ كؿ الـز يتعدٌ  تظف أفَّ  اؾ أفٍ كا 

 حرؼو  ل بكؿّْ يتعدٌ  الزـو  كؿَّ  تظف أفَّ  ، كأفٍ "ارن مٍ ا عى دن يٍ زى  تي رٍ صى نٍ أى "، كال "ادن الً خى  تي بٍ ذىٌ ": ال يقاؿ ماع،السَّ 

 .(4)ماعإلى السَّ  (3)ااألمر فيو مكككؿ أيضن  ة، بؿكؼ الجارٌ مف الحر 

 ألؼ( المفاعمة)سيف( االستفعاؿ ك) ألفَّ  ؛ثبلثة ممنكع / أ – 101/ فيقيؿ: حصر األسباب  إفٍ    

 ا.التضميف، أسباب ليا أيضن ك 

ؿ االستفعا (سيف)ك ،(5)سكل التعدية في الثبلثة التي ال يشكبيا شيءو  ،قمنا: مراده حصر األسباب   

المتعدم في التحقيؽ ليس ىذا  أفَّ  لوالتضميف فمآا المشاركة، كأمَّ ك)ألؼ( المفاعمة يشكبيا الطمب ك 

، عمى سبيؿ العارية، لفظ البلَّ  معنى المتعدم قد اكتسى ؿ ذاؾ، كأفَّ ب ـز البلَّ  فيك غير جاعؿو ـز

 .(6)تأمؿٍ فا متعدين 

                                    ***** 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ق (: بمعنى. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (2)

 مكككؿ. ) ط (: أيضان في  (3)

؛ كارتشاؼ الضرب 331،330ؿ عميو، ينظر: المفصَّ  عمى التكثير، كبالتضعيؼ تدؿٌ  التعدية باليمزة ال تدؿٌ  كذىب الزمخشرم كمف كافقو، إلى أفَّ  (4)

 . 16:5؛ كىمع اليكامع 2094:4

 في ) ط (: ثبلثة. (5)

 .2095،2094:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (6)
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 ائ  ] َ

 
  ة

 
 م[اػ  انف

 .“موُ اعِ فَ  ـ  سَ يُ  ـْ لَ  امَ  ؿٌ عْ فِ  وَ ىُ : وؿِ عُ فْ مَ مْ لِ  ي  نِ بْ المَ ”قاؿ:    

 لغرض مف األغراض: (1)م لـ يذكر فاعموفعؿ المفعكؿ الذ أقكؿ: أمٍ    

الخمؽ  ألفَّ  ؛اأم: خمقو ا ىمكعن  ا"كعن مي ىى  افي سى اإلنٍ  ؽى مً :" خي ر مع شيرة الفاعؿ نحكلبلختصا   

 ، فيك مجنكف، ك"ؿى جي الرَّ  فَّ جي "، فيك معمكؿ، ك "ؿى جي الرَّ  ؿَّ عي " ، كمنو:(3)لو إالَّ  (2)افجاد ال يصمحاإليك 

، إذا "قٌد السيؼ  ؿى جي الرَّ  (7)دُّ د، ك "قي ك مضؤ "، فيك (6)ؿى جي الرَّ  (5)دى ئً ضي " فيك مسمكؿ  ك"(4)ؿى جي الرَّ  ؿَّ سي "

كلذلؾ تركت معمكماتيا في  ،فاعؿ ىؤالء في الغالب، ىك ا تعالى مـ، بأفَّ لمع جعؿ حسف التقطيع

 ا.رأسن كبلميـ 

الفعؿ عمى  القصد إلى كقكع أك ألفَّ فيك مسمكؿ" كىكذا،  ةى مَّ سى "ال ة فيك معمكؿ"، ك مَّ ال يقاؿ: "عى    

ف شره ال ليؤمف مو، الميـ قتمي  فإفَّ  "يُّ جً ارً ؿ الخى تً قي : " نحك :المفعكؿ بو، ال إلى صدكره عف الفاعؿ

ًربى اآلتُّ "قاتمو، أك لصكف الفاعؿ عف لسانؾ، نحك:  رفيع  إذا كاف الضارب عظيـ الشأف  (8)"كنيضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قامة المفعكؿ مقامو، كتغيير الفعؿ إلى صيغة" في كؿ فعؿ يبنى لما لـ يسمى فاعمو، فبل بد لو مف حذؼ الفاعؿ،  (1) ؿ "، ينظر: شرح المفصَّ ؿى عً كا 

 .36:6؛ كىمع اليكامع 306:4

 في ) أ، ق، ك(: يصمح. (2)

 في ) أ(: إال  تعالى. (3)

 ساقط مف: ) ط، ق، ك(.  [ؿى جي ]الرَّ  (4)

 أم زكـ مف الزكاـ ، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ض .أ . د(. (5)

 ساقط مف: ) ط، ق، ك(.  [ؿى جي ]الرَّ  (6)

 ، مادة: ) ؽ، د، د(.ينظر: لساف العرب ه بنصفيف،: قطع الجمد، كشؽ الثكب كنحك ذلؾ، كضربو بالسيؼ فقدٌ القدُّ  (7)

 بالتشديد: المكقد، كالعامة تخففو، كالجمع األتاتيف، ينظر: لساف العرب، مادة: ) أ. ت . ف(. (8)
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يري سً األى  بى رً ضي :" أك لصكف لسانؾ عنو، نحك القدر.
،أك لتجييؿ  (2)ا ذليبل"، إذا كاف الضارب دنين (1)

 أك ألمر" (5)اؿي المى  ؽى رً سي نحك: " بالفاعؿ:( 4)أك لمجيؿ ".ده يٍ زى  (3)ؿى تً قي  "نحك: امع ألمرو الفاعؿ عمى السٌ 

 .(9)؛ لنيابتو عف الفاعؿ(8)بو إلى المفعكؿ سند ذلؾ الفعؿقرر في مكضعو، كأي م (7)ىك اممَّ  (6)خرآ

 سـٌ فعؿ ما لـ يي ”بقكلو:  /ب – 101/برمزه إليو كتفاءن ا ،إليو (10)يصرح باإلسناد المنسكب كلـ   

 ىذه اإلضافة تقتضي اإلسناد إلى المفعكؿ، كما ال يخفي عمى مف لو أدنى ذكؽ فإفَّ  “فاعمو

 .كمبلحظة

و لك لـ يبلحظ لدخؿ في ة المبني لممفعكؿ، مع أنَّ ماىيَّ  (11)ؽد اإلسناد إلى المفعكؿ؛ ليتحققيٌ    

عمى  ؿاني كحذؼ فاعؿ األكٌ إذا أعمؿ الثٌ ، "ادن يٍ زى  تي مٍ رى كٍ أى "ك  ،"ينً بى رى ضى "في مثؿ:  "بى رى ضى "التعريؼ، 

 .(13)ذكر فاعموب( 12)فعؿ لو مفعكؿ لـ يبف ألفَّ  ؛رأم الكسائي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ط، ق، ك (: األمير.  (1)

 ] قتؿ[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 .ا رذيبلن (: دنين في ) ط  (3)

 في ) ق (: لممجيكؿ. في ) ط (: لتجييؿ. ك   (4)

 في ) ط (: المتاع. (5)

 في ) أ (: األمر اآلخر. (6)

 ] ىك[ ساقط مف: ) أ (. (7)

 ] بو[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (8)

 .180:1؛ كشرح األشمكني 62:61:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (9)

 (. المنسكب[ ساقط مف: ) أ، ط] (10)

 ؽ. يتحقفي ) أ (: ل (11)

 ، ك (.قط، [ ساقط مف: ) يبف]  (12)

 .1058:3؛ كارتشاؼ الضرب 63:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 287:2ينظر: أصكؿ النحك  (13)
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 .“وِ بِ  وؿٍ عُ فْ ى مَ لَ إِ  دَ نِ سْ يُ وَ ”قاؿ: 

ال يكجد، كال  أفٍ  يسند إليو إالَّ  كأفٍ  دَّ بي أحد طرفي الفعؿ كالفاعؿ، فعند عدـ الفاعؿ الى  وألنَّ : أقكؿ

شاء أسند إلى  ر عمى رأيو، إفٍ خيّْ المتكمـ م ، فإفَّ  ا لسيبكيوخبلفن يسند إلى غيره عند كجكده  فٍ يجكز أى 

فٍ سكاه عمى نصبو، ك  (1)ما ترؾلمفعكؿ بو فا ما  كؿٌ  ؛ ألفَّ (2)بو شاء أسند إلى غيره كحذؼ المفعكؿ ا 

 (3)اية المتكمـ فيـ أىـ.ك أدخؿ في عنى

                     :*(4)كقكلو

   بو مٍ كى  كى رٍ جً  ةي رى يٍ فى قي  تٍ دى لً كي  كٍ مى فى                      

 ابى بلى الكً  كً رٍ الجً  ؾى لً ذى بً  بَّ سي لى                                            

 .(5)ات في األبياتيّْ اكً تناسب القكافي كالرَّ  و عميو، قصدي حمم شاذٌ    

 .“تُ مْ مَ عْ أَ  ابِ بَ  فْ مِ  ثُ الِ الث  وَ  ،تُ مْ مِ عَ  بابِ  فْ ي مِ انِ الث   افَ ا كَ ذَ إِ  ال  إِ ”قاؿ:    

      (6)[:أمٍ  (تي مٍ مً عى مف باب)]يككف الثاني كقت أفٍ  إالَّ  ،سند إلى المفعكؿ بو كؿ كقت كزمافي أمٍ أقكؿ:  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ما[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 ] بو[ ساقط مف: ) أ، ق (. (2)

 .41:1الكتاب ينظر:  (3)

 في ) ط(: كقكؿ الشاعر. (4)

 كىك غير مذككر في ديكانوالبيت مف البحر: ) الكافر(، ينسب لجرير ،. 

 الفرزدؽ. الجرك: كلد السبع، كمنيا الكبلب. المغة: قفيرة: اسـ أـٌ 

 .337:1؛ كخزانة األدب 266:2؛ كىمع اليكامع 314ؿ كشرح المفصَّ ؛ 397:1: الخصائص كىك مف شكاىد

 مع كجكد المفعكؿ الصريح" الكبلب"، كذلؾ خبلفا لمذىب سيبكيو.نيابة الجار كالمجركر" بذلؾ" عف الفاعؿ الشاىد فيو: 

 .64:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 51:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 315،314:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط ، ك(. (6)
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ألكؿ يقكـ مقاـ الفاعؿ ا ؛ ألفَّ الثانيبد قيٌ  (،تي مٍ مى عٍ أى )القمكب، كالثالث مف باب  (2)فعاؿأ (1)باب في

 باالتفاؽ.

ا   لعدـ المانع، كأمَّ قع مكقع الفاعؿ ي (3)(تي يٍ طى عٍ أى )الثاني في باب  ألفَّ  ؛(تي مٍ مً عى كقاؿ: في باب )   

 ـه ائً قى  ـى مً عي مكقع الفاعؿ ، ال يقاؿ: " ال يقعاف، (تي مٍ مى عٍ أى (، كالثالث في باب )تي مٍ مً عى الثاني في باب )

" ارن مٍ عى  ادن يٍ زى  ؿه اضً فى  ـى مً عٍ أى "، كال "ادن يٍ زى 
ال يخبر  الخبر أفٍ  الحقيقة، كحؽُّ / أ – 102/في يما خبرألنَّ  ؛(4)

 . (5)عنو

لمبس ا ؛ كال يمـزثالثو  كأ و ثافو التنكير يرشد إلى أنَّ  ذا كاف نكرة ؛ألفَّ ذلؾ إ (6)كأجاز ابف األنبارم   

 باألكؿ بالقياـ مقاـ الفاعؿ.

ا دن يٍ زى  ـى مً عي :" يقاؿ بشرط إلزاميا في مركزىا، نحك أفٍ ا ذلؾ في المعرفة أيضن  كأجاز نجـ األئمة   

 .(7)ثالث كأ و ثافو التأخير يرشد إلى أنٌ  ألفٌ  ؛"كؾى خي أى 

لَ ”قاؿ:      ، ويدٌ دِ شَ  رٌ يْ سَ  يرَ و، و" سِ رٍ مْ عَ بِ  ر  "، و" مُ دُ يْ زَ  بَ رِ ، نحو: "ضُ فِ يْ فَ رْ الظ  ] وَ رِ دَ صْ ى المَ وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مف: ) أ، ق(.] باب[ ساقط  (1)

 في ) أ (: األفعاؿ. (2)

 في ) ط، ك(: أعطيت. (3)

 . ازيدن  ارن مٍ عى في ) أ (:  (4)

 .52:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 310،309:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

الشجرم، لو مف عبد الرحمف بف محمد بف عبيد ا األنبارم، مف عمماء المغة كاألدب، كتاريخ الرجاؿ، قرأ عمى أبك منصكر الجكاليقي، كلـز ابف  (6)

 425:6؛ كشذرات الذىب 86:2ق، ينظر: بغية الكعاة 577الكتب: اإلغراب في جدؿ اإلعراب، كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، كالميزاف، ت: 

  .115:2، كمعجـ المؤلفيف 327:3كاألعبلـ 

  322:2ينظر: اإلنصاؼ. 

 .429:3ينظر: شرح الرضي عمى الكافية  (7)
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 “(1)[خافِ سَ رْ فَ  ايرَ ا"، وسِ ذَ كَ  ـُ وْ يَ  يرَ سِ 

و جيزء مدلكؿ الفعؿ كال مانع عف اإلسناد ألنَّ  ؛"يده دً شى  يره سى  يرى سً "كيسند إلى المصدر نحك:  أقكؿ: أمٍ 

ال يجكز نيابتو مناب الفاعؿ  (3)المصدر التأكيدم، كما ا عمى أفَّ تنبيين  (2)رإليو، ككصؼ المصد

كر أك لـ يذكر، كما يسند إليو ا ذي عميو الفعؿ تضمنن و جزء مدلكؿ الفعؿ، فيدؿ لعدـ الفائدة فييا؛ ألنَّ 

 ا ال داللة لمفعؿ عميو.يككف شيئن  الفعؿ يجب أفٍ 

 إالَّ  تي رٍ ا سً "مى كما يقاؿ:  ة،د صفة مف التنكير كالدكاـ كالشدَّ يقص أفٍ  ، إالَّ "ره يٍ سى  يرى سً "فبل يقاؿ:    

 بي رٍ ضى  بى رً ضي " ، ك"يده دً شى  ره يٍ سى  يرى سً "فالقائـ مقاـ الفاعؿ ىك النكعي، نحك:  ،بذلؾ القصد ا"رن يٍ سى 

 "عددم، نحك:ك " اءي مى الصَّ  ؿى مً اشتي "، ك"مُّ رً قى يٍ ع القى جٍ رى "، ك"الضربي "،أك  "ربةه ضً " (4)يقاؿ ، أك"يراألمً 

 .(5)عميو الفعؿ ا ال يدؿٌ شيئن  فييما ؛ ألفَّ "ؼه لٍ أى  ربه ضي " ك "بةه رٍ ضى  بى رً ضي 

 .“اضً يْ أَ  فِ يْ فَ رْ ى الظ  لَ إِ  دُ نَ سْ يُ وَ ”قاؿ:   

كبل منيما يبلبس الفعؿ كيصمح لمقياـ مقاـ الفاعؿ كال مانع  الزماف كالمكاف؛ ألفَّ  ظرفي أقكؿ: أمٍ 

 يما ال يقكماف مقاـ الفاعؿ، إالَّ ، كال يذىب عميؾ أنَّ "افً خى سى رٍ فى  يرى سً ك" ،"ةً عى مى الجي  ـي كٍ يى  يرى سً "، نحك: عنو

 امَّ أى  ب / – 102/ ،الصريح ا عف المفعكؿ بواف الكبلـ خمكن إذا ك (6)ىذا ،ييما عف تقدير فيتعرٌ  بعد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (1)

 مف: ) ط (.] المصدر[ ساقط  (2)

 ] كما[ ساقط مف: ) أ، ط، ك(. (3)

 ] يقاؿ[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (4)

 .182:1؛كشرح األشمكني 1373،1372:3؛ كارتشاؼ الضرب 64،63:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 335:1كىما النكعية كالعدد،ينظر:الكتاب (5)

لى الظرفيف. (6)  في ىامش ) ك (: أم إسناد المبني لممفعكؿ إلى المصدر كا 
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ذي مقاـ الفاعؿ كما أشرنا إليو، ك لقياـ الباق عند كجكده فبل مساغ  ا لـ يكجد فمؾ الخيار في ا 

 .(1)البكاقي

المجركر قرب إليو، كمنيـ مف رٌجح الجار ك و جزء مدلكؿ الفعؿ كأمنيـ مف رٌجح المصدر؛ ألنَّ ك    

فٍ  (2)ألنو مفعكؿ بو ـ كالمجركر؛ لعد الجارٌ  الظرفيف عمىح المصدر ك ف بكاسطة. كمنيـ مف رجٌ كا كا 

 .(3)افتقار العامؿ فييما إلى الكسط

اـ المفعكؿ معو لك ق ألفَّ  ؛قياميما مقاـ الفاعؿلو ،المتناع المفعكؿ عف المفعكؿ معو ك  (4)كسكت   

و المذككر بعد ألنَّ  ؛معو ـ بدكنيا لـ يكف مفعكالن االمعطكؼ عميو، كلك ق دكفبؼ بالكاك يمـز العط

 الكاك. 

القائـ مقاـ ؿ، ك مف األفعاؿ غير معمٌ  (5)الكثير فَّ أل ؛ا لمفعؿو ليس ضركرين نَّ ا المفعكؿ لو؛ فؤلى مَّ كأى    

 (6)ؿ بينيماكالفعؿ كالفاعؿ ال يتخمٌ  ،ـى و جكاب لً ا كالفاعؿ؛ كألنَّ ف ضركرين يكك  عؿ يجب أفٍ االف

 .(7)سؤاؿ

                              ***** 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أم عند الجميكر. (1)

 ] بو[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 .184،183:1؛ كشرح األشمكني 5،4:2؛ كشرح التصريح 430،429:3مى الكافية ينظر: شرح الرضي ع (3)

 ؼ.في ىامش ) ك (: أم المصنٌ  (4)

 في ) ط (: كثيرا. (5)

 في ) ط (: فييما. (6)

 . 55،54:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 316،315:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)



431 
 

                              
 
 ] ظ

 
ٍ  

 
 أ  ٔ

 
 خ
 
 اذ  ٕ

 
 ا[ٓ

 .“موبِ القُ  اؿُ عَ فْ أَ  ”قاؿ:    

كالظف مما يا لمعمـ ك بعضيا لمظف، كالعمـ بعض ألفَّ  ؛ىذه األفعاؿ أفعاؿ القمكب يتأقكؿ: سمٌ    

فٍ  (1)يتعمؽ  ا.مكاف لمحكاس مدخؿ فيي بالقمب، كا 

 .“تُ مْ خِ وَ  تُ نْ نَ ظَ وَ  تُ بْ سِ : حَ يَ وىِ  ”قاؿ:    

 المبادئمجرل  (3)جرم الظفإلى اليقينات، كل (2)نيات بالنسبةـ ما ىك لمظف لكثرة الظٌ قدَّ  أقكؿ:   

 ا.ا بالظف غالبن لككنو مسبكقن  لميقيف؛

 .“تُ دْ جَ وَ وَ  تُ مْ عَ زَ وَ  تُ يْ أَ رَ وَ  تُ مْ مِ عَ وَ ”قاؿ:    

دليؿ، كالثبلثة  (4)رة بمعنى "ظننت"، كأخرل لبلعتقاد كالدعكل بدكفيستعمؿ م (زعمت) أقكؿ:   

 ./ أ – 103/ (5)لميقيفالباقية 

 .“رِ بَ الخَ وَ  دأِ تَ بْ ى المُ مَ عَ  ؿُ خُ دْ تَ ”قاؿ:    

: ، أمٍ (7)فتنصبيا يفو ، أك يق(6): عمى الجممة اإلسمية، لبياف ما ىي عبارة عنو مف ظفو أقكؿ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ك (: يتعمقاف. (1)

 في ) أ (: بالقياس. (2)

 .ق (ط، )  ساقط مف: ] الظف[  (3)

 في ) ط ، ك (: ببل. (4)

 .216:215:2ينظر: ىمع اليكامع  (5)

 في ) ق (:  الظف. (6)

 في ) ك (: تنصبيا. (7)
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 اإلسميةإفادة معناىا في الجممة  ، كتصرفيا المعنكمٌ الخبر ىذا تصرفيما المفظيٌ فتنصب المبتدأ ك 

 :كمف قكلو :سمية، أمٍ التٌ تفيـ ذلؾ مف اليقظى  النفس عمى أفَّ  صرؼ المعنكم بناءن التٌ  (1)يذكر ـٍ لى ك 

 .(2)يقاؿ: أفعاؿ الظف كاليقيف و بمنزلة أفٍ ألنَّ  ؛أفعاؿ القمكب

 .“ؾَ لِ ذَ لِ  افِ مَ زِ الَ  تُ مْ خِ وَ  تُ بْ سْ حَ وَ ”قاؿ:    

ة، إذ ليس  ليما معنى آخر ا عمى المفعكليٌ مكنصبي كالخبر لمدخكؿ عمى المبتدأ أقكؿ: أمٍ    

 فإفٌ  (3)[أخر تتعدل بيا إلى كاحد فقط، معافو ليا  ة فإفَّ الباقيٌ بخبلؼ ] يتعدياف بو إلى كاحد فقط ،

، اا كاحدن متعمقن  التيمة ال تقتضي إالَّ  ألفَّ  ؛اإذا كاف مف الظّْنة بمعنى التيمة ال يتجاكز كاحدن  (ظننت)

  .ـو يى تَّ مي أم: بً  (4)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿منو قكلو تعالى: 

ال بمعنى معرفة الشيء بصفة لـ يقتض  :،أمٍ  معرفة الشيء فقط ( إذا استعمؿ بمعنىتي مٍ مً عى )ك   

كذلؾ  ،كاحدإلى   ال يتعدل إالَّ  ؿى يً جى  فكما أفَّ  ،وجيمتنقيض  عرفتو :أمٍ  ،"ادن يٍ زى  تي مٍ مً عى نحك: "الثاني، 

، اال يتجاكز كاحدن  توحاسة البصر، ال إلدراؾ الذات بصفإذا استعمؿ لئلدراؾ ل (تي يٍ أى رى )ك .(5)نقيضو

  . (6)" بمعنى: أبصرتووي تي يٍ أى رى "نحك: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أم المصنؼ.في ىامش ) ك (:  (1)

" أعطيت في كمذىب الجميكر أف "ظف" كأخكاتيا داخمة عمى المبتدأ كالخبر، كمذىب: السييمي أنيا ليست داخمة عمييما، بؿ ىي مع مفعكلييا،   (2)

الحاؿ، فشبو أنيا استعممت معيا االبتداء، كمذىب الفراء: أنيا لما طمبت اسميف شبيت بما طمب اسميف مف األفعاؿ، أحدىما مفعكؿ بو، كالثاني 

 .222:221:2؛ كىمع اليكامع 233:1؛ كشرح التصريح 2097:4الثاني في ىذا الباب بالحاؿ، ينظر: ارتشاؼ الضرب 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (3)

 .24سكرة التككير، اآلية  (4)

 .324،323:2ؿينظر: شرح المفصَّ  (5)

 .217،216:2؛ كىمع اليكامع 324:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)
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 يقتضي إالَّ  ال توالشيء بصف (1)، ال لمعرفةصابتوإذا استعمؿ لمصادفة الشيء كا   (تي دٍ جى كى )ككذا 

ال  تفقد فكما أفَّ  الشيء"، نقيض: "فقدتي  ،أم: "صادفتيا" ،"ةى الَّ الضَّ  تي دٍ جى كى "، نحك: اكاحدن  مفعكالن 

 ا كذلؾ نقيضو.يتجاكز كاحدن 

ے ے  ﴿، كقكلو تعالى: كاحدتصر عمى قي استعمؿ بمعنى: القكؿ، بدكف دليؿ ذاإ (تٍ مٍ عى زى )ك   

 أم: قالكا كتكممكا ىذا القكؿ بدكف دليؿ. / ب – 103/ (2)﴾ۓ ۓ ﮲﮳ 

  ة ال تتعمؽ بالقمب أصبلن الكفال ألفَّ  ؛افميس في ىذا الباب قطعن  "تي مٍ فى كى ": بمعنى (تي مٍ عى زى )ا أمَّ    

يـ اإلبصار طريؽ إدراؾ القمب، كالمتٌ تتعمؽ بالقمب في الجممة، ك  معافو  كالمراد بالمعاني األخر

 .(5)القمب (4)مرتضيو ومف ال يرتضي ،(3)غير

 .“اءِ غَ لْ اإل  ازُ وَ ا جَ يَ نِ أْ شَ  فْ مِ وَ ”قاؿ:    

 ( تي يٍ طى عٍ أى )جكاز اإللغاء خاصة، كال يجكز اإللغاء في باب  (6)شأف أفعاؿ القمب فٍ مً  أقكؿ: أمٍ    

: اإللغاء خر، فتقديـ الخبر لمحصر، كىك أمٍ المتباينيف عمى اآلحمؿ أحد ( 7)لتأدية اإللغاء فيو إلى

 ، نحك: اىك تكسط ىذه األفعاؿ بيف مفعكليي ألمر ، محبلن (8)كال معنى اة لفظن ة المفعكليٌ إبطاؿ عبلق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ق (: بمعرفة. (1)

 .7سكرة التغابف، مف اآلية  (2)

 ق، ك (.ط، ): مف ] غير[ ساقط (3)

 ق، ك (.ط، ): ] مرتضيو[ ساقط مف (4)

 . 325،324:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 ك (: القمكب.ط، في )  (6)

 )  ك (.: ] اإللغاء فيو إلى[ ساقط مف (7)

 ك (. ط،) : معنى[ ساقط مف  ] كال (8)
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ىا حيف تقدميا يجكز إلغاؤ  ، كال"تي نٍ نى ظى  يـه قً مي  ده يٍ زى "، نحك: اتأخرىا عف مفعكليي ، أك"يـه قً مي  تي نٍ نى ظى  ده يٍ "زى 

عند مف  بتقدـ أحد المفعكليف أك كمييما ،إالَّ  عؼمف عركض الضٌ   ، لعدـ أمر يقتضيومفعكلييا عمى

يككنا  ا إلى صبلحية المفعكليف؛ ألفَّ و ذىب إلى تجكيز اإللغاء حيف التقدـ، نظرن ، فإنَّ (1)بو دٌ ال ييعتى 

 .(2)امبتدأ كخبرن 

عبدا ضمير المصدر ال المفعكؿ األكؿ كالمعنى:  ،"مؽه طى نٍ مي  وي نُّ ظي أى  اً دي بٍ عى "في قكليـ: الضمير ك    

 .ا منطمؽه أظف ظنن 

أخر، عركض الضعؼ عمييا بتأخرىا عنيما، أك عف التٌ كسط ك حيف التٌ كجو اإللغاء  عمـ أفَّ ثـ ا   

، عبارة ك بياف ماىي ك مع إفادة معناىا في الجممة اإلسمية ا،أحدىما مع استقبلؿ المفعكليف كبلمن 

 أك عمـ. ظفَّ  فٍ عنو مً 

حيف  كاف المعنى: زيد مقيـ في ظني، لكفَّ ، " تي نٍ نى ظى  يـه قً مي  ده يٍ زى  "، أك  " يـه قً مي  تي نٍ نى ظى  ده يٍ "زى : فإذا قيؿ   

 اإللغاء / أ – 104/أخر يقكمالتَّ حد المفعكليف، كحيف ؼ اإللغاء لتقدميا عمى أكسط يضعّْ التٌ 

 (3)يا أفعاؿ، كاألفعاؿ تعمؿ متقدمةا اإلعماؿ فؤلنَّ ا، كأمٌ بتأخرىا عنيما جميعن اد ضعفيا الزدي

  .*(4)متأخرةك 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 318:2كىـ الككفيكف، ينظر: اإلنصاؼ  (1)

 .329:328:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 ك(: مقدمة.ط، في )  (3)

 ق(: مؤخرة.ط، في )  (4)

 إلعماؿ قاؿ: األفعاؿ نكعاف، قمبية كغير قمبية، فالقمبية تختص باإللغاء كالتعميؽ، كاإللغاء: ىك ترؾ العمؿ لغير مكجب، كحيث يككف اإللغاء كا

نما ىك الـز إذا ابتدأت، كذىب اختمفكا، فذىب الجميكر: إلى أنؾ مخير بيف اإللغاء كاإلعماؿ، كذىب األخفش إلى أ نو ليس عمى التغيير، كا 

 .228،227:2؛ كىمع اليكامع 2107،2106:4ابف درستكيو، كابف كيساف إلى نحك ما ذىب إليو أبك الحسف، ينظر: ارتشاؼ الضرب 
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 .“يؽُ مِ عْ والت  ”قاؿ: 

 (تي يٍ طى عٍ أى )التعميؽ في باب  كمف شأنيا التعميؽ خاصة؛ ألفٌ  :بالرفع عطؼ عمى جكاز، أمٍ  أقكؿ:   

التعميؽ كاجب  ؛ ألفَّ (1)عمى اإللغاء اه عطفن يؤدم إلى حمؿ أحد المتباينيف عمى اآلخر، كال يجكز جرّْ 

طؿ صدارة ال تب ا ألمر لفظي، كىك أفٍ ة لفظن التعميؽ إبطاؿ عبلقة المفعكليٌ  :كىك أمٍ  ،ال جائز

لكقكع معانييا  ال محبلن  االستفياـ(، ك)حرؼ النفي(،ـ(، ك)كممة البل) أسباب التعميؽ، التي ىي:

 .(2)عمى مدلكؿ الجممة

ة، لكقكع العمـ عمى يٌ عمى المفعكل ، فالجممة منصكبة المحؿّْ "ؽه مً طى نٍ مي  ده يٍ زى لى  تي مٍ مً عى "مثبل إذا قيؿ:    

 انطبلؽ زيد.

اإللغاء إبطاؿ  قمتـ:أنتـ إقامة "زيد"، ك "، كذلؾ لكقكع الظف عمى تي نٍ نى ظى  يـه قً مي  ده يٍ زى "  :فميكفٍ قيؿ  إفٍ ف   

 .ا كمحبلن لفظن  (3)المفعكلية

 ".تي نٍ نى ة لػ"ظى عمى المفعكليٌ  منصكب المحؿّْ ، "يـه قً مي  ده يٍ زى "قمت :  قمنا: إفٍ    

 ا، لعدـلفظن  النتصب لك كاف مفعكالن  ونَّ مف النصب المفظي، فما تقكؿ يعني إفقيؿ: ما المانع    

 ظرفو بحسب المعنى كما أشرنا إليو، بؿ الظف ال محبلن ك  ا بمنصكب ال لفظن فيك ليس المانع 

 كىك البلـ فظي ملكالكجكد المانع عف النصب  ب المحؿّْ منصك  و، فإنَّ "ؽه مً طى نٍ مي  يده زى لى  تي مٍ مً عى "بخبلؼ: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: إلغاء. (1)

ى التعميؽ: ىك ترؾ العمؿ في المفظ ال في التقدير لمانع، كيككف ذلؾ في أفعاؿ القمكب مف ىذا الباب مطمقا سكاء كاف بمعنى العمـ أـ بمعن  (2)

 .370:1؛ كشرح التصريح 2114:4الظف، ينظر: ارتشاؼ الضرب 

 في ) ك (:العمؿ. (3)
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 .(1)تأمؿٍ ف

تقدـ عمى المفعكؿ األكؿ ي ىذه األسباب بشرط أفٍ  (3)يؽ ىذه األفعاؿ قبؿ أحدتعم أفَّ  (2)اعمـ ثـ   

 (4)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ / ب – 104/األكؿ كقكلو تعالى: عف  إذا تأخرا أمَّ ك  ،أمثمة المتفك

و ال بالنسبة إلى الثاني؛ ألنَّ  ه عف البمكل كاالختبار، فبل تعميؽ إالَّ و تعالى منزٌ ؛ألنَّ  "عممكـ" لي: بمعنى

  ا.مانع عف العمؿ في األكؿ لفظن 

 .“ارِ ي الد  فِ  ـْ يُ ي  أَ و  ،ورٌ مْ عَ  ـْ أَ  ؾَ دَ نْ عِ  دٌ يْ زَ أَ  تُ مْ مِ عَ  :نحو ”قاؿ:    

المعنى: عممت جكاب ذلؾ ك  ،"ارً ي الدَّ فً  ـٍ يي يُّ ك، كأى ره مٍ عى  ـٍ أى  ؾى دى نٍ عً  ده يٍ زى أى " :إذا كقع ىذاف في جكاب   

ذا لى   يقعا في جكاب السؤاؿ  ـٍ السؤاؿ، فالمضاؼ محذكؼ، كالمضاؼ إليو مراد في المفظ، كا 

  ،(مٍ أى )ب، ك  (ـٍ أى )ب(، كاليمزة)بفالمعنى: عممت أحدىما بعينو عندؾ، عمى ما يقتضيو االستفياـ 

عممت أحدىما ال بعينو عندؾ، لـ  في مقتضاه كىك التعييف، كلك أردتؾ استعممت االستفياـ كأنَّ 

كىك عمـ أحد األمريف عند  ،ك)أـ(ا بما يستمزمو )اليمزة(، ( تصريحن تي مٍ مً عى )يبعد كيككف لفظ 

 .(5)المخاطب ال عمى التعييف

                                                               ***** 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] اعمـ[ ساقط مف: ) أ (. (1)

ا ال تقديرا، فكؿ ا كالتعميؽ إبطاؿ عممو لفظن ا كتقديرن اإللغاء إبطاؿ عمؿ العامؿ لفظن  مف اإللغاء، كالفرؽ بينيما أفٌ التعميؽ ضرب  قاؿ ابف يعيش: إفَّ  (2)

لقمب، كىي " تعميؽ إلغاء، كليس كؿ إلغاء تعميقا، كلما كاف التعميؽ نكعا مف اإللغاء، لـ يجز أف يعمؽ مف األفعاؿ إال ما جاز إلغاؤه، كىي أفعاؿ ا

 .330:4خكاتيا، ينظر: شرح المفصؿ عممت" كأ

 ] أحد[ ساقط مف: ) أ، ق (.  (3)

 .2سكرة الممؾ، مف اآلية  (4)

 .2119،2118:4؛ كارتشاؼ الضرب 332،331:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ  230:2؛ كاإلنصاؼ 400،399:2ينظر: الكتاب  (5)
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 ] األ                                              
 
 ف
 
 ؼ

 
  ال

 
 اق  انُ

 
 ص
 
 [ح

 . “األفعاؿ الناقصة”قاؿ:    

ألنيا ال تتـ  ؛أقكؿ: كىي أفعاؿ كضعت لتقرير الفاعؿ عمى صفة غير مصدرىا، كسميت ناقصة   

كىي  اىا كأخبارىـ الكبلـ بأجزائو، كالكبلـ أسماؤ تما بمرفكعيا بؿ تفتقر إلى المنصكب؛ كذلؾ ألفَّ 

: زيد قائـ في ، فالمعنى"ايِّ نً غى  ده يٍ زى  ارى "صى  ، ك"ان من ائً قى  يده زى  افى كى " إذا قيؿ:  (1)ونَّ نفسيا قيكد ألخبارىا؛ فإ

 .(2)الزماف الماضي، كزيد متصؼ بالغنى بعد الفقر

الحصكؿ : صؼ بالقياـ المتصؼ بالككف، أمٍ " متٌ زيد"، "امن ائً قى  ده يٍ زى  افى كى ": معنى  كما قاؿ بعضيـ   

 و خبلؼ المتبادر.؛ ألنَّ (3)في الزماف الماضي ليس بشيء

 يقتضي أفٍ  وامة ال الناقصة، مع أنَّ التَّ  (كاف)مصدر  / أ – 105/الككف بمعنى الحصكؿ  كألفَّ    

 .(4)تأمؿٍ فا ال خبرن  حاالن  (اقائمن )جزء مف الكبلـ، ك (كاف)يككف 

 ئ، تِ ا فَ ، ومَ حَ رِ ا بَ ، ومَ اؿَ ا زَ ، ومَ اتَ ، وبَ ؿ  ى، وظَ حَ ضْ ى، وأَ سَ مْ ، وأَ حَ بَ صْ وأَ  ارَ ،] وصَ افَ وىي كَ ”قاؿ:    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 و.في ) أ (: ألنٌ  (1)

تعمؿ في ظرؼ كال مجركر، كىذا ما ذىب إليو المبرد، كابف السراج، كالفارسي، كىك ظاىر كبلـ سيبكيو، أم أنيا ال تدؿ عمى حدث، كعميو فبل  (2)

؛ كارتشاؼ 67:2؛ كاإليضاح في شرح المفصؿ، 96، كاإليضاح العضدم 83،82؛ كاألصكؿ 87:4؛ كالمقتضب 265،264:1ينظر: الكتاب 

 .1151:3الضرب 

 في )ق (: شيء. (3)

ا ا"، ككنن من ائً قى  ده يٍ زى  افى كى " كالمتصكر، أنيا تدؿ عمى الحدث كالزماف، كأف الحدث مسند إلى الجممة، كىي تنصبو فتقكؿ: قاؿ أبك حياف: كالمشيكر، (4)

ليا مصادر، كقد  يا مشتقة مف مصادر لـ يمفظ بيا، كالصحيح أفٌ أجازه بعضيـ، كبو قاؿ السيرافي، كمنعو الجميكر، كذىب ابف خركؼ إلى أنَّ 

 . 1152،1151الضرب ؛ كارتشاؼ 306،305:1؛ كشفاء العميؿ 386:1ماؿ أفعاليا، ينظر: شرح الجمؿ، البف عصفكر أعممتيا العرب إع
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 .(1)[ “َس يْ ، ولَ اـَ ا دَ ، ومَ ؾ  فَ ا انْ و مَ 

كالمجمكع ثبلثة عشر إلخ،   (افى قيا المتداكؿ استعماليا )كى الناقصة الشائع إطبل أقكؿ: أم األفعاؿ   

 ؼى ىى أرٍ  "في مثؿ قكليـ:  (5)(دى عى قى )ك (4)) آض( ك( احى رى ك) (3)(ادى غى ( ك)ادى عى ( ك)اءى جى ): (2)ا، كمنيالفظن 

وتي رى فٍ شي 
 . (ارى صى ) بمعنى "ةيا حربكأنَّ  تى دٍ عى ى قى تى حى  (6)

 .“رِ بَ الخَ  بُ صُ نْ تَ وَ  ـَ االسْ  عُ فَ رْ تَ ”قاؿ:    

 افى كى " يما، فترفع المبتدأ كتنصب الخبر، نحك: ب (7)بعٌ متالخبر كتى المبتدأ ك أقكؿ: أم تدخؿ عم   

منيا  لكؿّْ مفظي المشترؾ فيو بيف مجمكعيا، ك ىذا تصرفيا ال ،"ؽه مً طى نٍ مي  ده يٍ زى "، كاألصؿ: "اقن مً طى نٍ مي  ده يٍ زى 

 (ارى صى )في  إلى شيءو  ، كاالنتقاؿ مف شيءو (كاف)، كالنقؿ إلى الماضي في تصرؼ خاص معنكمّْ 

 .(8)كىكذا

 فَ سَ حْ أَ  افَ ا كَ ، نحو: مَ أي: وقع، وزائدةً  رُ مْ األَ  افَ كَ  ] وتامة، نحو:ةً صَ اقِ نَ  وفُ كُ ( تَ فَ و)كاَ ”قاؿ:    

 .“ (9)[فُ أْ . أي الش  ؽٌ مِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ  افَ ير الشأف، نحو: كَ مِ ا ضَ ييَ ا فِ رً مَ ضْ ا، ومُ دً يْ زَ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (1)

 مف األفعاؿ الناقصة الغير مشيكرة. في ىامش ) ك (: أم (2)

 غدا كعاد.(: ، كفي ) ط، ق (3)

 ] آض[ ساقط مف: ) ك (. (4)

 ] قعد[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 ] أرىؼ شفرتو[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (6)

 .62:2؛ كىمع اليكامع 335:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)

 بيما.في ) أ (: تقمّْ  (8)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (9)
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 (،افى )كى  بيبٌيف التصرفات المخصكصة  فٍ ، شرع أى صرؼ المفظي المشترؾ بيف الكؿّْ التٌ ف بيَّ ا لمَّ  أقكؿ:

سميا في تككف ناقصة تدؿ عمى ثبكت خبرىا ال (كاف)الباب، فقاؿ: ك ا لككنيا أـٌ ر البياف عمييكقص

 ". امن ائً قى  ده يٍ زى  افى كى "ا، نحك: ، كمنقطعن (2)﴾ڑ ژ ڑ ﴿:(1)[قكلو تعالى] ا، نحكالزماف الماضي دائمن 

 كفيو نظر؛ ألفَّ  يا في األكؿ زائدة معنى لتعالي عممو تعالى، لقدمو عف مقارنة الزمافكقيؿ: إنَّ    

(عى قى (، ك)كى دى جى المقارنة بو لتعمؽ العمـ بالمعمـك ال لنفس العمـ، كتككف تامة بمعنى: )كى 
، كال تفتقر (3) 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ﴿"، كمنو قكلو تعالى: ري مٍ األى  افى بالمرفكع، نحك:" كى  الخبر بؿ تتـٌ إلى 

 .(5)ا كطفبلن صبيِّ  / ب – 105/ حاؿ ككنو في الميد،  دى جً كي  فٍ مى : أمٍ  (4)﴾ڎ

صؿ في الميد حاؿ : مف حا، أمٍ ـ مف في الميد صبيِّ : كيؼ نكمٌ (6)تككف زائدة، كالمعنى فٍ يجكز أى ك 

في الزماف  (9)كمـ مف كافتككف ناقصة عمى معنى: كيؼ ن كز أفٍ كال يج، (8)ا كطفبلن صبين  (7)ككنو

 ا.صبيِّ الماضي في الميد 

  الزماف الماضي، إذٍ لكجكد في الميد في اك ة كالطفكلية بكٌ لو الصٌ ـ اآلف مف ثبتت يؼ نكمٌ : ك(10)أم 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 زيادة مف المحقؽ. (1)

 . 17سكرة النساء، مف اآلية  (2)

 في ) ط، ق، ك(: كقع ك كجد. (3)

 .28مريـ، مف اآلية  سكرة (4)

 .73:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (5)

 في ) ك (: فالمعنى. (6)

 في ) ك (: بأنو. (7)

 ] طفبل[ ساقط مف:) ط(. (8)

 ] كاف[ ساقط مف: ) ط (. (9)

 ] أم[ ساقط مف: ) ك (. (10)



441 
 

ـ اآلف فيك مف ثبت لو كؿ مف تكمٌ  إذٍ مساؽ اآلية لو كمـ كاستبعاده، ك استنكار التٌ  ال يتجو حينئذو 

ا مى :" (1)نحككمعنى، ا بكة كالطفكلية، كالكجكد في الميد في الزماف الماضي، كتككف زائدة لفظن الصٌ 

 .(2)فيي زائدة لمجرد التأكيد "ادن يٍ زى  فى سى حٍ ا أى مى "، في قكة: "ادن يٍ زى  فى سى حٍ أى  افى كى 

عجب مف اإلحساف في الزماف تككف غير زائدة معنى، كيككف المقصكد منو التٌ  كال يبعد أفٍ    

 الماضي. 

لـ يكجد كاف  (5)سو بٍ ي عى نً بى  فٍ مً  ةى مى مى الكى  (4)بً شى رٍ الخي  تى نٍ بً  ةي مى اطً فى  تٍ دى لً كي  دٍ قى لى  ” العرب: (3)قكؿا كأمَّ    

 .*(6)ا كمعنى ال احتماؿ؛ لعدـ زيادتيا بحسب المعنى، فزائدة لفظن “مثميـ

 :(7)في قكلوكما    

 ىامى سى تى  رو كٍ ي بى بً ي أى نً بى  اديى جً             

 اًب رى العً  ةً مى كَّ سى المي  افى ى كى مى عى                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 ]نحك[ ساقط مف: ) ق (. (1)

 .349،348:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 ق (: في قكؿ. في ) (3)

"، كانت امرأة زياد بف سفياف بً شي رٍ خي فاطمة بنت الخرشب األنمارم، مف غطفاف، يضرب بيا المثؿ في اإلنجاب، فيقاؿ: " أنجب مف بنت الٍ  (4)

األمثاؿ اظ، كأنس الفكارس، ينظر: مجمع العبسي فكلدت لو أربعة أبناء يكصفكف بالكممة، كىـ: ربيع الكامؿ، كعمارة الكىاب، كقيس الحفٌ 

 .13،12:4كخزانة األدب ؛ 131،130:5؛ كاألعبلـ 383:1كالمستقصي  350،349:2

مف غطفاف، مف قيس بف غيبلف مف العدنانية، كىـ بنك عبس بف بغيض بف ريث بف غطفاف، كانت منازليـ بنجد كتنسب إلى ىـ بطف عظيـ  (5)

ـ العظيمة، يـك داحس كالغبراء، كيـك اليباءة، كيـك جبمة، كيـك عراعر، عبس ىؤالء محمة بالككفة، تعد عبس مف القبائؿ المحاربة، فمف أيامي

 .739:2ينظر: معجـ قبائؿ العرب 

 ] بحسب المعنى[ ساقط مف: ) ط (. (6)

  :118:1؛ كشرح األشمكني 347:4ؿ رح المفصٌ شينظر. 

 =                                                                                        البيت مف البحر: ) الكافر(، كىك مجيكؿ القائؿ. (7)
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ماف قائـ في الزٌ  (1): كاف، أمٍ "ـه ائً قى  افى كى  ده يٍ زى "، نحك: ا ال معنىلفظن مة العراب، أك : عمى المسكٌ أمٍ 

ا معنى ال لفظن ا زيادتيا مَّ كأ، ماف الماضيإلفادتيا الزٌ ا لعدـ عمميا، المعنى يي زائدة لفظن ف الماضي

 .  (3)﴾ڑ  ژ ڑ ﴿ : (2)[قكلو تعالى] بمثؿا فقد قاؿ بيا البعض تمسكن 

ا تعالى، لقدمو عف  كزائدة معنى، لتعالى عمـ ،لككنيا عاممة الفظن  يـ قالكا: ىي غير زائدةفإنٌ    

فييا ضمير  / أ – 106/ا ككف مضمرن كالجكاب عنو قد عرفتو آنفا فبل نعيده، كت، مقارنة الزماف

أف ة، فإضافتو إلى الشٌ أف كالقصَّ : ضمير مدلكلو الشٌ ، أمٍ (4)[ضمير لمشأف يككف اسميا أمٍ  الشأف،]

،  كككف الخبر جممة ،اؿ إلى المدلكؿ، كليذا الضمير أربع عبلمات: عدـ تقدـ المرجعإضافة الدَّ 

 .(5)كعدـ رجكع الضمير منيا إليو، كككف مفيكمو الشأف

 ده يٍ زى  افى كى في مكضع التفخيـ، فبل يقاؿ:"  إالَّ  و الستمزامو اإلجماؿ كالتفصيؿ، ال يستعمؿنَّ قالكا: إ

 لعدـ الفخامة في الحياكة. "؛ان كائً حى 

 اسمو ضمير الشأف (7)ما كاف لو ؛ألفَّ  (6)يماؿ ككف قسـ الشيء قسقيؿ: ىذا تقبٌ  إفٍ ف   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جعمت ليا عبلمة تعرؼ بيا. العراب: الكريمة، السالمة مف اليجنة.مة: مف الخيؿ التي = المغة: تسامى: تتسامى، ترتفع. المسكٌ 

؛ كشرح التصريح 269:1؛ كلساف العرب، مادة: ) ؾ . ك . ف(؛ كشرح ابف عقيؿ346:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 136كىك مف شكاىد: أسرار العربية 

 .100:2؛ كىمع اليكامع 252:1

 يف الجار كالمجركر.مة" حيث زاد " كاف" بالشاىد فيو: " عمى كاف المسكٌ 

 ] كاف[ ساقط مف: ) أ، ط، ق(. (1)

 زيادة مف المحقؽ. (2)

 .17سكرة النساء، مف اآلية  (3)

 (. ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (4)

 .1172:3؛ كارتشاؼ الضرب 73:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 348:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 في ) أ (: فيما. (6)

 ] كاف[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. (7)
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 الناقصة. (1)قسـ

يككف  أف، كناقصة بأفٍ ال يككف اسميا ضمير الشٌ  تككف ناقصة، بأفٍ  (كاف)قمنا :معنى كبلمو ك   

فٍ ج ،الخمكّْ  منع سبيؿ تقسيـ إلى العاـ كالخاص عمىال أف، عمى أفَّ اسميا ضمير الشٌ  كاف  ائز كا 

 .(2)امستقبحن 

 :(3)كقكلو، ض لككنيا بمعنى: )صار(يتعرٌ  عميو أفٍ  قيؿ: كاف إفٍ    

 ايى نَّ أى كى  يُّ طً كالمى  رو فٍ قى  اءى ٍييى تى بي              

 ايى كضي يي ا بي اخن رى فً  تٍ انى كى  دٍ قى  فً زٍ ا الحى طى قى                              

 .(4)ا: قد صارت بيكضيا فراخن أمٍ    

 عمى البيكض.كالستمزاميا حمؿ الفراخ تككف زائدة؛ لككنيا عاممة،  تقيـ أفٍ كال يس   

لبيكض كما ال يخفي عمى و يكىـ سبؽ الفراخ عمى اتككف لمزماف الماضي؛ ألنَّ  أفٍ  (5)ال يستقيـك    

  كىك نصب الخبرمانع لفظي يككف اسميا ضمير الشأف ل ا أفٍ كال يستقيـ أيضن ذكؽ،  (6)مف لو أدنى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] قسـ[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 .83،82:2؛ كىمع اليكامع 74،73:2ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ ؛ 350:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 .119البيت مف البحر:) الطكيؿ(، كىك لعمرك بف أحمر، مذككر في ديكانو  (3)

 المغة: التيياء: الصحراء. القفر: الخالي مف اإلنس. القطا: نكع مف الطير يشبو الحماـ يعيش في الصحراء. الحزف: األرض الغميظة.
؛ كلساف العرب، مادة: 350:4 ؿ؛ كشرح المفصَّ 137كأسرار العربية ؛ 34:1 كشرح ديكاف الحماسة، لممرزكقي؛ 347:5الحيكاف : كىك مف شكاىد

 . 201:9ض(؛ كخزانة األدب . ر.  ع)

 الشاىد فيو: " قد كانت فراخا بيكضيا" حيث استعمؿ " كاف" بمعنى " صار".

 في ) ط (: أفراخا. (4)

 ق(.ط، ] كال يستقيـ[ ساقط مف: ) أ،  (5)

 ] أدنى[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (6)
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يككف بمعنى  ف أفٍ كىك حمؿ الفراخ عمى البيكض، فتعيٌ  بالجممة، كمعنكمٌ  كىك ال يخبر عنو إالَّ 

 (.ارى صى )

ا، أم: قد صارت بيكضيا فراخن  ،المركب في السرعة قطا الحزف :المطي أمٍ ف كأكالمعنى:    

بمكاف مف  كىؿ ىذا إالَّ  / ب – 106/ة، الفراخيٌ  (1)إلى صفة ،ةمف صفة البيضيٌ  انتقمت بيكضيا

 تككف بأفٍ  ،تككف ناقصة (كاف)كاقصة، كالمعنى: في النٌ  ادراجيقمنا: يمكف إ .(2)االستقامة كالصحة

نَّ تو، و يمكف أف ال يتعرض لو لقمٌ ع أنَّ تككف لبلنتقاؿ م كبأفٍ  لمزماف الماضي  ما يككف ض لتعرٌ ما كا 

 إلى االختصار. (4)الرسالة ميبلن  كما ىك دأبو في ىذهبخكاص،  الختصاصو (3)اسمو ضمير الشأف

فٍ المصنّْ  فَّ قكؿ: إثـ ن لباب بقدر ؿ انفصٌ  الباب، ال بأس عمينا أفٍ  كاف قد قصر البياف عمى أْـّ  ؼ، كا 

 االختصار.الكسع عمى كجو 

 كمفٍ  ،"ىكاءن  اءي المى  ارى : "صى ، نحكإلى ذاتو  ذاتو  تستعمؿ ناقصة لبلنتقاؿ مفٍ  (،صار) اعمـ أفَّ ف   

كأخرل تامة لبلنتقاؿ : انتقؿ مف الفقر إلى الغنى، ، أمٍ "ايِّ نً غى  ده يٍ زى  ارى صى نحك:" ، إلى كصؼو  كصؼو 

 (5)جية تمي الجية إلى ...: ذىب كانتقؿ مف، أمٍ "كرو مٍ ى عى لى إً  ده يٍ زى  ارى صى " ، نحك: خرلمف جية إلى أي 

 .(6)اعمرن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] صفة[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. (1)

 .1157،1156:3؛ كارتشاؼ الضرب 352،352:4ؿ شرح المفصَّ  ينظر: (2)

ف كانت ناقصة جاز أف يككف فييا ضمير األمر كالشأف أك ال يككف كما تقدـ في   (3) فتككف تامة كناقصة، فإف كانت تامو كانت بمعنى " رجع"، كا 

  407:1؛ كشرح الجمؿ، البف عصفكر 337:4ؿأخكاتيا، كذلؾ نحك: " آض زيد قائما"، ينظر: شرح المفصَّ 

 .في ) ط (: مثيبل (4)

 ] تمي[ ساقط مف: ) أ (. (5)

 .111:1؛ كشرح األشمكني 234:1ينظر: شرح التصريح  (6)
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فَّ  ( حى بى صٍ ى(، مرة يقترف مضمكف الجممة باألكقات الخاصة، )أى حى ضٍ ى( ك)أى سى مٍ (، ك)أى حى بى صٍ )أى  كا 

كأخرل تستعمؿ لبلنتقاؿ مف (، بالمساء، ىسى مٍ بالضحى، ك)أى ى(، حى ضٍ الصباح، ك)أى  (2)بكقت (1)رنوتق

. "ايرن قً فى  ده يٍ ى زى سى مٍ أى " ، ك"ايِّ نً غى  ده يٍ زى  حى بى صٍ أى نحك: "شيء إلى شيء، 
 

 :*(3)قاؿ عٌدم   

 ػػػػػ فٍ جى  ؽه رى كا كأنيـ كى حي أضٍ  َـّ ثي                

 كري بي با كالدَّ الصّْ  تٍ كى فألٍ  ؼى                                 

ظارة ك الطراكة إلى البمى كالرثاثة ا مف النٌ : ثـ صاركا مشبييف بالكرؽ الجاؼ اليابس، كانتقمك أمٍ    

  بالرياح. (4)اف الكرؽ الجاؼ كانقبلباتواضطربكا بالحكادث ىيجكا ك كىاج

  / أ – 107/ا دكفرىـ ال يختص زمانن تغيٌ  فة ؛ألفَّ يـ في الضحى عمى ىذه الصٌ كليس المراد أنَّ    

 .(5)زمافو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ، ق(: تقترف . (1)

 ] بكقت[ ساقط مف: ) ط، ق، ك(. (2)

اد العبادم التميمي، شاعر مف دىاة الجاىمييف، فصيح، يحسف العربية كالفارسية، كىك أكؿ مف كتب بالعربية في ديكاف كسرل، عدم بف زيد بف حمٌ  (3)

 : قبؿ اليجرة، ينظر 35سكف المدائف، كتزكج ىند بنت النعماف المنذر، الذم سجنو كقتمو في سجنو بالحيرة؛ بسبب كشاية، لو ديكاف مطبكع، ت: 

 .220:4؛ ؛ كاألعبلـ 219:1عر كالشعراء ؛ الش89:2األغاني 

  90البيت مف البحر: ) الخفيؼ(، كىك لعدم بف زيد، مذككر في ديكانو.                          

 كىك                                                                              الصبا كالدبكر: ريحاف متقابمتاف المغة: ألكت بو: نثرتو.

كشرح شكاىد  ؛76:2ؿ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 356:4ؿ المفصَّ ك شرح  ؛220:1؛ الشعر كالشعراء 178:2الدرر  :شكاىدمف كىك 

 .470:1المغني 

 بمعنى " صار"، دكف أف يقصد بيا كقتا محدكدا.الشاىد فيو: " أضحكا" حيث استعمؿ الفعؿ" أضحى"، 

 في ) أ (: انقبلبو. (4)

 ] زماف[ ساقط مف: ) ق (. (5)
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"، بمعنى:  ده يٍ ى زى سى مٍ " ك" أى ده يٍ زى  حى بى صٍ الدخكؿ في ىذه األكقات، نحك: " أى  (1)كثالثة تككف تامة تفيد

 . (2)دخؿ في الصباح كالمساء

 *(3)قاؿ عبدالكاسع:   

[لرى القً  في سى ني حى نَّ تي أى بلى عى فى  فٍ مً كى ]           
(4) 

 اىى يدي مً ى جى حى ضٍ أى  اءي بى يٍ الشَّ  ةي مى يٍ ا المَّ ذى إً                            

 معنياف: ليما (تاى بى )ك (ؿَّ ظى )ك .(5)أم: دخؿ جميدىا في الضحى   

 يف.ف مضمكف الجممة بالكقتيف الخاصٌ اقترا (6)] األكؿ[   

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ منو قكلو تعالى:ك  (،ارى صى )ككنيما بمعنى:  (7)] الثاني[ك   

 .(8)﴾ڃ ڃ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 (: أفادتو. في ) ق (1)

 . 356،355:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

  .353:4ؿ ؛ كشرح المفصٌ 341ؿ ، ينظر: المفصٌ شاعر مقؿٌ  ىك عبد الكاسع بف أسامة الخزاعي، (3)

 .البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ينسب لعبد الكاسع بف أسامة 

 المغة: القرل: إكراـ الضيؼ. الميمة الشيباء: الميمة الباردة، كالمجدبة. أضحى: دخؿ في الضحى، كىك ارتفاع الشمس.  

 .115:1؛ كشرح األشمكني76:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 353:4ؿ ؛ شرح المفصٌ 341ؿ كىك مف شكاىد: المفصَّ 

 ا بمعنى الدخكؿ كقت الضحى.تامن الشاىد فيو: " أضحى جميدىا"، حيث كرد الفعؿ" أضحى" 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (4)

 .83:2؛ كىمع اليكامع 76:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (5)

 زيادة مف المحقؽ. (6)

 زيادة مف المحقؽ. (7)

 .58سكرة النحؿ، اآلية  (8)
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أك  خشية إمبلؽو و كالدة األنثى الستكراى لتبشير مف صفة البياض إلى السكاد؛: انتقؿ كجيو باأمٍ 

ا ىة كالدة البنت ممَّ كاالنتقاؿ إلى السكاد لكرا، (1)ؼ الغيرالعار مف دخكليا تحت تصرٌ  خكؼ لحكؽ

يار فيك فيو صاؼ الكجو بالسكاد في خصكص النَّ يستقيـ إرادة اتٌ حتى ال يختص ببعض األزماف، 

كأخرل  (ارى صى )، مرة يككف بمعنى  (اءى (ك)جى احى رى )ك (،ادى غى ك) (،ادى عى ، ك) ا(دى )عى ك(، ارى صى ) كلبلنتقاؿ، 

 :(2)قاؿ الشاعر ،: رجع عنو" ، أمٍ هً رً فى سى  فٍ عى  ده يٍ زى  ادى عى "يقاؿ:  تككف تامة 

 اىى ؤي مٍ ظً  َـّ ا تى مى دى عٍ بى  ]وً يٍ مى عى  فٍ مً  تٍ دى غى                   

[ؿً يى جٍ مى  اءى زى بزى بى  ضو يٍ قى  فٍ عى كى  ؿُّ صً تى                               
(3 )                                      

 : (6)قاؿك  .(5)ذىب بعد الزكاؿ: "، أمٍ ده يٍ زى  احى كيقاؿ: "رى  .(4)انتقمت مف عميو كطارت :أمٍ    

 به كّْ أى تى مي  ائحه رى  اتو ضى يى ك بى خي أى                   

                             ................................ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .358،357:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

                                       العقيمي.البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ينسب لمزاحـ  (2)

 ت. القيض: قشرة البيضة العميا. الزيزاء: مكضع. المجيؿ: القفر الخالي مف األعبلـ.ؿ: تصكٌ المغة: الظـء: ما بيف الشربيف. تصٌ 

     470مادة: ) صمؿ(؛ كالجنى الداني ؛ كلساف العرب، 706؛ كرصؼ المباني 12:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 231:4كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .535:6؛ كخزانة األدب 219:4؛ كىمع اليكامع 660:1كشرح التصريح 

 ". ؽى كٍ " مف " بمعنى "فى  بالشاىد فيو: " مف عميو"، حيث جاءت "عمى"، اسما مجركرا 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (3)

 .63،62:2ينظر: ىمع اليكامع  (4)

 ط مف: ) ط(.] بعد الزكاؿ[ ساق (5)

 .299 سبؽ تخريجو  (6)
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 ا.( فيك بمعنى: صار قطعن ضآ)ا ك أمَّ ، راجع إلييا، أكؿ الميؿ:ب متأكّْ  ،عد الزكاؿب (1): ذاىبأمٍ 

يـ ألنَّ  ؛، ليس بقكم (2)"ؾتى حاجى  تٍ اءى ا جى مى " عمى قكؿ العرب: (ارى صى )بمعنى:  (اءى جى )قصر مجيء ك 

فصار    نا  البرٌ مٍ ، بؿ يعنكف  كً قفيزيف البرّْ  ]كال يعنكف أتى ،"فً يٍ يزى فً قى  رُّ البً  (3)اءى جى  رَّ بي ا الٍ نى مٍ كً يقكلكف: "

مكضع  (5)في (ارى صى ): بمعنى (دى عى قى  )قصرا أمَّ ك  (4)[فة، كىي ككنو قفيزيف.صعمى ىذه ال باالكتياؿ

 ده يٍ زى  دى عى قى  "ال يقاؿ : ك  ، بمعنى: صار كأنو سمطاف،"افو طى مٍ سي  وي نَّ أكى  ده يٍ زى  دى عى قى  ]"يقاؿ: الفـ التشبيو فمسمٌ 

[ارى "، بمعنى: "صى ابن اتً كى 
  (ؾَّ فى ا انٍ مى )، ك  (اؿى ا زى مى ): النافية كىي (امى )ما في أكائميا ك  .(7)"ابن اتً كى  ده يٍ زى  (6)

دخكؿ النفي عمى النفي  ألفَّ  ؛قبمو ذٍ لفاعميا مي خبرىا  /ب – 107/( الستمرارئى تً ا فى مى )، ك(حى رً ا بى مى )ك 

 :(8)افى فى حٍ كقكؿ امرأة سالـ بف قي  كيراد، افيلنٌ ا كقد يحذؼت، كنفي الزكاؿ استمرار، إثبا

 ىادُّ عً أي  ماته رى بٍ مي  باؿه حً  زاؿي تى         

 ا.........................يى لى                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  في ) ط، ق (: ذىب. (1)

 .70:2كىمع اليكامع ؛ 51:1ذكر سيبكيو المثؿ برفع " حاجتؾ" كنصبيا، ينظر: الكتاب  (2)

 في ) ط (: فجاء. (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (. (4)

  1165:3؛ كارتشاؼ الضرب 417:1ينظر: شرح الجمؿ، البف عصفكر. 

 في ) أ، ق(: عمى. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (. (6)

 .506:3الكشاؼ  .[ ينظر:22سكرة اإلسراء، مف اآلية ]  ﴾ گ گ گ ﴿ج الزمخشرم، قكلو تعالى: كعمى ذلؾ خرٌ  (7)

كقاؿ: ىاتي  شاعر جاىمي، أتاه أخك امرأتو، فأعطاه بعيرا مف إبمو، كقاؿ: المرأتو: ىاتي حببل يقرف بو ما أعطيناه إلى بعيره، ثـ أعطاه بعيرا آخر، (8)

ارىا، كقالت أجعمو حببل حببل، ثـ أعطاه ثالثا، كقاؿ: ىاتي حببل، فقالت: ما عندم حبؿ، فقاؿ:" عمي الجماؿ كعميؾ الحباؿ"، فرمت إليو خم

 .237:9؛ كخزانة األدب 631:1آللي؛ كسمط ال1211:3شرح الحماسة لممرزكقي  ت عميو بشعر، ينظر:لبعضيا، كقاؿ شعرا في المناسبة، كردٌ 

 .افى فى حٍ البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ينسب المرأة سالـ بف قي  (9)

 =                                    ؿي مى جى  وً فّْ ى خي مى ا، عى من كٍ ى، يى شى ا مى ا مى يى *** لى ىادُّ عً أي  ماته رى بٍ مي  باؿه حً  زاؿي تى                    كتمامو:   
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 :(2)امرؤ القيس (1)ككقكؿ الشاعر: التزاؿ. أم

 ادن اعً قى  حي رى بٍ أى  اً ا ك يى لى  تي مٍ قي فى           

 يالً صى كٍ أى كى  ؾً يٍ دى ي لى سً أٍ كا رى عي طى قى  كٍ لى كى                        

 . أم: ال أبرح

  .(4): ال تفتؤمٍ ،أ (3)﴾ەئ ەئ وئ وئ  ﴿كفي التنزيؿ: 

ـى ادى مى  سي مً جٍ أى " :، نحكالسمياة ثبكت خبرىا بمدٌ  لتكقيت فعؿالمصدرية  كما في أكلو )ما(     ده يٍ زى  ا

 .(6)كقت دكاـ جمكس زيد سي مً جٍ : أى (5)، أمٍ "اسن الً جى 

   ا"، كبعضيـ ا غدن من ائً قى  ده يٍ زى  سى يٍ لى "، كال تقكؿ: "ا اآلفى من ائً قى  ده يٍ زى  يسى لى  "تقكؿ: ،الحاؿ (7)( لنفيليس)ك   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كىك                                            ليذه األبؿ مدل الحياة، لتككف جاىزة لمف يطمبيا.المعنى: أنيا حمفت أنيا ال تزاؿ تعد الحباؿ المبرمات = 

الشاىد                            .237:9؛ كخزانة األدب 362:4ؿ ؛ كشرح المفصٌ 343ؿ؛ كالمفصٌ 1212:3مف شكاىد: شرح الحماسة لممرزكقي كىك 

 منو، كىك جكاب قسـ، كالتقدير: يمينا التزاؿ. فيو: " تزاؿ" حيث حذؼ النافيالشاىد 

 ] الشاعر[ ساقط مف: ) أ (.  (1)

  .32البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك المرئ القيس، مذككر في ديكانو (2)

                                 لمغة: أبرح قاعدا: أم ال أبرح، أم أبقى قاعدا. األكصاؿ: جمع الكصؿ، كىك كؿ عضك يفصؿ عف األخر.  

؛ كىمع اليكامع 294:2مبيب ؛ كمغني ال362:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 284:2؛ كالخصائص 362:2؛ كالمقتضب 504:3مف شكاىد: الكتاب كىك 

                                    .                                                                                       239:9كخزانةاألدب؛233:4

 الشاىد فيو: " أبرح قاعدا"، حيث حذؼ النافي مف الفعؿ المضارع الناقص" أبرح" الذم ىك جكاب القسـ، كالتقدير: أقسـ ال أبرح.

 .85سكرة يكسؼ، مف اآلية  (3)

 .364،363:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 ] أم [ ساقط مف: ) ك (. (5)

 .77:2كىمع اليكامع ؛ 365:4ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)

 في ) ك ( نفي. (7)



449 
 

عدـ صرؼ  فإفَّ  ،(2)﴾ک ک ک گ گ گ گ  ﴿تمسكا بقكلو تعالى:  ،(1)او لمنفي مطمقن أنَّ عمى 

 يككف يـك القيامة.  ، أمر استقباليٌ العذاب عنيـ

 (4)ع الكذب في خبرهالمتنا ؛(3)في خبر ا تعالى بمنزلة الحاؿ يٌ ستقبالالكائف اال أفَّ  الجكابك  

 .(6)القيامة قد قامت فغشييـ العذاب، كىك غير مصركؼ عنيـ اآلف فكأفَّ  (5)تعالى

 .“ايَ يْ مَ عَ ا وَ يَ مِ ى اسْ مَ ا عَ ىَ رِ بَ خَ  يـُ دِ قْ تَ  وزُ جُ يَ وَ ”قاؿ: 

 اا ،كعند ككف معمكليرن ا ك مؤخٌ من يا فعؿ، كالفعؿ لو تصرؼ في العمؿ يعمؿ مقدٌ ألنَّ  كذلؾأقكؿ:    

 .(7)عمى سمتو األصمي كعند تغيره عنو

 .(8)[“بْ سْ حَ فَ  وِ مِ ى اسْ مَ عَ  ـُ د  قَ تَ يَ  فْ كِ لَ ، وَ وُ ولُ مُ عْ مَ  وِ يْ مَ عَ  ـُ د  قَ تَ يَ  الَ  وُ ن  إِ ]فَ  امَ  وِ لِ و  ي أَ ا فِ مَ  إال  ”قاؿ:    

 لو أكٌ  (9)فيال يجكز تقديـ الخبر عمى الذم  :، أمٍ (عمى) بصؿ مف المجركر المتٌ  : مستثنى أقكؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يما يعيناف المضارع قـك إلى أف " ليس"، ك" ما" مخصكصاف بنفي الحاؿ، كبنك عمى ذلؾ أنٌ كىك مذىب سيبكيو، كاألكثريف، كقاؿ السيكطي: ذىب  (1)

أصميما لنفي الحاؿ  ، ذكره الشمكبيف يجمع بيف القكليف، كىك أفَّ طٌ الحاؿ كالماضي، كالمستقبؿ. كالصحيح تكسٌ يما ينفياف كذىب آخركف إلى أنٌ لو، 

 .80،79:2؛ كىمع اليكامع 409:1؛ كشرح الجمؿ، البف عصفكر233:4الكتاب ا بزماف فحسب، ينظر: مالـ يكف الخبر مخصكصن 

 .8سكرة ىكد، مف اآلية  (2)

 في ) ط (: الحالي. (3)

 في ) ط (: خبر ا. (4)

 ] تعالى[ ساقط مف: ) ط(. (5)

 .499؛ كالجنى الداني 80ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 367،366:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ   (6)

 .367:4ينظر: شرح المفصؿ  (7)

 ق، ك(.ط، ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (8)

 ] في [ ساقط مف: ) أ (.  (9)
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مف  عمى االسـ فقط، كذلؾ القتضاء كؿّْ  بؿ يقتصر التقديـ حينئذو  ،( نافية كانت أك مصدريةما)

 الكبلـ. (2)لصدر (1)رةصدرية، لككنيا مغيّْ النافية كالم

ـى ادى ا مى سن الً جى  سي مً جٍ أى "، كال (3)"ده يٍ زى  اؿى ازى ا مى يرن مً أى ": فبل يقاؿ    "ده يٍ زى  ا
البف  إالٌ  (5)خبلؼ فيو ألحد ال (4)

ـى دى امى )غير  في *(6)كيساف  منفية  / أ – 108/افي ىذه األفعاؿ األربعة قبؿ دخكؿ النَّ  سنده أفَّ (، ك ا

 (7)ابف ىاني ئطّْ كلذلؾ خي )كاف(،  كنفي النفي إثبات، فيف  ألفَّ  ؛افي يصرف مثبتةفبعد دخكؿ النَّ 

 :(8)في قكلو

 ةن اخى نى إال مي  ؾُّ فى نٍ ا تى مى  يجي راجً حى              

 ارى فٍ ا قى دن مى ا بى يى ي بً مً رٍ نى  كٍ أى  ؼً سٍ ى الخى مى عى                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] لككنيا مغيرة[ ساقط مف: ) ط ( (1)

 في ) ط (: صدر. (2)

ف دخؿ عمييا حرؼ النفي جاز، ينظر: اإلنصاؼ فمذىب الج (3) ؛كارتشاؼ الضرب 143:1ميكر أف " مازاؿ" كأخكاتيا ال يجكز أف يتقدـ عمى " ما"، كا 

 .89:2؛ كىمع اليكامع 1170:3

" داـ" ال تتصرؼ فيتجو المنع، ينظر:  بكحياف: القياس الجكاب؛ ألف " ما" حرؼ مصدرم غير عامؿ، كال يمتنع فيو ذلؾ إال أف يثبت أفٌ أ قاؿ  (4)

 .89:2؛ كىمع اليكامع 1171:3ارتشاؼ الضرب 

 ك (: ألحد فيو.ط، في )  (5)

رآف؛ محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف كيساف، عالـ بالعربية نحكا كلغة، أخذ عف المبرد كتعمب، لو مف الكتب: المختار في عمؿ النحك؛ كمعاني الق (6)

 .37:3؛ كمعجـ المؤلفيف 308:5؛ كاألعبلـ 422:3؛ كشذرات الذىب 18:1ة الكعاة ق، ينظر: بغي299كالميذب: ت: 

   :1171،1170:3ارتشاؼ الضرب رأم ابف كيساف في  ينظر. 

ير شعره الحسف بف ىانئ بف عبد األكؿ الحكمي بالكالء، كقد أشتير بأبي نكاس، كلد في األىكاز، كنشأ في البصرة، كنظـ في جميع أنكاع الشعر، كأش (7)

 . 347:1؛ كخزانة األدب 800:2كالشعراء كالشعر  25:9؛؛ كاألغاني 21كطبقات الشعراء  :ق، ينظر146كاف في الخمرياف، لو ديكاف مطبكع، ت: 

 .173 البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لذم الرمة، مذككر في ديكانو (8)

 عمى األرض. الخسؼ: الجكع. القفر: الخالي.المغة: حراجيج: جمع حرجكج، كىي الناقة السمينة الطكيمة. مناخة: باركة 

؛ كلساف العرب مادة:) ؼ .ؾ 207:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 358:4ؿ ؛ كشرح المفصٌ 144:1؛ اإلنصاؼ 48:3كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .247:9؛كخزانة األدب 121:1؛ كشرح األشمكني 95:1. ؾ(  كمغني المبيب 
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 .(2)ا، لجكاز التفريغ في غير المكجب اتفاقن (1)ئة جية معقكلةا لما كاف  لمتخطإثباتن  كلك لـ يكفٍ 

باأللفاظ، كلذا كاف  (6)ؽمتعمٌ  (5)بحثيـ ألفَّ  ؛النفي في نظر القكـ (4)العبرة لصكرة : أفَّ (3)كالجكاب 

 مع تحقيؽ النفي المعنكم. ،(ليس)األصح جكاز التقديـ عمى 

عمى الفتح  كؿّْ االسـ في ال (7)بناءب، "ؾى دى نٍ عً  ؿه جي ال رى أ" ك"، ؾى لى  كؿى زي نى ال أ" ،ك "وي بي رى شٍ أى  ءامى  ال: "أكقيؿ

فٍ  ،لتحقيؽ صكرة  النفي  (العرض)، كفي الثاني إلى (منيالتٌ )كاف القصد في األكؿ إلى مجرد  كا 

 (8)و[عمى الفتح كج لما كاف لمبناء ]إالك عف الككف عند المخاطب، (االستفياـ)كفي الثالث إلى 

 في الجممة. (9)أربعة منفية : األفعاؿفيي أمٍ 

نَّ  ا بعضيـ ذىب إلى امتناع التقديـ عميو ذىابن  ؛ ألفَّ  (ليس): األصح جكاز التقديـ عمى (10)نامما قكا 

لى أنَّ (11)إلى المعنى   (تليٍ )، بإسكاف العيف إلى صكرة (12)ؼر عف صيغة الفعؿ المتصرٌ و مغيٌ ، كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 = الشاىد فيو: حيث دخمت " إال " عمى خبر "ما تنفؾ"، كىذا غير جائز.

 معقكؿ.في ) أ، ق (:  (1)

 .121:1؛ كشرح األشمكني 98،97:2؛ كىمع اليكامع 384،383:1؛ كشرح الجمؿ، البف عصفكر358:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 في ىامش ) ك(: الجكاب عف ابف كيساف. (3)

 في ) ط (: بصكرة. (4)

 في ) أ (: مبحثيـ. (5)

 ق (: يتعمؽ.ط، في )  (6)

 في ) أ، ق (: بناء. (7)

 (.أ ما بيف المعككفيف ساقط مف: )  (8)

 ط(: األربعة منتفية.في )  (9)

 .ك(: قاؿفي )  (10)

ليو ذىب أبك العباس المبرد مف البصرييف، ينظر: اإلنصاؼ  (11)  .147:1كىك مذىب الككفيكف، كا 

 .منصرفةفي ) ط (: ال (12)
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 (2)ـقدٌ ا" كمكفن ري صٍ " صمة "مى ـى كٍ يى " فإفَّ  ،( 1)﴾ک ک ک گ گ گ گ  ﴿ :قكلو تعالىكالذم يبطمو 

 ا خبر )ليس(. : مصركفن ( كىك أمٍ ليس)عمى 

ذا جاز تقدك     ؼ المصنّْ يتعرض  كلـٍ ديـ معمكلو أجكز، ، فتق(ليس)معمكؿ المعمكؿ عمى  (3)ـيا 

 .(5)ال اعتداد بيما (4)يماعمى ضعؼ سندىما، كعمى أنَّ  اتنبيين  لمخبلفيف

                                                      ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .8سكرة ىكد، مف اآلية  (1)

 في ) أ (: تقدـ. (2)

 ـ.في ) أ (: تقدٌ  (3)

 و.في ) ط (: أنٌ  (4)

 .114:1؛ كشرح األشمكني1172،1171:3؛ كارتشاؼ الضرب 370،369:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 90،89:1ألصكؿ ينظر: ا (5)
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 ] أ                              
 
 ف
 
 ؼ

 
  ال

 
تح  امل

 
اس
 
 [ق

 “أفعاؿ المقاربة”قاؿ:    

ك تمامو  (1)حصكؿ الخبرب الخبر، أك لحصكؿ قربو أك لقرب كىي أفعاؿ كضعت لرجاء قر أقكؿ:    
 .(2)إلى الحاؿ

، كمرادؾ: أف قرب "ؾى يضى رً ي مى فً شٍ يى  فٍ أى  ى اي سى عى تقكؿ: "، ، كىي لرجاء قرب الخبر(ىسى عى ): فاألكؿ   

 – 108/: ؾ تقكؿقرب شفائو قد حصؿ، ألنَّ  فَّ ال أعند ا كمطمكع منو؛  شفائو إلى الحاؿ مرجكٌ 

منو  كال يجيء (3)ال ينصرؼ (ؿَّ عى لى ) كعف مرضو، كلككنو إنشاء لرجاء القرب، ال يبرأ  أفٍ ا مجكزن  /ب

 (5)كانوخ، بخبلؼ ا "خال (4)تٍ سى عى  كٍ سى ا عى يى سى عى  اسى عى "، نحك: امضارع ك ال غيره، إال أربعة عشر لفظن 

ڇ ڇ ڇ  ﴿كقكلو تعالى:، (7)كيجيء منيا المضارع كغيره ،(6)صرؼتا تفإنيا لككنيا اخبارن 

 :(9)ككقكؿ الشاعر .(8)﴾ڍ

 وً تً يَّ نً مى  فٍ مً  رَّ فى  فٍ مى  ؾي كشً يي                     

  ياقي افً كى يي  وً اتً رَّ غً  ضً عٍ بى  فيً                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] الخبر[ ساقط مف: ) ق (. (1)

 .84:2ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ ؛ 372:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 .ك (: يتصرؼط، في )  (3)

 ساقط مف: ) ط، ك(. [تٍ سى عى ]   (4)

 .اتيا(: أخك  أفي )  (5)

 في ) ك (: تصرؼ. (6)

 .1223:3؛ كارتشاؼ الضرب 410:1؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 374،373:4ؿ كقد ترد ) عسى(، لئلشفاؽ، كذلؾ قميؿ، ينظر: شرح المفصَّ  (7)

 .19سكرة البقرة، مف اآلية  (8)

 =                                                                .32مت، مذككر في ديكانو البيت مف البحر: ) المنسرح(، كىك ألمية بف أبي الصٌ  (9)
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إلى : قربيا "، أمٍ بي رً غٍ تى  سي مٍ الشَّ  تٍ ادى (، كىي لحصكؿ قرب الخبر إلى الحاؿ، نحك: " كى ادى كالثاني: )كى 

 ادى ككماؿ المناسبة بيف الشيئيف، نحك: "كى  (1)شبوستغرب، كقد تستعمؿ لقرب الك  الغركب قد حصؿ،

بينيما  ا، بؿ المراد أفَّ قربو مف اإلمارة قد حصؿ، كسيككف أميرن  ا"، ليس المراد أفَّ يرن مً أى  كفي كي يى  كسي ري العى 

 2)العركس ىك األمير نفسو كأفَّ  ك .كماؿ المناسبة

بعد الخبر كتمامو  ىؤالء لقرب حصكؿ ،(3)(ذى خى (، ك)أى ؽى فً (، ك)طى ؿى عى (، ك)جى ؾى شى كٍ (، ك)أى بى رى كالثالث: )كى 

 .(5)ا"نيى رٍ قى  ؿَّ فى أى  يفى حً  بي رً غٍ تى  سي مٍ الشَّ  تٍ بى رى الشركع فيو، نحك:" كى  (4)ؽتحق

 .“افَ كَ  ؿِ مَ عَ ا كَ يَ مِ مَ عَ وَ ”قاؿ:    

 ا.كنصب الخبر كعدـ استقبلليا مع الفاعؿ كبلمن  في رفع المبتدأ أقكؿ: أمٍ    

 ؟(6)صة في الحقيقة كجزيئات ذلؾ البابب ليا عمى انفرادىا كىي ناقكّْ بي  ـى قيؿ: فمً  فإفٍ    

فادتيا الا، ك : اختصاصيا يككف الخبر مضارعن قمنا    ؾ؛ ليبحث فيو عف تفاصيؿ قرب اقتضيا ذلا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة: المكت. الغرات: جمع الغرة، كىي الغفمة. يكافقيا: يصادفيا.= المغة: المنيٌ 

 .135:2؛ كىمع اليكامع 307:1؛ كشرح ابف عقيؿ132:1؛ كأكضح المسالؾ 385:4ؿ ؛ كشرح المفصٌ 161:3مف شكاىد: الكتاب كىك 

 ".فٍ " أى  با، غير مقترف مضارعن  الشاىد فيو: مجيء خبر " يكشؾ" فعبلن 

 في ) أ (: الشبو. (1)

"، كال يذكركف األسماء في مكضع ىذه األفعاؿ، ؿي عى فٍ يى  بى رى معناىما كاحد، يقكلكف: " كى " ؿي عى فٍ " ككذلؾ " كرب، يى فٍ يـ ال يذكركف فييا "أى كأما "كاد" فإنٌ   (2)

 .420،419:1؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 377،376:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 159:3ينظر: الكتاب 

 في ) ط، ق، ك(: أخذ كطفؽ. (3)

 ؽ.ي(: تحق أ، قفي )  (4)

 .1225:3كارتشاؼ الضرب ؛ 386،385:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 160:3ينظر: الكتاب  (5)

 أم باب األفعاؿ الناقصة.  (6)
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يجكز (  )ما فٌ ا  كى  ماذا (2)خبره مضارع معيا (1)ماك ،(فٍ أى )ما خبره مضارع بدكف  ف فيو أفَّ بيٌ القرب كي

 .(3)ماذا فيو األمراف

 .“عُ ارِ ضَ المُ  ؿِ عْ الفِ  عَ مَ  ى أفْ سَ عَ  رَ بَ خَ  ف  أَ  ال  إِ  ”قاؿ:    

 كؿَّ  ـ أفَّ كىً ا أي لمَّ قكلو عمميا كعمؿ " كاف"  " بمعنى " لكف"، يعني أفٌ ، ك" إالٌ أقكؿ: االستثناء منقطع   

خبر  / أ – 109/أفَّ  إالَّ ”ا ليذا الباب، دفع ذلؾ الكىـ بقكلو: ا لػ)كاف(، يصمح خبرن ما يصمح خبرن 

ىذا الباب ا، بخبلؼ يككف مضارعن  ( ال يمـز أفٍ افى خبر )كى  مع الفعؿ المضارع،  يعني أفَّ  عسى أفٍ 

أك  حصكالن  كأ ا كضع إلفادة القرب إلى الحاؿ رجاءلمَّ  وا؛ كذلؾ ألنَّ مضارعن  خبره ال يككف إالَّ  فإفَّ 

 .(4)عمى مقتضاه ليككف خبره أدؿَّ  ؛يككف خبره صيغة الحاؿ ا، كالتزمكا أفٍ أخذن 

“اسن ؤي بٍ أى  ري يٍ كى ى الغي سى عى ”ا قكليـ: كأمَّ    
( فٍ أى )مقارنة  (7)إلى (6)اكأمَّ  المرفكض.رد عمى األصؿ ا، ك شاذٌ  (5)

 (10)عمى مقتضاىا أدؿُّ  (9)المرجاء أيضن  لككنيا (فٍ أى ) :أمٍ  فيي يا لرجاء القربنَّ ى(؛ فؤلى سى )عى  (8)لخبر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] ما[ ساقط مف: ) ط، ك (. (1)

 في ) أ (: مع أف. (2)

 . 137:2؛ كىمع اليكامع 1228،1227:3ينظر: ارتشاؼ الضرب  (3)

 .84:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 376،375:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

، كأصؿ ىذا المثؿ فيما يقاؿ، مف قكؿ الزباء حيف قالت لقكميا عند رجكع قصير مف العراؽ، كمعو الرجاؿ، كبات بالغكير ك مثؿ مف أمثاؿ العرب ى (5)

 17:2جاء مف قبمؾ، ينظر: مجمع األمثاؿ  رٌ الشٌ  يأتيكـ مف قبؿ الغار، يضرب لمرجؿ يقاؿ لو: لعؿٌ  رٌ الشٌ  " أم لعؿٌ اسن ؤي بٍ أى  ري يٍ كى ى الغي سى عى عمى طريقو: " 

 .161:2كالمستقصي 

 ] كأما[ ساقط مف: ) أ (. (6)

 (.، ق، ك] إلى[ ساقط مف: ) ط  (7)

 في ) أ (: بخبر. (8)

 ] أيضا[ ساقط مف: ) ط (. (9)

 في ) ط ، ك(: مقتضاء. (10)



456 
 

ذا  :زيد الخركج عمى معنى"، أم: قارب جى ري خٍ يى  فٍ أى  دي يٍ ى زى سى عى "ا ىك الغرض منيا، نحك: مى مبلئمة لً ك 

الَّ  مف مف تقدير المضاؼ، ك  دَّ بي ال يستقيـ الحمؿ، كالباب مف دكاخؿ المبتدأ كالخبر، فبلى  الخركج، كا 

 .(1)جعؿ المصدر في قكة اسـ الفاعؿ

 .“وِ يْ مَ عَ  رُ صِ تَ قْ يَ ا وَ يَ  لَ ًّل اعِ فَ  عِ ارِ ضَ المُ  عَ مَ  (فْ أَ ) عُ قَ يَ  دْ قَ وَ ”قاؿ:    

يقة ناقصة؛ لجرم المنسكب ، كلكف في الحقالظاىر لعدـ الخبر (2)تككف تامة بحسب أقكؿ: حينئذو    

الَّ  (فٍ أى )ا يقتصر عمى مفي صمتي كلجرييما ،(فٍ أى )في صمة  (3)إليوكالمنسكب  فبل كجو  مع الفعؿ، كا 

 المنسكب كالمنسكب إليو رجاء.ثبكت  (4)كضعيا عمى إفادة قرب ألفَّ  لبلقتصار؛

( مع الفعؿ خبرىا، فعمى فٍ ر المرفكع في ىذا االستعماؿ اسميا، ك)أى يعتب فٍ و يجكز أى اعمـ أنَّ  (5)ثـ   

كا  جي رً يخٍ  فٍ كأى  اؾى كى خى ا أى جى ري خٍ يى  فٍ ى أى سى ، كعمى الثاني: "عى كفى دي يٍ كالزَّ  افً دى يٍ الزَّ  جى ري خٍ يى  فٍ أى  ىسى األكؿ يقاؿ: "عى 

".ؾى تي كى خٍ إ
(6) 

 .“جُ رُ خْ يَ  دٌ يْ زَ  ادَ ( نحو: كَ فْ أَ ) رِ يْ غَ بِ  عِ ارِ ضَ المُ  ؿُ عْ ي الفِ اقِ وَ البَ  رُ بَ خَ وَ ”قاؿ:    

يا لمرجاء كالقرب فؤلنَّ  ؛(فٍ )أى ا عدـ مقارنة كأمَّ  ابؽ،ناه في السٌ ا فقد بيٌ ككنو مضارعن كجو  امَّ أقكؿ: أ   

 منافاة. مقطكع، فبينيما نكع  ،في البكاقي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1229:3؛ كارتشاؼ الضرب 415،414:1كشرح التسييؿ، البف مالؾ ؛ 377:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 .(: في أفي )  (2)

 +ك (: المنسكب إليو كالمنسكب.ط، في )  (3)

 ] قرب[ ساقط مف: ) أ (. (4)

 ] ثـ[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (5)

 .1230:3؛ كارتشاؼ الضرب 185:3ينظر: الكتاب  (6)
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 :*(1)الشاعر كقكؿ

 ابن آئً  تي دٍ ا كً مى كى  ـو يٍ ى فى لى ٍت إً أيبى فى                 

                                  ......................... 

 استعمؿ األصؿ المرفكض . (2)لٌما اضطر شاذٌ    

 :* (5)كقكؿ الشاعر ،(4)(ادى كخبر )كى (،فٍ أى )تجريد خبرىا عف :أمٍ  داى كى  بى، سى كيجكز تشبيو عى : (3)ؿقا   

 فيوً  /ب – 109/تى يٍ سى مٍ الذم أى  بي رٍ ى الكى سى عى                

  يبي رً قى  جه رى فى  هي اءى رى كى  كفي كي يى                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ، ق، ك(: قكلو. (1)

  91ط شرا، مذككر في ديكانو لتأبٌ البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك. 

 صفري يا كىي تى ارقتي ا فى يى مي ثٍ مً  ـٍ كى ا *** كى بن آئً  تي دٍ ا كً مى كى  ـو يٍ ى فى لى إً  تٍ أيبى فى             كتمامو:  

 المغة: أبت: عدت. فيـ: اسـ قبيمة الشاعر. تصفر: تتأسؼ.

كىمع اليكامع  278:1؛ كشرح التصريح 190كرصؼ المباني ؛ 300:1؛ كشرح ابف عقيؿ221:4ؿشرح المفصٌ  105:2كىك مف شكاىد: اإلنصاؼ 

 .374:8؛ كخزانة األدب 140:2

نَّ   ما القياس استعماؿ الفعؿ. الشاىد فيو: " كدت آئبا"، حيث جاء خبر " كاد"، كىك " آئبا" اسما مفردا عمى األصؿ، كا 

 في ) ك (: أجبر. (2)

 في )أ، ق، ك (: قكلو. (3)

 .380،379:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 ) أ، ق، ك(: قكلو. في (5)

 .  البيت مف البحر: ) الكافر(، ينسب ليدبة بف خشـر

 المغة: الكرب: اليـ كالغـ.

.            316:9؛ كخزانة األدب 302:1؛ كشرح ابف عقيؿ 374:4ؿ ؛ كشرح المفصٌ 128؛ كأسرار العربية 159:3كىك مف شكاىد: الكتاب 

تشبييا لػ خبر المصدرية. كذلؾ  بر" عسى" فعبل مضارعا مرفكعا، كىذا دليؿ عمى أفٌ الشاىد فيو: " عسى الكرب.. يككف.."، حيث كقع خ

 "كاد". ب"عسى" 



458 
 

 :(1)مف قاؿ (ىسى عى ) با أيضن  (ادى كى )و كقد شبَّ 

          ................................. 

 احى صى مٍ يى  فٍ ى أى مى البً  كؿً مف طي  ادى كى  دٍ قى                                  

 ؽ بخبره مف خبريى لٍ ؿ التجرد عنيا أى ب ،(فٍ أى ) خبره عف (2)في تجريد :أمٍ ( ادى مثؿ كى  (بى رى ككى ) :قاؿ   

 (، كما ال يخفى عمى المتأمؿ.ادى كى )

 (ادى كى )أم مثؿ:  (مثميما في االستعماؿ ؾى شى كٍ أى )ك قاؿ: .(3)(دى كاى )فقمب التشبيو لكثرة استعماؿ    

 ؾى شى كٍ أى " ، ك"جى ري خٍ يى  فٍ أى  ده يٍ زى  ؾى شى كٍ أى ره عنيا مرة كيقارنيا أخرل، نحك:" خبتجرد : في ، أمٍ فيو  (ىسى عى )ك

 (4)"رجي خٍ يى  ده يٍ زى  ادى كى " " ك "، جى ري خٍ يى  ده يٍ زى  ؾى شى كٍ أى  "ك  "، في االحتماليف ده يٍ زى  جى ري خٍ يى  فٍ أى  ىسى عى " ك" ده يٍ زى  جى ري خٍ يى  فٍ أى 

 :*(5)الشاعر قاؿ

  وً تً يَّ نً مى  فٍ مى  رَّ فى  فٍ مى  ؾي كشً يي            

 يا.قي افً كى يي  وً اتً رَّ غي  ضً عٍ في بى                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
   كتمامو:                                                    .172نو البيت مف البحر: ) الرجز(، كىك لرؤبة، مذككر في ممحؽ ديكا (1)

 احى صى مٍ يى  فٍ ى أى مى البً  كؿً مف طي  ادى كى  دٍ حي ***  قى امٌ  دً ما قى  دً عٍ ا مف بى فى عى  رسـه كتمامو: 

 س.ري دٍ المغة: يمصح: يذىب، كيى 

 .348:9؛ كخزانة األدب 139:2) ـ . ص . ح(؛ كىمع اليكامع ؛ كلساف العرب، مادة: 379:4ؿ ؛ كشرح المفصٌ 75:3كىك مف شكاىد: المقتضب 

 "عسى". با لػ" كاد" " أف" تشبيين  بالشاىد فيو: اقتراف خبر" كاد" 

 في ) ط، ك (: تجرد. (2)

" كاد" ينظر:  قاؿ ابف يعيش: اعمـ أف ىذه األفعاؿ أم أفعاؿ الشركع كمنيا " كرب"، ك" أخذ" ك" كجعؿ"، ك" طفؽ"، تستعمؿ بمعنى المقاربة استعماؿ (3)

 . 387،386:3ؿ شرح المفصَّ 

 .140:2؛ كىمع اليكامع 386،385ؿ ؛ كشرح المفصَّ 160:3ينظر: الكتاب  (4)

 ] الشاعر[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (5)

  453سبؽ تخريجو. 
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 ] أ                           
 
 ف
 
 ؼ

 
  ال

 
 امل
 
  ح  ذ

 
ٔ 

 
 انز

 
 [و

 .“ـ  والذ   حِ دْ  المَ َّل عْ فِ ”قاؿ:    

 " ؛ألفَّ تي مٍ مى ذى "ك  "تي حٍ دى مى ":  (1)نحك ، فبل يرد عميوأك ذـو  كىما ما كضع إلنشاء مدحو  أقكؿ:   

"، حٍ دى امٍ ": (2)نحك، ككذا ال يرد  ككنيما إلنشاء مدح أك ذـ عارض لمجرد القصدكضعيما لئلخبار ك 

يككف مأخذ االشتقاؽ لفظ  الك  .إلنشاء مدح أك ذـ (3)كضعي ألف المراد أف "ـذمى "كال  "حدٍ مً "كال  "ـً مً أذٍ ك"

ا عمى حدة، فن كاعتبر ما ىك األصؿ في الباب صن الذـ، كالعتباره الكضع اختار لفظ التثنية،المدح ك 

 .(4)كالفرع األصؿا بيف زن يفيو بمفظ الجارم مجرل الباب، تمي ا ىك غير أصؿو ر عمٌ كعبَّ 

 .“. انتيىَس ئْ بِ وَ  ـَ عْ ا: نِ مَ ىُ وَ ”قاؿ:    

قؿ إلى النٌ  بفتح الفاء ككسر العيف ، قبؿ (سئً )بى ك (ـعً نى )بكسر الفاء كسككف العيف، كاألصؿ:  أقكؿ:   

 ،(6)فركع ثياأصؿ كثال (5)تي إحدييا، البٌل  مف المغات األربع "ذو خٍ فى ": اإلنشاء يجكز فييما ما يجكز في

 (7)صرؼ.يقبؿ التٌ  شاء الاإلن ألفَّ  ؛ف كسر الفاء كسككف العيفقؿ إلى اإلنشاء يتعيٌ كبعد النٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] نحك[ ساقط مف: ) أ، ط، ك(. (1)

 ط، ك(.] نحك[ ساقط مف: )  (2)

 في ) ط (: بكضع. (3)

 .ك األصؿ الفرعأ (: في )  (4)

 في ) ط (: إحداىا. (5)

 .فرع ثيالافي ) ق(: ث (6)

" كقد يراداف كذلؾ، أك بسككف العيف كفتح الفاء ؿى عً قاؿ األشمكني : كسبب عدـ تصرفيا لزكميما إنشاء المدح كالذـ عمى سبيؿ المبالغة، كأصميا " فى  (7)

"، كقد يقاؿ في : يئس بيس )رافعاف اسميف( عمى ذً خً " فى  ك"، أك اسما دى يى "شى  كبل كاف عٍ " فً ؿى عً ف حمقية، مف "فى ككسرىا أك بكسرىما، ككذلؾ كؿ ذم عي

 .371:2الفاعمية ) مقارني أؿ(، ينظر: شرح األشمكني 
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 *.(1)ـ( إلنشاء الذَّ سى ئٍ : أعني )بً كالثاني( إلنشاء المدح، ـى عٍ نً )األكؿ: أعني ك 

  ا لومفسرن  ك منيما فاعبلن  فكعيف، القتضاء كؿّْ مر  / أ – 110/منيما يدخبلف عمى اسميف   كؿُّ ك    

أكؿ ـ مكضع مبالغة كمقاـ إفراط  ك كالذٌ  ف المدحً مً  كبلِّ  ألفَّ  ؛اإلجماؿ مؾ التفصيؿ بعدا مسمليسمؾ فيي

المخصكص بالمدح ى يسمٌ  صدؽ رسـ الفاعؿ عميو، كالثاني ك ، لككنو فاعبلن (2)سميف يسمى فاعميااال

 .*(3)في البئسالذـ في النعـ ك 

 .“(4)دٌ عْ دَ  ةُ أَ رْ المَ  تِ سَ ئْ بِ و  دٌ يْ زَ  ؿُ جُ الر   ـَ عْ نِ ”قاؿ:    

فٍ و بالثاني عمى أنَّ نبَّ  أقكؿ:    يسمبا تصرؼ  ـٍ يما لى سبب النقؿ إلى اإلنشاء جامديف، لكنَّ بكانا  يما كا 

"     (5)ده عٍ دى  ةي أى رٍ المى  تً مى عٍ نً "نحك: ا، تأنيثيما عند ككنو مؤنثن ا، بؿ يجب التأنيث عند ككف الفاعؿ مؤنثن 

 (7)بقكلو اا إلى اسميتيا تمسكن ة، حيث ذىبك حاة الككفيٌ ا عمى النٌ كرٌد بو أيضن  ،"(6)ده نٍ ىً  ةي أى رٍ ت المى سى ئٍ بً ك"

 ي ال تمحؽ التأنيث الساكنة، كى ، بتاء" (9)ده نٍ ىً  ةي أى رٍ المى  تً سى ئٍ بً ": و قاؿككجيو أنَّ ، (8)﴾ وئ وئ ﴿تعالى: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط، ق، ك (: ذـو  (1)

 ق، ك (: الفاعؿ.ط، في )  (2)

 ئس.في ) ط، ق، ك (: ب (3)

  ٌيما فعبلف، كذىب الفراء ككثير مف الككفييف إلى مذىب البصرييف كالكسائي، أنٌ  قاؿ أبك حياف: أكرد الخبلؼ فييما عمى طريقتيف: إحداىما: أف

الفاعؿ، فذىب البصريكف إلى أف" نعـ الرجؿ" جممة ككذلؾ " يما اسماف، كالثانية: أف الخبلؼ إنما ىك بيف الفريقيف بعد إسناد نعـ، كبئس إلى أنٌ 

 .2041:4ارتشاؼ الضرب ره"، ينظر: حٍ ؽ نى رى ا" ك" بى رِّ شى  طى بٌ أى بئس الرجؿ" كذىب الكسائي إلى أنيما اسماف محكياف بمنزلة " تى 

 في ) ط، (: ىند. (4)

 ق (: ىند.ط، في )  (5)

 ق (: دعد.ط، في )  (6)

 ".النصيري  ـى عٍ ى، كنً لى كٍ المى  ـى عٍ في ) أ (: بقكلو: يا نً   (7)

 .40 سكرة األنفاؿ، مف اآلية (8)

 في ) ط، ق، ك(: دعد. (9)
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 نعـ أ محذكؼ، كالتقدير: يا  (1)﴾ وئ وئ ﴿بالفعؿ فيما فعؿ كالمنادل في قكلو تعالى: يا  إالَّ 

يككف المخصكص فييما مبتدأ، كالجممة  أحدىا: أفٍ يـ ذكركا في إعراب المثاليف كجكىا: نَّ إالمكلى، ثـ 

 .(2)ا عميو بتقدير مقكؿا مقدمن خبرن 

 ،"ةي أى رٍ المى  تٍ سى ئٍ بً "، ك"ؿي جي الرَّ  ـى عٍ نً "ا قيؿ: و لمَّ يككف المخصكص خبر مبتدأ محذكؼ، كأنَّ  أفٍ  كالثاني:   

، فقيؿ: المالممدكح ك قيؿ: مف   ."عدد"، كىي "زيد"،أم: ىك  "عدد" "زيد" كذمـك

 ـ لو، كالفاعؿ كالبساط لذكره.مف الفاعؿ، كيككف مساؽ الكبل يككف بدالن  : أفٍ الثالثك    

: لمفاعؿ ال كشفو، كمساؽ الكبلـ لو أمٍ ة لمفاعؿ إليضاحو ك كتتمٌ  يككف عطؼ بيافو  : أفٍ كالرابع   

 (3)لو.

 .“سِ نْ الجِ  ـِ بَّل  يؼُ عرِ التّ  ؿِ و  األَ  ؽ  حَ وَ  ”قاؿ:    

 المخصكص قائـ و يدؿ عمى أفَّ ألنَّ  ؛أنسب بيذا المقاـراؽ االستغ ؛ ألفَّ راؽاالستغببلـ  أقكؿ: أمٍ    

فراطو  مقاـ المدح كالذـ مقاـ إطراءو ، ك مثالبوأك  / ب – 110/بو مناقب الجنس   .كا 

البلـ لمعيد الذىني، كالمعنى:  ا إلى أفَّ ، ذاىبن (4)ـ لمجنسس سره ككف البٌل قدٌ  ابف الحاجب كمنع   

يككف  فراد، كىك يجب أفٍ األلمخصكص ال يككف عبارة عف الجنس ك ا ا بأفَّ ما زيد مستندن  افردن ( نعـ)

 "ده يٍ زى  ؿي جي الرَّ  ـى عٍ نً "، بمعنى: "ده يٍ  زى بلن جي ا رى ذى بَّ حى " ، ك"ده يٍ  زى بلن جي رى  ـى عٍ نً " كبأفَّ ا لو، عبارة عنو لككنو تفسيرن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .40 سكرة األنفاؿ، مف اآلية (1)

 في حقو ننعـ الرجؿ. في ىامش ) ك (: كالتقدير مقكؿ (2)

  .27،26:5؛ كىمع اليكامع 374:2؛ كشرح األشمكني 395،394،393:4 ؿينظر: شرح المفصٌ  (3)

 .91،90:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (4)
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 .(2)اإلشارةفي المضمر ك راؽ ستغاكال  (1)إلجماعبا

و قائـ بالمخصكص أنَّ ى: المعنبيؿ المسامحات كما أشرنا إليو، ك و مف قأنَّ  األكؿ: (3)الجكاب عفك    

 األفراد مف المناقب أك المثالب. جميع ما لمجنس ك 

منيما إلى  يقصد بكؿّْ  ال يجكز أفٍ  ـى ، لً راؽلبلستغاإلشارة ال يككف المضمر ك أف  عي نٍ : مى كعف الثاني   

 .؟بقرينة المقاـراؽ االستغ

 .“ةٍ وبَ صُ نْ مَ  رةٍ كَ نِ بِ  رُ س  فَ يُ وَ  رُ مَ ضْ يُ  دْ قَ وَ ”قاؿ:    

ا اإلضمار كالتفسير مٌ أبنكرة منصكبة،  ز: يميّْ كقد يضمر فاعؿ ىذا الباب كيفسر، أمٍ  أقكؿ: أمٍ    

 (4)ضافةصب فبلمتناع إما النٌ كأز، يفمكجكب نكارة التمي  رةاكا النٌ مَّ متفصيؿ بعد اإلجماؿ، كأفم

 :*(5)، كقكؿ الشاعرك مبالغةا ز تأكيدن يالمضمر، كقد يجمع بيف الفاعؿ الظاىر كالتمي

 اينى فً  أبيؾى  ادً زى  ؿى ثٍ مً  دٍ كَّ زى تى             

 اادن زى  أبيؾى  ادي زى  ادي الزَّ  ـى عٍ نً فى                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ط (: بإجماع. كفي ) ك (: إلجماع. (1)

: حقيقة، فالجنس كمُّ كذىب الجميكر إلى  (2) و ىك الممدكح، ك"زيد" مندرج في الجنس، كقاؿ سيبكيو: ألنؾ تريد أف تجعمو أف ) أؿ( ىذه  جنسية، فقاؿ قـك

؛  كىمع  اليكامع 2043:4؛  كارتشاؼ الضرب 177:2مف أمة كميـ صالح، كقاؿ قـك ىي جنسية مجازا، كقـك عيدية في الذىف،  ينظر:  الكتاب 

31:5. 

 قط مف: ) ق (.] عف[ سا (3)

 في ) أ (: اإلضافة. (4)

 في ) أ، ق، ك(: كقكلو. (5)

  135البيت مف البحر: ) الكافر(، كىك لجرير، مذككر في ديكانو. 

 =                                                                                          ده مف أفعاؿ البر.المغة: الزاد: أريد بو الشيء التي يتزكٌ 
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 المفرد المذكر، كال يطابؽ التمييزعف صكرة  (1)رالمضمر في الباب ال يتغيَّ  ثـ البصريكف عمى أفَّ  

شيء ذىني غير و عبارة عف ألنَّ  ؛"اءن سى نً  ـى عٍ نً  "، ك"رجاالن  ـى عٍ نً "  ،ك "ةن أى رى امٍ  ـى عٍ نً  "، ك"بلن جي رى  ـى عٍ نً  "يقاؿ: 

 جمعو.ة، فبل كجو لتأنيثو كتثنيتو ك ئييٍ بصفة غير الشَّ  (2)مبلحظة

و عبارة عنو، لكف ؛ كىكذا ألنٌ "ده عٍ دى  أةي رٍ مى ال تً مى عٍ نً  "ا لمتمييز، كيقكلكف:ف يجعمكنو مطابقن كالككفيك    

 *.(3)ما، فيككف نكرة كالمرجع شيءو  بو إالَّ  و ال يرادجماع الفريقيف منعقد عمى نكارتو؛ ألنٌ إ

 .“وُص صُ خْ المَ  ؼُ ذَ حْ يُ  دْ قَ وَ ”قاؿ:    

 القرينة (5)مع إالَّ  / أ – 111/يحذؼ  (4)بلف ،ألنو ركف مف الكبلـ ؛أم عند قياـ القرينة: أقكؿ   

ېئ  ﴿ كقكلو تعالى: ةكالقرين كالمراد: فنعـ الماىدكف نحف، (6)﴾ېئ ىئ ﴿ كقكلو تعالى:

في قصة أيكب  كمنو قكلو تعالى: ،فالفارش ىك الماىد ،دنابمعنى: ميٌ  (8)ألف فرشناىا  (7)﴾ېئ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ كشرح األشمكني 125:2؛ كمعني المبيب 382:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 396:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 150:2= كىك مف شكاىد: المقتضب 

 .394:9؛ كخزانة األدب 267:1

 لمتككيد، كىذا غير جائز عند البصرييف.ا" ا"، حيث جمع بيف الفاعؿ " الزاد" كالتمييز" زادن الشاىد فيو : " فنعـ الزاد زادن 

 في ) ق (: يغير. (1)

 في ) ط (: مبلحظ. (2)

 ] كالمرجع[ ساقط مف: ) ق (. (3)

  35:5؛ كىمع اليكامع 377،376:2؛ كشرح األشمكني 105:1؛كاإل نصاؼ 141:2؛ كالمقتضب73:1ينظر:  الكتاب. 

 في ) أ (: كال. (4)

 في ) ق (: ك (5)

 . 48سكرة الذريات، مف اآلية  (6)

 .48الذريات، مف اآلية سكرة  (7)

 في ) ط (: فرشنا. (8)
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 (2).ب، ك القرينة مساؽ اآليةأم: نعـ العبد أيك  (1)﴾ڇ ڇ ﴿ عميو السبلـ

 .“ ـَ عْ ا يجري مجرى نِ ذَ وحب  ”قاؿ:    

في الباب   (3)أم في إفادة المدح عمى سبيؿ االستغراؽ مف غير تعييف خصمة، كلـ يجعمو أقكؿ:   

فاعمو ال  ؛ كألفَّ (ـى عٍ نً )خبار بخبلؼ عف صكرة اإل (4)رو غير مغيٌ و ألنَّ  ؛(ـى عٍ نً )ا مجرل جارين  وبؿ جعم

( بفتح الفاء عمى األصؿ بَّ حى )ك "ؿي جي الرَّ  بَّ حى "ا، يقاؿ: و يستعمؿ في الخبر كثيرن مع أنَّ  ،(ذا)  يككف إالَّ 

 : *(6)الشاعر قاؿ ا.ا جدن العيف إليو، إذا صار محبكبن  ةضمٌ  (5)بنقؿك 

 (7)[يااجً زى مً بً  ـي كي نٍ كىا عى مي تي اقٍ  فقمتي ]                

 ؿي تى قٍ تي  يفى حً  ا مقتكلةن يى بً  بَّ كحي                                 

مع زكائد، كىي  (ذاحبَّ )في مخصكص  مف الكجكه جار ،(ـى عٍ نً  )في مخصكص  ما ذكركه عمـ أفٌ ا   

عمى مذىب مف ، كىذا ال ينيض إال َّ (زيد) مبتدأ، كالمخصكص خبره في قكة الممدكح (اذى بَّ حى )يككف  أفٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .43مف اآلية سكرة ص،  (1)

 .47،46:5؛ كىمع اليكامع 2053:4؛ كارتشاؼ الضرب 387،386:2ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (2)

 ؼ.في ىامش ) ك (: أم المصنّْ  (3)

 ر.في ) ط (: لـ يغيٌ  (4)

 في ) ق (: نقؿ. (5)

 في ) أ، ق، ك(: قكلو (6)

  224البيت مف: البحر: ) الطكيؿ(، كىك لؤلخطؿ، مذككر في ديكانو. 

 تيا.المغة: اقتمكىا: امزجكىا بالماء لتضعؼ حدٌ 

 .52:5؛ (؛ كىمع اليكامع 382:2؛ كلساف العرب، مادة: ) قتؿ؛ كشرح األشمكني 392:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 97:2كىك مف شكاىد: شرح التصريح  

 "، فيو لممدح كالتعجب، كأف مجيء فاعؿ "حب" غير" ذا". بَّ الشاىد فيو: أف " حي 

 يف ساقط مف: ) أ، ق، ك(. ما بيف المعككف (7)
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ب  ذا كىك مذىب مف يغمٌ يككف المخصكص فاعؿ حب فٍ ، كأ(1)عند التركيب ةالفعميٌ   عمى سميةب االيغمٌ 

ـ الذم يعقب مف يجعؿ الفاعؿ المعرؼ بالبٌل   بيفعند التركيب، كمف المغمٌ  (2)سميةعمى اال الفعمية

كال معرؼ  ،"ده يٍ  زى بلن جي ا رى ذى بٌ حى "، ك "ده يٍ ا زى حٌبذى ": و قد يقاؿاسـ اإلشارة ال المخصكص، كىك ضعيؼ؛ ألنٌ 

 .(3)بالبلـ

 .“ َس ئْ ى بِ رَ جْ ي مَ رِ جْ يَ  اءَ وسَ ”قاؿ:    

يستعمؿ و في صكرة الخبر ك يجعمو مف الباب أصالة ؛ألنَّ  كلـٍ  (4)ا مجرل بئس[جعمو جارين ] أقكؿ:   

أحكاـ ىذا الباب تجانس الفاعؿ  ثـ مف .*(5)"، بمعنى: أمٌمني زيدده يٍ زى  نياءى سى  "نحك:ا، خبار كثيرن لئل

: بئس مثؿ عمى حذؼ المخصكص أمٍ  (7)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿فقكلو تعالى:، (6)المخصكصك 

/ قكلو كمنو  ،أم: بئس مثؿ القكـ مثؿ الذيف كذبكا كٌذبيف مثميـ، أك عمى حذؼ المضاؼالقكـ الم

 .(10)[مثؿ القكـ الذيف كذبكا (9)أم: مثبلن ] (8)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  تعالى :﴿ ب / – 111

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ كاألصكؿ  143:2المبرد ، كابف السراج ، أف " حب" ك" ذا" جعبل اسما مرفكعا باالبتداء، كال يصح ما ذىبا إليو مف ذلؾ، ينظر: المقتضب   أفَّ  (1)

 .391:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 115:1

 ]عمى االسمية[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 .381،380:2؛ كشرح األشمكني 46،45:5؛ كىمع اليكامع 2060،2059:4؛ كارتشاؼ الضرب 180:2ينظر: الكتاب  (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (. (4)

 ] زيد[ ساقط مف: ) ط (. (5)

  379:2ينظر: شرح األشمكني. 

 في ) ك(: المخصكص كالفاعؿ. (6)

 .5سكرة الجمعة، مف اآلية  (7)

 .177سكرة األعراؼ، مف اآلية  (8)

 في ) ك ( بئس. (9)

 .2055:4؛ كارتشاؼ الضرب 389،388:2التسييؿ، البف مالؾ ينظر: شرح ك  ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (10)
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ل   ]                                 
 
ة   ف ؼ

 
ج
 
ؼ
ًّ
 [ انر

 “.بِ ج  عَ التً  َّل عْ فِ ”قاؿ: 

 (1)اانن سحإ كإدراكيا النفس بيا عند إدراؾ أمر غريب معتاد ؼة تتكيٌ ة انفعاليٌ كيفيٌ  عجبالتٌ  : أم أقكؿ

ا عف العرؼ كالعادةخفي عمييا سببو، أك غي  .(2)ر معتاد خارجن

 “.وِ بِ ْفِعْؿ و أَ  اً ديْ زَ  ؿَ عَ فْ أَ ا مَ  :ىما”قاؿ: 

ـى )ك " أىٍفعىؿى " :(4)ىمااحدإ صيغتاف: (3)ىما أمٍ  أقكؿ: أمر عمى ىيئة  "،ؿٍ عً فٍ أى ": (5)كاألخرل (.أىٍكرى

 .األفعاؿ

 “.واَل ُيْبَنَيافِ ”قاؿ:  

ا فيو ا، أك مزيدن ا مجردن ا أك رباعين فعؿ ثبلثين  كؿّْ  فٍ ىذاف الكزناف ال يبنياف، كال يؤخذاف مً  أمٍ  أقكؿ:   

 ألفَّ إبقاء جميع؛ يس بمكفو كال عيبو ا أك غيرىما، بؿ يؤخذاف مف ثبلثي مجرد، ليِّ ا أك عيبيِّ لكن

 .بلؿ بالكزنيفالرباعي كالثبلثي كالمزيد فيو إخفي الحركؼ 

فبل يؤخذ منيما صيغة  ،، ال يؤخذ منيما أفعؿ التفضيؿيّْ بً يٍ كالعى   يٌ كنكالمَّ  األصؿكالحذؼ خبلؼ    

 ا بو في الكزف كالمبالغة.ليا شبين  التعجب؛ ألفَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انافي ) أ (: أحي (1)

 .54:5ينظر: ىمع اليكامع  (2)

 .( ] ىما[ ساقط مف: ) أ (3)

 ىما.إحدا(:  في ) ط (4)

 في ) ط (: أخرل. (5)
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ىذيف البابيف مقصكراف عمى  ، في قكة ليس بمكف كال عيب؛ ألفَّ “ليس بمعنى أفعٌؿ ك أفعاؿٌ  ”:كقكلو

، كال يرد:األلكاف كالعيكب، كمستمزماف ألحدىما، فذكر  ، كأراد البٌلـز ما "، ك"وي مى يى جٍ ا أى مى " الممزـك

 .(1)اىرمالعيب الظٌ  :المراد بالعيب ؛ ألفَّ "وٍ مَّ ضى أى 

 “ .غَ مَ بْ وأَ  شد  أَ بِ  ؾَ لِ ذَ  اءَ رَ ا وَ يمَ فِ  بِ ج  عَ ى الت  لَ إِ  ؿُ ص  وَ تَ ويُ ”قاؿ:    

 "أىشىدَّ "  :ه منو، يتكصؿ إلى التعجب منو، بنحكؤ أقكؿ: أٍم إذا قيصد بناء التعجب ًممَّا يمتنع بنا   

 معمكالن لو. (2)وه منؤ ه منو، كيجعؿ مصدر ما يمتنع بناؤ يبني فعؿ التعجب ممَّا يجكز بناأم: 

 ."هي رى كى عى  حى بى قٍ ا أى مى " ، ك"هي ادى كى سى  غى مى بٍ ا أى مى " ، ك"وي تى جى رى حٍ دى  دَّ شى ا أى مى "يقاؿ: ك 

. فيحصؿ منو ما يحصؿ منو، لك "هً رً كٍ عى بً  حٍ بً قٍ "ا ك، "هً ادً كى بسى  غٍ بمً "ا ، ك"وً تً جى رى حٍ ٍشًدٍد بدى "اككذا يقاؿ:    
 مف التعجب كالمبالغة.  أ / – 112/ بني بدكف كاسطة 

 األخفش. دالجميكر، قياسي عن دعن أعطاه"، مف األفعاؿ شاذٌ  ما"، ك "امعركفن  ما أكاله": (3)كقكليـ

انكف لممفعكؿ، عمى خبلؼ الق يف، مف ميًقتى ك شيًييى مبنيّْ " ما أٍشيىاهي " ك " وي " ما أٍمقىتي كقكليـ: 

ال يبنى لتفضيؿ (4)ىكؿ التفضيؿ، ك باب التعجب يشبو أفع أفَّ  المستنبط مف تتبع كبلميـ، مع

 .(5)منو عمى خبلؼ القانكفىما فبناؤ  المفعكؿ

 .“هُ رُ بَ خَ   ؿَ عَ أفْ ، و أً دَ تَ بْ ا، مُ دً يْ زَ  ؿَ عَ فْ أَ  ا: مَ يا فِ مَ وَ ”قاؿ:    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 .399،398:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 100،99:2ؿينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (1)

 في ) أ، ق(: مف. (2)

 ] قكليـ[ ساقط مف: ) ق (. (3)

 ] ىك[ ساقط مف: ) ق، ك (. (4)

 .2082،2081:4؛ كارتشاؼ الضرب 416،415،414:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)
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 (1)ا عمى رأيوشيء أحسف زيدن  ، فالمعنى"ادن يٍ زى  فى سى حٍ ا أى مى "قيؿ:  إذاسيبكيو، ىذا ىك مذىب  أقكؿ:

كىي مع صمتيا مبتدأ محذكؼ الخبر   مكصكلة كالجممة صمتيا،يا أن (2)عمى األخفشكرأل 

 الحذؼ ببل ضركرة تدعك إليو (5)و يقبؿألنَّ  ؛(4)كفيو نظر (3)"ا شيء عظيـالذم أحسف زيدن "كالتقدير: 

عمى   و تركيب تاـ ال ناقص، كحمؿ المفظىك أنَّ طبلؽ، إلى الفيـ عند اإل(6)منولمتبادر ا فَّ كأل

 خبلؼ المتبادر خبلؼ قانكنيـ.

ا، زيدن  فى سى حٍ أى  شيء ، كالتقدير: أمّْ اكالجممة خبرى ،ةيا استفيامية، مبتدأنَّ إلى أ (7)كمنيـ مف ذىب   

 .(10)كبلميـ( 9)إلى آخر غير معيكد في (8)نشاءاإل النقؿ مف ألفَّ  ؛كاكةكال يخفى ما فيو مف الرٌ 

، ده يٍ زى  ـى رى كٍ "، فقد قيؿ أصمو: "أى دو يٍ زى بً  ـٍ رً (، نحك: " أكٍ وً بً  ؿى عً فٍ ا )أى مَّ كأ   دَّ غى " أى ك"، بمعنى: صار ذا كرـو

  ر المعنى، كاالنتقاؿ عف المعنى اإلخبارم إلىعمى تغيٌ  و غٌير إلى ىيئة األمر، داللةن أنَّ  "، إالَّ يري عً البى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .73،72:1ينظر: الكتاب  ،" ما" عند سيبكيو كجميكر البصرييف نكرة تامة بمعنى "شيء" كما بعدىا خبر أفٌ  (1)

 ق (.ط، ] عمى[ ساقط مف: )  (2)

 ق، ك (.ط، ] عظيـ[ ساقط مف: )  (3)

" ما" مكصكلة، كالفعؿ صمتو، كالخبر محذكؼ  أم عمى رأم األخفش في ) ما(، ثبلثة أقكاؿ: أحدىا: كقكؿ جميكر البصرييف. كالثاني: أفٌ  (4)

" ما" نكرة مكصكفة الفعؿ صفتيا،  كاجب الحذؼ، كالتقدير: الذم أحسف زيدا عظيـ، كحكى البيارل أنو مذىب الككفيكف. كالثالث: أفٌ 

؛ 90حاشية اإليضاح العضدم ؛ ك 166:1معاني القرآف، لؤلخفش . ينظر: عظيـه  دان يٍ زى  في سى حٍ كالخبر محذكؼ كاجب الحذؼ التقدير: شيء أى 

 .2065:4كارتشاؼ الضرب 

 ق، ك (: تقبؿ. ط،في )  (5)

 ] منو[ ساقط مف: ) أ، ك (. (6)

 .2066:4الضرب ؛ كارتشاؼ 147:2: المساعد كىك ما ذىب إليو الفراء، كمف كافقو مف الككفييف، ينظر (7)

 نشاء.في ) أ(: إ (8)

 ك (: مف.ط، في )  (9)

 ] في كبلميـ[ ساقط مف: ) ق (. (10)
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كال حاجة إلى التغيير  (3)﴾جح مح جخ  ﴿ ﴿:(2)]قكلو تعالى[)الباء( مثميا فيك، (1)اإلنشائي المعنى

 .(5)إلخباربس باا عف المّْ تعصمي (4)( التعجبية)ما ألفَّ (؛ وي مى عى فٍ ا أى في )مى 

 يككف أفٍ  اأخذن ممنو،  ب / – 112/ عسؼ، كعندم أسيؿ في ىذا ضرب مف التٌ  ”قاؿ العبلمة:   

يصٌيره ذا  ة، كبأفٍ لمتعديٌ  (6)مزةاليزائدة، ف ، كالباءبالكـر يصفو ا، بأفٍ يجعمو كريمن  حد بأفٍ أ لكؿّْ  اأمرن 

 .(7)“يركرةزة لمصٌ مفاليلمتعدية اء كالب كرـو 

 أفَّ  نشاء غير معيكد في كبلميـ، إالَّ اإل (9)النقؿ مف ألفَّ  ؛ؼتعسٌ  (8)اأيضن  فيو :كأنا أقكؿ   

اختبلفيـ فييما في المنقكؿ عنو ال  فَّ أ، كفي ىذا معنكم، كال يذىب عميؾ عسؼ في ذلؾ لفظيالتَّ 

 المنقكؿ إليو في كبل الكزنيف كاحد. (10)المعنى في المنقكؿ إليو، فإفَّ 

ـٍ ييبىيّْف حاؿ  ـى قيؿ: لً  إفٍ      ؟"ما أفعمو"ف حاؿ بيَّ  (12)قدك  "(11)بو أفعؿ"ل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2066:4؛ كارتشاؼ الضرب 419،418:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 زيادة مف المحقؽ. (2)

 .78سكرة النساء، مف اآلية    (3)

 في ) ق (: التعجب. (4)

 في ) أ (: كاليمزة. (5)

 .404،403،402:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 419:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)

 .113:2ينظر: الكشاؼ  (7)

 في ) أ (: أيضا فيو. (8)

 في ) أ (: في. (9)

 ] المعنى[ ساقط مف: ) ق (. (10)

 ] بو[ ساقط مف: ) أ، ق (. (11)

 ] قد[ ساقط مف: ) أ (. (12)
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  (1)صار زيد" :بمعنى، "ده يٍ زى  ـى رى كى أى "األصؿ،  عكف عمى أفَّ جمً جميعيـ مي  قمنا: لعدـ اختبلفيـ فيو، فإفَّ  

 إلى ىيئة األمر. ، غيٌير"أغذَّ البعير" ك، "ذا كـر

 فإفَّ  )ما أفعمو(بخبلؼ  ،(2)قد ذكره ؼالمصنّْ فيو غير  ألحدو ( زائدة في الفاعؿ، ال خبلؼ الباء)ك   

 فيو. (3)ثبلثة، فتعرض لو ليبٌيف مختار أقكاليـ ليـ فيو أقكاالن 

                                         ***** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] زيد[ ساقط مف: ) ك (. (1)

 ] قد ذكره[ ساقط مف: ) ك (.  (2)

 ق (. ] أقكاليـ[ ساقط مف: ) (3)
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 ] ت

 
  اب

 
 ال
 
 [ٔف  ش

 .“ؼِ رْ الحَ  ابُ بَ ”قاؿ: 

   أبدان رؼ ، كىذا القسـ ط(1)الحرؼ بحسب المغة ىك الطرؼ ألفَّ  ؛اسٌمي ىذا القسـ حرفن : أقكؿ

 ألحد جزئي الكبلـ. (2)وضمٌ ك 

 .“هِ رِ يْ ي غَ ى فِ نَ عْ ى مَ مَ عَ  ؿ  ا دَ مَ ”قاؿ:    

      في : )قد(،ال بنفسيا كػضميمتو بضـ  :كممة دٌلت عمى معنى حاصؿ في غيرىا، أمٍ  :أم أقكؿ:   

و فإنَّ  " جؿالرٌ "  :)البلـ( فيالحاصؿ في مدلكؿ ضرب، ك كػ (3)عمى التحقيؽ داؿّّ  ونَّ فإ، "بى رى ضى  دٍ قى " 

 .عمى التعريؼ في مدلكؿ رجؿو  (4)داؿّّ 

 و داؿّّ ، فإنَّ "ةً رى صٍ البى  فى مً  تي رٍ سً "(، في: فٍ عمى معنى ممحكظ باعتبار غيره كػ)مً  معناه ما دؿَّ  :كقيؿ   

سبب الجتماعيما ك  لمبلحظتيماو آلة بيف السير كالبصرة، عمى أنَّ  (5)ممحكظ عمى ابتداء مخصكص

 .(9)ؿ، كىذا مآلو إلى األكٌ (8)ذا مبدأ اآلخر، ك (7)دأككف أحدىما مبي ، بأفٍ ( 6)ؿفي خزانة الخيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ح . ر . ؼ(. (1)

 .وي تي يٍ في ) ق (: ضمٌ  (2)

 التحقؽ.في ) ك (:  (3)

 .في ) ق (: دؿٌ  (4)

 ] ممحكظ[ ساقط مف: ) أ (. (5)

 في ىامش ) ك (: الخياؿ، بيانية أم القكة التي تحفظ الصكرة المرئية في الحس المشترؾ. (6)

 في ) أ، ق(: مبتدأ بيا. (7)

 في ) أ، ق(: مبتدأ منيا. (8)

 .153:4؛ كىمع اليكامع 630:2؛ كشرح التصريح 448،447:4ؿ ينظر: ينظر: شرح المفصَّ  (9)
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 ] ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 ال
 
 [ش

 .“ةِ افَ اإلضَ  وؼُ رُ حُ ”قاؿ: 

 مو في التفصيؿ.نؼ في اإلجماؿ، قدٌ ىذا الصّْ  (1)ـقدٌ ا مٌ رة لاكىي الج   

 أ -113/نؼ األكؿ مف األصناؼ حركؼالصّْ : أم،(2)ةاإلضافة، كىي الجارٌ : حركؼ فقاؿ   

"، دو يٍ زى بً  تي رٍ رى " مى ك، إلى األسماء (4)ياتنسب :األفعاؿ أمٍ  (3)معنى يا تضيؼألنَّ  ؛اإلضافة سمت بذلؾ/

 (الباء) ا ليذا المعنى، فإفَّ مَّ ؛ فإةا تسميتيا بالجارٌ مَّ "، كأدو يٍ زى "تضيؼ معنى المركر إلى  (اء)الب فإفَّ 

 كتجرٌ  الجرٌ  يا تعمؿا ألنَّ مَّ ؛ كا  كتضيفو إليو "دو يٍ زى "معنى المركر إلى  ، تجرٌ " دو يٍ زى بً  تي رٍ رى مى "  :في

 .(5)مدخكليا

 .“اءِ دَ تَ ِمْف لّلبْ فػ ”قاؿ:    

 (6)معناه ىك االبتداء المطمؽ فَّ ال أ ؛لبلبتداء المخصكص الممحكظ بيف السير كالبصرة مثبلن  :أم   

الَّ  التعبير عف معاني الحركؼ  البكاقي، فإفَّ  ا كمفظة االبتداء، كعمى ىذايككف اسمن  يمـز أفٍ  كا 

 ة كانت أك غيرىا، كقد يككف لبلبتداء بدكف مبلحظة الغايةقبيؿ المسامحات جارٌ مقات مف بالمطٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: كىي الحاؿ كما تقدـ. (1)

 ىي الجارة[ ساقط مف: ) ط (.] ك  (2)

  قاؿ ابف يعيش: تسمى حركؼ اإلضافة؛ ألنيا تضيؼ معاني األفعاؿ قبميا إلى األسماء بعدىا، كتسمى حركؼ الجر؛ ألنيا تجر ما بعدىا

 .454:4ؿ مف األسماء، أم: تخفضيا، ينظر: شرح المفصٌ 

 في ) ق (: معاني. (3)

 ك (: تنبييا. في ) أ، ق، (4)

 .156:4؛ كىمع اليكامع 1695:4؛ كارتشاؼ الضرب 137:1ينظر: سر صناعة اإلعراب   (5)

 في ) ق (: مطمقا. (6)
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ى التبييف كالزيادة راجعة إلى معن"، كمكاضع التبعيض ك يـً جً الرَّ  افً طى يٍ الشَّ  فى مً  اً بً  كذي عي أى " نحك: 

 .(1)أمؿٍ االبتداء، كما يظير عند التَّ 

   ا بقكلو تعالى:دن مستشي (3)يايعمٌ  ، كاألخفش(2)غير المكجب عمى زيادتيا رصسيبكيو يقٍ  فَّ ثـ إ   

 .(5)بؿ ىي لمتبعيض ككف زائدةن ت فٍ أى  منعي  :كالجكاب*. (4)﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿

 ألفَّ  (6)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿تعالى:  كالمعنى: يغفر لكـ بعض ذنكبكـ، كال يعارضو قكلو   

 -صمى ا عميو كسمـ -محمد (7)]نزؿ في أمة[ ، كالثاني -السبلـعميو -المخاطب باألكؿ أمة نكح 

﮲  ﴿يككف لبلستغراؽ في قكلو تعالى: كعمى تقدير تسميـ اتحاد المكرد كالمخاطب منع أفٍ  ۓ ۓ 

 ا. حقيقيِّ  (8)﴾﮳ ﮴ 

ـى ال يجكز أفٍ     يككف  لصغائر كعمى تقدير تسميـ أفٍ و عمـك اا كيككف المراد بيككف عرفيِّ  ًل

  ا؟االستغراؽ حقيقيِّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 213،212:4؛ كىمع اليكامع 459،458:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ   (1)

مكاف  فٍ (، فتككف البتداء الغاية في األماكف كذلؾ قكلؾ: مً فٍ ا )مً فذىب سيبكيو إلى أنيا البتداء الغاية، كال تخمك مف التبعيض حيث قاؿ سيبكيو: كأمٌ  (2)

 .1718:4، كارتشاؼ الضرب 224:4كذا ككذا إلى مكاف كذا ككذا، ينظر: الكتاب 

 .273،272:1اني القرآف لؤلخفش ينظر: مع (3)

 .4سكرة نكح، مف اآلية  (4)

  288:2؛ كشرح األشمكني 312؛ كالجنى الداني 182:1كذىب المبرد كاألخفش إلى ابتداء الغاية، كال تفيد معنى التبعيض ينظر: المقتضب. 

 .638:1؛ كشرح التصريح 251؛ كاإليضاح العضدم 410،409:1؛ كاألصكؿ 225:4ينظر: الكتاب  (5)

 .50سكرة الزمر، مف اآلية  (6)

 مابيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (. (7)

 . 50سكرة الزمر، مف اآلية  (8)
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"، كنحف ال يغفر لكـ بعض ذنكبكـ" :تقكؿ بالمفيكـ المخالؼ في مثؿ أفٍ ب قكؿ: ال تعارض إالَّ ن

نكبكـ كفيو كالتقدير: يغفر لكـ شيئا مف ذ ،رو كالمبيف مقدٌ يا بيانيٌ كقد يجاب بأنَّ نقكؿ بو  في مثمو، 

 .ب/  -113/ (1)ما فيو

 .“اءِ يَ تِ ّلنْ ى لِ ت  ى وحَ لَ ا ِ و ”قاؿ:    

"، ايى سً أٍ ى رى تى حى  ةى كى مى السَّ  تي مٍ كى أى عدىا في حكـ ما قبميا، فإذا قيؿ: " ى( تدخؿ ما بتى )حى  أفَّ  أقكؿ: إالَّ    

 .(2)ككؿ، كالصباح منـك البتةس مأ"، فالرأاحً بى ى الصَّ تى حى  ةى حى ارً البى  تي مٍ ك" نً 

ا، كقيؿ مشترؾ مجازن  ؿ إالَّ ك الدخ وحكم :ا، كقيؿمجازن  الدخكؿ إالَّ  ـفقد قيؿ: حكمو عد ى(لى ا )إً كأمَّ    

 .(3)بيف الحكميف حقيقية فييما

تناكؿ  (5)مكةفإف السٌ  مكة(الصدر الغاية فحكمو الدخكؿ، كػ)مسألة السٌ  (4)تناكؿ فٍ و إنَّ أ كالحؽُّ    

 (6)﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿كقكلو تعالى: ك  مجمكع األجزاء،يا عبارة عف ألنَّ  الرأس؛

 جزء منيا، فالصدر متناكؿ لمغاية.  ممتد إلى اإلبط، فالمرفؽ اليدٌ  فإفَّ 

غير  نطكؽ النصّْ حكـ كجكب الغسؿ، فغسؿ المرفؽ كاجب مىا عف كراءما كذكر الغاية إلسقاط    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

نما قاؿ فيو ما فيو أم: في الجكاب األخير بالمكصكؿ المبيـ (1) لئلشارة إلى أف كجية النظر فيو قكم كمحكـ؛ ألف في المكصكؿ  في ىامش ) ك (: كا 

 فخامة، كلعؿ كجو النظر أف يعبر بو عف القميؿ.

 ؛ كشرح األشمكني164:4، ) إلى(، أمكف منيا، ينظر: ىمع اليكامع إلى ( في انتياء الغاية، لكفٌ  كقاؿ السيكطي: )حتى  (2)

مكافقة أف "إلى" فميا ثمانية معاني: األكؿ: انتياء الغاية مطمقا، كالثاني: المصاحبة، كالثالث: التبييف، كالرابع: مكافقة البلـ، كالخامس:  : قاؿ األشمكني (3)

 .289،288:2، السابع: مكافقة " عند "، الثامف: التككيد، ينظر: شرح األشمكني فٍ " في"، السادس: مكافقة " مً 

 في ) ق (: بتأكيؿ. (4)

 ف السمكة[ ساقط مف: ) أ (.] فإ (5)

 .7سكرة المائدة، مف اآلية  (6)
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تَّاهي "ى( ال تدخؿ المضمر، فبل يقاؿ: تى )حى  كأفٌ  .(1)نةمأخكذ مف السُّ  بػ)إليو(  (2)عنيا ، استغناءن "حى

 .(4)مكقع البعض (3)قعالضمائر ي بعض ألفَّ  ؛كلدفع االلتباس

كجكه  (مكةمسألة السٌ  )ما بعدىا، حتى يجكز في ةكمبتدأيا تككف عاطفة ، ألنَّ ى( ال يمـز الجرّْ تى )حى ك   

كالنصب بناء عمى ككنيا عاطفة، كالرفع بناء عمى ككنيا   جارة (5)بناء عمى ككنيا الجرّْ  عراب:اإل

 .(6)كؿكي أٍ ا مى يى سً أٍ ى رى تى ابتدائية، كالتقدير: حى 

  :(7)كقكلو 

          ............................... 

 (8)يادو زً  يبً أى  بفى  يا اؾى تَّ ى حى تن فى                          

 .شاذٌ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .138:137:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 464،463:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)

 ] عنيا[ ساقط مف: ) ط(. (2)

(3) .  في ) ك (: يقـك

 يقـك مكضع بعض.في ) ط (:  (4)

 في ) ط (: ككنو. (5)

؛ 1756،1755:4؛ كارتشاؼ الضرب 38،37:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 483،482:1؛ كشرح الجمؿ البف عصفكر 231:4ينظر: الكتاب  (6)

 .166،165:4؛ كىمع اليكامع 544كالجنى الداني 

     البيت مف البحر: ) الرجز(، كىك ببل نسبة. (7)

 زيادو  يبً أى  يابفى  اؾى تَّ ى حى تن *** فى  ناسه ى أي قى مٍ ال يى   كاً بلى فى              كتمامو:  

 كركم: ) ال يمقاه ناس(، ك)ال يمفي أناس(، ك)يزيد بدؿ زياد(.

 المغة:  يمقى: يجد.

 .474:9؛ كخزانة األدب 166:4؛ كىمع اليكامع 286:2؛؛ كشرح األشمكني 544؛ كالجنى الداني 185كىك مف شكاىد: رصؼ المباني 

 ) حتى(، كىذا شاذ.باؾ"، حيث اتصمت الكاؼ الشاىد فيو: " حتٌ 

 في ) ط (: يزيد. (8)
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 .“اءِ عَ وِ مْ ي لِ وفِ ”قاؿ: 

 "، أك مقدرة(1)افً دى يٍ ي المى فً  ضى كى رى " ك "هً ارً ي دى فً  ده يٍ زى " ة محققة كانت، نحك: الظرفيٌ  امعناى أقكؿ: أمٍ    

 يتمكناف كيستقراف في السعي النظر ك  "، فإفَّ وً تً اجى ي حى ى فً عى سى " " كابً تى ي الكً فً  رى ظى نى  (2)ده يٍ "زى نحك: 

 .(4)في الدار كالميداف ض كاستقرارىما، كالرك"دو يٍ زى "تمكف  (3)لكتابكاستخراج ما في االحاجة، تحصيؿ 

 يا فيو عمى أصمياأنَّ  االتحقيؽ فيي/ أ  -114/ (5)﴾ ہ ہ ھ ہ ﴿كقكلو تعالى:   

 الدخكؿ ىك ال ة إالَّ ، كىؿ الظرفيٌ (8)فيو (7)تمكف الكائف في الظرؼ (6)لتمكف المصمكب في الجذكع

 .*(9)الحمكؿك 

  .“ اؽِ صَ لْ إْلِ لِ  اءُ البَ وَ ”قاؿ:    

  (11)مركرم التصؽ:أمٍ "،وً بً  تي رٍ رى مى "ا نحك:أك حكمن ،(10)ره:التصؽ بو كخامأمٍ  "اءو دى  وً بً ":حقيقة نحك أقكؿ:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: ميدانو. (1)

 ] زيد[ ساقط مف: ) أ، ق (. (2)

 في ) ط (: الكتب. (3)

 .193،192:4؛ كىمع اليكامع 26:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 226:4ب ينظر: الكتا (4)

 .70اآلية  مفسكرة طو،  (5)

 في ) ق (: الجذع. (6)

 في ) ط (: الظركؼ. (7)

 ] فيو[ ساقط مف: ) ط (. (8)

 ق، ك (: الحمكؿ كالدخكؿ.ط، في )  (9)

  َّ1726:4؛ كارتشاؼ الضرب 473،472:4ؿ ينظر: شرح المفص. 

 ر(..  ـ.  مادة: ) خأم خالطو، ينظر: لساف العرب،  (10)

 في ) ق (: مركر. (11)
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 .(1)"، إذا المعنى التصؽ قسمي بمفظ ااً بً  تي مٍ سى قٍ أى "كمنو:  "،ده يٍ زى "قرب منو بمكضع ي

ما دخؿ اآللة  ؿَّ ككذا ك "،تي جٍ جى حى  اً  يؽً فً كٍ تى كبً  ،ـً مى القى بً  تي بٍ تى كى " كتستعمؿ لبلستعانة، نحك:    

   كقكلو تعالى:المنصكب، ي ف(3)كتزداد (2)معيا. :. أمٍ "رً فى السَّ  ابً يى ثى بً  وً يٍ مى عى  تي مٍ خى دى "نحك:  كالمصاحبة

  ، إذا أريد باأليدم األنفس.(4)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿

 :(5)الشاعر كقكؿ   

          ............................... 

 كرً بالسُّ  فى أٍ رى قٍ اًجًر ال يى حى كدي المى سي                           

 .ف السكرأم: ال يقرأ   

 كفى ا كحسبؾ زيده  :، أمٍ "بؾ زيده سٍ حى ك"ب (7)﴾جح مح جخ  ﴿: (6)]قكلو تعالى[:في المرفكع، نحكك    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1695:4كارتشاؼ الضرب ؛ 217:4قاؿ أبكحياف: لـ يذكر ليا سيبكيو معنى غير اإللصاؽ، ينظر: الكتاب  (1)

 .140:2ؿ ؛ اإليضاح في شرح المفصَّ 475،474:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 في ) ط، ق، ك (: تزاد. (3)

 .194سكرة البقرة، مف اآلية  (4)

 .53؛ كلمقتاؿ الكبلبي، مذككر في ديكانو 122البيت مف البحر: ) البسيط(، كتضاربت نسبتو، فيك ينسب لمراعي النميرم، مذككر في ديكانو  (5)

 كرً بالسُّ  فى أٍ رى قٍ اًجًر ال يى حى كدي المى *** سي  ةو رى أخمً  اتي ال ربَّ  الحرائري  فٌ ىي               كتمامو: 

ة كىي السيدة الشريفة. ربات أخمرة: صاحبات أخمرة، كىي جمع خمار، كىي غطاء رأس المرأة، المحاجر: جمع محجر المغة: الحرائر: جمع حرٌ 

 كىك ما يتحرؾ مف العيف. السكر: جمع سكرة كىي الجزء المعركؼ مف القرآف الكريـ. 

؛ كاألشباه كالنظائر 217؛  كالجنى الداني ؛ كلساف العرب، مادة: ) ؽ .ر . أ(475:4ؿ؛ كشرح المفصَّ 70: 14المخصص  كىك مف شكاىد:

 .305:7؛ كخزانة األدب 183:2

 الشاىد فيو: " ال يقرأف بالسكر"، حيث زاد حرؼ الجر في االسـ المنصكب" السكر"، فاألصؿ: " ال يقرأف السكر"

 زيادة مف المحقؽ. (6)

 .78سكرة النساء، مف اآلية (7)
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ة، المفعكليٌ  (1)ة مكضكعة لمعنىزيادتيا في المنصكب أقيس منيا في المرفكع، لككف الجارٌ  أفَّ  إالَّ 

في فاعؿ  ا في غيرىما، إالَّ ، كسماعن (ليس)بمعنى  خبر )ليس(، كخبر )ما(ا في قياسن  (2)كتزداد

  .(3)قياسيا فيو )كفى( فإنَّ 

 .“اصِ صَ تِ لّلخْ  ـُ والّل  ”قاؿ:    

 (6)كالشيخ. سً رى مفى لً  ؿُّ نحك: الجً ، (5)وبدكن أك، (4)"دو يٍ زى لً  اؿي المى نحك: " ، مع التمميؾ امَّ إ أم أقكؿ:   

 .امجازيِّ  "سً رى لمفى  ؿُّ الجً لتمميؾ كاالختصاص، كجعمو في مثؿ: "ا ـى عمٌ 

مف ىذا القبيؿ عمى رأم  "ولى  ابى ال أى "ردفكـ، كمثؿ:  :أمٍ  (7)﴾ ۅ ۅ ﴿كقد تزاد، كقكلو تعالى:    

  .(8)سيبكيو كالخبر محذكؼ

كقد يستعمؿ لمقسـ في فساد المعنى، كبقاء )ال( ببل خبر، كقاؿ ابف الحاجب: كليس بمضاؼ ل   

      . ب/ -114/:(10)ككقكؿ اليذلي ."ؿي األجى  ري خّْ ؤى يي  الى  ي  نحك:"، (9)عجبمكضع التٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ق (: مكضكع بمعنى. (1)

 في ) ط، ق، ك (: تزاد. (2)

 .1701،1700:4؛ كارتشاؼ الضرب 142:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 479،478،477:4ؿ شرح المفصَّ ينظر:  (3)

 .217:4حقاؽ الشيء، ينظر: الكتاب قاؿ سيبكيو: كالـ اإلضافة كمعناه الممؾ كاست (4)

 بدكف التمميؾ. في ) أ (:  (5)

 .1707،1706:4ارتشاؼ الضرب  القاىر الجرجاني، ينظر:أم عبد  (6)

 .74سكرة النمؿ، مف اآلية  (7)

 .107؛ كالجنى الداني 1710،1709:4؛ كارتشاؼ الضرب 36:2ينظر: المقتضب  (8)

 .143،142:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (9)

يف عبد مناؼ بف ربيع اليذلي، شاعر جاىمي، نسبتو إلى جريب، كىك مف ىذيؿ، أكرد البغدادم قصيدة لو، ذكر فييا يـك أنؼ مف أياـ الجاىمية ب (10)

 .50،49:7األدب ؛ كخزانة 166:4؛ كاألعبلـ 135:2: شرح أشعار اليذلييفينظر، ىذيؿ كبني ظفر مف سميـ
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 ك ًحيىدو  ذي  اـً ى األيٌ مى عى  ىقى بٍ يى  ً           

                            ............................(1)  

 ال يبقى. :أمٍ 

   ر  خً مى بجبؿ مشٍ  (3)فبؿ متحصٌ بج حيدو  ، كعدـ بقاء كعؿ ذكآخر (2)ر األجؿ إلى آفو عدـ تأخُّ  فإفَّ    

 .(4)اـ متعجب منيمااأليٌ  مى مركرع

 .“يؿِ مِ قْ مت  لِ  ب  رُ وَ ”قاؿ: 

جؿ الكريـ نكع مف مطمؽ الرٌ  ، فإفَّ "يـو رً كى  ؿو جي رى  بَّ ري "نحك: ، (5)لتقميؿ النكع مف الجنس أقكؿ: أمٍ    

 :، كليا خصائص(6)(جؿ، كالمتكمـ يستقمو بكاسطة )ريبَّ الرٌ 

عمى نكرة ظاىرة أك مضمرة، كيجب تكصيؼ تمؾ النكرة إذا كانت  ال تدخؿ إالَّ : (7)]أحدىا[   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البيت مف البحر: ) البسيط(، كتضاربت نسبتو ألبي ذؤيب اليذلي، كألمية بف أبي عائذ، كلمالؾ بف خالد الخناعي. (1)

 كاآلسي  افي يٌ بو الظَّ  رّْ خً مى شٍ مي بً ***   ك ًحيىدو ذي  اـً ى األيٌ مى ى عى قى بٍ يى  ً كتمامو:               

 قركف. المشمخر: الرتفع. الظياف: نكع مف النبات، ككذلؾ اآلس.المغة: ذك حيد: صاحب 

كشرح األشمكني  201:4؛ كىمع اليكامع 118؛ كرصؼ المباني 253:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 323:2؛ المقتضب 497:1كىك مف شكاىد: الكتاب 

290:2. 

     الشاىد فيو: " "، حيث جاءت البلـ لمقسـ عمى معنى التعجب.
 ] آف[ ساقط مف: ) ق (.  (2)

 في ) ط ،ق، ك(: متحصف بجبؿ. (3)

 .203،202:4؛ كىمع اليكامع 291:290:2؛كشرح األشمكني 142:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 481،480،479:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ   (4)

 في ) ق ( : النكع. (5)

؛ كالجنى الداني 1737:4؛ كارتشاؼ الضرب 170:2الكتاب ، ينظر:  " عند البصرييف حرؼ جر، كعند الككفييف، كابف الطراكة اسـبٌ أف " ري   (6)

 .284:2؛ كالمساعد 439

 زيادة مف المحقؽ. (7)
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 "بلن جي رى  وبَّ ري "كتفسيرىا بالمنصكب إذا كانت مضمرة، نحك:  "،ادو كى جى  ؿو جي ريبَّ رً "نحك:  (1)ظاىرة في
(2). 

جؿ مف مطمؽ الرٌ  جؿ الجكاد أقؿٌ الرٌ  ، فإفَّ  فة يقيدهلمتقميؿ، كانضماـ الصّْ  (بَّ ري ) إفَّ  الكجكبكجية    

كيجب ر ليعمـ الجنس المراد بالتقميؿ فسّْ جنسو، فيال المضمر الغائب ال يفيـ منو عيف الشيء ك  فَّ كا  

فمكضعو صدر  (5)التقميؿ (4)يا إلنشاء التقميؿ، ككؿ ما كضع إلنشاءألنَّ  ؛(3)عنيا تأخر عامميا

 .(6)الكبلـ

 ادو كى جى  ؿو جي رى  بَّ ري "في:  جؿ الجكادعمى الرٌ  ـ، ككقكعياالمتكمٌ  (7)قيؿ: صدكر المبلقاة عف فإفٍ    

 .؟(11)كجو تحقيؽ النسبة اإلنشائية فيو كالكذب، فما (10)الصدؽ (9)ة تحتمؿإخباريٌ  نسبة "،(8)تي يٍ قى لى 

  محالةبة االستقبللية انشائية ال الرجؿ الجكاد، كالنس (13)واستقبلل (12)فيو قمنا: النسبة اإلنشائية   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] في [ ساقط مف: ) ط، ق، ك (. (1)

 .285:2ينظر: شرح األشمكني  (2)

 (. ساقط مف: ) ق] عنيا[  (3)

 ق، ك (: لئلنشاء.ط، في )  (4)

 ق، ك (.ط، ] التقميؿ[ ساقط مف: ) (5)

يا لمتكثير، كلـ يذكر أنيا تجيء لمتقميؿ، كنسب ابف خركؼ ىذا المذىب إلى سيبكيو، كذىب الككفيكف، قاؿ أبكحياف: زعـ صاحب كتاب العيف أنَّ  (6)

؛ كالجنى 1737:4ا لمتكثير، في مكضع المباىاة كاالفتخار، ينظر: ارتشاؼ الضرب كالفارسي، أنيا تككف تقميبل كتكثيرا، كذىب بعضيـ إلى أني

 .175،174:4؛ كىمع اليكامع 285:2؛ كالمساعد 440الداني 

 ] عف[ ساقط مف: ) ط(. (7)

  ] لقيت[ ساقط مف: ) ك (.في ) ط (: لقيتو.  ك (8)

 ق، ك (: محتممة.ط، في )  (9)

 (: لمصدؽ.، ك ق ط ،في )  (10)

 .جكادو  ؿو جي رى  بَّ في ري في ىامش ) ك (: أم  (11)

 (.] فيو[ ساقط مف: ) أ  (12)

 في ) أ (: استقبلؿ. (13)
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 (2)كضعيا لمتقميؿ ألفَّ  ؛ايككف ماضين  أفٍ  (1) يطكؿ الكبلـ، كيجبلئبٌل  ؛اغالبن  اكيجيء عامميا محذكفن 

 ."فَّ يى قى لٍ ألى  كٍ أى  ىقى لٍ أى سى  ادو كى جى  ؿو جي رى  ريبُّ "المقطكع، كال يجكز 

لي في ائف االستقباالك ألفَّ  ؛بمنزلو )كٌد( (3)﴾پ ڀ ڀ ڀ  ﴿في قكلو تعالى:  "دُّ كى "يى  ك   

كفييا لغات  أ/ -115/ ا تعالى، ائف الماضي المتناع الكذب في خبربمنزلة الك -تعالى  –خبره 

 .(5)ىذا المختصر (4)نطاؽ ال يسع نظميا

 .“اتِ رَ كِ الن  بِ  ص  تَ خْ تَ وَ ”قاؿ:    

، ككجو “بالنكرات”النكرة، كقاؿ:  (7)، كلرمزه إلى االنقساـ جمع لفظ(6)ظاىرة أك مقدرة أقكؿ: أمٍ    

 .(10)في النكرة ، كذا ال يتصكر إالَّ  الجنس (9)النكع مف لتقميؿ (8)ياألنَّ  ؛اختصاصيا بالنكرة

 .“ـِ سَ القَ  واوُ وَ ”قاؿ:    

 الكاك لمجمع، كالجمع كاإللصاؽ ألفَّ  ؛" اً بً  تٍ مى سى قٍ أى ة في "مف الباء اإللصاقيٌ  أقكؿ: مبدلة   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: ككجب (1)

 في ) ق (: لتقميؿ. (2)

 .2سكرة الحجر، مف اآلية  (3)

 ] نطاؽ[ ساقط مف: ) ق (. (4)

( بسككف التاء تٍ بٌ ( بالضـ، كفتح الباء كالتاء ك) ري تى بى ب( بضميا، ك) ري ( بضـ الراء، كتشديد الباء كفتحيا. )كيقاؿ: رب( بفتح الراء ) كري بٌ ) ري  (5)

 .172:4اء مف ىذه السبعة. ينظر: ىمع اليكامع ( بفتح األكليف، كسككف التاء كتخفيؼ البتٍ بى ( بفتح الثبلثة، ك) رى تى بى ك)رى 

 ك (: مضمرة.ط، في )  (6)

 ] لفظ[ ساقط مف: ) ط، ك(. (7)

 يا.ق (: أنٌ ط، في )  (8)

 ] النكع مف[ ساقط مف: ) أ (. (9)

و نكرة، كىك اختيار الزمخشرم، كابف عصفكر، ينظر: اإليضاح العضدم و معرفة، كذىب بعض النحكييف أنٌ كمذىب الفارسي ككثير مف النحاة أنٌ  (10)

 .450؛ كالجنى الداني523:1؛ كشرح الجمؿ البف عصفكر368ؿ كالمفصَّ ؛ 253
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قيا كال يستعمؿ لبلستعطاؼ ذكر متعمّْ دخؿ المضمر، كال يمتقارباف، كىي لككنيا فرع )الباء(، ال ت

 ؾى تً كى بٍ حى المظير كالمضمر، كتستعمؿ لبلستعطاؼ، نحك: "بً يا ألصالتيا تدخؿ بخبلؼ)الباء(؛ فإنَّ 

  (1)ي".نً رٍ بً خٍ أى 

 .“هُ اؤُ وتَ  ”قاؿ:    

 قرب المخرج، مع أفَّ  )الكاك(، ككجو إبداليا عف خاصةن  الكاك في: كا (2)فكىي بدؿ ع أقكؿ:   

 .كراث ك كخمة :في ،"تخمة" ك "تراث"نحك: إبداؿ التاء عف الكاك شائع في كبلميـ، 

 "،ؿً يٍ المَّ تى "ك  "سً مٍ الشَّ تى  "ال يقاؿ: )ا(،لفظة  (3)عمى كلككنيا فرع الفرع ال تدخؿ مف الظكاىر إالَّ    

 .(4)"ةً بى عٍ الكى  بى رٍ تي "  :األخفشفي الشمس كالميؿ، كقد ركل 

 .“ عمى لّلستعّلءِ و ”قاؿ:    

ما و ب، فإنٌ "فه يٍ دى  وً يى مى عى " ا نحك: أك حكمن عميو،  : مستعؿو "، أمٍ حً طٍ السَّ  ىمى عى  ده يٍ زى " أقكؿ: حقيقة نحك:    

 ".فه يٍ دى  وي بى كى رى " كما يقاؿ: و استعبلء، ـز عميو أداؤه، صار كأنَّ ؽ بذمتو كلتعمٌ 

 المركر لـ يقع عميو، بؿ عمى مكاف  ألفَّ  ؛ساععمى االتٌ  ده ، كار (5)زتو، إذا ج"وً يٍ مى عى  تي رٍ رى مى " كقكلؾ:    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في   )الباء(، يدخبلف عمى كؿ محمكؼ بو ثـ ) التاء(، كال تدخؿ إالٌ ، كأكثرىا )الكاك( ثـ قاؿ سيبكيو: كلمقسـ كالمقسـ بو أدكات في حركؼ الجرّْ   (1)

 .496:3اب الكاحد، كذلؾ في قكلؾ: "كا ألفعمف"، ك" با ألفعمف"، ينظر: الكت

 .في ) أ (: مف (2)

 ] عمى[ ساقط مف: ) أ (. (3)

 .83:2؛ كأكضح المسالؾ 148:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 492،491،490:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 .ىذا جاكزتوفي ) أ (:  (5)
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 : (3)في قكلوكما  .(2)اسـ بمعنى الفكؽ (1)" كىك في جانبو األعمى، كىيزيد" يقرب منو 

 ا ىى ؤي مٍ ظً  َـّ ا تى مى  دى عٍ بى  وً يٍ مى غدىٍت ًمٍف عى           

                        ................................. 

 .(5)ا دخمو الجارٌ ا لمى لك كاف جارِّ  كطارت مف فكقو، إذٍ  (4): نقمتأمٍ    

 .“ةِ زِ اوَ جَ مُ مْ لِ  فْ عَ وَ ”قاؿ:    

 فً عى  ـى يٍ ى السَّ مى رى " ا بعدىا، نحك: عمَّ  هً دً عٍ ، كبي تدؿ عمى مجاكزة ما قبميا :أمٍ  ب/ -115/أقكؿ:    

ا عف العرل عَّدى زيدن بى قذفو عنيا، ك  فٍ بأى يـ عف القكس السٌ بىعَّدى  :، أمٍ "لرى العي  فً عى  (6)هكىسىا" ، ك"سً كٍ القى 

 كألبسو. كساه فٍ بأى  (7)كجاكز بو عنو

 ونَّ و في المكاف الذم بحياؿ يمينو، كأعف بىدنا ،ين "، بمعنى: جمس متراخوً ينً مً يى  فٍ عى  مسى جى "كنحك:    

ذا دخؿ عميو يمينو فجمس فيو،  يحاذم تجاكز عف مكانو إلى مكافو  بمعنى ا يككف اسمن  الجاركا 

  الجانب.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: كىك. (1)

ا، ينظر: ارتشاؼ الضرب يا اسـ كال تككف حرفن البصرييف أنيا حرؼ، كذىب بعضيـ عمى أنَّ "عمى" التي ينجر ما بعدىا مشيكر، كمذىب  (2)

 .187،186؛ كىمع اليكامع 294:2؛ كشرح األشمكني 269:2؛ كالمساعد 473؛ كالجنى الداني 1733:4

 .446سبؽ تخريجو  (3)

 ك (: انتقمت.ط، في )  (4)

 . 497،496:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 في ) أ (: كسكه. (6)

 ساقط مف: ) أ (. ] عنو[ (7)
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 :(1)كقكلو

  ةن يئى رً دى  احً مى ي لمرّْ انً رى أى  دٍ قى مى فى            

 ي امً مى كأى  ارةن ي تى ينً مً يى  فٍ عى  فٍ مً                          

 جانب يميني. فٍ مً  :أمٍ    

كلؾ  ،(3)(فٍ ( ك )عى فٍ )مً  فيك مكضع لػ ة،كالمجاكز االبتداء  (2)ح فيو تقديريصم مكضعو  كؿَّ  عمـ أفَّ ا   

قي مف العطش السٌ  بتداءا ألفَّ  ؛"شً طى العى  فً كعى  شً طى العى  فً مً  اهي قى سى " نحك: ، يما شئت تكقع فيو أيَّ  أفٍ 

 ده يٍ زى  "نحك: (4)باالبتداء فيك مكضع مف مكضع ال يميؽ إالَّ  سقاه عف العطش، ككؿُّ  بأفٍ  هدى عَّ كىك بى 

نَّ ،ك  ةلككنيا مف األمكر اإلضافيٌ  "؛ده يٍ زى " أفضمية ، فإفَّ "كرو مٍ عى  فٍ مً  ؿي ضى فٍ أى  ظير بالقياس إلى فضؿ ما تا 

 .كفضؿ عمرو كرىا فمبدأ ظي ،ك، كبالنسبة إليوعمرو 

رادة المجاكزة غير معقكلة     فٍ كلقائؿ أى ه كذا قيؿ، فضؿ الشخص ال يتجاكز عنو إلى غير  ألفَّ  ؛كا 

 .؟توبسبب أفضميَّ  "كرو مٍ عى "بعيد عف  "ده يٍ زى "يراد  ال يجكز أفٍ  ـى يقكؿ: لً 

فٌ " كرو مٍ عى  فٍ ع ؿي ضى فٍ أى  ده يٍ " زى فيقاؿ:        (فٍ مكضع )عى بالمجاكزة فيك  مكضع ال يميؽ إالَّ  كؿَّ  ، كا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .109كىك لقطرم بف الفجاءة، مذككر في ديكانو البيت مف البحر: ) الكامؿ(،  (1)

 مغة: الدريئة: حمقة يتعمـ عمييا الطعف، أك ما يستتر بو الصائد ليخدع الصيد.ال

؛ كشرح التصريح 30:2؛ كشرح ابف عقيؿ 169:1؛ كمغني المبيب 248:2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 500:4ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصَّ 

 .156:4؛ كىمع اليكامع 660:1

 عف" اسما مجركرا بمعنى " جانب". الشاىد فيو: " مف عف يميني"، حيث كردت "

 في ) أ (: تقديراف. (2)

 ] ك عف[ ساقط مف: ) ط (. (3)

 .في ) أ (: في (4)



485 
 

" زيد"ة سبب الكفالة عف ذمَّ بيف، كتجاكز انتقؿ الدَّ "، فزيد"كفؿ بديف  :، أمٍ "وي ني يٍ دى  وي نٍ ل عى دَّ أى  نحك: " 

 .(1)و عنوخمصٌ اه، كأكصمو إلى الدائف ك كأدَّ  إلى ذمتو

 .“يوِ بِ شْ مت  لِ  اؼُ والكَ ”قاؿ:    

 "ده يٍ زى ك"و مشبٌ  "فالذم"، "كؾى خي أى  يدو زى م كى ذً الٌ " ، نحك: لتشبيو ما قبميا بما بعدىا (2)ىي آلة :أمٍ  أقكؿ:   

 يككف فٍ  ينبغي أى آلة التشبيو، ككجو الشبو مجمؿ، كىك مع ككنو مجمبلن  "الكاؼو بو، ك" مشبٌ 

 (4)"كؾى خي أى " (3)تشبيوال"، في يدو زى م كى ذً الٌ  "يراد  يجكز أفٍ بل أخٌص أكصاؼ المشبو بو، ف  / أ -116/

 :(1)اسـ في نحك قكلو (6)أكصافو، كىك ليست أخٌص  (5)التشبيو فٌ ألى 

            .......................... 

 ْـّ يى نٍ المي  دً رى بى الٍ كى  فٍ عى  فى كٍ حى ضٍ يى                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

] سكرة  ﴾ جت حت خت مب ىب يب ﴿بلء، كالرابع: نحك قكلو تعالى:)عف( أربعة معاني، أحداىما: المجاكزة، كالثاني: البعدية، كالثالث: االستعلػ (1)

 .192،191،190:4؛ كىمع اليكامع 91،90:2؛ كأكضح المسالؾ 501،500،499:4ؿ [، ينظر: شرح المفصَّ  53ىكد، مف اآلية 

 ] ىي آلة [ ساقط مف: ) ط، ك (. (2)

 في ) ط، ك(: الشيئية. (3)

 ] أخكؾ[ ساقط مف: ) ط، ك(. (4)

 في ) ط، ك( الشيئية. (5)

 ) أ (: ىي. في (6)

 .328:2اج، مذككر في ممحؽ ديكانو البيت مف البحر: ) الرجز(، كىك لمعجٌ  (7)

  ْـّ يى نٍ المي  دً رى بى الٍ كى  فٍ عى  فى كٍ حى ضٍ *** يى  ْـّ جي  عاجو نً كى  بلثه ثى  كتمامو:                    بيضه    

 اء مؤنث األجـ، كىـ الكباش ما ال قرف لو. البرد: حبٌ جمع الجمٌ المغة: النعاج: جمع نعجة، كىي أنثى الضأف، كالعرب تكنى بيا عف المرأة. الجـ: 

 : الذائب.الغماـ. المنيـٌ 

 .197:4؛ كىمع اليكامع 199:1؛ كمغني المبيب 79؛ الجنى الداني502:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 258كىك مف شكاىد: أسرار العربية 

 بدليؿ دخكؿ "عف" عمييا، كىك حرؼ جر ال يدخؿ إال عمى االسـ.الشاىد فيو: " عف البرد"، حيث كرت الكاؼ اسما بمعنى " مثؿ" 
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يعتبر  يجكز أفٍ  ،"دً كاألسى  ده يٍ زى "كفي نحك: ، الجارّْ  عمى ال يدخؿ الجارَّ  ألفَّ  ؛"البرد"عف مثؿ  :أمٍ 

 .(1)اكحرفن  ااسمن 

ا: جممة، قالك  مة ال تككف إالَّ الصّْ  ألفَّ  ؛احرفن  ، فبل يككف إالَّ " ، "كؾى خي أى  يدو زى م كى ذً الٌ " نحك:  في امَّ كأى    

و يصير ألنَّ  ؛ا  تعالى، صمة كال يمـز نفي (3)﴾ٿ  ٺ ٿ ﴿في قكلو تعالى: (2)كىي

مثؿ مثمو  المماثمة، كىك (4)و عمى تقدير ثبكتألنَّ  ؛"مثمو مف األشياء مثؿى  ىكذا ليس شيءه المعنى: "

 .*(5)تعالى فيي صمةالمماثمة مف الطرفيف، فنفي مثؿ مثمو نفي ا   ألفَّ 

رادة الممزكـ، كبياف ذلؾ، أفَّ ـز ك ؿ الكناية، التي ىي ذكر البلَّ اآلية مف قبي أفَّ  كالحؽُّ      (6)ؽتحق ا 

، كىك تحقؽ المثؿالبلَّ ـ تحقؽ المثؿ لمثمو، فإذا انتفى المثؿ لو يستمز   ـز كىك مثؿ مثمو انتفى الممزـك

 .(7) كالمقصكد ليس لو "أخ" ، فتأمؿٍ "، خأى  ده يٍ خ زى أًلى  سى يٍ لى  "كقكليـ: لو

 ".مثموبؿ يقاؿ " "كوا، ال يقاؿ:"ا كاف أك حرفن اسمن المضمر، (8)دخؿ عمى)الكاؼ( ال ي ثـ اعمـ أفَّ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا في (، كاختمفك ىؿ تككف اسمن  ؿى ثٍ ا؛ ألنيا بمعنى ) مً ما ذىب إليو ابف مضاء القرطبي، أنيا تككف اسما أبدن  )الكاؼ( حرؼ جر ال خبلؼ فيو، إالٌ  (1)

ا في الكبلـ، كقد كثر يا تككف اسمن الكبلـ، أك يختص ذلؾ بضركرة الشعر، فذىب األخفش كالفارسي، في ظاىر قكلو، كتبعيما ابف مالؾ عمى أنٌ 

؛ كاإليضاح 408:1ما يجكز في ضركرة الشعر، ينظر: الكتاب إنَّ  ااستعماليا اسمن  عف(، كذىب سيبكيو إلى أفَّ جرىا بالحرؼ) الباء، كعمى، ك 

 .89الداني  كالجنى؛ 1713:4 ؛ كارتشاؼ الضرب40:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 260العضدم 

 في ) ط (: الكاؼ. (2)

 .9سكرة الشكرل، مف اآلية  (3)

 ] ثبكت[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 [ ساقط مف: ) ط (.] فيي صمة (5)

 في ) أ (: تحقؽ. (6)

  195،194:4؛ كىمع اليكامع 92،91:2؛ كأكضح المسالؾ 41:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ. 

 .504،503،502،501:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)

 ق، ك (.ط، ] عمى[ ساقط مف: )  (8)
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 :(1)كقكلو

           ......................... 

 ا بى رى قٍ أى  كٍ أى  ايى كى  اؿو عى كٍ أى  ُـّ كأي                            

 .(3)عذر انكسار الكزف (2)ه عميواضطرٌ  ،شاذٌ    

 .“تِ بْ الس   ـِ وْ يَ  ذُ نْ "و" مُ  ةِ عَ مَ الجُ  ـِ وْ يَ  ذْ مُ  وُ تُ يْ أَ ا رَ " مَ نحو:، افِ مَ ي الز  فِ  اءِ دَ تِ بْ ّْل لِ  ذُ نْ مُ وَ  ذْ مُ وَ ”قاؿ:    

 لػا  يقع جكابن  فٍ : زماف يصمح أى أمٍ كيككناف اسميف بمعنى أكؿ المدة، فيمييما مفرد معرفة  أقكؿ:   

 .(5)فييا الرؤية يكـ الجمعة (4)تة التي انتف: أكؿ المدٌ " أمٍ  ةً عى مى الجي  ـً كٍ يى  ذٍ مي  وي تي يٍ أى ا رى مى ى(، نحك: " تى )مى 

 ثً بلى ثى  كٍ أى  افً مى كٍ يى  ذٍ مي  وي تي يٍ أى ا رى مى " الجمع، نحك: ييما المقصكد بالعدد، كػ التثنية ك أك بمعنى جميعيا، فيم

 فٍ كأى  بتأكيؿ  إالَّ  ، كال يمييا المفرد المعرفة حينئذو (6)ا يكماف أك ثبلثة أياـآخرىؿ المدة ك : أكٌ "، أمٍ اـو يَّ أى 

 (7)عشراثنا ، كيراد أكؿ المدة، أك آخرىا " ةً عى مى الجي  ـً كٍ يى  ذٍ مي   ب/ -116/  وي تي يٍ أى ا رى مى يقاؿ: " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .269:2اج، مذككر في ممحؽ ديكانو البيت مف البحر: ) الرجز(، كىك لمعجٌ  (1)

  ابى رى قٍ أى  كٍ ا أى يى كى  اؿو عى كٍ أى  ُـّ كأي ا ***  بى ثٍ كى  االن مى شً  اتً ابى نى ى الذُّ مى خى                   كتمامو:     
 أكعاؿ: اسـ ىضبة. كيا: مثميا. المغة: الذنابات: اسـ مكضع. شماال: ناحية الشماؿ. كثبا: قريبا. أـٌ 

 .195:10كخزانة األدب  ؛286:2؛كشرح األشمكني  16:2؛ كشرح ابف عقيؿ 466:4ؿ المفصَّ ؛ كشرح 384:2كىك مف شكاىد: الكتاب 

 " مثؿ"؛ ألنيا في معنى " مثؿ"، كىك لمضركرة. بالشاىد فيو: " كيا"، حيث دخمت الكاؼ عمى الضمير المتصؿ " ىا" تشبييا 

 ] عميو[ ساقط مف: ) أ (. كفي ) ط (: إليو. (2)

اإلضمار مف حركؼ الجر، كذلؾ الكاؼ في "أنت كزيد" ، كحتى، كمذ؛ كذلؾ ألنيـ استغنكا بقكليـ: "مثمي"،  قاؿ سيبكيو: ىذا الباب ماال يجكز فيو (3)

 .383:2ك"شبيي" عنو فأسقطكه، ينظر: الكتاب 

 في ) ط (: انقضت. (4)

 .298،297:2ينظر: شرح األشمكني  (5)

 ] أياـ[ ساقط مف: ) أ (. (6)

 في ) ك (: اثنتا عشرة. (7)
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 *.(1)البحث فييما ، كقد مرَّ ساعة أك عشر ساعاتو 

 .“ااشَ حَ وَ ”قاؿ:    

، "دو يٍ زى  ااشى حى  ـي كٍ القى  (2)اءى سى أى "نحك: ا بعدىا عف حكـ ما قبميا، معناىا التنزيو، كتطيير م أقكؿ:   

 :(4)في قكلو (ااشى حى )كبراءةن مف حكـ اإلساءة. لو  فإفَّ  :(3)أمٍ 

   وً بً  إفَّ  افى بى كٍ ي ثى بً ا أى اشى حى         

 ـً تٍ الشَّ ك  اةً حى مٍ المى  فً ا عى نِّ ضً                       

.ف المَّ تقديسو علمممدكح ك  تنزيوه     ـك المٌ  (5)فلو نزاىة م أبا ثكباف، فإفَّ  كميـ إالَّ القكـ كألي  أذُـّ  :أمٍ  ـك

فٍ   و يستحؽ المدح.ألنَّ  ؛تـالشَّ ، أم المكـ ك ات عف الممحٌ بلن و بخفي شأنً  كا 

 "اا زيدن اشى حى  ـي كٍ القى  ـى جى ىى "نحك:  ]،"جانب" :ا بمعنى متعدين استعمالو فعبلن *(6)العٌباسأبك  كرأم   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كذلؾ في مبحث المفعكؿ فيو. (1)

   305،304؛ كالجنى الداني 507،506:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 31:3؛ كالمقتضب 450:3ينظر: الكتاب. 

 في ) ط، ك(: أساء. (2)

 ] أم[ ساقط مف: ) ط، ك(. (3)

 البيت مف البحر: ) الكامؿ(، ينسب لمجميح األسدم. (4)

 ا: بخبل بسبب الحرص. الممحاة: المبلمة. الشتـ: السباب.                                  نٌ المغة:  ضً 

؛ كىمع 143:1؛ كلساف العرب، مادة: ) ح .ش . ا(، كمغني المبيب 247،2؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 510:4ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصَّ 

 .239:1؛ كشرح األشمكني 284:3اليكامع 

 " حاشا". ب" حاشا أبي ثكباف"، حيث جاءت " حاشا" بمعنى التنزيو. كجاء باالسـ " أبي ثكباف" مجركرا  الشاىد فيو:

 في ) أ (: عف. (5)

 محمد بف يزيد بف عبد األكبر األزدم، أحد األئمة بالعربية كباألدب كاألخبار، أخذ عف المازني كأبي حاتـ السجستاني، كركم عنو اسماعيؿ (6)

؛ كشذرات الذىب 269:1ق، ينظر: بغية الكعاة 285كغيره، لو مف الكتب: الكامؿ، كالمذكر كالمؤنث، كالمقتضب، ت: الصفار كنفطاكيو 

 .773:3؛ كمعجـ المؤلفيف 144:7كاألعبلـ   356:3

  426ك  391: 4ينظر: المقتضب. 
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 ا إلى البعض المستغرؽ، أك كؿ بعض مف أبعاضو قصدن  :أمٍ  بعضيـ (1)، بمعنى جانب[بالنصب   

فٍ ا""زيدن جانب الياجـ   ا بالقصد إلى االستغراؽ.كاف مندفعن  ، ليبعد عف اإليراد كا 

 (3)يائً عى دي  عى مً سى  فٍ مى لً ي كى لً  اغفٍر  الميَـّ "  عف بعض العرب العرباء،: (2)أبك عمرك الشيبانيحكى ك    

أك سمع الدعاء،  فٍ مف أبعاض مى  بعضو  ا كؿُّ مجانبن : أمٍ ، صببالنٌ  "غى بى األصٍ  فى كابٍ  ".افى يطى ا الشَّ اشى حى 

 (4).كابف األصبغ، فً الشيطاا الٌسامع مجانبن 

 .“اءِ نَ ثْ تِ ّلسْ  لِ َّل خَ ا وَ دَ عَ وَ ”قاؿ:    

" بمعنى دو يٍ  زى بلى كخى  دو يٍ ا زى دى عى  ـي كٍ القى  نياءى جى " ما قبميما، نحك: (6)ما بعدىما عف حكـ (5)يخرج أقكؿ: أمٍ 

ا"، دن يٍ  زى بلى ا كخى دن يٍ ا زى دى عى  ـي كٍ القى  نياءى جى " ا فعميف متعدييف، نحك:ميكثر في كبلميـ ككني كالذما، زيدن  إالَّ 

فبمعنى جانب بعضيـ، أك جانب الجاءني زيدن   يجب نصب ما بعدىما (ماػ)بٌدرا صي  (7)ا، كا 

 .(9)الكبلـ فييما في بحث االستثناء كقد مرَّ  (8)إذ ذاؾ يما فعميفلتمحض

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط(. (1)

ب لغكم أديب، مف رمادة الككفة، سكف بغداد، كمات بيا، أصمو مف المكالي، جاكر بني شيباف كأدٌ  إسحاؽ بف مرار أبك عمرك الشيباني بالكالء، (2)

 439:1؛ كبغية الكعاة 259:1ق، ينظر: إنباه الركاة 205بعض أكالدىـ، فنسب إلييـ، لو مف الكتب: المغات، كغريب الحديث، كالنكادر، ت: 

 .296:1؛ كاألعبلـ 27:3كشذرات الذىب 

 ساقط مف: ) أ، ق(.] دعائي[  (3)

 .512،511،510:4 ؿ شرح المفصَّ ينظر:   (4)

 ك (: لصرؼ.ط، في )  (5)

 (. ] حكـ[ ساقط مف: ) أ (6)

 في ) أ، ق(: إذا. (7)

 في ىامش ) ك (: أم التصكير بما مكجكد.  (8)

 .585:1؛ كالمساعد 1534:3ينظر: ارتشاؼ الضرب  (9)
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و"مى يٍ : "كى (1)في قكليـ (يٍ )كى  عمـ أفَّ ثـ ا
 أ/ -117/ ـٍ كلى  ،(3)جر   ا، حرف"ؾى الى كٍ لى " :في (الى كٍ )لى ، ك(2)

 استعماليما كلكقكع الخبلؼ فييما.ة لقمَّ  ؼ؛ليما المصنّْ  يتعرٍض 

ۈ  ﴿قو، كقكلو تعالى: الفعؿ بنفسو إلى متعمّْ  كيتعدل و يحذؼ الجارّْ ؽ بيذا المقاـ أنَّ ا يتعمَّ كممَّ    

  .(5)قكمو فٍ مً  :أمٍ  (4)﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ضمار )الباء( في القسـ، نحك: بَّ )ري  إضماره قميؿ، كمف ذلؾ إضمار فَّ كأ    ( بعد الفاء كالكاك، كا 

  ."ا ألفعمٌف كذا"، بالجرّْ 

 في  ـ()كالبلَّ أصبحت،  بخيرو  :أمٍ  " تى حٍ بى صٍ "كيؼ أى  :إذا قيؿ لو ،بالجرّْ "، خيرو " :(6)ةى بى ؤٍ كفي قكؿ ري 

 .(7)كا أبكؾ :أمٍ  ،"كؾى بي أى  هه الى "

                              ***** 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] قكليـ[ ساقط مف: ) أ (. (1)

ـ، كناصبة لممضارع. كقاؿ سيبكيو: كبعض العرب يجعؿ " يا تككف جارة بمعنى البٌل باتفاؽ، كىك ما ذىب إليو سيبكيو، كاألكثريف أنَّ  "كي"، حرؼ   (2)

"، ينظر: الكتاب وٍ مً "، ك"حتى متى"، ك" لى وٍ و" في االستفياـ، فيعممكنيا في االسماء كما قالكا:" حتى مى مى يٍ يـ يقكلكف:" كى كي" بمعنى " حتى"، كذلؾ أنٌ 

 . 262،261؛ كالجنى الداني 1646:4؛ ارتشاؼ الضرب 6:3

 . 209:208:4"، ك" كلكاله"، ينظر: ىمع اليكامع "، ك" لكالؾى قاؿ السيكطي: " لكال " االمتناعية إذا تبلىا ضمير جر نحك: " لكالمٌ  (3)

 .155سكرة األعراؼ، مف اآلية  (4)

 .515،514:4ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

عبدا العجاج التميمي السعدم، راجز مف الفصحاء المشيكريف، كيقكلكف بإمامتو في المغة، أخذ عف أعياف أىؿ المغة، ككانكا يحتجكف رؤبة بف  (6)

  333:1؛ كفيات األعياف 121؛ كالمؤتمؼ كالمختمؼ578:2الشعر كالشعراء بشعره، كانت أكثر إقامتو في البصرة، كلو ديكاف مطبكع، ينظر: ك 

 . 34:3كاألعبلـ 

 .226:4؛ كىمع اليكامع 518،517،516:4 ؿ؛ كشرح المفصَّ 499،498:3الكتاب ينظر:  (7)
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 ] إ                                     
 
ٌ  

 
 أ  ٔ

 
 خ
 
 اذ  ٕ

 
 ا[ٓ

 .“ؿِ عْ الفِ بِ  ةِ يَ ب  شَ المُ  وؼُ رُ الحُ وَ ”قاؿ: 

ي ككنيا عمى ثبلثة أحرؼ لشبييا بمطمؽ الفعؿ في لزكميا األسماء، كف بيا؛ تٍ يى مّْ سي  أقكؿ:   

ا.فتح اآلخر في المعنى أيضن منو في  بالماضيالمتعدم منو في اقتضاء الطرفيف، ك با، ك فصاعدن   

ف  وَ ”قاؿ:      .“َأف  واِ 

   ) ( ك )ًإفَّ ا فيو امع مترددن السٌ ة، ك تككيده إذا كاف لتحقيؽ مضمكف الجممة االسميٌ  (1)أقكؿ: أم )أىفَّ

كقد  (3)﴾حئ مئ ىئ يئ ﴿نكار، كقكلو تعالى: اإل مف مخائؿ ا عميو شيءو حن أك الئ، (2)ول اأك منكرن 

 (6)تى نٍ أى  ؾى ، نحك: "إنَّ (5)ا لركاجو عنوامع عمى ىذه المذككرات رأسن السٌ  ىفذ المتكمـ مع خمكّْ  (4)يؤكده

نَّ كبً يي الغي  ـي بلَّ عى   (7)".اءً عى الدُّ  يعي مً سى لى  ؾى ، كا 

 ده يٍ يـ يقكلكف: " زى ألنَّ  ؛اي لقد كجدت في كبلميـ استدراكن إنّْ  ”:يقكلو أبك إسحاؽفباطؿ، ما كاف    

 .(8)“كيدبعد التأ احتماؿ الكذب باؽو  ، ككبلىما كاحد، كال يذىب عميؾ أفَّ "ـه ائً ا قى دن يٍ زى  ك" إفَّ  "ـه ائً قى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 [ ساقط مف: ) ط، ك(.ك إفٌ  ] أفٌ  (1)

 في ) ق (: بو. ك ] لو[ ساقط مف: ) أ (. (2)

 .29ة الزمر، اآلية سكر  (3)

 في ) ط (: يؤكد. (4)

 في ) ط (: عنده. (5)

 ] أنت[ ساقط مف: ) ط، ك(. (6)

سـ بعدىف، كىف يرفعف الخبر، ىذا مذىب البصرييف، كذىب الككفيكف إلى أف الخبر باؽ عمى رفعو الذم كاف عميو قبؿ قاؿ أبك حياف: ينصبف اال (7)

 .1237:3ارتشاؼ الضرب : لمتككيد، كلذلؾ أجيب بيا القسـ، كما يجاب بالبلـ، ينظر: ينظر دخكليف، فإفٌ 

 .181،180:2؛ كىمع اليكامع 158:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 527،526:4 ؿشرح المفصَّ  ؛ ك135،134:1ينظر: الكتاب (8)
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 .“اؾِ رَ دْ تِ سْ ّللِ  ف  كِ لَ وَ ”قاؿ: 

اإلخبار عف  ، فإفَّ "جيءٍ يى  ـٍ لى  اعمرن  فَّ كً لى  ده يٍ ي زى نً اءى جى " ، نحك: ياا سبقممٌ  ـ نشألرفع تكىٌ  أمٍ : أقكؿ   

بيف كبلميف  (1)تكسطفيي ت (،)لكفَّ كلتصاحبيما رفعو،  ك"رو مٍ عى "ا أكىـ مجيء بالمجيء، لمَّ  "دو يٍ زى "

ثباتن ا ك نفين  (2)متغايريف بيف  فَّ كً لى  اني زيدن قى ارى فى  "نحك:ا، كالتغاير في المعنى بمنزلة التغاير في المفظ، ا 

 .(3)به ائً ا غى عمرن  فَّ كً لى  ده يٍ ي زى نً اءى جى "، ك" ره اضً ا حى رن مٍ عى 

 .“يوِ بِ شْ مت  لِ  ب/ -117/ ف  أَ كَ وَ  ”قاؿ:    

، "دً سى ا كاألى زيدن  إفَّ  :"، كاألصؿ"دي سى ا األى زيدن  فٌ أى كى ": نحكلتشبيو المبتدأ بالخبر، آلة  ىي أمٍ  أقكؿ:   

ىذا إذا كاف  (إفَّ ) (4)(، كفتحت ىمزةالكاؼ) ـى دّْ أكؿ األمر عمى التشبيو، قي  فٍ ا أريد بناء الكبلـ مً لمَّ 

القتضاء  ؛(ؿَّ عى لى )، فيي بمعنى "ـه ائً ا قى دن يٍ زى  فٌ أى كى  "نحك:ا، إذا كاف مشتقن (5)، كا كما ذكرالخبر جامدن 

ا بتقدير ىنا أيضن و يقبؿ التشبي (7)كبعضيـ.*(6)يابحسب الذات، كال تغاير ىينا بحسب االتشبيو تغايرن 

، في تحقيؽ التغاير " ده سى ا أى دن يٍ زى  فَّ أى كى " نحك: حينئذو  ، فيي"ـه ائً قى  صه خٍ ا شى زيدن  فٌ "كأ المكصكؼ، أمٍ 

 .(8)بحسب الذات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ق(: تكسط. (1)

 ق، ك (.ط، ] بيف[ ساقط مف: )  (2)

 .615؛ كالجنى الداني 562،561،560:4ؿ، ؛ كشرح المفصٌ 365:1ينظر: معاني القرآف لمفراء  (3)

 في ) أ، ق(: اليمزة.  (4)

 في ) ط (: أما. (5)

 في ) أ (: بحسب الذات. (6)

  َّ189:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 564،563:4 ؿينظر: شرح المفص. 

 .295:1؛ كشرح التصريح 1238:3كىك رأم الككفييف، ينظر: ارتشاؼ الضرب  (7)

 .569،568؛ كالجنى الداني 305:1؛ كالمساعد 1239:3؛ كارتشاؼ الضرب 155:3ينظر: الكتاب  (8)
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 .“ينِ مَ مت  لِ  تَ يْ لَ وَ ”قاؿ: 

كقكؿ  ]،ة في كقكعوطماعيَّ ال  (2)الشيء ممتنع أك ممكف، لكف (1)ر كدادةكىك إظيا أقكؿ:   

 :(3)الشاعر

 ا من كٍ يى  كدي عي يى  ابي بى الشَّ  تى يٍ لى  الى أى           

                       ...............................(4) 

        :*(5)ككقكؿ الشاعر   

           .............................. 

ـي نى ى كاألى ضى رٍ تى  ؾى تى يٍ لى كى                                   ابي ضى غً  ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 في ) ط (: إلرادة. (1)

 ] لكف[ ساقط مف: ) أ، ق، ك(. (2)

 .46العتاىية، مذككر في ديكانو كىك ألبي البيت مف البحر: ) الكافر(،  (3)

 يبي شً المى  ؿى عى ا فى مى بً  هي ري بً خٍ أي *** فى  امن كٍ يى  كدي عي يى  ابي بى الشَّ  تى يٍ  لى الى أى كتمامو:                             

 .130ر افكنتائج األ؛ 299:1؛ كمغني المبيب 146قطر الندل  كىك مف شكاىد:

 حيت دلت " ليت" عمى التمني، كعممت في االسـ كىك "الشباب"النصب، كعممت في الخبر الرفع كىك جممة "يعكد"." ليت الشباب يعكد" الشاىد فيو: 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (4)

 في ) أ، ق( كقكلو. (5)

 16، مذككر في ديكانو البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك ألبي فراس الحمداني. 

ـي نى ى كاألى ضى رٍ تى  ؾى تى يٍ لى كالحياة مريرة *** كى :             فميتؾ تحمك كتمامو  ابي ضى غً  ا

 الشاعر يخاطب ابف عمو سيؼ الدكلة كيعاتبو عمى تباطئو في فدائو.ك كثير السخط أك الغضب.  المغة: األناـ: الخمؽ أك البشر. غضاب: أمٍ 

 .50:2مدارج السالكيف كىك مف شكاىد: 

 دلت " ليت" عمى تمني يمكف تحقيقو. أم لك شاء سيؼ الدكلة. الشاىد فيو: حيث 
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فٍ تعالى  ا  اضى رً  فإفٍ   كفرط معاصيو. فرطانولسكاد كجيو ب ؛و ال يتكقعوا كلكنَّ كاف ممكنن  عنو، كا 

(: لتناىي حرصو فيكقد   .(2)اهمتمنَّ  (1)يتمنى بػ)لىعىؿَّ

 .“يج  رَ مت  لِ  ؿّ عَ ولَ ”قاؿ:    

 :(5)الشاعر كقكؿالمتكقع كقكعو،  (4)الشيء الممكف (3)إلظيار كدادة أمٍ  : أقكؿ   

   بلن يحً رى  وي مى عى جٍ يى  اي  ؿَّ عى لى     

ااكى رى ي ذى فً  ةً امى ى اإلقى مى عى  يفي عً يي                    
 

 ألفَّ  ؛ع كقكعوكيتكق هي دٌ كى ناحية المحبكب، أمر ممكف يى  في (6)ا عمى اإلقامةفر معينن ككف السَّ  فإفَّ    

 ا لتكقع أمريا، كتستعمؿ أيضن معاشرتك ى فر كسيمة إلى جمع الماؿ، كىك كسيمة اصطياد الغكانً السَّ 

 ؼ، كقكؿ القائؿ: " لعؿ الحبيب بمبس النعاؿ كبقطع الكصاؿ.مخكٌ ، مكركه 

 يا العباد ككنكا عمى أيُّ  (8)ي لمعباد، كالمعنى: بؿفيي ترجٌ  (7)﴾ڤ ڦ ڦ  ﴿ا قكلو تعالى: مَّ كأ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ، ك(: ك. (1)

 .306:1؛ كالمساعد 569،568:4ؿ ؛ ك شرح المفصَّ 229:1ينظر: األصكؿ  (2)

 في ) ط (: إرادة. (3)

 في ) ك (: أك ممكف. (4)

 .1120:2في ديكانو البيت مف البحر: )الكافر(، كىك لممتنبي مذككر  (5)

 المغة: الذرا: الكنؼ كالناحية.

 .801؛ ك شرح ديكاف المتنبي، لمكاحدم 180:2مف شكاىد: كشرح شعر المتنبي، البف اإلفميمي كىك 

 رجي.بالزائد، يفيد التٌ " حرؼ جر شبيو " لعؿٌ  :الشاىد فيو

 في ) ط، ك(: إقامتو. (6)

 .15سكرة الشكرل، مف اآلية  (7)

 ] بؿ[ ساقط مف: ) ق (. (8)
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 .(1)تكقع قرب القيامة

لعدـ  (2)﴾ھ ھ ے ے  ﴿ال يتمشى في قكلو تعالى:  فٍ بمعنى أى  -تعالى –كجعميا في خبره    

 فرعكف آمنت برب مكسىقاؿ قيؿ:  فإفٍ مف فرعكف، فيمـز الكذب في خبره تعالى،  (3)تحققيما

 أدركو الغرؽ. حيف كىاركف

 يا مكسى كىاركف  :ميـ القمب، فالمعنىالغرؽ ال مف ص أ/ -118/خكؼ  فٍ ذلؾ مً  فَّ فالجكاب: أ   

 .مف فرعكف (4)اذىبا أنتما عمى رجائكما ذلؾ

فٍ  (،يٍ )كى كككنيا لمتعميؿ، بمعنى    ، ال يستقيـ في(5)﴾ ڄ ڃ ﴿في قكلو تعالى: استقاـ  كا 

كالذم ، (9)﴾ھ ھ ے ے  ﴿ :(8)تعالى[ ] قكلو، كفي(7)﴾ڤ ڦ ڦ  ﴿ :(6)]قكلو تعالى[

  .(11)إلى العبادً  رجي في الكؿّْ التٌ  (10)، صرؼرد في الكؿّْ يطَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ كىمع اليكامع 284:2، ينظر: شرح األشمكني وي مفتكحة اآلخر، كمكسكرتى " كالجر بيا لغة عقيمة ثابتة األكؿ كمحذكفتو، ا "لعؿٌ قاؿ األشمكني: أمٌ  (1)

207:4. 

 .43سكرة طو، مف اآلية   (2)

 في ) ط (: تحققيا. (3)

 ] ذلؾ[ ساقط مف: ) ق (. (4)

 . 188سكرة البقرة، مف اآلية  (5)

 زيادة مف المحقؽ. (6)

 .15سكرة الشكرل، مف اآلية  (7)

 زيادة مف المحقؽ. (8)

 .43، مف اآلية طوسكرة  (9)

 ق(: حرؼ.في ) أ،  (10)

 . 570،569:4ؿ المفصَّ ؛ كشرح 445:2؛ معاني القرآف، لؤلخفش 233:4ينظر: الكتاب   (11)
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 .(1)[“ةدَ رَ فْ ا مُ ىَ دَ عْ ا بَ مَ  عَ مَ  ةُ وحَ تُ فْ المَ  فّ ا ِ ] وَ ةمَ مْ جُ  اىَ دَ عْ ا بَ مَ  عَ مَ  ةَ ورَ سُ كْ المَ  (ف  إِ و)”قاؿ: 

 ()إفَّ الجممة بعد دخكؿ أفَّ  كذلؾ، التأكيدإشارة إلى الفرؽ بينيما بعد اشتراكيما في إفادة  أقكؿ:   

 . التأكيد فقط يحدث بدخكليا إالَّ  ـٍ حاليا في االستقبلؿ كالخبرية، فمى   عمى]المكسكرة، 

ا أك ككف إخبارن ت  عمى أفٍ بلن ييا، فضعم(2)[ ا إلى حكـ المفرد، ال يجكز السككفكالمفتكحة تقمبي   

بدكف يستعمؿ ، كال ا إليياضافن كم فتكقع فاعمة كمفعكلة كمبتدأة، (3)ة المفرد، كلذا تعامؿ معاممإنشاءن 

 .(4)االنضماـ

 .(5)[“اتِ دَ رَ فْ المُ  افِ ظّ ي مَ فِ  حْ تَ افْ وَ ] ؿِ مَ الجُ  ظاف  ي مَ فِ  رْ سِ اكْ فَ  ”قاؿ:    

 افالمكسكرة في مظٌ  ()إفَّ فاستعمؿ  : أمٍ ، إذا كاف كذلؾ فاكسٍر  : الـز الفرؽ المذككر، أمٍ  أقكؿ:   

مف  ألفَّ   و مكضع الجممةألنَّ  ؛في مكاضع يظف كقكع الجممة فييا في افتتاح الكبلـ : الجممة، أمٍ 

كلو ال يككف قم ألفَّ  ؛ا، كبعد القكؿغالبن  وه بما يصح السككت عميفكَّ طؽ، يالصمت إلى النٌ  عفانتقؿ 

 .مة، كبعد األمر كالنيي كالدعاءة الصّْ يجممة، كبعد المكصكؿ لكجكب جمم إالَّ 

 "ؾى مي كي أٍ يى  وي نَّ إً  دً سى األى  فى كا مً ني دٍ تى  الى " ، ك(7)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿:(6)[تعالى قكلو] نحك    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (2)

 في ) ق (: الفرد. (3)

 .527،526:4 ؿشرح المفصَّ ؛ ك 377ؿ ينظر: المفصَّ  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (5)

 زيادة مف المحقؽ. (6)

 .46سكرة الدخاف، اآلية  (7)
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ة كالعمَّ ة، ة استئنافيَّ يا بعد ىؤالء الثبلثة، تككف عمَّ ألنَّ " ؛ افو سى حٍ إك ذي  ؾى نَّ ا إ ؾى مى حً رى " (1)يجكزك 

ا دن يٍ زى  إفَّ  تي مٍ مً عى "نحك: ـ، البلَّ فيو مصدر بً  (2)ما الخبر في كؿّْ ك جممة  االستئنافية ال تككف إالَّ 

فٍ لصدارة البلَّ  رعاية "ؽه مً طى نٍ مي لى   .(3)تفتح لكقكعيا مفعكلة أفٍ يا كاف حقُّ  ـ، كا 

 .“حْ تَ افْ وَ ”قاؿ:    

( المفتكحة  : أمٍ  أقكؿ    ي مكاضع الفاعؿ ف :، أمٍ  في مظاف المفرداتب/  -118/كاستعمؿ )أىفَّ

ىؤالء المكاقع  ألفَّ  ؛(4)[ا إليياكعند ككنيا مضافن ]، كعند ككنيا مبتدأة، قة الجارّْ كالمفعكؿ عند مبلص

 ؾى نٌ أى  كٍ " لى نحك: ر، فاعمة لمقدّْ  مبتدأة كبعد )لك( لككنيا لككنيا ال(كٍ لى )ممتـز فييا اإلفراد، كانفتاحيا بعد 

ا دن يٍ زى  (5)أفٌ  ؽه ، التـز تقديـ الخبر نحك: "حى إذا كقعت مبتدأه لكفٍ : لك كقع انطبلقؾ، "، أمٍ ؽي مً طى تنٍ 

 .(6)بالمكسكرة التحادىما في نقش الكتابة يمتبس لئبلَّ  ؛"ؽه مً طى نٍ مي 

 يمـز لئبٌل  : لعمؾ؛ ك"، أمٍ ـحٍ المَّ  مرً تى شٍ تى  ؾى نٌ أى  كؽسٌ ال تي يٍ أى رى " ٌؿ( نحك:عى )لى كبالمفتكحة كىي بمعنى    

 ر الخبر.، إذا أخّْ "ـه ائً قى  ؾى أنَّ  مدى نٍ عً  فإ" في مثؿ:تقارنيما 

ذا كي       دي مى حٍ أى  ىنّْ أى  "أكؿ ما أقكؿ: نحكا شئت، ميتتيكًقعي فيو أىيُّ  مكضع يحتمؿ تقدير المفرد كالجممةد جً كا 

  خبر ىك  اإلفراد،  كلعدـ  الضمير فيال  حؽُّ  ألفَّ  ؛الفتح  فالكاجب  حؾ،ا كلـ  تجعمتيا خبرن   إفٍ ، "ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] كيجكز[ ساقط مف: ) ط، ق (. (1)

 في ) ق (: الخبرية. (2)

؛  194:3؛ المقتضب 145،144:3لت عند أكثر النحاة بمصدر، كتكسر إذا كانت مبدكءا بيا لفظا كمعنى، ينظر: الكتاب ( أكٌ إذا فتحت ىمزة ) إفٌ  (3)

 .314:1؛ كالمساعد 404؛ ك الجنى الداني 129كاإليضاح العضدم 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (4)

 [ ساقط مف: ) أ (.]أفٌ  (5)

 .163:2ؿ شرح المفصَّ  ؛ كاإليضاح في529،528:4ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (6)
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فٍ  (1)امصمتي  اى  مدي حى ي أى "إنٌ كقصدت إلى المفظ كيًسرت، كقمت:  ايى تى يٍ كى ا كحى جعمتيا خبرن  إلى المبتدأ، كا 

ٍمدي  "مقكالتي،ؿ أكَّ ، فالمعنى عمى األكؿ الحكاية تقع عمى ما قيؿ ألفَّ  ؛"(2)ابتثى  ، كعمى الثاني "اً حى

 ىذا الكبلـ. :، أمٍ "اى  دي مى حٍ أى إٌني " ؿ مقكالتي، أكٌ 

، ال يركج عند مف لو طبع ته ابً ثى  ا دي مى حٍ ي أى ، في قكة أكؿ ما أقكؿ: إنّْ (3)كسرا في الرن الخبر مقدٌ  كجعؿي 

القكؿ: عبارة عف مقكلو، كأكلو  ألفَّ  ؛" ته ابً ثى  ا دي مى حٍ ي أى إنّْ  " ؿ إلى معنى أكؿو يؤكَّ ألنَّ  ؛نافذ  (4)سميـ

ككبلىما  ،"أف"خبار بالثبكت عف اليمزة أك عف فاإل ،ف"أى "الحركؼ ىمزة كباعتبار الكممات  باعتبار

 (5)ظاىر الخمؿ.

ذَ ”قاؿ:     ، نحو: عُ فْ والر   بُ صْ الن   وؼِ طُ عْ ي المَ فِ  ازَ ] جَ رِ بَ الخَ  رِ كْ ذِ  دَ عْ بَ  ةِ ورَ سُ كْ المَ  إف   ـِ ى اسْ مَ عَ  تَ فْ طَ ا عَ وا 

 .“(6)[ؿ  حَ المَ وَ  ظِ فْ ى الم  مَ ا عَ فً طْ ا عَ رً شْ وبِ  رٌ شْ ، وبِ ؽٌ مِ طَ نْ ا مُ دً يْ زَ  إف  

 المكسكر قبؿ ذكر الخبر ""إفٌ  اسـ ؿّْ العطؼ بالرفع عمى مح ألفَّ  ؛(7)الخبرذكر  ما قاؿ بعدإنَّ  : أقكؿ   

منطمقاف  ألفَّ ى تكارد العامميف عمى معمكؿ كاحد؛ ، يقتضي عم"افً قى مً طى نٍ مي ا رن شٍ كبً  ازيدن  " إفَّ يقاؿ: كأفٍ 

 ا.كىك باطؿ قطعن  أ/ -119/لممبتدأ ك  () إفَّ لػ خبر حينئذو 

 ؾ الميركب عنو عمى ال عمؿ لػ)إٌف( في الخبر، فبل يمـز ذل تجكيزه، بناء عمى أفَّ  كالككفيكف عمى   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 في ) ط (: صمة ما. (1)

 ] تابت[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 .ر في ) أ (: المكسٌ  (3)

 ساقط مف: ) أ، ق(.] سميـ[  (4)

 .559،558،557:4 ؿ؛ كشرح المفصٌ 1258:3رتشاؼ الضرب ؛ كا132؛ كاإليضاح العضدم 143:3ينظر: الكتاب  (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: )أ، ق(. (6)

 ] الخبر[ ساقط مف: ) ق (. (7)
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿، قكلو تعالى:دىـ قكلورأييـ، كال يعضٌ 

كالتأخير، عمى و محمكؿ عمى التقديـ ألنَّ  ؛(1)﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

 (2)كف"  كذلؾ بعدمائي ابً و قيؿ "كالصَّ ، كيقدر الخبر لممعطكؼ، فكأنَّ ( فقط)إفَّ يككف الخبر خبر  معنى أفٍ 

 يجعؿ الخبرقرينة الخبر المذككر المعطكؼ بؿ قبألف  ؛( يقدر الخبرفَّ الخبر أك عمى معنى )أ مضي

ا عمى المعطكؼ، كمعنى ألف مقدمن  ؛الخبر معنى التقديـ، تقديركؼ، فعمى ىذا لممعط االمذككر خبر 

د يٍ كزى  ؾى نَّ إً " ، ك"كفى بي اىً ذى  كفى عي مى جٍ أى  ـٍ يي نَّ أى ": كقكؿ ناس مف العرب .(3)التأخير، جعؿ المؤخر خبرا لممعطكؼ

 .(4)، حممو سيبكيو عمى الغمط"افً بى اىً ذى 

 .“اىَ رِ يْ غَ  وفَ دُ  ف  كِ لَ  ؾَ لِ ذَ كَ وَ ”قاؿ:    

الخبر  كػ)إٌف( المكسكرة في جكاز العطؼ بالرفع عمى محؿ اسميا، بعد مضيّْ  (5)لكف  أقكؿ: أمٍ    

و ال يجكز العطؼ نَّ يعني إ "،دكف غيرىا ره كبك يءجً يى  ـٍ ا لً رن مٍ عى  فَّ كً لى  ده يٍ زى  ينً اءى جى " . نحك: اا أك تقديرن لفظن 

 راؾ، كىك ال يغاير معنى االبتداءلبلستد (فَّ كً )لى  فؤلفَّ  ؛ا األكؿاالسـ في البكاقي، أمَّ  بالرفع عمى محؿّْ 

( مركبة ،المفرد المفتكحة تقمب الجممة إلى حكـ ()أفَّ  فؤلفَّ  ؛ا الثانيكأمَّ   مف كاؼ التشبيو ك)كأفَّ

 .(7)اإلخبار إنشاء تجعبلف (لعىؿَّ )ك (تى يٍ لى )ك، (6)(فٌ أى )ك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .71سكرة المائدة، اآلية (1)

 في ) ط (: بعد. (2)

 .167:1ينظر: اإلنصاؼ  (3)

 .176،175:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 544،543،542:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 380،379ؿ ؛ كالمفصَّ 155:2ينظر: الكتاب  (4)

 ] لكف[ ساقط مف: ) أ، ق(. (5)

 .219؛ كالجنى الداني 1275،1274:3ينظر: ارتشاؼ الضرب  (6)

 .174،173:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 542،541،540ؿ ؛ كشرح المفصَّ 61:1ينظر: الكتاب  (7)
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ىث يث حج مج جح  ﴿في قكلو تعالى:  ـ الغيكب"أجرل الصفة مجرل المعطكؼ، كحمؿ " عبٌل  جاكالزجٌ 

باآلية  كتمسكو، كأباه غيره لمزكـ الفصؿ عمى المحؿّْ  عمى الكصؼ، كجعمو صفة محمكلة (1)﴾مح

بقدؼ  أك فاعؿ بعد خبر، أك بدالن  ب/ -119/ا يككف المرفكع فييا خبرن  الحتماؿ أفٍ  ؛ال ينيض

 .(2)بثبت كاألصؿ: ال يثبت إالَّ 

 ، وؽٌ مِ طَ نْ مُ  دٌ يْ ا زَ مَ ] نحو: إن  فِ يْ يمَ بِ ى القَ مَ عَ  وؿِ خُ مد  ا لِ يَ انِ ئَ ي  يَ يُ و  يؼُ فِ خْ والت   ؼ  ا، الكَ يَ مَ مَ عَ  ؿُ طِ بْ يُ وَ ”قاؿ:    

فْ رٌ مْ عَ  بَ ىَ ا ذَ مَ إن   فْ ؽٌ مِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ  و، وا   وعمرٌ  بَ ىَ ا ذَ مَ ، و أن  ؽٌ مِ طَ نْ مُ  دٌ يْ ا زَ مَ ي أن  نِ غَ مَ ا، وبَ يمً رِ كَ لَ  دٌ يْ زَ  افَ كَ  ، وا 

 اهُ يَ دْ ثَ  أفْ ، وكَ رٌ كْ بَ  جَ رَ خَ  فْ كِ ، ولَ ـٌ ائِ قَ  وؾَ خُ أَ  فْ كِ ،  ولَ دٌ يْ زَ  بَ رَ ضَ  قدْ  ي أفْ نِ غَ مَ وبَ  ، ووؾَ خُ أَ  دٌ يْ زَ  ي أفْ نِ غَ مَ وبَ  و

 .“ (3)ا[ذَ كَ  افَ كَ  دْ قَ  أفْ كَ ، وَ افِ ق  حُ 

، فمحيمكلتيا بينيا كبيف معمكليا، )ما( الكافةا إبطاؿ مَّ ة، أة، كالفعميٌ سميٌ الجممة االعمى  أمٍ : أقكؿ   

 كقد أعممتٍ  مفتكحات األكاخر كذلؾ في الكؿّْ  بالماضي، في ككنيفٌ  (4)كإلزالتيا مناسبة ىذه الحركؼ

 :(5)مف قالت

ـى مى ا الحى ذى ا ىى مى تى يٍ  لى الى أى  تٍ لى اى قى           انى لى  ا

                      ............................... 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .48 سكرة سبأ، مف اآلية (1)

عراب القرآف لمنحاس 258،257:4؛ كمعاني القرآف لمزجاج 364:2ينظر: معاني القرآف لمفراء الفراء كالجرمي، كما ذىب إليو الزجاج أجازه  (2)  .354:3؛ كا 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (3)

 ق (: األحرؼ.ط، في )  (4)

 .14ديكانو البيت مف البحر: ) البسيط(، كىك لمنابغة الذبياني، مذككر في  (5)

ـى مى ا الحى ذى ا ىى مى تى يٍ  لى الى أى  تٍ لى اى قى              كتمامو:   قدً فى  فوي صٍ نا كنً تً امى مى ا *** إلى حى نى لى  ا

 =                                                                                      المغة: فقد: اسـ فعؿ، بمعنى " يكفي"، أك اسـ بمعنى " كاؼ"



511 
 

 بنصب الحماـ.

 إلزالة شبييا بالماضي في فتح اآلخر، إالَّ رىا عف كضعيا، ك تغيٌ  (1)وا إبطاؿ التخفيؼ، فبلستمزامكأمَّ    

 .(ؿَّ عى )لى ك (تى يٍ بخبلؼ )لى بما آخره نكف كراىة اجتماع النكنيف،  و ال يمحؽ إالَّ أنَّ 

عمى  (2)﴾چ ڇ ڇ ڇ ﴿كقرأكا: ، "يـرً لكى ا زيدن  فٍ إً "كقد تعمؿ المكسكرة المخففة، نحك:    

 :(4)كقكلو، (3)اإلعماؿ

             .......................... 

 ـٍ مى السَّ  ى كارؽً لى كا إً طي عٍ تى  ةه يى بٍ ظى  أفٍ كى                             

لككنيا  ؛اكجكبن  رأف مقدٌ تعمؿ في ضمير الشٌ  (5)فةكالمفتكحة المخفٌ ، كأندر ركاية النصب أقؿٌ عمى    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .189:2؛ كىمع اليكامع 143:1؛ كشرح األشمكني317:1التصريح  ؛ شرح85:1؛ كمغني المبيب 250:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 137:2= كىك مف شكاىد: الكتاب 

 الشاىد فيو: جكاز إعماؿ " ليت" التي اتصمت بيا " ما" أك عدـ إعماليا.

 في ) ط (: فبللتزامو. (1)

 .111سكرة ىكد، مف اآلية  (2)

؛ كمعجـ القراءات القرآنية 291،290:2العشر ؛ كالنشر في القراءات 266:5كىي قراءة الكسائي، كخمؼ، كيعقكب، كغيرىـ، ينظر: البحر المحيط  (3)

136:3. 

 البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كينسب لعمباء بف أرقـ، كلباغت بف صريـ اليشكرم. (4)

 ـٍ مى السَّ  ى كارؽً لى كا إً طي عٍ تى  ةه يى بٍ ظى  أفٍ *** كى ـو سَّ قى مي  وو جٍ ا بكى ينى كافً ا تي كيكمن                  كتمامو:       

 عنقيا كترتفع رأسيا. تأتينا. الكجو المقسـ: الجميؿ. الظبية: الغزالة. تعطك: تمدٌ المغة: تكافينا: 

؛ كخزانة األدب 147:1؛ كشرح األشمكني 566:4ؿ ؛ شرح المفصَّ 180:1؛ األنصاؼ 222:2سر صناعة اإلعراب  165:3كىك مف شكاىد: الكتاب 

411:10. 

 كنصبيا، كجرىا.الشاىد فيو: " كأف ظبية" حيث ركم برفع " ظبية"، 

 ] المخففة[ ساقط مف: ) ط (. (5)
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ا مَّ كأى ، ركه في ضمير شأف مقدراىر قدٌ عمميا في الظٌ لـ يكجد  اا إلى المشابية، فممَّ أصؿ الباب نظرن 

 بأحد العارضيف  االختصاص باالسـ ألجؿ العمؿ، كقد بطؿ فبلفَّ  لمدخكؿ عمى القبيميف؛ (1)المتييئة

 :(2)، كقكلوختصاصبلفبل كجو ل

        فً كٍ المٌ  ؽً رً شٍ مي  رو حٍ نى كى                        

  افً قَّ حي  اهي يى دٍ ثى  فٍ أى كى                                      

 كالضمير في ثدياه لمنحر.   

، رِ بَ الخَ أ وَ دَ تَ بْ المُ ى مَ عَ  ؿُ خُ دْ ا يَ م  مِ  وفَ كُ يَ  فْ أَ  بُ جِ ،] يَ ةفَ ف  خَ المُ  إفْ  وِ يْ مَ عَ  ؿُ خُ دْ ي تَ ذِ ال   ؿُ عْ الفِ وَ ”قاؿ:     

فْ يمً رِ كَ لَ  دٌ يْ زَ  افَ كَ  نحو: إفْ   .“(3)ا[مً ائِ قَ لَ  تُ نْ نَ ظَ  ا، وا 

ا ـ، مستندن يعمّْ  جممة، كالككفيٌ راعى مقتضاىا في الة، كيالدرجة األكلى بالكميَّ   تنحطَّ أقكؿ: كذلؾ لئبلَّ    

 امى مً سٍ مي لى  تى مٍ تى قى  فٍ إً  ؾى بّْ رى  اً بً               :(4)بقكلو

                                   .......................... 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 ط (: التييئة.في )  (1)

 البيت مف البحر: ) اليزج(، ببل نسبة. (2)

 ل.، كىك كعاء صغير يكضع فيو الطيب خصكصا، كقيؿ ىك قطعة مف خشب أك عاج تنحت كتسكٌ ؽٌ المغة: الحقاف: مثنى الحي 

؛ كشرح األشمكني 334:1؛ كشرح التصريح 575؛ كالجنى الداني 565:4ؿ ؛ كشرح المفصَّ 176:1؛ كاألنصاؼ 140:2كىك مف شكاىد: الكتاب 

 .392:10؛ كخزانة األدب 147:1

 "، حيث خفؼ " كأف"، فبطؿ عمميا، كيركل عمى اإلعماؿ.افً قَّ حي  اهي يى دٍ ف ثى أٍ كى  الشاىد فيو: "

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: )أ، ق(. (3)

 .) الكامؿ(، ينسب لعاتكة بنت زيد  البيت مف البحر: (4)

 دً مٌ عى تى المي  ةي كبى قي عي  ؾى يٍ مى عى  تٍ حمَّ *** كى امى مً سٍ مي لى  تى مٍ تى قى  فٍ إً  ؾى بّْ رى  اً بً                     :  كتمامو   

 =                                                                                                                          المغة: المتعمد: القاصد.
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 .(1)تو لندرتوكالجكاب: منع سنديٌ 

 .“اىَ رِ بَ خَ لِ  ةّ مَ زِ الَ  ـُ والّل  ”قاؿ:    

 "اقائمن "، كأ/ -120/ "ايمن رً كى لى  ده يٍ زى  افى كى  فٍ إً " في:  "اكريمن "المكسكرة المخففة، ك ()إفٍ لخبر  أقكؿ: أم   

النافية، كقيؿ: ال  ()إفٍ بينيا كبيف  يككف فارقة زكـ أفٍ ككجو المٌ  ،(فٌ خبر )إً ا، بمنزلة من ائً قى لى  وي تي نٍ نى ظى  في: إفٍ 

 عدـ ا عندمَّ ، إاىك المزكـ مطمقن  النافية ال تعمؿ، كالحؽُّ  (2)()إفٍ  ألفَّ  ؛يمـز عند العمؿ لعدـ المبس حينئذ

مٌ بر بيا نقبس بالنافية كليجفمدفع المٌ  ؛العمؿ تجرم  كألفٌ  ؛النقصاف ا عند العمؿ فمجبرصاف التخفيؼ، كا 

 .(3)عمى سنف كاحد في الحاليف

 يِ فْ الن   ؼُ و ، وحر يفُ ، والس  ؼَ وْ ، وسَ دْ : قَ يَ ىِ ]وَ  ةِ عَ بَ رْ األَ  وؼِ رُ الحُ  دِ حَ ي أَ فِ  ةِ فَ ف  خَ المُ (فْ لػ)أَ  د  بُ والَ ”قاؿ:    

 .(4)[“جْ رُ خْ يَ  ـْ لَ ، وَ جُ رِ خْ يَ سَ ، وَ جُ رِ خْ يَ  ؼَ وْ سَ ، وَ جَ رَ خَ  دْ قَ  فْ نحو: أَ 

ا عٌما حذؼ ليا مف الحركؼ األربعة عند دخكليا عمى الفعؿ، ليككف عكضن  دَّ بي يا الى أنَّ  أقكؿ: يريد   

 ، كما ال يخفى كجيو(5)الناصبة ال تجامع ىذه الحركؼ ألفَّ  ؛الناصبة )أٌف(ا بينيا كبيف منيا، كفارقن 

 عمى المتأمؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
؛ كشرح األشمكني 183:2؛ كىمع اليكامع 546:4بف يعيش ؛ كشرح المفصؿ، ال176:1؛ كاألنصاؼ 101:2= كىك مف شكاىد: سر صناعة اإلعراب  

                                                                                                                         .373:10؛ كخزانة األدب 145:1

 فة عمى فعؿ ليس مف األفعاؿ النكاسخ، كىذا جائز عند أىؿ الككفة .ا" ، دخكؿ " إف" المخفمى مً سٍ مي لى  تى مٍ تى قى  فٍ الشاىد فيو: " إً 

 .182،181،180:2؛ كىمع اليكامع 327:1؛ كالمساعد 134؛ كالجنى الداني1273،1272:3؛ كارتشاؼ الضرب 176،175:1ينظر: اإلنصاؼ  (1)

 ] إف[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 . 183:2ؿ اإليضاح في شرح المفصَّ ينظر: ينظر:  (3)

 المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق (.ما بيف  (4)

 في ) ق (: األحرؼ. (5)
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الناصبة مف  ألفَّ  ؛لعدـ االلتباس حينئذ ا عند دخكليا عمى االسـ، فبل حاجة إلى أحد ىذه الحركؼمَّ كأ

 .(1)خكاص الفعؿ

 .“زيدٌ  رجَ خَ  دْ قَ  فْ أَ  تُ مْ مِ نحو: عَ ”: (2)ولقو    

مة أك مثقٌ  عمى المفتكحة  (3)دخؿيالفعؿ الذم  بفعؿ العمـ، رمز منو إلى أفَّ  (فٍ أى )تصدير   أقكؿ:   

" ك عي مى طٍ أى " :، بخبلؼ مثؿ(تي نٍ قى يٍ أى (، ك)تي مٍ مً )عى (4)ىا في معنى التحقيؽ، كػإياَّ  اتيمكفة  يجب مشامخفٌ 

" تي نٍ نى ظى "الطمع، كمثؿ: الناصبة، التي لمرجاء ك  (5)المفتكحة  عمى  و ال يدخؿ إالَّ ، فإنَّ "اؼي خى أى "  ك"كجي رٍ أى "

 .جي رً خٍ تى سى  فٍ ، كأى "تخرجي  ؾى نٌ أى ، ك" جى ري خٍ تى  أفٍ  تي نٍ نى " ظى ، نحك: (6)ا، تدخؿ عمييما جميعن "تٍ بٍ سى حى " ك

ف الظَّ  ظر إلى أفَّ ، فبالنٌ كالتحقيؽعمى التي لمتأكيد  (7)ا دخكلومَّ ، كأا دخكلو عمى الناصبة فظاىرمَّ كأ   

 .(8)غيرىمارجي ك مني كالتٌ بخبلؼ التٌ ظٌنيات، يقيف، بؿ األحكاـ أكثرىا المف مبادئ الحكـ ك

                                  ***** 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .185،184:2ينظر: ىمع اليكامع  (1)

 في ) أ (: قاؿ. (2)

 دخؿ.في ) أ (:  (3)

 في ) ط (: كما في. (4)

 ] المفتكحة[ ساقط مف: ) أ، ق(. (5)

 ] جميعا[ ساقط مف: ) ط (. (6)

 ] دخكلو[ ساقط مف: ) ط (. (7)

 ؿي عى فٍ تى  ؾ الى كؿ كأنٌ قي ال يى  وي و قاؿ: أنٌ ، كأنٌ اؾى ذى  ؿي عى فٍ ال تى  أفٍ  تٍ نى قٌ ، كقد تيٌ اؾى ذى  كؿي قي ال يى  فٍ أى  تي مٍ مً قاؿ سيبكيو: ىذا باب آخر" أف" فيو مخففة كذلؾ قكلؾ: قد عى  (8)

 .166:3[ ينظر: الكتاب18ؿ، مف اآلية مٌ ] سكرة المزٌ ﴾ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿كنظير ذلؾ قكلو عز كجؿ: 
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 [ةُ فَ اطِ العَ  وؼُ رُ حُ  ]                              

 .“عِ مْ جَ مْ لِ  اوُ الوَ : ؼِ طْ العَ  وؼُ رُ حُ  ”قاؿ: 

كفي انتفائو أ، ك"ره مٍ عى ك  ده يٍ زى  (1)ينً اءى جى " ، نحك:اميجمع بيف الشيئيف في ثبكت المعنى لي أمٍ  أقكؿ:   

 به اتً كى  ده يٍ زى "كاحد، نحك:  (3)شيءو ل ، أك في ثبكتيما"كره مٍ عى ك  زيده  (2)ياءنً ا جى : "مى نحكعنيما،  ب/ -120/

ـى قى  "كبيف الجممتيف في الكقكع نحك: "رو اعً  شى كالى  (4)بو اتً كى ب ده يٍ ا زى مى "عنو نحك:  نتفاءفي اال كأ، "ره اعً كشى   ده يٍ زى  ا

ـى ا قى مى "نحك:  (5)عنو في االنتقاء كأ، "كره مٍ عى  دى عى قى كى  كره مٍ عى  دى عى قى  ماى كى  ،ده يٍ زى  ا
 ـى اا قى مى " ا نحك:كفييما جميعن أ، "(6)

 .(7)عمى النفي دكف المنفى ، إذا عطؼى ك"ره مٍ عى  دى عى قى كى  ده يٍ زى 

 “.يبٍ تِ رْ  تَ َّل بِ ”قاؿ:    

بعكس الترتيب كبالمعٌية ، ك"ره مٍ عى كى  ده يٍ زى  اءى "جى إشعار فيو عمى الترتيب، بؿ يصدؽ ال و أنَّ  أقكؿ: يعني   

 "ؾى اخك أى  كره مٍ كعى  ده يٍ زى " ك، "ؾامي يى قً ك  ؾكدي عي قي  افً يَّ سً " ، ك"ده الً خى ك  ره كٍ بى  ـى صى تى اخٍ "مصداقو، كما يصدؽ بالترتيب ك 

اة عف حيث ال يتصكر فييا الترتيب، إذ ال يتصكر االختصاـ عف كاحد، كال يجكز اإلخبار بالمساك 

 بعد  منكريف لمبعث، كالحياة ال عف  ا حاكين  عٌز كجؿٌ   كقكلوغير معقكؿ،  ةكاحد، كالترتيب في األخكٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: جاء. (1)

 في ) ط (: جاء. (2)

 في ) ق (: بشيء. (3)

 في ) أ (: كاتب. (4)

 ساقط مف: ) أ، ق(.] عنو[  (5)

 [ ساقط مف: ) ط (.كره مٍ عى  دى عى قى  ماى كى ] (6)

 .127،126:4؛ كىمع اليكامع 154؛ كالجنى الداني 1717:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (7)
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: غة لقالكاساف عارفكف بالمٌ إذ لك كانت لمترتيب، كىـ مف أىؿ المٌ ، (1)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿المكت

  .(2)نحيا كنمكت

الترتيب في الكضكء، كغسؿ  طاشتر و لمترتيب، حيث ، مف أنَّ (4)رحمو ا  (3)كما عزم إلى الشافعي   

ذه بؿ أخ الترتيب مف )الكاك( خذٍ يأ و لـٍ ألنَّ  ؛ءراء، كالشافعي منو برااألعضاء المفركضة افتراء عميو كىي 

 . (5)صمى ا عميو كسمـ فعؿ الرسكؿنة ك مف السُّ 

 لو: حيف قالكا السبلـك  الصبلة عميو ، قكلو(8)رحميما ا (7)مالؾك  (6)أبي حنيفةككذا ما ركم عف    

 .“(9)تعالى اي  أى دى ا بى مى بً  كاأٍ دى ، ابٍ اً  كؿي سي ا رى يى  ةً كى رٍ المى  فى مً  ـٍ ا أى فى الصَّ  فى مً  أي دى بٍ أنى ”

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .23سكرة الجاثية، مف اآلية  (1)

 .276؛ كفتح الباب 196:2 ؿ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 390ؿ ينظر: المفصَّ   (2)

ة، كقاؿ عنو المبرد: أشعر الناس، كآدبيـ، كأعرفيـ بالفقو كالقراءات، كقصد محمد بف ادريس بف العباس الشافعي، أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنٌ  (3)

؛ ك شذرات 100:1ق، ينظر: طبقات الشافعية 204مصر كعاش فييا، لو مف الكتب: المسند، أحكاـ القرآف الرسالة، السنف فضائؿ قريش، كغيرىا، ت: 

 .116:3؛ كمعجـ المؤلفيف 26:6كاألعبلـ ؛ 19:3الذىب 

 ا[ ساقط مف: ) أ، ق(.] رحمو  (4)

 ] صمى ا عميو كسمـ[ ساقط مف: ) أ، ق(. (5)

أصمو مف أبناء فارس، كلد كنشأ بالككفة، ككاف قكم الحجة،  قيؿ أفٌ  النعماف بف الثابت التيمي الككفي ،إماـ الحنفية ،أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة ، (6)

كشذرات  ؛107:10البداية كالنياية ك  ؛74:3كفيات األعياف :كالمخارج في الفقو، ينظر ديث ،لو مف الكتب :المسند في الحمف أحسف الناس منطقا،  

 .36:8 األعبلـ ؛229:2الذىب

ث، كثاني األئمة األربعة عف أىؿ السنة كالجماعة، كصاحب المذىب المالكي في الفقو أبك عبد ا مالؾ بف أنس بف أبي عامر المدني، فقيو كمحدٌ  (7)

األصحاب  أسماء االستيعاب في ق، ينظر: 179اإلسبلمي، لو مف الكتب: مكطأ اإلماـ مالؾ؛ كالمدكنة الكبرل؛ كمسائؿ مالؾ مف المكطأ، ت: 

 .257:5؛ األعبلـ 350:2كشذرات الذىب  ؛ 171:4

 ا[ ساقط مف: ) أ، ق(.] رحميما  (8)

اء) رقـ حديث ركاه الدار قنطي عف جابر بمفظ أمر الجماعة، كفي بعضيا باإلفراد، كركاه مسمـ عف جابر بمفظ مضارع المتكمـ كحده، ينظر: كشؼ الخف (9)

 .24:1( 32الحديث 
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يخمكا عف حكمة كمصمحة، فا عمى المركة ، كال تقديـ الصٌ  أفٌ  ، بؿ المراد (2)لمترتيب (1)وعمى أنَّ  ال يدؿٌ 

فا، بدكف االلتفات إلى )الكاك(، كال ترتيب مف الصٌ  أ/ -121/يبدأ  السعي ينبغي أفٍ  فيك يدؿ عمى أفَّ 

سبؽ  ما ألفَّ  ؛ا مف شعائر اميقع في ككني ا مف شعائر ا، كلك كانت لمترتيب، لكجب أفٍ مفي ككني

 .(3)البدأ اللو النظـ، ىك ككنيما منيما 

ؾ قمت: ا مف الحمار، كأنَّ اه، يككف أىٍكلىى بيلمرجؿ منزلة بتقديمؾ إيَّ  لـ تجعؿ ”: قاؿ سيبكيو كما   

تقديمو في الذكر عمى  أفَّ  كالشؾٌ ، حكـ المركرلة بالنسبة إلى ليس لو منز  كالمراد ، (4)“مررت بيا

 .مكف األشرؼيـ يقدّْ كشرفو، فإنَّ  (5)الحمار، بمنزلتو

 “.يبِ تِ رْ الت   عَ مَ  وُ لَ  ـ  ثُ اء وَ والفَ ”قاؿ:    

 أى ضَّ كى تى  ”:، نحكد الذكرساقاف لمترتيب في مجرٌ كقد ي ،جمع مع اإلشعار عمى الترتيبمل أقكؿ: أمٍ    

“وي يى جٍ كى  (6)ؿى سى غى فى  -صمى ا عميو كسمـ - اً  كؿي سي رى 
 :(8)كقكؿ الشاعر. (7)

  كهبي أى  ادى سى  ـٌ ثي  ادى سى  فٍ مى  فَّ إً              

 هدُّ ؾ جى ذلً  ؿى قبٍ كى  قد ساد ـٌ ثي                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ) أ، ق(. و[ ساقط مف:] أنٌ  (1)

 في )ط(: لمترتيب. (2)

 .12،11،10:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 .438،437:1: الكتاب ينظر (4)

 في ) ط (: لمنزلتو. (5)

 في ) ط (: فقد غسؿ. (6)

  .78:1( 6البخارم ) باب الكضكء، رقـ الحديث كىك حديث صحيح، ذكره البخارم في صحيحو، ينظر: صحيح  (7)

                                                                   =                                                                    .222مذككر في ديكانو ، البيت مف البحر: ) الخفيؼ(، كىك ألبي نكاس (8)
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في  (3)مستعممة (2)اآلية. (1)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿)الفاء( في قكلو تعالى:  إفَّ :قمت  إفٍ 

 .(5)قبؿ اإلىبلؾ (4)مجيء البأس مف ألفَّ  ؛عكس الترتيب

فَّ     ـٌ( في قكلو تعالى: كا  مستعممة فيما ال يتصكر ، (6)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿ )ث

  (8).التكبة، كالعمؿ الصالحاإليماف ك  االىتداء ليس إالَّ  ألفَّ  ؛(7)الترتيب، كال عكسو كال المعية فيو

فٍ سابقة عمى مجيء الب اإلىبلؾ، كىي المراد إرادة اإلىبلؾ، ال نفس أفَّ  :الجكابف    كاف نفس  أس، كا 

( 10)المعطكؼ ليس بمجيء عنى أفَّ البأس قد جاءىا، ي أفَّ  حكـالمراد، ف(9) كاإلىبلؾ متأخر عنو، أ

  (11)﴾ڱ ڱ ﴿بقكلو:المراد  بعد اإلىبلؾ،  كأفَّ  و ليس إالَّ البأس، بؿ ىك الحكـ بمجيء البأس، فإنَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                                    هقؿ لمف ساد ثـ ساد أبكه*** قبمو ثـ قبؿ ذلؾ جدٌ  اية البيت في األصؿ:  كرك = 

                                                                                                            المغة: ساد ماض مف السيادة، تقكؿ: ساد الرجؿ يسكد سيادة.

                    .37:11؛ كخزانة األدب 418:2؛ كشرح األشمكني 236:5؛ كىمع اليكامع 428؛ كالجنى الداني174اىد: رصؼ المبانيكىك مف شك 

 الشاىد فيو: أف " ثـ" جاءت لترتيب اإلخبار ال الحكـ. 

 .3سكرة األعراؼ، مف اآلية  (1)

 ] اآلية[ ساقط مف: ) أ، ق(. (2)

 في ) ط(: تستعمؿ. (3)

 (. ، ط) أ ] مف [ ساقط مف: (4)

 .236:5؛ كىمع اليكامع 1986،1985:4؛ ؛ كارتشاؼ الضرب  197:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 13،12:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ   (5)

 .80، اآلية طوسكرة  (6)

 .في ) أ(: المعنى (7)

 .438:1مبدكءا بو، كأشركت بينيما في الجر، ينظر: الكتاب" األكؿ َـّ كراف، كجعمت "ثي ري امرأة "، فالمركر ىينا مي  ثـٌ  جؿو رى بً  تي رٍ رى قاؿ سيبكيو: كمف ذلؾ: " مى  (8)

 في ) ق (: إذ. (9)

 في ) ق (: مجيء. (10)

 .80، مف اآلية سكرة طو (11)
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قد يترتب  كاحد الثكبة كالعمؿ الصالح، بؿ ىك أمرو ليس نفس اإليماف ك فإنَّ  (1)ثباتوك  تداءدكاـ االى

و كمكاره األمكر، فإنَّ  ب/ -121/سبيؿ االستقامة في الكقائع  وعمييا كقد ال يترتب، أك المراد بو سمكك

 – نبٌيناػ ، كالخكاص في بعض أخصَّ  الصالح، بؿ ىي أمر ال يكجد إالَّ باإليماف كالثكبة كالعمؿ  (2)ليس

 –، حيث أمر(5)“كدو ىي  ةي كرى سي ي نً تٍ بى يَّ شى ”: -(4)ـصمى ا عميو كسمٌ  – قاؿكما   -(3)ـصمى ا عميو كسمٌ 

فاآلية عمى ىذا ( 8)﴾ڈ ژ ژ  ﴿: (7)تعالى بقكلوفييا باالستقامة  -(6)ـصمى ا عميو كسمٌ 

 و ليس في مائة ألؼ منيـ كاحد عمى االستقامة.ألنَّ  ؛ذنكبيـ (9)التكجيو قاطعة لرجاء المذنبيف غفراف

 “.اءِ الفَ  وفَ دُ  اخٍ رَ تَ  ـ  ي ثُ فِ وَ ”قاؿ:    

 ما في إفادة الجمع مع الترتيب.بعد اشتراكي إشارة إلى الفرؽ بينيما، : أقكؿ   

 تكجيو بميمة كتراخ كثـٌ  ،اني بعد األكؿ بدكف ميمة كتراخو كجكد الث كجبت)الفاء(  الفرؽ بينيما أفَّ ك    

 يككف   كحكـ فعؿ   مف اؿ كاألحكاـ، فكـبحسب اختبلؼ األفع (11)ختمفافي (10)ما لككنيما عرفيفيلكنَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: إثباتو. (1)

 يا ليست.في ) أ (: فإنٌ  (2)

 في ) أ، ق(: عميو السبلـ. (3)

 المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. ما بيف (4)

 . 150:2( 1572، كىك حديث ضعيؼ، ينظر: كشؼ الخفاء) رقـ الحديث “شيبتني ىكد كأخكاتيا ”الحديث، (5)

 في ) أ، ق(: عميو السبلـ. (6)

 ] تعالى[ ساقط مف: ) أ، ق(. (7)

 .112سكرة، ىكد، مف اآلية  (8)

 في ) ط (: غفرانو. (9)

 ساقط مف: ) أ، ق (. لككنيما عرفيف[ ] (10)

 (: مختمفاف.في ) ط  (11)
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ليالييا، بالنسبة  مع اا، كمف آخر ال يككف أربعكف يكمن تراخين سبة إليو ميممة ك ـ، بؿ ثمثو بالنٌ نصؼ اليك 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ﴿كقكلو تعالى: ا، ا، بؿ تعد فكرن إليو ميممة كتراخين 

 .(1)﴾ے ے ۓ

أمكر  (2)اإليجادات إيجادات ا كانت ىذهلمَّ  ا مع ليالييا، لكفَّ إيجاديف، أربعيف يكمن  بيف كؿّْ  فإفَّ    

عيا، كمجتمع اإلنساف الذم ىك أغرب األشياء كأبد لحصكؿ غرابة، ك مبادم سمو ببداعة أكمتباينة، متٌ 

 .(3)تمؾ المٌدة ميمة ىي تعدٌ لـ ، تعالى دقائؽ صنع ا

 “.ةَ ايَ ى الغَ نَ عْ مَ ى بِ تَ حَ وَ ”قاؿ:    

 ـى دً قى "  :نحكدكنو ا مف المعطكؼ عميو، أمَّ  يككف آخر جزءو  المعطكؼ بيا، يجب أفٍ  أفَّ  : يعني أقكؿ   

ا لو، أك ضعفن  ،قكة لممعطكؼ دلتفي ؛"اءي يى بً ى األنٍ تَّ حى  اسي النَّ  اتى مى "ك أعبله نحك: أ، "اةي شى ى المي تى حى  (4)اجي جٌ الح

 مف الشيء غاية لو، فيي بمعنى الغاية.  كآخر جزء

ـٌ( إالَّ )حٌتى( لمترتيب كػ)الفاء( ك أفَّ عمـ ا     أـ يبالترتيب فييا ذىني، سكاء كجد في الخارج ترت أفَّ  )ث

َـّ لـ يكجد، بخبلؼ )الفاء( ك  خارجي. ك  ا ذىنيمو فيي( فإنَّ )ث

ا، سكاء ، ثـ بالمعطكؼ ثانين عميو أكالن بر الذىف تعمؽ الحكـ بالمعطكؼ تأف يع كالترتيب الذىني: ىك   

  أ/ -122/كاف في الخارج كذلؾ أك لـ يكف. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .14 سكرة المؤمنكف، مف اآلية (1)

 [ ساقط مف: ) ق (.إيجادات] (2)

 .198،197:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 1989،1988:4؛ كارتشاؼ الضرب 15،14:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 390ؿ ينظر: المفصَّ  (3)

 كفي ) ق (: الحاج. ج.في ) ط(: الحجي (4)
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، تعمؽ المكت (1) "، يعتبر الذىف أكالن ـي ادى تى ءى حى  بو أى  ؿُّ كي  اتى "، ك" مى اءي يى بً ى األنٍ تى حى  اسي النَّ  اتى ففي: "مى 

األمر في  ا، مع أفَّ ، ثـ األنبياء ك بآداـ ثانين -عميو السبلـ -األنبياء، ك بآباء غير ءادـ (2)بأشخاص ثـ

 :*(4)في قكؿ ابف ركاندم (3)فييا معنى التدريج، كما يظير عند  التأمؿ الكاقع ليس كذلؾ، كأفَّ 

 ىمى تى ارٍ فى يس مً بٍ إً  دً نٍ جي  فٍ ى مً تن فى  تي نٍ كي كى             

 مدً نٍ جي  فٍ مً  يسي مً بٍ إً  ارى ى صى تى حى  اؿي الحى  يى بً                         

 كالغكاية بالتدريج كالترقي في المكر  جند إبميس، ال يككف إبميس مف جنده، إالَّ  مف كاف مفٍ  فإفَّ    

 .(5)اا فيكمن اإلغكاء يكمن ك 

 “.(6)[اـِ يَ فْ تِ واالسْ  رِ مْ األَ وَ  رِ بَ ي الخَ فِ  افِ عَ قَ ويَ ،] اءِ يَ شْ األَ  وِ أَ  فِ يْ ئَ يْ الش   دِ حَ إلثبات أَ  ا(مّ )إِ ( ووْ و )أَ ”قاؿ:    

 ، أك بأحد األشياء إذا كافاالحكـ بأحد الشيئيف، إذا كاف المعطكؼ كاحدن  لتعميؽ أقكؿ: أمٍ    

ـى "قى نحك: االستفياـ، فكؽ الكاحد، ك تقعاف في الخبر كاألمر ك  (7)المعطكؼ   اإمٌ  "كأ، ك"ره مٍ عى  كٍ أى  يده زى  ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] أكال[ ساقط مف: ) ط، ق(. (1)

 في ) ق (: غير. (2)

 في ) ق (: القائؿ. (3)

 أقع عمى ترجمتو. ابف ركاند، لـ (4)

 ( :البيت مف البحر  ،) نكاس  .ألبي ينسب الطكيؿ 

 المغة: ارتمت بي الحاؿ: أخرجتني.

 .                         25:31؛ كبحار األنكار 227؛  كشرح التمخيص 134عمـك الببلغة ؛ كاإليضاح في 191:3كىك مف شكاىد: المفتاح 

 الشاىد فيو: مجيء " حتى" لمتدريج، ليست لمعطؼ. 

 .452:2؛ كالمساعد 546؛ كالجنى الداني 198:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 16،15:5ؿ ؛ ك شرح المفصَّ 97،96:1ينظر: الكتاب  (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (6)

 ]المعطكؼ[ ساقط مف: ) أ، ق (. (7)
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ـى قى  ا
مٌ ك  ده يٍ زى  (1) ـى ا قى ا  ا

أك  اً دى بٍ عى  تي يٍ أى رى " ، ك"هي رى يٍ ا ظى مَّ كا ً  وسى أٍ ا رى مَّ إً "، أك "هي رى يٍ ظى  كٍ أى  وي سى أٍ رى  بٍ رً اضٍ " ك، ك"ره مٍ عى  (2)

 ".اهي خى ا أى مَّ ا ً ك  اً ا عبدى مَّ ، كا ً اهي أخى 

 )لمتخيير( (4)االستفياـر ك امع. كفي األمالسٌ  (3))لتشكيؾ(مف المتكمـ، أك   (لشؾ)ا مَّ ككقكعيا في الخبر إً 

مٌ ا درىمن " خذ إمٌ  نحك: ".كى حٍ النَّ  أكٍ  وى قٍ الفً  ـٍ مَّ تعى " ا" أك لئلباحة، نحك:ارن ينى ا دً ا كا 
المأمكر  كالفرؽ بينيما، أفَّ  (5)

تعمـ الفقو  المأمكر إذا (6)فإفَّ ، احةا، لما حصؿ االمتثاؿ، بخبلؼ اإلبجميعن  رالك أخذ الدرىـ كالدين

 .(7)إذا تعمـ أحدىما فقط ، كمابلن ثتمما، كاف كالنحك جميعن 

 في اإلباحة. (9)األمريف حدأ (8): أيفقيؿ فإفٍ    

، كعدـ الحجر عف اآلخر مأخكذ مف خارج ال منيما (11)حد األمريفأا أيضن  (10)فييا : مفيكمياقمنا   

 .(12)تأمؿٍ ف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] قاـ[ ساقط مف: ) ط، ق (. (1)

 ] قاـ[ ساقط مف: ) ط، ق (. (2)

 في ) ق (: تشكيؾ. (3)

 ]االستفياـ[: ساقط مف: ) ط( (4)

 .461:2؛ كالمساعد 532؛ كالجنى الداني 1992:4؛ كارتشاؼ الضرب 20،19:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 .في ) ق (: فالمأمكر (6)

 .199،198:2ؿ ؛ : اإليضاح في شرح المفصَّ 23،22،21:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 267:1ينظر: الكتاب  (7)

 ] أيف[ ساقط مف: ) ط (. (8)

 في ) ق (: األمكر. (9)

 ] فييا[ ساقط مف: ) أ ( (10)

 في ) ق (: األمر. (11)

مٌ إمٌ  قاؿ: في اإلباحة يجكز الجمع بيف الفعميف، كما يجكز االقتصار عمى أحدىما، نحك: خذٍ   (12) ا في التخيير فبل يجكز الجمع بينيما، ا ذلؾ، أمٌ ا ىذا كا 

 . 391ؿ المفصَّ  ينظر: ج ىندا أك أختيا،نحك: " تزكٌ 
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 .(1)﴾ىت يت جث مث ىث يث  ﴿تعالى: )الكاك(، كقكلو( بمعنى كٍ ستعمؿ )أى كقد ي

 :(2)قكؿ الشاعركفي     

 و نَّ جى مً أك  وي مى بٍ و أك ني حى مٍ ل رً رى تى               

                            .............................. 

 .(3)ونٌ : رمحو كنبمو كمجأمٍ    

 يا تقع قبؿ المعطكؼ عميوا بأنَّ الحركؼ العاطفة، محتجن  ا( مف)إمَّ  يعدٌ  لـٍ  (4)كأبك عمي ب/ -122/   

 .(5)كبدخكؿ العاطؼ عمييا

  ا(مَّ عمى )إً  ةالداخم ةالعاطف فَّ ، كا  (6)عطكؼ عميو، ىي مكطئة ال عاطفةالكاقعة قبؿ الم كالجكاب: أفَّ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .24سكرة اإلنساف، مف اآلية  (1)

 البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ينسب لحاتـ الطائي. (2)

 امى ذى خٍ الضريبة مً  بى ضٍ عى  بو طى ا شي *** كذى  وي نَّ جى أك مً  وي مى بٍ أك نى  وي حى مٍ ل ري رى تى                    كتمامو :    

السيؼ. المغة: الرمح: عكد طكيؿ في رأسو حربة. النبؿ: كاحدتو نبمة، كىي السيـ الذم يرمى بالقكس. المجف: الترس. الشطب: طرائؽ كخطكط في متف 

 القاطع.المخذـ: 

 .120:1؛ كشعراء النصرانية 121 عمـك الببلغةكىك مف شكاىد: اإليضاح في 

 و".نٌ جى و"، حيث  جاءت " أك" بمعنى "الكاك"، أم" كنبمو كمً نٌ جى الشاىد فيو:  قكلو " أك نبمو أك مً 

 .1990:4؛ كارتشاؼ الضرب 184:3ينظر: الكتاب  (3)

النحك، أخذ عف الزجاج كابف السراج كغيره، كمف تبلميذه ابف جني كعمي بف عيسى كغيره، لو مف رسي، عالـ في االحسف بف أحمد بف عبد الغفار الف (4)

؛ كمعجـ المؤلفيف 179:2؛ كاألعبلـ 407:4؛ كشذرات الذىب 496:1ق، ينظر: بغية الكعاة 377الكتب: اإليضاح، التذكرة، المقصكر كالممدكد، ت: 

535:1. 

 .441:2؛ كالمساعد 529داني ؛ كالجنى ال289ينظر: اإليضاح العضدم  (5)

 ] ال عاطفة[ ساقط مف: ) ط(. (6)
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جتماعيما ليس لغرض كاحد حتى اعدىا عمى ما قبميا، ك عطؼ ما ب(، كتامَّ إً )عمى  (امَّ تعطؼ )إً 

 .(ا( بخبلؼ )أكٍ يمزميا تقدـ )إمٌ  (اإمٌ ) فٌ )أك( ك )إٌما(، أكالفرؽ بيف االجتماع ،  (1)يستنكر

 “.ا مَ ىُ وَ حْ نَ  ـْ وأَ ”قاؿ:    

 امصمة بخبلفيفي االستفياـ، متٌ  يا ال تقع إالَّ في تعميؽ الحكـ بأحد األمريف، غير أنَّ  أقكؿ: أمٍ    

 ( المتصمة )أـٍ  :ـ، كىي أمٍ األمر كما تقدٌ بو، بؿ تقعاف فيو كفي الخبر ك  امختصاص ليا ال (2)يمافإنَّ 

 ـٍ أى  ؾى دى نٍ عً  ده يٍ زى أى : "اآلخر اليمزة، نحك (3)ىي التي تقع بعد ىمزة االستفياـ، يمييا أحد المستكييف، كيمي

 ."كره مٍ عى 

 ؾى دى نٍ عً  ـٍ أى  ؾى دى نٍ عً  ده يٍ زى أى  "نحك:كبعضيـ ال يشترط التكافؽ فيما يمي، كتقع فيو كفي الخبر منقطعة،    

نَّ ، (4)ىي شاءه أبؿ "، أم: اءه شى  أـٍ  ؿه بً ا إلىً يى إنَّ " ك، ك"رو مٍ عى  ؾى دى نٍ عً أى  ؿٍ "بى : ، أمٍ "كره مٍ عى  يت منقطعة ما سمّْ كا 

 .إليوأشرنا  ك)اليمزة( كما )بؿ(،يا بمعنى ألنَّ 

ا قبميا كما ىك مقتضي نقطع عمَّ عراض عنو، فما بعدىا مؿ كاإلاألكٌ  لئلضراب عف )بؿ(ك   

المخاطب،  دعن "زيد"عف حصكؿ  ؾ استفيمت أكالن أنَّ  )اليمزة(، بؿ( ك )يا بمعنى ضراب، كبياف أنَّ اإل

 ـٍ أى "فقمت: ، ف الحاصؿ عنده "عمرك"يكك  زت أفٍ جكٌ عند المخاطب، ك  ال حصكؿ لو ثـ ظير لؾ أفَّ 

 (5)".كره مٍ عى  ؾى دى نٍ عً أى  ؿٍ بى " معنى:  ، كعمى"كره مٍ عى  ؾى دى نٍ عً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) .  في ) ق (: يستمـز

 ] فإنيما[ ساقط مف: ) أ (. (2)

 ] يمي[ ساقط مف: ) ط، ق (. (3)

 .238:237:5كىمع اليكامع ؛ 443:2؛ كالمساعد 1978:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (4)

 .391ؿ ينظر: المفصَّ  (5)
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 ثـٌ  أ/ -123/يا إبؿ، نَّ ، فقمت عمى حسب اعتقادؾ إيا إبؿ" رأيت جثة مف بعيد، كاعتقدت إنَّ ككذا:

 شاءه  ـٍ أى  فقمت:ا، ا مرجكحن زت عدـ ككنيا شاء تجكيزن جكٌ ، ك يا ليست بإبؿ، كظننت ككنيا شاءتبيف لؾ إنٌ 

 ".ىي شاءه بؿ أ": عمى معنى

 في المشكككية، كاالحتماؿ إذا قمت: ما بعدىا كما قبميا، كما قبميا كما بعدىا بخبلؼ المتصمة فإفَّ    

االتصاؿ المفظي  أفَّ  يت متصمة، ىذا معسمّْ  فميذا، عندؾيما ، ككاف المعنى: أيُّ "كره مٍ عى  ـٍ أى  ؾى دى نٍ عً  ده يٍ زى أى "

التعبير  ، بخبلؼ المنقطعة، فإفَّ (ىما) يما عبرت عنيما بمفظؾ إذا قمت: أيُّ ألنَّ  ؛حاصؿ (1)فيوا أيضن 

 بذلؾ الكجو فييا، غير ممكف كما ال يخفي.

 األكؿ ألفَّ  ؛الدكف نعـ أك  (2)كاف الجكاب بالتعييف االسؤاؿ بالمتصمة عف التعييف، فمذ فَّ ثـ إ   

 كمقطكعة إالَّ  حصكؿ أحدىما عند المخاطب معمكـ السائؿ ألفَّ  ؛د، كالثاني خبلؼ الكاقعيّْ غير مق

 .(3)يقصد تخطئة المستفيـ أفَّ 

 .“ؿِ و  ْلَ لِ  بَ جِ ا وُ مَ ي فِ نَ لِ  و الَ  ”قاؿ:   

 "لزيد"الثابت  (5)المجيء (4))ال( لنفي ، فإفَّ "كره مٍ عى  الى  ده يٍ ي زى نً اءى جى "عف الثاني، نحك:  أقكؿ: أمٍ    

 (6).يجيءٍ  ـٍ لى  اكن عمر  فَّ عمى أى  "، كدؿَّ عمرك"عف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ، ق (: فييا. (1)

 .بالتعٌيففي ) أ (:  (2)

 .243،242:5؛ كىمع اليكامع 18،17،16:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 في ) ق (: نفي. (4)

 في ) ط (: لممجيء (5)

يجاب؛ ينظر: شرح المفصَّ  (6) ؛ 1997،1996:4؛ كارتشاؼ الضرب 26،25:5ؿ  ينظر: فإف " ال " ال يعطؼ بيا بعد أمر، كدعاء، كتحضيض، كا 

 .373؛ كفتح الباب 261،260:5كىمع اليكامع 



516 
 

 .“ابً وجَ مُ  وْ أَ  افَ ا كَ يً فِ نْ مَ  ؿِ و  األَ  فِ عَ  ابِ رَ لإلضْ  ؿْ وبَ  ”قاؿ:

يجابو، في ككنو مضر تكين عف األكؿ، مس (1)لئلضراب أقكؿ: أم    ، ثـ اإلضراب (3)عنو (2)ابن ا نفيو كا 

 "كره مٍ عى  ؿٍ بى  ده يٍ ي زى نً اءى جى " إذا قيؿ: األكؿ في حكـ المسككت عنو، حتى  رأم الجميكر، جعؿعمى 

ال يعمـ بيذا الكبلـ مجيئو، كال عدـ  في حكـ المسككت عنو، ،"ده يٍ زى كى  كره مٍ ي عى نً اءى جى  ؿٍ بى "ككاف معناه: 

 .(4)مجيئو. 

في حكـ " ره كٍ بى كى  ،ده الً ي خى نً اءى ا جى مى  ؿٍ بى "، كاف معناه: "ده الً خى  ؿٍ بى  ره كٍ ي بى نً اءى ا جى مى ": ككذا إذا قيؿ   

 مجيئو. يذا الكبلـ مجيئو، كال عدـال يعمـ ب المسككت عنو

ثبات ضدٌ صرؼ حكـ األكؿ عنو إلى الثاني، ك  رأم المبرد،كعمى     : لو، أمٍ  حكـ ب/ -123/ ا 

 (5)نياءى جى  ؿٍ بى "ككاف معناه عمى رأيو، ، "كره مٍ عى  ؿٍ بى  ده يٍ ي زى نً اءى جى : "األكؿ لؤلكؿ، حتى إذا قيؿ حكـ ضدّْ 

 (7)."ده يٍ زى  (6)نياءى ا جى كمى  كره مٍ عى 

ذا قيؿ:     ذا أريد "ره كٍ بى  (8)اءى جى ك  ده الً خى  نياءى ا جى مى " ، كاف معناه: "ده الً خى  ؿٍ بى  ره كٍ ي بى نً اءى ا جى مى "كا    (9)بؿ"، كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: لئلعراض. (1)

 في ) أ (: مضركبا (2)

 في ىامش ) ق (: أم معرضا عنو. (3)

 .255:5ع ؛ كىمع اليكام34:3أكضح المسالؾ  ينظر: (4)

 في ) أ، ق (: جاء. (5)

 في ) أ، ق(: جاء. (6)

 .150:1ينظر: المقتضب  كأجاز مع ذلؾ أف تككف "بؿ"، ناقمة حكـ النيي كالنفي لما بعدىا، كىك مخالؼ لكبلـ العرب،  (7)

 في ) أ، ق (: جاء. (8)

 ] بؿ[ ساقط مف: ) أ (. (9)
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ي طً عٍ يي  ده يٍ زى "بحسب المفظ، كمنو ما يستعمؿ في مقاـ الترقي، نحك:  إال ، فبل إضراب"ده الً خى  (1)اءى جى 

 .(2)فظبحسب المٌ  ، ليس اإلضراب فيو إالَّ "اارن ينى دً  ؿٍ ا بى من ىى رٍ دً 

 .“اؾِ رَ دْ تِ ّلسْ لِ  فْ كِ لَ وَ  ”قاؿ:   

تكسطيا بيف المتغايريف،  يجب (3)يذا(، فمـ، نشأ مف كبلـ سابؽ عمى )لكفأقكؿ: كىك رفع تكى   

كىـ مف اإليجاب رفع التَّ  ألفَّ  ؛بحسب المفظ أك لـ يكجد سكاء كجد ىناؾ تغاير ،عنىا مأك إثباتن  انفين 

 .(4)كىـ مف السمب إيجابسمب، كرفع التَّ 

 .“(ؿْ )بَ  ةُ يرَ ظِ نَ  ؿِ مَ الجُ  ؼِ طْ ي عَ ىي فِ وَ  ”قاؿ:   

يجيء" ك"  لـ ركمٍ عى  فٍ كً لى  ده يٍ ي زى نً اءى جى " ]ا، نحك:اإليجاب جميعن في مجيئيا بعد النفي ك  أمٍ أقكؿ:    

 كر مٍ عى  فٍ كً د لى يٍ ي زى نً قى ارى فى ك"" (6)ابغى " جاء زيد لكف عمرك  (5)ما جاءني زيد لكف عمرك قد جاء" ك[

االستدراؾ مع زيادة  )بؿ( فييا معنى ، فإفَّ (7)سابؽالكبلـ الكىـ الناشئ عف ، كفي رفع التٌ "ره اضً حى 

 .(8)يا لمجرد االستدراؾ( فإنَّ كفٍ )لاإلضراب، بخبلؼ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ، ق (: جاءني. (1)

 .1996،1995:4؛ كارتشاؼ الضرب 27،26:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 في ) أ، ق(: لذا. (3)

ا جممة، كأما " لكف" فعاطفة خبلفا ليكنس، كتعطؼ بشركط: إفراد معطكفيا، كأف تسبؽ بنفي أك نيي، كأف ال تقترف بالكاك، كىي حرؼ ابتداء إف تمتي (4)

بغير كاك، كىك ظاىر كبلـ  أك تمت كاكا، أك سبقت بإيجاب. كقاؿ ابف أبي الربيع: يظير لي أنيا عاطفة كقعت بعدىا جممة، أك مفردا إذا كانت

 .34:3؛ كأكضح المسالؾ 349،348:1؛ البسيط 91:90:1سيبكيو. ينظر: الكتاب 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ (. (5)

 في ) أ (: غائب (6)

 في ) أ، ق(: السابؽ. (7)

 .260:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ   (8)
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 .“(الَ ) ةُ يضَ قِ نَ  اتِ دَ رَ فْ المُ  ؼِ طْ ي عَ فِ وَ  ”قاؿ:

خاصة، كاالستدراؾ بعد  يا إذا عطؼ بيا مفرد عمى مفرد كانت لبلستدراؾ بعد النفي ألنٌ : أقكؿ   

لمثاني ما نفي عف األكؿ فيي  (1))لكف( كجبفت ،"كره مٍ عى  فٍ كً لى  يده ي زى نً اءى ا جى مى "، نحك: النفي إيجاب

 .(3)يا تنفي عف الثاني ما كجب لؤلكؿال ألنَّ  ؛(2)نقيضة

                                 ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مف: ) أ، ط (. ] لكف[ ساقط (1)

 في ) أ (: نقيضتو. (2)

 .30،29:28:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)
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 ]ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 ٙ[ف  انُ

 .“(1)، نحو: ما يفعؿ، وما أفعؿ[ايَ نْ مِ  ريبُ ي القَ اضِ المَ وَ ] اؿِ ي الحَ فِ نَ لِ  ا()مَ  يِ فْ الن   وؼُ رُ حُ  ”قاؿ:   

 (2)زماففة نكع مساىمة، كلنفي الفعؿ في الفعؿ في زماف الحاؿ، ففي اإلضا لنفي : أمٍ  أقكؿ   

 .(إلى)بمعنى  ( فٍ مً   الماضي القريب إلى الحاؿ، فػػ)

 (3)فظ، كفي الحقيقة صفة الفعؿ المنفي في الماضي.المٌ  الماضي بحسبً  صفةي  : القريب كقكلو   

فكذا  أ/ -124/، مف الحاؿ ( لمتقريبدٍ )قى  يعني أفَّ  "ؿى عى فى  دٍ " نفي " قى ؿى عى فى  امى " قاؿ سيبكيو:   

 (4)نفييا.

 .“اؿِ الحَ  يِ فْ ي نَ فِ  ايَ تَ يرَ ظِ نَ  فْ وا ِ  ”قاؿ:   

 ماعلعدـ السٌ  ؛)ليس(ا عمؿ عماليصرؼ المعنكم فقط، كال يجكز إالتٌ  )ما( فينظيرة  أمٍ  أقكؿ:   

خؿ تد ،)ليس(عمؿال تعمؿ  ياألنَّ ك غة ال مدخؿ لمقياس فييا؛ بمجرد القياس، كالمٌ  (5)كأجازه المبرد

 د القبيميف ىك العمؿ كال عمؿ، بأح (6)ختصاصلبل المقتضي ألفَّ  ؛سميةالجممتيف الفعمية كاال عمى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(.  (1)

 في ) ق (: الزماف. (2)

دخمت عمى الجممة االسمية، ففيا لغتاف: إحداىما: رفع االسـ، كنصب الخبر، كىي لغة أىؿ الحجاز، كالمغة األخرل برفع االسميف " ما " النافية إذ  (3)

؛ كالجنى 42:2؛ معاني القرآف لمفراء 57:1عمى االبتداء كالخبر، كذكر سيبكيو أنيا لغة تميـ، كذكر الفراء كالكسائي أنيا لغة نجد، ينظر: الكتاب 

 .1197:3؛ كارتشاؼ الضرب 324ي الدان

 . 221:4ينظر: الكتاب   (4)

 .361:2ينظر: المقتضب  (5)

 في ) أ (: مقتضى االختصاص. (6)
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 .(2)اختصاصالقبيمتيف ىك العمؿ كال عمؿ فبل  (1)في إحدل

 .“ؿِ بَ قْ تَ سْ ي المُ فِ نَ لِ  والَ  ”قاؿ:   

 أفٍ  : بشرط التكرير، أمٍ نفي الماضي بشرط ، أك ل(ايفعؿ غدن )أك  (سيفعؿ)لنفي  أمٍ  أقكؿ:   

ا مٌ أافي فظاىر، ك النٌ  (6)را تكر مٌ أ ،(5)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿، كقكلو تعالى: (4)افي كالمنفيالنٌ  (3)ريتكرٌ 

و يجكز المنفي، مع أنَّ يراد بالتكرير تعدد النافي ك  :(8)يقاؿ أفٍ  إال المنفي فغير ظاىر، الٌميَـّ  (7)رر تك

  :(10)كقكليو كررمنفي مف طريؽ االلتزاـ، كقد ال يكيؤخذ تعدد الافي فقط، النٌ  (9)ركرير تكر يراد بالتٌ  أفٍ 

              .............................. 

 وٍ مى عى فى ال  ئو يّْ سى  رو مٍ أى  فأمُّ                                    

 ." اي  اؾى عى رى "ال ى ، كلنفي الدعاء، نحك: "ال تفعؿٍ " يسمى )النيي(، نحك: كلنفي األمر ك    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: بإحدل (1)

 .209 ؛ كالجنى الداني122:4، 152:3ينظر: الكتاب  (2)

 في ) ط (: يكرر. (3)

 .392ؿ ؛ كالمفصَّ 117:3ينظر: الكتاب  (4)

 .30سكرة القيامة، اآلية  (5)

 في ) أ (: تكرير. (6)

 في ) أ (: تكرير. (7)

 ] يقاؿ[ ساقط مف: ) أ، ق(. (8)

 كفي ) أ (: تكرير. ق (. ر[ ساقط مف: ) ] تكر  (9)

 البيت مف بحر: )الرجز(، ينسب لشياب بف العيؼ. (10)

  وٍ مى عى ال فى  ئو يّْ سى  رو مٍ أى  فأمُّ ***   وٍ لى  دى يٍ  عى الى  وً اتً ارى ي جى فً  افى كتمامو:            ككى       

 المعنى: أم لـ يترؾ فعبل سيئا إال فعمو.

 =      ؛259:1؛ كمغني المبيب 297؛ كلساف العرب، مادة: ) ز. ف . أ(؛ كالجنى الداني270:1ؿ ؛ كشرح المفصَّ 392ؿ كىك مف شكاىد: المفصَّ 
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إذا كاف قبؿ النفي دعاء لو، ككاف نفيو دعاء عميو كالمثاؿ المذككر، ك إذا كاف  عاءالدٌ  عمـ أفَّ ا

 (1)".اؾى دى يى  مَّتٍ شى  الى "، نحك: دعاء عميو، كاف نفيو دعاء لو

ـ  ي العَ فِ نَ لِ  الَ و  ”قاؿ:  في الدار،  في الدار، وال امرأة، ولغير العاـ، نحو: ال رجؿٌ  ] نحو: ال رجؿَ  ا
 .“(2)و[فييا وال عمرٌ  ، وال زيدٌ وال امرأةٌ 

 كالى  ارً ي الدَّ فً  ؿى جي  رى الى "لنفي الحكـ عف الجنس، عمى سبيؿ العمـك كاالستغراؽ، نحك:  أقكؿ: أمٍ 

ا إلى آخرىما في الدَّ  فٍ ال كجكد ليذيف الجنسيف مً  :، أمٍ "ةه أى رى امٍ  ًلًيمى لنفي  : أمٍ كلنفي غير العاْـّ  .ارً أىكَّ

ليس فييا فرد  :، أمٍ ةه أى رى  امٍ ييا كالى فً  ؿه جي  رى االستغراؽ، نحك: الى العمكـ ك عف فرد مف األفراد بدكف الحكـ 

يجكز،  الب/ -124/كليذا  اييا فرداف فصاعدن يككف ف أفٍ حد مف أفراد ىذيف الجنسيف، كيجكز كا

 ؿٍ بى  ارً ي الدَّ فً  ؿى جي رى  الى "، إذا ال يجكز، "ارً ي الدٌ فً  ؿى جي  رى الى "، بخبلؼ، "فً بلى جي رى  ؿٍ ا بى ييى فً  ؿه جي  رى الى "

."فً بلى جي رى 
(3) 

 في االستغراؽ (4)امستقيـ، لككنو نصن قاؿ ابف الحاجب في إيضاحو: تمثيؿ ىذا لغير العاـ غير    

 ارً ي الدٌ فً  ؿه جي ا عامان، في قكلؾ: ال رى ؼ ينفي بيا نفين المصن ، كالظاىر أفَّ "ارً الدَّ  فيً  ؿى جي رى  الى "مثؿ: 

 . (6)اؿ مختمطن فنق ك،ره مٍ  عى كالى  (5)ارً ي الدَّ فً  ده يٍ زى  : الى قكلؾكغير عاـ، في ، ةه أى رى امٍ  كالى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .97:10كخزانة األدب = 

 بالشعر. الشاىد فيو: أف مجيء " ال " لنفي الماضي خاٌص 

 .298،297الجنى الداني ؛ ك 33:5ؿ شرح المفصَّ  ينظر: (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (2)

 .476،475:1ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (3)

 في ) أ (: نفيا. (4)

 [ ساقط مف: ) ط (.ارً ي الدَّ ]فً  (5)

 .206:2ؿ في شرح المفصٌ ينظر: اإليضاح  (6)
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ـى  في االستغراؽ كالعمكـ ممنكعة، (2)وٌيتنصٌ  ألفَّ  ؛(1)كفيو نظر يساؽ ىذا الكبلـ لنفي  ال يجكز أفٍ  ل

 .؟(3)راؽإلى العمكـ كاالستغفرد مف األفراد، بدكف القصد 

لنفي ؽ يسا ة، فيجكز أفٍ الفرديٌ ة ك الجنسيٌ  (4)معنى ينطكم عمى "رجؿ"مثؿ  بياف ذلؾ، أفَّ    

النقؿ  (7)مع ككف لنفي غير العاْـّ  (6)ة كيككفيساؽ لنفي الفرديَّ  كأفٍ  ،العاْـّ كيككف لنفي  (5)ةالجنسيَّ 

 عمى خبلؼ التصنيؼ في غاية االستبعاد.ك ا، مختمطن 

 .“ياضِ ى المَ لَ إِ  اهُ نَ عْ مَ  بُ مْ قَ وَ  عِ ارِ ضَ ي المُ فِ نَ ا لِ م  ولَ  ـْ لَ وَ  ”قاؿ:   

 اضي كنفيو.المضارع إلى الملقمب معنى ك  أقكؿ: أمٍ    

 “ارظَ تِ انْ وَ  عقّ وَ ا( تَ م  ي )لَ فِ وَ ”قولو:    

 المنفي بيا فعؿ أمٍ  .“ا( تكقع كانتظارمَّ كفي )لى ”اؿ: ق؟ ف(9)فرؽ بينيما (8)و قيؿ: ىؿ مفكأنَّ أقكؿ:  

 .10تكمـيتكقع كقكعو، كيترقب إلى حيف ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ىامش ) ق(: أم في كبلـ ابف الحاجب أم في المثاؿ بالرفع. (1)

 تو. يٌ في ) أ (: النصٌ  (2)

 في ) أ، ق(: االستغراؽ. (3)

 ] معنى[ ساقط مف: ) أ (. (4)

 في ) ط (: الجنس. (5)

 ساقط مف: ) ط (. ة كيككف[]لنفي الفرديَّ  (6)

 ق (: أف.ط، في )  (7)

 ] مف[ ساقط مف: ) ط (. (8)

 في ) ط (: فييما. (9)

 في ) أ (: المتكمـ. (10)
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ا ا كمترقبن متكقعن ، كرككبو  (2)تكمـا إلى حيف ال، كاف عدـ رككبو مستمرن "(1)زيد بٍ كى رٍ ا يى لمٌ " فإذا قيؿ: 

ي، كيقع الرككب قبؿ زماف ال يستمر النف و يجكز أفٍ ، فإنَّ "  (3)زيد بٍ كى رٍ يى  ـٍ لى " بخبلؼ ىذا الحيف  إلى

 (5)."ؿى عى فى  دٍ قى " نفي  "ؿٍ عى فٍ ا يى لمٌ " ، ك"ؿى عى فى " نفي  "ؿٍ عى فٍ يى  ـٍ لى " ٌف ىذا ىك المراد بقكليـ: إ (4)التكمـ

دـ، ا ينفعو النٌ مَّ : كلى ، أمٍ "امَّ كلى  ده يٍ زى  ـى دً نى  "ا(، نحك:مَّ يسكت عمى )لى  يجكز أفٍ  (6)وأنَّ كفرؽ آخر، ىك    

ت مَّ (، ضي ـٍ ا( )لى مَّ )لى أصؿ  كذلؾ ألفَّ  ؛(7)"دً قى  فٍ أكى  : "(، فيدٍ )قى سكت عمى ت أ/ -125/ يجكز أفٍ كما 

 كليككف كالعكض عف الفعؿ إذا حذؼ، بخبلؼ )لـ( االنتظار،ليزداد بيا معنى التكقع ك  )ما( إلييا

 :(8)كقكلوفي الشعر،  يجكز السككت عمييا، إالَّ يا ال فإنَّ 

                ............................. 

  ـٍ لى  فٍ كا   تى مٍ صى كى  إفٍ  بى ازً األعى  ـى كٍ يى                               

ف لـ تصؿأمٍ      .(9): كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] زيد[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 في ) أ (: المتكمـ. (2)

 ] زيد[ ساقط مف: ) أ (. (3)

 (: المتكمـ.في ) أ  (4)

يما يصرفاف لفظ الماضي إلى المضارع )لـ كلما( ، ىي مركبة مف )لـ (، ك) ما ( عند األكثريف، كبسيطة عند بعض النحاة، كمذىب سيبكيو: أنٌ  (5)

؛ 220:4اب دكف معناه، كمذىب المبرد: أنيما يصرفاف معنى المضارع إلى الماضي دكف لفظو، ك تنفرد )لـ(، بمصاحبة أدكات الشرط، ينظر: الكت

 . 1859:4؛ كارتشاؼ الضرب 128:2؛ كالمساعد 46:1كالمقتضب 

 ] أنو[ ساقط مف: ) ط (. (6)

  ا ككىأىٍف قىدً نى الً لٌما تىزىٍؿ ًبًرحى ا *** نى ابى كى رً  فَّ أى  رى يٍ ؿ غى الترحُّ  دى كمنو قكؿ النابغة الذبياني :                  أفً  (7)

 .409سبؽ تخريجو  (8)

 .313:312:4كىمع اليكامع  ؛36،35:5ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (9)
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 .“ؿِ بَ قْ تَ سْ ي المُ فِ ي نَ فِ  الَ  ةُ يرَ ظِ نَ  فْ لَ وَ  ”قاؿ:

صب، إذ ال تأكيد في النَّ يا ليست بنظيرة ليا في التأكيد ك ألنَّ  ؛في المستقبؿد بقكلو في نقيٌ أقكؿ:    

 عمؿ ليا. )ال( كال

 .“يدِ كِ أْ التَ  ىمَ عَ  فْ كِ لَ وَ ”قولو:    

لعدـ  و مكىـفإنَّ  في نفي المستقبؿ  )ال(كىـ الناشئ مف قكلو: نظيرة متٌ أقكؿ: استدراؾ كرفع ل   

إذا ف ا" دن غى  حى رى بٍ أى  الى  "، قمت:، فإذا أردت نفي المستقبؿ بدكف التأكيد(1)الحكـ الفرؽ بينيما في ىذا

 المستقبؿ عمى التأبيدكقيؿ لنفي ، "يانً كى مى  ـى كٍ اليى  حى رى بٍ أى  فٍ لى  "، قمت:مع التأكيد ك التشديد اأردت نفيي

ڃ ڃ چ  ﴿قكلو تعالى: كعدـ القبكؿ بالرؤية يـك القيامة بناء عمى ىذا، كيبطمو التحديد في 

 .(2)﴾چ چ چ ڇ

 فٍ ا لى دن يٍ زن " جكاز: ، كل"ده يٍ زى  كـى قي يى  فٍ أى  الى " عدـ جكاز: فت، كزٌيؼ لفخفّْ   (3)"فٍ  أىالى أصميا " قاؿ الخميؿ:   

 .عؼاألصؿ في الحركؼ ىك اإلفراد، كالعدكؿ إلى التركيب ببل ضركرة ضركرم الضّْ  كبأفَّ  "بى رً ضٍ أى 

عدـ  األصؿ في الحركؼ ، بأفَّ  اكرٌد ىذا أيضن ،  قاؿ الفراء: نكنيا مبدلة مف األلؼ )ال(ك    

بمعيكد في  ، ليسبى رً ضٍ أى  دان الى يٍ زى ك ، بتقديـ المفعكؿ، بى رً ضٍ أى  فٍ دان لى يٍ زى : اإلبداؿ، كال داعي لو، كبجكاز

  .(4)كبلميـ

        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 38،37:5ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (1)

 .80اآلية سكرة يكسؼ، مف  (2)

 .8:2؛ كالمقتضب 5:3ينظر: الكتاب  (3)

 .306؛ فتح الباب 272،271؛ كالجنى الداني 383،382:3كىذا ما حكاه ابف كيساف عف الفراء، ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (4)
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 .(1)عمى القياس سالـ عف كجكه التزييؼ، جارو ك  كقاؿ سيبكيو: كىك حرؼ برأسو، كىذا صحيح

                            ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .5:3ينظر: الكتاب  (1)
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 ] ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 انر
 
 [ّٛ  ث  ُ

 .“ا: ىَ  يوِ بِ نْ الت   وؼُ رُ حُ ”قاؿ: 

خبلء: (1)أقكؿ     يعف الشكاغؿ، ليصغ ب/ -125/ذىنو  فائدتيا إيقاظ المخاطب عف الغفمة، كا 

 .(2)عندهكبلـ المتكمـ، كال يفٌكت مقصكده  إلى

  .“رِ ائِ مَ الض  وَ  ةِ ارَ شَ اإلِ  اءِ مَ سْ ى أَ مَ ا عَ يَ ولِ خُ دُ  رُ ثَ كْ أَ وَ ”قاؿ:    

فرادىا بالذكر عف أختييا، كال جية لتمؾ الكثرة غير االستقراء بب إلالسَّ  (3)ىك ىذا أقكؿ:      

 : (6)قاؿ النابغة، (5) ا بالبابً رن مٍ عى  ا إفَّ ىى " نحك: ا، مغيرى (4)عمى كالتتبع، كقد تدخؿ

  تٍ عى فى نى  كفٍ لـ ت فٍ إً  ةه رى ذٍ عً  تا فَّ إً  اىى        

 (7)دً مى ي البى فً  يا قد تاهى بى صاحً  إفٌ فى                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] أقكؿ[ ساقط مف: ) ق (.  (1)

 في ) ق (: عف المخاطب. (2)

 ] ىك[ ساقط مف: ) أ (. (3)

 ] عمى[ ساقط مف: ) أ (. (4)

 .211:2؛ كاإليضاح في شرح المفصؿ 46،45:5؛ كشرح المفصؿ 355،354،353:2ينظر: الكتاب  (5)

تو في سكؽ عكاظ كيعرضكف أشعارىـ الطبقة األكلى، ككاف الشعراء يقصدكف قبٌ  ، شاعر جاىمي مفىك زياد بف معاكية بف ضباب الذبياني المضرمٌ  (6)

 .54:3األعبلـ ؛ ك 156:1كالشعراء ؛ كالشعر 31: طبقات الشعراء قبؿ اليجرة، ينظر 18عميو، لو ديكاف مطبكع، ت: 

 .17بغة الذبياني، مذككر في ديكانو البيت مف البحر: ) البسيط(، كىك لمنا (7)

 .العذر. تاه: ضؿَّ  ذرة:المغة: العً 

؛ كشرح األشمكني 367:4؛ كىمع اليكامع 349؛ كلساف العرب، مادة: ) ع . ذ . ر(؛ كالجنى الداني 40:5ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصَّ 

 .  195،194:11؛ كخزانة األدب 772:3

 الشاىد فيو: مجيء " ىا " لمتنبيو.
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 .“اَل ا وأَ مَ وأَ ”قاؿ: 

 ـى أى " :(1)ىجرس بف كميب ميـ، يستخفكف فيو تارة بحذؼ ألفو، كقكؿكبلا( في مى كلكثرة )أى  أقكؿ:   

 ".أبيو كىك ينظر إليو قاتؿى  الرجؿي  ال يدعي  ، كفرسي كأذنيو،يومى صٍ ي كنى حً مٍ كرً  ويٍ رَّ كسيفي ك زً 

مف  (2)، ك األخرجو أخرج منياألنَّ  ؛الياء أخؼ مف اليمزة كأخرل بإبداؿ الياء عف ىمزتو، فإفَّ    

العيف  ألفَّ  ؛االعيف عنيا أيضن  (3)، كبإبداؿ"كا ـى ىى " ، ك"ا كامَّ ىى "  نحك:، ؽ أخؼُّ الحركؼ الحمٍ 

 (4)."كا ـى "عى  ، ك"ا كامَّ عى "نحك: ا، أخرج مني

                              *****    

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ا شبٌ ه الذم قتؿ أباه ، كأمو حبمى بو، فممٌ اس بف مرٌ جميمة أخت جسٌ و ىجرس بف كميب بف ربيعة التغمبي الكائمي، فارس جاىمي، كيركل لو شعر، أمٌ  (1)

 .77:8؛ كاألعبلـ 396طعف خالو جساسا فقتمو، ينظر: المفصؿ:  قاؿ ىذا القكؿ، ثـٌ 

 .أ (: الخركجفي )  (2)

 في ) ق ( : إبداؿ. (3)

 .47،46:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)
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 ] ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 انُ
 
 [اء  ذ

 .“ا يَ ا وىَ يَ ا وأَ يَ  اءِ دَ الن   وؼُ رُ حُ  ”قاؿ: 

ا، ىذا ىك األصؿ ا أك تقديرن ( لفظن دعك)أئب مناب طمب إقباؿ الشيء بحرؼ نا داءأقكؿ: النّْ    

 .(2)يساؽ ألغراض أخرل ال يسع ذكرىا المقاـ (1)قدك 

 .“يدِ عِ بَ مْ لِ  ”قاؿ: 

ر في السّْ ا، كاألصـ كالنائـ كالساىي، ك حكمن بعيد المسافة، أك لنداء البعيد حقيقة، ك أمٍ  أقكؿ:   

البعيد  نداءك  )اليمزة( ك)أم(،فييا زيادة صكت ليست في  اختصاص ىؤالء بنداء البعيد، ىك أفَّ 

 .(3)يحتاج إلييا

 .“اليمزة لمقريبو  أيْ  و”قاؿ:    

بالباؿ  أك حكما، كبعيد المسافة المحضكر فة، أم النداء القريب حقيقة، كقريب المسا: أقكؿ   
  :(4)كقكلو، دائما

 كا ني قَّ يى تى  اؾً رى األى  افً مى عٍ ني   افى كَّ سي أى            

 افي كَّ سي  يى بً مٍ قى  عً بٍ ي رى فً  ـي كي نَّ أى بً                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] قد[ ساقط مف: ) أ، ق(. (1)

عاء بحركؼ مخصكصة، كمذىب الجميكر أنيا حركؼ، كذىب بعض النحاة إلى أنيا أسماء أفعاؿ عاء، كاصطبلحا الدُّ قاؿ أبكحياف النداء لغة الدُّ  (2)

 .2179:4تتحمؿ ضميرا مستكنا فييا، كأعميا استعماال ) يا( ينادل بيا القريب كالبعيد،  ينظر: ارتشاؼ الضرب 

 .282:2؛ كالمساعد 232؛ كالجنى الداني 258:4ينظر: المقتضب  (3)

 645:2ألبف حيكس، مذككر في ديكانو لطكيؿ(، كىك البيت مف البحر: ) ا (4)

 المغة: نعماف األراؾ: كاد بيف مكة كالطائؼ.

 =                                                    .24:7؛ كنفح الطيب 372: 2األعياف ، كفيات 2165:5: معجـ األدباء كىك مف شكاىد
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كىـ أ/  -126/ )باليمزة(في قمبو، فناداىـ  (2)يـكأنَّ ، صاركا (1)بقمبو ىؤالء السكاف لما داـ حضكر

ذا نكدم القريب بغيرىما  فكليتفطَّ  عمى إقباؿ المنادل لحرص المنادم (3)فبذلؾ ؛بمراحؿ عنو، كا 

 .(4)يناديو لو ألمرو 

اف القبكؿ، ظمنو لنفسو، كاستبعاد لدعائو عف م (5)أم كسر ىضـ، "بَّ ا رى يى " كقكؿ الداعي:    

ضرع، كالتَّ ( 7)رغبة في االستجابة بالجؤ ر مليار ، ك إظ(6)التفريط في جنب ا تعالى إلفراطو في

  ؟(8)االستجابة، كيؼ كىك أقرب إليو مف حبؿ الكريدبالنسبة إلى اإلحساف ك  د ليس إالَّ البيعٍ  يعني أفَّ 

 )اليمزة(ك )أم(ك، )ىٌيا( لمبعيدك ك )أيا(الحركؼ  أعـٌ  )الياء( عمى أفَّ  (10)بعضيـ فَّ إ(9)ىذا ك   

 *(11)."بٌ ا رى يى ىى " ك "،بٌ ا رى يى أى يحتاج إليو في:" نعـ ،" بٌ ا رى يى ": فحينئذ ال حاجة إلى التكجيو في لمقريب

 “(و )وا بػػػػ)يا( أَ  وِ يْ مَ عَ  عجّ فَ تَ المُ  وَ ىُ وَ  وبِ دُ نْ ممَ لِ ا و وَ ”قاؿ:    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ؿ البعيد منزلة القريب؛ كذلؾ لشدة استحضاره في ذىف المتكمـ.فنزٌ  = الشاىد فيو: " أسكاف"، حيث نادل الشاعر باستخداـ أداة النداء " اليمزة "،

 ] بقمبو[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 يـ.في ) ق (: ألنٌ  (2)

 مذلؾ.فق (: ط،في )  (3)

 .230،229:2ذكر سيبكيو ركاية عف العرب أف " اليمزة " لمقريب كما سكاىا لمبعيد، ينظر: الكتاب  (4)

 ] أم الكسر[ ساقط مف: ) أ، ق(. (5)

 ساقط مف: ) ق (.] تعالى[  (6)

 ا، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ج . أ . ر(.كىك رفع الصكت بالدعاء تضرعن  (7)

 .278:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 53،52:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (8)

  في ) أ، ق (: عمى أف. (9)

 . 175:1ب : المقرٌ كمنيـ ابف عصفكر، ينظر (10)

 ساقط ف: ) ط(. [بٌ ا رى يى ىى ]  (11)

   2180،2179:4ينظر: ارتشاؼ الضرب. 
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 .(1)ة، في بحث حركؼ النداءدبؼ النٌ ؿ: لـ ذكر حر أقك 

بيف مف  المنادل مخصكص أفَّ  (3)، فكما(2)احكمن  في إفادة االختصاص بيا لو مناسبة قمنا: ألفَّ    

مخصكص مف بيف قكمو بالندبة، فمذا يذكركف المندكب في بحث  قكمو بالنداء، كذلؾ المندكب

 .(4)المنادل

                                    ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ف شئت لمتمحؽ  المندكب مدعكّّ  قاؿ سيبكيو: اعمـ أفٌ  (1) كلكنو متفجع عميو، فإف شئت ألحقت في آخر االسـ ألؼ؛ ألف الندبة كأنيـ يتميزكف فييا، كا 

 .220:2نظر: الكتاب كما تمحؽ في النداء، ي

 (. ، ط] حكما[ ساقط مف: ) أ (2)

 ] فكما[ ساقط مف: ) ق (. (3)

 .535:2؛ كالمساعد 2216،2215:5؛ كارتشاؼ الضرب 310،309:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 275:4ينظر: المقتضب  (4)
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 ]ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 انر

 
 [ٚق  ذ  ص

 .“(1)] لتصديؽ الكّلـ المثبت والمنفي في الخبر واالستفياـ[ـْ عَ : نَ يؽِ دِ صْ الت   وؼُ رُ حُ ”قاؿ:  

 : لتقريرىما عمى حاليماستفياـ، أمٍ لتصديؽ الكبلـ المثبت كالمنفي في الخبر كاال أقكؿ: أمٍ    

ـى : "قى لمف قاؿ :كقكلؾ ده يٍ زى  ـٍ قي يى  ـٍ لى " كأ، "ده يٍ زى  ا
ـى قى أى " كأ، " (2) : أمٍ ." ـٍ عى نى " ، " (3)ده يٍ زى  ـٍ قي يى  ـٍ لى " أى ، أك "؟ده يٍ زى  ا

 .(4)لتكما سأ كالحاؿ األمر كما أخبرت إفَّ 

 رضي  – (8)، كابف مسعكد(7)طاب، كقرأ عمر بف الخ(6)"ـٍ ًنعى " تقكؿ: تكسر عينيا، ك  (5)ككنانة   
 *.(5)﴾ھ ھ﴿: (10)قكلو تعالى ،-(9)عنيماا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (1)

 ] زيد[ ساقط مف: )أ، ق(. (2)

 ف: )أ، ق(.] زيد[ ساقط م (3)

 .2369:5ينظر: ارتشاؼ الضرب  (4)

ىي قبيمة عظيمة مف العدنانية، كىـ بنك كنانة بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف، كانت ديارىـ بجبيات مكة  (5)

عبد مناة بف كنانة، ينظر: معجـ قبائؿ  كينقسمكف إلى بطكف عدة، منيا: قريش، عبد مناة بف كنانة، بنك مالؾ بف كنانة، بنك الميث ابف بكر بف

 .996:3العرب 

 [ ساقط مف: ) ط (.ـٍ كتقكؿ:  ًنعى ] (6)

صمى ا  -اإلسبلـ بإسبلمو، كشيد كؿ مشيد شيده رسكؿ ا عبد العزم بف رباح، صحابي كأحد المبشريف بالجنة، كقد عزٌ عمر بف نفيؿ بف  (7)

 .45:5؛ كاألعبلـ 177:1؛ كشذرات الذىب 511:2األصحاب االستيعاب في أسماء ق، ينظر: 23كبكيع يـك مات أبي بكر، ت:  –عميو كسمـ 

ا كالحديبة، كىاجر اليجرتيف األكلى إلى عبد ا بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب، قارم، أحد القراء األربعة، كأحد العشرة المبشريف بالجنة، شيد بدرن  (8)

؛كشذرات 408:1؛ كغاية النياية 360:2: االستيعاب في أسماء األصحاب ق ينظر32كالثانية إلى المدينة المنكرة ، كصمى القبمتيف، ت: الحبشة، 

 .137:4؛ كاألعبلـ 195:1الذىب 

 ] رضي ا عنيما[ ساقط مف: ) ط (. (9)

 ] قكلو تعالى[ ساقط مف: ) ط (. (10)

 .113سكرة األعراؼ، مف اآلية  (11)

  :389:2القراءات القرآنية معجـ ينظر. 
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ـٍ "  (1)كعف نضر بف شميؿ  بالحاء، لغة ناس مف العرب. " نىحى

 .“اامً يَ فْ تِ اسْ  وْ أَ  ارً بَ ي خَ فِ نْ المَ بِ  ص  تَ خْ تَ  ىمَ بَ وَ ”قاؿ:    

 ا لممثبت.نفي عمى سبيؿ اإليجاب، كال يقع تصديقن ما لمتقع تصديقن  أمٍ أقكؿ:    

 ".قد قاـ ىبم" : كاف المعنى ،"بمى"، "؟ده يٍ زى  ـٍ قي يى  ـٍ لى أى  "أك، "ده يٍ زى  ـٍ قي يى  ـٍ لى " قاؿ:  قيؿ لمفٍ  (2)فإذا   

ألست بربكـ مف األركاح الظاىرة عمى ظير  في جكاب :" ،ى"مى "بى قائؿ:  ب/ -126/ (3)كليذا قاؿ   

 ما يستكجبو"، عمى انى بي رى  تى نٍ ى أى مى بى " و في قكة، ألنَّ  ؛"مؤمف -(4)السبلـ ماعميي –جبرائيؿ دـ، بمسح آ

 ـ.القانكف المتقدّْ 

لما سبقيا عمى ا قع تصديقن ت ،"ـٍ عى نى " ألفَّ  ؛"انى بَّ رى  تى سٍ لى  (5)ـٍ عى نى "و في قكة ألنَّ  ؛منيا كافر "ـٍ عى نى "كقائؿ:    

 .حمؿ عمى العرؼت أفٍ  إالَّ  يـٌ مب، المَّ السَّ حالو مف اإليجاب ك 

 القاضي كبلمؾ ىذا عمى اإلقرار  ، حمؿ "ـٍ عى نى "فقمت:  ،:مان ىى رٍ ا دً ذى كى  ؾى يٍ مى ي عى لً  سى يٍ لى أى" : قيؿ لؾ اإذ   

 ؾى لى  ـٍ عى نى " ا إلى العرؼ، فالمعنى: نظرن  )بمى(فيك كػػػػغة ،عمى المٌ  لمعرؼً  اترجيحن  بو كألزمؾ أداء المقرٌ 

"انى بُّ رى  تى نٍ أى  ـٍ عى نى " ، ك"امن ىى رٍ ا دً ذى كى  ميٌ عى 
(6). 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
سنة،  40حديث، كفقو المغة، أخذ عف الخميؿ كالعرب، كأقاـ بالبادية النضر بف شميؿ بف خرشة بف يزيد، أحد األعبلـ بمعرفة أياـ العرب، كركاية ال (1)

ميد الطكيؿ كىشاـ، كركل عنو يحيى بف معيف، كعمي بف المديني، لو مف الكتب: غريب الحديث، كالمعاني، كالمدخؿ إلى كتاب العيف، كركل عف حي 

 .30:4؛ كمعجـ المؤلفيف 33:8؛ كاألعبلـ 16:3ب ؛ كشذرات الذى316:2كبغية الكعاة ؛ 341:2: غاية النيايةق،  ينظر203ت:

  في ) أ (: فإف. (2)

 في ) ط (: قيؿ. (3)

 ] عمييما السبلـ[ ساقط مف: ) أ (. (4)

 ] نعـ[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 .344؛ كفتح الباب 2369:5ينظر: ارتشاؼ الضرب  (6)
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ذا تمخٌ  ككف النفي، فبل تا بعد ا لمى إيجابن  (1)ى(مى ) بى  يقكؿ: إذا كانت لقائؿ أفٍ  ص ىذا، فاعمـ أفَّ كا 

كغاية  تصديؽالتصديؽ، كتسميتيا حرؼ  ا، فما كجو إدراجيا في حركؼا لما سبقيا بؿ تكذيبن تصديقن 

 .(3)سمية عمى التغميبحمؿ اإلدراج كالتَّ  (2)ونَّ ما أمكف في التكجيو، أ

 .“اإثباتً  وْ ا أَ نفيً  رِ بَ الخَ ِر بِ يْ وأَجْؿ وجِ ”قاؿ:    

ا لو عمى حالو، كقد يفتح ختصاف بالخبر، كتقعاف تصديقن لبلستفياـ، بؿ تا تقعاف تصديقن ال : أمٍ    

(راء )جً   :(5)، كقكلو(4)كقد يجمع بينيما يرى

مىى الًفٍردى             مىٍشرىبو  أٌكؿي  سً كٍ كقيٍمفى عى

ٍؿ جيرى إٍف كىانٍت أي                        ٍت دى أىجى  .اًثريهي عى ًبيحى

 “ا لما سبقيا عمى حالوبالقسـ، وتقع تصديقً ( مختصة و)إيْ ”قولو:    

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] بمى[ ساقط مف: ) أ، ط(. (1)

 إنو[ ساقط مف: ) ط (.]  (2)

 .55،54:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

) أجؿ( تصديؽ لمخبر ماضيا كاف أك غيره مكجبا أك غيره، كال تجيء جكابا لبلستفياـ، كعف األخفش  لمنيي، كال لمنيي، كذكر أفٌ ا ال تككف جكابن  (4)

؛ كارتشاؼ 59االستفياـ أحسف منيا، ينظر: رصؼ المباني أنيا تككف في الخبر كاالستفياـ، إال أنيا في الخبر أحسف مف ) نعـ(، ك) نعـ( في 

 .231:3؛ كالمساعد 2368:5الضرب 

 كىك لمضرس بف ربعي.البيت مف البحر: ) الطكيؿ(،  (5)

المغة: الفردكس: ماء لبني تميـ، كىك اسـ ألعمى مكاف في الجنة. المشرب: اسـ مكاف مف الشرب. أجؿ كجير كنعـ: حركؼ جكاب. أبيحت: 

 ـ.مح بيا. الدعاثر: جمع دعثكر كىك الحكض المتيدٌ مت، سي حمّْ 

؛ 409:2؛ كشرح األشمكني 360د .ع .ث . ر(؛ كالجنى الداني  -؛ كلساف العرب، مادتي: ) ج .م . ر54:5ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصَّ 

 .10:103كخزانة األدب 

 نعـ" بدكف قسـ.الشاىد فيو: استعماؿ " جير" في غير القسـ، فيي ىنا حرؼ تصديؽ بمعنى " 
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إذا قاؿ لؾ المستخبر: ء، كال كجو لو مف جية العقؿ،االستقرامف  (1)خكذةكاالختصاص بالقسـ مأأقكؿ: 

 ؟"اذى كى  افى كى  ؿٍ ىى "

مى ، "كا ًإم": قمت    بحذؼ  "كا"، بالتقاء الساكنيف، "ا إمً " ك، ، بفتح الياء، كحذؼ كاك القسـ"ا كا 

 .(2)اللتقاء الساكنيف كما ىك القياس الياء

(كمف حركؼ التصديؽ      ".ـٍ عى نى "بكسر اليمزة، بمعنى:  )إفَّ

. "ابيى اكً رى إفَّ كى "، فقاؿ : ؾى يٍ لى ي إً نً تٍ مى مى حى  ةن اقى نى أ/  -127/ اي  فى عى لى لمف قاؿ:"  ،(4): ابف الزبير(3)ككقكؿ   

 كراكبيا. ـٍ عى : نى أم

 ، عمى أحد التكجييات.ـٍ عى بمعنى: نى  ،(5)﴾وئ وئ ۇئ  ﴿)إٌف( في قكلو تعالى: ك   

                           ***** 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ (: مأخكذ. (1)

قاؿ أبك حياف: ) أم( بمعنى) نعـ(، تككف لتصديؽ مخبر أك إعبلـ مستخبر، أك كعد طالب، لكنيا مختصة بالقسـ، ك) نعـ(، تككف مع القسـ  (2)

 .2370،2369:5كغيره، ينظر: ارتشاؼ الضرب 

 في ) ق (: كقاؿ. (3)

بدر الحديبية، كالمشاىد كميا،  –صمى ا عميو كسمـ  -الزبير بف العكاـ بف خكيمد بف أسد، صحابي، أحد المبشريف بالجنة، شيد مع رسكؿ ا (4)

 .43:3؛ كاألعبلـ 207:1؛ كشذرات الذىب 305:1ق، ينظر: االستيعاب في أسماء األصحاب 36تكفي في كقعة الجمؿ، ت: 

 .62سكرة طو، مف اآلية  (5)
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 ]ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 ر  االس

 
 [ُاء  ث

 .“حروؼ االستثناء، إاّل، وحاشا، وخّل، وعدا”قاؿ: 

  )عدا(حرؼ استثناء لغة معركفة، كككف  )حاشا(حرؼ استثناء أمر مقطكع، كككف  )إاٌل(ككف    

  .(1)حرفي استثناء خبلؼ المتعارؼ )خبل(ك

                                    ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .228،227:1؛ كشرح األشمكني 283،282:3؛ كىمع اليكامع 205،204:2المتعارؼ ككنيما فعميف، ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  ألفٌ  (1)
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 ] ح
 
 ش
 
 ا ال  ف

 
 [اب  ط

 .“تَ نْ وأَ  ؾَ لِ ي ذَ فِ  اءِ اؼ، والت  الكَ  :ابِ طَ ا الخِ فَ رْ حَ ”قاؿ: 

 ذا( اسـ ) ألفَّ  ؛مكشكؼ ال ستر فيو خطاب أمر حرؼ )ذلؾ(ككف الكاؼ في  أمٍ  أقكؿ:   

بيف لي ؛زاد في بعض اإلطبلقاتحرؼ ي، فيي (الكاؼ)الكبلـ بدكف انضماـ لو مف  يتـ جزء (1)إشارة

 .؟المعنى بالخطاب مف ىك بو أفَّ 

)أٍف( كحده،  الضمير في الكؿّْ  عمى أفَّ  حرؼ خطاب، بناءن  (،تى نٍ )أى  :(2)مثؿ في كككف التاء   

 ا(نى )أى اء في المتكمـ كحده، كػ عف التٌ  (4)دهلبياف أحكاؿ الخطاب، كيؤيده تجر  (3)حرؼ لحقو (اءالتٌ )ك

حرؼ خطاب، أمر  اؾ()إيَّ الكاؼ في  ا، كككفضميرن  اعتبار مجمكعو (5)فو، ال مانع عنأى مع 

 .(6)مختمؼ فيو

 )أرأيتؾ(بمعنى: أسرع، ك ( (8)) تجاءؾ، ك ذٍ بمعنى: خي  (7)اسـ فعؿ (اؾى )ىى ا الكاؼ في مَّ أك    

الَّ فاؽ، فحرؼ باالتٌ  بصرتبمعنى: أ كاحد في غير  ؿ لشيءو المفعك يمـز اجتماع ضميرم الفاعؿ ك  كا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] إشارة[ ساقط مف:) أ، ق(. (1)

 ] مثؿ[ ساقط مف: ) أ، ق(. (2)

 في ) أ، ق ( لحقو. (3)

 ) أ (: تجريده. في (4)

 في ) أ (: مف:  (5)

ا" اسـ "، كىك مذىب المبرد، كقاؿ بعضيـ: " إيٌ ؿ  ، ككي ا" اسـ أضيؼ إلى ما بعده كإضافة " بعضو " إيَّ  "، كنحكىا، كقيؿ، إفَّ اؾى كاختمفكا في نحك: " إيَّ  (6)

اج، كمنيـ مف قاؿ:  جٌ كاؼ، كىك مذىب الزٌ ضمير أضيؼ إلى الكاؼ كنحكه، كىك مذىب الخميؿ، كمنيـ مف قاؿ: إنو اسـ ظاىر أضيؼ إلى ال

 . 218:2؛ كاإلنصاؼ 279:1اؾ" بأكمميا ضمير، ينظر: الكتاب " إيٌ  ا" عمدة، كالكاؼ ضمير، كىك مذىب الككفييف، كمنيـ مف ذىب إلى أفَّ "إيٌ 

 ] اسـ فعؿ[ ساقط مف: ) أ، ق (. (7)

 في ) أ (: التجاءؾ. (8)
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 بيؤالء حرؼ البتة.ا، فالبلحقة كىك باطؿ قطعن  أفعاؿ القمكب 

 .“رائِ مَ الض   ؽُ حَ مْ ا يُ مَ ، كَ يثُ نِ أْ الت  وَ  يرُ كِ ذْ الت  ، وَ عُ مْ الجَ وَ  ةُ يَ نِ ثْ ا الت  مَ يُ قْ حَ مْ تَ وَ ”قاؿ:    

 تجمعاف، عمى حدٌ ياف ك يما تثنّْ  يتكىـ أنَّ لئبلَّ  ؛كتجمعافً  يافً التثنية، كلـ يقؿ: كتثنّْ  امقاؿ: كيمحقي   

"يفى مً مً سٍ مي "كى  ف"ك" مسمميٍ  "ـه مً سٍ مي " :(1)نحك
(2).                 

                                  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] نحك[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 .219،218:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 61،60:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)
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 ] ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 انص
 
 [ح  ه

 حيثمافي  "ما"البشير، وا أف جاء ،] وأف في ولمّ ادً يْ زَ  تُ يْ أَ ْف رَ ا إِ ي: مَ إْف فِ  :ةِ مَ الص   وؼُ رُ حُ ”قاؿ: 

وفي "ميما"، و"أينما"، و"فيما رحمة"، وال، في: "لئّل يعمـ"، و"فّل أقسـ"، ومف، في " ما جاءني 

 .“(1) مف أحد"، والباء، في "ما زيد بقائـ"[

 إلى غرض (2)المتكمـ بيا يصؿ ألفَّ  ؛يت بذلؾمّْ سي  أراد بحركؼ الصمة حركؼ الزيادة:  أقكؿ   

 االنافية كثيرن  ب/ -127/ )ما(بعد  )ًإٍف( تزاداعمـ أٌف  .(3)اغيرىكاستقامة الكزف كالقافية ك أكيد، الت

ادن يٍ زى  تي يٍ أى ا رى مى "، كاألصؿ: "دان يٍ زى  تي يٍ أى ٍف رى ا إً مى  "نحك:
 .(5)لمتأكيد ٍف()إ، فزيدت "(4)

 كبعد )ما(، "ـه ائً قى ا لى إٌف زيدن ": ترادؼ حرفي التأكيد، في (7)ترادفا (6)تراد نفييما حرفا عمى أنَّ ٌراء كالف   

ٌف )أىٍف(، (8): كقت دكاـ جمكس القاضي، أم" ياضً القى  سى مى ا إٍف جى مً  ٍس مً اجٍ " : نحك، المصدرية قميبلن   كا 

 اءى ا جى : لمَّ أمٍ ، (11)﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: (10)ا(، نحك قكلو تعالىمَّ )لى تزاد بعد  (9)بالفتح

             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (1)

 في ) ط (: يصؿ بيا. (2)

 .181،180:5الكتاب ينظر:  (3)

 ] زيدا[ ساقط مف: ) أ (، (4)

 في ) ط (: لمتككيد. (5)

 ] تراد[ ساقط مف: ) أ، ط(. (6)

 ) أ(. :] ترادفا[ ساقط مف (7)

 .1278:3؛ كارتشاؼ الضرب 220:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (8)

 ] بالفتح[ ساقط مف: ) أ، ق(. (9)

 ] قكلو تعالى[ ساقط مف: ) ط (. (10)

 .96سكرة يكسؼ، مف اآلية  (11)
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 ،لك قيٍمتى قيٍمتي  (2): كا، أمٍ "تي مٍ قي  تى مٍ قي  كٍ كا أىٍف لى "ا، نحك: قبؿ )لك( كبعد القسـ كثيرن ك  (1)البشير

     .*(5)﴾ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ك(4)﴾ ٿ ٿ ﴿: (3)ت في مثؿ ]قكلو تعالى[كقمٌ 

فَّ     التعميؽ باعتبار عمكـ المكاف،  (6)فَّ ، كأتي بو لممجازاةا، إذا أي يث( كجكبن تزاد في آخر )ح (ما) كا 

 لتكفو عف اإلضافة المانعة عف االنجزاـ، كليتأكد بيا عمكمو.

 ا(، لتدؿٌ )مى ( كوٍ )مى مف  ايككف مركبن  عمى تقدير أفٍ  ا(،مى يٍ )مى في  (وٍ )مى ا في آخر ككذا تزاد كجكبن    

( لتأكيد فى يٍ آخر )أى ا في تزداد جكازن  ك، عنو، كعمى اكتسابو معنى المجازاة عمى انخبلع معنى الفعؿ

   (8).﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿، كقكلو تعالى: (7)العمكـ

 ، كلك كانت استفيامية(10)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿بعد )الباء( الجارة، كقكلو تعالى:  (9)كتزاد   
ـى ما زعـ البعض، لقيؿ :"  عمى  .*(11)"عبلـ"، ك"الـ" أ. كقكليـ: "اً  مفى  رحمةو  في

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] البشير[ ساقط مف: ) أ، ق(. (1)

 ] كا[ ساقط مف: ) أ ( (2)

 زيادة مف المحقؽ. (3)

 .16سكرة الجف، مف اآلية  (4)

 .105سكرة يكنس، مف اآلية  (5)

  64:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 423،422:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ. 

 ] أف[ ساقط مف: ) ط، ق(. (6)

 .221:2اإليضاح في شرح المفصؿ  (7)

 .77سكرة النساء، مف اآلية  (8)

 في ) ق (: تزداد. (9)

 .159سكرة آؿ عمراف، مف اآلية  (10)

 ـ .في ) ط (: كقكليـ: عمى  (11)

  َّ452،451؛ كفتح الباب 335،334؛ كالجنى الداني 79،78،77:5ؿ ينظر: شرح المفص. 
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: عف قميؿ، كبيف المضاؼ أمٍ  (1)،﴾ ی ی ىئ ی ﴿، كقكلو تعالى: عد )عف( الجارةكب

   .(3)األجميف : أمّْ أمٍ  (2)﴾ ی جئ ىئ ی ی ی ﴿كقكلو تعالى: ، المضاؼ إليوك 

 (5)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ك(4)﴾ۉ ې ې ې  ﴿كقكلو تعالى:د)أىٍف(المصدرية، بعتزاد  (ال)كأفٍ   

سـ بيـك  يق مساؽ اآلية، عمى أفٍ  ألفَّ  ؛(6)﴾ژ ژ ڑ ڑ  ﴿فقكلو تعالى:  ،"ـي سً قٍ أي كزيدت قبؿ "

 .(7)و أمر مقطكعا عمى أنَّ ا ليكلو، ك تنبيين يمن ا لشأنو كتفخالقيامة، تعظيمن 

المعنى: ليس األمر ، ك (10)عنيا مقطكع "ـي سً قٍ "أي  ك، (9)لبعثالكفار مف إنكار ا (8)لكبلـ كقيؿ: نفيّّ    

 عمى ما زعمكا أقسـ بيـك القيامة.

فَّ و، يكـ القيامة كما ىك حقُّ  أ/ -128/ال أعٌظـ  عمى معنى: (11)قسـلم نفيّّ  :كقيؿ    تزاد  (فٍ )مً  كا 

ككقكلو  (12)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿رأم سيبكيو، كقكلو تعالى:عمى  ،خاصة بعد النفي

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .40سكرة المؤمنكف، مف اآلية  (1)

 .28سكرة القصص، مف اآلية  (2)

 .71:5ؿ ينظر: شرح المفصٌ  (3)

 .28سكرة الحديد، مف اآلية  (4)

 .11سكرة األعراؼ، مف اآلية  (5)

 .1سكرة القيامة، اآلية  (6)

 .123،122:2ينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ  (7)

 في ) ق (: الكبلـ. (8)

 .في ) أ (: اإلنكار لمبعث (9)

 يا.في ) أ(: في (10)

 في ) ق (: القسـ. (11)

 .20سكرة المائدة، مف اآلية  (12)
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 .*(1)﴾ی ی ی  ﴿ سبحانو:

 (3)كحاؿ: ذنكبكـ، أمٍ  *،(2)﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿ا، بقكلو تعالى: يعميا، مستندن  كاألخفش   

﮲ ﮳ ﮴ ﴿ (4)التبعيض يعارضو   .*(5)﴾ۓ ۓ 

عميو - نكحأمة  (6)﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿ :تعالى المخاطب بقكلو كالجكاب: منع المعارضة، بأفَّ    

 – ة محمدذنكب أمٌ  :، أمٍ (7)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿كالمراد بالذنكب في قكلو تعالى:  -السبلـ

 .، كبيف غفراف الكؿّْ فبل مناقضة بيف غفراف البعض دكف الكؿّْ  -صمى ا عميو  كسمـ

يغفر جميع  :، أمٍ ، عيٍرفيه (9)﴾ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿في قكلو تعالى:  (8)راؽاالستغ بأف كأ   

أك بأف المعنى: الصغائر، كعدـ غفراف بعض الكبائر، فبل مناقضة بيف غفراف جميع  ،ئرالصغا

 تاب أصحابيا. الكبائر إفٍ يغفر جميع الذنكب، مف الصغائر ك  (10)ا

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .30اآلية ، مف سكرة ؽ (1)

  225:4ينظر: الكتاب. 

 .5سكرة نكح، مف اآلية  (2)

  273،272:1ينظر: معاني القرآف لؤلخفش. 

 ]  أم ذنكبكـ حاؿ[ ساقط مف: )ط، ق (. (3)

 في ) أ (: معارضو. (4)

 .50سكرة الزمر، مف اآلية  (5)

  َّ318؛ كالجنى الداني 223:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 77،76:5ؿ ينظر: شرح المفص. 

 .50الزمر، مف اآلية سكرة  (6)

 .50سكرة الزمر، مف اآلية  (7)

 في ) أ، ق(: االستغراؽ. (8)

 .50سكرة الزمر، مف اآلية  (9)

 في ) ط (: أنو. (10)
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تعالى:  ا ، كقاؿ"ده يٍ زى  ؾى بً سٍ حى بً  "كقالكا:لتأكيد النفي،  ،"ـو ائً قى بً  ده يٍ ا زى مى "مثؿ: ا، في تزاد قياسن  )الباء( فَّ كأ

  .*(2)[ازيد، ككفى ا شييدن : حسبؾ كالمعنى]، (1)﴾  پ پ ڀ﴿

أقيس   كاألنفس إذا أريد باأليدم (3)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿كقكلو تعالى: كزيادتيا في المنصكب    

ا ذى ىى  يانً فى ك"كى  "دو يٍ زى ى بً فى كى "، ك "ده يٍ ى زى فى كى ": (4)قياس لقكليـ ،ى"فى منيا في المرفكع، كىي في فاعؿ " كى 

 .كبيذا األمر" ري األمٍ 

 المعنى بطرحيا (6)المخصكصة، عدـ اختبلؿفي المكاضع  (5)زيادة ىؤالء الحركؼ كالدليؿ عمى   

 .(7)كاختبللو بعدـ زيادتيا

                                                   ***** 
 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .78سكرة النساء، مف اآلية  (1)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (2)

 223:2ؿ ح في شرح المفصَّ ينظر: اإليضا. 

 .194سكرة البقرة، مف اآلية  (3)

 في ) ط (: تقكؿ. (4)

 في ) ق (: األحرؼ. (5)

 في ) ق (: اخبلؿ. (6)

 في ) ق(: الزيادة. (7)
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 ] ح
 
 ش
 
 ف

 
 ا انر
 
 [ي  س  ف

 .“يرِ سِ فْ ا الت  فَ رْ حَ ”قاؿ: 

عى  أمٍ "ى، قى ( نحك: رى أقكؿ: حرفا التفسير )أمٍ     ( تفسير "، )أمٍ ٍف قـٍ أى  تيوي يٍ ادى نى "  :، ك )أىٍف( في"دى صى

 : (1)( في قكلو)أىمٍ لجكاب النداء، ك )أٍف(لمفيـك المفظ، ك

 ٍت ميٍذًنبه نٍ أىٍم أى  ؼً رٍ طَّ ي بالنمينى رٍ تى كى         

 يمً أقٍ  الى  اؾً إيَّ  فَّ كً ني لى مينى قٍ كتى                   

 ب/. -128/. (3)اتفسير لككف الرمي بالطرؼ ذنبن ، (2): أنت مذنبأمٍ    

 .“ؿِ وْ ى القَ نَ عْ ي مَ فِ  ؿٍ عْ فِ  دَ عْ بَ  إال   فْ أَ  تجيءُ  الَ وَ ”قاؿ:    

القكؿ، كمأخذ  (4)لصريح ران كالنيي، كالكتابة، كال يقع تفسي ،كالنداء كالبكاء، كاألمر:  أقكؿ   

 .(5)د االستقراءالحصر مجرَّ 

 .(7)﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ا تعالى:(6)" ، يقكؿعٍ جً ارٍ  فٍ أى  وً يٍ لى إً  تي بٍ تى كى "،ك"دٍ عى اقٍ  فٍ أى  وي تي رٍ مى أى يقاؿ:"   

              ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ببل نسبة. (1)

 ا لي.المغة: الطرؼ: العيف. تقمينني: تيجرينني، كتبتعديف عني كرىن 

 .225:11؛ كخزانة األدب 370:4؛ كىمع اليكامع 233؛ كالجنى الداني 81:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 405ؿكىك مف شكاىد: المفصَّ 

  يو: " أم أنت مذنب" حيث جاءت " أم" حرؼ تفسير لمجممة " ترمينني بالطرؼ" بالجممة " أنت مذنب".الشاىد ف

 [ ساقط مف: ) ط (.: أنت مذنبأمٍ ] (2)

 .370:4؛ كىمع اليكامع 82:81:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

 في ) ق (: تضرع. (4)

 .55،54:1ينظر: مغني المبيب  (5)

 في ) ط (: قاؿ. (6)

 .5مف اآلية سكرة ص،  (7)
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و كعممكا أنَّ  - عميو كسٌمـصٌمى ا -، في شأف محمد (1)ا سمعكا كبلـ أبي طالبيـ لمَّ يعني أنَّ 

مف اإليذاء، بؿ يغضب  -بلـعميو الس –فيما قصدكا في شأنو  (3)، كال يشاركيـ(2)وتغبط يراعى

 فً أى  بعضيـ لبعض: كالغضب، قائبلن  (4)بالغيض مف أجمو ذىبكا عف مجمسو، متكرميفعمييـ 

 (5)امشكا.

                                             ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ككافمو كمربيو كمناصره، كاف مف  -صمى ا عميو كسمـ -عبد مناؼ بف عبد المطمب بف ىشاـ مف قريش، كالد عمي رضي ا عنو، كعـ النبي (1)

 .70،69األدب ؛ كخزانة  166:4كاألعبلـ  ؛37:1: جميرة األنسابينظرقبؿ اليجرة،  85أبطاؿ بني ىاشـ كرؤسائيـ، كمف الخطباء العقبلء، ت: 

 الحسد، ينظر: لساف العرب، مادة: ) غ . ب. ط (.: أمٍ   (2)

 في ) ق (: يشاركو. (3)

 في ) أ (: الغيض. (4)

 .224:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 84،83:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)
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 ] ال
 
 ش
 
  اٌ  ف

 
 امل

 
 ص
 
 س  ذ

 
 [اٌ  ٚ

 .“ا ومَ  َأفْ  افِ ي  رِ دَ صْ المَ  افِ فَ رْ الحَ وَ ”قاؿ: 

( أقكؿ: لـٍ     ختصاص بالجممة االسمية ا غير ذلؾ، كالتأكيد، كاالأثرن  (1)يال ألفَّ  ؛دةالمشدَّ  يذكر )أفَّ

ء مدلكؿ الفعؿ، فيي كالشيء ة، كالمصدر جز يما مختصاف بالجممة الفعميَّ بخبلؼ ىاتيف، فإنَّ 

 .(3)عف مكضعو بالنسبة إلييما (2)المنقطع

نّْ ك     تككف مكصكلة،  فٍ لعدـ استقامة أى  ؛ًبرىٍحًبيىا :(6)أمٍ  (5)﴾ڭ ڭ ﴿: (4)[قكلو تعالى]ر ما فسٌ ا 

 (7)أك مكصكفة، أك غيرىما.

 (9)﴾ٺ ٺ ٿ  ﴿، كقد حمؿ عميو، قكلو تعالى: (8)زيكما ال يخفى عمى مف عنده أدنى تمي   

  كيجكزيعمـ،  فٍ غير مف يعمـ، كىك أعمـ ممٌ  تستعمؿ في فٍ أصؿ )ما(، أى  ىا بناء، عمى أفَّ : بناؤ أمٍ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .أ، ق (: ألنيافي )  (1)

 .ؽالمتعمّْ  في ) أ، ق(: (2)

لى غير مخففة كىي الناصبة  المصدرية ىي التي يؤكؿ منيا كمف صمتيا مصدر، كتنقسـ إلى مخففة مف أفٌ قاؿ ابف مالؾ:  (3) باقية عمى عمميا، كا 

نما نصبتو؛ ألنيا شبيية بأحد عكامؿ األسماء كىي " أفٌ  "، كىي أقكل النكاصب، كلذلؾ نصبت الفعؿ مظيرة كمضمرة، ينظر: شرح لممضارع، كا 

 . 374:3التسييؿ، البف مالؾ 

 زيادة مف المحقؽ. (4)

 .25سكرة التكبة، مف اآلية  (5)

 ] أم[ ساقط مف: ) ط  (. (6)

 .156:3ينظر: الكتاب  (7)

 في ) ق (: تأمؿ. (8)

 .5سكرة الشمس، اآلية  (9)
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كاألكىاـ، كىـ يطمقكنو فيما ال يدرؾ  (3)عف القكؿ يوكنٍ  (2)عمى احتجاب (1)بناء تككف مكصكلة، أفٍ 

 (4)كنيو.

                                ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] بناء[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 في ) ق (: اجتماع. (2)

 في ) ط (: العقكؿ. (3)

 . 227،226،225:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 87،86،85:5ؿ لمفصَّ ينظر: شرح ا (4)
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 ]ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 انر
 
 [ٛض  ض  ح

 .“الَ  و أَ ّل  ىَ ا وَ مَ وْ لَ ، وَ الَ وْ ، لَ يضِ ضِ حْ الت   ؼُ و رُ حُ ”قاؿ: 

قدر الكسع شر بالنَّ  ضبط ألفَّ  ؛( بدؿ مف اليمزة، كىك ليس ببعيدبلَّ الياء في )ىى  فَّ كقيؿ: إ : أقكؿ   

 . (1)جباك 

 -129/فيو  يا لمتحضيضنَّ ألى  ؛سمية باعتبار المضارعالترغيب كالتَّ  (2)، ىكالتحضيض كاعمـ أفَّ    

ى حركؼ التنديـ، كتمؾ مٌ س، كقد ت(4)سنحققورؾ كما لمتكبيخ عمى التَّ  (3)ا في الماضي فيكمَّ كأأ/ 

 .(5)الندـ فى التنديـ ىك التكبيخ مً  ألفَّ  ؛باعتبار الماضي

 .“بؿِ قْ تَ سْ المُ ي وَ اضِ ى المَ مَ عَ  ؿُ خُ دْ تَ وَ ”قاؿ:    

 "تى مٍ ىىبلَّ قي :"(8)في الماضي تقكؿ (7)رؾ، عمى التٌ تفيد التكبيخ عمى أفٍ  (6)ياعضك  كذلؾ ألفَّ  أقكؿ:   

 .(9)تمكمو عمى استبطائو في القياـ، كتقاعده عنو فٍ كغرضؾ أى 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1979:4؛ كارتشاؼ الضرب 613ينظر: الجنى الداني  (1)

 في ) أ (: ىي. (2)

 يي.في ) أ (: ف (3)

 .ؽي سيتحقَّ  في ) أ، ق(: (4)

زعاج، ينظر: ؤشرح المفصَّ  قاؿ السيكطي: ىك طمب بحث   (5)  .352:4؛ كىمع اليكامع 88:5ؿ كا 

 في ) ق (: بعضيا. (6)

 (: تركو في ) ق (7)

 في ) ق(: يقكؿ.  (8)

 في ) أ (: منو. (9)
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 .(1)ت الكاجب كضٌيعت كقتومٍ أخمى  ـى ضي، لً الماتنصؼ بالقياـ في  فٍ : كاف عميؾ أأمٍ 

تحثو  ، كغرضؾ أفٍ "آفى رٍ القي  أي رى قٍ تى  "ىبٌل كالترغيب عمى الفعؿ في المستقبؿ، كما تقكؿ:  الحثٌ  كتفيد   

 : اقرأ القرآف.، أمٍ (2)عمى قراءتو، كتأمره بالقراءة

دكاخؿ الفعؿ، فإذا كجد بعدىا اسـ مرفكع أك  مف في الفعؿ، فيي كىذاف الغرضاف، ال يعقبلف إالَّ    

 : لكال ضربتو.، أمٍ ا"دن يٍ  زى الى كٍ لى : " ضرب القكـ رافع أك ناصب، كقكلؾ لمفٍ  (3)منصكب، فعمى إضمار

،"ؾى لً ذى  فٍ مً  ايرن  خى الى كٍ لى  "كتقكؿ: قاؿ سيبكيو:   
 ؾى نٍ مً  افى بٌل كى ىى : لكال تفعؿ، كترفع عمى معنى: أمٍ  (4)

 .ؾى لً ذى  فٍ مً ىبل كجد منؾ خير  :عمى معنى ره يٍ خى 

 "، كلـ يجزتبٍ رى ا ضى  زيدن الى كى لى " عاممو، كقالكا:  رفي باب ما أضم صب بعدىا،ليذا أكجبكا النَّ ك    

  .(5)الرفع عمى االبتداء

 .“هِ رِ غيْ  ودِ جُ وُ لِ  يءِ الش   اعِ نَ تِ المْ  افِ ونَ كُ ا، تَ مَ وْ ، ولَ اَل وْ ولَ ”قاؿ:    

يككناف المتناع  ،كالتكبيخ لمتخصيصكما يككناف  :اني لكجكد غيره، أمٍ المتناع الثٌ  أمٍ  أقكؿ:   

ا حينئذ باالسـ فرقن  :لكجكد األكؿ فيختصاف، أمٍ  :المتناع الثاني لكجكد غيره، أمٍ  :الشيء، أمٍ 

 .(6)لكجكد عمي ؛فامتنع ىبلؾ عمر"  -رضي ا عنو – عيمىر ؾى مى يى لى  يّّ مً  عى الى كٍ لى " نحك: بينيما، 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .489،488:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (1)

 في ) ق (: بالقرآف. (2)

 إخبار.في ) ق (:  (3)

 .98:1ينظر: الكتاب  (4)

 .229،228:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 89،88:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)

 =    -رضي ا عنيا –كأكؿ مف آمف بعد السيدة خديجة  -صمى ا عميو كسمـ -عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىشاـ، ابف عـ الرسكؿ (6)
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 أة زنت كىي حامؿأمر برجـ امر  -رضي ا عنو –عمر  في سبب كركد ىذا الكبلـ، أفَّ : قيؿ

 ب/ -129/قبؿ كضع الحمؿ. -كـر ا كجيو –حضر ىناؾ، فمنعو عمي-رضي ا عنو – كعمي

  صمى ا عميو – ر عمر رجميا، كأتى النبيٌ فما ذنب الجنيف، فأخَّ  أذنبت كانت األُـّ  فقاؿ: إفٍ    

 .؟بعد كضع الحمؿا قائبل: أترجـ كىي حامؿ، أـ مستنفرن  -كسمـ

 ـ، بعد الكضع.ميو كسمَّ عى ا فقاؿ: صمَّ    

َـّ ، أمٍ "ري مى عي  ؾى مى يى لى  يّّ مً  عى الى كٍ لى "  فقاؿ عمرك:     بالرجـ.  : ألث

 ا.عرن ، كأنشد شً -ـى ا عميو  كسمَّ مَّ ص -ى إلى باب النبيتى  أى سائبلن  فَّ كقيؿ: إ   

قطع فذىب بو ليقطع لسانو، عمى معنى: "أحسف إليو"، لػ عمر: يا عمر ا -السبلـفقاؿ عميو    

 .لسانو بالسّْكيف، فيمقاه عميٌ 

 تقطع لسانو؟ ـى فقاؿ: لً    

 ـ.ى  ا عميو كسمَّ صمَّ فقاؿ عمر: أمرني بذلؾ النبي    

ى  ا صمَّ  -بيساف، فترؾ القطع كذىب إلى النَّ اإلحساف بقطع المّْ  فقاؿ عمي: أحسف إليو، إفَّ    

 عني بالقطع يا رسكؿ ا؟ت شيءو  ان قائبلن: أمّْ ، مستفسرن -ـكسمَّ  عميو

 ."ري مى عي  ؾى مى يى لى  يّّ مً  عى الى كٍ لى " فقاؿ:  فقاؿ: أريد اإلحساف.      
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عمى  -صمى ا عميو كسمـ -غزكة تبكؾ، فقد خمفو النبي النبي، إالٌ  كىاجر كشيد المشاىد كميا مع -صمى ا عميو كسمـ -كأكؿ مف صمى مع النبي = 

ق، 40إلى اليمف ليقضي بينيـ، تكلى الخبلفة يـك قتؿ عثماف  ت:  -صمى ا عميو كسمـ -ة، بعثو رسكؿ االمدينة، كىك أحد العشرة المبشريف بالجنٌ 

 . 295:4؛ كاألعبلـ 221:1؛ كشذرات الذىب 501:2ينظر: االستيعاب في أسماء األصحاب
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اليقيف، كأىرب  الفتنة، كأكره الحؽّْ  حبُّ فقاؿ: يا أمير المؤمنيف أي  ،إلى حضرة عمر ى آتو كقيؿ: أت

 سيفو ليضرب عنقو. ، كسدَّ -مف رحمة ا تعالى

 .ٍو يا أمير المؤمنيف، كىك يقكؿ الحؽٌ فقاؿ عمي: مى    

كنكره المكت كىك الحؽ ،(1)﴾ڱ ں ں ڻ  ﴿:قاؿ ا تعالى نحب أكالدنا كىـ فتنة،   

 المطر، كىك رحمة ا تعالى. كنيرب مف ،(2)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿اليقيف، قاؿ تعالى: 

."ري مى عي  ؾى مى يى لى  يّّ مً  عى الى كٍ لى " فقاؿ:    
(3)  

                            ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .15سكرة التغابف، مف اآلية  (1)

 .99سكرة الحجر، اآلية  (2)

 في طريقة السرد، كالمعنى كاحد. ك) ط (، مفت النسخة ) أ (، عف النسخة ) ق (،في الركايات الثبلث، اخت (3)
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 ]ح
 
 ش

 
  ٔف

 
 انر
 
 [ ٚة  ش  ق

 

 .“ (1)ب الماضي إلى الحاؿ، نحو: قد قامت الصّلة[تقر   (قد)] يبِ رِ قْ التّ  حرؼُ ”قاؿ: 

قمت: ال قياـ  إفٍ  "ةي بلى الصٌ  تً امى قى  دٍ قى  "نحك:، الماضي إلى الحاؿ (2)الزماف الكاقع في أمٍ أقكؿ:    

 .(5)إلى الحاؿ (4)(دٍ )قى  (3)بلمصبلة في الماضي، حتى تقرّْ 

الكقت  أفَّ  ب كقت الصبلة المفركضة إلى الحاؿ، كال شؾٌ ري قى  دٍ ، قى " ةي بلى الصٌ  تٍ امى قى  دٍ قى  ":قمت معنى    

لى حي  )قد( قٌربتو قد ثبت في الماضي، ك قد ا مَّ ف الشركع، كمنعتو عف االنقضاء، كأإلى الحاؿ، كا 

 .(6)استبصار عفً  تأمؿٍ ففقد كقع في الكقت نفسو  /أ -130/الشركع 

 .“ؿِ بِ قْ تَ سْ ي المُ فِ  ؿُ مّ قَ وتُ ”قاؿ:    

 : إفَّ "، أمٍ ؽي دي صٍ يى  دٍ قى  كبى ذي الكى  فٌ إً " ة الفعؿ الكاقع في المستقبؿ، نحك: عمى قمٌ  تدؿٌ  أقكؿ: أمٍ    

 قميؿ الصدؽ. (7)الكذكب

ا  : إفٌ ]أمٍ  ،(8)﴾چ چ ڇ ڇ   ﴿كقكلو تعالى: بيا في المضارع لمتحقيؽ،  يؤتى قيؿ: كقد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (1)

 ] الزماف[ ساقط مف: ) أ، ق(. (2)

 تقربو. في ) ط (: (3)

 ] قد[ ساقط مف:) ط(. (4)

، كحرؼ  (5) قاؿ أبك حياف: ) قد( تدخؿ عمى الماضي المتصرؼ لتقريب زمانو مف الحاؿ، كتفيد التحقيؽ، كعمى المضارع الخالي مف ناصب كجاـز

 .2364:5الضرب  تنفيس، كال يفيد تقميبل فيو بؿ يدؿ عمى التكقع فيما يمكف فيو ذلؾ، كيجكز تقديـ منصكب الفعؿ عميو، ينظر: ارتشاؼ

   . 377:4؛ كىمع اليكامع 92:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 223:4ينظر: الكتاب  (6)

 اب.ق (: الكذٌ  ط،في )  (7)

 .18سكرة األحزاب، مف اآلية  (8)
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ؽ العمـ متعمٌ  ؼ، كقاؿ: متعمؽ التقميؿ، كبعضيـ تكمٌ  (1)تعالى ا  ـً مٍ ال كجو لتقميؿ عً  إذٍ يعمـ المعكقيف 

 (2)أحكاؿ المعكقيف أقؿ معمكمات ا.ال نفس العمـ، كالمعنى: 

 .“وانتظارٌ  عٌ وفييا توقّ ”قاؿ:    

عمى خبر  : ال تدخؿ إالَّ عمى الماضي تكقع كانتظار، أمٍ  (، عند دخكليادٍ كممة )قى  (3)في أقكؿ: أم   

 "ةي بلى الصَّ  تً امى قى  دٍ قى " لمف ينتظر رككبو، كال  ، إالَّ "يري مً األى  بى كً رى  دٍ قى " : ، ال يقاؿ(4)امع ك يترقبويتكقعو السَّ 

 (5)،كطرح"تى نٍ سى اً أىحٍ قىٍد كى  " كبيف الفعؿ بالقسـ، نحك: لجماعة ينتظركف ىذا الخبر، كالفصؿ بينو  إالَّ 

  :(7)، كقكلو(6)الفعؿ بعده

      ...................... ...... 

ٍؿ ًبًرحى                           ا ككىأىٍف قىدً نى الً لٌما تىزى

 ف في كبلميـ.سعااك 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تعالى[ ساقط مف: ) ط(.]  (1)

 .379،378:4؛ كىمع اليكامع 231،230:2ؿ كاإليضاح في شرح المفصَّ ؛ 93:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 ] في [ ساقط مف: ) أ (. (3)

 ] يترقبو[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 .89البيت مف البحر: )الكامؿ(، لمنابغة الذبياني، مذككر في ديكانو  (5)

 ا ككىأىٍف قىًد   نى الً ًبًرحى ا *** لٌما تىزىٍؿ نى ابى كى رً  فَّ أى  رى يٍ ؿ غى الترحُّ  دى كتمامو:                 أفً 

ة لتركب. كأف قد: أم كأف قد زالت ا تزؿ: لـ تفارؽ بعد. الرحاؿ: ما يكضع عمى ظير المطيٌ ؿ: الرحيؿ. الركاب: المطايا. لمٌ المغة: أفد: دنا. الترحٌ 

                                                             القتراب مكعد الرحيؿ.                                                                      

؛ كشرح 56:2؛ كاألشباه كالنظائر 190:1؛ كمغني المبيب 146؛ كالجنى الداني 94:5ؿ ؛ ك شرح المفصٌ 52:2كىك مف شكاىد: سر صناعة اإلعراب 

                                                                              .                                    197:7؛ كخزانة األدب 12:1األشمكني 

 الشاىد فيو: مجيء " قد" كممة مستقمة يصمح الكقكؼ عمييا.

 في ) ط(: طي (6)

  ] بعده[ ساقط مف: ) ط (. (7)
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 ش

 
  ٔف

 
 ر  االس

 
 ق
 
 [ال  ث

 .“فْ ، ولَ يف، وَأفْ الس  ، و ؼَ وْ ، سَ اؿِ بَ قْ تِ االسْ  وؼُ رُ حُ ”قاؿ:    

مف  )لىٍف(،ك )أٍف(، كباالستقباؿ لمشترؾ، بيف الحاؿ كاالستقباؿفي تخصيص ا (1)يا مشترؾكمُّ  أقكؿ:   

 (3)﴾ڀ ٺ ٺ  ﴿كقكلو تعالى: يف لمجرد التأكيد، ، كقد يؤتى بالس(2)نيا ينصب المضارعبي

 :(4)كقكؿ الشاعر

 كا بي رى قٍ تى لً  ـٍ كي نٍ عى  ارً بيٍعدى الدَّ  بي مي طٍ أى سى        

[ادى مي جٍ تى لً  كعى مي الدُّ  امى نى يٍ عى  بي كي سٍ تى كى ]                   
(5) 

 .افً فس بالبعد كالفراؽ أمراف حاليَّ ما قالكا، كتطيب النَّ  كتابة فإفَّ    

، ال مطمؽ السيف (7)ةلمعيكدا (يفالسّْ )المراد بو  ألفَّ  ؛لمعيد (يفكالسّْ )ـ في قكلو: كالبلَّ  (6)كاأللؼ   

فٍ (9)في صكرة الحرؼ (8)لككنو ؛كؼ()السَّ يقؿ:  ـٍ كلى   ؛فظبو المٌ  امرادن  (10)ؾا ىناكاف اسمن  ، كا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ةشتركفي ) أ(: م (1)

 .381 -374:3ينظر: شرح التسييؿ، البف مالؾ  (2)

 .181مف اآلية  سكرة آؿ عمراف، (3)

 .398 سبؽ تخريجو (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (5)

 ق (.ط، ]األلؼ[ ساقط مف: )  (6)

 في ) ق (: العيد. (7)

 في ) ق (: ألنو. (8)

الككفيكف ؽ كىك الحاؿ إلى الزماف الكاسع كىك االستقباؿ. كذىب مف الضيٌ قاؿ السيكطي: "السيف كسكؼ"، كبلىما لمتنفيس أم تخميص المضارع مف الزٌ  (9)

 .375:4ىمع اليكامع  :أف السيف مقتطعة مف سكؼ، كذىب البصريكف أصؿ برأسو، ينظر

 في ) أ (: ىنا. (10)
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و مشترؾ فإنَّ  يف(،)السٌ  (2)لعدـ االشتراؾ فيو، بخبلؼ ب/ -130/إلى الـ العيد افتقار فيو ال  (1)وكألنٌ 

 .(3)الكسكسة بيف سيف االستقباؿ كسيف

تراخى عنيا، يقاؿ:  "، كأفٍ ده يٍ زى  ؿي عى فٍ يى إلى الحاؿ،] يقاؿ: "سى  (4)ؼ الفعؿتضيٌ  فٍ و إكالفرؽ بينيما أنٌ    

الحرؼ عمى  (6)كتكثير (5)"، داللة بتقميؿ الحرؼ، عمى تقريب الفعؿ إلى الحاؿ،[ده يٍ زى  ؿي عى فٍ يى  ؼى كٍ "سى 

 .(9)فيما بينيـ (8)لغات لـ يفصميا الشتيارىا ، كفي )سكؼ((7)ه عنيادً عٍ تراخي الفعؿ كبي 

                                                    ***** 

 

 

 

 

 ػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .في ) ق (: ألفٌ  (1)

 في ) ق (: خبلؼ. (2)

 . 436ؿ ؛ كالمفصَّ 140  ، ينظر: فصكؿ في فقو المغة" ؾً مُّ " في " أي سً مُّ )سينا( في الكقؼ، نحك: " أي ىي إبداؿ كاؼ المخاطبة  (3)

 ] الفعؿ[ ساقط مف: ) ق (. (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (5)

 ر.في ) ق (: يتكثٌ  (6)

 .217:4ينظر: الكتاب  (7)

 في ) ق (: لشيرتو. (8)

 .376:4ياء مبالغة في التخفيؼ، ك" سؼ" بحذؼ الكسط، ينظر: ىمع اليكامع ي" بحذفيا، كقمب الكاك " بحذؼ الفاء، ك" سً كٍ " سى  (9)
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 “.ؿْ ، وىَ ةَ زَ مْ اليَ  اـِ يَ فْ تِ االسْ  افَ رْ حَ ”قاؿ: 

في االستفياـ، كقد  ال تقع إالَّ يا ألنَّ  ؛اليمزة قبميا (1)كاترك يـأن ، إالَّ (دٍ قى )بمعنى  (ؿٍ ىى ) قاؿ سيبكيو: أفَّ 

 :(3)كقكلو، (2)تستعمؿ معيا

            .... ........................... 

 ـً كى م األى ذً  اعً ٍفًح القى سى ا بً نى كٍ أى رى  ؿٍ ىى أى                              

قد  :أمٍ  (4)﴾ۅ ۅ ۉ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿، كقكلو تعالى: دة عف معنى االستفياـكقد تستعمؿ مجرٌ    

 .(5)أتى

 “.وُ نْ ا مِ فً ر  صَ تَ  عـ  أَ  ةُ زَ مْ اليَ وَ ”قاؿ:    

كقبؿ ، (6)﴾ڳ ڳ ﴿قيا قبؿ الكاك، نحك: قكلو تعالى:)أـ( المتصمة، ك تك يا تقرنيا بػػألنَّ : أقكؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: أنو ترؾ. (1)

 .189:3ينظر: الكتاب  (2)

 .لزيد الخيؿ  البسيط(، كىكالبيت مف البحر: )  (3)

 ـً كى م األى ذً  اعً ٍفًح القى سى ا بً نى كٍ أى رى  ؿٍ ىى ا *** أى نى تً دٌ شى بً  كعو بي رٍ يى  سى ارً كى فى  ؿٍ ائً سى               كتمامو:   

 المرتفع مف األرض.المغة: سائؿ: أمر بالمساءلة بمعنى: اسأؿ. يربكع: حي مف اليمف. القاع: األرض المنبسطة. األكـ: جمع أكمو، كىي التؿ أك 

 .394:4كامع ؛ كىمع الي344؛ كالجنى الداني 101:5؛ كشرح المفصؿ 385؛ كأسرار العربية 291:3كىك مف شكاىد: المقتضب 

 . بالشعر فقط أىؿ(، حيث دخمت اليمزة عمى ) ىؿ (، كىك خٌص الشاىد فيو: قكلو: ) 

 .1سكرة اإلنساف، مف اآلية  (4)

 .395،394:4كىمع اليكامع ؛ 2008:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (5)

 .123سكرة األنعاـ، مف اآلية  (6)
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َـّ (1)﴾ڳ ڳ﴿الفاء نحك: قكلو تعالى: ، كقبؿ )إذا( نحك: قكلو (2)﴾ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿(، نحك: ، كقبؿ )ث

  .(3)﴾ې ې ى ى  ﴿تعالى: 

"؟، ك" بٍ رى ا ضى دن يٍ زى " أى كتقكؿ:      . (4)"  ؟كؾى خي أى  كى ىي ا، كى دن يٍ ًربي زى ضٍ تى أى تى

التصديؽ،   لطمب)ىؿ(  ، ككجو ذلؾ أفَّ (6))ىؿ( في ىذه المكاضع عى تكقى  أفٍ  (5)لؾكال يجكز    

"، عف متبٍ رى ضى  ادن يٍ زى صمة عف التعييف، بعد حصكؿ التصديؽ، كفي " أى بػػػ)أـ( المتَّ  السؤاؿ ك  ؽ عمٌ تى

)ىؿ( ه حرؼ االستفياـ كبلؤ مالفعؿ، ك اعميو تقديمو عمى  لطمب تصكر المفعكؿ، يدؿُّ  أم الضرب

عمى  عف المخاطب، ككقكعو (7)في ىذا المثاؿ ب"رٍ مقصكرة عمى طمب التصديؽ، كصدكر" الضَّ 

 .*(9)نوصكر المفعكؿ كتعيٌ تكالمطمكب  (8)ما مقطكع السائؿ، فالتصديؽ حاصؿ محؿ

لتخصيص المضارع  )ىؿ( "ففبل أ/ -131/ كؾى خي أى  كى ا كىي دن يٍ زى  بي رً ضٍ ؿ تى ىى "ا عدـ جكاز، كأمَّ    

، فعؿ الكاقع في الحاؿإلنكار ال امفبل يصح استعمالي )سكؼ(،يف( ك)السٌ باالستقباؿ بحكـ الكضع، كػػػػ

 و ال ينبغي أف تقع كما يصح استعماؿ اليمزة لذلؾ.بمعنى أنٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .17، مف اآلية سكرة ىكد (1)

 .51سكرة يكنس، مف اآلية  (2)

 .11النازعات، اآلية سكرة  (3)

 .100:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 ] لؾ[ ساقط مف: ) ط(. (5)

 في ) ط (: المكاقع. (6)

 (. ، ق]في ىذا المثاؿ[ ساقط مف: ) أ (7)

 في ) ق (: ماىؿ. (8)

 .يقينوفي ) أ (:  (9)

  235،234:2ينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ. 
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ياـ عف ستفال اال" كىك أخكؾ" ليككف قرينة عمى أف المراد إنكار الضرب الكاقع في الحاؿ فقكلو: 

 رب في المستقبؿ.كقكع الضَّ 

)ىؿ( لبلستقباؿ، كالفعؿ المستقبؿ ال  بأفَّ   ،(1)كبيذا ظير بطبلف التكجيو ،السكاكي ا كجيوكذ   

 .(2)﴾ٹ ٹ ڤ  ﴿د بالحاؿ، قاؿ ا تعالى: يتقيى 

 :         (3)الشاعرقاؿ ك    

 ابن الً جى  ؼً يٍ السَّ بً  ارى ي العى نً عى  ؿي سً غٍ أى سى                      

                                              ...................................  

 (8)﴾ وئ وئ ۇئ ەئ ﴿ك  (7)﴾ ڳ ڳ ﴿: (6)كقكلو (5)﴾ڳ ڳ ﴿: (4)نحك: قكلو تعالى في اكأمَّ     

  ترض لـٍ ، الذيؿرأت الفعؿ في  الفعؿ، فإذٍ )قد( مف خكاص في األصؿ، ك  بمعنى )قد( )ىؿ(  فؤلفَّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .293 ؛ كفتح الباب394:4؛ كىمع اليكامع 459،458ينظر: الجنى الداني  (1)

 .60سكرة غافر، مف اآلية  (2)

 البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، ينسب لسعد بف ناشب العنبرم. (3)

 ابن الً جى  افى ا كى ا مى  اءً ضى ى قى مى *** عى  ابن الً جى  ؼً يٍ السَّ بً  ارى ي العى نً عى  ؿي سً غٍ أى سى كتمامو:              

. جالبن المغة: القضاء أصمو الحتـ كاإليجاب، كيككف القضاء بمعنى المكت   ا: أم المكت عمى جالبو.المحتـك

       235؛ كدالئؿ اإلعجاز52:1 شرح ديكاف الحماسة لممرزكقي ؛ ك685:2 كالشعر كالشعراء ؛247:1 العقد الفريد كىك مف شكاىد:

 ، فعمؿ عمؿ الفعؿ.ا قد ارتفع باسـ فاعؿ قد اعتمد عمى ذم حاؿو ا ظاىرن ا" في ككنو اسمن جالبن الشاىد فيو: " 

 قكلو تعالى[ ساقط مف: ) ط(.]  (4)

 .123سكرة األنعاـ، مف اآلية  (5)

 ] قكلو[ ساقط مف: ) ط (. (6)

 .17، مف اآلية سكرة ىكد (7)

 .51سكرة يكنس، مف اآلية  (8)
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 بالمعشكؽ  العاشؽ( 2)، كىك  معانقة الفعؿ معانقة(1)المألكؼ ت إلى األلؼحائؿ، كحنٌ بحيمكلة ال

مَّت، بخبل اىر، ، فاعؿ فعؿ يفسره الظَّ "؟جى رى خى  ده يٍ زى  ؿٍ ىى "كالمرفكع في : ؼ ما إذ لـ تره ذىىىمىٍت عنو كتسى

 .(3)يكجو بآخر و يمكف أفٍ مع أنَّ  "؟جى رى خى  ده يٍ زى  جى رى خى  ؿٍ : "ىى أمٍ 

 “.ورٌ عمْ  ـْ أَ  ؾَ دَ نْ عِ  ، نحو: زيدٌ ةِ لَ الَ الد   دَ نْ عِ  ؼُ ذَ حَ تُ وَ ”قاؿ:    

مع اليمزة ،  يا ال تستعمؿ إالَّ ألنَّ  ؛المتصمة (ـٍ )أى عميو  ، كالدليؿ"كره مٍ عى  ـٍ أى  ؾى دى نٍ عً  ده يٍ زى أى "  أمٍ أقكؿ:    

 .(4)رتدّْ فإذا كجدت منفردة عف اليمزة قي 

 “.ـِ َّل الكَ  رُ دْ صَ  اـِ يَ فْ تِ سْ ّْل ولِ ”قاؿ:    

 ؿٍ ىى  ادن يٍ "زى  ، كالا"أزيدن  تي بٍ رى ضى "زه عميو، ال يقاؿ: ا في حيٌ ممَّ  ال يجكز تقديـ شيءو  قكؿ: يعنيأ   

 .(5)ر لو صدر الكبلـ، كالمغيٌ ا المقطكع مشكككا، جاعبلن كنو مغيرن كذلؾ لك"؛ تى بٍ رى ضى 

                                              ***** 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] المألكؼ[ ساقط مف: ) ق (. (1)

 ق(.]الفعؿ معانقة[ ساقط مف: ) أ،  (2)

 .394:4؛ كىمع اليكامع 344؛ كالجنى الداني 234:2ؿ ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّ  (3)

 .103:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 294:3ينظر: المقتضب  (4)

 .236:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 104:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (5)
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 “.ياضِ ى المَ مَ عَ  ؿَ خَ دَ  فْ ا ِ وَ  اؿِ بَ قْ تِ إْف لّلسْ  : طِ رْ الشّ  افَ رْ حَ ”قاؿ:    

فٍ     تدخؿ عمى  لـٍ  يا لبلستقباؿ، إفٍ أنَّ  ب/ -131/يتكىـ  دخؿ عمى الماضي، لدفع أفٍ  قكلو: كا 

مضارع عمى ال اا دخكلييا لبلستقباؿ، مستكين المعنى أنَّ ك "، احمارن  افى كى  كٍ ة لى ي بدابينً أتً "، كقكلو: الماضي

نحك: المضارع المشترؾ بيف الحاؿ، كاالستقباؿ باالستقباؿ،  (1)كككنيا لبلستقباؿ تخصيصكالماضي، 

كنقميا الماضي مف معنى  ،كقع منؾ ضرب في االستقباؿ يقع مني كالمعنى: إفٍ  ،"بٍ رى ب أضٍ ضرً إٍف تى "

كقع منؾ ضرب يقع  ا: إفٍ أيضن  ، كالمعنى"تي بٍ رى ضى  تى بٍ رً ًإٍف ضى "، نحك: إلى معنى االستقباؿ (2)المضي

  .(3)مني

 “.ؿِ بِ قْ تَ سْ ى المُ مَ عَ  خؿَ دَ  فْ ا ِ ي، وَ اضِ مَ مْ لِ  وْ لَ وَ : ”ولوق   

فٍ  قكلو :أقكؿ    لـ تدخؿ عمى  ، إفٍ (4)لمماضييا يتكىـ أنَّ  ا، لدفع أفٍ دخؿ عمى المستقبؿ أيضن  كا 

ىك تحصيؿ ا في الماضي فبل يظير، بؿ مَّ المضارع ظاىر، كأ كككنيا لمماضي في (5)المستقبؿ

 .(6)الجزاء، بحصكؿ الشرط في االستقباؿ حصكؿ لتعميؽ )إٍف( فٌ كالحاصؿ أ، اىرالحاصؿ في الظَّ 

 رض مع القطع بانتقاء الشرطالماضي، عمى سبيؿ الففي   (7)حصكؿ الجزاءبلتعميؽ  (كٍ )لى ك   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: تخصيصيا. (1)

 في ) ط (: الماضي. (2)

 .132:3؛ كالمساعد 1862:4ـ كضعت لتعميؽ جممة بجممة، كتككف األكلى سببا، كالثانية متسببا، ينظر: ارتشاؼ الضرب مً أدكات الشرط كىي كى   (3)

 في ) أ، ق(: لممضي. (4)

 في ) ط(: االستقباؿ. (5)

 .437:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 108:5ينظر: شرح المفصؿ  (6)

 في ) ط (: الجزاء بحصكؿ الشرط. (7)
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عدـ كقكعو  فٍ منؾ ضرب في الماضي لكقع مني، لك (1)لك كقع" :"، أمٍ تي بٍ رى ضى  تى بٍ رً ضى  كٍ لى  "نحك:

فبل ( 2)ضيالمم ككنياالنتقاء منؾ، فكأف ىذا ىك المراد بؿ باعمٌ : االنتفاء مني، ميقع مني" أمٍ  ـٍ منؾ، لى 

 .(4)تحصيؿ الحاصؿ (3)يمـز حينئذو 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿: في قكلو تعالى: في االستقباؿ كػػػػػ)إٍف(، كقيؿ (5)يا تستعمؿأنَّ  كزعـ الفرَّاء

 إفَّ  :مبلحظة الزماف الماضي، أمٍ مى انتقاء الشرط بدكف الجزاء ع اءأتى بيا ليستدؿ بانتف (6)﴾ې 

 .(8)بل تعددفساد ف (7)تعدد اآللية لـز فسادىا، كال

 .“اءِ زَ الجَ وَ  طِ رْ  الش  َّل عْ فِ  ءُ يجِ يَ وَ ”قاؿ:    

َـّ ، كالجزاء يككف فعبلن فعبلن  ال يككف إالَّ  الشرط أفَّ  اعمـ أكالن     عمى تقدير ككنو  (9) كقد ال يككف، ث
ا أك غيرىما، فيما باعتبار الماضي ا أك ماضين يككف مضارعن  ا أفٍ مَّ إأ/  -132/، ال يخمك فعبلن 

، أك الثاني مضارعو ك  ياياف، أك مضارعاف، أك األكؿ ماضا ماضيما أمٌ ألنَّ  ؛كالمضارع أربعة أقساـ
 عمى عكس ذلؾ.

  ألفَّ  ؛" بٍ رً ضٍ  ا بٍ رً ضٍ إٍف تى " ، نحك: اميا لفظن جزٍ   يجب  مضارعيف، كآلة الشرط )إٍف(، اكان فإفٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .323:4؛ كىمع اليكامع 416ؿ ينظر: المفصَّ  (1)

 الماضي.في ) ط (: في  (2)

 ] حينئذ[ ساقط مف: ) ط (. (3)

 .156:3؛ كالمساعد 134،133:3؛ كأكضح المسالؾ 1863:4( عمى ) لك(، ينظر: ارتشاؼ الضرب قاؿ أبك حياف: كال تحمؿ ) إفٍ  (4)

 .200:2ينظر: معاني القرآف لمفراء  (5)

 .22سكرة األنبياء، مف اآلية  (6)

 في ) ق (: فبل. (7)

 .334:4؛ كىمع اليكامع 457:3؛ كشرح التسييؿ، البف مالؾ 1898:4؛ كارتشاؼ الضرب 269:1ينظر: الكتاب  (8)

 ] ثـ[ ساقط مف: ) ق (. (9)
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، كالجاـز فٍ مكجكد،  (1)(فٍ كىك )إً  المضارع قابؿ لمجـز  ألفَّ  ؛اميما لفظن ماضييف، يمتنع جزٍ  اكان كا 

 ا.ال يعمؿ فيو العامؿ لفظن  الماضي مبنيّّ 

فٍ     ا ـز الشرط لفظن ج ، يجب"تي بٍ رى ضى  بٍ ضرً نحك: "إٍف تى  ،امضارعان، كالجزاء ماضين  (2)كاف الشرط كا 

"، يمتنع جـز  بي رً اضٍ  تى بٍ رى إٍف ضى " ، نحك: مف ذلؾ (3)كاف عمى العكس فإفَّ ، كجـز الجزاء محبلن 

 .(4)الرفع كالجـز ا كيجكز في الجزاء أمراف:الشرط لفظن 

يعمؿ  ، لـٍ (5)افي الشرط لفظن  يعمؿٍ  ـٍ ا لى فممَّ اء تابع الشرط، الجز  فؤلفَّ  ؛ا عدمومَّ ا الجـز فظاىر، كأمَّ أ   

 .(6)الرفعك  ، بالجـز"ؾى بي رً ضٍ ي أى نً تى بٍ رى ضى  فٍ إً نحك: "، الشرط فً نى ليككف الجزاء عمى سي  ؛في الجزاء

 “.وجوبا اءِ زَ ي الجَ فِ  اءُ الفَ  ؿُ خُ دْ تَ وَ ”قاؿ:    

، تفيد معنى االستقباؿ في الجزاء، أكالن  أف امَّ إ ال يخمك )إٍف(،آلة الشرط، أعني  أفَّ  اعمـ أكالن أقكؿ:    

 )الفاء(،عف آلة االرتباط المفظي، التي ىي  االرتباط المعنكمٌ  ناءإلغ ؛أفادت لـ يحتج إلى الفاء فإفٍ 

ف لـٍ  ا انتفى و لمَّ ألنَّ  ؛الشيء بالشيء (7)التي ىي آلة االرتباط، كآلة اتباع مف )الفاء(، دَّ بي فبلى تفد،  كا 

الَّ  المعنكم،االرتباط   يرتبط بالشرط. أفٍ  لو دَّ بي الجزاء الى  فَّ أل ؛لـ يكف جزاء (8)كجب االرتباط المفظي، كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 [ ساقط مف: ) أ، ط (. فٍ إً ] كىك  (1)

 في ) ط، ق(: شرطو. (2)

 (: عكسفي ) ط  (3)

 ق (.ط، [ ساقط مف: ) الرفع كالجـز] (4)

 ] لفظا[ ساقط مف: ) ق (. (5)

 .322:4؛ كىمع اليكامع 109،108،107:5ؿ ؛ كشرح المفصٌ 66:3ينظر: الكتاب  (6)

 في ) ق (: ارتباط. (7)

 .في ) أ (: إفٌ  (8)
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ذا تمخص ىذاك  في اني، بقكلو: كتدخؿ الفاء الثٌ  (1)[بدخكؿ )الفاء( في] ؼ، صٌرحالمصنّْ  قكؿ: أفَّ فن ا 

 إذا لٍـ  ب/ -132/ في الجزاء (2): يدخؿ الفاءمعناه، أمٍ  ا فيماضين  أك الجزاء، إذا لـ يكف مستقببلن 

   ٍـ ـ مف قكلو: إذا لى و يفيألنَّ  ؛بالمفيكـ المخالؼ (3)تفد آلة الشرط معنى االستقباؿ فيو، كأشار إلى األكؿ

ًرٍبتى  فٍ "، ك "إً بٍ رً ضٍ أى  بٍ رً ضٍ نحك: "إٍف تى و إذا كاف أحدىما، ا في معناه، أنَّ  أك ماضين يكف مستقببلن  ضى

رً   إلفادتيا معنى االستقباؿ فيو، كحصكؿ االرتباط المعنكم. ؛"، لـ يدخؿ )الفاء(تي بٍ ضى

ا، أك أك تقديرن  ابػػػػػ)قد( لفظن  ا: مقركنن ا، أمٍ ا صريحن أك ماضين  ا أك دعاءن ا أك نيين أمرن  فإذا كاف الجزاء   

 الشرط فييا. (4)حرؼ لعدـ تأثير ؛)الفاء(مف  دَّ بي سمية، فبلى أك جممة ا بػػػ)لف(،منفيا  امضارعن 

 ألفَّ  ؛التأثير فييا تحصيؿ الحاصؿ فؤلفَّ  ؛بػػػػػ)لف(ا في األمر كالنيي كالدعاء ك المضارع المنفي مَّ أ   

 ىؤالء المذككرات مقترنة بمعنى االستقباؿ قبؿ كقكعيا جزاء.

االستقباؿ  رؼتقرب الماضي مف الحاؿ، فبل يؤثر فيو ح )قد( فؤلفَّ  ؛الصريحا في الماضي مَّ كأ   

د بالزماف المتجدد الغير يٌ تقكضعيا لمدكاـ، فبل ت فؤلفَّ  ؛ا في الجممة االسميةمَّ الذم ىك آلة الشرط، كأ

 .المتقرر

 دَّ بي كالجزاء الى  فظي،االرتباط المٌ  (5)ؤثر آلة الشرط فييا، فكيؼ يككف جزاء بمجردـ تل فإف قمت: إذا   

 يرتبط بالشرط معنى. كأفٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مف: ) ط، ق (. ما بيف المعككفيف ساقط (1)

 ] الفاء[ ساقط مف: )  ق (. (2)

 في ) ق (: لؤلكؿ. (3)

 ] حرؼ[ ساقط مف: ) أ، ق (. (4)

 في ) ق (: لمجرد. (5)
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 اؾى تى إٍف أى : كيرتبط بالشرط معنى، فقكلؾ، يؤثر فيو آلة الشرط  منيا إلى معنى فعؿو  ؿ كؿٌ يتحكَّ  :قمت

 إٍف أتاؾ زيد يجب عميؾ إكرامو. ، في قكة:وي مٍ رً كٍ أى فى  ده يٍ زى 

 قكة: يجب عميؾ عدـ إىانتو. ، في"وي نٍ يً  تي بلى فى  ده يٍ زى  اؾى تى إٍف أى "كقكلؾ:    

 أتيتني أسأؿ ا غفرانؾ. ، في قكة: إفٍ "اي  ؾى مى حً رى ي فى نً تى يٍ تى ٍف أى إً "كقكلؾ:    

 يجب عمٌي إكرامؾ. إف جئتني ، في قكة:"ـه رً كٍ مي  تى نٍ أى فى  (1)ينً تى ئٍ جً  في إً "كقكلؾ:    

 .(2)لؾ تأكد عدـ إكرامييأىنتني  ، في قكة: إفٍ "ؾى مي رً كٍ أي  فٍ مى ي فى نً تى نٍ ىى أى  فٍ إً "كقكلؾ:    

 (3)اأكرمتني يقع إكرامؾ لي، مسببن  إفٍ  أ/ -133/ "، في قكةسً مٍ أى  ؾى تي مٍ رى كٍ أى  دٍ قى ي فى نً تى مٍ رى كٍ أى  فٍ إً "كقكلؾ:    

 (4).إلكرامي لؾ أمسو 

 .“يدِ أكِ مت  ا لِ مَ ا يَ يْ مَ عَ  ادُ زَ يُ وَ ”قاؿ:    

پ  ﴿ى:كقكلو تعال ،كالتعميؽ المجازاة (5)لتأكيد معنى رطية، )ما(الشٌ  (فٍ يزاد عمى )إً  أقكؿ: أمٍ    

ذا زيدت عمييا، كجب تأكيد الشرط بػػػ)النكف((6)﴾پ پ پ  عمى   يمـز رجحاف اآللةلئبٌل  ؛، كا 

  .(7)ذيّْيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ط(:أتيتني. (1)

 ] لؾ[ ساقط مف: ) أ، ق(. (2)

 في ) ط (: سببا. (3)

 .245،244:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 113،112،111:5ؿ المفصٌ ينظر: شرح  (4)

 ق (.ط،] معنى[ ساقط مف: )  (5)

 .37سكرة البقرة، مف اآلية  (6)

 .115:5ؿ ؛ كشرح المفصٌ 1897،1896:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (7)
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 .“ـِ َّل الكَ  رُ دْ ا صَ يَ لَ وَ ”قاؿ: 

ا، فبل يتقدـ عميو المقطكع مشكككن جعؿ في الشرط كاالستفياـ في التغيير، ك  كذلؾ ألفَّ  : أقكؿ   

داؿ  ىك ، ليس المقدـ فيو جزاء، بؿ (3)إٍف أتيتني" يؾى آتً :" ( 2)نحك قكلؾ (1)زه، كفيا في حيٌ مَّ مً  شيءو 

 .(4)الجزاء، كالجزاء محذكؼ بداللتو عمى

 .“ؿِ عْ ى الفِ مَ عَ  ال  إِ  ؿُ خُ دْ تَ  والَ ”قاؿ:    

ك)لك( لتعميؽ بحصكؿ الشرط في االستقباؿ  ]لجزاء،حصكؿ ايا لتعميؽ فؤلنَّ  ؛ا )إٍف(مَّ أقكؿ: أ   

مع القطع بانتفاء الشرط كما رض الفبحصكؿ الشرط في الماضي، عمى سبيؿ  (5)[حصكؿ الجزاء 

ې ې ى ى  ﴿، ك (7)﴾پ پ ڀ  ﴿في الفعؿ، كقكلو تعالى:  ، كال يعقؿ ىذاف إالَّ (6)تقدـ

 ا يفسره الظاىر كالقتضائيضمار فعؿ ، عمى إ(9)﴾ ڱ ں ں ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿، ك(8)﴾ائ

ليككف كالعكض  ؛يككف خبرىا فعبلن  بعد )لك(، أفٍ  (11)الكاقعة (10)(لـز في )إفَّ ا من ك الفعؿ لز 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] في [ ساقط مف: ) أ، ق(. (1)

 ] قكلؾ[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 .70،69:2؛ كالمقتضب 68،67:3ينظر: الكتاب  (3)

 .333،332:4؛ كىمع اليكامع 1879:4؛ كارتشاؼ الضرب 119،118،117:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (4)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (5)

 .269:1ينظر: الكتاب  (6)

  .175سكرة النساء، مف اآلية  (7)

 .6سكرة التكبة، مف اآلية  (8)

 .100سكرة اإلسراء، مف اآلية  (9)

 ط مف: ) ق (.] في ) إف([ ساق (10)

 في ) ق (: الكاقع. (11)
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يـ كقع أنَّ  كٍ : لى أمٍ  (2)﴾ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿لو، كقكلو تعالى:  (1)رالمفسٌ كك عف الفعؿ المحذكؼ

 .(3)فعمكا

 فٍ مً  فٍ كي ا يى مى يٍ مى " ؾ قمت: فكأنَّ  ".ؽه مً طى نٍ مي فى  ده يٍ ا زى أمَّ " إذا قمت:  معنى الشرط ، (4)ففييا )أٌما(،ا مٌ كأ   

"ؽه مً طى نٍ مي  ده يٍ زى فى  ءو يٍ شى 
 (5)  . 

 ممزـك "دٌ يٍ زى "، الـز الكبلـ، ك"دو يٍ زى "االنطبلؽ مف  ككقكع (6)شيء مف الحكادث ممزكـ الكبلـ[ ككقكع]   

)أٌما( إلى  )ميما(ر و غير مقصكد، فغيٌ ألنَّ  ؛، كاالنطبلؽ الـز قصدم حذؼ ممزـك الكبلـقصدم  

 (8)ـكبلىي آلة الـز الالتي ب/  -133/ )الفاء(،كأدخؿ ، (7)في مكضعو القصدمّْ ككضع الممزكـ 

" ؽه مً طى نٍ مي فى  ده يٍ ا زى مَّ أى " ، فقيؿ: ـز القصدمّْ عمى البلَّ 
(9). 

 .“اءٌ زَ جَ وَ  ابٌ وَ َذْف جَ وا  ”قاؿ:    

 ، أك يؾى ا آتً نى : أى(11)مف قاؿ لؾل، "ؾى مى رً كٍ أي  فٍ ذى إً "ا، كقكلؾ: القائؿ تحقيقن  (10)جكاب لقكؿ أمٍ أقكؿ:    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) أ (: المفسر. (1)

 .65سكرة النساء، مف اآلية  (2)

 .325،324:4؛ كىمع اليكامع 134،133:3؛ كالمساعد 1869:4؛ كارتشاؼ الضرب 121،120:5ؿ كشرح المفصَّ  ؛114،113:3ينظر: الكتاب  (3)

 في ) ط (: ففيو. (4)

 .125:5؛ كشرح المفصؿ 235:4ينظر: الكتاب  (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (6)

 في ) ق (: مكضع. (7)

 ـ.متكم(: ال أفي )  (8)

 .80،79:1بيب ؛ كمغني الم1894،1893:4ينظر: ارتشاؼ الضرب  (9)

 في ) ق (: تقكؿ. (10)

 ] لؾ[ ساقط مف: ) ط (. (11)
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و قيؿ لؾ: ما يرتبط ، كأنَّ "ينً تى مٍ رى كٍ أى  كٍ لى " ، فإنؾ حيف قمت: "ؾى تي مٍ رى كٍ أى  فٍ ذى ي إً نً تى مٍ رى كٍ أى  كٍ لى  "كقكلؾ: اتقديرن 

ؾى تي مٍ رى كٍ ٍف أى كراـ عمى تقدير ثبكتو، فقمت: " إذباإل
 يرتبط بو اإلكراـ. :، أمٍ "(1)

 .(2)أم: عكض عف فعؿ الفاعؿ كإتياف اآلتي كجزاء   

كاف األمر  ، كاف المعنى: إفٍ "ا آتيؾنى أى ": (4)، لمف قاؿ لؾ"ؾى مي رً أكٍ : " إذف (3): إذا قمتقاؿ الزجاج   

 .(6)ا بياتقديرىا مصرحن  (5)يصح فييا معنى المجازاة، حٌتى ، يعني أفَّ ؾى مي رً كٍ ي أي إنّْ كما ذكرت فى 

 .“ايَ مَ بْ ا قَ ى مَ مَ عَ  دٍ مِ تَ عْ مُ  رِ يْ غَ  ؿٍ بِ قْ تَ سْ مُ  ؿٍ عْ ي فِ ا فِ يَ مُ مَ عَ وَ ”قاؿ:    

 ا"  بن اذً كى  ؾى أظنُّ  فٍ ذى إً "فيو، تقكؿ:  كضعيا لبلستقباؿ فبل تعمؿ إالَّ  فؤلفَّ  ؛ا اشتراط االستقباؿمَّ أ أقكؿ:   

نَّ  .بالرفع  صدقو.ت : أخبرؾ بخبر لـٍ ف لمف حدثؾ، أمٍ ؾ في حاؿ الظٌ كا 

 م الحاؿ، كالشرط كالمكصكؼ، كذ )المبتدأ(،قبميا كػػػ اشتراط عدـ االعتماد عمى شيءو ا مٌ كأ   

العمؿ، حيث يقع  (7)عنو قد ينفؾُّ  و عامؿه ألنَّ  ؛ال تعمؿيا عند االعتماد عمى أحد ىؤالء فؤلنَّ  ؛كالقسـ

فإذا انعقد  ،"يؾى ا آتً نى أى لمف قاؿ لؾ:"  ،"اذى كى  ؿه اعً أنا ًإذىٍف فى  "ر فيو العمؿ، كقكلؾ:في مكقع ال يتصكٌ 

عماؿ في بعض اإل تعمؿ، مع أفَّ  أف ال مف ا، فبل غركا تامن ما قبميا كما بعدىا انعقادن  التعميؽ بيف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: أكرمؾ. (1)

يا اسـ ظرؼ، كىك ) إذ( ألحقتو التنكيف، كنقؿ إلى الجزائية، فبقى منو معنى الربط نٌ ذىب الجميكر إلى أنيا حرؼ بسيط، كبعض الككفيكف إلى أ (2)

؛ 1650:4؛ كارتشاؼ الضرب 363؛ كالجنى الداني 126:5ؿ كالسبب، كذىب الخميؿ إلى أنيا حرؼ مركب مف ) إذ( ك) أف(، ينظر: شرح المفصَّ 

 .104،103:4كىمع اليكامع 

 ] إذا قمت[ ساقط مف: ) ق (. (3)

 لؾ[ ساقط مف: ) ط (.]  (4)

 (.في ) أ، ق(: )صحٌ  (5)

 .63:2ينظر: معاني القرآف، لمزجاج  (6)

 في ) ط (: عف. (7)
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لى اختبلؿ المعنى فمعمكؿ كاحدو  يؤدم إلى ازدحاـ عامميف في ىذه المكاقع حتى يتجمى لؾ  ،تأمؿ، كا 

 .(2)ىذا المقاؿ (1)حقيقة الحاؿ، كصدؽ

 .“االً حَ  ؿُ عْ الفِ  افَ ا كَ ا إذَ ييَ غِ مْ تُ وَ ”قاؿ:    

لغاؤىا باعتبار المعنى غ أمٍ : أقكؿ    ذابحسب المفظ، كباعتبار النصب، كا  كقعت  (3)ير معيكد، كا 

بيف ما بعدىا كما  (6)ؽيالتعم (5)قادالنع (4)تمغي لفعؿ، جاز أفٍ كبيف ا أ/ -134، /الكاكبيف الفاء ك 

، قاؿ ا ا إلى المعنىستقبلؿ المعطكؼ، بدكف المعطكؼ عميو نظرن تعمؿ ال قبميا بالعطؼ كجاز أفٍ 

  .*(9)﴾ال يمبثكا﴿: (8)، كقرئ(7)﴾پ ڀ ڀ  ﴿تعالى: 

                               ***** 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: يصدؽ. (1)

رل إذا كانت بيف الفعؿ كاالسـ في يا ممغاة ال تنصب البتة كما ال تنصب أي " إذف" إذا كانت بيف شيء الفعؿ معتمد عميو، فإنٌ  قاؿ سيبكيو: كاعمـ أفٌ  (2)

 .75:3؛ المساعد 14:3ذاىبا، ينظر: الكتاب  قكلؾ: كاف أرل زيده 

ف. (3)  في ) ط (: كا 

 في ) ق (: تكفي. (4)

 في ) ط، ق(: النعقاد. (5)

 ؽفي ) ق (: التعمٌ  (6)

 .76ء، مف اآلية سكرة اإلسرا (7)

 .334:3؛ كمعجـ القراءات القرآنية 66:6؛ كالبحر المحيط 462:2ة، ينظر: الكشاؼ ، كعبدا ، كىذه القراءة شاذٌ بيٌ ىي قراءة أي  (8)

 .76سكرة اإلسراء، مف اآلية  (9)

  َّ107:4؛ كىمع اليكامع 362؛ كالجنى الداني 1652:4؛ كارتشاؼ الضرب 127:5ؿ ينظر: شرح المفص. 
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 ]ح
 
 ش

 
  ف

 
 انر
 
 [ٛم  ه  ؼ

 .“ي" نِ مَ رِ كْ تُ  يْ كَ  ؾَ تُ ئْ ، نحو: "جِ يْ : كَ يؿِ مِ عْ الت   ؼُ رْ حَ ”قاؿ:    

 ف(.(، ك)عى فٍ ى(، ك)مً تى كػػػ)البلـ(، ك)حى ا، قيؿ لمتعميؿ حركؼ غيرى إفٍ  أقكؿ:   

 فيو نٌص  و( فإنٌ يٍ )كى  التعميؿ، بخبلؼقمنا: ما ذكرتو مف الحركؼ، أكثر في غير التعميؿ منيا في    

 ا.ا كاحدن مو حرفن عى فمذا جى 

 ٌما بعدىا؟ مً  (2)ا قبميا أـٍ مٌ مً أجانب  :أمٍ  (1)قيؿ: التعميؿ مف إفٍ    

 ىف، فإفَّ بحسب الذّْ  (4)بحسب الخارج، كمعمكؿ (3)إلكراـالمجيء عٌمة ا ا، فإفَّ قمنا: منيما جميعن    

 (6)كر الغاية، كىي اإلكراـ في المثاؿعميو بدكف تص (5)ـال يقدٌ  ا،ا اختيارين مجيء لككنو أمرن ال

 .(7)المذككر

 ري آخً  رً كٍ الفً  ؿي كٌ أى كده في الخارج، كما قيؿ: ره، كمسبكؽ باعتبار كجفاإلكراـ سابؽ باعتبار تصكُّ    

(ـى يٍ )كى بدليؿ:  (8)جارة كىي، ؿً مى العى 
"ـى لً " عمى حدّْ  (9)

 كقد  )أىٍف(،، كانتصاب الفعؿ بعدىا بإضمار (10)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) أ (: في. (1)

 أك.في ) ط (:  (2)

 .(: لئلكراـفي ) ق  (3)

 في ) ق (: معمكلو. (4)

(5) .  في ) أ (: يقـك

 في ) أ (: المقاؿ. (6)

 ] المذككر[ ساقط مف: ) أ، ق(. (7)

 في ) أ (: الجارة. (8)

 في ) ق (: كيمو. (9)

 في ) ق (: لمو. (10)
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 :(1)أظيرت بعدىا، في قكلو

        ................................ 

ا أىٍف تغي  ؾى ًلسىانى                           تٍخدىعىاك  رَّ كىٍيمى

دهالمتأخريف، ك  (2)ناصبة، كعميو إجماعيا كبعضيـ عمى أنَّ  ى ى ائ  ې﴿قكلو تعالى: (3)يعضي

دفع جارة كناصبة، ي ككفت الجار، كالقكؿ باالشتراؾ بيف أفٍ  (5)لما دخميا كلك كانت جارة (4)﴾ائ 

 .(6)تعارض الدليميف

                                 ***** 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .43ديكانو البيت مف البحر: ) الطكيؿ(، كىك لجميؿ بثينة، مذككر في شرح  (1)

 ؾ كىٍيمىا أىٍف تغٌر كتٍخدىعىاًلسىانى ا ***  حن انً مى  تى حٍ بى صٍ أى  اسً النَّ  ؿَّ كي أى  تٍ الى قى كتمامو:          فى 

: تخدع.                                                                                                     المغة: المانح: المعطي، الكاىب. تغرٌ 

؛ كخزانة 100:4؛ كىمع اليكامع 283:2؛ كشرح األشمكني 107:3؛ كأكضح المسالؾ262؛ كالجنى الداني 128:5ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصَّ 

  .481:8األدب 

" كي"  ا، كالثاني: أفٌ ا مصدريِّ ة عمى التعميؿ، كليست حرفن دالٌ  " كي" ظيكر " أف " المصدرية بعد " كي"، كذلؾ دليؿ عمى أمريف: األكؿ: أفٌ الشاىد فيو: 

 " إذا لـ تكف مكجكدة.فٍ ر بعدىا " أى التعميمية تقدَّ 

 في ) ط (: عمييا اجتماع. (2)

 .د(.  ض. أم يؤيده، ينظر: لساف العرب، مادة: )ع (3)

 .22الحديد، مف اآلية سكرة  (4)

 في ) ق (: دخؿ. (5)

، نقؿ بعضيـ في ) كي( ثبلثة مذاىب: أحدىما: أنيا حرؼ جر دائما كىك مذىب األخفش، كثانييما: أنيا ناصبة لمفعؿ دائما كىك مذىب الككفيكف  (6)

؛ 119:2؛ اإلنصاؼ 127:1آف لؤلخفش ؛ كمعاني القر 6،5:3كثالثيا: أف تككف حرؼ جر تارة، كناصبة لمفعؿ تارة، كىك الصحيح، ينظر: الكتاب 

 .  264؛ كالجنى الداني 1647،1646،1645:4كارتشاؼ الضرب 
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 ] ح
 
 ش

 
  ف

 
 انش
 
 [ ع  د

 .“كّّل  عِ دْ الر   ؼُ رْ حَ ”قاؿ: 

رو جٍ زى كى  عو دٍ رً  ”قاؿ سيبكيو:   
“يوو بً نٍ تى كى  عو دٍ رً ”جاج: ، كقاؿ الزٌ (1)

(2). 

، كاف معناىا: ارتدع عف ىذا القكؿ، كامتنع عنو عمى "ؾى ضي غً بٍ يي  فه بلى في "فإذا قمت: )كبٌل(، لمف قاؿ:    

 و عمى الخطاب فيو.امتنع عنو، كتنبٌ  جاجيبكيو، كعمى رأم الزَّ رأم س

 ب/ -134/ـ بػػػػػ)كبٌل(، سكاء كاف المتقدٌ  :بيا، أمٍ  دٌ رى ـ ما يي يتقدَّ  دع مشركط بأفٍ ككنيا لمرٌ  فٌ ثـ إ   

ۉ ۉ ې  ۋ ۋ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿كقكلو تعالى: ف كبلـ المتكمـ عمى سبيؿ اإلنكار، المردكد م

المتكمـ الحكيـ المتعاؿ،  كىك كبلـ  (5)﴾   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ﴿ (4)]قكلو تعالى:[ فإف المتقدـ (3)﴾ې 

ڀ ٺ ٺ  ڀ ڀ پ پ ٻ ٻ پ ﴿لحكاية، كقكلو تعالى:عمى سبيؿ اإلنكار أك عمى سبيؿ ا

 -كجؿَّ   زَّ عى  –كىك مف كبلمو  (8)﴾  پ پ  ﴿ :(7)[قكلو تعالى]، المتقدـ المردكد فإفَّ   (6)﴾ ٺ

  يفي ىً ا أي نى " أى كقكلؾ: الغير، مف كبلـ   أصحاب مكسى، أك (9)كالقائؿ في الحقيقة، عمى سبيؿ الحكاية
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .235:4ينظر: الكتاب  (1)

 .356الباب ؛ كفتح 333:3، كالمساعد 2370ينظر: ارتشاؼ الضرب  (2)

 .12،11،10سكرة القيامة، اآلية  (3)

 زيادة مف المحقؽ. (4)

 .10سكرة القيامة، اآلية  (5)

 .62،61سكرة الشعراء، مف اآليتيف  (6)

 زيادة مف المحقؽ. (7)

 .61سكرة الشعراء، مف اآلية  (8)

 في ) أ (: الحكاية. (9)
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 .تأمؿ، ـى الً العى  يفي يً ، أك تي ـى الً العى  (2)تي ىنٍ أ: (1)لؾ لمف قاؿ ،"عو دٍ  رى بلَّ كى  ؟ـى الً العى 

فٍ      لقائؿ أفٍ ، ك ىذا(4)كعميو نحمؿ مكاضع في القرآف ا(،)حقِّ بيا، فيي بمعنى  (3)لـ يتقدـ ما يرد كا 

( بمعنى ارتدع، فمً  في ككنو  رُّ كما السّْ  (،وٍ ( ك )مى وٍ )صى كػػػػػ، ككف اسـ فعؿال ت ـى يقكؿ: إذا كاف )كىبلَّ

 ، ما الكجو فيو؟(5)ا يا ليت شعرمحرفن 

                               ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] لؾ[ ساقط مف: ) أ (. (1)

 في ) أ (: ىنت (2)

؛ كىمع اليكامع 578،577؛ كالجنى الداني 2370:5؛ كارتشاؼ الضرب 263:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 132:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (3)

385،384:4. 

 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: يا ليت شعرم أال منجى مف اليـر *** أـ ىؿ عمى العيش بعد الشيب مف ندـ. (4)

 في ) ط (: يردد. (5)
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 ] انل                                         
 
 ي

 
 [     اخ

 . “ا كذَ  ؿُ جُ الر   ؿَ عَ ، وفَ وِ يْ رَ غَ صْ أَ بِ  ءُ رْ في نحو: المِ  عريؼِ الت   ـُ ، الَ اتُ مَ الّل   ”قاؿ: 

 .يما أصغر األعضاءألنَّ  ؛، القمب كالمسافباألصغريف أقكؿ: أراد

أحدىما  ألفَّ  ؛لو بيما: كماباألصغريف، أمٍ  : ىذا الجنسكىك في األكؿ )لتعريؼ الجنس(: أمٍ    

 بيما. ة إالَّ كَّ ري آلخر مظيرىا، كال مي ، كا(1)منشأ لممعاني

ؽ المعيكد بيني كبينؾ، كقد يؤتى بيا لتعريؼ االستغرا ؿى جي الرٌ  ؿي عٍ فً  :كفي الثاني )لتعريؼ العيد( أمٍ    

: لتعريؼ الحقيقة في ضمف تعريؼ العيد الذىني أمٍ لجميع األفراد، ك  في ضمف الحقيقة تعريؼ: لأمٍ 

 .(2)منا ىذا في بحث المعرفةا، كقد فصفرد مٌ 

مى مجمكبة لمجرد االبتداء بالساكف عاليمزة  (4)فَّ فإ ؛سيبكيو (3)عمى مذىب بناء  يؼً رً عٍ التَّ  ـي : الى قكلو   

لكثرة  ؛رجالسقكط في الدٌ (، ك ؿٍ )أؿ( كػػػػ)ىى  كعمى رأم الخميؿ، (6)، كال دخؿ ليا في التعريؼ(5)رأيو

ف امبرّْ مً  سى يٍ لى ” أ/ -135/ا(، كعميو كرد: مف الـ التعريؼ )ميمن يبدلكف ، كأىؿ اليمف (7)االستعماؿ

 .(8)“فري أـ سٌ فً  اـه يى صً 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ق (: المعاني. (1)

 .133:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 (.] مذىب[ ساقط مف: ) ق  (3)

 .في ) أ، ق (: ألفٌ  (4)

 .324:3ينظر: الكتاب  (5)

 في ) ط (: بالتعريؼ. (6)

 . 325،324:3ينظر: الكتاب  (7)

 .243،242:4ىك حديث ركاه البييقي، ينظر: السنف الكبرل) باب الصياـ، كتاب تأكيد الفطر في السفر(   (8)
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 “ـِ سَ القَ  ـُ اَل وَ ”قاؿ:                                   

ا جكاب القسـ، إذا كاف مضارعن  أف  ، رمز بالمثاؿ إلى"ألىٍفعىمىفَّ  كاً "كالـ جكاب القسـ،  : أمٍ  أقكؿ   

 .(2)قميؿ (دٍ )قى كتصدر الماضي بو بدكف بالنكف،  (1)در بالبلـ، كأكٌ صدٌ  امثبتن 

 (3)كقكؿ امرئ القيس:   

مىٍفتي لى             ٍمفىةى فىاًجرو   بً  ايى حى  اً حى

اؿً  فٍ ا إً مى كا فى لىنىامي                           ديثو كالى صى  مف حى

  ."كاامي نى  دٍ قى لى  كاً "(، دٍ ر بو مع )قى يصدٌ  كاألكثر أفٍ    

 .“لمقسـ ةُ ئَ طّ وَ المُ وَ ”: ولقو    

 نحك:ا، ا تقدـ القسـ لفظن ئة الجكاب لمقسـ، كىي التي تدخؿ عمى حرؼ الشرط، بعدممييٌ أقكؿ: أم    

: كا لئف أمٍ ، (4)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿كقكلو تعالى: ، اتقديرن  ، أك"ؾى نَّ مى ي ألٍكرً نً تى مٍ رى كٍ لىًئٍف أى  كاً "

 ىذا ىك ـ()البلَّ ة ال يصٌدر بػػػػػالشرطيٌ  )ًإٍف(جكاب  ألفَّ  ؛مشرطلالجكاب لو، ال  عمى أفَّ  لتدؿَّ اخرجكا، 

 بؿ جكابني  الشرط جكاب  القسـ، بيذا البلـ، أع (5)رما صدّْ  المراد بالمكطئة، كليس المراد بيا، إفَّ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .دىافي ) أ (: أكٌ  (1)

 .135؛ كالجنى الداني 1776:4؛ كارتشاؼ الضرب 141،140:5ؿ ينظر:  شرح المفصَّ  (2)

 .32، مذككر في ديكانو البحر: ) الطكيؿ(، كىك المرلء القيس البيت مف (3)

 أ.المغة: الفاجر: الذم يأتي بالفاحشة كالشر. الصالي: الذم يتدفٌ 

 .248:4؛ كىمع اليكامع 191:1؛ كمغني المبيب 135؛ كالجنى الداني 139:5؛ كشرح المفصؿ 362:1كىك مف شكاىد: سر صناعة األعراب 

 الشاىد فيو: " لنامكا" حيث جاء بالبلـ داخمة عمى فعؿ ماض في جكاب القسـ " نامكا".

 .12سكرة الحشر، مف اآلية  (4)

 في ) ط(: يصدر. (5)
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ؾى تي مٍ رى كٍ ألى  اً كى ي فى نً تى مٍ رى ٍف أكٍ إً "جكابو جكاب الشرط، كالمعنى:  (1)كالقسـ مع،  الشرط بي ما يعقي  القسـ
(2). 

 .“اَل وْ و لَ  وْ لَ  جوابِ  والـُ ”قاؿ:    

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿، ككقكلو تعالى:(3)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿كقكلو تعالى:    

دل اليي  تاءإيانتفاء   فَّ اط إحدل الجممتيف باألخرل، يعني إا تأكيد ارتب، كفائدتي(4)﴾ہ ہ

كىذاف البٌلماف، ] مرتبط بكجكد الفضؿ كمعمؿ بو،  بانتفاء المشية كمعمؿ بو، كانتفاء االتباع (5)مرتبط

ٴۇ ۋ ۋ  ﴿كقكلو تعالى: ، (6)) لك([كقد تحذؼ الـ جكاب، انيمايف االرتباطيف كيقكّْ يؤكداف ىذيٍ 

 .لدفعتكـ :أمٍ ، (8)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ﴿ا، كقكلو تعالى: ، كيجكز حذؼ جكابو رأسن (7)﴾ۅ 

 :(9)ككقكؿ الشاعر

        ............................... 

 اصى اكً األحى  تى يٍ يى نى  كٍ ك لى رو مٍ عى  دى بٍ ا عى يى فى                             

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ] مع[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 .266:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 124،123:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (2)

 .13جدة، مف اآلية سكرة السٌ  (3)

 .82سكرة النساء، مف اآلية  (4)

 في ) أ (: مرتبطة. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (6)

 .74سكرة الكاقعة، مف اآلية   (7)

 .79سكرة ىكد، مف اآلية  (8)

 .                                                                          =193البيت مف البحر: ) الطكيؿ( كىك لؤلعشى، مذككر في ديكانو  (9)
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 .*(1)يككف لمتمني لك نييت ألثنيت عميؾ، كيجكز أفٍ  :أمٍ 

 .“رِ مْ األَ  ـِ والَ ”قاؿ:    

ا ليا عف االلتباس ، كصكنن عمى الـ الجرّْ  (2)ليا حمبلن  ب/ -135/ر ة عمى الكسٍ أقكؿ: كىي مبنيَّ    

ېئ ېئ ېئ  ﴿( التأكيد، كيجكز تسكينيا بمبلقاة كاك العطؼ كفائو، كقكلو تعالى:بػػػػ)الـ

ًمٍف  (تشبيو )فميػػو اإلسكاف ىك كج كذلؾ ألفٌ  ؛، كاإلسكاف بعد الفاء أكثر منو بعد الكاك(3)﴾ىئ

 الحركؼ ككسر الكسط (6)في عدد، ": "كىًتؼن ، بمثؿ(5)﴾ ېئ  ﴿ ، )كليػػ( مف  (4)﴾ېئ﴿

 ، كىك االتصاؿ الٌصكرم، فإفَّ " ك"ًلي"بيف "كىًتؼو  (7)د كجو آخر مف الشبو، ليس ىككفي فػػػػػػ)لي(، يكج

 " بخبلؼ الكاكفخدو "، ك )الفاء( في: "كىًتؼو "ـ، كػػػػ)الكاؼ( في: ب متصبل بالبٌل تى كٍ )الفاء( في )فىًمي(، يي 

لقكة جية اإلسكاف فيو، كلبناء )ثيَـّ( عمى  ؛، فاإلسكاف بعده أكثر بما بعده أصبلن و ال يكتب متصبلو فإنَّ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اصى اكً األحى  تى يٍ يى نى  كٍ ك لى رو مٍ عى  دى بٍ ا عى يى *** فى  رو فى عٍ جى  مف آؿً  كصً الحي  اني كعيدي تى كتمامو:                   أى  = 

 جعفر. عبدعمرك: عبد بف عمرك بف األحكص، كقيؿ: ابف شريح األحكص. المغة: الكعيد: التيديد كالتخكيؼ. الحكص كاألحاكص: أكالد األحكص بف

 .183:1ص(؛ كخزانة األدب .  ك.  كلساف العرب، مادة: ) ح؛ 2.:401ح المنطؽ إصبل؛ 100:1ؿ كىك مف شكاىد: شرح المفصٌ 

 ".لك نييت ألثنيت عميؾالشاىد فيو:  حذؼ جكاب " لك"، كالتقدير: "

 ] لمتمني[ ساقط مف: ) ط (. (1)

  َّ266:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 144،143،142:5ؿ ينظر: شرح المفص . 

 ] ليا[ ساقط مف: ) ق (. (2)

 .185سكرة البقرة، مف اآلية  (3)

 .185سكرة البقرة، مف اآلية  (4)

 .185سكرة البقرة، مف اآلية  (5)

 .في ) ط (: عدٌ  (6)

 ] ىك[ ساقط مف: ) ط، ق(. (7)
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بعدىا لضعؼ ما يقتضيو، كىك اإلسكاف  شذَّ  ؛في الكتابة (2)كاحد، كالستقبلليا (1)أكثر مف حرؼ

   .*(4)ؼالمصنّْ يتعرض لو  ه بعدىا، لـٍ لشذكذ ،(3)﴾ ے ھ ھ ﴿تعالى: الشبو، كقكلو 

 .“بُ ىَ ذْ يَ لَ  وُ ن  ا ِ ، وَ ـٌ ائِ قَ  دٌ يْ زَ ي: لَ ، فِ اءِ دَ تِ االبْ  ـُ والَ ”قاؿ:    

 ؼ بالمثاليف. كالفعؿ المضارع، كما أشار إليو المصنّْ  ،االسـ أقكؿ: كلو مدخبلف:   

فٍ "ـه ائً قى  ده يٍ زى لى "ر بو الكبلـ، نحك: يصدَّ  )البلـ( أفٍ ىذه  كحؽُّ     " بي ىى ذٍ يى لى  وي نٌ نحك: "إ، (5)عارضر فمتأخَّ  ، كا 

ا تخمصن ر إلى الخبر خّْ فأي  ي التأكيد،تـ تقارف أدازً مى "، لى بي ىى يذٍ  ادن يٍ زى إٌف لى "، أك "بي ىى ذٍ و يى ألنٌ "لك قيؿ:  و؛ألنٌ 

 إفٌ "ؿ بالمثاليف، كلـ يتعرض لبٌلـ الفارقة، في مثؿ: عف ىذا المحذكر، كإليمائو إلى ىذا األصؿ مثَّ 

 .(6)يا الـ االبتداء في الحقيقةألنَّ  ؛"ـه ائً قى لى  ده يٍ زى 

                                                 ***** 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ق (: حركؼ. (1)

 في ) ق (: استقبلليا. (2)

 .27سكرة الحج، مف اآلية  (3)

 ؼ[ ساقط مف: ) ط (.صنٌ ] الم (4)

  َّ268،267:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 145،144:5ؿ ينظر: شرح المفص. 

 عارض.في ) أ (: فب (5)

 .268:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 147،146،145:2ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (6)
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 ]ذ

 
  اء

 
  ٛث  َ  أ  انر

 
 اك  انس

 
ُ 
 
 [ح

 .“ةُ نَ اكِ الس   يثِ نِ أْ الت   اءُ تَ ”قاؿ:    

 يا تككف متحركة في االسـ.ألنَّ  ؛د بالساكنةقيّْ  ماأقكؿ: إنَّ    

ا كا مطمؽ تاء التأنيث صنفن يعتبر  لـٍ  ـى لً ]؟ عمى حدة ااكنة منيا صنفن في اعتبار السٌ  ري قيؿ: ما السّْ  إفٍ    

 (1)[؟.ا عمى حدةا صنفن المتحركة أيضن يعتبركا  ـٍ لى  ـى لً  كأ، اكاحدن 

 -136/ عمى تأنيث الفاعؿ، كتؤذف لتدؿَّ  ؛تككف في الفعؿ ، أفٍ (3)التأنيث (2)أصؿ تاء ألفَّ قمنا:    

 بعض األسماء فاعبلن  (4)كالفاعؿ باألصالة لمفعؿ، كاقتضاءالفاعؿ مؤنث،  مف أكؿ األمر، بأفَّ  أ/

مثؿ:  كيا فيكتحرُّ لسككف أصؿ في البناء، ا ألفَّ  ؛، كىي في الفعؿ ساكنة(5)بع كالتشبيوعمى سبيؿ التَّ 

تى "  .(6)لذلؾ اقطةاأللؼ السٌ  كعدـ ردّْ  ،عارض بعذر التقاء الساكنيف "ارىمى

اتا"كقكؿ بعضيـ:     كالعدكؿ إلى الحركة في االسـ لمفرؽ، كلـ يعكس لثقؿ الفعؿ  ة،ئ، لغة ردي"رىمى

تككف في الفعؿ، كاألصؿ فييا ىك السككف، كيتحرؾ بالكسر عند  أصؿ )التاء( أفٍ  كألفَّ  ؛ة االسـكخفَّ 

  .(8)﴾ ڃ چ چ ﴿، كقكلو تعالى: (7)اكفمبلقاة السٌ 

 *****     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (1)

 ق (: التاء.ط،في )  (2)

 أنيث[ ساقط مف: ) ط، ق(.] الت (3)

 .في ) أ(: اقتضائو (4)

 في ) ط (: الشبو. (5)

 .64:6ينظر: ىمع اليكامع  (6)

 .58،57؛ كالجنى الداني 271،270ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 151،150:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (7)

 .28سكرة القيامة، مف اآلية  (8)
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 .“ةُ دَ ك  ؤَ المُ  وفُ الن  ”قاؿ:    

 كىي ضرباف: ثقيمة مفتكحة، كخفيفة ساكنة. أقكؿ:   

إلى الحركة في الثقيمة اللتقاء الساكنيف  مف السككف ا سككف الخفيفة فعمى األصؿ، كالعدكؿمَّ أ   

عند ا، كاألمر عمى العكس ى؛ الزدياد تأكيدعند الككفييفكالثقيمة أصؿ عمى الخفيفة ة، كفتحيا لمخفَّ 

دى فيو األصؿ مع زيادةو، كالخفيفة تكجد في  دَّ بي الى الفرع  كألفَّ  ؛الكاحد قبؿ االثنيف ألفٌ  البصرييف كأف ييكجى

  .( 1)قيمة مع زيادةو الثَّ 

 .“بِ مَ ى الط  نَ عْ مَ  يوِ ي فِ ذِ ال   ؿُ بِ قْ تَ سْ المُ الفعؿ   ال  ا إِ يَ بِ  دُ ك  ؤَ يُ  الَ ”قاؿ:    

ا فيو، في قكة د، كالحاؿ لككنو مشركعن الماضي فائت، كالفائت ال يؤكَّ  أفَّ  ككجو الحصر أقكؿ:   

أل رٍ كالكاقع في الحاؿ في مى امع عمى قكة الفعؿ، السَّ  (2)الغرض مف التأكيد، اطبلع كألفَّ  ؛الفائت

المستقبؿ  (3)فبل حاجة إلى التأكيد ألجمو. كألفٌ  ع عمى قٌكتو كضعفو برؤيتو كنظره،مً طٌ ٍنًظًره يى كم السامع

ما ىك  في العادة إالَّ  بي الب ال يطمي الطَّ  ألفَّ  ؛مبككضع ىذه النكف لتأكيد الطَّ ،  رؼ ال طمب فيوالصٌ 

ئ الحصكؿ، فيي ال غرضو تحصيمو، كالتأكيد مف مباد ألفَّ  ؛مراد لو، كطمب المراد يقتضي تأكيده

 .(5)مبفيو معنى الطَّ ب/  -136/ (4)مستقبؿعمى  تدخؿ إالَّ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .664:2؛ كالمساعد 653:2كارتشاؼ الضرب ؛ 184:2؛ األنصاؼ 509:3ينظر: الكتاب  (1)

 في ) ط (: إعبلـ. (2)

 .في ) أ (: أفٌ  (3)

 في ) أ (: المستقبؿ. (4)

 . 397:4ينظر: ىمع اليكامع  (5)
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مني، كالعرض، كالقسـ، كقد مب، ىك األمر، كالنيي، كاالستفياـ، كالتٌ كالمستقبؿ الذم فيو معنى الطَّ 

ة تناسب )رٌب( لمتقميؿ، كالقمَّ  ألفَّ  ؛بالنفي "امى بَّ ري " ، ك"فَّ كمى قي يى  الى  ده يٍ زى "، فيقاؿ: (2)النفي بالنيي (1)وشبٌ ي

اتو بػػػػ)ما(، كقكلو أدالمؤكد  رطالقسـ الشٌ بجكاب   (3)وشبٌ ي، ك "يده مىٌف زى ا ييقك مى بَّ ري "النفي كالعدـ، فيقاؿ: 

  .(6)"فَّ آًتؾكنى كي ا تى مى ثي يٍ حى "كمنو: ،  (5)﴾ پ پ پ پ ڀ ﴿: (4)تعالى

ف ، كأى (7)ضعيؼ ،"زيده  كـي قي يى لى  كاً ": قكلؾ في جكاب القسـ، فإفَّ  ىذه النكف شائع، إالَّ  طرح فثـ إ   

 :(8)، قاؿ الشاعربفتح الباء ،"ؾى نى ابٍ  بى رً ضٍ تى  الى "، نحك: طيًرحىتٍ  الخفيفة إذا القاىا ساكفه 

 أىٍف تىٍر  ٌمؾى عى  يرى قً الفى  تيييفى  ال            

 وي عى فى رى  دٍ قى  ري ىٍ ا كالدَّ من كٍ كىعى يى                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 و.في ) أ (: شبٌ  (1)

 .306:2؛ كشرح التصريح 325،324:2: شرح التفتازاني قاؿ األزىرم: كذا عمؿ التفتازاني، ينظر (2)

 و.في ) أ (: شبٌ  (3)

 ] تعالى[ ساقط مف: ) ط (. (4)

 .25سكرة مريـ، مف اآلية  (5)

 .399:4ىؿ، ينظر: كىمع اليكامع قاؿ السيكطي: خبلفا البف الطراكة في المستفيـ عنو باسـ، حيث قاؿ ال يمحقو، كخص ذلؾ باليمزة، ك  (6)

 عند البصرييف، كجائز عند الككفييف، فإفٍ  " فإف تعاقبا فشذكذه فَّ جى ري خٍ تى ىي كالبلـ، نحك: " كا لى  ـي زً تى مٍ تى المضارع المثبت المستقبؿ الكاقع جكاب قسـ فى   (7)

؛ كالمساعد 655:2؛ كارتشاؼ الضرب 171:5، تدخؿ النكف، ينظر: شرح المفصؿ ـٍ لى  قدٍ  كٍ فصؿ بيف البلـ كالمضارع معمكلو، أك حرؼ تنفيس أى 

665،664:2 . 

 لؤلضبط بف قريع. البيت مف البحر: ) الخفيؼ(، ينسب (8)

 ؾ، كيأتي معو كيرفعو.ما يناؿ منؾ الدىر فيذلٌ المعنى: ال تحتقر مف ىك دكنؾ شأنا، فربٌ 

؛ كشرح 174:1س(، كمغني المبيب . ف. ؛ كلساف العرب، مادة: ) ؽ171:5المفصؿ  ؛ كشرح195:1؛ كاألنصاؼ 432كىك مف شكاىد: المفصؿ 

 .504:2األشمكني 

 الشاىد فيو: " ال تييف" حيث حذفت نكف التككيد الخفيفة، كاألصؿ: " ال تيينف"، منعا مف التقاء الساكنيف، كبقيت الفتحة دليبل عمييا.
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عادة العيف،  الَّ  بفتح النكف ]كا   ألفَّ  ؛كعدـ إعادة العيف (1)[لكجب ال تيًيًف الفقير، بكسر النكف، كا 

نَّ   ."ابى رً اضٍ  دي يٍ ا زى يى  "ا( في الكقؼ،يا تقمب )ألفن الحركة الحاصمة بالكممة المنفصمة، ال اعتداد بيا، كا 

 .“ثِ ن  ؤَ المُ  ةِ اعَ مَ وجَ  فِ يْ نَ االثْ  ؿِ عْ ي فِ فِ  ، إال  ةِ يمَ قِ الث   عُ قَ تَ  ثُ يْ حَ  عُ قُ تَ  ةُ يفَ فِ الخَ وَ  ”قاؿ:    

 (3)مف تجكيز ، كالككفيكف،(2)كما ذىب إليو يكنس،  ةداكنيف عمى غير ح يمـز التقاء السَّ بلَّ ئً لى أقكؿ:    

 ٻ ﴿بقكلو تعالى:  نادىماتكاسضعيؼ، ا سككني عمى مبقاة كأليا فييما، متحركة بالكسر، دخك 

يككف الكاك حاليو، كالنكف لئلعراب، فبل  أفٍ فكع لجكاز مد (5)كقرأ بكسرىا، بسككف النكف، (4)﴾پ پ

  .(6)عطؼ اإلخبار عمى اإلنشاء، الذم بنكا االستدالؿ عميو يمـز

                                    ***** 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (1)

: كفيات ق، ينظر182، كالمغات، كالنكادر، ت: معاني القرآفمة باألدب، لو مف الكتب بالكالء، كاف إماـ نحاة البصرة كعبلٌ  بيٌ يكنس بف حبيب الضٌ  (2)

 .261:8كاألعبلـ  ؛475:7؛ كسير أعبلـ النببلء 545:3األعياف 

 هفي ) ط (: تجكيز  (3)

 .89سكرة يكنس، مف اآلية  (4)

 .90:3؛ كمعجـ القراءات القرآنية 286:2؛ كالنشر 186:5كىي قراءة ابف عامر، كابف ذككاف، كالداجكاني، ينظر: بحر المحيط   (5)

 . 311،310:2؛ كشرح التصريح 165،164:5ؿ ؛ كشرح المفصٌ 184:2؛ كاألنصاؼ 527:3ينظر: الكتاب   (6)
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 .“ؼِ قْ وَ مْ لِ  ةٍ ي  ابِ رَ عْ إِ  رُ يْ غَ  وُ تَ كَ رَ حَ  ؾٍ ر  حَ تَ مُ  ي كؿ  فِ  ادُ زَ تُ وَ  :تِ كْ الس   اءُ ىَ ”قاؿ: 

، كقاؿ: حركتو غير "ونٍ مً "ال تزاد في ساكف اآلخر، ال يقاؿ:  (1)ياألنَّ  ؛“متحرؾو  كؿّْ  في”قاؿ  :أقكؿ   

نحك] قكلو ألجؿ الكقؼ  ؛حذؼ حركتوحقو ىذه الياء، بؿ تالمتحرؾ المعرب ال تمٍ  ألفَّ  ؛إعرابية

امؿ الستفادتيا مف العك  أ/ -137/ة عرابيَّ الحركة اإل ألفَّ  ؛بالسككف (3)﴾ ڱ ڱ ڱ  ﴿: (2)تعالى[

:  إذا قيؿبس، مثبلن زكاليا مستمـز المَّ  ة، فإفَّ بخبلؼ الحركة البنائيَّ  (4)ال يقع المبس بزكاليا لمكقؼ

ب، يؤدم إلى في المعرَّ )الياء( اإلتياف بػػػ ألفَّ ك  ؛فتح أـ غيره  الكقؼ الزائمة؛ ألجؿ يعمـ أفَّ  ـٍ "، لى ؼى يٍ كى "

و، ككذا ال ييمحؽ المتحرؾ، اإلضافة مف شأنً  ألفٌ  ؛"وي مى بلى ا غي ذى ىى " :يقاؿ الضمير، كأفٍ  بػػػػػ)الياء(بس المّْ 

ك" يا رجمو" ك"  ه"،يا زيد "ك "ومرج "ال، "ديا زي "ك "ؿرج (5)ال"يقاؿ في:  نى الذم بناؤه عارض، الالمب

"، ] في: "ضرب" يضًربنىوٍ " ك " ربوٍ " كال يقاؿ: " ضى يىٍضًرٍبفى "محؽ الماضي، ك نحك: ككذا ال ت ال رجمو"،

 .*(6)ك" يضربف"

 .“فٌ حْ ا لَ يَ يكُ رِ حْ تَ وَ  ةً نَ اكِ سَ  ال  إِ  وفُ كُ تَ  الَ وَ ”: قولو   

كباطؿ مف خطأ  أمٍ  ،ساكنا، كتحريكيا لحف يككف إالَّ يا لغرض الكقؼ، كالمكقكؼ عميو ال أقكؿ: ألنَّ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط (: ألنو. (1)

 يادة مف المحقؽ.ز  (2)

 .19سكرة يكسؼ، مف اآلية  (3)

 في ) ط (: لمكقكؼ. (4)

 في ) ط (: يا. (5)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) أ، ق(. (6)

  219،218،217:6؛ كىمع اليكامع 633،632:2؛ كشرح التصريح 175،174:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 159:4ينظر: الكتاب. 
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  :(1)، كقكلوصكت الطيرحف، الذم ىك القكؿ، كخركج عف كبلـ العرب، كتشبيو المفظ العربي بالمٌ 

بىاهي  بحمارً ي                       عىٍفراءٍ  ا مىٍرحى

  *(2)[ككقكلو]

 نىاًجيىوٍ  بحمارً  هي ابى حى رٍ ا مى يى                      

 الضمير، فعدؿ عف القانكف  )ىاء السكت( بػػػػػ)ىاء(أجرل الكصؿ مجرل الكقؼ، مع تشبيو       

في مة في بحث االسـ، ؼ ترؾ التنكيف، لككنيا مفصَّ المصنّْ  فٌ حركة، ىذا كا  اكف اآلخر متكألحقيا بالسٌ 

  .(3)ؿيصض كالتصنيؼ لمتفعرُّ كالتَّ  كتب الففّْ 

                                                     ***** 
 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البيت مف البحر: ) الرجز(، ينسب لعركة بف حزاـ. (1)

 الشاعر. المغة: عفراء: محبكبة

 .                273:7؛ كخزانة األدب 280:2؛ كاإليضاح في شرح المفصؿ 176:5ؿ ؛ كشرح المفصٌ 434ؿ كىك مف شكاىد: المفصٌ 

 ركل بالضـ حينا، كبالكسر حينا آخر، كذلؾ ضركرة، أك ليجة عند البصرييف، كجائز عند الككفييف.الشاىد فيو: أف " ىاء" السكت تي 

 زيادة مف المحقؽ. (2)

 .البيت مف البحر: ) الرجز(، ببل نسبة 

 المغة: ناجية: اسـ شخص، كماء لبني أسد، كمكضع في البصرة.

 .388:2؛ كخزانة األدب 346:5 كىمع اليكامع؛ كلساف العرب، مادة: ) سنا(؛ 176:5ؿ ؛ كشرح المفصَّ 434ؿ كىك مف شكاىد: المفصٌ 

 كيا.كحرٌ  الشاىد فيو: " مرحباه" حيث أثبت ىاء السكت في الكصؿ

 .636:2؛ كشرح التصريح 280،279:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 178،177،176:5ؿ ؛ كشرح المفصٌ 435،434ؿ ينظر: المفصٌ  (3)
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 ]ش                                  
 
  ي

 
 انٕ
 
 [ف  ق

المؤنث عند الكقؼ،  (كاؼػ )تاف تمحقاف بالمَّ  (1)ينو كىماكس ؼً قٍ الكى  يفي : شً ؼً رٍ الحى  اؼً نى صٍ أى  فٍ مً كى    

إلحاؽ ب"، ٍش كى تي مٍ رى كٍ أى "يقاؿ:  كأفٍ  باإلسكاف، يور إذا كقؼ عمالمذكَّ  ا ليا عف االلتباس بػػػػ)كاؼ(صكنن 

لحاؽ السيف الميممة، كيسمى: لبني تميـ  (3): الكشكشة(2)شيف كيسمى ،الشيف  . (4)لبكر  الكسكسةكا 

ٍرـو  فقاـ رجؿ مفاس.؟  النَّ ا: مىٍف أفصحي قاؿ يكمن  وأنَّ ( 5)كعف معاكية     اساء النٌ فصح كجـر مف ،(6)جى

كا عف تميـ، كتياسر  ةً شى كى شٍ ، كتيامنكا عف كى (8)ة العراؽراتيٌ قـك تباعدكا عف في  ” (7)ذلؾ الرجؿ فقاؿ:

ةً مى غى مٍ ليست فييـ غى  رو كٍ بى  ةً سى كى سٍ كى 
ًحٍميرى  ةى يَّ انً مى طى ، كال طيمٍ  ةو اعى ضى قي  (9)

(10)“.  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ] كىما[ ساقط مف: ) ط (. (1)

 ] شيف[ ساقط مف: ) أ، ق(. (2)

 .141؛ كفصكؿ في فقو المغة 436"، ينظر: المفصؿ ؾى " في " أعطيتي شً تي يٍ المخاطبة شينا في الكقؼ، نحك: " أعطى ىي إبداؿ كاؼ  (3)

بف جديمة بف أسد بف نزار بف معد بف عدناف، فييا الشيرة  عمىٌ قبيمة عظيمة مف العدنانية، تنسب لبكر بف كائؿ بف قاسط بف ىنب بف أفضى بف دي  (4)

جيـ بف صعب، كانت ديارىـ مف ئؿ، كبنك عكابة بف صعب بف عمي بف بكر بف كائؿ، كبنك حنيفة، كبنك عجؿ ابني لي كالعدد، فمنيا: يشكر بف كا

 .93:1اليمامة إلى البحريف، إلى سيؼ كاظمة، عمى البحريف، فأطراؼ سكاد العراؽ، فاألبمو فييت، ينظر: معجـ قبائؿ العرب 

 ] ذلؾ الرجؿ[ ساقط مف: ) أ، ق(. (5)

سفياف بف صخر بف عبد مناؼ، مؤسس الدكلة األمكية في الشاـ، أسمـ مع أبيو يـك فتح مكة، كاله عمر عمى األردف كدمشؽ، كجمع  معاكية بف أبي (6)

ق، ينظر: طبقات 60، ت: حديثا، اتفؽ البخارم كمسمـ عمى أربعة منيا، كلو ديكاف شعر مطبكع 130لو عثماف كالية الديار الشاممة كميا، كلو 

 .261:7؛ كاألعبلـ 270:1رات الذىب : شذ58الشعراء 

مكاف، فيو مف األفخاذ: بنك أعجب، بنك طركد، بنك شمس، فييـ كثيرا مف اف بف حي ىـ بطف مف قضاعة، مف القحطانية، كاسـ جـر عبلؼ بف زبٌ  (7)

 .182:1ة كجباؿ الشراة مف جباؿ الكرؾ، ينظر: معجـ القبائؿ العربية الصحابة، ككانت منازليـ ما بيف غزٌ 

 .436ؿ؛ كالمفصٌ 117ة أىؿ الفرات، كالمخمخانية: العجمة في المنطؽ،  ينظر: فصكؿ في فقو المغة لغة أىؿ الفرات، كيركل: لخمخانيٌ    (8)

الغمغمة تحريؼ العجعجة، كىي تحكيؿ الياء جيما  ف الكبلـ، كأصمو أصكات الثيراف عند الذعر، كأصكات األبطاؿ عند القتاؿ، كقيؿ أفٌ أف ال يتبيٌ  (9)

 .137؛ كفصكؿ في فقو المغة 436ينظر: المفصؿ 

 نك قضاعة بف مالؾ بف عمرك بف =اس فيو، فقالكا: مف حمير، مف القحطانية غمب عميو اسـ أبييـ، فقيؿ ليـ قضاعة، كىـ بشعب عظيـ اختمؼ النٌ  (10)
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 .(1)كىك األنسب دراية ؾ.: قكمي كفي ركاية ،  : قكميمىٍف ىـ؟ قاؿ معاكية:قاؿ: ف
                                                  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  في غزكة السبلسؿ -صمى ا عميو كسمـ –ك ابف معد، كقد حاربيـ الرسكؿ اسبيف يذىبكف إلى أف قضاعة ىبف زيد بف مالؾ بف حمير، كأكثر النٌ مرة = 

بف قحطاف،  مير بف سبأ بف يشجب بف يعرببطف عظيـ، مف القحطانية، ينسب إلى ح ":يرٍ مٍ الطمطمانية: كىي أف يككف الكبلـ مشتبيا بكبلـ العجـ، ك" حً ك 

كذمار، كرمع كغيرىا، كمف أياـ حمير: يـك البيداء كىك مف أقدـ أياـ العرب، ككاف بيف حمير ككمب، كاسـ حمير العرنج، كمف ببلد حمير في اليمف: شباـ، 

 .127؛ كفصكؿ في فقو المغة 306،305:1العربية ؛ كمعجـ قبائؿ 436ؿ كليـ فييا أشعار كثيرة، ينظر: ، ينظر: المفصٌ 

 ، 282:2ؿ ؛ كاإليضاح في شرح المفصَّ 180،179:5ؿ ينظر: شرح المفصَّ  (1)
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 ]ح
 
 ش

 
  ف

 
 اإلَ
 
 [اس  ك

ٍيدينيو"؟": نحك، (1)تمحؽ ببل فاصؿو  ا أفٍ كىي إمَّ  ،اإلنكار ة: مدٌ صناؼ الحرؼكمف أى     بكسر  أىزى

 ( بينيافٍ )إً بإبقاء التنكيف عمى سككنيا، كبإقحاـ نحك: "أىزيدهإنيو"؟  ، أك بفاصؿو (2)التنكيف عمى سككنيا

يككف األمر كما ذكر  نكار أفٍ معنياف: إ ، كليا"دان يٍ زى  تي يٍ أى رى  فٍ ا إً مى " مثؿ: الذم قبميا،  (3)الحرؼ كبيف

 خبلؼ قدكمو.ا لقدكمو أك بمنكرن  يو"؟نً يدي ز  "، "ده يٍ زى  ـى دً قى قاؿ:" ، كقكلؾ لمف رى كً عمى خبلؼ ما ذي  أك

ال : مٍ األمير، أى  بو عف غمبةا لتعجٌ بو، كمنكرن  مستيزأن "، يري ني األمً بى مى غى "قاؿ:  فٍ مى ككقكلؾ: آألميركه؟ لً  

ا كاف متحركن  ميو مٌدة اإلنكار، إفٍ الحرؼ الذم ي إفَّ  عمى الفقير، ثـٌ عجب مف غمبة األمير كجو لمتٌ 

 جانست حركتو.

: "اـخر بً  تي رٍ رى مى "؟ كفي: " أىعيٍثماناه" : افى مى ثٍ عى  تي يٍ أى رى "؟ كفي: ركه"مى ": "أعي ىذا عيمىري "فيقاؿ في:    

فٍ  "؟اميوبخر أى "  .(5)؟"إنيوً يو"؟ ك "أزيده "أزٍيدينً ا، نحك: قطعن  (4)تي بػػػػػ)الياء(ا، حرؾ بالكسر فيؤ كاف ساكنن  كا 

                                               ***** 
 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ) ط (: تمحقيا باألفاصؿ. (1)

 ] عمى سككنيا[ ساقط مف: ) ط (. (2)

 ساقط مف: ) أ (.] الحرؼ[  (3)

 في ) ط (: بالياء. (4)

 .273،272:3؛ كالمساعد 697،696:2؛ كارتشاؼ الضرب 184،183،182:5ؿ شرح المفصَّ  420،419:2ينظر: الكتاب   (5)
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ش  ز
 
 [ك

، كيقكؿ (2)يدىا المتكمـ، مجانسة لحركة اآلخريز  ةه كىك مدَّ ، (1)كُّرً ذى التَّ  ؼي رٍ : حى كؼً ري الحي  اؼً نى صٍ أى  فٍ مً كى 

يقطع  د أفٍ ير  ـٍ تذكر، كلى  ، إف يامً ا: كخر ك يقكلك  ،قاالن   (3)قالت "اـخر "كى  "كره مٍ قكؿ عى " ي"، كده يٍ زى  اؿى قى "في: 

 .كبلمو

فٍ  َـّ ا حرّْ كاف اآلخر ساكنن  كا  لػػ ك ، "ؿى عى فى  دٍ قى ": ، في"قىًدم"بػػػ)الياء(، نحك:  أتى ؾ بالكسر، ث  (5)، باأللؼ(4)ا 

 .*(6)"اثحاد"كالبلـ إذ تذٌكر 

رىشىةطبلىذه األصناؼ عدـ شيكعيا في إ وككجو ترك    قات حى
 ، كالضب الماضغة(8)اليربكع (7)

 اني.ت بيـ الشمس لمقاصي كالدٌ رٌ الذيف ز  كالشيخ، (9)القيصكـ

 كعمى  12[،المسؤكؿ كالمراـباإلتماـ عمى طبؽ  (11)[كاـ، عمى مف عميناالدٌ ]]  (10)الحمد  عمى   
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ) ط(: التذكير. (1)

 في ) ط(: آخر (2)

 قاؿ. في ) ط (: (3)

 في ) ط (: إلى. (4)

 في ) ط (: في األلؼ. (5)

 في ) أ، ق(: الحادث. (6)

  286:2ؿ  ؛ كاإليضاح في شرح المفصٌ 186،185:5ؿ ؛ كشرح المفصٌ 147:4ينظر: الكتاب. 

 في ) ط (: حرثة. (7)

 رذ، الذكر كاألنثى فيو سكاء، ينظر: لساف العرب، مادة: ) ر. ب. ع(.يبة فكؽ الجي كى كىي دي  (8)

 ينظر: لساف العرب، مادة: ) ؽ، ص، ـ (.ما طاؿ مف العشب،  (9)

 كفي ) ق ( عمى التماـ. في ) ط(: عمى منو. (10)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ط (. (11)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (12)
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 د الغماـ، الكراـ، ما نطؽ الحماـ كترعَّ *] (1)البررة أفضؿ الصمكات كالسبلـ، كعمى آلو كأصحابوالسكؿ 

  (4)[.(3)النكر في األكماـ (2)كظير

.    (5)اً  عكفً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ب تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ت                        



 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ] البررة[ ساقط مف: ) أ (. (1)

  .كفي ) ق (:  البرية الكراـ، عمى يد أضعؼ الطبلب كأحقر العباد 

 في ) ط (: زىر. (2)

 في ) ط (: باألكماـ. (3)

 ما بيف المعككفيف ساقط مف: ) ق (. (4)

 [ ساقط مف: ) ط، ق (.] تمت بعكف ا (5)
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 فيرس اآليات القرآنية  - 1   
 

 

 ت
 

 السكرة
 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآلي
 

 الصفحة التي كردت فييا رقميا

19453 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿البقرة1

21145 ﴾ڱ ڱ ں ں ﴿البقرة2

37563  ﴾ې ى ى ائ  ﴿البقرة3

67294    ﴾ ائ ائ ەئ    ﴿البقرة4

111243،387 ﴾ېئ ېئ ﴿البقرة5



14777﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿البقرة6

185575 ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿البقرة7

188495 ﴾ ەئ ەئ ﴿البقرة8

194477،542  ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿البقرة9

221412 ﴾ ې ې ې ې ۅ ۉ ۉ ﴿البقرة11

226358  ﴾ڃ چ چ چ  ﴿البقرة11

274311﴾ ڤ ڦ ڦ ﴿ البقرة12

159539 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿آلعمران13

181397،553﴾ڀ ٺ ٺ  ﴿آلعمران14

3255 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿النساء15

3256 ﴾ژ ڑ ڑ  ﴿النساء16

11179﴾ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿النساء17

17439،441 ﴾ژ ڑ ڑ ﴿النساء18

65565 ﴾ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿النساء19

77539 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿النساء21

78469،477،542﴾جح مح جخ  ﴿النساء21

82574 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿النساء22
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175564﴾ پ پ ڀ   ﴿النساء23

7474﴾پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿المائدة24

21541 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿المائدة25

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿المائدة26

﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

71499

99235 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿المائدة27

95311 ﴾مب ىب يب  ﴿األنعام28

111168﴾ ى ى ې ې ﴿األنعام29

123555،57 ﴾ڳ ڳ ﴿األنعام31

144354 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿األنعام31

151261،262 ﴾ گ گ ﴿األنعام32

161351﴾ ک ک ک ک گ گ ﴿األنعام33

3518 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿األعراف34

11541 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿األعراف35

61،61221 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿األعراف36

61221﴾ک ک ک  ﴿األعراف37

113531 ﴾ھ ھ﴿األعراف38

155491 ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿األعراف39

161357﴾ ٻ ٻ ٻ ﴿األعراف41

177465 ﴾ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿األعراف41

41461،461﴾وئ وئ  ﴿األنفال42

6564 ﴾ې ې ى ى ﴿التوبة43

25545  ﴾ڀ ڀ ﴿التوبة44

69254﴾ ٿ ٹ ٹ ﴿التوبة45

42255﴾جخ حخ مخ جس  ﴿ٌونس46
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51556،557 ﴾ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿ٌونس47

58418﴾ گ ڳ ﴿ٌونس48

89581  ﴾ پ پٻ  ﴿ٌونس49

115539 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ٌونس51

8452،449 ﴾ ک ک گ گ گ گ ﴿هود51

17556،557 ﴾ے ے ﴿هود52

59235﴾ې ې ې ى ى  ﴿هود53

79574 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿هود54

111511﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿هود55

112519﴾ڈ ژ ژ  ﴿هود56

3394  ﴾ۓ ڭ ڭ  ﴿ٌوسف57

4288 ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿ٌوسف58

5321  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ٌوسف59

18121﴾ ژ ژ ﴿ٌوسف61

19581 ﴾ڱ ڱ ڱ  ﴿ٌوسف61

28144   ﴾ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ٌوسف62

31181﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿ٌوسف63

81524 ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ٌوسف64

82211،212﴾ ڱ ڱ ﴿ٌوسف65

85448  ﴾ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ٌوسف66

96538  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ٌوسف67

11176 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ﴿ٌوسف68

118313﴾ڇ ڇ ڍ  ﴿ٌوسف69

13157﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿الرعد71

33415﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿إبراهٌم71
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2481﴾پ ڀ ڀ ڀ  ﴿الحجر72

99551﴾ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿الحجر73

58445﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿النحل74

76567﴾پ ڀ ڀ  ﴿اإلسراء75

111564﴾ ڱ ں ںڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿اإلسراء76

12379  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿الكهف77

18371،371  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿الكهف78

25352﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿الكهف79

25357﴾ۆ ۆ ۈ   ﴿الكهف81

99384﴾ڳ ڳ ﴿الكهف81

25579 ﴾پ پ پ پ ڀ  ﴿مرٌم82

28439  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ            ﴿مرٌم83

69257﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿مرٌم84

6382 ﴾ں ں ڻ ڻ  ﴿طه85

43495 ﴾ھ ھ ے ے  ﴿طه86

62251،534﴾وئ وئ ۇئ   ﴿طه87

71476﴾ہ ہ ہ ھ ﴿طه88

81518﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿طه89

81518﴾ ڱ ڱ ﴿طه91

22561 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿األنبٌاء91

27576﴾ ے ھ ھ ﴿الحج92

93




المإمنون

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿

 ﴾ے ۓ 

14511

41541﴾ ی ی ىئ ی ﴿المإمنون94

61،62571﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ پ پ ٻ ٻ پ ﴿الشعراء95
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74478﴾ۅ ۅ ﴿النمل96

﴾ی جئ  ی ی ی  ﴿القصص97
 

28541


98

ھ ھ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶  ﴿الروم

﴾﮷

1365

13574﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿السجدة99

18551﴾چ چ ڇ ڇ  ﴿األحزاب111

36259﴾ڻ ڻ ۀ ۀ   ﴿سبؤ111

48511 ﴾ىث يث حج مج جح مح  ﴿سبؤ112

6229 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿افاتالص 113

5543﴾ ڇ ڇ ڇ ﴿ص114

43464﴾ ڇ ڇ ﴿ص115

29491﴾حئ مئ ىئ يئ  ﴿الزمر116

51541،473﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿الزمر117

21393﴾ڃ چ چ  ﴿غافر118

61557﴾ٹ ٹ ڤ  ﴿غافر119

9486 ﴾ٺ ٿ ٿ ﴿الشورى111

15494،495﴾ڤ ڦ ڦ   ﴿الشورى111

46496﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿الدخان112

23516﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿الجاثٌة113

11313﴾ھ ھ ﴿ق114

16394﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ق115

31541﴾ی ی ی  ﴿ق116

12268﴾ٹ ڤ ڤ  ﴿ارٌاتالذ 117

48313،463﴾ ېئ ېئ ﴿ارٌاتالذ 118

48463﴾ېئ ىئ   ﴿ارٌاتالذ 119
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21317﴾ۈ ۈ ٴۇ  ﴿القمر121

74574﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿الواقعة121

22569﴾ ې ى ى ائ ائ ﴿الحدٌد122

28541﴾ۉ ې ې ې  ﴿الحدٌد123

7394﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿المجادلة124

9311﴾ىئ ىئ ی ی  ﴿الحشر125

12573﴾ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿الحشر126

5465﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿الجمعة127

7433﴾ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳  ﴿التغابن128

15551﴾ ڱ ں ں ڻ ﴿التغابن129

3422﴾ڑ ڑ ک  ﴿لتحرٌما131

2436﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ الملك131

9416﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿القلم132

6317﴾ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿الحاقة133

15،16179﴾ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿المعارج134

4473،541﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿نوح135

16539﴾ٿ ٿ﴿الجن136

1541﴾ژ ژ ڑ ڑ  ﴿القٌامة137

11571 ﴾   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿القٌامة138

،11،11﴾ۉ ۉ ې ې   ۋ ۋ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿القٌامة139

12

571

28577  ﴾ڃ چ چ  ﴿القٌامة141

31521  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿القٌامة141

1555  ﴾ ۅ ۅ ۉ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿اإلنسان142

24513﴾ىت يت جث مث ىث يث  ﴿اإلنسان143

11556﴾ې ې ى ى  ﴿النازعات144
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1267﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿التكوٌر145

24432﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿التكوٌر146

12313﴾ ڳ ڳ ﴿الغاشٌة147

5255،545﴾ٺ ٺ ٿ  ﴿الشمس148

5397﴾ڌ ڌ ﴿الضحى149

16،17231﴾ې ى ى  ې ې ﴿العلق151

1317 ﴾ٻ ٻ ٻ پ  ﴿العصر151
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 فيرس القراءات القرآنية - 2
 ا

 رقميا اآلية السكرة ت
الصفحة التي كردت 

 فييا

 311  95  ﴾مب ىب يب ﴿ األنعاـ 1

113531 ﴾ھ ھ﴿األعراؼ 2

89581           ﴾پ پ ٻ ﴿ٌونس 3

111511              ﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿هود 4

18121 ﴾ ژ ژ ﴿ٌوسف 5

31181 .﴾ڤ ڤ ڤ ﴿ٌوسف 6

76567 ﴾پ ڀ ڀ  ﴿اإلسراء 7

25352 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿الكهف 8

69257 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿مرٌم 9

62251،534  ﴾وئ وئ ۇئ  ﴿طه 10

﮵ ﴿الروم 11 ھ ھ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  

 ﴾﮶ ﮷ 

1365
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6229 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿افاتالص  12
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فهرسالحدٌثالشرٌف-3





ت


الحدٌـــث


الصفحةالتًوردفٌها

516ابدإابمابدأللابه1

351بنتمخاضأنثى2

517فغسلوجهه-صلىللاعلٌهوسلم-رسولللاتوضؤ3

519شٌبتنًسورةهود4

412كماتكونواٌولىعلٌكم5

572لٌسمنامبرصٌامفًامسفر6
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فهرساألثر-4



التًورفٌهاالصفحةاألثـــرت

534ابيى اكً رى إفَّ كى 1

548،549،551 لوالعلًلهلكعمر2
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الشعرٌة فهرساألبٌات-5

 

 

 ت
 

 البيػػػػػػػت
 

 البحر
 

الصفحة التي  القائؿ
 كرد ففييا

 فيوً  تى يٍ سى مٍ الذم أى  بي رٍ ى الكى سى عى 1
  يبي رً قى  جه رى فى  هي اءى رى كى  كفي كي يى              

هدبةبنالوافر
خشرم

457

 بو مٍ كى  كى رٍ جً  ةي رى يٍ فى قي  تٍ دى لً كي  كٍ مى فى 2
 ابى بلى الكً  كً رٍ الجً  ؾى لً ذى بً  بَّ سي لى            

427جرٌرالوافر

 ىامى سى تى  رو كٍ ي بى بً ي أى نً بى  اده يى جً 3
 اًب رى العً  ةً مى كَّ سى المي  افى ى كى مى عى            

441مجهولالوافر

 اىى رً زى ئٍ مً  ؿً ضٍ فى بً  عٍ فَّ مى تى تى  ـٍ لى 4
 ًب مى ي العي فً  دي عٍ دى  ؽى سٍ تي  ـٍ لى كى  ده عٍ دى       

جرٌر،المنسرح
وعبدللابن
الرقٌات.

99

 بلن بٍ قى  تي نٍ كي كى  ابي رى الشَّ  يى لً  اغى سى فى 5
 اتً رى الفي  اءً المى بً  صُّ غى أى  ادي كى أى 

ٌزٌدبنالوافر
الصعق

271

 ايى تً جى يٍ بى ا كى يى نٍ الدُّ بً  بي ىى ذٍ تى  ادي كى تى 6
 احي حٌ سي  كسً العي  اشً بى كً كى  يه الً كى مى           

84مجهولالبسٌط



 وي تى رَّ غي  فٌ أى كى  احي بى ا الصَّ دى كبى 7
 حي دى تى مٍ يى  يفى حً  ةً يفى مً الخى  وي جٍ كى         

محمدبنالكامل
وهٌب

الحمٌري

112

 امى كي حٍ يى كى  اءى مى سٍ ى أى مى عى  آفً رى قٍ تى  فٍ أى 8
 ادى حى ا أى رى عً شٍ  تي الى  فٍ أى كى  ـى بلى ي السَّ نَّ مً                

 

412مجهولالبسٌط

 اينى فً  أبيؾى  ادً زى  ؿى ثٍ مً  دٍ كَّ زى تى 9
 اادن زى  أبيؾى  ادي زى  ادي الزَّ  ـى عٍ نً فى        

462جرٌرالوافر

 كا بي رى قٍ تى لً  ـٍ كي نٍ عى  ارً بيٍعدى الدَّ  بي مي طٍ أى سى        11
ادى مي جٍ تى لً  كعى مي الدُّ  امى نى يٍ عى  بي كي سٍ تى كى                    

 

 

عباسبنالطوٌل
األحنف

398،553

 كهبي أى  ادى سى  ـٌ ثي  ادى سى  فٍ مى  فَّ إً 11
 هدُّ ؾ جى ذلً  ؿى قبٍ قد ساد كى  ـٌ ثي                     

517أبونواسالخفٌف
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 انى لى  فٍ كي لـ تى  فٍ إً  بً رٍ الشُّ ا بً نى لى  ؼى يٍ كى كى 12
 دي قٍ  نى الى كى  الحانكمّْ  دى نٍ يؽ عً انً كى دى                        

تمٌمبنمقبلالطوٌل


344

 لرى القً  في سى ني حى نَّ تي أى بلى عى فى  فٍ مً كى 13

 اىى يدي مً ى جى حى ضٍ أى  اءي بى يٍ الشَّ  ةي مى يٍ ا المَّ ذى إً                   

عبدالواسعالطوٌل
بنأسامة

445

 ىمى تى ارٍ يس فى مً بٍ إً  دً نٍ جي  فٍ ى مً تن فى  تي نٍ كي كى 14
 مدً نٍ جي  فٍ مً  يسي مً بٍ إً  ارى ى صى تى حى  اؿي الحى  يى بً         

511أبونواسالطوٌل

 تٍ عى فى نى  لـ تكفٍ  فٍ إً  ةه رى ذٍ تا عً  فَّ ا إً ىى 15

 دً مى ي البى فً  يا قد تاهى بى صاحً  إفٌ فى                   
النابغةالبسٌط

الذبٌانً
526

 مانّْ إً  ؾى ني يٍ عى  ؾً بٍ و ال تى لى  تي مٍ قي فى 16
 راذى عٍ ني فى  مكتى ا أك نى كن مٍ مي  ؿي اكً حى ني            

414امرإالقٌسالطوٌل

 ةن اخى نى إال مي  ؾُّ فى نٍ ا تى مى  يجي راجً حى 17
 ارى فٍ ا قى دن مى ا بى يى ي بً مً رٍ نى  كٍ أى  ؼً سٍ الخى ى مى عى      

451ذوالرمةالطوٌل

 ػػػػػفٍ جى  ؽه رى كا كأنيـ كى حي أضٍ  َـّ ثي    18
 كري بي با كالدَّ الصّْ  تٍ كى فألٍ  ؼى                

444عديبنزٌدالخفٌف

 امى دى عٍ بى  كفى يُّ ثً ارً الحى  رَّ فى  ةى يَّ شً عى 19
 ري بى كٍ ىى  ـً كٍ ى القى قى تى مٍ ي مي فً  وي بى حٍ ى نى ضى قى      

211مةذوالر الطوٌل

مىى الًفٍردى 21  مىٍشرىبو  أٌكؿي  سً كٍ كقيٍمفى عى
ٍؿ جيرى إٍف كىانٍت أي        ٍت دى أىجى   اًثريهي عى ًبيحى

مضرسبنالطوٌل
ربعً

533

 انى لى  فى مٍ قي  اعً القى  اتً يى بى ا ظى يى  اً بً                 21
 رً شى البى  فى ى مً مى يٍ لى  ـٍ أى  فَّ كي نٍ مً  مى بلى يٍ لى                    

297مةذوالر البسٌط

ذى 22  ـٍ يي تى يٍ أى رى  يدى زً كا يى أى رى  اؿي جى ا الرّْ كا 
 ارً صى بٍ األى  سى اكً كى نى  ابً قى الرّْ  عى ضي خي                  

312الفرزدقالكامل

 ايى نَّ أى كى  يُّ طً كالمى  رو فٍ قى  اءى ٍييى تى بي 23
 ايى كضي يي ا بي اخن رى فً  تٍ انى كى  دٍ قى  فً زٍ ا الحى طى قى 

عمروبنالطوٌل
أحمر

442

 أىٍف تىرٍ  ٌمؾى عى  يرى قً الفى  ال تيييفى 24
 وي عى فى رى  دٍ قى  ري ىٍ ا كالدَّ من كٍ كىعى يى           

أضبطبنالخفٌف
قرٌع

579

 وً تً يَّ نً مى  فٍ مً  رَّ فى  فٍ مى  ؾي كشً يي 25
 ياقي افً كى يي  وً اتً رَّ غً  ضً عٍ بى  فيً           

أمٌةبنأبًالمنسرح
لتالص 

453،458
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 يبلن حً رى  وي مى عى جٍ يى  اي  ؿَّ عى لى 26
 ااكى رى ي ذى فً  ةً امى ى اإلقى مى عى  يفي عً يي               

494المتنبًالوافر

 اذى المَّ  يَّ مَّ عى  فٌ إً  بو يٍ مى ى كي نً بى أى 27
 الى بلى غٍ ا األى كى كَّ كفى  كؾى مي  المي بلى تى قى             

254األخطلالكامل

 يااجً زى مً بً  ـي كي نٍ كىا عى مي تي اقٍ  فقمتي 28
 ؿي تى قٍ تي  يفى حً  ا مقتكلةن يى بً  بَّ كحي                     

464األخطلالطوٌل

29


 ـٍ يي نى يٍ بى  ؿي خي دٍ تى  ؼى كٍ سى  اسو نى أي  ككؿٌ 
 ؿي امً نى ا األى يى نٍ مً  رُّ فى صٍ تى  يةه يً يٍ كى دي               

321ربٌعةلبٌدبنالطوٌل

31


 فى ى لى نى بى  اءى مى ؾ السَّ مى م سى ذً الٌ  فَّ إً 
 ؿي كى طٍ كأى  و أعزُّ مي ائً عى ا دى بيتن             

382الفرزدقالكامل

 يو اضً مى  رى يٍ ل غى كى اليى  يفى ازً جى ا يي من كٍ يى فى           31
 ؿي كَّ غى تى  كالن غي  فَّ يي نٍ ل مً رى ا تى من كٍ يى كى                  

83جرٌرالطوٌل

ذى 32  ةه بى كٍ نى  ثً كادً الحى  فى ٍبؾى مً صً ا تي كا 
 يمً جى نٍ تى سى ة فى ابى يى غً  ؿّْ كي فى  ٍر بً اصٍ فى         

413أعشىهمدانالكامل

 ىاى دٍ ذي كلـ يى  اؾى رى ا العً يى مى سى رٍ أى فى 33
 خاؿً الدّْ  صً غى عمى نى  ؽٍ فً شٍ كلـ يي                 

لبٌدبنالوافر
ربٌعة

162

 ادن اعً قى  حي رى بٍ أى  اً ا ك يى لى  تي مٍ قي فى 34

 يالً صى كٍ أى كى  ؾً يٍ دى ي لى سً أٍ كا رى عي طى قى  كٍ لى كى               

448امرإالقٌسالطوٌل

مىٍفتي لى 35 ٍمفىةى فىاًجرو بً  ايى حى  اً حى
اؿً  فٍ ا إً مى لىنىاميكا فى                ديثو كالى صى  مف حى

573القٌسامرإالطوٌل

 ٍت ميٍذًنبه نٍ أىٍم أى  ؼً رٍ طَّ ي بالنمينى رٍ تى كى 36
 يمً أقٍ  الى  اؾً إيَّ  فَّ كً ني لى مينى قٍ كتى                   

543مجهولالطوٌل

 اىى ؤي مٍ ظً  َـّ ا تى مى دى عٍ بى  وً يٍ مى عى  فٍ مً  تٍ دى غى 37

 ؿً يى جٍ مى  اءى زى بزى بى  ضو يٍ قى  فٍ عى كى  ؿُّ صً تى              

مزاحمالطوٌل
العقٌلً

446،483

 ؽو رٍ عً  اتً ذى  فٍ مً  ةن مى خٍ ا نى  يى الى أى 38
  ـي بلى السَّ  اً  ةي مى حٍ رى كى  ؾً يٍ مى عى        

236األحوصالوافر

 وً بً  إفَّ  افى بى كٍ ي ثى بً ا أى اشى حى 39
  ـً تٍ كالشَّ  اةً حى مٍ المى  فً ا عى نِّ ضً        

488جمٌحاألسديالكامل
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 ايى ي بً فى كى  مكؾً لممي  يفى ئً مً  بلثي ثى 41
 ـً اتً ىى األى  كهً جي كي  فٍ عى  تٍ مَّ ائي كجى دى رً                   

351الفرزدقالطوٌل

 ةن يئى رً دى  احً مى ي لمرّْ انً رى أى  دٍ قى مى فى 41
 يامً مى كأى  ارةن ي تى ينً مً يى  فٍ عى  فٍ مً      

قطريبنالكامل
الفجاءة
التمٌمً

484

 ينً بُّ سي يى  يـً المئً ى مى عى  رُّ مي أى  دٍ قى لى كى 42
 يينً نً عٍ  يى : الى تي مٍ قي  ةى مَّ ثي  تي يٍ ضى مى فى           

عمٌرةبنالكامل
جابرالحنفً

199،219

 كاني قَّ يى تى  اؾً رى األى  افً مى عٍ ني   افى كَّ سي أى 43
 افي كَّ ي سي بً مٍ قى  عً بٍ ي ري فً  ـي كي نَّ أى بً                   

528ابنحٌوسالطوٌل

ـي يَّ ى األى سى عى 44  ػػػػػعٍ جً رٍ يى  فٍ أى  ا
 كااني م كى الذً ا كى من كٍ قى  فى             

259للفندالزمانًالهزج

 فً كٍ المٌ  ؽً رً شٍ مي  رو حٍ نى كى 45
 افً قَّ حي  اهي يى دٍ ف ثى أٍ كى                  

512مجهولالهزج

 ةه لى بلى كً  بً يٍ عى  ؿّْ كي  فٍ مً  ـٍ يي نٍ عى  ضاالرّْ  في يٍ عى مى فى     46
 مى اكً سى مى م الٍ دً بٍ تي  طً خٍ السُّ  فى يٍ عى  فَّ كً لى كى                

36الشافعًالطوٌل
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فهرسأنصافاألبٌات-6



 ت
البٌـــــت


البحر


القائل

الصفحة
التًورد
فٌها

 ابن آئً  تي دٍ ا كً مى كى  ـو يٍ ى فى لى إً  تٍ أيبى فى     1    
                   ........         ......................... 

457تؤبطشراالطوٌل

 ابن الً جى  ؼً يٍ السَّ بً  ارى ي العى نً عى  ؿي سً غٍ أى سى      2    
                     .............................. 

457سعدالعنبريالطوٌل

    3     .............................. 
ـي نى ى كاألى ضى رٍ تى  ؾى تى يٍ لى كى               ابي ضى غً  ا

أبوفراسالطوٌل
الحمدانً

493

 به كّْ أى تى مي  حه ائً رى  اتو ضى يى ك بى خي أى  4   
               ............................ 

299،446أحدالهذلٌٌنالطوٌل

5 ............................. 
   بً كال أى  ْـّ ك بأي مي سٍ أى  فٍ أى  بى اي أى                     

عامربنالطوٌل
الطفٌل

412

6      ............................... 
ـى رً  كى الى كى                      كحي صبي مى  افً دى لٍ الكً  فى مً  ي

128حاتمالطائًالبسٌط

    7        ............................ 
ٍؿ ًبًرحى                                ا ككىأىٍف قىدً نى الً لٌما تىزى

النابغةالكامل
الذبٌانً

552

 ك ًحيىدو ذي  اـً ى األيٌ مى ى عى قى بٍ يى  ً       8
                    ............................ 

أبوذإٌبالبسٌط
الهذلً

479

9 ............................. 
 بارً شٍ األى  ةى سى مٍ خى  ؾى رى دٍ ا كأى مى سى فى                         

192الفرزدقالكامل

10      ............................... 
 كرً بالسُّ  فى أٍ رى قٍ اًجًر ال يى حى كدي المى سي                 

الراعًالبسٌط
النمٌري

477

11 ............................. 
 اسى انً كى القى  كؼً يي ا بالسُّ نَّ مً  بى رى ضٍ أى كى                   

عباسبنالطوٌل
مرداس

379

 ى صن حى  ـٍ يي نٍ مً  رً ثى كٍ باألى  تى سٍ لى كى  12
          ............................... 

381األعشىالسرٌع
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13 ............................... 
 اصى اكً األحى  تى يٍ يى نى  كٍ ك لى رو مٍ عى  دى بٍ ا عى يى فى            

574األعشىالطوٌل

14 ................................ 
ا أىٍف تغي  ؾى ًلسىانى    كتٍخدىعىا رَّ كىٍيمى

569جمٌلبثٌنةالطوٌل

15            .................................... 
 اعى مى سٍ مً  بً رٍ عف الضَّ  ؿٍ كي نٍ أى  ـٍ لى كى  تي رٍ رى كى              

مرارالطوٌل
األسدي

363

16 ............................ 
 عي صَّ قى تى يى الٍ  يحةً الشَّ  كذي  هً رً حٍ جي  فٍ مً كى                   

ذوالخرقالطوٌل
الطهوي

54

17    ................................. 
 عي قً بلى البً  ياري ي كالدّْ افً األثى  بلثي ثى                        

192ذوالرمةالطوٌل

18 ............................... 
 ؿٍ بى قى كى  وه جٍ كى  ؾى لً  ذى بلى كً كى                          

عبدللابنالرمل
الزبعري

294

19 ........................... 
 ايى الى قى بٍ أً  ؿى قى بٍ أى  ضى رٍ أى  الى كى                       

عامربنالمتقارب
جوٌن

312

20        ........................... 
 ؿً ىى ؤٍ تي  شن حٍ كى الٍ  فى مً  ؿو ىٍ ل أى كى سً  ـٍ لى  فٍ أى كى                

419ذوالرمةالطوٌل

21              .............................. 
 ـٍ مى السَّ  ى كارؽً لى كا إً طي عٍ تى  ةه يى بٍ ظى  أفٍ كى                      

علباءبنالطوٌل
أرقم

511

 اامن عى  فً يٍ تى ائى ى مً تى الفى  اشى ا عى إذى          22
 ............................. 

الربٌعبنالوافر
ضبع

352

 امى مً سٍ مي لى  تى مٍ تى قى  فٍ إً  ؾى بّْ رى  اً بً    23
                .......................... 

عاتكةبنتالكامل
زٌد

512

 امن كٍ يى  كدي عي يى  ابي بى الشَّ  تى يٍ  لى الى أى    24
                   ............................ 

493حاتمالطائًالوافر

25      ............................... 
 ـً كى م األى ذً  اعً ٍفًح القى سى ا بً نى كٍ أى رى  ؿٍ ىى أى 

555زٌدالخٌلالبسٌط

26          ............................. 
   

 ـً لى  فٍ كا ً  تى مى صى كى  فٍ إً  ةازً اإلغ ـى كٍ يى                         

إبراهٌمبنالكامل
هرمة

419،523
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 ونَّ جى أك مً  وي مى بٍ و أك ني حى مٍ ل رً رى تى       27
                          .............................. 

513حاتمالطائًالطوٌل

ـى مى ا الحى ذى ا ىى مى تى يٍ  لى الى أى  تٍ لى اى قى        28  انى لى  ا
     .............................. 

النابغةالبسٌط
الذبٌانً

511
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فهرسأجزاءاألبٌات-7



ت


البٌـــت


البحر


القائل
الصفحةالتً
وردفٌها

1      ................................. 
 بي مى عٍ الثَّ  ريؽى الطَّ  ؿى سى ا عى مى ....، كى                   

ساعدةالكامل
الهذلً

151

2       ................................. 
 ............... تٍ مً صٍ ...........إً                   

الراعًالبسٌط
مٌريالن 

63،111

 ىادُّ عً أي  ماته رى بٍ مي  باؿه حً  زاؿي تى 3
 ا.........................يى لى                       

امرأةسالمالطوٌل
بنقحفان

447
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فهرساألرجاز-8



 ت


 البٌـــت


 البحر


 القائل
الصفحةالتً
 وردفٌها

بىاهي  بحمارً 1 ٍفراءٍ  يا مىٍرحى عروةبنالرجز عى
حزام

582

487العجاجالرجز ابى رى قٍ أى  كٍ ا أى يى كى  اؿو عى كٍ أى  ُـّ كأي 2

296مجهولالرجز ايى اتً رى فٍ زى  فٍ مً  سي فٍ النَّ  يحي رً تى سٍ تى فى 3

458رإبةالرجز احى صى مٍ يى  فٍ ى أى مى البً  كؿً مف طي  ادى كى  دٍ قى 4

475المجهولالرجز يادو زً  يبً أى  يا بفى  اؾى تَّ ى حى تن فى 5

218العجاجالرجز طٍ قى  بى ئٍ الذّْ  تى يٍ أى رى  ؿٍ ىى  ؽو ذٍ مى كا بً اءي جى 6

ا أىٍجمىعىاقىٍد  7 ٌرًت اٍلبىٍكرىةي يىٍكمن                                 صى
 ػػػاػػعى قى عٍ ػػقى تػى  اػػػػنى افي طى ا خي ذى ى إً تى حى            

 213 مجهول الرجز

اًلؾو كنىٍيشىؿً  8 ٍي مى  284 أبوالنجم الرجز بىٍيفى ًرمىاحى

 ؿً دي لٍ دى مف التَّ  وً يٍ يى صٍ خي  فَّ أى كى                 9
 ؿً ظى نٍ ا حى تى نٍ ثً  يوً فً  كزو جي عى  ؼي رٍ ظى               

سلمى الرجز
 الهذلٌة

354 

شهاببنالرجز وٍ مى عى ال فى  ئو يّْ سى  رو مٍ أى  فأمُّ                    11
العٌف

521

 485 العجاج الرجز ْـّ يى نٍ المي  دً رى بى الٍ كى  فٍ عى  فى كٍ حى ضٍ يى  11

 582 مجهول الرجز نىاًجيىوٍ  بحمارً  اهي بى حى رٍ ا مى يى 12
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فهرساألمثال-9



الصفحةالتًوردفٌهاالمثلت

145 “ؿي يٍ لى  حٍ بً أصٍ ”             1

145 “ارى كى  ؽٍ رً إطٍ  ”            2

84 “اييى انً بى  ارى الدَّ  ؿٍ زً نٍ أى ا كى ييى ارً بى  سى كٍ القى  طً عٍ أى ”    3

145 “كؽي ني خٍ مى  دً تى إفٍ   ”         4

281 “التقت حمقتا البطاف ”        5

316 “يتً ا كالَّ يَّ تى المَّ  دى عٍ بى ”           6

52“اهي رى تى  فٍ أى  فٍ مً  ره يٍ خى  مّْ دً يٍ عى المي بً  عمى سٍ تى ”7

121 “اـو رى  رً يٍ غى  فٍ مً  ةو يى مٍ رى ”               8

118 “ابو ا نى ذى  رَّ ىى أى  رّّ شى ”           9

455 “اسن ؤي بٍ أى  ري يٍ كى ى الغي سى عى ”          11

258 “ ئان ين شى  ؾى لى  ؿه ائً م قى ذً الٌ ا بً نى ا أى مى ”      11

213 “ ثمرةن  اءى دى كٍ سى  كالى  شحمةن  بيضاءى  ا كؿُّ مى ”     12

313 “ؾى الً كى ي اليى فً  ؾه الً ىى ”         13

272،273 “بيتى  جارم بيتى  ىك  ”         14

272،273 “يصى بً  يصى كقعكا في "حً ”         15
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فهرساللغاتواللهجات-11



 الصفحةالتًورفٌها اللغـــــــــــــــــــــة ت
316أكلونًالبراغٌث1

 335،583 العراق–بغداد 2
 583 بكر 3

 127،128،178،181،361،583 بنوتمٌم 4
 583 جرم 5

 127،128،178،179،181،361 الحجازٌون 6

 583 حمٌر 7
583الطمطمانٌة8

 51 طً 9
441بنوعبس11

 65 غطفان 11
 583الغمغمة12

 583 قضاعة 13

 338 قنسرٌن 14
 554،583الكسكسة15

 531الكشكشة16
 531 كنانة17

 65 نزوان18

336،572 الٌمن19
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فهرسالكتب-11




 الصفحةالتًورفٌها اسمالكتاب ت
 36،521 لإٌضاحالمفص  1
 35 افحقائقالتنزٌل=الكش  2
 94،128،132،266،382 لالمفص  3
 337 الزند 5
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األعبلمفهرس-12



الصفحةالتًوردفٌهاالعلــــمت

112،468،473،482،541األخفش1

353،357،491،511،566،571أبوإسحاقالزجاج2

428ابناألنباري3

64ثابتبنجابربنسفٌان4

35،235،316،469جارللا=الزمخشري5

128حاتمالطائ6ً

251الجوهري7

346،461،478،521ابنالحاجب8

516أبوحنٌفة9

311،524،572الخلٌل11

111ابنالدهان11

491رإبة12

511ابنرواندي13

534ابنالزبٌر14

337زرادشت15

77،85،112،132،133،213،311،414،427،468،473،478،499سٌبوٌه16
،519،525،541،548،555،571،572



516الشافع17ً

216،233،557صاحبالمفتاح=السكاك18ً

544أبوطالب19

488،516،519أبوالعباس=المبرد21

119،155،195،478عبدالقاهرالجرجان21ً

445عبدالواسع22

444 عدي23

548،549،551علًبنأبًطالب24

513أبوعلًالفارس25ً

531،549،551 عمربنالخطاب26

489أبوعمروالشٌبان27ً

194،241،524،538،561الفراء28

441فاطمةبنتالخرشب29

96 قالون31

369،374،411،426الكسائ31ً

451 ابنكٌسان32

447امرأةسالمبنقحفان33
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414،448،573امرإالقٌس34

211،316المازن35ً

531ابنمسعود36

516 مالك37

583،584معاوٌة38

48،91،95،127،161،193،428الرضًاإلسترباذينجماألئمة=39

526النابغة41

532النظربنشمٌل41

451ابنهان42ً

478الهذل43ً

527هجرسبنكلٌب44

581ٌونس45
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فهرسالمصادروالمراجع-13

مةالشٌخى:)منتهىاألمانًوالمسراتفًعلومالقراءات(للعبل م س البشر،المهإتحاففضبلء -1

 م1987،تط:1ا،تح:شعبانمحمدإسماعٌل،عالمالكتب،بٌروت،ط:ن أحمدبنمحمدالب 

2-  ٌ ح ألبً العرب، لسان تح:ارتشافالضربمن األندلسً، ٌوسفالغرناطً بن محمد ان

 م.1998،تط:1،مكتبةالخانجً،القاهرة،ط:رمضانعبدالتواب،وآخر

أسرارالببلغة،فًعلمالبٌان،لؤلمامعبدالقاهرالجرجانً،تح:محمداألسكندرانًوآخر، -3

 م.1998،تط:2دارالكتابالعربً،بٌروت،ط:

األنباري،ع -4 بنأبًسعٌد الرحمنبنمحمد نىبتحقٌقه:أسرارالعربٌة،ألبًالبركاتعبد

 مدبهجةالبٌطار،مطبوعاتالمجمعالعلمًالعربً،دمشق،ط:ببل:تط:ببل.مح

األشباهوالنظائر،فًالنحو،لئلمامجبللالدٌنالسٌوطً،تح:عبدالعالسالممكرممإسسة -5

 م.1891،تط:1الرسالة،ط:

ده -6 الحسٌنبن بن ألبًبكرمحمد دااالشتقاق، هارون، محمد السبلم عبد تح: الجٌلرٌد، ر

 م.1991،تط:1بٌروت،ط:

الص  -7 فًتمٌٌز األصحاب،اإلصابة االستٌعابفًأسماء ومعه العسقبلنً، البنحجر حابة،

 للقرطبًالمالكً،دارالكتاب،بٌروت،ط:ببل،تط:ببل.

كٌت،تح:عبدالسبلممحمدهارون،وآخر،دارالمعارفالقاهرة،إصبلحالمنطق،البنالس  -8

 تط:ببل،1ط:

مإسسة -9 الفتلً الحسٌن عبد تح: سهل، السريبن بن محمد ألبًبكر النحو، فً األصول

 م.1996،تط:2الرسالة،ط:

زهٌرغازيزاهد -11 تح: النحاس، إسماعٌل بن بنمحمد أحمد ألبًجعفر ، إعرابالقرآن

 م.1985،تط:2عالمالكتب،ومكتبةالنهضةالعربٌة،ط:

قام -11 العربوالمستعربٌنوالمستشرقٌنخٌراألعبلم، من والنساء الرجال ألشهر وستراجم

 م.2112،تط:15لبنان،ط:-الدٌنالزركلً،دارالعلمللمبلٌٌن،بٌروت

-ا،دارالكتبالعلمٌةبٌروتن ،ألبًفرجاألصبهانً،شرحوكتبهوامشه:علًمه األغانً -12

 م.1992:،تط:2لبنان،ط:

دلاإلعراب،ولمعاألدلةفًأصولالنحو،ألبًالبركاتعبدالرحمنكمالاإلغرابفًج -13

نًبتحقٌقه:سعٌداألفغانً،مطبعةالجامعةالسورٌة،ط:ملهوعهالدٌنبنمحمداألنباري،قد 

 م.1957ببل،تط:
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االقتراح،فًعلمأصولالنحو،لجبللالدٌنالسٌوطً،تعلٌق:د.محمودسلٌمانٌاقوتدار -14

 م.2116المعرفةالجامعٌة،ط:ببل،تط:

السبلم -15 عبد تحقٌقوشرح: الرحمنبنإسحاقالزجاجً، عبد ألبًالقاسم أمالًالزجاجً،

 1383،تط:1محمدهارون،ط:

مكتبةحمزةالحسنً،تح:محمودالطناجًأمالًابنالشجري،لهبةللابنعلًبنمحمدبن -16

 تط:ببل.الخانجً،القاهرة،ط:ببل،

إنباهالرواةعلىأنباءالنحاة،لجمالالدٌنأبًالحسنعلىبنٌوسفالقفطً،تح:محمدأبو -17

 م.1986،تط:1الفضلإبراهٌم،دارالفكرالعربً،القاهرة،ط:

اإلنصاففًمسائلالخبلف،بٌنالنحوٌٌن:البصرٌٌنوالكوفٌٌن،لكمالالدٌنأبًالبركات -18

الرحمنبنم األنباري،ومعهاالنتصافمناإلنصافلمحمدمحٌىعبد بنأبًسعٌد حمد

 م.2119بلئع،ط:ببل،تط:الدٌنعبدالحمٌد،دارالط 

هشام -19 ٌوسفبن بن الدٌن للاجمال عبد محمد ألبً مالك، ابن ألفٌة إلى المسالك أوضح

 م.1991تط:،1ودي،دارالكتابالعربً،بٌروت،ط:األنصاري،تح:هاديحسنحم 

 م.1969،تط:1اإلٌضاحالعضدي،ألبًعلًالفارسً،تح:حسنشاذلًفرهور،ط: -21

البنالحاجبأبًعمروعثمانبنأبًبكربنٌونسالدولًاإلٌضاحفًشرحالمفص  -21 ل،

 م.2115،تط:1تح:إبراهٌممحمدعبدللا،دارسعدالدٌن،ط:

والبٌانوالبدٌع،للخطٌبالقزوٌنً،شرحوتعلٌق:محمداإلٌضاحفًعلومالببلغة،المعانً -22

 م.1989عبدالمنعمخفاجً،دارالكتابالعالً،ط:ببل،تط:

الدٌن -23 تقً محمد باقربن محمد للعبلمة األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار

 تط:ببل.لبنان،ط:ببل،-المجلسً،تح:عبدالقاهرالعلوي،دارالرضا،بٌروت

البحرالمحٌط،لمحمدبنٌوسف،الشهٌربؤبًحٌاناألندلسً،تح:عادلأحمدعبدالموجود -24

 م.1993،تط:1لبنان،ط:-وعلًمحمدمعوض،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت

 م.1978،تط:3البداٌةوالنهاٌة،للحافظابنكثٌرالدمشقً،مكتبةالمعارف،بٌروت،ط: -25

دارالبرهانفًع -26 إبراهٌم الفضل أبو محمد تح: للاالزركشً، بنعبد لمحمد القرآن، لوم

 م.1957،تط:1إحٌاءالكتبالعربٌة،القاهرة،ط:

القرشً -27 للا عبد بن أحمد بن للا عبد الربٌع أبً البن الزجاجً، جمل شرح فً البسٌط

الس  ٌ األشبٌلً ع تحقٌقودراسة: ابتً، دار الثبٌتً، عٌد بن بٌروتاد –لغرباإلسبلمً،

 م.1986،تط:1لبنان،ط:
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الفضل -28 أبو محمد تح: السٌوطً، الدٌن لجبلل والنحاة، اللغوٌٌن طبقات فً الوعاة، بغٌة

 م.1979،تط:2إبراهٌم،دارالفكر،ط:

 تبصٌرالمنتبهبتحرٌرالمشتبه،ألبًحجرالعسقبلنً، -29

 الحسٌنًالزبٌدي،ط:ببل،تط:ببل.تاجالعروس،منجواهرالقاموس،لمحمدمرتضً -31

،2التكمله،ألبًعلًالحسنبنأحمدالفارسً،تح:كاظمبحرالمرجان،عالمالكتب،ط: -31

 م2111تط:

الخطٌبً، -32 القزوٌنً الرحمن عبد بن محمد الدٌن جبلل لئلمام الببلغة، علوم التلخٌصفً

 ً،ط:ببل،تط:ببل.:عبدالرحمنالبرقوقً،دارالفكرالعربضبطهوشرحه

عبد -33 أحمد تح: الهروي، األزهري األزهر بن أحمد بن محمد منصور ألبً اللغة، تهدٌب

 م.2114،تط:1لبنان،ط:-مر،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتٌ خ الرحمنمه

توضٌحالمقاصدوالمسالك،بشرحألفٌةابنمالك،للمرادي،شرحوتحقٌق:عبدالحمنعلً -34

 م.2111،تط:1الفكرالعربً،ط:سلٌمان،دار

التعرٌب -35 للاالبشجامع لجمالالدٌنعبد نصوحبٌ، تح: الدراساتٌشً، مركز ًأونالقرة،

 م.1،1995الشرقٌة،القاهرة،ط:

أنسابالعرب،ألبًمحمدعلًبنأحمدبنسعٌدحزماألندلسً،تح:عبدالسبلم -36 جمهرة

 ،تط:ببل.5القاهرة،ط:-محمدهارون،دارالمعارف

جمهرةاألمثال،لؤلدٌبأبًهبللالعسكري،تح:محمدأبوالفضلإبراهٌم،وآخر،المإسسة -37

 م.1964،تط:1العربٌة،ط:

الجنىالدانً،فًالحروفوالمعانً،الحسنبنقاسمالمرادي،تح:فخرالدٌنقباوة،ومحمد -38

 م.1992،تط:1بنان،ط:ل-ل،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتندٌمفاض 

الجواهرالمضٌةفًطبقاتالحنفٌة،لعبدالقادربنمحمدبنمحمدبننصرللاسالمبنأبً -39

،ت2الوفاءالقرشًالحنفًمحًالدٌنأبومحمد،تح:عبدالفتاحمحمدالحلو،دارهجر،ط:

 م.1993ط:

الملق  -41 تحبباالحٌوان،ألبًعثمانعمروبنبحربنمحبوب، ٌحٌىالش لجاحظ، دار: امً،

 م.1986،تط:1ومكتبةالهبلل،ط:

خزانةاألدبولبلبابلسانالعرب،لعبدالقادربنعمرالبغدادي،تح:عبدالسبلممحمد -41

 م.1997،تط:4هارون،مكتبةالخانجً،القاهرة،ط:
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الخصائص،ألبًالفتحعثمانبنجنً،تح:محمدعلًالنجار،المكتبةالعلمٌة،ط:ببل،ت -42

 ط:ببل.

مطبعةمصر،طً،بالمحأمٌنبنمحمدفًأعٌانالقرنالحاديعشر،لمحمدخبلصةاألثر -43

 م.1868:ببل،تط:

الفبلح -44 سالمداعً محمد تح: الصدٌقً، عبلن علً لمحمد اإلقتراح، لمخبآت الدروٌش،،

 م.2119منشوراتأكادٌمٌةالدراساتالعلٌا،مصراتة،ط:ببل،تط:

أحمدشوقًرالث الد  -45 لعلًبنأنجبالمعروفبابنالساعً،تح، فًأسماءالمصنفٌن، مٌن،

 م.2119،تط:1بنبٌن،وآخر،دارالعرباإلسبلمً،تونس،ط:

لئلمام -46 الكتابالمكنون، علوم فً المصون ٌوسفابنالدرر العباسبن أبً شهابالدٌن :

وقد  معوضوأخرٌن محمد على تح: الحلبً، بالسمٌن المعروف: إبراهٌم، بن لهمحمد م

 م.1994،تط:1لبنان،ط:-ظه:أحمدمحمدصٌره،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتوقر 

صح  -47 الجرجانً، القاهر عبد لئلمام المعانً، علم فً اإلعجاز، أصله:دالئل عبدهح محمد

ومحمودالتركزيالشنقٌطً،ووقفعلىتصحٌحطبعه،تح:محمدرشٌدرضا،دارالكتب

 لبنان،ط:ببل،تط:ببل.-العلمٌة،بٌروت

 م.2111،تط:1دٌواناألحوصاألنصاري،تح:محمدنبٌلطرٌفً،عالمالكتب،ط: -48

لبنان،ط:ببل،تط:-ٌروتدٌواناألعشى،تح:فوزيعطوي،الشركةاللبنانٌةللكتاب،ب -49

 ببل.

 ببل.،تط:4دٌوانامرئالقٌس،تح:محمدأبوالفضلإبراهٌم،دارالمعارف،ط: -51

 م.1934،تط:1وت،بٌروت،ط:دٌوانأمٌةبنأبًالصلت،جمعه:بشٌرٌم  -51

52-  ،تط:1دٌوانتؤبطشرا،وأخباره،تح:علًذوالفقارشاكر،دارالغرباإلسبلمً،ط:

 م.1984

،ت3دٌوانجرٌر،بشرح:محمدبنحبٌب،تح:نعمانمحمدأمٌنطه،دارالمعارف،ط: -53

 ط:ببل.

الد  -54 لمصطفى حٌوس، ابن حٌوسدٌوان بابن المشهور، سلطان، بن محمد الفتٌان أبً ولة

 م.1984الغنويالدمشقً،تح:خلٌلمرومبك،دارصادر،بٌروت،ط:ببل،تط:

،ت2لبنان،ط:-تح:مهديمحمدناصرالدٌن،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتدٌواناألخطل، -55

 م.1994ط:



618 
 

ط: -56 بٌروت، الجدٌدة، األفاق دار الورد، بن ولٌم تح: العجاج، بن رإبة ط:2دٌوان ت ،

 م.1981

57-  ٌ را تح: النمٌري، الراعً بٌروتٌ رتفاب نه دٌوان األلمانًلؤلبحاثالشرقٌة، المعهد -رت،

 م.1981بل،تط:لبنان،ط:ب

دٌوانالشافعً،لئلمامأبًعبدللامحمدبنادرٌسالشافعً،تح:محمدعبدالمنعمخفاجً -58

 م1991،تط:1عالمالكتب،بٌروت،ط:

 م.1919دٌوانشعرذيالرمة،تح:كارلٌلهنريهٌسمكارتنً،ط:ببل،تط: -59

 لبنان،ط:ببل،تط:ببل.-وتباع،بٌر:عمرفاروقالط طٌبالمتنبً،تحدٌوانأبًال -61

:عاتكةالخرزجً،دارالكتبالمصرٌة،ط:ببل،تط:وانالعباسبناألحنف،تحدٌ -61

 م.1954

،تط:1وري،مإسسةالرسالة،ط::ٌحٌىالجب لمً،تحدٌوانالعباسبنمرداسالس  -62

 م.1991

 بٌروت،ط:ببل،تط:ببل.:محمدٌوسفنجم،دارصادر،،تحدٌوانعبدللابنالرقٌات -63

 م.1981دٌوانأبًالعتاهٌة،داربٌروت،ط:ببل،تط: -64

65-  الملك عبد رواٌة رإبة، للابن عبد العجاج، تحدٌوان قرٌباألصمعً، بن الحفٌظ: عبد

 السطلً،مكتبةأطلس،دمشق،ط:ببل،تط:ببل.

الجمهورٌة،بغداد،ط:ببل،تط::محمدجبارالمعٌبد،شركةداردٌوانعديبنٌزٌد،تح -66

 م.1965

الس :عب انأبًفراسالحمدانً،تحدٌو -67 ٌ اسعبد لبنان،ط:-ة،بٌروتتار،دارالكتبالعلم

 ببل،تط:ببل.

 م.1981دٌوانالفرزدق،داربٌروت،ط:ببل،تط: -68

 م.1961:إحسانعباس،دارالثقافة،بٌروت،ط:ببل،تط:دٌوانالقتالالكبلبً،تح -69

 دٌوانلبٌدبنربٌعة،دارصادر،بٌروت،ط:ببل،تط:ببل. -71

الواحدي -71 أحمد بن علً الحسن أبً شرح المتنبً، دٌوان ط:النٌسابوري، ت ببل، ط:

 مسٌحٌة.1861

 م.1995لبنان،ط:ببل،تط:-ةحسن،دارالشرقالعربً،بٌروتز :ع دٌوانابنمقبل،تح -72

73-  الذبٌانً، بٌروتدٌوانالنابغة دارالكتبالعلمٌة، الساتر، عباسعبد لبنان،-شرحوتقدٌم:

 م.1996،تط:3ط:
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فًشرححروفالمعانً -74 محمدرصفالمبانً، أحمد تح: المالقً، النور عبد بن ألحمد ،

 الخراط،مطبوعاتمجمعاللغةالعربٌة،بدمشق،ط:ببل،تط:ببل.

،ت1تح:محمدحجًوآخر،دارالثقافة،ط:زهراألكمفًاألمثالوالحكم،للحسنالٌوسً، -75

 م.1981ط:

تح: -76 بنجنً، الفتحعثمان ألبً األعراب، التوفٌقٌةسرصناعة دار أبوشنب، حسن عبلء

 مصر،ط:ببل،تط:ببل.-القاهرة

 ،ط:ببل،تط:ببل.بًعبٌدالبكرياألونبًفًشرحأمالًالقالً،ألسمطالآللً، -77

لئلمام -78 الكبرى، السنن بكر أبً الجلٌل الحافظ البهٌقًالمحدثٌن ابنعلً الحسٌن بن أحمد

بابن الشهٌر الماردنً، عثمان بن على الدٌن عبلء للعبلمة النقً، الجواهر ذٌله وفً

 هـ.1353،تط:1التركمانً،دائرةالمعارفالعثمانٌة،ط:

الدٌنسعٌدب ح ذهبً،تح:مهلئلمامشمسالدٌنمحمدبنأحمدبنعثمانالأعبلمالنببلء،سٌر -79

 م.1997،تط:1روي،دارالفكر،ط:م مةالع عمربنعبل 

بنأحمدشذراتالذهب،فًأخبارمنذهب،البنعمادشهابالدٌنأبًالصبلحعبدالحً -81

،تط1بٌروت،ط:-،دارابنكثٌر،دمشقداألرناإوط:محموبنمحمدالعكري،تح

 م.1986:

رالهذلٌٌن،صنعةأبًسعٌدالحسنبنالحسٌنالسكري،رواٌة،أبًالحسنعلًشرحأشعا -81

:خالدعبددالحلوانً،عبدالسكري،تحبنعٌسىبنعلًالنحويعبدأبًبكرأحمدمحم

 م.2116،تط:1لبنان،ط:-الغنًمحفوظ،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت

علىألفٌةابنمالك،تح:محمدمنهجالسالكشرحاألشمونً،علىألفٌةابنمالك،المسمى: -82

 م.1955،تط:1لبنان،ط:-الدٌنعبدالحمٌد،دارالكتابالعربً،بٌروتمحًٌ

شرحالتسهٌل،تسهٌلالفوائدوتكمٌلالمقاصد،لجمالالدٌنمحمدبنعبدللابنمالك،تح: -83

 ٌ ٌ أحمدالس  ط:ببل.دأحمدعلً،المكتبةالتوفٌقٌة،ط:ببل،تدس

لخالدبنعبدللااألزهري -84 أوالتصرٌحبمضمونالتوضٌح، شرحالتصرٌحعلىالتوضٌح،

علىألفٌةابنمالك،فًالنحو،لجمالالدٌنأبًمحمدبنهشاماألنصاري،تح:محمدباسل

ٌ عٌونالس   م.2111،تط:1لبنان،ط:-ة،بٌروتود،دارالكتبالعلم

85-  ألكمل التلخٌص، محموشرح بن محمد بن محمد تحالدٌن البابرتً، أحمد بن محمدد :

 ٌ  م.1983،تط:1ة،ط:مصطفىرمضانصوف
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شروحالتلخٌص،وهًمختصرللعبلمةسعدالدٌنالتفتازانًعلىتلخٌصالمفتاحللخطٌب -86

وعروس المغربً، ٌعقوب آلبن المفتاح، تلخٌص شرح فً المفتاح ومواهب القزوٌنً،

حتلخٌصالمفتاح،لبهاءالدٌنالسبكً،وقدوضعبالهامش:كتاباإلٌضاحاألفراحفًشر

لمإلفالتلخٌص،جعلهكالشرحله،وحاشٌةالدسوقًعلىشرحالسعد،مطبعةعٌسىالبابً

 الحلبًوشركاه،بمصر،ط:ببل،تط:ببل.

87-  مسعود الدٌن لسعد الفقه، أصول فً التنقٌح لمتن التوضٌح على التلوٌح عمرشرح بن

بٌروت العلمٌة، الكتب دار عمٌرات، زكرٌا تح: الشافعً، ط:-التفتازانً ت1لبنان، ،

 م.1996ط:

،نمحمدبنعلًبنعصفوراإلشبٌلًشرحالجملالزجاجً،ألبًالحسنعلًبنمإمنب -88

 م.1989،تط:1لبنان،ط:-ار،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتع ازالش :فو تح

:غرٌدمدبنمحمدبنالحسنالمرزوقً،تحسةألبًتمام،ألبًعلًأحشرحدٌوانالحما -89

،1لبنان،ط:-الشٌخ،ووضعفهارسهالعامة:إبراهٌمشمسالدٌن،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت

 م.2113تط:

لبنان،ط:-دارمكتبةالحٌاة،بٌروتالكاتب،وآخر،:سٌفالدٌنتحشرحدٌوانجمٌلبثٌنة، -91

 بل.ببل،تط:ب

تح -91 الكافٌة، الرضًعلى شرح ط: بنغازي، قارٌونس، جامعة ٌوسفحسنعمر، ت2: ،

 م.1996ط:

شرحشعرالمتنبً،إلبراهٌمبنمحمدبنزكرٌاالزهري،منبنًسعدبنأبًوقاص،أبو -92

 م.1992،تط:1لبنان،ط:-القاسمابناإلفلٌلً،مإسسةالرسالة،بٌروت

الحاجب -93 ابن شافٌة شرح شرح، مع النحوي، االسترباذي الحسن بن محمد الدٌن لرضً

وحق  البغدادي، القادر لعبد وضبطغرٌبشواهده، الحسنقها، نور محمد مبهمها، وشرح ها،

 م.1982لبنان،ط:ببل،تط:-،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتوآخرٌن

ٌ شرحشواهدالمغنً،لئلمامجبللالدٌنعبدالرحمنبنأبًبكر -94 لبتصحٌحاتالسٌوطً،ذ

العبلمة:محمدمحمودابنالتبلمٌذالتركزيالشنقٌطً،لجنةالثراتالعربً،ط: وتعلٌقات،

 ببل،تط:ببل.

،لمحمدمحًالدٌنقٌلًالهمدانًالمصريشرحابنعقٌل،لبهاءالدٌنعبدللاابنعقٌلالع -95

 م.1988تط:عبدالحمٌد،المكتبةالعصرٌة،صٌدابٌروت،ط:ببل،
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الطائً -96 مالك بن للا عبد بن محمد عبدللا أبً الدٌن جمال للعبلمة الشافٌة، الكافٌة شرح

 ٌ  :عبدالمنعمأحمدهرٌر،دارالمؤمونللتراث،ط:ببل،تط:ببل.انً،تحالج

:ٌعٌشبنعلًبنٌعٌشالموصلً،تحلللزمخشري،لموفقالدٌنأبًالبقاءشرحالمفص  -97

ٌ إمٌلبدٌ  م.2111،تط:2ة،بٌروت،ط:عٌعقوب،دارالكتبالعلم

المفص  -98 الحسٌنشرح بن القاسم األفاضل لصدر بالتخمٌر، الموسوم اإلعراب، فًصنعة ل

 الخوارزمً،تح:عبدالرحمنبنسلٌمانالعثٌمٌن،دارالغرباإلسبلمً،ط:ببل،تط:ببل.

،تط:1ابالعربً،تح:محمدإبراهٌم،ط:شرحنهجالببلغة،البنأبًالحدٌد،دارالكت -99

 م.2117

 ط:ببل،تط:ببل.،وآخراع،شعرإبراهٌمبنهرمةالقرشً،تح:محمدنف  -111

 لبنان،ط:ببل،تط:ببل.-شعرالخوارج،تح:إحسانعباس،دارالثقافة،بٌروت -111

 م.1881تط:،2ائً،مكتبةالنهضةالعربٌة،ط:ر ام شعراءعباسٌون،لٌونسأحمدالس  -112

ط: -113 بٌروت، الرسالة، مإسسة الجبوري، ٌحٌى تح: الزبعري، بن عبدللا ط:2شعر ت ،

 م.1981

حسٌنعطوان،مجمعاللغةالعربٌة،دمشق،ط:ببل،تط:مروبنأحمدالباهلً،تحشعرع -114

 ببل.

النصر -115 تحشعراء اآلباانٌة، مطبعة مسٌحبنٌعقوبشٌخو، رزقللابنٌوسفبنعبد ء:

 م.1891المرسلٌنالٌسوعٌٌن،بٌروت،ط:ببل،تط:

 :أحمدمحمدشاكر،دارالحدٌث،القاهرة،ط:ببلتط:ببل.،البنقتٌبة،تحالشعروالشعراء -116

:الشرٌفعبدبنعٌسىالسلسبٌلً،تحشفاءالعلٌلفًإٌضاحالتسهٌل،ألبًعبدللامحمد -117

 م.1986،تط:1كةالمكرمة،ط:للاعلًالحسٌنًالبركاتً،الفٌصلٌة،م

ادالجوهري،تح:أحمدعبدالغفورالصحاح،تاجالعربوصحاحالعربٌة،إلسماعٌلبنحم  -118

 م1991،تط:4ار،دارالعلمللمبلٌٌن،بٌروت،ط:العط 

بن -119 المغٌرة بن إبراهٌم بن اسماعٌل بن للامحمد عبد أبو حافظ لئلمام البخاري، صحٌح

 ،تط:ببل.5يالجعفً،إدارةالطباعةالمنٌرٌة،عالمالكتب،بٌروت،ط:بردرنةالبخار

:عصامووي،تحصحٌحمسلم،ألبًالحسنمسلمبنالحجاجالقشٌريالنٌسابوري،بشرحالن  -111

 م.2111،تط:4بابطً،وآخران،دارالحدٌث،القاهرة،ط:الص 

111-  إبراهٌم تح: األشبٌلً، عصفور البن الشعر، ضرائر ط: األندلس، دار ط:1محمد، ت ،

 م.1981
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،تط:2لبنان،ط:-طبقاتالشافعٌةالكبرى،لئلمامتاجالدٌنالسبكً،دارالمعرفة،بٌروت -112

 ببل.

الجمح -113 سبلم بن لمحمد الشعراء، علًً،تحطبقات محمد منشورات: إبراهٌم، أحمد طه :

 ٌ  م.2111لبنان،ط:ببل،تط:-ةبٌروتبٌضون،دارالكتبالعلم

العلماءبإشرافمحمدبنعلًبنأحمدالداوودي،مراجعةطبقاتالمفسرٌن،للحافظشمس -114

 ٌ  م.1983،تط:1لبنان،ط:-ة،بٌروتالناشر،دارالكتبالعلم

 طبقاتالنحاةواللغوٌٌن،البنقاضًشهبة،تح:محسنعٌاض،ط:ببل،تط:ببل. -115

116-  لشهابالدٌنأحمد، الفرٌد، بابنعبالعقد وبهامشه:المعروف: األندلسً، ربه خلٌلد تقدٌم:

 شرفالدٌن،دارمكتبةالهبلل،ط:ببل،تط:ببل.

علً -117 بن محمد بن محمد الخٌر أبً الدٌن شمس لئلمام القرآء، طبقات فً النهاٌة، غاٌة

 ٌ الكتبالعلم دار برجستراسر، ج. بنشرها: عنً بٌروتالجزري، ط:-ة، تط:1لبنان، ،

 م.2116

لمحمدعلًبنمحمدعبل  -118 قواعداإلعراب، نالصدٌقًالمكً،فتحالبابللوصولإلىنظم

ال عبد ودراسة: الدروٌشتحقٌق سالم ومحمد العالً، عبد محمد االستقامة،وهاب دار ،

 م.2113طرابلس،لٌبٌا،ط:ببل،تط:

 م1987،تط:3رة،ط:فصولفًفقهاللغة،لرمضانعبدالتواب،مكتبةالخانجً،القاه -119

عبدللا -121 ألبًمحمد الندىوبلالصدى، األنصاريقطر محًجمالالدٌنبنهشام لمحمد ،

 ٌ  لبنان،ط:ببل،تط:ببل.-ة،بٌروتالدٌنعبدالحمٌد،دارالكتبالعلم

أبًبشرع -121 كتابسٌبوٌه تحالكتاب، قنبر، بن عثمان بن هارون،مرو محمد السبلم عبد :

 م1988،تط:3الخانجً،القاهرة،ط:مكتبة

122-  ٌ العلم الكتب دار األصبهانً، الفرج ألبً األغانً، بٌروتكتاب ط:-ة، ط:2لبنان، ت ،

 م.1992

المقد  -123 الكتاب أفٌستا، الثقافةكتاب روافد الرحمن، عبد خلٌل إعداد: الزرادشتٌة، للدٌانة س

 م.2118،تط:2والفنون،ط:

بٌروت،ط:ببل،ت-مةعلًبنمحمدالشرٌفالجرجانً،مكتبةلبنانكتابالتعرٌفات،للعبل  -124

 م.1985ط:

كتابالصناعٌن،الكتابةوالشعر،ألبًهبللالحسنبنعبدللابنسهلالعكسري،تح:علً -125

 ،تط:ببل.2محمدالبجاوي،وآخر،دارالفكرالعربً،ط:
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:محمدعلًٌق:عبدالحمٌدهنداوي،تححق،للخلٌلبنأحمدالفراهٌدي،ترتٌبوتكتابالعٌن -126

 ٌ  م.2113،تط:1لبنان،ط:-ة،بٌروتبٌضون،دارالكتبالعلم

القاهرالجرج -127 لعبد فًشرحاإلٌضاح، دارالرشكتابالمقتصد، المرجان، كاظم تح: دانً،

 م.1982للنشر،ط:ببل،تط:

مةأبًالقاسملتؤوٌل،للعبل الكشاف،عنحقائقغوامضالتنزٌلوعٌوناألقاوٌلفًوجوها -128

،مكتبةالعبٌكان،الرٌاض،مدعبدالموجود،وآخر:عادلأحالزمخشري،تحمحمودبنعمر

 م.1998،تط:1ط:

اشتهرمنكشفالخفاءومزٌلاإللباسعم  -129 تحا الناس، إسماعٌلبناألحادٌثعلىألسنة :

 هـ.1351محمدالعجلونًالجراحً،مكتبةالقدسً،ط:ببل،تط:

لمصطفىبنعبدللاالقسطنطٌنًالر  -131 داركشفالظنون،عنأسامًالكتبوالفنون، ومً،

 ٌ  م.1992لبنان،ط:ببل،تط:-ة،بٌروتالكتبالعلم

الً،مإسسةالرسالة،ط::محمدأحمدالد ًالعباسمحمدبنٌزٌدالمبرد،تحل،لئلمامأبالكام  -131

 ببل،تط:ببل.

132-  ً  م.2119،تط:1فًالعربٌة،لعبدالفتاحمحمد،دارالعصماء،دمشق،ط:ءوأثرهالغةط

اللبابفًعللالبناءواإلعراب،ألبًالبقاءعبدللابنالحسٌنالعكبري،تح:عبداإللهنبهان -133

 م.1995،تط:1سورٌا،ط:-لبنان،دارالفكر،دمشق-دارالفكرالمعاصر،بٌروت

جمالالدٌنمحمدبنمكرمابنمنظوراالفرٌقًالمصريلسانالعرب،لئلمامأبًالفضل -134

 دارصادر،بٌروت،ط:ببل،تط:ببل

،القاهرة،ط:ببل،تح:هدىمحمودقراعةجاج،ماٌنصرفوماالٌنصرف،ألبًإسحاقالز  -135

 م.1971تط:

ابًالمإتلفوالمختلففًأسماءالشعراءوكناهموألقابهموأنسابهموبعضشعرهم،لئلمام -136

ال تحالقاسم اآلمدي، بشر بن ٌ حسن العلم الكتب دار كرنكو، بٌروت: ت2ط:،لبنان-ة، ،

 م1982ط:

:محمدمحًبنإبراهٌمالنٌسابوري،تحمجمعاألمثال،ألبًالفضلأحمدبنمحمدبنأحمد -137

 م1811نةالمحمدٌة،ط:ببل،تط:الدٌنعبدالحمٌد،مطبعةالس 

 م.1969:فوزيعطوي،ط:ببل،تط:للجاحظ،تححاسنواألضداد،الم -138

جمالالدٌنالحسٌنبنبدربنإٌازبن -139 البغدادي، البنإٌاز المحصولفًشرحالفصول،

 م.2111،تط:1عبدللا،تح:عبدالكرٌمالنجار،دارعمار،األردن،ط:
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با -141 المعروف األندلسً، اللغوي النحوي اسمعٌل بن على الحسن ألبً سٌدةالمخصص، بن

 هـ.1317،تط:1مصر،ط:-المطبعةالكبرىاألمٌرٌة،بوالق

مدارجالسالكٌنبٌنمنازلإٌاكنعبدوإٌاكنستعٌن،لئلمامالعبلمة:أبًعبدللامحمدبنأبً -141

 ٌ ،1:رضوانجامعرضوان،مإسسةالمختار،القاهرة،ط:ة،تحبكربنأٌوبابنقٌمالجوز

 م.2111تط:

 م.1981ٌمة،ط:ببل،تط:دعبدالخالقعضإنث،ألبًبكراألنباري،تح:محمالمذكروالم -142

الفر  -143 ٌحًبنزٌاد تحالمذكروالمإنث،ألبًزكرٌا دارالثراث،اء، التواب، رمضانعبد :

 القاهرة،ط:ببل،تط:ببل.

:مالكتحالتسهٌلالبنالمساعد،علىتسهٌلالفوائد،لئلمامبهاءالدٌنبنعقٌلعلىكتاب -144

 م.1984محمدكاملبركات،دارالمدنً،ط:ببل،تط:

للعبل  -145 تحمةأبًالقاسمجارللاالمستقصًفًأمثالالعرب، :محمودبنعمرالزمخشري،

 ٌ  م.1962،تط:1ة،ط:محمدعبدالمعٌدخان،مدٌردائرةالمعارفالعثمان

بكر -146 أبً ابن ٌوسف ٌعقوب أبً لئلمام العلوم، عمفتاح بن تحمحمد السكاكً، نعٌملً :

 ٌ  م.1987،تط:2لبنان،ط:-ة،بٌروتزرزور،دارالكتبالعلم

ألبًالقاسمجالمفص  -147 فًصنعةاإلعراب، تحل، بنعمرالزمخشري، إمٌلارللامحمود :

 ٌ ،تط:1لبنان،ط:-ة،بٌروتبدٌعٌعقوب،منشورات:محمدعلًبٌضون،دارالكتبالعلم

 م.1999

ومً،تح:إحسانعباس،معجماألدباء،إرشاداألرٌبإلىمعرفةاألدٌب،لٌاقوتالحمويالر  -148

 م.1993،تط:1دارالعرباإلسبلمً،ط:

للز  -149 وإعرابه،  القرآن الس ج معانً بن إبراهٌم إسحاق ألبً تحاج، عبدهري، الجلٌل عبد :

 م1988،تط:1شلبً،عالمالكتب،ط:

ألبًالحسنسعٌدبنمسعدةاألخفشاألوسط،تح:هدىمحمودقراعة،مكتبةمعانًالقرآن، -151

 م.1991،تط:1هرة،ط:االخانجً،الق

151-  ٌ  اٌحًبنزٌادالفراء،عالمالكتب،ط:ببل،تط:ببل.معانًالقرآن،ألبًزكر

152-  لعبد التلخٌص، شواهد على التنصٌص العباسًمعاهد أحمد بن تالرحمن ببل، ط: ،

 .م1947ط:

معجمالبلدان،لئلمامشهابالدٌنأبًعبدللاٌاقوتبنعبدللاالحمويالرومًالبغدادي، -153

 م.1977ط:ببل،تط:دارصادر،بٌروت،
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،ت1فًالكتبالعربٌة،لعمررضاكحالة،مإسسةالرسالة،ط:معجمالمإلفٌن،تراجممصن  -154

 م.1993ط:

لعمر -155 والحدٌثة، القدٌمة العرب قبائل معجم ط: الرسالة، مإسسة كحالة، ت8رضا ،

 م.1997ط:

القراءاتالقرآنٌة -156 القر معجم القراءاتوأشهر فً مقدمة مع عمر،، مختار أحمد إعداد: اء،

 م.1988،تط:2،ط:جامعةالكوٌتوعبدالعالسالممكرم،

الكتبالمعر  -157 دار شاكر، محمد أحمد تح: الجوالٌقً، أحمد بن موهوب منصور ألبً ب،

 م.1995،تط:3المصرٌة،القاهرة،ط:

مغنًاللبٌب،عنكتباألعارٌب،لئلمامأبًعبدللاجمالالدٌنبنٌوسفبنأحمدابنعبد -158

الدٌنعبدالحمٌد،دارالطبلئع،ط:ببل،اماألنصاريالمصري،تح:محمدمحًٌللابنهش

 تط:ببل.

ت -159 القاهرة،ط:ح:محمدعبدالخالقعهالمقتضب،ألبًالعباسمحمدبنٌزٌدالمبرد، ضٌمة،

 م.1994ببل،تط:

،ت1تارالجواري،ط:المقرب،لعلًبنمإمنالمعروفبابنعصفور،تح:أحمدعبدالس  -161

 م.1982ط:

إبراهٌمزٌٌده -161 تح: أطهلً، نتائجاألفكارلشرحإظهاراألسرارفًالنحو،لمصطفىحمزة

 م1992،تط:1طرابلس،ط:منشوراتكلٌةالدعوةاإلسبلمٌة،

الجزري،للحافظأبًالخٌرمحمدبنمحمدالدمشقً،الشهٌربابنالنشرفًالقراءاتالعشر -162

ٌ :علًمحمدالض تح  لبنان،ط:ببل،تط:ببل.-ة،بٌروتباع،دارالكتبالعلم

إحسا -163 تح: التلمسانً، المقري محمد بن ألحمد الرطٌب، األندلسً غصن الطٌبمن ننفح

 م.1968عباس،دارصادر،ط:ببل،تط:

همعالهوامع،فًشرحجمعالجوامع،لجبللالدٌنالسٌوطً،شرحوتحقٌق:عبدالعالسالم -164

 م.2111مكرم،عالمالكتب،ط:ببل،تط:

إحٌاء -165 دار وآخر، األرناإوط، أحمد تح: الصفدي، أٌبك بن الدٌن لصبلح بالوفٌات، الوافً

 لبنان،ط:ببل،تط:ببل.-تالتراثالعربً،بٌرو

وفٌاتاألعٌان،وأنباءأبناءالزمان،ألبًالعباسشمسالدٌنأحمدبنمحمدبنأبًبكرالبن -166

 خلكان،ط:ببل،تط:ببل.
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