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اإلِعراب  قواعد  شرح  في  األَعراب  حدائق 

الشافعي َجماعة  ابن  العالَّمة  د. هشام الشويكيللشيخ 

ملخص: 

�صت النحو العربي،  غرى البن ه�صام االأرَن�صاري من الكتب التي خلَّ كتاب القواعد ال�صُّ
وقد اهتمَّ عز الدين بن جماعة الكناين بهذا الكتاب، فو�صع عليه �رشوًحا عرث الباحُث على 
�رشحني منها، اأرَحدهما مو�صوع الدرا�صة والبحث هو �رشح »حدائق الأَعراب يف �رسح قواعد 
ه ابُن ه�صام، تنوعْت يف هذا ال�رشح املراجع من  ح فيه ابُن جماعة ما اخت�رشرَ الإِعراب«، و�صَّ
ال�صارح درا�صة، وبيان م�صائل  اأرَْن نقفرَ على منهِج  ي�صتدعي  ا  واأرَرَدب؛ ممَّ نحو ولغة وتف�صري 
مبنهج  يليُق  تف�صرًيا  والنحوية  اللغوية  الظواهر  بع�ص  تف�صري  مع  ه،  عندرَ النحوي  اخلالف 

التحقيق.
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Abstract: 
“Al- Qawa’ed Al- Sughra” (The Concise Grammar) by Ibn Hisham Al- 

Ansari is one of the books which summarizes Arabic Syntax. Iz Al- Deen bin 
Jama’h Al- Kanani was interested in this book on which he wrote several 
exegeses. The researcher found two of them. Hence, the study is about one 
of them: Hada’iq ‘Al- ‘Araab fi Shareh Qawa’ed Al- I’raab” (Gardens of 
Arabs in Explaining the Rules of Grammar) . The exegesis includes various 
reference books on syntax, linguistics, interpretation and literature – a fact 
which encouraged the editor to study the methodology of the exegesis to 
explain his viewpoints on the syntactic issues and to interpret some linguistic 
and syntactic phenomena appropriately.  
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أمَوالً- املقدمة: 
الكرام،واأرَهِل بيته  اأرَ�صحاِبه  ه، وعلى  ن ال نبي بعدرَ احلمد هلل، وال�صالة وال�صالم على مرَ
ى »حدائق  ماعة الِكنايِن )ت 819هـ( امل�صمَّ االأرَطهار، وبعد: فقد قمُت بتحقيِق كتاب ابن جرَ
ابُن جماعة �رشح كتاب  فيه  تناول  نادر  الإِعراب«، وهو �رشٌح  قواعد  �رسح  الأَعراب يف 
القواعد ال�صغرى يف النحو البن ه�صام االأرَن�صاري )ت 761هـ( ، حيث كان ي�صع ثالثةرَ �رشوِح 
ْن ترجم له )1( ، ومل يذكر الذين ترجموا حلياته،  يف اآٍن واحٍد للكتاب الذي يطالُعه، كما يذكر مرَ
وال اأرَ�صحاب املوؤلفات اخلا�صة باأرَ�صماء الكتب هذا الكتاب )2( ، بينما ذكررَه ح�صني علي البواب 
يف كتابه خمطوطات جامعة االإِمام حممد بن �صعود االإِ�صالمية )ق�صم النحو وال�رشف( )3( ، 

وقد اأرَح�رشُت ن�صخًة منه من اجلامعِة املذكورِة. 

وصف املخطوط: 

على  مثبٌت  العنوان  االإِعراب«،وهذا  قواعد  �رشح  يف  االأرَعراب  »حدائق  الكتاب:  عنوان 
اللوحة االأرَوىل.

ايِنُّ  اأرَبو عبد اهلل الِكنرَ اأرَبي بكر بن عبد العزيز بن حممد  ماعة: حممد بن  املوؤلف: ابن جرَ
ِويُّ امل�رشي ال�صافعي )749ـ 819هـ( . مرَ احلرَ

يقع املخطوُط بعد �رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب يف جمموعة خمطوطات حتمل 
الرقم: 421ف. ويتكون املخطوط من اأرَربع لوحات تبداأ من الرقم: 397 400. واخلط ن�صخيٌّ 

جميل، ومل مييز النَّا�صُخ بني املنِت وال�رشح، وقد رجعُت اإىِل املنت،وو�صعُت حتته خًطا. 
النا�صخ: هو النَّا�صخ نف�صه الذي ن�صخ �رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب، وهو مكي 
بن حممد بن اأرَبي بكر الكردي الدي�صتي ال�صاكري حيُث قال يف نهاية �رشح الكافية: »وكان 
ة املحرو�صة  الفراُغ من كتابته نهار ال�صبت �صاد�ص ع�رش �صوال �صنة )817( بالقاهرة امُلِعزيَّ

ها«.  اهرية رحم اهلُل واقفرَ يف خانقاة الظَّ
وقد ذكر نهاية حدائق االأرَعراب قال: »كتبه مكي بن حممد بن اأرَبي بكر الكردي الدي�صتي 
له يف  اأرَعرث  مائة« ومل  وثماين  �صبع ع�رش  �صنة  �صوال  �صهر  تا�صع ع�رش  منه  فرغ  ال�صاكري، 
برقم:  املحفوظة  ت�ص�صرتبتي،  مكتبة  ن�صخة  عن  م�صوٌر  واملخطوط  ترجمة.  على  مراجعي 

4321 )4( ، ومل اأرَجد هذا املخطوطرَ يف فهر�ص خمطوطات مكتبة ت�ص�صرتبتي )5( . 
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أمَهمية املخطوط: 

خمت�رًشا  يعدُّ  الذي  ه�صام  البن  غرى  ال�صُ القواعِد  لكتاب  االأرَوىل  وح  ال�رشُّ من  ه  اأرَنَّ 1 .
لكتابِه »االإِعـراب عن قواعد االإِعراب« 

ه يزيل اللب�صرَ واالختالفرَ يف م�صمى »القـواعد الكربى« ، و »االإِعـراب عن قواعد  اأرَنَّ 2 .
االإِعراب«،  قواعد  عن  »االإِعراب  هي  الكربى  فالقواعد  ال�صغرى«،  »القواعد  و  االإِعراب«، 
والقـواعد ال�صغرى تعـد خمت�رشًة عن القواعد الكربى، ولكلِّ من هذين الكتابني �رشوُحهما 

اخلا�صة به.
عر�صه  يف  يختلف  �رشح  وكل  الواحد،  للكتاب  �رشٍح  من  اأرَكرث  جماعة  ابُن  عمل  3 .

واأرَدلته، 
هذه  يف  جماعة  ابن  منهج  يرينا  وبالتايل  اأرَ�صلوبه،  يف  واختالًفا  تنوًعا  اأرَوجد  ا  ممَّ

ال�رشوح، وعر�صه امل�صائل اخلالفية .... )6( . 

ثانياً- ابن جاعة: حياته وسريته العلمية: 

ـ امسه: 

هو عز الدين حممد بن اأرَبي بكر بن عز الدين عبد العزيز بن بدر الدين حممد بن ُبرهان 
وي االأرَ�صل امِل�رشي  مرَ ماعة بن حازم بن عبد اهلل الكناين احلرَ الدين اإِبراهيم بن �صعد اهلل بن جرَ

ال�صافعي )7( .

ـ مولده ونشأته: 

�صاأرَ بها، ثمَّ  ولد مبدينة ينبعرَ على البحِر االأرَحمِر )8( يف ذي القعدة �صنةرَ 749هـ )9(، ونرَ
مِر  باأرَ تقوُم  بيه، فكانت  اأرَ اأرَْن مات، حيُث كانت عندرَه زوجُة  اإِىل  ف�صكنها  القاهرة،  اإىِل  انتقلرَ 

بيته)10( . 

شيوخه: 

ررَ�صي                     العرَ احل�صن  اأرَبو  منهم:  العلماء،  من  الغفري  م  اجلرَ عن  العلمرَ  جماعة  ابُن  تلقى 
)ت 746هـ( )11( .
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رم بن اأبي الفتح القالن�صي )ت 765 هـ( )12( ،  وحممد بن حممد بن حممد بن اأبي احلرَ
د اإبراهيم بن حممد اأرَبي بكر بن اإِبراهيمرَ بن يعقوبرَ البياين املقد�صي )ت 766هـ( )13( وحممَّ

وغريهم )14( .

تالميذه: 

بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  اأ�صهرهم:  كثريون،  علماء  جماعة  ابن  االإمام  من  �صمع 
يعقوب القاياتي )ت �صنة 850 هـ( )15( وعمر بن قديد احلنفي النحوي )ت 851 هـ )16( . 

وابن حجر الع�صقالين )ت 852هـ( )17( وغريهم )18( .

مؤلفاته: 

اأكرثها  لكن  املائتني،  تربو على  وموؤلفاته  فنون كثرية،  ابن جماعة يف  االإمام  اأرَلف 
ا موؤلفاته التي وردت يف كتب الرتاجم فاأرَذكر منها ما يتعلق بالنحو  �صاع باأيدي الطلبة، اأمَّ

وال�رشف واللغة )19( : 
ثالثة �رشوح �رشح على االإِعراب عن قواعد االإِعراب )القواعد الكربى( ، منها اأرَوثق  ♦ 

االأرَ�صباب )20( .
القواعد  ل�رشح  املقا�صد  اأرَقرب  منها:  عرفت  ال�صغرى،  القواعد  على  �رشوح  ثالثة  ♦ 

ال�صغرى، وحدائق االأرَعراب مو�صوع الدرا�صة.
حا�صية على �رشح ال�صافية للجاربردي. ♦ 

الناظم ت�صمى )امل�صعف واملبني يف �رشح ابن امل�صنف  االأرَلفية البن  حا�صية على  ♦ 

بدر الدين( .
حا�صية على التو�صيح البن ه�صام. 6 ♦ حا�صية على مغني اللبيب البن ه�صام.

اإعانة االإن�صان على اإحكام الل�صان. 8 ♦ حا�صية على اأرَلفية ابن مالك.
خمت�رش الت�صهيل امل�صمى بالقوانني. 10 ♦ الدرر الكافية يف حل �رشح ال�صافية.

هـ( .  املثلث يف اللغة. 12ـ حا�صية على �رشح العزي للتفتازاين )ت 791 ♦

وفاته: 

تويف بالطاعون يف ربيع االآخر �صنة 819هـ، ودفن يف القاهرة، وا�صتد اأ�صف النا�ص 
عليه )21( .
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حدائق األمَعراب 1أ

يف شرح قواعد اإِلعراب

اعة الشافعي للشيخ العالَّمة ابن جمَ
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
ربِّ ي�رس ول تع�رس يا كرمي

د بُن جماعة:  يقـوُل حُممَّ
ُيوازي  ْمًدا  الِتبيان، حرَ البياِن، واأرَ�صناِف  باأرَنواع  االإِن�صاِن  �صرَ نوعرَ  �صَّ الَّذي خرَ ْمُد هلِل  احلرَ
وى اإِميانرَ  ْن قرَ الُم االأرَمتان االأرَكمالن على مرَ الُة وال�صَّ ِمه،وال�صَّ �صرَ ِمه وُي�صاهي جزيلرَ قرَ ميلرَ ِنعرَ جرَ
اعِة  الربرَ اأرَْهِل  ْحِبه،  اآله و�صرَ د، وعلى  ة حممَّ فقرَ ال�صَّ الرَّحمِة،وطلَّعرَ �صفقرَ  اأرَرحامرَ  االإِمياِن، وو�صلرَ 

باحِة.  ماحِة وال�صَّ �صاحِة،وحملِّ ال�صَّ والفرَ
ماِل الدين ابِن ه�صام �صميته  غرى« للعالَّمِة جرَ لى »قواعِد االإِعراب ال�صُّ ٌن عرَ �صرَ ٌح حرَ ْ  هذا �رشرَ
�صِل، وراِفعي  �صيلِة الفرَ البي فرَ لنا اهلُلُ ِمْن طرَ بـ«حدائِق الأَعراب يف �رسح قواعِد الإِعراب«جعرَ

�صبي وِنْعمرَ الوكيُل.  اأرَْعالِم الِعلِم، وُهورَ حرَ
ثرٌي معناها، اخت�رشُتها ِمْن قواعِد االإِعراِب، وهو  ْفُظها، كرَ �صريٌة قليٌل لرَ هذه كلماٌت )22( يرَ

ا نحُن فيه: االإِبانة )23( .  لغًة ُيطلُق مِلعاٍن اأرَْن�صُبها مِبرَ
ايرُة  ياٌن للبرَاعِث على االخِت�صاِر،وامُلغرَ الِب، وتقريًبا على اأُويل االأرَلباِب،برَ �صهياًل على الطُّ ترَ

، وينح�رُش )24( يف ثالثِة اأرَبواٍب )25( .  تفنُنٌ
�رِش الكلِّ يف  ُك حرَ �رْشُ الكليِّ يف ُجزئياِته �صرَ اأرَجزاِئه )27( ، ال حرَ الُكلِّ يف   )26( ] �رْشُ ] حرَ
اُط به  ا�رٌش، وامُلحرَ ْعُل ال�صيِء يف حملٍّ حميٍط به. فاملحيُط حرَ �رْشرَ جرَ ِنٌع؛ الأرَنَّ احلرَ ترَ اأرَجزائه مُمْ
 .  )28( باالأرَجـزاِء  الُكـلَّ حُميـٌط  الأرَنَّ  العك�ص؛  اأرَجزائِه على  معرَ  الكلِّ  ُن  اأْ و�صرَ �صوٌر ومْظـروٌف  ْ حمرَ
ا بنيرَ الكلِّ واجُلزِء  �رْشٌ فاعلم ذلك، واأرَي�صً وٌم باالأرَجزاِء فلرَه بهذا االعتباِر حرَ م�صاأرَلة اأرَنَّ الكل مقرَ
  .)29( حُّ االنِح�صاُر فاعلْم ذلكرَ �صِ حَّ التجوُز من اجلانبني، وبذلك االعتباُر يرَ القٌة ولزوٌم به �صرَ عرَ

الب�اب الأَول: ◄ 
ــل )30( ♦  فـي اجُلمرَ

رْيِها. ترَعلُق بها دونرَ غرَ واأرَحكاِمها وما يرَ
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تنبي�ه: االأرَوُل نقي�ُص االآِخِر، واأرَ�صله اأرَْواأرَل على وزن اأرَفعل )31( ● ، وقيل: وْواأرَُل ووزُنه 
ُن  ْهرَ ربرَ ىل املق�صوِد )33( . وفيه اأرَربُع م�صائل، وامل�صاأرَلة: مطلوٌب يرَ اُب: ما اأرَو�صلرَ اإِ ْوعل )32( . والبرَ فرَ

عنه يف العلِم )34( . 
الأُول������ى )35( - 

بالتَّ�صاوي بنيرَ  قيلرَ  �صواٌء   )36( وُجملًة  ى كالًما  ُي�صمَّ ُجْملًة وال  ى  ُي�صمَّ امُلفيدرَ  اللفظرَ  اأرَنَّ 
كوُت عليه فزالرَ االإِ�صكاُل بحذافرِيه.  ْح�ُصُن ال�صُّ الكالم واجلملِة اأرَو ال، واملفيُد من�رِشٌف اإىِل ما يرَ
ـع  ُو�صِ ما  »اجلملُة  امُلخت�رُش:   ،  )37( باالإِ�صناد«  نرَ كلمتني  مرَ �صرَ ترَ ما  الُم  »الكرَ احلاجبية: 

الإِفادِة ن�صبٍة« )38( ، قلت: وفيه �صيٌء )39( . 
اطٍق واحٍد، وال ق�صُد امُلتكلِم بكالمِه، وال اإِفادُة  فـرع: ال ُي�صرتُط يف الكالِم �صدوُره ِمْن نرَ

حيح يف الثالث. كذا يف االرت�صاف )40( .  املخاطِب �صيًئا بجهله على ال�صَّ
ْنفي  �صِ ِد  الأرَحرَ ثيٌل  ومترَ ْعريٌف  ترَ قائم«.  »زيٌد  نحـو:  با�صم،  ُبِدئْت  اإِِْن  ا�صميًة  لةرَ  اجُلمرَ واأرَنَّ 

ٍب من االعتناِء بِه )41( .  اجُلْملِة، وهو تعريٌف غرُي جامٍع اإِالَّ على �رشرَ
وفعلية اإِْن ُبدئت بفعٍل، نحـو: »قام زيٌد ». تعريٌف ومتثيٌل لالآخر، وفيه كذلك. 

على  دالٌّ  ه  الأرَنَّ التَّجدد؛  على  دالٌّ  وهو  الفعِل،  اإِىل  ن�صبًة  الِفعليُة  كانِت  ا  ملَّ تنبي�ه: ● 
ِر الذات كان لها داللًة على  دَّ ه غرُي مقرَ ُدِد؛ الأرَنَّ اأرَو التزاًما، والزَّماُن الزُمه التَّجرَ ُمًنا  �صرَ الزَّمن ترَ
اأرَقوُل  الأرَين  الكِل؛  يكونرَ �صفةرَ  اأرَْن  يلزُم  اجلزء، وال  لكون �صفة  يقاُل هذا مناق�ٌص  التَّجدد، ال 

اأرَمُل.  رٌق ُيْظِهُره التَّ بينرَهما فرَ
حِد  الأرَ تعريٌف  هذا  ُبوه«  اأرَ قامرَ  »زيٌد  اأرَبوه« من:  »قام  كـ  رِيها  غرَ على  ْت  ُبِنيرَ اإِْن  ْغررَى  و�صُ

اأرَ�صناِف اجُلْملِة، ومتثيٌل له باعتبار ت�صنيٍف اآخررَ )42( . 
ْجموع: »زيٌد قام اأرَبوه« تعريٌف اآخر ل�صنٍف اآخر،  مرَ وُكربى اإِْن كانرَ يف �صمِنها جملٌة، كرَ
دِّق واحٌد، ويلزُم عليهما  الت�صادقرَ على ما �صُ التعريفان ال مينعاِن  له. قلت: وهذا  ومتثيٌل 

خروٌج: »قائٌم زيٌد«، وعك�صه من البني )43( .
ذكوُر هنا اأرَْوىل؛  ْعُل الكربى اال�صميِة التي خرُبها جملة، والتَّعريُف املرَ واعلْم اأرَنَّ املرَعنى جرَ
ها عبـارُة  يًدا يقوُم اأرَبوه »فيكوُن جاِمًعا، وذاك غرُي جامٍع، واالعتذاُر باأرَنَّ ننُت زرَ �صمُل » ظرَ ه يرَ الأرَنَّ

القوِم ال يجدي )44( . 
باالإ�صافة،  اأرَو  باأرَل  اأرَفعُل  ُفْعلى  ا�صتعماُل  جهرَ  الورَ الأرَنَّ  ٌن؛  ْ حلرَ وُكربى  غرى  �صُ تنبي�ه: ● 

واالعتباُر بامُلوافقة غري موافق.
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امل�شاأَلة - الثانية:
اجُلَمل التي َلَه�ا حملٌّ من الإِعراب �َشْبٌع:

بياٌن ِلكميٍة خم�صو�صٍة، ودليُل ذلك الوجداُن التتبعي، وهو اال�صتقراُر، ويف املغني بداأرَ 
ْجٌه.  ا ال حملَّ له، ولكـلٍّ ورَ مِبرَ

امُلبتداإِ  خرُب  اإِْذ  »اإِن«؛  و   )45( املبتداإِ  بابي  يف  رفٌع  ومو�صُعها  خرًبا،  الواقعُة  اأرَحُدها: 
اإِنَّ كذلك،وهو امل�صنُد بعدرَ دخوِل  مرفوٌع، وهو اجُلزُء املتُم الفائدة، واجلملُة اال�صمية، وخرب 

ة )47( .  « )46(كذا قيل. قلت: وفيه م�صاحَّ »اإِنَّ
 .  )48( االأرَوِل، والثاين للثاين  االأرَوُل مثاُل  اأرَبوه«.  »اإِنَّ زيًدا قامرَ  اأرَبوه«، و  نحو: »زيٌد قامرَ 
ُل.  ْفعرَ ْيٌد يرَ ، نحو: كان زيٌد /اأرَبوه قائٌم )49( ، و« كادرَ زرَ ٌب، ق�صيُم رفٍع، يف بابي كانرَ وكادرَ �صْ ونرَ
وكذلك  دخولها،  بعدرَ  امل�صند  هو  »كان«  وخرب  تقدم  كما  للثاين  والثاين  لالأرَول،  االأرَوُل  1ب 

خرب«كاد«. 
التي بعدرَ  لُّ اجلملِة  يٌد ا�رشْبه وعْمرو »هل حال؟ فقيل: حمرَ اخُتلفرَ يف نحِو: »زرَ ف�رع: 
اأرَنَّ  بناًء على  القول  اإِ�صماِر  النَّ�صُب على  حيح، وقيل:  ال�صَّ الرَّفُع على اخلربية، وهو  املبتداإِ 

االإِن�صائيةرَ ال تكوُن خرًبا« )50( . 
اُل واملفعوُل  الثَّانية والثالثة: الواقعة حااًل والواقعة مفعواًل، وحملُّهما النَّ�صُب؛ اإِْذ احلرَ
من�صوبان فالواقُع يف حملِّهما كذلك. احلاجبية: »املفعوُل به: »ما وقعرَ عليه فعُل الفاعِل«)51(. 
ٍث وزماٍن، والتزمه من مكاٍن وا�صتدعاه من حملٍّ  درَ ه الفعُل مْن حرَ زويل )52( : »ما ت�صمنرَ اجلرَ
اأرَو  لفًظا  بِه  املفعوِل  اأرَْو  الفاعِل  هيئةرَ  رَ  بنيَّ »ما  احلال:  احلاجبية:   .  )53( اِحٍب«  وُم�صرَ وباعٍث 

تقديًرا« )54( .
نحو: »جاءرَ زيٌد ي�صحُك«، و »قال زيٌد: عْمرٌو منطلٌق«، االأرَول مثال للواقعة حااًل، والثاين 

مثاٌل للواقعة مفعواًل. 
اِر؟«،  وِل ما يحتمُل احلكايةرَ وغريرَها، نحو: »اأرَتقوُل مو�صى يف الدَّ فـرع: قد يقُع بعدرَ القرَ
ِن.  رى الظَّ فلك اأرَْن تقدر »مو�صى« مفعواًل اأرَواًل، و »يف الدار« مفعواًل ثانًيا على اإِجراِء القوِل جمرَ

هما مبتداأً وخرًبا على احلكاية )55( . ولكرَ اأرَْن تقدررَ
ذي�ل: قد يقُع بعدرَ القوِل جملٌة غرُي حمكية، وال عملرَ للقوِل فيها، نحو: »اأرَول قويل اإِينِّ 
، فاجُلملُة خرٌب ال مفعوٌل خالًفا  اللفظرَ اأرَوُل قويل هذا  اإِْذ املعنى:  ؛  اإِنَّ ُك�رشْت«  »اإِذا  اهللرَ  اأرَحمُد 
ها يف مو�صِع ن�صٍب بالقوِل، فاأُلزمرَ بها مبتداأٌ بال خرٍب فقدِّر موجوٌد  عمرَ اأرَنَّ ه زرَ الأرَبي علي؛ فاإِنَّ

اأرَو نائٌب)56( .
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ه  موقعرَ فالواقعُة  جمـروٌر،  اإِليِه  امل�صاف  الأرَنَّ  ؛  رُّ اجلرَ وحملُّها  اإِليها،  امل�صاُف  الرابعة: 
و تقديًرا  يٌء بوا�صطِة حرِف جٍر لفًظا، اأرَ كذلك. احلاجبية: »امل�صاُف اإِليه كلُّ ا�صٍم ُن�ِصبرَ اإِليه �صرَ
ـا  : مِلرَ عدلرَ يف هذه عن الواقعـة، وما �رشُّ ذلك؟ وكوُنها م�صاًفا اإِمنَّ مراًدا« )57( ، ولك اأرَْن تقولرَ
فـ »هم  لذلك  يقاُل   ،  )58( ارزون(  برَ ُهْم  ْومرَ  )يرَ الوقوِع موقعه، نحو:  ِباعتباِر  هو يف احلقيقِة 

بارزون« يف حملِّ خف�ٍص. 
»اإِذا«  اأرَوبـ  بالفاء  مقرونًة  كانت  اإِذا  وذلك  جازٍم،  ل�رشٍط  جواًبا  الواقعُة  واخلام�صة: 
املقرتنة   )59( له(  اِديرَ  هرَ ـال  فرَ اهلُل  لِل  ُي�صْ ْن  )مرَ نحو:  املقارنة،  به  تقع  ملا  تنويٌع  الفجائية، 
قُنطون( )60(  درَمْت اأرَيديهم اإِذا ُهْم يرَ ا قرَ ٌة مِبرَ يئرَ ْبهم �صرَ بالفاِء يف حملِّ جزٍم باجلواِب، ونحو: )واإِْن ُت�صِ

ا.  فجملُة: )هم يقنطون( املقرتنة بـ »اإِذا« يف حملِّ جزٍم اأرَي�صً
ِة،ومْنه ]الب�صيط [:  ف�رع: الفاُء امُلقدرُة كاملذكوررَ

مَن يْفَع�ِل احَل�َشناِت اهللُ َي�ْشُكرُه�ا …………………………… )61( 

: ما علُة اجنزاِم اجلملِة يف املو�صعني  ومنه عندرَ املربِد: »اإِْن قمت اأرَقوم« )62( . فاإِْن قلترَ
ها مل ت�صدر مبفرٍد يقبُل اجلزم لفًظا، كما يف: »اإِْن تقْم اأرَقم«، اأرَوحماًل كما يف:  حماًل؟ قلُت: اإِنَّ

 . )63( » »اإِْن جئتني اأرَكرْمُتكرَ
ملفرٍد،  التَّابعُة  وهي  فاالأرَوىل،   ، حملٌّ لها  جملٍة  و  اأرَ ملفرٍد  التابعة  وال�صابعة:  ال�صاد�صة 
ْيٌع فيه( �صفٌة لـ »يوم«،  : )ال برَ ْوٌم ال بْيٌع فيه( )64( فجملة النفي، وهيرَ تيرَ يرَ اأْ نحُو: )ِمْن قبِل اأرَْن يرَ

وهو مرفوٌع، و�صفُة املرفوِع مرفوٌع. 
درَ اأرَُخوه«،  ْيٌد قامرَ اأرَبوه وقعرَ والثانية: وهي التـابعُة جلملٍة لها حملٌّ من االإِعراِب، نحو: »زرَ
رفٍع  حملِّ  يف  وهيرَ  اأرَبوه«،  »قامرَ  جلملِة:  تابعٌة  ها  الأرَنَّ رفٍع؛  حمـلِّ  يف  اأرَخوه«  »قعد  فجملة: 

باخلربية. 
فـرع: التَّابعة للمفرد ثالثة اأرَنواع: �صفة، ومتبوعة بحرف، ومبدلة )65( . قـال يف املغني: 
�صِق والبدِل، و�رشُط هذا كوُن الثانيِة اأرَوفى ِمنرَ االأُوىل  والتابعة جلملة ال تقع اإِال يف عطِف النَّ

بتاأديِة املعنى املراِد )66( ، قلت: ويف كالمه بحٌث )67( .
فـرع: التَّابع: قالرَ يف احلاجبية: كلُّ ثاٍن يف االإِعراب �صابقه مطلًقا )68( . قلُت: وفيه �صيء 
هم، وهو الو�صابادي )69( : فقال:  من جهة االإتيان بـ »كل«، وهو ُمْكرِبٌ لذلك. وقد اأرَغربرَ بع�صُ

ع�ِص امُلطوالِت)70(.  ، ولنا يف هذا حتقيٌق يف برَ لرَ هم ف�صَّ حةرَ ال تكوُن اإِال ِبها، وبع�صُ اإِنَّ ال�صِّ
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الثالثة: امل�شاألة  -
اجُلملُة التي ل حملَّ لها من الإِعراِب:

وهَي �َشْبٌع اأَي�ًشا )71( : 
اُه()72( ،  لنرَ ا اأرَْنزرَ ا، نحو: )اإِنَّ اأرَحُدهــا: االبتدائية ا�صميًة كانت اأرَْو فعليًة، وت�صمى امل�صتاأْنفةرَ اأرَي�صً

 .» ا اأرَنزلنـاه( ال حملَّ لها لذلك، وجملة: )اأرَنزلناه( يف حملُّ رفع لكونها خربرَ »اإِنَّ فجملة: )اإِنَّ
اإِ�صعاٌر  فيه  كانرَ  واإِْن  العبارتني،  ِمنرَ  باالأرَْوىل  فيه ت�رشيٌح  لي�ص  غرى  ال�صُّ فـرع: كالم 
ا  ى اأرَي�صً يٌح برتجيِح الثانية حيُث قال: »وت�صمَّ تر�صيحي باأرَْن/ االأُوىل اأرَْوىل )73( ، واملغني �رشرَ
دَّرة باملبتداإِ، واإِْن )74( ا على اجُلملة امُل�صرَ ي�صً امُل�صتاأْنفة، وهو2اأ اأرَو�صُح الأرَنَّ االبتدائيةرَ تطلُق اأرَ

« )75( ، قلُت: وفيه �صيٌء؛ اإِْذ املراُد ذاُت اال�صتقالِل ال ذات املبتداإِ ال�صناعي.  ا حملٌّ كانرَ لرَهرَ
الثانية: الواقعة �صلةرَ املو�صوِل، نحو: »]جاء[ )76( الذي قام اأرَبوه«؛ اإِذ جملة: »قام اأرَبوه« 

لٌة.  ها �صِ ال حملَّ لها؛ الأرَنَّ
 ، فـرع: ال فرقرَ يف ذلك بنيرَ �صلة ]اال�صمي واحلريف، فاملو�صول[ )77( اال�صميُّ يف حملِّ

و�صلُة احلريف ال حملَّ له، واحلريف مع �صلته يف حملٍّ )78( . 
يف  و�صلترَه  املو�صولرَ  اأرَنَّ  ه  اأرَ�صحابرَ ُيلقُن  كانرَ  ه  اأرَنَّ  )79( هم  بع�صِ عن  »وبلغني  املغني: 
هما ككلمٍة واحدٍة، واحلـقُّ ما قدمُت لك؛ بدليِل ظهوِر االإِعراِب يف نف�ص  حملِّ كذا، حمتًجا باأرَنَّ

ـه امُلْعِرُب. جوُز ما قالرَ ـه يرَ اِر« )80( . قلُت: واحلقُّ اأرَنَّ هم يف الدَّ ُقْم اأرَيُّ املو�صوِل، يف نحو: »ليرَ
)لن  جملة:   )81(  ) اررَ النَّ ُقواْ  اتَّ فرَ ُلواْـ  ْفعرَ ترَ لرَن  ورَ ُلواْـ  ْفعرَ ترَ  ْ ملَّ اإِن  )فرَرَ نحـو:  املعرت�صُة،  الثالثة: 
بنيرَ  الواقعة  هي  واملعرت�صُة:  وجوابِه،  ِط  ال�رشَّ بنيرَ  معرت�صٌة  ها  الأرَنَّ لها؛  حملَّ  ال   : تفعلوا( 

�صيئني متطالبني تقويًة وت�صديًدا اأرَو حت�صيًنا.
�صتعمُل ذلك  فـرع: للبيانيني يف االعرتا�ص ا�صطالح ال ما يقوله النُّحاُة، والزَّخم�رشيُّ يرَ
اأرَْن يكونرَ جملًة اعرتا�صيًة موؤِكدة )83( ،  لرَه ُم�صلمون} )82(  زرَ يف قوله تعاىل: {ونحن  فجوَّ
النَّحـوي، وهو  يقوله  اإِال ما  اعرتا�صرَ  ه ال  اأرَنَّ العلم توهًما منه  ْن ال يعرف هذا  مرَ ردُّ عليه  ويرَ

االعرتا�ُص بني متطالبني. 
اء  اأْ�صرَ اْلبرَ ْتُهُم  �صَّ مَّ ْبِلُكم  قرَ ِمن  لرَْواْ  خرَ الَِّذينرَ  ُل  ثرَ مَّ اأِْتُكم  يرَ ا  َّ ملرَ {ورَ نحو:  التف�صرييـة  الرابعة: 
ها مف�رِشٌة لـ« مثل »، فاإِْن  اُء( ال حملَّ لها؛ الأرَنَّ َّ اُء وال�رشَّ اأْ�صرَ تهم البرَ �صَّ َّاء} )84(، فجملة: )مرَ ال�رشَّ ورَ

: ما حقيقُة املف�رشِة؟ قلت: الف�صلُة الكا�صفُة حلقيقِة ما تليه. قلترَ
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فـرع: هي ثالثة: جمردٌة من حرِف التف�صرِي، ومقرونٌة بـ »اأرَي«، ومقرونٌة بـ »اأرَْن«، حْتٌم ما 
ها ِبح�صب ما تف�رشه)86(.  لوبني )85( فذهبرَ اإِىل اأرَنَّ ذكرناه هو مذهب اجلمهور، وقد خالفرَ ال�صَّ

ُهْم} )87( ، فجملُة: )الأرَغوينَّهم( ال حملَّ  نَّ أُْغِويرَ ِتكرَ الرَ ِبِعزَّ ـواُب الق�صم، نحو: {فرَ اخلام�صة: جرَ
هاجواُب الق�صم، »وقع ملكي )88( ، واأرَبي البقاء وهٌم يف ُجملِة اجلواِب فاأرَعرباها اإِعراًبا  لها؛ الأرَنَّ

ْو�صًعا« )89( .  ا مرَ يقت�صي اأرَنَّ لرَهرَ
ال�صاد�صة: جواب ال�رشط غري اجلازم، نحو: )ولرَو �صئنا لرفعناه بها()90( ، فجملة: )لرفعناه 

ها جواُب »لو«، وهو غري جازم.  بها( ال حملَّ لها؛ الأرَنَّ
فـرع: لوال، ولوما كذلك، وجواب اجلازم اإِذا مل يقرن كذلك )91( . 

ا ال حملَّ له، نحو: »قام زيٌد وقعدرَ عْمرٌو«، فجملة: »قعدرَ عمرٌو« ال  ال�صابعة: التابعة مِلرَ
ها تابعٌة جلملة: »قامرَ زيٌد«، وهي ابتدائيٌة ال حملَّ لها.  حملَّ لها؛ الأرَنَّ

، وهو النَّ�صُب. ا اإِذا كانت واو احلال فلها حملٌّ هذا اإِذا كانْت الواُو عاطفًة،اأرَمَّ تنبي�ه:  ●
امل�شاأَلة الرابعة: - 

ة ل الإن�شائية: اجلملُة اخلربيَّ
تنبي�ه: اخلربيُة ن�صبة اإِىل اخلرب،وهو الكالم املحكوم فيه بن�صبة خارجية )92( ● . 

بعدرَ النكرات املح�صة ال�رشفة، وحم�ص كل �صيء هو ال�رشف اخلال�ص )93( . 
فـرع: النكرة ما و�صع ل�صيء بعينه، وقيل التابع يف جن�صه اأرَو نوعه اأو �صفته، واالأرَوىل 
زِّل علينا ِكتاًبا  ما قلت، دلَّ على ذي الوحدة املبهمة و�صًعا )94( . �صفـات، نحو ): حتى ُتنرَ

وؤُه( يف حملِّ �صفٍة لـ »كتاًبا« وؤُه()95( ، جملة: )نْقررَ نْقررَ
ف النكرُة  فـرع: ال�صفة: »تابٌع يدلُّ على معنًى يف متبوعِه مطلًقا »احلاجبية )96(: ُتو�صرَ

باجلمل اخلربية ويلزم ال�صمري. 
ْكرِثُ ( يف حملِّ  �ْصترَ ()97( جملة: )ترَ ْكرِثُ �ْصترَ نُن ترَ ْ الرَ مترَ وبعدرَ املعارف املح�صة اأرَحوال، نحو: )ورَ

ن�صٍب على احلالية من فاعل: )متنن( )98( .
فـرع: احلاجبية »�رشُطها اأرَْن تكونرَ نكرة، و�صاحُبها معرفة غالًبا« )99( . 

فجملُة:  ي�صلي«،  �صالٍح  برُجـٍل  ررُت  »مرَ لهما،نحو:  ِمل  حمترَ منُهما  املح�ص  رْيِ  غرَ وبعدرَ 
ب  على2  ن�صب  حملِّ  يف  كونرَ  ترَ  / واأرَْن  ال�صفِة  على  جٍر  حملِّ  يف  تكونرَ  اأرَرَْن  »ي�صلي«يجوز 
( يف  ()101( ،فجملُة: )ن�صلرَُخ منه النَّهاررَ اررَ هرَ �ْصلرَُخ ِمْنُه النَّ ُهْم اللَّْيُل نرَ ٌة لَّ اآيرَ احلاِل)100( . ونحو: )ورَ

حمل رفٍع �صفٌة ملرفوع، وهو )الليل( ، واأرَن يكون يف حمل ن�صب على احلال. 
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ف�ائدة: لي�ص كلُّ ما جـازرَ لغًة جازرَ بالغًة، وِمْن هذا قـوُل ال�صاعر ] الكامل[: 
َي�شُبني  اللئيِم  على  اأَم��رُّ  وَلَق�د 
َت قلُت ل يعنيني )102(   فَم�شيُت ُثمَّ
اأَْن  يجوز  فيه:  النَّحِو  اأَه��ُل  ���رسََّح 
عن  »ي�شبني«حالً  جملُة:  تكوَن 
»اللئيم«، واأَْن تكون �شفًة له،واأَْطَبَق 
اأَهُل املعاين على منِع احلاليِة )103( .

الب�اب الثاين: ◄ 
رف واجَل�ارِّ وامَلج�روِر: يف الظَّ ♦ 

ـا يف اجُلملة.  مرَ ا اأرَربُع م�صائلرَ كرَ وفيِه اأرَي�صً
تنبي�ه: ● املجروُر ما ا�صتمل على علم امل�صاف اإِليه.

هو  اإِْذ  الفعل؛  معنى  اأرَْي  معناه،  فيه  مِبا  اأرَو  بفعل  تعلِقهما  من  بدَّ  ال  ه  اأرَنَّ اإِحداها: - 
االأرَ�صُل. 

فـرع: الفعل: ما دلَّ على معنى يف نف�صه مقرتن باأرَحد االأرَزمنة الثالثة. 
لرَيِهم})105( فاالأرَوُل  وِب عرَ رِي املرَغ�صُ لرَيِهْم غرَ مترَ عرَ وقد اجتمعا )104( يف قوله تعاىل: {اأرَنعرَ
: اأرَيُّ فرق  ُمتعلٌق بـ«اأرَنعمت«، والثَّاين متعلٌق بـ«املغ�صوب«، وهو يف معناه. الك�صاف: فاإِْن قلترَ
: )عليهم( االأُوىل، و )عليهم( الثانية؟ قلت: االأُوىل حملُّها النَّ�صُب على املفعولية، والثانية  بنيرَ
الزَّخم�رشي من قبيل  الفاعُل عند  الثانيةرَ هيرَ  الأرَنَّ  . قلنا:   )106( الفاعليِة  الرَّفُع على  حملُّها 

الفاعل فم�صى على ا�صطالحه. 
ى  فرَ كرَ ائدُة، نحو )107( ): ورَ وي�صتثنى من حروف اجلر اأرَربعة ال تتعلق ب�صيء، وهو الباُء الزَّ

ِهيدا( )108( ، االأرَ�صل: كفى اهلُل، والباء ال تتعلُق ب�صيء.  ِباهلّلِ �صرَ
وُهـرَو  متعلقٌة،  الباءرَ  اإِنَّ   )110( اِكِمنيرَ احْلرَ ِم  ِباأرَْحكرَ  ُ اهللَّ ْي�صرَ  اأرَلرَ يف   )109( احلويف  قال  فـرع: 

: نحـو قولِه )112( ] الطويل[:  ـلَّ عرَ وْهٌم)111( . ولرَ
………………………. َلَع�لَّ اأَبي امِلْغ�َوار ِمْن�َك َق�ِريُب )113( 

اح:  حرَ ال�صَّ يف  قالرَ   ، القاف(  وفتُح  امُلهملِة،  العني  م  )ِب�صرَ  )114( ُعقيل  لغُة  بها  واجلرُّ 
قبيلة)115( . 
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ولرَْوال: كقـولـِه] ال�رشيع [: 
………………………… َل�ْولِك يف ذا الَع�اِم مَلْ اأَْحجج )116( 

فالكاُف يف مو�صِع جٍر بـ »لوال« )117( . 
وكاف الت�صبيه: نحو: زيد كعْمرو. 

امل�شاألة الثاني�ة: - 

، فيتعني كونهما  ُحْكُمهما )118( بعدرَ املعرفِة والنكرة حكم اجلملة )119( فيما تقدمرَ لكرَ
الظرِف  وقوع  مثال  هذا   ،»)120(  ] فوقرَ  اأرَو   [ غ�صن  على  طائًرا  »راأرَيُت  نحو:  يف  �صفتني 
ْوِمه يِف زينِته()122( هذا مثال وقوع  لى قرَ ررَجرَ عرَ خرَ �صفًة)121( ، وكوُنهما حالني يف نحـِو: )فرَ
اجلارِّ واملجروِر حااًل )123( . وقولك: »راأرَيترَ الهالل بنيرَ ال�صحاِب«، وهذا مثال وقوع الظرِف 
: ملرَ ال يجوُز اأرَْن تكونرَ الالُم يف الهالل جن�صيًة، ويجوُز الوجهان. قلُت: مينُع  حااًل، فاإِْن قلترَ

منه ا�صتحالُة كوِن املرئي غريرَ �صخ�ٍص. 
ويحتمالن الوجهني يف نحو: »هذا ثمٌر يانٌع على اأرَغ�صانه اأرَو فوقرَ اأرَغ�صانه« االأرَول مثال 

من اجلار واملجرور، والثاين مثاُل من الظرف )124( . 
 -  امل�شاأَل�ة الثالث�ة:

اأو حااًل تعلقرَ مبحذوٍف وجوًبا حتًما،  اأرَو خرًبا  و �صلًة  اأرَ اأرَحدهما )125( �صفًة  متى وقعرَ 
يف  اإِال  كائن  من  وم�صتقر  ا�صتقررَ  من  كان  ويفهم   ، ا�صتقررَ اأرَو  كائٌن  تقديره:  املحذوف  وذلك 

، ومينع م�صتقر وكان )126( . ال�صلة فيجُب تقديُره، اأرَْي املحذوف، ا�صتقررَ
 تنبيـه: املقدُر يف االأرَ�صِل اأْن يقدررَ مقدًما ك�صائر العوامل معرَ معموالتها، وقد يعر�ص ما 
يقت�صي ترجيحه موؤخًرا، اأرَو ما يقترَ�صي اإِيجابه، فاالأرَوُل نحو: »يف الدار زيٌد«؛ الأرَنَّ املرَحذوفرَ 
»اإِنَّ ال يليها  اإِذ  الدار زيًدا«؛  »اإِنَّ يف  اأرَْن يتاأرَخررَ عِن املبتداإِ. والثاين: نحو:  واأرَ�صُله  هو اخلرُب، 

مرفوًعا )127( .
امل�شاأَل�ة الرابع�ة: - 

ْفي اأرَو ا�صتفهام  ـااًل اأرَو معتمًدا على نرَ فًة )128( اأرَو �صلًة اأرَو خرًبا اأرَو حرَ اإِذا وقعرَ اأرَحُدهما �صِ
از رفُعه للفاعل بذلك االعتماد املخ�صو�ص؛ اإِْذ ح�صل له نوٌع من القوِة توؤهل به ملا مل يكن  جرَ

اأرَهاًل له، فهو �رشٌط يف هذا العمل املخ�صو�ِص. 
قلُت: هذا بحث ذكرته يف غري هذا املو�صع )129( . تق�صيم االعتماد املذكور هنا �صفتان 
 ، فيه ظلماٌت()130(  ال�صماِء  ِمنرَ  يٍِّب  �صرَ كرَ )اأرَْو  به، وما هو مبنف�صل عنه، نحو:  ما هو مت�صل 

( )131( كال املثالني لالرتفاع بعدرَ اجلار واملجرور.  كٌّ ونحو: )يف اهلِل �صرَ
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تنبي�ه: اخُتلف يف هذا املرفوع على مذاهب )132( ● ، اأرَحُدها: اأرَنَّ االأرَرجحرَ كوُنه مبتداأً 
اأُخرِبرَ عنه 

/ االأرَرجحرَ كوُنه فاعاًل، واختاره ابُن مالك)133(  باأرَحـدهما، ويجوُز كوُنه فاعاًل. ثانيها: اأرَنَّ
3اأ، وتوجيُهه اأرَنَّ االأرَ�صلرَ عـدُم التاأرَخر. 

ه يجُب كوُنه فاعاًل نقله ابن ه�صام املتقدم )134( عن االأرَكرثين، وحيث اأعرب  ثالثها: اأرَنَّ
املغني:  مذهبان.  فيه  العامل؟  هو  الفعل  اأرَم  ا�صتقررَ  عن  النيابة  اأرَحُدهما  عامُله  فهل  فاعال 

واملختار هو الثاين )135( .
الباب الثالث: ◄ 

فيما يقال عند ذكر اأَدوات كث دورها يف الكالم وهي خم�س وع�رسون كلم�ة  ♦ 

اها باالأرَدوات، واالأرَداة هي الوا�صطة لكرثة اال�صتعمال، والق�صد العر�صي فيها  ا �صمَّ اإِمنَّ
فاأرَ�صبهت االآالت. 

 )136( املخت�رش  عبارة  من  اأرَح�صن  وهذه  ـمع،  اجلرَ مُلطلِق  عطٍف  حرُف  الواو  يف  فيقال 
للجمع املطلق اإِن �صحت التفرقة واإالَّ فال. 

ويف »حتَّى« حرُف جمٍع ملطلق اجلمِع والغايِة )137( . 
. )138( » ويف الفاِء: حرُف عطٍف للرتتيب والتعقيب، فتخرج »ثمَّ

ها نا�صبٌة يف نحِو: »ما  فـرع: الفاء املفردة مهملة خالًفا لبع�ِص الكوفيني يف قولهم اإِنَّ
ها خاف�صٌة يف نحو، ] الطويل [:  تاأتينا فتحدثنا »، وللبمرد )139( يف قوله: اإِنَّ

ٍع ………………………… )140(  فمثلِك ُحْبلى َقْد طرقُت وُمْر�شِ
« م�صمرٍة .  حيُح اأرَنَّ الن�صبرَ باأرَْن مقدرة )141( . واأرَنَّ اجلررَ بـ »ربَّ ، وال�صَّ مرَ ـزرَ ْن جرَ ِفيمرَ

ويف ثمَّ حرف عطف للرتتيب واملهلة، وفيها لغتان: ُثمَّ وُفمَّ )142(. وتقت�صي ثالثة اأمور 
قي كل منهاخالف؛ فزعم االأرَخف�ص والكوفيون اأرَنَّ الت�رشيك قد يختلف بوقوعها زائدة )143(. 

اُء اأرَنَّ املهملة قد تتخلف )144(.  وزعم بع�ٌص اأرَنَّ الرتتيبرَ لي�ص مقت�صاهـا، وزعمرَ الفرَّ
« يف  ْن اأرَعربه مفعواًل لـ »راأرَيترَ فـرع: املفتوحة: ظـرُف مكان غري مت�رشف فلذلك غلط مرَ

 . )145( { مَّ قوله تعاىل: {واإِذا راأرَيترَ ثرَ
اإِذا كانت حرًفا، وترد  ويف قد: حرُف حتقيق وتوقع وتقليل، هذه املعاين الثالثة لها 

ا�صًما، ففي كالمه اإِطالق يف غري حمله. 
ويف ال�صني و�صوفرَ حرف ا�صتقبال، وهذا هو املر�صي يف التعبري، وهو خرٌي من كثري)146( 

حرف تنفي�ص، مل يبني هنا وجه اخلريية )147(. 
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املغني: »معنى قول املعربني: حرف تنفي�ص اأرَنها نقلت امل�صارع من احلال، وهو الزمن 
ال�صيق، اإىِل اال�صتقبال، وهو الزمن الوا�صع، واأرَو�صح من عبارتهم قول الزخم�رشي)148( وغريه: 

حرف ا�صتقبال« )149( ، فاإِْن قلت: ما وجه اخلريية؟ قلت: االأرَ�صعرية باملق�صود.
قيل: �رشورة،  الفعل،  وارتفاع  وقلبه ما�صًيا،  امل�صارع،  لنفي  ويف »مل« حرف جزم 
وقال ابُن مالك: لغة )150( ، وزعم اللحياين )151( اأرَنَّ بع�صرَ العرب ين�صب بها )152( ، كقراءة 

بع�صهم )153( ): اأرَمل ن�رشح( )154( 
ا« النافية فيقال: مت�صٌل نفيه، متوقٌع ثبوته ، فنفي »ملا«متوقع الثبوت،  ويزاد يف »ملَّ
ا يدُخِل االإمِياُن يِف قلوِبكم ) )155( »ما« يف  ملَّ وال كذلك »مل«. الزخم�رشي يف قوله تعاىل: ( ورَ

ا« )156( من معنى التوقع دال على اأرَنَّ هوؤالء قد اآمنوا فيما بعُد« )157( . »ملَّ
ويف »لـْن« حرُف نفي ون�صب وا�صتقبال، نحو: »لن يقومرَ ».

فـرع: اأرَ�صل »لن« »مْل ال«، فاأُبدلت اأرَلُف نوًنا يف لن، وميًما خالًفا للفراء؛ الأرَن املعروفة 
ا هو اإِبداُل النون اأرَلًفا ال العك�ص، ولي�ص اأرَ�صل »لن« »ال اأرَْن« فُحذفت الهمزُة تخفيًفا، واالأرَلف  اإِمنَّ

لل�صاكنني خالًفا للخليل والك�صائي )158( .
ويف »اإِذن« حرُف جواب وجزاٍء ون�صٍب )159( . 

ال�رشطية  »اإِذا«  واأرَ�صل  )160( ظرف م�صتقبٌل خاف�ص ل�رشطه من�صوب بجواب،  »اإِذا«  و 
الدخول على املجزوم وما خولف فيه ذلك لفظا فلنكتة التلخي�ص )161( ، ولكوِنهما لتعليِق 
اأرَمٍر بغرِيه يف اال�صتقباِل كان كلٌّ ِمْن ُجملتي ]ال�رشط واجلواب[ )162( فعلية ا�صتقبالية، وال 
يخالف ذلك لفًظا اإِال لنكتِة. الزخم�رشي: وللجهل مبواقع »اإِذا« تزيغ اأرَقداُم كثرٍي من املح�صلني. 

�صعد الدين )163( : وتتعلق بـ »اإِذا« و »اإِْن« لطائف اأُهملْت يف النَّحو )164( . 
ويف لو: حرف يقت�صي امتناع ما يليه، وا�صتلزامه لتاليه، وهذا هو ال�صابط املر�صي 
ناعِة: حرف امتناٍع المتناٍع، فعلى هذا  ه، وهو خرٌي من قول كثرٍي منهم، اأرَْي من اأرَهِل ال�صِّ عندرَ

ٌب مرجوٌح )165(. تكون »لو« تدل على امتناعني؛ امتناع ال�رشِط، وامتناع اجلزاء، وهو مذهرَ
تنبي�ه: ● لو تفيد ثالثة اأرَمور: اأ ال�رشطية، ارَْي عقد ال�صببية وامل�صببية ب تفيد ال�رشطية 
باأرَكرث من املا�صي، وبهذا الوجه واملذكور بعدرَه فارقْت »اإِْن« فـ »اإِن« تلك لعقد ال�صببية يف 

امل�صتقبل، ولهذا قالوا: »اإِْن« ت�صابق على ال�رشط بـ »لو« .
يتوهم  ما  عك�ص  املا�صي  الزَّمِن  على  �صابٌق  امل�صتقبلرَ  الزَّمنرَ  »الأرَنَّ  املغني:  يف  قال 
ُد ومل جتيء. قلُت: لو  ؛ فاإِذا انق�صى الغرَ ًدا اأرَكرمُتكرَ كرَ تقوُل: اإْن جئتني غرَ رى / اأرَنَّ املبتدئون اأرَال ترَ

جئتني 3اأ اأرَم�ِص اأكرمُتك«. 
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ها تدُل على امتناع ال�رشط خا�صًة، وال داللةرَ لها على امتناِع ال�رشط واجلزاء مًعا،  ج اأرَنَّ
وقيل: ال تدل على امتناع اأرَ�صاًل، وهو راأي ال�صلوبني )166( .

ا »هذه تخت�ص  ا جاءرَ زيٌد اأرَكرمته »حرُف وجوٍد لوجوٍد. »ملَّ ا« )167( يف نحو: »ملَّ ويف »ملَّ
باملا�صي، وتقت�صي جملتني وجدت ثانيهما عندرَ وجود اأرَوالهما. وبع�صهم يقول فيها: حرف 

وجوب لوجوب. قلُت: ويف هذا بحٌث )168( 
جماعة  ومعهم   ،  )171( جني  وابن   ،  )170( الفار�صي  وتبعه   ،  )169( ال�رشاج  ابن  فـرع: 
خمت�صٌة  ها  الأرَنَّ ح�صٌن؛  وهو   ، اإِْذ«  »مبعنى   :  )172( مالك  ابن  قال  »حني«  مبعنى  ظرٌف  ها  اأرَنَّ
ا  باملا�صي)173( ، وباالإِ�صافة اإىِل اجلملِة، وردَّ ابن خروف )174( على مدعي اال�صمية نحو: »ملَّ
ها اإِذا قدرترَ ظرًفا كان عاملها اجلواب، والواقع يف اليوم  اأرَكرمتني اأرَم�ص اأرَكرمتك اليوم«؛ الأرَنَّ

ال يكون يف االأرَم�ِص. قلُت: وفيه بحٌث )175( . 
ويف نحو: »لوال زيٌد الأرَكرمتك »حرُف امتناع لوجود )176( ، وهذه تدخل على اال�صمية 

والفعلية. 
فـرع: »لي�ص املرفوع بعدرَها فاعاًل بفعٍل حمذوٍف، وال بـ »لوال« لنيابِتها عنه، وال بها 

اأرَ�صالًة خالًفا لزاعمي ذلك بل رفعه باالبتداء« )177( . 
ويف »نعم« حرف وعيد وت�صديق ووعد واإِعالٍم بعدرَ النهي واخلرب واال�صتخبار. 

، ونعم توجد بعدرَهما )178(.  فـرع: »ال« ال تاأْتي اإِال بعدرَ اإِيجاٍب، وبلى ال تقع اإِال بعدرَ نفيٍّ
ويف اأرَجل: حرُف ت�صديٍق للخرب )179( .

ويف »بلى« حرٌف الإِيجاب املنفي، واالأرَلف فيها اأرَ�صلية، وقيل: زائدة )180( . 
ا م�صى من الزَّمان، وهذا اأرَحُد االأرَحواِل االأرَربعِة الأرَحِد اأحواِلها  ويف »اإِذ« )181( ظرٌف مِلرَ

االأرَربعة. 
ولها  املا�صي،  للزَّمِن  ا�صًما  اأرَْن تكونرَ   :  )182( اأرَحدهـا  ا�صتعماالت،  اأرَربعة  »اإِذ«  لـ  فـرع: 

اأَربُعة ا�شتعمالت: 
. روا} )183( - فرَ ُه الَّذين كرَ ه اهلُل اإِْذ اأرَْخررَجرَ اأرَْن تكونرَ ظرًفا وهو الغالُب نحُو: {فقْد ن�رشرَ

رَُكم} )184( - ، والغالُب على  رثَّ كرَ اأرَْن تكونرَ مفعواًل به، نحُو: {واْذُكروا اإِْذ ُكْنُتم قلياًل فرَ
�ِص يف التَّنزيل اأرَْن يكونرَ مفعواًل به، بتقدير: ذكروا )185( .  �صرَ املذكورة يف اأرَوائِل القرَ

        - )186( ذرَْت}  برَ انترَ اإِِذ  رَ  ْرميرَ مرَ اِب  اْلِكترَ يِف  اْذُكْر  به، نحو: {ورَ بداًل من املفعول  اأرَْن يكونرَ 
.» فـ »اإِذ« بدُل ا�صتماٍل من »مرميرَ
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، وحينئٍذ.  ليها ا�صُم زماٍن، نحو: يومئٍذ - اأرَْن ُي�صافرَ اإِ
ها يف نحو :{واذكروا اإِْذ ُكْنُتم  وزعم اجلمهوُر اأرَنَّ »اإِْذ« ال تقُع اإِالَّ ظرًفا اأرَو م�صاًفا، واأرَنَّ
ُكم.  فكرثرَ قلياًل  ُكْنُتم  اإِْذ  اهلل  نعمة  اذكروا  اأرَْي:  )187( ظرٌف ملفعول حمذوف،  فكرثرَُك}  لياًل  قرَ

برَذت )ظرٌف مل�صاٍف اإىِل مفعول حمذوٍف )188(  ويف( اإِْذ انترَ
ْرُف ردٍع وزجٍر مبعنى »حًقا«، املربُد والزَّجاُج )189( واأرَكرُث الب�رشيني ال  ال« حرَ ويف »كرَ

معنى لهاغري الرَّدِع والزَّجر )190( . قلُت: واأرَحدهما ُيغني عن االآخر )191( . 

فصل:
اإِال اهلل«، وناهية، نحو: ال تقم، وهي يف هذه احلالة  اإِلهرَ  وتكوُن »ال« نافيًة، نحو: »ال 

مو�صوعٌة القت�صاء فعل هو كف على جهة اال�صتعالء.
فـرع: الناهية تخت�ُص بالفعل امل�صارع دخواًل، وتقت�صي جزمه وا�صتقباله �صواٌء كان 
ِخِذ  تَّ اء()192( اأرَو غائًبا، نحو: )الَّ يرَ ُكْم اأرَْوِليرَ ُدوَّ عرَ ي ورَ ُدوِّ ِخُذوا عرَ تَّ ترَ املطلوب منه خماطًبا نحو: )الرَ
ا اأُقيم فيه  اء()193( ، اأو متكلًما نحو: ال اأُرينَّك ههنا، وهذا النوُع ممَّ اِفِرينرَ اأرَْوِليرَ وؤِْمُنونرَ اْلكرَ امْلُ
ة()194( ِجُدواْ ِفيُكْم ِغْلظرَ ْليرَ ال�صبب مقامرَ امل�صبب، واالأرَ�صل: ال يكْن هنا فاأرَراك،ومثله يف االأرَمر: )ورَ

اُن()195( اأرَْي: ال تفتتنوا بفتنته.   ْيطرَ ُكم ال�صَّ نَّ ْفِتنرَ اأرَْي: اغلظوا عليهم، وعك�صه ): ال يرَ
اِب()196( .  ْعلرَمرَ اأرَْهُل اْلِكترَ وزائدة للتوكيد نحو: )ِلئرَالَّ يرَ

النافية  »اإِن« هذه بال  اأرَقم«، وقد تقرتن  »اإِْن تقم  »اإِْن« املخففةرَ �رشطيًة، نحو:  وتكون 
ُه اهلّل( )198(. رَ �رشرَ ْد نرَ قرَ وُه فرَ ن�رُشُ فيظن من ال معرفة له اأرَنها اأرَال اال�صتفتاحية )197( ، نحو: )اإِالَّ ترَ

فـرع: »اإِْن« هذه تدخل على امل�صكوك فبينها وبني »اإِذا »اجتماع، ويف كون كل واحدة 
منهما لتعليق اأرَمٍر باأرَخررَ يف اال�صتقبال، وافرتاق يف اأرَنَّ »اإِذا« تدخل على املجزوم به، و »اإِْن« 

تدخل على 
امل�صكوك فيه )199( 

ا()200( ، اأرَي ما عندكم )201( .  ـذرَ اٍن ِبهرَ ن �ُصْلطرَ ُكم مِّ ونافية، نحو: )اإِْن ِعندرَ
�ْصنرَى} )202(،  الَّ احْلُ ا اإِ ْدنرَ ررَ وتدخل »اإِن« هذه على اال�صمية والفعلية، مثال الفعلية: {اإِْن اأرَ

اثًا( )203( . ْدُعونرَ ِمن ُدوِنِه اإِالَّ اإِنرَ )اإِن يرَ
ـٍد 4  ُهما ِمْن/اأرَحرَ كرَ التا اإِْن اأرَم�صرَ ِئْن زرَ فـرع: اجتمعت ال�رشطية والنافية يف قولِه تعاىل: )ولرَ
ْعِده( )204( االأُوىل �رشطيٌة، والثانيُة نافيٌة جواُب الق�صِم الذي اأرَذنت فيه الالم الداخلة  اأ ِمْن برَ

على االأُوىل، وجواب ال�رشط حمذوٌف وجوًبا )205( .
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وزائدة نحو: »ما اإِْن زيٌد قائم«، والتقدير: ما زيٌد قائٌم )206( . 
فـرع: اأرَكرث ما تزاد بعد »ما« النافية �صواء وليْت »اإِْن« جملٌة ا�صميٌة، نحو، ] الوافر [: 

�َن�ا ُجْب�ٌن َولك�ْن َمَن�اَي�انا ودولُة اآخِريَن�ا )207( . َفَم�ا اإِْن ِطبُّ
اأرَو فعليٌة، نحـو، ] الب�صيط[:  

م�ا اإِْن اأَتيَت ب�شْيٍء اأَن�َت تكَرُهه ……………………....... )208( .

ْف�ٍص  ُهـم ))210( ، ونحو( اإِن ُكلُّ نرَ نرَ ـيَّ ا ليوفِّ وخمففة من الثقيلة، نحو )209( : ( واإِْن ُكاًل ملَّ
ْن خففرَ امليمرَ )212( . واملعنى: اإِذا اأرَن كل نف�ص ملا عليها  اِفٌظ ) )211( . يف قراءة مرَ ا حرَ لرَْيهرَ ا عرَ َّ ملَّ

ليم )213( يف تف�صريه )214( . حافظ،قاله �صرَ
طيئرَتي()215(  ْغِفررَ يل خرَ ُع اأرَْن يرَ ، نحو: )والَّذي اأرَْطمرَ ِرُد »اأرَْن«حرًفا م�صدرًيا ين�صُب امل�صارعرَ وترَ

اأرَْي يف غفران خطيئتي.
هم يجزم باأْن، ونقله اللحياين)217(  تذييـل: ذكررَ بع�ُص الكوفيني واأرَبو عبيدةرَ )216( اأرَنَّ بع�صرَ

عن بني �صباح )218( . 
يتُم  اأرَْن  اأرَرادرَ  ْن  مِلرَ  )(  :  )219( ن  ْي�صِ حُمرَ ابن  كقراءة  مرفوًعا  بعدرَها  الفعُل  يقع  وقد 
قول  واب  وال�صَّ الثقيلة،  من  املخففة  هي  هذه   « »اأرَْن  اأرَنَّ  الكوفيون  فزعمرَ  الرَّ�صاعة))220( 

ْماًل على اأُختها امل�صدرية )221( .  ها »اأرَْن« النا�صبة حرَ الب�رشيني اأرَنَّ
من  خمففة  »اأرَن«  فـ  ى()222(  ْر�صرَ مَّ ِمنُكم  ُكوُن  يرَ �صرَ اأرَْن  ِلمرَ  )عرَ نحو:  الثقيلة،  من  وخمففة 

الثقيلة، وهي تقع بعدرَ فعل اليقني اأرَو تنزل منزلته )223( . 
فـرع: »هي ثالثية الو�صع م�صدرية تن�صُب اال�صم، وترفع اخلرب خالًفا للكوفيني« )224(

ها ال تعمل )225( . حيُث زعموا اأرَنَّ
ا  ْينرَ ْوحرَ اأرَ ومف�رشة كـ »اأرَْي« وهي الواقعة بعدرَ جملة فيها معنى القول دونرَ حروفه نحو:( فرَ

ِع اْلُفْلكرَ ) )226( . نرَ ْيِه اأرَِن ا�صْ اإِلرَ
: »وهو عندي متجه؛   ● )227( املغني   .» اأرَلبتةرَ �رِشًة  ُمفرَ الكوفيون كونها  »اأرَنكررَ  تنبي�ه: 
ِد، ويف  �ْصجرَ الأنه اإذا قلت: »كتبُت اإِليه اأرَْن قْم« مل يكن قم نف�ص كتبت كما كانرَ الذَّهُب نف�ُص العرَ
ٌب« ولهذالـو جئترَ بـ »اأْي« مكان »اأْن« يف املثاِل مل جتْده مقبواًل  هرَ اأرَْي ذرَ ٌد  �ْصجرَ قولك: »هذا عرَ

ْبِع« )228( . يف الطَّ
ا كان املكتوب هو نف�ص »قم«، واإِْن كانرَ ِمْن حيُث هو اأرَعُم جازرَ  ه ملَّ قلُت: وفيه بحٌث؛ الأرَنَّ

باعتباِر ذلك اخل�صو�ِص ال�صديف يف التف�صري، و�صح ملالحظة تلك الوحدة )229(. 
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ويجوُز اأرَْن يكونرَ يف »اأرَي« فيها قدٌر زائٌد على ذلك فاعلم ذلك )230( ، وهي اجلملة الواقعة 
بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه. ويف« �رشح اجلمل ال�صغري« البن ع�صفور)231( : 
اأنها قْد تكوُن مف�رِشًة بعدرَ �رشيِح القوِل )232( . وذكر الزَّخم�رشي يف قوله تعاىل: {ما قلُت 
�رِشًة للقول على تاأويله  اأْن تكونرَ مفرَ ه يجوز  اأرَنَّ اأرَِن اعُبدوا اهللرَ} )233(  ِبِه  ني  ْرترَ اأرَمرَ ا  اإِالَّ مرَ ُهم  لرَ

باالأمر، اأْي: ما اأمرتهم اإال مبا اأمرتني به اأرَِن اعبدوا اهللرَ )234( .
والقول  اإال  القول  حروف  فيها  يكونرَ  اأال  ال�صابط  هذا  يف  فيقال  «هذا  وعلى  املغني: 

موؤول بغريه )235( . 
اِل ُبُيوتًا} )236(   برَ ِخِذي ِمنرَ اجْلِ تذييـل: زعمرَ الزَّخم�رشي اأرَنَّ التي يف قولِه تعاىل: {اأرَِن اتَّ
والوحي  النَّحِل(،  اإِىل  ك  ربُّ ى  اأْوحرَ )ورَ قبلرَه:  باأرَنَّ   )238( ازي  الرَّ اهلل  اأبو عبد  )237( ورده  مف�رشٌة 

هنا 
وِل )239( . اإِلهاٌم، ولي�ص فيِه معنى القرَ

اأرَْن جاءرَ الب�صرُي( )240( ، والتقدير: فلما  ا  قلت: وفيه ترد »اأرَْن« زائدًة للتوكيد نحو: )فلمَّ
جاء الب�صري.

عمْل �صوًءا ُيْجـزرَ به( )242(  ْن يرَ ْن« �رشطيًة )241( نحو: )مرَ وترد »مرَ
ا} )243( فـ »من« هنا ا�صتفهامية. ِدنرَ ْرقرَ ا ِمن مَّ نرَ ثرَ عرَ ْن برَ وا�صتفهامية، نحو: {مرَ

فـرع: اإِذا قيل: من يفعل ذلك ال زيٌد من فيه ا�صتفهامية خالًفا البن مالك )244( ، بدليل: 
ه اإِال باإِْذِنه} )245( . ا الَّذي ي�صفُع عندرَ ْن ذرَ {مرَ

ونرَ لرَُه} )246(  ُغو�صُ ن يرَ اِطنِي مرَ يرَ ِمنرَ ال�صَّ ومو�صولة، نحو: {ورَ
ْن« و�صفت بـ »معجٍب لك« )247(،  ٍب لك« فـ »مرَ ْن ُمْعجرَ ونكرٌة مو�صوفٌة، نحو: »مررُت مبرَ

ومنه ]الكامل [: 
ح����بُّ النبيِّ حمم����ٍد اإيان���ا )248( .َفَكف���ى ِبَنا َف�ْشالً عل���ى َمْن غرين�ا 

�صلتها  و�صدر  مو�صولة،  ْن  »مرَ تكون  اأرَْن  على  غري«   « برفع  وروي  اجلر،  رواية  على 
ْن«  اأرَْن تكونرَ »مرَ الرواية  : هل يجوُز على هذه  فاإِْن قلترَ الذي هو غرُينا،  حمذوٌف، والتقدير: 

بحالها؟ . قلت: نعم باأرَْن تكون اجلملُة �صفًة، و�صدرها حمذوٌف. 
وعلى   ، الفعلرَ جتـزُم  ال�رشطية  فعلى   ، االأرَربعةرَ تمُل  حترَ اأكرمه«  يكرمني  ْن  »مرَ لطيفة: 
ه  الأرَنَّ الثاين؛  ، وجتزُم  االأرَولرَ ترفُع  اال�صتفهامية  وعلى  ترفعهما،   / واملو�صوفية  املو�صولية 
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واملو�صولة  االأُوىل،  اجلملة  اال�صتفهامية  وخرب  مبتداأُ،  »من«:  فـ  الفاء  بغري4ب   جواٌب 
واملو�صوفة اجلملة الثانية، وال�رشطية االأُوىل، والثانية على خالٍف فيه )249( .

�ْصنرَى} )250( . اء احْلُ لرَُه االأرَ�ْصمرَ ْدُعواْ فرَ ا ترَ وترُد »اأرَي« �رشطيًة، نحو: {اأرَّيًا مَّ
انًا} )251( .قلُت: ويف كالمه �صيٌء )252( .  ـِذِه اإِميرَ ْتُه هرَ ادرَ ُكْم زرَ وا�صتفهامية، نحو: {اأرَيُّ

ُد ( )254( ، اأرَْي: الذي هو  هم اأرَ�صَّ ٍة اأرَيُّ نَّ مْن كلِّ �صيعرَ ْنِزعرَ نرَ وترُد »اأرَي« مو�صولًة )253( ، نحو:( لرَ
اأرَ�صدُّ )255( 

فـرع: ذهب �صيبويه اإِىل اأرَنَّ »اأرَي« يف هذا املثال مبنيٌة )256( ، وخالفه الكوفيون،وجماعٌة 
هم يرون اأرَنَّ اأرًَيا معربٌة دائًما كال�رشطية واال�صتفهامية. الزجاج )257( : ما تبنيرَ  الب�رشيني؛ الأرَنَّ
ها ُتْعرُب اإِذا اأُفردْت )258( .اجلرمي )259( :  لِّم اأرَنَّ ه ُي�صرَ لطرَ اإال يف هذه. واأُخرى فاإنَّ يل اأرَنَّ �صيبويِه غرَ

م )260( . هم قائٌم« بال�صَّ يُّ نَّ اأرَ برَ ِ حًدا يقوُل: »الأ�رشْ خرجُت ِمنرَ البرَ�رشِة اإىِل مكةرَ فلْم اأرَ�صمْع اأرَ
و�صفة نحو »مررُت برجٍل اأرَيِّ رجٍل« اأرَْي كامل يف �صفات الرجولية.

ها االإِن�صان( )261( ، وزعمرَ االأرَخف�ُص اأرَنَّ اأرًَيا هذه  وو�صلة اإىِل نداء ما فيه »اأرَل«، نحـو:( يا اأرَيُّ
ه لي�ص لنا عائٌد  نَّ ْن هو اإِن�صاٌن. وردَّ باأرَ مو�صولٌة ُحِذف �صدر �صلتها، وهو العائد، واملعنى: يا مرَ
ه يوؤول اإِىل  يجب حذفه، وال مو�صول التزم كون �صلته جملة ا�صمية. قلُت: وهو ردٌّ فا�صٌد؛ الأرَنَّ

امل�صادر وغريها )262( .
ُد( )263( . ْنفرَ ُكم يرَ وترُد »مـا« ا�صًما مو�صواًل، نحو:( ما عندرَ

ْعلرَْمه اهلُل} )264( ،وهي هنا غري زمانية، وهو ما  رٍي يرَ لوا ِمْن خرَ ْفعرَ ـا ترَ مرَ و�رشًطا نحـُو: {ورَ
ري، وابن مالك )268( ، وهو  اأرَثبته الفار�صيُّ )265( واأرَبو البقاء )266( ، واأرَبو �صامةرَ )267( ، وابن برَ
قِيُموا لرَُهم} )269( ، اأرَْي: ا�صتقيموا لهم مدةرَ  اموا لرَُكم فا�صترَ ا ا�صتقرَ مرَ ظاهٌر يف قولِه تعاىل: {فرَ

ُكم )270( . ا�صتقامِتهم لرَ
 ،  )272( اأرَْن تكون »ما« �رشطية   )271( اهلّلِ}  ِمنرَ  فرَ ٍة  ْعمرَ نِّ ن  مِّ ِبُكم  ا  مرَ فـرع: ُجوز يف: {ورَ

ها مو�صولٌة )273( ، والفاء داخلٌة على اخلرب )274( .  واالأرَرجح اأرَنَّ
وا�صتفهامية، نحـو:  )وما تلكرَ بيمينك يا مو�صى( )275( قلت: امُلراُد تاأرَنيه �صلى اهلل عليه 

و�صلم، وكالم امل�صنِّف توغل فيما ال يليق )276( . 
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وتعجًبا، نحو: »ما اأرَح�صنرَ زيًدا«. »ما« هنا نكرٌة تامة، جزمرَ به الب�رشيون اإاِل االأرَخف�ص، 
ز اأرَْن يكونرَ معرفًة مو�صولًة، واجلملة بعدرَها �صلًة ال حملَّ لها )277( . واأرَْن تكونرَ  ه وجوَّ زرَ فجوَّ
مو�صوفًة، واجلملٌة بعدرَها يف حملِّ رفٍع نعًتا لها، وعليهما فاخلرُب حمذوٌف وجوًبا، تقديُره: 

�صيء عظيٌم )278( .
ٍب لك )280( .  «، اأرَي ب�صٍي ُمْعجرَ ٍب لكرَ ونكرٌة مو�صوفٌة، »نحو )279( : مررُت مبا ُمْعجرَ

اعـِر ] اخلفيف[:  فـرع: ِمْن هذا قـوُل ال�صَّ
ا تْكرُه النُّفو�ُس ِمَن الأَْم� ِر َل�ُه َفْرَج�ٌة َكَح�لِّ الُعقاِل )281(  رمبَّ

والتقدير: وربَّ �صيٍء تكرُهه النفو�ُص، فحذفرَ العائدرَ من ال�صفة )282( . 
ِمْعُت من�صًدا ُيْن�صُد:  �صرَ اِج فرَ جَّ قـالرَ اأرَبو عْمرو بن العالِء )283( : ُكنُت هارًبا ِمنرَ احلرَ

ـلِّ الُعقـال حرَ ـٌة كرَ ْرجرَ ـُه فرَ ا تكرُه النُّفو�ُص ِمنرَ االأرَمـ ِر لرَ رمبَّ
بقوله:   : اأرَفرُح؟!  ُكْنُت  قوليه  باأرَيِّ  اأرَدري  ا  مرَ فرَ اُج.  جَّ احلرَ ماترَ   : قالرَ ؟  ُ ربرَ اخلرَ ما  له:  فقلُت 
ـًة( )284( احتاجرَ  فرَ ُغْرفرَ ْن اغرترَ اُج« وكان اأبو عْمرو يقراأُ: )اإالَّ مرَ »فرجة »اأرَْم بقوله: »ماترَ احلجَّ

ِرحرَ بقوِل امُلْن�ِصِد: »فرجة«. واعلم اأرَنَّ قبلرَه بيتني: وقبلرَ هذا البيِت:  فرَ اإىِل �صاهٍد، فرَ
ف����سَ ِعْن����َد ُك����لِّ ُملِّ�ٍم   ����ِر النَّ امُلْحت����اِل�شبِّ حيل���َة  ���رِب  ال�شَّ يف  اإنَّ 
�َش���ُف لأْواوؤها ِبَغ���رِي احتي�اِل )285( .ل ت�شيق����نَّ ف����ي الأُمور فق���ْد ُتْك�

ـا بعو�صًة( )286( [ )287( . ] ونكرٌة مو�صوٌف ِبها: نحو: )مثاًل مَّ
( )288( ،اأرَْي: فنعم ال�صيء هيرَ )289( .  ا هيرَ ومعرفٌة تامٌة، نحو: )فنعمَّ

وترُد »ما» حرًفـا، فتكون نافيًة نحو )290( : )ما هذا ب�رًشا( )291( : فـ »ما«: نافية حجازية 
)هذا( : ا�صمها. )ب�رًشا(: خربها. 

ـم( )292( .  ِنتُّ وا ما عرَ وم�صدريٌة،نحو: )ودُّ
اأرَْن تدل  رِف ال  اأرَْي: نائبة عن الظَّ اأرَنَّ ما امل�صدريةرَ تكوُن غريرَ زمانيٍة، وزمانية،  واعلم 

عليه 
ْلٌف )293( .  و�صًعا، واإِال لكانت ا�صًما ال حرًفا، وقد فر�صت بخالفه، وهذا خرَ

ه  ِبعرَ وترَ  ،  )294( جنِّي  البن  »اأرَْن«خالًفا  الزَّمان  على  الداللة  يف  ت�صارُك  ال  فـرع: 
} )296( ، )اأرَتقتلونرَ رجاًل اأرَْن يقولرَ  الزَّخم�رشي)295( ، وُحِملرَ عليه قوله تعاىل: {اأرَْن اآتاُه اهلُل امُللكرَ
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ٌق عليه فتعني. قلُت: وهو �صاقٌط؛ اإِْذ ال يلزُم  ربيَّ اهلل()297(، وُردَّ عليه اأرَنَّ التعليلرَ مُمكٌن، وهومتفرَ
من االتفاِق علــى جتويز �صيٍء امتناُع غرِيه )298( . 

ى املتلوُة بفعٍل مهيئًة [ )300( . ا اهلُل اإِلٌه واحٌد} )299( ، وُت�صمَّ رَ ] وكافة نحو: {اإِمنَّ
ا�صٌم  احلروِف  هذه  معرَ  »ما«  اأرَنَّ  الكوفيني  وبع�ُص   ،  )301( ُدُر�ْصترَويه  ابُن  »زعمرَ  فـرع: 
اجُلملةرَ بعدرَه مف�رشٌة له، وخمرٌب بها  واأرَنَّ  التفخيِم واالإِبهاِم،  اأْن يف  ال�صَّ ُمبهٌم مبنزلِة �صمرِي 

عنه«)302(. 
برَما رحمٍة من اهلِل لنترَ لرَُهم} )303( ، واملراد بالزيادة الزيادُة  وزائدة للتوكيِد، نحو: {فرَ

اًل )304( .  ه ال معنى له اأرَ�صْ على املعنى االأرَ�صلي ال اأرَنَّ
ِة  ْلُق ُقْدررَ اًل اإِْن �صاءرَ اهلُل تعاىل[ )305( ، التوفيُق: خرَ �صَّ فهذا املقداُر معرَ التوفيِق ]كانرَ حمرَ
اعِة، اأرَو خلُق الطاعة، و�صده اخُلذالن، اأرَعاذنا اهلُل تعاىل منه، وهو �صدرَه فيما ُذكر، قلت:  الطَّ
الع على ما ُيحتاُج اإِليه من  اًل يف االطِّ ويجوُز اأرَْن يكونرَ عدمه فتختلُف اأرَنواُعه،وهذا كاٍف حمرَ

ناعِة، وكذلك هذا ال�رشُح بالن�صبِة اإِىل املرَ�رشوح، وهذا اآِخُره.  ُمهماِت هذِه ال�صَّ
واهلُل تعـاىل اأرَْعـلُم

تا�صع ع�رش  ال�صاكري، فرغرَ منه  الكردي  الدي�صتي  بكـر  اأرَبي  بن  ٍد  بُن حممَّ كي  مرَ كتبه: 
�صوال �صنة �صبع ع�رش وثمامنائة.
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اهلوامش: 
 : املحا�رشة  ح�صن   ، ال�صيوطي:63/1. 1 الوعاة:  بغية  ال�صخاوي:171/1،  الالمع:  ال�صوء 

ال�صيوطي: 449/1.
،معجم املوؤلفني:  ينظر:هدية العارفني:2/ 182، ديوان االإِ�صالم: ابن الغزي: 106ـ 108. 2

كحالة : 111/9 .
االإِمام  حممد بن  ف( يف مكتبة جامعة  النَّحو وال�رشَّ العربية)يف  فهر�ص املخطوطات  3 .
يف  موجوٌد  املخطوطرَ  اأرَنَّ  اإِىل  اأرَ�صار  حيث   194 البواب:  ح�صني  علي  االإِ�صالميَّة  �صعود 
ت�ص�رشبتي مل  ا موؤلف كتاب  ،ورمبَّ ت�ص�صرتبتي  اأرَجده يف فهار�ص مكتبة  ت�ص�صرتبتي ومل 

يطلع عليه . 
امل�صدر ال�صابق : 194. 4 .

ـما هذا يعود اإِىل اأرَنهم مل يلتفوا اإىِل ما ورد يف اأرَجزاء املخطوط .   وربَّ 5 .
عدد  الأرَنَّ  عر�صها؛  الباحُث  ي�صتطيُع  ال  تف�صلية  درا�صة  اإىِل  يحتاُج  جماعة  ابن  منهج  6 .

�صفحات البحث حمدودة، ولعلَّ قابل االأرَيام ت�صاعد على ن�رش هذا املو�صوع. 
وء الالمع :1 /171 ، بغية الوعاة  :63/1،ح�صن املحا�رشة : ال�صيوطي : 449/1. 7 . ال�صَّ

 . ينظر : معجم البلدان : احلموي :  450/5. 8
، وذهب ال�صيوطي  ذهب املقريزي يف درر العقود الفريدة: 104/3 اإِىل اأرَنه ولد �صنة 759. 9
ه ولد:719،وما اأُثبته اأرَعاله هو  يف كتابيه: بغية الوعاة:63/1، وح�صن املحا�رشة اإِىل اأرَنَّ

الراجح عند اأرَ�صحاب كتب الرتاجم. 
 . درر العقود الفريدة : 104/3. 10

الدرر الكامنة : ابن حجر : 3/ 13. 11 .
. الدرر الكامنة : 4/ 143. 12

. الدرر الكامنة : 3/ 179ـ180، النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي :  11/ 89. 13
. طبقات ال�صافعية الكربى : ال�صبكي : 10/ 79_80 ، الدرر الكامنة : 230/2 ـ 232. 14

. ال�صوء الالمع : 212/8ـ214، ح�صن املحا�رشة : ال�صيوطي : 369/1. 15
 : العمـاد  ابن  الذهب:  �صذرات   ،  ، 16 .222/2  : الوعاة  بغية   ،113/7  : الالمع  ال�صوء 

393/ 9
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 : : ال�صوء  الالمع  ، ينظر  ترجم لنف�صه يف كتابه:رفع االإِ�رش عن ق�صاة م�رش :72 ـ75. 17
.36/2

. ماع احللبي : 255/2ـ260. 18 ال�صوء  الالمع : 127/8، القب�ص احلاوي : ال�صَّ
، ديوان االإِ�صالم : ابن  للمزيد عن موؤلفاته ، ينظر : هدية العارفني : البغدادي : 2/ 182. 19

الغزي : 106ـ 108. 
خمطوط ،وقد ذكر يف املقدمة ، ينظر :هدية العارفني : 2/ 182. 20

،وذيل  �صهبة:49/4. 21 قا�صي  ابن  ال�صافعية:  الفريدة:104/3،طبقات  العقود  درر 
الوعاة:63/1،ح�صن  بغية   ،171  /1: الالمع  وال�صوء  الكامنة:184،  الدرر 

املحا�رشة:449/1،ديوان االإِ�صالم:107/2.
 “ يف القواعد ال�صغرى : 139 : نكت ، وقد اأرَ�صقط كلمة النكت من اأرَقرب املقا�صد ،ولكنها . 22
ْكُت :  اأرَن تنكترَ يف االأرَر�ص بق�صيٍب ، اأرَْي اأرَْن ت�رِشبرَ  مثبتٌة يف هداية  الطالب ، ومعنى النَّ

فتوؤثر فيها” ال�صحاح اجلوهري )نكت (
االإِعراب والتَّعريب :االإِبانة ،يقال :اأرَعرب عنه ل�صانه وعرَّبرَ ،اأرَْي :اأرَبانرَ واأرَف�صحرَ ، واالإِعراب  23 .
الذي هو النَّحو  اإِمنا  هـو االإِبانة عـن املعاين باالأرَلفاظ .ابن منظور:ل�صان العرب )عرب( 

بت�رشف ،
:تنح�رش بالتاء  . يف القواعد ال�صغرى : 139. 24

اأ .   يف هداية الطالب: “تن�صبُط هذه النكت يف ثالثة اأرَبواب “ ورقة  2. 25
املخطوط: خ�رش . 26 .

الكل ا�صم جلملة مركبة من اأرَجزاء حم�صورة ، مثل : انح�صاُر البيِت يف اجلدران االأرَربعة  27 .
وال�صقف . ينظر:التعريفات:اجلرجاين:186  

اأرَوثق االأرَ�صباب لوحة : 4. 28 ، وبعده : من حيث املعنى ،واالأرَجزاء منح�رشٌة يف اُلكلِّ ،فكيفرَ 
ُم اإِىل اأرَجزائِه ، كما يق�صم  يجعُل الكلَّ حم�صوًرا فيها ،وهـذا بخالِف التق�صيم فاإنَّ الكلَّ ُيْق�صرَ

الكلي اإىِل جزئياته “ ينظر : عرو�ص االأرَفراح: ال�صبكي : 120/1. 
العبارة بجملتها عبارة اأرَهل املنطق ا�صتدل بها ابن جماعة على اأرَنَّ انح�صاررَ الكتاب يف  29 .
االأرَبواب الثالثة انح�صاره بح�صب اعتبار اأرَجزائه فيها  مع اأرَّنه يف بع�ص االأرَحيان ال يدل 
اجلزُء داللة مطلقة على الكلِّ يف املنطق ،كما ذكر يف اأرَول العبارة . ينظر :�رشح  قواعد 

االإِعراب : الكافيجي: 57 
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: اجلملة ) مفردة موؤنثة( . يف  القواعد ال�صغرى : 140. 30
قلبت الهمزة الثانية واًوا ،ثم اأُدغمت الواو يف الواو ، وهذا الوزن ذهب اإِليه الب�رشيون  31 .
الكوفة  الن�رشة يف اختالف نحاة  :ائتالف  .ينظر  الكوفيون  اإِليه  الثاين ذهب  ، والوزن 

والب�رشة : الزبيدي : 86.  
  : دريد  ابن   : اللغة  جمهرة   ، 444/3ـ445. 32  الزجاج:  واإِعرابه:  القراآن  معاين   : ينظر 

.363/3
ا معناه لغًة فهو النوع ، واملراد هنا هو العبارات املعينة املحدودة الدالة على املعاين  اأرَمَّ 33 .

املخ�صو�صة . 
اأ  احلد ذاته اأرَورده يف اأرَوثق االأرَ�صباب لوحة : 4 ، واأرَقرب املقا�صد :لوحة : 133. 34

: امل�صاألة االأُوىل .  غرى : 140. 35 يف القواعد ال�صُّ
: ي�صمى جملًة وكالًما .  غرى : 140. 36 يف القواعد ال�صُّ

الكافية : ابن احلاجب :  2 ، ينظر :�رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب  : 1/ 31. 37 
والتعريف نف�صه ورد  خمت�رٌش لكتابِه “مُنتهى ال�صوؤل واالأمل يف علمي االأُ�صول واجلدل “. 38

يف املنتهى  17.
ينظر: التَّ�صهيل: ابن مالك: 2، �رشح الت�صهيل :5/1. 39 .

ولي�ص من ال�رشط الكـالم النطق به ،وال كونه �صادًرا من ناطٍق  ن�ُص ارت�صاِف ال�رشب : “. 40
ْجهله خالًفا لزاعمي ذلك “ 2 /832 .  واحد ،وال اإِفادة  املخـاطب �صيًئا يرَ

نَّ زيًدا قاِئٌم ، وما زيٌد  يٌد قائٌم ، واإِ وت�صمى ا�صمية اإِْن بدئت با�صم ،كزرَ قال ابن ه�صام :” . 41
قائًما “ االإِعراب عن قواعد االإِعراب :36

ينظر : اأرَوثق االأرَ�صباب : لوحة : 7. 42
ينظر : اإِعراب اجلمل واأرَ�صباه اجلمل : قباوة 25ـ 26. 43 . 

ينظر :مغني اللبيب :  536. 44
اعتمد  التي  الن�صخة  يف  لي�صت  املحقق:اأرَنها  وبنيرَ   ، واخلرب   : 45 .141 ال�صغرى  القواعد  يف 

عليها يف التحقيق .  
 : امل�صالك  :اأرَو�صح  .ينظر  الكوفيني  من  طائفة  هم  خرًبا  االإِن�صاء  وقوع  من  منع  الذي  46 .

.323/1
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خطوط: م�صاححة ، احلاء م�صددٌة، ومعناه اأرَنَّ فيه خالًفا لفظًيا .  امل. 47
جملة » قام اأرَبوه » يف املثال االأرَول خرب املبتداإِ ، وجملة »قام اأرَبوه » يف املثال الثاين  48 .

خرب اإِنَّ . 
املخطوط : قام ،وما اأرَثبته من القواعد ال�صغرى  . 49 .

 . ينظر : االأُ�صول : ابن ال�رشاج :  241/2، اأرَو�صح امل�صالك : 1/ 277، 168/2 ،177. 50
. الكافية :9، ينظر : �رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب : 1/ 333. 51

هـ( ) ن�صبة اإِىل جزولة بطن  عي�صى بن عبد العزيز الرببري اأرَبو مو�صى اجلزويل )….ـ 610. 52
من الرببر  باملغرب ( اإِماٌم يف النحو ،  مطلٌع فيه على دقائقه وغرائبه ، �صنف مقدمة  
يف النحو �صماها القانون ، اعتنى بها كثرٌي من العلماء ،. ينظر : وفيات االأرَعيان : ابن 

خلكان: 488/3 
. ينظر �رشح التعريف : �رشح املقدمة اجلزولية الكبري : ال�صلوبني :1/ 239ـ241. 53

الكافية :13 ، ينظر:�رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب  : 2 /7. 54  .
ينظر : الكتاب : 1/ 62، ،1/ 271،: �رشح الكتاب : ال�صريايف 32/2. 55

الكافية :3 ، ينظر : الر�صي �رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب: 201/2. 56 .
ُع  نفرَ يرَ ْوُم  يرَ ا  ذرَ {:هرَ اآية  غرى  ال�صُّ القواعد  حمقق  ،واأرَ�صاف  57 .119  : االآية  من   ، غافر  �صورة 

ْدُقُهْم}. اِدِقنيرَ �صِ ال�صَّ
�صورة االأرَعراف، من االآية : 186. 58 .

�صورة الروم ، من االآية : 36. 59  .
عجزه : 60 .

ـر ِعْنـدرَ اهلل  ِمثـالن  ـر بال�صَّ …………………………       وال�صَّ
اخُتلف يف قائله : فقيل : ح�صان بن ثابت ،وقيل ابنه عبد الرحمن ،وقيل  :  كعب بن 
مالك ، وقد ورد يف البيت يف : ديوان عبد الرحمن بن ح�صان : 61،وديوان كعب بن مالك: 
: الكتاب : 3/ 63 ، وال�صاهد يف البيت :وقوع جواب ال�رشط  288 ، وحل�صان بن ثابت يف 
غري مقرتن بالفاء رغم وجوب ذلك،وهناك رواية اأُخرى : فاهلل  ي�صكره ،وحينئٍذ فال �صاهد 

يف البيت .
 . ينظر : املقت�صب: املربد : 2/ 33 ، 70 ، االأُ�صول يف النحو : 190/2. 61
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ه ال يكون جواُب اجلزاء اإاِل بالفعل والفاء« الكتاب : 3/ 63. 62 . قال �صيبويه : »واعلم اأرَنَّ
�صورة اإِبراهيم ،من االآية : 30. 63 

مغني اللبيب : 556. 64
مغني اللبيب : 556 بت�رشف ، ينظر : املن�صف من الكالم : ال�صمني:140. 65 .
ينظر : التب�رشة والتذكرة : ال�صيمري :1/ 162 ، �رشح الت�صهيل : 339/3. 66 

ن�ص ابن احلاجب : »كل ثاٍن اأُعرب باإِعراب �صابقه من جهة واحدة« الكافية :19. 67 
هكذا يف املخطوط ، ومل اأرَعرث له يف مراجعي على ترجمة له . 68 .

 . ينظر : اأرَوثق االأرَ�صباب : لوحة : 13ـ 14. 69
ا �صبعٌة : 142. 70   يف القواعد ال�صغرى :وهي اأرَي�صً

�صورة الدخان ،من االآية : 3،و�صورة القدر، من االآية :1. 71
اأرَْي اأرَنَّ ابن ه�صام يف القواعد ال�صغرى مل يرحج م�صطلح االبتدائية على امل�صتاأرَنفة ،واإِْن  72 .

كان من خالل  منطوق الن�ص يرجح  االبتدائية. 
مغني اللبيب : ولو بدل اإِْن . 73 .

مغني اللبيب : 500. 74
. �صاقطة من املخطوط ، وما اأرَثبته من القواعد ال�صغرى  : 142. 75

�صاقطة من املخطوط ، يقت�صيها ال�صياق .  76 .
ينظر :الكافيجي :�رشح قواعد االإِعراب : 157. 77
ْندي �صاحب كتاب »االإقليد يف �رشح املف�صل«. 78 هو اجلرَ
مغني اللبيب :535. 79

�صورة البقرة ، من االآية : 24. 80  
. �صورة البقرة ، من االآية : 133و 136 ، و�صورة العنكبوت ، من االآية : 46. 81

الك�صاف :1 / 314. 82 ، 
�صورة البقرة ، من االآية : 214. 83  .

هـ ( ، اإمام يف  عمر بن حممد بن عمر االأرَْزدي االأندل�صي االأ�صبيلي النحوي ) 562 ـ 645. 84
اللغة والنحو ت�صدى  للتدري�ص واالإقراء  ينظر: اإنباه  الرواة : 2 / 332 . 
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ذهبرَ ابن جماعة اإىل ما ذهب اإِليه ال�صلوبني، وبعدرَ اأرَن اأرَورد  اأرَرَقوال العلماء يف  امل�صاأرَلة  85 .
علق  بقوله  »واحلـُق  عندي ما  قاله   االأُ�صتاذ« اأرَوثق االأرَ�صباب : لوحة :23.

. �صورة �ص ، من االآية : 82. 86
ينظر : م�صكل اإعراب القراآن : 229. 87

ينظر: التبيان يف اإعراب القراآن : 1 / 483. 88 .
. مغني اللبيب:532 . ينظر : �رشح قواعد االإِعراب: الكافيجي : 196. 89

�صورة االأرَعراف ، من االآية : 176. 90  
اأرَي اأرَنَّ اجلواب اإِذا مل يقرتن بالفاء وال اإِذا الفجائية ،نحو : اإِن تقم اأرَقم ، واإِْن جاءين زيٌد  91 .
كما  املحل  جمزومة  اجلواب  فجملة  باأرَحدهما  اجلواب  ذلك  اقرتن  اإِذا  ا  اأرَمَّ  .… اأرَكرمته 

و�صح يف اجلمل التي لها حملٌّ من االإِعراب . 
ينظر : التعريفات : 96 ـ 97، املطول : التفتازاين :  123. 92 .   

 . عن حم�ص ومعانيها ينظر: العني : 108/3. 93
 . ينظر : التعريفات :اجلرجاين :  246. 94

�صورة االإ�رشاء من االآية : 93. 95
الكافية : 77 ، ينظر :�رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب: 2 / 283. 96 .

. �صورة املدثر االآية :4. 97
جملة : )ت�صتكرث( حال من ال�صمري امل�صترت وجوًبا يف )متنن( .  98 .

. الكافية : ابن احلاجب : 19 ، ينظر : �رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب: 2 /15. 99
قواعد  االإِعراب عن   : ينظر   . بال�صفة  اخت�صا�صه  ب�صبب  املعرفة  قد قرب من  ه  الأرَنَّ 100 .

االإٍعراب : 51،
�صورة ي�صن ، من االآية : 37. 101

 ، واهد النَّحوية امل�صهورة، وقـد ن�صبرَ لـرجٍل من �صلول يف الكتاب : 3/ 24. 102 من ال�صَّ
واالأرَ�صمعيات اإِىل �صمر بن عمرو  احلنفي:126، ودون ن�صبة يف : اخل�صائ�ص : 3/ 330، 

مغني اللبيب : 138، 154.
 . ينظر تعليل البالغيني: الك�صاف : 103/4، االإِي�صاح يف علوم البالغة : 269. 103

اأرَي الفعل ومتعلق الفعل .  104 .
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�صورة الفاحتة : االآية : 7. 105 
الزخم�رشي : الك�صاف :72/1. 106 بت�رشف قليل .

يف القواعد ال�صغرى : 144. 107 : قوله تعاىل .  
. �صورة الن�صاء ،من االآية : 79، 166. 108

ـ  109 .000( املف�رش  النحوي  امل�رشي  احلويف  �صعيد  بن  اإبراهيم  بن  علي  احل�صن  اأبو 
 : الرواة  اإنباه   : ينظر  القراآن  " اإعراب    : كتبه  ، من  "حوف" مب�رش  اأهل  من   ) 430هـ 

القفطي :  219/2  
�صورة التني ، االآية :8. 110 

ينظر :مغني اللبيب :576 ، املن�صف من الكالم : ال�صمني : 182. 111
هو كعب بن �صعد الغنوي . 112 .

. وترَ جهرًة        ……………………. 113 عجزه : قلُت ادُع اأُخرى وارفـِع ال�صَّ
اأرَبو زيد:218 ،ااالإعراب عن قواعد االإِعراب : 56،    : ورد البيت مع بيٍت قبله  : النوادر 

حتفة الغريب :م 1 / لوحة : 187. 
ها مبنزلة احلرف الزائد وجمرورها مرفوع على االبتداء .  الأرَنَّ 114 .

. ْيل ـ م�صغر : قبيلة " ال�صحاح ) عقل ( : 5/ 1770. 115 قال اجلوهري : " وُعقرَ
عجز بيت من ،و�صدره  :  116 .

ْيهـا من الهـودج        ………………………… اأرَْومـت بعينرَ
ن�صب لعمر بن اأرَبي ربيعة مع بيٍت يليه يف ديوانه : 85 ، معاين القراآن : الفراء :1 /331 
،وقال �صدر االأرَفا�صل : " الكاف يف "لوال " مفتوحة كما اأرَنَّ التاءرَ يف اأرَنترَ كذلك ، واخلطاب 

لعمر " التخمري : 174/2.
،االإِن�صاف يف م�صائل اخلالف  هذا ما ذهب اإِليه �صيبويه .ينظر : الكتاب : 1/ 373. 117

.693/2 :
… اأرَْي حكم اجلار واملجرور اإِذا وقع بعدرَ. 118

يف القواعد ال�صغرى : 144. 119 : اجلمل .  
�صاقط من املخطوط ، وما اأرَثبته من القواعد ال�صغرى : 145. 120 

ه وقع بعد نكرة حم�صة .  الأرَنَّ 121 .
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�صورة الق�ص�ص ،من االآية : 145. 122
 . يوؤول مب�صدر م�صتق اأرَي : متزيًنا ،وهو حال من فاعل " خرج" . 123

ه �صبق بنعت فقرب �صاحب احلال من املعرفة .  يجوز اإِعرابه حااًل ؛الأرَنَّ 124 .
اجلار واملجرور .  125 .

ف�صلَّ ابن جماعة هذه الق�صية يف اأرَوثق االأرَ�صباب : ينظر : لوحة :35 ـ 36. 126 .
االإِعراب عن قواعد االإِعراب  "الأرَنَّ ال�صلة ال تكون اإاِل جملة ) اأرَْي جملة تامة فعلية( " . 127

 . 60:
عبارة مكررة .  128 .

. ينظر : اأوثق االأ�صباب لوحة :  37. 129
�صورة البقرة من االآية : 19. 130
�صورة اإِبراهيم، من االآية  : 10. 131

، الزبيدي : ائتالف الن�رشة:  ينظر : االإِن�صاف يف م�صائل اخلالف : امل�صاأرَلة 6،1/ 51. 132
.91

ينظر : �رشح الت�صهيل 1/ 302 ،303. 133 .
حممد بن يحي بن ه�صام  اخل�رشاوي ويعرُف بـ "ابن الربذعي " ) 575 ـ 646. 134 هـ( 
اأبنية االأفعال  "ف�صل املقال يف   : واخل�رشاوي  ن�صبًة اإىل اإحدى اجُلـزر  االأندل�صية ، له 

"   ينظـر: بغية الوعاة : 267/1 . "،و" االإف�صاح بفـوائد االإي�صاح 
يف مغني اللبيب : " واملختار املذهب الثاين لدليلني ….." 579. 135 .

ٍة ،  الواو للجمع املطلق ،ال لرتتيٍب وال معيَّ يق�صد خمت�رش ابن احلاجب االأُ�صوىل ،:" . 136
ها كذلك "  خمت�رش منتهى ال�صوؤل 261.  عند املحققني، لنا النَّقُل عن االأرَئمِة اإِنَّ

ينظر : االإِي�صاح يف �رشح املف�صل :206/2،�رشح الت�صهيل: 167/3. 137
ثم تفيد الرتتيب دون التعقيب . 138 .

. ينظر : املقت�صب : 2/ 17 ، 3 /57 ، 4 / 139. 139
قائله امروؤ القي�ص ، من معلقته امل�صهورة ، وعجز البيت :   140 .

ـِوِل  ـْن ذي متائم حُمْ ْيُتهـا عرَ ………………………….          فاأرَلهرَ
ورد يف : ديوان امرئ القي�ص 18، �رشح الق�صائد ال�صبع : ابن االأرَنباري :  83 
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وال�صاهد فيه قوله :" فمثلك " حيث حذفت "ربَّ " ، وبقيرَ عملها ، هذا على رواية اجلِر ، 
وعلى رواية الن�صب ال �صاهد فيه . 

. الكتاب : 1/ 94 ،االإن�صاف يف م�صائل اخلالف : 2/ 598. 141
ينظر: اخل�صائ�ص :84/2 ، 440. 142 .

ينظر : مغني اللبيب :158. 143
 ، ينظر : معاين القراآن : الفراء :   1/ 396 ،اجلنى الداين : 427. 144

�صورة االإِن�صان ، من االآية : 20. 145
: وهو خري من قولهم .   يف القواعد ال�صغرى :146. 146

ينظر : مغني اللبيب :185. 147
ينظر:املف�صل : 317 ،التخمري : 4 / 133 ـ134. 148  .

مغني اللبيب : 184 ، ينظر : حتفة الغريب : م 1 / لوحة : 85. 149 .
ينظر :�رشح الت�صهيل : 4 /13. 150 .  

هـ( من بني  علي بن احل�صني ،وقيل ابن املبارك اأرَبو احل�صن البغدادي ) … ـ 210. 151
حليان ، غالم الك�صائي، له : كتاب النوادر  ينظر : بغية الوعاة : 185/2.

ينظر : مغني اللبيب :45. 152  .
البحر   ،  153 .266 /2  : ابن جني   : : املحت�صب  ، ينظر  اأرَبى جعفر املن�صور  هي قراءة 

املحيط : 378/8 . 
�صورة االإِن�رشاح : االآية : 1. 154  

�صورة احلجرات ، من االآية : 14. 155
 : . ينظر  اآخرين من حرف واحد  ملا عند بع�ص مركبة من »مل » و و«ما » ، وعند  156 .

الكتاب : 4/ 223. 
الك�صاف:3/ 570. 157

خال�صة ما ذهب اإِليه النحاة اإِىل اأرَ�صل »لن«على ثالثة اأرَقوال ينظر: الكتاب : 5/3. 158 ، 
املف�صل 307.

عن اأرَ�صل »لن« وعملها .ينظر: ارت�صاف ال�رشب : 4/ 1650. 159 .
 . ينظر : القواعد ال�صغرى :147. 160
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 ينظر : مغني اللبيب : 845. 161
 « النا�صخ كلمة  اأرَثبت  ، وقد  ال�صياق  يقت�صيها   ، �صاقطة من املخطوط  بني قو�صني  162 .

كل».  
بالنَّحو  عامٌل   ، هـ(  163 .793 712ـ   ( الدين  �صعد  الهروي  التفتازاين  عمر  بن  م�صعود 
الـدرر  ينظر:  ،واملطول  الع�صدي  :�رشح   ،له  واملنطق  والبيان  واملعاين  والت�رشيف 

الكامنة : ابن حجر:   350/4 .
ينظر: املطول : 327. 164 ،  .

. ينظر: النكت احل�صان :اأرَبو حيَّان: 299، املطول : 334. 165
 . مغني اللبيب : 337، ينظر : حتفة الغريب : 1 / لوحة : 167. 166

لي�صت  اأرَنها  املحقق  اأرَ�صار  وقد   ، الوجودية  ملا  ويف   :  167 .147  : ال�صغرى  القواعد  يف 
موجودة يف ن�صخة :ب  

ينظر: اأرَوثق االأرَ�صباب : لوحة : 46. 168
ينظر: االأ�صول يف  النحو : 3 /  173. 169 

ينظر : �رشح االأرَبيات امل�صكلة االإعراب :الفار�صي  : 104. 170 .
. ينظر : اخل�صائ�ص : 2/ 353 ، 3/ 222. 171

. ينظر: الت�صهيل : 241، �رشح الت�صهيل : 4/ 101. 172
 . ينظر : �رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب  : 82/4. 173

د احل�رشمي اأبو احل�صن االأندل�صي النحوي ) 524. 174 ـ  د بن علي بن حممَّ علي بن حممَّ
:�رشح �صيبويه ، و�رشح اجلمل .  609هـ ( كان اإماًما يف العربية ، حمقًقا مدقـًقا �صنَّفرَ

ينظـر :وفيات االأعيان : 7 / 100.  
ينظر :حتفة الغريب :م1 / لوحة :84. 175 .

زيٌد  لوال   : نحو   ، لوجود  امتناع  حرُف  لوال  ويف  176 .«  :147: ال�صغرى  القواعد  يف 
الأرَكرمتك«. 

مغني اللبيب : 359. 177 
. مغني اللبيب : 425. 178

 . ينظر :مغني اللبيب :29. 179
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. هذا ما ذهب اإِليه الفّراء . ينظر : معاين القراآن :الفراء: 53/1. 180
بال�صكون ، وقد اأرَ�صار املحقق اأرَنها لي�صت موجودة يف ن�صخة :ب . 181 .

ذكر ابن ه�صام يف مغني اللبيب اأرَن اإِذ تاأْتي على اأرَربعة اأرَوجه : اأرَن تكونرَ ا�صًما للزمن  182 .
املا�صي ،واأرَن تكونرَ ا�صًما للزمن امل�صتقبل، وللتعليل، واملفاجاأة ،وقد اقت�رش ابن جماعة 

على ذكر وجه واحد. ينظر : مغني اللبيب : 111. 
�صورة التوبة ، من االآية :40. 183  .

�صورة االأعراف ، من االآية :86. 184 .
، معاين القراآن  هذا ما ذهب اإِليه االأرَخف�ص والزجاج: معاين القراآن:االأرَخف�ص:1/ 218. 185

واإِعرابه الزجاج : 108/1.
. �صورة مرمي  ، من االآية : 16. 186

�صورة االأعراف ، من االآية :86. 187
ينظر : الكتاب : 229/4، �رشح الت�صهيل : ابن مالك :  2/ 206 ـ 207. 188 

 . ينظر : معاين القراآن واإِعرابه : الزجاج: 345/3. 189
 ، 190 .164  /4  : التخمري  الك�صاف:186/4،   ،235/4 407،الكتاب:   /5 العني:  ينظر: 

مغني  اللبيب: 250 .
ها »يف جميع مواردها للزجر والردع«. 191 اأرَوثق  رجح ابن جماعة يف اأرَوثق االأرَ�صباب اأرَنَّ

االأرَ�صباب :ل 35.
�صورة املمتحنة  ، من االآية :1. 192
�صورة اآل عمران ، من االآية :28. 193
�صورة التوبة ، من االآية :123. 194
�صورة االأرَعراف ، من االآية :27. 195
�صورة احلديد ، من االآية :29. 196

 . ينظر: االإن�صاف يف م�صائل اخلالف :امل�صاألة : 34، مغني اللبيب:  33. 197
�صورة التوبة ، من االآية :40. 198

 . ينظر : معاين القراآن : الفراء :  1/ 178 ، الت�صهيل : 143. 199
�صورة يون�ص، من االآية : 68. 200
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 . ابن ه�صام  :مغني اللبيب : 33. 201
�صورة التوبة ، من االآية :108. 202
�صورة الن�صاء ، من االآية :117. 203
�صورة فاطر  ، من االآية :41. 204

. ينظر :االأُ�صول يف النحو : 190/2. 205
ي�صرتط النحاة لعمل»ما« عمل لي�ص اأرَال  تزادرَ »اإِْن« ،فلذلك ت�صمى»اإِن«. 206 الكافة . ينظر: 

اأرَو�صح امل�صالك :273/1 
ن�صب البيت اإِىل دريد بن ال�صمة) ينظر تعليق عبد الرحمن العثيمني على هذه الن�صبة:  207 .
التخمري :4 / وهو يف ديوانه   :124 ، ويف :�صيبويه : 153/3 ،4/ 221 ،الل�صان )طبب( 

لفروة بن م�صيك. 
�صدر بيت من معلقة النابغة الذبياين ،وعجزه :  ...... اإذاً فـال رفعـْت �صـوطـي اإيلَّ يدي 208 .

، خزانة   302 /1 : التربيزي: 360 ، جمال�ص ثعلب  الع�رش:  : �رشح املعلقات  ورد يف 
االأرَدب : 450/8، 

بعدها يف القواعد ال�صغرى :148. 209 : قوله تعاىل .  
. �صورة هود ،من االآية :111. 210

�صورة الطارق : االآية : 4. 211
قراأرَ بالت�صديد ابن عامر وعا�صم وحمزة ،وهيرَ لغُة هذيل .وقراأرَ الباقون بالتخفيف  212 .
ال�صبع  القراءات  علل   ،678: ابن جماهد  القراءات:  ال�صبعة يف   . موؤكدة  زائدة  ها  اأرَنَّ على 

واإِعرابها :ابن خالويه  : 461/2 .
ازي ) 365 ـ 447. 213 هـ (  الفقيه املف�رش االأديب ،  �صليم بن اأيوب بن �صليم  اأبو الفتح الرَّ
تفقه كبرًيا، اأرَخذرَ النَّحـورَ واللغـة والتف�صري �صغرًيا ، �صكن  يف بغداد ، ثم �صكن ال�صامرَ مرابًطا، 

له تاآليف منها : 
االإ�صارة وكتاب غريب احلديث  ينظر : ابن خلكان : وفيات االأعيان: 2/ 397.

 : ينظر   . امل�رشي  القا�صم  بن  الغني  اخت�رشه عبد  وقد   ، القلوب«. 214  امل�صمى »�صياء 
طبقات املف�رشين : ال�صيوطي :  58 ، وقد حقق الكتاب وخمت�رشه يف اجلامعة االإِ�صالمية 

يف املدينة املنورة .
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�صورة ال�صعراء ، من االآية : 82. 215
اللغة  اأئمة  من  هـ(   )110هـ-209. 216 النحوي  عبيدة  اأبو  اليتيمي  املثنى  بن  معمر 
واالأدب له: »جماز القراآن« و »اأيام  العرب« و«اخليل«. ينظر: وفيات االأعيان: 235/5، 

ينظر راأيه : اجلنى الداين : 226 . 
 . ينظر: اجلنى الداين : 226، مغني اللبيب : 45. 217

قوم من بني �صبة . ينظر : ابن دريد : اال�صتقاق : 198. 218  
هـ( مقرئ اأرَهل مكة  حممد بن عبد الرحمن بن حمي�صن ال�صهمي املكي ) …. ـ123. 219

معرَ ابن كثري، روى له م�صلم  اأرَحاديث .ينظر :  غاية النهاية : ابن اجلزري : 167/2.  
�صورة البقرة  ، من االآيـة : 233. 220

ا ، ينظر :خمت�رش �صواذ القراآن: ابن خالويه  :21. 221 . هي قراءة جماهد اأرَي�صً
 . �صورة املزمل ، من االآيـة : 27. 222

« ب�رشوط النحاة منها ال�رشط املذكور اأرَعاله  اإِنَّ ها تعمل عمل ». 223 « فاإِنَّ اإِذا خففت »اأرَنَّ
ينظر:اأرَو�صح امل�صالك   161/4

مغني اللبيب:47. 224
،واأرَنَّ اخلربرَ باٍق على  اأرَخبارهن  واأرَخواتها ال عملرَ لهنرَ يف  225 . » »اإِنَّ اأرَنَّ  الكوفيون  يرى 

حاله قبلرَ دخولهن . 
ينظر:معاين القراآن الفراء:310/1، : التبيني عن مذاهب النحويني الب�رشيني والكوفيني: 

م�صاأرَلة : 51
املوؤمنون ،من االآية : 24. 226

مغني اللبيب:47. 227 
مغني اللبيب:47. 228

. ينظر :�رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب : 4/ 438،اأرَوثق االأرَ�صباب:لوحة : 60. 229
اأرَي يكون يف حرف النف�صري ذاته معنى الفعل .  230 .

خمطوط يف دار الكتب امل�رشية .  231 .
ينظر : ابن ه�صام : مغني اللبيب : 38. 232  

�صورة املائدة ، من االآية : 182. 233  
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ني ِبِه) على معناه  ْرترَ مرَ ا اأرَ اأرَي ي�صرتط اأرَْن تكونرَ مف�رشًة باأرَْن يحمل فعل القول ،وهو : (مرَ 234 .
اأرَمرتني  به حتى  ي�صتقيمرَ  تف�صريه باأرَْن اعبدوا اهللرَ  اإِال ما  اأرَمرتهم  دون لفظه ،وهو : ما 

.ينظر : الك�صاف :1/ 656 .
مغني اللبيب : 49، ينظر : حتفة الغريب : 1/ لوحة :17. 235   

�صورة النحل ، من االآية : 68. 236 
علل كونها تف�صريية :»الأنَّ االإيحاءرَ فيه معنى القول« الك�صاف :  417/2. 237 .

املولـد  ازي  الرَّ اهلل  عبد  اأبو   ، الدين  فخر   ، احل�صني  بن  احل�صن  بن  عمر  بن   حممد  238 .
اأخذ من كل علم بطرف   ، ـ   606هـ (  الطرب�صتاين املعـروف بابن خطيب الرِّي) 544 
االأعيان:                : وفيات  .ينظر  الكبري  وغريها  التف�صري   : اأ�صهرها  ،لذا تنوعت م�صنفاته،ومن 

 .248 / 4
 . ينظر :التف�صري الكبري : الرازي:20/ 70 ، البحر املحيط : 511/5. 239

�صورة يو�صف ،من االآية : 96. 240
ن«. 241 يف االإٍعراب عن قواعد االإِعراب يف باب »ما ياأْتي على  اأرَورد ابن ه�صام معاين »مرَ

اأرَربعة اأرَوجه » 73
�صورة الن�صاء ، من االآية : 113. 242

�صورة ي�صن، من االآية : 52. 243 
 : : الت�صهيل : 187، �رشح الت�صهيل : 4/ 110 ، حتفة الغريب : م1. 244 /  لوحة  ينظر 

 . 217
. �صورة البقرة ، من االآية : 255. 245

�صورة  االأرَنبياء ، من االآية : 82. 246 .
اأرَي : باإِن�صان معجٍب  247 .

 ،  248 .25  /1 املحيط:  البحر   ،21  /1: الفراء   : القراآن  معاين   : يف  حل�صان  من�صوب 
مغني اللبيب :  432 ، ون�صبه البغدادي اإِىل ح�صان اأرَو اإىِل كعب بن مالك .خزانة االأرَدب : 

120،122،128/6و الباء يف »بنا« زائدة 
ينظر: مغني اللبيب : 432، حتفة الغريب : م1 / لوحة :217. 249
�صورة االإِ�رشاء ، من االآية : 110. 250
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�صورة التوبة، من االآية : 124. 251
 . ينظر: مغني اللبيب :107، اأرَو�صح امل�صالك : 144/3. 252

. اأرَنكر ثعلب اأرَْن تاأْتي »اأرَي« مو�صولة . ينظر : ابن ه�صام : مغني اللبيب : 109. 253
�صورة مرمي ، من  االآية : 69. 254

هم ( بال�صم  ،وقراأرَ طلحة ومعاذ الهراء وهارون القارئ بالن�صب. قراأرَ اجلمهور ) اأرَيُّ 255 .
ينظر : م�صكل اإِعراب  القراآن:  432.

: مغني  ابن ه�صام   ، النحو:23. 256 الوراق:  علل   ،  399 /2 : الكتاب   : �صيبويه   : ينظر 
اللبيب : 108.

. ينظر: معاين القراآن واإعرابه:الزجاج  : 3/ 339 ـ 340. 257
هذا الن�ص موجود بت�رشف ي�صري يف اإعراب القراآن للنَّحا�ص : 3/ 24. 258 ،وقال النّحا�ص: 

»وما علمُت اأحداً اإال وقد خّطاأ �صيبويه« واأورد كالم الزَّجاج.
هـ ( ، فقيه نحوي لغوي اأرَخذرَ النحو عن  رمي ) ...ـ  225. 259 �صالح  بن اإ�صحاق اأبو عمر اجلرَ
اأبي زيٍد واالأ�صمعي، �صاعد يف اإظهار كتاب  �صيبويه ،له : »االأبنية والت�رشيف« و »تف�صري 

اأبيات �صيبويه« ينظر : القفطي :  اإنباه الرواة  : 2 / 80.
مغني اللبيب : 107 ـ108. 260 

�صورة ا النفطار ، من االآية : 6. 261
. الت�صهيل  :107، �رشح الت�صهيل:2 / 318. 262

�صورة النحل ، من االآية : 96. 263
. �صورة البقرة ، من االآية : 197. 264

. ينظر : البغداديات : 269 ـ 270. 265
هـا نافيـًة  بني الُعكربي اأنَّ »ما« يف االآية التالية :زمانية اأو �رشطية ، وا�صتبعد كونرَ 266 .

ينظر : التبيان يف اإعراب القراآن:  2 / 336 
�صهاب الدين عبد الرحمن بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم الدِّم�صقي، املعروف باأبي �صامة  267 .

)599 ـ 665هـ(.
املحدث  املف�رش املقرئ ، ولد بدم�صق ، وبها ُقتل له : اإبراز املعاين يف حرز االأماين، 
ونظم املف�صل للزَّخم�رشي وخمت�رش تاريخ ابن  ع�صاكر ، ينظر: غاية النهاية : ينظر : ابن 

اجلزري : 1/ 366 .
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. ينظر : �رشح الت�صهيل : 4 /69 ، �رشح الكافية ال�صافية : 3 / 1625. 268
. �صورة التوبة ، من االآية : 7. 269

مغني اللبيب : 398. 270
�صورة النحل ، من االآية : 53. 271

العكربي:  القراآن:  اإِعراب  يف  التبيان   ، 272 .104  /2   : الفراء   : القراآن  معاين   : ينظر 
.798/2

 . ينظر : معاين القراآن واإِعرابه : 204/3. 273
. ينظر : مغني اللبيب : 398. 274

�صورة طه ، من االآية  :17. 275
. ينظر: معاين القراآن : الفراء :  177/2،معاين القراآن : الزجاج: 3/ 353. 276

. ينظر : �رشح الت�صهيل : 32/3، �رشح الر�صي على كافية ابن احلاجب : 291/4. 277
ينظر: معاين القراآن: االأرَخف�ص:166/1،االأُ�صول يف النحو : 99/1. 278

كلمة نحو : غري مثبتة يف القواعد ال�صغرى : 150. 279  
معجب :جمرور �صفة »ما« .ينظر : ابن ه�صام : االإِعراب عن قواعد االإِعراب :99. 280

دون ن�صبة يف التذكرة احلمدونية : 61/8 ،ربيع االأرَبرار : 510/3. 281 حلنيف بن عمري 
اليك�رشي ن�صبه �صيبويه و�صدر االأرَفا�صل اإِىل اأُميَّة بن ال�صلت ) �صاعر خم�رشم( ، وقال 
عبد الرحمن العثيمني : »وقد تتبعت كتب النحو ،و�رشوح  ال�صواهد فوجدت اأرَكرثها ين�صبه 

اإِىل اأُميَّة بن ال�صلت«، والبيت يف ديوانه: 49 .
ا«حيث دخلت »رب«. 282 على »ما«  اهد يف البيت:رمبَّ ال�صَّ

. مما يدلُّ على اأرَن »ما« قابلة للتنكري ،وجملة » تكره النفو�ص �صفة لـ »ما«. 283
هـ ( اإمام يف اللغة واالأرَدب ،  ار التميمي املازين الب�رشي ) 70 ـ 154. 284 زبان بن عمَّ
اء ال�صبعة   .له اأرَخبار وكلمات ماأرَثورة . ينظر:وفيات االأرَعيان : 3/ 466 ،فوات  واأرَحد القرَّ

الوفيات : الكتبي :28/2 . 
�صورة البقرة ، من االآية : 249. 285 

حمدون:   ابن  احلمدونية:  التذكرة   ، 286 .180 :املرزباين:  ال�صعراء  معجم   : يف  احلكاية 
. 61/8
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�صورة  البقرة ،من االآية :26. 287
              ، 288 .149  : ال�صغرى  القواعد  من  اأرَثبته  وما   ، املخطوط  من  �صاقط  القو�صني  بني  ما 
و »ما« يف حمل ن�صب على  النعت لـ »مثال« ،كقولك : اأرَعطني كتاًبا ما ، اأرَي كتاب كان . 

. �صورة البقرة ،من االآية :  271. 289
ْن اأرَعرب »ما« فاعاًل ،ومنهم منرَ اأرَعربها متييًزا ، ولكل تعليله اخلا�ص  من النحاة مرَ 290 .

به .ينظر :الفريد يف اإِعراب القراآن املجيد:193/1 
بعدها  يف القواعد ال�صغرى : 150. 291 :قوله تعاىل . 

�صورة يو�صف ،من االآية : 31. 292 
�صورة اآل عمران ، من االآية : 118. 293

،مغني  ينظر : �رشح الت�صهيل : 4 / 69 ، امل�صاعد : 142/3 ، البحر املحيط : 231/2. 294
اللبيب : 400 

. ينظر :  اللمع : 131، توجيه اللمع:ابن اخلباز : 151 ـ 153. 295
ينظر : الك�صاف : 89/4. 296  

�صورة البقرة ،من االآية : 258. 297
�صورة غافر ،من االآية : 28. 298 

كاأرَنَّ ابنرَ جماعةرَ مييل اإىِل راأرَي الفراء يف داللة »اأرَن« مبعنى اإِْذ .  299 .
�صورة الن�صاء ، من االآية :171. 300

ما بني القو�صني �صاقط من املخطوط ، مثبت على الهام�ص االأرَمين.  301 .
هـ (  فار�صي االأ�صل، عامل  د بن ُدُر�صتويه  ) …. ـ 347. 302 عبد اهلل بن جعفر بن حممَّ
باللغة، ، له: »معاين ال�صعر« و »نق�ص كتاب العني« »�رشح ف�صيح ثعلب« و »الكتاب«. 

ينظر:وفيات االأعيان : 3 / 44 .
ابن ه�صام : مغني اللبيب : 404. 303 .  

�صورة اآل عمران ، من االآية : 159. 304
هم ي�صميه لغًوا ،  قال ابن ه�صام : »وكثرٌي من املتقدمني ي�صمون زائدرَ �صلًة ،وبع�صُ 305 .

لكنَّ اجتنابرَ هذه العبارة يف التنزيِل واجٌب«  االإِعراب عن  قواعد االإِعراب : 109.
 ، ما بني القو�صني �صاقط من املخطوط ،وما اأرَثبته من اأرَقرب املقا�صد :لوحة : 141. 306
وقد ورد يف القواعد ال�صغرى بدل العبارة كلها  : »واهلل  اأرَعلم بال�صواب« �ص : 150، ويف 

هداية الطالب:»فهذا معرَ التوفيق كان حم�صاًل« دون ذكر امل�صيئة: لوحة : 29 . 
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املصادر واملراجع: 
هـ( حققه و�صبط غريبه:  ري )ت 276. 1 اأرَدب الكاتب اأرَبو عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة الدينورَ

حممد حميي الدين عبد احلميد دار الكتب العلمية لبنان.
هـ( حتقيق: رجب عثمان  ارت�صاف ال�رشب من ل�صان العرب اأرَبو حيان االأندل�صي )ت 745. 2

اأحمد، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ط1ـ 1418هـ / 1998م.
االأ�صول يف النحو اأبو بكر حممد بن �صهل بن ال�رشاج البغدادي )ت 316. 3 هـ( حتقيق: عبد 

احل�صني الفتلي موؤ�ص�صة الر�صالة ط1ـ 1405 هـ / 1985م 
ن�رش عمادة  نيل  فودة  على  االأرَن�صاري حتقيق:  ه�صام  ابن  االإِعراب  قواعد  االإِعراب عن  4 .

�صوؤون املكتبات جامعة امللك �صعود بالريا�ص ط1 1401هـ / 1981م. 
خمطوطات  الكناين  جماعة  بن  الدين  عـز  ال�صغرى  القواعد  �رشح  يف  املقا�صد  اأرَقرب  5 .

املكتبة البديرية القد�ص رقم: 2/ 203.
باملدينة  حكمت  عارف  هـ(    6 .819 )ت  الكنـاين  جماعـة  بن  الدين  »عز  االأ�صباب  اأرَوثق 

املنورة حتت رقم: 144 .
هـ( حتقيق: عادل عبد املوجود وعلي معو�ص  البحر املحيط اأرَبو حيَّان االأرَندل�صي )ت745. 7

دار الكتب العلمية بريوت ط1ـ 1413هـ/ 1993م. 
ال�صيوطي )ت911. 8 هـ( حتقيق:  الدين  اللغويني والنُّحاة جالل  الوعاة يف طبقات  بغية 

د اأبو الف�صل اإبراهيم بريوت ط2 1399هـ/ 1979م . حممَّ
( نقله اإِىل  تاريخ االأرَدب العربي اأرَلفه باالأرَملانية: كارل بروكلمان الق�صم ال�صاد�ص )10ـ 11. 9

العربية: حممود فهمي حجازي الهيئة العامة للكتاب القاهرة 1995م 
التبيان يف اإعراب القراآن اأبو البقاء عبد اهلل بن احل�صني الُعكربي )ت 616. 10 هـ( حتقيق: 

علي حممد البجاوي  طبع بدار اإحياء الكتب العربية القاهرة .
ـد بن اأبي بكــر الدماميني )ت  حتفـة الغـريب �رشح مغني اللبيب »احلـا�صية الهنديـة«. 11 حممَّ

827هـ( خمطوطات املكتبة البديـرية بالقد�ص )رقم: 2/ 400( .
عبَّا�ص  اإِح�صان  هـ( حتقيق:  )ت 562. 12 احل�صن  بن  ابن حمدون حممد  احلمدونية  التذكرة 

وبكر عبَّا�ص دار�صادر بريوت ط1 1996م. 
عبد  عفيف  حتقيق:  هـ(  13 .745 )ت  االأندل�صي  يو�صف  بن  حممد  حّيان  اأبو  النحاة  تذكرة 

الرحمن موؤ�ص�صة الر�صالة ط1 1406 هـ / 1986م . 
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ط1. 14  بريوت  العلمية  الكتب  دار  816هـ(   )ت  اجلرجاين  د  حممَّ بن  علي  التعريفات 
1983م. 

حمد  بن  عو�ص  حتقيق:  هـ(  )ت337. 15  الفار�صي  علي  اأبو  �صيبويِه  كتاب  على  التعليقة 
القوزي مطبعة االأمانة القاهرة ط 1ـ 1410هـ

التف�صري الكبري الفخر الرازي )ت606هـ( ط 1. 16 دار الكتب العلميةـ طهران 
هـ( درا�صة وحتقيق: فايز زكي دياب دار  توجيه اللمع اأرَحمد بن احل�صني بن اخلباز )639. 17

ال�صالم للطباعة والن�رش الفاهرة ط1 1422هـ/ 2002م.
خزانة االأدب وُلبُّ ُلباب ل�صان العرب عبد القادر بن عمرالبغدادي )ت 1093. 18 هـ( حتقيق 
ـد هارون النَّا�رش: مكتبة اخلاجني بالقاهرة ـ ط2 1409 هـ /  الم حممَّ و�رشح: عبد ال�صَّ

1989م
الـدرر الكامنة يف اأرَعيـان املـائة الثامنـة �صهـاب الـدين بن حجر الع�صقالين )ت852. 19 هـ( 
�صبطه و�صححه: ال�صيخ عبد الوارث حممد علي دار الكتب العلمية بريوت ط1 1418هـ/ 

1998م. 
اأرَحمد بن علي املقريزي )ت  درر العقود الفريدة يف تراجم االأرَعيان املفيدة تقي الدين  20 .
845هـ( حققه وعلق عليه: حممود اجلليلي دار الغرب االإِ�صالمي ط1 بريوت 1423هـ/ 

2002م. 
هـ( حتقيق: �صيد  ـد بن عبـد الرحمن ابن الغـزي )ت 1167. 21 ديوان االإ�صالم اأبو املعايل حممَّ

ك�رشوي ح�صن دار الكتب العلمية بريوت ط1 1990م 
. د اأرَبو الف�صل اإِبراهيم دار املعارف مب�رش ط2. 22 ديوان امرئ القي�ص حتقيق: حممَّ

د  هـ( حتقيق: جوده هالل وحممَّ الـذيل على رفـع االإِ�رشـ �صم�ص الـدين ال�صخـاوي )ت 902. 23
حممود �صبيح الدار امل�رشية للتاأْليف والرتجمة القاهرة 1966م 

املنظمة  دروي�ص  عدنان  حتقيق:  هـ(  24 .852 )ت  الع�صقالين  حجر  ابن  الكامنة  الدرر  ذيل 
العربية للثقافة والعلوم القاهرة 1412هـ / 1992م .

هـ( حتقيق: علي حممد عمر  رفع االإِ�رش عن ق�صاة م�رش ابن حجر الع�صقالين )ت 852. 25
مكتبة اخلاجني القاهرة ط1 1484هـ / 1994م . 

العماد احلنبلي )ت1089. 26 هـ( حتقيق: حممود  ابن  اأرَخباٍر من ذهب  الذهب يف  �صذرات 
االأرَرناوؤوط دار ابن كثري دم�صق ط1 1413هـ / 1993م .

هـ( حتقيق: عبد الرحمن ال�صيد  �رشح الت�صهيل جمال الدين بن مالك االأندل�صي )ت 672. 27
وحممد بدوي املختون دار هجر للطباعة والن�رشـ القاهرة ط1 1410هـ / 1990م.
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�رشح الرَّ�صي على الكافية ت�صحيح وتعليق: يو�صف ح�صن عمر موؤ�ص�صة ال�صادق طهران  28 .
1978م .

م . �رشح ابن عقيل حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد القاهرة 1964. 29
هـ( تاأليف حميي الدين الكافيجي  �رشح قواعد االإعراب البن ه�صام االأن�صاري )ت 761. 30

)ت 879 هـ( حتقيق: فخر الدين قباوة دار طال�ص ط1 1989م .
هـ( حممـد بن م�صطفى القوجوي )ت  �رشح قواعد االإعراب البن ه�صام االأن�صاري )ت 761. 31
950هـ ( حتقيق: اإ�صماعيل اإ�صماعيل مروة دار الفكر املعا�رش، بريوت ط2ـ 1418هـ/ 

1997م. 
هـ( اإدارة الطباعة  �رشح املف�صـل موفق الدين يعي�ص بن علي بن يعي�ص النحوي )ت 643. 32

املنريية مب�رش. 
ابن  القا�صم  االأفا�صل  �صدر  بـ«التخمري«ـ  املو�صوم  االإعراب  �صنعة  يف  املف�صل  �رشح  33 .
االإ�صالمي  الغرب  دار  العثيميـن  الـرحمن  ح�صني اخلوارزمي )ت 617 هـ( حتقيق: عبـد 

بريوت ط1ـ 1999م .
تركي  حتقيق:  هـ(  34 .645 )ت  ال�صلـوبني  حممد  بن  عمـر  الكبريـ  اجلزولية  املقدمـة  �رشح 

العتيبي موؤ�ص�صة الر�صالة بريوت ط 2 1414هـ / 1994م . 
عرو�ص االأرَفراح بهاء الدين ال�صبكي )ت 773. 35 هـ( حتقيق: خليـل اإِبراهيم خليل دار الكتب 

العلمية بريوت ط1 1422هـ/ 2001م. 
هـ( حتقيق: مهدي املخـزومي  العني اأرَبو عبد الرحمن اخلليل بن اأرَحمـد الفـراهيدي )ت 175. 36

و اإِبراهيـم ال�صامرائي موؤ�ص�صة دار الهجرة طهران ط2 1409هـ / 1989م.
فهر�ص املخطوطات يف جـامعة االإِمام حممد بن �صعود االإِ�صالمية )ق�صم النحو وال�رشف(  37 .

اإِعـداد: علـي ح�صني البواب الريا�ص ط1ـ 1403هـ/ 1983م . 
�صادر  دار  عبَّا�ص  اإِح�صان  حتقيق:  هـ(   38 .764( الكتبي  �صاكر  بن  د  حممَّ الوفيات  فـوات 

بريوت 1974م . 
ماع  ال�صَّ حممود  بن  اأحمد  بن  عمر  الـدين  زين  خـاوي  ال�صَّ ْوِء  �صرَ ـرر  ِلغرَ احلـاوي  القب�ص  39 .
دار�صادر  مروة  ح�صن  خلدون  و  مروة  اإ�صماعيل  ح�صن  حتقيق:  936هـ(  )ت  احللـبي 

بريوت ط1 1998م . 
هـ( حتقيق: ح�صن اإِ�صماعيل مروة مكتبة  القواعد ال�صغرى ابن ه�صام االأن�صاري )ت 761. 40

�صعد الدين دم�صق ط 1ـ 1409هـ /1988م.
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هـ.  الكافية عمر بن احلاجب )ت 646هـ( طبع يف مطبعة اجلوائب الق�صطنطينية 1302. 41
د هارون  الكتاب )كتاب �صيبويه( اأبو ب�رش بن قنرب )ت 180. 42 هـ( حتقيق: عبد ال�صالم حممَّ

الهيئة امل�رشية العامة للكتاب ط2 1977م. 
املثنى  مكتبة  هـ(  43 .1067 )ت  خليفة  حاجي  والفنون  الكتب  اأ�صامي  عن  الظنون  ك�صف 

بغداد .
لب االأرَلباب ب�رشح نبذة االإِعراب حممد �صعيد بن علي االإِ�صطواين )ت1230. 44 هـ( دار الكتب 

امل�رشية )نحو: 1198( . 
هـ( حتقيق: غـازي خمتـار  اللباب يف علل البناء واالإِعراب اأبو البقاء العكربي )ت 616. 45

طليمات دار الفكر املعا�رش بريوت،ودار الفكر دم�صق، ط1 1416هـ/ 1995م . 
امل�صائل امل�صكلة املعروفة بالبغداديات اأرَبو علي الفار�صي حتقيق: �صالح الدين عبد اهلل  46 .

ال�صنكاوي مطبعة العاين بغداد 1983م . 
العربية  االإعراب جمهول خمطـوط مبعهد املخطوطات  االأرَلباب يف �رشح قواعد  مفـاحت  47 .

بالقاهرة )466نحو( .
هـ( حتقيق: اأرَحمد عبد ال�صتار  املقرب علي بن موؤمن املعروف بـ« ابن ع�صفور« )ت 669. 48

اجلواري وعبد اهلل اجلبوري ط1 1391هـ /1971م.
اإحياء الرتاث العربي ط2. 49 بريوت  معجم املوؤلفني عمر ر�صى كحاله مكتبة املثنى دار 

1978م .
هـ(  منتهى ال�صوؤل واالأرَمل يف علمي االأُ�صول واجلدل اأرَبو عمرو عثمان بن احلاجب )ت 646. 50

ط1ـ الريا�ص 1405هـ / 1985م .
املن�صف من الكالم على مغني ابن ه�صام تقي الدين ال�ُصُمني )ت 872. 51 هـ( الق�صم الثاين 
ر�صالة ماج�صتري يف كلية االآداب جامعة دم�صق اإِعداد: علي عفان 1407هـ/ 1986م . 

 . ) الب اإىِل معرفة قواعد االإعراب جمهول دار الكتب امل�رشية )نحو: 1709. 52 هداية الطُّ
هـ(   هدية العارفني )اأرَ�صماء املوؤلفني واآثار امل�صنفني( اإ�صماعيل با�صا البغدادي )ت 1339. 53

طبع بعناية وكالـة املعارف ا�صتنبول �صنة 1955م من�صورات مكتبة املثنى بريوت . 
هـ( حتقيق: اأحمد  همع الهوامع يف �رشح جمع اجلوامع جالل الدين ال�صيوطي )ت 911. 54

�صم�ص الدين بريوت ط 1ـ 1408 هـ / 1998م.
الوايف بالوفيات �صالح الدين ال�صفدي بعناية: درينغ، دار الن�رش فرانز �صتايرن جمعية  55 .

امل�صت�رشقني االأرَملانية ط2 1389هـ / 1970م . 
)ت  خلكـان  بن  ـد  حممَّ بن  اأرَحمـد  الدين  �صم�ص  الزمان  اأرَبنـاء  واأرَنباء  االأرَعيان  وفيـات  56 .

681هـ( حتقيق: اإِح�صان عبَّا�ص دار �صادر بريوت ـ 1397هـ / 1977م .




