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�س امللخَّ

ًة لَِكْش��ِف معاِرِف كتابِ��ِه العزيِز،  احلَْم��ُد هللِ اّلذي َجَع��َل ِعْلَم الَعربّي��ِة َأَمارًة بارِصَ
كِة  ِد اخلَ��ْيِ والرَبَ ي��ِف، وَصىلَّ اهللُ ع��ىل َأمِي البياِن، وَس��يِِّد اخِلط��اِب حُمَمَّ وِخطابِ��ِه الرشَّ

مْحَة، وَعىل آلِِه َمَعارِج الَبَياِن، وَذخيِة الِعْلِم . والرَّ

لُة ُتراِث األّمِة امَلْحف��وِظ، وَمْكنُزها  ��ا بعُد : َف��اَل َجَرَم أنَّ امَلخطوطاِت ه��ي حُمصَّ َأمَّ
نا َنْس��َعُد حينم نتن��اَوُل بالتحقيِق  الثابِ��ُت، الذي َجَعلت��ُه َذخيًة ملس��تقبِلها، وِمْن هنا فإنَّ
خمطوط��ًة يف ِعْلِم اْلَعَربيَِّة، َس��ِلَمْت ِمْن عوادي الَزَمِن، تعوُد إىِل الَقْرِن التاس��ِع اهلجرّي، 

. ّ د بن ُشجاٍع احِليلِّ مُة األَجلهُّ الفاِضُل حُمَمَّ لعامِلٍ فذٍّ هَو العالَّ

ال شكَّ يف أنَّ َثقَل املهمِة، وضخاَمِة الَعَمِل يف استنباِط األَحكاِم الرشعيَِّة ِمْن كتاِب 
- وغ��يُه من العلمِء  ّ اهللِ بوصِف��ِه األَص��ل العظيم؛ هو ال��ذي َدَفَع ابَن ش��جاٍع احِليلِّ
األف��ذاِذ- إىِل العنايِة بالعربيَّة والتأليِف امُلْعِج��ِب والتصنيِف الباِهِر يف علوِمها، وكاَن يف 

َصنيِعِه هذا امتداًدا لعلمِء العربيَِّة األواِئِل.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

Abstract

Praise be to GOD who made the science of  Arabic language 
a visual sign to reveal the knowledge of his clear book and 
speech. God bless the prince of the statements and the master of 
speech, Mohammed the mercy, the blessing, and on his family, 
the source of statement and ammunition.

So, there is no doubt the manuscripts are the result of the 
heritage of the nation preserved and its eternal treasure which 
made it as an ammunition for the future. Therefore, we are pleased 
when we discourse by investigation  a manuscript in the science 
of Arabic language, it was undamaged by overtime and it dated 
back to the ninth century A.H., for a great scientist that : Al-Alamma 
Shams Al-Din Muhammad Ibn Shuja'a al-Qattan Ansari Al-Hilli .

   There is no suspicion that the task is so hard for formulating 
the shar'i rulings from the book of Allah ( Almighty ) as the 
excessive basis , that is the reason which encourage Ibn Shuja'a 
Al-Hilli and others to take care of Arabic language .,admiring 
composing and the outstanding classification in its science. His 
work was as extension for others.
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ُمقّدَمُة التحقيق

ًة لَِكْش��ِف معاِرِف كتابِ��ِه العزيِز،  احلَْم��ُد هللِ اّلذي َجَع��َل ِعْلَم الَعربّي��ِة َأَمارًة بارِصَ
كِة  ي��ِف، وَصىّل اهللُ ع��ىل َأمِي البياِن، وَس��ّيِد اخِلط��اِب حُمَّمِد اخلَ��ْيِ والرَبَ وِخطابِ��ِه الرشَّ

مْحَة، وَعىل آلِِه َمَعارِج الَبَياِن، وَذخيِة الِعْلِم. والرَّ

ل��ُة ُتراِث األّمِة امَلْحف��وِظ، وَمْكنُزها  َأّم��ا بعُد: فال َج��َرَم أنَّ امَلخطوطاِت هي حُمصَّ
الثابِ��ُت، الذي َجَعلت��ُه َذخيًة ملس��تقبِلها، وِمْن هنا فإّننا َنْس��َعُد حينم نتن��اَوُل بالتحقيِق 
خمطوط��ًة يف ِعْلِم اْلَعَربيَِّة، َس��ِلَمْت ِمْن عوادي الَزَمِن، تعوُد إىِل الَقْرِن التاس��ِع اهلجرّي، 

. ّ د بن ُشجاٍع احِليلِّ لعامِلٍ فّذ هَو العاّلمُة األَجُل الفاِضُل حُمَمَّ

الشكَّ يف أنَّ َثقَل املهمِة، وضخاَمِة الَعَمِل يف استنباِط األَحكاِم الرشعّيِة ِمْن كتاِب 
- وغ��يِه من العلمِء  اهللِ بوصِف��ِه األَص��ل العظيم؛ هو ال��ذي َدَفَع ابُن ش��جاٍع احِليّلّ
األف��ذاِذ- إىِل العنايِة بالعربّية والتأليِف امُلْعِج��ِب والتصنيِف الباِهِر يف علوِمها، وكاَن يف 

َصنيِعِه هذا امتداًدا لعلمِء العربّيِة األواِئِل.

ِف��ِه، كاَن هذا  ��ُق بالنصِّ ومؤلِّ ب��ورة لكلِّ ما يتعلَّ ويف َض��ْوِء الِق��راَءِة الفاِحَصِة الصَّ
البحُث الذي ائتلَف يف ثالثة أقسام:

ُل: ترمجُة امُلؤّلِف، ووصُف امَلْخطوِط. وُقِصَد منُه ترمَجَة للُمؤّلِف بلحاِظ اسِمِه،  األَوَّ
ومولِِدِه، ووفاتِِه وش��يوِخِه، وتالمذتِِه، والراويَن َعنُْه، تال ذلَك وصُف امَلْخطوِط، وبياُن 

َأهِم سمتِِه، وأعقبُت ذلَك بياَن َمنْهجي يف الَتحقيِق.
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، وُقِصَد ِمنُْه الوقوُف بإزاَء كّل تفصيٍل ِمْن تفصيالِت املخطوِط  الثاين: حتقيُق النَّصِّ
بحس��ِب م��ا يقتضيِه امَلحلهُّ ِمْن توثي��ٍق، َأو ختريٍج، َأو تعليٍق، أو توضي��ٍح، والغرُض ِمْن 

ذلَك إِخراُج املخطوِط بالصورِة التي َأراَد له مؤلُفُه أْن يكوَن َعليه.

الثالــث: الفه��ارُس الفنيُة وَتْش��تمُل عىل فهرٍس لآلي��اِت القرآنيَّ��ِة الكريمِة وآخر 
ِة، وفهرٍس لألعالم، ومَلْ َأجْد حاجًة إىل فهارس ُأخر خللوِّ الرسالِة ِمنْها  لألبياِت الش��عريَّ

إالَّ قلياًل، ُثمَّ هوامش البحث، واملصاِدر واملراِجع التي هَنََل منها التحقيُق.

م��َة الوجيزَة – أْن َأْش��ُكَر كلَّ َم��ْن َأعانني َعىل  ويطي��ُب يِل- وَأن��ا أْختت��ُم هذه املقدِّ
العثوِر عىل هذِه املخطوطِة والس��ّيم َأخي العزيز وزمييل الفاِضل الدكتور قاِس��م رحيم 
ِة يف قاِئن يف إيراَن  الُسلطايّن، وَأسوُق الُشكَر أيًضا إىِل العاِملنَي يف َمْكَتبِة امَلْدَرسِة اجلَْعَفريَّ

عىل َسعيهم يف تصويِرها.

واحلَْمُد هللِ يف َبْدٍء ويف َخْتٍم، وَصىّل اهللُ عىل حُمَّمٍد وآلِِه األَطيبنَي األَطهريَن.
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ُل الِق�سُم الأَوَّ

ترجمُة املوؤِلِّف َوَو�سُف املخطوِط

اأ. ترجمُة املوؤلِِّف)1(

اسُمُه وَنَسُبُه:

د بِن ُش��جاٍع بِن عيّل بن نعمَة القّط��ان)2( األَنصارّي  ين حُمَمَّ هو الش��يُخ َش��مُس الدِّ
ث  احل��يّلّ املعروف بابن قطَّان احليّل واملكنّى بأيب ش��جاٍع، ِمْن علمِء احللِة، عامل زاهد حمدِّ

متكلِّم، ُاشُتِهَر بالفقِه واحلديِث.

مولُدُه ووفاُتُه:

ُولَِد الش��يخ حُمَّمد بن شجاع الَقطان األَنصاري وَنَشَأ يف احللِة، غي أنَّ املصاِدَر التي 
ِة يف املئة التاسعِة للهجرِة. ُه ُولَِد يف احِللَّ ترمجْت َلُه مَلْ ُترْش إىل سنِة والدتِِه، سوى َأنَّ

وأّم��ا وفاُتُه فقد َأمْجََعْت املصاِدُر أنَّه كاَن حيًّا س��نة )832ه���( اْعتَِمًدا عىل َخطِِه ِعنَْد 
تبيِض ُمس��ّوَدِة كتابِِه )معامل الدين(؛ إْذ كتَب َأمحُد بن إس��معيل بن متوج نس��خًة ِمنُْه عن 

خِط املؤلِف يف حياتِِه، وَفرَغ منها يف شعبان سنة )832ه�()3(.

شيوُخُه:

ى َعنُْهُم  ٍد بِن ُشجاٍع الكثي من الشيوخ الذين َتلقَّ يِن حُمَمَّ مَلْ ُيذكر للش��يِخ َشمِس الدِّ
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الِعْلَم وأَخَذ املعرفَة َعْن َطريقهِم، فقِد اكتفِت املصادُر بذكِر اثنني من شيوِخِه:

مج��اُل الدي��ن َأبو عب��د اهلل املقداد بن عب��د اهلل بن حُمَّمد بن احلُس��ني ب��ن حُمَّمد . 1
ّ الَغَروّي )ت 826ه�()4(. السيورّي األَسدّي احِليلِّ

َزْيُن الدين عيّل بن احلس��ن األسرآبادّي )ت 837ه�(، من كباِر الُعلمِء، َرَوى . 2
عنُْه ابُن القطَّاِن يف كتابِِه )هنُج العرفاِن()5(.

تالمذُتُه والراووَن َعنُْه:

السيَُّد زيُن الديِن عيلٌّ بُن حُمَّمٍد بِن َدْقمق احلُسينّي )ت 840ه�()6(.. 1

ش��مُس الديِن حُمَّمد بُن حُمَّمد بُن حُمَّمد بُن داود اجلزينّي العاميّل الفقيه الش��هي . 2
ب�)ابن املؤّذن( )ت بعد 884ه�()7(.

مجاُل الدين احلسُن بُن احلُسنِي بِن َمَطٍر األَسدّي اجلزائرّي الشهي ب�)ابن مطر( . 3
)كاَن حيًّا 849ه�()8(.

مؤلفاُتُه:

معاملُ الديِن يف فِقِه آل ياسني. وهو من أشهِر ُكتبِِه، مطبوٌع، وقد َأْغَرَب صاِحُب . 1
إيضاِح املكنوِن عندما قال: » معاملُ الديِن يف آل ياس��ني لشمِس الدين حُمَّمد بن 
ش��جاٍع )احلََلبّي(... من تالميِذ امُلفيِد « واحلّق: أنَّ الكتاَب يف )فِْقِه آل ياسني( 
وليس يف )آل ياسني(، ولقبه ب�)احللبّي( والصحيح )احِليّل(، ثمَّ أنَّ املؤلف كان 
حيًّا عام )832ه�( والشيخ املفيد تويفِّ عام )413ه�(، ولعلَّ )املفيد( تصحيف 

)املقداد(.

امَلقنع��ُة يف آداِب احل��ّج. خَمُْط��وٌط، نس��خٌة ِمنْ��ُه يف أردبي��ل بخطِّ الش��يِخ زيِن . 2
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الدي��ِن ع��يلٍّ بِن احلس��ِن بِن عالل��ة، املجاز م��ن ُأس��تاِذِه الفاِضِل املقداِد س��نِة 
)822ه�()9(.

هن��ُج العرفاِن يف َأحكاِم اإليمِن. خَمُْطوٌط، نس��خٌة ِمنْ��ُه يف اخِلزاَنٍة الَغروّيُة بخِط . 3
املؤلِِف َفَرَغ منها يف 19 ش��عبان س��نة 819ه، و َفَرَغ من تبيضها يف 18 رجب 

سنة 831ه )10(.

س��الُة الَغروّي��ُة يف ِعْلِم اْلَعَربيَِّة()11(  فضاًل َعْن رشوٍح وحواٍش ورس��اِئَل ِمنْها: )الرِّ
التي بنَي أيدينا.

ُف املخطوِطة َو�سْ

اعتم��دُت يف حتقيِق هذِه املخطوطِة عىل نس��خٍة خطيٍَّة واحدٍة، ومل أعثْر عىل غِيها، 
وهذه النهُّْس��خُة هي ُنْس��خُة َمْكتبِة امَلْدرَس��ِة اجلَْعَفرّيِة يف قاِئن يف إيران، ُنِسَخْت يف الَقْرِن 
ٌد بُن ُشجاٍع  التاسِع اهلجري، عنواهُنا )الّرس��الُة الَغروّيُة يف ِعْلِم العربّيِة(، ومؤلُفها )حُمَمَّ
( واملخطوطُة ناقصٌة ِمْن آخرِها س��ليمٌة م��ن التَّلف أو التآكل،  ّ ��اِن األنصارّي احِليلِّ اْلَقطَّ
وه��ي خلٌو ِمِن اْس��ِم الناس��ِخ، أو املال��ِك، وِخلٌو من أّي��ِة معلوماٍت ُأَخَر ُس��وى بعض 

التعليقات ِواإلضافاِت.

ا ُنِسَخْت َعْن نسخِة خّط املؤلف يف حياتِه، ألنَّ الناسَخ دعا لُه بقولِه )أداَم  ويبدو أهنَّ
َفُه( وُكتَِبْت بخّط النسخ، وتقع يف اثنتني وعرشين ورقًة، ويف كِل صفحٍة يف  اهللُ َتَعاىَل رَشَ
املتوسط أربعٌة وعرشوَن سطًرا، ويف كلِّ َسطٍر َقَرابَة تسِع كلمٍت، تقُع ِضْمَن جمموعة يف 

املكتبة املذكورة حتت رقم: 137/2.

َبَع نظاَم التَّعقيبِة يف ترقيِم أوراِقها، وَعىل  ْكِر أنَّ ناِس��َخ املخطوطِة َقِد اتَّ واجلديُر بالذِّ
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صفحِة غالِف املخطوِط يف احلاشيِة مكتوٌب: »فيا ناظًرا فيِه، َسِل اهللَ رمحته عىل امُلصنِّف، 
واستغفْر لكاتبِِه ومالِكِه«.

ا سمُت َنْسِخ امَلْخطوِط فهي: َأمَّ

حيذُف الناس��ُخ األَْلَف ِمن الكلمِت املشهورِة، مثل: الَصلوة = الَصالة، الَثلَثُة =  -
الَثالَثة.

يكتُب الناس��ُخ األلَف املقص��ورَة ياًء، مثل: الُسي = الُسى، َأْمَس = َأْمَس��ى،  -
َأْضَحي = َأْضَحى، َعَس = َعَسى.

فُة بع��َد األَْلِف جَيَْعُل مكاهَنا امَلّد، مثل: )التا( = التاء، محرا = محراء،  - اهلمزُة املتطرِّ
َأسم = َأسمء، اجلزا = اجلزاء.

جَيَْعُل بدَل اهلمزِة الياَء، مثل: َمس��ايل = َمساِئل، فايدة = فاِئدة، غايب = غاِئب،  -
ل اهلمزة يف الغالب. زايدة = زاِئدة، الزوايد = الزواِئد، فهو إذن يسهِّ

وقد ُكتب ذلك كلهُُّه عىل وفق قواعد اخلطِّ القياسيَّة.

منهجُه يف تاأليف الر�سالة

عبارُة املؤلِِّف واضحٌة تناسُب الناشئَة وامُلتعلمنَي. -

ته بش��كٍل خمتٍر، بال تفصيالت، فهو ال يقصد إىِل املس��ائل  - ع��رَض املؤلُِّف مادَّ
اخلالفية إالَّ نادًرا.

ا الش��واهد األخرى  - ة، أمَّ االقتصاُر عىل الش��واهِد القرآنيَّة، والش��واهد الش��عريَّ
ا. فكانت قليلة جدًّ
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ا ال تزيد عىل سطٍر  - س��الِة، بل إنَّ بعضها شديُد الِقَرِ لدرجِة َأهنَّ ِقَرُ فصوِل الرِّ
ونصف السطر، وصغره يناسب كونه للناشئة من املتعلِّمني.

جاء املخطوط يف اثنتني وعرشين ورقة. -

منهج التحقيق

نسُخ النَّصِّ ِمن األَصل املعتمد وضبُط العباراِت. -

ج��ُت اآليات القرآنيَّة، وردْدهُتا إىل امُلصح��ِف الرشيِف، وذكرُت يف اهلامِش  - خرَّ
جُت القراءاِت من ُكُتِب القراءاِت. اسَم السورِة ورقَم اآلية، وخرَّ

جُت الش��واهَد الشعريَة وأكملُت الناقص منها، وذلك بالرجوع إىل دواوين  - خرَّ
الشعراء، وُكُتب اللهُّغِة والنحو

ة، وفهرًسا لألعالم. - صنعُت فهرًسا للشواهد القرآنيَّة، والشعريَّ

��ف )صاح��ب املخط��وط(، وما يتَّص��ُل بحياتِ��ه من جهِة اس��مِه  - ف��ُت باملؤلِّ عرَّ
فاتِِه، ووفاتِِه، واعتمدُت يف ذلَك عىل ُكُتِب الراُجِم. وشيوِخِه، ومؤلَّ

َضْبُط األَلفاِظ كتابًة وش��كاًل، وعنونُة املوضوع��ات، ووضُع عالماِت الرقيِم،  -
وإع��ادُة كتابة بعض املفرداِت عىل َوْفق القواع��ِد اإلمالئيَّة الصحيحِة، من دوَن 

املساِس باملعنى، َأو بمراِد املؤلِِّف.

تقويُم اجلَُمِل غي املستقيمِة بم يالئُم السياَق ِمْن زيادة كلمٍة أو حرٍف، ووضعُت  -
ذلك بني معقوفتنِي.
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ِة امُلْعَتَمدِة يف التَّحقيِق رات ِمْن النُسخَّ ُمَصوَّ

غالُف املخطوطِة
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الَصفحُة األُوىل ِمن امَلْخُطوَطِة
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الَصفحُة األَخرُة ِمن املخطوطِة
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الِق�سُم الثاين

ُق[ ]الن�سُّ املحقَّ

ِق َفريد ده��رِه، َوَوحيِد  م��ِة امُلحقِّ ��ُة يف ِعْل��ِم العربيَِّة، تصنيُف العالَّ س��الُة الغرويَّ الرِّ
اِس��ِخنَي،  ِه، الَبْح��ِر الزاخِر واإلماِم الفاخِر، خامِتَ��ِة اْل�ُمْجَتِهِديَن، َصْدر الُعَلمِء الرَّ َعْرِ
، افتخار  َواِرِث ُعُلوِم اأْلَْنبَِياِء واْل�ُمْرَس��ِلنَي، لَِساِن احلَُكمِء وامُلتكلِِّمنَي، ُقْدوِة أِئَمِة الَعْرِ
َفُه،  ٌد بُن ُش��جاٍع أداَم اهللُ َتَعاىَل رَشَ ِف احلاجِّ واْل�ُمْعَتِمِريَن، س��يَّم حُمَمَّ ْهِر، رَشَ ُفَض��الِء الدَّ

واحْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعامَلنَِي)12(.


رج��اِت إنعاًما وناصِب اهلُ��داِة)13( َأعالًما، والص��الُة عىل َأكرِم  احلَم��ُد هللِ َرافِع الدَّ
ياِت كالًما سّيدنا حمّمٍد وعىل آله األعلنَي رتبًة ومقاًما ما  املوجوداِت إكراًما، وَأفصُح الربَّ

باُح ظالًما و َنَسَج اهلَواُء َغمًما، وبعُد: َنَسَخ الصَّ

ُة يف علِم العربيَِّة( وضعُتها عىل َمنَْهٍج َفريٍد، وَمْس��لٍك ُمفيٍد،  َســالُة الغرويَّ فهذِه )الرَّ
حَيُص��ُل بِه األََرب ِمْن َكالِم الَعَرِب، َمْن َس��لَكُه َومَلْ َيُذْق َحالوَة الَفْهِم يتعّذْر عليِه معرفُة 

مٍة وُفصوٍل وَخاِتٍة. َبٌة عىل ُمقديِّ هذا العلِم، وهي ُمرتَّ

، باعتباِرها ُيَعدهُّ ِعْلًم، وِمْن  َمُة: ُكلهُّ ِعْلٍم َفهَو َمس��ائُل كثيٌة َيضبُطها جَه��ٌة وَحدٌّ امُلَقديِّ
ِه أو بَرْسِمِه، وإاّل  اًل بَحدِّ تلَك اجلَهة ُيْؤَخُذ تعريُفه، َفال ُبدَّ لكلِّ طالِب ِعْلٍم أْن يتصّوَر أوَّ
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ى، ومَلْ جيْد عىل الناِر ُهدَى. هَلَاَم يف السهُّ

فالنَْحُو ُلَغًة: الَقْصُد)14(.

واصطالًحــا: ِعل��ٌم ُيعرُف ب��ِه حالت��ا اْلَكِلَم��ِة اْلَعَربيَِّة، َأعن��ي: اإلع��راَب والبناَء، 
وَمب��اِدُؤُه)15( التَّْصِديِقيَُّة من الكّتاِب ]أي القرآن[، واألَخبار، وَأش��عار العرِب، وغيها 
ِم��ْن كالِمهم، وموضوُع��ُه َكِلم)16( الع��رب ال مطلًقا، َب��ْل من حيُث تركيُبه��ا وإعراهُبا 
وبناُؤها، ومس��اِئله امَلطال��ب امُلثبتة في��ه، مثل: الفاِعُل مرف��وٌع، واْل�َمْفُع��وُل منصوٌب، 

وفائدُتُه معرفُة مقصود امُلتكلِّم.

ُب  ُن كلمتني َنْحُو: ُقْم، وَقْد يركَّ ًة، وهو قد يتضمَّ الكالُم: هو الّلفُظ املفيُد فائدًة تامَّ
ُص  من كلمتنِي َنْحُو: زيٌد قائٌم، وقاَم زيٌد، وإْن وقَع َأكثُر ِمْن ذلَك؛ فلَمعاٍن ُأخر هبا تتشخَّ

أساليَب الكالِم. ومفرداُت ذلك كّله: اسٌم، وفِعٌل، وحرٌف.

 فاالســُم قد يكوُن لذاٍت ك�)َرُجٍل(، وملعن��ى ك�)َعَلٍم(، ومُلذك��ٍر وُمؤنٍث، فامُلذكُر: 
م��ا َخال عْن عالماتِ  التأنيث لفًظا وتقديًرا، وامًلؤنُث بخالفِِه، وعالماُت التأنيِث لفًظا: 
ًة،  وَدًة، َنْحُو: ضاِربٌة، وُحْبىل، ومَحْراُء، واملقيُِّد التاُء خاصَّ )التاُء(، واأللُف َمْقُصورًة أو مَمْدهُّ
 : َنْح��ُو: ُأُذٌن، وأرٌض؛ لظهوِرها يف التصغِي، َنْحُو: ُأَذْينَ��ٌة، وُأَرْيَضٌة، ثمَّ التأنيُث حقيقيٌّ

وهو ما بإزائه َذَكٌر ِمَن احليواِن ك�)امرأٍة( و)ناقٍة(، وَغْيُ حقيقّي بخالفِه ك�)ُظْلَمٍة(.

وفعٌل، فإْن َأس��ندَت الِفْعَل إىل احلقيق��ّي َوَجَبْت )التاء( َنْحُو: ج��اَءْت ِهنٌْد، وِهنٌْد 
ج��اَءْت، وإىل ظاهٍر غ��ي حقيقيٍّ جيوُز ]في��ه[ األَمراِن َنْح��ُو: ﴿َفَمْن َجــاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن 

مُس َطَلَعْت. ِه﴾)17(. ويف ُمْضَمِرِه تُب )التاء( َنْحُو: الشَّ َربيِّ

وِمنُْه َمْعِرَفٌة وَنِكَرٌة)18(، فامَلْعِرَفُة: ما دلَّ عىل شٍء َبعينِه، وهَو مخسٌة: امُلْضَمُر ُمْطَلًقا، 
والَعلُم، وامُلْبَهُم َأعني: َأسمَء اإلشاراِت واملوصوالِت، وما َدَخَل عليه حرُف التعريِف، 
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َأو حرُف النِّداِء وامُلضاُف إىل أحِدها إضافًة معنوّيًة، وكلهُّ س��ابٍق منها َأعرُف من الحِقه 
واملضاُف تابٌع ملَِا ُيضاُف إليِه، وَأعرُف امُلْضَمراِت ضمُي امُلتكلِِّم، ُثمَّ امُلخاَطِب. والنَِكرُة 

ما شاَع يف جنسِه، َنْحُو: َرُجٌل وَفرٌس.

وِمنُْه منقوٌص: وهَو ما آخره ياٌء قبَلها كسٌة، َنْحُو: القايِص والداجي، وِمنُْه مقصوٌر 
جى. وهو ما آخره ألٌف َنْحُو: الَعَصا والدهُّ

(، ومَجٌْع ك�)ُمْسِلِمنَي(. وِمنُْه ُمْفرٌد ك�)ُمْسِلم(، وُمثنى ك�)ُمْسِلَمنْيِ

وِمنْ��ُه ُمْعَرٌب: وُهَو ما اخَتلَف آخ��ُرُه باختالِف الَعواِمِل لفًظ��ا أو تقديًرا، ك�)َزْيد( 
و)ُموَسى(.

وِمنُْه َمْبنيٌّ كأس��مِء األَفعاِل، أو ما ُقطَِع عن اإِلضافِة ك��)قبُل( و)بعُد(، وغي ذلك، 
و ِمنْ��ُه امُلْضَمُر وهو مُلتكِلٍم َنْحُو: )َأنا(، وخماط��ب َنْحُو:)َأنَت( وغائب َنْحُو: )هو( وهو 
َب، وبارٌز  مرفوٌع، ومنصوٌب، وجمروٌر، فاملرفوُع: ُمّتِصٌل مس��تكن َنْحُو: الَضمي يف رَضَ
ْبُته،  َب إاّل أنا( واملنصوُب ُمّتِصٌل باِرٌز َنْحُو: رَضَ ٌل َنْحُو: )ما رَضَ ْبُت، وُمنَْفصِّ َنْحُو: رَضَ
اَك َنْعُبُد﴾)19(، واملجروُر ُمّتِصٌل بارٌز ال َغْي، َنْحُو: )يِل( و )ُغاَلِمي(. وُمنَْفِصٌل َنْحُو: ﴿إِيَّ

ْرف[ ٌل ]موانُع ال�سَّ َف�سْ
َة والتَّنِْويَن كم  قد ُيْعَرُف لالس��ِم فرعيٌة ِمْن جهتنِي فُيش��ابُِه هبا الِفْعَل؛ َفُيْمنَع الَكْسَ

ُمنَِع الِفْعُل، وجهُة الفرعّية تسٌع، وهي)20( ]البسيط[:

َع��ْدٌل، َوَوْص��ٌف، وتأني��ٌث، وَمْعرَف��ٌة
تركي��ٌب ��مَّ  ثهُّ  , مَجْ��ٌع  ُث��مَّ  وُعْجَم��ٌة، 

َأل��ٌف قبِله��ا  ِم��ْن  زائ��دٌة  والن��وُن 
تقري��ُب الَق��ْوُل  وه��ذا  فِْع��ٍل،  وَوْزُن 
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َنْح��ُو: )ُعَمر، وَأمْحَ��ر، وَطْلَحة، وَزْينَ��ب، وإِْبَراِهْيم، وَمَس��اِجَد، وَمَصابِْيح، وَمْعِد 
يكِرْب، وِعْمران، وَأمْحَد(.

وأنَت يف الُثالثّي س��اكُن الوَس��ط باخلَياِر َنْحُو: ُنْوح وِهنْ��د)21(، وإْن ُأضيَف َنْحُو: 
ِة، وخواُصُه  م، َنْحُو: مررُت باألمَْحَِد، انجرَّ بالَكْسَ َف باألَلف والالَّ مررُت بُعَمِركم، أو ُعرِّ
��ٌة، وهو كوُنُه مس��تنًدا إليِه ومضاًفا)22(. وَلْفظّيٌة يف أّولِ��ِه )الُم( الَتْعريف وحروُف   معنويَّ

اجْلَّر، أو يف َوَسطِِه ك�)ياء( الَتصغي، وألف التكسِي، َأو يف آخِرِه كاجْلَّر والتَّنِْويِن، و)ياء( 
النِّْسَبة.

والِفْع��ُل ِمنُْه ماٍض َنْحُو: َخَرَج، وهو مبنيٌّ ع��ىل الفتِح، وِمنُْه مضاِرٌع، وهو ما أّوُله 
إح��دى الزواِئِد األَربِع التي هبا ضاَرَع االس��َم فُأْعِرب، وهي: األَل��ُف للمتكلِم َوَحَدُه، 
َنْحُو: أْفَعُل، والنُوُن لُه مع غيِه َنْحُو: َنْفَعُل، والتاُء للُمخاَطِب مطلًقا، والغائبة والغاِئَبنِي، 
م َنْحُو: إنَّ  والياُء للغائِب غيمها، وهو صالٌح للحاِل واالس��تقباِل، وخيلُص للحاِل بالالَّ

زيًدا َلَيْفَعُل، كم خُيِلص لالستقباِل ب�)السني وسوف(.

َب وَيْس��َتْخِرج، مضموٌم يف  وح��رُف املضارع��ِة مفتوٌح يف الثالث��ي َنْحُو: أْن َي��رْضِ
، َنْحُو: ُتكِرُم. َباِعيِّ الرهُّ

و ِمنُْه فِْعُل َأمٍر، َنْحُو: ُقْم وُانُرْ وصيغُتُه للفاعِل امُلخاطب صيغُة امْلُْس��َتْقبل حَتْذف 
َحْرف امُلضاَرعِة إْن حترَك ما بعَدُه، َنْحُو: َدْحِرْج، وإْن ُسكن َفِزْد يف أّولِه يف الُثالثي مهزَة 
وصٍل مضمومًة إْن كاَن ما بعَد الس��اكِن َمْضُموًما، َنْحُو: ُاْنُرُه. ومكس��ورًة فيم عداه، 
زة َمْفتوَحة َمْقطوَعة، َنْح��ُو: َأكِرْم، وُحْكُم آخِرِه  َباِعيِّ مَهْ ْب واِعَل��ْم، ويف الرهُّ َنْح��ُو: ارِْضِ

اجلَْزُم، واألَمُر لغِيِه بالاّلِم، وستعلُمُه إْن شاء اهلل تعاىل.
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ٌل ]املبنّي للمجهول[ َف�سْ

الن للَمْفعوِل؛ َفُيَضمهُّ َأوهُل��م وُيكَسُ ما َقْبَل آخِر امل��ايض، وُيفَتُح يف  ق��د ُيْبن��ى األوَّ
امُلستقبِل.

وِمنُْه الزٌم، وهو الذي َتْسُكُن النَْفُس َبعَد ِذْكِر الفاِعِل َنْحُو: َجَلَس، ومتعدٍّ بخالفِه 
، ك�)باب َعِلْمُت وأعطيُت( َنْحُو: َعِلْمُت  بُت زيًدا، َأو إىل اْثننَْيِ إّم��ا إىل واحٍد، َنْحُو: رَضْ

َزْيًدا فاِضاًل، َأو إىل َثاَلَثة، َنْحُو: َأْعَلْمُت زيًدا عمًرا فاضاًل.

، َوَلْفظّيٌة يف أولِ��ِه، َنْحُو: )َقْد  وخواُص��ُه معنويةٌ ، وه��و كوُنُه مقرًنا بزم��اٍن ُمَع��نّيٍ
ني وسوَف(، ويف آخره كُلحوِق تائي الَضمِي، وتاِء التأنيِث الساكنِة. والسِّ

با َيرضباِن  ومنه��ا أّنُه ال ُيثن��ى و ال جُيَْمُع، َنَع��ْم، َيْلَحُقُه ضمُي امُلثنى واجلَْم��ِع )رَضَ
ُبوا( إىِل آخرها. َبا وارْضِ وارْضِ

احُلرُف: ما جاَء ملَِْعنى يف غِيه. و ِمنُْه عامٌل كحروِف اجلَِّر، واْل�ُمَشبََّهِة، وغُي عامٍل 
دعِ ، وخاصيُتُه امتناِع حلُوِق َخواِص اأْلَْسَمء و اأْلَْفَعاِل  كحروِف اإلجياِب، والتَّنْبِيِه، والرَّ

بِه.

واإلعراب: اختالُف آخِر اْلَكِلَمة باختالِف الَعواِمِل لفًظا وتقديًرا، وأنواُعُه أربعٌة: 
َرْفٌع، وَنْصبٌ ، وَجٌر، وَجْزٌم، فاألوالِن يشُرُك فيهم اأْلَْسَمُء واأْلَْفَعاُل، وختتُص اأْلَْسَمُء 
باجل��رِّ واأْلَْفَعاُل باجلزِم، فإعراُب كّل قبيٍل بثالثِة أنواٍع، فاالس��ُم ُيْعَرُب باحلَركاِت وَقْد 
ُيْع��َرُب باحلُروِف، فاألَوُل ِمنُْه ما ُيع��َرُب باحلركاِت الثالِث أمَجْع، والتَّنِْويِن لفًظا كامُلفرِد 
ِف مع عدِم الِم التَّْعِريِف واإِلَضاَفِة، ك�)زيٍد(  ِف، واجلَْمُع امُلَكّس امْلَُتَرِّ الّصحيِح امْلَُتَرِّ

ُجِل، ورجاِل اهلل. و)رجاٍل(، ومعهم يسقط التَّنِْويِن كالرَّ
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��امِلِ  ا، والتَّنِْويِن كجمِع امْلَُؤنَِّث السَّ ة رفًعا والكِسِة نصًبا وجرًّ وِمنُْه ما ُيْعَرُب بالضمَّ
��ِة َرْفًعا والفتح��ِة َنْصًبا وجًرا ال غ��َي، ك�)غِي  َنْح��ُو: مس��لمٍت، و ِمنُْه م��ا ُيْعَرُب بالَضمَّ

امُلنَْرِف(، َنْحُو: َأمْحَد وإبراهيم.

وِمنْ��ُه ما ُيْع��َرُب بالفتحِة نصًب��ا، والتَّنِْويِن كامَلنُْق��وِص امُلنكر، َنْح��ُو: رأيُت قاضًيا 
وبالفتح��ِة َنْصًبا ال غ��َي، كامَلنُْقوِص امُلَعّرف وامُلضاف، َنْحُو رأي��ُت الَقايِضَ وقاضَيُكم، 
ف،  وبتقدي��ِر الَضّم��ِة والَك��سِة رفًعا وج��ًرا، وظه��وِر التَّنِْوي��ِن يف املنُْقوِص غ��ي امُلَعرَّ
وامُلض��اف، َنْحُو: جاَءين قاٍض، وم��ررُت بقاٍض، وبتقديرمِها فيه، وس��قوط التَّنِْويِن يف 

امْلَُعّرف وامُلضاف َنْحُو: جاَءين الَقايِض، وقاِضيكم، ومررُت بِاْلَقايِض وقاِضيكم.

و ِمنْ��ُه ما ُيعَرُب بتقدي��ِر اجلميِع كامُلضاِف إىل ياِء امُلتكلِم َنْح��ُو: ُغاَلِمي، وامَلْقُصور 
ْفِظ ُمَثنّى  ُجَلنْيِ عىل الَقْوِل بَأّنه مفرُد اللَّ َنْحُو: عَصا، وِكال مضاًفا إىل ُمْظَهٍر، َنْحُو: ِكال الرَّ

امَلْعنَى خالًفا للكوفيِّني)23(.

يف األَوِل والّثايِن ما ُيْعَرُب باحلُروِف، وهو يف ثالثِة َمَواِضع:

ُل: األَس��مُء الس��تَّة، وهّي: )َأبوُه، َوَأُخوُه، ومَحُوها، وَهنُوه، وُف��وُه، َوُذو َماٍل(  األَوَّ
بال��واِو َرْفًع��ا، واألَلِف َنْصًبا والي��اِء جًرا، برشوٍط ثالث��ٍة: األّوُل، أْن تكوَن مضافًة، فلو 
اْنَقَطَعْت َعْن اإلضافِة ُأْعِرَبْت باحل��ركاِت لفًظا، َنْحُو: جاَءين َأٌخ، ورَأيُت َأًخا، وَمَرْرُت 
ب��َأٍخ، الّث��ايِن: أْن تكوَن اإلضافُة إىل غ��ِي املتكلِم، فلو ُأضيفت إليه��ا ُأعربْت باحلركاِت 
رًة،  تقدي��ًرا، تقول: جاَءين َأخي، ورأيُت َأخي، وم��ررُت بَأخي. الّثالِث: أاّل تكوَن مصغَّ
فلو كانْت كذلك ُأعربْت باحلَركاِت لفًظا، نقوُل: جاَءين ُأخيهَُّك، ورأيُت ُأخيََّك، ومررُت 

بُأخيَِّك.

فِع باأللِف َنْحُو: جاَءين امُلس��لمِن  الّثــايِن: امُلثن��ى و)ِكال( مضاًفا إىل ُمْضَمٍر، ففي الرَّ
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ِكالمه��ا، ويف النَّصِب واجل��ّر بالياِء َنْح��ُو: رأيُت امُلْس��ِلَمنْيِ ِكَلْيِهم، ومررُت بامُلْس��ِلَمنْيِ 
ِكَلْيِهم، َوَتْسُقُط النوُن بِاإِلَضاَفِة، َو)اْثنَاِن( َكامُلَثنَى.

فِع َباَلْواو، َنْحُو:  وَن َوَأَخَواهُتَا َوُأُوُلو، َفِفي الرَّ ��امِلُ، َوِعرْشُ ُر السَّ الثَّالُِث: اجلَْمُع امُلَذكَّ
وَن ُأوُلو الَبْأِس، َويِف النَّْصِب َواجلَرهُّ بِالَياِء، َنْحُو: َرَأْيُت امُلْسِلِمنَي  َجاَءيِن امُلْس��ِلُموَن الِعرْشُ
ي��َن َأويِل الَبْأِس، َوالَف��ْرُق َبنْيَ اجلَْمِع  ي��َن ُأويل الَب��ْأِس، َوَمَرْرُت بِامُلْس��ِلِمنَي الِعرْشِ الِعرْشِ
َوامُلَثنَ��ى يِف َحاَلَت��ي النَّْصِب َواجلَرِّ َكْسُ َما َقْبَل الَياِء يِف اجلَْم��ِع، َوَفْتُحُه يِف امُلَثنَى، َوَعْكُس 

َذلَِك يف النُوِن، وَيْسُقُط الفرُق الّثايِن بسقوط ِالنوِن يف اإلضافِة.

والِفْع��ُل الصحيُح املنقطُع عنُه ُنونا التأكيِد ون��وُن اجلَْمِع امُلؤنِث ُيْعَرُب َرْفًعا وَنْصًبا 
بالضّم��ِة والفتح��ِة لفًظا َنْحُو: يرضُب ولْن ي��رضَب وجزُمُه بالس��كوِن َنْحُو: ملْ يرضْب 
فِع تقديًرا والَفْتَحة يف  ة يف الرَّ واملعتُل بالواِو، َنْحُو:)يغُزو( أو بالياء مثل: )يرمي( بالضمَّ
النَّصِب لفًظا، وباحلَْذِف يف اجلَْزِم َنْحُو: مَلْ يغُز، ومَلْ يرِم، واملعتل باأللِف َنْحُو: )خيش��ى( 

فع والنَّصب وباحلَْذِف يف اجلزِم. بالضّمِة والفتحِة تقديًرا يف الرَّ

ل ]الأَفعال اخلم�سُة[ َف�سْ

ق��د يتصُل بِه ]أي الفعل[ ضمٌي بارٌز مرفوٌع للتثني��ِة، َنْحُو: )َتْفعالِن وَيْفعالِن( َأو 
فع باثباِت النوِن،  اجلَْمِع مثل: )َتْفَعُلوَن وَيْفَعُلوَن(، َأو امُلخاَطبِة مثل: )َتْفَعِلنَي(، ففي الرَّ

ويف النَّْصِب واجلَْزِم بحذفِها.

تنبيه: َقْد عِلَم ِمْن هذا االستقراِء أنَّ أنواَع اإلعراب أربعٌة:

ُة، واألَلُف، والواُو، والنوُن. - للرفِع أربُع عالماٍت: الضمَّ

ُة، وَحْذُف النوِن. ِب مخُس عالماٍت: الفتحُة، واأللُف، والياُء، والَكْسَ -وللنصَّ



118

الر�سالة الغرويَّة يف علم العربيَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

- وللخفِض ثالُث عالماٍت: الكسُة، والفتحُة، والياُء.

- وللجزِم ثالُث عالماٍت: السكوُن، وَحْذُف َحْرِف الِعلَِّة، وحذُف النوِن، فحينئٍذ 
َأقسام امُلْعَرِب َأيًضا َأربعٌة:

، ومفع��وُل ما مَلْ ُيَس��مَّ فاِعُلُه،  مرفوعــاٌت، وه��ي ثمنيٌة: الفاِع��ُل، وامْلُْبَت��َدُأ، َواخْلرََبُ
نِْس،  )إنَّ وَأَخواهِتا(، واسُم )ما و ال( امُلَشبََّهتني ب�)َلْيَس(، وخرُب )اَل( التي لِنَْفِي اجْلِ وَخرَبُ

والِفْعُل امُلضاِرُع يف َوْجٍه.

: اْل�َمْفُعوُل اْل�ُمْطَلُق، َواْل�َمْفُعوُل بِِه، وفِْيِه، وَلُه، وَمَعُه،  ومنصوباٌت، وهي ثالثَة َعرَشَ
 َوالتَِّمييُز، َواحْلَاُل، َواْل�ُمْسَتْثنَى َعىل وجٍه، َواْسُم إِنَّ َوَأْخَواهِتَا، َوَخرْبُ َكاَن َوَأْخَواهِتَا، َوَخرْبُ 
نِْس، والِفْعُل ]املضارع[ يف وجٍه. )ما وال( امُلَشبََّهتني ب�)َلْيَس(، َواْسُم )اَل( التي لِنَْفِي اجْلِ

وجمروراٌت، وهي قسمن: كلهُّ اس��ٍم ُأضيَف إليِه اْسٌم، ومعموُل حروِف اجلّر وشذَّ 
امُلجاورة.وجمزوم��اٌت وه��ي ثالث��ٌة: الرشطُ واجل��زاُء، وما َدَخ��َل علي��ِه )مَلْ( وأخواهتا. 

وسُيعِلم البحُث عىل تفاصيل هذِه اجلَُمل إْن شاَء اهللُ َتَعاىل.

ا معنوٌي وَيْعَمُل يف االس��ِم والِفْعِل،  ُة امَلعنى امُلقتيض لإلعراِب، وهو إمَّ العاِمُل: علَّ
، ويعمُل يف األسمِء  ًة، أو سمعيٌّ ، ويعمُل يف األسمِء خاصَّ ، واللفظيهُّ إّما قيايسٌّ أو لفظيٌّ

واألفعاِل، فالُفصول ثالثٌة:

ُل، يف العامِل املعنوّي، وهو قسامن خالًفا لألخفِش)24(: ]الفصل[ األَوَّ

ُل: االبت��داُء وهو عام��ٌل يف املبتدأ، واخلرب مًعا، عىل األَش��هِر)25(، فيتفعاِن بِه،  األوَّ
ًة مثل: ﴿َوَلَعْبــٌد ُمْؤِمٌن﴾)26(، وحقهُّ  وح��قهُّ املبت��دأ التعريُف، إالَّ أْن تكوَن نك��رًة خمصصَّ
ٌد نبيهُّنا(، وقد يكوُن اخلرُب مجلًة  نا وحممَّ اخلَ��رِب التنكُي، وقْد يكوناِن معرفت��نِي َنْحُو: )اهللُ ربهُّ
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اس��ميًَّة َنْحُو: )زيٌد َأبوُه قاِئٌم(، وفعلّيٌة َنْحُو: )زيٌد ذهَب َأبوُه( فَيِجُب العاِئُد، وقد يتعّدد 
اخلرََبُ َنْحُو: )زيٌد عاملٌ عاقٌل(.

فِع يف الِفْعل املضارِع وهَو صالحيَُّة ُوقوِعِه َمْوقَع االسِم، فإنََّك كم  الّثايِن: عامُل الرَّ
تقوُل: زيٌد ضارٌب، تقوُل زيٌد َيرْضُب، وتقوُل: رأيُت رجاًل ضارًبا، وإْن شئَت يرضُب، 

ُب. ومررُت برجٍل ضارٍب، وإْن ِشْئَت َيرْضِ

الفصُل الّثايِن: يف العوامل القياسية، وهي َسْبعٌة:

منه��ا الِفْعــُل ُمطلًقا: وهو باعتب��اِر احلََدِث الذي َي��ُدلهُّ عليه بمدت��ه)27( ]و[ يقتيض 
ي، ومكاًن��ا وزماًنا، ومها الظرفان)28(،  فاع��اًل، ومفعواًل مطلًقا، ومفع��واًل بِِه يف اْل�ُمَتَعدِّ
وغاي��ًة وه��و اْل�َمْفُعول َلُه، وق��ْد ُيْقَصُد مصاحبَة معمولِ��ِه، فيجيء اْل�َمْفُع��ول مَعُه)29(، 
 وَق��ْد ُيراُد َأحَد حمتمالتِ��ِه، َفيقتيض متييًزا، أو قْد يطلُب هيئَة الفاع��ِل أو اْل�َمْفُعول فُيؤتى 

باحلاِل.

الفاِعُل: وهو كلهُّ اسٍم َذَكْرته بعد فِْعٍل أو شبِهِه وَأْسنَْدَت ذلَك الِفْعَل أو شبِهِه إليِه، 
َب زيٌد. وهو ظاهٌر، َنْحُو: رَضَ

ْبُت. َب)30(، وُمْضَمٌر)31( باِرٌز، َنْحُو: رَضَ وُمْضَمٌر مستكٌن، نحو الَضمي يف رَضَ

َفْصٌل ]أغراض حذف الفاعل[:

��َذُف الفاِعُل؛ لتعظيِمِه، أو لتحقِيِه، أو للعلِم ب��ِه، أو اجلَْهِل، أو غِي ذلك،  وَق��ْد حُيْ
فيبق��ى الِفْع��ُل بغِي فاعٍل، فُأس��نَِد إىل امْلَْفُعول وُأعط��ي إِْعَراب الفاِع��ِل وزاَل االْلتَِباُس 

بَِتْغِيِي ِصيَغِة الِفْعِل.

اْلـَمْفُعوُل امُلطلُق: ما ُيْش��َتقهُّ ِمنُْه الِفْعَل، فإْن أخَذ عاماًل ُعبِّ��ر)32( َعنُْه بامَلْصَدِر، وُعدَّ 
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يف الَعواِمِل اْلِقَياِس��يَِّة، وإْن َأَخَذ َمْعُمواًل لِِفْعِلِه، ُعبِّ���ر)33( عنُه باْل�َمْفُعوِل اْل�ُمطلِق، وُعدَّ 
ِم��ْن مُجْلِة امَلفاِعي��ِل، َولُه َمَعاٍن ثالثٌة: تأكيُد الِفْعِل َنْحُو: َجَلس��ُت ُجلوًس��ا، وبياُن النَْوِع 

 

َنْحُو: َجَلْس��ُت ُجُلوًس��ا َطوياًل، وع��ُدُد مراِت الِفْعل َنْحُو: َجَلْس��ُت َجلس��تنِي وثالَث 
َجَلساٍت.

اْلـَمْفُعــوُل بِه: وه��و قد يقُع عليِه فِْعُل الفاِعِل كاألْفَعاِل املحسوس��ِة امُلوجبِة، َنْحُو: 
رضبُت زيًدا، وَقْد يتعلُق بِه فِْعُل الفاِعِل كأْفَعاِل الُقلوِب َنْحُو: َعِلْمُت زيًدا ُمنَْطِلًقا، وقد 
ي والاّلزِم،  ْب زيٌد َعْمًرا وبِه يقُع الَفْرُق بنَي امُلتعدِّ ُيْسَلُب َعنُْه فِْعُل الفاِعِل، َنْحُو: مَلْ َيرْضِ
ي بحرِف اجلرِّ  وَقْد َينَْتِص��ُب لفظًيا وهو مفعوُل الِفْعل املتعدّي بنفِس��ِه، وتقديًرا كامُلتعدِّ

َنْحُو: َمَرْرُت بزيٍد، فاجلاُر واملجروُر يف حمّل النَّصِب.

اْلـَمْفُعــول فيــه: هو ما َوَقَع فيِه فعُل الفاِعِل، وُهَو الظَّْرف��اِن ونعني بالظَّْرِف ما ُقّدَر 
ًة َتُصحهُّ وقوُعها ُظروًفا، وكذا امُلْبَهُم مْن أس��مِء  فيِه )يف(. وأس��مُء الزماِن ُمْبَهَم��ًة وخُمَْتصَّ
ُت أماَمك، وَفْرَسًخا دوَن الُكوَفِة،  ُت حينًا ويوًما، ويوَم اجْلُُمَعة، و رِسْ امَلكاِن، َنْحُو: رِسْ
وَجَلْس��ُت امَلْسِجَد، فإْن َخاَل َعْن تقديِر )يف( كاَن كسائِر األسمِء يف كونِِه مبتدًأ، وفاِعاًل، 
ُقــوا َيْوًما﴾)34(، وَمْفُع��واًل، وغ��ي ذلك َنْحُو: ي��وُم اجْلُُمَعِة ُمبارٌك، ودخَل الش��هُر ﴿َواتَّ

 
اِم اهللِ﴾)35(. ْرُهْم بَِأيَّ ﴿َوَذكيِّ

ُط تقديُر  اْلـَمْفُعول َلُه: هو علُة إيقاِع الِفْعِل؛ وهلذا َوَقَع يف َجواِب مِلَ َفَعْلَت، وُيْش��َرَ
ال��اّلِم، وأْن يكوَن َمْصدًرا ِمْن غِي لفظِ عاِمِلِه)36(، وِمْن َثمَّ كاَن: )ُزرُتَك َطَمًعا( َمْفُعواًل 

اُج)37( ]الرجز[: لُه، دون )ُزرُتَك زيارًة(، وتكون َمْعِرَفًة وَنِكَرًة، وقاَل الَعجَّ

خَمَ����اَف����ًة َوَزَع��������َل اْل�������َم���ْح���ُب���وِرَي�����ْرَك�����ُب ُك�����لَّ َع����اِق����ر مُجْ����ُه����وِر
ِل اهلُ���ُب���وِر ������وهُّ َواهْلَ��������ْوَل ِم����ْن هَتَ
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اْلـَمْفُعــوُل َمَعُه: ُهَو امُلصاِحُب لِ�َمْعُموِل فِْعٍل أو َمْعناُه َبْعَد الواو بَِمْعنى )َمَع( َنْحُو: 
ُد و الطَّْيَلسان(، وَنْحُو: )ماَلَك وَزْيًدا(، و)ما شأُنَك وَعْمًرا(،  )ُقْمُت وزيًدا(، و)جاَء الرَبْ

وناِصُب���ُه الِفْع��ُل امَلْذُكور بتعديِة ال��واو بِفْعٍل مق��ّدٍر خالًفا للّزّج��اج ]ت311ه�[)38(،  
والباُب سمٌع ِعنَْد األَْخَفِش ]ت215ه�[، قياٌس ِعنَْد َبْعِضِهم)39(.

التَّْميِيُز: ُيفيُد النَّص عىل َأحِد حمتمالِت اجلُْمَلِة أو االْسم التَّام لرفِع اإلهباِم، فاألوُل: 
ْأُس َشْيًبا﴾)41(، والّثايِن:  ْت َكلَِمًة﴾)40(، و)طاَب زيٌد نفًسا(، و﴿َواْشَتَعَل الرَّ َنْحُو: ﴿َكرُبَ
ما يتّم بالتَّنِْويِن أو نوِن التثنيِة َأو اجلَْمِع أو اإلضافِة، َنْحُو: )َرْطٌل َزْيًتا(، و)َمنَواِن َسْمنًا(، 
َرة وَنَصَبه ملَِش��اهَبِة امْلَْفُعول  ا(، )عىل الّتمرِة مْثُلها ُزْبًدا(، و)ِمْن( هنا ُمَقدَّ وَن ِدْرمَهً و)ِعرْشُ

يف كونِِه َفْضَلًة.

احلــاُل: َبياُن َهْيَئِة الفاِع��ِل َأو اْل�َمْفُعول بِه، َأْو ]غي[مها)42( مّتفقنِي وخُمَْتلفنِي، َنْحُو: 
ْبُت زيًدا راكًبا(، و)َلِقْيُته َراِكَبنْيِ ُمصعًدا وُمنْحِدًرا(، وال ُبدَّ من امُلخالفِة َبْينَها وبنَي  )رَضَ
ُه  صاحبِه��ا بالتعري��ِف والَتنْكِي؛ لَِئالَّ ُيْش��َتبه بالّصفِة، واختصَّ صاحُبه��ا بالتَّْعِريف؛ ألَنَّ
َمْت،  ا َخرَبٌ ع��ن هيئِة ذي احلاِل، فجاَءْت َعْن َنِكرٍة ُقدِّ خم��رٌب َعنُْه واخَتصْت بالّتنكي؛ ألهنَّ

َنْحُو)43( ]الوافر[:

قدي��ٌم َطَل��ٌل  ُموِحش��ًا  َة  لَِع��زَّ
ُمْس��َتِديِم[ َأْس��َحَم  ُكلهُّ  ]َعف��اُه 

ومنه��ا امَلْصَدُر: وهو اس��ُم احلَدِث الذي َأنبَأ َعنْ��ُه الِفْعُل، ويعمُل َعَم��َل فِْعِلِه بغِي 
ُب زيٍد عمًرا، فإْن ُأضيفت إىِل َأحِدمه��ا بطَل َعَمُله، تقوُل:  ٍط، تق��وُل: َأعجبن��ي رَضْ رَشْ
ُد، وُيفاِرُق الِفْعَل يف  ِب الّلِص اجل��الَّ َعِجْب��ُت ِم��ْن رضِب زيٍد َعْمًرا، و َعِجْب��ُت ِمْن رَضْ
ِم معمولِه َعَليِه وعدِم  كونِ��ِه أصاًل ل��ُه، وداالًّ عىل احلََدِث يف َزماٍن جَمْهوٍل، ويف عدِم تق��دهُّ
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ٍب َزْيًدا(، وِمنُْه َقْوُلُه  اإلضمِر في��ِه، ويف جواِز حذِف)44( فاعِلِه، َنْحُو: )َعِجْبُت م��ْن رَضْ
تع��اىل: ﴿َأْو إِْطَعــاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْســَغَبٍة َيتِيًمـــــا﴾)45(، فيجوُز ح��ذف اْل�َمْفُعول، َنْحُو: 
)عجبُت من رضٍب زيٌد(؛ ألنَّه َأوىل، وَقْوُلُه َتعاىَل: ﴿َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبوَن﴾)46( 
بضمِّ العني ِمْن )ُغلَبْت( وفتح الياء ِمْن )س��َيغلُبون( من باِب إضافتِِه اىل اْل�َمْفُعول، ولو 

ا)47(. عكَست كاَن ِمْن باِب إضافتِِه إىل الفاِعِل، وُقرئ بِه شاذًّ

ومنها اسُم الفاعِل: وَيْعَمُل َعَمَل فِْعِلِه مطلًقا إذا دخلِت األلُف والاّلُم، إْن)48( كاَن 
بَِمْعنى احلاِل واالس��تقباِل للُمش��اهَبِة َلفًظا ومعنًى؛ وألنَّ االس��َم أفاَد امُلضاِرَع اإلعراَب 
ُه يِف األَْص��ِل بِِخاَلٍف امَلايِض،  ِذي اْس��َتَحقَّ ال��ذي َل��ُه باألَصالِة، َفاْس��َتْقىَض ِمنُْه الَعَمل الَّ

َسِة َأْشَياء: وُيْشَرُط َتْقِوَيتُه بِاِْعتَِمِدِه َعىَل َخْ

ُمْبَت��َدٌأ، َأْو َمْوُص��وٌف، َأْو ُذو حاٍل، أو َحْرُف اس��تفهاٍم أو َحْرُف َنف��ي، َنْحُو: )زيٌد 
ٌد راكًبا فرًسا(، و)أقائٌم أبوَك؟(،  ضارٌب عمًرا(، و)هذا رجٌل كاتٌب غالُمُه(، و)جاَء حممَّ
و)ما ذاهٌب أخوَك(، َوِتُب اإِلَضاَفُة إَِذا َكاَن لِلَميِض، َنْحُو: )زيٌد ضارُب َعْمٍرو أمس(، 

َواَل َفْرَق َبنْيَ امُلْفَرِد َوامُلَثنَى َوامَلْجُموِع فِيَم َذَكِرَنا.

ومنها اسُم اْلـَمْفُعول: وَيْعَمُل َعَمَل الِفْعل املجهوِل َنْحُو: )مررُت برجٍل مرضوٍب 
ُب غالُم��ُه(، وِمنُْه ﴿َذلَِك َيْوٌم جَمُْموٌع َلــُه النَّاُس﴾)49(، َوَأْمُرُه  غالُم��ُه(، كم تقول: )ُيرْضَ

َكَأْمِر اْسِم الَفاِعِل يِف مَجِيِع َما َذَكْرَنا.

ِزَمِة َعىَل َأْوَزاٍن خُمَْتِلَفٍة بَِحَس��ِب  َفُة امُلَشــبََّهُة: َوِهَي َتِيُء ِمْن األَْفَعاِل الالَّ َوِمنَْه��ا الصيِّ
الس��مِع َنْحُو: َصْعب، َوَشِديد، َوَحَسن، َوُش��َجاع، َوَجَبان، َوِمن األَْلَواِن َوالُعُيوِب)50( 
واحلُيّل َعىَل )َأْفَعل( ِقَياًس��ا َوَمْعنَاَها َثابِت لَِصاِحبَِها، َفاَل ُيشَرُط َمْعنَى احلَاِل َوااِلْستِْقَباِل 
َمُع، َوَعَمُلَها  ُر َوُتَؤّنُث َوُتَثنّى َوُتَ َا ُتذكَّ َوَتْعَمُل َعَمَل فِْعِلَها؛ لِِش��ْبِهَها باْس��م الَفاِعِل يِف َأهنَّ
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َرْف��ٌع َعىَل الَفاِعِليَِّة، َنْحُو: )زيٌد كريٌم آباؤه(، وَنْصٌب عىل الَتش��بيِه باْل�َمْفُعوِل يف امَلْعرفِة، 
َنْحُو: )زيٌد حس��ٌن وَجُه��ُه(، وعىل التَّْمِيي��ز يف النَِكَرِة، َنْحُو: )زيٌد حس��ٌن وجًها(، وجرٌّ 

بإضافتِها إىِل َمْعُموهِلا، َنْحُو: )زيٌد حسُن الوجِه(.

ومنها كلُّ اســٍم َأضفَتُه إىل اسٍم آخر: فإنَّ امُلضاَف جاٌر وامُلضاَف إليه جمروٌر بتقدير 
ٍة(، وُحكِم اإلضافِة س��قوُط  )ال��اّلم( َأو)ِم��ْن( غالًبا، َنْحُو )غ��الُم زيٍد(، و)خات��ُم فضَّ
التَّنِْويِن يف امُلْفرِد والنوِن يف امُلثنى وامَلجموع، ثمَّ املضاف إْن كاَن صفًة مضافًة إىِل معموهلا 
ا ]تفيد[)51( يف املضاف معنً��ى، وهو التعريف إْن كاَن املضاُف  فه��ي إضافٌة معنوّية؛ ألهنَّ

إليِه َمْعِرَفًة، َنْحُو:)داُر زيٍد(، َأو الَتخصيص إِْن كاَن نكرًة، َنْحُو: )داُر رجٍل(.

وإْن كاَن صف��ًة مضاف��ًة إىِل معموهِل��ا فه��ي إضاَف��ٌة لفظّي��ٌة؛ ألَنَّ فائدهت��ا يف اللَّفظ 
ًة، وهو س��قوُط التَّنِْويِن َأو النون، َنْحُو: )زيٌد حسُن الوجِه(، وضارُب)52( عمٍرو،   خاصَّ

ــالِة﴾)53(، وَأّما امَلْعنَى، َفهو َكم كاَن قبله��ا، وهلذا جاَز: )جاَءين رجٌل  و﴿اْلـُمِقيِمــي الصَّ
ِريُد امُلَضاِف  حس��ُن الوجِه(، واْمَتنََع: )جاَءين زيٌد حسُن الوجِه(، وُيش��َرُط يِف األُوىَل َتْ

ِمن التَّْعِريِف ُدوَن الّثانِية.

، َنْحُو: )ما يف الّس��مِء َقْدُر راحٍة َس��حاًبا(، و)ِمْلُؤُه َعَساًل(، وَقْد  ومنها االســُم التامُّ
ْفُتُه يف )باِب التَّْمِييز(. َعرَّ

الَفْصُل الّثالِث، يِف الَعَواِمِل السامعّية: َوِهَي َأْساَمٌء، َوَأْفَعاٌل، َوُحُروٌف:

ُل: األَْســاَمُء، َفِمنَْها َم��ا َيْعَمُل يِف األَْس��َمِء، َوِمنَْها َما َيْعَم��ُل يِف األَْفَعاِل،  ـْوُع األَوَّ النَـّ
ُل ِقْسَمِن: َفاألَوَّ

َها َمْبنِيٌَّة؛ لُِوُقوِعَها َمْوِقع الِفْعِل َوِمنَْها اَلِزٌم، َنْحُو: )صه(  ُل: َأْسَمُء األَْفَعاِل َوُكلهُّ األَوَّ
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َا  ��ُر، َوِمنَْها ُمَتَعدٍّ بَِمْعنى َأهنَّ بَِمْعنى اْس��ُكْت، و)َمْه( بَِمْعنى ُاْكُفْف، َو)أٍف( بَِمْعنى َأَتَضجَّ
َتْعَمُل يِف ُمْظَهٍر َنْصًبا، َأْو َرْفًعا.

ُل َنْحُو: )ُرويَد َزْيًدا وُرويَدك َزْيًدا( ، َأي: َأْمهلُه ، َو َبْلَه َزْيًدا، َأي: َدْعُه، َو)َها(  َفاألَوَّ
ًثا َأْو ُمْفَرًدا َأْو  ًرا َأْو ُمَؤنَّ ِف املَأمور ُمَذكَّ َفٌة بَِتَرهُّ َزٌة َمْفُتوَحٌة ُمَتَرِّ بَِمْعنى ُخْذُه، َوتْلِحُقَها مَهْ
َمْثنَى َأْو جَمُْموًعا، َتُقوُل: َهاَء هاءما وهاءم ومهاِء َهاَء َو َما َهاَء، َويْلَحُق هِبَا َكاُف اخِلَطاِب، 
َمُع  ، َوَقْد جُيْ َف اهلَْم��َزِة، َنْحُو: هاَك، هاُك��م، هاُكم، هاِك، هاكم، َهاك��نَّ ُف َتَرهُّ َوَيَت��َرَّ
ًة، َنْحُو: )هاَك( إىَِل آِخِرِه، و)َحيََّهَل( الَثريَد َأْي: آتِيُه، َوِهَي  َبْينَُهَم، َفُترُف الَكاُف َخاصَّ
اُع َوالتَّْعِجيُل، َوُنُقول )حيَّاًل(  ( َو)َهَل( بفتح اهلاِء والاّلم، َوَمْعنَاَها اإِلرْسَ مركبٌَّة ِمْن )َحيَّ
بالتَّنِْوي��ِن، و)حيَّال( بُِدونُِه، َو)َهاِت( بَِمْعن��ى أعطينه قال تعاىل: ﴿َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم﴾)54(، 

 

و)َهلهُّمَّ زيًدا(، أي قّرْبُه وأحرضه، وبنو متيم يرفوهنا برِف األَفعاِل بحس��ِب املَأموِر، 
واحلجازي��ون عىل لفٍظ واحٍد)55(، وه��و األَفصُح، قاَل َتعاىل: ﴿َهُلمَّ ُشــَهَداَءُكُم﴾)56(، 
َم إلينا(، و)دونَك  فاللَّف��ُظ مفرٌد واخلطاب جلمَعٍة، وتيء الزمة بمعنى َأقبل، َنْحُو: )هلهُّ

زيًدا( أي: ُخْذُه، و)عليَك َعْمًرا( أي: َألزمه، و)عندك َبكًرا( أي: َأمسكه.

ها، و)ش��تَّان  والّثاين َنْحُو: )َهْيهاَت ذاَك( أي: بعد، وجيوُز فتح التاِء وكُسها وضمهُّ
عان األمر( أي:  قا وتباَينَا يف الصفاِت احلمي��دِة والذميمِة، و)رَسْ زي��ٌد وَعْمٌرو( أي: اْفَرَ
رسع و)وش��كان( َأي: َوَشَك، ومعناُه رسع، وفتح َأوهلا َأفصح من الضمِّ والكِس، ويف 
عاَن ذا إِهالًة وَوْش��كان ذا خروًجا()57(، ف���)ذا(: فاعٌل فيهم ونصَب ما َبْعده  امَلَث��ِل: )رَسْ

عىل التَّْمِييِز َأو احلاِل.

َبْت مع  القســم الّثايِن: أس��مٌء أربعٌة َتنِْصَب نكرًة عىل التَّْمِييز، األَّول: َعرَشُة، إذا ُركِّ
ا(، واعَلْم أنَّ اْس��َمَء الَعَدِد ُمْبَهَمٌة؛ ألّنَك َلْو ُقلَت:  َأَحٍد إىل تِْس��َعٍة َنْحُو: )َأَحَد َعرَشَ ِدْرمَهً
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عن��دي مَخَْس��ٌة، أو َثالَثٌة َمثاًل مَلْ ُيعَل��م َمْقُصوُدك فحينئٍذ الُبدَّ من مُمَّي��ٍز لتتم الفائدُة، وُهَو 
ة جمموٌع خمفوٌض، َنْح��ُو: َثالَثُة رجاٍل،  خَمف��وٌض، وَمنُْص��وٌب، فُمَمّيُز الَثالَث��ة إىل الَعرْشَ
مخس��ُة أث��واٍب، ومُمَّيز َأَحَد َعرَشَ إىل تِْس��َعَة وتِْس��عني ُمْف��رٌد َمنُْصوٌب، ومُمَّي��ز ِمئة وَأْلف 
وتثنيته��م، ومَجُْع املئ��ة مفرٌد خمفوٌض، وتلحق عالمة التأني��ث يف الثالثة إىل العرشة دون 

اٍم﴾)58(، وواحٌد واثنان عىل القياس. املؤنث، َنْحُو: ﴿َسْبَع َلَياٍل َوَثاَمنَِيَة َأيَّ

الّثايِن والّثالِث: َكْم وَكَذا، ومها كنايتاِن عن عدٍد مبهٍم، فوجوب)59( املّميز آكد، أّما 
)َك��ْم( فإْن كاَنْت اس��تفهامّية فُمَمّيزها منصوٌب مفرٌد ال غ��َي، َنْحُو: )كم رجاًل عندك؟ 
وكم غالًما؟(، وإْن كانت خربّية َأضفتها إىل مُمَّيزها ُمْفرًدا أو ُمثنى أو جَمُْموًعا، َنْحُو: )كم 
رج��ٍل رضبُت(، و)كم ُغاَلمني ملكُت(، و)كم رج��اٍل لقيُت(، إاّل أْن ُيْفَصل َبينَها َوَبني 
مُمَّيزه��ا فُتنَص��ب، تقوُل: )َكْم يف الداِر رجاًل(، وجيوز ح��ذُف امُلَمّيز، َنْحُو: )كم مالك(، 

أي: )َكْم درمًها(، و)َكْم رسُت(، أي: )َكْم فرسٍخ(.

��ا )َكَذا( فهي ُمَرَكَبٌة ِمْن كاِف التش��بيه واس��م اإلش��ارِة، وهي عب��ارٌة عن عدٍد  وأمَّ
ا. جمهوٍل ُيمّيُز بنكرٍة منصوبٍة ُتبنُي جنَسُه ال مقداَرُه، َنْحُو:عندي َكَذا َكَذا ِدْرمَهً

��ة أكثر، َنْحُو: )كأّيْن غالٍم  ا بَِمْعنى اخلربيَّ ابــُع: )كأّيْن( وهو بَِمْعنى )َكْم( إاّل أهنَّ الرَّ
ملكُت(، وبَِمْعنى ااِلْس��تِْفَهام أقل َنْحُو: )بكأين درمًها اش��ريُته؟(، وأكثر اس��تعمهلا مع 

ْن ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكنَاَه﴾)60(. )ِمْن( وعكسها )كم(، قال تعاىل: ﴿َفَكَأييِّ

األس��مُء العاِملُة يف األفعاِل تس��عٌة: )َمْن َوَما وأّنى ومت��ى وأيَّ وأين ومهم وحيث 
ِل س��بًبا ملضموِن  ُ مضموَن األوَّ م��ا وإذا ما(، فهذِه األس��مُء تدخ��ُل عىل فِْعلنِي، وُتص��يِّ
الّث��ايِن، وإْن مَلْ َيُكْن كذلَك يف نفِس األمِر وُيس��ميان رشًطا وج��زاًء، وجُيزُم املضارُع عىل 
معن��ى )إْن( َنْح��ُو: )َم��ْن ُيكرْمني أكرْمه(، ويمتن��ُع اتِّصال )ما( بالثالث��ة األُول، وجيوز 

 



126

الر�سالة الغرويَّة يف علم العربيَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْساَمُء اْلـُحْسنَى﴾)61(، ﴿َأْينَاَم َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم  بالثالثة الوسط، َنْحُو ﴿َأيًّ
اْلـَمْوُت﴾)62(، وقال الشاعر)63( ]الوافر[:

َتْرُج��ُف َفرَدْي��ِن  َنْلَتق��ي  َم��ا  َمَت��ى 
وُتْس��تَطارا أْليتي��َك  َروانِ��ُف 

وجيُب يف الثالثِة األَخيِة.

النوع الّثايِن: األَفعاُل، وأكثُر َعَمِلها يف اجلَُمِل.

 ، األَفعــاُل الناِقَصُة)64(: وه��ي )َكاَن، وَص��اَر، وَأْصَبَح، وَأْمَس��ى، وَأْضَحى، وَظلَّ
وَب��اَت، وآَض، وَعاَد، وَغَدا، وَراَح، وَما َزاَل، وَما َب��ِرَح، وَما َفتِئ، وَما َأْنَفّك، وَما َداَم، 
، ونقصاهنا؛ ألنَّ سائَر األَفعاِل حتصُل فاِئَدة الكالِم َمَعها بذكِر  َف منهنَّ وَلْيَس( وما ترَّ

الفاعِل، وجييء املنصوب لكمِل الفائدِة وهنا لتحصيِلها.

ا مس��ندٌة إِليِه يف اللَّفِظ،  وه��ذه األَفعاُل تدخُل ع��ىل املبتدأ واخلرِب فرفُع املبتدَأ؛ ألهنَّ
وتنصُب اخلرَب؛ لوقوِعِه َبْعَد املرفوِع، فأش��به امْلَْفُعول، وُيسمى املرفوُع اسُمها واملنصوُب 

خرُبها، ف�)كاَن( َقْد تكوُن ناِقَصًة، َنْحُو: ﴿ َكاَن اهللُ َسِميًعا َعلِياًم﴾)65(، وكاَن زيٌد قائًم.

ٍة﴾)67(، وقال الشاعر)68( ]الوافر[: وتامًة بمعنى ثبت)66(، َنْحُو: ﴿َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَ

َفَأْدفُِئ��وين ��َتاُء  الشِّ َكاَن  إَِذا 
��َتاُء[ الشِّ َيِْدُم��ُه  ��ْيَخ  الشَّ ]َف��إِنَّ 

وبمعنى)صاَر(، َنْحُو َقْولِه)69( ]الطويل[:

َ��ا َكَأهنَّ َواْل�َمط��ّي  َقْف��ٍر  ]بَِتْيَه��اَء 
قطا احلَ��ْزِن[ َقْد َكاَنْت فَِراًخ��ا ُبُيْوُضَها
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وقد يكون اس��مها ضمَي الش��ْأِن، فيقُع م��ا بعَدَها من اجلَُمِل خ��رًبا، َنْحُو قولِه)70( 
]الطويل[:

إَِذا ِم��تهُّ َكاَن النَّ��اُس ِصنَْفاِن ]ش��اِمٌت
َأْصنَ��ُع[ ُكنْ��ُت  ��ِذي  بِالَّ ُمْث��ٍن  وآَخ��ُر 

أي: كاَن الشأُن واحلديُث: الناُس صنفاِن، وقد تكوُن َزاِئَدًة، َنْحُو َقْولِه)71( ]الوافر[:

َتَس��اَمى[ َبْك��ٍر  َأيِب  َبنِ��ْي  ]ِجي��اُد 
الَع��راِب َمِة  اْل�ُمَس��وَّ َكاَن  َع��ىَل 

وجيوُز تقديُم اخلرِب َعىَل االسِم يف اجلميِع.

َأفعاُل امُلقاربِة، هي: )َعَس��ى، وكاَد، وَأْوَش��َك، وَجَعَل، وَطِف��َق، وَكَرَب، وَأَخَذ(، 
يْت بذلك؛ ألنَّ معناها مقاَربة حدوث الِفْعِل، ف�)َعَس��ى( قد تكوُن بمنزلِة قارَب،  وُس��مِّ
فيك��ون هل��ا مرفوٌع ومنصوٌب، وُيش��رُط يف منصوهِب��ا أْن يكوَن فِْعاًل مضارًع��ا؛ لقبولِِه 
الّرجاَء دوَن االس��م واملايض، والتزموا )أْن(؛ ليتمحض لالس��تقباِل؛ ولِيصَي يف تْأويِل 
االْس��ِم َنْحُو: َعَس��ى زيٌد أْن خي��رَج، أي: ق��ارَب زيٌد اخل��روَج، وِمنُْه: ﴿َفَعَســى اهللُ َأْن 
َيــْأيِتَ بِاْلَفْتِح﴾)72(، وق��د تكون بمنزلة )قرب( فيكتفى باملرف��وِع، إاّل أنَّه )أْن( مع الِفْعل 
 ]يف تأوي��ِل املصدر[ ملا تقدم، َنْحُو: )َعَس��ى أْن خي��رَج زيٌد( أي: ق��رب خروجه، وِمنُْه: 

﴿َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا﴾)73(.

و)َكاَد( تفارُق )َعَس��ى( معنًى ولفًظا، أّما األَول: فإلّن )َعَس��ى( ملقاربِة الِفْعِل عىل 
جاِء يف ااِلْستِْقَبال، و)َكاَد( مُلقاَرَبتِِه عىل َسبِيِل احلُصوِل يف احلاِل، وِمْن َثمَّ جاَز  س��بيِل الرَّ
 )َعَسى اهلل أْن يدخَلني اجلنَّة(، وامتنع )كاَد َيْدُخلني اهللُ اجلَنَّة(، وأّما الّثايِن؛ فألنَّ )َعَسى( 
ال ُيستعمل إاّل مع )أْن( )74( يف األَكثِر، و )َكاَد( ال جَيُوُز استعمهُلا مع )أْن( إاّل شاًذا)75(، 
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إاّل أنَّ معنى )َكاَد( يأباها، فالتزم بعده ما يدُل بصيغتِِه عىل احلَاِل. و)َأْوَش��َك( ُتْس��َتْعَمُل 
ِمْثَل )َعَس��ى(، و)َكاَد( تقوُل: َأْوَش��َك زيٌد خَيُْرُج، والبواقي ُتْس��َتْعَمُل مثَل: )َكاَد( َنْحُو: 

)جعَل يقول( و)َكَرَب يفعل( َو﴿َطِفَقا خَيِْصَفاِن﴾)76(.

َأْفعاُل الُقلوِب، وهي: )َظنَنُْت(، و)َحِسْبُت(، و)ِخْلُت(، و)َزَعْمُت(، و)َعِلْمُت(، 
و)َرَأْي��ُت(، و)َوَجْدُت(، تدخ��ُل عىل امُلْبَتدأ واخلرََبِ َفَتنُْصُبهم مًع��ا، إْن كاَنْت لبياِن كيفيَّة 
حصولِ��ِه نس��بة يف الّذهن مْن ش��ٍك َأو يق��نٍي، َنْحُو: َظنَنُْت زي��ًدا عامًل��ا، وَعِلْمُت َأخاَك 
 منطلًق��ا، وإْن كان معناه��ا غ��ي ذل��ك، ك�)َظنَنْ��ُت( بمعن��ى التهُّْهَمة، َنْح��ُو َقْولِ��ِه َتَعاىل: 

﴿َوَمــا ُهَو َعَل اْلَغْيــِب بِظنِــنٍي﴾)77(، أي بُِمَتَهم، و)َزَعْم��ُت( بمعنى )الَق��ْول(، كَقْولِِه 
ًة   َتَعاىل: ﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفــُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا﴾)78(، و)َعِلْمُت( بمعنى معرفة الذات خاصَّ
ال معرفته��ا يف الذه��ن عىل صف��ٍة، و)َرَأْيُت( بمعنى رؤي��ُة البِر، ف�)َوَج��ْدُت( بمعنى 
وج��داُن ال��ذاِت ال وجداهُنا يف الذهن عىل صفٍة، فحينئٍذ ال يقت��يض إاّل مفعواًل واحًدا، 
وال يقت��ُر عىل أح��ٍد مفعوليهم، بخالف باب )أعطيُت(، ويتس��اوى اإلعمل واإللغاء 
إذا توس��طت اْل�َمْفُعولني َنْح��ُو: زيًدا َظنَنُْت منطلًقا، وزيًدا َظنَنْ��ُت منطلٌق، واإللغاء إْن 
رت، َنْحُو: زيٌد منطلٌق َظنَنُْت، وجيوز تعليقها بدخول حرف االبتداء أو االس��تفهام  تأخَّ
ن اجلملة ما له ص��دور الكالم َنْحُو: ظننُت لزيٌد قائ��ُم، وعلمُت َأ زيٌد  أو النف��ي؛ لتضمهُّ

ِعنَْدَك أْم َعْمٌرو، وَحسبُت ما زيٌد قاِئٌم.

: وهي )نِْعَم، وبِْئَس، وَساَء(، وهذه األَفعال)79( تفتقر مع الفاعل  ميِّ أفعاُل املْدِح والذَّ
إىل خمص��وص باملدح أو الذمِّ مطاب��ق للفاعل، فإْن كان الفاعل مظه��ًرا َوَجَب أْن يكوَن 
ًف��ا ب�)الم اجلنس( أو مضاًفا إلي��ه، َنْحُو: نِْعَم الرجُل زيٌد، ونِْع��َم غالُم الّرُجِل زيٌد،  معرَّ
 وإْن كاَن ُمْضَم��ًرا وج��َب أْن يمّيز بنك��رٍة منصوبٍة أو ب�)م��ا(، َنْحُو: )نِْع��َم رجاًل زيٌد(، 

و﴿َفنِِعامَّ ِهَي﴾)80(، وكذا )بِْئَس(، و)َساَء(.
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ومنه��ا )َحبََّذا( وفاعل��ُه )ذا(، وهو مبهٌم مثل الضمي يف )نِْع��َم(، فلهذا ُفسِّ بنكرٍة 
منصوبٍة مطابقٍة للمخصوِص، َنْحُو: )َحبََّذا َرُجاًل َزيٌد(، وقد حيذف َنْحُو: )َحبََّذا َزيٌد(، 

بخالِف )نِْعَم( َنْحُو: )َحبََّذا هنٌد والزَيداِن والزيدوَن(.

وِم��ْن َأصن��اِف الِفْع��ِل )فِعال الَتعُج��ِب(، ومها )م��ا أْفَعَل��ُه(، و)َأفِعْل ب��ِه(، َنْحُو: 

 

ٍد ليس  )ما أْحَسَن زيًدا!(، و)أحِسْن بزيٍد!(، وال يترفان، ثمَّ ال ُيبنياِن إاّل ِمْن ثالثّي جمرَّ
بلوٍن وال عيٍب.

ل ِمنُْه ما  النّــوع الّثالِث: احُلروُف، وهي إّما عاملٌة يف األس��مِء، َأو يف األَفعاِل، فاألوَّ
َيْعَمُل يف امُلْفَرِد، وِمنُْه ما َيْعَمُل يف اجلَُمِل، والعاِمل يف امُلْفَرِد جاٌر وناِصٌب.

، َواوَها، وباء القس��ِم  : )ِمْن، وإىَِل، وَحتَّى، ويِف، َوالَباء، الَّالُم، و ُربَّ حــروف اجَلريِّ
وواُوه وتاُؤه، وَعْن، وَعىَل، والكاف، وُمْذ، ُمنُْذ، وَحاَشا، وَعَدا، وَخاَل(.

ُت من الب��رِة(، و للتَّْبِي��نِي، َنْحُو:  ف�)ِم��ْن( ابت��داُء الغاي��ِة يف امل��كاِن، َنْح��ُو: )رِسْ
 

راهم(، وزائدٌة  ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن﴾)81(، وللتَّْبِعيِض َنْحُو: )أخذُت من الدَّ ﴿َفاْجَتنُِبــوا الريِّ
يف غ��ِي امُلوَجب َنْحُو: )َما َجاَءيِن ِم��ْن َأحٍد(، و)إىل( النتهاِء الغاي��ِة َنْحُو:)إىل الكوفِة(، 
وبمعن��ى )مع( َنْحُو ﴿َواَل َتْأُكُلــوا َأْمَواَلـُهْم إىَِل َأْمَوالُِكْم﴾)82(، و)حتى( مثلها إْن مل تكْن 
للعط��ف، وال لالبت��داء، ب��رشِط أْن يكوَن بعدها إّما آخ��ر جزء ممّا قبله��ا، أو مالقًيا له، 
َنْحُو: أكلُت الس��مكَة حتَّى رأِس��ها، و﴿َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾)83(، و)يف( للظرفية، َنْحُو: 
َبنَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخِل﴾)85(،  زيٌد يف الدار، وقلَّ جميؤها)84( بمعنى )عىل( َنْحُو: ﴿َوأَلَُصليِّ
أي عليه��ا، و)الب��اء( لإللص��اق َنْحُو: )ب��ه داء(، َولاِِلْس��تَِعاَنِة َنْح��ُو: )َكَتْب��ُت بِالَقَلِم(، 
ْيُت َهَذا  ْيُت الَف��َرَس بلجامها(، َولِلُمَقاَبَل��ِة، َنْحُو: )اِْش��َرَ  َولِلُمَصاَحَب��ِة، َنْح��ُو: )اِْش��َرَ

َة(، َوَزاِئَدٌة يِف اخلرََب  هِبََذا(، ولتعدية الِفْعِل َنْحُو: )َذَهْبُت بِِه(، وللظَّرفية َنْحُو: )َأَقْمُت بَِمكَّ
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امَلنِْف��ّي بِ�)َلْي��َس( َأو )َما(، َويِف ااِلْس��تِْفَهاِم، َنْحُو: )َلْيَس زيٌد بقائ��ٍم(، و)َما زيٌد بقاعٍد(، 
و)هل زيٌد بقائٍم؟(، ويف غي ذلك س��مًعا َنْح��ُو: ﴿َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة﴾)86(، 

﴿َكَفى بِاهللِ﴾)87(.

و)ال��اّلم( لالختص��اِص، َنْحُو: )اجلُلهُّ للف��رس(، وللملك ]َنْح��ُو[: )املاُل لزيٍد(، 
( للتقليل خيتُص بنكرٍة موصوفٍة؛ ليتمَّ الفائدَة، َنْحُو:  وزائدة َنْحُو: )رَشْكُت له(، و)ُربَّ

)ُربَّ َرُجٍل رأيُت(، و)واوها( كذلك َنْحُو )88( ]الرجز[:

ال��ِع��ي��ُس[وب������ل������َدٍة ل����ي����َس هب�����ا أنِ����ي����ُس وإالَّ  ال���َي���ع���افِ���ُي  ]إالَّ 
 ،) و)ب��اُء( الَقَس��ِم َتْدُخ��ُل عىل امُلْظَه��ر ُمْطلًقا، وامُلْضَم��ر، َنْحُو: )باهللِ وب��ِه ألفعلنَّ
و)ال��واو( خْيَت��صهُّ بالظاه��ِر مطلًق��ا، و)التاُء( بِاْس��ِم اهلل َتَع��اىَل، َنْحُو: )ت��اهللِ(، و)عن( 
للُمجاوزِة، َنْحُو: )رميُت عن القوِس(، و)عىل( لالس��تعالء، َنْحُو: )زيٌد عىل السطح(، 
ٌء﴾)89(،  و)الكاف( للتش��بيه، َنْحُو: )زيٌد كاألس��د(، وزائ��دة، َنْحُو: ﴿َلْيَس َكِمْثلِــِه َشْ
ماِن املايّض، َنْح��ُو: )ما رأيُته مذ يوِم اجلمعة( أي:  و)ُم��ْذ وُمنُْذ( لالبتداِء أو الغاية يف الزَّ
زماًن��ا مبدأه يوم اجلمع��ة، وبَِمْعنى )يف( يف احلارض، َنْحُو: )ما رأيتِه مذ ش��هرنا(، و)منذ 

يومنا(، و)حاشا( للتنزيه، وشذَّ النَّصُب هبا، كم شذَّ اجلرهُّ ب�)عدا وخال(.

( إذا كان ما قبلها موجًبا،  (، ويتحتَُّم النَّصُب ب���)إالَّ ُحُروُف ااِلْســتِْثنَاِء: وه��و )إالَّ
م املستثنى، َنْحُو قوله)90( ]الطويل[: َنْحُو: )قاَم القوُم إالَّ زيًدا( َأو تقدَّ

ِش��ْيَعٌة َأمْحَ��َد  آَل  إاِلَّ  يِل  َوَم��ا 
َمْذَه��ُب احلَ��قِّ  َمْذَه��َب  إاِلَّ  يِل  َوَم��ا 

أو كاَن االس��تثناُء ُمنَْقطًِع��ا، َنْحُو: )ما بالداِر َأحٌد إالَّ مح��اًرا(، وإْن كاَن موجًبا)91(، 
وذك��رَت امُلس��تثنى ِمنُْه جاَز النَّص��ُب واإلبداُل َنْحُو: ﴿َمــا َفَعُلوُه إالَّ َقليــاًل ِمنُْهُم﴾)92(، 
( َعىل َحَس��ِب مقتىض الذي قبلها، َنْحُو:  أو إالَّ قلي��ٌل، وإْن مَلْ َتذك��ره َأْعَرْبَت ما َبْعَد )إالَّ
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َب إالَّ عمٌر(، و)ما رَضبُت إالَّ زيًدا(، و)ما مررُت إالَّ بخالٍد(، و)ما ُصْمُت إالَّ  )م��ا رُضِ
يوَم اجلمعِة(.

َوأحْلَُقوا بِاألَْسَمِء َأْفَعااًل َوَحْرًفا ملَُِخاَلَفِة َما َبْعَدَها ملَِا َقْبَلَها.

 ) َفاألَْس��َمُء )َغْيُ َوِس��َوى َوَس��َواٌء( َوَما َبْعَدَه��ا جَمْ��ُروٌر بِاإِلَضاَفِة، َوإِْع��َراب )َغْيُ
( يِف ُوُجوِهِه، َواألَْفَع��اُل )َلْيَس، َواَل َيُكوُن، َوَما َخ��اَل، َوَما َعَدا،  َكإِْع��َراِب َما َبْع��َد )إاِلَّ

م. َوَخاَل، َوَعَدا( َوَما َبْعَدَها َمنُْصوٌب َعىَل اْل�َمْفُعوليَّة، َواحلَْرُف )َحاَشا( َوَقْد َتَقدَّ

ُحُروُف النيَِّداِء: )َيا، َوَأيا، َوَهيا، َوَأّي، َواهلَْمَزُة(، َفَهِذِه احلُُروُف َتنِْصُب هِبَا امُلَضاَف، 
ا ِمْن َزْيٍد(، َو)َيا َرُج��اًل(، َوَتَوابُِعَها  َوامُلَش��بََّه بِِه والنَِكَرَة، َنْح��ُو: )َيا َعْبَد اهللِ(، َو)َيا َخ��ْيً
َمنُْصوَب��ٌة َأْيًض��ا، َوُيْبنِي َبْعَدَها امُلْف��َرَد امَلْعِرَفَة َعىَل َما ُيْرَفُع بِِه، َنْحُو: )َي��ا َزْيُد، َوَيا َزْيَدان، 

َوَي��ا َزْيُدون(، وخيفض ب�)الم( ااِلْس��تَِغاَثِة، َنْحُو: )َيا هللِ لِلُمْس��ِلِمنَي(، َوإَِذا َعَطَفَت َعىَل  
 )93(﴾ يِب َمَعُه َوالطَّْرَ ْفُع والنَّصُب، َنْحُو: ﴿َيا ِجَباُل َأويِّ امَلْبنِ��يِّ َما فِيه األَْلف والاّلم َجاَز الرَّ
 والط��ُي، َوَكَذا الّصَف��ة ، َنْحُو: )َيا َزْيٌد الطَِّوي��ُل(، َوَكَذا التَّْأِكيد، َوَعَط��َف الَبَياِن ، َنْحُو: 

ا(. )َيا تِيَم َأمْجَُعوَن َوَأمْجَِعنَي، َيا ُغاَلَم برِْشٌ َوبرِْشً

م، ُتوَصُل بِ�)َأّي(، َوَحرف التَّنْبِيه َأْو )َذا(، َأْو بِاجلَِميِع َنْحُو:  ُف بالالَّ َوإَِذا ُنودي امُلَعرَّ
م( ِصَفًة، َوَما َقْبَلُه امُلنَاَدُى، َوَجاَز  ف ب�)الالَّ ُجُل(، َفَيِصُي امُلَعرَّ ُجُل َوَيا أّيذا الرَّ َا الرَّ )َيا َأيهُّ
��ًة، َوإَِذا َوْصَف��ت الَعَلَم بِ�)ابن( ُمَض��اٍف إىَِل َعَلٍم َجاَز َضّم��ُه َوفتحُه، َنْحُو:   ي��ا اهللُ َخاصَّ
��وُز َحْذُف َحرِف النِّ��َداء، َنْحُو:   )َي��ا َزْيُد بِ��ُن َعْمٍرو(، بِِخ��اَلِف )َيا َزْيُد اْب��َن َأِخينَا( َوجَيُ

﴿ُيوُسُف َأْعِرْض﴾)94(.

ِط الّزي��اَدِة عىل َثالَثِة  قيًقا ب��رَشْ َتْرِخيــُم الـُمنَــاَدى: َحْذُف آخر االس��ِم املضموم حَتْ
أْح��ُرٍف َأْو كون الّثالِث تاَء التَأنيِث، تقوُل يِف: يا َمالك، يا َماِل، َو يف )يا ُثَبُة، يا ُثَب()95(، 
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َوَما يِف آخره زيادتاِن حتذُفُهم، َتُقوُل: )يا َمْرواُن ويا أْسَمُء: يا َمرَو، ويا اْسَم( بعد الرخيم 
ِم، وإْن ِش��ْئَت راعيَت امَلْحذوَف،  إْن ِش��ْئَت جعلته اسًم برأِس��ِه، فتقول: )يا ماُل( بالضَّ

فَتكِس.

الـُحُروُف الَعاِمَلُة يِف الـُجَمِل: ِمنَْها َما تنِصُب ُثمَّ َتْرَفُع، َوِمنَْها بِالَعْكِس:

[)96(، وَلْيَت،  ، و]َلِكنَّ ، وَكَأنَّ ، وَأنَّ ُل: الـُحُروُف الـُمَشبََّهُة بِالِفْعِل، َوِهَي:)إِنَّ َفاألَوَّ
؛ َفَتنِْص��ُب امُلْبَتَدَأ َويَصي اْس��َمها، َوَتْرَفُع اخلرََبَ َويَصُي  ( َتْدُخُل َع��ىَل امُلْبَتَدإ َواخلرََبِ وَلَع��لَّ
َه��ا؛ لُِيِفيَد يِف النِّْس��َبِة َتْأِكيًدا، َأْو َتْش��بِيًها، َأْو اْس��تِْدَراًكا، َأْو مَتَنًِّي��ا، َأْو ترجًيا، َمَع َبَقاِء  َخرَبَ

النِّْسَبِة.

َا َتْعَدُم النِّْس��َبَة، َوَتَصُي َمَع مُجَْلتَِها يِف ُحْكَم امُلْفَرِد; َفِلَذلَِك  ( َمْفُتوَحٌة اهلَْمَزُة، َفإهِنَّ )َأنَّ
جَيِ��ُب َفْتحَها إَِذا َكاَنْت اجلملُة َفاِعَلًة، َأْو َمْفُعوَل��ًة، َأْو ُمَضاًفا إَِلْيَها، َأْو جمرورًة، أو مبتدأًة 
)بلغنّي أنَّ زيًدا قائٌم(، و)َأْحَسْسُت َأنََّك َعالِ�ٌم(، و)َفَعْلُتُه َكَراِهَيَة َأنََّك َقاِئٌم(، و)َعِجْبُت 

ِمْن َأنََّك َصاِدٌق(، و)ِعنَْدي َأنََّك َصاِئٌم(، َوَكَذا بعد )َلْو و َلْواَل(.

 وجي��ُب كسه��ا يف مظن��ِة اجلَُمِل كاالبت��داِء هب��ا، َنْحُو: )إنَّ زي��ًدا منطل��ٌق(، وبعَد 

ــُه َلَتنُوُء  الق��وِل َنْح��ُو )قيل إنَّ زي��ًدا عاملٌ(، وَبْع��َد املوصوِل كقوله تع��اىل: ﴿َما إِنَّ َمَفاِتَ
بِاْلُعْصَبــِة﴾)97(، وعنَد دخوِل الاّلم يف خرِبها، كقولِه تعاىل: ﴿َواهللُ َيْشــَهُد إِنَّ اْلـُمنَافِِقنَي 
َلَكاِذُبوَن﴾)98(، ومن َثمَّ جاَز الَعْطُف عىل اس��ِم امَلْكس��ورِة رفًعا ونصًبا دون امَلْفُتوَحِة إْن 

م اخلرُب عىل املعطوِف، َنْحُو: )إنَّ زيًدا قائٌم وَعْمٌرو وَعْمًرا(. )99( تقدَّ

( لاِلْس��تِْدَراِك، َفَيِج��ُب ُمَغاَيَرُة  ( لِلتَّْش��بِيِه، َنْح��ُو: )كأنَّ أباَك األس��ُد(، )َلِكنَّ )َكَأنَّ

 

َما َقْبَلَها لِ�َم َبْعَدَها، َنْحُو: )َجاَء َزْيٌد َلِكنَّ َعْمًرا مَلْ جَيِيْء( وبالعكس.

)َلْيَت( لِلتََّمنِّي، َنْحُو)100( ]الوافر[:



133

اأ.م.د. ح�سني علّي ح�سني الفتلّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

َيوًم��ا َيُع��وُد  ��باَب  الشَّ َلْي��َت  َأال 
امَلِش��ْيُب[ ��َل  َفَعَ بِ��م  ُه  ]فُأْخ��رِبُ

.)101() ( للرجي، َنْحُو:)لعلَّ أخاَك منطِلٌق(، ومن لغاهِتا )َعلَّ وَعنَّ )َلعلَّ

(، فلهذا عملْت َعمَلَها كم محلوا  َحْرُف )ال( التي لنفي اجلنس، وهي مناقضة ل�)أنَّ
النَظَِي عىل النَظِِي، وهلا ثالثُة مواقع:

، َنْحُو:  ل: أْن َتْدُخ��َل ع��ىل نكرةٍ  مضافٍة أو ُمَش��َبهٍة هب��ا فتنصبها وَتْرَفُع اخلَ��رَبَ  األوَّ
)اَل ُغاَلَم َرُجٍل َظِريٌف فيها(، و )ال مضارًبا زيًدا يف الدار(.

الّثــايِن: َأْن َتْدُخَل َعىَل نكرٍة ُمْفَرَدٍة ُتْبنَى َمَعَها َع��ىَل َما َتنِْصُب بِِه، َنْحُو: )اَل َرُجَل يِف 
َة(  َرت )اَل( َمَع نكرٍة ُمْفَرَدٍة َأْيًضا، َنْحُو: )اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ اِر(، َو)اَل ُغاَلَمنْيِ َلَك(، َفإِْن ُكرِّ  الدَّ

ل َوَنْصب الّثايِن، َوإِْن َفَصَل َبْينَُهَم َوَبنْيَ اِْس��ِمَها َوَجَب  َج��از َفْتُحهَم َوَرفُعهَم، َوَفْتح األوَّ
ْف��ِع َوالتَّْكِريِر، َنْحُو: ﴿اَل فِيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنَْهــا ُينَْزُفوَن﴾)102(، َوإَِذا َوَصْفَت املبنيَّ  الرَّ
بُِمْف��َرٍد َأْو يليه، َجاَز فِيُه البِنَاُء َواإِلْعَراُب َرْفًع��ا َوَنْصًبا، َنْحُو: )اَل َرُجَل َظِريَف(، َوجَيُوُز 

فع والنَّصُب ِمْثُل: )ال أَب وأبناَء(، َوَنْحُو)103( ]الكامل[: يِف املعطوف الرَّ

بَِعْينِ��ِه[ َغ��اُر  الصَّ َلَعْمُرُك��ُم  ]َه��َذا 
أُب َواَل  َذاك  َكاَن  إِْن  يل  ُأمَّ  اَل 

ار  ف��ُع والتكريُر، َنْح��ُو: )ال زيٌد يف الدَّ  الّثالِــث: أْن تدخَل ع��ىل املعرفِة، فيجب الرَّ

وال َعْمرو(.

الّثــايِن: )م��ا( و)ال( املش��بهتان)104( ب�)ليس( يف لَغ��ِة َأهِل احِلجاز، َنْح��ُو: ﴿َما ُهنَّ 
ة، َنْحُو: )ال َرُجٌل َأفضَل منَك()106(. َهاِتِْم﴾)105(، وتدخل عىل النكرة خاصَّ ُأمَّ

احُلــُروُف الَعاِمَلُة يِف األَْفَعاِل، َوِهَي ِقْس��َمِن: احلُُروُف الناصب��ُة لِلِفْعِل، َوِهَي: )َأْن، 
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َوَلْن، َوَك��ْي، َوإَِذْن(، َنْحُو: ﴿َوَأْن َتُصوُموا َخْرٌ َلُكْم﴾)107( ،َو)َلْن( لَِتْأِكيِد النَّْفي، َنْحُو: 
)َل��ْن َأْبَرَح(، َو)ك��ي( لِلتَّْعِليِل، َنْحُو: )جيئُتك َك��ْي ُتْعطَِينِي(، َو)إَِذْن( َج��َزاٌء َوَجَواٌب، 
��َط جزأي َكاَلم ، َوِم��ْن َجاز )إَِذْن  ُط َأْن ُي��َراد بِالِفْع��ِل االْس��تِْقَبال، َوَأْن اَل َيَتَوسَّ َوُيْش��َرَ
َراَدِة احلَاِل،  ُثَك إِلِ َتْدُخَل اجلَنََّة( يِف َجَواٍب: َأْس��َلْمُت، َواْمَتنع )إَِذْن َأُظنهُّك َكاِذًبا( ملَِْن حُيَدِّ
ْعتَِمِد َما بعدها َعىَل  َوَج��اَز )إَِذْن ُأكِرَمَك( يِف َجَواِب: آتِيَك، َواْمَتنََع )َأَنا إَِذْن أكرمك(؛ اِلِ

 

َما َقْبَلَها.

ٌل ]ن�سب الِفْعِل بـ)اأْن( م�سمرة[ َف�سْ

ينتص��ُب الِفْعُل ب�)أْن( ُمْضَمَرًة َبْعَد )َحتَّ��ى، َواَلم َكْي، َواَلم اجلُُحود، وَأْو، واْلَفاء، 
واْلَواو(، َنْحُو: أس��لمُت َحتَّى أدخَل اجلنَة، وأس��ُي َحتَّى تغيَب الش��مُس، بَِمْعنى )َكْي 
َبُْم﴾)108(، و)َأْلِزَمنََّك َأْو)109( ُتْعطَِينِي  وإىل(، و)جئُت��ك لُِتْكِرَمنِي(، و﴿َوَما َكاَن اهللُ لُِيَعذيِّ

ي( بَِمْعنى إىل أْن)110(. َحقِّ

وللفاء رشطان: أْن يكوَن مضموُن ما قبلها سبًبا للفعِل الذي َبْعَدها، وأْن يكوَن يف 
ج��واِب األمِر، َأو النَّْهي، َأْو النَّْفي ، َأْو االْس��تِْفَهام ، َأْو التََّمنِّي، َأْو الَعْرض، َنْحُو: )آتينا 
ٍء  وا َعَل اهللِ َكِذًبا َفُيْسِحَتُكْم﴾)111(، ﴿َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم ِمْن َشْ  َفنُْكرَمَك(، ﴿اَل َتْفرَتُ
 َفَتْطُرَدُهْم﴾)112(، ﴿َفَهْل َلنَا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلنَا﴾)113( ﴿َياَلْيَتنِي ُكنُْت َمَعُهْم َفَأُفوَز﴾)114(، 

و)أال تزورنا فتصيَب خًيا(، وِمنُْه:﴿َلْواَل َأْرَسْلَت إَِلْينَا َرُسواًل َفنَتَّبَِع آَياتَِك﴾)115(.

َطاِن مجيعُه ُحْكُم َما قبلها َمَع حكِم َما َبْعَدَها يِف َزَماٍن َواِحٍد، َوَأْن َيُكوَن  وللواو رَشْ
َبَن ،  َب اللَّ ��َمَك َوَترْشَ  َقْبَلَه��ا األَْش��َياُء امَلْذُكوَرة، َنْحُو: َأْكِرْمنِ��ي َوُأْكِرَمك، َواَل َتْأُكْل السَّ
ُفويِن، َوَهْل َتْأتِينِي َوُأْكِرمك؟، َوَلْيَت يِل َمااًل َوُأْنِفَقُه، َوَأالَّ َتنَزْل َوُتِصيَب  َواَل ُأخِدمك َوَتْ

ا. َخْيً
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، والُم األَْمِر، َو)ال( يِف النَّْهِي، َو)إِْن((.  احُلُروُف اجَلاِزَمُة لِلِفْعــِل، َوِهَي:)َل�ْم، َوَل�مَّ
( َوخَتَْتصهُّ بِاْمتَِداِد َنْفِي  ْب(، َوَكَذا )َل�مَّ ف�)مَلْ( لِنَْفِي الِفْعِل، َوَقْلبِه إىَِل امَلايِض، َنْحُو: )مَلْ َيرْضِ

ِظ هِبَا، َنْحُو: )َنِدَم َزْيٌد َوَل�مَّ َينَْفْعُه النََّدُم(. الِفْعِل إىَِل َوْقِت التََّلفهُّ

ْب َزْي��ٌد( َوِمْن امُلَتَكلِِّم،  م( لَِطَلِب الِفْعِل ِم��ْن الَفاِعِل الَغاِئب، َنْحُو: )لَِيرْضِ و )ال��الَّ
ْب َأَنا  ًم َوخُمَاطًبا َوَغاِئًبا َنْحُو: )ألرُْضَ ْب َأَنا(، َوِمْن امْلَْفُعوِل امَلْجُه��ول ُمَتَكلِّ َنْح��ُو: )أِلرَْضِ

ْب َزْيٌد(. ْب َأْنت، َولُيرْضَ َولَترْضِ

َو)اَل( لَِطَلِب الّرك ِمْن احلَارِضِ َوالَغاِئِب َمْعُلوًما َوجَمُْهواًل.

 ، ٌط، َوالّثايِن َجَزاٌء، َوجَيُِب َجْزُمُهَم إِْن َكاَنا ُمَضاِرَعنْيِ ُل رَشْ ، األَوَّ َو)إِْن( َيْقَتيِض فِْعَلنْيِ
ْبنِي َش��َكْرُتَك(، َوإِْن َكاَن الّثايِن، َفاألَْكَثُر  ْب َوإِْن َترْضِ ْب أرْضِ ُل َنْح��ُو: )إِْن َت��رْضِ َأْو األَوَّ

اجلَْزُم َنْحُو: )إِْن َأْكَرْمَتني أْشُكْرَك(.

َف�سٌل ]جزم الفعل ِبـ)اإْن( م�سمرًة[
��َببِيَّة  ِط السَّ ��تَِّة)116( ِعنَْد النَّْفِي برَِشْ َزُم الِفْع��ُل بِ�)إْن( ُمْضَمَرًة َبْعَد األُُموِر السِّ َوَق��ْد جُيْ
ْق بِِه ،  َنْحُو: )زْرنا ُنكْرمَك، َواَل َتكُفْر َتْدُخْل اجلَنََّة، َوَأْيَن َبْيُتَك َأُزْرَك، َلْيَت يِل َمااًل َأَتَصدَّ

َفاَدِة َمَعاٍن خُمَْتِلَفٍة اَل َغْي. ْبُه(، َفَهِذِه مُجَُل احلُُروِف الَعَواِمِل َوَغْيَها ُوِضَع إِلِ َوَأاَل َماٌء َنرْشَ

، َوَحتَّ��ى، َوَأْو، َوإِّما، َوَأْم، َواَل،  ِمنَْه��ا ُحُروُف الَعطــِف، َوِهَي:)الواُو، والفاُء، َوُثمَّ
َوَب��ْل، َوَلِك��ن( َومَجِيُعَها ُيِفيُد اجلَْم��ع يِف اإِلْع��َراِب ، َو)اَلْواو( ملطلق اجلَْم��ِع يِف احلُْكِم، 
تِيِب ُجْزِء املتبوع  ( َكَذلِك َلِكن بُِمْهَلٍة، َو)َحتَّى( لَِرْ و)الفاُء( َلُه َمَع َتْرتِيٍب َوَتْعِقيٍب، َو)ُثمَّ
َعَلْي��ِه َأْفَض��َل َكاَن َأْو أْدَوَن ، َنْحُو: َماَت النَّاُس َحتَّى األَْنبَِياُء، َوَقِدَم احلاُج َحتَّى امُلَش��اُة، 
َوَأْو، َوإِّما، َوَأْم لَِتَعلهُِّق احلُْكِم بَِأَحٍد األَْمَرْيِن ُمْبَهًم، َنْحُو: )َجاَء َزْيٌد َأْو َعْمٌرو(، َوالَبَواِقي 

ألحِدمها ُمَعيَّنًا.
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الق�سم الثالث

الفهار�س الفنيَّة

ِة ًل: ِفْهِر�ُس الآياِت القراآنيَّ اأوَّ
 الَصفحُة  السورة  رقمها  اآلية 

112البقرة275﴿َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربيِِّه﴾

اَك َنْعُبُد﴾ 113الفاحتة5 ﴿إِيَّ

118البقرة 221﴿َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن﴾

ُقوا َيْوًما﴾ 120البقرة48﴿َواتَّ

اِم اهللِ﴾ ْرُهْم بَِأيَّ 120إبراهيم5﴿َوَذكيِّ

ْت َكلَِمًة﴾ 121الكهف5﴿َكرُبَ

121مريم4﴿َواْشَتَعَل اْلَرْأُس َشْيًبا﴾

122البلد14-15﴿َأْو إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة َيتِياًم﴾

122الروم3﴿َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبوَن﴾

12هود103﴿َذلَِك َيْوٌم جَمُْموٌع َلُه النَّاُس﴾

123احلّج35﴿اْلـُمِقيِمي اْلَصاَلِة﴾

124البقرة111﴿َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم﴾
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124األنعام150﴿َهُلمَّ ُشَهَداَءُكُم﴾

اٍم ُحُسوًما﴾ 125احلاقَّة7﴿َسْبَع َلَياٍل َوَثاَمنَِيَة َأيَّ

ْن ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها﴾ 125احلّج45﴿َفَكَأييِّ

ا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْساَمُء اْلـُحْسنَى﴾ 126اإلرساء110﴿َأيًّ

126النساء78﴿َأْينَاَم َتُكوُنوا ُيْدِرُكُكُم اْلـَمْوُت﴾

126النساء148﴿َكاَن اهللُ َسِميًعا َعلِياًم﴾ 

ٍة﴾ 126البقرة280﴿َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَ

127املائدة53﴿َفَعَسى اهللُ َأْن َيْأيِتَ بِاْلَفْتِح﴾

127البقرة216﴿َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا﴾

128طه121﴿َطِفَقا خَيِْصَفاِن﴾

128التكوير24﴿َوَما ُهَو َعَل اْلَغْيِب بِضننٍِي﴾

128التغابن7﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا﴾

128البقرة271﴿َفنِِعامَّ ِهَي﴾

ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن﴾ 129احلج30﴿َفاْجَتنُِبوا الريِّ

129النساء2﴿َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلـُهْم إىَِل َأْمَوالُِكْم﴾

129القدر5﴿َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾

َبنَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخِل﴾ 129طه71﴿َوأَلَُصليِّ

130البقرة195﴿َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة﴾ 

الرعد43﴿َكَفى بِاهللِ﴾

ٌء﴾ 130الشورى11﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ
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130النساء66﴿َما َفَعُلوُه إالَّ َقلياًل ِمنُْهُم﴾ 

﴾ يِب َمَعُه َوالطَّْرَ 131سبأ10﴿َيا ِجَباُل َأويِّ

131يوسف29﴿ُيوُسُف َأْعِرْض﴾

ُه َلَتنُوُء بِاْلُعْصَبِة﴾ 132القصص76﴿َما إِنَّ َمَفاِتَ

132املنافقون1﴿َواهللُ َيْشَهُد إِنَّ اْلـُمنَافِِقنَي َلَكاِذُبوَن﴾

133الصافات47﴿اَل فِيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنَْها ُينَْزُفوَن﴾

َهاِتِْم﴾ 133املجادلة2﴿َما ُهنَّ ُأمَّ

134البقرة184﴿َوَأْن َتُصوُموا َخْرٌ َلُكْم﴾

َبُْم﴾ 134األنفال33﴿َوَما َكاَن اهللُ لُِيَعذيِّ

وا َعَل اهللِ َكِذًبا َفُيْسِحَتُكْم﴾ 134طه61﴿اَل َتْفرَتُ

ٍء َفَتْطُرَدُهْم﴾ 134األنعام52﴿َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم ِمْن َشْ

134األعراف53﴿َفَهْل َلنَا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلنَا﴾

134النساء73﴿َياَلْيَتنِي ُكنُْت َمَعُهْم َفَأُفوَز﴾

134طه، القصص134، 47﴿َلْواَل َأْرَسْلَت إَِلْينَا َرُسواًل َفنَتَّبَِع آَياتَِك﴾
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ثانًيا: ِفْهِر�ُس ال�سواهد ال�سعريَّة
الصفحةبحُرُهقائُلُه الشاهُد 

113البسيطابن مالكَعْدٌل، َوَوْصٌف، وتأنيٌث، وَمْعرَفٌة 

اُج َيْرَكُب ُكلَّ َعاِقر مُجُْهوِر 021الرجزالَعجَّ

َة ُموِحشًا َطَلٌل  121الوافرُكثيلَِعزَّ

126الوافر عنرة متى ما نلتقي َفرَدْيِن َتْرُجف 

َتاُء َفَأْدفُِئويِن  126الوافر الربيع بن ضبع العذارّي إَِذا َكاَن الشِّ

ا 126الطويلعمرو بن أمحرقفٌر بتيهاَء واملطّي كأهنَّ

721الطويلالعجيز السلوميإذا ُمتهُّ كاَن الناُس صنفاِن

127الوافرجمهول جياُد أيب بكٍر تسامى

130رجزجران العودوبلدٍة ليَس هبا أنيُس

130الطويلالكميت َوَما يِل إاِلَّ آَل َأمْحََد ِشْيَعٌة

باَب يعوُد يوًما 133الوافرأبو العتاهيَّةَأال َلْيَت الشَّ

133الكاملرجل من بني مذحجهذا لعمركُم الصغار بعينِه
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ثالًثا: فهر�س الأعالم
121 األَخفش  

121 الّزّجاج  

120 اج   الَعجَّ

118  ،111                                               د النبّي األكرم حممَّ

111 د بن شجاع   حممَّ
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رابًعا: هوام�س البحث
)1( ينظ��ر: أمل اآلمل: 275/2 برق��م 811، رياض العلمء: 108/5، إيض��اح املكنون: 694/2، 
تنقيح املقال: 131/3 برقم 10846، أعيان الش��يعة: 363/9، طبقات أعالم الشعة: 118/6، 
الذريع��ة: 199/21 برق��م 4598 و124/22 برق��م 6367 و422/24 برق��م 2209، معجم 

رجال احلديث: 176/16 برقم 10941، معجم املؤلِّفني: 64/10.
��َب ب�)القطَّ��ان( نس��بًة إىل مهنة بي��ع القطن، وليس بن أيدين��ا مصدٌر يؤيِّد ذلك، س��وى أنَّ قرب  )2( ُلقِّ
ى سوق  ة التي كان يوجد فيها سوق لبيع القطن يسمَّ د بن شجاع القطَّان يف حملَّة املهديَّ الش��يخ حممَّ
ة عالقة بني  )القطَّانة(، ومس��جد حيمل التسمية نفسها )مسجد القطَّانة( حتَّى يومنا هذا، ولعلَّ ثمَّ

د بن شجاع وبني هاتني التسميتني، واهلل تعاىل أعلم. لقب القطَّان الذي حيملُه حممَّ
)3( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 216/9.

)4( ينظ��ر: أم��ل اآلمل: 325/2، ري��اض العل��مء: 216/5، إيضاح املكنون: 386/2، موس��وعة 
طبقات الفقهاء: 216/9، 248/9.

)5( ينظ��ر: ري��اض العل��مء: 372/3-411، الذريع��ة: 211/1 برق��م 1104، 1105، 1106، 
موسوعة طبقات الفقهاء: 152/9.

ة: 300، الذريعة: 119/24 برقم 613، طبقات أعالم الش��عة: 92/4،  )6( ينظ��ر: الفوائد الرضويَّ
معجم املؤلِّفني: 196/7.

)7( ينظ��ر: أم��ل اآلمل: 179/1 برق��م 182، رياض العل��مء: 175/5، بحار األن��وار: 35/105 
)اإلجازة 32(، طبقات أعالم الشعة: 44/4.

)8( ينظر: رياض العلمء: 180/1-181، طبقات أعالم الش��عة: 444/4، الذريعة: 225/4 برقم 
.1127

)9( ينظر: الذريعة: 124/22.
)10( ينظر: املصدُر نفُسُه: 422/24.

)11( ينظر: فهرس املخطوطات اإليرانية )دنا(: 821/5 تسلسل 137746.
)12( يف احلاشية: فيا ناظًرا فيِه، سِل اهلل رمحته عىل امُلصنِّف واستغفْر لكاتبِه ومالكِه.

)13( يف األصل: )اهلدات(.
ُه  َي َنْح��ُو اْلَكاَلِم؛ أِلَنَّ )14( النهُّ��وُن َواحْلَ��اُء َواْلَواُو َكِلَم��ٌة َتُدلهُّ َعىَل َقْصٍد. َوَنَحْوُت َنْحَوُه؛ َولَِذلَِك ُس��مِّ
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ُم بِ��ِه. ينظر: معجم مقاييس اللغة:  ُم َعىَل َحَس��ِب َما َكاَن اْلَعَرُب َتَتَكلَّ َيْقِص��ُد ُأُصوَل اْلَكاَلِم َفَيَتَكلَّ
ْق إليها املؤلُِّف. َة معاٍن ُأخُر مل يتطرَّ ة )َنَحَو(. وثمَّ 403/5، مادَّ

)15( يف األصل: )مباِدئِه(، والصواب ما أثبتناُه.
)16( الَكِلُم: مَجُع َكِلَمٍة، وامُلصنُف أراَد االسَم، والِفعَل، واحلَرَف، فجاَء بِم خَيصهُّ اجلَْمَع، وهو الَكِلُم، 
وَتَرَك ما ال خيصهُّ اجلَْمَع، وهو الكالُم، فكاَن ذلَك أليُق بمعناُه، وأوفُق ملرادِه. ينظر: ُمعَجُم مقاييس 

ة )َكَلَم(. الّلغة: 131/5، مادَّ
)17( سورة البقرة، من اآلية: 275.

)18( يف األَصِل: معرفًة ونكرًة، والصواب ما أثبتناُه.
)19( سورة الفاحتة، من اآلية: 5.

)20( ينظر: رشح ابن عقيل عىل ألفيَّة ابن مالك: 321/3.
)21( عدَّ املصنِّف )ُنوح وِهنْد( متساوَينْي يف املنع من الرف، وهو غي صحيح. ينظر: رشح الريّض 

عىل الكافية: 125/1.
)22( يف األصل: )مظاًفا(، والصواب ما أثبتناه.

فت الاّلم،  ة، وَأصُل ِكال )كّل( فخفِّ )23( ذهب الكوفيهُّون إىل أنَّ )ِكال، وِكلتا( فيهم تثنية لفظيَّة ومعنويَّ
وزي��دت األلف للتثنيِة، وزي��دْت التاُء يف )ِكلت��ا( للتأنيِث، واألَلُف فيهم كاألل��ِف يف )الزيدان(، 
اء:  و)العم��ران(، وَل��ِزَم حْذف ن��وِن التثنية منه��م؛ للزومهم اإلضافة. ينظ��ر: معاين الق��رآن للفرَّ
142/2، اإلنصاف يف مس��ائل اخلالف )مس��ألة 62(: 361/2، رشح دي��وان املتنبِّي للعكربّي: 

.202/1
)24( ينظ��ر رأي األخف��ش يف: اإلنص��اف يف مس��ائل اخل��الف: 504/2، واللب��اب يف عل��ل البن��اء 

واإلعراب: 290/1، ارتشاف الرضب: 355/2.
)25( هذا قول البريِّني الذين ذهبوا إىل أنَّ املبتدأ يرتفع باالبتداء، وأّما اخلرُب فاختلفوا فيه: فذهب قوم 
إىل أّنه يرتفع باالبتداء وحده، وذهب آخرون إىل أّنه يرتفع باالبتداء واملبتدأ مًعا، وقال آخرون إىل 
أنَّه يرتفع باملبتدأ واملبتدأ يرتفع باالبتداء. ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف )مسألة 5(: 39/1-
ل،البن يعيش: 324-323/1. 40، والتبيني عن مذاهب النحويِّني: 226-227، ورشح املفصَّ

)26( سورة البقرة، من اآلية: 221.
ب منهم، وهو  نه معناه املركَّ )27( الِفْع��ُل يدلهُّ عىل احلدِث والزم��اِن، وهي داللة الَتّضُمِن، أي ما تضمَّ
ته، وعىل الزماِن هبيئته، وداللته ع��ىل جمموعهم مطابقة؛ ألنَّه متام ما ُوضع له  ي��دلهُّ عىل احلدِث بمدَّ

لفظ الفعل. حاشية الصبَّان: 192/2.
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َرَفاِن(. )28( يِف األَْصِل: )الطَّ
تني س��هًوا ِمنُْه، وهي زائدة  ر الناس��خ عبارة )وقْد ُيْقَصُد مصاحب��َة معمولِِه( مرَّ  )29( يِف األَْص��ِل: ك��رَّ

ال موجَب هلا.
َب زيٌد(، سهو من الناسخ، والصواب ما أثبتناه )30( يِف األَْصِل: )رَضَ

)31( يف األَْصِل: )وبارز(، والصواب ما أثبتناه.
دت األلفاظ التي يطلقها العلمء عىل املصطلح وتفيد املعنى نفس��ه، منها  )32( أي اصطلح عليه، وتعدَّ
الّلقب، واملواضعات، والعبارة، ولكنَّ األَغلب عندهم اس��تعمل لفظ )اصطالح(. ينظر: مراتب 
حاح: 1075/3، واخلصائص: 245/1، وارتشاف الرضب: 225/2. النحويِّني: 106، والصِّ

ر الناسخ لفظ )ُعرّب( مرتني سهًوا ِمنُْه. )33( يِف األَْصِل: كرَّ
)34( سورة البقرة، من اآلية: 48.
)35( سورة ابراهيم، من اآلية: 5.

)36( يف األصل: عاملة.
اج بن رؤبة، وهو يف ديوانِِه: 233-234، وينظر: الكتاب: 369/1، وحتصيل عني  )37( البيت للَعجَّ
ل: 54/2، ورشح الّريّض: 193/1، خزانة  الّذهب: 229، وأرسار العربيَّة: 178، ورشح املفصَّ

األدب: 114/3، 116.
ف باإلضافة- زعل  والّش��اهد فيه: )خماف��ًة، وزعل، واهلول(، إْذ مجع ب��ني النّكرة- خمافة- واملع��رَّ  

املحبور- واملعّرف بالاّلم- اهلول- ونصبها عىل اْل�َمْفُعول له.
)38( يقول الّزّجاج: »إذا قلنا ما صنعت وأباك، فالنصب بإضمر، كأنَّه قال: ما صنعت والَبْسَت أباك؛ 
��ه ال يعمل الفعل يف املفع��ول وبينهم الواو«. رشح التس��هيل: 249/2، وينظر: اجلنى الداين:  ألنَّ

156، وارتشاف الرضب: 1484/3.
)39( يف األصل: )والباب قياس عند األخفش س��مع عند بعضهم(، والصواب ما أثبتناه، بدليل قول 
ابن مالك: »وأرشت بقويل: )وبعض أهل النحو ال يقيس يف... ذا الباب فهو بالس��مع يكتفي( إىل 
قول أيب احلسن األخفش: قوم من النحويِّني يقيسون هذا يف كّل شء، وقوم يقرونه عىل ما سمع 
ِمنْ��ُه، يريد: من النحويِّني م��ن جُييز القياس يف النصب عىل املفعول مع��ه، ومنهم من ال جييزه. قال 
أبو عيل: وقوى أبو احلس��ن قره عىل ما س��مع«. رشح الكافية الشافية: 696/2. وجاء يف رشح 
األُشموين: »ذهب أبو احلسن األخفش إىل أّن هذا الباب سمعّي، وذهب غيه إىل أنَّه مقيس يف كلِّ 
اس��ٍم استكمل الرشوط الس��ابقة، وهو ما اقتضاه إيراد الناظم، وهو الصحيح، واهلل تعاىل أعلم«.

رشح األشموين عىل ألفيَّة ابن مالك: 605/1.
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)40( سورة الكهف، من اآلية: 5.
)41( سورة مريم، من اآلية: 4.

)42( يف األصل: )أو مها(، والصواب ما أثبتناه بدليل املصادر.
ٍ )ت150ه�(. ملحق ديوان كثي: 536. )43( البيُت لُكَثيِّ

َة ُموِحًش��ا(، قال هو  له: )لَِعزَّ ق��ال البغدادّي يف خزانة األدب: 211/3: »وهذا البيت من َروى أوَّ  
ّمة؛ فإّن )َعّزة( اس��م حمبوبة كثّي، و)َمّية(  لكثّي عّزة، وَمن رواه: )ملَِيََّة ُمْوِحًش��ا(، قال: إّنه لذي الرهُّ

ّمة«. اسم حمبوبة ذي الرهُّ
والّش��اهد فيه: )ُمْوِحًش��ا طلل(، إْذ وقعت )موحًش��ا( حال من )طلل(، وهو نكرة، وس��ّوغ ذلك   
ُم احلال عليها. وقيل: إنَّه حال من الّضمي املس��تكّن يف اخل��رب، وهذا الّضمي معرفة، وإْن كاَن  تقدهُّ

مرجعه- وهو املبتدأ – نكرة، وحينئذ ال شاهد فيه، وهو قوُل مجهور البريِّني.
اء: 167/1، واخلصائ��ص: 492/2، وأرسار  ُينظ��ر: الكت��اب: 123/2، ومعاين الق��رآن للف��رَّ  

ة: 163/3. العربيَّة: 147، وأوضح املسالك: 82/2، واملقاصد النحويَّ
)44( يف األَصِل: )حدث(، وهو تصحيٌف، والّصواُب ما أثبتناه.

)45( سورة البلد، اآلية: 15-14.
)46( سورة الروم، اآلية: 3.

وُم(. ينظر: معاين القرآن  ��ه قرأها: )َغِلَبِت ال��رهُّ اء جمتمعون ع��ىل )ُغِلَبِت(، إالَّ ابن عمر، فإنَّ )47(الق��رَّ
اء: 319/2. للفرَّ

(، والصواب ما أثبتناه. )48( يف األصل: )أنَّ
)49( سورة هود، من اآلية: 103.

)50( يف األصل: )العيون(، وهو تصحيف.
)51( يف األصل: )تعيد( وهو تصحيف.

)52(يف األصل: )وصارت(، وهو تصحيف.
)53( سورة احلّج، اآلية: 35.

)54( سورة البقرة، من اآلية: 111.
( ىف ُلَغة أهل احْلج��از،؛ ألهَنم َيُقوُل��وَن: َهُلمَّ  )55( ج��اء يف املقتض��ب )25/3(: »َوم��ن َذلِك )َهُل��مَّ
لْلَواِحد، ولالثنني، َواجْلََمَعة عىل لفظ َواِحد، َوأما عىل َمْذَهب بنى مَتِيم، َفإِن النهُّون تْدخلَها؛ ألهَنم 
وا، وجلمعة النْس��َوة: هلممن وللواحدة:  ، وللجمعة: هلمهُّ ، ولالثنني: هلمَّ َيُقوُلوَن لْلَواِح��د: َهُلمَّ

ى«. هلمَّ
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)56( سورة األنعام، من اآلية: 150.
)57( مجهرة األمثال: 519/1، وجممع األمثال: 336/1. و)رسعان(، بضمِّ السني وفتحها وكسها: 
بمعنى: ما أرسَع! واإلهالة: الش��حم، وأصل املثل أنَّ رجاًل التقط ش��اة عجفاء ضعيفة، فألقى بني 
يدي��ا كأًل، فرأى رغامها يس��يُل م��ن منخريا، فظنَّه ش��حًم، فقال هذا القول. ُي��رَضب لِ�َمْن خيرب 

بكينونة اليشء قبل وقته.
)58( سورة احلاقَّة، من اآلية: 7.

)59( ك��م وك��ذا حيتاج��ان إىل التَّْمِييز، وذلك ليبني إهبامه��م؛ ألنَّ كالًّ منها عدٌد جمه��وٌل، وال جيوز أْن 
يكوَن التَّْمِييز منفيًّا؛ فال تقول: كم ال رجاًل جاءك، وجيوز حذف التَّْمِييز إْن دلَّ عليِه دليٌل، تقول: 
َك��ْم صمَت، ومنع بعضهم حذف متييز )كم( اخلربّية. ينظر: ضياء الس��الك إىل أوضح املس��الك: 

.125/4
)60( سورة احلّج، من اآلية: 45.

)61( سورة اإلرساء، من اآلية: 110.
)62( سورة النساء، من اآلية: 78.

اف: 429/1، ومهع اهلوامع: 63/2. )63( البيت لعنرة العبّس يف ديوانه: 234، وينظر: الكشَّ
ا ال تتمهُّ بالفاعل وحَدُه، نحو: كان اهللُ، فال ُبدَّ من خربه. )64( يف احلاشية: ألهنَّ

)65( سورة البقرة، من اآلية: 148.
)66( يف احلاشية: بمعنى ثبت وحصل، نحو: كان قتال، أي: حصل قتال.

)67( سورة البقرة، من اآلية: 280، ويف األصل: )ذو عرشه( سهو من الناسخ.
ة بمعنى  )68( البيت للّربيع بن َضْبُع الفزارّي، والّش��اهد فيه: )إذا كاَن الّش��تاُء(، إْذ جاءت )كاَن( تامَّ
)َحَدَث(، ُينظر هذا البيُت يف: ِخزانة األدب: 381/7، والّدرر الّلوامع عىل مهع اهلوامع: 60/2.
)69( البيت لعمرو بن أمحر يف ديوانه: 119، واحليوان: 575/5، وخزانة األدب: 201/9، ولس��ان 
الع��رب: 186/7 )عرض(، 367/13 )كون(، ورشح ش��واهد اإليضاح: 525، وبال نس��بة يف 

أرسار العربيَّة: 137، ورشح ديوان احلمسة للمرزوقّي: 52.
)70( البيت للعجي السلويّل )ت 90ه�(. ينظر: شعره، جملَّة املورد، ع1، مج8، 1979م: 225، وفيه 

)صنفني(.
مِة اجِلياد، وهو بال نس��بة يف األُزهية 187، وختليص الشواهد:  )71( البيت يف األَصل: عىل كاَن املس��وَّ
252، وخزان��ة األدب: 207/9-210، 187/10، وال��درر اللوامع عىل مهع اهلوامع: 79/2، 

ة: 41/2. واملقاصد النحويَّ
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)72( سورة املائدة، من اآلية: 53.
)73( سورة البقرة، من اآلية: 216.

)74( يف األصل: )أّن(، والصواب ما أثبتناه.
)75( ينظر: اخلصائص: 101/1.
)76( سورة طه، من اآلية: 121.

)77( س��ورة التكوي��ر، اآلية: 24. قرىء )بظن��ني( بالظاء بَِمْعنى )بمتهم(، وه��ي قراءة ابن كثي وأيب 
عم��رو والكس��ائّي، وقرىء )بضنني( بالضاد، أي )ببخيل(، وهي ق��راءة نافع وعاصم وابن عامر 
ومح��زة وأيب جعفر ويعقوب وخلف. ينظر: النرش يف الق��راءات العرش: 398/2، 399، ومعجم 

القراءات القرآنيَّة: 86-85/8.
)78( سورة التغابن، من اآلية: 7.

)79( )نع��م وبئس( موض��ع خالف بني البريِّني القائلني باس��ميتهم، والكوفيِّني الذاهبني إىل كوهنم 
اجّي البن  فعلني. ينظر: اإلنصاف يف مس��ائل اخلالف: 98/1، والتبي��ني: 274، رشح مجل الزجَّ

عصفور: 598/1.
)80( سورة البقرة، من اآلية: 271.

، من اآلية: 30. )81( سورة احلجِّ
)82( سورة النساء، من اآلية: 2.
)83( سورة القدر، من اآلية: 5.

)84( يف األصل: )جميئها(، والصواب ما أثبتناه.
)85( سورة طه، من اآلية: 71.

)86( سورة البقرة، من اآلية: 195.
)87( سورة الرعد، من اآلية: 43.

ب ب�)ج��ران العود(، وه��و يف ديوان��ه: 97، وِخزان��ِة األَدب:  )88( البي��ت لعام��ر ب��ن احل��ارث امللقَّ
.18-15/10

)89( سورة الشورى، اآلية: 11.
)90( البي��ت للكميت )ت 126ه���(. ينظر: رشح هاش��مّيات الكمي��ت: 50، املقتضب: 398/4، 
واإلنصاف يف مسائل اخلالف: 275/1، ورشح املفّصل البن يعيش: 79/2، واملقاصد النّحوّية: 

.111/3
)91( يف األصل: )موجٍب(.
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نُْهْم﴾ سورة النّساء: من اآلية: 66، برفع )قليل( السبعة،  )92( ُقرئ قوله تعاىل: ﴿َما َفَعُلوُه إاِلَّ َقلِيٌل ميِّ
غي ابن عامر، وقرأ بنصب )قليال( ابن عامر )ت 145ه�(، وعيسى بن عمرو )ت 149ه�(، وابن 

اس: 431/1. إسحاق )ت 151ه�(. ينظر: إحتاف فضالء البرش: 192، وإعراب القرآن للنحَّ
فع؛ ألنَّه  فع، يكون )قليل( بداًل من الضمي امُلّتِصل بالفعل )فعلوه(، وحمّل الواو الرَّ ع��ىل قراءة الرَّ  
فاعل، وعىل قراءة النصب، يكون )قلياًل( منصوًبا عىل االستثناء؛ ألنَّ التقدير: أستثني قلياًل منهم، 
( بداًل  ( مس��بوًقا ب�)ما( النافية )ما فعلوه(، فيعرب ما بعد )إالَّ وجه االستش��هاد: جميء ما قبل )إالَّ
- عند البريِّني- وذكر الش��يُخ خالُد األزهرّي َأنَّه  ِمن الضمي امُلّتِصل بالفعل؛ بدُل بعٍض ِمْن ُكلٍّ
عىل نيَّة تكرار العامل؛ إْذ التقدير: ما فعلوه إالَّ فعله قليل منهم؛ وهو عطف نس��ق عند الكوفيِّني. 

ينظر: رشح التريح عىل التوضيح: 350/1.
)93( سورة سبأ، من اآلية: 10. وقرأ بالضّم عاصم )ت 127ه�(، أبو عمرو )ت154ه�(، وغيمها. 

اف: 281/3، البحر املحيط: 263/7، ومعجم القراءات القرآنيَّة: 146/5. ينظر: الكشَّ
)94( سورة يوسف، من اآلية: 29.

)95( يف األصل: )يا ثت(.
( سقطت من األصل. )96( )لكنَّ

)97( سورة القصص، من اآلية: 76.
)98( سورة املنافقون، من اآلية: 1.

)99( يف األصل: )إّن(، ولعلَّه سهو من الناسخ.
)100( البي��ت أليب العتاهي��ة يف ديوانه: 46، وبال نس��بة يف رشح قطر الن��دى: 148، ومغني اللبيب: 

.285/2
)101( ينظر: رشح التسهيل: 46/2.

)102( سورة الصافَّات، اآلية: 47.
)103( البي��ت لرج��ل من مذح��ج يف الكت��اب: 292/2، وهو لضمرة ب��ن جابر يف ِخزاَن��ِة األَدِب: 
ة يف  ��اس ابنَي مرَّ 38/2، 40، وه��و لرج��ل ِمْن مذح��ج، أو لضمرة بن ضمرة، أو هلمم أخي جسَّ
ة يف رشح شواهد اإليضاح: 209،  ختليص الشواهد: 405، وهو لرجل من مذحج، أو هلمم بن مرَّ
وهو لرجل من بني عبد مناف، أو البن أمحر أو لضمرة بن ضمرة أو لرجل من مذحج أو هلمم بن 

ة، أو لرجل من بني عبد مناة يف الدرر اللوامع عىل مهع اهلوامع: 175/6. مرَّ
)104(يف األصل: )املشبهتني(، والصواب ما أثبتناه.

)105( سورة املجادلة، من اآلية: 2.



148

الر�سالة الغرويَّة يف علم العربيَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

يَء )ال( يف مذهب )ليس(، قال: »وإْن ش��ئت قل��ت: ال أحٌد أفضَل منك، يف  )106( أثبت س��يبويه جَمِ
قول َمْن جعلها ك�)ليس(، وجُيريا جمراها ناصبة يف املواضع«. ينظر: الكتاب: 300/2.

)107( سورة البقرة، من اآلية: 184.

)108( سورة األنفال، من اآلية: 33.
)109( يف األصل: )أْن(.

ا الكوفيهُّ��ون فيون أنَّ حتَّى، والَّالَمني، تنصب بنفس��ها؛ لقيامها مقام  )110( ه��ذا قول البريِّني، أمَّ
الناصب. ينظر: رشح الريّض عىل الكافية: 52/4.

)111( سورة طه، من اآلية: 61.
)112( سورة األنعام، من اآلية:52.

)113( سورة األعراف، من اآلية: 53.
)114( سورة النساء، من اآلية: 73.

)115( سورة طه، من اآلية: 134، وسورة القصص، من اآلية: 47.
)116( ج��اء يف كت��اِب س��يبويه: »باٌب من اجل��زاِء ينجزُم فيه الفع��ُل إذا كاَن جواًبا ألم��ٍر، أو هنٍي، أو 
ا م��ا انجزم بالنهي  ��ا ما انجزَم باألم��ِر فقولك: ائتن��ي آتَِك، وأمَّ اس��تفهاٍم، أو مت��نِّ أو عرٍض، فأمَّ
ْثَك؟ وأين  ا ما انجزَم باالس��تفهاِم فقولك: أال تأتين��ي ُأَحدِّ فقول��ك: ال تفع��ْل يكْن خًيا لك، وأمًّ
ا ما انجزَم  ثنا، وأمَّ ��ا ما انجزَم بالتمنِّي فقول��ك: أال ماٌء أرشْبه، وليته عندن��ا حيدَّ تك��ون أزْرَك؟ وأمَّ
بالع��رض فقولك: أال تنزْل ُتصْب خيًا... وزعَم اخلليُل: أنَّ ه��ذه األوائل كلَّها فيها معنى )إْن(، 

ل البن يعيش: 273/4. فلذلك انجزَم اجلواُب«. الكتاب: 94/3، وينظر، رشح املفصَّ
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خام�ًسا: م�سادُر التحقيق ومراجعه
* القرآُن الكريُم

إحت��اُف فض��الِء الَب��رِش يف ق��راءات األربعة عرش، لش��هاِب الدين أمحد ب��ن حُمَّمد ب��ن عبد الغني . 1
الدمياطّي، الشهي بالبنَّاء )ت 1117ه�(، وَضَع حواشيه: الشيخ أنس مهرة، داُر الكتِب العلميَّة، 

بيوت )د.ت(.
ِب من لساِن العرِب، أبو حّيان األَندلّس )ت 745ه�(، تح: د. رجب ُعثمن حُمَّمد، . 2 ارتشاُف الرَضَ

ط1، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1998م.
َأرساُر العربّي��ة، أبو الربكات األنبارّي )ت 577ه�(، تح: د. فخر صالح قدارة، ط1، دار اجليل، . 3

بيوت، 1995م.
اس )ت 338ه�(، تعليق: عبد املنعم . 4 إعراُب القرآِن، أبو جعفر أمحد بن حُمَّمد بن إسمعيل بن النحَّ

خليل إبراهيم، ط2، دار الكتب العلميَّة، بيوت، 1425ه�.
أعياُن الش��يعِة، حمس��ن األمني احلس��ينّي العام��يّل )ت 1371ه�(، ط1، مطبعة اإلتقان، دمش��ق، . 5

1946م.
د بن احلس��ن احلّر العاميّل )ت 1104ه�(، تح: الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، ط1، دار . 6 أمُل اآلمِل، حممَّ

إحياء الراث العريّب، بيوت، لبنان، 1431ه�/2010م.
��ني والكوفيِّني، أبو الربكات األنبارّي، املكتبة . 7 اإلنصاُف يف مس��ائِل اخلالِف بني النحويِّني البريِّ

ة، بيوت، 1407ه�. العريَّ
َأوضُح املس��الِك إىِل َألفيِة ابن مالك، ابن هش��ام األنصارّي )ت 761ه�(، تح: حُمَّمد حميي الدين . 8

عبد احلميد، داُر الُعلوِم احلديثة، بيوت، 1402ه�/1982م
إيض��اُح املكن��وِن يف الذيل عىل كش��ف الظنون عن أس��امي الكتب والفنون، إس��معيل باش��ا بن . 9

د أمني بن مي س��ليم البابايّن )ت 1399ه�(، طبعة أوفسيت، منشورات مكتبة املثنَّى، بغداد،  حممَّ
)د.ت(.

د باقر املجل��ّس )ت 1111ه�(، حتقيق: . 10 ة األطهار، حممَّ بح��اُر األنواِر اجلامعة لدرر أخب��ار األئمَّ
ايّن الش��يازّي، ط3، دار إحياء الراث العريّب، بيوت،  ��د الباقر البهبودّي وعبد الرحيم الربَّ حممَّ

لبنان، 1403ه�/1983م.
د مجيل، دار الفكر، بيوت، 1420ه�.. 11 البحُر املحيط، أبو حيَّان األَندلّس، تح: صدقي حممَّ
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��ني والكوفيِّني، أب��و البقاء العك��ربّي )ت 616ه�(، تح: . 12 التبي��نُي عن مذاه��ِب النحويِّني البريِّ
الدكتور عبد الرمحن بن سليمن العثيمني، ط1، الدار اللبنانيَّة بيوت، 2011م.

 حتصي��ُل ع��نِي الذهِب من مع��دن جوه��ر األَدب يف عل��م جمازات الع��رب، األعلم الش��نتمرّي . 13

سة الرسالة، بيوت، 1994م. )ت 476ه�(، تح: زهي عبد املحسن سلطان، ط2، مؤسَّ
ة، . 14 تنقي��ح املقال يف علم الرجال، الش��يخ عبد اهلل املامقايّن )ت 1351ه���(، ط1، املطبعة املرتضويَّ

النجف األرشف، العراق، 1352ه�.
مَجْهرُة األَمثال، للشيخ األديب أيب هالل العسكرّي )ت 395ه�(، تح: حُمَّمد أبو الفضل إبراهيم، . 15

عبد املجيد قطامش، ط2، دار اجليل، بيوت، )د.ت(.
اجلنى الداين يف حروف املعاين، للحس��ن بن أم قاس��م املرادّي )ت 749ه���(، تح: د. فخر الدين . 16

قباوة، واألستاذ حمّمد النديم، ط1، دار الكتب العلميَّة، بيوت، 1413ه�/1992م.
د عيّل الصبَّان )ت 1206ه�(، ط1، . 17 حاش��ية الصبَّان عىل رشح األُش��مويّن أللفيَّة ابن مالك، حممَّ

دار الكتب العلميَّة، بيوت، لبنان، 1417ه�/1997م.
ِخزانة األدب ولبهُّ لباب لس��ان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادّي )ت 1093ه�(، تح: عبد . 18

السالم هارون، ط4، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1425ه�/2004م.
ُة . 19 ار، ط4، اهليَأُة املريَّ د ع��يّل النجَّ اخلصائ��ص، أب��و الفتح عثمن بن جنِّي )ت 392ه�(، تح: حممَّ

العامُة للكتاِب، مر، 1999م.
ال��درر الّلوام��ع عىل مهِع اهلوامِع رشح مجع اجلوامع، أمحد بن األمني الش��نقيطّي )ت 1331ه�(، . 20

م، عامل الكتب، القاهرة، 1421ه�/2001م. تح: د. عبد العال سامل ُمكرَّ
ديوان أيب العتاهية، إسمعيل بن القاسم، دار بيوت للطباعة والنرش، بيوت، 1406ه�/1976م.. 21
رّي، تح: أمحد نسيم، ط1، مطبعة دار الكتب . 22 ديوان ِجراُن الَعْوِد النميّي برواية أيب س��عيد السكَّ

ة، 1350ه�/1931م. املريَّ
ة حس��ن، دار الرشق العريّب، بيوت وحلب، . 23 اج برشح األصمعّي، تح: الّدكتور عزَّ دي��وان العجَّ

1416ه�.
ديوان عنرة، حتقيق ودراسة: حمّمد سعيد مولوي، املكتب اإلسالمّي، 1390ه�/1970م.. 24
ة، مجع��ه ورشح��ه: الدكت��ور إحس��ان عّب��اس، دار الثقاف��ة، ب��يوت، لبن��ان، . 25 دي��وان ُكَث��ي َع��زَّ

1391ه�/1971م.
د رضا الطهرايّن النجفّي املعروف ب�: آغا . 26 د حمسن بن عيّل بن حممَّ الذريعة إىل تصانيف الشيعة، حممَّ

بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(، ط2، دار األضواء، بيوت، لبنان، 1406ه�.
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ري��اض العلمء وحياض الفضالء، امليزا عبد اهلل أفندي األصبهايّن من أعالم القرن الثاين عرش، . 27
سة التاريخ العريّب، بيوت، لبنان، 1431ه�/2010م. تح: أمحد احلسينّي، ط1، مؤسَّ

د بن . 28 ى )منهج السالك إىل ألفيَّة ابن مالك( لعيّل بن حممَّ رشح األشمويّن عىل ألفيَّة ابن مالك املسمَّ
د حميي الدين عبد احلميد، ط2،  عيس��ى أيب احلسن نور الدين األش��مويّن )ت 929ه�(، تح: حممَّ

دار الكتاب العريب بيوت، 1955م.
رشح ابن عقيل عىل ألفيَّة ابن مالك، ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل اهلمدايّن املرّي . 29

د حميي الدين عبد احلميد، ط20، دار الراث، القاهرة، دار مر للطباعة،  )ت 769ه�(، تح: حممَّ
ار ورشكاءه، 1400ه�/1980م. سعيد جودة السحَّ

د بن عبد اهلل بن مالك الطائّي . 30 رشح التسهيل )تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد(، كمل الدين حممَّ
د عبد الق��ادر عطا وط��ارق فتحي الس��يِّد، ط1، دار الكتب  األندل��ّس )ت 672ه���(، ت��ح: حممَّ

العلميَّة، بيوت، 1422ه�/2001م.
د باس��ل عيون الس��ود، دار . 31 رشح التريح عىل التوضيح خلالد األزهرّي )ت 905ه�(، تح: حممَّ

الكتب العلمّية، بيوت، ط2، 2006م.
رشح مج��ل الزّجاج��ّي البن عصفور األش��بييّل )ت 669ه���(، تح: الدكتور صاح��ب جعفر أبو . 32

جناح، عامل الكتب، بيوت، ط1، 1999م.
رشح ديوان املتنبّي، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربّي البغدادّي حمب الدين، تح: . 33

قا، إبراهيم األبيارّي، عبد احلفيظ شلبي، دار املعرفة، بيوت )د.ت(. مصطفى السَّ
رشح الريّض عىل الكافية، للريّض األس��رآباذّي )ت 688ه�(، تصحيح وتعليق: يوس��ف حسن . 34

عمر، جامعة قاريونس، 1978م.
��د بن عبد اهلل مجال الدي��ن ابن مالك )ت 672ه�(، ت��ح: عبد املنعم . 35 رشح الكافي��ة الش��افية، حممَّ

أمح��د هريدي، جامعة أّم القرى، مركز البحث العلمّي وإحياء الراث اإلس��المّي، كلّية الرشيعة 
والدراسات اإلسالمّية، مّكة املكّرمة، ط1، )د.ت(.

ّ )ت 643ه�(، دار الكت��ب العلميَّة، . 36 ��ل، موف��ق الدين أبو البق��اء بن يعيش املوص��يلِّ رشح املفصَّ
1422ه�/2001م.

رشح دي��وان احلمس��ة، أبو عيّل أمحد املرزوق��ّي األصفهايّن )ت 421ه�(، تح: غريد الش��يخ، دار . 37
الكتب العلمّية، بيوت، لبنان، 1424ه�/2003م.

رشح ش��واهد اإليضاح، أبو عيّل الف��اريّس، ابن بّرّي )ت 582ه�(، ت��ح: الدكتور عيد مصطفى . 38
ة، القاهرة، 1405ه�. ة لشؤون املطابع األمييَّ درويش، اهليأة العامَّ
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د حمي��ي الدين عبد . 39 رشح قط��ر الن��دى وب��ّل الصدى، عبد اهلل مج��ال الدين، ابن هش��ام، تح: حممَّ
احلميد، ط11، القاهرة، 1383ه�.

دي القيس . 40  رشح هاش��ميَّات الكمي��ت، أليب رياش أمحد ب��ن إبراهيم القيّس، تح: د. ن��وري محوهُّ
و د. داود سلهُّوم، عامل الكتب، بيوت، ط2، 1406ه�.

الصح��اح تاج الّلغة وصحاح العربيَّة، أبو نر إس��معيل بن محَّاد اجلوه��رّي )ت 393ه�(، تح: . 41
أمحد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للماليني، ط4، بيوت،1407ه�/1987م.

س��ة الرس��الة، . 42 ��ار، ط1، مؤسَّ ��د عب��د العزي��ز النّجَّ ضي��اء الس��الك إىِل َأوض��ح املس��الك، حممَّ
1422ه�/2001م.

طبقات أعالم الشيعة- الضياء الالمع يف القرن التاسع، الشيخ آغا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(، . 43
ط1، دار إحياء الراث العريّب للطباعة والنرش والتوزيع، بيوت، لبنان، 1430ه�/2009م.

ّي )ت 1359ه�(، تح: . 44 ة يف أحوال علمء املذهب اجلعفرّي، الش��يخ عبَّ��اس القمِّ الفوائد الرضويَّ
سة بوستان كتاب، إيران، 1385ه�. بارص باقري بيدهندي، ط1، مؤسَّ

فه��رس املخطوطات اإليرانيَّ��ة )دنا(، تأليف: مصطف��ى درايتي، املحرر: دكت��ور جمتبى درايتي، . 45
سة اجلواد للثقافة والبحوث، طهران، 1389ه�. مؤسَّ

كتاب س��يبويه، أب��و برش عمرو بن عثمن بن قن��رب )ت 180ه�(، تح:عبد الس��الم هارون، ط2، . 46
مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1402ه�/1982م.

��اف عن حقائق غوام��ض التأويل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاس��م جار اهلل . 47 الكشَّ
د عبد الس��الم ش��اهني، ط3، دار  حمم��ود ب��ن عمر الزخمرشّي )ت 538ه�(، ضبط وترتيب: حممَّ

الكتب العلميَّة، بيوت، 2003م.
اللب��اب يف علل البناء واإلعراب، أليب البقاء العكربّي، تح: الدكتور عبد اإلله النبهان، ط4، دار . 48

الفكر، دمشق، 1995م.
د بن مكرم بن عيّل ابن منظ��ور األفريقّي )ت 711ه�(، ط3، دار . 49 لس��ان الع��رب، أبو الفضل حممَّ

صادر، بيوت، 1414ه�.
��د أبو الفض��ل إبراهي��م، ط2، . 50 ��د امليدايّن، ت��ح: حممَّ جمم��ع األمث��ال، أب��و الفض��ل أمحد ب��ن حممَّ

1407ه�/1987م.
د عيّل . 51 اء )ت 207ه�(، تح: أمحد يوس��ف نجايت، وحممَّ ا حييى بن زياد الفرَّ معاين القرآن، أبو زكريَّ

ار وعبد الفتَّاح إسمعيل شلبي، دار السور، )د.ت(. النجَّ
اء، إعداد: د. أمحد خمتار عمر، د. عبد . 52 مة يف القراءات وأشهر القرَّ معجم القراءات القرآنيَّة مع مقدِّ

م، ط3، عامل الكتب، 1997م. العال سامل ُمَكرَّ
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اأ.م.د. ح�سني علّي ح�سني الفتلّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

معج��م املؤلِّفني، عم��ر رضا كحال��ة، دار إحياء ال��راث العريّب، مكتب��ة املثنى، ب��يوت، لبنان، . 53
1414ه�.

معج��م رج��ال احلدي��ث وتفصيل طبق��ات الرواة، الس��يِّد أب��و القاس��م املوس��وّي اخلوئّي )ت . 54
سة اإلمام اخلوئّي اإلسالميَّة، 1413ه�/1992م. 1413ه�(، ط5، مؤسَّ

د عيّل . 55 مغني اللبيب عن كتب األعاريب، مجال الدين، ابن هشام، تح: الدكتور مازن املبارك، حممَّ
محد اهلل،ط6، دار الفكر، دمشق، 1985م.

��ة يف رشح ش��واهد رشوح األلفيَّة، بدر الدين حممود بن أمحد بن موس��ى العينّي . 56 املقاص��د النحويَّ
د فاخر وآخرون، دار الس��الم للطباع��ة والنرش والتوزيع  )ت 855ه���(، ط1، ت��ح: أ. د عيّل حممَّ

والرمجة، مجهورية مر العربيَّة، 1431ه�/2010م.
د هارون، دار الفكر، . 57 مقاييس اللغة، أمحد بن فارس القزوينّي )ت 395ه�( تح: عبد السالم حممَّ

1979م.
د عبد اخلالق عضيمة، ط2، . 58 د )ت 285ه�(، تح د. حممَّ املقتض��ب أليب العبَّاس حمّمد بن يزيد املربِّ

القاهرة، 1415ه�/1994م.
س��ة اإلمام . 59 موس��وعة طبق��ات الفقه��اء يف فقهاء القرن التاس��ع، تأليف: اللجن��ة العلميَّة يف مؤسَّ

س��ة اإلمام الص��ادق، قم،  الص��ادق، إرشاف: الش��يخ جعفر الس��بحايّن، ط1، نرش مؤسَّ
إيران، 1420ه�.

د الدمش��قّي الشهي بابن اجلزرّي )ت 833ه�(، . 60 د بن حممَّ النرش يف القراءات العرش، أبو اخلي حممَّ
��ة الكربى، مر، تصوي��ر دار الكتب العلميَّة،  د الضبَّ��اع، املكتبة التجاريَّ تصحي��ح: د. عيّل حممَّ

)د.ت(. 
مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع، جالل الدين الس��يوطّي )ت 911ه�(، تح: د. عبد العال سامل . 61

م، عامل الكتب، القاهرة، 1421ه�/2001م. مكرَّ

يات الدورَّ
ش��عر العجي الس��لويّل )ت 90ه���(، مجع وحتقي��ق: حمّمد نايف الدليم��ّي، جملَّة امل��ورد، جملَّد8، . 62

العدد1، بغداد، 1399ه�/1979م.




