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ملخص البحث
تناول هذا الكتاب تحقيق كتاب اللمعة الموصلية في معرفة اللغة العربية ودراسته،
وقد تناول هذا الكتاب أبواب النحو وتقسيماتها لتعليم المبتدأين صغائر المسائل قبل
الكبار وهو للشيخ أبي بكر الشيباني الموصلي المتوفى  797من الهجرة ،وضع فيه
مختصرا في النحو للذي ال يعلم منه شيئاً؛ لفهم كتاب هللا وسنة النبي ،ووضح فيه
ً
مسائل النحو بأخصر عبارة وبأوضح بيان.

Abstract
This book dealt with the study and investigation of the book “Al
Lama’a al Moselyeh fi Marefa’a al Lughah Al Arabiyeh” by
Sheikh Abu Bakr Al-Shaibani Al-Musli, who died 797 AH. This
book dealt with the sections of grammar and its subdivisions to
teach beginners and put a summary of the Arabic language.

أ.م.د .أمجد عويد أحمد الحياني

المقدمة
الحمدد الدذي أنَ عل على عبددل الكتداب ليكون للعدالمين ندعذيراً ،والصدددددلة ال والسدددددل الم على
رسو ِل هللا الذي أرسله ربّه شاهدا ً ومب ّ
شرا ً ونذيراً ،وداعيا ً إلى هللا بإذنه وسراجا ً المنيراً.
أما بعد
َّ
ً
ّ
فهذل اللمعة كما قال المؤلف ( :إنما الجعلت ل عمن ال يحسدددن من النحو شددديئا ،ولم يَل بين
أهل العلم مسددتحسدنًا تعلم المبتدئين صددغائر المسددائل قبل كبارها ،فاختصددرت هذل رحمة
بمن يريد التوصدددل إلى شددديل من علم النحو الذي هو وسددديلة إلى إبراَ معاني الكتاب
والسنة)(.)1
ونظرا ً إلى فائدة هذا الكتاب النحوي الموجَ عمدت إلى تحقيقه .وقد قسّمت العمل في هذا
الكتاب على قسدددمين :تناولت في القسدددم اتول التعريف بالمؤلف وما يتعلق به ،ثم بكتابه
نم المحقق .وقد توخيت في التعليق الحفاظ
اللمعة الموصدددلية فجعلت القسدددم الثاني من ِ ّ
على غاية اللمعة وهو اإليجاَ واالختصددددار فلم أذكر إال ما وجدته ضددددروريًا في إتمام
الفائدة ولم أدخر جهدًا في سدبيل ضدبن نصدوصده وإخراجه على أقرب وجه إلى اتصدل
مسدددتفيدًا في ذلن من المصدددادر النحوية واللغوية ،وقد وافى المؤلف اتجل قبل تمام هذا
الكتاب وأنا أكملته على نهجه وحاولت االختصدار ونهجت نه صداحب الكتاب نسدأ الل هللا
ْ
أن يكون هذا العمل لوجهه تعالى خالصداً ،وأرجو م ّمن وجد فيه خلعلً فليسددل ،فك ال انسدان
معرض للخنأ والَلل فليصدفح وليعذر ،وسدبحان الذي تفرد بالكمال ،وبا التوفيق ،وهو
حسبنا ونعم الوكيل.
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القسم األول:
التعريف بالمؤلف وكتابه
الفصل األول :التعريف بالمؤلف ( أبو بكر الشيباني )
أوالً :اسمه ولقبه ونسبه ومذهبه
()2
هو أبو بكر بن علي بن عبد هللا بن محمد الشيباني الموصلي ثم الدمشقي الشافعي
ثانيًا :مولده ونشأته وطلبه للعلم.
ولد سدنة أربع وثلثين وسدبع مئة في الموصدل ،فاشدتغل بها على مذهب اإلمام الشدافعي،
فحفظ (الحاوي) و( التنبيه ) ثم قدم إلى دمشق(.)3
قال ابن حجر( :)4قدم من الموصددل وهو شدداب ،فكان يتكسددب من الحياكة ،ويشددتغل في
أثنال ذلن بالعلم ويعاشددددر الصددددوفية ،والَم الشدددديخ قنب الدين مدة ،وأدمن النظر في
الحديث فعلق بذهنه شديل كبير منه ،ثم اشدتهر أمرل ،وصدار له أتباو ،وعل ذكرل ،وبعد
(.)5
صيته ،وتردد إليه اتكابر ،وح مراراً ،ثم اتصل بالسلنان
فبالغ في تعظيمه ،وَارل في دارل بالقدس ،وصددعد إليه إلى العلية ،وأمر له بمال فأبى ْ
أن
()6
يقبله
()7
وكان يكاتب السدلنان بالشدفاعات الحسدنة فل يردل .وكان الشدهاب الَهري م ّمن يلَم
حضدددور مجلسددده ،ويبالغ في تعظيمه .وكذلن الشددديخ شدددمس الدين الصدددرخدي( .)8ومن
نريقته ّأال يعامل أحدا ً من أصدددحابه ،وال يأكل بعضدددهم لبعض شددديئاً ،وكان يتكلم على
الناس فيبدي الفوائد العجيبة والنكت الغريبة.
سدا أو
وكان ولدل عبد الملن يذكر عنه قال :كنت فيه المكتب ابن سدبع سدنين ،فربما لقيت فل ً
دره ًما في النريق فأنظر أقرب دار فأعنيهم إيال وأقول :لقيته قرب داركم(.)9
وكان يقرئ ( مناَل السدددائرين) ويلقن الذكر ،ويلبس الخرقة وكان منَله بالقبيبات وكان
نواب الشدددددام يترددون إليده ويمتثلون
يعمدل المواعيدد ويحضدددددر مجدالس الكبدار( )10وكدان ّ
أمرل(.)11
اجتمع باليافعي وغيرل من الصوفية والصالحين واالوليال والعلمال(.)13()12
ثالثاً :شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه:
شيوخه وتالميذه:
-1
أ ّما شيوخه وتلميذل فلم أقف على من ذكر أسمائهم في المصادر التي ترجمت له
ثناء العلماء عليه
-2
قال ابن قاضدددي شدددهبة (( )14ت  851هدددددددد) :وكان من كبار اتوليال وسدددادات العباد
واتصفيال ،جمع بين علمي الشريعة والحقيقة ،ووفق للعلم والعمل.
قال ابن حجر العسدددقلني(( ،)15ت  852هدددددددد) :كان ممن جمع بين العلم والعمل ،وله
()16
تصدددانيف لناف في التصدددوف ،ومنسدددن صدددغير وقال أبو اليمن العليمي المقدسدددي
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(ت 928هدد) :الشيخ اإلمام ،القدوة الَاهد ،العابد الخاشع الناسن العلم المفيد ،بقية مشايخ
علمال الصوفية ،وحيد عصرل.
()17
(ت 1031ل)ددددددددد :إمام الورو مشددددتهر وبأردية
وقال محمد عبد الرؤوف المناوي
)
18
(
المعروف مؤتَر .وقدد ألف محمدد بن موسدددددى الهدذبداني (ت 858ل) كتدابدا ً في ترجمدة
()19
حياة أبي بكر الشيباني سمال فتوح الوهاب ودالئل النلب إلى مناَل االحباب
رابعاً :مؤلفاته
تبي بكر الشدديباني كتب ورسددائل كثيرة وقد وصددلت إلينا الكتب والرسددائل اآلتية ،وقد
رتبتها على حروف الهجال:
 آداب المريدين اختصار الوصايا تحفدة اتبرار الجدامعدة في اتذكار ( وجال بعنوان آخر هو :تحفدة اتبرار في دعوة الليدلوالنهار ).
 الجواهر الثمينة درة الغوام في صوم العام والخام الدرة المضية في الوصايا الحكيمة الرسالة اتنسية المنتخبة من كلم أهل القلوب الناهرة النفية الرسالة الحموية رسالة في تعريف أسامي قبائل العرب المنسوب إليها رواة الحديث رسالة في علقة المريد بشيخه اتول رسالة في علم اتنوال رسالة في علم التصوف رسالة في معنى الوالية وتصحيح الكرامة ريحانة الجليس وعدول إبليس سمن الصدور وهاوية النور شبكة القنام لنلب اإلخلم شرح بانت سعاد فتوح الرحمن()20
 الفرق بين الضاد والظال اللمعة الموصلية في معرفة اللغة العربية ،وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه. ما كشف علم الغيوب عن النفس من مخبئات العيوب. المثلث وشرحه محذرة اإلخوان مما يق الع من قول او فعل أو اعتقاد يلوم فيه الكفران مختصر معارف القلوب ،سمال :ستر السر. المشرب اتصفى اتهنى في شرح أسمال هللا الحسنى المقصور والممدود ( .فقد أكثرل)()21
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خامسا :وفاته
توفي رحمه هللا تعالى في القدس الشدريف في ليلة االثنين حادي عشدر من شدوال سدنة سدبع
()22
وتسعين وسبع مئة ،بمال ميل
الفصل الثاني
التعريف بكتاب اللمعة الموصلية في معرفة اللغة العربية
أوال :مصادر الكتاب:
صرح المؤلف بعدة مصادر في هذا الكتاب ويمكن تقسيمها على قسمين هما:
أ-اتعلم لم يصرح الشيباني بأعلم سوى بسيبويه(.)23
يصرح المؤلف بأي كتاب من كتب النحو او غيرها من الكتب.
ب-الكتب لم
ّ
ثانيا :شواهده:
اآليات القرآنية والقرالات:
أ-
()24
استشهد المؤلف بست آيات قرآنية وقرالة قرآنية واحدة .
الحديث النبوي:
ب-
()25
ّ
استشهد المؤلف بثلثة أحاديث نبوية .
ثالثًا :منهج الشيباني في كتابه
لم يذكر المؤلف في مقدمة كتابه منهجه ونريقة تأليفه بل اكتفى في مقدمته بقوله بسدم هللا
الرحمن الرحيم ثم حمد هللا وصددددلى على النبي ،وقال :اختصددددرت هذل رحمة بمن يريد
التوصددل إلى شدديل من علم النحو الذي هو وسدديلة إلى ابراَ معاني الكتاب والسددنة فقلت
مسدددتعينا با الكلم في اصدددنلح النحاة( ...)26فموضدددوو الكتاب هو بيان علم النحو...
وتعليم من ال يحسدن من النحو شديل صدغار المسدائل قبل كبارها لفهم كتب هللا وسدنة نبيه
ٌ
موجَ سهل العبارة؛ من اجل تسهيل تعلم النحو للمبتدئين.
فهي مبسنة للتعلم ،فهو كتابٌ
رابعًا :اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف
أ ّما اسدم الكتاب فقد جال واضد ًحا على صدفحة عنوان المخنون وهو اللمعة الموصدلية في
معرفة اللغة العربية.
()27
س ّميت بهذا العنوان في فهارس مخنونات مركَ جمعة الماجد.
وقد ال
درح بذلن على الصددفحة اتخيرة من المخنونة إذ
ب إلى المؤلف فقد صد َّ
وأ ّما نسددبةال الكتا ِ
الذكر اسددمه بعد ذكر اسددم كتابه على النحو اآلتي ( للفاضددل الكامل سدديدنا وشدديخنا اإلمام
العلم َّ
العلمة أبي بكر الموصدددلي رحمه هللا ) ( )28وقد نال ِسد دب إليه في فهارس مخنونات
()29
جمعة الماجد .
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سا :وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق
خام ً
اعتمددت في تحقيق هدذا الكتداب على نسددددخدة خنيدة واحددة من مركَ جمعدة المداجدد للثقدافة
والتراث برقم ( ،)30()239403يق الع الكتاب في عشددرة أوراق عدا صددفحة العنوان ،وفي
سدنرا عدا الصدفحة اتولى والصدفحة
كل ورقة صدفحتان ،وفي كل صدفحة تسدعة عشدر
ً
دنرا ،وأ ّما اتولى فهي أربعة عشددر سددنراً ،وقد
اتخيرة اما اتخيرة فيها سددتة عشددر سد ً
ّ
بخن المؤلّف ،والخن نسددخ وهي خالية من تاريخ النسددخ واسددم
ورد في آخر الكتاب أنّه
الناسخ ،ورقم الصفحة  ،142ورقمها في الخَانة .429
وال بد من اإلشارة اال انه قد شاو في نريقة نسخ هذا الكتاب ما يأتي:
 .1إهمال رسم الهمَة مثل:
المبتدين = المبتدئين.
شيا = شيئا ً
شي = شيل.
 .2قلب الهمَة إلى يال:
مثل  :المسايل = المسائل.
 .3رسم بعض الكلمات بالرسم القرآني:
مثل :ثلث = ثلث.
 .4إهمال نقم بعض الكلمات أحياناً:
مثل كتابة كلمتي (رب) و(يوم) من دون نقان.
سا /منهج تحقيق الكتاب
ساد ً
يتلخم منه تحقيق الكتاب الذي اتبعته في التحقيق بما يأتي:
 .1نسدخ النسدخة الخنية وكتابتها على نريقة اإلملل المعاصدر ،ووضدع علمات الترقيم؛
لتسهيل قرالة النم.
 .2تخري النصوم كاآليات القرآنية واتحاديث النبوية وآرال العلمال.
 .3التعليق على النم المحقق إن اقتضى المقام ذلن.
 .4وقد وضعت ما َدته على النم بما يقتضيه السياق بين قوسين معقوفتين
 .5وضع أرقام نهاية صفحات المخنون في أثنال الكلم ورمَت للوجه ب د (واو) وللظهر
بد( ظال).
 .6قدمت دراسة موجَة عن المؤلف والكتاب قبل النم المحقق.
 .7وضعتال صورة ً للصفحة اتولى واتخيرة من المخنون.
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الخاتمة
بعدد الرحلدة مع هدذا البحدث أحببدت ان اسددددجدل اهم مدا توصددددلدت إليده من نتدائ مفيددة في
الكتاب وهي على النحو االتي:
 .1يعد أبو بكر الشديباني من العلمال الذين اثنى عليه من ترجم له ووصدفول باإلمام الحافظ
الفقيه االصدددولي المحدث اللغوي النحوي وغير ذلن من االوصددداف التي تدل على تنوو
علومه وسعة معارفه وثقافته.
 .2لم تذكر كتب التراجم شددديوخه وتلميذل اال اني قد وجدت مخنونة لم تحقق شددديوخه
وتلميذل ( فتوح الوهاب ودالئل النلب إلى مناَل االحباب ) وهي مخنونة لم تحقق.
 .3الكتاب من نسدددخة واحدة و فيه من المعارف وتبيين المسدددائل صدددغارها قبل كبارها
للمبتدئين او لمن ال يحسن من النحو شيئا ً ليسهل عليه فهم كتاب هللا وسنة نبيه.
 .4لقد اشدتمل على أبواب النحو كافة وباختصدار موجَ وسدماها اللمعة الموصدلية لمعرفة
اللغة العربية .
 .5أكملت التوابع على نريقة المؤلّف باختصددددار ووضددددعتها في الهوامم ّ
تن المؤلف
وافال اتجل قبل ْ
أن يكملها.
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نماذج من المخنون
الصفحة اتولى من المخنون

( الصفحة اتخيرة من المخنون )

الصفحة اتخيرة من المخنون
مجلة مداد اآلداب | 63
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القسم الثاني :النص المحقق
بسم هللا الرحمن الرحيم
كثيرا
الحمد رب العالمين ،وصدلى هللا على سديد المرسدلين ،وآله وصدحبه وسدلم تسدلي ًما ً
إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذل اللمعة إنّما جعلت ل عمن ال يحسدن من النحو شديئاً ،ولم يَل بين أهل العلم مسدتحسدناً
تعليم المبتدئين صدغار المسدائل قبل كبارها ،فاختصدرت هذل رحمة بمن يريد التوصدل إلى
شيل من علم النحو ،الذي هو وسيلة إلى إبراَ معاني الكتاب والسنة.
[الكل الم وأقسامه]
فقلت مستعينا ً با  :الكلم( )31في اصنلح النحاة ثلث :اسم وفعل وحرف.
ً ()32
فاالسددم إذ سددمى بمسددمال فأوضددحه وكشددف معنال ما أبان عن مسدد ًمى ،شددخصددا
ً ()33
مختصددد دا بحرف جر ،ونددال ،والم تعريف بدأولده ،وتنوين تمكن( ،)34وتثنيدة،
ومعنى
ً
()36
()35
وجمع ،وتدال تدأنيدث مبددلدة هدال في الوقف  ،وألفي التدأنيدث  ،ويدال النسدددددب بد خرل،
وفاعل ومفعوالً ،ومن ّكرا ً
ً
وتصددددغير ،وتكسددددير ،وإضددددمار بجملته ،وكونه مخبرا ً عنه
ْ
وبأن ال يقترن بأحد اتَمنة الثلثة وال يجَم(.)37
ومعرفًا ،ومنعوتا ً بمعنال ،
ّ
)
38
(
فاللفظ المؤلف من ألف وصددل وسددين وميم (اسددم) عبارة عن اللفظ المؤلف ً
مثل من
َاي و يدال و دالَ( :يدد) وهدذا الثداني ( )39عبدارة عن الشدددددخم الموجود في اتعيدان
ضدا من حيث
واتذهان [/1و] وهو المسدمى ،والثاني هو االسدم ،فإ ًذا االسد الم صدار مسد ّمى أي ً
كان اللفظ اتول عبارة عنه ،فإذا االسددم غير المسددمى إذ س د ّمي هذا الشددخم بهذا االسددم
فهو غيرل ،وهو صدريح قول النحاة :الكلم( :)40اسدم وفعل وحرف ،أي االسدم كلمته تكون
()41
الكلمة هي المسدمى ،والمسدمى هو شدخم في الحس ،أو في الذهن وله يقول سديبويه
في مواضع كثيرة(.)42
االسدم :هو اللفظ الدال على المسد ّمى ويقال :أجل مسدمى ال أجل اسدم وهذا الرجل مسدمى
سد اموا ِباسد ِْمي
بَيد ال اسدم بَيد ( ،)43وبسدم هللا ال بمسدمى هللا .و(لي خمسدة أسدمال)( ،)44و( ع
()45
عوالع تع عكنَّ ْوا ِب الك ْنيعتِي)
[التسمية]
والتسدمية :عبارة عن فعل المسدمى ووضدعه االسدم على المسدمى ،فاسدم ومسدمى وتسدمية
متباينات ،واسدم هللا في القرآن كلمة من كلم المتكلم المسدمى وهو هللا ،فهو المسدمي نفسده
بكلمه الذي لم يَل صددفة له ،فل يقال هو هو وال هو غيرل ،فإذا لم يَل بجميع صددفاته
وأن من قال االسدم غير المسدمى( )46لم يكن يلَمه حدوث أسدمال هللا تعالىْ ،
وأسدمائهّ .
وإن
()48
()47
كان ك ّل غير هللا مخلوقًا وأ ّما (تبارن اسدم ربن) ( واذكر اسدم ربن ) ( فسدبح اسدم
ربن )( )49فلم يرد سدبحان اسدم ربي( )50وال قيل :اسدم هللا أكبر يريد هللا أكبر ،وال سدجدت
السددم ربي وال خفت اسددم ربي وال يا اسددم ربي ارحمني( )51فالجواب [/1ظ] في ذلن :إذا
إ ّما َّ
أن الذكر بالقلب متعلقة بالمسد ّمى المدلول عليه باالسدم دون ما سدوال ،والذكر باللسدان
متعلقة باللفظ مع ما يدل عليه الن اللفظ هو المسددددبح دون ما يدل عليه من المعنى هذا ما
ال يدذهدب إليده خدانر وال يتوهمده مميَ وإ ّمدا تن التعظيم والتنَيده إذا وجدب للمعظم فقدد
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يعظم ما هو من أجله ولواَمه كالسلم على حضرة الملن ويضعف هذا أنّه لم ينقل ويلَم
إنلق المعاني المقصود بها هللا على االسم وقد أجمع على تركه (.)52
[أقسام االسم في الكلم]
دمرا وما بينهما ويسد د ّمى
فاالسدددم في النحو ينقسدددم ظاهرا ً وباننًا منقسدددما ً ظاهرا ً ومضدد ً
(.)53
المبهم
فالظاهر :عكس المضدمر ،ما د َّل بظاهرل وإعرابه على المعنى المراد به ،منقسد ًما عشدرة
أنواو:
 .1مدا يددخلده الرفع والنصدددددب والجر والتنوين وهو منفرد وجمع مكسدددددر صدددددحيحين
منصرفين ْ
فإن وقف عليه ذهب تنوينه وحركته غالبا ً ّإال في النصب فإنّها تبدل ألفا ً(.)54
ً
وصل وهو المضاف إلى غير معرف باللم ومتكلم.
 .2وما يسقن تنوينه
يجر بكسدرة وال
جر بل يضدمه رفعا ً ونصدبه نصدبا ً وجرا ً وبلم أو إضدافة ا
 .3وما ال يدخله ٌّ
تنوين ّإال في ضددرورة أو تناسددب ومؤثر علميته ْ
صدرف ،وهو الذي ال ينصددرف
إن نالكر ال
م ّما قد اجتمع [ /2و] فيه علّتان فرعيتان من عل ٍل تسدع أو ما يقوم مقامها فغير المنصدرف
صددفة بشددرن عدل أو وَن أو َيادة ألف ونون وعلمية بإحداهما( )55أو تأنيث أو تركيب
مَج أو عجمة مثقلة وألف تأنيث وصيغة منتهى الجموو )56(،ويأتي.
 .4وما يدخله الرفع ضدما ً والجر نصدبا ً وجرا ً والتنوين أو ما يقوم مقامه وال يدخله نصدب
وهو المؤنث المجموو( )57بألف وتال.
 .5وما يدخله النصددب وحدل مع التنوين أو ما قام مقامه من ألف والم أو إضددافة وهو ما
آخرل يال قبلها كسرهة وهو المنقوم(.)58
 .6ومدا يددخلده التنوين وحددل أو مدا قدام مقدامده وهو مدا آخرل ألف مفردة مبددلدة من يدال أو
ألف وهو المنصدددددرف من
واو انفتح مدا قبلهدا ،وكدانتدا في موضدددددع حركدة ،فدأالبد ِد عل منهدا ٌ
المقصور.
ً
ً
ألف تدأنيدث
 .7ومدا ال يددخلده إعراب وهو مع ذلدن معرب حكمدا وتقدديرا وهو مدا آخرل ال
مقصورا( )59أيضا إذا قصر عن المد واإلعراب.
مقصورة سمي
ً
()60
المضافة إلى غير
 .8وما يرفع بواو وينصب بألف ويجر بيال في اتكثر وهي الستة
يال المتكلم.
()61
 .9وما يرفع بألف وينصب ويجر بيال مفتوح ما قبلها في اتكثر وهو المثنى .
 .10وما يرفع بواو مضدموم [  / 2ظ ] ما قبلها وينصدب ويجر بيال مكسدور ما قبلها ما
()62
لم يكن آخرل ا لفدا وهو جمع مدذكر علم يعقدل ووصدددددف من يعقدل بهدذل اسدددددتحقدت
اإلعراب( )63لداللتها على المعاني المختلفة بصددديغة واحدة بدليل :ما أحسدددن نفيا ً وتعجبا ً
واستفهاماً ،وما عدال فمبني (.)64
والمضمر عكسه منقسما ً خمسة أنواو:
ال
ً
ً
ً
ً
 .1منفصل مرفوو الموضع مبتدأ أنا نحن أنت مذكرا ومؤنثا تثنية وجمعا وهو كذلن فيقع
الظداهر بعددل مرفوعا بحق الخبر مالم يكن فصددددلً( )65بين معرفتين في باب كان وظننت
وأخواتها.

 | 66العدد الحادي والعشرون

أ.م.د .أمجد عويد أحمد الحياني
 .2ومتصددلً بفعل قد غير له غالبا ً مرفوو الموضددع فاعلً لفعلت متكلما ً ومخانبا ً وغائبا ً
فيقع الظاهر بعدل منصوبا ً بحق المفعول.
)
66
(
 .3ومتصدل بفعل لم يغير له منصدوب الموضدع كذلن  ،فيقع الظاهر بعدل مرفوعا ً بحق
الفاعل.
ومنفصددل منصددوبا ً تقديرا ً مفعوالً تقدم على فعله أو تأخر بعد اسددتثنال أو كان مفعوالً
ً
.4
)
67
(
ثانيا ً أو ثالثا ً أو إغرال المخانب ،فينصب االسم الظاهر كددددد ( ِإيَّانع نع ْعبالدال) وما نعبد ّإال
إيّان وعلمته إيان وأعلمت َيدا ً عمرا ً إيّال وايّان النريق كذلن ،وأصدح اتقوال(َّ )68
أن إيا
اسم مضمر والكاف حرف خناب.
 .5ومتصدددلً باسدددم أو حرف مجرور الموضدددع كذلن ،فجملة الضدددمائر نيف وسدددتون
ضميرا ً( /3[)69و] معمولة مبنية معارف.
والمبهم فمن حيث وصددف به وصددغر أشددبه الظاهر ومن حيث بني واختلفت صدديغته ولم
يفارقه تعريف أشبه المضمر فأسمال اإلشارة :ذا ،تا ،ذان ،تان ،وأوالل ،وبها إلى الخمسة
فتبلغ خمسدددددة وعشدددددرين وقدد يكون معهدا هدال تثنيده أو كداف خنداب أو اتمران ،وكلهدا
معمولة ومبنيه ومعارف وقد تعمل في الحال بخلف المضددمر( .)70والموصددوالت الذي،
التي ،وتثنيتهمدا وجمعهمدا وذو( )71في لغدة نيّ ،،ومن ،ومدا ،واتاللى ،وأي ،وذا إذا كدان
معها ما كل ذلن .إذا كان بمعنى الذي أو التي واتلى بمعنى الذين وكلها ال تتم اال بصددلة
وعائد وكلهدا مبنيدة سدددددوى أي وكلهدا معدارف وجملدة صدددددلتهدا مبتددأ وخبر وفعدل وفاعل
وشددرن وجَال وظرف( ،)72واسددم فاعل بألف والم واسددم مفعول مثل :الذي أبول كريم،
اعجب َيدا ما كرل عمرو هو الذي إن يننلق أبول قائم أخول هو الذي عندن (.)73
وأسددددمدال االسدددددتفهدام :من ،مدا ،كم ،كيف ،أنّى ،متى ،إيدان ،أي مبنيدة سدددددوى أي(،)74
والظروف المبنية :إذ ،إذاْ ،أمس ،اآلن ،قن( ،)75وأسدمال اتفعال :صد ْه صد ٍه م ْه م ٍه إيه إي ٍه
آمين حيل أول وال ههيات( )76أف مثلثة الفال بتنوين [  /3ظ ] وغيرل وخفٍ وإمالة(.)77
والفعل إذ يوَن به جميع اتفعال ويعبّر عنها به( ،)78مشددددتق من المصدددددر البصددددري
ً
وعكسدده الكوفي( ،)79ما د َّل على حدث وَمان محصددل منقس د عما ماض ديًا ومسد ً
وحاال
دتقبل
ومختص دا بددددددد(قد) وسددين وسددوف من أوله وايصددال الضددمير به على حد :ذكر ،اذكر،
ً
ً
ً
ً
أمرا أو نهيا أو منصدرفا من جملته ،وكونه خبرا وال يخبر عنه
واذكرن ،من آخرل وكونه ً
()81
()80
من معنال وبأن مضدددارعه يجَم  ،فالماضدددي  ،يعرف بأمس مبني على الفتح وال
يجوَ تسكينه وصلً من غير ضمير متكلم أو مخانب ،أو نون جمع مؤنث وال ضمة مع
غير واو جمع ،سدوى معتل بألف وال كسدرة مع غير تال تأنيث لقيها سداكن( ،)82وال يدخله
نون من نحو ضدربونه ،والمسدتقبل والحال لفظهما واحد وهما :المضدارو( )83لمضدارعه
االسدم ما في أوله حرف من أنيت َائدة ويفتح من سدوى رباعي اتصدل ،فإنه يضم ويض الم
عا ويكسدر ما قبل آخرل ماضديًا سدوى
إن بني لما لم يسدم فاعله ويفتح ما قبل آخرل مضدار ً
المضداعف المه والمعتل العين ،فإنّه يسدكن ويكسدر أوله ويجوَ إشدمام هذا الكسدر الضدم
وحرف اإلعراب من المضددارو ( ،)84يرفع ما لم يكن معه ناصددب [ /4و] وال جاَم وال
نون تأكيد وال نون جمع مؤنث ،واتفعال تنصدرف( ،)85بالماضدي و الحاضدر والمسدتقبل
السدد َّم( )88فاعله سددوى نعم
واالمر والنهي واسددم فاعل( )86واسددم مفعول( ،)87وفعل ما لم ي ع
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وبئس وعسددى ،وفعل تعجب وحبذا ليس املوا ،فاتمر أصددله المضددارو يحدث فيه همَة
يتوصدددل بها إلى الننق بسددداكن ْ
إن كان بعد حذف حرف المضدددارعة ،فمن رباعي هي
ظا وخنا ً وتفتح ،ومن سدددوال همَة وصدددل تسدددقن في الوصدددل لفظاً
همَة قنع تثبت لف ً
وتكسددر إذا كسددر أو فتح ما قبل آخرل ،وتضددم ْ
ض د َّم ض د ًما الَ ًما ،وفعل اتمر إن أالكد
إن ال
بنون يفتح آخرل مع مذكر وتثنية ،ويكسددر مع واحدة ،وتضدد ام مع جمع رجال ،وفي جمع
نسددال تدخل ألف الفصددل مثل :أضددربتان( )89وال يدخل الخفية فعل اثنين وال جمع نسددال
إن فالتح ما قبلهدا وتحدذف ْ
وتبددل ألفدا ً وقفدا ً ْ
إن لقيهدا سددددداكن سدددددوال كان في أمر أو نهي أو
(.)90
استفهام أو قسم
والحرف:
()91
إذ أالخذ من حرف الشيل وهو نرفه من حيث كان معنال في غيرل فصار كأنه نرفه ،
ما أبان عن معنى في غيرل ولم [يكن]( )92أ عحد جَئي الجملة مبينًا على كل حال منقسدددد ًما
ً
ً
وعامل ان وجدت صدفة فالعامل َّ
إن وأخواتها( )93ونواصدب
عامل وغير [  /4ن ] عامل
()97
()96
()95
()94
الفعددل وحروف الجر والجَم  ،وغير العددامدل :حروف اإلبتدددال والعنف
والجواب والتخصدديم والتوبيخ والمضددارعة واإلعراب والمختصددة بالفعل واالسددتفهام
وتال التأنيث والفال والنونان المولدان للفعل وآلة التعريف وحرف التكسدددير ويال النسدددب
وما واال النافيتان( ،)98إنّما اسدددتحق المعرب ومضدددارعه اإلعراب الداللية على المعاني
المختلفة بصديغة واحدة كما أحسدن نفيًا وتعجبا ً واسدتفهاما ً()99؛ ّ
تن الماهية لما كانت مورد
االحوال المختلفدة وجب أن يكون لفظهدا كذلن ليددل اختلف أحوال المداهيدة ،وتلدن اتحوال
اللفظيدة هي اإلعراب ثم اتفعدال والحروف عدارضدددددة للمداهيدات ،والعوارض :ال يعرض
لها عوارض هذا هو الحكم فمسدتحق اإلعراب بالوضدع اتول االسدم ثم اللفظ ال يوجد ّإال
بعد وجود الحرف اتخير منه فله اختم اإلعراب به وتنه هو موضددددع القبول إذ غيرل
دال على اختلف أوَان الكلمة ثم اإلعراب نفس اسدددتحقاق الحركات السدددكنات بسدددبب
العوامل فهو معقول ال محسدوس ،ثم قولنا :متحرن مجاَ إذ الحروف ليسدت( )100بجسدم؛
فالمراد بالحركة صدددوت مخصدددوم عقيبها( / 5 [)101و ] والسدددكون ْ
أن ال يوجد ذلن،
وسدميت حركة إذا الحرف تحرن من مكانه ،وسدكونا ً لسدكونه ،والحركة اإلعرابية متأخرة
تأخيرا ً َمانيا ً لقبولها التمديد ،وحدوثها عند إرسدددال النَّفعس وحدوث الصدددوت آخر َمان
()102
حبس النفس وأول إرسددداله وذلن فاصدددل غير منقسدددم .ومن ثم اختلف في اإلبتدال
ّ
بالسدددداكن هل هو محال أو جائَ؛ ثم هي بعض من حروف مد ولين فهي أوائلها ،تنا إذا
نقصددنا تلن عادت إليها ،وإذ أشددبعنا هذل صددارت تلن وأولى ما عارض البعض مع أنّها
اتصددل في اإلعراب إذ العارض للحرف حركة تحرف( )103ومجيل الحرف تنبيه على
أنها من عحبْس الحركة .ثم أثقلها الضددمة ثم الكسددرة ثم الفتحة ،ثم تختلف باختلف أمَجة
البلد كإشدمام الضدمة على (أذربيجان)( )104والكسدرة على كثير من البلد سدميت :ضدمة
النضددمام الشددفتين بها ،ورفعة لرفعهما وفتحة لفتح الفم ،ونصددبة النتصدداب الشددفة العليا،
وجرة وخفضددت النجرار اللحي وانخفاضدده ،وكسددرة إذ االنجرار القوي يوجب كسددر أو
الجَم أو القنع( ،)105ثم أغلب الوقوف والسددكون اعتبارا ً بالعضددو السدداكن والوقوف عن
السددير وانقناو الصددوت وفتح وضددم وكسددر وسددكون من صددفة العضددو ،ورفع نصددب
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وخفض وجر من صدفة الصدوت ،فاقتضدت الحكمة التعبير بما يكون عن سدبب عما يكون
لسدبب وأن يعبر بالفتح والضدم والكسدر والسدكون عن أحوال البنال ال يكون بسدبب [  /5ظ
] أي ال يكون بعدامدل ،فدألقداب اإلعراب أربعدة :رفع ونصدددددب وجر وجَم ،وألقداب البندال
أربعة :ضم وفتح وكسر ووقف ،فعلمات الرفع أربعة( :)106الضمة في اسم وفعل سالمين
معربين ،والواو في السددتة ،وجمع العلم العاقل المذكر السددالم أو صددفته وأولو وعشددرون
سد دمعت أو لم تسدددمع ،واثنين وكل مضدددافا ً إلى مضدددمر،
وأخواتها ،واتلف في التثنية :ال
والنون في اتفعال الخمسدددة فأ ّما تفعلن فهي ضدددمير فل تتغير .وجملة المرفوعات مبتدأ
وخبر وهما أخوان مرف وعان ،فعامل معنوي وهو االبتدال .واسدم الفاعل واسدم ما لم يسدم
فاعله وهما أخوان مرتفعان بإسددناد الفعل إليهما المعدي عليهما لف ً
ظا أو تقديرا ً واسددم كان
وخبر ّ
إن واخواتهدا ،وهمدا أخوان مشدددددبهدان بدالفداعدل الحقيقي .والفعدل المسدددددتقبدل ويرتفع
وجاَم فما عداهما فمبني على الضددم
ب
بالمعنى وهو وقوعه موقع االسددم خاليا ً من ناص د ٍ
ٍ
()107
أو غاية قن ًعا وتال
ليس بمرفوو ،وهو اسددددم مفرد أو مخصددددوم منادى وظرف
ضددمير المتكلم ونون ضددمير جماعة وكاف خناب اثنين أو جماعة وتال وهما فأ ّما ال
شد َّد [
 /6و ] و الم َّد وشبههما من اتفعال فحركة اتباو ال بنال(.)108
[عالمات النصب]
وعلمات النصب خمس :الفتحة وهي اتصل في االسم والفعل سوى المعتل بألف منهما،
واتلف في السددتة( )109والباقي التثنية()110والجمع المذكر السددالم العامل أو صددفته وحذف
النون في تثنية فاعل الفعل وجمعه والواحدة المؤنثة والكسرة في جمع المؤنث السالم.
[المنصوبات]
()111
:
المنصوبات
مفعو ٌل منلق ومفعول بده وفيده ولده ومعده وحدال وتمييَ واسدددددتثندال وخبر كدان وأخواتهدا
واسددددم ّ
إن وأخواتها ومضددددارو ما هو ناصددددب فالخمس ات ال عول حقيقة ،والباقية مشددددبهة
بالمفعول به
()112
فاألول تبين تأكيد الفعل أو عدد مراته أو نوعه .
والثاني يبين عمن وقع به الفعل والمتعجب منه والمنادى المضاف ومشبه به يلحقان به.
ي َمان أو مكان ( )113وقع فيه الفعل بشرن تضمين (في).
والثالث يبين أ ّ
والرابع :يبين علّة الفعل وعذرل( )114بشددددرن كونه مصدددددرا ً من غير لفظ اتول مقدرا ً
باللم عذرا ً وجواب لم(.)115
والخامس :تبين مصدددداحبة الشدددديل ومقارنته بشددددرن حذف مع وقيام وا ٍو مكانها وكون
العامل فيه فعلً ال معنى(.)116
والساادس :هيئة الفاعل أو المفعول منتقلً أو مقدرا ً أو مونئًا أو مؤكدا ً بشدرن كونه نكرة
مشتقة مثقلة بعد معرفة وتمام الكلم وتقدير كيف ،وجاَ تقديمهما على [ /6ظ] العامل ْ
إن
كان فعلً ال معنى فعل (.)117
جنس دا منفردا ً مقدرا ً بمن مفسددر
والسااابع :لبيان وتفسددير وتبيين جنس بشددرن كونه نكرة
ً
المعدود أو الموَون أو مكيول أو ممسددوح أو مقدر بالممسددوح أو لشدديل مبهم ويقع بعد
الفاعل(. )118
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والثامن :بين إخراج بعض من كل ّ
بإال او كلمة بمعناها بشدرن كونه من موجب أو تأويله
()119
أو مقدما ً أو منقنعا ً أو بعد تمام الكلم وغير ذلن يتبع إعراب ما قبله سددوى ما يأتي
.
والتااساااااع :يقددر إذا كدان جملدة أو ظر ًفدا ،ويجوَ تقدديمده على الفعدل ودخول أال فيده ّإال مدا
كان في أول الفعل ما يجب تقديمه ّ
إن كان استفها ًما وتقديم خبر ليس عليها خلف(.)120
العاشر :يأتى.
(.)121
.
والحادي عشر :مضى
()122
وعالمات الخفض ثالث :
الكسدددرة في االسدددم المنصدددرف ،واليال في السدددتة والتثنية وجمع المذكر السدددالم العاقل،
والفتحة فيما ال ينصددرف ،والمجرورات مجرورات ملن وملبسددة ،ثم نوو جنس ثم لفظ
وتخفيف ثم تثنية ث َّم وصف وحذف تعدية.
فاألول مقدّر بلم.
()123
 ،وإثبدات التنوين والنصدددددب على التمييَ
والثااني :بمن فيجوَ الجر بداإلضدددددافدة
واالتباو.
والثالث :بمعنى الحال [/7و] واالسددددتقبال فيجوَ إثبات التنوين والنصددددب وحذفه تخفيفا ً
والجر.
ً ()124
.
والرابع :مثل حسن وجه فيجوَ حسن وجهه و وجه ٍه ووجها
والخامس :مثل مسدجد الجامع ( ،)125وجانب الغربي .ودار اآلخرة وَيد القريشدي ،الَ ًما
ومعرفةً اذ االسدم يضداف اما إلى كنت علم كَيد بنة بمعنى صداحب هذا اللقب السدتحالته
إضدافة الشديل إلى نفسده ،وأما إلى وصدفه إذ أفاد معنى ليس في الموصدوف بشدرن كون
الوصددف معرفة الَما ً للموصددوف لَوم اللقب في اتعلم إذ المراد تعريفه باضددافته إليه
وإال فل فائدة ،ومن ثم جاَ مسددددجد الجامع وأخواته ،وامتنع َيد القائم ورجل قريشددددي
باإلضافة مثل :ولدار اآلخرة ،وللدار اآلخرة إذا أضيفت نكرة وإذا اتبعت عرفت،
والساادس :مثل مررت بَي ٍد فوجه واحد ال ْ
إن كان الحرف َائدا إذ يجوَ إسدقانه كليس
بقائم وليس قائ ًما وعلمة الجَم السدكون( )126في الفعل المضدارو الصدحيح أو الحذف في
المعتل والخمسة(،)127
()128
[المجزومات]
المجَومات منفي بحرف جَم وحذف شددددرن أو معنال ونهي وأمر بلم وشددددرن ومقدر
بشرن ال يفعل افعل ،وما عدال فمبني لحيث ابن امس كم فعل افعل قد جير(.)129
()130
[العامل]
ً
ً
ً
العامل :ما يعمل في غيرل بحسددب العوامل منقسد ًما معنى وفعل وحرفا واسددما فالمعنوي
[ /7ظ] عامل( )131الرفع في اإلبتدال ،وهو اإلبتدال اهتمامن بالشديل قبل ذكرل وجعلن له
على هدذل الصددددفدة مجرداً .العوامدل اللفظيدة( :)132وهو بعينده رافع الخبر ،وقبدل اإلبتددال
والمبتدأ جميعًا هما أصح اتقوال ،عامل الرفع في المضارو معنوي أيضا وأصح اتقوال
في المعنى الرافع له وقوعه موقع االسددددم( ،)133وأما الفعل العامل فمنقسددددم إلى ما يرفع
االسم وينصب الخبر وهو كان واخواتها ( ،)134حمل عليها وإلى ما ينصبهما وهو :ظننت
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أيضدا فينصدبهما ،ويجوَ االقتصدار على أحدهما وهو
وأخواتها وإلى ما يتعدى إلى اثنين
ً
كددل مددا كددان المفعول الثدداني فيدده غير اتول وال يلغي أين وقع .وإلى مددا يتعدددى إلى
ثلثة( )135مفاعيل ( )136فينصبهما وهي :أعلم ،أرى ،نبّأ ،وأنبأ ،اخبر ،خبر ،حدث وتعمل
ً
منلقدا ويقع موقع المفعول الثدالدث كلمدا جداَ أن يقع موقع المفعول الثداني من مفعولي
()138
()137
فينصددددبه وهي أفعال الحواس
وأخواتها وإلى ما يتعدى إلى مفعول واحد
ظننت
الخمس ومدا جرى مجراهدا ،وإلى مدا يتعددى بواسددددندة حرف جر أو غيرل فمجرور لفظدا ً
دديرا ،ومن ثم جداَ العنف عليده بمجرور ومنصدددددوب ويلحق بده مدا يجوَ
منصدددددوب تق ً
تعديته بنفسدده وبحرف جر وإلى ما يثنى لما لم يسددم فاعله ،وهو فعل صددحيح مضددموم
اتول ،مكسددور ما قبل اآلخر ماض ديًا /8[ ،و] مفتوحه مضددارعاً ،جملة ما يجوَ ْ
أن يقام
مقام الفاعل عند عدم المفعول( )139به أربعة :مفعول بحرف جر وظرف متمكن من َمان
أو مكان ومصددر مخصدم مثل :سدير بَيد يومين فرسدخين سديرا شدديدا( )140فأيهما أقمت
جاَْ ،
فإن وجد المفعول به تعيّن مثل :سير َيد ،وهذل السبعة المتعدية تتعدى بعد ذلن إلى
المصددددر وظرفي الَمان والمكان والحال والمفعول له ومعه ،فالمتعدي إلى ثلثة يتعدى
عمرا ،قائماً ،أعل ًما ،يوم الجمعة عند فلن قارئًا
معها إلى هذل السددددت كما علمتَ :يدًا.
ً
تفهيمها له وجعفراًْ ،
وإن أدخلت االسددددتثنال ،صددددار متعديًا إلى عشددددرة كلها ال تخلو من
تقديرا وال
الفاعل ظاهرا ً أو مضددددمراً ،وقد يخلو من المفعول وكلها ترفع الفاعل لفظا ً أو
ً
ينفن الفعل من الفاعل وقد ينفن من المفعول وإلى غير منصرف.
()141
[فعل التعجب]
ً ()143
()142
إذا كان على صدديغة افعل ويجر إذا
ينصددب المتعجب منه [أبدا]
ففعل التعجب
()144
ال
كدان على صددددديغدة افعدل بده وافعدل اتلوان والخلق الثدابتدة الَائددة على [الثلثدة]
يتعجب منها اال بأشدد أو أبين أو أكشدف أو اظهر ونحوها ويكون مصدادرها مضدافة إلى
المتعجب كما اشدد سدوادل وليس وعسدى [ /8ظ] من أخوات كان غالبا ً ّإال ّ
أن عسدى يكون
()145
ً
أن غالبًا .قال تعالى{ :عسددددى ربكم ْ
مسددددتقبل معه ْ
ويدخل
أن يرحمكم
خبرها فعل
()146
عليها الضمير فيعكس عملها مثل :
ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني
ونعم وبئس( )147كل منها إذا كان بعدل معرفتان رفعهما أو نكرة ومعرفة ،نصددددب النكرة
ورفع المعرفدة ،وإذا كدان فداعلهمدا مؤنثدان جداَ تدذكير الفعدل وتدأنيثده وفي كدل منهمدا أربع
لغدات :وقد قالرئ( )148بهدا في قوله تعدالى{ :فنعمدا هي ( )149وحبدذا( )150ترفع بعددها المعرفة
وتنصددب النكرة على التمييَ جنسددا والحال مشددتقة وال تعمل هذل السددت في مصدددر وال
ظرف وال جمع ما ذكرنال لعدم تصددرفها في نفسددها فلم تنصددرف في معمولها وال تتقدم
معمولهدا عليهدا ،وأمدا الحرف من العوامدل فقدد تقددم بعضددددده ويدأتي بداقيده ،وأمدا اتسددددمدال
()151
العاملة فثلثة أنواو :اتول المشدتق من فعل فيعمل بحسدب االشدتقاق وهو اسدم فاعل
أو اسددم مفعول( )152أو مصدددر مقدر ْ
بأن والفعل( )153أو أسددمال اتفعال وهذا ينقم عن
()154
الفعدل ْ
بدأن ال يتقددم معمولده عليده وكونده مفردا ً في التثنيدة والجمع وال يجداب بفدال
ناصبة وال يأمر به للغائب.
[إعمال المصدر]
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وإعمال المصدددر :يعجبني علم َيد وعلم َيد والعلم [ /9و] َيد برن وينقم عن الفعل
بأن ال يتقدم معموله عليه تنّه من صددلته وال يفصددل بينه وبين معموله بأجنبي()155؛ وال
يعمل عملً وهو محذوف.
[إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل]
()157
وإعمال المشبهة( )156باسم الفاعل :مررت بحسن وجهه وجهها وحسن وجهه بثلث
سدددوى ما يلحقه من تعريف وتنكير وتنقم عن اسدددم الفاعل أنّها تعمل في السدددبب دون
اتجنبي والحال دون االسدددتقبال وال تتقدم معمولها عليها وال يفصدددل بينها وبين معمولها
بأجنبي ،وما كان منها بوَن أفعل أو تقديرل لم يرفع الظاهر ّإال فيما رأيت رجلً أحسددددن
في عينده الكحدل منده ف ي عين َيدد ،وفي (مدا من أيدام أحدب إلى هللا فيهدا العمدل منده في
عشرة الحجة)(.)158
واعمدال اسدددددم الفداعدل َيدد مخرج عمرا ومخرج عمرو ويتقددم مفعولده عليده كدالفعدل مدالم
يكن معه الف والم وينقم عن الفعل أنّه ال يعمل وال يعتمد على كلم قبله من مخبر عنه
أو موصدددددوف أو مدا جرى مجراهمدا وال يعمدل إذا كداندت لمداضدددددي من الَمدان بدل تكون
مضدافة وال يظهر الفاعل معها في تثنية وال جمع بل يضدمر والذي يظهر في اللفظ حرف
وليس باسددم وإذا جرى اسددم الفاعل على غيرل من هو له برَ الضددمير وان كان في اسددم
الفداعدل الف والم بمعنى الدذي عمدل على [  / 9ظ ] ،كدل حدال ونصدددددب مدا بعدد ،النوو
الثاني :ما يقع موقع المشدددتق وهو كل ظرف وقع صدددفة او صدددلة أو حاالً أو خبرا ً فانه
يعمل في الحال النصددب واسددم اإلشددارة تعمل في الحال وال يتقدم معمولها عليهما اال ْ
إن
كان ظرفًا ،النوو الثالث :يعمل عمل الحرف وهو اسدم مضداف إضدافة ملن( )159أو جنس
فيجر بتقدير الل م أو من وال يتقدم معموله المضداف إليه على المضداف وجاَ مع غير اذ
قدد تكون في معنى ال .التدابع :مدا جرى على مدا قبلده في إعرابده تدأكيددًا ونعتدا ً وبددالً وعنف
بيان وعنف نسدق( .)160فاتول تمكين معنى في النفس بإعادة لفظ أو معنى .فالمعاني مع
ما حمل عليها :نفسه عينه كله أجمع أجمعون جمعا ً الج عمع كلهما(.)161
الحمد رب العالمين إلى هنا وجد في النسددخة التي كتبت من خن سدديدنا وشدديخنا رحمة
هللا عليه بعد وفاته من غير تصددددحيح وال مقابلة ،وفيها من الفوائد للمبتدئين ما شددددال هللا
نسأل هللا ان يهدينا نلب العلم وان ينفعنا بما يعلمنا ،انه على كل شيل قدير [  /10و]
انتهى منه العمل وبه تم االمل
علع
ع
ْ
ع
ع ْيبًا فع ال
ْب فِي ِه عو ع
عي ع
س َّد ْال عخلعلع  ...ف عج َّل عمن ال ع
عوإِ ْن ت ِعج ْد ع
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هللا اتنصدددداري ،أبو البركات ،كمال الدين اتنباري (المتوفى577 :هددددددددد) المكتبة العصددددرية ،ن،1
1424هد2003 -م.
 .6أوضدح المسدالن إلى الفية ابن مالن ،ابن هشدام االنصداري (المتوفى 761هدددددد) تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
 .7اإليضاح في علل النحو :أبو القاسم َّ
الَجَّاجي (المتوفى 337 :هدد)،المحقق :الدكتور ماَن المبارن،
دار النفائس – بيروت ،ن 1406 ،5هد  1986-م.
 .8البحر المحين في التفسددددير :أبو حيان محمد بن يوسددددف بن علي بن يوسددددف بن حيان أثير الدين
اتندلسي (ت745 :هد)،المحقق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر – بيروت 1420،هد.
 .9بدائع الَهور في وقائع الدهور:محمد أحمد بن اياس ،حققه وقدم له:محمد مصددددنفى ،دارالنشددددر
فرانَشتاينر-فيسبادن ،ن1392 ،1ل1972-م.
 .10البدديع في علم العربيدة :مجدد الددين أبو السددددعدادات المبدارن بن محمدد بن محمدد بن محمدد ابن عبدد
الكريم الشيباني الجَري ابن اتثير (ت 606 :هدددد) ،تحقيق ودراسة :د .فتحي أحمد علي الدين ،جامعة
أم القرى ،مكة المكرمة  -المملكة العربية السعودية،ن 1420 ،1هد.
 .11بغيدة ا لوعداة في نبقدات اللغويين والنحداة ،عبدد الرحمن بن أبي بكر ،جلل الددين السددددديوني (ت:
911هد) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية  -لبنان  /صيدا.
حْمدد بْن مهددي الخنيدب البغددادي
 .12تداريخ بغدداد وذيولده :أبو بكر أحمدد بن علي بْن ثدابدت بْن أ ع ع
(المتوفى463 :هدددددد) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،دراسدة وتحقيق :مصدنفى عبد القادر عنا ،ن،1
 1417هد.
 .13التذييل والتكميل في شدددرح كتاب التسدددهيل :أبو حيان اتندلسدددي(ت745ل) ،المحقق :د .حسدددن
هنداوي ،ن ،1دار القلم  -دمشق.
.14تسدددهيل الفوائد وتكميل المقاصدددد :محمد بن عبد هللا ،ابن مالن النائي الجياني ،أبو عبد هللا ،جمال
الدين (المتوفى672 :هدددد)،المحقق :محمد كامل بركات ،دار الكتاب العربي للنباعة والنشر1387 ،هد
 1967م.ي اتصدل ،أبو علي (المتوفى:
الفارسد
الغفار
عبد
بن
أحمد
بن
الحسدن
سديبويه:
كتاب
على
التعليقة
.15
ّ
377هدددددد)،المحقق :د .عوض بن حمد القوَي (اتسدتاذ المشدارن بكلية اآلداب) ،ن1410 ،1هدددددد -
1990م.
 .16الجامع المسددند الصددحيح المختصددر من أمور رسددول هللا (صددلى هللا عليه وسددلم) وسددننه وأيامه،
صددددحيح البخاري ،المؤلف :محمد بن إسددددماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد َهير بن
ناصدر الناصدر ،الناشدر :دار نوق النجاة (مصدورة عن السدلنانية بإضدافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)،
النبعة اتولى1422 ،ل د
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 .17الجمدل في النحو :أبو عبدد الرحمن الخليدل بن أحمدد بن عمرو بن تميم الفراهيددي البصدددددري
(المتوفى170 :هد) ،المحقق :د .فخر الدين قباوة ،ن1416 ،5هد 1995م.
ّ
ي(
للعين
واهد
الشددد
شدددرح
ومعه
الصدددبّان على شدددرح اتشدددموني على ألفية ابن مالن:
 .18حاشدددية
ّ
ّ
صفا ،القاهرة ،ن1423 ،1هد2002-م
ت855ل) ،تحقيق محمود بن الجميل ،مكتبة ال َّ
 .19حجة القرالات :عبد الرحمن بن محمد ،أبو َرعة ابن َنجلة (المتوفى :حوالي 403هددددد)،محقق
الكتاب ومعلق حواشيه :سعيد اتفغاني ،دار الرسالة.
 .20الخصائم :أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :هدددد) ،ن،4الهيئة المصرية العامة
للكتاب.
 .21الددرر الكدامندة في أعيدان المدائدة الثدامندة :أبو الفضدددددل أحمدد بن علي بن محمدد بن أحمدد بن حجر
العسقلني (المتوفى852 :هد(المحقق :مراقبة  /محمد عبد المعيد ضان ،مجلس دائرة المعارف العثمانية
 صيدر اباد /الهند ،ن1392 ،2هد1972 /م. .22سددر صددناعة اإلعراب :أبو الفتح عثمان بن جني الموصددلي (ت392 :هددددددد) ،دار الكتب العلمية
بيروت-لبنان ،ن1،1421هد2000 -م
 .23سدددنن ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يَيد القَويني ،وماجة اسدددم أبيه يَيد (المتوفى:
273هد) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحيال الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.
.24سدير اعلم النبلل :محمد بن احمد الذهبي( المتوفى 748هدددددد) تحقيق :مجموعة محققين ،مؤسدسدة
الرسالة نبعة 1985 ،3 :م.
.25شدددددرح ابن النداظم على ألفيدة ابن مدالدن :بددر الددين محمدد ابن اإلمدام جمدال الددين محمدد بن مدالدن (ت
 686هد) ،المحقق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،ن 1420 ،1هد  2000 -م.
 .26شدددددرح ابن عقيدل على ألفيدة ابن مدالدن :ابن عقيدل ،عبدد هللا بن عبدد الرحمن العقيلي الهمدداني
المصري (المتوفى769 :هد) ،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث  -القاهرة ،دار مصر
للنباعة ،سعيد جودة السحار وشركال ،ن 1400 ،20هد  1980 -م.
.27شدرح الرضدي على الكافية:رضدي الدين اتسدتراباذي،تصدحيح وتعليق :يوسدف حسدن عمر االسدتاذ
بكلية اللغة العربية والدراسددات االسددلمية كلية اللغة العربية والدراسددات اإلسددلمية،جميع حقوق النبع
محفوظة  1398ل  1978 -م جامعة قاريونس ،موقع يعسوب.
 .28شدرح الكافية الشدافية :جمال الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالن النائي الجياني،حققه وقدم
لده :عبدد المنعم أحمدد هريددي ،جدامعدة أم القرى مركَ البحدث العلمي وإحيدال التراث اإلسدددددلمي كليدة
الشريعة والدراسات اإلسلمية مكة المكرمة ،ن 1402 ،1هد  1982 -م.
.29شدرح المفصدل للَمخشدري :أبو البقال ،موفق الدين اتسددي الموصدلي ،المعروف بابن يعيم وبابن
الصدانع (المتوفى643 :هدددددد) ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
ن 1422 ،1هد  2001 -م
 .30شرح المقدمة المحسبة :ناهر بن أحمد بن بابشاذ (المتوفى 469 :هدد) ،المحقق :خالد عبد الكريم،
المنبعة العصرية – الكويت ،ن 1977 ،1م.
.31شدرح شدافية ابن الحاجب :االسدتراباذي النحوي المتوفى (686هدددددد) تحقيق:محي الدين عبد الحميد
واخرون ،دار الكتب العلمية – بيروت لبنان.ال
.32شدرح شدذور الذهب في معرفة كلم العرب :عبد هللا بن يوسدف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسدف ،أبو
محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هددددد) ،المحقق :عبد الغني الدقر ،الشركة المتحدة للتوَيع
– سوريا.
 .33شددرح قنر الندى وبل الصدددى :عبد هللا بن يوسددف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسددف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هدددد) ،المحقق :محمد محيى الدين عبد الحميد ،القاهرة ،ن،11 :
.1383
 .34شددددرح كتاب سدددديبويه أبو سددددعيد السدددديرافي الحسددددن بن عبد هللا بن المرَبان (المتوفى368 :
هد)،المحقق :أحمد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ن 2008 ،1م.
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 .35شرح شواهد المغني :عبد الرحمن بن ابي بكر جلل الدين السيوني ،تحقيق :احمد ظافر كوجان،
لجنة التراث العربي1966 ،م.
 .36الصددددحاح تاج اللغة وصددددحاح العربية :أبو نصددددر إسددددماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت:
393هدددد) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عنار ،دار العلم للمليين ،بيروت ،النبعة الرابعة 1407 ،هدد د -
 1987م.
 .37صددحيح البخاري :محمد بن إسددماعيل البخاري (256ل) ،دار الجيل ،بيروت ،مصددورة عن نبعة
دار الشعب بالقاهرة ،ن1987 ،1م.
.38صدحيح مسدلم ( الجامع الصدحيح ) :مسدلم بن الحجاج المتوفى (261هدددددد) تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي ،دار احيال التراث العربي ،بيروت ،ن.1972 ،2
 .39العالددّة في إعراب العالمد عدة :بددر الددين أبو محمدد عبدد هللا ابن اإلمدام العلمدة أبي عبدد هللا محمدد بن
فرحون المدني رحمةال هللا عليه ،تحقيق :مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سدددعد)،
دار اإلمام البخاري – الدوحة.
 .40علل النحو :محمد بن عبد هللا بن العباس ،أبو الحسدن ،ابن الوراق (المتوفى381 :هدددددد)،المحقق:
محمود جاسم محمد الدرويم ،مكتبة الرشد  -الرياض  /السعودية ،ن 1420 ،1هد 1999 -م.
 .41الفرق بين الضداد والظال :أبو بكر عبد هللا بن علي الشديباني الموصدلي (ت 797ل)  ،تح :د .حاتم
صالح الضامن ،دار البشائر ،دمشق1424 ،ل – 2003م.
 .42كتداب السدددددبعدة في القرالات :أحمدد بن موسدددددى بن العبداس التميمي ،أبو بكر بن مجداهدد البغددادي
(المتوفى324 :هد) ،المحقق :شوقي ضيف ،دار المعارف – مصر ،ن1400 ،2هد.
 .43كتداب العين :أبو عبدد الرحمن الخليدل بن أحمدد بن عمرو بن تميم الفراهيددي البصدددددري (ت:
170هد) ،تحقيق :د مهدي المخَومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهلل.
 .44الكتاب :عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالل ،أبو بشر ،الملقب سيبويه (المتوفى180 :هددددد)،
المحقق :عبد السلم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ن 1408 ،3هد  1988 -م.
 .45الكنام في فني النحو والصدرف :أبو الفدال عماد ،صداحب حماة (المتوفى 732 :هدددددد) ،دراسدة
وتحقيق :الدكتور رياض بن حسددن الخوام ،المكتبة العصددرية للنباعة والنشددر ،بيروت – لبنان2000،
م.
 .46الكواكدب الددريدة على متممدة اآلجروميدة للحنداب الرعيني ،محمدد بن أحمدد بن عبدد البداري
اتهدل،مؤسسة الكتب الثقافية،ن 1410 ،1هد  1990 /م.
 .47اللباب في علل البنال واإلعراب :أبو البقال عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب
الدين (المتوفى616 :هد) ،المحقق :د .عبد اإلله النبهان ،دار الفكر – دمشق ،ن1416 ،1هد 1995م.
.48اللمع في العربية :أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :هددد)،المحقق :فائَ فارس،دار
الكتب الثقافية – الكويت.
.49مسددددندد اإلمدام أحمدد بن حنبدل :أبو عبدد هللا أحمدد بن محمدد بن حنبدل بن هلل بن أسدددددد الشددددديبداني
(المتوفى241 :هد) ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،دار الحديث – القاهرة ،ن 1416 ،1هد  1995 -م.
 .50معجم البلدان :شدهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (المتوفى626 :هدددددد)،
دار صادر ،بيروت ،ن 1995 ،2م.
 .51معجم مقداييس اللغدة :أحمدد بن فدارس بن َكريدال القَويني الراَي ،أبو الحسدددددين (المتوفى:
395هد ،المحقق :عبد السلم محمد هارون ،دار الفكر1399،هد 1979 -م.
.52مغني اللبيدب عن كتدب االعداريدب :ابن هشدددددام ،تحقيق :مداَن مبدارن ورفيقده ،دار الفكر ،بيروت،
ن.1979 ،5
 .53المقتضددب :محمد بن يَيد بن عبد اتكبر الثمإلى اتَدي ،أبو العباس ،المعروف بالمبرد (المتوفى:
285هد)،المحقق :محمد عبد الخالق عظيمة ،عالم الكتب – .بيروت.
 .54المقدمة المحسبة في علم النحو :ناهر بن بابشاذ المتوفي(496هدددد) مجلة كلية الدراسات اإلسلمية
 /بغداد 1384هد 1965 -م ،تحقيق وتعليق :حسام سعيد النعيمي.
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اللمعة الموصليّة في معرفة اللغة العربية للشيخ اإلمام العلمة أبي بكر الشيباني الموصلي (ت797ل)
للسدد عهيلي :أبو القاسدددم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السدددهيلي (المتوفى:
 .55نتائ الفكر في النَّحو ا
581هد) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ن 1992 - 1412 ،1م.
 .56النحو الوافي :عباس حسن (المتوفى1398 :هد) ،ن،15دار المعارف.

الهوامش
( )1ينظر الصفحة  13من هذا البحث.
2

األنس الجليل  ، 505 :والكواكب الدرية . 19/13 :

3

الكواكب الدرية . 19/3 :

4

انباء الغمر .498/1 :

5

الملك الطاهر :برقوق بن انص العثماني ،ت 801هـ  .ينظر :األعالم . 48/2 :

6

بدائع الزهور  :475/1 :وقد ازره السلطان واعطاه خمس مئة دينار وهو بدمشق فلم يقبلها منه.

()7

( )8محمد بن سليمان بن عبد هللا ،شمس الدين الصرخدي :فقيه شافعي .من النحاة .كان شديد التعصب
ّ
ل ألشعرية ،كثير المعاداة للحنابلة .مولده بصرخد ،ووفاته بدمشق .اختصر وشرح عدة كتب توفي
سنة (792ه) ،ينظر األعالم.150/6 :

9

انباء الغمر.98/1 :

10

الدرر الكامنة.449 /1 :

11

الكواكب الدرية .20/3 :

12

المصدر نفسه. 19/3 :

13

الفرق بين الضاد والظاء  :تحقيق :د .الضامن . 7 :

14

الكواكب الدرية .20/3 :

15

الدرر الكامنة.4491 :

16

األنس الجليل . 505 :

17

الكواكب الدرية19/3 :

19

هو مخطوط ،ولم أستطع الوقوف عليه.

( )18ينظر :ترجمته في األعالم.119/7 :
( )20مطبوع بتحقيق د .حاتم الضامن.
21
22

أنباء الغمر . 498/1 :

المصدر نفسه. 498/1 :

( )23انظر النص المحقق.14 :
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( )24ينظر :النص المحقق:
( )25ينظر :النص المحقق:
( )26ينظر :النص المحقق.13 :
. )239403

27

انظر :فهارس مخطوطات مركز جمعة الماجد ،مخطوطات النحو رقم المادة (

28

كما ورد على صفحة عنوان المخطوط ،و/10و.

30

فهارس مخطوطات النحو للتراث ،فهارس مخطوطات اإلصدار األول2010 ،م )14311( .هـ،ج

()29ينظر :فهارس مخطوطات مركز جمعة الماجد.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ،دبي  ،االمارات العربية المتحدة  ،ص .142
31
32

ينظر :الكتاب  .12/1 :و أوضح المسالك الى الفية ابن مالك  ، 36/1 :وشرح ابن عقيل .16/1 :

وقد اختلف النحويون في حده اختالفا كبي ار  ،ينظر :شرح المفصل.23-22/1 :

33

هذا تعليل البصريين اما الكوفيون فيرون انه من الوسم أي العالمة  ،ينظر االنصاف .4/1 :

34

واختار تمكن لعل أنواع التنوين  ،ينظر الكتاب  ،299 /2 :وابن هشام في مغني اللبيب،373/2 :

وشواهد المغني للسيوطي ،793/2 :وشرح ابن عقيل .19/1 :
35

ينظر :شرح المقدمة المحسبة .186/1 :

( )36أي :ألفي التأنيث المقصورة والممدودة.
37
المقدمة المحسبة.189/1 :
( ) ينظر :شرح ّ
 38ينظر :نتائج الفكر في النحو ،39 :
39

هنا يصرح بأن العالقة بين اللفظ واسمه عالقة استحقاق  ،وهو ما يريد ان يقرره في إضافة االسم الى

40

ينظر :شرح المفصل  ،18/1:ينظر حاشية الصبان على شرح االشموني.56/1 :

لفظ الجاللة ،ينظر :بغية الوعاة  ،602/1 :البحر المحيط .16/1:

( )41سيبويه :هو أبو بشر عمر بن عثمان ( ت 180ه) ،تنظر ترجمته في تاريخ بغداد،195/2 :
والسير.351/8 :

42

ينظر :الكتاب  ،25/1 :ينظر  :شرح المفصل .23-22/1 :

43

ينظر :الكتاب  ،26/1 :ينظر المفصل.23/1 :

44

صحيح البخاري 185/4 :رقم  ،3532وصحيح مسلم  349/4 :وقم .2133

45

صحيح البخاري 66 /3 :رقم .2120

48

المزمل ،8 :واالنسان.25 :

الصبان على شرح األشموني.61 – 60/1 :
( )46ينظر :حاشية
ّ
 47الرحمن.78 :
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49

الواقعة  ،96 -74 :الحاقة.52 :

50

يعني بها إضافة المالبسة والمصاحبة  ،نحو اسرج الدابة وحصير المسجد .

51

ينظر :البحر المحيط  ،16/1:وقد صنف في ذلك ( االسم والمسمى ) الغزالي ابن السيد والسهيل

وغيرهم ونسب السيوطي إلى ابن الطرادة فقال في االسم والمسمى  ،ينظر :بغية الوعاة .602/1 :
52

ينظر :نتائج الفكر .42-39 :

53

ينظر :المقد المحتسبة  ،339وشرح المقدمة المحتسبة .98/1

54

ينظر :النحو الوافي .96/1

55

في المخطوط باحديها.

56

ينظر  :شرح ابن عقيل  65 /1وينظر :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.75/1 :

57

ينظر :شرح ابن عقيل  ،63-62/1وينظر :أوضح المسالك الى الفية ابن مالك 63-62 /1 :

58

ينظر :شرح شافية ابن الحاجب  301/2:وينظر :شرح ابن عقيل .235/3 :

59

ينظر :شرح ابن عقيل  ،72/4 :وينظر :أوضح المسالك .342/2:

60

ينظر :أوضح المالك الى الفية ابن مالك  .59/1 :و شرح المفصل،51/1 :

61

أوضح المسالك الى الفية ابن مالك.64/1 :

62

ينظر :أوضح المسالك الى الفية ابن مالك .65/1 :

63

ينظر :المصدر نفسه.58/1 :

64

ينظر :المقدمة المحسبة  ،343 – 339 :وينظر :شرح المقدمة المحسبة .99/1 :

65

ينظر :شرح المقدمة المحسبة .142/1 :

66

ينظر  :شرح ابن عقيل  ، 89-177/1 :وينظر :أوضح المسالك .83/1 :

67

الفاتحة .4 :

68ينظر :االنصاف .366/2 :
69

المقدمة المحسبة  ،344:وينظر :شرح ابن عقيل ،89-77/1 :وأوضح المسالك .89-85/1 :

70

ينظر  :شرح ابن عقيل  ،106/1 :وينظر :أوضح المسالك الى الفية ابن مالك .111/1 :

71

ينظر :شرح ابن عقيل،117/1 :وينظر :أوضح المسالك .125/1 :

72

ينظر :شرح ابن عقيل  ،112/1 :وينظر :أوضح المسالك الى الفية ابن مالك .115/1 :

 73ينظر :شرح ابن عقيل  ،117/1 – 113/1 :أوضح المسالك على الفية ابن مالك .123 -122/1 :
74

ينظر :شرح ابن عقيل  ، 131/1 :أوضح المسالك على الفية ابن مالك .123 -122/1 :

75

ينظر :شرح ابن عقيل  ،147/1 :أوضح المسالك على الفية ابن مالك .402 -400/1 :

( )76في األصل (هيات).

 | 78العدد الحادي والعشرون

أ.م.د .أمجد عويد أحمد الحياني

 77حاشية الصبان على شرح االشموني على الفية ابن مالك ،292 /3 :وشرح المقدمة المحسبة.181/1 :
78
المقدمة المحسبة.193/1 :
( ) ينظر :شرح ّ
 79ينظر :االنصاف ( القول في اصل االشتقاق – الفعل هو او المصدر مسألة  )28وينظر :شرح

االشموني 341/2 :وحاشية الصبان (  96/2بوالق ) وشرح الرضي على الكافية  ،178/2 :شرح ابن
يعيش :على المفصل .135 :
80

شرح ابن عقيل  ، 20/4 :ينظر :شرح المفصل .40 /7

81

شرح ابن عقيل  ،23/1 :وينظر :شرح المفصل .4/7 :

82

في األصل لقيها

83

شرح ابن عقيل  ، 33- 3/4 :وينظر شرح المفصل .28 – 6/7 :

84

ينظر  :أوضح المسالك الى الفية ابن مالك  ،248/2 :وينظر :شرح ابن عقيل .3/4 :

85

ينظر :شرح المقدمة المحسبة في علم النحو  ،348 :وفي األصل :ينصرف.

86

ينظر :أوضح المسالك ،12/2 :ينظر :شرح ابن عقيل.87/3 :

87

ينظر :أوضح المسالك ،21/2 :ينظر :شرح ابن عقيل.88/3 :

( )88يف األصل :يسمي.
( )89ينظر :شرح املقدمة احملسبة.204/1 :
90
91

ينظر :شرح المقدمة المحسبة  ،208-203/1 :وينظر :المقدمة المحسبة .350-348 :

ينظر :العين  ،210/3 :ومقاييس اللغة ،42/2 :والصحاح.1342 /4 :

( )92ما بني املعقوفتني زايدة من املقدمة احملسبة.
93

ينظر :أوضح المسالك.117 /1 :

94

ينظر :أوضح المسالك.248 /2 :

95

ينظر :أوضح المسالك.472/1 :

96

ينظر :أوضح المسالك.272/2 :

97

ينظر :أوضح المسالك .107/2

98

ينظر :المقدمة المحسبة  ،354 :وينظر :شرح المقدمة المحسبة .279 -215/1 :

99

ينظر :شرح ابن عقيل.3/4 :

100

في األصل ليس

101

المقدمة المحسبة في علم النحو ،354 – 351 :وينظر :شرح المقدمة المحسبة .215 /1 :

102

ينظر :شرح الشافية الحاجب  5/1 / :وينظر.262-261 /2 :

103

ينظر :شرح شافية الحاجب.2019 /2 :
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104

هو اسم اجتمع به موانع الصرف  ،ينظر معجم البلدان  . 174 – 171/1 :وينظر  :سر صناعة

اإلعراب والخصائص.
105

ينظر :علل النحو.639 :

106

ينظر :المقدمة المحسبة.357/355 :

( )107في المخطوط[ :طرف] وهو خطأ.

( )108ينظر :شرح املقدمة احملسبة.293/2 :

109

ينظر :علل النحو  ،150/1 :وينظر :العدة في كتاب العمدة ،485/1 :وينظر :الخصائص :البن

جني.318/2 :
110

ينظر :المقتضب  ،40/3 :وينظر :الخصائص البن جني.318/2 :

111

ينظر :شرح المفصل.304/3 :

112

ينظر :اللمع في العربية.480/1 :

113

ينظر :األصول في النحو  ،190/1 :وينظر :اللمع في العربية البن جني.550/1 :

( )114يف األصل( :وعدده).

( )115ينظر :شرح المقدمة المحسبة.308/2 :
116

التعليقة على كتاب سيبويه.242/4 :

117

ينظر :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك .232/1 :

118

ينظر :األصول في النحو ،107/1 :وشرح الكافية الشافية.770/2 :

119

ينظر :اللباب في علل البناء واالعراب  ،302/1 :وينظر :شرح المفصل.46/2 :

120

ينظر :شرح المفصل ،477 /4 :وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد.54/1 :

121

ينظر :المقدمة المحسبة .360-357 :

122

ينظر :الجمل في النحو ،193 /1 :واألصول البن السراج ،373/2 :وشرح المقدمة المحسبة:

123

ينظر :الكتاب  .209/2 :وينظر :األصول في النحو.388/1 :

124

ينظر :الكتاب  ،424/1 :وينظر :األصول في النحو.133/1 :

125

ينظر :االنصاف في مسائل الخالف ،357/2 :وينظر :نتائج الفكر في النحو .29/1 :

.329/2

126

ينظر :شرح ابن عقيل .24/4 :

127

ينظر :الخصائص البن جني  ،318/2 :ينظر :المقدمة المحسبة.362-360 :

( )128ينظر :شرح املقدمة احملسبة.340/2 :
129

ينظر :البديع في علم العربية  .،45/1 :وينظر :المقدمة المحسبة.362 :
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( )130ينظر :شرح املقدمة احملسبة.344/2 :
131

ينظر :نتائج الفكر في النحو ،180 :وينظر :اللباب في علل أبناء واالعراب .298/1 :

132

ينظر :نتائج الفكر في النحو ،220 :وينظر :اللباب.125/1 :

133

ينظر :االنصاف في مسائل الخالف ( )73ص 101

134

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  ،220 /5 :وينظر :شرح كتاب سيبويه  :للمرزبان :

،262/3

( )135في األصل [ثلثة].
136

ينظر :الكتاب  ،41/1 :وتسهيل الفوائد.382/1 :

137

ينظر :المقتضب ،54/4 :ينظر :الخصائص.281/1 :

138

ينظر :الكناش في فني النحو والصرف .160/1 :وينظر :الجمل في النحو.65 :

139

ينظر :شرح شذور الذهب البن هشام ،207 :وينظر :قطر الندى.187 :

140

ينظر :األصول في النحو .256-255/2 :والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .30/8 :

( )141ينظر :شرح املقدمة احملسبة.377 /2 ،
142

ينظر :اللباب /1 :ة  ،198والنحو الوافي .450/2 :

( )143زايدة مين يقتضيها السياق,

( )144في األصل[ :الثلثة]
145

االسراء .8 :

( )146البيت لعمران بن حطان في تذكرة النحاة  ,440والكتاب  ,375/2والجني الداني .466
147

الكتاب ،266/3 :وينظر :المقتضب.140/2 :

148

ينظر :السبعة في القراءات ،190 :وحجة القراءات ،.146 :وفي األصل( :قرى).

149

البقرة  .271 :وهي قراءة اإلمام قالون برواية نافع.

150

الكتاب ،180/2 :وينظر :الجمل في النحو .70/1 :

151

الكتاب  ،45/1 :وينظر :األصول في النحو.26/1 :

152

الكتاب  ،45/1 :وينظر :األصول في النحو.72/1 :

153

شرح ابن عقيل  ،3/3 :وينظر :التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .86/11 :

( )154في األصل :بفا.
155
156

ينظر :المقدمة المحسبة  ،.369-363 :وينظر :شرح المقدمة المحسبة

ينظر :الكتاب  ،194/1 :والمقتضب.158/4 :

( )157في األصل :مثلث.
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158

ينظر :مسند احمد  ،467 /2 :وسنن ابن ماجه.550/1 :

159

ينظر :شرح المقدمة المحسبة ،404-403/2 :وينظر :االيضاح في علل النحو  ،108 :وينظر :

شرح المقدمة المحسبة .372-369 :
160

ينظر :الكتاب  ،186/2المقتضب،.209/4 :

161

الى هنا انتهى كتاب المؤلف ولم يستوف موضوع التوابع وبقى عليه من التوابع النعت وعطف البيان

والبدل وعطف النسق وهي باختصار  ،النعت  :هو تحلية المنعوت بفعله او بحليته او بصناعته او بنسبته

 .واما عطف البيان :فيجري ما يجري النعت اال أن يكون بغير المشتق كتبيين األسماء بالكنى والكنى
باألسماء كتبيين عطف على االسم األول فيبينه بغير حرف عطف اذا انعطف عليه باإلشارة  .والبدل :

فهو اعالم السامع بمجموعي االسم على جهة البيان من غير ان ينوى باألول والطرح عند سيبويه دون
غيره  ،وجملة االبدال أربعة :بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال وبدل غلط،

والنسق :فهو الجمع بين الشيئين واالشياء بواسطة في اللفظ والمعنى او باللفظ دون المعنى  ،فواسطة
اللفظ والمعنى أربعة  :الواو والفاء وثم وحتى ووساطة اللفظ دون المعنى ستة :او واما وان وبل ولكن وال

فيدمع حرف العطف تشترك في العطف اللفظي وهو المرفوع على المرفوع والمنصوب على المنصوب
والمجرور على المجرور والمجزوم على المجزوم فانها محمولة على القسم وجوابه  ،وينظر الكتاب :

 .422-421/1و ،387/2و ،250 /1والمقتضب 261 /3 ،61/1 :و ،10 /1واالنصاف في مسائل
الخالف  ،382/2 :وشرح المفصل.383/2 :
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