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 شكر و تقدير

 أتوجه ابلشكر اجلزيل للسيد حيي سوزان

هان يم آهيبراالسيد إو  والسيد حسني قاندمري والسيد أمحد بدر
 لدعمهم بقراءهتم الدقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

 مقدمة
الة و الصّ  ، ولق االنسان، و معّلمه البيانااحلّمد ّلّل الذى خ

على  ن، وقرآالّسالم على الّنىب العدانن افصح من نطق بلغة ال
 .اله و اصحابه الذين اعربوا وابنوا حضارة االسالم

فإّن العلوم  ذلكوبعد فإّن أمهية العلم انبعة مبوضوعه وغايته، ل
ت موضع مورد إهتمام علماء الىت نبعت من َمعني القرآن كان

ألئمة من بدا التاريخ االسالم إىل اليوم، و ال شك أّن علم ا
إهتم العلماء البارزون يف  ذلك، لمن أهم العلوم األليةالنحو 

 وا. وصنفلفوا فيه كثريا من الكتبأحو، و علم النبالعامل اإلسالمي 
ىل وصول إللة، ألنّه مفتاح لآلفيه املصنفات ووصفوا النحو اب

وبينوا أّن تعلمه  ،واألحاديث النبوية ىف القران الكرمي، املعاىن



 

 

هلذا  كان النحو من العلوم األوىل  1فرض كفاية على املسلمني،
املدارس االسالمية إىل يومنا. و"املقدمة  اليت تدرس يف

الىت كتبها العامل الشهري: أبو عبد هللا حممد بن عبد  اآلُجرُّومية"
نهاجي، املعروف اببن آجروم. منذ أتليفيها  هللا بن داود الص
، ألّن ابن آجروم  يةسيا ىف الدرس النحو يكانت كتااب رئ

استهدف التيسري ىف تعليم النحو، بعد اختالطه بقواعد ملبسة 
من الفلسفة و املنطق. واهتم العلماء  "ابملقدمة اآلُجرُّومية " 

ن تلك وم  ،وشرحها ،ومنهم من نظمها ،منهم من شرحها نثرا
"على بن حممد بن على بن  الشروح اليت على املنظومات شرح

سليم عالء الدين ابو احلسن الدمشقى الصاحلى السليمى" 
"الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية".  وهذا الشرح املسمى ب

بني الشروح من ابرز ، وأسلوبه اللطيف ،بعبارته الدقيقة
ال بد  ،لم والطالب سهالا علكي يستفيد منه اهل ال ،اآلُجرُّومية
 لذالك اردان أن ننال شرف هذا التحقيق ،هذا الكتاب أن حيقق

                                      
ساااجاكلي زادحم حممااد باان أا بكاار املرعشااي، ترتيااب العلااوم، حتقيااق: حممااد باان إ اعياال الساايد أمحااد،  1

وت،  1دار البشائر االسالمية، بري 408/1 988 ،103. 



 

 

إىل قسمني: القسم األول هو القسم الدراسة وحيتوى  حمقسمنا و
ِة موضوعات: " نبذة عن اتريخ النحو"، "حركة التيسري  على ِعدَّ

األجرومية و  ترمجة إبن أجروم"، " يف النحو و األجرومية"، "
حياة املؤلف"، " االجرومية من النثر إىل النظم"، ها"، "شروح
" منهج املؤلف يف الزبدة الطرية شرح منظومة  "آاثرحم"،

 "املنهج يف التحقيق"، االجرومية"، "سبب التأليف"،
ىف القسم الثاىن الذى هو قسم التحقيق حققنا "املخطوطات". و 

 الكتاب و علقنا عليه. 
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 نبذة عن اتريخ النحو
أيتى ىف اللغة على معان متّعددة منها: الطّريُق واجِلهُة ج النحو 

اا ومنها : ُْنحُو العربّيِة ومجعه  اٌء وُْنُوٌّ والقصُد يكوُن ظرفاا وا ح : أْنح
: َْنُوٌّ كُعُتلٍّّ وْنُِيٌَّة كَدلحوٍّ وُدلِيَّةٍّ . َْناحُم يَانحُحوحُم ويَانححاحُم : قصدحم  

ِويٌّ . وَْنَا : َماَل على أحد كاناحَتحاحُم . ورجل انحٍّ من ُْناةٍّ : َْنح 
ِشقَّيحِه أو اْنحَََن يف َقوسه . وتَنحَّى له : إعتَمَد كاناحَتَحى يف الكّل 
. وأْنحَى عليه َضرحابا : أقبَل . وااِلنحِتحاُء : اعحتماد اإلبل يف سريِها 
اِء . وَْناحُم : صرفه و بصرحم إليه يَانححاحُم ويَانححوحُم  على أيسرها كاالْنح

احُم عنه : عدله، والناِحيُة والناحاُة : اجلاِنُب.: ردّ   1حم . وأْنح
 وجيمع بعضها قوُل بعض الفضالء:

 رقيب لقينا ْنو ألف من  بييب ْنوان ْنو دارك اي ح

 2.يببوا مّنا ْنوا من ز نّ مت   وجدانهم مريضا ْنو كلب

                                      
ي، القاموس احمليط، احملقق: حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،  1 وزآابد : حممد بن يعقوب الفري

1426/2  . 7133،ص 005
ن أمحد    2 ود ىف النحو، حتقيق :رمضا ي املّكى، شرح كتاب احلد عبدهللا بن أمحد الفاكهى النحو

ى، الناشر جمهول،  1الدمري 408/1 5، ص.  988 0. 
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النحو مع اإلرتبات ابملعَن  ه(392)ت.  وحّدد ابن جين
ِإنِتَحاء َ حت كالِم العرب يف تصرفه من  : هوذلكاللغوى على 

اعراب وغريحم كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة 
والنسب والرتكيب وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة 
العربية أبهلها يف الفصاحة فينطَق هبا وإن مل يكن منهم وإن شّذ 

ى َْنَوحُت بعضهم عنها ُرد به إليها وهو يف األصل مصدر شائع أ
ُت َقصحداا مث ُخصَّ به انتحاء هذا الَقِبيل من  َْنحواا كقولك َقَصدح

مصدر فِقهت الشئ أى عرفته مث  العلم كما أّن الفقه يف األصل
وكما أّن بيت هللا  ،والتحرمي ،لبه علم الشريعة من التحلي خص
وإن كانت البيوت كّلها هلل وله نظائر يف قصر  ،به الكعبة صخُ 

شائعاا يف جنسه على أحد أنواعه وقد استعملته العرب  ما كان

   1ظرفاا وأصله املصدر.

النحو ىف االصطالح على أنه "علم بقوانني  ومع ذلك عرف
يعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريمها"،  

                                      
ن بن جين،  اخلصائص، حتقيق : حممد 1 وت أيب الفتح عثما . 1 .، جعلي النجار، عامل الكتب، بري

3ص.  4.   
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وقيل "النحو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل" 

وعلى 1رف هبا صحة الكالم وفسادحم"،وقيل "علم أبصول يع
تعريف اخر :"ان النحو إمنا أريد به أّن ينحو املتكلم إذا تعلمه  
كالم العرب وهو علم استخرجه املتقدمون فيه من إستقراء كالم 
العرب حىت وقفوا منه على الغرض الذي قصدحم املبتدئون هبذحم 

 :-رضي اّلّل عنه-و سبب تسميته بذلك قول على  2اللغة".

     3أُنح هذا النحو. فسمي بذلك تربكا و تيمُّنا بلفظ الواضع له.

و بينوا قيمة النحو بتشبهه ابملِلحح يف قوهلم "النحو يف الكالم  
كامللح يف الطعام" إذ املعَن أّن الكالم ال يستقيم وال حتصل 
منافعه اليت هي الدالالت على املقاصد إال مبراعاة أحكام النحو 

وال  ،الطعام ىب والرتتيب اخلاص كما ال جيدعرافيه من اإل

                                      
ي،  دار علي بن حممد بن علي السيد ا 1 لشريف اجلرجاين،  التعريفات، حتقيق : حممد صديق املنشاو

وت، 2ص. الفضيلة، فاهرة بري 0 2. 
ي، األصول يف النحو،حتقيق : عبد احلسني   2 ي البغداد أيب بكر حممد بن سهل بن السراج النحو

وت، 1الفتلي  مؤسسة الرسالة ، بري 409/1 1/3،ص.988 5. 
ي  3 ود ىف النحو،ص. عبدهللا بن أمحد الفاكهى النحو 5املّكى، شرح كتاب احلد 1. 
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و  1التغذية ما مل يصلح ابمللح ىوه ،حتصل املنفعة املطلوبة منه
هذحم القيمة متعلقة ابظهار النحو املعاىن املسترتة ىف اجلملة، 

عندما ننظر و   ي النحو بعلم اإلعراب ألنّه يُظحهر املعَن.  ذلكل
يخ اإلسالم اهتم بعلم النحو، ، نراحم عرب اتر إىل اجملتمع اإلسالمي

عندما اختلط العرب واملسلمون ابألمم و الشعوب  وخصوصاا 
وتوسعت حدود  ،وانتشر املسلمون ىف اْناء العامل ،األعجمية

وعلى ذلك  .مورد اهتمام لذلك كان النحو، دهم ظهر اللحنبال
وتعلمها  ،خاصة حلماية اللغة العربية، زاد االهتمام هبذا العلم

. و لذلك يعد اللحن السبب الرئسى ىف ظهور النحو. بسهولة
واجلملة  ،وبالغة وتتأثر ابلبيان الرفيع ،والعرب أمة فصاحة

الوجيزة املوحية، وآانت أسواق العرب يف جاهليتها قد قامت 
هم والبلغاء أنفس ،وأخذ الشعراء ،ابالصطفاء من لغات القبائل

يف ذلك، وأصبحت مبا أمجعوا على استحسانه منها حىت تنافسوا 
هذحم اللغة املصطفاة هي املتفق على التعبري هبا عّما خياجل النفوس 

                                      
7ص.  عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاىن، اسرار البالغة، دار املدىن، جدة، 1 1. 
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وأحاسيس .وصران نسمع شبه هذا اإلمجاع على  ،من أغراض
سالمة لغة قبائل اجلزيرة، والطعن بلغات أهل السواحل 

بدأ يسمع حلن  والتجارات. و ،ملخالطتهم األجانب يف األسفار
مّث أخذ يف اإلنتشار حىت لفت  ،األوليف  يف التخاطب، قليالا 

  1وغريهم من أهل احلل و العقد. ،إليه أنظار املسؤولني

واملتعربني من عهد النىب صلى هللا  ،واللحن ظهر يف كالم املواىل
 واحلن حبضرته فقال: "أرشد عليه وسلم، فقد روي أّن رجالا 

أ :"ألن أقر -رضي اّلّل عنه-ال أبو بكر و ق ،2أخاكم فقد ضل"
-فأسقط أحب إىل من أن أقرأ فأحلن". ومّر عمر بن اخلطاب 

إان قوم  على قوم يسيئون الرمى، فقرعهم، فقالوا: -رضي اّلّل عنه
"متعلمني" فأعرض مغضباا و قال: "وهللا خلطؤكم يف لسانكم 

وميكن أن نقول هذحم  3أشد علي من خطكم ىف رميكم".

                                      
وت، ص.  1  . 7سعيد األفغاين، من اتريخ النحو، دار الفكر، بري
وت،  2 وط،  مؤسسة الرسالة، بري 1أمحد بن حنبل، مسند، حتقق: شعيب األرنؤ 421/12 ، ج. 00

1،ص. 1 3. 
و اتريخ أشهر النحاة، دار املعارف، قاهرة، ص. 3 ى، نشأة الّنحو  1حممد الطنطاو 6-1 7. 
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قلتها مل يُالحَزمح هلا  األخبار اليت حدثت يف الفرتات املبكرة على
 ،التدبري سوى التحذير، ولكن عندما يُرى أّن اللحن يزداد

 إنشاء أسس النحو. ىفبدأ املسؤولون  ،ويلبس ابلنصوص الدينية
وواضعه من رجاالت عصر اإلسالم، لكنهم إختلفوا واضطرب 

   1إختيارهم متقدمني و متأخرين.

أول من  ،الدؤيل إّن أاب األسود :ه(276وقال ابن قتيبة )ت. 

. وذكر أبو بكر بن أألنباري )ت. 2عمل يف النحو كتااب
غري رواية ترجع بوضع النحو اىل أيب األسود دون  :ه(328

أمر أاب األسود  -رضي هللا عنه-غريحم، منها أّن عمر بن اخلطاب 
فوضع النحو. و منها أّن زايد بن أبيه قال أليب األسود إّن هذحم 

فسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئأ وأ ،احلمراء قد كثرت
يعربون به كتاب هللا. فأا ذلك أبو و  ،يصلح به الّناس كالمهم

ولكنه فيما بعد إستجاب  ،كرحم إجابة زايد إىل ما سألو  ،األسود

                                      
ى، نشأة الّنحو ، ص.  1 2الطنطاو 3. 
و الشعراء، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار املعارف، قاهرة، ، ص.  2 7إبن قتيبة، الشعر  29. 
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 األسود أخذ النحو عن علي بن أا أّن ااب ،وذكر أيضاا  له.

ذكر أبو الطيب اللغوي )ت. و  1طالب رضي هللا عنه.
: "أول من ىايت قريبة اىل املنقولة آنيفاا هعدة روا :ه(351

رسم للناس النحو أبو األسود الدؤيل، فيما حدثنا به أبو الفضل 
جعفر بن حممد ابتويه،...، وكان أبو األسود أخذ ذلك عن 

ألنه  ع حلناا، فقال أليب األسود: إجعل  -رضي اّلّل عنه-علي 
واجلر". و نقل إبسناد  ،بوالنص ،واشار له الرفع ،للناس حروفاا 

َن  آخر ما يلي: " ع أبو األسود رجالا يقرأ )َأنَّ ٱّللََّ بَرِٓىٌء مِّ
رِِكنَيۙ  َوَرُسولُُه( ]التوبة  ال أظن  [ .بكسر الالم. فقال:9/3ٱلحُمشح

وبعد هذحم  2أصلح به ْنو هذا".، يسعين إاّل أن أضع شيئاا 
مع هذا ميكن القول  ،الروااية يظهر أّن اخلالف يوجد يف الواضع

حول هذا  ،واخلالفات ،مع وجود العديد من االقتباسات

                                      
و اإلبتداء، حتقيق: حميي الدين عبد أيب بكر حممد بن القاسم بن بشار أألنبار، ايضا  1 ح الوقف 

ن، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق،  1الرمحن رمضا 391/1 3، ص. 971 7-4 1. 
وت، ج.  2 لرسالة، بري لعريب، مؤسسة ا لنحو ا ، 1حممد خري احللواين، املفصل يف اتريخ ا

3ص. 6=4 6. 
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املوضوع ، أن القبول العام هو أن أساس هذا العلم قد مت وضعه 
 وجهود أيب األسود. -رضي اّلّل عنه-أبمر من علي

 ،مبرور الوقت، ازدادت اجلهود يف هذا اجملال. فازداد فيه التدوين
  ،ري أّن هذا العلم مل تطل عليه األايموالتصنيف شيئاا فشيئاا، غ

كسائر الفنون فأكتمل وضعه قبلها، و الباعث على النشاط 
والسرعة شعور العرب ابحلاجة إليه قبل كل علم، فإّن  ،فيه

الفتوحات اإلسالمية متوالية يف األمصار، والعرب متدفقون 
عليها، و اإلمتزاج مستحكم بينهم و بني من دخلوا يف حوزهتم 

شرَيِ اللحن منتشر أقذى األبصار، فهّب العلماء ال يلوون وعِ 
على شئ منكمشني يف تدوينه، فكان يسري خبطى فسيحة تبشر 
ابألمل القوي العاجل، حىت نضج و دان جناحم، فتم وضعه يف 
العصر األموى من دون سائر العلوم اللسانية. و ما إستهل 

اق يف العراقني العصر العباسى إاّل وهو يدرس دراسة واسعة النط
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)البصرة و الكوفة(، وكمل وأوىف على الغاية يف بغداد وملا ينقص 

  1العصر العباسى األول وذلك قيل متام الثالث اهلجرى.

ودام اكمال النحو على يد مدارس النحو، فتشكلت مدرسة 
 وازداد ،البغداد اليت امجع عليهماوبعدها مدرسة  ،البصرة والكوفة

والشام، مت إنشاء  نواملصر  نإىل األندلسمع انتقال العلماء 
مدارس النحو. و من انحية اخرى نقل نضوج النحو و اكماله 
ابلفواصل الزمين، مع أنّه ال ميكن أن نضع خط كامال بني 
العصور ألّن تداخل يوجد، و كما قال حممد املختار ولداابحم 
 لتثبيت األفكار حيتاج دوماا إىل ربطها بفرتات زمنية معينة و

حممد الطنطاوي  مع هذحم االعتبارات ، خلص 2حواضر معينة.
اتريخ نضوج النحو على النحو التايل: "قد اعتربان أطوارحم أربعة: 
طور الوضع والتكوين "بصري"، طور النشوء والنمو "بصري،  

                                      
ى، نشأة الّنحو،  1 3الطنطاو 4-3 5. 
ولداابحم، ات 2 وتحممد املختار  و املغرب، دار الكتب العلمية، بري ن، -ريخ النحو العريب يف املشرق  لبنا

1429/2 2، ص. 008 3. 
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كويف"، طور النضوج والكمال "بصري، كويف"، طور الرتجيح 
 "ي وشاميوالبسط يف التصنيف "بغدادي وأندلسي ومصر 

حو الن هذا الطور من عصر واضع طور الوضع والتكوين: ا(
، وقد (175أيب األسود إىل أول عصر اخلليل بن أمحد )ت. 

لذي ر اسلف أن وضعه انتهى يف عصر بين أمية. هذا هو الطو 
، شأته ناستأثرت به البصرة صاحبة الفضل يف وضعه وتعهدحم يف

 ،رخبااألو  ،ة األشعاروالكوفة منصرفة عنه مبا شغلها من رواي
يب عد أ بوالنوادر زهاء قرن، اشتغل فيه طبقتان من البصريني

 ، وملابهاألسود حىت أتصلت أصول منه كثرية، وعرفت بعض أبو 
 يدرك أحد من رجال هذحم الطبقة الدولة العباسية.

: هذا الطور من عهد "اخلليل بن ب( طور النشوء والنمو  
بن احلسن الرؤاسي )ت.  أمحد البصري، وأيب جعفر حممد

ه( البصري وابن 249ه(" إىل أول عصر "املازين )ت. 187
ه(". فهذا الطور مبدأ االشرتاك 244السكيت الكويف )ت. 
واملنافسة يف الظفر بشرفه،  ،هبذا الفن ،بني البلدين يف النهوض
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فقد تالقت فيه الطبقة الثالثة البصرية برائسة اخلليل، واألويل 
ة الرؤاسي، وكذا بعدمها طبقتان من كل من الكوفية بزعام

البلدين فوثب هذا الفن وثبة حيي هبا حياة قوية أبدية بعد، 
 وكان هذا الطور حراي أن يسمى طور النشوء والنمو. 

 ثمانعهذا الطور من عهد أيب  طور النضوج والكمال: ت(
يت لسكااملازين البصري إمام الطبقة السادسة ويعقوب ابن 

ه( البصري 286م الرابعة، إىل آخر عصر املربد)ت. الكويف إما
د هيأ ه( الكويف شيخ اخلامسة.لق291شيخ السابعة، وثعلب 

ل بذ الطور السالف هلذا الطور الكمال والنضوج بفضل ما
 ة منهر مجرجاله من جهد مضن كان له األثر الناجع يف ختريج 
ين. دلبل االعلماء امتاز هبا من هذا الطور عن سابقيه يف كال
عصبية م الوقهولقد مشر اجلميع عن ساعد اجلد ونزلوا امليدان تس

 البلدية.

هذا الطور من أوائل قرن رابع  لقد بداث( طور الرتجيح:
اهلجرى. إّن هذا الطور كان التمهيد إليه على أيدي اخلالطني 
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النزعتني، وأن أساسه املفاضلة بني املذهبني: البصري والكويف 
هما. ولقد أمعنوا يف هذا االختيار، فاصطفوا وإيثار املختار من

مسائل ذات ابل مزجيا من املذهبني، على أهنم قد أسلمهم هذا 
االستقراء البالغ خالل تلك األايم إىل العثور على قواعد أخرى 
من تلقاء أنفسهم ال متت بصلة إىل املذهبني تولدت هلم من 

انفكت  اجتهادهم قياسا و اعا، ذلك ألن سالئق العرب ما
سليمة يف البوادي إىل أواسط القرن الرابع اهلجري ، ومشافهة 
العلماء هلم حينئذ متيسرة إما ابلرحلة إليهم يف البادية وهي دانية 
منهم أو ابلسماع منهم يف احلضر إذ كان لفيف منهم ينتجعه 
استجداء للعطاء والتماسا للرزق، فكان ذلك املذهب يف عمومه 

مع بعض قواعد استنبطوها، وعلى هذا ملفقا من املذهبني 
فمسائله إما كوفية أو بصرية أو مبتكرة بيد أنه ال يعزب عن 
الذهن أن مسائل املذهب الكويف املختارة يف أول تكوين 
املذهب اجلديد كانت أكثر من البصرية، ألن الكوفيني غلبوا 

فتنقل هذا العلم يف املدائن اإلسالمية، وتدرج  على أمرهم.
ال من بغداد شرقا إىل العراق العجمي فخراسان فما وراء االنتق
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إبن كيسان  1النهر، وغراب إىل الشام ومصر فاملغرب واألندلس".
ه( و أبو على 337ه( وأبو القاسم الزجاجي )ت. 320)ت. 

ه( و إبن جين   و الزخمشري )ت. 377الفارسي )ت. 
ه( أشهر علماء هذا 577ه( و إبن األبياري )ت. 538
 .الطور

إىل هذحم األطوار، كما قال الطور اجلمود  من املمكن إضافة
خليل آكجاي يف كتابه "القواع الكلية يف علم النحو"  : 

مستواحم األعلى و بعدحم بدأت "ووصل علم النحو إببن جين اىل 
 اجلمود. و مع هذا إبنتشار املدارس النحوية يف أْناء بالد اسالم

هذحم اجلمود جزئيا. و الفت و اإلهتمام على تعليم النحو دمرت 
املختصرات و املقدمات، وحلوا حمل كتب العميقة و الضخمة 

و خصوصا مقدمة األجرومية ألنه   2مثل الشروح و احلواشى".

                                      
ى، نشأة الّنحو،  1 3الطنطاو 7-4 9 ،1 85. 

2 Halil Akçay, Arap Dili Gramerinin Külli Kaideleri (İstanbul: 
Sonçağ Yay., 2020), s. 64-65.   
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كان مورد إهتمام يف املدارس منذ القدم، أخذ مكانه يف حركة 
أبسلوبه السهل و حمتواحم العارية من اإلشكال. التيسري.
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  النحو و االجروميةحركة التيسري يف
بعد التنظيم و تشكيل علم النحو على االدلة و القواعد، ألفت  

 ألفكاراأثرت  كثري من الكتب النحوية، يف هذحم املرحلة
شأن علم النحو  االفلسفية واملنطقية على الكتب النحوية. كان

ألخرى، نتيجة التقاء اعلوم اإلسالمية من ذلك كشأن ال
، وهبذحم الطريقة إمتألت الكتب ابلوجوحم  بثقافات أخرىنياملسلم

الفلسفية للغة، و على هذا الشكل زينت النحو ابملسائل 
العميقة و التفاصل الطويلة، بطبيعة احلال، فإّن الطالب الذين 

. وعلى هذا اندى بعض 1قابلوا بصعوابت تعلم النحو ،يريدون
نطقية امل ،سري يف النحو من خالل ابعاد أتويالتيالنحوين إىل الت

حىت  ،والقياس املنطقي ،والعلة ،والغاء العامل ،الفلسفيةو 
و يت عند النحاة  ،أصبحت هذحم الدعوات منهجا للتأليف

                                      
1 Şahin Şimşek, “Klasik Dönemde Pratik ve Pedagojik Olarak 

Arap Gramerini Kolaylaştırma Çalışmaları”, Uluslararası 
Sosyal araştırmalar Dergisi, 11/61 (2018), s. 1228. 
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. غري أّن هذحم ال يعَن أّن علماء العربية 1احملدثني بتيسري النحو
بل اّن لبعضهم  ،القدامى مل يكن هلم نصيب يف هذحم االجتاحم

قد وجدت انتقادات يف هذا و  2جهوداا واضحة يف هذا االمر.
 يف أول االمر. ،الصدد يف املراحل املبكرة

أسند خلف األمحر سبب أتليف كتابه  "مقدمة يف النحو" على  
ألنّه قال: "ملا رأيت النحويني وأصحاب العربية  ،هذا االمر
واغفلوا ما حيتاج اليه املتعلم  ،العلل وااكثر و  ،أطالواأمجعني قد 

والطرق العربية، و املأخذ الذي  ،ن املختصراملتبلغ يف النحو م
خيف على املبتدئ حفظه، ويعمل يف عقله، و حييط به فهمه، 

األصول  الفكر يف كتاب اؤلفه و أمجع فيهو  ،فأمعنت النظر
والعوامل على أصول املبتدئني ليستغين به املتعلم عن  ،واألدوات

                                      
1 Şahin Şimşek, “Modern Dönemde Pratik ve Pedagojik Olarak 

Arap Gramerini Kolaylaştırma Çalışmaları”, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/11 (2018), s. 
155. 

و  2 و جتديدحم"، جملة القادسية يف االداب  ي دابس، " جهود العلماء العربية يف تيسري النحو  صادق نوز
ن ) وم الرتبوية، العددا 2(، 7(، اجمللد )2-1العا 008 ،8 7. 



 حركة التيسري يف النحو واالجرومية 
 

17 

 

وال أداة  ،فعملت  هذحم األوراق، و مل ادع فيها أصالا  ،التطويل
انظر وحفظها و ، وال داللة إاّل امليتها فيها فمن قرأها ،حجة الو 

انتقد اجلاحظ وجه  ذلكك  1لم أصول النحو كله."عليها ع
أشار إىل مستوى الطالب يف التدريس وأكد "صعوبة النحو و 

إّن لبعضهم جهود  2ة ملستواهم".قأّن كتب النحو ليس مواف
أدى إىل  ،ط النحو ابملنطقواضحة يف هذا األمر. ولعل إختال

فالنحاة واللغويون  نوالتكلف يف وضع قواعد العربية ،الصعوبة
اتفقوا يف إثبات التأثري الفلسفي يف نشأة النحو العريب، وعلى 
الرغم من أخذ النحاة ابملنطق اليوانين انقسموا فيه قسمني: قسم 

ه( الذي قال فيه ابو  384مزج كالمه ابملنطق كالرماين)ت 
ه( "إن كان النحو ما يقوله ابو احلسن 77لي الفارسي)ت ع

                                      
و االرشاد القومي احياء مقدمة ىف النحو، حتقيق: عزالدين التنوخي خلف احلمر، 1 وزارة الثقافة   ،

1الرتاث القدمي، دمشق،  371/1 961 ،3 3-3 4. 
ن، املكتبة اخلاجنى،  2 و بن حبر اجلاحظ، رسأئل اجلاحظ، حتقيق: عبد السالم هارو ن عمر أبو عثما

3-3مصر،  8. 
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الرماين فليس معنا شيء وان كان النحو ما نقوله فليس معه منه 

 1 ه(. 368شيء". وقسم معتدل يف أخذحم منه كالسريايف )ت 

من الفرتة األوىل وجهت االنتقادات إىل نظرايت النحو، ومعظم 
وهو العنصر الرئيس الذي  ،االنتقادات إىل النظرية "العامل"

للنحو،  ومن أوائل النحاة الذين هامجوا فكرة العامل؛ حممد بن 
ها( وهو يرى أّن ال قيمة للعامل يف 206املستنري قطرب )ت. 

ها(: "قال قطرب وإمنا 337االثر االعرايب، يقول الزجاجي )ت. 
أعربت العرب كالمها، ألّن السكون واحلركة يف حالة الوقف 

ا يبطئون عند االدراج، فلما وصلوا أمكنهم والوصل، وكانو 

  2التحريك، جعلوا التحريك معاقبا لإلإسكان، ليعتدل الكالم".
أما ابن جين فهو ال يعطل العامل بشكل عام، إمنا يرفض فكرة 
العامل، والعامل الذي يقرتحه هو املتكلم، وهو يقول: "وأما يف 

صب واجلر احلقيقة وحمصول احلديث، فالعمل من الرفع والن

                                      
و جتديدحم"،  1 ي دابس، " جهود العلماء العربية يف تيسري النحو  8صادق نوز 7. 
وت، ابو ا- 2 ن املبارك، دار النفائس، بري لقاسم الزجاجي، االيضاح يف علل النحو، حتقيق: ماز

1ه /  1399 7م ، ص: 979 0-7 1. 
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أما ابن مضاء  1واجلزم، إمنا هو للمتكلم نفسه ال لشيء غريحم".
ه( فبقي يف أتثري مذهبه الظاهرية و انتقد  592القرطيب)ت 

قد –رمحة هللا عليهم  -النحويني و قال: "و اىن رأيت النحويني
وضعوا صناعة النحو حلفظ الكالم العرب من اللحن ، و انتهوا 

وا، اال أهنم التزموا ما ال يلزمهم، و جتاوزوا إىل املطلوب الذى ابتغ
فيها القدر فيما ارادوحم منها، فتوعرت مسالكها، ووهنت 
مبانيها، و اْنطت عن رتبة اال قناع حججها".و يف فكرة 
العامل هو يتحدث عن اإللغاء و قال يف فصل الدعوة إىل الغاء 
ا نظرية العامل: "قصدى يف هذا الكتاب أن احذف من النحو م
يستغَن النحوى عنه و انبه على ما امجعوا على اخلطأ فيه. قال 
ابو الفتح يف خصائصه، بعد الكالم يف العوامل اللفظية و 

وأما يف احلقيقة وحمصول احلديث، فالعمل من  العوامل املعنوية :
الرفع والنصب واجلر واجلزم، إمنا هو للمتكلم نفسه ال لشيء 

ريفع االحتمال... وأما مذهب أهل ل غريحم. فأكد املتكلم بنفسه 

                                      
1، 1ابن جين، اخلصائص، حتقيق: حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1 10-1 11 . 
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احلق فإّن هذحم االصوات إمنا هى من فعل هللا تعاىل، و امنا 
تنسب إىل االنسان كما ينسب اليه سائر أفعاله االختيارية. و 
أما القول أبّن األلفاظ حيدث بعضها بعضا فباطل عقال 

فوصلت هذحم االنتقادات أبشكال ونغمات خمتلفة  1وشرعا".
 . إىل يومنا

إّن القدماء استهدفوا بشكل عام، أستخدام أسلوب الثقيلة و 
إىل األصول و  وامواضع العميقة يف كتب النحو. و مل يواجه

القواعد الرئسية، ظلت االنتقادات املواجهة للموضوعات 
الرئيسية وأصول هذا اجملال يف مستوى حمدود. و ميكن  أن نقول  

ة لدى العلماء على يوجد أتثر املذاهب اإلعتقادية املقبول
نظريتهم النحوية، الذين قبلوا  نظرية العامل اهلموا من دليل 

مأثِر و الذين من احلدوث على وجود هللا، ألنّه يلزم لكل أثر 
نقلناحم عن ابن مضاء كما   ،رفضوا العامل إعتمدوا على افعال هللا

 ،ال ينقدون النحو نظرايا  ،العلماء ضآنفا. و من انحية أخرى بع
                                      

لعاااااااااااريب، ابااااااااااان مضااااااااااااء القااااااااااارطيب، الااااااااااارد علاااااااااااى النحااااااااااااة، حتقياااااااااااق: شاااااااااااوقي ضااااااااااايف، دار الفكااااااااااار ا 1
1القاهرة، 399/1 947 ،8 0-8 7. 
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 حمتوى بعض كن أدركو هناك مشاكل يف تدريس النحو، ألنّ و ل
للغاية، إضافة إىل ذلك أن الكتب  ةالكتب النحوية واسع

ليست على مستوى  مع اهنا الواسعة مليئة ابلتعابري الغامضة
واملصطلحات املشكلة  ،الطالب. و إستعمال القواعد املغلقة
الكتب على  وألف العلماء أدت اىل سعوبة تدريس النحو أيضاا.

 1.وتيسريها األساليب اجلديدة للتغليب على هذحم الصعوابت
كتب خمتصرة، تسمى كتب املختصرات رافقت يف هذحم ال

وكانت الغاية من ظهورها عدم االعتماد  ،ظهورها الكتب املطولة
 ،يف تعليم األجيال القواعد وعدم اإلفراط ،على الكتب املطولة

يف  ،والتطويل ،من احلشو ،التقليلو  ،والتأويل ،والعلل ،يف القياس
ه( رائدة يف  180الكالم. وتعد مقدمة خلف األمحر )ت 

عملية تيسري النحو ولو بصورة مبسطة، وهي أقدم ما وصل إلينا 
من املصنفات املختصرة وأييت بعدها )خمتصر الكسائي( 

                                      
1 Şahin Şimşek, Arap Gramerinin Kolaylaştırılması Bağlamında 

Yenilikçilik Hareketleri ve Arapça Öğretimine Etkileri 
(Ankara: İlahiyat Yay. 2019), 233.    
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و)خمتصر يف النحو( أليب حممد حيىي  ،ه( 189للكسائي )ت 
و)خمتصر ْنو  ،ه( 202ف ابليزيدي ) بن املبارك املعرو 

و)خمتصر النحو( أليب سعدان  ،ه( 225املتعلمني( للجرمي ) 
و)املدخل إىل علم النحو( للمفضل بن  ،ه( 321الضرير )ت 
وكتاب )املختصر( أليب موسى بن حممد  ،ه( 186سلمة )ت 

 316و)املوجز( ألبن السراج )ت  ،ه( 317احلامض )ت 
و)اجلمل(  ،ه( 320شقري )ت و)املختصر( ألبن  ،ه(

 337)ت  و)التفاحة( ألبن النحاس ،ه( 337للزجاجي )ت 
 ،ه( 377و)األوليات يف النحو( أليب علي النحوي )ت  ،ه(

و)األمنوذج(  ،ه( 384و )اإلجياز يف النحو( للرماين )ت 
مث توالت املختصرات وكان من  ،ه( 538للزخمشري )ت 

وميكن ان نقول بعد  1جروم.أشهرها )مقدمة األجرومية( ألبن ا
هذحم املعلومات أّن مقدمة األجرومية تتمكىن بني قسم تيسر 
النحو من حيث األسلوب و احملتوى. إلنه ميكن تقسيم 

                                      
وت،  1 وك سعيد، يف إصالح النحو العريب، دار القلم، بري 61عبد الوارث مرب 40/1 ، ص. 985

38-4 و جتديدحم"،2 8. صادق نوزي دابس، " جهود العلماء العربية يف تيسري النحو  7. 
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العمليات اىل أقسام هى: الكتب النحوية، مناهج و اساليب 

  1النحات يف دراسة النحو، و طبيعة القواعد النحوية.

به السهل كتاابا يُدرس يف أصبح مقدمة األجرومية أبسلو 
املدارس، وقد طّبقت شهرة املقّدمة اآلجرومية اآلفاق ، فقد كان 
هلا على إجيازها شهرة كبرية يف املشرق واملغرب ، وقد صنع 
النحاة عليها أكثر من ستني شرحاا ، كما أهّنا قد ُعرفت يف 
الغرب يف أورواب منذ القرن العاشر للهجرة ، وتُرمجت إىل عدة 

ات ، فُنقلت إىل معظم اللغات األوروبية ، وهلا يف الالتينية لغ

، ابإلضافة إىل ذلك نظمت األجرومية 2وحدها ثالثة نقول.
حفظ القواعد النحوية بسهولة، ومل يكتفى  لتمكني الطالب من
وشرحوا هذحم املنظومات أيضاا، و على هذحم  ،العلماء على ذلك

بحدة الطّريّة شرح َمنحظومة النمط أّلف علي بن حممد الّسلمي "الزّ 

                                      
وك سعيد، يف إصالح النحو العريب، ص.  1 2عبد الوارث مرب 1 . 
ى، نشأة الّنحو،  2 2الطنطاو ن الدين إبراهيم بن حسن املال األحسائي، شرح منظومة 65 . ، برها

ومية،حتقيق ن املال، )رسالة املاجستري من كلية اللغة العربية العمريطي على اآلجر : عمر بن عثما
1يف الرايض،  425/2 1، ص. 1، ج. 004 2. 
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هذحم املعلومات .و بعد  ا الكتاب الذى حققناحمذاالجروِمية" ه
شروحها يف النحو، نبدأ و  ،موقع األجروميةاملتعلقة ابلنحو و 

بعناون أخرى على هنج البحث الذى أخرتانحم.
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 ترمجة ابن اجروم
مل يكن املؤلف فيما يبدو ذا شهرة واسعة يف عصرحم، ولذا ال 

إال نُبذاا يسرية يف بعض الكتب، هو: أبو عبد  ةه ترمجة وافيجند ل
هللا، حممد بن حممد، بن داود، الصنهاجي، نسبة إىل إحدى 

آجروم، الّنحوي القبائل ابملغرب، النحوي، املعروف اببن 
آجروم بفتح اهلمزة املمدودة، وضم اجليم َوالرّاء الحمشهور اببن 

كان إماما يف   1الفقري الصويف"الحمشددة، ومعناحم بلغة الرببر "
الىت توىّف فيها ابن  ، سنة ها674النحو وغريحم، ولد بفاس، سنة 

 ه،723وتويف بفاس سنة  2مالك الطائى صاحب األلفية،
وكان  ودفن بباب اجليزيني، ويعرف اآلن بباب احلمراء بفاس.

مشهوراا يف النحو والقراءات ، درس بفاس مث قصد مّكة حاجاا ، 

                                      
والنحاة، حتقق:  1 عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني 

ن، ج.  2، ص. 1حممد أبو الفضل إبراهيم،  املكتبة العصرية، لبنا 38. 
ن املسمى، درّة احلجال أبو ا 2 وفيات األعيا لعّباس أمحد بن حمّمد املكناسى الّشهري اببن القاضى، ذيل 

ى أبو النور، دار الرتاث )القاهرة( حتىف أ اء الّرجال،  املكتبة  -قق: الدكتور حممد األمحد
1العتيقة )تونس(،  391/1 1، ص. 2، ج. 971 09. 
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 ابلقاهرة درس على النحوي األندلسي الشهري أيب حيان وملا مرّ 
 ه( الذي أجازحم .745حممد بن يوسف الغرانطي )ت. 

قال السيوطي: "وصفه شرَّاح مقدمته كاملكودي والراعي وغريمها، 
ابإلمامة يف النحو والربكة والصالح، ويشهد بصالحه عموم نفع 

ي مقرئ، وله وقال ابن مكتوم عنه: "ْنو  املبتدئني مبقدمته"،

  .1معلومات من فرائض وحساب وأدب ابرع"

و نقل كاتب جليب هذحم األقوال:  "ويقال ملقدمته "اجلُرومية" 
رواها عنه أبو عبد هللا حممد احلضرمي وقد اعتَن كثري من 

ها حبسن وضعها متييز العلماء بشرح "مقدمته" لعموم النفع هبا و 
د بن علي الَغسَّاين عن كثري من "املقدمات". قرأ بفاس على حمم

وكان على مذهب الكوفيني يف النحو وذكر الراعي أنه صنَّف 

 2"مقدمته" جتاحم الكعبة."

                                      
2، ص. 1السيوطي، بغية الوعاة، ج.  1 3 8 
وط، مكتبة   2 كاتب جليب، سلم الوصول إىل طبقات الفحول، حتقق: حممود عبد القادر األرانؤ

2إرسيكا، إستانبول،  2، ص. 3، ج.010 3 5. 
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عد رأ بيق قال ابن احلاج رمحه هللا: صار غالب الناس أول ما
يف  لنفعافيحصل هبا  –القرآن العظيم، هذحم املقدمة  اآلجرومية 

 أقرب مدة.

لعلنا ال نبعد إذا قلنا: و : "وقال شوقي ضيف يف موقعه النحوى
إن آخر النحاة الذين استظهروا آراء املدرسة الكوفية يف 

الصنهاجي املغريب صاحب املنت املشهور  3آجروممصنفاهتم ابن 
ابسم اآلجرومية، وفيه نراحم يذهب إىل أن السكون يف فعل األمر 
سكون جزم ال سكون بناء، ابلضبط كما كان يذهب 

يف عدحم "كيفما" بني أدوات الشرط  همو أخذ برأيالكوفيون. و 
حىت وأو والفاء والواو تنصب املضارع  -مثلهم-اجلازمة. وجعل 

مباشرة دون تقدير أن املصدرية كما ذهب إىل ذلك اخلليل 
والبصريون, واتبع الكوفيني أيضا يف بعض املصطلحات مثل 

 1النعت وعطف النسق.

                                      
وت، ص. 1 2شوقي ضيف، املدارس النحوية، دار املعارف، بري 41 . 
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ومل يسمها  حوية،ومما وصل الينا أن له مصنفات هى: مقدمته الن
و أية، رومولذا اختلف الناس يف تسميتها، واشتهرت ابسم اآلج

 ة،شريفال املقدمة اآلجرومية. وقد ألفها مبكة، جتاحم الكعبة

فرائد املعاين يف شرح حرز األماين يف القراءات. :وله
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 االجرومية و شروحها
 ذلكوك الوظائف على االغراض.و  ،بشكل عام  يبَن االعمال

هو  ،أّن الغرض من كتابته ،ويفهم من نص االجرومية بة.الكتا
ويبدو أّن  متكني الطالب من فهم قواعد النحو العميقة بسهولة.

ألّن االجرومية قد مت قبوهلا من قبل  العمل قد حقق الغرض منه.
 .يةس النحو و رئيسيا يف الدر  والطالب. وقد كان كتاابا  نالعلماء

جرومية على األبواب األساسّية إكتفى ابن آجروم يف مقّدمة األ
فبعد أن ذكر تعريف الكالم  ،اليت تكفي لتعليم قوعد النحو

وأقسامه، والعالمة اليت يعرف هبا كّل قسم، ذكر األبواب التالية: 
ابب اإلعراب، ابب معرفة عالمات اإلعراب، ابب األفعال، 

، ابب الفاعل، ابب املفعول الذي مل يسّم األ اءابب مرفوعات 
اعله، ابب املبتدأ واخلرب، ابب العوامل الداخلة على املبتدأ ف

واخلرب، ابب النعت، ابب العطف، ابب التوكيد، ابب البدل، 
ابب املفعول به، ابب املصدر، ابب ظرف الزمان وظرف 
املكان، ابب احلال، ابب التمييز، ابب االستثناء، ابب ال، ابب 
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فعول معه، ابب ابب امل املنادى، ابب املفعول من أجله،
 .األ اءخمفوضات 

وقال احلبشي :" إّن  ،واحلواشي ،وجهت اليه العلماء ابلشروحتو  
الكتب اليت كثرت شروحها هي اليت كان يستخدمها الطلبة قى 

وهذحم  1الدراسة كمنت االجرومية و منت األلفية و ْنومها".
كما قال عمر بن   و ،إزدايدا إىل يومنا التوجه الكثري قد دام

"أما شروح املقّدمة اآلجرومية وحواشيها ، فهي كثرية ثمان املال ع
جّداا، وقد أفادت املصادر أبّن شروح اآلجرومية تزيد على 
تسعني شرحاا عدا احلواشي اليت ُكتبت على هذحم الشروح ، واليت 

سرد أ اءهم على و   2بلغت أكثر من عشرين حاشية ".
لك أّن العلماء مل و إضافة إىل ذ حسب اتريخ وفات مؤلفهم.

                                      
و احل 1 وح  1 واشي، اجملمع الثقايف، ابو ظيب،عبد هللا حممد احلبشي، جامع الشر 424/2 ج.  ،004

1، ص. 1 0. 
ومية، حتقيق:  2 ن الدين إبراهيم بن حسن املال األحسائي، شرح منظومة العمريطي على اآلجر برها

ن املال،ج. 1، ص.1عمر بن عثما 3. 
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فظ يكتفوا ابلشروح و احلواشى ونظموأ األجرومية ألن يكون ح
القواعد النحوية أسهل على الطالب.
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 االجرومية من النثر إىل النظم
األمر  أول يفو  ،إّن االجرومية مل تفقد أمهيتها يف تقليد النحو

 سلوبى أعلى أساس النثر عل ،متت كتابته على يد ابن أجروم
 ،نثرا الن هذمكما ذكر آنفا.  مث كتب املؤلفون إبهلام   ريالتيس

 توفريل املنظومات ،مع سالمة نفس املوضوع أبسلوب خمتص هبم
 سلوبألن أمع ذلك شرحت املنظمات و  لفهم واحلفظ.سهولة ا

ن ملمكن ام .النظم أحياان قد يوحدي إىل صعوابت تلتزم الشرح
 تايل:سرد بعض املنظومات و شروحها على النحو ال

العلوية يف نظم اآلجرومية: لنور الدين علي بن احلسن -
تقع فيه واحد  ه(913الشافعي املقرئ الشهري ابلسنهوري  )ت.
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عشرين ومائيت بيت، و شرحها ابسم التحفة البهية يف شرح نظم 

  1اآلجرومية.

براهيم ين إالد الّدرة الربهانية يف نظم اآلجرومية: نظم برهان -
 ه(.960املقدسي احلنفي )ت.  بن وايل بن نصر

ور بن ن لدرّة البهية يف نظم اآلجرومية:هذحم املنظمة ليحيا -
ومة اليت ه(، وهي املنظ 989الدين العمريطي ، املتوىّف )ت.

ت. ي )شرحها برهان الدين إبراهيم بن حسن املال األحسائ
 ه(.1048

. آجروم: حملمد الكفريي )تابن غرر النجوم يف نظم ألفاظ - 
ابن زين الدين عمر امللقب ابسطا العامل بن عبد  ه(، هو1130

وله  القادر ابن العالمة مشس الدين أيب عبد هللا حممد الكفريي
شرح على اآلجرومية يف العربية  احم الدرة البهية على مقدمة 

                                      
ايب اسااااحاق ابااااراهيم باااان موسااااى الشاااااطىب, املقاصااااد الشااااافية يف شاااارح خالصااااة الكافيااااة, دار الكتااااب  1

وت ن, -العلمية, بري 1/2لبنا وااثر .  ا اعيل ابش9 ي, هدية العارفني ا اء املؤلفني  ا البغداد
وت ن, -املصنفني, دار احيائى الرتاث العريب, بري 1/7لبنا 41. 
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اآلجرومية واعراب على ألفاظها  احم األنوار املضية يف اعراب 
ذلك نظمها يف أبيات تنوف على  ألفاظ اآلجرومية وكان قبل

ابن مائيت بيت وسبعني بيتاا  اها غرر النجوم يف نظم ألفاظ 
 آجروم.

د ن أمحبادر التحفة اإلهلية: نظم السّيد إبراهيم بن عبدالق -
  ه(.1266الرايحي التونسي املالكي )ت. 

آجروم: ألمحد بن ابن در الكلم املنظوم حبل كتاب الشيخ -
 ه(.1189البقري، املصري )ت.  رجب بن حممد

اجروم البن الفخار: ألا القاسم ابن شرح نظم مقدمة - 
تعلم يف معسكر وتلمسان وتضلع  ه(، هو1284اليزاغيت )ت. 

ابملنقول واملعقول، وصارت الفنون إليه من مناحية وتقلد قضاء 
القضاة مبدينة األصنام أوائل االستيالء الفرنسوي" ا نظم املقدمة 

ملولود بن حممد السعيد بن الشيخ املدين بن العريب  ن اجروم:إلب
كاتب، خطيب، شاعر، نشأ وتعلم   بن مسعود، ابن املوهوب
م( استاذا للفقه والعلوم االسالمية 1895بقسنطينة. عني )سنة 
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مبدرسة "سيدي الكتاين" بقسنطينة مث مفتيا للمذهب املالكي هبا 

 19081سنة 

شرحه  وايت.بَّ القالوي التمة حممد بن آللعال :نظم اآلجرومية-
 أيب إسحاق احلنبلي.

فتح رب الربية بشرح نظم اآلجرومية: حملمد بن أبَّ القالوي -
شرحه أمحد بن عمر بن مساعد ه( 1200الشنقيطي)ت. 

 2 احلازمي.

لّية ب اجلواكنظم عبدالسالم بن جماهد النرباوي ، املسّمى الك-
 يف شرح مقدمة اآلجرومية .

 لوسيظم السّيد عالء الدين علي نعمان بن حممود اآلن-
 البغدادي احلنفي األديب .

                                      
وت  1 والنشر، بري والرتمجة   –عادل نويهض، ُمعَجُم أعالم اجلزاِئر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 

ن،  1لبنا 400/1 3، ص. 980 2 4. 
ي، مكة  أمحد بن عمر بن مساعد احلازمي، فتح 2 ومية، مكتبة األسد رب الربية يف شرح نظم اآلجر

1املكرمة،  431/2 010. 
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ظم علي بن عبدهللا املسرايت الطرابلسي اللييب ن-
 املسّمىاملنظومةالسنية ملاُيسّمىمنت اآلجرومية.

لى وية عظم الشيخ الر وكي ، املسّمى مفتاح املسائل النحن-
 نظم اآلجرومية ، 

ظم يف ن ملسّمى الآللئ السنيةاالرتشيحي ، نظم صاحل بن حممد -
 اآلجرومية .

نظم  لعلوماظم حممد بن حممد التعري اليمني ، املسّمى مفتاح ن-
 خمتصر ابن آجروم .  

 مية . آلجرو ظم حممد الغزي ، املسّمى الدرّة املضية يف نظم ان-
 منظومة الشرباوي .-

  1آجروم: حممد ابي بلعامل.ابن نظم منثور - 

                                      
ومية، حتقيق:  1 ن الدين إبراهيم بن حسن املال األحسائي، شرح منظومة العمريطي على اآلجر برها

ن املال،ج. 2، ص.1عمر بن عثما 1. 
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الشرح الذى  ا: هذالزبدة الطرية شرح منظومة ااَلجُرومية -
بني أيدان على نظم الشيخ إبراهيم بن إ اعيل النقيب بن إبراهيم 

فقيه هو النقيب،  برهان الدين املقدسي النابلسي، املعروف إبن
ها تقريبا وتويف سنة 763حنبلي متقن للفرائض ، ولد سنة 

يف املنظومة   لقضاة.ونعته صاحب الشذرات أبقضى ا ها803

حقق عبد و  ،1عام(، أربع ورقات 8177جماميع الظّاهرية رقم )
وقدمها يف املؤمتر الدويل السالم سليمان األطرش هذحم املنظومة 

 الرابع للغة العربية. أّوهلا:

 الظّاهر ... يعلم ما يكّن يف الّضمائرالعليم هلل احلمد 

 2 . طالب ذو فقروبعد فالّنحو جليل القدر ... إليه كلّ 

                                      
2علم للماليني، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي، األعالم، دار ال 1 002 ،

3،ص، 1ج.  3. 
ي مث املكي، السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة، حتقق: بكر بن  2 حممد بن عبد هللا بن محيد النجد

والتوزيع،  والنشر  ن العثيمني،  مؤسسة الرسالة للطباعة  عبد هللا أبو زيد، عبد الرمحن بن سليما
وت،  1 /1416بري ص. 1، ج. 996 2، ا 7. 
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بن مل نتمكن من الوصول إىل معلومات مفصلة عن حيات إ
ى مة علأن خنتصر أألوصاف املنظو ومع ذلك ، ميكن  النقيب.

فتبع  .اأّن املنظمة من حيث أسلوهبا سهلة جد ْنو التاىل:
ذكر ابل ديرو من اجل الناظم طريق إبن آجروم من انحية التيسر،

واقص الن بعض إال أنه حيتوي على ،ة أن العمل مهم وقيِّم للغاي
 ة إالّ ريبيف بعض النقاط. فلم يستخدم الكلمات الصعبة و الغ

ومة ملنظاان كقليالا لضرورة القافية، ولكنها قصرية جداا، لذا  
ة. ومن وافيال مغلقاا ىف بعض النواح ومع ذلك مل يستخدم األمثلة

اف. كل كف بشالتعاري تغطيةمل يتم  انحية التعاريف، أّن الناظم
بن إدمة مق و ميكن أن نقول أراد الناظم أن ال خيرج عن حمتوى
 . نفاا آجروم لذا يوجد بعض املشاكل يف النظم كما قلنا ا
و لكن مل  ،هو طابق إبن آجروم من حيث املوضوع أيضاا 

 لكوفينيابالتعابري البصريني  إمتزجيستعمل تعابريحم كامالا بل 
ه تبع مدرسة بغداد. ومن حيث يعلن أن ،وبنهجه هذا الطريق

املوضع أّن الناظم امهل بعض املوضوعات، منها أّن إبن آجروم 
أوضح النائب الفاعل مع تغريات الىت جترى يف الفعل املبَن 
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للمعلوم على ْنو التاىل: " فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله 
وكسر ما قبل آخرحم ،وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل 

قسمني: ظاهر ،ومضمر. فالظاهر ْنو قولك )ضرب آخرحم. وهو 
زيد( و)يضرب زيد( و)أكرم عمرو( و)يكرم عمرو(. واملضمر 
ْنو قولك )ضربت( وضربنا ، وضربت ، وضربت ، وضربتما ، 
وضربتم ، وضربنت ، وضرب ، وضربت ، وضراب ، وضربوا ، 

. و لكن الناظم إكتفى بنقل التعريف فقط يف هذين 1وضربن"
 البيتني:

 املع"إن انب مفعول به عن فاعل   يرفع مبا يستبقه من 
 وهو مثل الفاعل    وغريت فعل عامل".

املنظومة حتتوى مئة وأربعة عشر بيتاا، و تكون املنظومة وسيلة 
حلفظ القواعد العميقة بسهولة ألهّنا إختصرت القواعد املذكورة 
ت يف الكتب الطويلة وأبرأت املسائل النحوية من اإلشكاال

. ولكن عندما ننظر اىل ذلكامللتبسة ابلفلسفة و املنطق و غري 

                                      
وم 1 و االعراب، مكتبة السنة، قاهر، إبن اجر ومية يف النحو  1، منت )مقدمة( االجر 422-2 001 ،

1ص.  8. 
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نرى بعض النواقص من حيث النظم، نوضح على  ،املنظومة
 ،ية هلا دورة اساسية ىف الشعرفالنحى التاىل: كما يعرف أّن القا

على العقل والقلب. والتناغم  املنظومات. يؤثر هبا النصو 
سهل على القارئ احلفظ و وي ،يرضي األذناملوسيقي بني اجلمل 

األسلوب الشعري يف  اا وجه بعض النحات اىل إستخدام هذلذ
تعليم النحو، وأبرز إبن مالك بكتابه اللفية حىت كان يف أعلى 
مستوى من هذا الوجه، و عندما نقيس املنظمة الىت بني ايدان 

حيتوي على إختالفات.  إلبن النقيب نرى أنّه ابلنسبة اىل اللفية
ع، منه: أنّه بدأ بن النقيب مل يهتم ابلقافية يف مقاطاّن منها أ

أنتهى املوضع بقافية أخرى، هو إهتم التوازن بني مبوضع بقافية و 
 املقاطع جزئياا، كما كان يف هذحم املثال: 

 عضار " ثالثة حمصورة ال رابيع    ماض وفعل االمر وامل
 ءبنالم افاملاضى مفتوح آخرحم الزما    كقاموا وانتمى ويلز 

 ا"و ميف األمر على سكون حذف إفعال   أما الذي ضارع فه
إستخدم لكل و  ،لقوافية يف اللفيةابو لكن إبن مالك إهتم 

 ،ستعمال البحورابالموضع قافية مستقلة. و مل يهتم إبن النقيب 
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يتجاوز ال أن  ارادكن أن نقول أّن إبن النقيب ومي الشعرية أيضاا.
كليا، كما فعله    والبحور ،م املقاطعلذا مل يهت ،حمتوى املقدمة

خرى لألجرومية. على كل حال أن هذحم  آلاكاتب املنظومات 
 ري"نظم األجرومية" إلبن النقيب أخذت مكاانا مهما يف تيس
 النحو و جمال املنظومات النحوية و على هذا أّن علي بن حممد

لذى مييل اىل هذحم اجملال. االسليمي شرحها ألن يستفيد منها 
ل هللا سعيهما و تغمدمها بغفرانه. تقب
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 الشارح

الدمشقي الشافعي سليم بن علي بن حممد بن علي هو 

، الشيخ العامل العالمة احلرب النحرير 1الصاحلي، الشهري ابلسليمي
املسند املعمر الويل الكامل أبو احلسن عالء الدين. ولد سنة 

بعد التأهيل  ه( وطلب العلم1113ثالث عشرة ومائة وألف )
 له، فأخذ عن مجلة من الشيوخ كاألستاذ عبد الغين النابلسي

 ،ه(1162)ت.  وولدحم الشيخ إ اعيل ،ه(1143)ت. 
والشيخ  ،ه(1162)ت.  بن خليل العجلوين والشيخ حممد

والشمس حممد بن عبد  ،)ت. ؟( حممد بن عيسى الكناين
 بن واجلمال عبد هللا ،ه(1167)ت.  الرمحن الغزي العامري
والشمس حممد بن أمحد  ،ه(1170)ت.  زين الدين البصروي

 والشيخ علي بن أمحد الكزبري ،ه(1150)ت.  عقيلة املكي
والشيخ حممد  ،)ت. ؟(والشيخ حسن املصري ،ه(1221)ت. 

                                      
وت، ج.  -عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، مكتبة املثَن  1 وت، دار إحياء الرتاث العريب بري ، 7بري

2ص.  18. 



 الشارح
 

44 

 

وعلي  ،)ت. ؟(والشيخ رجب األشقر الصاحلي ،)ت. ؟(العلواين
فدرس  وغريهم، وبرع وفضل وتصدر للتدريس ،)ت. ؟(الرباذعي

 .واجلامع اجلديد ابلصاحلية واملدرسة العمرية ،يف اجلامع األموي
عن الدنيا  ،معرضاا  ،زاهداا  ،نقياا  ،تقياا  ،ورعاا  ،وكان عاملاا عامالا 

كان ورعاا متقشفاا، أيكل من    ،متقلالا منها اتركاا ملا ال يعنيه
حىت عجز فانقطع ونفع املسلمني  ،كسب يدحم يف حياكة اخلام

سنة  ،وفاته طلوع فجر يوم اخلميس غرة مجادي األوىل، وكانت 
ه(، وصلى عليه جبمع حافل يف السليمية 1200مائتني وألف )

 1ودفن بسفح قاسيون رمحه هللا تعاىل.

 تالميذحم

                                      
ن القرن الثاين أبو الفضل حممد خليل بن علي بن حممد بن حممد مراد احلسيين، سلك الدرر يف أعيا 1

1عشر، دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم،  408/1 2، ص. 3، ج. 977 19. 
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الشيخ عبد الغين بن عبد القادر الشهري كأسالفه ابلسقطي  -

 .1الصاحلي الشافعي)ت ؟( الدمشقي 

 2ه(.1200يتماين )ت الشريف صالح الدين الب-

رةا، احلنبلا- ا وُشهح لعاملُ فقيُه، اي، اللشيخ مصطفى، الدُّوماين مولدا
تَاَفنِّن
ُ
ر، امل فسِّ

ُ
مة، امل   ها( 1203)ت  العالَّ

و الشيخ يوسف أبو الفتوح مجال الدين بن أمحد بن مصطفى -
بن أمحد بن إبراهيم بن مشس العمري القادري الدمشقي 

 .3ه(1215)ت

 ااثره

                                      
ن الثالث عشر،  1 عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار امليداين الدمشقي، حلية البشر يف اتريخ القر

وت،  1413/1حتقيق: حممد هبجة البيطار، دار صادر، بري 8، ص. 993 62. 
بن حممد الغزي العامري، النعت األكمل ألصحاب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق حممد كمال الدين  2

1نزار أابظة، دار الفكر، دمشق،  -ومجع: حممد مطيع احلافظ  402/1 3، ص.482 21. 
ن الثالث عشر، ص.  3 1عبد الرزاق البيطار امليداين، حلية البشر يف اتريخ القر 595. 
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مر عه من التآليف تكملة شرح تفسري البيضاوي للشيخ ول
 الرومي كمله من سورة األسرا. 

 والزبدة الطرية على منظومة األجرومية. 

 1وشرح على شرح الغاية ألبن قاسم وغري ذلك.

                                      
1، ص. 5الزركلي، ج.  1 6. 
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 منهج املؤلف يف الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 ممتزجاا  وابا لأس يف الزبدة الطرية إّن على بن حممد الّسلمى أختار

ن انحية ، ومفيةوسهالا، ليس منظوما ولكن قريباا هلا حيتوى القوا
 غريو احملتوى شرح األلفاظ وأوضحهم من انحية اإلشتقاق 

ذ ح، إلشر ذلك، ومل يشأ املؤلف أن ينهج طريقة خاصة به يف ا
نهج و الهما ك  أيخذ العبارة و يبدأ شرحها و تفصيلها وإعراهبا، 

 ذاهبامل لقد أشار املؤلف إىل الفرق بني. العام ىف الشروح
ما عندو عندما كان يشرح بعض الكلمات املنظومة.  ،النحوية

ني بالت تعمااشار إىل االسيشرح املؤلف بعد املسائل النحوية، 
    .احلجازين أيضاا القبائل املختلفة كتميميني و 

عن مرجع )غالبا   ،هو إعطاء معلومات كافية :االستشهاد  
أبنّه  :ا يسمح للقارئ ابلرجوع له. ميكن تعريفه أيضاا كتاب( مم

طريقة إلخبار قرائك أبّن معلومات معينة يف عملك مأخوذة من 
أو تقرير عن دراسة  ،سواء كان عبارة عن كتاب ،مصدر موثوق

أو خرب من قناة معينة. ترتدد ثالثة كلمات  ،أجرهتا جهة معينة
تلفة يف كتب النحو، التمثيل( بصيغ خم-االحتجاج-)االستشهاد
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أو  ،والتفريق ىف املادة اللغوية بني ما يندرج حتت )االستشهاد
يعود إىل نوع النص  ،االحتجاج( وبني ما يندرج حتت )التمثيل(

ومن انتجه فإذا كان النص من النوع الذى يعترب أساسا للقواعد 
أو نثرا منسواب إىل شاعر موثوق به ىف عصر االستشهاد  ،شعرا
 .قبيلة من القبائل الىت وثقت لغاهتا فهو من النوع األولاىل  او

أو غري  ،وينبغى تقديسه واحرتامه. أما إذا كان النص مصنوعا
أو ساقه عمن الحيتج  ،موثوق أبّن ساقه النحوى نفسه

 غرضهبكالمهم، فهو )متثيل( للقاعدة، وهو غري ملزم، و 

  1والبيان فقط. نااليضاح

ستشهاد الاملتعلقة ابالسالم بدأ ا ىف اتريخ التأليف للعلومو 
د ىف و طريقا لدعم االراء و مصدرا موثقاا. واملؤلف إعتم ،اصالا 

ستشهاد كما كان دأب كثري من الاالتوضيح و نقل القواعد على 
والقواعد أيتى ابآلايت القرانية  ،العلماء، وعندما يشرح العبارات

ك املؤلف أكثر من احلديث النبوي واألشعار، هبذا الشكل سل

                                      
و االحتجاج ابللغة، عامل الكتب،الرايض،  حممد عبيد، 1 1االستشهاد  8، الطبعة الثالثة، ص 988 5. 
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بن هشام، ولكن مل أيت ابألحاديث مثله. وأتى األشعار اهنج 
ومل يشرحهم بل إكتفى بتوضح وجه اإلستشهاد فقط. وقد اتبع 

واختار أمثلة سهلة وبسيطة  ،املؤلف بشكل عام طريقة التيسري
نظومات ليتعلم الطالب والقراء بسهولة، وشرّح بعض األبيات مب

مل يسلك هذا الطريق كثرياا. وميكن أخرى كاأللفية إبن مالك و 
حتتوي على معلومات   أن يقال على الرغم من صغر حجمها،

كافية ابسلوب وافية يف جمال النحو.
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 يفلسبب التأ
أصبح أتليف الشروح يف علم النحو تقلدايا، والعلماء الذين رأوا 
الغموض واإلشكاالت يف الكتب القصرية واملوجزة شرحوها، 

فيد من هذحم الشروح الطالب واملوجهني إىل هذا وأرادوا أن يست
ينبغي. وأظهر على بن حممد الّسلمي هذا الغرض  اجملال أكثر مما

يف بداية " الزبدة الطرية على منظومة األجرومية" على النحو 
التاىل: " فيقول املتطفل على ربه الكرمي علي حممد بن علي بن 

م العربية رحم هللا سليم أّن منظومة املقدمة االجرومية يف عل
اضع عليها شرحا حيل  ان مؤلفيهما مل اقف هلا على شرح فاردت

الفاظها ويبني مرادها ممتزجا بكلماهتا". ومع ذلك إإلحساسات 
لدى علماء  ،الديين كان سبباا رئسياا هلذحم األعمال و غري ذلك

و بنّي الّسلمي هذا إبستشهاد عن حديث النبوي: "اعانَن هللا 
ه مبحمد واله واحملامل يل على ذلك وان كنت ال اقدر علي اكمال

علي مطالعتها ما رواحم االمام امحد ومسلم وابو داوود وترمذي و 
نسائ عن ايب هريرة رضي هللا عنه  "اذا مات الإلنسان انقطع 
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عمله اال من ثالث صدقة جارية  أوعلم ينتفع به أو ولد صاحل 
مله.يدعو له". تقبل هللا منه و مل ينقطع ع
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 ملنهج يف التحقيقا
إّن الغاية الرئسية من حتقيق النص، إخراجه أقرب ما يكون اىل 
السالمة، وىف أول االمر اعتمدت بشكل عام على مباد 

شرت إىل النسخ أو  1التحقيق ملركز البحوث االسالمية الرتكي
 حىت يتمكناملستندة عليها ببعض العالمات يف أعلى الصفحة 

ويقارن عندما رأى تشبهاا يف العبارات أو غريها.   للقارئ أن ينظر
 نيكما أشرت إىل االختالفات يف التعليق بني النسخت

رجحت للتعني النسخة املكتبة اجلامعة اإلمام حممد و  ،املعتمدتني
دار الكتب القومية )املكتبة  بن سعود عالمة )س( , و للنسخة

)م( ألنّه  دار الكتب املصرية( عالمة )م(. وإعتمدت النسخة
 أقدم من األخرى وكتبها املؤلف بنفسه.

                                      
1 Haz. Okan Kadir Yılmaz, İsam Tahkikli Neşir Klavuzu, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2020. 
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أخطاء  النسخة املعتمدة يف   شرت إىلأوعند إنشاء النص 
احلاشية  بغري التصحيح النص  إلشارة إىل األصل ولكن 
صححت اآلايت و االحاديث. وضبطت اآلايت القرآنية ضبطاا 
اتماا، و لقد سلك كاتب )س( بشكل عام طريقة ترك عناية 

خر، و على هذا صححت ة للكلمات املهموزة اآلاهلمز 
الكلمات ومل أشري اىل هذحم اخلطأ. وأثبت أرقام أملخطوطني على 

.و شرحت بعض  . وربطت النقول مبصادرهاالصفحات
الكلمات واملفردات املتعلقة هبذا الفن. ومع ذلك وضعت 
 الفواصل بني املوضوعات ويف بداية كل ابب مجعت نظم املتعلقة

لباب، ألن يراحم القارئ كامالا.ا هبذا
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 املخطوطات
تبني لكا نيجرومية" نسختويوجد "للزبدة الطرية شرح منظومة أأل

 دار كتبةحمفوظة بدار الكتب القومية )امل امهاحد خمتلفني.
كتبة . و األخرى الىت يف م398الكتب املصرية( حتت رقم 

 .3506اجلامعة اإلمام حممد بن سعود، حتت رقم 

 خوصف النس

النسخة األوىل الىت بدار الكتب القومية )املكتبة دار الكتب -1 
 يُفهم هذا من اتريخ هناية املصرية( )م( أقدم من األخرى.

ونتجة البحث وصلت إىل أّن هذحم النسخة للمؤلف    املخطوط.
ألنّه عرّب عن ذلك يف هناية هذا النسخة على  كتبها بنفسه،
هللا تعاىل على هذحم املنظومة خر ما يسرحم آوهذا " النحو التايل:

فراغ من تبيض هذحم النسخة يف وقد متت، واحلمد هلل و كان ال
يدعم هذا ه" .  1143ألحد منتصف مجاد الثاىن سنة ايوم 

: " وقال املؤلف )س(  أيضاا البيان التايل يف النسخة األخرى
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أطال هللا بقاحم كان الفراغ من تصنف هذا الكتاب يف نصف 
 ه". 1143نة مجاد الثاىن س

ن متب املصنف هبامش هذحم النسخة األبيات الىت شرحها ك-
 نظم األجرومية إلبن النقيب.

دد عن ىف الرسم، فخة عادى مقروء خيلو من الخط هذحم النس-
 23ة ورقة، يف الورقة صفحتان، و يف كل صفح 24أوراقها 

 :ذلكبداية املخطوط كسم.  21/15سطرا، مقياسها 

 رحيم وبه نستعنيبسم هللا الرمحن ال

حة احلمد هلل الذي رفع من اخنفض له ونصب أفعاله صحي
ّن وأشهد أ كملهوأ مكملة و أشهد أن ال اله إال هللا اله بَّني فعله

على يه و عل حممداا عبدحم ورسوله خري نيب أرسله صلى هللا وسلم
ربه  على طفلآله وأصحابه السادة املبجلة )أمابعد( فيقول املت

دمة ملقن حممد بن علي بن سليم إّن منظومة االكرمي علي ب
 اآلجرومية يف علم العربية رحم هللا مؤلفيهما. 
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 : ذلكهناية النسخة )م( ك

  و خامتة ابل ذى ختم ابحلمدلة كما إبتدأ هبا ألهّنا إبتدا كل أمر
ال اب قلثو كل دعاء جماب وآخر دعوي املؤمنني يف اجلنة دار ا

ُد ّللَِّ تعاىل )َوآِخُر َدعحَواُهمح أَ  َمح اَلِمنَي( ]يونس  الحعَ َربِّ  ِن احلح
د حمم ( وأفضل الصالة و السالم على النيب املصطفى10/10

به  ربكام تواآلل و الصحب واتبع هدى و ثَن  ابلصالة و السال
 يف علوينإج صلى هللا و إتباعا لقوله ال حتعلوين كقدح الراكب

 مة.نظو امل على هذحمأول كل دعاء ويف اخرحم ما يسرحم هللا تعاىل 
نة ىن سلثاكان الفراغ من تبيض هذا النسخة يف منتصف مجاد او 

 ه 1143

النسحة الثانية الىت يف مكتبة اجلامعة اإلمام حممد بن سعود  -2
الشيخ عبد الغين بن عبد القادر  )س(، نّسخها تلميذ املؤلف

على غالف الكتاب، "مالكه الفقري عبد القادر  وكتب السقطي
الشافعى غفر له"، خبط مناسب للنسخة. و أييد هذا  السقطي
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أنّه كتب يف آخر النسخة "متت على يد عبد القادر السقطي يف 
 ه(، تلميذ املؤلف رضى هللا عنه". 1151اتريخ )

نّي عمل يكتب السقطي هبامش هذحم النسخة األبيات. ولكن و -
 املنظومة بلون األمحر.

ورقة،  22 دد أوراقها:خط هذحم النسخة مقروء جيد جداا، ع - 
ا سطرا، مقياسه 21يف الورقة صفحتان، و يف كل صفحة 

 : ذلكسم. بداية املخطوط ك 21/15

 بسم هللا الرمحن الرحيم

حة احلمد هلل الذي رفع من إخنفض له ونصب أفعاله صحي
ّن وأشهد أ كملهوأ مكملة و أشهد أن ال اله إال هللا اله بَّني فعله

على يه و عل ري نيب أرسله صلى هللا وسلمحممداا عبدحم ورسوله خ
ربه  على طفلآله وأصحابه السادة املبجلة )أمابعد( فيقول املت

دمة ملقالكرمي علي بن حممد بن علي بن سليم إّن منظومة ا
 اآلجرومية يف علم العربية رحم هللا مؤلفيهما 
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 :ذلكهناية النسخة )س( ك 

كل أمر ذى ابل و خامتة    ختم ابحلمد له كما إبتدأ هبا ألهّنا إبتدا
كل دعاء جماب وآخر دعوي املؤمنني يف اجلنة دار الثواب قال 
ُد ّللَِِّ َربِّ الحَعاَلِمنَي( ]يونس   َمح تعاىل )َوآِخُر َدعحَواُهمح َأِن احلح

( وأفضل الصالة و السالم على النيب املصطفى حممد 10/10
ربكا به واآلل و الصحب واتبع هدى وثَن ابلصالة و السالم ت

صلى هللا و إتباعا لقوله ال حتعلوين كقدح الراكب إجعلوين يف 
أول كل دعاء ويف اخرحم وهذا آخر ما يسرحم هللا تعاىل على هذحم 

وقال املؤلف أطال هللا بقاحم كان الفراغ من تصنف هذا  املنظومة.
ه. 1143الكتاب يف نصف مجاد الثاىن سنة 
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 1بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني
نصب أفعاله  ،خنفض لهإرفع من  م[ احلمد هلل الذي1س[/]1]/

 ،وأشهد أّن ال إله إال هللا إله بنّي فعله وأكمله ،صحيحة مكملة
خري نيب أرسله صلى هللا وسلم  ،اشهد أّن حممد عبدحم ورسولهو 

فيقول املتطفل  بعد(عليه وعلى اله وأصحابه السادة املبجلة. )اما
إّن منظومة املقدمة  :علي حممد بن علي بن سليم على ربه الكرمي

األجرومية يف علم العربية، رحم هللا مؤلفيهما، مل أقف هلا على 
يبني مرادها و ليها شرحاا حيل ألفاظها شرح، فأردُت  أن أضع ع

ممتزجاا بكلماهتا، أعانَن هللا علي إكماله مبحمد واله. واحلامل يل 
على ذلك وإن كنت الأقدر علي مطالعتها ما رواحم اإلمام أمحد 

عن ايب هريرة رضي هللا  ءيسلم وأبو داوود والرتمذي و النساوم
الث صدقة عنه:  "إذا مات اإلنسان إنقطع عمله إال من ث

                                      
 وبه نستعني. -س 1



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

65 

 

قال   1جارية،  أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له"،
 :املصنف رمحه هللا تعاىل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 رمائاحلمد هلل العليم الظاهر    يعلم ما يكون يف الض

 فضل الصالةأانم و فصح األأوالسالم   على النيب   

 و سادوا له وصحبه من شادو   قواعد دينناآو 

 اليه كل طالب ذو فقر جليل القدر  لنحوفا و بعد

 ذا تقتته ذاإ خا العزم هبذا     النظم تكنأ فاعَن

)بسم هللا الرمحن الرحيم( البا متعلقة مبحذوف يقدر، إما فعالا  
أو إ اا وكل منها، إما خاصاا أو عاماا وكل منها إما موخراا أو 

                                      
وط،  مؤسسة الرسالة، ب 1 وت، أمحد بن حنبل، مسند، حتقق: شعيب األرنؤ 1ري 421/2 ، ج. 001

4،ص. 14 وفاته"، 38 ن من الثواب بعد  1. صحيح مسلم، "ابب ما يلحق اإلنسا 631 .
ود، " ابب يف الصدقة عن امليت"،  2سنن أيب دا ي، " ابَ 880 يف الوقف"،  ب. سنن الرتمذ

3. السنن الصغرى للنسائي، "فضل الّصدقة عن املّيت"، 1376 651. 
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 ا اا، ألنّ  منايكون فعالا، الإخرون ثالثة أمقدماا. وأختار املت
صل العمل لالفعال، وخاصاا ال عاماا، ألّن املبسمل يضمر يف أ

 مؤخراا ال مقدماا إلفادة ،نفسه ما كانت التسمية مبداا له

. )احلمد( هو 1واإلهتمام عند النحويني ،عند البيانني1احلصر

                                      
ي "معناحم قد احتبس  يستعمل كلمة احلصر ىف اللغة 1 على معاين: قال أبو بكر حممد بن القاسم األنبار

و  وجل ) أ و الضيق قال هللا عز  وأصل احلصر عند العرب احلبس  وضاق خمرجه  عليه الكالم 
ورهم  وقرأ احلسن  َحِصَرة ا صد ورهم  ي قد ضاقت صد وُرهم ( ]النساء[ أ ُوكم َحِصَرت صد جاء

واحلصر ورهم  ويقال  على معَن ضيِّقة ا صد واألسر احتباس البول  عند العرب احتباس احَلَدث 
صرحم املرض إذا حبسه قال هللا عز  وَأحح وضيقت عليه  راا إذا حبسته  حصرت الرجل أحُصُرحُم َحصح

ي ( ]البقرة  ح ِصرحمُت فما استيسر من اهلَد ح ُأحح 1وجل ) فإِن ى 96 ن  ) أال قد أر [ قال قيس اجملنو
ي ويقال للملك َحِصري ألنه حمجوب حمبوس ال  وهللِا ُحبَِّك شاِمالا فؤاد وإيّنِ حُمحَصٌر ال أانلِك ( 

ن إذا غضب عليه امللك." : أبو بكر  يكاد الناس يعاينونه  يقال قد َغِضَب احلصرُي على فال
ي، الزاهر ىف معاىن كلمات الناس، حتقيق : حامت صاحل الضامن، مؤسسة  حممد بن القاسم األنبار

وت، ا 1لطبعة الثانية الرسالة،  بري 987 ،1-5 2 5. 
ويعر  ونفيه عما عداحم  و) عندف أيضا اب) احلصر ( :) عند أهل العربية ( إثبات احلكم للمذكور   لقصر 

واحلصر العقلي الد وتسمى مسورة  ن القضية حمصورة  اإلثبات  ائر بنياملناطقة ( عبارة عن كو
وراءحم شيئا آخر كقولنا العدد إ وإما والنفي ال جيوز العقل فيما  وج   اهيم مصطفى ارد. إبر فما ز

1-1عوة، أمحد الزايت ا حامد عبد القادر ا حممد النجار، املعجم الوسيط، دار الد 78. 
ن دائ ي يكو وهو الذ وهو إما عقلي  واإلثبارا بني ااحلصر عبارة عن إيراد الشيء على عدد معني  ت لنفي 

ي كقولنا الداللة  وإما غومنه االحتمال العقلي فضال عن الوجود إما و ري لفظي إما لفظي 
واإلثبات بل حيصل ابالستقر  ن دائرا بني النفي  ي ال يكو وهو الذ والتاستقرائي  وال يضرحماء   تبع 

وإ وضعية  مد ة. علي بن حمما طبعياالحتمال العقلي بل يضرحم الوقوعي كقولنا الداللة اللفظية إما 
ي، دار الكتا وتبن علي اجلرجاين، حتقيق : إبراهيم األبيار وىل ، ، الطبعب العريب، بري ة األ

1405 ،118. 
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الثّناء ابلّلسان على قصد الّتعظيم، سواء تعلق ابلنعمة أو بغريها،  
س[ 2م[ املستحق/]2سم للذات الواجب الوجود،/])هلل( هو ا

جلميع احملامد، و عدل إىل اجلملة اإل ية، للداللة على الدوام و 
الثبات. )العليم الظاهر( إ ان من ا ائه تعاىل، )يعلم( سبحانه 

)وأفضل  هائوجز )ما يكون يف الضمائر( وغريها كليها  وتعاىل،
ي أابلتعظيم، )والسالم( الصالة( وهى من هللا رمحته املقرونة 

ختيار البصريني  االتسليم. )على النيب( متعلق ابلسالم، على 

                                                                  
وجيوز تقدميه أيضاا على  وجيوز تقدمي املفعول به على الفاعل،   عند لفعل، إالَّ اقال النحاة: 

َمَل أَكَل الذئ ويقال: احلَح َمَل الّذئبُ. ويقااللَّبحس.فيقال: أَكَل احلَح ٌد طناا من ل: رَفَع سعيبُ.
ّ خمالاحلديد.يقال: طناا من احلديد  ن اء يف ترتيب بن فة األصلرفع سعيد.لكنح البالغيني قالوا: إ

و استخداَم ما جيوز فيها حبسب استعمال العرب، هو يف الغالب لغ ة معَنا من رض أتدياجلملة، 
ورة  و حاجة تو لشعرّيةااملعاين، ال جملرَِّد استخدام احتماالت جائزة، ابستثناء حالة الضر ن ، أ از

وتناُسِقها،  و القوايف، ضمن أغراضٍّ مجالّيةٍّ اجلمل  ع أ فعول به م. تقدمي امليف الكال ومراعاِة السَّجح
ُر اجلملة الفعليّ  ي هو َصدح وال سّيما تقدميُُه على الفعل الذ ن لغة بنبغعن رتبته،  ن يكو رض، ي أ

و و ابلغ االهتمام، أ و احلصر، أ وُرَتُب ْنو ذل وهو الّداللة على معَنا ما، كالتخصيص، أ ك.
م الااارئيس إىل جاااواعناصااا و يف العاااادة رحم مااان هااار اجلملاااة تشااابه رُتَاااب جلسااااء رئااايس القاااوم، فاااإذا قااادَّ

وضعجيلس بعيداا عنه حبسب رتبته، فإمنا يُاَقدِّمه لغاية يفهمها الفطناء، ف وز إذا  يرحم ه يف موضع 
و أنّه سوف يست وبتكرميه، أ َتمٌّ به  ول، أدرك أهل الفطانة أنّه ُمهح بنك حسن د الرمحن حوزرحم.عباأل
وفنوهنا، دار القلم دمشق وعلومها  ة وت، الطبعري بدار الشامية -امليداين، البالغة العربية أسسها 

وىل،  1اال 996 ،1-1 4 6. 
خالد بن عبدهللا األزهري، موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، حتقيق: عبدالكرمي جماهد، مؤسسة  1

وىل،  وت، الطبعة اال 2الرسالة، بري 006 ،2 3 . 



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

68 

 

لقربه، ومتعلق ابلصالة حمذوف تقديرحم عليه. )أفصح( ابجلر 
صفة لنيب )األانم( أى املخلوق، )وآله( أصله أول حتركت الواو 

، وقيل اهل لتصغريحم علي أويل وانفتح ماقبلها قلبت ألفاا 

تصغري يرجع األشياء إىل أصوهلا. )وصحبه( مجع ، وال1واهيل

2دينناب  مبعَن صحبك. )من شادو قواعد صاح ( تشبيه الدين 
إستعارة ابلكناية وإثبات التشييد ترشيح. )وسادوا(  ،ءابلبنا

بة عن مهما، والتقدير ئما انإما، و أبة عن ئبذلك )وبعد( ألواو ان

، 3عدهامهما يكن من شئ بعد ما تقدم من البسملة ما ب
)فالنحو( وهو علم أبصول، يعرف هبا أحوال أواخر الكلمة 

                                      
سااحق إبااراهيم باان موسااى الشاااطيب، املقاصااد الشااافية يف شاارح اخلالصااة الكافيااة )شاارح ألفيااة اباان أبااو إ 1

وإحياء الرتاث  ن العثيمني، معهد البحوث العلمية  مالك(، حتقيق: عبد الرمحن بن سليما
1اإلسالمي جبامعة أم القرى، مكة املكرمة،  428/2  ،14.ص. 1، ج. 007

 إلعراب.، هذا خطأ من انحية اس: الديننا 2
واألصل:  وأما الفاكهي 3 واستغَن عنها بدخول الفاء يف اجلواب.  وحذفت أما لكثرة االستعمال،  قال: 

ي املكي، شرح  شئ من يكن مهما  وما ذكر معه، عبد هللا بن أمحد الفاكهي النحو بعد احلمد 
وهبة، الق ي، مكتبة  ن أمحد الدمري ود يف النحو، حتقق: املتويل رمضا اهرة، كتاب احلد

1414/1 4، ص. 993 7. 
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. )جليل القدر( ملا فيه من اإلحرتاز عن اخلطأ يف 1عراابا وبناءا إ
اللسان، و اإلستعانة على فهم معاىن الكتاب و السنة، و 
مسائل الفقه وخماطبات العرب بعضهم لبعض. ) اليه كل طالب 

ى اقصد )أخا العزم هبذا أى صاحب  فقر )فاعَن( أذو فقر( 
النظم تكن( ابجلزم جواب األمر، أى اي أخا العزم إجعل من 

 مامك. ) إذا تقتته ذا( أى صاحب علم.تهإعنايتك 

 )ابب الكالم( وما يتألف منه
 والغري فخذحم فذا كالمنا  ابلوضع إن أفاد اللفظ

 مث حرف معَن وفعل إسم  جاءتنا ثالثة اجزاءحم أنبذ

 يوصف احمر ت أن كذا ابَِلح و     يعرف اإلسم والتنوين ابجلر

 مثل "وعنت" حرف تنفيس وتعدو    سكنت ويعرف الفعل

 امل وْنوال دليل الفعل  األ اءواحلرف مل يقبل دليل 

                                      
مرعاااي بااان يوساااف بااان أا بكااار بااان أمحاااد الكرماااى املقدساااي ، دليااال الطاااالبني لكاااالم النحاااويني، إدارة  1

واملكتبات اإلسالمية، الكويت، 1املخطوطات  430/2 1، ص. 009 2. 
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ذا طرحته، مث استعمل مبعَن إ)أللفظ( مصدر لفظت الشيئ  
م[ 3س[ املخلوق، ااّل أّن اخللق /]3امللفوظ، كاخللق مبعَن/]

ومن مث  1خلوق جماز لغوي واللفظ مبعَن امللفوظ حقيقةمبعَن امل
دة حيسن السكوت ئساغ إستعمال يف احلدود )إن أفاد( فا

عليها، حبيث ال يصري السامع منتظراا لشيئ آخر )ابلوضع( 
ى أالعرا، وهو جعل اللفظ دليال على املعَن. )فذا كالمنا( 

ك من ى إحفظه )والغري( أى وغري ذلأمعشر النحاة )فخذحم( 
هم، ضوالنصب، بفتح كما ضبطه بع ،والعقد ،شارةواإل ،الكتابة

ثنان اخل، وإ ،وغري املقيد كزيد واألعداد املسرودة ْنو واحد
ضايف كغالم زيد، واملزجى كبعلبك، والتقييدي  واملركب اإل

سنادي املتوقف على غريحم ْنو إن قام زيد، كاحليوان الناطق، واإل
تركه، وال تلتفت إليه ألنّه أنبذ( أى ا)واجملعول علما كربق ْنرحم. 
جزا الكالم الذي يرتكب من أحم( أى ؤ ليس بكالم عند )اجزا

جمموعها، ال من مجيعها) ثالثة(  ال رابع هلا ابإلمجاع، )جاءتنا(  

                                      
ى ببوالق، القاهرة، ص.  1  .3زين الدين املصري الوقاد األزهري ، شرح األزهرية، املطبعة الكرب
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كالم العرب، فلم جيدوا ، ألّن علماء هذا الفن تتبعوا  1ابإلستقراء
ن تستسقل أما إألّن الكلمة  :وابلقسمة العقلية ،غريها

واألول إما أن يقرتن بزمان أو  ،ابملفهومية أو ال، الثاين احلرف
علم حد كل واحد منها.  ذلكسم واألول الفعل، وبال، الثاين اإل
حمذوف، وهو ثالثة  ألرفع بدل من ثالثة، أو خرب ملبتد)إسم(  اب

مظهر كزيد، وهو حبروف مبناحم على مسماحم، ومضمر   :قسامأ
وهو ما صلح  ومبهم ،ه عن الظاهر إختصارا، وهو ما كَن بكان

)وفعل( ابلرفع  ثؤنلمذكر وهذحم للمللكل مشار اليه كهذا 
ماض كضرب،  :عطفاا على إسم، وهو ثالثة أقسام ايضاا 

س[ ما دل على حدث ىف الزمان املاضى، ومضارع  4وهو/]
حتمل احلال، واإلستقبال، وقبل مل. وأمر  اكيضرب، وهو ما 

املخاطبة. )مث  ءعلى الطلب، وقبل ايكإضرب، وهو ما دل 
م[ على ما قبله وإضافة معَن 4/] حرف معَن( ابلرفع، عطفاا 

 ،حرف خمتص ابألفعال كلم :إليه، وهو على ثالثة أقسام أيضاا 

                                      
ن األندلسي 1 ي، دار القلم، أبو حيا والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، حتقق: حسن هنداو ، التذييل 

1دمشق،  418/1 2، ص. 1، ج. 997 2. 
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مث شرع فيما  ،وحرف مشرتك كهل ،وحرف خمتص ابأل اء كمن
مييز كالا عن قسميه، وبدأ ابإلسم فقال: )ابجلر( هو مبعَن 

من آخرها، سواٌء أ كان ظاهراا أم  األ اء يدرك، وهو مما اخلفض
زيد، أو ابملضاف ْنو مقدراا، وسواء أكان جمروراا ابحلرف ْنو ب

ابلتبعية على القول هبا، ومثال الثالثة بسم هللا و غالم زيد، أ
نون ساكنة زائدة تلحق اآلخر، : الّرمحن الّرحيم. ) والتنوين( وهو

ة ري نواعه كثأسقط خطاا ووقفاا غالباا فيهن، و تثبت لفظاا ووصالا وت

تنوين  :، واملختص ابإلسم أربعة1وأوصلها بعضهم العشرة
و تنوين مقابلة كزيد ورجل نوبن تنكري، وتنوبن عوض، تمتكني، و 
، لوجود التنوين ىف يذ ومسلمات، فهذحم كلها إ اا ئنوصه وح

ذكر من خرحم، وهبا وبغريها )أإلسم يعرف( أى يعرف اإلسم مبا آ
( املعرفة، وتدخل عليه من أوله كالرجل، اجلر والتنوين، )كذا ابَِ  لح

إذ هى املتبارزة عند االطالق، حىت إذا أريد غريها قيدت فيقال 

                                      
ي املالكي 1 ي املصر اجلَن الداين يف  ،أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املراد

وة  وف املعاين، حتقق: فخر الدين قبا لعلمية، حممد ندمي -حر ر الكتب ا  فاضل، دا
وت، 1بري 413/1 1، ص. 992 4 4 . 



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

73 

 

كن  دخول "ال" عليه، ألّن  "ال" املوصلة، أو الزائد و املراد ما مي
هلا عليه، كاملضمرات واملبهمات، و ، الميكن دخاأل اءمن  كثرياا 
من ذلك،  مما هو أع "ال"ثر األعالم وجيوز أن يراد بوأك

 ،س[ وكل منها من خواص اإلسم5لتدخل املوصلة و الزائدة، /]
إذ ال يقال  ،لف و الالمأويل من تعبريحم أصله ابأل "ال"وتعبري ب

يف "هل"، اهلا و الالم، وال يف "من" اامليم والنون. )و( يعرف 
صلتها، وإن  راحم(ت)درية اإلسم ايضاا، ب)أن( بفتح اهلمزة مص

وصلها يف موضع جر ابلباء مقدرة، ومجلة )يوصف( مفعوله 
 ،أومفعوالا  ،الثاين، أى برؤيتك إايحم موصفاا بكونه فاعالا 

م[  معَن قول غريحم وابحلديث عنه كتا 5أومضافاا، وهو/]
لتأنيث  ءاملاضى بتا ء،ضربت، )ويعرف الفعل( بكسر الفا

وختتص به وال  ،الفعل ذلكعل وتدل على أتنيث فا ،)سكنت(
رَاَن( ،خرحمآال من إ ،تلحقه رََأُت ِعمح آل عمران، ] ْنو )قَاَلِت امح
)و( كل  ،[ )و( املضارع يعرف ب)حرف تنفيس( كسني3/35

د( وحاصله أن يقبلها قمن املاضى و املضارع يعرف ب)
التأنيث فماض، )مثل  ءات املضارع فإن قبل مع قدو  ،املاضى
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وإن قبل حرف التنفيس  [20/111طه،  ُوُجوحُم"(]"َوَعَنِت( ال
[ وتقدم ما 2/142 ْنو )َسيَاُقوُل الُسَفَهاُء( ]البقرة ،فمضارع

وال دليل الفعل  األ اء)واحلرف مل يقبل دليل  ،يعرف به االمر

ّن عالمة أمعناحم " :صلالشرح األ ىف 1الشاذىل ملا( قال وْن
وال شيئاا من  ،ن اليقبل شيئاا من عالمات اإلسمأ ،احلرف

عرض عليك كلمة ا فإذ ،فرتك العالمة له عالمة ،عالمات الفعل
فأعرض عليها  ،أم حرف ،أم فعل ،أهى إسم :لت عنهائوس

وإال  ،ن قبلت شيئاا منها فهى اسمإف ،أوالا  األ اءعالمات 
 ،فإن قبلت شيئاا منها ففعل ،فعالفأعرض عليها عالمات األ

 "،ملا"ومثل له الناظم بنحو  .إنتهى "وإال فأحكم حبرفيتها
س[ ما مييز 6هنى الكالم على /]اوملا  "،مل"و "،ىف"و "،كهل"

 قال:فات الثالث شرع يتكلم ىف االعراب الكلم

                                      
9أبو احلسن حممد بن علي املالكي الشاذيل ، املتوىّف سنة هو: " 1 ومية  30 ن على االجر وله شرحا  ،

و قال ىف شرحه املتوسط املسمى: )ابلدرر املضية( ، بك وهو متاخر عن السيوطى.  ومتوسط.  ري 
و حيث قلت بعض مشاخيى فهو مشس الدين حيث قلت شيخنا فاملراد به نورالد ين السنهور 

و حيث قلت بعض مشاخينا فهو جالل الدين السيوطى". حاجي خليفه مصطفى بن  اجلوجرى 
ن عن اسامي الكتب ن، دار الكتب العلمية،  عبد هللا كاتب جليب،كشف الظنو 3/3الفنو 51 .

  مل أستطع الوصول اىل شرحيه.
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 ابب االعراب
 كجاء زيد يرمى  وشبهه    خر إسمآتغري  إعرابنا

 ممث جر جز  ربعة ال تنموا فالرفع   و النصبأ أنواعه

 منها بقسم وخص كل   فعل واسم  و فالرفع والنصب 

 ضىس ير جبزم يقضى    كذاك خفض الفعل لي األ اءفال على 

يقال أعحَرَب الَشخص  ،البيان :ةعراب( بكسر اهلمزة لغ)ابب اإل
ومنه احلديث "الثيب تعرب عن  ،عما يف ضمريحم إذا أابنه

 ومقدرأأثر ظاهر  ،على القول أبنّه لفظى :صطالحاا إو  1نفسها"

الذى  والفعل املضارع  ،املتمكن خر اإلسمآ يف ،2جيلبه العامل
وعلى القول  ،ومل تباشرحم نون التوكيد ،انثمل يتصل به نون اإل

 ،)إعرابنا( اى ما اصطلح عليه النحاة :ماذكرحم بقوله ىه معنو ناب
ه بش" ك )تغري اخر إسم( متمكن أبّن مل يشبه احلرف شبها قواي

                                      
والثيب"، سنن ابن ماجه،  كتاب النكاح 1 1"، ابب استئمار البكر  872. 
أباو حمماد عباد هللا بان أمحاد بان أمحاد بان أمحاد ابان اخلشااب، املرجتال )يف شارح اجلمال(، حتقياق: علااي  2

1حيدر، مكتبة جممع اللغة العربية، دمشق،  396/1 3، ص.972 4. 
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وكنيابة  ،مىت وهنام[ ىف 6واملعنوي/] ،ا ي جأتنا يف الوضعي

ومثاله: جاء زيد ورايت  1".وكافتقار اصال ،عن الفعل بال أتثر
الفعل  :وهو ،سمزيد. )وشبهه( أى شبه اإلومررت ب زيداا 

ومل تباشرحم  ،خرحم نون اإلانث كيضرباملضارع الذي مل يتصل آب
َجَننَّ )نون التوكيد الثقيلة ْنو  أو  ،(12/32 ( )يوسفَلُيسح

، مثال ما مل يتصل به (12/32)يوسف  (َيُكوانا َولَ )ْنو  ةاخلفيف
ما ذكر: ْنو يضرب ولن يضرب ومل يضرب. ويكون التغيري 

ل ذلك: جاء مثا ستثقاالا إما تعذراا إما الفظاا كما مر أو تقديراا 
تقدر فيها احلراكات  ي، فالفىت وغالميالفىت وغالمى و القاض

وما قبل ايء  ،اصالا لف التقبل احلركة ن ذات األأل، االثالث تعزرا 
و  ،تقدر فيه الضمة ي،ْنو القاضو  ،املتكلم إشتغل حبركة املناسبة

مهل ذكر أما  ،ستثقاالا، و تظهر فيه الفتحة خلفتهاإالكسرة فقط 
س[ زيد يرمى( أى 7ن يقال إكتفى بقوله )كجاء/]أال إالعوامل 

                                      
وهبذا النه 1 ج شرح املنظومة اقتبس املؤلف هذحم التوضيحات من منظومة املسمى اباللفية ابن مالك 

ىي، سمبنظومة اخرى، انظر:ابو عبد هللا حممد مجال الدين بن عبدهللا بن عبدهللا بن مالك االندل
و الصرف )اخلالصة يف النحو(، مكتبة دار املنهاج، رايض،  7الفية ابن مالك يف النحو  1   . 
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ن  أأبن يكون مثل التغري احلاصل ىف ْنو جاء زيد يرمى، ففهم 
 ،أو خفضه ،أو نصبه ،التغيري بسبب عامل يقتضى رفعهكون 

ربعة ذكرها أنواعا أفظهر أّن له  ،كما مر ىف االمثلة  ،أو جزمه
وهذحم  ،)أنواعه( أى اإلعراب )اربعة ال تنموا( أى ال تزيد :بقوله
 ،عرابلقاب اإلأمث جر جزم ( فهذحم  ،ونصب ،)رفع :االربعة

والسكون. وهى  ،والكسر ،والفتح ،الضم : لقاب البناءأو 
واليتضح " :قال بعضهم ،كما سيأتىاإلعراب  نواع عالمات أل

ما علة أو  ،ال على القول أبنّه معنوىإن تكون عالمات له أ
فلم يتضح جتعل هي أو ما انب عنها  ،ي"أبنّه لفظ"القول 

مث  ،انتهى وهو ظاهر ،1"ذلكعرف أبل هي هو ف ،عالمات
وخمتص)ف( املشرتك )الرفع  ،مشرتك نقسامها إىلإشرع ىف بيان 

م[ 7/] نّ إو  ،و النصب( حيصالن ل)فعل و اسم( ْنو يقوم زيد
)وخص كل( أى كل  :واملختص ماذكرحم بقوله ،لن يقوم زيداا 

                                      
ّ األزهري الوقاد، شرح  1 ي و خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاو التصريح على التوضيح أ

وت،  ن التوضيح يف النحو، دار الكتب العلمية، بري 1التصريح مبضمو 421/2 ، 1، ج.001
5ص.  3 . 
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 اإلسموالفعل )بقسم( أى خص  ،اإلسمواحد )منها( أى من 
وحنئيذ )فال على  ،و الفعل ابجلزم ْنو مل يقم ،ابجلر ْنو بزيد

 ذلككذاك خفض الفعل ليس يرضى( نبه ب  ،ىجبزم يقض األ اء
 اإلسمعلى ثالثة اقسام، قسم يدخل  ،ربعةاألنواع األعلي أّن 
وهو  اإلسموقسم ال يدخل إال  ،وهو الرفع والنصب ،والفعل
و ملا اهنى الكالم  ،وقسم ال يدخل اال الفعل وهو اجلزم ،اجلر
ع شر  ،وما هو خمتص ،وما هو مشرتك ،واقسامه ،االعراب لىع

 يبني عالمات تلك االقسام فقال:

 ابب الرفع
 ففهي اربع ال ختتل وواو و الف   والنون ضمة للرفع
 واجلمع يف مؤنث غري    ن تكسرإو اجلمع  فمفرد
 خر من سواحمجمرد اآل     ذا تراحمإمضارع  كذا

 ابلضمة املشهورة ترفعها  ربعة املذكورةفهذحم األ
 هلا حتمو  وذو األ اءاخلمسة    وارفع بواو مجع تذكري سلم

 الذي محل كذا  لف له جعل   عالمة الرفعأوما يثين 
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 ونفاجعل نوان    عالمة الرفع كيضرب فعالللخمسة األ

 ،صل فيهأ)ضمة( وهي  :للرفع( اربع عالمات  ،)ابب الرفع 
)وواو و  :عنها ثالثة ذكرها بقوله س[ 8فلذا قدمها وينوب /]

وثَن اباللف ألهّنا  ،بنت الضمةلف و النون( قدم الواو ألهّنا أ
ربع ال ختتلف( أ ى)فه ،وختم ابلنون لضعف شبهها ،خت الواوأ

مث لكل من االربعة مواضع  ،ختصاص املرفوع هباإمن حيث 
 األ اء)فمفرد( وهو ما ليس مثَن وال جمموعا وال من  :ختصها
ن تكسر( إ)و اجلمع  ،ْنو جاء زيد وعبد هللا و الفىت ،اخلمسة
كان ملذكر ْنو جاء الرجال أ ءسوا ،واحدحمري فيه بناء ابن تغ
)و اجلمع يف  ،ام ملؤنث ْنو جائت اهلنود و العذاري يساز واأل

 ء"ات" و "لفأب"مؤنث غري( ابلبناء للمفعول أى ما مجع 
ِإَذا  )ْنو ، صل بقوله مجع املؤنث الساملوهو مراد األ ،مزيدتني

ذا إ)كذا( فعل )مضارع [، 60/12( ] ممتحنة َجاَءَك الحُمؤحِمَناتُ 
خر مما ذا رأيته )جمرد االخر من سواحم( أى سوي اآل،اتراحم( أى 
لف أعرابه كإأو ينقل  ،ونوين التوكيد ،كنون النسوة  ،حمءيوجب بنا

خماطبة كيضرب و خيشى )فهذحم ايء االثنني أو واو مجع أو 
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ومجع املؤنث  ،ومجع التكسري ،املفرد اإلسمربعة املذكورة ( األ
، كل واحد منها  أى )ترفعها( املضارع والفعل م[ 8]/،ساملال

فهذحم  ،)ابلضمة املشهورة( مثاهلا يقوم زيد ورجال ومؤمنات
مث شرع فيما ينوب عن الضمة  ،وعالمة رفعها الضمة ،مرفوعة
م( يعَن أنّه يرفع ابلواو شيئان ي)وارفع بواو مجع تذكري سل :فقال
كثر من أهو ما دل على و  :مجع املذكر السامل ااحدامه ،فقط

واثنيهما  ،1ثنني مع سالمة بناء واحدحم ْنو جاء الزيدونإ
 ،خوكأو  ،بوكأ ىهو  :اخلمسة ء ا( أى األاأل اء)اخلمسة 

 9وعالمة /] 2فهى مرفوعة ،مال أى صاحب مال وذو ،ومحوك
)وهلا  ،)وذو( أى رفعها ابلواو .س[ رفعها الواو نيابة عن الضمة

ايء  مكربة مضافة لغري ،شرط كوهنا مفردةحتم ( أى وجب هلا ب
 )وما يثَن ،عربت ابحلروفأفإذا توفرت هذحم الشروط  ،املتكلم

دل لف وهو ماالمة الرفع ( أى املثَن يرفع ابأللف له جعل عأ
للتجريد  صاحلاا  حم،خر آ غَن عن ااملتعاطفني بزايدة يفأثنني و إعلى 

                                      
ن صح هامش -س 1 و  جاء الزيد
وفعة 2  س م: مر
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ويشرتط  ،نجاء الزيدان واهلنداو عطف مثله عليه ْنو  ،عنها
 ،فراداأل :لكل من املثَن ومجع املذكر السامل مثانية شروط

ووجود اثن  ،تفاق املعَنإو  ،والتنكري ،وعدم الرتكيب ،عرابواإل
)كذا( أى  .ن ال يستغَن بتثنية غريحم عن تثنيتهأو  ،له يف اخلارج

لفظان بشرط   :مثل املثَن )الذي محل( عليه وهو اربعة الفاظ
بشرط كوهنما مع املضمر فحنئيذ يرفعان  نوكلتا ،ومها كال

ولفظان بال شرط ومها  ،لف وجيران و ينصبان ابلياء كاملثَنابأل
م أ ،م مل يضافاأ نأو مضمر  ،ضيفا إىل ظاهرأواثنتان سواء  ،اثنان

مث شرع  .ركبا مع العشرة كجائَن اثنا عشر و اثنتا عشر رجالا 
فعال( أى ة األم[ )للخمس 9/] :فعال اخلمسة فقاليبني ما لأل

كل فعل مضارع   :هناأو تقدمي  ،القلب ىفعال اخلمسة علاأل
)فاجعل( هلا  ،أو ايء خماطبة  ،أو واو مجع ،تصل به الف اثننيإ

 ،وتفعلون ،يفعلونو  ،وتفعالن ،عالمة الرفع( ْنو يفعالن )نوانا 
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وعالمة رفعها ثبوت النون نيابة عن  1،فهذحم مرفوعة ،وتفعلني
 بقوله )كيضربون(.  الضمة و مثل هلا

 ابب  النصب
 لفألف   وكسرحم والياء عدها أمث  فتحة للنصب مخس

 بتثذا ما إتت      عالمة الرفع أو حذف نون يف مضارع 

 رياكان يغ  فالفتح يف املفرد مع ما كسرا    ويف مضارع

 ابال امرت  عالمة النصب     األ اءيف اخلمسة  وألف

 كاهلندات  ه للنصبكسرت      اتيت ومجع أتنيث صحيح

 عياسْنو اتيت الطالبني    وانصب مثَن مجعا ابليا

 مفال تعد شيئاا ما عل     قد تقدما مث بيان احلذف

للنصب مخس( من العالمات )فتحة( ابلرفع  ،النصب )ابب
حدها أتدأ حمذوف أى بخرب مل أو ،س[ من مخس 10بدل /]

                                      
 س: مرعة 1
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ريعة أنها وينوب ع ،صل يف املنصوابتألهّنا األ ،فتحة قدمها
لف(  أى عهد ألف و كسرحم و الياء عدها أ)مث  :بقوله، ذكرها

ذا إتت عالمة الرفع أابلبناء للمفعول )و حذف نون يف مضارع 
 اإلسم)يف(  :ما ثبت( بزايدة ما )فالفتح( يكون يف ثالثة مواضع

ىت )مع( ابلسكون للوزن فال)املفرد( ْنو رأيت زيدا وعبد هللا و 
ي )كسرا( أى تكسر أبّن تغري فيه بناء )ما( أى اجلمع الذ

َم جَيحَمُع هللُا الرَُّسَل( ] املائدة  [، 5/109واحدحم ْنو )يَاوح
[ )ويف( فعل )مضارع( 24/32)َوأَنحِكُحوا اأَلاَيمى ِمنحُكمح( ]النور 

)كان  ،خرحم شئ مما تقدممل يتصل آبو  ،اذا دخل عليه انصب
( األ اءاخلمسة  )يف ،طالق )وألف( خرب مقدملف اإليغريا( أب
)عالمة النصب(  ،اخلمسة كما مر متعلق بعالمة األ اءأى يف 

)بال لف أاخلمسة  األ اءيف  أى عالمة النصب ،مبتدأ مؤخر
خاك ومحاك وفاك وذامال أك و ابأامرتا( أى كذب ْنو رأيت 

)ومجع  ،لف نيابة عن الفتحةوعالمة نصبه األ ،فهذحم منصوبة
)اتيت كسرته للنصب( أى  ،جلمعأتنيث صحيح( ابلرفع نعت 

) كاهلندات( تكون الكسرة فيه عالمة " ء"اتو "لفأب"وما مجع 
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ورأيت اهلندات فالسموات  ،ْنو خلق هللا السموات ،للنصب
وعالمة نصبهما الكسرة نيابة عن  ،م[ منصوابن 10واهلندات /]

نصب مثَن مجعا ا)و  1:مث ذكر ما ينصب ابلياء فقال ،الفتحة
مجع املذكر السامل ينصب و  ،أى املثَن ،لقصر للوزن( ابءابليا
 11صله لكونه على حد املثَن /]واطلق اجلمع تبعا إل ،ابلياء

هلما )مث  عيا( و هذا يصلح مثاالا سس[ ألنّه )ْنو اتيت الطالبني 
وحذف  ،)قد تقدما( يف قوله ،بيان احلذف( أى حذف النون
)فال تعد شيئاا ما ذا ما ثبتت إنون يف مضارع اتت عالمة الرفع 

تها فنحو لفال تعدحم وأما أمث ،ذا علمت شيئاا مما سبقإعلم( أى 
 ،ولن تفعلى ،ذلكولن يفعلوا ك ،لن تفعال ابلفوقية والتحتية

 ابلفوقية ال غري.

 ابب اجلر
 رحمذك الياء و الفتحة فا ع   كسرة  للجر قد جاء ثالث

 فاصر  وفرد يف مجع تكسري   قد عرفا يف ثالثة فالكسرة

                                      
 م: مث ذكر ما ينصب ابلياء فقال. صح هامش 1
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 يقتدا ْنو بزيد و الرجال   عددا يف مجع تصحيح اإلانث و

 مسةاخل َن هبااع األ اء تثنية   واجلمع ابلياء يف ثالثة واجلر

 ك غري منصرفءذا جاإسم     إو الفتح عرف يف 

اخلفض لغة كوفية )للجر قد جاء و  ،لغة بصرية )ابب اجلر( هو 
بقوله )كسرة(  مهافلذا قدّ  ،ثالث( من العالمة واحدة اصلية

ذعان إوينوب عنها شيئان )الياء والفتحة فا ع(  اع تدبر و 
من التفصيل )فالكسرة( تكون عالمة  ،ذكرحم لكأ)ذكرحم( أى ما 

طالق أى إلا لف)يف ثالثة( من املواضع )قد عرفا( ابأل ،للجر
)وفرد( أى يف  ،صرفنعرف كل منها بقوله )يف مجع تكسري( م

منا قيد بكوهنا منصرفني إصرفا( و ) واسم مفرد ،مجع تكسري
ع الثالث )يف ض)و( املو  .وسيأيت حكمه ،ليخرج غري املنصرف

شار بقوله أو  ،مجع تصحيح اإلانث( أى مجع املونث الصحيح
ما لو أو  ،على مجعيته ْنو مررت ابهلندات )عددا( إىل انه ابقي

ومثل بقوله )ْنو  ،جعل علما كعرفات جاز فيه الصرف وعدمه
مثاله مررت  ،لرجال يقتدا( و مل ميثل للثالث لضيق النظمبزيد و ا
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 ،فهذحم جمرورة وعالمة جرها الكسرة ،ابهلندات واملسلمات
 حدها يف )تثنية(أ)واجلر( يكون )يف ثالثة( من املواضع )ابلياء( 

)و( اثهنا يف )اجلمع(  ،م[ مبعَن املثَن ْنو مررت ابلزيدين 11]/
)و( اثلثها يف  ،ت ابلعمرينس[ ْنو مرر  12املذكر السامل /]

 ،مررت اببيك ْنو قصد )هبا اخلمسة(أاعَن( أى  األ اء)
فهذحم جمرورة وعالمة جرها  ،وذى مال ،فيكو  ،ومحيك ،واخيك

مث شرع ىف بيان ماال ينصرف فقال  .الياء نيابة عن الكسرة
ذا جاءك غري منصرف( وهو ما اشبه إسم إ)والفتح عرف يف 

 ىخر واأل ،حدمها إىل اللفظأترجع  ،لفتنيالفعل ىف فرعيتني خمت
ن ىف الفعل فرعية أ ذلكو  ،أو فرعية تقوم مقامهما ،ايل املعَن

و فرعية يف  1،يف اللفظ وهو اشتقاقه من املصدر اإلسمعلى 
ذا وجد إف  اا إال إحتياجه إىل الفاعل وهو ال يكون إاملعَن وهو 

فلم  ،نع صرفهما يقوم مقامهما امت أو علتان فرعيتان اإلسمىف 

 :تسع جمموعة يف قول القائل 2والعلل ،يدخله التنوين وال اجلر

                                      
 م: املصدر. صح هامش 1
 م + املشار اليها. 2
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1مجع ووزن و عدل وصف معرفة تركيب عجمة أتنيث زايدهتا  
الذي ال ينصرف قسمان احدمها ما  اإلسمف ذلكاذا علمت 

ميتنع صرفه بفرعية واحدة تقوم مقام الفرعيتني وهو ما كان فيه 
ى أو املمدودة كصحراء وامنا استأثر الف التأنيث املقصورة كحبل

ما فيه الف التأنيث ابملنع النه أتنيث الزم فنزل لزومه منزلة 
غة منتهى اجلموع وهو ما بعد يخرى و ما كان على صآأتنيث 

 ،ديلف تكسرية حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن كمساجأ
 واثهنما ما ميتنع ،نه مبثابة مجعنيمنا استأثر ابملنع ألإومصابيح و 

ما ميتنع مع العلمية وما ميتنع مع  :وهو قسمان ،صرفه بفرعيتني
لف األ س[  وزايدة12/]  ،فاألول ما فيه العلمية ،الوصفية

كبعلبك  وما   والرتكيب املزجى ،وما فيه العلمية ،والنون كعثمان
م[ لرجل و 12فيه العلمية والتأنيث كفاطمة وزينب وكطلحة /]

ووزن الفعل   ،وما فيه العلمية ،هيمراإما فيه العلمية والعجمة ك

                                      
ي القاهري الشافعي مشس الدين حممد بن 1 ور الذهب يف معرفة  ، عبد املنعم بن حممد اجلَوجَر شرح شذ

، عماادة البحاث العلماي ابجلامعاة اإلساالمية، املديناة قق: نواف بان جازاء احلاارثي، حتكالم العرب
1املنورة،  423/2 8، ص. 2، ج.004 2 7. 



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

88 

 

وما  ،ولنوح صلى هللا عليهما وسلم ،محد ويشكر علمني لنبيناأك
والعدل التقديري كعمر والثاين ما فيه الوصف و  ،فيه العلمية

وما  [،4/3( ]النساء َمثحََنٰ َوُثاَلَث َوُراَبعَ )ْنو  ،العدل احلقيقي
لف ف وزايدة األوما فيه الوص ،محرأفيه الوصف ووزن الفعل ك

وهلا شروط تطلب من املطوالت و حنئيذ جير  ،والنون كسكران
ْنو مررت  "ال"نيابة عن الكسرة مامل يضف أو يلى  ،ابلفتحة

 أبفضلكم و ابالفضل.

 ابب اجلزم
 علما يئني مها    سكون آخر وحذفشاجلزم ب وميز

 فعل ذايْنو مل  صحيحا إذا   كان يف الفعل فاجلزم ابلسكون

 لما بنون رفعه من فع ذف قد ااتك يف املعتل   واحل

بناء للمفعول أى بني )اجلزم( )وميز( ابل :)ابب اجلزم( قال 
احد )شيئني مها سكون اخر و حذف(  ب الفاعل )ب(انئ

واحلذف )فاجلزم  ،ابلرفع عطفا على سكون )علما( أى السكون
)إذا كان( اخرحم  ،ابلسكون( يكون )يف الفعل( املضارع
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)ْنو مل يفعل  "ايء"وال  "واوا"وال  "لفا"أابن مل يكن  ،()صحيحا
)و( الشئ الثاين  .و عالمة جزمه السكون ،ذا( فيفعل جمزوما بلم

 ،)يف( الفعل املضارع )املعتل( ،اتك( يف موضعنيأ)احلذف قد 
ْنو خيش ومل يغز ومل  "ايء"أو  "واوا"أو  "لفا"أ حمما كان اخر  ،وهو
نيابة عن  ،جزمها حذف حرف العلة فهذحم جمزومة وعالمة ،يرم

)و( املوضع الثاين ما ذكرحم بقوله )ما بنون رفعه من  ،السكون
 جيزم حبذفها ،فعالفعل( أى ما يكون النون عالمة لرفعه من األ

فهذحم جمزومة  ،س[ ْنو مل يفعال ومل يفعلوا ومل تفعلي13]/
 ذف النون نيابة عن السكون.حعالمة جزمها و 

 ابب االفعال
 مر واملضارعماض وفعل األ    عة حمصورة ال رابثالث

 البناء ويلزم كقاموا وانتمى     فاملاضى مفتوح آخرحم الزما

 ما فهو الذي ضارع أما إفعال   حذف على سكون يف األمر

ابلرفع  فهو معرب انيت جيمعها    زوائد بدي بواحد من اربع
 للتجريد



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

90 

 

 ذكرامبا هلا  قد  و إبذا يرا    كى  لنو  أبن ونصبه

مع شرفها  األ اءوقدمها على  ،صطالحيةفعال( اإل)ابب األ 
م[  بكسر  13فعال مجع فعل/]و األ ،فعاللقلة الكالم على األ

زمنة ما دل على معَن يف نفسه و اقرتن ابحد األ :وهو ،الفاء
 ،)ثالثة حمصورة ال( يوجد هلا )رابع( اتفاقا ىو ه الثالثة  وضعاا 

مر واملضارع( و تقدم ض وفعل األ)ما ،يف االصح 1وال تنص
( )فاملاضى مفتوح اخرحم الزماا  ،ما حكمهاأتعريفها أول الكتاب و 

تصل به ضمري رفع إذا إ)ولو بتقدير( كما  ،الينفك عنه ابداا  ،له
)كقاموا  أو تقديراا  ما لفظاا إ ،أو واو مجع فيكون مفتوحاا  ،متحرك

و ال يزيد على  سياا أو سدا أو مخاسياا  أو رابعياا  و انتمى( ثالثياا 
ومع الضمري  ،اما مع واو اجلماعة فيضم للمناسبة كضربوا ،ذلك

ربع متحركات فيما هو  أراهة تواىل ك  ،املرفوع املتحرك فيسكن
)ويلزم البناء ىف( فعل  "،التاء"لمة الواحدة كضربت بتثليث لككا

 ،خرن كان صحيح اآلإما )على سكون( إ ،صح)األمر( ىف األ

                                      
و التنقض. 1  م: 
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أو كان الفعل يرفع  ،ن كان معتالا إ ،خرحمآ أو على )حذف(
مر مبَن على ما جيزم  به ن األأو حاصله  ،بثبات النون

 ،و)إفعال( ،رمإو  ،غزأو  ،خشأو  ،ضربإ)كقولك( ، مضارعه
سم الفاعل إ)أما( الفعل )الذي ضارع( شابه  ،وافعلي ،افعلواو 

وسكاانته )فهو ما بدي( ابلبناء للمفعول مع  ،ىف حراكاته
ربع( ابلتنوين )زوائد( أبدع )بواحد من أ أىهلمزة للوزن حذف ا

 14]/ والنون ،لفاألى هصرف للقافية )جيمعها( لفظ )انيت( و 
 والنون له ،لف ملتكلمن تكون األأ بشرط "التاء"و "الياء"س[ و
ملخاطب   "التاء"للغائب و "الياء"نفسه و أو معظماا  ،مع غريحم

ويكون اعرابه   عرب()فهو م .ونقوم ،ويقوم ،وتقوم ،قومأك
)ْنو يضرب ونصبه( أى  ،من الناصب واجلازم ،)ابلرفع للتجريد(

 ،)أبن( املصدرية :عة ذكرها بقولهبر أ 1حروفالفعل املضارع أب
ن أمن نواصب املضارع " :مشوينم الباب قال األأ ىوهم[  14]/

ي [ )َواَلذِ 2/184املصدرية ْنو )وَأنح َتُصوُموا َخريحٌ َلُكمح( ]البقرة 

                                      
وف. 1  م: ابحد حر
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[ ال بعد علم أى 26/82أَطحَمُع َأنح يَاغحِفَر يل َخِطيَئىِت( ]الشعراء 
هنا التنصبه الهنا ح ]حينئذ[ املخففة إف ،فعال اليقنيأوْنوحم من 
 ها ضمري الشأن ْنو )َعِلَم َأنح َسَيُكوُن( ]املزمل إو  ،من الثقيلة

)و(  ىنتهإ 1"[20/89[، )اَفاَل يَاَروحَن َأال يَارحِجَع( ]طه 73/20
بدال على إحرف بسيط التركيب فيه وال ى هو  ،ينصب ب)لن(

وتقيد نفيه من غري أتكيد  ،ستقبالصح وختلص املضارع لإلاأل
َرحَض( ]يوسف  [ و ب)كى( 12/80وال أتبيد ْنو )َلنح أَباحرََح االح

ْنو )ِلَكيحاَل أَتحَسوا(  املصدرية وهي اليت تقدمها الم التعليل لفظاا 
ْنو كى )يرا( اذا اقدرت الالم و  أو تقديراا  [ 57/23]احلديد 

كى  ن مضمرة ْنوخرج ابملصدرية كي التعليلية فتنصب أب
  ،)وإبذا( وهي حرف بسيط عند اجلمهور ،تكرمَن بغري الالم

ن أحدها أ ،كما قاله بعضهم ولنصبها املضارع ثالثة شروط
واثهنا كون  ،ذاإكرمك أة فال تنصب مؤخرة ْنو يتكون مصدر 

ظنك أذا إفقلت  ،ين احبكإفلو قيل لك  ،مستقبال الفعل

                                      
ابن مالك )شرح االمشوىن(، حتقياق: حمماد حمياد الادين عباد احلمياد، االمشوىن، منهج السالك اىل الفية  1

وت، 2/5دار الكتاب العربيب، بري 5 1. 
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ذا زيد إْنو  ن يليها فيجب الرفع يفأاثلثها  ،رفعت صادقاا 
 :سم ْنوقللفصل واليضر فصلها ابل ،يكرمك

1................. وهللا نرميهم حبرب ذاإ  

 ،ب جواابا هينك ابلنصأذا ال إ ْنو ،س[ النافية 15وال بال /]
ضمر ت( و كراذ هو معَن قوله )مبا هلا  قد و  ،ملن قال اجيك غداا 
 مسبوق ابسم خالص ْنو:  ان جواز بعد عاطف

 2فوفشحب إىل من لبس الأو تقر عَن ابلنصب  ةلبس عباو 

 ،بعد الم اجلحد ابا و ئتك الزورك ووجْنو ج ،و بعد الم كى
 ْنو )َوَما َكاَن ٱّللَُّ لِيُاَعذِّهَبُمح َوأَنتَ  ،املسبقة ابلكون املنفى ىهو 

ذا كان إم[  15/] ،[ و بعد حىت اجلارة8/33ِفيِهمح( ]االنفال 
                                      

ن بن اثبت، متامه كذلك:  1 . لطفل من قبل املشيبا بُتشي    حبربٍّ نرمَيهم وهللا إذاا الشعر حلسا
ن بن اثبت ن بن اثبت، حتقيق: عبداحم مهنا، دار الكتب العلميةحسا ن حسا وا وت، ، د ، بري

1414/1 3، ص. 994 3. 
ونصوص األخيار، جار هللا الزخمشري 2 وت، ربيع األبرار  1، مؤسسة األعلمي، بري 412/1 ، ج. 991

1، ص. 1 ي، أبو البقاء، كمال الدين  .77 حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدمري
ى، الشافعي ن الكرب وت، حياة احليوا 1، دار الكتب العلمية، بري 424/2 ص. ، 2، ج. 003

34 1. 



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

94 

 

ََح َعَليحِه  الفعل مستقبالا  سواء كانت للغاية ْنو قوله تعاىل )َلن نَّربح
َنا ُموَسٰى( ]طه  ن أ[  وعالمتها  20/91َعاِكِفنَي َحىتَّٰ يَارحِجَع إِلَياح

1ىكحيسن موضعها   ن يكون ما قبلها سبب ملا التعليل أب مّ أ 
سلم حىت تدخل اجلنة، و عالمتها صلوح كى أبعدها ْنو 

أو تقضى  ،و بعد أو العاطفة الىت مبعَن إىل ْنو اللزمنك امكاهن
فتقضى ويسلم  ،قتلن الكافر أو يسلمال ْنو ألإأو مبعَن  ،حقي
اليت قصد  ىوه ،و بعد فاء السببية ،ن مضمرة وجوابا ابن أبو منص

ملفيدة معَن مع حال كوهنما وهي ا ،أو واو املعية ،هبا اجلزاء
( ]الفاطر َعَليحِهمح فَاَيُموتُوا يُاقحٰضىاَل مسبوفقني بنفي حمض ْنو )

ُ  ،[، أو ليس زيد حاضرا فيكلمك35/36 و )َوَلمَّا يَاعحَلِم اّللّٰ
[، أو 3/142الَّذيَن َجاَهُدوا ِمنحُكمح َويَاعحَلَم الصَّاِبريَن( ]آل عمران 

 ،ضيحضالتو  ،والعرض ،هيوالن ،مروهو األ ،طلب ابلفعل
وقد مجعها بعضهم يف  ،ستفهاماإلو  ،والدعاء ،والرتجي ،والتمن

 :بيت فقال

                                      
 .ىف النسختني ،كتب خطأ "اىل"  1
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)مر و انتهى و ادع و سل و عرض حلضهم متن و ارج كذاك  

1النفى قد كمال(   

َسَن اّللَُّ إَِليحكَ ) :مر تعايلاألمثاهلا  بعد  ِسن َكَما َأحح ( َوَأحح
ضب أو غصم زيدا فيو بعد النهى ال خت [20/77القصص ]

 ،ل عندان فنكرمكز ال تنأس[ العرض  16وبعد /] 2،ضبغوي
حسنت إىل زيد أْنو هال  ،وبعد التحضيض ،أو نكرمك

حج منه أوبعد التمَن ْنو ليت يل ماال ف ،فيشكرك أو يشكرك
 وبعد الرتجي ْنو لعلى اراجع الشيخ فيفهمَن أو ،حج منهأأو 

عدل عن سنن أ فال فقَنوبعد الدعاء ْنو رب و  ،ويفهمَن
ستفهام ْنو هل لزيد صديق وبعد اإل ،الساعني يف خري سنن

ن مضمرة فهذحم و ماشاهبها منصوبة أب ،ليهإليه أو و يركن إفريكن 
م[ يف  16وملا فرغ من بيان ما ينصب املضارع شرع/] ،وجوابا 

 بيان ما جيزمه فقال:

                                      
ن الشافعي 1 ن حممد بن علي الصبا ن على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك، أبو العرفا ، حاشية الصبا

وت ،دار الكتب العلمية 1، بري 417/1 4، ص. 3، ج. 997 42. 
و يغضب. 2 و   م: ال ختاصم زيدا فيغضب ا
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 ابب اجلوازم
 نيو ذا فعلعوامل اجلزم على قسمني     ذا جازم فعال 

 املا وقل مع اهلمزة امل و       وملا بلم فيجزم الفعل

 جعال لدعاء ايضاو  للنهي      واليِت اِلَمر وال والالم

 واذما اين أاين وما ومن  ومهما إن وجيزم الفعلني

 وكيفما خصوا بشعر إذا   حيثما مث اين واي مىت

مني ذا )عوامل اجلزم على قس ،)ابب اجلوازم( للفعل املضارع 
حرف  ى)بلم( وه ،جازم فعال و ذا فعلني فيجزم الفعل( الواحد

ملَح يَِلدح َوملَح ْنو ) وتقلب معناحم ماضياا  ،أو حمالا  ،جتزم املضارع لفظاا 
ال ، إْنو ملا يقم زيد ،ختهاأ[ )وملا( 112/3( ]االخالص يُوَلدح 
زة امل و )وقل مع اهلم ،ابحلال خبالفه بلم ،ن النفي بلما متصلإ

َرَك( رَحح َلَك َصدح ]االنشراح  املا( فهما للتقرير ال للنفي ْنو)املَح َنشح
)والالم( اليت للدعاء ْنو )لِيَاقحِض  ،[ و املا احسن اليك94/1

َنا َربَُّك( ]الزخرف  مر( ْنو )لِيُانحِفقح [ )واليت( ل)اِلَ 43/77َعَلياح
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 ،و الختف[ )وال( اليت  )للنهي( ْن65/7ُذو َسَعةٍّ( ]الطالق 
اَن( ( جلزم املضارع ْنو )و( ل)لدعاء ايضا جعالا  )َرباََّنا اَل تُاَؤاِخذح

كان ماضيني أ)و( الذى )جيزم الفعلني( سواء [ 2/286]البقرة 
)إن( بكسر اهلمزة و  ىوه ،م خمتلفني ثالثة عشرأ م مضارعنيأ

ِهبحُكمح( ]ابراهيم  النون السكون  ،[14/19ْنو)ِانح َيَشاح يُذح
َحَراَن هِبَا َفَما َْنحُن َلَك )ومهم َما أَتحتَِنا بِِه ِمنح آيَةٍّ لَِّتسح ا(ْنو )َمهح

ِمِننَي( ]االعراف  [ )ومن( ْنو )َمن يَاعحَملح ُسوءاا جُيحَز 7/132مبُؤح
)وما( ْنو )َما نَنَسخح ِمنح آيَةٍّ َأوح نُنِسَها  ،[4/123بِِه( ]النساء 

َها أَوح ِمثحِلهَ  ناح و)أاين(  س[ 17/] ،[2/106ا( ]البقرة ََنحِت خبَريحٍّ مِّ
 :ْنو

1.ذا مل تدرك االمن منا مل تذل حذراا إأاين َنمنك َنمن غريان و    
رِككُُّم الحَموحُت( ]النساء أو) [ 4/78ين( ْنو )أَياحَنَما َتُكونُوا يُدح
 :ذما( ْنوإو)و 

                                      
ن والّشاهُد فيه: )، الشاعر جمهول 1 ّهلما: )نؤمنك( نؤ أايّ و ن( فعلني؛ أ منك أتمن( حيث جزم با )أايّ

وهو جواب الّشرط واثنيهما: )أتمن(  حممد بن حسن بن ِسباع بن أيب بكر . وهو فعل الّشرط، 
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1به تلف من إايحم أتمر آتيا   وإنك إذ ما أتت ما أنت آمر   

 :و)مىت( ْنو

2خري انر عند ها خري موقد  َنته تعشوا إىل ضوء انرحم جتد مىت  

                                                                  
وف اببن الصائغ قق: ، حتاللمحة يف شرح امللحة، اجلذامي، أبو عبد هللا، مشس الدين، املعر

ي، إبراهيم بن سامل الص لعلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، عمادة البحث ااعد
1424/2 8، ص.2، ج. 004 8 0. 

ملعااَن: يقااول: إنااك إذا فعلاات الشاائ ا .البياات ماان الشااواهد الاايت مل تعثاار هلااا علااى نساابة إىل قائاال معااني  1
وف ال يؤتى  ن األمر ابملعر وجدت املأمور آتيا به، يريد أ ي أتمر غريك به  ن مثالذ ن كا رته إال إ

ن يثق إبخالصه يف دعوته مترا بهاآلمر مؤ  ي املأمور به بعد أ  .ليقتد
والكاف ا ه " إذما " حرف شرط جاز  ونصب،  ن: حرف توكيد  وإنك " إ علني: فم، جيزم اإلعراب: " 
وجزاؤحم " أتت " فعل مضارع فعل الشرط،  والثاين جوابه  ول فعل الشرط،  وم حبجماأل ذف الياء، ز

وجواب تقد نت " تأت " أيرحم أنت " ما " اسم موصول: مفعول به لوفاعله ضمري مسترت فيه 
ور متعلق آبمر،  وجمر ن املبتدأ ماجلملة و ضمري منفصل مبتدأ " آمر " خرب املبتدأ " به " جار 

و وخربحم ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول " تلف " فعل مضارع جواب الشر  م إبذما، ط، جمز
وفيه ضمري مسترت   ول:اسم موص وجواب تقديرحم أنت فاعل " من "وعالمة جزمه حذف الياء، 

وذلك العامل  ول لتلف " إايحم " ضمري منفصل: مفعول مقدم على عامله،  أتمر "  و قوله "همفعول أ
و  وجواب تقديرحم أنت،  وفاعله ضمري مسترت فيه   حمل هلا الاجلملة اآليت " أتمر " فعل مضارع، 

ن لتلف.  صلة " من " املوصولة " آتيا " مفعول اث
 -ت " أت وهو قوله: " -الشاهد فيه قوله " إذ ما اتب... تلف " حيث جزم إبذما فعلني: أحدمها 

والثاين  وجزاؤحم.ج -هو قوله: " تلف " و  -فعل الشرط،  شرح ابن ، ابن عقيل اهلمداين وابه 
ن، دمشق، عقيل 4341/2،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مؤسسة الرسالة انشرو 013 ،
2، ص. 4ج.  5. 

 اللغة: تعشو إىل انرحم: أتتيها يف العشاء. جتد خري انر: جتد انراا معّدة لألضياف. 2
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َ حَ  ُعوا فَاَلُه االح َٰن  احلحُ اءُ )واي( ْنو )اايا َما َتدح ( ]االسراء سح
 : [ )مث اين( ْنو17/110

                                                                  
ن متعلق با "جت فعل  ه"د". "أتتاإلعراب: "مىت": شرطية جازمة يف حمل نصب مفعول فيه ظرف زما
واهلاء: ضمري متصل مبين يف حمّل نصب مفع وم ألّنه فعل الشرط،  فاعله و ول به، مضارع جمز

وفاعله ضمري م وجوابا تقديرحم: أنت. "تعشو": فعل مضارع مرفوع،  رت فيه مري مستضسترت فيه 
وهو م ن با "تعشو"،  ور متعّلقا وجمر رحم": ضاف. "انوجوابا تقديرحم: أنت. "إىل ضوء": جار 
واهلاء: ضمري متصل مبين يف حمّل جّر ابإلض وهو مضاف،  ور،  د": فعل افة. "جتمضاف إليه جمر

وم ألنّه وجوابا تقديرحم:  مضارع جمز وفاعله ضمري مسترت فيه  ": مفعول نت. "خريأجواب الشرط، 
ن منصوب ور. "عندها": ظرف مكا وهو مضاف. "انر": مضاف إليه جمر متعلق  به منصوب، 

و"ها": ضمري متصل مبين يف حمّل جّر ابإلضا وهو مضاف،  وف،  ": فة. "خريخبرب مقدم حمذ
وهو مضاف. "موقد":  ور.مبتدأ مؤخر مرفوع،   مضاف إليه جمر

ومجلة "أت ضافة. حمل جر ابإل ته": يفومجلة "مىت أتته جتد" الشرطية: ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب. 
ن ومجلة "جتد": جواب شرط جازم غري مقرت و "إذا"  ابلفاء ومجلة "تعشو": يف حمّل نصب حال.  أ

ومجلة "عندها خري موقد": يف حمّل جّر   ر".صفة لا "انال حمل هلا من اإلعراب. 
لبيت ا .حال والشاهد فيه قوله: "مىت أتته تعشو جتد" حيث جاءت مجلة "تعشو" يف حمّل نصب

5يف ديوانه ص ، للحطيئة وإصالح املنطق ص 1  ،1 واألغاين 98  ،2/ 1 وخزا68 نة األدب ، 
3/ 7 4 ،7/ 1 56 ،9/ 9 2 - 9 وشرح أب4 6 /2يات سيبويه ،  والكتاب 5  ،3/ 8 ن 6 ولسا  ،

1العرب  وجمالس ثعلب ص  75 /5 4)عشا(،  واملقاصد النحوية 67  ،4/ 4 وبال39  نسبة يف ، 
8مجهرة اللغة ص  وخزانة األدب 71  ،5/ 2 وشرح األمشوين 10  ،3/ 5 وشرح 79 مدة ع، 

3احلافظ ص  وما ال ينصرف ص 63 وما ينصرف   ،8 واملقتضب 8  ،2/ 6 لي يعيش بن ع. 5
ب العلمياة، دار الكتا شارح املفصال ،ابن يعيش بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن علي أبو البقاء

وت 1، بري 422/2 2، ص. 2، ج. 001 6-2 7. 
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1خا غري ما يرضيكما الحياولأ  تياخليلى اين أتتياين أت  

 : و)حيثما( ْنو 

2غابر االزمانجناحا ىف     حيثما تستقم يقدر لك هللا  

ها أى النحاة   3م[ )خصوا( 17و)إذا( كانت )بشعر( كذا /]
 كقوله:

                                      
ي: اي  هذا البيت من الطويل لقائل جمهول. 1 ى حذف منه حرف النداء، أ الشرح: خليلي مناد

ولت الشيء ول من حا وقوله: ال حيا واملعَن: ال يريد شيئا غري ما يرضيكما. ،خليلي،  ي أردته،   أ
بن  مد بن يوسفحم "،أتتيا"و  "أتتياين"حيث جاءت للشرط هنا فجزمت الفعلني « أىن»والشاهد يف 

خر حممااااد فااااا حتقيااااق: علااااي، متهيااااد القواعااااد بشاااارح تسااااهيل الفوائااااد، أمحااااد، حمااااب الاااادين احللاااايب
ن والرتمجة، القاهرة ،وآخرو والتوزيع  والنشر  1، دار السالم للطباعة  428/2 . ص، 9، ج. 007
4324-4 325. 

والسري يف طريق الرشاد ففي ذلك البيت من  2 حبر اخلفيف لقائل جمهول يدعو فيه إىل االستقامة 
والفالح  .النجاح 

وم على أنه فعل شرط،اإلعراب:  وتستقم فعل مضارع جمز و  فحيثما: اسم شرط جازم،   مويقدر: جمز
وجناحا: م واالسم الشريف فاعل مرفوع،  ور،  وجمر ولك: جار  و على أنه جوابه،  ر: يف غابفعول، 
ن: مضاف إليه واألزما ور،  وجمر  .جار 
وفعل ا ن جيزم فعلني، فعل الشرط "تستقم"  ن "حيثما" اسم شرط للمكا بدر . قدر"جلواب "يالشاهد: أ

وح األلفاملقاصد النحوية يف شرح شواهد ش ،الدين حممود بن أمحد بن موسى العيين حتقيق: ، يةر
ن، خرو وآ خر  ا ف د  حمم ي  ل ش ع ن ل وا ة  ع ا ب ط ل ل سالم  ل ا ر  ا ،د رتمجة ل وا ع  وزي ت ل وا  ر 

1،القاهرة 431/2 1، ص. 4، ج. 010 915. 
 م: خصصوا. 3
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1فاصرب فكل غمامه فستنجلي  و اذا تصبك من احلوادث نكبة  

عل ول فألو يسمى ا ،تصادف خرياا  ،)وكيفما( ْنو كيفما تتوجه
 .ءوالثاىن جوابه و جزا ،الشرط

 ابب الفاعل
 ما عليه قدمابعامل حت رفعه حتتما     الفاعل إسم

 ملاهركجاء زيد و الفىت و ا     قسم ظاهر على قسمني وهو

 ماالتقم قيا قمن وقاموا    قاما كقمت  الثاين مضمر و

وعامل  ،ألّن عامله لفظى ء)ابب الفاعل( بدأ به دون املبتدأ
ول ْنو ؤ م أو ،)الفاعل إسم( صريح كقام زيد .املبتدأ معنوي

 ،ى وجب رفعه، أطالقلف اإل)رفعه حتتما( أبم ك قائنّ أَن غبل
سم إأى الفاعل  ،يضاا أطالق لف اإل)بعامل حتما عليه قدما( أب

على جهة قيامه به ْنو  ،بعامل مقدم عليه مسند به ،يرفع وجوابا 

                                      
وانه على ذالك:   1 ن، مير ىف د  الشعر العشى مهدا
و ألا ،ث نكبة    فاصرب فكل غيابة ستكشفو اذا تصبك من احلواد  ن، د ن اعشى عشى مهدا ن مها دا

1، و اخبارحم، حتقيق: حسن عيسى ابو ايسني، دار العلوم، رايض 403/1 1 .، ص983 39. 
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نه اسم أو أب" :وحّدحم بعضهم ،علم زيد أو وقوعه منه ْنو قام زيد

1"و ما ىف أتوليهأما ىف أتويله مقدم عليه فعل اتم  نه ال أفعلم  
ما حقيقة كقام زيد إبه  مرفوعاا  ،عن عامله  ا مؤخراا إال إيكون 

رٍّ ِمنح َرهبِِّمح(  أوحكماا  ،وعمر وقائم ابوحم ْنو و)َما اَيحتيِهمح ِمنح ذِكح
)على قسمني( احدمها  ،[ )وهو( أى الفاعل21/2نبياء ]األ

لوال  س[ 18وجيوز جرحم /] 2)قسم ظاهر( ابلرفع خرب اثين هلو
واملثَن  ،)كجاء زيد و الفىت و املاهر( هذا مثال للمفرد ،القافية

واملكسر  ،ومجع املذكر السامل ْنو جاء الزيدون ،ْنو جاء الزيدان
)و( القسم )الثاين مضمر(  ،ذلكوقس على  ،ْنو جاء الرجال

أو  ،أو خماطب ،وضع ملتكلم ما وهو ،يضاا أو يسمى الضمري 
ماال  :فاملتصل ،ومنفصل ،وهو على قسمني متصل ،غائب

                                      
وضح ، عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف أبو حممد مجال الدين ابن هشام 1 أ

وت، ج. دار الفكر، قق: يوسف حممد البقاعي، حتاملسالك إىل ألفية ابن مالك ، ص. 2، بري
ن الدين إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية. 77 ك إىل إرشاد السال، برها

، الاااارايض ،أضاااواء السااالف، قاااق: حمماااد باااان عاااوض بااان حمماااد الساااهلي، حتحااال ألفياااة ابااان مالاااك
1373/1 2، ص. 1، ج. 954 9 5. 

 م: ابلرفع خرب اثين هلو، صح هامش. 2
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ثنا عشر إ وهو ،ختيارال يف اإلإ ،وال يلي 1يتقدم على عامله
ومخسة للمخاطب   ،وقمنا ،)كقمت( ،ثنان للمتكلمإ ضمرياا 
وقمت بكسرها للمفردة  ،بفتح التاء للمفرد املذكر ،كقمت
وقمنت جلمع  ،وقمتم جلمع الذكور ،وقمتما ملثنامها ،املؤنثة
 ،مخسة للغائب كقام للمفردو  ،م[ يف اخلطاب 18]/ انثاإل

 ،وقامتا ملثَن املؤنث ،ملثَن املذكر و)قاما( 2،وقامت للمفردة
 ،باتئانث الغاو)قمن( جلمع اإل ،بنيئ)وقاموا( جلمع الذكور الغا

شبه أتقم قياما( وما  ومع املضارع ْنو )ال ،هذا مع املاضى
ثنا عشر إال وهو إويلي  ،واملنفصل ما يتقدم على عامله ،ذلك
ال هو إنت وما ضرب أال إان وما ضرب أال إ ْنو ما ضرب يضاا أ

 منا ْنن اخل. أان أمنا ضرب إْنو  ،وقس عليه ما يف معناحم

 ابب النائب عن الفاعل
 املمبا يستبقه من ع عن فاعل   يرفع إن انب مفعول به

                                      
 م: على عامله ، صح هامش. 1
 وقامت للمفردة.  -م وقامت للمفردة، صح هامش. س: 2
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 الفاعل    وغريت فعل عامل مثل وهو

 ،انئب الفاعل)ابب النائب عن الفاعل( الثاين من املرفوعات 
غراض وهو ما حذف فاعله لغرض من األ ،وعقبه به لنيابته عنه

قيم هو مقامه )إن انب مفعول به( أو ما يف معناحم من ظرف أو 
أو جار و جمرور مع فقدحم )عن فاعل يرفع( ابجلزم جواب الشرط 

  الفاعل )مبا يستبقه من عامل( أى سواء كان فعالا  انئبأى 
 ،ْنو وما مضروب العمران  اا إو ، كضرب زيد ويكرم عمرو

 ،غراضانبة غريحم منابه يكون ألإو  ،س[ الفاعل 19]/ وحذف

أو  ،كسرق املتاع،  1للجهل به أو ،نزل الغيثأما للعلم به كإ

ُتمح فَاَعاِقُبوا مبِثحِل َما  2جياز يف قولهإلغرض لفظى ك )َوِإنح َعاقَاباح
ُتم بِِه ۖ َولَِئن َصرَبحمُتح هَلَُو َخريحٌ   ،[16/126 لِّلصَّاِبرِيَن( ]النحل ُعوِقباح

قسم ظاهر كما تقدم من  ،الفاعل على قسمني انئب)وهو( أى 
وقسم مضمر ْنو ضربت وصربنا وضربتا وضربوا وضربن  ،االمثلة

                                      
 ْنو. -س هامش. م:ْنو، صح 1
 م:+ تعاىل. 2
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)مثل( ما مر يف )الفاعل و  ،يف اجلميع ءبضم الضاد و كسر الرا

ليشمل  ،عمأحذف لفظة فعل لكان  عامل( لو 1غريت فعل
نه مفعول ْنو أن كان من فعل ثالثي فوزنه إفعول فسم املإ
م[  19ن كان من فعل/]إو  ،منصور زيد وما مضروب العمرانأ

و يبدل حرف املضارعة  ،نه وزن مضارعهزائد علي الثالثي فوز 
بضم أوله  ،مكرم زيد وهل مستخرج املالأميما مضمومة ْنو 

 ،و قيلْن  أو تقديراا  ،ضرب زيد قاا يحتق 3اخرحم 2وكسر ما قبل
خرحم آضم أوله وفتح ما قبل  ن كان مضارعاا إو  ،وشد ،وبيع
 ،ويصان املال ،أو تقديرا ْنو يكال الطعام ،كيضرب زيد  قاا يقحت

  ويشد احلبل.

 ابب املبتدأ واخلرب
 مدحي كمثل زيد  اجملرد     عن العوامل املبتدأ ويرفع

 ْنو الربى مما نقال جعال   وهو على قسمني ايضاا 
                                      

 فعل، صح هامش. س: 11
وفتح ما قبل اخرحم. 2  م: + 
و كسر ما قبل اخرحم. 3 وله  ن ماضيا ضم ا ن كا و اما الفعل فا  م: + 
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 مفرداا ابملبتدأ حتماا     وأييت مجلة و  فعنهار  و اخلرب

اجملرد عن العوامل  اإلسمهو  :)ابب املبتدأ واخلرب( املبتدأ 
ومها  .املسند اليه اإلسمهو  :واخلرب .ة لالسنادزائدغري ال ،اللفظية
كما قال )ويرفع( ابلبناء   ،هلل ربنا و حممد نبيناأك  ،مرفوعان
)اجملرد عن العوامل( لفظي غري  .الفاعل انئب)املبتدأ(  ،للمفعول

لكون عامله  ،خواهتاإو  ،سم كانإو  ،هانئبو  ،فخرج الفاعل ،زائد
و دخل فيه ْنو حبسبك درهم و مشل الصريح )كمثل زيد  لفظياا 
ْنو )َواَنح َتُصوُموا َخريحٌ َلُكمح( ]البقرة  املؤولس[ حيمد( و  20]/
( ومضمر )جعال، ا( ظاهر[ )وهو على قسمني ايضا 2/184
والزيدان  ،فالظاهر ْنو قولك زيد قائم ،طالق أى املبتدألف اإلأب

 ،وقس على ذلك ،والزيود قيام ،والزيدون قائمون ،قائمان
وْنن  ،ان قائمأْنو  ال منفصالا إوال يكون  ،ثنا عشرإواملضمر 
مثَن املذكر لل ،نتما قائمانأو  ،نت قائمةأو  ،نت قائمأو  ،قائمون

وهو  ،ننت قائماتأو  ،نتم قائمونأو  ،مثَن املؤنثلوقائمتان ل
مثَن لمثَن املذكر وقائمتان للقائمان ل ومها ،قائمة ىوه ،قائم

كله مطابق   ذلكفاخلرب ىف  ت،وهن قائما ،وهم قائمون ،املؤنث
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والضمائر 1طالق لف اإلملبتدأحم و مثل له )ْنو الربى مما نقال( أب
الناظم رمحه  عراب ومل يذكرإال يظهر فيها  ،م[ كلها مبنية 20]/

هتمامك ابلشيئ إ وهو اء،بتدنه اإلأرافع املبتدأ و االصح  ،تعاىل
)و اخلرب( ابلنصب  ،واخلرب مرفوع ابملبتدأ ،لثان و جعله أوالا 

فهو من ابب  ،دل عليه قوله )ارفعنه( ،مفعول لفعل حمذوف
 ،شتغال أى ارفع اخلرب )ابملبتدأ حتماا( أى وجواب ىف االصحاإل

)و(اترة أيتى  ،اترة )أييت مجلة( وشبهها :)و(هو قسمان
واملراد ابملفرد هنا كما علم من التقسيم ما ليس مجلة  ،)مفرداا(

الزيدان  2كما مر من قولنا  ،ولو كان مثَن أو جمموعاا  ،وال شبهها
واجلملة ا ية ْنو زيد  ،والزيود قيام ،والزيدون قائمون ،قائمان

ذا وقعت إواجلملة  ،ابوحمأو فعلية ْنو زيد قام  ،غالمه منطلق
س[ غري املبتدأ يف املعَن ال بد فيها من  21خربا و كانت /]

ويف زيد قام  ،والرابط يف زيد غالمه منطلق اهلاء من غالمه ،رابط
وشبه اجلملة شيآن اجلار واجملرور ْنو زيد يف  نابوحم اهلاء من ابوه

                                      
ى مما نقال( ابلف االطالق +ايضا، صح هامش.  1 و مثل له+بقوله )ْنو الرب  م: 
 م : قولنا، صح هامش. 2
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 ،يل غداوالرح ،والظرف ْنو اخلري عندك ،والربد يف الشتاء ،الدار
زيد بك  وال ،و شرطهما ان يكوان اتمني فال جيوز زيد امس

وملا  ،ستقر حمذوفني وجوابا إو تعليقهما مبستقر أو  ،لعدم التمام
ما  :نواعأوهى ثالثة  ،فرغ من املبتدأ واخلرب شرع فيما ينسخهما

وما يعكس وهو  ،وهو كان و اخواهتا ،يرفع املبتدأ وينصب اخلرب
وبدأ ابلنوع  ،خواهتاأوهو ظن و  ينصبهما معاا  خواهتا وماأو  نّ إ

 األول فقال:

 واخواهتا ابب كان
 رعم ارفع بكان مبتدأ وانصب خربا   كما تقول كان سيدا

 يلى لالسم املرفوع اسم العامل    وخربحم املنصوب ويسمى

 ككان ظل ابت صار امسى   اصبح اضحي و عددن  ليس

 اد مدام بع فك وماذال وما فىت وما    برح وما ان ذلكك

 ْنو تكون منصفا ملا تصرفا    من هذحم ذاحلكم أعطى
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كما تقول    وانصب خرباا  ،رفع بكان مبتدأإ ،خواهتاأ)ابب كان و  

1عمر كان سيداا  سم العامل إ سم )املرفوعإويسمى(  
املنصوب و  ، هاإ م[املنصوب( أى ويسمى املرفوع 21وخربحم/]
 اإلسمقد يتوسط بني سم يلى( و ن يكون )لإلأصل واأل ،خربها

 :والفعل ْنو

2ليس سواء عامل وجهولف................   . 

                                      
ن ترفع  البيت يف اللفية إبن مالك كذلك: 1 ن سيدا ا عمر ا ا ا املبتدا كا إبن ، واخلرب تنصبه ككا

9، ص. اللفية، مالك 0. 
وعنهمهن جإسلي  2 وجهول    لت الناس عنا  التخريج: البيت للسموأل يف ديوانه  :فليس سواء عامل 

9ص وخزانة األدب 2 1؛  0/ 3 وقي ص31 ن احلماسة للمرز وشرح ديوا 1؛  2 و للجالج 3 وله أ ؛ 
2احلارثي يف ختليص الشواهد ص 3 واملقاص7 7 /2د النحوية ؛  وبال نسبة يف شرح ابن عقيل 6 ؛ 

1ص 4 وشرح عمدة احلافظ ص0 2؛  0 4. 
ي اسأيل. وشرح املفردات: سلي: أ  اللغة 

وعنهم ل ن كنت جتهلني قدران بني الناس، فتقصي األخبار عنا  ومتيتتبيين ااملعَن: يقول: إ زي بني حلقيقة، 
ن. واجلهول ال يستواي ن العامل  والباطل، أل  احلق 

ن: اإلعرا والياء: ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل. إ ن،  ب: سلي: فعل أمر مبين على حذف النو
والتاء: ضمري متصل مبين يف حمل  ن،  حرف شرط جازم. جهلت: فعل ماض مبين على السكو
ن جهلت  وف يدل عليه ما سبق، تقديرحم: "إ وجواب الشرط حمذ وهو فعل الشرط.  رفع فاعل، 

و"ان": ضمري متصل  فاسأيل". الناس: مفعول به منصوب ابلفتحة الظاهرة. عنا: حرف جر، 
و حرف عطف،  وعنهم: الوا ن با"سلي".  ور متعلقا واجملر واجلار  مبين يف حمل جر حبرف اجلر: 
و"هم": ضمري يف حمل جر حبرف اجلر معطوف على "عنا". فليس: الفاء  و"عن": حرف جر، 
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ما يعمل هذا العمل  ،قسامأخواهتا على ثالثة أن كان و إمث اعلم 
وهو مثانية ذكرها بقوله )ككان ظل ابت صار امسى  ،بال شرط

ليس( و الثاىن ما يعمل بشرط تقدم  1اصبح اضحي و عددن
ال وما ز ما ذلك)ك قولهشار اليها بأ :عةوهو ارب ،أو شبهه ،نفي
نفك و( الثالث ما يعمل بشرط تقدم ما إومابرح وما  ئفت

له بقوله )دام بعد ما( فمعَن كان  شارأ ،املصدرية الظرفية
س[ املاضى من غري  22تصاف املخرب عنه ابخلرب ىف الزمان /]إ
ْنو و)وََكاَن َربَُّك َقديراا( ]الفرقان،  ،د بوقت خاصيتقي
 ،ماا ئْنو ظل زيد صا ،تصافه به هناراا إل [ ومعَن ظ25/54

ومعَن صار حتول  ،ْنو ابت زيد ساهراا  ،تصافه به ليالا إوابت 
                                                                  

لااايس" منصاااوب ابلفتحاااة الظااااهرة. حااارف اساااتئناف، "لااايس": فعااال مااااض انقاااص. ساااواء: خااارب "
و حرف عطف، "جهول": معطوف  وجهول: الوا عامل: اسم "ليس" مرفوع ابلضمة الظاهرة. 

 على "عامل" مرفوع ابلضمة الظاهرة.
ن جهلت" اعرت  ومجلة "إ ل هلا من حماضية ال ومجلة "سلي الناس" ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب. 

ومجلة: "  وجهول" استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. عاملسواء ليس اإلعراب. 
وهو عامل سواء ليس الشاهد فيه قوله: " وهو "سواء" على ا ها،  وجهول" حيث قدم خرب "ليس" 

وهذا التقدمي جائز شرح  ،ويناألمش ى، أبو احلسن نور الدينعلي بن حممد بن عيس. "عامل". 
وت ،يةدار الكتب العلم، األمشوين على ألفية ابن مالك 1،بري 419/1 ، ص. 1 ، ج.998

23 0. 
ن. 1 و اعدد  م: 
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 ىمسأومعَن  ،ْنو صار اجلاهل عاملا ،1من حالة إىل حالة
مسى زيد أْنو  ،تصاف املخرب عنه ابخلرب ىف وقت املساءإ

صبح أْنو  ،تصافه به ىف وقت الصباحإصبح أومعَن  ،متعبدا
ْنو  ،وقت الضحى تصافه بهإضحى أ معَنو  ،السعر رخيصاا 

و  ،ومعَن ليس لنفى احلال عند االطالق ضحى الفقيه جمتهداا أ
ربعة ن ومعَن األأى اآل ْنو ليس زيد قائماا  ،التجرد من القرينة

ْنو  ،الىت ليس مالزمة اخلرب للمخرب عنه حبسب ما يقتضيه احلال
وما برح اجلهل  ،ما فتئ العلم انفعاا و  ،سماا تمازال صاحبك مب

َما ) ْنو ،ستمرإو  ،ومعَن دام بقي ،نفك الصرب مراا إ ماو  ،مضراا 
)أعطى ( انت )ذاحلكم( من رفع  [،19/31]مرمي  (ُدمحُت َحياا
م[ هذحم( االفعال )ْنو  22نصب اخلرب )ملا تصرفا من/]و  اإلسم

[ )َواَل 17/50تكون منصفا( و)ُكونُوا ِحَجارَةا( ]االسراء، 
ََح َعَليحِه َعاِكفنَي( 11/118يَازَاُلوَن خُمحَتِلفنَي( ]هود،  [ )َلنح َنربح

 [.20/91]طه، 

                                      
 حالة، صح هامش.  س: 1
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 و اخواهتا نّ إابب 
 علكأّن و ل  لكنّ  لكان من العمل    وأنّ  عكس ما إلنّ 

 ْنو ليت عندى ماال     وإّن زيدا قايد مجاال وليت

 ،ما ينصب املبتدأخواهتا( النوع الثاىن من النواسخ أو  نّ إ)ابب  

ّن( من العمل )إل 1خواهتا كما قالأّن و إ وهو ،ويرفع اخلرب
)عكس ما( تقدم )لكان من العمل و( مثل إّن املكسورة )أّن( 

)ولعل وليت(  ،املشددات النوانت و)كأّن( ،و)لكّن( ،املفتوحة
ويسمى  ،وترفع اخلرب ، هاإويسمى  ،فكلها تنصب املبتدأ

 23فمعَن إّن املكسورة وأّن املفتوحة /] ،فةومعانيها خمتل ،خربها
ْنو )قَاُلوا َرباَُّنا يَاعحَلُم ِاانَّ اِلَيحُكمح َلُمرحَسُلوَن( ]يس  ،لتؤكيد اخلرب س[
املفتوحة البد  "أنّ "وتفرتقان أبّن  ،[ و بلغَن أّنك ذاهب36/16

ستدراك برفع ما ولكن لإل ،خبالف املكسورة ،أن يطلبها عامل
فرتفع هذا الوهم  ،نه كرميأو زيد شجاع فيوهم ْن ،يتوهم ثبوته

فيفهم نفي ، هم نفيه ْنو ما زيد عاملو أو ي ،بقولك لكنه خبيل

                                      
 كما قال، صح هامش.  م: 1
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وهو مشاركة  ،وكأن للتشبيه ،فرتفعه بقولك لكنه صاحل ،الصالح
و االصل أّن زيدا   ،اسد أمر ألمر ىف معَن ْنو كأن زيداا 

وهلة  فقدمت الكاف على أّن ليدل األمر من أول ،كاالسد
وهو توقع األمر احملبوب املستقرب  ،ولعل للرتجى .على التشبيه

ع األمر قوهو تو  ،شفاقأو لإل ،حصوله ْنو لعل هللا يرمحَن
وليت للتمَن وهو طلب ما ال  ،هالك ْنو لعل زيداا  ،املكروحم
 :ْنو ،طمع فيه

1.................   ليت الشباب يعود يوما  

زيدا  وإنّ )له االا( ومثل إلّن بقو وما فيه عسر )ْنو ليت عندى م
 قايد مجاال( تكملة البيت.

 ابب ظن و اخواهتا
 األخوات فيما ذكرا ومثلها واخلرب   إنصب بظن املبتدأ

                                      
و بن حبر بن حمبوب ، فأخربحم مبا صنع املشيب  يوما يعود الشباب ليت أال : العتاهية ألاالبيت  1 عمر

ن الكناين والتبيني، اجلاحظ أبو عثما ن  وت،البيا 231، مكتبة اهلالل، بري 4/2 ، 3، ج. 002
5ص.  يحممد بن يز . 6 دار الكتب ، الفاضل ،أبو العباس املربد يد بن عبد األكرب الثماىل األزد

1، املصرية، القاهرة 421/2 7، ص. 000 7 . 
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 رأي وجدت وأحفظن علمت حسبت خلت مع زعمت   وهى

  عت بعضهم وزاد فيها       للتحويل وإختذت جعلت

 ،من النواسخ الثالث 1خواهتا( شرع ىف النوعأ)ابب ظن و  
 ،)إنصب بظن املبتدأ( ويسمى مفعوالا أوالا : م[ فقال 23]/

ى ومثل ظن )األخوات أ)ومثلها(  ،)واخلرب( ويسمى مفعوال اثنياا 

ما  3األول :2)وهى( ثالثة ،فيما ذكرا( من نصب املبتدأ و اخلرب
منها قوله )حسبت  وقد ذكر ،يفيد ترجيح وقوع املفعول الثاىن

 ،صديقاا  ْنو ظننت زيداا  ،ايدة مع للوزنخلت مع زعمت( بز 
 بكراا  وزعمت ،حاا ئوخلت اهلالل ال ،جالساا  وحسبت عمراا 

 ،س[ املفعول الثاىن 24والثاىن ما يفيد حتقيق وقوع /] ،صادقاا 
 :ذكر منها ثالثة ىف قوله )رأي وجدت وأحفظن علمت( ْنو

                                      
 م: النوع، صح هامش. 1
 م+ اقسام. 2
ول، 3  صح هامش. م: اال
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1كثرهم جنوداأحماوله و    كرب كل شيئ أرأيت هللا   

 ،[18/49ىل )َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراا( ]الكهف قوله تعاو 
( ]املمتحنة  ُتُموُهنَّ ُمؤحِمَناتٍّ [ والثالث ما 60/10وقوله )فَِانح َعِلمح

حدمها )جعلت( تكون أثنني إنتقال ذكر منها واإل ،يفيد التحويل
ْنو  ،)و( مثلها )إختذت( ،)للتحويل( ْنو جعلت الطني ابريقا

( ]النساء )َواختَََّذ اّللُّٰ  ى ىف أ[ )وزاد فيها( 4/125 اِباحٰرهيَم َخليالا

                                      
و بن عامر بن صعصعة بن بكر اب1 ن.البيت خلداش بن زهري بن ربيعة بن عمر  ن هواز

وتطلق على طلب الشئ  والقدرة،  ولة على القوة  ولة " تطلق احملا واحباللغة: " حما من  ملعَن الثاينيلة، 
وأكثرهم جنودا " قد لفق الشارج العال ن متبعا لكثري  -مة هذين ال يليق جبانب هللا تعاىل " 

وأكثرهمه -النحاة  وهي  واها أبو زيد،  وايتني: إحدامها ر وال ذحم اللفظة من ر واها عديدا  بو أثانية ر
وأكثرحم جنودا. وهي   حامت، 

وهو املفعول اال وفاعل " هللا " منصوب على التعظيم،  رب " مفعول ول " أكاالعراب: " رأيت " فعل 
و" شئ " مضاف إليه وكل مضاف  و" كل " مضاف إليه،  وأكرب مضاف،  ى،  ن لرأ و  اث لة " حما

و عاطفة، أكثر: وأكثرهم " الوا وأكثر مضام " متييز "  والضمريعطوف على " أكرب"،   ف 
 مضاف إليه " جنودا " متييز أيضا.

وقد نصبت م أكرب.هللا رأيت الشاهد فيه: قوله "  ى فيه دالة على اليقني،  ن رأ  فعولني، أحدمهاإخل " فإ
والثاين قوله " أكرب " على ما بيناحم يف االعراب املسائل ، الفارسيّ  أبو علي .لفظ اجلاللة، 

ي، :قق، حتلبياتاحل 1، ، دمشقدار القلم حسن هنداو 407/1 7، ص. 987 قيل ، عابن  .1
ي قق: ، حتالكمفية ابن شرح ابن عقيل على أل، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصر

1، القاهرة ،دار الرتاث، حممد حميي الدين عبد احلميد 400/1 2. ، ص2، ج. 980 9. 
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1ا على الفارسىأ)بعضهم( ك ،عوامل هذا الباب ) عت( اّن  
وزد أبّن افعال  ،يقولْنو  عت النيب  ،دخلت على ما يسمع

الباب ثالثة يف مّث إّن االفعال هذا  ،احلواس التتعد إىل مفعولني
وهو واقع ىف اجلميع كما  ،صلعمال وهو األاحدها اإل :حكامأ
لضعف  ،وحمالا  بطال العمل لفظاا إلغاء وهو و الثاىن اإل .مر

أو أتخرحم ْنو زيد عامل  ،ْنو زيد ظننت عامل ،العامل بتوسطه
 إبقائه حمالا و  ،والثالث التعليق وهو ابطال العمل لفظاا  ،ظننت
رَتٰيُه َما َلُه ىِف  ،له صدر الكالم جملئ ما ْنو )َوَلَقدح َعِلُموا َلَمِن اشح

( ]البقرة،  ِٰخرَِة ِمنح َخاَلقٍّ َت َما ٰهُؤاَلِء  ،[2/102االح و)َلَقدح َعِلمح
 قائم. م[ أّن زيداا  24وعلمت /] ،[21/65يَانحِطُقوَن( ]االنبياء، 

 ابب النكرة و املعرفة
 كشمس  أومقدر موجود    ىف جنس شائعإسم  النكرة

                                      
قاااق: عباااد ، حتمهاااع اهلواماااع يف شااارح مجاااع اجلواماااع، الل الااادين السااايوطيعباااد الااارمحن بااان أيب بكااار، جااا1

ي 5، ص. 1، ج. مصر ،املكتبة التوفيقية، احلميد هنداو ن األندلسي .45 التذييل ، أبو حيا
ي، حتوالتكميل يف شرح كتاب التسهيل ، الرايض ،دار كنوز إشبيليا، قق: حسن هنداو

1434/2 5، ص.6، ج. 013 0. 
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 كذا  هذحم واللفظان جعفرو  أان   معرفة وغريحم

 غالم القاعد من هذحم   الذى اضفته لواحد

 :حبسب التنكري والتعريف ضرابن اإلسم )ابب النكرة و املعرفة( 
صل إلندراج كل معرفة ا األهنّ أل ،بدأ ابلنكرة .فةيمعر و  ،نكرة

 ،العامة األ اءالشئ أول ما تلزمه  نّ و أل ،حتتها من غري عكس
 ،وولداا  يسمى محالا  دمي مثالا كاآل  ، اخلاصة األ اء تعرض له مثّ 

 ،اإلسمبوضع  ذلكوبعد  ،ورضيعاا  ،نساانا إو  ،نثىأأو  ،مّث ذكراا 
ىف  شائعس[ فقال )النكرة( هى )إسم  25/] ،واللقب ،والكنية

فإنه  ،)موجود( ىف اخلارج تعددحم كرجل ،جنس( بغري تنوين للوزن
ذكر  ،ادق على كل حيوان انطقىف جنس الرجال الص شائع

)كشمس( فإهنا  ،)أو مقدر( تعددحم ىف اخلارج ،ابلغ من بَن آدم
ينسخ وجودحم وجود  ،تصدق على متعدد ألهّنا كوكب هناري

)وغريحم( اى غري ما  ،مل يوجد ىف اخلارج غري واحد إنو  ،الليل
األول  املضمر وهو  :تقدم من حد النكرة )معرفة( وهى مخسة

 .أو غائب كهو ،أو خماطب كانت ،كلم )أان(دل على مت ما
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وهو ما علق على شئ بعينه غري متناول ما  ،)و( الثاىن العلم
وعلم  ،قتصر الناظماو عليه  صوهو قسمان علم شخ ،شاهبه

: قال ،سم يعني مسماحم مطلقاا إ :فاألول ،جنس وسيأتى

1الشاذىل 2إبن هشام: ومسمى علم الشخص كما قال  نوعان  
وما يؤلف   ،وخريق ملؤنث ،و )جعفر( ملذكرْن ،يؤلف ماال

 ،بل كشدقمواإل ،واجليل كالحق ،والبالد كعدن ،كالقبائل كقرن
علم  :والثاىن ،والكالب كواشق ،والغنم كهيلة ،والبقر كغرار

 ،ني ذى االداةيكتع  ،اجلنس وهو اسم يعني مسماحم من غري قيد
من أ جر أ سدفيكون مبنزلة قولك األ ،من سعالة أر أجسامة اتقول 
ملسمى  وهو ما وضع ،املبهم اإلسمم[  25/] :والثالث ،الثعلب

 ،وهذان ملثَن املذكر ،و)هذحم( ملؤنث ،اليه كهذا ملذكر رشاأو 
وهؤالء  ،ونصباا  وابلياء جراا  ،اتن ملثَن املؤنث اباللف رفعااوه

العهدية أبّن عهد مصحوهبا إما  "ال"احمللى ب :والرابع ،جلمعهما

                                      
7وكتبه ىف الصفحة  الشاذىل مر املعلومات حول 1 4. 
ور  ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف أبو حممد مجال الدين ابن هشام 2 شرح شذ

، ص. ساااوراي ،الشاااركة املتحاادة للتوزياااع ،قااق: عباااد الغاااين الاادقر، حتالااذهب يف معرفاااة كااالم العااارب
17 9. 
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[، 24/35( ]النور، لزَُّجاَجةُ ا ُزَجاَجةٍّ يف )س[  26ْنو/]ذكرا 
أو  ،هو األول بعينه ،ما ذكراا إا التنبيه على أّن مصحوهبا هتدئوفا
[ )و( جاء )اللفظان( 9/40ْنو )ِاذح مُهَا ىِف الحَغاِر(]التوبة  ،ذهناا 

َملحُت َلُكمح ديَنُكمح( ]املائدة  أو حضوراا  أو  [5/3ْنو )اَلحيَاوحَم اَكح
وهى الىت مل يعهد مصحوهبا ْنو اهلك الناس الداننري و  ،نسيةاجل

ْنو  ،وهى الىت ختلفها كل حفيفة ،ستغراقيةأو اإل ،الدراهيم
نسان إ[ أى كل 4/28)َوُخِلَق اإِلنحَساُن َضِعيفاا( ]النساء 

)الذى  اإلسم( ومن املعارف  ما ذكرحم بقوله )كذا :واخلامس
ربعة املتقدمة ْنو )من هذحم( األ ،اضفته لواحد( بغري تنوين للوزن

وغالم  ،و)غالم القاعد( ،وغالم هذا ،وغالم زيد ،غالمى
كرتبة ما يضاف اليه فاملضاف   ،ورتبتها ىف التعريف ،صاحبك

 ،شارة فهو ىف رتبتهسم اإلواملضاف إل ،إىل العلم ىف رتبة العلم
ا فإنه ىف رتبة العلم. ومل ،ااّل املضاف إىل الضمري نوكذا البواقى

مع  ،فرغ من الكالم على ما يرفع ابالصالة شرع ىف بيان التابع
عرب إبعراب سابقه احلاصل واملتجدد أوهو كل اثن  ،بقية اعرابه

 فقال:
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 ابب النعت
 عراباإل وىف ىف العرف والنكر   بايرتإبال  النعت اتبع

أو  ،وهو التابع املشتق ،والصفة )ابب النعت( ويرادفه الوصف 
 ،واملخصوص ىف النكرات ،املعارف ىف ملتبوعه املوضع املؤول

ريبة )ىف العرف  ى من غريأ( بايرتإ)النعت اتبع( ملا قبله )بال 
م أ م[ حقيقياا  26سواء أكان /] ،ى يتبع ما قبلهأو النكر( 

أوجه  )وىف( واحد من. التنكريو  ،ىف واحد من التعريف ،سببياا 

 1ن كان النعتمّث إ ،واجلر ،بصوالن ،الرفع: )االعراب( وهى
ىف واحد  س[ رفع ضمري املنعوت تبعه ايضاا  27أبن /] ،حقيقياا 

 ،واجلمع ،والتثنية ،فرادوواحد من اإل ،والتأنيث ،من التذكري
رأيت و  ،ْنو جاء زيد العاقل ،ربعة من عشرةأفيطابقه حنئيذ ىف 

و رأيت  ،وجاء رجالن عاقالن ،ومررت بزيد العاقل ،العاقل زيداا 
وإن   نذلكوقس على  ،ومررت برجلني عاقلني ،رجلني عاقلني
فال يتبعه  ،بضمري املنعوت متلبساا  اا وهو ما رفع ظاهر  كان سببياا 

                                      
 م: النعت، صح هامش. 1
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ْنو مرررت  ،فرادكالفعل يلزم اإل  بل هو ،ىف اخلمسة االخرية

بوها وقس أو إبمرأة قائم  ،1مهأمه و برجال قائم أبرجل قائمة 
 . ذلكعلى 

 ابب العطف
 ومثّ أم وأو  الواو والفاء وا  حروف عشرة كما رو  له

 إن كنت للجزء هبا عطفت وبل وال لكن وإما حىت   

وهو قسمان عطف  ،)ابب العطف( الثاىن من التوابع العطف
ىف  وهو التابع اجلامد املوضح ملتبوعه ،بيان، و مل يذكرحم الناظم

له ىف  واملخصص ،ابهلل أبو حفص عمر كأقسم  ،املعارف
[ فزيتونة 24/35ةٍّ مَُّبارََكةٍّ َزياحُتونَةٍّ( ]النور)َشَجرَ  ْنو، النكرات
 ،وهى الرفع ،ويوافق متبوعه ىف اربعة من عشرة .بيان عطف
 ،واجلمع ،والتثنية ،فراداإلو  ،والتنكري ،والتعريف ،واجلر ،والنصب
وعليه  ،كما مر ىف النعت. وعطف نسق،  والتأنيث ،والتذكري

                                      
 م: اابؤهم. 1
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حد أ ،وبني متبوعه توسط بينهوهو التابع امل ،إقتصر الناظم
)حروف عشرة   ،ى عطف النسقأتية ىف قوله )له( روف اآلاحل

 :، احدهاةدة إما والصحيح إهنا ليست عاطفكما رووا( بزاي
يد فال ت ،مع بني املتعاطفني ىف احلكم)الواو( وهى ملطلق اجل

قيل جاء زيد وعمر  وال معية فلو ،م[ 27والتعقيبا/] ،ترتيبا
س[ للجمع  28)الفاء(/] :)و( الثاىن ،ثواحتمل املعاىن الثال
وهو وقوع املعطوف عقب  ،والتعقيب ،ىف احلكم مع الرتتيب
تقول قام ريد فعمرو إذا كان بعد قيام  ناملعطوف عليه بال مهلة

شيئ حبسبه كما تقول دخلت  1لكنه ىف كل ،زيد بال مهلة
 :)و( الثالث .فبغداد إذا مل يكن بينهما ااّل مدة السريالبصرة 

ْنو جاء زيد مّث  ،)مثّ( للجمع مع الرتتيب و الرتاخى ىف الزمان
)أم(  :والرابع .عمرو إذا كان جمئ عمرو بعد جمئ زيد مبهلة

 ،لطلب التعني إن وقعت بعد مهزة داخلة على أحد املتساويني
وإذا كنت عاملا أبن احدمها عندحم ال  ،ْنو أعندك زيد أم عمرو

                                      
 م: كل، صح هامش. 1
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عندك  يهماأ ْنو ،ء عنها أبيصحة االستغناوعالمتها  ،بعينه
(  ،ني)أو( ألحد الشيئ :)و( اخلامس ْنو)لَِبثاحَنا يَاوحماا أَوح بَاعحَض يَاوحمٍّ

ْنو )َفَكفَّاَرتُُه ِإطحَعاُم َعَشرَِة  ،أو األشياء [18/19كهف ]ال

 ،مّث إهنا اترة تقع بعد الطلب 1[ االية5/89َمَساِكنَي( ]املائدة 

ْنو  ،رييالطلب كانت للتخ 2عدفإّن وقعت ب ،واترة بعد اخلرب
 ،ْنو جالس العلماء أو الزهاد ،ابحةختها أو لإلأ أو تزوج هنداا 

و جوازحم  ،رييىف التخ3والفرق بينهما إمتناع اجلمع بني املتعاطفني

)لَِبثاحَنا يَاوحماا ْنو  ،اخلرب كانت للشك 4ىف االابحة وإن وقعت بعد
( ]الكهف  تكلم على ام من املأو لالهب ،[18/19أَوح بَاعحَض يَاوحمٍّ

ُكمح َلَعَلٰى ُهداى َأوح يف َضاَللٍّ مُِّبنيٍّ( ، السامع ْنو)َوِإانَّ َأوح ِإايَّ
[. والفرق بينهما أّن الشك الجيامع العلم 54/24]السبأ 

فراد إ)بل( و يعطف هبا بشرطني  :)و( السادس .هبامخبالف اإل

                                      
 صح هامش. م: مساكني االية، 1
و الفرق  2 و الزهاد  و لالابحة ْنو جالس العلماء أ واختها ا وج هندا ا م: الطلب كانت للتخري ْنو تز

و جوازحم ىف االابحة، صح هامش.  بينهما إمتناع اجلمع بني املتعاطفني ىف التخري 
 س: املتعاطفني، صح هامش. 3
وقعت بعد. -م 4 ن   وإ
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ومعناها  ،أو نفى ،أو هنى ،مرأأو  ،وإن تسبق إبجياب ،معطوفها
وجعله ملا بعدها كقام زيد  ،بعد األولني سلب احلكم عّما قبلها

ومعناها بعد  ،بل عمراا  ضرب زيداا او  ،س[ بل عمرو 29]/

ْنو  ،ملا بعدها 1ن تقرير حكم ما قبلها وجعل ضدحمياالخري 
)ال(  :)و( السابع .اليقم زيد بل عمرو وما جائَن زيد بل عمرو

 ،ابجيوإن تسبق إب ،معطوفهافراد إويعطف هبا بثالث شروط 

م[  28]/،ها على االخريمعطوف 2وعدم صدق أحد ،أو أمر
فال جيوز جائَن  ،ال عمراا  ضرب زيداا او  ،ْنو جائَن زيد ال عمرو

)لكن( وإمنا  :والثامن .إمرأة وجيوز جائَن رجل ال ،زيد رجل ال
أو  ،وإن تسبق بنفي ،إفراد معطوفها ،يعطف هبا بشروط ثالثة

 ،ما مررت بصاحل لكن طاحل ْنو، دم إقرتاهنا ابلواووع ،هني
)إما( بشرط أن تسبق إبما  :)و( التاسع .واليقم زيد ولكن عمرو
 ،نيعلى رأى أكثر النحوي ،وإما اختها مثلها ْنو تزوج إما هنداا 

                                      
وجعل ضدحم، صح 1  هامش. م: 
 م: أحد، صح هامش. 2
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1بن مالك وغريحم كما قاله بعضهما ضعفهو  )حىت(  :و العاشر .
 ،عضا من املعطوف عليهب ظاهراا  كونه إ اا   ،وللعطف هبا شروط

نبه على هذا بقوله )إن كنت للجزء هبا عطفت( وكونه غاية ملا 
 ْنو ،والضعف ،قبلها حبسب القوة

2هتابوننا حىت بنينا األصاغرا   قهرانكم حىت الكماة، وأنتم   

                                      
ي، أبو علي الفارسيّ  1 ، جامعة الرايض ،كلية اآلداب  ،قق: حسن شاذيل فرهود، حتاإليضاح العضد

1379/1 2، ص. 969 ، علل النحو ،حممد بن عبد هللا بن العباس أبو احلسن ابن الوراق .89
ويشحت 1، الرايض ،مكتبة الرشد، قق: حممود جاسم حممد الدر 420/1 3 ، ص.999 أبو . 77

ي حمب الدين ي البغداد اللباب يف علل البناء ، البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا العكرب
ن، حتواإلعراب 1، دمشق ،دار الفكر، قق: عبد اإلله النبها 416/1 4، ص. 1، ج. 995 26. 

ن أثري الدين األندلسي ن حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيا ارتشاف الضرب ، أبو حيا
ن العربمن  ن حممد، لسا 1، القاهرة ،مكتبة اخلاجني، حتقيق: رجب عثما 418/1 ، ج. 998
1، ص. 4 ي املصري  .976 أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املراد

واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، املالكي ن، توضيح املقاصد  ، حتقيق : عبد الرمحن علي سليما
1428/2وت، ، بري دار الفكر العريب 9، ص. 2، ج. 008 96. 

5البيت بال نسبة يف اجلين الداين ص 2 4 والدرر 9 1 /6؛  وشرح شواهد املغين 39 3 /1؛  وشرح 73 ؛ 
6عمدة احلافظ ص 1 ومهع اهلوامع 5 1 /2؛  36. 

ن ابلسال ن املدحجو نا. وننا، ختافونح. هتاباللغة: قهرانكم: أذللناكم بعدما غلبناكم. الكماة: الفرسا
وكسران شوكة  الصغار.األصاغر:  وأذللناكم مجيعاا،  ء، لذا رسانكم األشدافاملعَن: لقد غلبناكم 

والدان الصغار. ن حىت أ وصرمت ختافو  فأنتم ختافوننا 
و"ان": ضمري متصل يف حمل رفع فاعل،  ن،  اإلعراب: قهرانكم: فعل ماض مبين على السكو

وامليم عالمة مجع الذكور العقالء. حىت:  و"الكاف": ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به 
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وهم ىف غاية  ،من قهرانكم "الكاف"فالكماحم معطوف على 
وهم ىف غاية  ،هتابوننا من "ان"وبنينا معطوف على  ،القوة

وكونه غاية ابخلسة و الشرف ْنو  ،ألصاغراالضعف لوصفهم اب
استغَن الناس حىت احلجامون قال  مات الناس حىت االنبياء و

ال  صح دخوهلا عليه وما ،اؤحم متصالا ما صح إستثن :بن هشاما

1فال.  

 ابب التوكيد
 والتعرف ىف كل من التحريك يتبع توكيد ملا يسبقه

                                                                  
حاارف عطااف. الكماااة: معطااوف علااى الضاامري املتصاال "كاام" منصااوب ابلفتحااة. فااأنتم: "الفاااء": 
ن يف  استئنافية، "أنتم": ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ. هتابوننا: فعل مضارع مرفوع بثبوت النو

و": ضمري متصل يف حمل رفع فاعل و"الوا و"ان": ضمري متصل آخرحم ألنه من األفعال اخلمسة،   .
يف حماااال نصااااب مفعااااول بااااه. حااااىت: حااااارف عطااااف. بنينااااا: معطااااوف علااااى الضاااامري املتصااااال "ان" 
و"ان": ضمري متصل يف حمل جر ابإلضافة.  منصوب ابلياء ألنه ملحق جبمع املذكر السامل، 

و"األلف": لإلطالق. ل ومجلة "قهرانكم": ابتدائية ال حم األصاغرا: صفة "بين" منصوبة ابلفتحة، 
ومجلة "هتابوننا": يف حمل رفع خرب "أنتم". ومجلة "فأنتم هتابوننا": استئنافية ال حمل هلا.   هلا. 

و"حىت بنينا" حيث عطفت "حىت" يف املرتني  لى ما عا بعدها موالشاهد فيه قوله: "حىت الكماة" 
ن "حىت" جاء ما بعدها غاية ملا قبل وأ وما بعدها جزء مما قبلها.  والنقصلز ها يف اقبلها،  نايدة   ،ا

3، ص. 2، ج. شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ويناألمش 69. 
وضح ، عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام 1 أ

وت، ج. دار الفكر، قق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، حتاملسالك إىل ألفية ابن مالك ، 3، بري
3ص.  31 . 
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 اكل امجعا    كذاك ما يتبعه كأكتعو  ابلنفس والعني

 30]/سمانق وهو ،واهلمزة ،واأللف ،)ابب التوكيد( يقرأ ابلواو
و أ ،احمعنوم ،فظي إعادة األول بلفظهلفال ،ومعنوي ،لفظي :س[

 ْنو: سماالفاألول يكون ىف  ،معناحم فقط

1كساع إىل اهليجا بغري سالح   أخاك أخاك إن من ال أخا له  

                                      
واىل ن عاصمب قيسأسند اىل  تالبي 1 البيت إلبراهيم بن هرمة  وقال األعلم: مسكني الدارمي، 

ن مسكني ، قرشي. قيل: هو آخر من حيتج بشعرحمال 2ديوا ن ابن هرمة  9 2وملحقات ديوا 63 
واألعلم  1 /1وسيبويه  4 /2واخلصائص  29 1 /3و  80 4وفرحة األديب  02 وشرح اجلمل  0
2 /1البن عصفور  63 /2و  62 1وشرح الكافية الشافية  6 2وابن الناظم  380 وشرح  36
3التحفة الوردية  8وشفاء العليل  30 ي  38 7 /4واملراد 3 /4والعيين  3 وشرح شواهد شرح  05

3التحفة  4 /1واخلزانة  95 1واهلمع  65 والدرر  701  /1/ 1 46. 
ويقال فيها اهليجاء   واملد-اللغة: اهليجا: احلرب،  ي: -ابلقصر   املعَن: الزم .من الصقوروع ن، الباز

ويعضدحم؛ ك ي ليس له أٌخ يعينه  واحرص عليه؛ فالشخص الذ وال تفارقه،  إىل  من يذهبأخاك 
وال أداهتا. وليس معه عدهتا   احلرب، 

وهو مضاف،  والتقدير: الزم أخاك،  وجواب؛  وف  اإلعراب: أخاك: اسم منصوب على اإلغراء بفعل حمذ
ن: حرف مشبه ابلفعل، ال حمل وضمري املخاطب: مضاف إليه. أخاك: ت ول. إ وكيد لفظي لأل

ن". ال: انفية للجنس،  ي، يف حمل نصب اسم "إ له من اإلعراب. من: اسم موصول مبعَن الذ
ن" مبين على الفتح املقدر على األلف يف حمل نصب. "له":  ن". أخا: اسم "إ تعمل عمل "إ

وابن ال ي أيب على الفارسي  وف؛ على رأ وجيوز متعلق ابخلرب احملذ وة؛ خالفا جلمهرة النحاة.  طرا
ي  ن الذ والتقدير: إ والالم الزائدة؛  و"أخا": مضاف إىل ضمري "له"  وفا؛  ن خرب "ال" حمذ ن يكو أ
وف  ومجلة "ال أخا له": صلة للموصول، ال حمل هلا. "كساع": متعلق مبحذ ال أخاحم موجود؛ 
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 : 1جتمعا ىف قولها وقد ،ومع فاعلهوحدحم أ و ىف الفعل

2فأين إىل أين النجاة ببغليت  ااتك ااتك الالحقون احبس احبس  

                                                                  
". "بغري": متعلق ب ن". "إىل اهليجا": متعلق با "ساعٍّ و"غري": مضاف، خرب "إ ". أيضا؛  ا "ساعٍّ

وعالمة جرحم الكسرة الظاهرة. ور،   سالح: مضاف إليه جمر
وجواب ألن وحذف عامله  ول على اإلغراء،  تقديرحم و ه مكرر، الشاهد يف: )أخاك أخاك( فقد نصب األ

ونصب الثاين على التوكيد اللفظي. يلبايد بليد بن عو عبادة الو بأ الزم أخاك،   ،احلماسة، حرت
د إبراهيم ُحوَّرققحت والرتاث،، محد حممد عبيدأ -: حممَّ ، أبو ظيب هيئة أبو ظيب للثقافة 

1428/2 4، ص. 007 ي .77 حتقيق:  ،زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن الورد
، الاارايض ة الرشااد،مكتباا، حترياار اخلصاصااة يف تيسااري اخلالصااة، الاادكتور عبااد هللا باان علااي الشااالل

1429/2 5، ص. 2، ج. 008 وضح املسالك إىل ألفية ابن مالك .74 ، 4، ج. ابن هشام، أ
7ص.  5. 

وقد إجتمعا ىف قوله، صح هامش. 1 ومع فاعله  وحدحم ا  م: 
وهو بال نسبة 2 ن فاراا من قوم  ،والبيت من الطويل،  ن الشاعر قائل هذا البيت كا املعَن: الظاهر أ

وهو سائر يف و أنه قد أدركه لصوص   طريق خموف، فخاطب دابته فنظر خلفه فوجدهم يف أثرحم، أ
و خاطب  ن قرأته بكسر الكاف يف "أاتك"، أ و ليحملها على ذلك. هذا إ لتجّد يف السري أ

ن قرأته بفتح الكاف. ن" على إضافة الوصف لضمري  نفسه إ ى: "أاتك أاتك الالحقو ويرو
  اخلطاب

وفة، يدل واجلا ليها ماع اإلعراب: "فأين" اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل جر إبىل حمذ ر بعدها 
وف خرب مقدم، "إىل أين" توكيد لفظي، "النجاة" مبتد ور متعلق مبحذ رفوع مأ مؤخر واجملر
و  ور متعلق ابلنجاة، "أاتك" فعل ماض  وجمر فعول، الكاف مابلضمة الظاهرة، "ببغليت" جار 
وفاعله ضمري مسترت ن" فاعل، "احبس" فعل أمر  احبس" "  فيه،"أاتك" توكيد لفظي، "الالحقو

 توكيد لفظي.
ن أاتك الثانية مل يؤت هبا إال للتوكيد،  ن ذلك ليس من التنازع؛ أل ن"، أ الشاهد: يف "أاتك أاتك الالحقو

ي املصري . فلم تطلب املعمول أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املراد
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 وىف احلرف ْنو:

1وعهودامواثقا علي أخذت       اال ال أبوح حبب بثنة إهن  

ونعم  ،وجلس قعد زيد ،سدأوالثاىن كذلك ْنو جائَن ليث 
 :فقال ،ىل حكمهوعليه إقتصر الناظم و أشار إ ،واملعنوى ،جري

                                                                  
واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ،املالكي وحتقيق : عبد الرمحن علي شر  ،توضيح املقاصد  ح 
ن وت، دار الفكر العريب، سليما 1، بري 428/2 6، ص. 2، ج. 008 32-6 33 . 

1 /2وهو من شواهد التصريح:  1 واألمشوين: 29  ،8 08/ 2/ 4 واخلزانة: 11  ،2/ 3 والعيين: 53  ،
4/ 1 واهلمع: 14  ،2/ 1 والدرر: 25  ،2/ 1 وحاشية يس: 59  ،2/ 1 ن مجيل:  30 7وديوا 9. 
و املفردات  وال أظهر، من ابح بسرحم، إذا أفشاحم،  نة: أخرب عنه. بثو تكلم به، الغريبة: ال أبوح: ال أفشي 

وقد تصرف يف ا ها متليحا. مواثقا: مجع موثق؛  وا ها بثينة،  وامليثاق.هو العهو حمبوبته،   د 
وبني بثينة؛ ألهنا أخذت  ي بيين  وال أخرب أحدا ابحلب الذ  دا أال أبوحؤكملي عهدا عاملعَن: ال أفشي، 

ي هلا. ن أيف بعهد وجيب أ وال أظهرحم،   حببها، 
ول. أبوح: فعل رفوع، مضارع م اإلعراب: ال: حرف نفي، ال حمل له من اإلعراب. ال: توكيد لأل

وهو م وجواب؛ تقديرحم: أان. "حبب": متعلق با"أبوح"،  نة: مضاف ضاف. بثوالفاعل ضمري مسترت 
وعلمة جرحم الفتحة؛ ألنه مم ور  ونوع من الصرف. إهنا: حرف مشبه ابإليه جمر "ها" يف حمل لفعل، 

والفاعل ضمري مسترت جوازا والتاء للتأنيث،   ، حم: هي. ؛ تقدير نصب ا ها. أخذت: فعل ماضٍّ
وعالمة نصبه الفت هرة على حة الظاعلي: متعلق با"أخذ". مواثقا: مفعول به لا"أخذ" منصوب 

ونونه  وقد صرفه الشاعر  ورة الشع -لصرفهو ممنوع من او -آخرحم،  و عاطفة، لضر وعهودا: الوا ر. 
 عهودا: اسم معطوف على قوله: "مواثق" منصوب مثله.

وهي حرف جواب، ال حتتاج إىل ال  د افصل بني وجه االستشهاد: توكيد "ال" توكيدا لفظيا؛  ملؤكَّ
ن نقول:  وف غري اجلوابية؛ فنستطيع أ وال إىل شيء آخر؛ كاحلر ، نعم عم نعم ال، نالواملؤكِّد، 

و مبرادفه وضح املسالك إىل.  جري. فنعيد حرف اجلواب بنفسه، أ بن مالك،  ألفية اابن هشام، أ
3، ص. 3 ج. 03-3 0 4. 



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

130 

 

وهو  ،م[ ىف كل من التحريك( 29)يتبع توكيد ملا يسبقه/]
ضم الراء )والتعرف( بفتح العني و  .واجلر ،والنصب ،الرفع

ما يرفع توهم إضافة  :ي التعريف وهو قسمانأ ،مشددة للوزن
ويكون  .أو إرادة اخلصوص مبا ظاهرحم العموم ،ايل املتبوع

فألول  ،مل حيتج إىل حد قال بعضهم ولذا ،فاظ معلومهلألاب
أو عينه فلو اقتصرت  ،يكون )ابلنفس والعني( كجاء زيد نفسه

 ،أو متاعه ،ّن اجلائي خربحمأألحتمل  ،على املؤكد بفتح الكاف
وتكون  ،ت احلقيقةتذكر التوكيد إرتفع اجملاز وثببف ،أو غالمه

 ،ء زيد نفسه عينهجاعني مؤخرحم عن النفس إن اجتمعا كال
ْنو جاء  ،قلة على افعل بضم العني مع غري املفرد وجيتمعان مجع

الزيدان أنفسهما أو أعينهما و جاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم 
س[  31بد من /]و جاءت اهلندات أنفسهن أو أعينهن و ال 

 .له كما يف االمثلة كد بفتح الكاف مطابقاا ؤ ضمري يعود على امل
 ،ظاهرحم العموم يرفع توهم إرادة اخلصوص مبا ما ،)و( الثاىن
)كل( وب)امجعا كذاك ما يتبعه( أى أمجع )كأكتعا(  يكون ىف

وجتزي بنفسه كجاء القوم   ،إن اكد غري مثَن من مفرد ومجع
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أو جتزي بعامله كبعت العبد العبد كله  ،كلهم أو أمجعهم
 ،وأمجع على توابعه ىف االجتماع ،ويقدم كل على أمجع ،أومجيعه

  .[38/73َكُة ُكلُُّهمح َأمجحَُعوَن( ]الصاد ْنو )َفَسَجَد الحَماَلئِ 

 ابب البدل
 ال غري اإلعراب رئأيضاا البدل   يف سا يتبع السابق

 غلطو  وإشتمال وبعض كل  أربع فقط    األنواعمن  له حصل

ع و)يتب ،التابع املقصود ابحلكم بال واسطة )ابب البدل( وهو
ب( الىت هى ر( أنواع )اإلعرائالسابق( له )أيضاا البدل يف سا

)ال غري( ابلضم حلذف املضاف  ،واجلزم ،واجلر ،والنصب ،الرفع

وغريمها  ،والتنكري ،اإلعراب كالتعريف 1اي الغري أنواع اليه لفظاا 
 ،)له( أى للبدل ذلك)حصل( أى يلزم موافقة ىف غري  ،مما مر
ملن زاد عليها )كل( أى بدل كل  أربع فقط( خالفاا  األنواع)من 
ْنو )َمَفازاا َحَداِئَق(  ،ا كان مدلوله مدلول األولوهو م ،من كل

                                      
 س: أنواع، صح هامش. 1
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م[ أى  30)وبعض( /] .جاء زيد أخوك[ و 32-78/31]النبأ 
 ،وهو ماكان مدلوله بعض مدلول األول ،بدل بعض من كل

تصاله إوال بد من ، أم أقل أم أكثر ،سواء كان البعض نصفاا 
نصفه ْنو أكلت الرغيف  اا،بضمري يعود على املبدل منه مذكور 

ْنو )َوّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ الحبَايحِت َمِن  أو مقدراا  ،أو ثلثه أو ثلثيه
َتطَاَع إِلَيحِه َسِبي ستطاع ا فمن ،[ أى منهم3/97لا( ]آل عمران اسح

 ،ألّن املستطيع بعضهم ال كلهم ،بدل بعض من الناس
)وإشتمال( أى بدل إشتمال قال أبو البقاء إن كان بينهما 

أَُلوَنَك َعِن  32بغري الكلية واجلزئية /]مالبسة  س[ ْنو )َيسح
َرَاِم ِقَتالٍّ ِفيِه( ]البقرة  ِر احلح [ و نفعَن زيد علمه 2/217الشَّهح

)وغلط( اى بدل  ،وأمرحم يف الضمري كما مر يف بدل البعض
ْنو مررت برجل  ،وهو أن اليوجد بينهما مالبسة أصالا  ،الغلط
 م.وال يكون يف فصيح الكال ،محار

 ابب املفعول به
 كجمع  إذا وقع   عليه فعل متعد ينصب مفعول به



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

133 

 

 واترة يكون أيضا مضمرا     ْنو ضربت خالدا وعمرا

 وقسم منفصل على قسمني قسم متصل    بعامل فيه وهو

 إايك    قد قصدت أرجوا املننا قد أكرمَن أكرمنا

ها وتوابع ،به( ملا أهنى الكالم على املرفوعات )ابب املفعول 
حوج إىل اإلعراب أنه بدأ ابملفعول به أل ،املنصوابت شرع ىف

ما )إذا  )ينصب مفعول به( وهو :فقال ،لتباسه ابلفاعلإزالة إل
)ْنو ضربت و ،)كجمع( زيد املتاع ،وقع عليه فعل متعد( نصبه

لوقوع الفعل  ،مفعول به وعمراا ، اخالدا و  ،فاملتاع ،خالدا وعمرا(
وهو قسمان ألنه  ،وضرب يف الباقي ،وهو مجع يف األول ،عليه

)واترة يكون أيضا مضمرا وهو( أى  ،كما مر آنفاا   اا،يكون ظاهر 
ال يتقدم ا وهو م ،املضمر )على قسمني قسم متصل بعامل فيه(

أثنان منها  ،وهو إثنا عشر ضمرياا  واليلى إال إختياراا  ،على عامله
ْنو وهى  :ومخسة للمخاطب .وضربنا ،ضربَن :للمتكلم ومها

وضربك بكسرها للمفردة  ،ضربك بفتح الكاف للمفرد املذكر
 ،وضربكم جلمع الذكور ،وضرهبما لالثنني مطلقاا  ،املؤنثة
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م[  31ب ْنو ضربه/]ئومخسة للغا ،وضربكن جلمع اإلانث
وضرهبم جلماعة  ،وضرهبما ملثنامها نوضرهبا للمفردة ،للمفرد
وهو ما  )وقسم منفصل( ،وضرهبن جلماعة اإلانث ،الذكور

ومثل لكل من املتصل  ،ال اختياراا إويلى 1،يتقدم على عامله
واملنفصل )إايك قد قصدت أرجوا  ،بقوله )قد أكرمَن أكرمنا(

إايي  2متكلم وهيلإثنان ل ،املننا( وهو أيضا إثنا عشر صورة

إايك  ومخسة للمخاطب ،س[ وأاين أعطيت 33/] 3،أكرمت
وإايكم جلمع  ،مطلقاا  وإايكما للمثَن ،وإايك أحسنت ،أكرمت
تَ  ،إلانثاوإايكن جلمع ، الذكور َك َنسح َك نَاعحُبُد َوِإايَّ ِعنُي( ْنو )ِإايَّ

 ،وإايها ملؤنثة ،ب وهى إايحم ملذكرئ[ ومخسة للغا1/5]الفاحتة 
ْنو  ،وإايهن جلمع إإلانث ،وإايهم جلمع الذكور ،وإايمها ملثنامها
 وما أشبه ذلك. ،وإايمها أكرمت ،إايحم أهنت

                                      
 س:  عامله، صح هامش.1
 م: مها، صح هامش. 2
 أكرمت، صح هامش.م:  3
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 ابب املفعول املطلق
 امن فاعل فهو يسمى مصدر     إن حداث وجدته قد صدرا

 أو ابملثل واترة ابلوصف والنصب فيه اترة ابلفعل 

 مبينا نوعا له أو عدداا   كما أيت لعامل مؤكداا 

أو  ،)ابب املفعول املطلق( أى العاري عن التقيد حبرف جر
أو  ،أو له ،بهذ يقال مفعول إ ،خبالف غريحم من املفاعيل ،ظرف
ينصبه من  ،وهو املصدر الفضلة املسلط عليه عامل ،أو معه ،فيه
)إن حداث وجدته قد صدرا(  :كما قال  ،أو من معناحم ،لفظه
)من فاعل فهو يسمى مصدرا والنصب( يكون  إلطالقا لفأب

)واترة  ،وقعدت جلوساا  ،ضرابا  1)فيه اترة ابلفعل( ْنو ضربت
 ْنو )َوالصَّافَّاِت َصفاا( سم فاعلإسواء كان  ابلوصف(

)أو  ْنو مطلوب طلباا  ،أو إسم مفعول ،[37/1]الصَّافَّاِت، 
)فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَآؤُُكمح َجزَآءا  :كقوله تعاىل  ،ابملثل( أى مبصدر مثله

                                      
 م:  ضربت، صح هامش.1
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رَاء ُفوراا(]اإِلسح ألنّه إما أن  :مّث هو ثالثة أقسام[ 17/63، مَّوح
نوعاا له(  أو )مبيناا  ،مثلة املتقدمةكما ىف األ  ،لعامله يكون مؤكداا 

كضربت   ،(ا)عدد )أو( مبيناا  ،أى لنوعه كضربت ضرب األمري
 ( ومعَن كونه مؤكداا )كما أيت لعامل مؤكداا  ،أو ضرابت ،ضربتني

ّنك إذا قلت أل ،لعامله أنه مؤكد للمصدر الذي تضمنه العامل
 فكأنك قلت احدثت ضرابا  كان مبنزلة احدثت ضرابا   ،ضربت

 .رابا ض

 ابب الظروف
 من أزمنة وأمكنة يف وهى  كلها مضمنة  إّن الظروف

 أوله قد سبقت ولو حبذف    مبا به تعلقت ونصبها

وىف  ،م[ )ابب الظروف( الظرف ىف اللغة الوعاء 32]/
أنه وقت أو مكان ضمن معَن  :اإلصطالح ما قاله إبن مالك

1ىف نية أو مكا ،س[ زمانية 34)إّن الظروف( /] :كما قال  
وهى  ،وهى( تكون )من أزمنة( ،)كلها مضمنة( معَن )يف

                                      
1، ص. و الصرف )اخلالصة يف النحو( ىي، الفية ابن مالك يف النحوسبن مالك االندلا 1 08. 
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  ،مادل على قرر من الزمان غري معني وهو: قسمان مبهم
 وهو ما ،وهو قسمان معدود :وخمتص ،وحني ،وساعة ،كوقت

 ،وكاحملرم ،ويومني ،وشهر ،كسنة  ،له مقدار من الزمان معلوم
  ،ايمألا ء اأوهو  :وغري معدود، والشتاء ،والصيف، وشوال

  "ال"وب ،إلضافة كيوم عرفةوخيتص اب ،وأألحد ،كالسبت
)و( تكون من )أمكنة(  .كيوم طويل  ،وابلصفة ،والليلة ،كاليوم

 ،والحدود حمصورة ،وهى ما ليس له صورة ،والتكون إالّمبهمة
 ،وفوق ،ووراء ،كأمام  :أحدها اجلهات الست :وهو ثالثة أقسام

واثنيها  .ومكان ،وانحيه ،1وعند ،ومشال ،وميني ،وحتت
 ،وامليل ،وهو مادل على مسافة معلومة كالفرسخ :املقادير
 ،كقعدت مقعد زيد  :من مصدر عامله صيغواثلثها ما ،والربيد

أو  ،زمانية كانت ،)ونصبها( أى الظروف ،ورميت مرمي بكر
)مبا به تعلقت( ْنو رأيت زيدا يوم اجلمعة أمامك فيوم  ،مكانية

لو حبذف( أي ولو كان متعلقة حمذوفا وأمام منصوابن برأيت )و 

                                      
ى 1  م + لد
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ْنو يوم اخلميس صمت فيه ومكانك جلست فيه فيوم اخلميس 
ومكانك منصواب مبحذوف يفسريحم املذكور )أوله قد سبقت( أبن 

 تتقدم على عاملها ْنو شهر رمضان أصوم وعندك أقعد.

 ابب احلال
 لباكجاء طا  غالبا   يذكر منصواب احلال وصف ذو إنتقال

 لندماكجاء زيد مكثرا من      نبهماا من الوصف مفسرا مل

 مشتهرة من بعد مجلة أتت     واحلال ىف الغالب أتتى نكرة

 عرفةامل اذاذكرنه معرفة  ىف غالب أألجوال اي  و صاحب احلال

ْنو ىف حال حسن وىف  :تقول ،وتؤنث، )ابب احلال( تذكر 
 ،شر أو ،وهو لغة ما عليه الشخص من خري ،حالة حسنة

س[  35ومل يذكرها /] ،ينقسم إىل قسمني مؤكدة :إصطالحاا و 
وقد  ،وهى ماال يستفاد ومعناها بدوهنا ة:سؤسالناظم وستأيت وم

نتقال غالبا يذكر منصواب( ا أشار إليها بقوله )احلال وصف ذو
م[ )كجاء طالبا( وأشار  33فضله ليست أحد جزئي الكالم /]
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 ،ْنو دعوت هللا  يعاا  1،بغالب إىل أّن احلال قد يكون الزماا 
وال يكون  ،وكان زيد قائماا  ،ْنو زيد قائم ،وخرج ابلفضلة غريها

يز يلتمنبهم( إحرتز به عن اا)مفسرا ملا من الوصف  ،إاّل نكرة
إاّل وال يكون صاحب احلال  ،واتذنبهم من الاألنه مفسر ملا 

)كجاء زيد مكثرا من الندم( مّث اترة أييت من الفاعل   ،معرفة
ومنهما  ،ومن املفعول كضربت اللص مكتوفاا  ،ء زيد راكباا كجا
 يت عبدهللا راكباا قْنو ل ،وحمتمل هلما اا،راكب ْنو لقيت زيداا  ،معا

أو ابملضاف إذا كان  ،مررت هبند جالسة ،و من اجملرور ابحلرف
ْنو )َأحيُِبُّ َأَحدُُكمح َأن أَيحُكَل حلَحَم  ،املضاف بعض املضاف إليه

فه ىف صحة حذ ،[ أو كبعضه49/12تاا( ]احلجرات َأِخيِه َمياح 
ْنو )َأِن اتَِّبعح ِملََّة ِإباحرَاِهيَم َحِنيفاا(  ،ناء عنه ابملضاف اليهغوأألست
)واحلال ىف  :مّث شرع ىف بقية الشروط فقال ،[16/123]النحل 

ألن الغالب ىف احلال أن  ،الغالب أتتى نكرة( وإمنا كان ذلك
عند  عرفة فقد يتوهم كون احلال نعتاا وصاحبها م ،تكون مشتقة

                                      
 م: الزما، صح هامش. 1
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ما ورد بلفظ املعرفة وجب أتويله ْنو جاء   ،نصب ذي احلال
)من بعد مجلة أتت مشتهرة( أبن أخذ  أي منفرداا  ،زيد وحدحم
 ْنو ،سواء توقف عليه أصل املعَن ،خربحم أواملبتد ،الفعل فاعله

ناَ ) َرحَض َوَما بَاياح َنا السََّماَواِت َواألح س[  اَلِعِبنَي(  36ُهَما /]َوَما َخَلقح
)وصاحب احلال(  باا ْنو جاء زيد راك ،[ أم ال44/38]الدخان 

وال حألا)أذكرنه معرفة ىف غالب  ،من احلال وصف له ىف املعَن
اي ذا( أى صاحب )املعرفة( ْنو )َفَخرََج َعَلٰى قَاوحِمِه يف زِيَنِتِه( 

ن [ وقد أيتى نكرة لكن مبسوغ يقرهبا م28/79]القصص 

أو   ،رجل جالساا  1ىف الدار ْنو ىف كتقدمي احلال  ،املعرفة
نح ِعنِد اّللَِّ  34/] ،كالوصف  م[ ْنو )َوَلمَّا َجاَءُهمح ِكَتاٌب مِّ

مٍّ َسَواءا( ا[ و 2/89ُمَصدِّقأ( ]البقرة  إلضافة ْنو )يف أَرحبَاَعِة أايَّ
اد معناها فوأما احلال املؤكدة فهى الىت يست[ 41/10]فصلت 

ْنو )َوأَرحَسلحَناَك  ،ومعَن ،وهى إما مؤكدة لعاملها لفظاا  ،ابدوهن
( ]النساء  فقط ْنو )فَاتَاَبسََّم  [ أو معناا 4/79لِلنَّاِس َرُسولا

                                      
 ىف الدار، صح هامش. ْنو م: ىف 1
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وإما لصاحبها ْنو )آَلَمَن َمن يف  ،[27/19َضاِحكاا( ]النمل 
يعاا( ]يونس  َرحِض ُكلُُّهمح مجَِ واملضمون مجلة قبلها  ،[10/99األح

 أى أحقه عطوفا. ،وعامله حمذوف ،وك عطوفاا ْنو زيد أب

 يزيابب التم
 سراأتى منكرا   للذات و النسبة أيضا ف مبعَن من إسم

 قدراا  ألانم زيداوزاد ىف       بعت قفيزاا براا  تقول قد

( أى املميز بكسر الياء على البناء للفاعل لكن تمييز)ابب ال
والتفسري الفاظ  ،نييالتبو  ،يزيإشتهر إطالق املصدر عليه والتم

وهو )إسم( فضلة )مبعَن من( البيانية )أتى منكرا للذات  ،مرتادفة
ومتييز  ،ذات متييز :نوعان تمييزوالنسبة أيضا فسرا( يعَن أّن ال

ألول اف ،أو إمجال نسبة ،ما أن يكون إلهبام إسمإألنه  ،نسبة
ك)َأَحَد َعَشَر َكوحَكباا(  ،يقع ىف مواضع بعد العدد الصريح

ُهُم اثحيَنح َعَشَر نَِقيباا( ]املائدة  ،[12/4]يوسف  )َوبَاَعثاحَنا ِمناح
ُعوَن نَاعحَجةا  ،وسبعني رجالا  ،وثالثني ليلة ،[5/12 ٌع َوِتسح ( )ِتسح

ْنو كم  ،إلستفهاميةا[ وغري الصريح وهو كم 38/23]ص 



 الزبدة الطرية شرح منظومة االجرومية
 

142 

 

 ،أرضاا  وبعد املقدار )تقول قد( إشرتيت شرباا  ،ملكت عبداا 
وبعد ما هو اا، زيت وملكت رطالا  ،(س[ براا  37/] و)بعت قفيزاا 

والثاين الرافع إلهبا  ،وابب ساجاا  ،خامت حديداا  ْنو ،فرع له
فاحملول إما عن  ،وغري حمول ،حمول :فهو على نوعني ،نسبة
باا( ]مرمي  ْنو تصبب زيد عرقاا  ،فاعل تَاَعَل الرَّأحُس َشياح )َواشح
ْنو  وإما عن مفعول ،(ألانم زيد قدراا ا)وزاد ىف  ،[19/4

َرحضَ  ( ]القمر )َوَفجَّرحاَن األح ألرض ا [ وغرست54/12 ُعُيوانا
 وامجل منك وجهاا  ،ْنو أان اكرم منك أاب ،وإما عن مبتدإ ،شجراا 

 وهلل درحم فارسا. ،إلانء ماءا ْنو إمتأل ،وغري احملول عن شئ

 ابب اإلستثناء
 عدا خال يستثَن هبا إالّ وغري وسوي مبا هلا   من ساير

 النصب ىف الكتب    واستعملت ىف اجلر مثّ  أنت حاشا

 إن مت قبلها كالم موجب فكل مستثَن ابالّ ينصب   

 بوجهني حىب لكنه مت السابق غري موجب  وإن يك
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 اماتكون إالّ تشبه إالّ عد   أو فقد إإلجاب وإلتمام

 يبجيحتما  احلكم للعامل فيما يطلبه   من ساير االحوال

 لسويوما هلا من اللغات اب  وجر مستثَن بغري وسوي    

)ابب اإلستثناء( وهو اإلخراج إباّل أو إحدى أخواهتا ما لوالحم 
ى )إاّل وأدواته ستة على ما هنا وه ،لدخل ىف الكالم السابق
ر( أى مجيع اللغات ألنه يقال فيها ئوغري وسوي مبا هلا من سا

  ء،وسوا ،والسماء ن،كهدا  ،وسواء ،م[ كرضى 35/] ،سوي
 ،و)عدا( ،)خال( ذلكوك ،كلها )يستثَن هبا(و  ء،كبنا

ىف اجلر مثّ( مبعَن كما )أنت ىف الكتب واستعملت   ،و)حاشا(
اّل ينصب( )فكل مستثَن إب ،لمستثَن هبا احواللأو )النصب( و 

)إن مت قبلها كالم  ،أم منقطعاا  ،سواء كان متصالا  ،وجوابا 
ْنو  ،بههوال ش ،تقدمها نفىيومل  ،موجب( أبن ذكر املستثَن منه

  من 1،واحلمري ،فزيد ،وخرج الناس إاّل احلمري ،قام القوم إاّل زيداا 

                                      
و احلمري، صح هامش. 1  س: فزيد 
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أى يكون الكالم  ،)وإن يك( حبذف النون ،كالم اتم موجب
)لكنه( مع  ،أو شبهه ،أبن تقدمه نفي ،)السابق غري موجب(

)بوجهني  ،وكان متصالا  ،قد )مت( أى ذكر املستثَن منه ذلك
والنصب على اإلستثناء  ،على البدليةجاز فيه اإلتباع  ىحىب( أ

إاّل زيدا ابلنصب  ،ْنو ما قام أحد إاّل زيد ابلرفع بدل من أحد
فإن مل يصلح تسليط  فإن كان منقطعاا  .إلستثناءاس[  38على/]

الّ املال إ ْنو ما زاد هذا ،وجب النصب إتفاقاا  ،العامل عليه
، نفع الضرو  ،اليقال زاد النقص ،وما نفع زيد إال الضر ،النقص
والرتجيح عند  ،صح تسليطه عليه وجب نصبه عند اجلازيني وإن

ْنو )َما هَلُم ِبِه ِمنح ِعلحمٍّ ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ(  ،التميميني
 [4/157]النساء

 1و بلدة ليس هبا انيس... إالّ اليعافري و إالّ العيس

                                      
ول يف ديوانه  1 واية اجلزء األ ور ن العود(  ، «بسابسا ليس به أنيس»هذا الرجز لعامر بن احلارث )جرا

وبلدة: الوا ومجلة )ليس والضمري يعود إىل املنزل،  و رّب، بلدة: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة.  وا و: 
وف تقديرحم  واخلرب حمذ واليعافري: بدل من «. سكنتها»هبا أنيس( صفة لبلدة،  إال: أداة استثناء. 

 أنيس.
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ذكر ومل ي ،أو شبهه ،أبن تقدمه نفيمتام( إلااب و جيإلا)أو فقد  
ذ يوحنئ )تشبه إاّل عداما(  ،)تكون إاّل( ملغاحم ،املستثَن منه

)احلكم للعامل فيما يطلبه(ه )من ساير االحوال( فإن كان 
نصبت ما بعد  أو منصوابا  ،رفعت ما بعد إالّ  ،يطلب مرفوعاا 

ب( )حتما جي ذلكو ، خفضت ما بعد إالّ  أو خمفوضاا  ،إالّ 
ما قبل إالّ تفرغ للعمل فيما ألن  ،نئيذ مفرغاا يسمى اإلستثناء حو 

ْنو ما قام إاّل زيد و)َوَما حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل( ]آل عمران  ،بعدها
ُم الحَفاِسُقوَن(  ،[2/144 َلُك ِإالَّ الحَقوح )فَاَهلح يُاهح

)َواَل تَاُقوُلوا  ،و ْنو ما ضربت إاّل زيداا  ،[46/35فا]أألحق
( ]النساء  قَّ  ،وْنو ما مررت إاّل بزيد ،[4/171َعَلى اّللَِّ ِإالَّ احلَح
وسوى فمجرور  ،وأما املستثَن بغري ،هذا حكم  املستثَن إبالّ 

كما قال )وجر مستثَن بغري وسوي وما هلا من اللغات(   ،ماا ئدا

                                                                  
والعيس على أهنما ب وإال العيس، حيث رفع اليعافري  ن من والشاهد: إال اليعافري،  ع م، «أنيس»وله قدال

وجاز ذلك على التوسع يف أهنما ليسا من ج ي يؤنس به،  ي: الذ ، «يسأن»عَن منس األنيس، أ
وهو الظيب واليعافري: مجع يعفور:  ي  األعففكأنه قال: ليس هبا شيء إال اليعافري.  ي: الذ ر، أ
والعيس: اإلبل: حممد بن حممد حسن ُشرَّاب، شرح الشوا ن الرتاب.  رية يف أمات هد الشعلونه لو

وت الكتب النحوية، مؤسس ن الطبع -ة الرسالة، بري وىل، لبنا 1ة: األ 2 -ها 427 007  ،
2/1 8. 
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وبقي الكالم يف غري  ،املتقدمة )ابلسوي( ال خيتلف عملها
وسوي  ،م[ فإهنما معربني غري لفظاا  36/] ،وسوي نفسهما

وهو املستثَن هبا على  ،الواقع بعد إالّ  اإلسمإبعراب  ،تقديراا 

وسوي  ،يف ْنو قام القوم غري زيدا 1فيجب ،التفصيل السابق
 وسوي زيداا  ،وجيوز الوجهان يف ْنو ما جاء احد غري زيد ،زيد

من  ،العامل س[ 39و على حسب ما يقتضيه /] ،وسوى زيد
و ما قام غري ب الرفع يف ْنفيج ،ذلكأو غري  ،أو مفعول ،فاعل
 ،وسوي زيد ،والنصب ىف ْنو ما رأيت غري زيداا  ،أو سوى ،زيد

الكالم  وتقدم ،أو بسوى زيد ، زيدريو اجلر يف ْنو ما مررت بغ
فاملستثَن هبا  ،أتخريها ألوىلاوكان  ،وحاشا ،وعدا ،خال على

 أو خمفوض على تقدير كوهنا ،منصوب على تقدير كوهنا أفعاالا 

 ،أو بكر وعدا بكراا  ،أو زيد ،م القوم خال زيداا ْنو قا ،حروفاا  2
 أو خالد. ،وحاشا خالداا 

                                      
 النصب. -النصب، صح هامش. س:  -م:  1
و خمفوض على تقدير، صح هامش. -س: 2  أفعاال أ
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 ابب ال اللىت لنفي اجلنس
 وإن بتكرير ترى إن وصلت فيما نكر   تعمل ال كان

 بالوأرفع نون تق التعملن بعدها قد فصال  وإن يكن ما

 هلا مباشرة ملصوقة السم     مكررة  وانت ابلتخري

وهى  ،نا عملعاملة و  ،املة عمل ليسع :إعلم أّن ال قسمان
لكن  ،شرتاكهاتعمل إل ل أن الصألاو  ،الىت عقد هلا هذا الباب

وإمنا )تعمل ال كان(  ،ورد السماع بعملها على خالف القياس
على سبيل  ،أألول أن يقصد هبا نفى اجلنس :بشروط أربعة

فلو دخل خفض  ،الثاىن أن ال يدخل عليها جارو  ،إلستغراقا
 ،العمل هلا ْنو ال من رجل عندك "ال"وصارت  .النكرة

الرابع  ،والثالث أن يكون عملها )فيما نكر( من إ ها وخربها
)إن وصلت( النكرة هبا فال تعمل يف معرفة ْنو ال زيد يف الدار 
وال يف نكرة منفصلة ْنو ال يف الدار رجل فإذا وجدت هذحم 

قال  الشروط عملت وجواب إن أنفردت وجوازا إن تكررت كما
الذى  اإلسم)وإن بتكرير ترى( وسيأيت )وإن يكن ما( أى 
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 ،)بعدها قد فصال( بفاصل أبن تقدم خربها على إ ها
)وأرفع نون تقبال( مث إ ها إن   ،)التعملن( بنون التوكيد اخلفيفة

وال شبيها به فمبَن على ما  مضافاا  1أبن مل يكن ،اكان مفردا 
س[  40/]  "ءاي"سرة أو ينصب به لو كان معراب من فتحة أو ك

يف ْنو ال  "ءاليا"الرجال يف الدار وْنو ال رجل و  فالفتحة يف
م[  37رجلني وال مسلمني عندي فأما ْنو مسلمات فجاء /]

ابلفتح و الكسر  ْنو ال مسلمات مقيمات وإن كان غري مفرد 
أبن كان مضاف ْنو ال صاحب علم ممقوت أو شبيها به ْنو 

كرمي وال شيئاا يدخل النار    أحدا  ايا م وال موذيئال حسنا وجهه ل

ال واجب فلذلك  2نعيم و قد تقدم أّن ال إذا كررت كان عملها
قال )وانت ابلتخري( أى خمري )مكررة ملصوقة السم( مفرد )هلا 

ألول ففي امباشرة( ْنو ال حول وال قوة إاّل ابهلل فلك فيه فتح 
النصب على  الثاىن ثالثة أوجه الفتح على اعمال ال الثانية و

ألوىل ألنّه يف اة و عطف ما بعدها على حمل إسم ال زائدمحلها 

                                      
ن مل يكن، صح هامش. -م: 1  مفردا أب
 م:+ جائز.  2
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دهتا و عطف حمل نصب و الرفع على اعماهلا عمل ليس أو زاي
 موضها رفع إبإلبتداء ألوىل مع إ ها فإنّ اما بعدها على حمل ال 

ألول ففي الثاىن وجهني الفتح على إعمال الثانية و اوإن رفعت 
الرتكيب مخسة أو إعماهلا عمل ليس ففي مجلة  الرفع على أألول

 ألوىل وإثنان  ما مها هلا. اأوجه ثالثة إبعمال 

 ابب املنادى
 امع ما نكر  العلم املفرد منادي ذكرا    مخسة أنواع

 التشبيه حوال كذا املضاف  نداحم طالب بقصد أو ال    

 هودعلى الذي يف رفعه مع      املقصود فعلم يبَن كذا

 عمىكيا غالما مثل قول األ      حتما إنصنب اوما عدامه

 ،فهو منادا ء،سم مفعول من انديته نداا)ابب املنادى( املنادى 
 ء"،اي" ىهو  ءوهو املطلوب إقباله حبرف من حروف الندا

)مخسة أنواع(  وهو"، وا"و "،هيا"و "،أاي"و "،اهلمزة"و
ذكرحم  اا مواثلثه ،اثنيهاو  ،)العلم املفرد( :لل)منادي ذكرا( أحدها
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أو ال(  س[ 41إن )نداحم طالب بقصد /] ،)مع ما نكرا( :بقوله

 1)التشبيه( به )حوال( :)كذا املضاف( وخامسها :رابعها قولهو 
وهو ما يظهر فيه  ،معرب :وهو على قسمني ،تكملة البيت

النصب و مبَن وهو خبالفه وقد ذكرمها بقوله )فعلم يبَن كذا( 
 ،النكرة املقصودةو  ،ى املفرد العلمأ ء،املنكر )املقصود( ابلندا

 ،يبنيان )على الذي يف رفعه معهود( أى على الذي عهد رفعه به
على الضم  ،وهو أعم من قول أصله مبنيان ،لو كان معرابا 

وايجبال  ،كيا زيد وايرجل ملعني،لشموله للمبين على الضم
)وما عدامها(  ،وعلى الواو كيا زيدون ،كيا زيدان  ،أللفاوعلى 
)إنصنب(ها بنون  ،والنكرة املقصودة ،م[ العلم 38املفرد /] أى

وايحسن  ،عبدهللا)حتماا( وهو املضاف كيا ،التوكيد الثقيلة
 ،وهو ماإتصل به شئ من متام معناحم ،والشبيه ابملضاف ،الوجه

 2ازيدا  كيا ضارابا   أو مفعوالا  ،وجهه اا كيا حسن  سواء كان فاعالا 
كياثالثة   ء،أو معطوفا قبل الندا ،ادابلعب رفيقاا  كيا  ،أو جمروراا 

                                      
 طوال. م: 1
 ضاراب زيدا، صح هامش. -م: 2
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 )كيا غالماا  ،والنكرة غري املقصودة ،ذلكملن  يته ب ،وثالثني
 خذ بيدى. مثل قول األعمى( اي غالماا 

 ابب املفعول له
 فنصبه جيوز مفعوال له   إن مصدر جاء لفعل علة

 كقمت أجالال لذات عمرو   وقد قصدك إبتغاء الرب

 ،جلهأن وم ،املفعول الجله أيضاا  )ابب املفعول له( ويسمى 
ع قو و لسبب  وبياانا  ،املصدر الفضلة الذى يذكر علة :وهو
 ،الا فاعو  ،)إن مصدر جاء لفعل علة( حلدث شارك وقتاا ، الفعل
ه  لفعوال )فنصبه جيوز م ،وفاعلهما واحد ،زماهنما يكون أبن

شار لذات عمرو وقد قصدك إبتغاء الرب( أ الا جالإكقمت 
 ،ملتعديس[ ا 42أنه ال فرق بني الفعل /] ،لنيهبذين املثا
 قال ،وغري مضاف ،واملفعول له يكون مضاف ،واالالزم
 الشاعر:
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 1عرض عن شتم الليم تكرمااوأغفر عورا الكرمي ادخارحم  و 

 ابب املفعول معه
 الحقايف القول  مبا سبق    من عامل له إنصنب مابعد واو

 يشاملاء و احلشتقول جاء عامر و اجليش     وقد أاتك 

                                      
 شهور.البيت حلامت الطائي، اجلواد امل 1

وأعرض "   أصفح.و اللغة: " العوراء " الكلمة القبيحة " ادخارحم " استبقاء ملودته " 
وجواب تقديرحم أان " وفاعله ضمري مسترت فيه  وأغفر " فعل مضارع،  مفعول به  عوراء " االعراب: " 

و " الكرمي " مضاف إليه " ادخارحم " ادخار: مفعول أل وعوراء مضاف  و ألغفر،  ادخار جله، 
وفاعله ضمري مسترت مضاف  وأعرض " فعل مضارع،  وجوابفوضمري الغائب مضاف إليه "   يه 

و " اللئيم  وشتم مضاف  ور متعلق أبعرض،  وجمر ليه " مضاف إ "تقديرحم أان " عن شتم " جار 
 تكرما " مفعول ألجله.

وقع مفعوال ألجله منصواب مع أنه مضاف لل ولوالشاهد فيه: قوله " ادخارحم " حيث  ابلالم  جرحم ضمري 
ن  ي زعم أ وهو يرد على اجلرمي الذ ن سائغا مقبوال،  جله ال ألملفعول افقال " الدخارحم " لكا
ن إضافة املفعول ألجله لف وما زعمه من أ وال أبل،  ن معرفة ال إبضافة  فيد التعريف تظية ال يكو

 غري صحيح.
ن قوله " تكرما " مفعول أل معرف  وهو منكر غري جله،ويف قوله " تكرما " شاهد آخر هلذا الباب، فإ

وال خيتلف أح وط،  وقد جاء به منصواب الستيفائه الشر وال أبل،  نحاة يف د من الال إبضافة 
ياال إباان عق صااحة ذلااك. اباان عقياال اهلمااداين، شاارح إباان عقياال )مااع منحااة اجللياال بتحقيااق شاارح

وت،  1حملمد حمي الدين عبد احلميد( ، مؤسسة الرسالة الناشريين، بري 434/2 013 ،1 ،
15 8. 
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اقع و  وهو إسم ،)ابب املفعول معه( أى الذى يفعل معه فعل
إسم  أو ،علمسبوقة بف ،بعد واو اريد هبا  التنصيص على املعية

 وقع ما()بقوله  ذلكقد أشار إىل و  ،حروفهو  ،فيه معَن الفعل
)مبا  ،يفةخلفانصنب(ه بنون التوكيد ا) ،)بعد واو( نص يف املعية

 ،علالف َنفيه مع كان أو إ اا   ،مل له( فعالا سبق( له )من عا
 تقول)ما ك)يف القول االحق(   .ال  اعى ،وهو قياسى ،وحروفه

ر ئا ساحلشيش( و أانو  ءجاء عامر و اجليش و قد أاتك املا
  مرتوكة وفصيلها. ،الناقةائط و جلست واحلو  ،والنيل

 ابب عوامل اجلر
 بضعف نقال جرا عمال احلروف واملضاف

 لىوع عن مث يف والم كاف  إىل   ف اجلر وهى منفخذ جرو 

 لمواتء فأع والباء الواو وحروف القسم   والباء وربّ 

 وخال وحىت حاشا عدا وكي    عمال ومذ ومنذ يف زمان

 ثوب خالد وصاع متر دار عمرو وقل إذا اضفت
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 وافضل الصالة و السالم واحلمد هلل على التمام 

 الصحب واتبع هدى على النيب حممد املصطفى واآلل و

خر عبارة عن وجود الكسرة آب، )ابب عوامل اجلر( وهو كما مر
 :نوعان على الصحيح كما قال وهو .بعامل مما أييت الكلمة

و ما  ،وغالم زيد ،)احلروف واملضاف( كالمها )جرا عمال( بزيد
)بضعف نقال( ألن  ،أو التوهم ،أو اجملاورة ،سوامها كاجلر ابلتبعية

ّن العامل يف التابع هو أل ،م[ يف غري البدل 39الصحيح /]
وأما اجلر  ،تكرار العامل يةفأما البدل فعلى ن ،ل يف املتبوعالعام

 ،جملاورته لضب اجملرور ،ر ضب خربجحْنو هذا  ،ابجملاورة
و اجلر  ،ر املرفوع على اخلربيةحألنه نعت جل ،ان حقه الرفعكو 

 ءعلى توهم دخول الباابجلر  ،ْنو لست قاعدا وال قائم ،ابلتوهم
س[ يرجعان عند التحقيق إىل اجلر  43فإهنما /] ،يف خرب ليس
كما قال إبن هشام يف شرح حملة أا   ،أو اجلر ابحلرف ،ابملضاف
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1حيان روف اجلر( ح)فخذ  :مّث شرع يف حروف اجلر فقال ،
( ]األحزاب  ،)وهى من( مجيعاا  [ و 33/7ْنو )َوِمنَك َوِمن نُّوحٍّ

َرَاِم( ، بتداء الغاية مكاانا ها إيمن معان ِجِد احلح َن الحَمسح ْنو )مِّ
( ]اجلمعة جۡلُُمَعةِ ٱيَاۡوِم ِمن )ْنو  أو زماانا  ،[17/1]أإلسراء 

يعاا( ]املائدة  [62/9 [ 5/48و)إىل( ْنو )ِإىَل اّللَِّ َمرحِجُعُكمح مجَِ
 لقاا وهى إلنتهاء الغاية مط [،2/245( ]البقرة تُاۡرَجُعونَ َوإِلَۡيِه )

َقحَصى( ]أإلسراء  ِجِد األح َياَم مُثَّ  [ )17/1ْنو )ِإىَل الحَمسح أمتُّوا الصِّ
ْنو زيد   ،و)كاف( وهى للتشبيه .[1/187ِإىَل اللَّيحِل( ]البقرة 

َرحِض( ّللَِّ ) و)والم( ْن. كاألسد  َما يف السََّماَواِت َوَما يف األح
َتِهي أَنُفُسُكمح( ]فصلت ) َوَلُكمح ِفيَها َما تَ  ،[2/284]البقرة شح
 ،ختصاصاالو  ،ْنو املال لزيد ،ومن معانيها امللك ،[31/ 41

( ]يونس لنَِّعيمِ ٱَجنَِّٰت يف ))مث يف( ْنو  ،ْنو اجلنة للمؤمنني
َنُفُس( ]الزخرف  ، [10/9 َتِهيِه األح [ ومن 43/71)َوِفيَها َما َتشح

ْنو )يُوُسُف  و)عن( نْنو الدرهم يف الكيس ،معانيها الظرفية

                                      
ي 1 ي هنر، ابن هشام األنصار وري ، شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية، حتقيق: هاد دار الياز

ن، ج.  2، ص. 2العلمية، عما 3 6. 
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َذا( ]يوسف  ومن معانيها  ،[ وىف هللا عنك12/29أَعحِرضح َعنح هَٰ
أى  ،إلستعالءا)وعلى( ومن معاهنا  .كسرت عن البلد  ،اجملاوزة
َها َوَعَلى الحُفلحِك حُتحَمُلوَن( ]املؤمنون ، العلو  .[23/23ْنو)َوَعَلياح
 ،اّل نكرةوال جير هبا إ ،والتقليل ،ضم الراء وهى للتكثريب (ربو )

ف ويبقي قد حتذو  ،ورب رجل صاحل لقيته ،ْنو رب رجل وأخيه
 عمله ْنو: 

 1ااايليبتل مواع اهلمو نعلّي أب  وج البحر أرخى سدولهموليل ك

                                      
ول: الستور الو  اللغة: الشعر إلمرئ القيس. 1 و غريحم. رخاء: إرساحد منها سدل. أالاالسد ل السدل 

و مبعَن اهلمة. الباء يف قوله أبنواع اهلموم مبعَن ختيار. اهلموم مجع اهلم: مبعَنبتالء: أالإ ن   احلز
 مع.
و نكارة أمرحم أبمواج البحراملعَن:  وصعوبته  وربايقول  .شبه ظالم الليل يف هوله  ليل حياكي  لشاعر 

و  وقد أرخى علي ستور ظالمه مع أنواع نأمواج البحر يف توحشه  ن، اكارة أمرحم  و مع أألحزا
ن اهلم، ليختربين أ ن النوائب أم أجزع مفنو و فنو وب الشدائد   نها.أصرب على ضر

و رب، ليل: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخرحم من  وا و  وليل" الوا ها اشتغال ع من ظهور اإلعراب: "
وف ور متعلق مبحذ وجمر وموج صفة لل احملل حبركة حرف اجلر الشبيه ابلزائد، "كموج" جار  يل، 

و"البحر" مضاف إليه، "أرخى"  وفاعله ضمري مسترت فيه جوامضاف،  حم هو زا تقدير فعل ماضٍّ 
وضمري الغائب مضاف إ وهو مضاف  وله" مفعول به ألرخى  " ليه، "عيعود إىل الليل، "سد ليَّ

ور متعلق أبرخى، "اهلموم" م وجمر ور متعلق أبرخى، "أبنواع" جار  وجمر ه، "ليبتلي" ضاف إليجار 
ويبتلي فعل مضارع منصوب أب  .ن مضمرة جوازا بعد الالمالالم الم التعليل 

و وفة بعد الوا وليل( على جر )ليل( برب حمذ وزين شرح اأمحد  احلسني بن أيب عبدهللا .الشاهد: ) لز
1علقات السبع، التحقيق: جلنة، الدار العاملية، )امل 413/1 996 ،)2 9 . 
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ِن( ]املؤمنون       وَ)أُُتوا بِِه  ،[23/20)والباء( ْنو )تَنُبُت اِبلدُّهح
 ،ف)وحروف القسم( بفتح القا .[2/25ُمَتَشاهِباا( ]البقرة

( لطُّورِ ٱوَ ) ،ْنو وهللا ،وهى )الواو( وختتص ابلظاهر ،والسني
وبه  ،س[ ألفعلن 44)والباء( ْنو ابهلل /] [،52/1 لطور]

ْنو )اَتّللَِّ أَلَِكيَدنَّ  ،)فأعلم( تتمة البيت ،)واتء( للقسم ،لتفعلن
َناَمُكم( ]أألنبياء )يف زمان(  )ومذ ومنذ( جير هبا ،[21/57  َأصح

ما ْنو  إن كان ماضيا ،)عمال( ومها إلبتداء الغاية ،لغري مستقب
ْنو ما رأيته مذ  للظرفية إن كان حاضراا و  ،رأيته مذ يوم اجلمعة

ألستثناء كما مر )وكي( التعليلة ايومنا و)حاشا( و)عدا( معنامها 
جئتك كى تكرمَن )وحىت( وال جير هبا إاّل جزء مما قبله ْنو 

أو كاجلزء ْنو )َحىتَّٰ َمطحَلِع اكلت السمكة حىت رأسها ابجلر 
ِر( ]القدر  مّث شرع يف  .)وخال( كعدا فيما مر ،[97/5الحَفجح
)وقل إذا اضفت( مبعَن  :وهو املضاف فقال ،العامل الثاين

 ،و( مبعَن من ،وهذا )ثوب خالد ،)دار عمرو( هذحم ،لالما

1فة مبعَن يفئلطا بن مالك تبعاا اوزاد  ،)صاع متر( ُر  ، ْنو )َمكح
                                      

و الصرف )اخلالصة يف النحو(، 1 1 ص.  ابن مالك االندلسىي، الفية ابن مالك يف النحو  17. 
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ُهرٍّ( ]البقرة  ،[34/33للَّيحِل( ]سبأ ا [ 2/226)تَاَربُُّص أَرحبَاَعِة َأشح
)واحلمد هلل على  .الليل وتربص يف أربعة أشهر يف أي مكر
هنا إبتدا كل أمر ذى أل ،ختم ابحلمد له كما إبتدأ هبا التمام(
خر دعوي املؤمنني يف اجلنة دار آو  ،وخامتة كل دعاء جماب ،ابل

ُد ّللَِِّ َربِّ الحَعاَلِمنَي(  :قال تعاىل ،الثواب مح )َوآِخُر َدعحَواُهمح َأِن احلَح
 املصطفى يبالسالم على الن)وافضل الصالة و  (10/10]يونس 
 ل والصحب واتبع هدى( وثَن ابلصالة والسالم تربكاا حممد واآل
إجعلوين يف أول   ،ال حتعلوين كقدح الراكب وإتباعاا  ،به صلى هللا

ما يسرحم هللا تعاىل على هذحم املنظومة. ،خرآ كل دعاء وىف
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 املصادر 

وم، لعلساجاكلي زادحم حممد بن أا بكر املرعشي، ترتيب ا-
ئر حتقيق: حممد بن إ اعيل السيد أمحد، دار البشا

 .1408/1988االسالمية، بريوت، 
مد حمقق: حملاحممد بن يعقوب الفريوزآابدي، القاموس احمليط،  -

 . 2005./1426لة، نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسا
تاب رح ك، شعبدهللا بن هللا بن أمحد الفاكهى النحوي املّكى-

شر لناااحلدود ىف النحو، حتقيق :رمضان أمحد الدمريى، 
 .1408/1988جمهول، 

لي د عأيب الفتح عثمان بن جين،  اخلصائص، حتقيق : حمم-
 النجار، عامل الكتب، بريوت.  

، يفاتتعر اجلرجاين،  ال علي بن حممد بن علي السيد الشريف-
رة اهقحتقيق : حممد صديق املنشاوي،  دار الفضيلة، 

 بريوت.
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ي، أيب بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغداد -
ة ؤسساألصول يف النحو،حتقيق : عبد احلسني الفتلي  م

 .1409/1988الرسالة ، بريوت،
تاب كرح  شى، عبدهللا بن هللا بن أمحد الفاكهى النحوي املكّ  -

 احلدود ىف النحو.
بالغة، ر السراعبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاىن، ا -

 دار املدىن، جدة.
  وت.سعيد األفغاين، من اتريخ النحو، دار الفكر، بري -
ار دة، حممد الطنطاوى، نشأة الّنحو و اتريخ أشهر النحا-

 املعارف، قاهرة.
ر ، دااكرشأمحد حممد إبن قتيبة، الشعر و الشعراء، حتقيق:  -

 املعارف، قاهرة.
و  لوقفح اأيب بكر حممد بن القاسم بن بشار أألنبار، ايضا  -

ات طبوع، ماإلبتداء، حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان
 .1391/1971جممع اللغة العربية، دمشق، 
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مؤسسة  يب،حممد خري احللواين، املفصل يف اتريخ النحو العر -
 الرسالة، بريوت.

 املغرب، رق وملشحممد املختار ولداابحم، اتريخ النحو العريب يف ا-
 .1429/2008بنان، ل-دار الكتب العلمية، بريوت

و  لنحواري صادق نوزي دابس، " جهود العلماء العربية يف تيس-
 وية،رتبجتديدحم"، جملة القادسية يف االداب و العاوم ال

 .2008(، 7(، اجمللد )2-1العددان )
تنوخي، مقدمة ىف النحو، حتقيق: عزالدين ال ر،خلف احلم -

مشق، دمي، لقداوزارة الثقافة و االرشاد القومي احياء الرتاث 
1371/1961. 

ق: قيحتأبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، رسأئل اجلاحظ،  -
 .عبد السالم هارون، املكتبة اخلاجنى، مصر

ن از : مبو القاسم الزجاجي، االيضاح يف علل النحو، حتقيقا-
 .1399/1979ر النفائس، بريوت، املبارك، دا

صرية امل يئةابن جين، اخلصائص، حتقيق: حممد علي النجار، اهل-
  .العامة للكتاب
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يف، ي ضابن مضاء القرطيب، الرد على النحاة، حتقيق: شوق-
 .1399/1947دار الفكر العريب، القاهرة،

ار القلم، د عبد الوارث مربوك سعيد، يف إصالح النحو العريب،-
 .1406/1985بريوت، 

ة نظوممرح برهان الدين إبراهيم بن حسن املال األحسائي، ش -
، ملالالعمريطي على اآلجرومية،حتقيق: عمر بن عثمان ا
ض، راي)رسالة املاجستري من كلية اللغة العربية يف ال

1425/2004. 
ة لوعااية عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، بغ-

 فضلقات اللغويني والنحاة، حتقق: حممد أبو اليف طب
 إبراهيم،  املكتبة العصرية، لبنان.

ى، لقاضابن أبو العّباس أمحد بن حمّمد املكناسى الّشهري اب-
ال، لّرجااء ذيل وفيات األعيان املسمى، درّة احلجال ىف أ 

ث رتاقق: الدكتور حممد األمحدى أبو النور، دار الحت
 .1391/1971ة العتيقة )تونس(، باملكت -)القاهرة( 
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حممود  كاتب جليب، سلم الوصول إىل طبقات الفحول، حتقق:-
 .0102، عبد القادر األرانؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول

 ت. شوقي ضيف، املدارس النحوية، دار املعارف، بريو  -
اجملمع  عبد هللا حممد احلبشي، جامع الشروح و احلواشي، -

 .2004 الثقايف، ابو ظيب،
 يففية لشاايب اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطىب, املقاصد ا -

 .لبنان-شرح خالصة الكافية, دار الكتب العلمية, بريوت
ااثر و فني ؤلا اعيل ابشا البغدادي, هدية العارفني ا اء امل-

 .لبنان-املصنفني, دار احيائى الرتاث العريب, بريوت
قافية الث يهضر، مؤسسة نو عادل نويهض، ُمعَجُم أعالم اجلزائِ  -

 .1400/8019لبنان،  –للتأليف والرتمجة والنشر، بريوت 
رح  شأمحد بن عمر بن مساعد احلازمي، فتح رب الربية يف-

نظم اآلجرومية، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 
1431/2010. 

ي، ركلخري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الز -
 .2002، ينياألعالم، دار العلم للمال



 املصادر
 

167 

 

ابلة الو  سحبحممد بن عبد هللا بن محيد النجدي مث املكي، ال -
بد عيد، و ز على ضرائح احلنابلة، حتقق: بكر بن عبد هللا أب

عة طباالرمحن بن سليمان العثيمني،  مؤسسة الرسالة لل
 .1996 /1416والنشر والتوزيع، بريوت، 

ر ، داريوتب -عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، مكتبة املثَن -
 إحياء الرتاث العريب بريوت.

اد أبو الفضل حممد خليل بن علي بن حممد بن حممد مر -
ار ، داحلسيين، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر

 .1408/1977البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، 
ي، دمشقال عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار امليداين-

حممد  القرن الثالث عشر، حتقيق: حلية البشر يف اتريخ
 .1413/1993هبجة البيطار، دار صادر، بريوت، 

مل ألكاحممد كمال الدين بن حممد الغزي العامري، النعت -
يع مط ألصحاب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق ومجع: حممد

 .1402/1482مشق، ددار الفكر،  نزار أابظة، -احلافظ 
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ج ابللغة، عامل حممد عبيد، االستشهاد و االحتجا -
 .1988الكتب،الرايض، 

سة أمحد بن حنبل، مسند، حتقق: شعيب األرنؤوط،  مؤس-
  .1421/2001الرسالة، بريوت، 

 صحيح مسلم، "ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد-
 . 1631وفاته"، 

 . 2880سنن أيب داود، " ابب يف الصدقة عن امليت"، -
 .3761يف الوقف"،  بسنن الرتمذي، " ابَ -
 .6513، السنن الصغرى للنسائي، "فضل الّصدقة عن املّيت"-
ات كلم  اىنأبو بكر حممد بن القاسم األنباري، الزاهر ىف مع-

  لة،الناس، حتقيق : حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسا
 .1987بريوت، الطبعة الثانية 

مد حما  إبراهيم مصطفى ا أمحد الزايت ا حامد عبد القادر-
 عجم الوسيط، دار الدعوة.النجار، امل

ري، بيااأل علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق : إبراهيم -
 .0514دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل ، 
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سها أس عبد الرمحن حسن حبنك امليداين، البالغة العربية-
ت، ريو بدار الشامية -وعلومها وفنوهنا، دار القلم دمشق

 .1996، الطبعة االوىل
د خالد بن عبدهللا األزهري، موصل الطالب إىل قواع-

 لة،اإلعراب، حتقيق: عبدالكرمي جماهد، مؤسسة الرسا
 . 2006االوىل،  بريوت، الطبعة

 ة يفافيأبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطيب، املقاصد الش-
د : عبقيقشرح اخلالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، حت

ء إحياو ية ، معهد البحوث العلمالرمحن بن سليمان العثيمني
، الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، مكة املكرمة

1428/2007. 
د حلدو ااب عبد هللا بن أمحد الفاكهي النحوي املكي، شرح كت-

بة، ة وهكتبميف النحو، حتقق: املتويل رمضان أمحد الدمريي، 
 .1414/1993، القاهرة
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 ،ي مى املقدسمرعي بن يوسف بن أا بكر بن أمحد الكر  -
تبات املكت و دليل الطالبني لكالم النحويني، إدارة املخطوطا

 .1430/2009اإلسالمية، الكويت،
عة ملطباة، زين الدين املصري الوقاد األزهري ، شرح األزهري-

 .الكربى ببوالق، القاهرة
اب ، التذييل والتكميل يف شرح كتأبو حيان األندلسي-

ار القلم، دمشق، التسهيل، حتقق: حسن هنداوي، د
1418/1997. 

لّي ن عأبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا ب -
، عاينامل اجلَن الداين يف حروف ،املرادي املصري املالكي
تب اضل، دار الكحممد ندمي ف -حتقق: فخر الدين قباوة 

  .1413/1992العلمية، بريوت،
حاجي خليفه مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب،كشف -

 .لميةوالفنون، دار الكتب الع لظنون عن اسامي الكتبا
 ."بالثياستئمار البكر و "سنن ابن ماجه،  كتاب النكاح،  -
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ب، خلشان اأبو حممد عبد هللا بن أمحد بن أمحد بن أمحد اب -
مع جمبة املرجتل )يف شرح اجلمل(، حتقيق: علي حيدر، مكت

 .1396/1972اللغة العربية، دمشق، 
ن مالك  بدهللاحممد مجال الدين بن عبدهللا بن عب ابو عبد هللا-

 الصةاخل، الفية ابن مالك يف النحو و الصرف )االندلسىي
    .يف النحو(، مكتبة دار املنهاج، رايض

ي زهر األ خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاويّ -
ون ضمالوقاد، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مب

نحو، دار الكتب العلمية، بريوت، التوضيح يف ال
1421/2001. 

ىن(، مشو اال االمشوىن، منهج السالك اىل الفية ابن مالك )شرح-
يب، لعربب احتقيق: حممد حميد الدين عبد احلميد، دار الكتا

 .بريوت
سن حمهدان و اخبارحم، حتقيق:  اعشى اعشى مهدان، دوان-

  .1403/1973عيسى ابو ايسني، دار العلوم، رايض، 
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 ة يفحممد بن حممد حسن ُشرَّاب، شرح الشواهد الشعري -
 -ت ريو أمات الكتب النحوية، الناشر: مؤسسة الرسالة، ب

 .2007 /1427لبنان الطبعة: األوىل، 
يق بتحق بن عقيل اهلمداين، شرح إبن عقيل )مع منحة اجلليلا-

ة ؤسسشرح إبن عقيل حملمد حمي الدين عبد احلميد( ، م
 .1434/2013ريين، بريوت، الرسالة الناش

ع، لسباأيب عبدالل احلسني بن أمحد ألزوزين شرح معلقات -
 . 1413/1996التحقيق: جلنة، الدار العاملية، 
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