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افتتاحيــــــــــــة

افتتاحـيـة
والســام عىل ســيدنا حممد وعىل آله
احلمــد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــد:

فيرس « دائرة الشــؤون اإلســامية والعمل اخلريي بديب  -إدارة ابلحوث »

إصدارها اجلديد « توضيح قطر الندى » جلمهور القراء من الســادة
أن تقــدِّ م
َ
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

القراء والدارسني كتاب ًا معتمد ًا من
وهـــو كتاب
مهم ِّ
تعليمي ٌّ
يقرب إىل َّ
ٌّ

كتب النحو املشهورة ،وهو «شــرح قطر الندى وبل الصدى» لإلمام النحوي

الحجة ابن هشام األنصاري (ت 761 :هـ) ،هذا الكتاب الذي اعتمده العلماء
في المناهج الدراسية في المشرق والمغرب ،وخدموه خدمات جلى ،أربت

على ( )130كتاب ًا ،مما يعكس أهميته وقبوله لديهم.

وتوضيح قطر الندى خدمة من نوع جديد ،تناسب هذا العصر ،من عالم

درس علوم اللغة العربية أكثر من نصف قرن ،وجاء كتابه جســر ًا بين
خبيــر َّ
الكتب القديمة والحديثة.

لذلك نرجــو أن يعم االنتفاع به ،وأن يكون وســيلة إلتقان قواعد اللغة

العربية وضبطها بأيسر السبل.

ويأتي إصدار هذا الكتاب انســجام ًا من الدائرة مع قرار مجلس الوزراء
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رقم ( )2/21بتاريخ 2008/3/9م القاضي بإلزام جميع الوزارات والهيئات

والمؤسســات االتحادية في جميع إمارات الدولة باعتمــاد اللغة العربية لغ ًة
رسمية في جميع أعمالها ومكاتباتها ومخاطباتها .

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسالم والعروبة بكل

متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يشــيد
جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه ُ
وطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،

وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي اخلاتم
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ِّ
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

إدارة البحوث
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مقدمة الطبعة الثانية
َ
أهــل العلم يف طريق اكتســابه ،وز ّينهم بالوقار
( احلمــد هلل الذي أجاز

نفيس العمر نحو اســتنباط معاين كتابه ،فاســتغرقوا النهار
واحللــم فرصفوا َ
الر ْجل واخليل ،لكشف القناع عن آيات الكتاب ،ورفع
والليل ،واســتنهضوا ّ

ُ
رشيف بياهنم كشــاف ًا ملعضالت حقائق
احلجاب عن رموز اخلطاب ،فأضحى

ُ
ولطيف تبياهنم مفتاح ًا ملقفالت كنوز التأويل ،فاســتنبطوا وأفادوا،
التنزيل،
وصنفوا وأجادوا ،فحصل بإشــارات تقريراهتم شفاء أسقام اجلهل الوخيم،
السليم ،واســتقر بتقريرهم متهيد القواعد
وبلطائف تعبرياهتم إرشــاد العقل ّ

يف األصول الدينية ،وتســديد املباحث املرشقية واملغربيــةُ ،
رساج
فك ٌّل منهم
ٌ
وهاجُ ،يستضاء به يف ظلمة ليلِ اجلهل الدّ اج ،حتى صارت سلسلتهم العلية،
وسدهتم السنية ،سند ًا قوي ًا ،ورصاط ًا سوي ًا ،موص ً
ال إىل ما هو املطلوب األعىل،
واملقصود األسنى ،فمن استمســك هبا فقد استمسك بعروة وثقى ،ومن َب ُعدَ

عنها فقد هوى وغوى ،وأدركه الردى.

الســام ،وأكمل له دين اإلســام،
والس ُ
ّ
ــام عىل َم ْن ّ
كمله ّ
والصــا ُة ّ

ٍ
ومؤ ِّمل((( ،وعىل آله الطاهرين
الم َك ِّملِ  ،لِ ُك ِّل
طالب له ُ
حممد الكاملِ ُ
ســ ِّيدنا ّ
الم َك َّملين ،املستعدين ألخذ العلوم واألرسار،
ا ُمل ّ
طهرين ،وأصحابه الكاملني ُ
واملستوفزين لتلقي املعارف واألنوار)(((.

النبي ﷺ .
((( ك ُُّل َم ْن طلب الكامل وأ َّمله َب َل َغ ُه باتباع سنة ّ
((( هذه ديباجة إجازة العالمة السيد داود بن سلامن التكريتي لشيخنا املؤ ِّلف.
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وبعـــــد :فيرسين أن أقدِّ م هلــذه الطبعة الثانية من هــذا الكتاب املبارك

« توضيح قطر الندى » لشــيخنا العالمة اجلليــل الصالح النبيل زاهد العراق
األســتاذ الشــيخ عبد الكريم بن محادي الدبان التكريتي البغدادي رمحه اهلل
وريض عنه وجزاه خري ًا ورفع مقامه عنده.

وصفت هذا الكتاب بالمبارك لما رأيــت من اإلقبال عليه وطلبه،
وقد
ُ

ودراسته وتدريسه في أماكن شتى ،ونفاد نسخه في مدة يسيرة.

فقد ُق ِّرر تدريســه في المدارس الدينية في جنوب إيران وغيرها ،و ُقرئ

ٍ
ورجع إليه في تدريس أصله.
في
حلقات علميةُ ،

ولقيت في الرباط األســتاذ الدكتور عبد الهادي هنركامب فأخبرني أنّه
ُ

صــور منه ( )50نســخة ،ووزعها على الطلبة في تدريســه الكتاب لهم في
َّ
جامعة جورجيا بأمريكا.

ُّ
وكل هذا ُيبين عن إخالص الشيخ المؤلف ،وصفاء نيته وحسن طويته،

عزوجل له في تأليفه وصناعته وصياغته.
و ُيظهر توفيق الله ّ

زلت أذكر ّ
أن شــخص ًا قال لشيخنا :لقد انتفع ال ّناس بكتبك وأقبلوا
وما ُ

عليها وتداولوها ((( ،فقال الشيخ كلمة دالة مع ِّبرة :وهل أنتفع بها أنا ؟ يريد:

هل ينتفع بأجرهــا وثوابها ،فرحمه الله ما كان أكثر تيقظه وأبلغ نظره في نيته

وعمله ،وما أشد إقباله على ر ِّبه !

((( تداولوها تصوير ًا ،إذ مل يطبع منها يشء يف حياته.
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وهو يذكرنا بما جاء عن العلماء المخلصين ،ومنهم اإلمام شرف الدين

المناوي ،قال الشريف السمهودي:

«كان شــيخنا شيخ اإلسالم فقيه العصر الشــرف المناوي إذا خرج إلى

دهليزه ذاهب ًا للدرس يقف حتى يخلص النية ويســتحضرها خوف ًا من الرياء،

ثم يخرج ،وكان كثير ًا ما ينشد :

الدمع جيري صباب ًة
لئن كان هــذا
ُ

دمــع مض ّي ُع
عىل غري ليــى َف ْه َو
ٌ

ثم يبكي بكاء ًا شديد ًا »(((.
أكتب هذه الكلمات في السنة العشرين من رحيله ،وما أزال أذكر جهده
ُ

الكبير في خدمة العلم ،وتدريس الطلبة الراغبين في الدراسة ،ونصحه لهم،

وشــفقته عليهم ،وتحققه بآداب الشــيخ التي ذكرها العلماء ومنهم ابن خير
اإلشــبيلي ،إذ يقول « :ومنها :تحريض الطالــب ،وترغيبه في العلم ،وإالنة
الجانــب له ،وترك البخل عليه بالفوائد ،وأن يكــون على اإلفادة أرغب من

الطالب في االستفادة »((( ،ومعرفته  -رحمه اهلل  -بما « أوجبه اهلل تعالى من
حقوق طلبة العلم على الكافة ،وألزمهم إ ّياه من التحنن عليهم والرأفة » (((.

((( فيض القدير رشح اجلامع الصغري (.)226/2

((( فهرسة ما رواه ابن خري عن شيوخه ،ص . 20
((( املصدر السابق ،ص . 7
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وكان قــد أذن لي بطباعــة هذا الكتاب في حياتــه ،وكتب لي بخطه أنه

ال يريد ربح ًا من طبع الكتاب ،ونشره ،على أن يخصم ذلك من سعر الكتاب،
تيسير ًا على طلبة العلم الذين أكثرهم فقراء.

وقدَّ ر اهلل تعاىل أن تقوم « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب »

بطبعه وتوزيعه جمان ًا ،واحلمــد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصىل اهلل عىل

س ِّيدنا حممد وعىل آله وصحبه وس ّلم.

عبد احلكيم األنيس
ديب :يوم االثنني  1433/6/16هـ
املوافق 2012/5/7 :م
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مقدمة املعتين
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل صلواته وأتم تســليامته عىل سيدنا حممد

رسول اهلل ،أفصح َم ْن نطق بالضاد من املتكلمني ،وعىل آله وأصحابه والتابعني،

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أمــا بعد :فهــذا كتاب « توضيــح قطر الندى » للعالمة األســتاذ الشــيخ

أودع فيه  -رمحه اهلل -
تعليمي
كتاب
مهــم َ
عبــد الكريم الدبان التكريتــي ،وهو ٌ
ٌ
ٌّ

خربتــه الطويلــة العميقة يف تدريــس اللغة العربيــة ،وقصد منــه تقريب أصله

« رشح قطر الندى وبل الصدى » لإلمام ابن هشام األنصاري ،ومزج املتن بالرشح،
وأعــاد الصياغة بالطريقة التي توخاها نافعــة ،ورشح عمله ودوافعه ومنهجه يف

مقدمته كام سرتى قريب ًا ،وهو يعد جرس ًا بني كتب النحو القديمة واحلديثة.

وقطر الندى كتاب أو مقدمة  -كام دعاها املؤلف  -نافعةُ ،ر ِز َقت اإلقبال

عليها ،وحصل االنتفاع هبا ،يف زمن مؤلفها ،يدل عىل هذا قوله يف أول رشحه

هلــا« :وبعد :فهــذه نكت حررهتا عىل مقدمتي املســاة بـ « قطــر الندى وبل
الصدى» رافعة حلجاهبا ،كاشفة لنقاهبا ،مكملة لشواهدها ،متممة لفوائدها،
كافية ملن اقترص عليها ،وافية ببغية َم ْن جنح ِم ْن طالب علم العربية إليها .واهلل

املسؤول أن ينفع هبا كام نفع بأصلها »(((.

وقد اشــتهرت هذه املقدمة والنكت عليها « رشحها » ،وسارا يف البالد،
((( رشح قطر الندى ص . 10
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وبلغت رشوحها ( )37رشح ًا ،منها رشح املصنِّف ،وكُتب عىل رشح املصنف

وعىل هذه الكتب ( )35كتاب ًا ،وكُتب عــى رشح الفاكهي عليها ( )22كتاب ًا،

وشح نظم منها كذلك ،وهناك َم ْن نظم املتن والرشح،
ونُظمــت ( )11نظ ًامُ ،
وجع بينها وبني كتاب ابن هشــام
و ُأ ِّلف عىل شــواهد رشحهــا ( )24كتاب ًاُ ،

اآلخر «شــذور الذهب» ،وترمجت إىل اللغة الفرنسية ،وبذلك تكون الكتب

املؤلفة عنها وحوهلا وبسببها ( )133كتاب ًا ،والرقم قابل للزيادة ،وهذه الكتب

اشرتك يف تأليفها علامء من املرشق واملغرب.

ويف العرص األخري برزت حاج ٌة إىل خدمة أخرى هي تقريب هذا الكتاب

«رشح القطــر» إىل املتعلمني ،فرأينا « النحو احلديــث أو خالصة القطر»

(((

وظهرت
ألمحد كامل اخلرضي ،وأ ّلف شــيخنا العالمة الدبــان هذا الكتاب،
ْ

كتب أخرى ســراها قريب ًا ،واتفقت كلمة مؤ ِّلفي هــذه الكتب عىل رضورة

هتذيب الكتاب من وجوه متعددة ،وكان لكل منهم نظرته وأســلوبه ومنهجه
إبرازه إىل بحث خاص.
مما حيتاج ُ

واملؤ ِّلف الدبان كان عالمة لغوي ًا نحوي ًا رصفي ًا أديب ًا شــاعر ًا ،إىل جانب

يقرب القواعد واملسائل إىل
إمامته يف العلوم الرشعية ،وكان يف كتبه وتدريسه ِّ

القارئ والطالب تقريب ًا رائع ًا بام حباه اهلل من ملكة ومتكُّن ،ومن كتبه «توضيح
التلخيص يف البالغة العربية» ،و «رسالة يف الرصف» و«حوايش البهجة املرضية

للسيوطي» ،وقد قام بدراسة وتدريس هذا الكتاب عىل الطريقة القديمة ،وقام
بتدريس اللغة العربية عىل الطريقة احلديثة يف املدارس املتوســطة واإلعدادية

((( طبع بمرص سنة  1356هـ .

مقدمة املعتين
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مدة تزيد عــى ثلث قرن ،وكان يصنع لطالبه جداول ورســومات ترسع إىل
أذهاهنم فهم ما يقرؤون ويدرسون.
ولتعميم النفع هبذا الكتــاب رأيت القيام بخدمته والعناية به ونرشه إذ مل
ينرش من قبل.
وكان عميل فيه يتلخص باآليت:
فت باملؤلف تعريف ًا خمترص ًا ،وكذلك بمؤلف األصل ابن هشام.
عر ُ
ّ -1
مت للكتاب بـ :اجلهود العلمية املبذولة يف خدمة « قطر الندى ».
 -2قدّ ُ
 -3ثــم بـ :صفحة من دراســة الكتاب عىل َم ِّر الســنني ،ألظهر أمهيته،

وكيف كان لبنة علمية مهمة يف التكوين العلمي للعلامء والدارسني.
أضفت بعض املعلومات الالزمة وجعلتها بني معكوفني.
-4
ُ

قت بعض التعليقات وميزهتا بحرف « ع » يف آخرها .و بـ « قلت »
 -5ع ّل ُ

يف أوهلا ،إن كانت تعليق ًا عىل تعليق املؤلف.

وجعلــت هذا يف متن
عــزوت اآليــات إىل مواضعها من الســور،
-6
ُ
ُ

ذكرت أرقام األحاديث.
الكتاب ،كام
ُ

ربطت الشــواهد بأحد كتب خترجيها وإعراهبا ،وهو « معامل االهتدا »
-7
ُ
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ومل يذكر املؤ ّلف ســوى ( )15بيت ًا ،أربعة منها ليست من رشح القطر ،وهي:
ثالثة من رشح ابن عقيل عىل األلفية ،وبيت من أوضح املسالك.

وأصل هذا الكتاب «رشح القطر » كنت قد قرأته عىل شيخنا املؤلف سنة

 1404هـ يف بغداد ،وهو قد قرأه عىل شــيخه العالمة الســيد داود بن سلامن
التكريتي أوائل ســنة  1348هـ يف تكريت ،ويل فيه أسانيد متعددة إىل مؤلفه

أذكر منها سندين:

السند األول :من طريق شيخنا:
محادي الدَّ َبان التكريتي البغدادي ( 1328هـ-
 )1الشيخ عبد الكريم بن ّ

 1413هـ) ،عن:

 )2الشيخ السيد داود بن سلامن التكريتي ( 1273هـ  1360 -هـ) ،عن:
الشــواف البغدادي ( 1234هـ-
الســام بن ســعيد
ّ
 )3العالمة عبد ّ

 1318هـ) ،عن:

 )4العالمة املفرس أيب الثناء حممود شــهاب الديــن بن عبد اهلل اآللويس

البغدادي ( 1217هـ  1270 -هـ) ،عن:

 )5حمدث العراق العالمة املســند أيب املعايل عيل بن حممد سعيد العبايس

البغدادي املعروف بالسويدي ( 1170هـ  1237 -هـ) ،عن:

مقدمة املعتين
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 )6أبيه حممد سعيد بن عبد اهلل السويدي ،عن:
 )7العالمة الفقيه املفتي املصنف الشيخ عبد الغني بن إسامعيل النابليس

الدمشقي احلنفي ( 1050هـ  1143 -هـ) ،عن:

 )8مســند الدنيا نجم الدين حممد بن بدر الديــن حممد الغزي العامري

الدمشقي الشافعي ( 977هـ  1061 -هـ) ،عن:

 )9أبيه مسند الشام ( 904هـ  984 -هـ) ،عن:
 )10اإلمام العالمة احلافظ املفرس جالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن بن

أيب بكر السيوطي املرصي الشافعي ( 849هـ  911 -هـ) ،عن:

 )11اإلمام العالمة القايض علم الدين أيب البقاء صالح بن الرساج عمر

الكناين ال ُبلقيني القاهري الشافعي ( 791هـ  868 -هـ) ،عن:

 )12اإلمــام العالمة أيب زيد عبد الرمحن بن عمر احلموي األصل ِ
القبايب

ثم املقديس احلنبيل ( 749هـ  838 -هـ) ،عن:

 )13مؤلف « قطر الندى » الشــيخ اإلمام العــامل العالمة النحوي حجة

العرب مجال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوســف بن هشام األنصاري احلنبيل
املرصي ( 708هـ  761 -هـ).

والســند الثاين :من طريق شيخنا العالمة ُم ْسند الدُّ نيا الشيخ حممد ياسني
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الفاداين املكي بإجازته يل يف مكة املكرمة ،عن الشــيخ حممد عيل املالكي ،عن

أخيه الشيخ حممد عابد املالكي ،عن السيد أمحد بن زيني دحالن ،عن عثامن بن
حسن الدمياطي ،عن حممد بن حممد األمري الكبري ،عن حممد بن سامل احلفني ،عن

أيب حامد حمـمد بن حممد البديري ،عن أيب األرسار حسن العجيمي املكي ،عن

شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي ،عن حممد بن عبد الرمحن العلقمي ،عن
احلافظ جالل الدين السيوطي ،عن علم الدين صالح بن عمر البلقيني ،عن أيب زيد

عبد الرمحن بن القبايب ،عن املؤلف ،به وبسائر تصانيفه(((.

رمحه اهلل ورحم علامء املسلمني أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
عبد احلكيم األنيس
ديب :يوم اخلميس  1428/12/18هـ

()2

املوافق 2007/12/27 :م

((( انظر :إحتاف املســتفيد بغرر األســانيد للفاداين ص  ، 72وزاد املســر يف الفهرست
الصغري للســيوطي ص  . 335وانظر ســند ًا ينتهي بابن حجر العســقالين عن ابن
املؤلف ،عن أبيه ،يف القول اجلميل للفاداين ص  ،56وسد األرب من علوم اإلسناد
واألدب لألمري الكبري ص  ،254وزاد املسري ص . 336

((( هذا يف املرشق ،ويف املغرب يوافق يوم اخلميس  1428/12/16هـ .
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التعريف بالمؤلف
املفس الفقـيه األصــويل املتـكلم النحــوي البالغي األديب
هـو العالمــة ّ

الشاعر العابـــد الزاهــد األســـتاذ الشيخ عبد الكريم بن حـــامدي الدَّ َبـان
 بتخفيــف البــاء (((  -التكريتــي ثم البغــدادي  ،من ذرية اإلمام الشــيخعبد القادر الكيالين (ت  561 :هـ) .

ولد يف مدينة تكريت ســنة (1328هـ 1910م) ،وتع ّلــم قراءة القرآن

عند « فرجيـــة بنت السـيد إبراهـيم » ،والتحق باملدرسة االبتدائية التي فتحها
اإلنكليز للسنة الدراسية 1918 - 1917م ،وبعد االبتدائية اشتغل بالتجارة

مــع والده .ثــم درس العلوم الرشعيــة والعربية والعقليــة يف تكريت ،ويف

سامراء ،عىل العلامء األجالء املشاهري  :الشيخ السيد داود بن سلامن التكريتي
(ت  1360 :هـ)  ،والعالمة الشــيخ عبد الوهاب البدري (ت  1371 :هـ)،

والعالمــة الشــيخ أمحد الــراوي الرفاعي (ت  1385 :هـــ)  .وحصل عىل
اإلجازة العامة من الشــيخ البدري ســنة (1353هـ)  ،ومن الشيخ التكريتي

سنة ( 1354هـ).

ومن شعره الذي يصور إقباله عىل العلم والتحصيل واملطالعة أيام الطلب
((( و « دبان » لقب جدِّ ه السادس ،واسمه السيد عبد اهلل احليايل ،لقبوه بـ « الدبان » ألنَّه
ٍ
لصنف جيد من أصناف
كان يمتلك خنجر ًا نفيســ ًا مصنوع ًا من الدبان ،وهو اســم
احلديد ،تصنع منه السيوف واخلناجر وغريها ،وما تزال هذه الكلمة معروفة يف شامل

وشامل رشقي العراق .
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قــوله :
ٍ
والنــاس ن َُّو ٌم
أحييت
ليـلـــة
وكم
ُ
ُ

أنــاد ُم فيهــا ما لنــا القــو ُم خ َّلفوا

الكتــاب بام حوى
فيســحرين هذا
ُ

ِ
ُ
املصنف
بالطيــف ذاك
ويغمــرين

ثم عمل مدرســ ًا يف مدارس ال َّت َف ُّيض األهلية من سنة (1358هـ 1938م)

ودرس يف بيته بعد تقاعده
حتى إحالته عىل التقاعد سنة (1393هـ 1973م)ّ ،

العلوم الرشعية والعربية للراغبني حسبة لوجه اهلل تعاىل حتى وفاته .

تويف  -رمحه اهلل  -يف بغداد يوم اجلمعــة ( 1413/11/16هـ) املوافق

( 1993/5/7م)  ،ودفن يف مقربة الشيخ عبد القادر .

قال عنه العالمة الشيخ عبد الكريم املدرس رئيس رابطة العلامء يف العراق

(ت1426 :هـ) « :أشــهد باهلل ما ترك بعده مثلــه يف بابه » ،وقال « :ال يوجد

يف العراق نظــره » ،وأهدى إليه مرة كتابه « نور اإلســام » فكتب له عليه:

« إىل نور قلبي الشــيخ عبد الكريم الدبان أهدي نور اإلســام » .وكان أحد
كبار علامء العرص املحققني يصفه بأوصاف رفيعة منها قوله « :العالمة اجلليل،
واملحقق األصويل النبيل ،والداعي إىل اهلل بحاله ومقاله وصالح أعامله  ،العابد
الزاهد» ،ومنها قوله « :العالمة األريب األديب ،احلاين احلبيب ».

التعريف باملؤلف
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وقد خترج عليه كثريون .
وترك سبعة عرش مؤلف ًا يف التفسري  ،واحلديث  ،والفقه  ،وأصول الفقه ،

والنحو  ،والرصف  ،والبالغة  ،واألدب  ،والعروض  ،والتصوف  ،واملنطق،
وعدد ًا من املقاالت والقصائد .

وهذه هي مؤلفاته  -مرتبة عىل تاريخ تأليفها : -
 -1حاشية عىل رشح العضدية للدواين يف علم الكالم .
 -2رسالة يف تعريف التصوف واشتقاق الصوفية (((.
 -3املجموعة النفيسة  ،وتضم ألف مـادة علمية وأدبية وتارخيية.
 -4توضيح التلخيص يف البالغة العربية .
 -5جمموعة فتاوى  .نرشت يف جملة الرتبية اإلسالمية .
 -6حاشية عىل رشح خمترص املنتهى  ،يف أصول الفقه .
 -7العروض والقوايف  ،يف أوزان الشعر العريب .
 -8الرشح اجلديد جلمع اجلوامع  ،يف أصول الفقه أيض ًا .
الس َّلم ورشحه يف املنطق .
 -9حول متن ُّ
 -10رسالة يف الرصف .
 -11رسالة يف الفرائض واملواريث .
((( اعتنيت بنرشها يف « مجلة البحوث والدراسات الصوفية » في القاهرة ،العدد الثاني،
جمادى اآلخرة  1427هـ  -يونيه  2006م ،ص . 369 - 326
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 -12ملخص « نصب الراية » يف احلديث النبوي .
 -13رسالة يف األوراق النقدية .
 -14رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة (((.
 -15توضيح « قطر الندى » يف النحو  .وهو هذا .
 -16رسالة يف القات والقهوة والدخان .
 -17حوايش « البهجة املرضية » للسيوطي ،يف النحو أيض ًا .
احلمد رئيس جامعة تكريت الســابق
ولألســتاذ الدكتور غانم َقدُّ وري َ

وأســتاذ اللغة العربية وعلوم القرآن فيها بحث بعنــوان « :الفكر املنهجي يف

مؤلفات األســتاذ الشيخ عبد الكريم الدبان » قدمه إىل « الندوة العلمية » التي
أقامتها جامعة تكريت عن الشــيخ  -رمحــه اهلل  -يف اليومني ( )3-2من ذي

القعدة سنة ( 1422هـ) (((.

((( صدرت طبعتها األوىل عن دار البحوث سنة  1424هـ  2003 -م .

((( نرش هذا البحث يف جملة األمحدية ،العدد الســابع عرش ،الصادر يف مجادى األوىل سنة
1425هـ  -يونيو 2004م  ،ص . 216 - 187

وانظر :أستاذنا اإلمام الدبان والوقت (مقال) يف نرشة « صدى الدار » ،العدد ()20
ص  ،9-8ومقــاالً عنه فــي زاوية « رجال صدقوا » في مجلــة الروضة البغدادية،

بقلم ابنه الشــيخ جمال الدبــان مفتي الديــار العراقية الســابق (ت 1428 :هـ)
ص .42- 40
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ترجـمة اإلمام ابن هشام ()761 – 708

(((

« عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام
مجال الدين ،أبو حممد ،النحوي الفاضل املشهور.
ولد يف ذي القعدة سنة .708
ولزم الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف ابن املرحل ،وتال عىل ابن الرساج،

وسمع من أيب حيان ديوان زهري بن أيب سلمى ومل يالزمه وال قرأ عليه ،وحرض

دروس الشيخ تاج الدين التربيزي ،وقرأ عىل الشيخ تاج الدين الفاكهاين مجيع

رشح اإلشارة له إال الورقة األخرية.

وتفقه للشــافعي ،ثم حتنبل فحفظ خمترص اخلرقي يف دون أربعة أشــهر،

وذلك قبل موته بخمس سنني.

وأتقن العربية ففاق األقران بل الشيوخ.
وحدَّ ث عن ابن مجاعة بالشاطبية.
وخترج به مجاعة من أهل مرص وغريهم.
((( مــن الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ( . )417-415/2ولإلمام املؤرخ حممد بن
عبــد الرمحن الســخاوي (ت 902 :هـ) « االهتمام بترجمــة النحوي الجمال ابن

هشام» ساقه في قائمة مؤلفاته في الضوء الالمع  ،17/8وإرشاد الغاوي ل /79ب
وزاد فيه :ويسمى أيض ًا « :إنعاش من للعلم معتني بترجمة ابن هشام صاحب المغني

» ،وأشار إليه في اإلعالن بالتوبيخ ص  .244انظر :الحافظ السخاوي وجهوده في
الحديث وعلومه (.)296-295/1
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وله:
 - 1تعليق عىل ألفية ابن مالك.
 - 2ومغني اللبيب عن كتب األعاريب .اشــتهر يف حياته وأقبل الناس

عليه[ .ط]

وكان كثري املخالفة أليب حيان شديد االنحراف عنه رمحه اهلل .
وتصدّ ر الشــيخ مجال الدين لنفــع الطالبني ،وانفــرد بالفوائد الغريبة،

واملباحث الدقيقة ،واالســتدراكات العجيبة ،والتحقيــق البالغ ،واالطالع
املفــرط ،واالقتدار عىل الترصف يف الكالم ،وامللكــة التي كان يتمكن هبا من

التعبري عن مقصوده بام يريد ُم ْســهب ًا وموجز ًا ،مع التواضع ،والرب ،والشفقة،
ودماثة اخللق ،ورقة القلب.

قال لنــا اب ُن خلدون :ما زلنا ونحن باملغرب نســمع أنه ظهر بمرص عامل

بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه.
ومن تصانيفه غري «املغني»:

 - 3عمدة الطالب يف حتقيق ترصيف ابن احلاجب ،جملدان.
 - 4رفع اخلصاصة عن قراء اخلالصة ،أربع جملدات.
 - 5التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل ،عدة جملدات.
 - 6رشح الشواهد الكربى .
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 - 7والصغرى.
 - 8قواعد اإلعراب[ .ط]
 - 9شذور الذهب .
 - 10ورشحه [ .ط]
 - 11اجلامع الصغري[ .ط]

(((

 - 12قطر الندى وبل الصدى
 - 13ورشحه [ .ط]
 - 14الكواكب الدرية يف رشح اللمحة البدرية أليب حيان [ .ط]
 - 15رشح بانت سعاد [ .ط]
 - 16رشح الربدة.
 - 17إقامة الدليل عىل صحة التمثيل((( [ وفساد التأويل ][ .ط]

(((

 - 18التذكرة يف مخسة عرش جملد ًا.
((( هذا الكتاب يف النحو ،وقد طبع بتحقيق الســيد أمحد حممود اهلرميل ،وقال يف وصفه
ص ح « :الكتاب قريب الشــبه بالشــذور ،ويعتبر ملخص ًا لما جاء في « األوضح »

و« المغني » ،ويكاد يتفق مع « القطر » في الموضوعات والمنهج ».

((( يف األصل :النحيل ،وقال املحقق :ويف نسخة :التحليل  .قلت :وكالمها خطأ .

((( هو رسالة يف الرصف ،حققها األستاذ هاشم طه شالش ،ونرشها يف جملة كلية اآلداب
بجامعة بغداد ،العدد ( ،)16وجاءت يف ( )32صفحة ،وما بني املعكوفتني منه.
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 - 19رشح التسهيل ،مسودة (((.
((( ومن كتبه أيض ًا  -بدون استقصاء :-
 أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك .ط املباحث املرضية املتعلقة بـ (من) الرشطية  .ط نكتة اإلعراب .ط اعرتاض الرشط عىل الرشط .ط ألغاز ابن هشام .ط -ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد .ط

 رسالة يف توجيه النصب يف إعراب « فض ًال ولغ ًة وخالف ًا وأيض ًا وهلم جر ًا » .ط
 فوح الشذا بمسألة كذا .ط مسألة احلكمة يف تذكري «قريب» يف قوله تعاىل( :إن رمحة اهلل قريب من املحسنني) ط موقد األذهان وموقظ الوسنان .ط نزهة الطرف يف علم الرصف .ط* وانظر الستقصاء كتبه ورســائله وبيان الثابت منها واملنحول ،واملطبوع ،املراجع
اآلتية:

 -1مقدمة الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد لـ :أوضح املسالك (.)10-8/1
 -2مقدمة الدكتور حاتم صالح الضامن لـ :املسائل السفرية يف النحو .
 -3ابن هشام األنصاري :آثاره ومذهبه النحوي للدكتور عيل فودة نيل.
 -4مقدمة الدكتور عبد الفتاح احلموز لـ :مسألة احلكمة  ...ص . 18-9
 -5مقدمــة الدكتــور أمحد عبد املجيد هريــدي لـ :نزهة الطــرف يف علم الرصف

ص . 44-27
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ترمجة اإلمام ابن هشام

ورثـاه ابن نباتة بقـوله:
ســقى ابن هشام يف الثرى نوء ٍ
رمحة
َ
ُ

َ
ذيــل غــا ِم
جيــر عــى مثــواه

سأروي له من ســرة املدح ُم ْسنِد ًا

فام زلت أروي ســرة ابن هشــا ِم

ورثــاه ابن الصاحب بدر الدين:
َ
مجــال الديــن باخللــد إنني
هتــ َّن

ُ
ونــكال
لفقــدك عيــي ترحــ ٌة

ٍ
لــدروس غبت عنهــا طالو ٌة
فــا

ٍ
لست فـــيه « ُ
مجال »
وال
لزمـــان َ

ومن شعر الشيخ مجال الدين ابن هشام:
يظفــر بنيله
و َمــ ْن يصطــر للعلم
ْ

ِ
البذل
و َم ْن خيطب احلسنا َء يصرب عىل

 -6قــراءة يف عنوانات آثار ابن هشــام األنصاري «بحث» للدكتور محمد ســامي

منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية ببغداد ،السنة ( ،)14العدد ( 1428 ،)19هـ-
2007م ص . 216-190

 -7المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع (.)302-292/5
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النفس يف طلب العال
و َم ْن مل يــذل
َ

يســر ًا ْ
يعش دهر ًا طويــ ً
ا أخا ُذ ِّل

ومات يف ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة .((( » 761

((( ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النرص بالقاهرة .وانظر الكالم عىل مكان قربه يف:
 « -1حتفة األحباب » للسخاوي احلنفي ص ( 44احلاشية).

 -2وكتاب «مســاجد مــر وأولياؤها الصاحلــون» للدكتورة ســعاد ماهر حممد

(.)297-296/3

وقــد زرت قربه يوم اخلميس  30من حمرم ســنة  1426هـ املوافق  10من آذار عام

2005م ،ورأيت هناك هذه الكلامت ،أنقلها عىل غرابتها:

« هذا مقام العامل العالمة واإلمام العظيم والصويف اجلليل ،مؤســس علوم النحو يف
اللغة العربية ،وعلم أعالم الطريقة الكناســية األمحدية ،احلســيب النسيب الرشيف

العارف باهلل ســيدي أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن هشام الكنايس األمحدي املتوىف

عام  761هـ ريض اهلل عنه » .

اجلهود العلمية املبذولة يف خدمة (قطر الندى)
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اجلهـود العلمـية املبذولة
يف خدمـة « قطر الندى »
ُب ِذ َل ْت يف خدمة هذا الكتاب جهود علمية كبرية متنوعة ،من رشح وحاشية

وتقرير ونظم وختريج للشواهد وإعراب هلا ،يف بلدان خمتلفة ،بحيث أصبحت

هذه اجلهود ُتك َِّو ُن مكتبة واسعة.

وال شــك أن هذه الكتب متفاوتة مــن حيث القيمــة واألمهية واجلدة

والتحقيق ،وهلا أسباب دعت إىل كثرهتا ،وليس هذا من جمال بحثنا اآلن.

تتبعت هذه اجلهود منذ أمد ،ثم رأيت األســتاذ عبد اهلل احلبيش قد
وقــد
ُ

تتبعها تتبع ًا جيد ًا ،فقد أحىص الرشوح واحلوايش والنظم والشــواهد ،ورتب
هذا عىل الرشوح ،فإن كان عىل الرشح حاشية ذكرها ،ثم ذكر املنظومات ،ثم
الشواهد ،ومشــى عىل البدء بذكر املؤلف ،ثم ِ
وبي
ذكر الكتاب يف ذلك كلهَّ ،

املطبوع من املخطوط ،فإن مل يعرف عنه شــيئ ًا سكت ،وللكتاب طبعتان ،ويف
الثانية تصحيح وزيادات عىل األوىل (((.

ورأيــت الدكتور عيل فودة نيل حني تكلم عىل رشح القطر يف كتابه « ابن

هشام األنصاري :آثاره ومذهبه النحوي »  -وهو أسبق من كتاب الحبشي -

قد تك ّلم عليه تحت العناوين اآلتية:

((( جامع الرشوح واحلوايش ( )1387-1379/2ط ،1و ( )1618-1608/2ط،2
رصحت .
أردت األوىل
والعزو إىل الطبعة الثانية ،فإن
ُ
ُ
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 موضوع الكتاب وتبويبه . أهم خصائصه . مصادره . خمطوطاته . نرشه . ترمجته . حواشيه  ،وذكر ( )11حاشية . شواهده ،وذكر ( )10كتب . -رشوح أخرى لغري ابن هشام ،وذكر ( )10رشوح منها رشح الفاكهي،

ٍ
حواش عليه .
وذكر ()8

 خمتارات ورشوح للديباجة واخلامتة .وذكر ( )4كتب . نظم قطر الندى  .وذكر ( )4منظومات .وقد يذكر كتب ًا لمجهولين((( .
نظرت يف قائمة األســتاذ احلبيش يف الطبعتــن املذكورتني ،وقمت
وقد
ُ

باآليت:

 أعدت ترتيبها بالبدء بذكر الكتاب. رقمت كل ذلك ضمن كل فقرة.((( انظر :ابن هشام األنصاري :آثاره ومذهبه النحوي ص . 116 - 95

29

اجلهود العلمية املبذولة يف خدمة (قطر الندى)

لت يف مواضع ذكر بعض الكتب.
 عدّ ُاخترصت الكالم عىل املطبوع واملخطوط بذكر رمزين( :ط) و (خ).
ُ
نت ذلك يف احلوايش.
استدركت
وزدت عليه معلومات أخرى ،وب ّي ُ
ُ
ُ

ميزت ما اشــرك الدكتور عيل فودة نيل واحلبــي يف ذكره بنجمة يف
ُ

أوله ،وثمة اختالفات بينهام فيها حاجة إىل حترير .

قت تعليقات رأيتها رضورية ،ومل أستقص .
 ع ّل ُوهذه هي القائمة مرتبة معدلة مزيدة:

أ  -الرشوح
( )1رشح قطر الندى للمصنِّف (ت 761 :هـ):
وعىل رشح املصنِّف هذا احلوايش واألعامل اآلتية:
 -1حاشــية احلطايب((( (احتمل احلبيش أن يكون احلطاب املتوىف ســنة
 954هـ) .خ

 )*( -2حاشــية عىل رشح القطر البن هشام ،لعبد امللك بن مجال الدين
العصامي (ت 1037 :هـ) .خ

(((

((( تصحــف يف جامع الرشوح واحلــوايش ( )1609/2طباعة إىل اخلطايب .ومصدره:
اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية ( )276/3وهو فيه :احلطايب .

((( خالصة األثر ( ،)169/2وحققت الطالبــة هيام فهمي إبراهيم «بلوغ املرام يف حل
قطر ابن هشــام» لعبد امللك العصامي ،يف رســالة علمية لنيل شــهادة املاجستري =
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وعىل هذه احلاشية:
 تقرير لعبد الرمحن بن عبد اهلل الســويدي البغدادي (ت 1200 :هـ)،وعنوانه :القطر اهلامي عىل رشح القطر للعصامي .خ
 )*( -3حاشــية عــى رشح القطــر ليوســف القيــي املالكي (ت:
 1061هـ) (((.
 -4حاشية عىل رشح القطر لداود بن سليامن الرمحاين (ت 1078 :هـ).
 )*( -5حسن بيان الندى برشح قطر الندى البن هشام ،ألمحد بن أمحد
الدجلموين املالكي (ت بعد 1178 :هـ) .خ
 -6فرائــد التبيني (حاشــية عىل رشح قطر الندى البن هشــام) ،ملحمد
الدمنهوري اهللباوي (ت بعد 1182 :هـ) .خ
 )*( -7حاشية عىل رشح القطر ألمحد بن أمحد السجاعي (ت 1197 :هـ).
ط(((.
= يف جامعة بغداد ســنة  1990م ،بإرشاف األستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن.

فهل مها كتابان أم واحد ؟ ينظر .

((( من زياديت ،واالسم كذا ورد يف خالصة األثر ( :)510/4القييس ،ولعل الصواب:
الفييش ،وقد ُح ِّق َق ْت هذه احلاشــية من قبل الباحث سهيل أسعد أبو زهري يف رسالة
ماجســتري ســنة 2003م ،بإرشاف الدكتور حممود العامودي األســتاذ يف اجلامعة

اإلسالمية بغزة  .وسيأيت ذكر املؤلف يف الرشوح.
((( وقد ُح ِّق َق ْت كذلك من قبل الباحث أمحد حممد بحر يف رسالة دكتوراه سنة  2002م،
بإرشاف الدكتور حممود العامودي املذكور.

اجلهود العلمية املبذولة يف خدمة (قطر الندى)
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وعليها عدة تقارير:

أ .حاشية عىل حاشية السجاعي لسليامن الرششيمي الرشقاوي (ت بعد:
 1272هـ) .خ

ب .تقريــر عــى حاشــية الســجاعي ملحمــد بن حممــد األنبــايب (ت:
 1313هـ) ط

جـ .تقريرات عىل حاشية السجاعي ألمحد البايب احللبي (ت1316 :هـ) .ط

 )*( -8حاشــية عىل رشح القطر البن هشــام ،حلســن بن عبد الكبري
املعروف بالرشيف التونيس (ت 1234 :هـ) .ط

 )*( -9حاشية عىل رشح القطر لعبد الرحيم بن حممد السويدي البغدادي
(ت 1237 :هـ) ((( .ط

 -10حاشــية عــى رشح القطر ملحمــد بن عبــد الرمحن األهــدل (ت:
 1258هـ).

 -11حاشية عىل حاشية رشح القطر((( ملحمد بن عثامن املريغني احلسني
(ت 1268 :هـ) .خ

 )*( -12حاشــية عىل رشح القطر ،ملحمــود بن عبد اهلل األلويس (ت:
1270هـ) ط

(((

((( أعاد األســتاذ احلبيش ذكره ،وجعل وفاته ســنة  1377هـ اعتامد ًا عىل « تاريخ علامء
بغداد » للسامرائي! وأنا يف شك من هذا فليحرر .

((( كذا سمي الكتاب ولينظر .

((( وقد ذكرها يف تفســره روح املعاين عدة مرات فانظر ( ،)169/11و(،)117/13
و(.)120/16
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(*) وعليه تكملة البنه نعامن (ت 1317 :هـ) ،تسمى:
 الطارف والتالد يف إكامل حاشية الوالد .ط )*( -13نور بدا لتفهيم إيضاح قطر الندى ،لعبد اهلل بن حممد النرباوي
(ت 1275 :هـ) .خ

 -14حاشــية عىل رشح القطر ،إلبراهيم بن عيل بن حســن السقا (ت:
1298هـ).

 -15حاشــية عىل رشح قطر ابن هشــام ملحمد بن أمحــد األهدل (ت:
1298هـ).

 )*( -16جالء الصدى عىل رشح قطر الندى ،ملحمد بن أمحد بن عليش
(خامتة رشح قطر الندى) (ت 1299 :هـ) .خ

 -17حاشية عىل رشح قطر الندى ،ملحمد بن حممد الشنواين (ق  13هـ) خ
 )*( -18حاشية عىل قطر الندى ،ملحمد غوث بن حممد املدرايس (ت:
 1238هـ) ((( .ط

 -19حاشــية عىل رشح قطــر الندى ،ملحمد أيب الفرج بــن عبد القادر
اخلطيب (ت 1311 :هـ).

 -20حاشــية عىل رشح القطر ،إلســاعيل بن موســى احلامدي (ت:
 1316هـ).

((( تاريخ وفاته من ترمجته يف :اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم ( ،)503/7وقد
سمي كتابه هناك « :تعليقات عىل رشح قطر الندى ».

اجلهود العلمية املبذولة يف خدمة (قطر الندى)
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 -21الذبالة الوهاجة يف دياجي الديباجة (رشح عىل ديباجة رشح القطر
البن هشام) ،لنعامن بن حممود اآللويس (ت 1317 :هـ) .ط

 -22غايــة املرام عــى رشح القطر البن هشــام ،لبدر الدين احلســني
الدمشقي (ت 1354 :هـ) ((( .

 -23حاشية عىل رشح القطر ،ملحمد اجلواد بن موسى بن حسني حمفوظ
العاميل (ت 1358 :هـ).

 -24ســبيل اهلــدى بتحقيــق رشح قطر النــدى ،ملحمد حميــي الدين
عبد احلميد (ت 1393 :هـ) .ط

 -25تعليقات وإضافات وإيضاحات وتطبيقات عىل رشح قطر الندى،
لطه حممد الزيني وحممد عبد املنعم خفاجي((( .

 -26توضيح قطر الندى ،لعبد الكريم بن محادي الدبان (ت 1413 :هـ)،
فرغ منه سنة  1409هـ ،وهو كتابنا هذا (((.

 -27يف العبــور احلضــاري لكتــاب رشح قطر الندى وبــل الصدى
البن هشام األنصاري ،للدكتور حممد عيل أبو محدة (((.

((( من زياديت ،انظر :تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش (. )491/1

((( من زياديت ،وما كتبتــه هو من وصف الدكتور عيل فودة نيل هلذه الطبعة يف كتابه ابن
هشام األنصاري ص . 104-103

((( من زياديت ،وانظر الكالم عىل الكتاب يف املقدمة .

((( من زياديت ،وقد طبع سنة  1410هـ ،وجاء يف  264صفحة ،وقال املؤلف عن عمله
ص  « :6هذا العبــور احلضاري لكتاب رشح قطر الندى وبل الصدى [ومعه كتاب

ســبيل اهلدى بتحقيق قطر الندى للشــيخ حممد حميي الدين عبد احلميد ] أخذ من =
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 -28تقريب املدى باختصار رشح قطر الندى للشيخ الدكتور عبد القادر
السعدي األستاذ املشارك يف كلية اآلداب بجامعة الشارقة (((.

 -29أنواع التفسري اللغوي يف كتاب رشح قطر الندى وبل الصدى البن
هشام ،للدكتور ماهر جاسم حسن األومري( ،بحث) منشور (((.

 -30هتذيــب وإغناء رشح قطــر الندى وبل الصدى ملؤلفه ابن هشــام
األنصــاري ،أعده عدنان العظمة ،ودققه وأغنى شــواهده وقدم له

الدكتور حممد عيل سلطاين (((.

***
عودة إىل الرشوح:
( )*( )2رشح قطر الندى ،ملعمر بن حييى املالكي (ت 897 :هـ) .خ
( )3رشح قطر الندى ،ملحمد بن أيب الصفا إبراهيم األنصاري اخللييل املقديس
(ت 907 :هـ).

( )4رشح القطــر ،ملحمــد بن حممــد املعروف بابــن ســبط املارديني (ت:
 907هـ).

= الرشح لبــه ،واحتفظ بمعــاره ،وأحكامه واســتحكامه ،مع اســتيفاء ألنواعه

وأقسامه ،»...وانظر بقية كالمه للتعرف إىل منهجه يف كتابه هذا.
((( من زياديت .
((( مــن زياديت ،انظر :جملة « املورد » البغدادية ،املجلد ( ،)33العدد ( ،)1ســنة 1427
هـ 2006 -م ،ص . 118-105
((( من زياديت ،وقد تكلم الدكتور ســلطاين عىل املآخذ يف الكتاب التي دعت إىل هتذيبه
وإغنائه ،فانظر ص  ،9-5وانظر طريقة املؤلف يف عمله ص . 11
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( )*( )5جميــب الندا إىل رشح قطر الندى ،لعبد اهلل بــن أمحد الفاكهي (ت:
 972هـ) ط((( .

وعىل رشح الفاكهي هذا احلوايش اآلتيـة:
 -1حاشية عىل رشح قطر الندى ،ألمحد بن حممد بن قاسم العبادي (ت:
 992هـ)( ،كذا يف بروكلامن  ،)193/8وسيأيت ضمن الرشوح.

 -2حاشــية عىل رشح القطر ،ملنصور سبط نارص الدين الطبالوي (ت:
 1014هـ) .خ

(((

 )*( -3منهــاج اهلــدى إىل جميب الندا ،أليب بكر بن إســاعيل بن عمر
الشنواين (ت 1019 :هـ) ((( .خ

 -4هداية جميب الندا ،له أيض ًا .خ
 -5حاشية عىل الفاكهي ،ملحمد بن موسى العسييل (ت 1031 :هـ).
((( قال العيدرويس يف ترمجته يف النور السافر عن أخبار القرن العارش ص :250-249
« له مصنفات مفيدة منها  ...رشح عىل قطر ابن هشــام يف غاية احلسن ،وصنفه سنة
ســتة عرش وتســعامئة ،وكان عمره حينئذ ثامنية عرش ســنة  ...وحكي أنه حرض يف
اجلامع األزهر وقارئ يقرأ رشح القطر عىل بعض املشــايخ ،فأشــكل عليهم بعض
العبارات فيه فح ّلها املذكور ،وذكر أنه هو الشــارح فلم يصدقوه حتى أقام البينة عىل

ذلك ،وشهد له َم ْن كان هناك من أهل مكة بذلك ».

وحقق الكتاب حممد أمني عواد الكبييس ،وتقدَّ م به لنيل شــهادة الدكتوراه يف جامعة

بغداد ،بإرشاف الدكتور حاتم الضامن سنة 1997م .

((( ذكر يف جامع الرشوح واحلوايش بعد إبراهيم الفتال (ت 1098 :هـ) سهو ًا .
((( ذكر املحبي يف خالصة األثر ( )80/1أهنا مل تكمل .
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 -6رشح عــى رشح القطر للفاكهي ،لعيل بــن إبراهيم احللبي القاهري
صاحب السرية (ت 1044 :هـ) (((.

 -7حاشــية عىل رشح القطر للفاكهي ،لعيل املعروف بالنجار الدمشقي
(ت 1056 :هـ) مل تشتهر (((.

 )*( -8دليــل اهلدى يف رشح الفاكهي عــى قطر الندى ،ملحمد بن عيل
العاميل احلريري املعروف باحلرفويش (ت 1059 :هـ) خ (((.

 )*( -9إجابــة طالب اهلدى يف رشح جميب النــدا ،لعيل بن عبد القادر
النبتيتي (ت 1061 :هـ) .ط

 )*( -10حاشــية عىل رشح القطر للفاكهي ،لياســن بــن زين الدين
احلميص الشهري بالعليمي نزيل القاهرة (ت 1061 :هـ) .ط

 )*( -11حاشية عىل رشح القطر للفاكهي ،إلبراهيم بن منصور الفتال
الدمشقي (ت 1098 :هـ) .خ

 -12حاشــية عىل رشح قطــر الندى للفاكهــي ،ألمحد بن عبــد اللطيف
التونيس  .خ

((( من زياديت ،انظر :خالصة األثر (. )123/3
((( من زياديت ،انظر :خالصة األثر (.)201/3

((( ذكره األســتاذ احلبيش يف احلوايش عىل الفاكهي ،ولكن احلاج خليفة قال يف كشــف
الظنون ( « :)1352/2ذكر فيه أن الشــهاب أمحد (كذا)  ...الفاكهي رشحه وسامه
« جميب الندا » لكنه مل هيذبه .فهذبه وحرره ،وضم إليه ما يكمل به »  .وهذا يشعر أنه

رشح مستأنف .وذكر له املحبي يف خالصة األثر ( )80/1حاشية عىل رشح القطر،

من غري تعيني الشارح ،وقال إهنا مل تكمل.
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 -13حاشية عىل رشح قطر الندى للفاكهي ،لعبد اجلليل بن حممد البعيل
الدمشقي احلنبيل (ت 1119 :هـ).

 -14تعليقات عىل رشح الفاكهي عىل القطر ،ملحمد بن((( عبادة العدوي
(ت 1193 :هـ) .خ

 -15حاشــية عىل رشح الفاكهي عىل قطر الندى ،ملحمد بن حسن اهلدة
(ت 1197 :هـ).

 )*( -16حاشية عىل الفاكهي ،لعبد اهلل بن حممد الكردي البيتويش (ت:
 1211هـ) .خ

 -17الدرر احلليــة يف إيضاح غوامض العربية (حاشــية عىل الفاكهي)
لسليامن بن داود احليل (ت 1247 :هـ) .

 )*( -18حاشــية عىل جميــب الندا ،إلبراهيم بن عبــد القادر الرياحي
التونيس (ت 1266 :هـ) .خ

 -19هدية األريب إىل أصدق حبيب (حاشية عىل رشح القطر للفاكهي)
ملحمد الطاهر بن حممد بن عاشور التونيس (ت 1284 :هـ) .ط

 -20تلخيــص مواد الفاكهي ،ألمحد بن عبــد الكريم الرتمانيني احللبي
(ت 1293 :هـ)  .خ

 -21حاشية عىل رشح القطر للفاكهي ،لشهيد الدارعزاين (ت1298 :هـ).
((( ســقط هنا من جامــع الرشوح واحلــوايش ( ،)1613/2وجاء عــى الصواب يف
( 961/2و. )1255
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 -22التقريــرات عىل جميب النــدا عىل قطر النــدى ،ملحمد األمني بن
عبد اهلل األُ َرمي العلوي اهلرري (معارص) .خ

(((

عودة إىل الرشوح:
( )6مغيث الندا إىل رشح قطر الندى ،ملحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني (ت:
 977هـ) .خ

( )7عــن اهلدى رشح قطر الندى ،لعثامن بن مجال الدين املعربي الفناين (ت:
 991هـ).

( )8رشح القطر ،ألمحد بن قاسم الصباغ العبادي (ت 992 :هـ) .خ
( )9رشح القطر ،ملحمد بن عبد اهلل التمرتايش الغزي (ت 1004 :هـ) (((.
( )10نــور اهلدى رشح قطرالندى ،لعبد الرحيم بن عبد الباقي النزييل اليمني
(ق  11هـ)  .خ

( )11رشح القطــر ،لعــي النجــار الدمشــقي الصاحلــي القــادري (ت:
 1056هـ) (((.

((( من زياديت ،ذكر يف ترمجة املؤلف يف أول مقدمة تفسريه « حدائق الروح والرحيان » ص.12

((( وصل فيه إىل إعامل اسم الفاعل .خالصة األثر (. )20-19/4

((( مر ذكره يف املحشني عىل الفاكهي ،فليحرر .
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( )12رشح قطر الندى ،ملحمد عيل بن حممد عالن((( البكري الصديقي (ت:
 1057هـ) .خ

( )13رشح قطــر النــدى ،ليوســف بــن عبــد اهلل الفيــي املالكي (ت:
1061هـ) خ

( )14رشح قطر الندى ،ملحمد بن حممد الغزي (ت 1061 :هـ) .خ
( )15حاشية عىل قطر الندى ،لعبد اهلل بن سعيد السدويكيش اجلريب اإلبايض
(ت بعد 1068 :هـ).

( )16رشح القطر ،لداود بن سليامن الرمحاين (ت 1078 :هـ) .خ
( )17رشح القطر ،حلسن بن حممد الكردي الصهراين (ت 1078 :هـ).
( )18رشح قطر الندى ،ملحمد بن عيل احلصكفي (ت 1088 :هـ).
( )*( )19بلوغ املرام يف رشح ديباجة رشح القطر البن هشــام ،إلسامعيل بن
غنيم اجلوهري (ت 1165 :هـ) .خ

( )*( )20مســالك النجح إىل قطر الندى والشــواهد والــرح ،إلبراهيم
(إسحاق)((( ابن احلاج عيل البنا الرسقسطي األندليس .خ

((( يف جامــع الرشوح واحلوايش هنا ويف املوضع اآلخر يف املنظومات :ملحمد بن عيل بن
عالن .والتعديل من خالصة األثر (. )184/4
((( هكذا وضع األســتاذ احلبيش( :إسحاق) ،ومل أجد هذا يف « :املخطوطات العربية يف
املكتبة الوطنيــة :اجلزائر – تونس » ،وقد ذكر له ثالث نســخ يف ص  204و 225
و . 244
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( )21الفتح الرباين رشح قطر ابن هشــام((( ،لعبــد اخلالق بن عيل املزجاجي
اليمني (ت 1201 :هـ) .خ

( )22عني اهلدى برشح قطر الندى ،لكليم اهلل بن فصيح الدين القنوجي.
( )23نكت عىل قطر الندى البن هشــام ،لطه بن السيد أمحد القلعجي ،فرغ
منها سنة  1268هـ .خ(((.

( )24رشح عــى قطر الندى ،ألمحد بن عبد الكريــم الرتمانيني احللبي (ت:
 1293هـ) (((.

( )25حاشــية عــى قطر الندى ،أليب الفــرج بن عبد القــادر اخلطيب (ت:
 1311هـ).

( )26رشح القطر ،ألمحد الشريازي املليباري (ت 1326 :هـ).
( )27رشح القطر ،ملحمد بن حسن كبة (ت 1337 :هـ).
((( ذكره مؤلفه باســم« الفتح الرباين رشح قطر املعاين واملبــاين » ،وقال عنه « :مجعت
فيــه فوائد عظيمة تنفع يف علم األصول واملعاين وغريهــا » .انظر كتابه نزهة رياض
اإلجازة املستطابة ص . 368
((( من زياديت ،انظر :املنتخب من خمطوطات دار الكتب القطرية ص . 94
((( من زياديت ،انظر :إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ( ،)359/7وقال مؤلفه الطباخ
عنــه « :يف ثالث جملدات ،وهو اآلن يف الديار املرصية ،ال أدري يف أي مكتبة » .ومر
معنا « :تلخيص مواد الفاكهي» للمؤلف نفسه ،وهو خمطوط يف دار الكتب املرصية،
فهل مها كتابان أو واحد ؟ ال بد من بحث .
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( )28رشح قطر الندى ،ملولوي ارتضا عيل خان  .ط
( )29تــاج الفخر عىل خمترص القطر ،لعبد الرمحن بــن عيل القادري اجليالين
(ت 1345 :هـ) (((.

( )30عني اهلدى حاشــية عىل قطر الندى ،ملحمــد بن حممد باكثري احلرضمي
(ت 1355 :هـ).

( )31النحو احلديث أو خالصة القطر ،ألمحد كامل اخلرضي .ط بمرص سنة
 1356هـ.

( )32نــراس اهلدى يف رشح قطر الندى ،لعبد الرمحن بن يوســف الفاريس
(سلطان العلامء) (ت 1360 :هـ) .ط(((.

( )33توضيــح قطــر النــدى ،لعبــد العزيــز بن ســامل الســامرائي (ت:
 1393هـ) (((.

( )34تعجيــل النــدى رشح قطــر النــدى ،لعبــد اهلل بن صالــح الفوزان
(معارص) ط.

( )35فوح الشذا رشح قطر الندى ،لعبد الرمحن بن إسامعيل (معارص) .ط
((( ذكره األســتاذ احلبيش فيمن تكلم عىل شــواهد الكتاب ! ورأيــت فصله وإرجاعه
إىل قائمة الرشوح ،وهل يريد املؤلــف باملخترص خمترص ًا للكتاب أم أنه يصفه بكونه
خمترص ًا ؟ ال بد مــن رؤية الكتاب ،وهو خمطوط ناقص يف املكتبــة القادرية ببغداد،
انظر :اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية (. )284/3
((( من زياديت ،انظر :تاريخ لنجة ( 323/1و ،)330ط. 2
((( من زياديت .
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( )36رشح قطر الندى ،ألسامة القويص (معارص) ط(((.
( )37اهلــدى يف رشح قطــر النــدى ،ملحمد جعفــر بن إبراهيــم الدرازي
(معارص) ط(((.

ب  -نظم الكتاب املذكور
 -1النبــات يف نظــم القطــر ،لعمــر بن حممــد الفارســكوري املــري (ت:
 1018هـ) (((.

 -2نظم قطر الندى ،ملحمد بن عبد العزيز الكاليكويت (ت 1025 :هـ).
 -3نظم قطــر الندى ،ملحمد بن موســى القديس املعروف بالعســييل (ت:
 1031هـ) .وقد رشح هذا النظم.

 -4غايــة املرام بنظم قطر ابن هشــام ،أليب بكــر بن أيب القاســم األهدل (ت:
 1035هـ).

 -5نظم قطر الندى ،ملحمد عيل بن حممد عالن املكي (ت 1057 :هـ).
 -6نظــم رشح قطــر النــدى ،لعبــد العزيــز الفرغــي األنصــاري (ت:
 1216هـ) ط

((( من زياديت .
((( من زياديت .

((( وجعل أبياته عىل عدد لفظه .خالصة األثر (. )222/3
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 )*( -7نظم قطر الندى ،لسليامن بن عبد اهلل الشاوي العبيدي احلمريي (ت
بعد  1309هـ) .خ

 -8نظم قطر الندى ،ملحمد بن حممد بن أبكر احلديدي (ت 1365 :هـ).
 -9نظم قطر الندى املســمى :نشــأة الطالب وهبجة األحباب ملحمد سعيد
البويرصي العمري(((.

 -10رائعة االبتدا يف نظم األجرومية وقطر الندى ،للدكتور حاكم املطريي(((.
السدى بعقد ما حوى قطر الندى ،ملحمد بن أمحد مود يف ()382
 -11فتيت أزهار َّ
بيت ًا ((( .أوله:

حمــــمد أبــو الفـــتاوي
قال
ّ

سليـــل أمحــــد الفقيه الراوي

محــــد ًا ملــن للعلماء قــد فتح

فرفعوا إشــكال لبــ ٍ
س فوضح

انتهى من تســويده يوم اخلميس  10ربيع األول سنة  1403هـ ،بوالية كَراوه

بالكمرون ،ومن تبييضه يوم اخلميس  22مجادى األوىل سنة  1407بالدوحة.
والسدى :ندى الليل كام يف القاموس . 1669
َّ

((( من زياديت ،أفدته من كتاب « ابن هشام األنصاري» ص . 116

((( من زياديت ،وهو مطبوع ضمن « روائع المتون وبدائع الفنون » له.
((( من زياديت.
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جـ  -خدمة الشواهد
 )*( -1رشح شــواهد القطــر ،ملحمد بــن أمحد اخلطيــب الرشبيني (ت:
 977هـ) .ط

 -2رشح شــواهد قطر الندى ،أليب العباس أمحد بن قاســم الصباغ العبادي
(ت 992 :هـ) .خ

(((

 )*( -3رشح شــواهد القطر ،أليب القاســم بن حممد البجائي التونيس (ت1025 :
هـ) .خ

 )*( -4رشح شــواهد القطــر ،جلــال الدين علــوان القبــاين (ت نحو:
 1078هـ) .ط

 -5تكميل املرام رشح شــواهد ابن هشام ،ملحمد بن عبد القادر الفايس (ت:
 1116هـ) .ط

 -6رشح شــواهد القطــر ،لفتح اهلل علــوان الكعبي العينائــي الليثي (ت:
 1130هـ).

 -7رشح شواهد القطر ،لنظام الدين بن أمحد األردبييل.

 -8رشح شواهد القطر ،لسعد اهلل (لعله الصغري الكردي) .خ

 -9رشح شواهد القطر ،ملحمد بن جعفر بن حممد كاظم القائني.

 )*( -10رشح شــواهد القطر ،لصادق بن عيل احلسيني األعرجي املعروف
بالفحام (ت 1204 :هـ) .ط(((.

((( من زياديت ،أفدته من كتاب « ابن هشام األنصاري» ص . 108
((( جــاء تاريخ وفاتــه يف الطبعة األوىل مــن جامع الرشوح واحلوايش ( )1386/2ســنة
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 )*( -11رشح شــواهد قطــر النــدى ،لتــاج الدين بن أيب بكــر األجري
القفيص(((.

 -12رشح عىل شــواهد قطر الندى ،لعبد الوهاب بن حممد بن محيدان (ت:
 1227هـ).

 )*( -13رشح شواهد القطر ،ملحمد أمني بن حممد صالح البغدادي الشهري
باملدرس (ت 1236 :هـ) .خ

(((

 -14رشح شــواهد القطــر ،لغنام بــن حممد النجــدي الزبريي الدمشــقي (ت:
1237هـ).

 -15تنقيح الفوائد عىل أبيات الشواهد (شواهد القطر) عىل حروف املعجم،
ملحمد بن أمحد األهدل (ت 1298 :هـ) .ط

 -16تتميم الفوائد برشح أبيات الشواهد ،ملحمد قطة العدوي .ط
 -17مرقص األخيار بإعراب شواهد القطر ،ملجهول .خ
 -18معامل االهتدا رشح شــواهد قطــر الندا وبل الصــدا ،لعثامن بن املكي
(1104هـ) ،وهو سهو ،صحح يف الطبعة الثانية ( ،)1617/2وينبغي أن يعدل ترتيبه.

وقد ترجم له الزركيل مرتــن ،وأرخ وفاته يف املرة األوىل بـ ( ،)855وال يفصل بني
الرتمجتني ســوى ترمجة .انظر :األعالم ( .)186/3وتكرر كذلك لدى الدكتور عيل
فودة نيل يف كتابه ابن هشام ص . 108
((( رأيت منه نسخة خمطوطة مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب ،مؤرخة بـ ( 1268هـ)،
وقد فهرس يف املطبوعات برقم (. )85607
((( مــن زياديت ،منه نســخة يف املكتبة الوطنية يف تونس ،ذكره األســتاذ هالل ناجي يف
« املخطوطــات العربية يف املكتبة الوطنية :اجلزائــر – تونس » ص  ،165وقال « :مل
يذكره بروكلامن ،وكذلك احلاج خليفة » .
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الزبيدي ،شــيخ جامع الزيتونة األعظم املعــروف بابن املكي التوزي(((،

فرغ منه سنة  1312هـ .ط

(((

 -19شــفاء الصدر بتوضيح شــواهد القطر ،لعيل بن عبــد الرحيم العدوي
املالكي (ت بعد 1321 :هـ) .ط

(((

 -20شواهد قطر الندى ،إلبراهيم بن حممد اآللويس (ت 1371 :هـ) .خ
 -21سبيل اهلدى يف رشح شواهد قطر الندى ،ملحمد بن عبد العزيز التميمي
(ت 1385 :هـ).

 -22إجازة الفرائد بثالث شواهد أليب حممد الويلتوري (معارص) .ط(((.
 -23إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية يف كتاب رشح قطر الندى،
لرياض بن حسن اخلوام (معارص) .ط(((.

 -24بلــوغ الغايات يف إعراب الشــواهد واآليات ،لربكات يوســف هبود
(معارص) ط(((.

((( هذا الوصف من كتاب ابن هشام األنصاري ص . 109

((( ذكره األســتاذ احلبيش يف الطبعة األوىل من جامــع الرشوح واحلوايش ()1385/2
يف الرشوح إذ ســقط من العنوان كلمة « شــواهد » .وصحح هذا في الطبعة الثانية
( ،)1615/2ولكنه تركه يف الرشوح ،ومل ينقله إىل الشواهد .

((( فرغ منه يف  10من ربيع األول سنة  1322هـ كام يف آخره ص . 165

((( من زياديت ،والكتاب علق فيه مؤلفه عىل شــواهد « تقويم اللســان » للبقايل ،ورشح
حتفة ابن الوردي للمعربي ،وعني اهلدى عىل قطر الندى لعثامن (؟) .كام يف املقدمة ص . 2

((( ذكره األستاذ احلبيش يف الرشوح ! وموضعه هنا .

((( طبع بحاشية رشح القطر املطبوع بعناية يوسف الشيخ حممد البقاعي .
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د  -مجعه مع كتاب آخر
 مطالــع البــدور يف اجلمع بني القطر والشــذور ،لعيل بــن إبراهيم احللبي(صاحب السرية) (ت 1044 :هـ) (((.

 مطالع الرسور بني مقرر القطر والشــذور .وهو كتاب يشتمل عىل األبوابالتي قررهتا إدارة اجلامع األزهر عىل طلبة السنة الرابعة االبتدائية باملعاهد
األزهرية((( .

هـ  -ترمجته إىل اللغات
 كتاب قطر الندى وبل الصدى البن هشــام األنصاري ،مع ترمجة فرنســيةجلوجوبيه ،صادر يف ليدن عام  1304هـ 1887 -م(((.

((( ذكره األستاذ احلبيش يف الرشوح ( ،)1614/2وفصله أليق ،وهو مذكور يف خالصة
األثر (.)123/3

((( مــن زياديت ،أفدته من قراءة يف عنوانات آثار ابن هشــام األنصاري (البحث املذكور
سابق ًا) ص . 205

((( هــذا من زياديت ،وقد رأيت الكتاب يف معرض املخطوطات يف مكتبة اإلســكندرية
بمرص .وذكره الدكتور عيل فودة نيل يف كتابه ابن هشام األنصاري ص . 104
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صفحة من دراسة الكتاب على مر السنني
ويدرسوهنا،
انترشت كتب ابن هشــام ،وأقبل عليها العلامء يدرســوهنا ّ

وأذكر فيام ييل أمثلة من ذلك ،تعطي تصور ًا عن اعتامد « قطر الندى » وقراءته

ودخوله يف املناهج الدراسية ،فممن قرأه من العلامء:

 العالمة عبد اللطيف بن محزة الزبيدي اليامين النارشي (  - 871؟ هـ).قال الســخاوي « :اشــتغل يف « قطر النــدى » و « مقدمة ابــن عباد »

و « اللمع » البن جني ،ثالثتها يف العربية عىل مجاعة منهم الشهاب العوسمي

التعزي »(((.

 العالمة ريض الدين بن عبد الرمحن بن أمحد اهليتمي (ت1041 :هـ).قال املحبــي « :قرأ قطعة من « رشح القطر » البن هشــام عىل الشــيخ

عبد العزيز الزمزمي » (((.

 -اإلمام العالمة حممد عيل بــن حممد عالن الصديقي املكي (ت-996 :

1057هـ).

قــال املحبي « :قــرأ « رشح القطــر» للمصنِّف عىل الشــيخ عبد امللك

العصامي » (((.

((( الضوء الالمع (. )326/4
((( خالصة األثر (. )166/2
((( خالصة األثر (. )187/4
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 اإلمام العالمة خري الدين بن أمحد الرميل (1081-993هـ).قال املحبي « :الزم الشيخ عبد اهلل بن حممد النحريري احلنفي عامل األزهر

يف فقه احلنفية ،وقرأ عليه  ...مجلة من « رشح القطر » للمصنف »(((.

 -العالمة الشــيخ زين بن عمر احلدييل املوصوف بأحد فصحاء العلامء

(1089 - 1030هـ).

ذكر املحبي عدة حمفوظات له ،ومنها القطر(((.
 -العالمة الشيخ أبو املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبيل البعيل الدمشقي

( 1126-1044هـ).

قال يف ترمجة شــيخه حممد بن حييى اخلباز املعــروف بالبطنيني  « :قرأت

عليه كثري ًا من كتب العربية كاأللفية البن مالك ورشوح القطر» (((.

وقال يف ترمجة شيخه الشيخ حممد بن بركات املعروف بالكوايف:
« حرضته يف غالب الرســائل يف العربية تفه ًام وإعراب ًا لأللفاظ كألفية ابن

مالك والقطر .((( »...

 -العالمة الشــيخ مفتي احلنابلة بدمشــق عبد القادر التغلبي (- 1052

 1153هـ).

((( خالصة األثر (. )136/2
((( خالصة األثر (. )187/2

((( مشيخة أيب املواهب ص .40
((( مشيخة أيب املواهب ص .42
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أخــذ رشح القطــر  -فيام أخــذ  -عن الشــيخ حممــد أيب املواهب بن

عبد الباقي(((.

* وقد دخل دمشق يف رحلته إىل احلج العالمة عبد اهلل بن حسني السويدي

البغدادي (ت 1174 :هـ) ،دخلها يف الذهاب ســنة  ،1157ويف اإلياب سنة

 1158هـ  ،وســجل يف رحلته فوائد علمية وأســئلة ومطارحات ،وقال عن

أهل دمشــق « :وغالب ما يقع عندهم من املســائل من علم النحو » .ثم ذكر

سؤالني عن عبارتني البن هشام يف القطر((( .

 العالمة الشيخ حممد بن عبد الرمحن الغزي الدمشقي (ت 1167 :هـ)قال « :قرأت عىل شــيخنا ومفيدنا الــذي كان أكثر انتفاعي عليه ،اإلمام

العالمــة ،الفقيه املفنن الشــيخ عثامن بن حممد البعيل الشــهري بابن الشــمعة

تغمــده اهلل برمحتــه كتب ًا عديدة ،منهــا « رشح األزهريــة » و « رشح القطر »
ملصنفه وللفاكهي ،مع مطالعة حاشــية الشــيخ ياســن [احلميص العليمي]

عليه .((( »...

 الشيخ عيل بن خليفة املساكني (ت 1172 :هـ).قرأ « القطر » عىل شيخه النوري الصفاقيس((( .
((( ثبت مفتي احلنابلة بدمشق الشيخ عبد القادر التغلبي ص . 40
((( انظر :النفحة املسكية يف الرحلة املكية ص . 338-337

((( انظر ترمجته يف التقديم لثبت مفتي احلنابلة بدمشق الشيخ عبد القادر التغلبي ص ،24
وهي منقولة من ثبته « لطائف املنة يف فوائد خدمة السنة » (ق .)15-13

((( فهرسة الشيخ عيل بن خليفة املساكني ص .26
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 الشيخ عيل بن الزين املزجاجي اليمني (ت 1174 :هـ)قــرأ « القطر » ورشحــه للمصنِّف عىل الشــيخ حممد بن عــاء الدين

املزجاجي(((.

 العالمة الشيخ حممد بن أمحد السفاريني (ت 1188 :هـ).قرأ « رشح القطر » للفاكهي عىل شيخه أمحد بن عيل املنيني الطرابليس((( .
 الشيخ عبد الرمحن بن عيل املزجاجي (ت 1201 :هـ).قرأ « القطر » عىل شــيخه أيب بكر بن إســاعيل املزجاجي .قال « :وكان

يميل عيل من رشحه للمعمر ((( » ((( .

 العالمة الشيخ أمحد بن عبيد اهلل العطار ( 1218-1138هـ).قال يف َث َبته « :من أجالء شــيوخي اإلمام الكبري ،والعالمة الشهري الشيخ

موسى املحاسني ،قرأت عليه « رشح األزهرية » و « رشح القطر »  ،» ...وقال:

« ومن خاصة شــيوخي حمقق عرصه ومفرسه الشــيخ حممد بن حممد الشهري
بـ « قلقسز زاده » قرأت عليه « رشح القطر » و« رشح الشذور » لشيخ اإلسالم

و« رشح القواعد » .((( » ...

((( نزهة رياض اإلجازة املستطابة ص .175

((( عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار . 325-324/1
((( كذا ،ولعل الصواب :للمصنف .

((( نزهة رياض اإلجازة املستطابة ص .171

((( انتخاب العوايل والشيوخ األخيار ،ختريج الكزبري ص . 31
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 العالمة الشيخ مجال الدين القاسمي الدمشقي (1332-1283هـ).قرأ عىل الشيخ ســليم العطار (ت 1307 :هـ) يف الكتب التي درج أهل

العلم بالشام عىل إقرائها ،فحرض عنده يف « شرح شذور الذهب » البن هشام،

مع مراجعة الحواشي ،وفي « شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ،و« شرح
قطر الندى » للفاكهي(((.

 العالمة مؤرخ حلب الشيخ حممد راغب الطباخ (1370-1293هـ).حفظ «القطر» يف مجلة ما حفظ من املتون ،وقرأ الرشح عىل شيخني ،قال

قرأت رشح نصف القطر البن
يف ترمجته لنفســه  -وهي عندي بخط يده « :-
ُ

جلمييل «نسبة لبني مجيل قبيلة من قبائل العرب
هشام عىل الشيخ أمحد البدوي ا َ

فأمتمت قراءته
حول حلب » املجاور يف املدرســة الشعبانيةُ ،ث ّم عرض له سفر
ُ
عىل الشيخ حممد أفندي رفيعه املجاور يف املدرسة العثامنية » (((.
 األستاذ العالمة مصطفى جواد (1389-1323هـ).جاء يف ترمجته أنه حني كان يف املرحلة االبتدائية يف املدرسة اجلعفرية ألزمه

مدير املدرسة الشيخ شكر البغدادي بحفظ اآلجرومية ،فحفظها يف ثالثة أيام،
فدهش الشيخ املدير ،وقام وأهداه كتاب « رشح قطر الندى » ،وأتقن مضامينه

أمام الشيخ (((.

((( انظر :تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش ( )91/1ومجال الدين القاسمي أحد
علامء اإلصالح احلديث يف الشام ص .57
((( ترمجة نفيس للطباخ ص . 4
((( من ترمجته املنشورة يف جريدة الزمان البغدادية يف 2005/11/28م حلميد املطبعي.
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 العالمة الشيخ أمحد بن محد الشيباين (ت 1403 :هـ=1983م).جاء يف ترمجته أنه درس كتاب « قطر الندى » على الشــيخ أحمد اليماني
العبسي في مدرسة السعادة بدبي.
ويؤخذ من سياق الترجمة أن هذا كان في حدود سنة  1934م(((.
 -وذكر العالمـــة الشــيخ عبد الرمحن زين العابديــن األنطاكي احللبي

(ت 1411 :هـ) أنه أقرأ « القطر » ( )45مرة (((.

 -وجـــاء يف ترمجــــة العـالمـــة الشيخ عبد الغني الدقـــر الدمشـقي

(ت 1423 :هـ) أن والده العالمة حممد عيل الدقر عقد له جملس ًا إلقراء النحو يف

جامع السنانية بدمشق ومل يتجاوز عمره مخسة عرش عام ًا ،فبدأ مع الطلبة بمتن

« اآلجرومية » ثم شرحها لألزهري ،ثم انتقل إلى « قطر الندى وبل الصدى »
البن هشام ،فأعاده درس ًا خمس مرات ،ثم انتقل إلى « شذور الذهب » فأعاده
((( انظر :الشــيخ أمحد بن محد الشــيباين :ســرة وتاريخ ص  ،18ومما يدل عىل تداول
الكتاب يف ديب االهتامم بشــواهده ،وقد رأيت يف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث

بديب نســخة من « شفاء الصدر بتوضيح شواهد القطر» للعدوي املالكي ،مهداة من
الشيخ حممد نور بن ســيف املهريي مدير مدرسة األمحدية بديب إىل تلميذه ماجد بن
محد بن غرير ،حمفوظة يف مكتبة األستاذ عبد الرمحن بن حافظ اخلاصة.

ويف رسالة من الشيخ حممد نور وهو يف مكة إىل تلميذه الشيخ عيل اجلزيري وعدٌ بأنه

سريســل إليه كتاب « شفاء الصدر» .انظر كتاب :الشيخ محمد نور رائد التعليم في
اإلمارات ص . 187

((( انظر :املهاجر الغريب املقهور ص . 249
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مرتين ،ثم انتقل إلى « شــرح ابن عقيل على األلفية » ،وانتهى من تدريســه

وعمره سبعة عشر عام ًا »(((.

والكتاب من املقررات الدراســية يف األزهر ،ويقرأ يف الســنة الثالثة من

املرحلة االبتدائيـة (((.

و َث َّم أخبار أخــرى((( لكني أكتفي هبذا املقدار ،وهو ّ
يدل عىل شــيوع

الكتــاب وقراءته ودراســته يف بالد خمتلفــة ،وقائمة الــروح واحلوايش
واملنظومات والشــواهد التي قامت عليه تدل داللة واضحة عىل انتشــاره

وتقريره يف املناهج الدراســية ،واعتامده يف التكوين العلمي اللغوي لطالب
العلم عىل مدى مئات السنني.

((( انظر :عبد الغني الدقر النحوي الفقيه واملؤرخ األديب ص . 12

((( واملرحلــة االبتدائية القديمة تعادل اآلن اإلعدادية األزهرية ،ويدرس اآلن « املختار
من رشح قطر الندى وبل الصدى » البن هشام بالصف الثالث اإلعدادي األزهري.

((( انظر :تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش (. )215/1
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هناية الكتاب بخط املؤلف

توضيح قطر الندى
للعالمة األستاذ الشيخ
عبد الكريم الدبان التكرييت
( 1413 - 1328هـ)

اعتنى به َ
وق َّدم له

د .عبد احلكيم األنيس
كبري باحثني أول بإدارة البحوث
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احلـــمد هلل  ،وصلواتـه وسالمـه وبركاتـــه عىل سيدنا حممـد  ،وعىل آله

وصحبـه أمجعني .
وبعـــد:

َّ
فإن اإلمام عبد اهلل بن هشــام األنصاري (املتوىف ســنة 761هـ) كان من

أكابر علــاء اللغة العربية  .له مصنفات كثرية  .وبعض كتبه النحوية من كتب

(اجلــا ّدة) أي املقررة يف املعاهــد الدينية منذ زمن بعيــد  .ومن تلك الكتب:

وأوض ُح املســالك  ،ومغني
ورشحه ،
قطر الندى ورشحه ،وشــذور الذهب
َ
ُ
ُ
اللبيب.

رشح ال َقطر عىل أحد مشاخيي  ،وكان ذلك يف أوائل سنة 1348هـ،
ُ
قرأت َ

وكنت أقرأ معــه مقدم ًة يف الرصف  ،وأخرى يف املنطق  ،وموجز ًا يف البالغة .
ُ
كنت ال أرتاح لذكر االختالفات واإلطالة يف الرد عليها  ،وال
وال أزال أذكر أين ُ

غموض يف املعنى و ُع ْ ٍ
ٍ
س
لالستشهاد بالشواهد الشعرية التي ال خيلو أكثرها من

يف اإلعراب ملن كان يف هذا املستوى؛ َّ
فإن هذا الكتاب إنَّام يدرسه ذوو املستوى
املتوســط يف هذا العلم  ،وهؤالء يريدون فهــم القواعد برشحها والتمثيل هلا

بأمثلة واضحة  .أ َّما ذكر الشــواهد فإنَّام هو للربهنة عىل صحة القاعدة  .وهذا

ينبغي أن يذكر يف كتب هي أعىل من هذا املستوى .
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ــرف الكلمة بأهنا قول مفرد  ،ويذكر
يف بداية الكتاب نجد ابن هشــام ُي َع ِّ
اجلنس القريب والبعيد  .وهذا يفهم ُه من درس شيئ ًا من املنطق ِ .
ونجدُ ه ُيطيل
ُ َ

الكالم يف بعض الكلامت هل هي أسامء أو أفعال أو حروف  ،ويذكر يف بعضها

َّ
أن احلجاز ّيني يقولــون كذا  ،وأن َبني متيم افرتقوا فرقتــن :فرقة تقول كذا ،

وفرقة تقول كذا  .ويذكر شواهد شعرية لتلك األقوال  .ويذكر أشياء كثرية ال

حيتاجها الطالب وهو يف هذا املســتوى  .وعىل سبيل املثال يذكر يف بحث (ال)
ِ
النافية للجنس َّ
اســمها إذا تكررت (ال) جاز يف اسمها الفتح والرفع ،
تابع
أن َ
فإن فتحته َف َل َك يف تابعــه ثالثة أوجه  ،وإن رفعتَه فلك يف تابعه وجهان  ،وإن

لم تتكرر (ال) فلك يف اسمها كذا ويف تابعه كذا .

وأنا ال أشــك يف أن كل الذي ذكره مفيــدٌ  ،ولك ّن التدرج يف التعليم أمر

رضوري  .والطالب ال بدّ أن يدرس مع هذا أو قبله شــيئ ًا من علم الرصف .
والذين كانوا يدرســونه كانوا يفعلون ذلك  ،ليتمكنوا أن يدرسوا  -فيام بعد-

أمثال األلفية ورشوحها .

ونرى أصحاب الكتب املدرســية احلديثة يمزجون بني القواعد النحوية

والرصفية  ،ويتدرجون يف ذلك حسب املراحل الدراسية .

فوجدت
وقد قمت بتدريس رشح قطر الندى لكثري من إخواين الطلبة ،
ُ

َّ
كنت يف كثري من
فهمــه  .لذلك ُ
أن بعض ما تقدَّ م ُيربكهم ويســتعيص عليهم ُ

مبسطة مع أمثلة واضحة  .وما أكثر ما طلبوا
األحيان ُأميل عليهم القاعدة بعبارة َّ

أرشحها أثناء الدرس  .وقد كنت
مني أن أكتب الكتاب املذكور بالطريقة التي
ُ

61

مقدمــة املؤلف

كنت أشعر بالفرق الكبري بني كتب النحو القديمة
فكر يف ذلك من قبل  ،ألين ُ
ُأ ُّ
قمت بتدريس اللغة العربية يف املدارس املتوســطة
ألن ُ
واحلديثــة  .أقول هذا ِّ
واإلعدادية مدة تزيد عىل ثلث ٍ
قرن من الزمان( ،وبالتحديد من ســنة 1938

ٍ
حمددة ويف كتب حديثة مقررة
وفق مناهــج
إىل ســنة 1973م)،
أدرس َ
ُ
وكنت ِّ

تفهم
لكل سنة دراســية  .ويتلو كل موضوع متارين متنوعة تدفع
الطالب إىل ُّ
َ
املوضوع ليحل تلك التامرين  .ومن ورائه امتحانات عليه أن ينجح فيها.

كتبت هذا الكتاب بالطريقــة التي ّ
أتوخى أن تكون نافعة
فإن ُ
وعىل ك ٍُّل ِّ

كتبت هذه املقدمة .
بإذن اهلل  .وبعد االنتهاء من ذلك ُ

موج ٌز لرشح القطر  ،فقوله صحيح،
وكتايب هذا إذا قال عنه قارئ :هــو َ

بعض ما أطال فيه املصنف  ،وإذا قال قارئ آخر :هو رشح لرشح
ألين
ُ
أوجزت َ
وأضفت اليه كثري ًا
القطر ،فقوله صحيح كذلك  ،ألين أوضحت ذلك الرشح
ُ

مما رأيته نافع ًا ومناسب ًا هلذا املستوى .

أسأل اهلل تعاىل أن ينفع به  ،وجيعله خالص ًا لوجهه الكريم .
وله احلمدُ أوالً وآخر ًا  ،وباطن ًا وظاهر ًا  .وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل

مجيع األنبياء واملرسلني ،و َمن تَبِ َعهم من املؤمنني .

(((

عبد الكريم الدبان
 20رمضان 1409هـ

((( أي كان املؤلف يف احلادية والثامنني من عمره .ع

()1
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الكلمة والكالم
اللفظ « :صوت مشتمل عىل بعض احلروف  ،سواء َد َّل عىل معنى أم ال ».
والكلمة « :هي اللفظة الواحدة الدالة عىل معنى » .
والكالم « :هو القول الذي يصــح االكتفا ُء به »  ،مثل :قام زيدٌ  ،عوقب
ِ
ــم باهلل  .فليس
املجر ُم ،املطر نازل  .أما قولك :جاء الذي .إن قام الرجل ُ .أقس ُ

بكالم ألنه ال يصــح االكتفاء به َّ ،
فإن األول حيتاج إىل صلة املوصول ،والثاين
حيتاج إىل جواب الرشط  ،والثالث حيتاج إىل جواب القسم .

ٍّ
ولكل منها عالمات .
والكلمة ثالثة أنواع :اسم وفعل وحرف .
عالمات االسم :

اجلــر )  ،فإنه من
لالســم عالمات خاصة به  ،ومــن تلك العالمات (
ُّ
دار ٍ
خرجت من ِ
زيد  .فدار اسم  ،ألنه جمرور بمن ،
خواص األســاء  .تقول:
ُ

وزيد اسم  ،ألنَّـــه جمرور باإلضافة  .وصاحب (القطر) مل يذكر هذه العالمة ،

بل اقترص عىل ما ييل:

 -1دخول (أل) عليه  .مثل :الرجل  ،القائم .
 -2قبوله (التنوين)  ،وهو نون ســاكنة تُل َفظ وال تُكتَب  .و َينشأ التنوين

ٍ
ٌ
(رجل  ،رج ً
رجل) .
ال ،
من ضمتني أو فتحتني أو كرستني:

الكلمــــــة والكالم
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ُـلحق
فإنا تكتب وتُل َفظ  ،وت َ
أ َّما نون التوكيد اخلفيفة مثل :اذه َب ْن يا زيدُ َّ ،

بالفعل .

 -3اإلسناد اليه  ،تقول :حرض رجل  ،وزيدٌ ذاهب  ،فرجل وزيد اسامن،

ألنك أســندت احلضور إىل األول والذهاب إىل الثاين  .وتاء الفاعل اســم .
ِ
أسندت احلضور إىل التاء  .أي إىل
وحرضت  ،فقد
وحرضت
حرضت
تقول:
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
املخاطبة يف الثالث .
املخاطب يف الثاين  ،وإىل
نفسك يف األول  ،وإىل

فإذا َقبِ َلت الكلمة هذه العالمات أو بعضها فهي اســم  .وبعض األسامء

َيق َبل مجيع العالمات كرجل  .وبعضها يقبلها ما عدا (أل) كزيد  ،فإنه يقبل اجلر

والتنوين واإلسناد إليه  ،ولكنه ال يقبل (أل)  .وبعضها ال يقبل إالّ اإلسناد إليه

كتاء الفاعل .ومثله أنا وأنت وهو وغريها .
عالمات الفعل:

زينب  ،ونعمت
عالمة املايض قبول تاء التأنيث الساكنة  ،تقولَ :
حضت ُ

املرأة فاطم ُة  ،وبئست املرأة الكاذبة .

ومل يذكر صاحب (القطــر) تاء الفاعل مع أهنا من خواص املايض أيض ًا،
ِ
ذهبت .
ذهبت ،
ذهبت ،
تقول:
َ
ُ
عالمة املضارع قبول (مل)  ،مثل :مل يسافر زيدٌ .
وال بد أن يكون يف أول املضارع أحد أحرف املضارعة التي جيمعها قولك

(نأيت) .تقول :نســافر وأسافر ويسافر وتســافر  .وهذه رشوط يف املضارع ،
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ُ
وأكرمت
اجليش
وليســت عالمات له  ،ألهنا تدخل عىل املايض مثل :تقــدَّ َم
ُ
وانطلق يا خالد .
خالد ًا  .وتدخل عىل األمر مثل :تقدَّ ْم يا زيد ،
ْ

وحروف املضارعــــة مضمومــة إذا كان املايض رباعــي ًا  ،مثلُ :يـسافر

فــإن مايض ٍّ
َّ
كل منها رباعي:
الطالب كتا َبه .
رج
زيــدٌ  ،و ُي َع ِّل ُم خالدٌ ابنَه ُ ،
ُ
وي ُ

سافر وع ّلم وأخرج  .وتفتح هذه األحرف إذا كان املايض غري رباعي  .تقول:
َيذهب و َيتعامل و َيســتخرج َّ .
ذهب وهو ثالثي  ،ومايض
فإن مــايض األول َ

َ
تعامل وهو مخايس ،ومايض الثالث استخرج وهو سدايس .
الثاين

عالمــة األمر :لألمر عالمتان ال بدّ منهــا :داللتُه عىل الطلب وقبو ُله يا َء

(اكتب) فعل أمر،
املخا َطبــة  .تقول :اكتب يا زيدُ واكتبي يا فاطمــ ُة  .فكلمة
ْ

ألهنا تدل عىل الطلب وتقبل يا َء املخاطبة  .والكلمة التي تدل عىل الطلب وال
فعل ٍ
تقبل ياء املخاطبة ليســت َ
أمر  ،مثلَ :ص ْه بمعنى اسكت  ،فإهنا تدل عىل

طلب الســكوت  ،ولكنها ال تقبل ياء املخاطبة  ،بل تقول :صه يا زيد وصه يا

سعا ُد  .وصه اسم فعل وســيأيت بحثه  .والكلمة التي تقبل الياء وال ُّ
تدل عىل
الطلب مثل :تذهبني  ،فعل مضارع وليست فعل أمر .
عالمـة احلرف:

عالمته أن ال يقبل شــيئ ًا من عالمات االسم وال عالمات الفعل  .مثل:

هل ،مل  ،قد  ،ليت .

65

املعرب واملبين

املعرب واملبين
املعرب « :ما يتغري ِ
آخ ُره بسبب اختالف العوامل الداخلة عليه » .
ّ
واملبني « :ما يلزم ِ
آخ ُره حال ًة واحد ًة  ،ولو اختلفت العوامل » .
وجر وجزم .
وألقاب اإلعراب :رفع ونصب ّ
واجلر خاص باألسامء  ،واجلزم
ضم وفتح وكرس وسكون .
ّ
وألقاب البناءّ :

خاص باألفعـال  .أ َّما الرفع والنصـب فيشـرتك فيهام األسمـاء واألفعال .

واحلـــروف كلها مبنيــة  ،واألفعال أكثرهــا مبنية  ،واألســـاء أكثرها

معربــة .

ِ
ِ
ِ
هؤالء
ورأيت
هــؤالء
هؤالء )  ،تقول :جاء
مثال املبني من األســاء( :
ُ
ِ
قي مبني ًا عىل الكرس  ،وهو يف
ُ
وذهبــت إىل هؤالء  .فهؤالء مل يتغري آخره  ،بل َب َ

اجلملة األوىل يف حمل رفع ألنه فاعل  ،ويف الثانية يف حمل نصب ألنه مفعول به،

ويف الثالثة يف حمل جر بإىل .

يذهب َّن أخوك  ،ومل
يذه َب ّن )  ،تقول :هــل َ
ومثــال املبني من األفعــالَ ( :

يذهـ َب ّن مل يتغري آخره ( وهو
يذهـ َب ّن خـالد  .فالفـعـــل َ
يذهـــ َب ّن زيـد  ،ولن َ
َ

البـــاء ) ،بل بقي مبني ًا عىل الفتح  ،وهو يف اجلملة األوىل يف حمل رفع ألنه جمرد

عن الناصب واجلــازم ،ويف الثانية يف حمل جزم بلم  ،ويف الثالثة يف حمل نصب

بلن .
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ورأيت زيـد ًا ،
ومثال املعرب من األسـامء ( :زيـد )  ،تـقول :جاء زيـدٌ ،
ُ
وذهبت إىل ٍ
زيد  .فزيد معرب ألن آخره (وهو الدال) قد تغري  ،فهو يف اجلملة
ُ
األوىل مرفــوع ألنه فاعــل  ،ويف الثانية منصوب ألنه مفعــول به  ،ويف الثالثة

جمرور بإىل .

يذهب
يذهب زيد  ،ومل
ومثال املعرب من األفعــال ( :يذهب )  ،تقول:
ْ
ُ

يذهب بكر  .فالفعل يذهب معرب َّ ،
ألن آخره ( وهو البـــاء ) قد
خالد ،ولن
َ

تغري  ،فهو يف اجلملة األوىل مرفــوع لتجرده عن الناصب واجلازم ،ويف الثانية
جمزوم بلم  ،ويف الثالثة منصوب بلن .
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األمساء املبنية

(((

ِ
هـــؤالء َ ،
وحذا ِم ( اسم
مـــن األسـامء ما هـــو مبني عىل الكرس مثل:

ِ
ـــذار ( بمعنى احـذر )  .ومنها ما هـــو مبني عىل الضم مثـل:
وح
امـرأة )َ ،

رضبت  .ومنها ما هــــو مبنــي عىل الفتح مثل:
نحــ ُن  ،وتاء الفاعل يف مثل
ُ

وكيف  ،واألعـــداد املركبـة  .ومنها ما هـو مبني عىل السكون مثل :أنا ،
أي َن،
َ
والذي ،وكم .

ومن املبنيات عىل الضم بعض الظروف يف بعض احلاالت  ،مثل قبل وبعد

ونحومهــا ((( .قال اهلل تعــاىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﴾ [الروم.]4:
جئت َ
قبل املغرب ،أو جمرورة
وهي معربة منصوبة عىل الظرفية يف مثل قولكُ :

بمن يف مثل قوله تعاىل ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [التوبة.]70:
وتفصيل ذلك يف كتب أعىل من هذا املستوى((( .

عرش  .وهي مبنية عىل فتح
عرش إىل تسع َة َ
أ َّما األعداد املركبة فهي من أحدَ َ

اجلزأيــن  .إال اثني عرش واثنتي عرشة َّ ،
فإن اجلزء األول منهام يعرب كإعراب

((( من األســاء املبنية :الضامئر  ،وأسامء اإلشارة  ،واألسامء املوصولة  ،وأسامء الرشط ،
واالستفهام  ،وأسامء األفعال  .وبعض األسامء تكون مبنية يف بعض األحوال ومعربة

يف البعض اآلخر .كبعض الظروف  ،واملنادى  ،واســم ال النافية للجنس .وســيأيت

بحثها يف مواضعها إن شاء اهلل تعاىل.

((( كأسامء اجلهات .

((( تُبنى إذا حذفنا املضاف اليه ون ََوينا معناه .
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عرش رج ً
عرش رج ً
ال ،
ال ،
ومررت بأحدَ
ُ
ُ
ورأيت أحدَ َ
املثنى  .تقول :جا َء أحدَ َ

عرش رجــ ً
ا  ،فأحدَ عرش مبني عىل الفتح يف اجلمل الثالث ،وهو يف األوىل يف
َ

حمل رفع ألنه فاعل  ،ويف الثانية يف حمــل نصب ألنه مفعول به  ،ويف الثالثة يف

حمل جر بالباء .

ورأيــت اثني عرش رج ً
وتقول :جاء اثنا عرش رج ً
ومررت باثني
ال ،
ال ،
ُ
ُ

عــر رج ً
ال  .فاجلزء األول يف اجلملة األوىل فاعل مرفوع باأللف  ،ويف الثانية

مفعول بــه منصوب بالياء  ،ويف الثالثة جمرور بالياء لدخول حرف اجلر عليه .
واثنتا عرشة مثل اثني عرش .
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األفعـال املبنية
ذكرنا قبل هــذا َّ
أن األفعال أكثرها مبنية  ،فاملــايض واألمرمبنيان دائ ًام ،

واملضارع مبني إذا اتصل به نون النســوة أو نــون التوكيد  ،ومعرب فيام عدا

ذلك  .والتفصيل كام ييل:
بناء املاضي:

وحض ْت فاطم ُة .
األصل يف املايض البناء عىل الفتح  ،تقولَ :ح َ َ
ض زيدٌ َ َ .

حرضوا  .ويبنى
ويبنى عىل الضم إذا اتصلت بــه واو اجلامعة  ،مثل :الطالب
ُ

ِ
ضنا ،
عىل الســكون إذا اتصل به
ض ُت َ ،و َح َ ْ
ضمري رف ٍع متحر ٌك  ،مثــلَ :ح َ ْ
ُ
ض َن .
والطالبات َح َ ْ
بناء األمـر:

طالبات.
اكتب يا زيدُ واك ُت ْب َن يا
ُ
األصل يف األمر البناء عىل السكون  ،مثلْ :

و ُيبنى عىل حذف حرف العلة إذا كان َّ
معتل اآلخر  ،مثلْ :ار ِم ،وا ْد ُع ْ ،
واخ َش .

و ُيبنى عىل حذف النون إذا اتصل به ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة،

مثل :قوما  ،وقوموا  ،وقومي  .ومل يذكر صاحب (القطر) بناء األمر عىل الفتح
إذا اتصل به نون التوكيد  ،مثل :اجتهدَ َّن يا زيدُ .

واألمر مأخوذ من املضارع  ،ويعرف املحذوف منه بالرجوع إىل مضارعه.

فاألفعال التي م َّثلنا هبا حلذف حـرف العلة أو حذف النون مضارعها :يرمي ،

ويدعو  ،وخيشى ،وتقومان  ،وتقومون  ،وتقومني .
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بناء املضارع:

املضارع معرب إال يف حالتني  ،ومها:
نون النسوة  ،تقول :الصاحلات ي ْع َم ْل َن
ُ -1يبنى عىل السكون إذا اتصل به ُ
اخلري ومل َي ْق َر ْب َن السو َء ولن ُ ْي ِم ْل َن الصالة  .فاألفعال :يعملن ويقربن وهيملن
َ
مبنية عىل السكون  ،واألول يف حمل رفع لتجرده عن الناصب واجلازم  ،والثاين

يف حمل جزم بلم  ،والثالث يف حمل نصب بلن .

ُ
قولك(:الرجال َيعفون والنســا ُء َيعفون)
ومما َ ْت ُســ ُن ُمالحظتُه هنــا أن

الفعــل األول مرفوع بثبوت النون والواو فاعل  ،والثاين مبني عىل الســكون

ُ
الرجــال مل يعفوا  ،والنســاء مل يعفون  .األول جمزوم
والنــون فاعل .وتقول:

بحذف النون  ،والثاين مبني يف حمل جزم .

تســافر َّن يا زيدُ ،
ُ -2يبنى عىل الفتح إذا اتصل به نون التوكيد  ،مثل :هل
َ

املنكر  ،لن أتر َك َّن الواجب  .فاألفعال (:تســافرن وتقربن وأتركن )
تقر َب َّن
َ
ال َ

مبنية عىل الفتح  ،واألول يف حمل رفع لتجرده عن الناصب واجلازم ،والثاين يف
حمل جزم بال الناهية ،والثالث يف حمل نصب بلن.

ويشرتط أن تكون النون متصلة بالفعل اتصاالً مبارش ًا  .فإن َف َص َل بينهام

ٌ
مقدر فالفعل معرب .
ظاهر أو
فاصل
ٌ
ٌ

ولتوضيح ذلك نقول :األفعال(:تذهبــان وتذهبون وتذهبني) مرفوعة

بثبــوت النون  ،والفاعل يف األول األلف  ،ويف الثاين الواو  ،ويف الثالث الياء.
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فإذا أردنا توكيدها َحذفنا نون الرفــع لتوايل األمثال  ،أي لتوايل ثالث نونات

هي نون الرفع ،ونون التوكيد املشــددة ( إذ هي نونان ) ،فقلنا يف توكيد الفعل
تذهبان .وهذا معرب َّ
ِّ
ألن األلــف فاصل ظاهر بني الفعل ونون
األول :هــل

التوكيد  .أ َّما الفعالن الثاين والثالث فبعد حذف نون الرفع اجتمع ساكنان

(((

ومهــا النون األوىل من نوين التوكيد الثقيلة مع الواو يف الثاين والياء يف الثالث،
لذلك حتذف الواو والياء  ،وتبقــى الضمة يف الثاين دال ًة عىل الواو املحذوفة ،
وتبقى الكرسة يف الثالث دالة عىل اليــاء املحذوفة  .والفعالن معربان لوجود
فاصــل مقدر  ،فتقول :هل تذه ُب َّن يا رجــال  ،وهل تذهبِ َّن يا فاطم ُة  .قال اهلل

تعاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [آل عمران ،]186:وقال ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﴾ [مريم. ]26:

ّ
(تذهبان) فإنه يف حدّ ه ،وهو جائز كام
((( اجتامع الســاكنني يف ذلك غري جائز .بخالفه يف
ّ
والضا ّلني .
يف :احلا ّقـة
والصاخة َّ
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عالمات اإلعراب
العالمات األصليــة لإلعراب هي :الضمة للرفــع  ،والفتحة للنصب،

والكــرة للجر  ،والســكون للجــزم  .وهناك عالمات فرعية تـــنوب عن
األصلية ،وذلك يف املواضع اآلتية:

 -1األمساء اخلمسة (((:

وهي :األب واألخ واحلم والفم وذو (التي بمعنى صاحب) .
ُنصب باأللف ُ
وتر بالياء  .تقول :جاء أبوك
وهذه األسامء تُر َفع بالواو وت َ

وذهبت إىل أبيــك  .فاألول مرفوع بالواو ألنــه فاعل  ،والثاين
ورأيــت أباك
ُ
ُ

منصوب باأللــف ألنه مفعول به  ،والثالث جمرور بالياء  ،لدخول حرف اجلر

عليه .

ٍ
ُعرب هذا
مهها (((  :أن تكون
َ
اإلعراب إال بــروط أ ُّ
وهذه األســاء ال ت َ

مفرد ًة مضاف ًة إىل غري ياء املتكلم .

فــإن كانت مثنــا ًة ُأ ِ
إعــراب املثنى  ،تقول :جاء أ َبــواك  ،ورأيت
عربت
َ

أبويك ،وذهبت إىل أ َبويك  .وإن كانت جمموع ًة َج َع تكســر ُأعربت إعراب
َ

((( ذكر بعض النحـــاة اسم ًا سادس ًا وهـــو ( اهلن ) ،لكن األفصح أن يعرب باحلركات
عىل النون .

رة ،فلو ُصـــ ِّغ َرت أعربت
((( ومــن تلــك الرشوط أن تكون هـــذه األســـاء مكـــ ّ
باحلـركات .
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مجـــع التكسري  ،أي باحلركات  ،تقـول :جـاء آباؤك  ،ورأيت آبا َء َك ،وذهبت
إىل ِ
آبائ َك .
ٍ
مذكر سامل ًا ((( ُأعربت إعرا َبه  ،تقول :جاء أ ُب َ
وإن كانت جمموعة مجـع
ون،

بأبني .
أبني ،
ُ
ومررت َ
ورأيت َ

وإن كانــت غري مضافة ِ
أب  ،ورأيت أب ًا ،
أعربت باحلركات  ،تقول :جا َء ٌ
وذهبت إىل ٍ
أب .
وإن كانت مضاف ًة إىل ياء املتكلم أعربــت بحركات مقدرة  ،تقول :جاء

أيب ،وأكرمت أيب  ،وذهبت إىل أيب  .فاألول فاعل مرفوع بضمة مقدرة عىل ما

قبل الياء أي عىل الباء  ،والثاين منصوب بفتحة مقدرة كذلك  ،والثالث جمرور
بكرسة مقدرة كذلك .
 -2المثنى:

املثنى « :ما َّ
دل عىل اثنني بزيادة ألف ونون أو ياء ونون  ،بحيث لو حذفنا

الزيادة عاد مفرد ًا »  .ويعرب املثنــى باأللف رفع ًا وبالياء نصب ًا وجر ًا  .تقول:
حرض الرج ِ
الرج َل ِ
الر ُج َل ِ
ني  .فاألول فاعل مرفوع
الن ،
ني َ ،و َذ َه ُ
ُ
بت إىل ُ
َ ُ
ورأيت َ
باأللف ،والثاين مفعول به منصوب بالياء  ،والثالث جمرور بالياء كذلك .
وهنــاك أربعة ألفاظ ملحقة باملثنى يف اإلعراب  ،وهي (:اثنان  ،واثنتان ،
وكال ِ ،
ِ
ورأيت اثنني  ،وذهبت إىل اثنني  .وتقول:
وكلتــا ) ،تقول :جاء اثنان ،
ُ

ورأيت الرجلني ك َليهــا  ،ومررت بالرجلني ك َليهام .
جــاء الرجالن كالمها ،
ُ

((( مل جيمع منها هذا اجلمع إال األب واألخ واحلم .
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فكالمها توكيد للرجلني  ،مرفوع باأللف يف اجلملة األوىل  ،ومنصوب وجمرور
بالياء يف اجلملتني الثانية والثالثة .

لحـ َق ٌة باملثنى وليست من ُه  ،ألهنا الينطبق عليها
فهـذه األلفاظ األربعة ُم َ

تعريف املثنى السابق  .فاألول والثاين لو حذفنا منهام الزيادة مل يدال عىل املفرد،
والثالث والرابع ال نون فيهام .

ويشــرط يف ( كال وكلتا ) أن تكونا مضا َفتــن إىل ضمري  ،كام يف األمثلة

إعراب االسم املقصور ،
السابقة  .أ َّمـا إذا أضيفتا إىل اسم ظاهر فإهنام تعربان
َ

ورأيت كال الرجلني،
أي بحركات مقدرة عىل األلف  ،تقول :جاء كال الرج َلني
ُ
ومررت بكال الرجلني .
ُ

ومررت بكلتا املرأتني .
وجاءت كلتا املرأتني  ،ورأيت كلتا املرأتني ،
ُ
 -3مجع املذكر السامل:

« هو ما َّ
دل عىل ثالثة فأكثر بزيادة واو ونون  ،أو ياء ونون » .
وال جيمــع هذا اجلمع إال ما كان َع َل ًام ملذكــر عاقل أو صفة له وأن يكونا

(((
ير بالياء .
خاليني من تاء التأنيث  .ومجع املذكر السامل ُير َفع بالواو و ُي َ
نصب و َ ُ

ومررت
تقــول :جاء الزيدون واملســافرون  ،ورأيت الزيدي َن واملســافري َن ،
ُ
بالزيدين واملسافرين ( زيد علم ومسافر صفة )((( .

علام ملذكر مثل طلحة وعبيدة  .وهناك رشوط أخرى مذكورة يف كتب أعىل
((( ولــو كان ً
من هذا املستوى .

((( زيد علم ملذكر عاقل خال من التاء  .واملسافر صفة له وخالية من التاء ،كام هو واضـح.
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مع  .ولكن العرب
جل َ
و َما ال ينطبق عليــه التعريف املذكور ال ُيمع هذا ا َ

أحلقوا به ألفاظ ًا أعربوها كإعرابه مع أهنــا ال ينطبق عليها التعريف املذكور ،
ومن تلك األلفاظ:

 -1أولو (بمعنى أصحاب)  ،فإنَّـــه ال واحد لــه من لفظه  ،تقول :جاء

ــيت مع أويل العلــم  .قال تعاىل:
أولو العلم ،
وجالســت أويل العلم  ،و َم َش ُ
ُ
﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [الرعــــد ،]19:وقــــال ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾

[النور .]22:وقال ﴿ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ﴾ [الزمر .]21:فاألول

فاعل  ،والثاين مفعول به  ،والثالث جمرور .

 -2عرشون إىل تســعني  ،فإهنا ال مفرد هلا من ألفاظها  ،والعرشة مث ً
ال لو

كانت مفر َد عرشين لصح إطالق العرشين عىل الثالثني وهذا باطل ((( .تقول:
ومررت بعرشين رج ً
ورأيت عرشين رج ً
جاء عرشون رج ً
ال  .قال اهلل
ال ،
ال ،
ُ
ُ

تعاىل ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [ ﴾...األنفال ]65:اآليـة .

 -3أهـــ ُلون  ،ومفرده أهـــل وهـــو ال َع َلم وال صفة  .تقول :جـــاء

وذهبت إىل األهلني  .ويف القــرآن الكريم:
ورأيت األهـــلني ،
األهـــلون،
ُ
ُ

﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [الفتــح .]11:وقــال ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﴾ [املائدة ،]89:وقال ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [الفتح .]12:األول فاعل ،
والثاين مفعول به  ،والثالث جمرور بحرف اجلر .

((( أي لــو كانت عرشون مجع ًا الســتوت مع ثالثني باعتبارمها مجع ًا ،وإذا اســتويا صح
إطالق أحدمها عىل اآلخر ،وهذا باطل  .ع
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َ -4أرضــون  ،ومفرده أرض فهو مؤنث وليــس عل ًام وال صفة  .تقول:

يف َ
األرضني لواســع ٌة َّ ،
العال َأرضون َّ ،
عجائب  .األول
األرضني
َ
وإن يف َ
وإن َ
مبتدأ مرفوع  ،والثاين اسم َّ
إن منصوب  ،والثالث جمرور بفي .

ُ -5سنون  ،ومفرده سنة فهو مؤنث وليس َع َل ًام وال صف ًة  .تقولَ :م َض ْت

علينا ُسـنون  ،و َقضينا سـنني يف هـذا البلد  ،وما رأيت بحر ًا ُ
منذ سنني  .قال تعاىل:
﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [الكهف ،]25:وقال ﴿ :ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [الكهف. ]11:

ِ -6ع ّليِون  ،وهو اســم ألعىل اجلنة  ،فهو مفــرد :قال تعاىل ﴿ :ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [املطففني. ]19-18:

َ -7بنُون  ،وهو ال َع َلم وال صفة  .تقول :جا َء َبنُو ٍ
ورأيت بني عامر،
عامر ،
ُ

وزيد من بني عامر  .وقال تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [الشعراء. ]88:
 - 4مجع املؤنث السامل(((:

ِ
آخره »  .مثلِ :هندات مجع هند .وهذا
« هو ما ُجِ َع بألف وتاء مزيدتني يف

ُين َْصــب بالكرسة نياب ًة عن الفتحة  ،قــال اهلل تعاىل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾

[العنكبــوت .]44:وقد َخ َر َج عن األصل يف حالــة النصب فقط .أ َّما يف حالتي

ج َع بألف وتاء .ألنه
((( هذا االســم هو اجلاري عىل ألسنة املعربني .وقال آخرون :هو ما ِ ُ
يدخــل فيه ما كان مفرده مذكر ًا مثل :طلحات  ،ويدخل فيه ما يتغري بناء مفرده مثل:
َركَعات  -بفتح الكاف  -مجع َركْعة  -بسكوهنا  ،-ومثل :صحراوات مجع صحراء،
بقلب اهلمزة واو ًا .فليس سامل ًا .
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الصاحلات
وير بالكرسة تقول:
ُ
الرفع واجلر فإنَّـــه عىل األصل ُي ْر َفع بالضمة ُ
ِ
عظيم .
أجر
ٌ
ٌ
عابدات  ،وتقول :للقانتات ٌ
ِ
بالكرسة) أن تكون األلف
شــرط يف إعرابه هذا اإلعراب (أي نصبه
و ُي َ َ

والتــاء مزيدتني  .فــإن كانت إحدامها أصلي ًة ( أي موجودة يف املفرد ) فإنَّـــه
ِ
بالفتحة عىل األصل مثلَ :أموات َّ
فإن التــاء موجودة يف مفرده  .قال
نصــب
ُي َ
تعاىل ﴿ :ﯠ ﯡ ﴾ [البقرة ،]28:ومثــلُ :قضاة و ُغزاة َّ
فإن األلف يف

وشــاركت
راجعت ال ُقضا َة
ُقضاة منقلبة عن الياء املوجودة يف مفرده  .تقول:
ُ
ُ

ال ُغزا َة  ( .ألف غزاة منقلبة عن واو ) .

وأحلقوا بجمع املؤنث السامل ( ُأوالت ) بمعنى صاحبات  .قال اهلل تعاىل:

﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [الطالق ،]6:وكذا ما كان مفرد ًا وآخره ألف وتاء مثل:

أذرعات .
ُ

 - 5املمنوع من الصرف:

أي املمنوع من التنوين والكرس  .وهذا ُير بالفتحة نياب ًة عن الكرسة  .قال

تعاىل ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [النساء.]163:

ويــر بالكرسة يف حالتني :األوىل أن تدخــــل عليه ( أل ) ،والثانية أن
ُ

يضاف إىل ما بعـده  .قال تعاىل ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﴾ [البقرة،]187:

وقال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [التني.]4:

وأسباب منع الرصف سيأيت تفصيلها يف أواخر الكتاب إن شا َء اهلل تعاىل.
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 -6األفعال اخلمسة:

« هــي كل مضارع اتصل به ألف اثنني مثل :تقومــان ويقومان  ،أو واو

مجاعة مثل :تقومون ويقومون  ،أو ياء خما َطبة مثل :تقومني » .

ُنصب ُ
وت َزم بحذفها  .تقول :أنتم تقومون ،
وهــذه تُر َفع بثبوت النون وت َ

ولن تقوموا  ،ومل تقوموا .
 -7املضارع املُ َ
عتل اآلخر:

« هــو ما كان آخره حرف علة (ياء أو واو أو ألف )»  ،مثلَ :يرمي و َيدعو

ُ
وأمثالــا تُر َفع بضمة مقدرة  ،وتُنصب بفتحة ظاهرة يف األول
و َيرىض  .فهذه

يدعو  .وبفتحة مقدرة يف الثالث  ،تقول :لن
يرمــي  ،ولن
والثاين  ،تقول :لن
َ
َ

يرىض  ( .كام ســيأيت يف اإلعراب التقديري )  .أ َّمـــا يف حالة اجلزم َّ
فإن حرف
يرض  .وقد سبق
يدع  ،ومل َ
العلة حيذف من األفعال الثالثة  .تقول :مل ير ِم ،ومل ُ

التمثيل لذلك .
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اإلعراب التقديري
اإلعــراب إ َّما ظاهري أو َم َ ّل أو تقديــري  .فالظاهري ما كان بحركات

ظاهرة عىل أواخر الكلامت املعربة  .واملحيل يكون يف األسامء واألفعال املبنية .
وقد تقدمت لإلعرابني أمثلة كثرية .

 َّأمـا التقديري فهو إما جلميع احلركات أو لبعضها :تقدير مجيع احلركات  ،ويكون يف موضعني:
 -1االســم املقصور  ،وهو ما كان آخره ألف ًا الزمــ ًة َ ،فتُقدَّ ر عىل األلف

ِ
ُطـــق باحلركات َّ
ألن األلف ساكنة
جـميع احلـركات للتـعذر  ،أي لتعذر الن
ُ
ومررت بالفتى .
ورأيت الفتى ،
أبـد ًا  .تقول :جا َء الفتى ،
ُ
ُ

منصوب بفتحة
فاألول مرفوع بضمة مقدرة عىل األلف للتعذر  ،والثاين
ٌ

جمرور بكرسة كذلك .
كذلك  ،والثالث
ٌ

 -2االســم املضاف إىل ياء املتكلم َّ ،
ألن الياء تستدعي أن يكون احلرف

مجيع احلركات الشتغاله
الذي قبلها مكســور ًا  ،لذلك تقدر عىل ذلك احلرف ُ
ِ
ِ
ومررت
ورأيــت صديقي،
املناســبة للياء  .تقول :حرض صديقي ،
بالكرسة
ُ
ُ

مرفوع بضمة مقدرة عىل ما قبل
بصديقي  .فصديقي يف اجلملة األوىل فاعــل
ٌ

الياء لالشــتغال .والثاين مفعول به منصوب بفتحــة مقدرة كذلك  ،والثالث
جمرور بكرسة مقدرة كذلك .
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تقدير بعض احلركات  ،ويكون يف ثالثة مواضع:
 -1االســم املنقوص  ،وهو ما كان ِ
آخ ُر ُه يا ًء مكسور ًا ما قبلها ((( ،وهذا

تُقدَّ ر فيه الضمة والكرسة للثقل  ،أي لثقل النطق بالياء املضمومة واملكسورة .
تقول :جاء القايض  ،وذهبت إىل القايض  ،فاألول ٌ
مرفوع بضمة مقدرة
فاعل
ٌ

عىل اليــاء للثقل  ،والثاين جمرور بكرسة مقدرة عىل اليــاء كذلك  .أ َّما الفتحة
القايض .
فتظهر عىل آخره خلفتها  .تقول :رأيت
َ

 -2املضــارع املنتهي بألف  ،وهذا تُقدَّ ُر عىل آخره الضمة والفتحة لتعذر

العدو  ،فالفعل األول جمر ٌد
النطق هبام  .تقول :زيدٌ خيشــى اهلل  ،ولن خيشــى
َّ

عن الناصب واجلازم  ،وهو مرفوع بضمــة مقدرة عىل آخره للتعذر  .والثاين

منصوب بلن وعالمة نصبه فتحة مقدرة كذلك  .أ َّمـــا يف حالة اجلزم فيحذف
ٌ
حرف العلة  ،تقول :مل َ
خيش زيد إال َر َّبه .

 -3املضــارع املنتهي بواو أو ياء َّ ،
فإن الضمة تقدر عليهام للثقل  ،تقول:

ِّ
ويصل له  .فالفعالن يدعـو ويصيل مرفوعان لتجـردمها عن
زيدٌ يدعـــو ر َّبـه

الناصب واجلازم  ،وعالمـــة رفعهام ضمة مقدرة للثقل  .أ َّمـا يف حالة النصب
فإن الفتحة تظهر عىل آخرمها خل ّفتها مثــل :لن يدعو زيد خصمه  ،ولن ي ِ
لق َي
ُ
َ

ســاحه  ،وأ َّمـــا يف حالة اجلزم َّ
يدع زيد
فإن الواو والياء حتذفان ،تقــول :مل ُ
َ
صمه  ،ومل ُي ِ
سالحـه .
لق
َ
َخ َ

((( أ َّما إذا كان ما قبلها ساكن ًا مثل ( َظ ْبي ) فإعرابه كإعراب االسم الصحيح اآلخر .
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نواصب املضارع
ينصب املضارع إذا وقع بعد إحدى األدوات التالية:
ْ ( -1
أن ) املصدريــة  ،وهي التي ت َُؤول مع مــا بعدها بمصدر  ،تقول:

أردت ْ
أردت مســاعدَ تك  .قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮏ
أن أســاعدَ ك  .والتأويل:
ُ
ُ

خري لكم ،وتقول:
ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [البقرة .]184:والتأويل :وصو ُمكم ٌ

جيب أن جتتهدَ  .والتأويل :جيب اجتها ُدك(((.

الرش  .ويف القرآن الكريم:
َ ( -2ل ْن )  ،وهي حرف نفي  .تقول :لن َ
أقرب َّ

﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [طه. ]91:

 ( -3إ َذ ْن )  ،وهي حرف جواب  .ويشــرط لنصب املضارع هبا أن ُيرا َد

باملضــارع االســتقبال ال احلال  ،وأن تقع ( إذن ) يف صــدر اجلواب  ،وأن ال
فاصــل  .تقول :إذن ِ
ٌ
أكر َمــك  ،جواب ًا ملن قال لك:
يفصــل بينها وبني الفعل

ســأزورك  .فالفعل أكرم منصوب بإذن لتو ُّفر الــروط املذكورة  ،فاإلكرام
ُ
مســتقبل بالنســبة إىل قولك  ،وقد وقعت إذن يف صــدر جوابك  ،ومل يفصل
رفـــع الفعـل ،
بينها وبني أكرم فاصل .فإن مل تتوفر الرشوط املذكورة وجب
ُ

فلو قلت يف جـوابـــكِّ :إن إذن أكر ُمـك رفعت الفعل  ،ألن ( إذن ) مل تتصدر
((( إذا وقعت ( أن ) املصدريــة بعد مـا ّ
يدل عىل يقني وجب رفـع املضـارع الواقــع بعد
علمت أن ســيقو ُم زيدٌ  .وإذا وقعت بعد ما يدل
( أن ) ،ألهنا خمففة من الثقيلة ،مثل:
ُ

عىل ظ ٍّن جاز كوهنا ناصبة للمضارع  ،وجاز أن تكون خمففة من الثقيلة .وسيأيت بحث

املخففة يف موضوع النواسخ .
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َ
أكرمك ،لوجود الفاصل .
الفعل إذا
اجلــواب ،وكذلك ترفع
َ
قلــت :إذن إين ُ

رفعت الفعل
ولو قال لك شــخص :إين أح ُّبك  ،فقلــت :إذن أظنُّك صادق ًا ،
َ

ُ
َّ
الفاصل قس ًام  .تقول ملن قال لك:
نصب الفعل إذا كان
ألن املراد به احلال  .و ُي َ
أكرمك  .بنصب الفعل.
سأزورك :إذن واهلل َ

 ( -4كي ) املصدريــة  ،وهي بمنزلة ( أن ) املصدريــة يف تأويلها مع ما

بعدها بمصدر  .و( كي ) جيب أن تقع بعد الالم اجلارة  ،وهذه الالم إ َّما ظاهرة
جئت ملساعدتِك  .أو مقدرة تظهر عند
جئت لكي أساعدَ ك  ،والتأويلُ :
مثلُ :

جئت كي أســاعدَ ك  .والتأويل كام هو عند وجود الالم  .ولو
التأويل ،تقولُ :

تعتب
كان قبــل الفعل ( ال ) النافية وجب إظهــار الالم  ،تقول :زرتُك لكيال َ

عيل  .قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [احلديد.]23:
ّ

( لكيال ) :الالم :حرف جر ،كي :حرف نصب مصدري ،ال نافية .
ِ
وتأسوا )  :منصوبان بكي  ،عالمة نصب األول الفتحة
والفعالن ( تَعت َ
ب َ

الظاهرة  ،وعالمة نصب الثاين حذف النون .

وينصب املضارع بأن مضمرة يف املواضع التالية :
ٍ
مقصود به معنى
 -1إذا وقع بعد عاطف مســبوق باسم خالص (أي غري

الفعل)  ،كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [الشورى .]51:أي إال وحي ًا أو إرساالً  .وإضامر ( أن ) يف
هـذا جائز .

نواصب املضــارع
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ِ
للجحود (أي للنفي).
 -2إذا وقع بعد الم اجلر  ،سواء كانت للتعليل أم

ــم  .فأتعلم منصوب بأن مضمرة .وإضامرها
فالتي للتعليل مثلُ :
جئت ألتع َّل َ
جئــت ِ
جائــز ،إذ يصح أن َ
ألن أتعلم  .ومثــال الم اجلحود (وهي ما
تقول:
ُ

كنت ِ
أل َ
الرش ومل
كانت مســبوق ًة بِك َْو ٍن منفي مثل ما كان أو مل يكــن) :ما ُ
فعل َّ

َ
الواجب .فالفعالن (أفعل وأترك) منصوبان بأن مضمرة بعد الم
ألتــرك
أكن
َ

اجلحود  .وإضامرها هنا واجــب  ،فال يصح أن تقول :ما كنت ألن أفعل  ،أو

مل أكن ألن أترك .

 -3إذا وقــع بعد ( حتى ) التــي بمعنى ( كــي أو إىل )  .فتكون بمعنى
(كي) إذا كان ما قبلها عل ًة ملا بعدها  ،كقولك لكافرِ :
َ
تدخل اجلنة .
أسل ْم حتى
فاإلســام عل ٌة لدخول اجلنة  .وتكون بمعنى ( إىل ) إذا كان ما بعدها غاي ًة ملا
الشمس  ،فطلوع الشمس غاية لبقائك ،
تطلع
قبلها كقولك :سأبقى هنا حتى
ُ
َ
وليس ناشــئ ًا من بقائك َّ ،
تبق  .وإضامر أن
ألن
بقيت أم مل َ
الشمس تطلع سواء َ
َ

بعد (حتى) واجب .

 -4إذا وقع بعد (أو) التي بمعنى (إىل أو إالّ)  ،فاألول مثل :أل ْل َز َمنَّك أو

ِ
تستسلم ،أي إال
تقض َيني حقي  ،أي إىل أن تقض َيني  .والثاين مثل :ألقتلنّك أو
َ
أن تستسلم .

 -5إذا وقع الفعل بعد فاء الســببية ( وهي التي تُفيد أن الثاين ُم َس َّبب عن

نفي حمض((( أو طلب
األول)  .ويشرتط لنصب الفعل بعد الفاء أن يسبق الفاء ٌ
ٍ
منتقض بنفيّ ،
نفي النفي إثبات .
((( أي غري
فإن َ
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بالفعل((( .فالنفي كقوله تعــاىل ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [فاطر ،]36:أي
موتم  .فالفعل (يموتوا) منصوب
مل حيصل القضا ُء عليهم فيتسبب عن ذلك ُ
بأن مضمرة بعد فاء السببية وجوب ًا  .وأما الطلب فيشمل ما يأيت:
فتنجح .
األول :األمر  ،مثل :اجتهدْ
َ
الثاين :النهي  ،مثل :ال ُت ْ
مل فتند َم .
فأفوز .
كنت مع املتَّقني
الثالث :التمني  ،مثل :ليتني ُ
َ
الرابع :الرتجي  ،مثل :لعيل ُ
فأسرتيح .
أنال مقصدي
َ
اخلامس :الدعاء  ،مثل :اللهم ارزقني ماالً
َ
فأتصدق عىل الفقراء .
تعرف حاجتي فتقض َيها .
السادس :االستفهام  ،مثل :هل
ُ
السابع :التحضيض  ،مثل :هال ُ
فرتبح .
تعمل خري ًا
َ
تزورنا فتحدّ َثنا .
الثامن :ال َع ْرض  ،مثل :أال ُ

أن األول طلب ِ
والفرق بني التحضيــض وال َعرض هو َّ
بشــدة  ،والثاين

طلب برفق .

 -6إذا وقــع بعد واو املعيــة (وهي التي تفيد الترشيــك بني الفعلني) .

شــرط لنصب املضارع بعدها نفــس الرشوط املذكــورة يف النصب بفاء
و ُي َ
((( فإن كان الطلب باسم الفعل ،مثلَ :ص ْه فأحدّ ُثك ،رفعت الفعل .
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السببية  .فإذا كان الثاين متســبب ًا عن األول استعملنا الفاء  .وإذا كان املقصود
الترشيك بني األول والثاين استعملنا الواو .

ومن األمثلة املشــهورة لواو املعية قوله تعاىل عىل لســان الكافرين يو َم

القيامــة ﴿ :ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﴾ [األنعــام،]27:

ُ
وقول الشاعر:

يت مث َله
ال تن َه عن ُخـ ُل ٍق وتأ َ

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

(((

َ
وترشب الل َب َن  ،إذا قصدت النهي عن اجلمع
الســمك
وقولك :ال تأكل
َ

بينهام .

مســألة :

قلت ( :ال ْ
جزمت الفعل ( ترشب )
تأكل ســمك ًا وترشب لبن ًا )  ،فإن
َ
إذا َ

النهي عن
عىل أنه معطوف عىل الفعل تأكل ( املجزوم بال الناهية ) كان املعنى
َ
كل واحد منهام جمتمع ًا ومنفرد ًا  .أي ال تفعل هذا وال هـذا .

نصبت الفعل ( ترشب ) عىل أن الواو للمعية وترشب منصوب بأن
وإذا
َ

النهي عن فعلهام مع ًا  ،أي ال بأس أن َ
تأكل سمك ًا  ،لكن إذا
مضمرة كان املعنى
َ
أكلتَه ال ترشب لبن ًا  .وال بأس أن ترشب لبن ًا لكن إذا ِ
رشب َت ُه ال تأكل سمك ًا .

النهي عن األول
وإذا رفعت الفعل ( ترشب ) عىل االستئناف كان املعنى
َ

فقط  ،فكأنك قلت :ال تأكل سمك ًا ولك أن ترشب لبن ًا .

((( البيت أليب األسود الدؤيل ،انظر عنه :معامل االهتدا ص  .14ع.

86

توضيح قطر الندى ،للعالمة الشيخ عبد الكريم الدّبان التكرييت

جـوازم املضارع
جيزم املضارع إذا وقع جواب ًا لطلــب((( ،أو بعد أداة جتزم ً
فعال واحد ًا أو

فعلني .والتفصيل فيام ييل:

أوالً :إذا وقــع جواب ًا لطلب بــرط أن يصح املعنــى إذا قدَّ رنا رشط ًا ،

تســلم  .بجزم تســلم  ،إذ يصح أن نقول :إن تبتعدْ عن
تقول :ابتعد عن النار
ْ
تســلم  .بخالف قولنا :ابتعد عن النار حترتق  ،إذ جيب رفع حترتق  ،ألنه
النار
ْ

ال يصح املعنى لو قلنا :إن تبتعد عن النار حترتق .

فــإن كان الطلب هنيــ ًا فاملضارع ُي َزم إذا َقدَّ رنا بــدل ال الناهية ( إن وال

تسلم  .بجزم تسلم  ،إذ يصح
النافية)
وصح املعنى  .تقول :ال تقرتب من النار
ّ
ْ

تسلم  ،بخالف قولنا :ال تقرتب من النار
املعنى لو قلنا :إن ال تقرتب من النار
ْ

ُ
حترتق  ،فيجب رفع حترتق  ،ألنه ال يصح املعنى لو قلنا :إن ال تقرتب من النار
حترتق .

ثاني ًا :إذا وقع بعد إحدى األدوات التي جتزم فع ً
ال واحد ًا  ،وهي:
حيرض زيدٌ .
( مل )  ،مثل :مل
ْ
حيرض زيدٌ .
( لما )  ،مثل :ملا
ْ
فلم وملا حرفان ينفيان املضارع وجيزمانه  ،والفرق بينهام معنوي  ،وهو أن
((( أنواع الطلب تقدمت يف بحث نواصب املضارع.
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حيض زيد َّ
دل عىل أنه
( ملا ) تفيد النفي املســتمر إىل زمن التكلم  .فإذا قلت :ملا َ ْ

وحرض
مل حيرض حتى اآلن  ،لذلك ال يصح أن نقول :ملا حيرض زيد قبل يومني
َ

البارحة  .أ َّما ( مل ) فال تفيد ذلك  ،هلذا يصح أن تقول :مل حيرض زيد قبل يومني
وحرض البارحة .

( ال الناهية ) ،مثل :ال َت ُج ْر َصدي َقك .
ِ
ِ
البرصة .
ب يا زيدُ إىل
( الم األمر ) ،مثل :لت َ
َذه ْ
ثالثــ ًا :إذا وقع بعد إحدى أدوات الرشط((( اجلازمة لفعلني وهي إحدى

عرشة أداة (((:

 ( -1إن ) ،مثل :إن جتتهد تنجح  .فتجتهد وتنجح جمزومان بإن  ،األول

فعل الرشط  ،والثاين جوابه  .وهكذا تقول يف البواقي .

تفعل ما تأ ُم ُر به ِ
 (-2إذ ما ) ،مثل :إذ ما ْ
جتدْ ُم ْقتَدي ًا بك .

 ( -3أين ) ،مثل :أين يذهب الصالح جيدْ أعوان ًا .
َزرين ُأ ِ
كر ْمك .
 ( -4أنّى ) ،مثل :أنّى ت ْ

ان )  ،مثل :أ ّي َ
 ( -5أ ّي َ
ان َي ْر َف َ
عك اهلل ت َْرت َِف ْع .

ِ
ِ
ص لك .
ص يل ُأخل ْ
 ( -6متى ) ،مثل :متى ُتل ْ
((( ال جتزم إال إذا كانت للرشط .وإال فبعضها تكون لالستفهام وغريه.
((( كلها أسامء إال ( إن و إذ ما ).

88

توضيح قطر الندى ،للعالمة الشيخ عبد الكريم الدّبان التكرييت

 ( -7مهام ) ،مثل :مهام يأ ُم ْرين ريب ْ
أفعل .

َ ( -8م ْن ) ،مثلَ :م ْن َي ْصن َْع َخري ًا َ ِ
يدْ َج ْزا َءه .

( -9ما)  ،مثل :ما ُتن ِْف ْق ِم ْن مالِ َك يف سبيل اهلل ُي ْب ِ
ار ْك َل َك فيه .

أي فِ ٍ
عل تَف َع ْل ُه َي ْع َل ْم ُه اهلل .
(أي)  ،مثلّ :
ّ -10

ُؤج ْر َع َليه .
( -11حيثام)  ،مثلَ :حي ُثام َت ْع َم ْل َخري ًا ت َ
 وجيب اقرتان جواب الرشط بالفاء يف املواضع التالية : -1إذا كان مجلة اسمية  ،مثل :إن جتتهد فأنت ناجح (((.

حيرض زيدُ فأكر ْمه (((.
 -2إذا كان مجلة فعلية فع ُلها طلبي ،مثل :إن ْ

 -3إذا كان مجـــلة فعلية فعـ ُلها منفي بلن  ،مثـــل :إن حيرض زيـدٌ فلن

َأطـر َده (((.

 -4إذا كان مجـــلة فعلـية فعـ ُلها منفي بـمـــا  ،مثل :إن يأتِني أخوك فام

ُأر ُّده (((.

((( إعراب ( فأنت ناجــح ) :الفاء رابطة  ،أنت مبتدأ ،ناجح خرب  ،واجلملة يف حمل جزم
جواب الرشط .

((( إعراب (فأكرمه) :الفاء رابطة  ،أكرم فعل أمر مبني عىل السكون  .فاعله مسترت وجوب ًا
تقديره أنت ،واهلاء مفعول به ،واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط .

((( إعراب ( فلن أطرده ) :الفــاء رابطة  ،لن حرف نصب ،أطرد مضارع منصوب بلن،
والفاعل مســترت وجوب ًا تقديره أنا  ،واهلاء مفعــول به  .واجلملة يف حمل جزم جواب
الرشط.

((( إعراب ( فام أر ُّده ) :الفاء رابطة  ،ما نافية  ،أرده فعل مضارع مرفوع ،والفاعل مســترت
وجوب ًا تقديره أنا  ،واهلاء مفعول به  .واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
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 -5إذا كان مجلة فعلية فع ُلها جامد  ،مثل :إن تستقم فعسى أن
ترتاح(((.
َ
 -6إذا كان مجلــة فعلية فع ُلها مســبوق بقد  ،مثــل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﴾ [يوسف.((( ]77 :

 -7إذا كان مجلة فعلية فع ُلها مســبوق بحرف تنفيس  ،مثل :إن تســتقم

(((
تربح .
ُ
فسرتبح أو فسوف ُ

واجلملة االسمية كام تقرتن بالفاء تقرتن بإذا الفجائية  ،مثل :إن ِ
تكر ْم زيد ًا

إذا هو ناكر (((.

((( إعراب ( فعسى أن ترتاح ) :الفاء رابطة ،عسى فعل ماض ،أن ناصبة مصدرية  ،ترتاح
فعل مضارع منصوب بأن ،والفاعل مسترت وجوب ًا تقديره أنت  .وأن وما بعدها فاعل
عسى  .واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.

((( إعــراب ( فقد رسق أخ ) :الفــاء رابطة  ،قد حرف حتقيــق  ،رسق أخ فعل وفاعل،
واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.

((( إعراب ( فســربح ) :الفاء رابطة ،السني حرف استقبال  .تربح فعل مضارع مرفوع،
والفاعل مسترت وجوب ًا تقديره أنت  .واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.

ناكر مبتدأ وخرب  ،واجلملة يف حمل جزم
((( إعراب ( إذا هو ناكر ) :إذا فجائية رابطة  .هو ٌ
جواب الرشط.
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النكرة واملعرفة
معي »  ،مثل :رجل  ،بلدة َ ،ج َبل .واملعرفة:
النكرة « :ما يدل عىل يشء غري َّ

معي » ،مثل :زيد  ،بغداد َ ،ع َرفات  ،والنكرات غري حمصورة .
« مــا يدل عىل َّ
أما املعرفة فستة أنواع وهي:

 -1الضمري:

الضمري « :ما ّ
دل عىل متكلم أو خماطب أو غائب »  ،مثل :أنا  ،أنت  ،هو .

والضامئر إ َّما منفصلة أو متصلة أو مسترتة .

* املنفصـلة :
إ َّمـا أن تكون يف حمل رفع فقط  ،أو يف حمل نصب فقط  .وال تكون املنفصلة

يف حمل جر .

ِ
وأنــت وأنتام وأنتم وأنت ّن  ،وهو
وأنت
التــي يف حمل رفع هي :أنا ونحن َ

وهي ومها وهم وه ّن  .تقول :أنت حارض وأنتم حارضون ...

ِ
َ
وإيـاك وإيـاكام وإيـاكم
وإيـاك
والتي يف حمل نصب هي :إيـاي وإيـــانا

أكرمت  .فإياك يف
وإيـــاك ّن وإياه وإياها وإيامها وإياهم وإياه ّن  .تقول :إياك
ُ

حمل نصب مفعول مقدم للفعل بعده  .قال تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

[الفاحتة. ]5:
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* املتصـلة :
ِ
ذهبت) واأللف
ذهبت ،
(ذهبت ،
بعضها تكون يف حمل رفع فقط كالتاء يف
َ
ُ

يف (ذهبا) والواو يف (ذهبوا) والنون يف ( َذ َه ْب َن) .

وبعضهــا تكون يف حمل نصب أو جر  ،وهي الياء والكاف واهلاء  .تقول:

جاءين زيدٌ صديقي  ،الياء األوىل يف حمل نصب مفعول به  ،والثانية يف حمل جر
مضاف إليه  .وتقول :جالستُك يف دارك  ،الكاف األوىل يف حمل نصب مفعول

بـه ،والثانية يف حمل جر مضاف اليه  .وتقول :زيد زرتُه يف داره  ،اهلاء األوىل يف

حمل نصب مفعول به  ،والثانية يف حمـل جر مضاف إليه .

ب
ور َّح َ
فأكر َمنا َ
ويصلح للرفع والنصب واجلر ( نا ) ،تقــولُ :ز ْرنا زيد ًا َ

بنا  ،فاألوىل يف حمل رفــع فاعل  ،والثانية يف حمل نصب مفعول به  ،والثالثة يف

حمل جر بالباء .
قاعــدة:

إذا أمكن اإلتيان بالضمري املتصل فال جيـوز اإلتيان به منفصـ ً
ال .
أكرمت إيــاك ؛ إلمكان االتصال تقول:
فال جيــوز أن تقول :قام أنا وال
ُ

قمت وأكرمتُك(((.
ُ

أكرمت إال إياك،
((( إال إذا كان بــن الفعل والضمــر فاصل مثل :ما قام إال أنا ،ومــا
ُ
فالفصل واجب لتعذر االتصال .
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جوزوا فيهام الوصل والفصل:
واستثنوا من ذلك صورتني ّ
األوىل :أن يكــون الضمري ثاين ضمريين أوهلام
أعرف من الثاين((( عىل أن
ُ
ال يكون األول يف حمل رفع  .تقول :الكتاب أعطِنيه  ،أو أعطني إياه  .الضمريان

الياء واهلاء  ،واألول أعرف  .وهــو يف حمل نصب ألنه املفعول األول  ،واهلاء

املفعول الثاين .

الثانية :أن يكون الضمري خرب ًا لكان أو إحدى أخواهتا  ،سواء كان مسبوق ًا

كنت إياه (األول اسم كان
بضمري آخر أم ال  .مثال املســبوق :الصديق كن َت ُه أو َ

والثاين خربها)  .ومثال غري املســبوق :الصديق كأنــ ُه زيدٌ  ،أو كان إياه زيد .

فاهلاء خرب كان مقدم وزيد اسمها مؤخر .

والوصــل أرجح يف الصــورة األوىل  .إال إذا كان الفعــل قلبي ًا ((( مثل:

ظننتكه ،فبعضهم رجح الوصل وبعضهم رجح الفصل .
أ َّمـا الصورة الثانية فالفصل أرجح عند اجلمهور .

* املسترتة :
الضمري املسترت ما ال يكون له صورة يف اللفظ  ،كام يف قولك عن نفسك:

أقوم  ،وعن نفسك و َع ّمن معك :نقوم  ،أو عن املخاطب املذكر :تقوم .
((( ضمري املتكلم أعرف من املخاطب ،وضمري املخاطب أعرف من الغائب .

((( أي مما ينصب مفعولني أصلهام مبتدأ وخرب ،مثل :علم وظن وحســب ،وسيأيت بحث
ذلك يف موضعه إن شاء اهلل تعاىل .
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واملســترت إ َّما أن يكون استتاره واجب ًا أو جائز ًا  ،فالواجب ما ال يمكن أن

الظاهر مقا َمه  ،فال يقال يف مثل أقوم :أقوم زيد  .وجائز االستتار
االســم
يقوم
ُ
ُ
ما يمك ُن أن يقوم االســم الظاهر مقامه  ،مثل :زيد يقوم  ،ففاعل يقوم ضمري

مســترت جواز ًا تقديره هو  .ويمكن أن يقوم الظاهــر مقا َمه  ،تقول :زيد يقوم

أخوه .

َ -2
الع َـلم:

العلم « :اســم يعي مسامه بال ٍ
قيد من إشارة أو غريها »  ،مثل :زيد ومكة
َُّ

ودجلة و َع َرفات  .وهذه أعالم شــخصية  .وهناك أعالم جنسية مثلُ :أسامة،

فإنَّـــه يطلق عىل كل أســد  ،وكذلك ُثعالة للثعلــب  ،وذؤالة للذئب  .وهذه

كالنكــرات  ،لكنهم عاملوها معاملة املعــارف فمنعوها من الرصف للتأنيث

وال َع َلمية  ،وأجازوا جمي َء احلال منها قالوا :هذا أسام ُة مقب ً
ال  ،وصاحب احلال

معرفــة .

والعلم إما مفرد مثل :زيدٌ وخالد  ،أو مركب  ،واملركب إ َّما إضايف مثل:

زيــن العابدين وعبد اهلل  ،أو مزجي مثل :حرضموت وبعلبك  ،أو إســنادي
( وهــو ما كان أصله مجلة ) مثل :تأ ّبط رش ًا وشــاب قرناها  .واإلضايف جيري
اإلعــراب عىل الكلمة األوىل منــه  ،أما الثانية فمجــرورة باإلضافة  .تقول:
وذهبت إىل ِ
عبد اهلل  .أما املزجي َف ُيعت ََب كلم ًة
ورأيــت عبدَ اهلل ،
جاء عبدُ اهلل ،
ُ
ُ

َّ
َّ
ُّ
بعلبك َ ،و ُي ُر بالفتحة
وذهبت إىل
بعلبك ،
بعلبك  ،وزرت
واحدة ،تقول :هذه
ُ

94

توضيح قطر الندى ،للعالمة الشيخ عبد الكريم الدّبان التكرييت

ألنه ممنوع من الرصف .وأ َّما اإلســنادي فيبقى عــى حاله ويعرب بحركات
وزرت تأ ّب َط رش ًا  ،ونظرت يف شــعر
مقــدرة للحكاية  .تقول :مات تأ ّب َط رش ًا
ُ

تأ ّب َط رش ًا .

وينقســم ال َع َلم أيض ًا إىل ثالثة أقسام  ،ألنه إن ُصدِّ َر بأب أو أم فهو كنية ،

فإن َّ
مثــل :أيب بكر وأم كلثوم  .وإال َّ
دل عىل مــدح أو ذم فهو َلقب مثل :زين

العابدين وأنف الناقة  .وإال فهو اسم مثل :زيد وعمرو  .واألوىل أن يقالَّ :
إن

أول مرة سواء ّ
االسم هو الذي سامه به والداه َ
دل عىل مدح أو ذم أم ال  .ويأيت
بعد ذلك اللقب والكنية  .فمن ُس ِم َّي أول مرة بصالح فهو اسم وليس لقب ًا مع
أنه مشعر بمدح .
إذا اجتمع االسم واللقب فاألفصح تقديم االسم  ،تقول :هـــذا زيـــدٌ

ُ
مجــال الدين  .أ َّمـــا اجتامع اللقــب والكنية فيجوز تقديــم األول عىل الثاين
وبالعكس  .تقول :هـذا مجال الدين أبو خالد  ،أو أبو خالد مجال الدين.

 -3اسم اإلشارة:

عي مسامه باإلشارة إليه » .
« هو اسم ُي َّ ُ

ألفاظـــه :للمفـــرد املذكر ( ذا ) ،وللمفردة املؤنثـــة ( ذي ويت وتـا وذه
وتـه ) (((  .واللفظـان األخـريان َو َردا بإسـكان اهلــاء ( ِذ ْه وتِـ ْه ) ،وبكسـرهـا
( ِذ ِه وتِ ِه ) ،وبكرسها مع اإلشباع ( ذهي وهتي ).
((( عدّ بعضهم لفظ (ذات) من أسامء اإلشــارة للمفردة املؤنثة .ولكن املشهور فيها أهنا
بمعنــى صاحبة ،فكام تقول :هــذا رجل ذو معرفة .تقول :هــذه امرأة ذات معرفة.

وبعض بني طيء استعملوها بمعنى التي .وبعضهم استعملوها اسم إشارة .
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وللمثنــى ( يف حالــة الرفع ) للمذكر ( ذان ) وللمؤنــث ( تان )  ( .ويف

حالتــي النصب واجلر ) للمذكر ( َذ ِ
ين ) وللمؤنــث ( تَني )  .تقول :جاء ذان
ين وت ِ
بذ ِ
ورأيت َذ ِ
َني  ،ومررت َ
ين وتَني .
وتان ،
ُ
وجلمع املذكر واملؤنث (أوالء)  ،تقول مشــر ًا إىل مجاعة الرجال :هؤالء

حارضون  ،وإىل مجاعة النساء :هؤالء حارضات .

أ َّمـــا هاء التنبيه فيبدأ هبا القريب جواز ًا فيقــال :ذا أو هذا وذه أو هذه .
ويضاف الكاف للمتوسط فيقال :ذاك وتِيك  .ويضاف الالم والكاف للبعيد

فيقــال :ذلك وتلك  .وال جيوز دخول الالم مع هــاء التنبيه وال عىل املثنى أو

اجلمع .

 - 4االسم املوصول:

مسمه بواسطة الصلة »  .واألسامء املوصولة بعض ألفاظها
يعي ّ
« هو اسم ّ

خاصة  ،وبعضها مشرتكة .

 األلفاظ اخلاصة:( الــذي ) للمفرد املذكر  ،و( التي ) للمفــردة املؤنثة  .تقول :جاء الذي

أكرمتَه ،وجاءت التي أكرمتَها .

ِ
اللذ ِ
ــذان ) يف حالة الرفع و( َ
ين ) يف حالتَي النصب
وللمثنى املذكر ( ال َل

واجلر .تقول :جاء اللذان أكرماك  ،ورأيت اللذين أكرماك  ،ومررت باللذين

أكرماك .
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ِ
اللتان ) يف حالة الرفع  ،و( ال َلت ِ
َني ) يف حالتي النصب
وللمثنــى املؤنث (

ورأيت اللتــن أكرمتاك  ،ومررت
أكر َمتاك ،
ُ
واجلــر  .تقول :جاءت اللتــان َ

باللتَني أكرمتاك .

وجلمع املذكر العاقل (الذين) بالياء رفع ًا ونصب ًا وجر ًا  .تقول :جاء الذين

أكرموك  ،وشــاهدت الذيــن أكرموك  ،ومررت بالذيــن أكرموك  .وكذلك

( األُىل ) إال أهنا تكون للعاقل وغريه  .تقول :شاهدت الرجال األُىل أكرموك ،
الكتب األُىل اشرتيتها  ( .وهذه تكتب بال واو بخالف التي بمعنى
وشاهدت
َ

أصحاب ) .

أكر ْمـنَـك  .ومثــلـها
وجلــمع املؤنث ( الالئي )  .تـقـول :جــاء الالئي َ

( اللوائي والاليت واللوايت ) بإثبات الياء وحذفها .

 األلفاظ املشرتكة:( َم ْن) للعاقل((( سواء كان مفرد ًا أم مثنى أم جمموع ًا  ،وسواء كان مذكر ًا

ــر َمن أكرمتَه و َمن أكرمتَها و َمن أكرمتَهام و َمن أكرمتَهم
أم مؤنث ًا  .تقولَ :ح َ َ
و َمن أكرمتَهن .

(ما) لغري العاقل  ،مفرد ًا أم غري مفرد  ،مذكر ًا أم مؤنث ًا تقول :شاهدت ما

َبنَيتَه وما بنيتَها وما َبنيتَهام وما بنَيتَه َّن .

((( وقد تكون لغري العاقل إذا اشــرك مع العاقل تغليب ًا لألفضل ،ومن ذلك قوله تعاىل:
﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ [احلج ،]18:أو يقرتن بالعاقل يف عموم
مفص ٍل ِ
بمن ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [النور. ]45:
ّ
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(ذا) وهي اسم إشارة للمفرد املذكر  ،وإنَّام تكون اس ًام موصوالً إذا َس َبقتها

فعلت؟ فذا اسم موصول،
َمن أو ما االستفهاميتان  .تقول :من ذا جاءك؟ وماذا
َ

وهو خرب َمن يف اجلملة األوىل  ،وخــر ما يف اجلملة الثانية .وما بعدها صلة .
وهذا إذا مل ُت َعل هي وما قبلها كلمة واحدة مثل :من ذا عندك  ،وماذا عندك .
فمن ذا اسم استفهام مبتدأ وما بعده خرب  .وكذا تقول يف اجلملة الثانية .

ِ
اسم إشارة مثل :من ذا القاد ُم ؟
وكذلك ال تكون اس ًام موصوالً إذا ُجع َل ْت َ

ُ
وماذا
التهاون ؟ أي من هذا القادم  ،وما هذا التهاون ((( .

* صلة املوصول:
ال بد للموصول من صـلة ،وهي إ َّما مجلة أو شب ُه مجلة  .واجلملة إ َّما اسمية

أو فعلية مثل :حرض الذي أبوه صديقك  ،وحرض الذي أكرمتَه .
ويشرتط يف اجلمـلة أمـران:

يصــح أن يقال :جاء الذي هل
أحدمهــا :أن تكون خربية كام مثلنا  .فال
ُّ

تعرفــه ((( .

((( عد بعضهم من األســاء املوصولة ( أل ) وهي حــرف تعريف ،لكن عدها بعضهم
اســ ًا موصوالً إذا دخلت عىل اسم الفاعل كالضارب ،أو اسم املفعول كاملرضوب.
وأحلق بعضهم الداخلة عىل الصفة املشبهة كاحلسن .ويف ذلك خالف وبحث طويل.
وكذلك ( ذو ) وهو بمعنى صاحب ومن األســاء اخلمسة ،لك ّن بني َط ِّيئ خاصـــة

استعملوها اسـ ًام موصـوالً فقالوا :جاء ذو قام ،أي الذي قـام .

((( ألن االستفهام إنشاء ،وكذلك األمر والنهي وباقي أنواع الطلب .

98

توضيح قطر الندى ،للعالمة الشيخ عبد الكريم الدّبان التكرييت

واألمر الثاين :أن تشــتمل مجلــة الصلة عىل عائد  ،وهــو ضمري يطابق

املوصول تذكري ًا وتأنيث ًا  ،وإفراد ًا وتثني ًة ومجع ًا  .تقول (يف اجلملة االســمية):

حرض الذي أبوه مســافر  ،وحرضت التي أبوها مسافر  ،وحرض اللذان أبومها
مسافر  ،وحرضت اللتان أبومها مسافر  ،وحرض الذين أبوهم مسافر ،وحرضت

الاليت أبوه َّن مســافر  .وتقول يف (اجلملة الفعلية) :حرض الذي سافر  ،والتي
َ
سافرن .
سافرت ،واللذان سافرا  ،واللتان سافرتا  ،والذين سافروا  ،والاليت

وقد ُي َ
ـذف العائد سواء كان يف حمل رفع أم نصب أم جر  .تقول :اقـر ْأ من

أنفع  .أي الذي هو أنفع  .فأنفع خرب ملبتدأ حمذوف وهـو العائـد .
الكتب ُّأيا ُ

كتبــت  ،أي الذي كتَبتَه  .فمفعول كتب حمذوف وهـــو
طالعت ما
وتقــول:
َ
ُ
ســأرشب مما ترشب  .أي منه  .فاهلاء هو العائد  ،وقد ُح ِذف
العائد  .وتقول:
ُ
افعل ما أنت ٌ
هو وحرف اجلر الذي ُج َّر االسم املوصول بمثله  .وتقولْ :
فاعل ،
فح ِذف اهلاء الذي هو العائد الواقـع يف حمـل جـر باإلضافـة  .ومن
أي فاعله ُ ،

هـذا قوله تعاىل ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﴾ [طه ]72:أي قاضيه .

وشــب ُه اجلملة إ َّما ظرف أو جار وجمرور  .و ُيشرتط فيهام أن يكونا تامني ،

أي تتم هبــا الفائدة  ،مثل :جاء الــذي عندك  ،وجاء الــذي يف الدار  .ومها
متعلقــان بفعل حمذوف وجوب ًا يدل عىل ٍ
كون عا ٍم مثل :اســ َت َقر أو ُو ِجد  .وال

جيــوز أن يقال :جاء الذي بك  ،لعدم إفادته فائــد ًة تام ًة ،إذ ال ُيعرف املتع َّلق:

مر بك  ،أو استجار بك  ،أو اتصل بك  .وال يقال :جاء الذي ِ
أمس .
هـل ُي َقدَّ ر ّ
لعـدم معرفة املتع َّلق أيض ًا .
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َّ - 5
املعرف بأل:

( أل ) حرف تعريف فإذا دخل عىل نكرة صارت معرفة  .وهذا التعريف

إ َّما تعريف عهد ،أو تعريف جنس دون استغراق أو مع استغراق.

اشــريت فرســ ًا ثم بعت
ذكري  .تقول:
 -1تعريــف العهد :وهو َّإما
ُ
ّ

الفرس ،أي املذكــور  .ومنه قوله تعــاىل ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [النــور ]35:أي املصباح املذكور

كنت يف البيت  .أي البيت
وإما
ذهني  .يقول شــخصُ :
ّ
والزجاجة املذكورةَّ .

جئت
وإما
حضوري .تقولُ :
ّ
الذي يســكنه .وجاء القايض .أي قايض املدينةَّ .

اليو َم  ،أي اليوم احلارض .

 -2تعريف اجلنس دون اســتغراق  ،كقولــك :الرجل أفضل من املرأة .

أي هــذا اجلنس أفضل من ذاك  ،وليس املــراد أن رج ً
ال بعينه أفضل من امرأة

بعينهــا  ،وال أن كل رجل أفضل من كل امــرأة  ،ألن الواقع بخالفه  ،فبعض
النساء أفضل من كثري من الرجال .

 -3تعريف اجلنس لالستغراق  ،وهو إ َّما استغراق األفراد  ،كقوله تعاىل:

﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [النـــساء ،]28:أي كل إنـسان  .وإ َّمـا استغراق

الصفــات ،كقولك لشــخص :أنت الرجــل  ،أي اجلامع لصفــات الرجال
احلمـيدة .
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 -6املعرف باإلضـافـة:

النكرة إذا ُأضيفت إىل أحد املعارف السابقة صارت معرفة مثل :كتابك ،

وكتاب زيد  ،وكتاب هذا  ،وكتاب الذي أكرمك  ،وكتاب الفقيه .فكلمة كتاب
يف كل ذلــك معرفة  ،ألن األول مضاف إىل ضمري  ،والثاين إىل َع َلم  ،والثالث
إىل اسم إشارة  ،والرابع إىل اسم موصول  ،واخلامس إىل معرف بأل .

ومعلوم َّ
أعرف من بعض وحســب الرتتيب الذي
أن املعــارف بعضها
ُ

ضيــف إليه  ،إال املضاف إىل
ذكرناه  .أ َّما املضاف إىل معرفة فإنَّـــه بمنزلة ما ُأ
َ
مــررت بزيد صاحبِك  ،فصاحبك صفة
الضمري فإنَّـــه بمنزلة ال َع َلم  .تقول:
ُ

لزيد  ،والصفة ال تكون أعرف من املوصوف عند مجهور النحاة .
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املبتدأ واخلرب
اجلملة االســمية تتألف من مبتدأ وخرب  .وحكمهام الرفع  .واملبتدأ اسم

ُيذكر لإلســناد  ،وهو جمرد من العوامل اللفظية  .فليــس من املبتدأ قولك يف
العدّ  :واحد اثنان ثالثة  ،ألهنا مل تذكر لإلســناد  .وقولك :كان َزيدٌ قائ ًام  ،ليس

زيد بمبتدأ لعدم جترده عن العوامل اللفظية .

واملبتدأ يكون اســ ًا رصحي ًا مثل زيد يف قولك :زيد قائم  .ويكون مؤوالً

مثــل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﴾ [البقرةْ ،]184:
فأن تصوموا مصدر مؤول
خري َلكُم .
هو املبتدأ ،ورصحيه :وصومكم ٌ

واخلرب مســند تتم به مع املبتدأ الفائد ُة  ،مثل قائم يف قولك :زيدٌ قائم  .أما

الزيدان يف قولك( :هل قائم الزيدان) فليس خرب ًا  ،ألنه مسند إليه ال مسند .فهو

ٌ
فاعل َسدَّ مسدَّ اخلرب  .وسيأيت توضيح ذلك عند ذكر اكتفاء املبتدأ بمرفوعه .

* متى يكون املبتدأ نكر ًة :
األصل يف املبتدأ أن يكون معرف ًة  ،ألن اإلخبار عن غري َّ ٍ
معي ال ُيفيد .أ َّما

إذا كان ذلك مفيد ًا فهو جائز((( ،كام لو د ّلت النكرة عىل عموم أو خصوص .

والنكرة تفيد العموم إذا وقعت يف ِس ِ
نفي مثل :ما ٌ
ــياق ٍ
رجل يف الدار ،أو
َ
ٍ
يف سياق استفهام مثل :هل ٌ
حينئذ كاحلكم عىل كل فرد .
رجل يف الدار  ،ألهنا
((( لالبتداء بالنكرة ُم َس ّوغات كثرية مذكورة يف كتب أخرى .
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طالب غني يف الدار  ،أو كانت
وتفيد اخلصوص إذا كانت موصوف ًة مثل:
ٌ

ٍ
طالب عل ٍم يف الدار  .فطالب يف اجلملتني اليشمل َّ
طالب  ،بل
كل
مضافة مثل:
ُ
األول خاص بكونه غني ًا  ،والثاين خاص بكونه طالب علم .

* أقسام اخلرب:

يكون اخلرب مفرد ًا ومجل ًة وشبه ٍ
مجلة .
َ

األول :املفرد  ،واملقصود بــه هنا ((( ما ليس مجلة ((( .ومن أمثلة اإلخبار

باملفرد :زيدٌ حارض  ،هند حارضة  ،الرجالن حارضان  ،الطالبتان حارضتان ،
الرجال حارضون  ،الطالبات حارضات .

فقائم خرب وهو اســم فاعل  ،وأبوه
قائم أبــوه .
ٌ
وكذلــك قولك :زيــدٌ ٌ

فاعـله .

الثاين :اجلملة ،فعلي ًة كانت أم اســمي ًة  ،مثل :زيد قــام أبوه  ،وزيد أبوه

قـائم .

واجلملة التي تقع خرب ًا ال بد أن تشتمل عىل رابط يربطها باملبتدأ .
والروابط أربعة ،وهي:
((( ويف اإلعــراب ُي َق َصد باملفرد ما ليس مثنى وال جمموع ًا ،ويقصد به ما ليس مضاف ًا وال
شبيه ًا باملضاف يف بحث املنادى وال النافية للجنس كام سيأيت .
((( أما اإلخبار بشــبه اجلملة فهو من قبيل اجلملة ألن اخلرب هو املتعلق وهو اسم أو فعل.
فإن كان اسام فهو والظرف أو اجلار واملجرور مجلة .وإن كان فع ً
ال فهو وفاعله مجلة.
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 -1الضمــر  ،وهو األصل يف الربــط  ،كاهلاء يف :زيد قــام أبوه  ،وزيد

أبوه قـائم .

 -2اســم اإلشــارة ،ومنه قولــه تعــاىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﴾

[األعــراف .]26:فلباس مبتدأ أول  ،والتقوى مضــاف إليه  ،وذلك مبتدأ ثان
وخري خربه واجلملة يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول .

 -3إعادة املبتدأ بلفظه  ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾
[القارعة . ]2-1:فالقارعة مبتدأ أول  ،وما اســم استفهام مبتدأ ٍ
ثان  ،والقارعة
الثانية خربه  ،واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ األول .

 -4العموم  ،بأن تكون مجلة اخلرب مشــتملة عىل اسم َي ُع ّم املبتدأ وغريه ،

مثل :زيد نعم الرجل  .فزيد مبتدأ  ،ومجلة نعم الرجل يف حمل رفع خرب  .وكلمة
الرجل تعم زيد ًا وغريه .

نفس املبتدأ يف املعنى  .فإن كانت كذلك
وهذا كله إذا مل تكن مجلــة اخلرب َ

مل حتتج إىل رابط  .كام يف قولــه تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ [اإلخالص،]1:
فهو مبتدأ أول  ،واهلل أحــد مبتدأ ٍ
ثان وخربه  ،واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ
األول َّ ،
فإن ( هـــو ) ضمري الشــأن  ،وتفسريه ( اهلل أحـــد ) ،والتفسري عني
املفس من حيث املفهوم .
َّ

الثالث :شــبه اجلملة  ،وهي إ َّما ظرف مثل :زيد عندنا  ،أو جار وجمرور

مثــل :زيد يف الدار  .واخلرب يف احلقيقة هو مــا يتعلق به اجلار واملجرور  ،وهو
استقر .
مستقر أو
حمذوف وجوب ًا  ،تقديره
َّ
ّ
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واملبتدأ إ َّما ذات (أي يشء مادي) أو َع َرض ( أي يشء معنوي ) ،والظرف

ْب عن الذات بالظــرف املكاين دون الزماين  .تقول:
إ َّمــا زماين أو مكاين ُ .
وي َ ُ

اخلميس  .أ َّما ال َع َرض فيخرب
زيــدٌ أما َم الباب  ،وال يصح أن تقول :زيدٌ يــو َم
َ
ِ
املدرســة  ،واللعب يو َم
خلف
عنه بالظــرف الزماين واملكاين  ،تقول :اللعب
َ
اخلميس .

* اكتفاء املبتدأ بمرفوعه:
إذا كان املبتدأ وصف ًا ((( معتمد ًا عىل نفي أو استفهام اكتفى بمرفوعه عن

قائم الرجالن  ،وهل قائم الرجالن  ،وما مغلوب الرجالن  ،وهل
اخلرب  .تقول :ما ٌ
مجيل وجه ٍ
مجيل وجه ٍ
زيد  ،وهل ٌ
مغلوب الرجالن  ،وما ٌ
زيد  ،فقائم يف املثالني
ُ
ُ
ٌ

األول والثاين مبتدأ وهو اسم فاعل  ،والرجالن فاعل َسدَّ َم َسدَّ اخلرب  .ومغلوب

يف املثالني الثالث والرابع مبتدأ وهو اســم مفعول  ،والرجالن نائب فاعل سدَّ

مسدَّ اخلرب  .ومجيل يف املثالني اخلامس والسادس مبتدأ وهو صفة مش َّبهة  ،ووجـه
َ

مسدَّ اخلرب .
فـاعل َسـدَّ َ

* تعدّ د اخلرب:
األصل أن ُيرب عــن املبتدأ بخرب واحد  .وقد ُيرب عنــه بخربين فأكثر .
تقول :زيــدٌ قوي غني  .فقوي خرب أول ،وغني خــر ٍ
ثان  .قال تعاىل ﴿ :ﮮ
ٌ َّ
ٌ
ّ ّ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [الربوج.]16-14:
((( اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة ،وسيأيت بحثها .
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وليــس من تعدد اخلرب قولك :الزيدان كاتب وشــاعر  ،ألن املقصود أن

أحد الزيدين كاتب والثاين شــاعر  .وكذلك ليس من تعدد اخلرب قولك :زيدٌ

قصدت أنــه ماهر يف الطب  .فامهر صفــة لطبيب  .أما إذا
ماهر  .إذا
َ
ٌ
طبيــب ٌ
قصدت أنه ماهر يف أمور كثرية فهو خرب ٍ
ثان .

* تقديم اخلرب عىل املبتدأ :
األصل يف اخلرب أن يتأخر عن املبتدأ  ،ولكنه قد يتقدم جواز ًا يف مثل قولك:

يف الــدار زيدٌ  ،وعندك زيدٌ  .ومن ذلك قوله تعــاىل ﴿ :ﭮ ﭯ ﴾ [القدر.]5:
فسالم خرب مقدم وهي مبتدأ مؤخر َّ ،
ألن املبتدأ يف هذه اجلملة معرفــة .
مواضع ،منها:
وجيب أن يتقدم اخلرب يف
َ
 أن يكون املبتدأ نكرة واخلرب شــبه ٍمجلة  ،مثل :يف الدار ٌ
رجل  ،وعندك
َ
ُ

كتاب.

 -أو يكون اخلرب مما له الصـــدارة يف الكالم كاسم االستفهام مثـل :أين

زيـد.

ضمري يعود عىل بعض اخلرب مثل :يف الدار صاح ُبها،
 أو يكون يف املبتدأٌ

فقلت :صاحبها يف الدار لعاد الضمري عىل الدار وهي
قدمت املبتدأ
فإنَّـــك لو
َ
َ

متأخرة لفظ ًا ورتبة  ،وذلك ال جيـوز .
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* حذف املبتدأ أو اخلرب:
حــذف ٍّ
كل من املبتدأ واخلرب عند وجــود دليل يدل عىل املحذوف
جيوز
ُ

منهام .تقول لشــخصَ :من أنت ؟ فيقول :زيــد  ،أي أنا زيد  ،فزيد خرب ملبتدأ
حمذوف .وتقول لشــخصَ :من عندك؟ فيقول :زيــد  ،أي عندي زيد  ،فزيد

مبتدأ خربه حمذوف  .وقد اجتمع حذف املبتدأ واخلرب يف قوله تعاىل ﴿ :ﯧ ﯨ

ﯩ ﴾ [الذاريات ،]25:أي ســام عليكم  ،أنتم قوم منكرون  ،فسالم مبتدأ
واخلرب حمذوف  ،وقوم خرب واملبتدأ حمذوف  .واحلذف يف كل ذلك جائز.
وي َذف املبتدأ وجوب ًا ((( يف أربعة مواضع ،وهي:
ُ

ٍ
الكريم  .برفع
بزيــد
مررت
 -1إذا كان اخلــر نعتــ ًا مقطوع ًا (((  ،مثل:
ُ
ُ

الكريم((( عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف وجوب ًا  ،والتقدير :هو الكريم .

 -2إذا كان اخلرب َق َســ ًا رصحي ًا مثل :يف ذمتي ألساعدَ نَّك  .ففي ذمتي يف

حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف  ،والتقدير :يف ذمتي يمني .

رب ٌ
مجيل  ،فصرب خرب
 -3إذا كان اخلــر مصدر ًا نائب ًا عن فعلــه  ،مثل :ص ٌ

ملبتدأ حمذوف  ،وتقديره صربي  .ومجيل صفة للخرب .

ِ
ُ
الرجل
ئس وهو مؤخــر ،مثل :نعم
عم وبِ َ
ر خمصوص ن َ
 -4إذا كان اخلــ ُ
((( مل يذكر صاحب القطر وجوب حذف املبتدأ .

((( سيأيت بحث ذلك يف موضوع النعت .
ٍ
((( أما باجلر فهو صفة لزيد وال حذف يف اجلملة حينئذ .
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زيــدٌ  ،فزيد خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو  .فــإن تقدم فهو مبتدأ واجلملة بعده

خــر  .ويصح أن تكون مجل ُة (نعم الرجل) خــر ًا مقدم ًا وزيدٌ مبتدأ مؤخر ًا ،
وعىل هـذا فال حذف .

مواضع  ،وهي:
وي َذف اخلرب وجـوبـ ًا يف أربعـة
ُ
َ
 -1إذا وقع اخلرب قبل جواب (لوال) االمتناعية ((( ،مثل :لوال اهلوا ُء َه َل َك

احليوان  .فاهلواء مبتدأ خربه حمذوف  ،والتقدير :لوال اهلواء موجود .

 -2إذا وقع اخلرب قبل جواب القسم الرصيح  ،مثلَ :ل َعمري إنك صادق.

فلعمري مبتدأ وهو قسم رصيح ،واخلرب حمذوف تقديره َق َسمي  .ومن ذلك قوله

تعاىل ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [احلجر .]72:أ َّمـا مثل :عهدُ اهلل فليس

رصحي ًا يف القســم  .فإذا قلت :عهد اهلل جيب الوفا ُء به فليس قس ًام  .وإذا قلت:

عهدُ اهلل ألَصدُ َقنَّك  .كان قس ًام  .وخربه حمذوف جـواز ًا .

 -3إذا وقع اخلرب قبل ٍ
حال يمتنع أن تكون خرب ًا  ،مثل :رضيب زيد ًا قائ ًام .

فرضيب مبتدأ وزيد ًا مفعول به وقائ ًام حال واخلرب حمذوف  ،والتقدير رضيب زيد ًا
((( لوال أداة رشط غري جازمــة .ومجلة الرشط يف اجلملة املذكورة :اهلواء موجود ،ومجلة
ٍ
لوجود ،أي امتناع اجلواب
اجلواب هلك احليوان .ولوال املذكورة تدل عــى امتنا ٍع

لوجــود الرشط .أي امتنــع هالك احليوان بســبب وجود اهلواء .وتــأيت لوال لغري
فعلت كذا .وهي يف اجلملة األوىل
االمتناع كالتحضيض مثل :لوال تفعل كذا ،ولوال
َ
للتحضيض ،ويف الثانية للتوبيخ أو التنديم .
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ٌ
حاصل إذا كان قائ ًام  .و( كان ) هذه تامة  ،فاعلها ضمري يعود إىل زيد  ،واحلال
املذكورة ال يصح أن تكون خرب ًا  ،إذ ال يصح أن يقال :رضيب قائم .

ٍ
 -4إذا وقع اخلرب بعد واو املصاحبة أي املقارنة  .مثلُّ :
رجل وعم ُله .
كل

فكل مبتدأ وخربه حمذوف  ،والتقدير :كل رجل مع عمله مقرتنان .
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بـاب النواســـخ

باب النواسخ
النواسخ عند النحاة أدوات ت ُ
حكم املبتدأ واخلرب .
ُزيل
َ
وهي من حيث العمل ثالثة أنواع:
األول :يرفع املبتدأ وينصب اخلرب  ،وهو كان وأخواهتا .
الثاين :ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب  ،وهو َّ
إن وأخواهتا .
الثالث :ينصب االثنني مع ًا  ،وهو َظ َّن وأخواهتا .
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 -1كان وأخواتها

(((

هي ثالثة عرش فع ً
ال  ،كلها ترفع املبتدأ و ُيســمى اسمها  ،وتنصب اخلرب

و ُيســمى خربها  .ثامنية منها تعمل هذا العمل بال رشط  ،وهي :كان وأمسى

وأصبــح وأضحى ّ
وظل وبــات وصار وليس  .والتمثيل هلا ســهل  .وأربعة

منها تعمل هذا العمل برشط أن يتقدم عليها نفي أو شــبهه  .وهي :زال وبرح
وانفــك و َفتِئ  .مثال النفي قوله تعاىل ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [هود، ]118:

ومثال شبه النفي ( وهو النهي والدعاء ) قولك تُويص شخص ًا :ال ْ
تزل َح ِذر ًا ،

اخلري حاص ً
ال لك  .وفعل واحد يعمل
وقولك لشخص تدعو له باخلري :ال زال ُ

دمت
أنقض العهدَ ما ُ
برشط أن تسبقه (ما) املصدرية الظرفية وهو دام مثل :ال ُ

حي ًا  .ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [مريم،]31:

وســميت (ما) هذه مصدرية ظرفية ألهنا ت َُؤ َّو ُل مع ما بعدها بمصدر مع مدة ،
ُ
دمت حي ًا :مـدة دوامي َح َّي ًا .
فتأويل ما ُ

َوسط وتقدُّ م خرب الفعل الناقص:
* ت ُّ

جيوز أن يتوسط خرب الفعل الناقص  ،فيقع بني الفعل واسمه  .قال تعاىل:

﴿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [الــروم . ]47:وتقــول :ظـــل نائ ًام زيدٌ ،
وأضحى يف الدار خالدٌ .

وجيـوز أن يتقدم اخلرب عىل الفعل واسمه  .تقول :نائ ًام كان زيدٌ  .إالّ خرب
((( تســمى هذه األفعال ناقصة إما ألهنا ال تكتفــي باملرفوع ،وإما ألهنا تدل عىل احلدث
فقط ،مع أن بقية األفعال تدل عىل احلدث والزمان .
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ليس وما دام  ،فال جيوز ذلك فيهــا  ،فال يصح أن تقول :نائ ًام ليس زيدٌ  ،وال
جالس ًا ما دام خالدٌ .

* جميء بعض هذه األفعال بمعنى صار:
األفعال :كان وأصبح وظل وأمســى وأضحى وردت بمعنى صار التي

التحول  .قال تعاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾
تدل عىل
ّ
[الواقعــة ،]6-5:وقال ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [آل عمران ،]103:وقال:

﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [النحــل ،]58:وتقــول :أمســى زيد غنيــ ًا  ،وأضحى

الزرع خمرض ًا .
ُ

* ورود بعض هذه األفعال تام ًا:
األفعــال الناقصة ( ما عــدا :ما فتئ ومــا زال وليس ) ت ِ
َــر ُد تام ًة  ،أي

تكتفي باملرفوع عىل أنه فاعل ،كام يف قولــه تعاىل ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾

[البقــرة ]280:فكان بمعنى حصــل  ،وذو فاعلها  .وقوله تعاىل ﴿ :ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [الــروم ،]17:أي حني تدخلون يف املســاء

والصبــاح  ،وواو اجلامعة فاعل  .وقوله تعاىل ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾
[هود ،]108:أي ما َب ِقيت  ،والسموات فاعل .

* زيــادة كان:
األصل يف كان أن تُستعمل ناقص ًة فتحتاج إىل اسم مرفوع وخرب منصوب،

مثل :كان الرجل نائ ًام  .وتســتعمل تامة كام سبق قبل هذا  .وتستعمل زائدة ،
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فال حتتاج إىل اســم وال خرب  ،ولكن برشطني :أحدمها أن تكون بلفظ املايض ،

والثاين أن تقع بني شيئني متالز َمني ليسا جار ًا وجمرور ًا  .تقول :ما كان أحس َن
َ
الصــدق  ،فكان هنا زائدة  ،وقد وقعت بني (مــا) التعجبية وفعل التعجب .

وجد كان مث ُلك  ،فقد وقعت بني الفعــل ومرفوعه  ،يوجد فعل
وتقــول :مل ُي َ

مضارع مبني للمجهول ُ ،
ومثل نائب فاعل والكاف مضاف إليه .

* حذف نون مضـارع كان:
جيوز حذف نون مضارع كان يف حالــة اجلزم برشط أن ال يتصل بضمري
ٍ
ٍ
ســاكن وال يكون موقوف ًا عليه  .قال تعاىل عىل لسان مريم:
بحرف
نصب وال
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [مريــم .]20:وال جيوز احلذف يف مثل :إن َيـــ ُكنْ ُه  ،التصال

الفعــل بضمري نصب  .وال يف مثل :مل يكن الرجل حــارض ًا  ،التصال الفعل
قلت :مل يك خالد حارض ًا ،وأردت الوقوف عىل مل يك
بحرف ســاكن  .وإذا َ
قلت :مل يكن .
َ

* حـذف كان:
جيــوز حذف كان إ َّمــا وحدها  ،وإ َّما مع اســمها  .أمــا حذفها وحدها

والتعويض عنها بــا فذلك بعد ْ
(أن) املصدرية يف املواضع التي يراد هبا تعليل

انطلقت  .و(أما) هنا هي أن املصدرية وما
فعــل بفعل  .تقول :أ ّما أنت منطلق ًا
ُ
انطلقت ْ
كنت منطلق ًا ،
الزائــدة  ،فأدغمت النون يف امليم  .وأصل اجلملة:
ألن َ
ُ

فحذفت كان و ُع ِّوض عنها بام  ،فانفصل الضمري وحذفت الالم  .ففي قولك:

انطلقت  ،أنت اسم كان املحذوفة  ،ومنطلق ًا خربها  .والتعليل
أما أنت منطلق ًا
ُ
انطلقت .
انطلقت ألنك
فيها هو أنك تريد :أين
َ
ُ

كــان وأخواتها
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وأ َّمـا حذفها مع اسمها فذلك بعد ( ْ
إن ) و( لو ) الرشطيتني  ،مثل :املر ُء

فخري أو رش ًا فرش  .أي إن كان عمله خري ًا أو كان عمله
َم ِز ٌّي بعملــه إن خري ًا
ٌ

رش ًا  .فخــر ًا خرب لكان املحذوفة مع اســمها  ،ورش ًا خرب هلا كذلك  .ومثل:
التَمس ولو خامت ًا من حديد  .أي ولو كان ما ِ
تلتم ُســه خامت ًا من حديد  ،فخامت ًا
ْ
خرب لكان املحذوفة مع اسمها .

* احلروف التي تعمل عمل الفعل الناقص:
هي( :ما) و(ال) و(الت) ((( النافيات املش َّبهات بليس .
(ما) مثـــل :مـــا أنت رابحـــ ًا  ،قال تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [يوسف:

 ،((( ]31وال تعمل هذا العمل ّإال برشوط ثالثة وهي:
( )1أن ال يتقدم خربها عىل اسمها .
( )2أن ال تقرتن ْ
بإن الزائدة .

لم طر ُد الكاذب،
( )3أن ال يقرتن خربها بإالّ  .فــا تعمل يف مثل :ما ُظ ٌ

حارض  ،لوجود إن الزائـدة  ،وال يف مثل:
لتقدم اخلرب  .وال يف مثل :ما إن أنت
ٌ

ما أنت إال تاجـر  ،لوجود إالّ  .ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [آل

عمران. ]144:

((( أضاف بعض النحاة ( إن )النافية ،وخالفهم أكثر البرصيني .

((( ال تعمــل ( ما ) عند بني متيم ،لذلك ســاها النحاة ما احلجازيــة ( أي العاملة عمل
ليس) .
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( ال ) كقول الشاعر:
َت َع َّز فال يش ٌء عىل األرض باقي ًا

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

(((

وال تعمل هذا العمل إالّ برشوط أربعة  ،وهي:
( )1أن ال يقرتن اخلرب بإالّ .
( )2أن ال يتقدم اخلرب عىل االسم .
( )3أن يقع ذلك يف الشعر دون النثر .
( )4أن يكون معموالها نكرتني .
الت ) ويشــرط لعملها أن يكون اســمها وخربها لفظ ( احلني ) وما
( َ

حذف االســم ،قال تعاىل ﴿ :ﭥ ﭦ
والغالب
رادفه ،وأن ُي َذف أحدمها.
ُ
ُ

ﭧ ﴾ [ص ،]3:وورد يف بعض الشعر:
والت ساع َة َمنْدَ ِم
........
َ

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

(((

والت الساع ُة ساع َة مند ِم .
حني مناص ،
أي الت
َ
احلني َ
ُ
((( مل يوقف عىل قائله ،انظر عنه :معامل االهتدا ص  .31ع
((( متام البيت:

ندم البغاة والت ساعة مندم

وخيم
والبغي مرتـــع مبتغيه
ُ

وهو ملحمد بن عيسى التميمي ،وقيل :حممد بن مالك الكناين .انظر :رشح ابن عقيل
ص  171و  .852-851ع
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َّ -2
إن وأخواتها
وليت و َل َع َّ
َّ
إن َّ
هي ستة أحـــرفَّ :
ـــل .وعملها نصب
وكأن ولك ّن
وأن
َ

املبتدأ عىل أنـه اسـمها  ،ورفـع اخلرب عىل أنـه خـربها.

إن َّ
َّ -2 ،1
وأن  ،بتشــديد النون فيهام  ،وكرس اهلمــزة يف األوىل وفتحها

يف الثانيــة .ومها للتوكيد  ،فإذا أردت أن تؤكد قولك :زيد قائم قلتَّ :
إن زيد ًا
علمت ّ
أن زيد ًا قائم.
قائم ،أو
ُ

و( َّ
أن ) املفتوحة اهلمزة ال بدّ أن يسبقها يشء  ،كام يف املثال السابق .وهي

ٍ
بمصدر كام سيأيت.
تؤول مع ما بعدها
مصدرية َّ ،

 -3لك ّن  ،وهي لالســتدراك  ،واالســتدراك « :تعقيب الكالم بام يرفع

التوهم » .فإذا أردت اإلخبار عن زيد بأنه شجاع فقد يتوهم السامع أنه كريم

أيض ًا  ،ألن الغالب أن يكون الشــجاع كري ًام  ،وإذا علمت أنه بخيل قلت :زيد

شجاع لكنه بخيل.

ّ -4
كأن  ،وهي للتشبيه ((( .تقـولّ :
كأن زيـد ًا أسـد.
 -5ليــت  ،وهي للتمني «:وهو طلب أمــر حمبوب ال يمكن حصوله »،
الشباب يعود .أو يمكن حصوله لكنه َع ِس  ،كقول الفقري
ليت
كقول الشيخَ :
َ
ألف دينار.
ليت يل َ
اآليسَ :

((( ذكر صاحب القطر ورود ّ
كأن للظن .وقال آخرون :ال ترد إال للتشبيه .
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ّ -6
لعل  ،وهي للرتجي « :وهو طلب أمر حمبوب ال يصعب حصوله »،
مثــلَّ :
يرتدع .أو لإلشــفاق ،
لعل اهلل يرمحنا .أو للتعليل مثلِ :عظ الظامل َ لعله
ُ
وهو تو ّقع أمر مكروه مثلّ :
العدو يباغتنا.
لعل
َّ

*ك ّ
َف هذه األحرف عن العمل:
إذا اقرتنــت هبذه األحرف ( مــا ) الزائدة ((( َك ّفتها عــن العمل  ،وزال

اختصاصها باألســاء .تقــول :إنام زيد كاتب  ،فإنام كافــة ومكفوفة ( الكافة

ما واملكفوفة َّ
إن ) .وزيد كاتــب مبتدأ وخرب .وتقول :إنام يفوز الصادق  ،فقد

دخلت عىل الفعل .ويف القرآن الكريم ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﴾ [ص ،]65:و﴿ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [يس.]11:

و ُيســتثنى من ذلك ( ليت ) ،فإهنا إذا اقرتنت بام تبقى خمتص ًة باألســاء.

َ
حارض ( باإلعامل )  ،وليتام
إعاملا وإمهاهلا .تقول :ليتــا أخاك
لذلك أجازوا
ٌ

أخوك حارض ( باإلمهال ).

* ختفيف النون:
وإمهالا  ،تقولْ :
ُ
 -1إذا خففت (إن) املكسورة اهلمزة جاز ُ
إن زيد ًا
إعاملا
((( بخالف ( ما ) االســمية أو احلرفية املصدرية فاهنام ال يبطــان عمل َّ
إن .كام يف قوله
تعاىل ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [طـه ]69 :فام اسم موصول اسم َّ
إن ،وكيد خربها.
وتكتب ( ما ) هذه منفصلة عن ( َّ
إن ) .
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نطلــق .وإذا ُأ ِ
ُ
منطلق ْ ،
وجب
مهلت
وإن زيدٌ َل
اقرتان خربها بالم التوكيد (((،
ٌ
ٌ
َ
كام يف املثال الثاين املتقدم.

ِ
اهلمزة َبقيت عاملــ ًة  ،ولكن جيب فيها
 -2إذا ُخففــت (أن) املفتوحــ ُة

أمـور:

اسمها عىل أنه ضمري الشأن.
األول :أن ُي َذف ُ
الثاين :أن يكون خربها مجل ًة فعلي ًة أو اسمية.
قصد به الدعاء
الثالــث :إذا كان خربها مجلــة فعلية فع ُلها
ٌ
متــرف مل ُي َ
ِ
ِ
فصل بينها وبني الفعل بِ َقــد أو
حرف نفي أو
حرف تنفيس ((( أو
ــب أن ُي َ
َو َج َ

(لو) .مثال (قد) قوله تعاىل ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ [املائدة .]113:ومثال

حرف التنفيس قوله تعاىل ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [املزمل .]20:ومثال

النفي قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ [املائدة .]71:ومثال (لو) قوله

تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﴾ [اجلن .]16:فاســم أن يف اجلميع حمذوف  ،واجلملة
الفعلية يف حمل رفع خربها.

أ َّما إذا كان اخلرب مجـــل ًة اسمي ًة أو فعلي ًة فع ُلــها جـامد أو مترصف ُق ِصدَ

به الدعاء فال حتتاج إىل فاصل .مثال االســمية قوله تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ [يونــس .]10:ومثــال اجلامــد قولــه تعاىل:
((( سيأيت بحث هذه الالم .
((( السني أو سوف .
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﴿ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [النجم .]39:ومثال مـــا ُق ِصـــدَ به الدُ َعـاء

قوله تعاىل ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ ((( [النور.]9:

ِ
 -3إذا خففــت ( َّ ِ
اســمها وهو األكثر ،
ذكر
كأن ) بقيت عامل ًة  ،وجاز ُ
وجاز حذفه قليالً .قال الشاعر َي ِصف امرأة:
...............................

كأن ظبية تعطو إىل ِ ِ
ْ
الس َلم
وارق َ

(((

ُر ِوي بنصب ظبية عىل أهنا اسم ْ
كأن  ،ومجلة تعطو صفته واخلرب حمذوف.

ور ِو َي برفع ظبية عىل أهنا خرب كأن واسمها حمذوف.
ُ

فصل بينها وبني الفعل ب َل ْم أو َقـدْ .
ب أن ُي َ
وإذا كان خربها مجل ًة فعلي ًة َو َج َ

مثـال ( مل ) قـوله تعاىل ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﴾ [يونس .]24:ومثال ( قد )
قول الشاعر عن احلرب:

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

فمحـذورها ْ
ألما
كأن قد ّ
ُ

(((

((( يف قــراءة من خفف ْ
أن وكرس الضاد ،كــا يف رشح القطر ص  ،154وهي قراءة نافع
ورويس .انظر :معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف اخلطيب .233/6ع
كأن هذه املرأ َة ظبية متد عن َقها لتتناول َ
((( أي َّ
بالس َلم.
ورق الشجر املعروف َّ
قلــت :وقــد اختلــف يف قائلــه .انظر :معــامل االهتــدا ص  ،35وســبيل اهلدى
ُ
ص  . 157ع

((( البيت بتاممه:

ال َيو َلنَّك اصطالء َل َظى احلر ب فمحذورها ْ
ألما
كأن قد ّ

قلت :والبيت مل يعثر له عىل قائل معني .انظر :عدة الســالك إىل حتقيق أوضح املســالك
ُ
 . 338/1ع

إن وأخواتها

119

اسم ْ
كأن يف املثالني ضمري الشأن حمذوف  ،واجلملة الفعلية خربها.
 -4إذا ُخففــت (لكــ ْن) فإهنا ُت َمل  ،قال تعــاىل ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﴾ [النساء ]162:اآليــة.

* متى يتوسط خرب هذه األحرف:
هذه األحرف ال جيـــوز أن يتوسط ((( خربها بينها وبني اسمها فال يقال:

إن قائــم زيد ًا .إال إذا كان اخلرب ظرف ًا أو جار ًا وجمرور ًا  ،مثلَّ :
َّ
خلف اجلدار
إن
َ

حديقــ ًةَّ .
وإن يف الدار زيد ًا .قــال تعــاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [املزمل،]12:
و﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [النازعات.]26:

إن ) ومتى تكرس:
* متى تُفتح مهزة ( َّ
تفتح مهزة َّ
إن إذا وقعت هي ومعموالها موقع املصدر .وهـــذا املصدر

يكــون يف حمل رفع  ،مثلَ :ظ َه َر أنك صادق .املصــدر فاعل ظهر  ،والتأويل:
ظهر صد ُقك .ومثلُ :ع ِل َم أنك جمتهــد  ،املصدر نائب فاعل ُع ِل َم  ،والتأويل:
ِ
علمت أنك خملص ،املصدر مفعول به ،
ــم اجتها ُدك .ويف حمل نصب مثل:
ُ
ُعل َ

ويف .املصدر
علمــت
والتأويل:
ُ
َ
إخالصك .ويف حمل جر مثل :أكرمتُك ألنك ّ
جمرور بالالم .والتأويل :أكرمتُك لِ ِ
وفائك.

((( أما تقدم اخلرب عىل احلرف واسمه فال جيـوز مطلق ًا .
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إن يف مواضع((( ،منها:
* وتُكرس مهزة َّ
 -1أن تقــع يف االبتداء  ،كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﮆ    ﮇ  ﮈ ﴾

[الكوثــر .]1:ومن وقوعها يف االبتداء ما لو وقعت بعد أال االســتفتاحية  ،كام
يف قوله تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾

[يونس.]62:

وكذا لو وقعت بعد النداء  ،ويف القرآن الكريم ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﴾ [إبراهيم.]38:

القســم مثل :واهلل إنك لصادق .قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ
 -2أن ت َقع بعد َ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [الدخان.]3-1:

قلت لصاحبي إنك خملــص .ويف القرآن
 -3أن تقــع بعد القول مثــلُ :

الكريم ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [مريم.]30:

 -4أن تقــع الــام بعدهــا ،قــال تعــاىل ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾

[املنافقون.]1:

* الم االبتداء:

أردت توكيدَ هذه اجلملة بمؤك ٍِّد
حارض .فإذا
هي للتوكيد  ،تقــولَ :لزيدٌ
َ
ٌ

فقلتَّ :
آخر ،وهو َّ
إن ّ ،
حلارض.
إن زيد ًا
أخرت الالم
َ
ٌ

((( مذكورة يف كتب أخرى ،ومن تلــك املواضع أن تقع صدر صلة .مثل :جاء الذي إنه
فاضل ،ومنها أن تقع بعد واو احلال مثل :زارين وإنه مرسع .

إن وأخواتها
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وتُسمى الالم هنا الالم املزحلقة  ،لِتَزح ُلقها عن املبتدأ إىل اخلرب .وتُسمى

تفرق بني أن املخففة مــن الثقيلة املهملة التي هي
أيضا الالم الفارقــة  ،ألهنا ّ
الصدق ٍ
ِ
أردت إثبات
لإلثبات وبــن إن النافية املهملة .تقول إذا
لزيد :إن زيدٌ
َ

ٌ
صادق .فالالم يف اجلملة األوىل د ّلت
َلصادق .وتقول إذا
أردت النفي :إن زيدٌ
َ
عىل أهنا خمففة مثبِتة .وعدم الالم يف اجلملة الثانية ّ
دل عىل النفي (((  ،أي ما زيدٌ

صادق.

* مواضع الم االبتداء:
أن الالم تدخل عىل املبتدأ مثلَ :لزيدٌ حارض .أما عند دخـــول َّ
تَقــدّ َم َّ
إن

فتدخل عىل املتأخر من معمو َليها  ،فتدخل عىل اخلرب املتأخر كام يف قوله تعاىل:
﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [الرعــد ،]6:وعىل املبتــدأ املتأخر كام يف قوله تعاىل:

﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [النازعات .]26:وتدخل عىل معمول اخلرب إذا َت َقدَّ َم مثلَّ :
إن

زيد ًا َلطعا َمك ٌ
آكل .فطعامك مفعول به الســم الفاعل آكل الذي هو خرب َّ
إن.

وتدخل عىل ضمري ال َفصل كام يف قولــه تعاىل ﴿ :ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ ﴾
[آل عمــران ،]62:هذا اســم َّ
إن والالم للتوكيد  ،وهــو ضمري فصل ال حمل له

واحلق صفتــه .وجيوز أن ُيعرب مبتدأ ثاني ًا
مــن اإلعراب  ،والقصص خرب إن
ُّ
والقصص خربه واجلملة خرب َّ
إن.

((( إال إذا د ّلت قرينة عىل اإلثبات فإن دخول الالم ال جيب .
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( ال ) النافية للجنس
بإن يف العمل ( ال ) النافية للجنــس مثل :ال َ
أحلقــوا َّ
حارض أي ال
رجل
ٌ

واحد وال أكثر .وتعمل عمل َّ
إن بثالثة رشوط:
( )1أن تكون نافية للجنس.
( )2أن يكون اسمها وخربها نكرتني.
( )3أن ال يتقدم اخلرب عىل االسم.

فــإن خت ّلف الرشط األول  ،بــأن مل تكن نافية للجنس  ،بــل كانت نافية

رجل حــارض ًا  ،أي ال ٌ
عمل ليس مثل :ال ٌ
للوحــدة كانت عاملة َ
رجل واحد

احلارض اثنني فأكثر  ،لذلك يصح أن ُيقال :ال ٌ
رجل
حارض ًا .ويمكن أن يكون
ُ
حارض ًا بل رجالن أو رجال .ومثل هذا ال يصح يف النافية للجنس.

وإن خت ّلف الرشطان األخريان بــأن كان أحد معموليها معرف ًة  ،أو تَقدَّ َم
وجب ُ
حــارض وال خالدٌ  ،وال يف الدار
إمهالا
وتكرارها .مثل :ال زيدٌ
اخلــر َ
ُ
ٌ

ٌ
رجل وال امــرأةٌ .ويف القرآن الكريــم ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾
[الصافات.]47:

* أحوال اسم ( ال ):
ُ -1يبنى إذا كان مفرد ًا ((( ،أي ال مضاف ًا وال شــبيه ًا باملضاف .فهو مبني
((( قد ُيقصد باملفرد ما ليس مثنى وال جمموع ًا ،وقـــد ُيقصد بـه ما ليس مضاف ًا وال شبيه ًا
ٍ
تعليق عىل أقسام اخلرب .
بـه ،وقد سبق هذا يف

(ال) النافيــة للجنــس
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نصب به لو كان ُم ْع َرب ًا .مثل :ال َ
حارض  ،فرجل مبني عىل الفتح،
رجل
عىل ما ُي َ
ٌ

ألنه ُينصــب بالفتحة .وكذلك مثل :ال رجال حــارضون .فرجال مبني عىل

الفتح ،ألنه مجع تكســر  ،ومجع التكســر ُينصب بالفتحة كاملفرد .ومثل :ال
رجلني حارضان  ،وال مســافِرين عائدون .االســان يف اجلملتني مبنيان عىل

ِ
حارضات.
طالبات
الياء ألن املثنى ومجع املذكر السامل ُينصبان بالياء .ومثل :ال
ٌ

االســم مبني عىل الكرس  ،ألن مجع املؤنث السامل ُينصب بالكرسة .وجيوز فيه

البناء عىل الفتح.

صاحب
ُ -2يعرب إذا كان مضاف ًا أو شــبيه ًا باملضاف .فاملضاف مثل :ال
َ
ٍ
إحسان مذمو ٌم  .فصاحب اسم ال منصوب بالفتحة.
والشــبيه باملضاف هـــو ما اتصل به يشء من متام معناه .وهذا اليشء إ َّما

مرفوع باسم ال مثل :ال قبيح ًا فع ُله حممو ٌد .فقبيح ًا اسم ال منصوب بالفتحة ،
وهو صفة مشبهة  ،والفاعل فعـ ُله.

مقرص .منجز ًا اســم ال
وإ َّمــا منصوب باســم ال مثل :ال ُمنجــز ًا عم َله
ٌ

منصوب بالفتحة وهو اسم فاعل  ،وعم َله مفعول به.

َ
حارض .أفضل اسم ال
أفضل منك
وإ َّمـــا جمرور متعلق باسم ال مثل :ال
ٌ

منصوب بالفتحة .منك جار وجمرور متعلق بأفضل .حارض خربها (((.

((( هناك مسألتان من مسائل ( ال ) ذكرمها صاحب القطر بإجياز ال خيلو من غموض .ومل
أتعرض هلام ،ألهنام  -فيام أرى  -يربكان الطالب ذا املستوى املتوسط .ومها مذكورتان
يف كتب أعىل من هذا املستوى.
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ّ -3
ظن وأخواتها
ُسمى َ
أفعال القلوب .وهي تنصب املبتدأ واخلرب عىل أهنام مفعوالن
وهذه ت َّ

هلــا .ذكر صاحب القطر ثامني ًة منها .أربعة تــدل عىل اليقني  ،وأربع ًة تدل عىل
الظن أي الرجحان.

علمت صاحبي وفيــ ًا .و( رأى )
أفعــال اليقنيَ ( :ع ِل َم ) مثل:
ُ

(((

مثل:

َ
دريت زيد ًا مســافر ًا .و( َو َجدَ )
الصدق ُمنجيــ ًا .و( درى ) مثل:
رأيــت
ُ
ُ

(((

العلم نافع ًا .ومن أمثلة أفعال اليقني قوله تعاىل ﴿ :ﯕ ﯖ
وجدت
مثل:
ُ
َ

ﯗ ﴾ [املمتحنــة .]10:وقولــه ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﴾ [ص .]44:وقـــوله:
﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [املعارج.]6:

ِ
ب ) ((( مثلَ :ح ِسبت َُك
أفعال الرجحان ( :ظ َّن ) مثل :ظننتُك غائب ًا .و( َحس َ
رابح ًا .و( َ
زعمت أخاك غني ًا.
القمر طالع ًا .و( َز َع َم ) مثل:
خال ) مثلِ :خ ْل ُت
ُ
َ

ويف القرآن الكريم ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [النور.]11:

وواضح َّ
رب .فمثل
أن هــذه األفعال تنصب مفعولني أصلهــا مبتدأ وخ ٌ

مســافر .وهنــاك أفعال تنصب
قولك:
علمت زيد ًا مســافر ًا  ،األصل :زيدٌ
ُ
ٌ
الفقري
أعطيت
مفعولــن ليس أص ُلهام مبتد ًأ وخــر ًا  ،مثل :أعطى  ،تقــول:
ُ
َ
درهم.
الفقري
درمه ًا  ،إذ ال يصح أن ُيقال:
ٌ
ُ

َ
اهلالل،
((( هي القلبية التي بمعنى علم .أما البرصية فتتعدى إىل مفعول واحد مثل :رأيت
أي أبرصته .

القلم املفقود فتتعدى إىل مفعول واحد .
وجدت
((( أي التي بمعنى علم ،أما مثل:
َ
َ
الدراهم أي عددهتا فلها مفعول واحد .
حسبت
((( أي التي بمعنى ظ ّن ،أما مثل:
ُ
َ

ظ ّن وأخواتــها
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* إلغاء هذه األفعال:
ُ
إبطال العمل يف اللفظ واملحل  ،وذلك يف حالتني:
اإللغاء
مسافر
األوىل :إذا وقعت هذه األفعال متأخرة عن املفعولني مع ًا مثل :زيدٌ
ٌ

ظننت .وجيوز اإلعامل  ،لكن اإللغاء أرجح.
ُ

الثانية :إذا وقعت بني املفعولني مثل :زيدٌ ظننت مســافر  ،ويف هذه احلالة

يستوي اإلعامل واإللغاء.

* تعليق هذه األفعال:
ِ
ُ
إبطال العمل لفظــ ًا ال حم ً
اجلملة
ال  ،فلذلك ُيقال بعــد إعراب
التعليــق
املع ّل ِ
قة :هي يف حمل نصب َســدَّ ت َم َسدّ مفعويل الفعل ا ُملع ّلق .والتعليق يكون
ِ
الفعل ومفعوليه أداة ال يعمل ما قبلها فيام بعدها.
إذا وقع بني
وهـذه ستة ألفاظ :
( -1ما) النافية مثل :علمت ما زيدٌ قائم .فزيد قائم مبتدأ وخرب  ،واجلملة
يف حمل نصب سدّ ت مسدّ مفعويل َع ِل َم .وكذا ُيقال فيام ييل.
( -2ال) النافية مثل :علمت ال زيدٌ قائم وال خالدٌ .
قائم.
( -3إن) النافية مثل:
ُ
ظننت إِ ْن زيدٌ ٌ
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قائم.
( -4الم االبتداء) مثل:
ُ
حسبت َلزيدٌ ٌ
ُ
الصادق.
رأيت واهلل َلريبح َّن
( -5الم القسم) مثلُ :
وعلمت أبو َمن زيدٌ  .ويف
قائم أم خالدٌ .
( -6االستفهام) مثل:
ُ
ُ
دريت أزيدٌ ٌ

القرآن الكريم ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [األنبياء.]109:
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الفاعـل
« هو اسم أو شبهه ُأسنِدَ إليه ٌ
فعل متقدم تام مبني للمعلوم »  ،سوا ٌء وقع

ُ
الرجل .وســواء كان الفاعل
حرض زيدٌ  ،أم قام به مثل :مات
منه الفعل مثل:
َ

اس ًام رصحي ًا كام يف املثالني السابقني  ،أم كان مؤوالً به مثل :جيب أن جتتهدَ  .فاعل
جيب هو املصدر املؤول مــن أن املصدرية والفعل  ،والتقدير :جيب اجتها ُدك.
ومثلَ :ظ َه َر أنــك صادق  ،فاعل ظهر هو املصدر املــؤول من ّ
أن ومعمو َليها
ظهر صد ُقك.
والتقديرَ :

وسواء كان الفعل رصحي ًا كام يف األمثلة السابقة أم كان شبيه ًا بالفعل مثل:

داره.
قائم أبوه .فأبوه فاعل قائم الذي هو اســم فاعل  ،ومثل :زيد بعيدٌ ُ
زيد ٌ

الرجوع .فالرجوع
يهــات
فداره فاعل بعيد الذي هو صفة مشــ ّبهة ومثلَ :ه
َ
ُ

فاعل هيهات الذي هو اسم فعل بمعنى َب ُعدَ .

قلت يف ســافر زيدٌ  :زيدٌ
والبد أن يكون الفعل متقدم ًا عىل الفاعل  ،فإن َ

سافر  ،فزيد مبتدأ  ،واجلملة من سافر وفاعلها املسترت يف حمل رفع خرب.
َ

والبــد أن يكون الفعل تام ًا  ،فلو كان ناقص ًا مثل :كان الرجل نائ ًام  ،كان

الرجل اس ًام لكان ال فاعالً.

ِ
اللص،
والبد أن يكون مبني ًا للمعلوم  ،فلو كان مبني ًا للمجهول مثلُ :قت َل ُّ

كان اللص نائب ًا عن الفاعل ال فاعالً.
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ِ
وسافر املحامي ،
وحرض موســى ،
الرفع مثل :قا َم زيد ،
الفاعل
وحكم
ُ
َ
ُ
َ

وجلس أخوك  ،وفاز املتّقون .فالفاعل يف اجلميع مرفوع:
ونجــح التلميذان ،
َ
َ
األول بالضمة الظاهــرة  ،والثاين والثالث بالضمة امل ّق ِ
درة  ،والرابع باأللف ،
واخلامس والسادس بالواو.

ومــن أحكام الفعل أن ال تلحقه عالم ُة ٍ
تثنية أو مج ٍع إذا كان الفاعل مثنى

حــر الرجل تقول :حرض الرجالن وحرض الرجال
أو جمموع ًا .فكام تقول:
َ
ٍ
وصدقت النسوة .وورد يف ٍ
ضعيفة ما خيالف ذلك .ومنه قول الشاعر((( :
لغة
..........................

ـيم
أس َلما ُه ُمب َعـدٌ َ
وح ٌ
وقـد ْ

ومنــه قول النبــي ﷺ (((  « :يتعاقبــون فيكم مالئكــ ٌة بالليل ومالئك ٌة

بالنهار » .وقد َّأو َل ذلك بعض النحاة َّ
بأن الفاعل األلف يف ( أســلامه ) والواو

يف (يتعاقبون) ،أ َّمـا ما بعدمها َف َبدَ ٌل.

* تأنيث الفعل للفاعل:
إذا كان الفاعل مؤنث ًا ِحلقت آخر الفعل املايض تا ٌء ســاكن ٌة مثل :سافرت

فاطمة  ،وتاء متحركة إذا كان [ العامل ] وصف ًا مثل :هند مسافرة [ أمها ] (((،
((( هو عبد اهلل بن قيس الرقيات .انظر :رشح ابن عقيل ص  226و  .849ع .

((( هــذا احلديث رواه البخاري هبذا اللفظ يف (مواقيت الصالة) [ ،]530ورواه يف (بدء
إن املالئكة يتعاقبون فيكم  »...إلخ .وكذلك رواه باللفظ
اخللــق) [ ]3051بلفظّ « :
قلت :لفــظ ّ
(إن) ليس يف الصحيحني ،وهو يف
األخري مســلم يف صحيحه [ُ .]632

النسائي كام جاء يف فتح الباري ( . )34/2ع

((( ما بني املعكوفتني زيادة مني .ع
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ويكون حرف املضارعة تاء إذا كان الفعل مضارع ًا مثل :تســافر هندٌ  .وتأنيث

الفعـل

(((

إ َّما جائز أو واجب أو ممتنع.

اجلائز يف أربع حاالت  ،وهي:
ُ
الشــمس  ،وانتهت
جمازي التأنيث  ،مثل :طلعت
الفاعل
 -1أن يكــون
ُ
َّ

احلرب  ،وانشقت السامء  .وجيـوز أن حتذف التاء لكن التأنيث أرجـح .

 -2أن يوجد بــن الفعل والفاعل فاصل مثل :ســافرت اليوم فاطم ُة ،

الكتاب سعا ُد .وجيوز حذف التاء .لكن إثباهتا أفصـح .
وقرأت
َ

 -3أن يكــون الفعل نعم أو بئس  ،مثل :نعمت املرأة فاطم ُة  ،وبئســت

املرأة سعاد .وجيوز أن يقال فيهام :نعم وبئس.

ُ
مجع تكسري ولو كان ملذكر مثل :قالت الرجال .ويف
 -4أن يكون
الفاعل َ

القـــرآن  ﴿ :ﮍ ﮎ ﴾ [احلجـــرات .]14:فالتأنيث عىل معنى اجلامعة
والتذكري عىل معنى اجلمع.
والواجب يف حالتني:
حقيقي التأنيث غــر مفصول عن الفعل والواقع
 -1أن يكــون الفاعل
َّ
ٍ
مؤنث سامل ًا،
مجع
بعد نعم أو بئس .سواء كان الفاعل مفرد ًا أم مثنى أم جمموع ًا َ
((( املؤنث إ َّما حقيقي وهو ما كان ألنثى من حيوان أو إنسان ،وإ َّما جمازي وهو ما مل يكن
كذلك كشمس وأرض وسامء .واللفظي ما كان ملذكر آخره تاء مثل طلحة .
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ِ
الصادقات .ويف القرآن
وربحــت
ُ
مثل :حرضت املرأة  ،وســافرت البنتان َ ،

الكريم  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [القصص.]9:

ُ
الفاعل ضمري ًا يعود إىل مؤنث حقيقي أو جمازي مثل :فاطمة
 -2أن يكون

سافرت  ،والشمس طلعت.
واملمتنع يف حالتني:

مجع
 -1أن يكون الفاعل مذكر ًا  ،ســواء كان مفــرد ًا أم مثنى أم جمموع ًا َ

مذكر سامل ًا  ،مثل :جاء خالد  ،وسافر الرجالن  ،وفاز املخلصون .ويدخل يف

هذا املؤنث اللفظي  ،تقول :سافر طلحة.

 -2أن يقــع الفاعل بعــد (إالّ)  ،ولو كان مؤنث ًا حقيقي ًا .مثل :ما ســافر

إال فاطمــ ُة .فإالّ أداة حرص ملغاة  ،ومــا بعدها فاعل .والفاعل يف احلقيقة هو
املستثنى منه املحذوف  ،وهو مذكر ،واألصل :ما سافر أحدٌ إالّ فاطمة .

* حذف الفاعل:
ف فيها الفاعل  ،منها:
هناك مواط ُن ُي َذ ُ
 -1ما تقدم آنف ًا من حذف املستثنى منه يف االستثناء املفرغ.
 -2فاعل املصدر كــا يف قوله تعــاىل ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﴾ [البلد ]15-14:فاعـــل إطعام حمذوف  ،والتقدير إطعا ُمه يتي ًام  ،واهلاء

يعود إىل فاعل اقتحم العقبة .فاملصدر مضاف إىل فاعله املحذوف.
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الباب.
البابُ :فتِ َح
 -3يف بناء الفعل للمجهول .تقول يف َفت ََح زيدٌ
ُ
َ
 -4فاعــل ( َأ ِ
فع ْل) يف التعجب  ،إذا َّ
دل عليــه دليل متقدم عليه  ،تقول:

أن ِْعم بالعرب وأك ِ
ْــرم .أنعم فعل تعجب  ،والباء حــرف جر زائد  ،والعرب
فاعل .وفاعل أكر ْم حمذوف والتقدير :وأكرم هبم .ومنه قو ُله تعاىل ﴿ :ﰅ ﰆ

ﰇ ﴾ [مريم . ]38:وسيأيت بيانه يف موضوع التعجب .

* تقديم الفاعل عىل املفعول به وبالعكس:
حــق الفاعل أن يقع بعــد الفعل مبــارشةً .وحق املفعــول أن يقع بعد

أكر َم خالدٌ زيــد ًا .قال تعاىل ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﴾
الفعــل وفاعله .تقولَ :
[النمل .]16:وتقديم الفاعل إ َّما واجب أو جائز أو ممتنع.

األول :اجلائز .وذلك يف احلاالت التي ال جيب فيها التقديم وال التأخري.
التباس
تقول :أكرم خالد زيد ًا  ،وأكرم زيــد ًا خالد .وال حيصل يف ذلك
ُ

الفاعل باملفعول بــه  ،إذ من الواضح أن املرفوع هو الفاعل وأن املنصوب هو

املفعول به.

الثاين :جيب تقديم الفاعل عىل املفعول يف احلاالت اآلتية:
 -1إذا كان الفاعــل ضمري ًا متص ً
أكرمت خالد ًا  ،إذ لو
ال بالفعل مثــل:
ُ

ّ
أخرنا الفاعل فقلنــا :أكرم خالد ًا أنا  ،النفصل الضمــر مع إمكان اتصاله ،

وذلك ال جيـوز .
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أكر َم موســى
 -2إذا حصــل بتأخري الفاعل التباســه باملفعول به مثلَ :

عيســى ،ألن ضمة الفاعل وفتحة املفعول مقدرتان  ،لذلك أوجبوا أن يكون
األول هو الفاعل خشــي َة االلتباس .أ َّمـــا إذا د َّلت قرينة لفظية أو معنوية عىل

تعيني الفاعل فالتقديم والتأخري جائزان .مثال القرينة اللفظية :أكرم موســى
َ
ُ
العاقل .فرفع الصفة يف اجلملة األوىل
الفاضل عيســى .أو أكرم موسى عيسى
دل عىل أن الفاعل موســى .ونصبها يف اجلملة الثانية َّ
َّ
دل عىل أن عيســى هو

أكرمت موســى ليىل .فتاء التأنيث َّ
دل عىل أن الفاعل ليىل ،
املفعول به .ومثل
ْ

ومثال القرينة املعنوية :أرضعت الصغرى الكربى  ،فالقرينة املعنوية د ّلت عىل

أن الكربى هي املرضعة .ومثل :أكل الكمثرى موسى .فالقرينة املعنوية د ّلت

عىل أن اآلكل موسى.

الثالث :يمتنع تقديم الفاعل عىل املفعول به فيام يأيت:
 -1إذا اتصل بالفاعل ضمري يعود عىل املفعول به مثل :أكرم زيد ًا أخوه ،

إذ لو قدّ منا الفاعل فقلنا :أكرم أخوه زيد ًا لعاد الضمري عىل متأخر لفظ ًا ورتب ًة.

وهذا غري جائز .ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [البقرة.]124:

 -2أن يتصــل بالفعل ضمــر للمفعول به مثل :أكرمنــي أخوك .إذ لو
قدّ منــا الفاعل فقلنا :أكــرم أخوك إياي النفصل الضمري مــع امكان اتصالِ ِه
وهـذا ال جيـوز .
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* تقديم املفعول به عىل الفعل والفاعل:
أكرمت .ومنه
جيـــوز تقديم املفعول بـــه عىل الفعل وفاعله  ،مثل :زيد ًا
ُ

قـوله تعاىل ﴿ :ﯸ ﯹ ﴾ [األعراف ]30:فاملتقدم مفعول َهدى .والفاعل
ضمري مسترت .

وقد يكــون هذا التقديم واجب ًا وذلك إذا كان املفعول اســ ًا له الصدارة

بت ؟ َف َم ْن يف
يف الكالم كأســاء االستفهام وأســاء الرشط  ،تقولَ :م ْن َض َ

حمــل نصب مفعول مقــدَّ م  .قال تعــاىل ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾
[اإلرساء .]110:أيـًّــا مفعول مقدَّ م لتدعوا .والواو فاعل .فقد تقدَّ م املفعول به

عىل الفعل وفاعله  .ألنه اسم رشط (((.

((( ما :زائدة ،تدعوا :فعل مضارع ،فعل الرشط جمزوم بحذف النون ،والواو فاعل .فله:
الفاء رابـطة جلـواب الرشط .له :جـار وجمـرور خرب مقدَّ م  .األســامء :مبتدأ مؤخر
مرفوع بالضمة .احلُســنى :صفة مرفوعة بضمة مقدرة  ،واجلملة يف حمل جزم جواب

الرشط .
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وب َ
ئس
ِن ْع َم ِ
مها فعالن جامدان  ،األول للمدح والثــاين للذم .وقد أوردمها كثري من

النحــاة يف موضوع الفاعل  ،ألن فاعلهام يشــرط فيه رشوط خاصة  ،تقول:

التاجر زيدٌ  .فالقائــد والتاجر فاعالن لنعم وبئس ،
نعــم القائدُ خالدٌ  ،وبئس
ُ
ــرب املخصوص مبتدأ مؤخر ًا
واملخصــوص باملدح خالد  ،وبالذم زيد .و ُي ْع َ
وتكون اجلملة قبله خرب ًا مقدم ًا  .لذلك يصح أن يقدم املخصوص.

وجيوز أن حيذف املخصــوص إذا َّ
دل عليه دليل قال تعاىل ﴿ :ﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [ص ،]44:املخصــوص حمــذوف تقديره هو  ،أي

أيوب عليه السالم.

ويشــرط يف فاعل نعم وبئس أن يكون معرف ًا بأل كام يف األمثلة السابقة ،

أو مضاف ًا إىل معرف بأل مثل :نعم جزا ُء املؤمنني اجلن ُة  ،وبئس مثوى الكافرين
لت.
النار .وقد يكون فاعلهام ( ما ) مثل :نعم ما ( أو نِ ِع َّم ) َصنَ ْع َت  ،وبئس ما ُق َ
ُ
واملخصوص حمذوف فيهام  ،تقديره يف األوىل ُصن ُع َك  ،ويف الثانية قو ُلك.

وإذا وقع بعد نعم أو بئس اســم نكرة وجب نصبه عىل أنه متييز  ،ويكون

الكتاب  ،وبئس جليس ًا
الفاعل ضمري ًا مسترت ًا يفرسه التمييز مثل :نعم صاحب ًا
ُ

الكاذب .الفاعل فيهام ضمري مسترت تقديره هو  ،أي الصاحب واجلليس .قال
ُ

تعاىل ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الكهف.]50:
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النائب عن الفاعل
ِ
الباب  ،إذا كنت
ُس
َس زيدٌ
ُ
َ
الباب فتقــول :ك َ
حيــذف الفاعل من مثل :ك َ َ
فت عليــه أو منه .وقد حيذف
ال تعــرف الفاعل  ،أو كنــت تعرفه ولكنك ِخ َ
ألغراض أخرى.

وما ينوب عن الفاعل تلزمه أحكا ُم الفاعل الســابقة من الرفع والتقديم

والتأخري  ،كام يلزم الفعل اإلفراد والتذكري والتأنيث.

ُ
ُ
َ
الصندوق .ويف اشرتى زيد كتابني:
الصندوقُ :فتِ َح
الرجل
تقول :يف َفت ََح

ُا ُ ِ
ف
شــر َي كتابان .ويف استقبل أخوك املسافرين :اســتُقبِ َل املسافرون .ويف أ َّل َ
درهم.
وجدت املرأة درمه ًاُ :و ِجدَ
زيدٌ رسال ًةُ :أ ِّل َف ْت رسال ٌة .ويف َ
ٌ
وإذا بني الفعل للمجهول فحذف الفاعل وجب أمران:
َب:
 -1تغيري الفعل  ،فيضم أول املايض ويكرس ما قبل آخره  ،تقول يف َكت َ

ِ
ــب  ،ويف َه َّذ َبُ :ه ِّذ َب .أما املضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره  ،تقول
كُت َ
َب .ويف يقاتِ ُلُ :
يقاتل.
يف َيـكتُبُ :يكت ُ
وإذا كان أول الفعل مهزة وصل ُض َّم احلرف الثالث أيض ًا تقول يف اقت ََصدَ :

ُاقت ُِصدَ  ،ويف استَخرجُ :است ِ
ُخرج.

وإذا كان أوله تاء زائدة ُض َّمت التاء واحلرف الذي بعدها تقول يف َت َع َّل َم:

ُت ُعـ ِّل َم  ،ويف َت َق َّر َبُ :ت ُق ِّـر َب .
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وإذا كان املايض ثالثي ًا أجوف (أي معتل الوسط) مثل :قال وباع وخاف،

فاألفصح عند البناء للمجـــهول أن ُيكرس احلرف األول و ُيق َلب حـرف العلة
يـاء ((( فتقولِ :ق َيل وبِيع ِ
يف.
وخ َ
َ
ً
 -2إقامــة يشء مقام الفاعل  ،فإذا كان الفعل متعدي ًا إىل مفعول به واحد
ِ
الباب .وإذا كان الفعل متعدي ًا
البابُ :فت َح ُ
فهو نائب الفاعل  ،تقول يف فتح زيد َ

إىل مفعو َلني فنائب الفاعل هو املفعول األول  ،ويبقى الثاين منصوب ًا  ،تقول يف
الفقري درمهــ ًا .وإذا كان الفعل متعدي ًا إىل ثالثة
أعطيــت الفقري درمه ًاُ :أ ْعطِ َي
ُ
ُ
أخربت
مفاعيــل فنائب الفاعل هو األول ويبقى ما عــداه منصوب ًا  ،تقول يف
ُ
القطار قادم ًا.
زيد ًا
ب زيدٌ
َ
القطار قادم ًاُ :أ ْخ ِ َ
َ

وإذا مل يوجــد مفعول به ناب عن الفاعل الظــرف أو اجلار واملجرور أو
املصدر  ،مثلُ :ا ْعت ِ
ِ
ٌ
ف يو ُم
انطالق
وســوفِ َر إىل بغــدا َد  ،وان ُط ِل َق
ُك َ
اخلميس ُ ،

رسيع.
ٌ

و ُيشــرط يف الظرف واملصدر((( إذا نابا عن الفاعــل أن يكونا خمتصني

مترصفني.
ِّ

((( لسكوهنا وكرس ما قبلها .وهذه قاعدة رصفية .
((( مل يذكر صاحب القطر رشط ًا للجار واملجرور الذي ينوب عن الفاعل مع أنه ُيشرتط
فيه أن يكون حرف اجلر غري مالزم ملجرور معني .أ َّمـا املالزم لذلك كحروف القسم
رب ) التي جيب أن يكون جمرورها
قســ ًا به ،وكــذا ( َّ
التي جيب أن يكون املجرور ُم َ

نكــرة ،و( ُمذ ) التي جيب أن يكون جمرورها زمان ًا فال تنوب املذكورات عن الفاعل،
ومثل مذ منذ .
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ٍ
اختصاص من إضافة أو وصف أو غريمها .مثال
واملختص ما اختص بنوع
ّ

ٌ
واســع  .ومـثال ذلك (للمصدر):
ومـكان
ذلك (للظرف) :زمـن االجتام ِع
ٌ
ِ
وج ِل َس مكان ،
ضب ا ُملنْتَقم
يم زم ٌن ُ
ٌ
ورضب شــديدٌ  .فال يصح أن ُيقال :ص َ
َ ْ
ُ ِ
رضب  ،لعدم االختصاص.
وض َب
ٌ
واملترصف من الظروف ما اســتعمل يف الظرفيــة وغريها كام يف األمثلة
ِّ

السابقة .وغري املترصف ما مل يستعمل إال يف الظرفية مثل ( إذا )  ،فال يصح أن

تنوب عن الفاعل.

واملترصف من املصادر ما اســتعمل يف املصدريــة وغريها كام يف األمثلة
ِّ

َ
سبحان )  ،فال
الســابقة .وغري املترصف ما مل يستعمل إال يف املصدرية مثل( :
يصح أن ينوب هذا عن الفاعل.
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االشتغال
فعل ٌ
اسم ،ويتأخر عنه ٌ
عامل
يكون االشــتغال يف اجلملة التي يتقدم فيها ٌ
ُ
الفعل عىل االسم
ف الضمري لتس َّلط
يف ضمري االســم املتقدم  ،بحيث لو ُح ِذ َ
املتقدِّ م.

اشرتيت فليس يف هاتني اجلملتني
الكتاب
الكتاب  ،أو
اشرتيت
قلت:
ُ
ُ
إذا َ
َ
َ

اشــتغال  ،ألن الفعل مل يشتغل بضمري االســم املتقدم  ،والكتاب مفعول به ،
متأخر يف اجلملة األوىل متقدم يف الثانية.

الكتاب اشرتيته فقد حتقق االشتغال  ،إذ قد تقدم اسم وهو
أ َّما إذا قلت:
َ
الكتــاب  ،وتأخر فعل وهو اشــرى الذي َع ِم َل يف ضمري الكتاب عىل أنَّـــه

مفعول به للفعل املذكور .ولو حذفنا اهلاء لتس ّلط اشرتى عىل الكتاب املتقدم.
ومن أمثلة االشتغال(((:
 -1زيدٌ رأيتُه.
مررت به.
 -2زيدٌ
ُ
طردت أخاه.
 -3زيدٌ
ُ
فاهلاء يف اجلملــة األوىل معمول للفعــل رأى  ،ويف الثانية جمرور بالباء ،

مر أي متعلقان به  ،ويف الثالثة معمول لألخ
واجلار واملجرور معموالن للفعل َّ

باإلضافة واألخ معمول للفعل طرد .

((( يف هذا التعبري نظر ،انظر لزام ًا باب االشتغال يف أوضح املسالك  .161/2ع
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رفعت االســم املتقدم يف اجلمل الثالث فهو مبتدأ واجلملة بعـــده
فإن
َ

خرب .وإن نصبتَه فهو مفعول لفعل حمذوف يفرسه املذكور  ،واجلمـــلة بعـده

رأيت
مفسة ال حمل هلا من اإلعراب .وعىل النصب فالتقدير يف اجلملة األوىلُ :
ِّ
أهنت زيد ًا
جاوزت زيد ًا
زيــد ًا رأيتُه  ،ويف الثانيــة:
مررت به  ،ويف الثالثـــةُ :
ُ
ُ
طردت أخـاه.
ُ

 إذا تقرر هذا قلنا :إن االسم املتقدم له مخس حاالت:( )1ترجيح النصب.
( )2وجوبه
( )3ترجيح الرفع.
( )4وجوبه.
( )5جواز الرفع والنصب عىل السواء.
وفيام ييل تفصيل ذلك:
(األول) ترجيح النصب  ،وذلك يف حاالت منها:
 -1أن يكون الفعل َط َلبي ًا  ،كاألمر والنهي والدعاء .مثل:
ارح ُه.
َطر ْده  ،اللهم عبدَ ك َ ْ
زيد ًا أكر ْمه  ،زيد ًا ال ت ُ
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االســم املتقد ُم
وإنام يرتجح النصب يف ذلك  ،ألن الرفع يقتيض أن يكون
ُ

خالف القياس.
واإلخبار باجلملة الطلبية
مبتدأ وأن اجلملة بعده خرب.
ُ
ُ

الغالب عليها أن تدخل عىل األفعال .مثل:
 -2أن يقرتن باالسم املتقدم أداة
ُ

أزيد ًا رأيتَه؟ .ويف القرآن الكريم ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [القمر.]24:

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
فعلية،
بجملة
مسبوق
عطف
بحرف
 -3أن يكون االســم املتقدم مقرتن ًا

ٍ
بفعل حمذوف يقتيض أن تكون
ــب خالد
فنص ُ
مثل :جاء زيد وخالد ًا أكرمتُهْ .

اجلملة الثانية فعلية ومها متناســبتان .أما رف ُعه فيقتيض أن تكون اجلملة الثانية
غري متناسبتني.
اسمية معطوفة عىل مجلة فعلية ومها ُ
(الثاين) وجوب النصب:
وذلك فيام إذا وقع َ
قبل االسم املتقدم أدا ٌة خاصة باألفعال كأداة الرشط،

إن زيد ًا رأيتَه ِ
مثــلْ :
فأكر ْم ُه .فزيد مفعول بــه لفعل حمذوف هو فعل الرشط.

ورفعــه يقتيض أن يكون مبتدأ  ،وهذا ال جيوز  ،ألن أداة الرشط ال تدخل عىل
األسامء.

(الثالث) وجوب الرفع:
وذلك فيام إذا وقع االســم بعد أداة خاصة باألسامء مثل ( إذا ) الفجائية

خرجت فإذا زيــدٌ يرضبه عمرو .أما نصبه فغري جائز ألنه عىل تقدير
كقولك:
ُ
ٍ
فعل قبله تكون إذا الفجائية داخلة عىل فعل  ،وذلك ممتنع.
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(الرابع) استواء الرفع والنصب:
ٍ
عطف مسبوق بجملة فعلية وقعت خرب ًا
حرف
االسم
وذلك فيام إذا سبق
ُ
َ

الس ٍم قب َلها  ،مثل :زيدٌ قام أبوه وخالد أكرمتُه .واجلملة األوىل تُسمى الكربى.
ألهنا مجلة اسمية اخلرب فيها مجلة فعلية .ومجلة خالد أكرمتُه ( برفع خالد ) مجلة
اســمية معطوفة عىل اجلملة الكربى .و( بنصب خالد) تكــون اجلملة فعلي ًة

معطوفة عىل مجلة قام أبــوه .فيكون عطف فعلية عىل فعلية .فاألمران جائزان

عىل السـواء .

(اخلامس) ترجيح الرفع:
وذلك فيام عدا ما تقدم .ألن األصل يف االســم املتقدم الرفع عىل االبتداء

حيث ال موجب وال ُم َر ّجح لغريه .
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التنازع
يتحقــق التنازع يف الكالم الذي يتقدم فيــه عامالن فأكثر  ،ويتأخر عنهام

معمول واحد فأكثر ،ويكون كل متقدم طالب ًا لذلك املتأخر.واتفق النحاة عىل

وجب
أنه جيوز إعامل العامل األول كام جيوز إعامل غريه (((  .فإذا أعملنا األول
َ
ِ
ــر يف الثاين َّ
كل ما حيتاجه من مرفــوع ومنصوب وجمرور.وإذا أعملنا
أن نُضم َ
الثاين مل ن ِ
ُضمر يف األول إال املرفوع.أما املنصوب واملجرور ف ُي َ
حذفان.
تقول يف إعامل العامل األول:
قام وقعدا َ
األلف فاع ً
ال
أخواك .فأخواك فاعل للفعل األول  ،وأضمرنا
َ

للفعل الثاين .فكأننا قلنا :قام أخواك وقعدا.

وتقول :قام وأكرمتُهام أخواك .فأخــواك فاعل للفعل األول  ،وأضمرنا

التاء فاع ً
ال واهلاء مفعوالً للفعل الثاين .فكأننا قلنا :قام أخواك وأكرمتهام.

وتقـول :قـــام ومررت هبام أخـواك .فأخـواك فاعـــل للفعل األول ،
((( لكن رجح الكوفيون إعامل األول ألنه سابق ،ورجح البرصيون َ
إعامل الثاين لقربـــه

مـــن املعـــمول .ومن أمثلة إعامل الثاين قوله تعاىل عىل لسان ذي القرنني ﴿ :ﰖ

ﰗ ﰘ ﰙ ﴾ [الكهف ]96:فاالســم املتأخر مفعول للفعل الثاين  ،واملفعول
الثاين للفعل األول حمذوف .ومنه قول الشاعر:
َج َفوين ومل أجف األخـال َء ....

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

فاألخالء مفعول للفعل الثاين ،وأضمرنا الواو فاع ً
ال لألول .

قلت :قائل البيت رجل من طيء .انظر :معامل االهتدا ص  . 47ع
ُ

التنــــازع
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وأضمرنا اجلـار واملجرور للفعـــل الثاين  ،فكأننا قلنا :قـام أخـواك ومررت

بهما .

وتقول يف إعامل الثاين:
األلف فاع ً
ال
قاما وقعد أخواك .فأخــواك فاعل للفعل الثاين  ،وأضمرنا
َ

للفعل األول.

وضبني أخواك .فأخواك فاعل للفعل الثاين  ،ومل نضمر
وتقول:
ُ
رضبت َ َ

مفعوالً للفعل األول بل حذفناه .فال جيوز أن تقول :رضبتُهام ورضبني أخواك.
إذ سبق عدم إضامر غري املرفوع لألول.

ومــر يب أخواك  ،فأخواك فاعل للفعل الثاين  ،ومل نضمر
مررت
وتقول:
ُ
َّ

ومر يب أخواك.
املجرور لألول .فال جيوز أن تقول :مررت هبام َّ

ومن أمثلة تقـــدُّ م أكثر من عامـــلني عىل معـمـــول واحد قـولنا :كام

وترح َت عىل إبراهيم .ومن أمثلة تقدم أكثر من عامـلني عىل
وباركت
صليت
َ
َ
ّ

وتكبون ُد ُب َر ّ
كل
أكثر من معمول قـــول النبي ﷺ  « :تُســ ّبحون وحتمدون
ّ
ٍ
صـــاة ثالثـ ًا وثـالثني » ((( .واملعموالن هما الظرف ( ُد ُب َر ) والعـدد النائب
عن املفعـول المطلق.

((( رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه [برقم  .]807وأخرجـــه عنه
مسلم أيض ًا [برقم  .]595فهو متفق عليه .
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وقــد اعتاد كثري من النحاة (ومنهم صاحــب القطر) أن ُيوردوا هنا َ
قول

امرئ القيس:

ٍ
ولـو َّ
معيـشــــة
أن مـا أســـعى ألدنى

ِ (((

كفاين  -ومل أطلب ٌ -
قليل من المـال

وكالمهم حول الفعلني كفاين وأطلب  ،واملعمول املتأخر (قليل) .وكفاين

حيتاج إىل فاعل وأطلــب حيتاج إىل مفعول به .قالــواَّ :
إن ذلك ليس من باب
التنــازع  ،ألن التنازع يتحقق فيام إذا كان العامالن مت ِ
َّج َهني إىل معمول واحد.
ُ
ٍ
معيشة
أما كفاين وأطلب فليسا كذلك .إذ معنى البيت :لو كنت أسعى الدنى
َلكَفــاين قليل من املال ومل أطلب املجدَ أو ا ُمل َ
لك .فقليل فاعل كفاين  ،ومفعول
أطلب حمذوف .يدل عىل ذلك البيت الذي بعده:

ٍ
ٍ
ــــل
لمجـــــد مـؤ ّث
ولكنـــما أسعى

وقـــد ُي ِ
در ُك المجدَ المؤ ّث َ
ــل أمثالي

(((

((( البيت المرئ القيس .انظر :معامل االهتدا ص  . 48ع
ُ
الرجـل ما َله ن ََّماه ،وأ ّثـل جمــده ع ّظـمـه .
((( يقـال :أ ّث َـل
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املفاعيل
حكم املفاعيل النصب  ،وهي مخسة:
معه.

املفعول بــه  ،واملفعول املطلق  ،واملفعول فيــه  ،واملفعول له  ،واملفعول

 -1املفعــول بــه:
هو ما وقع عليه فعل الفاعل مثــلَ :
أكل زيدٌ الطعا َم .واملراد بوقوع فعل

الفاعل عــى املفعول به ارتباطه بــه بحيث ال يتعقل إال بتعقــل املفعول به ،
لذلــك صح أن نقولَّ :
ترضب
رضبت زيد ًا  ،أو :ال
إن زيد ًا مفعول يف مثل :ما
ُ
ْ

زيد ًا .والفعل املتعدي ثالثة أنواع :نــوع ينصب مفعوالً واحد ًا كام يف األمثلة
املتقدمــة ،ونوع ينصب مفعولني أص ُلهام مبتدأ وخرب وهو ظ ّن وأخواهتا  ،وقد

الفقري
سبق بحثها ،أو ينصب مفعولني ليس أص ُلهام مبتد ًأ وخرب ًا مثل :أعطيت
َ
القمر طالع ًا.
أخربت زيد ًا
درمه ًا .ونوع ينصب ثالثة مفاعيل مثل:
ُ
َ
وقــد أدرج صاحب القطر بحــث املنادى يف املفعول بــه  ،ألن ( يا ) يف

رأيت أن ُأ ِ
فرد للمنادى باب ًا خاص ًا  ،كام
قولــك :يا عبدَ اهلل بمعنى أدعو .لكني ُ

فعل كثري من النحاة  ،هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى َّ
فإن بحث املنادى طويل
جد ًا كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
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 -2املفعـول املطـلق:
مصدر فضل ٌة تســ َّلط عليه ٌ
جلســت جلوس ًا
عامل من لفظه  ،مثل:
« هو
ُ
ٌ

ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [النساء ،]164:أو من معناه
حت َج َذالً ».
مثل:
جلست ُق ُعو َد ًا  ،و َف ِر ُ
ُ

وليــس من املفعــول املطلق املصدر الــذي يقع عمــد ًة يف الكالم مثل:

مريح  ،وأعجبني كال ُمك  ،ألن جلوسك مبتدأ  ،وكالمك فاعل،
جلوســك ٌ
ُ
فليسا فضلتني.

أكلت أك ً
ال  ،ونمت
واملفعول املطلق يذكر يف الكالم لتوكيد الفعل مثل:
ُ
نوم ًا  ،أو لبيان ِ
املتحي .وقد
ووقفت ِو ْق َف َة
جلوس اخلائف.
جلست
نوع ِه مثل:
ُ
ُ
َ
ِّ
ذكر ألغراض أخرى كام سيأيت.
ُي ُ

ُنصب أسماء ليســت بمصادر((( ،وتكون نائبة عن المفعـــول
وقـــد ت َ

املطـلق مثـل:

اجتهــدت َّ
كل االجتهاد ،
 -1كل وبعــض مضافني إىل املصــدر مثل:
ُ
بعض الرت ُّد ِد .ومنه قولــه تعاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾
وتر َّد ُ
دت َ
[النساء ،]129:وقـــوله تعـــاىل ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [احلاقة.]44:

فكل وبعــض منصوبان عىل أنهمــا نائبان عن املفعول املطلــق  ،وما بعدمها

مضاف إليه .

((( هذا عىل الغالب ،وال ينطبق عىل احلالة الثانية ،وهي :جلست قعود ًا ،فإن قعود ًا مصدر
كام هو واضح .ع
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حت َج َ
ـذ ًال.
 -2مرادف املصـدر((( مثل:
جلست قعـود ًا  ،و َف ِر ُ
ُ
الرضب .فذلك يف حمل نصب لنيابته
رضبت ذلك
 -3اإلشارة إليه مثل:
ُ
َ

عن املفعول املطلق وما بعده بدل منه أوصفة له.

 -4ضمري املصدر مثل :رضب ُت ُه رضبــ ًا ال أرضبه أحد ًا .ومنه قوله تعاىل:

﴿ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [املائــدة .]115:فاهلاء يف أرضبه وأعذبه نائب
عن املصدر((( ،وأحد ًا مفعول به.

 -5آلة املصدر مثل :رضبتُه سوط ًا أو عص ًا أو ِم ْق َر َع ًة.
 -6عدده مثل :رضبته ثـالثـــ ًا وعرشين رضبـــ ًة  .ومنـه قــوله تـعاىل:

﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [النور.]4:

((( أي :املصدر املرادف ملصدر الفعل املذكور كام يف رشح ابن عقيل ص  . 269ع
((( أي :نائب عن املفعول املطلق .
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 -3املفعـول له:
مصـدر يذكر علة حلـدَ ٍ
ويسمى المفعول ألجـله أيض ًا  « ،وهو ُّ
ث
كل
ٍ ُ

شــاركه وقت ًا وفاع ً
ب إذا كان مصــدر ًا وأن يتحد مع الفعل
نص ُ
ال » .وإنام ُي َ

بحيث يـكون الفاعـل واحـد ًا والزمـن واحــد ًا  .مـثـال ذلك قـوله تــعاىل:

﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﴾ [البقــرة .]19:احلــذر

ِ
ِ
ُ
وجعل األصابع
احلذر
وفاعل
منصوب عىل أنه مفعول له  ،وهو مصــدر ،
حل َ
ـــذر واجلعــل واحد .فإن ُف ِقدَ واحد من
واحد  ،وهم الكافرون .وزمن ا َ
هذه الــروط وجب جره بأحد حروف التعليل مثــل الالم أو من أو الباء

أو غريها.

مثال ما فقد املصدرية :قوله تعاىل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﴾ [البقرة ،]29:إذ الكاف ليست مصــدر ًا .

ومـثال مـا ُف ِقد فيه احتـا ُد الزمان :قول الشاعر:
ــت لنــو ٍم ثيا َبـــها
فجئــت وقــد ن َّض ْ
ُ
....................................

(((

فالعـــلة النـــوم وهو مصدر  ،وفاعل النض ( أي النزع ) وفاعل النوم

واحـد وهـو املـرأة  ،لكن النض قبل النوم.

((( البيت المرئ القيس .انظر :معامل االهتدا ص  . 59-58ع
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ومثال ما ُف ِقـدَ فيه احتاد الفاعل :قـول الشاعر:
ِ
لذكــراك هــــز ٌة
وإنِّــي َلـتَـــ ْع ُروني

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

(((

ففاعل تعروين هو هـزة  ،وفاعل الذكرى هو املتكلم.
وقال تعاىل ﴿ :ﭤ ﭥ ﴾ [النحل ،]8:لرتكبوها مصدر مؤول

ألن الفعــل منصوب بأن املصدريــة املقدرة .وهو علة خللــق اخليل والبغال
واحلمري .ولكن فاعل اخللق هو اهلل جل شأنه  ،وفاعل الركوب بنو آدم  ،لذلك

ُج َّر املصدر بالالم .أ َّمـــا زينة فهو مفعول له الستيفائه الرشوط  ،ومعلوم أن
فاعل اخللق والتزيني هو اهلل تعاىل.

َ
الرشوط فاألرجح نصبه  ،وجيـــوز اجلر بحرف
املصـــدر
وإذا استوىف
ُ
ِ
إلكرامك .
جئت إكرام ًا لك أو
التعليل ،تقـولُ :

((( البيت للهذيل (أيب صخر) .انظر :معامل االهتدا ص  . 59ع
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 -4املفعول فيه (الظرف):
« هو اسم منصوب تس َّلط عليه عامل عىل معنى ( يف ) الظرفية  ،سواء كان

جلست أما َمك ».
اسم مكان مثل:
اسم زمان مثل:
ُ
ُ
سافرت يو َم اخلميس  ،أم َ

النصب عىل الظرفية  ،ويستوي يف ذلك املختص
ومجيع أسامء الزمان تقبل
َ

قضيت يف البرصة
واملبهم كـ:
صمت أسبوع ًا ،
كـ :يوم اخلميس  ،واملعدود كـ:
ُ
ُ
َ

وقـتـ ًا (((.

نصب منها عىل الظرفية إالّ ما كان ُمبه ًام  ،وذكر
أ َّمـــا أســاء املكان فال ُي َ

النحاة أن املبهم من أسامء املكان ثالثة أقسام:

ِ
الســت :الفــوق والتحت واليمني والشــال
اجلهــات
األول :أســاء
ّ

واألمــام واخللف  ،ومنهــا ذات اليمني وذات الشــال .ويف القرآن الكريم:
﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوسف ،]76:و﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾

[مريــم ،]24:و ﴿ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [األنفال ،]42:و ﴿ ﮝ ﮞ

ﮟ   ﴾ [الكهــف ،]79:و﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [الكهف .]17:ومما ُيلحق باملبهامت:
ِعندَ  ،و َلدى .قال تعاىل ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [البقرة،]255:
وقال ﴿ :ﰡ ﰢ ﴾ [ق.]35:

رست فرسخ ًا
الثاين :أســاء مقادير املساحات  ،كالفرسخ وامليل .تقول:
ُ

أو ميالً.

((( املختص ما ُيسأل عنه بـ « متى » .والمعدود بكم  .والمبهم ما ال ُيسأل عنه بذلك .
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الثالث :ما ِص َ
يغ من مصدر الفعل الــذي َع ِم َل النصب يف الظرف مثل:
ٍ
زيــد .أي مكان جلوســه .ويف القرآن الكريــم ﴿ :ﮦ ﮧ
جلســت َم ِل َس
ُ
قعدت جملس ٍ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [اجلن .]9:وال يصــح أن يقال:
زيد ،
ُ
َ

الختالف َم ْصدَ َرهيام .
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 -5املفعـول معـه:
التنصيص عىل املعية وقبلهام
« هو اسم فضلة منصوب وقع بعد واو ُأريدَ هبا
ُ

ِ
سائر
فعل أو يشء فيه معنى
والشارع ،وزيدٌ
الفعل وحرو ُفه »  ،مثل :سار زيدٌ
َ
ٌ
والشارع .فالشارع مفعول معه  ،ألنه اسم فضلة
والشــارع  ،و َأعجبني َس ُري َك
َ
َ
وقع بعد واو بمعنى مع وســبقهام يف اجلملة األوىل فعل  ،ويف اجلملتني الثانية
والثالثة ما ُيشب ُه الفعل وهو اسم الفاعل يف الثانية واملصدر يف الثالثة.
ِ
اجلمل اآلتية مفعول معه:
وليس يف
َ
السمك وترشب اللبن .
( )1ال تأكل
واملطر ٌ
نازل .
( )2جاء زيد
ُ
( )3اشرتك زيدٌ وخالدٌ .
َّ
ألن ما بعد الواو يف اجلملة األوىل فعل ال اسم  ،وما بعدها يف اجلملة الثانية

مجلة ال اسم  ،وما بعدهـــا يف اجلملـة الثالثة عمدة ال فضلة  ،ألن االشرتاك ال

يتأتّى إال من اثنني فأكثر.

ومل يذكر صاحب القطر ما ذكره بعض النحاة من وقوع املفعول معه بعد

َ
والقتال؟
أنت
أنت وزيد ًا؟ وكيف َ
(ما وكيف) االستفهاميتَني مثل :ما َ

فام بعد الواو يف اجلملتني مفعول معه مع أنه مل يسبقه فعل وال شبهه.
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ٍ
وخر َج ُه النحاة عىل إضامر ٍ
مشــتق من الكــون  ،والتقدير :ما تكون
فعل
َّ

َ
والقتال.
وزيد ًا  ،وكيف تكون

* واالســم الذي تتوفر فيه الرشوط للنصب عىل أنه مفعول معه له ثالث

حاالت ،وهي:

(احلالة األوىل) وجوب النصب :وذلك فيــا إذا كان العطف ممتنع ًا ملانع

معنوي  ،كقولك ملن ينهى عن القبيح وهــو يفعله :ال تنه عن القبيح وإتيانَه.
ألنك لو عطفت كان املعنى ال تن َه عن القبيح وال عن إتيانه  ،وهو فاسد  ،ألن

مراد القائل النهي عن القبيح وعن إتيانه  ،فهو كقول الشاعر:
يت مثــــ َله
ال تـــنه عــن ُخـــ ُل ٍق وتــأ َ

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

(((

قمت وزيــد ًا  ،إذ الصحيح أن
وكذلك جيــب النصب يف مثل قولــكُ :

العطف عىل الضمري املرفوع املتصـــل ( وهـــو التاء هنا ) ال جيـــوز إال بعـد

توكيده بضمري منفصل  ،فتقول عىل العطــف :قمت أنا وزيدٌ  .وكذلك جيب

مررت بك وزيـد ًا  .إذ ال جيـوز العطف عىل الضمري املخفوض
النصب يف قولك:
ُ
ٍ
وبزيد .قال تعاىل:
لقلت :مررت بك
إال بإعــادة اخلافض  ،فلو
أردت العطف َ
َ

﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [املؤمنون.]22:

ومــن موانع العطف املعنوية ما مل يذكره صاحــب القطر وهو ما إذا كان
((( مر البيت يف :نواصب املضارع  .ع
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ِ
والشارع ،
شــارك ما قبلها يف احلكم  ،مثلِ :س ُت
ما بعد الواو ال ُي
ومات زيدٌ
َ
َ

ِ
الشمس .ألن الشارع ال يشاركك يف السري  ،وطلوع الشمس ال يشارك
وطلوع
َ
زيد ًا يف املوت.

(احلالة الثانية) يرتجح نصب االســم عىل أنه مفعــول معه عىل العطف:

عطفت زيد ًا عىل
أنت وزيد ًا كاألخ .وذلك ألنك لو
َ
وذلك يف مثل قولكُ :ك ْن َ
الضمري املســترت يف ( كن ) لزم أن يكون زيــدٌ مأمور ًا  ،وال تريد أن تأمره  ،بل

املخاطب بأن يكون مع زيد كاألخ.
تريد أن تأمر
َ

(احلالة الثالثــة) ترجيح العطف :وذلك فيــا إذا أمكن العطف من غري

ضعف  ،كقولك :قام زيدٌ وخالــدٌ  .ألن العطف هو األصل وال موجب وال

مرجح لغريه.

 وذكر بعض النحاة:(حالة رابعة) يمتنع فيها العطف كام يمتنع النصب عىل املعية :كام يف قول

الشاعر(((:

َع َلفتُها تِبن ًا ومــا ًء بـارد ًا

ويتعي يف مثل هـــذا أن يكون مــا بعد الواو منصوبــ ًا بفعل حمذوف ،
ّ

والتقدير :وسقيتُها مـا ًء بارد ًا.

((( جمهول .انظر :رشح ابن عقيل ص  286و  .863ع
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المنادى
املنادى من منصوبات األسامء  ،قسم منه معرب يظهر فيه النصب  ،وقسم

مبني يف حمل نصب.

* (املنادى املعرب) ثالثة أنواع ،وهي:

 -1املضــاف :مثل :يــا عبدَ اهلل  ،ويــا صاحب ِ
َ
قولك :يا
العلم .ومنــه
َ

خليــي .فهو منصوب باليــاء ألنه مثنى  ،وياء املتكلم مضــاف إليه  ،ومنه يف
َّ َ

القرآن الكريم ﴿ :ﭮ ﭯ ﴾ [يوسف ]39:فصاحبي منصوب بالياء،
والسجن مضاف إليه.

 -2الشبيه باملضاف :وهو ما اتصل به يش ٌء من متام معناه ((( ،وهذا اليشء

إ َّما مرفوع باملنادى مثل :يا مجي ً
وجهــ ُه  ،ويا حممود ًا فع ُله .فام بعد املنادى يف
ال ُ
املثال األول فاعل للصفة املشب ِ
هة  ،ويف املثال الثاين نائب فاعل السم املفعول.
ّ

وإ َّمــا منصوب باملنادى مثل :يا طالع ًا جبالً .فام بعد املنادى مفعول به الســم

الفاعل  .وإ َّما جار وجمرور متعلق باملنادى مثل :يا رفيق ًا بالعباد.

 -3النكرة غري املقصودة  ،كقول األعمى :يا رج ً
ال ُخ ْذ بيدي.

* (املنادى املبني) ،وهو نوعان مها:
 -1املفرد ((( العلم :واملقصود به ما ليس مضاف ًا وال شــبيه ًا به وال نكرة
((( تقدم بيان ذلك يف بحث ( ال ) النافية للجنس.
((( قد يقصد باملفرد ما ليس مثنى وال جمموع ًا  ،وقد يقصد به ما ليس مضاف ًا وال شــبيه ًا
به .وسبق ذلك يف أقسام اخلرب  ،ويف ( ال ) النافية للجنس .
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غــر مقصودة  .وبناؤه عىل ما يرفع به لــو كان معرب ًا .تقول :يا زيدُ ويا زيدان
ويــا زيدون  .األول مبني عىل الضم  ،والثاين مبني عىل األلف  ،والثالث مبني

عىل الواو  ،ألهنا تُر َفع بذلك.

ال مع ّين ًا :يا ُ
 -2النكرة املقصودة :وهي املع ّينة كقولــك تنادي رج ً
رجل.

قال تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [سبأ.]10:

* المنادى املضاف إىل ( ياء املتكلم ):
هو معــرب ألنه مضاف  ،فهــو منصوب بفتحة مقدرة عــى ما قبل ياء

املتكلم ،والياء مضاف إليه مثل :يا صديقي  ،وجيوز فيه لغات أفصحها:

 -1إثبات الياء ســاكنة .قال تعاىل ﴿ :يا ِعب ِ
ف َع َل ْيك ُُم ﴾
ــادي((( لَ َخ ْو ٌ
َ َ

[الزخرف.]68:

 -2حـذف اليـــاء وإبـقاء مـا قبلـها مكسـور ًا .قـــال تعاىل ﴿ :ﮘ

ﮙ ﴾ [الزمر.]16:

 -3إثبــات الياء مــع فتحها .قــال تعــاىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﴾ [الزمر.]53:

 -4قلب الكــرة التي قبل الياء فتحــ ًة فتقلب الياء ألِفــ ًا  ،ويف القرآن

الكريم ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [الزمر.]56:

((( إثبات الياء يف الوقف والوصل قراءة نافع وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ورويس
من طريق أيب الطيب  ...انظر :معجم القراءات  .396/8ع
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والمنادى إذا كان أبـ ًا أو أم ًا ومها مضافان إىل ياء املتكلم جـاز فيهام لغات

أفصحـها:

 -1يا أيب ويا أمي  ،بإثبات الياء ساكنة أو مفتوحة.
أبت ويا أم ِ
 -2يا ِ
ت  ،بقلب الياء تـــاء مكســورة .قال تعاىل عىل لســان
َ

إسامعيل عليه السالم ﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾ [الصافات.]102:

ٍ
مضاف إىل ياء املتكلم مل جيز فيه إال إثبات
وإذا كان املنادى مضاف ًا إىل اس ٍم

يب أو كتايب.
الياء مفتوحة أو ساكنة  ،تقول :يا قار َ
ئ كتا َ

إال إذا كان ابــن أم أو ابن عم فيجــوز فيهام إثبات اليــاء فتقول :يا ابن

أمي ،ويا ابن عمي .كام جيوز حــذف الياء مع فتح امليم أو كرسها .قال تعاىل:

﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [األعراف ،]150:وقال ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﴾ [طه .]94:وقد قرأ السبعة بفتح امليم وكرسها .

* توابـع المنادى :
سيأيت بحث التوابع وأهنا النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف

النسق .فإذا كان املنادى مبني ًا وكان تابعه نعت ًا أو توكيد ًا أو عطف بيان أو عطف

الرفع تَبع ًا للفظ املنادى والنصب تبع ًا ملحله.
نسق مقرتن ًا بأل جاز يف ذلك التابع
ُ

متيم أمجعون أو
الظريــف أو
َ
ُ
تقول يف النعت :يا زيدُ
الظريف .ويف التوكيد :يا ُ
أمجعني  ،ويف عطف البيان :يا ســعيدُ كرز أو كرز ًا  ،ويف عطف النسق :يا زيدُ
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َ
ُ
والضحاك .وكذلك حكم التابع املضاف املقرتن بأل  ،تقول :يا
والضحاك أو
ِ
ِ
الوجه.
الوجه أو احلس َن
زيدُ احلس ُن

ٍ
نســق بــدون أل فإهنام ُيعطِيان حكم ما
عطف
أ َّما إذا كان التابع بدالً أو
َ

كرز .ويا سعيدُ
يســتحقه املنادى  ،ألهنام كاملنادى املســتقل .تقول :يا ســعيدُ ُ
عبد اهلل  ،ويا سعيد وأبا ِ
وخالدُ  .ويا سعيدُ أبا ِ
عبد اهلل.

ألي التي ترد للنداء وجب فيه الرفع تبع ًا للفظ تقول:
وإذا كان التابع نعت ًا ّ

ُ
املسلامت.
الرجل ويا أهيا املؤمنون ويا أيتها املسلم ُة ويا أيتها
يا أهيا
ُ

* تـكرار لفظ المنادى:

ِ
مالت
إذا تكرر لفظ املنادى املفرد وكان الثاين مضاف ًا مثل :يا زيد زيد ال َي ْع

(((

جاز يف األول الضم والنصب.

فمبني عىل أنه منادى مفرد  ،ويكون الثاين منصوب ًا عىل أنه بدل
أ َّما الضم
ّ

أو عطف بيان.

وأ َّمــا النصب فعىل أنه مضاف إىل مضاف إليه حمذوف ّ
دل عليه ما بعده ،

والتقدير :يا زيدَ اليعمالت يا زيدَ اليعمالت.

* الرتخــيم :

ٍ
حرف أو حرفني من آخره ختفيف ًا .أمـا املختوم
جيوز ترخيم املنادى بحذف

((( اليعملة :الناقة القوية عىل احلمل والركوب .
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(((
طلح
بالتاء فيجوز ترخيمه إذا كان معين ًا .تقول يف ترخيم طلحة وثبـــة  :يا ُ

ثب .وأ َّما ما مل ُيتم بالتاء فيشرتط لرتخيمه ثالثة رشوط وهي:
ويا ُ
( )1العلمية.
( )2البناء عىل الضم.
( )3الزيادة عىل ثالثة أحرف.

تقول يف ترخيم جعفر وحارث :يا جعف ويا حار .وال جيوز ترخيم مثل

إنســان  ،لفقد الرشط األول  ،وال مثل عبد اهلل  ،لفقد الرشط الثاين  ،وال مثل

عمر  ،لفقد الرشط الثالث.

واملحذوف للرتخيم إ َّما حرف واحد كام يف األمثلة املتقدمة .وإ َّما حرفان،

وذلك فيام إذا توفرت فيه أربعة رشوط:

( )1أن يكون ما قبل األخري زائد ًا.
( )2ومعتالً.
( )3وساكن ًا.
( )4أن يكون ما قبله ثالثة أحرف فأكثر.
تقول يف سلامن ومنصور ومســكني :يا سلم ويا منص ويا مسك ؛ لتوفر

الرشوط يف هذه األسامء.
((( الثبة :اجلامعـة .
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وال حيــذف إال حرف واحد مــن خمتار ((( ،لفقد الــرط األول  ،ومن

(((
(علام) لفقــد الرشط الثاين  ،ومن ُمن ََّور ((( ،لفقد الرشط الثالث ،
دالمص
ً

ومن سعيد  ،لفقد الرشط الرابع.

أ َّما مــا كان مركب ًا تركيب ًا مزجي ًا فتحذف منه الكلمة الثانية عند الرتخيم ،
تقول يف َم ْع ِدي ك َِرب وحرضموت :يا معدي ويا حرض.
واالســم املرخم فيه لغتــان :إحدامها :قطع النظر عــن املحذوف فتبنى

جعف  .وتســمى هذه لغ َة َمن ال
الكلمة عىل الضم تقول يف ترخيم جع َفر :يا
ُ
جعف.
ينتظر .الثانية :إبقاء احلرف عىل ما كان عليه فتقول يف ترخيم جعفر :يا
َ

وتسمى هذه لغة من ينتظر.

* االستغاثـــة:
املستغاث به .وهو كل اسم نُودي ليخ ّلص ِمن ٍ
ُ
شدة أو
من أقسام املنادى
َ
يعني عىل دف ِع َم َشــ َّق ٍة .وال يستعمل يف االستغاثة من حروف النداء ((( ّإال (يا)
خاص ًة .وللمستغاث به ثالثة استعامالت:

ِ
(مختير) بكرس الياء إذا كان اســم
((( ألف خمتار منقلبة عن أصل وهو الياء ،فإن األصل
فاعل و(مخت َير) بفتح الياء إذا كان اسم مفعول .فقلبت الياء ألف ًا لتحركها وانفتاح ما
قبلها .وهذه قاعدة رصفية .

((( يوصف به الدرع ،فيقال :درع دالمص ودالص.

((( اسم مفعول من التنوير.

وهيا ،ووا .
((( حروف النداء كثرية منها :يا ،واهلمزة ،وأياَ ،
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(األول) اســتعامله جمرور ًا بالم مفتوحة  ،واملستغاث ألجله جمرور ًا بالم
مكسورة .تقول :يا َل ّل ِه لِلمظلومني .أي أدعوك ألجلهم.
آخره ألف .تقول :يا عمرا
(الثاين) أن ال تدخــل عليه الالم ولكن ت َ
َلح ُق َ

للبائســن .وهو مبني عىل ضمــة مقدرة عىل آخره منع مــن ظهورها الفتحة

الظاهرة بسبب األلف التي بعدها.

ٍ
حينئذ
(الثالــث) أن ال تدخــل عليه الالم وال تلحقه األلــف  ،وحكمه
كاملنادى  ،تقول :يا زيدُ لِلفقراء  ،ويا عبدَ اهلل لِلمساكني.
وإذا عطفنا عىل املست ِ
َغاث به مســتغاث ًا ِبه َ
آخ َر  ،فإن أعدنا (يا) فتحنا الم
زيد ويا َل ٍ
املعطــوف أيض ًا  ،تقول :يا َل ٍ
الد لِلضعفاء .وان مل ن ُِعدْ (يا) كرسنا الم
ول ِ
زيد ِ
املعطوف تقول :يا لِ ٍ
الد للضعفاء.

* النُدبــة:
املتوجـَع
املتفجـع عليه أو
هي من أقسام املنادى .واملندوب « :هو املنادى
ّ
َّ

منه » .فاألول كقولك يف رثاء شــخص اســمه زيد :وازيــدُ  ،أو وازيدا  ،أو
وارأس  ،أو وارأســا  ،أو
وازيداه .والثاين كقولك متوجع ًا من أمل يف رأســك:
ُ

وارأساه .

وال يســتعمل يف الندبة من حروف النــداء إال ( وا ) وهي الغالبة .وقد

تستعمل ( يا ) إذا مل يلتبس بالنداء املجرد.
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وحـكم املندوب حـكم املنادى  ،تـقول :وازيـدُ ( بالضـم ) وواعبدَ اهلل

( بالنصب ).

ألف  ،تقول :واعمرا  ،وارأسا .وها ٌء عند
وجيـوز أن تلحق آخر املندوب ٌ

الوقف فتقول :واعمراه  ،وارأساه .وهذه اهلاء هي هاء السكت .وجيوز ضمها

تشبيه ًا هلا بالضمري  ،وجيوز كرسها اللتقاء الساكنني.

وتقول يف إعــراب مثل واعمراه :وا  :حرف نداء وندبة  ،عمراه  :منادى

َـع من ظهوره اشتغال املحل بالفتحة
مندوب مبني عىل ضم مقدر عىل آخره َمـن َ

املناسبة أللف الندبة  ،واهلاء للسكت .
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احلـال
يبي هيئ َة صاحبه
احلال من األســاء املنصوبة  ،وهو(((« :
ٌ
وصف فضل ٌة ّ

عند وقوع الفعل ».

ِ
املشتق ،كاسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة.
بالوصف:
واملرا ُد
ُّ

وخرج زيد مغمومــ ًا َ ،
وأقبل أخوك َف ِرح ًا .وما ورد
تقــول :جا َء خالد راكب ًا ،
َ

القمح صاع ًا بدرهم .أي
بمشــتق مثل :بعت
من األحوال جامد ًا جيب تأويله
ّ
َ

ُم َس َّعر ًا بدرهم.

واملراد بالفضلة ما ليس عمد ًة  ،أي ليس مســند ًا وال مسند ًا إليه .وليس

املراد هبا ما ُيســتغنى عنه دائ ًام .فقد ُيستغنى عنها يف مثل :جاء زيد راكب ًا  ،وقد

ال يستغنى عنها يف مثل :ما جاء زيد إال راكب ًا.

واحلــال يف قولك :جاء الرجل راكب ًا  ،يبني هيئة الرجل عند ِ
جميئه .لذلك

قالواَّ :
إن احلال يقع يف جواب كيف.

ويشــرط يف احلال التنكري كاألمثلة السابقة .وما ورد معرف ًة جيب تأويله

مثل :اجتهد وحدَ ك  ،أي منفرد ًا  ،ومثل :ادخلوا األول فاألول  ،أي مرتّبني.
ويشرتط يف صاحب احلال أحدُ األمور اآلتية:
 -1التعريف كـ :جـاء خالد ضاحك ًا .
((( احلال تُذكر وتؤنث ،تقول :هذا حال وهذه حال .
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ٌ
رجال غربا ُء مرسعني .أو بإضافة
 -2أو التخصيــص بوصف مثل :جاء
مثل :حرض َذوو ٍ
فاقة سائلني .ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾
ُ
ِ
باإلضافـة.
[فصلت .]10:سواء حال من أربعة لتخصصها
 -3أو التعميــم كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ ﴾

[الشــعراء .]208:مجلــة هلا منذرون يف حمل نصب حال مــن قرية  ،وهي عامة
لوقوعها يف ِسياق النفي.
 -4أو التأخري ،أي تأخري صاحب احلال عن احلال ،كام يف قول الشاعر:
لمي َة م ِ
ِ
وحشــ ًا طلل
ّ ُ

(((

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

(((

ِ
موحش ًا حال من طلل وهو نكرة.

وقد جرى عىل ألســنة املعربني َّ
أن اجلمل بعد النكــرات صفات  ،وبعد

املعارف أحــوال  .تقول :جاء ٌ
رجل يركض  ،وجاء زيــدٌ يركض .ففي املثال
األول اجلملــة من يركض والفاعل املســترت يف حمل رفع صفة لرجل .وهي يف
املثال الثاين يف حمل نصب حال.

ويشــرط يف اجلملة التي تقع حــاالً رشوط  ،منها أن تكون خربية  ،وأن

يربطها بصاحبها رابط  ،وهو الضمري يف اجلملة الفعلية كاملثال الســابق .ومنه

قوله تعاىل ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [يوسف.]16:
((( ملية :جار وجمرور خرب مقدم ،موحش ًا :حال ،طلل :مبتدأ َّ
مؤخر.

((( البيت لكثري [عزة] ،انظر :معالم االهتدا ص  .62-61ع

احلـــال

165

أ َّمـــا اجلملة االســمية فالرابط إ ّما الضمري وحده مثل :جاء زيد َيدُ ُه عىل

واملطر ٌ
نازل  ،أو الواو والضمري مع ًا مثل:
رأسه  ،أو الواو وحده مثل :جاء زيدٌ
ُ
ُ
غضبان.
جاء زيد وهو
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التمييز
س
التمييز من منصوبات األســاء  ،وهو « :اســم فضلة نكرة جامد م َف ِّ ٌ
للمبهم من الذوات أو النِ َسب ».
فهو اسم  ،وال يكون مجلة أو شبه مجلة  ،وهو فضلة يصح االستغناء عنه.

للمبهم
فس
َ
وهو نكرة فال يكون معرفة  ،وهو جامد فال يكون مشتق ًا  ،وهو ُم ِّ

من الذوات أو النسب .فإذا قلت :عندي صاع .فصاع اسم ذات مبهم حيتمل

صاع متر ًا زال ذلك
أن يكون قمح ًا أو شعري ًا أو متر ًا أو غريها .فإذا قلت :عندي ٌ
االحتامل .ولو قلت :طاب زيدٌ أي طاب يشء يف زيد  ،حيتمل أن يكون لباســ ًا
أو طعام ًا أو ِعل ًام أو نفس ًا .فإذا قلت :طاب زيد نفس ًا زال ذلك االحتامل.
والتمييــز خيالف احلال يف أن التمييز جامد واحلال مشــتق  ،وأن التمييز

يفرس املبهم من الذوات أو النسب  ،وأن احلال يفرس املبهم من اهليئات .ويقول
أكثر النحاةَّ :
إن التمييز يوافق احلال يف كونه اســ ًا فضلة .ولكني أرى أن هذا

الكالم ليس عىل إطالقه .فالتمييز ال يكون إال اس ًام  ،أ َّما احلال فقد يكون اس ًام

وقد يكون مجلةَّ .
وأن التمييز فضلة يصح االســتغناء عنه  ،أ َّما احلال فقد يصح

االستغناء عنه وقد ال يصح كام سبق بيانه يف موضوع احلال.

و ُيعلم مما سبق أن التمييز قسامن :مفرس ملفرد  ،ومفرس لنسبة.
أ َّمـا ما كان لتفسري مفرد فيقع بعد ما يأيت:

التمــييز
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األول :املقادير  ،وهي املساحات كجريب نخ ً
ال  ،والكيل كصاع قمح ًا ،

والوزن كرطل ُسكَّر ًا .

الثــاين :العدد ((( .والتمييز املنصوب بعد العدد هو ما يقع بعد أحد عرش

إىل تســـعة وتســعني كام يف قوله تـــعاىل ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [يوسف،]4:

وقوله ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [ص.]23:

الثالــث :ما َّ
دل عىل مماثلة ،كام يف قوله تعــاىل ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾

[الكهف.]109:

الرابـــع :مــا َّ
ال  .غريها :اســم َّ
دل عىل مغايرة مثــلَّ :
غريها إب ً
إن
إن لنا َ

منصوب  ،وإبالً :متييز.

حموالً عن الفاعل مثل ﴿ :ﭥ
وأ َّما ما كان لتفســر نسبة فقد يكون َّ

ِ
فجعل املضاف متييز ًا
شيب
الرأسُ .
ﭦ ﭧ ﴾ [مريم .]4:األصل :اشتعل ُ

واملضــاف إليه فاع ً
ال  .وقد يكون حموالً عــن املفعول مثل ﴿ :ﭻ ﭼ
َ
فج ِع َل املضاف تـــمييز ًا
ﭽ ﴾ [القمر .]12:األصل :فجرنا
عيون األرضُ .
ٍ
مضاف ِ
غريمها مثل ﴿ :ﰃ ﰄ
واملضاف إليه مفـعوالً .وقد يكون حمـوالً عن
أكثر من مالِ َك .فجعل املبتدأ متييز ًا .
ﰅ ﰆ ﴾ [الكهف .]34:األصل مايل ُ

وقد يقع كل من احلال والتمييز ال لبيان هيئة وال ذات وال نسبة  ،و ُيسمى
((( سيأيت بحث العدد يف أواخر الكتاب .
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كل منهام ( مؤكــد ًا ) .كام يف قوله تعــاىل ﴿ :ﮢ ﮣ ﴾ [النمل،]19:
وقوله ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [التوبة.]36:

ويذكر كثري من النحاة َّ
أن من متييز العدد متييز ( كم ) االستفهامية  ،فإنَّـــه

اشرتيت ؟ فكم :يف حمل نصب مفعول به مقدم للفعل
منصوب مثل :كم كتاب ًا
َ

اشرتيت  ،وكتاب ًا :متييز  .وجيـــوز جر متييزها إذا دخل عليها حرف جر  ،مثل:

َ
كتابك .ودرهم :جمرور بمن حمذوفة  ،والتقدير بكم من
اشــريت
بكم درهم
َ

درهــ ٍم .وتقول :كم كتاب ًا عندك؟ كم :مبتدأ مبني عىل الســكون يف حمل رفع.
كتاب ًا :متييز  .عندك  :شبه مجلة يف حمـل رفـع خرب.
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االستثنــاء

االستثناء
ِ
إخراج مــا كان داخ ً
ال لوال
أخواتــا  ،هو« :
االســتثناء بإال أو إحدى
ُ

االستثناء ».

وأدوات االســتثناء ( :إالّ وغري وسوى وخال وعدا وحاشا ) (((ّ .
و(إال)

هي األصل يف االســتثناء .وهي حرف .أ َّما ( غري وســوى ) فهام اسامن .وأ َّما

( خــا وعدا ) فإن ســبقتهام ( ما ) فهام من األفعال املاضية  ،وإن مل تســبقهام
( مــا ) فقد تكونــان من األفعال  ،وقــد تكونان من حــروف اجلر .وكذلك

( حاشا ) بدون ما.

والكالم الذي يشــتمل عىل االســتثناء إ َّما تام وهو ما كان املستثنى منه

مذكور ًا فيه .وإ َّما ناقص وهو بخالف التام .وإ َّما موجب وهو ما مل يكن مسبوق ًا

بنفي أو هني أو اســتفهام إنكاري ألن االستفهام اإلنكاري بمعنى النفي .وإ َّما

غري موجب وهو بخالفه.

والبحث يف حكم املستثنى يتضمن:
( )1االستثناء بإال.
( )2االستثناء بغري وسوى.
( )3االستثناء بخال وعدا وحاشا  .وفيام ييل تفصيل ذلك.
((( عَــدَّ منها بعض النحاة ( ليس وال يكون ) واملنصوب بعدمها خرب هلام ال منصوب عىل
أنه مستثنى .وإن كان مستثنى من حيث املعنى .
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لالستثناء بـ (إال) ثالث حاالت  ،وهي:
 -1جيب نصب املستثنى إذا كان الكالم تام ًا موجب ًا  ،سواء كان االستثناء

متص ً
ال  ،وهو ما كان املســتثنى فيه بعض ًا من املســتثنى منه .تقول :قام القوم

إال زيد ًا .ومنه قوله تعــاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﴾ [البقرة.]249:

أم كان منقطع ًا وهو ما مل يكن املســتثنى بعض ًا من املستثنى منه مثل :قام القوم

إال بعري ًا .ومنه قوله تعاىل﴿ :ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ ﴾
[احلجر.((( ]31-30:

نصب املســتثنى أو إتبا ُعه للمستثنى منه عىل أنه بدل بعض من
 -2جيوز
ُ

عيل
كل  ،وذلك إذا كان الكالم تام ًا غري موجب مثل :ما جاء القو ُم إال علي ًا أو ٌّ
( يف النفي ) ،ومثــل :ال َي ُق ْم أحدٌ إال زيد ًا أو زيدٌ ( يف النهي ) .ومثل :هل قام
أحدٌ إال زيدٌ أو زيد ًا (يف االســتفهام) ،ومن ذلــك قوله تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﴾ [النساء ]66:قرأه بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب .وقوله تعاىل:
﴿ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [هــود ]81:قــرأه بعضهــم بالرفع

وبعضهم بالنصب.

 -3إذا كان الكالم ناقص ًا وغري موجب وهو ما يســمى باالستثناء املفرغ

وجب أن ُيعرب املســتثنى كام لو مل يكن فيه اســتثناء  ،أي إنه يكمل النقص.
((( هذا مبني عىل قول الكثريين َّ
إن إبليس ليس من املالئكة .

قلت :وانظر  -إن شــئت  -الكالم عىل ذلك يف رسالة املؤلف  « :رسالة في التفسير
ُ
على صورة أسئلة وأجوبة » ص  . 44-39ع

االستثنــاء

171

تقول :ما جــاء إال زيدٌ  .فزيد فاعل  ،كأنك قلت :جــاء زيد وحدَ ه  .وتقول:

ما رأيت إال زيد ًا  ،فام بعد إال مفعول به .وتقول :ما أنت إال تاجـــر  ،فام بـعد

إال خـرب للمبتدأ .قال تعاىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [آل عمران .]144:وإال
يف ذلك أداة حرص ملغاة.

وإذا تقدَّ م املستثنى عىل املستثنى منه فإن كان الكالم موجب ًا وجب نصب

املســتثنى  ،تقول :قام إال زيد ًا القوم  ،و [ إن كان غري موجب فاملختار نصبه،

تقــول ((( ] :ما قام إال زيد ًا القوم .ومــا يل إال أخاك صاحب .فالقوم فاعل ،
وصاحب مبتدأ مؤخر خربه اجلار واملجرور (يل).

* االستثناء بـ ( غري وسوى ):
حكم ( غري وســوى ) حكم االســم الواقع بعد إالّ .وما بعدمها جمرور
باإلضافة دائ ًام .تقول يف االســتثناء التام املوجب :قام القوم غري ٍ
زيد .بنصب
ُ َ

غري عىل االســتثناء  ،وزيــد مضاف إليه .وكذلك إذا قلت :قام القوم ســوى

زيد .فسوى منصوب بفتحة مقدرة عىل أنه مستثنى وزيد مضاف إليه .وتقول
ٍ
غري زيد .وتقول يف
يف االســتثناء التام غري املوجب :ما قام القوم
غــر زيد أو َ
ُ
غري زيد  ،برفع غري عىل أنَّـــه فاعل ،
االســتثناء الناقص غري املوجب :ما قام ُ

وهكذا تقول يف سوى.
((( زيادة مني  .ع

172

توضيح قطر الندى ،للعالمة الشيخ عبد الكريم الدّبان التكرييت

* االستثناء بـ ( خال وعدا وحاشا ):
أ َّمـا خال وعدا فإن سبقتهام ( ما ) املصدرية فهام فعالن فاعلهام مسترت وما

بعدمها مفعول به  ،تقول :قام القو ُم ما خال زيد ًا أو ما عدا زيد ًا  .وإن مل تسبقهام

( ما ) جاز أن تكونا فعلني كام لو سبقتهام ( ما ) ،وجاز أن تكونا حريف جر وما
بعدمها جمرور هبام .وأ َّمـــا حاشا فال تسبقها ( ما ) .وهي إ َّما فعل فاعله مسترت
أو حرف ٍ
جر وما بعدها جمرور هبا.
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مررت
االســم إ َّما بحرف جــر أو باإلضافة أو بالتبعيــة ((( .تقول:
ي ّر
ُ
َُ
ُ

ِ
ِ
ِ
التاجــر .فالتاجر جمرور بالباء يف
التاجر  ،ومررت بزيد
بيت
بالتاجــر  ،وهذا ُ

اجلملــة األوىل  ،وباإلضافة يف اجلملــة الثانية  ،وبالتبعيــة (عىل أنه نعت) يف

اجلملة الثالثة.

* حروف اجلـر:
 سبعة منها مشرتكة  ،أي جتر االسم الظاهر واملضمر  ،وهي:(مــن وإىل وعــن وعــى ويف والــام والبــاء) .ويف القــرآن الكريم:

﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [األحــزاب ﴿ ،]7:ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [املائــدة،]48:
﴿ ﯩ ﯪ ﴾ [البقرة ﴿ ،]28:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [يوســف،]29:

﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ [التوبــة ﴿ ،]43:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾

[املؤمنـــون ﴿ ،]22 :ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [يونــس ﴿ ،]9:ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﴾ [الزخــرف ﴿ ،]71:ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [الــروم،]4:

﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [آل عمــران ﴿ ،]128:ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ [العلق،]1:

((( يرى بعــض النحاة أن اجلر بالتبعيــة إنام هو جر باحلــرف أو باإلضافة ،ألن العامل
يف التابع هو العامل يف املتبوع  .وهـــذا صحيح ،ولكنا ال نقول يف مثل :مررت بزيد

التاجر .إن التاجر جمـــرور بالباء التي جرت لفظ زيـــد ،بل نقول :هـو جمرور ألنـه
صفة ملجرور .
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﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ [اإلنســان .]6:ففي هذه اآليات الكريمة شواهد عىل
جر احلروف املذكورة لألسامء الظاهرة واملضمرة.

خاصـــة،
 -وســبعة منها ال تدخل إال عىل األسامء الظاهرة ويف حاالت َّ

وهي:

ٍ
ٍ
صالح َل ِقيتُه.
رجل
(رب) وهي ال جتر إال األسامء النكرات مثلُ :ر َّب
َّ
ّ
الــدال عىل زمن مثل :ما رأيتُك مـــذ أو
و( ُمذ ومنــذ) وجتران الظاهر

منذ يومني.

و(الــكاف) وهي كذلك ال جتر إال االســم الظاهر مثل :زيد كاألســد

وكقوله تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾ [الشورى.]11:

و(حتى) وهي ال جتــر إال الظاهر الدال عىل انتهــاء الغاية كقوله تعاىل:

﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [القدر.]5:

ــم به كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﯜ ﯝ
املقس َ
و(الواو والتاء) وال جتران إال َ

الســام:
ﯞ ﯟ ﴾ [النســاء .]65:وقوله تعاىل عىل لســان ابراهيم عليه َّ
﴿ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [األنبياء.((( ]57:

((( بعض النحـــاة يعدّ ون من حروف اجلر (خـال وعـــدا وحاشا) وهي جتر األسامء يف
بعض األحـوال كام ذكرنا يف موضـوع االستثناء .وبعضهم يعدّ ون ّ
لعل ومتى كذلك.
واجلر هبام شـاذ .
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* اجلر باإلضافــة:
اإلضافة « :ضم اسم إىل آخر عىل وجه خمصوص » .واملجرور هو املضاف

إليه .أ َّما املضاف فيبقى عىل حسب موقعه من اإلعراب  ،لكن جيب أن ُي َذف
منــه ( أل ) إن كان مقرتن ًا هبا  ،كام جيب حــذف تنوينه إن كان منون ًا  ،وحذف

أضفت
الباب أو باب ًا  ،فإذا
النون من املثنى ومجع املذكر الســامل  .تقول:
َ
ُ
فتحت َ
ِ
حرض الكاتبــان أو الكاتبون  ،فإذا
الغرفة مثالً .وتقول:
بــاب
فتحت
قلت:
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
املدرسة.
املدرسة أو كاتبو
قلت :حرض كاتبا
أضفت َ
َ
واإلضافة إ َّما لفظيــة  ،وهي ما كان املضاف فيها مشــتق ًا واملضاف إليه

معموالً له .وإ َّما معنوية وهي بخالف ذلك.

* اإلضافــة املعنويــة:
ُيع َلم مما ســبق أن اإلضافة املعنوية تتحقق إذا مل يكن املضاف مشتق ًا وال

املضاف إليــه معموالً له .فإذا انتفى األمران معــ ًا أو انتفى أحدمها فاإلضافة
معنوية .فيدخل فيها ما يأيت:

 -1مثل :باب ٍ
زيد  ،إذ ليس املضاف مشتق ًا وال املضاف إليه معموالً له.
ُ

ِ
املدرسة  ،ألنه وإن كان املضاف مشتق ًا لكن املضاف إليه
كاتب
 -2مثل:
ُ

غري معمول له.

ِ
البــاب  ،ألن املضاف غري مشــتق بل هو مصــدر مضاف إىل
ْــح
َ -3فت ُ

مفعـوله.
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واإلضافة املعنوية ُسم ّيت بذلك ألهنا تفيد أمر ًا معنوي ًا وهو التعريف إذا
كان املضاف إليه معرف ًة مثل :دار ٍ
زيد .أو التخصيص إذا كان املضاف إليه نكر ًة
مثل :دار ٍ
تاجر.

ومن ناحية أخرى اإلضافة املعنوية إ َّما أن تكون عىل معنى (من) إذا كان
ال للمضاف ويصح اإلخبــار به عنه مثل :خاتم ٍ
املضاف إليه أص ً
فضة وثوب

ٍ
ٍ
ســاج .فالفضة أصل للخاتم واحلرير أصل للثوب والساج أصل
حرير وباب

حرير وهذا الباب
للباب .ويصح أن تقــول :هذا اخلاتم فض ٌة وهذا الثــوب
ٌ

ســاجَّ .
فإن اإلخبار عن املوصوف إخبار عن صفته  .أو تكون عىل معنى (يف)
ٌ
إذا كان املضاف إليه ظرف ًا للمضاف مثل :مكر الليل وشهيد الدار .أي مكر يف

الليل وشهيد يف الدار .أو تكون عىل معنى (الالم) يف غري ذلك كامل ْلك وغريه
ٍ
مثل :كتاب ٍ
ِ
الفرس .أي كتاب لزيد وصديق خلالد
خالــد وجلام
زيد وصديق
وجلام للفرس.

* اإلضافـة اللفظـية:
التخصيــص ال َل َذين تفيدمها
التعريــف أو
ُســم ّيت لفظية ألهنا ال تفيد
َ
َ

فاتح ٍ
باب) أخف
املعنوية .بل اللفظية ال تفيد إال ختفيف اللفظ .فقولك( :هذا ُ
ِ
الساعد .وفاتح
فاتح باب ًا) .وكذا يقال يف معمور الدار وقوي
من قولك( :هذا ٌ

ومعمور وقوي يف األمثلة املذكورة كلها نكرات وإن كانت مضافة إىل معرفة،

توصف هبا النكرة كــا يف قوله تعاىل ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﴾
صح أن َ
ولذلــك َّ
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وص َّح أن تقع حاالً كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
[املائــدةَ ،]95:

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [احلج.((( ]9-8:

وســبق َّ
أن اإلضافة اللفظية تتحقق يف إضافة املشــتق إىل معموله  ،ففي

األمثلة الثالثة املتقدمـــة :فاتح اسم فاعل وهو مضاف إىل مفعوله  ،ومعمور

وقوي صفة مشبهة مضافة إىل فاعلها.
اسم مفعول مضاف إىل نائب فاعله ،
ّ

وســبق كذلك أن ال يقرتن بأل .فإذا أردت أن تضيــف الباب إىل الدار

الدار .وال جيوز أن تقول :الباب ِ
قلت :باب ِ
الدار.
َ

ويستثنى من ذلك مخسة مواضع كلها من اإلضافة اللفظية  ،وهي:
 -1أن يكون املضاف مثنى مثل :هذان الضاربا ٍ
زيد.

 -2أن يكون مجع مذكر سامل ًا مثل :هؤالء الضاربو ٍ
زيد.
َ
ِ
الرجل.
الضارب
 -3أن يكون املضاف إليه مقرتن ًا بأل مثل :هذا
ُ
 -4أن يكــون املضاف إليــه مضاف ًا إىل ضمري عائد عىل مــا فيه أل مثل:
الضارب ِ
ِ
ِ
غالمه .وواضح أن اهلاء يف غالمه عائد إىل الرجل.
بالرجل
مررت
ُ
الضارب
 -5أن يكون املضاف إليه مضاف ًا إىل اســم مقرتن بأل مثل :جاء
ُ

ِ
ِ
الرجل .فالضارب مضاف إىل رأس ورأس مضاف إىل الرجل.
رأس

((( أي معرضــ ًا عن احلق تكرب ًا .بالغ الكعبة :صفة للنكرة (هدي ًا) ،وثاين ِع ْط ِف ِه :حال من
( َمن) وهو اسم موصول .
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األمساء اليت تعمل عمل أفعاهلا
 -1اسم الفعل وعمله:
« هــو ما ناب عن الفعل يف عمله وداللته عىل احلدث والزمن  ،ولكنه ال

يقبل عالمات الفعل وال يتأثر بالعوامل  ،فال حمل له من اإلعراب » .واألفعال
بعضها مبنية وبعضها معربة .أما أسامء األفعال فكلها مبنية.

رتل) وهو ما ُو ِض َع من أول األمر عىل أنه اسم فعل
واســم الفعل إ َّما ( ُم َ َ

وص ْه .وإ َّما (منقول) وهو ما وضع أوالً لظرف أو جار وجمرور
مثــل:
َ
هيهات َ

أردت به معنى ُخ ْذ كان اسم
ثم نقل إىل اسم فعل .فدونَك ظرف مكان  ،فإذا
َ
أردت به معنى ِ
ابتعدْ كان
الكتاب .وإليك جار وجمرور  ،فإذا
فعل مثلُ :دون ََك
َ
َ
اسم ٍ
فعل  ،مثل :إليك عني يا هذا.
َ
واسم الفعل ِمن حيث داللته ثالثة أنواع  ،وهي:

ف.
ُت  ،و َم ْه بمعنى اك ُف ْ
 -1اسم فعل أمر مثل :صه بمعنى اسك ْ
ٍ
ّان بمعنى َ
وشت َ
هيهات بمعنى َب ُعدَ َ ،
افرتق.
ماض مثل:
 -2اسم فعل
َ
أتضج ُر.
ف بمعنى
 -3اسم فعل مضارع مثلَ :و ْي بمعنى َأ
عجب  ،و ُأ ٍّ
ّ
ُ

ومن أسامء فعل األمر ما صيغ عىل وزن ( َف ِ
عال) من األفعال الثالثية التامة
َزال بمعنى انزل  ،ود ِ
ذار بمعنى احذر  ،ون ِ
مثلَ :ح ِ
راك بمعنى أدرك.
َ
ْ
و َيث ُب ُت الســم الفعل ما يثبــت للفعل الذي يف معنــاه .تقول يف (صه):
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اسم فعل أمر ِ
فاعله مســترت وجوب ًا تقديره أنت  ،كام تقول يف اسكت .وتقول

املزار .وتقول يف
(هيهات)
يف
املــزار :املزار فاعل هيهات  ،كام تقــول يف َب ُعدَ
َ
ُ
ُ
( ُأ ٍ
أتضجر.
ف) :اسم فعل مضارع فاعله مسترت وجوب ًا تقديره أنا  ،كام تقول يف
ّ
املفعول به إن كان الذي بمعناه متعدي ًا .تقــول يف د ِ
َ
راك زيد ًا :دراك
نصــب
و َي
َ
ُ
اســم فعل أمر فاعله مســترت تقديره أنت ،وزيد ًا مفعول به ،كام تقول يف ِ
أدر ْك

زيد ًا .وخيتلف عن الفعل يف أن معموله ال يتقدم عليه فال يصح أن تقول:زيد ًا
د ِ
راك  ،كام يصح أن تقول :زيد ًا أدرك.
َ

دل اســم الفعل عىل طلب جاز جزم املضارع يف جوابه تقول :ن ِ
وإذا َّ
َزال
ُ
ِ
نحدّ ْثــك .ولكن ال جيوز نصبه مع الفاء  ،فال يقال :ن
َــزال فنحد َثك كام جيوز
ذلك يف الفعل أي يف :انزل فنحد َثك.

 -2املصدَ ر وعمله:
حلدَ ث ((( مــع زمنه املايض أو احلارض أو املســتقبل ،
الفعــل يدل عىل ا َ
((( األرجح عند علامء العربية أن املصدر أصل املشــتقات ،ولذلك ُس ّم َي مصدر ًا .وهو

يدل عىل احلدث كالفتح مثالً .فإن أريد احلــدث مع زمنه كحدوثه قبل زمن التكلم
اشت َُّق منه الفعل املايض فقيل ( َفت ََح) ،وإن ُأريد احلدوث يف احلال أو االستقبال اشتق
طلب الفتح اشتق منه األمر فقيل (افت َْح) ،وإن
منه املضارع فقيل ( :يفتح ) ،وإن ُأريد ُ

ُأريد احلدث وفاعله اشــتق منه اسم الفاعل فقيل (فاتح) ،وإن ُأريد احلدث وما وقع
عليه اشــتق منه اســم املفعول فقيل (مفتوح) ،وإن ُأريد اآللة التي يتحقق بواسطتها
احلدث اشتق منه اسم اآللة فقيل (مفتاح) وهكذا.

وتفصيل ذلك يف علم االشتقاق  ،وكذلك يف علم الرصف .
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أما املصــدر فيدل عىل احلدث فقط  ،كالفتــح والزخرفة واإلكرام واالجتهاد
واالستخراج ((( .ويعمل املصدر َ
عمل فعله  ،فمصدر الفعل الالزم حيتاج إىل

الفاعــل  ،ومصدر الفعل املتعدي حيتــاج إىل الفاعل واملفعول  ،وهكذا .لكن

الفعل يعمل دائ ًام  ،أما املصدر فال يعمل إال برشوط ثامنية وهي:

ِ
حلول ْ
أن والفعــل أو ما والفعل حمل املصدر( .حـــلول أن
 -1صحــ ُة

اللص
والفعل إذا كان الزمان ماضي ًا أو مســتقبالً) .تقــول :أعجبني طر ُدك َّ
اللص غــد ًا .إذ يصح يف اجلملــة األوىل أن تقول:
أمــس  ،ويعجبني طردك ّ

اللص
أعجبني أن
َ
طــردت اللص أمس  ،ويف اجلملة الثانيةُ :يعج ُبني أن تطرد َّ

اللص
غد ًا ( .وحلول ما والفعل إذا كان الزمان حاالً)  ،تقول :يعجبني طر ُدك َّ
اآلن  ،إذ يصح أن تقول :يعجبني ما طردت اللص اآلن  .،ويف القـرآن الكريم:

﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [التوبــة ]25:أي برحبهــا.
و ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [آل عمران ]118:أي َعنَتَكم.

ضي ُبك زيد ًا.
 -2أن ال يكون ُم َص َّغر ًا  ،فال يقال :أعجبني ُ َ
قبيح،
 -3أن ال يكون ُم ْض َمر ًا  ،فال ُيقال :رضيب زيد ًا حس ٌن  ،وهو خالد ًا ٌ

عىل أن خالد ًا مفعول به هلو العائد إىل املصدر.

 -4أن ال يكــون حمدود ًا بالتاء الدالة عىل الوحــدة  ،فال يقال :أعجبتني

رضبتك زيد ًا.

((( األمثلة ملصادر الفعل الثالثي والرباعــي املجردين ،وللثالثي املزيد بحرف وحرفني
وثالثـة .
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 -5أن ال يكون موصوف ًا قبل العمل  ،فال يقال :أعجبني رض ُبك الشديدُ

ـرت الوصف جاز  ،تقول :أعجبني رض ُبك زيد ًا الشديدُ .
زيد ًا .فإن َأ َّخ َ

 -6أن ال يعمــل وهو حمــذوف  ،فإذا قلت :ما َل َك وزيــد ًا ؟ فزيد ًا ليس

مفعوالً ملصدر حمذوف والتقدير :إياك ومال َب َستَك زيد ًا .بل هو مفعول معه.

بأجنبي ؛ َّ
ألن معموله بمنزلة الصلة
 -7أن ال يكون مفصوالً عن معموله
ّ

من املوصول فال ُيفصل بينهام.

 -8أن ال يتأخر عن معموله  ،فال يقال :أعجبني زيد ًا رض ُب َك.
* واملصدر العامل له ثالثة استعامالت  ،وهي:
األول :أن يكون مضاف ًا وهو أكثــر ورود ًا .وإضافته إ َّما إىل الفاعل مثل:

الضيف .ويف القرآن
الدرس  ،وطاعتُك الوالدين  ،وإكرا ُمك
فهمك
َ
َ
يعجبني ُ

الكريــم ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [البقــرة ،]251:و ﴿ ﯠ ﯡ ﯢ

وحج
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﴾ [النساء .]161:وإ َّما إىل املفعول مثل:
ُّ
ِ
البيت من استطاع إليه ســبيالً .فحج مضاف إىل البيت من إضافة املصدر إىل
مفعوله  ،و َمن اسم موصول فاعل .وهذا أقل مما قبله.

منون ًا  ،أي جمرد ًا مــن أل واإلضافة .كام يف قوله تعاىل:
الثــاين :أن يكون ّ

ُ
الرجل
يطعم
﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [البلــد ]15-14:أي أن
َ

يتي ًام .فالفاعل حمذوف  ،ويتي ًام مفعول به .وقد ت َقدَّ م هذا يف بحث الفاعل .
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الثالــث :أن يكون مقرتن ًا بأل  ،وإعامله يف هذه احلالة شــاذ  ،تقول :زيد

ب أوال َده  ،فأوالده مفعول به للمصدر الذي هو احلب.
حل ِّ
شديد ا ُ

 -3اسم الفاعل وعمله:
مشتق من املصدر
حلدَ ث .واسم الفاعل
ّ
املصدر موضوع للداللة عىل ا َ
ِ
حلدَ ث .كجالِس و ُم ِ
ســتخرج ،املشتقة من
ومت َِهد و ُم
كرم ُ
للداللة عىل القائم با َ
(((

اجللوس واإلكرام واالجتهاد واالستخراج(((.
* َّأمـا عـمله :

عمل فِ ِ
 فإنه يعمل َعل ِه إن كان مقرتن ًا بأل ،ســواء كان ماضي ًا أم حاالً أم

الفاتح با َبه ِ
أمس أو اآلن أو غد ًا ،هذا الفاتح مبتدأ وخرب،
مستقبالً .تقول :هذا
ُ

وبابه مفعول به لفاتح.

 وإن كان جمرد ًا من أل فإنه ال يعمل إال برشطني:األول :أن يكــون للحال أو لالســتقبال .وال يعمل إذا كان للاميض ،فال

يقال :هـذا فاتح با َبه ِ
أمس .

((( املشــتقات سبعة وهي :اسم الفاعل واســم املفعول والصفة املشبهة واسم التفضيل
وأسامء الزمان واملكان واآللة .وال تعمل عمل الفعل إال األربعة األوىل .

((( اسم الفاعل من الثالثي عىل وزن فاعل ،ومن غريه عىل وزن مضارعه مع إبدال حرف
املضارعة مي ًام مضمومة وكرس ما قبل اآلخر .األول مثل كاتب  ،والثاين مثل ُمسافِر.

األمســــاء اليت تعمل عمل أفعاهلا

183

الثاين :أن يقع بعد نفي أو استفهام أو يشء حيتاج إىل خرب أو بعد موصوف

كام يف األمثلة التالية:

كاتب زيدٌ رســال ًة  .مـــا نافية ،كاتب مبتدأ وهو اسم فاعل ،زيد
 -1ما
ٌ

فاعل السم الفاعل سدّ مسدّ اخلرب((( ،رسال ًة مفعول به .وقد عمل اسم الفاعل

العتامده عىل النفي.

كاتب زيدٌ رســال ًة ؟ هل حرف استفهام ،وإعراب الباقي كام يف
 -2هل
ٌ

اجلملة السابقة  ،وقد عمل اسم الفاعل العتامده عىل االستفهام.

كاتب رســال ًة .زيد كاتب مبتدأ وخرب .واخلرب اسم فاعل فاعله
 -3زيد
ٌ

مســترت  ،ورسال ًة مفعول به .وقد عمل اســم الفاعل العتامده عىل يشء حيتاج
إىل خرب وهو املبتدأ زيد.

كاتب رســال ًة  .هذا ٌ
 -4هـــذا ٌ
رجل مبتدأ وخــر ،وكاتب صفة
رجل
ٌ

رجل ،وهو اسم فاعل فاعله مسترت ورسالة مفعول به .وقد عمل العتامده عىل

موصوف وهو رجل.

ِ -4ص َيغ املبالغــة:

« هي ِص َيغ خمصوصة تدل عىل التكثري يف الفعل واملبالغة فيه ».

وتأيت عىل وزن ( َف ّعال) مثلَ :غ ّفار ،و( َف ُعول) مثلَ :ص ُبور ،و( َف ِعيل) مثل:
سميعِ ،
و(مفعال) مثلِ :مطعان ،و( َف ِعل) مثلَ :ح ِذر.
َ
((( تقدم يف بحث املبتدأ أن مرفوعه يسدّ َم َسدّ اخلرب إذا اعتمد عىل يشء مما ذكرناه .
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وم َ َّولة عنه .فاســم
وهي من لواحق اســم الفاعــل ذي الفعل الثالثي ُ
ِ
ب ،وســامع
الفاعل من األمثلة املذكورة :غافر للفعل َغ َف َر ،وصابر للفعل َص َ َ
ِ
وحاذر للفعل َح ِذ َر.
للفعل َس ِم َع ،وطاعن للفعل َط َع َن،
حمول ًة عن اســم الفاعل فهي تعمل عملــه وبنفس الرشوط
وملــا كانت ّ

وسميع دعا َء املضطرين .وتقول:
ذنوب التائبني ،
املذكورة فيه .تقول :اهلل َغ ّف ٌار
ٌ
َ
زيدٌ ِم ٌ
وب خصو َمه.
وح ِذ ٌر َأعدا َءه َ ،
وض ٌ
عوان أصحا َبه َ ،
وأكثر اخلمسة استعامالً َفعال وفعول ِ
ومفعال.
ّ

 -5اسم املفعـول وعمـله:
« هو اسم مشــتق من مصدر الفعل املبني للمجهول((( ،للداللة عىل َمن
عمل ِ
وقع عليه الفعل » .ويعمل َ
فعل ِه املبني للمجهول بنفس الرشوط املذكورة

يف عمل اسم الفاعل .تقول:

مفتوح با ُبك .فمفتوح مبتدأ وهو اســم مفعول ،با ُبك نائب فاعل
 -1ما
ٌ

َسدّ َم َسد اخلرب .وقد عمل اسم املفعول العتامده عىل النفي.

مفتوح با ُبك؟ هل حرف استفهام .وإعراب الباقي كام يف اجلملة
 -2هل
ٌ

السابقة .وقد عمل العتامده عىل االستفهام.

((( اســم املفعول من الثالثي عىل وزن مفعول .ومن غريه كاســم فاعله مع فتح ما َ
قبل
ستخرج .
اآلخر .فاألول مثل معلوم ،والثاين مثل ُم
َ
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مفتوح با ُبك .أنت مفتوح مبتدأ وخرب .واخلرب اســم مفعول ،
 -3أنــت
ٌ

بابك نائب فاعل .وقد عمل العتامده عىل ما حيتاج إىل خرب وهو املبتدأ أنت.

مفتوح با ُبك .أنت رجل مبتدأ وخرب ،مفتوح صفة للخرب.
 -4أنت رجل
ٌ

وقد عمل العتامده عىل املوصوف رجل.

ِ
البــاب  ،مهموم
وجيــوز أن يضاف إىل نائب فاعلــه ،تقول :هو مفتوح

ِ
القلب.

 -6الصفة املش َّبهة وعملها:
الثبوت ملوصوفها ».
« هي الصفة املصو َغة لغري تَفضيل وتُفيد
َ
وجه ُه ) صفة أفادت ثبوت احلسن
فـ ( َح َس ٌن ) يف قولك ( :زيدٌ حســ ُن ُ

لوجه زيد .أما ما يفيد تفضيــ ً
ا مثل أقوى يف قولك :خالد أقوى من زيد فهو
اسم تفضيل  ،وسيأيت بحثه بعد هذا مبارشة.

والصفة املش َّبهة تُشبِه اســم الفاعل يف أمور منها أهنا تُذكَّر وتُؤنَّث وتُثنى

ُ
وح َسنون
وح َسنتان َ
وح َســنان َ
وح َسنة َ
وت َمع كاســم الفاعل .تقولَ :ح َسن َ
وح َســنات ،كام تقول يف اســم الفاعل :جالس وجالسة وجالسان وجالستان
َ

وجالسون وجالسات.

وختالف اسم الفاعل يف أمور أمهها:
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 -1اسم الفاعل يكون من الالزم واملتعدي ومن الثالثي وغريه (كام سبق

يف بحثه) .أما الصفة املشبهة فال تكون إال من الثالثي الالزم.

 -2اسم الفاعل يدل عىل احلدوث والتجدد .أما الصفة املشبهة فتدل عىل

الثبوت ،فقولك :زيد حسن وجهه ،أفاد ثبوت احلسن لوجه زيد.

 -3اســم الفاعل من الثالثي يكون عىل وزن ِ
(فاعــل) دائ ًام .أما الصفة

املشــبهة -وإن كانت من الثالثي دائ ًام -فتأيت عىل أوزان شــتى مثلَ :ح َســن
وشجاع وظريف و َف ِرح وأمحق وغريها.

ِ
ِ
كيرضب
فضارب
 -4اسم الفاعل جيري عىل حركات وسكنات مضارعه،
ال ك َط ِ
ِ
كيجتهد .أما الصفة املشبهة فقد جتري عىل وزن املضارع قلي ً
اهر.
وم ِتهد
ُ

ولكن الغالب فيها عدم جرياهنا عليه كام يف األمثلة املذكورة يف الفقرة الثالثة.

 -5اسم الفاعل يكون للاميض واحلارض واملســتقبل .أما الصفة املشبهة

فال تكون إال للحارض الدائم.

ضارب .والصفة
 -6معمول اسم الفاعل قد يتقدم عليه مثل :أنت زيد ًا
ٌ

املشبهة ال يتقدم معموهلا املنصوب عليها فال يقال :أنت وجه ًا حسن.

مطيع أباه .وقد يكون
 -7معمول اســم الفاعل قد يكون سببي ًا مثل :زيدٌ
ٌ

ضارب خالد ًا .أما الصفة املشبهة فال يكون معموهلا إال سببي ًا،
أجنبي ًا مثل :زيدٌ
ٌ
أي اس ًام متص ً
ال بضمري موصوفها ولو تقدير ًا مثل :زيد حسن وجهه أو حسن
الوجه أو حسن وجه ًا أي منه .وأل يف الوجه بدل الضمري.
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 -8اســم الفاعل يؤنث بالتاء فقط ،تقول :جالســة وجمتهدة .أما الصفة

املشــبهة فقد تؤنث بالتاء مثــلَ :ف ِر َحة ،وقد تؤنث باأللــف املقصورة مثل:

عطشى  ،وباأللف املمدودة مثل :عمـياء.

* معمول الصفة املشبهة له ثالثة أحوال ،وهي :
وجه ُه فهو مرفوع
 -1إذا كان مضاف ًا إىل ضمري املوصوف مثل :زيدٌ حس ٌن ُ

عىل أنه فاعل للصفة املشبهة.

ِ
الوجه ،فاألفضل جره باإلضافة.
 -2إذا كان مقرتن ًا بأل مثل :زيدٌ حس ُن

وجيوز نصبه عىل أنه شبيه باملفعول بـه (((.

 -3إذا كان نكرة مثل :زيدٌ حســ ٌن وجه ًا ،فهو منصوب عىل أنَّـــه متييز،

وهذا هو الراجح .وجيوز اعتباره شبيه ًا باملفعول به.

 -7اسم التفضيل وعمله:
« هو صفة دالة عىل املشــاركة وزيادة » .تقول :صالح أقوى من ســامل.

فأقوى اسم تفضيل َّ
دل عىل مشــاركة صالح لسامل يف القوة ،لكن صاحل ًا يزيد

عىل سامل يف هذه الصفة.

* والسم التفضيل أربع حاالت ،وهي:
((( وال جيوز أن يقال هو مفعول به ،ألن الصفة املشــبهة ال تكون إال من فعل الزم .وال
جيوز أن يقال هو متييز ألنه معرفة .وجاز ذلك يف احلالة الثالثة ألنه نكرة .
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ُ
املفضول جمرور ًا
األوىل :أن يكــون جمرد ًا من أل واإلضافة و ُيذكَــر بعده

ِ
تغي ما قبله وما
بمن .ويف هذه احلالة يبقى اســم التفضيل مفرد ًا مذكــر ًا ولو ّ
ُ
الرجل أفضل من غريه .وهذان الرجالن أفضل من غريمها،
بعده .تقول :هذا
وهؤالء الرجال أفضل مــن غريهم .وهذه املرأة أفضل مــن غريها ،وهاتان

املرأتان أفضل من غريمها ،وهؤالء النساء أفضل من غريه َّن.

الثانية :أن يكــون مضاف ًا إىل نكرة ،وهذه احلالة كالتي قبلها يبقى اســم

ٍ
ُ
رجلني،
أفضل
التفضيل مفــرد ًا مذكر ًا .تقول :هــذا
رجل ،وهــذان أفضل ُ
ِ
ٍ
ُ
ُ
وهؤالء
امــرأة  ،وهاتان أفضل امرأتني ،
أفضل
أفضل رجال ،وهذه
وهؤالء

أفضل ٍ
ُ
نساء.

الثالثة :أن يكون معرف ًا بأل  ،ويف هــذه احلالة جيب أن ُيطابِق ما قبله وال

ُ
ُ
األفضل  ،والزيدان مها األفضالن  ،والزيدون
َراملفضل منه ،تقول :زيدٌ هو
ُيذك

هــم األفضلون  ،وهندٌ هي الفضىل  ،واهلندان مهــا الفضليان  ،واهلندات ه َّن
الفض َليات.

ٍ
معرفة .ويف هذه احلالة جيوز أن يبقى مفرد ًا
الرابعة :أن يكون مضافــ ًا إىل

مذكر ًا ( كام يف احلالتني األوىل والثانية ) ،وجيوز أن يطابق ما قبله (كام يف احلالة
ِ
ِ
ُ
الرجال أو
أفضل
النساء أو ُفضىل النساء ،والزيدان
الثالثة) .تقول :هندٌ أفضل

ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
أفضل
واهلندات
الرجال.
أفاضل
الرجال أو
أفضل
والزيدون
أفضال الرجال،
ُ
ِ
ِ
النساء.
يات
النساء أو ُفض َل ُ
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وورد يف القرآن الكريم ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [البقرة:

 ]96بعــدم املطابقــة ،و ﴿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾

[األنعام ]123:باملطابقـة .

* عمل اسم التفضيل:
اسم التفضيل ال يصح أن حيل حمله فعل ،لذلك ال َينصب مفعوالً (((وال

يكون فاعله إال ضمري ًا مسترت ًا .ففي قولك :خالد أفضل من زيد ،فاعل أفضل

حمل أفضل ٌ
ضمري مسترت يعود إىل خالد .وواضح أنه ال يصح أن َي ّل َّ
فعل .فال
يقال :خالدٌ يفضل من زيد.

فعل َّ
وال يرفع االســم الظاهر إال يف مســألة يصح أن حيل فيها ٌ
حمل اس ِم

التفضيل .وهذه املسألة سامها النحاة (مسألة الكحل)((( ،وضابط هذه املسألة
((( أما قوله تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾ [األنعامَ ]117 :ف َمن اسم
موصول ،وهو مفعول لفعل حمذوف يفرسه ( أعلم ) أي يعلم من يضل عن ســبيله.
ٌ
مفعول ألعلم .
ال

((( ذك ََر الشيخ ياسني احلميص يف حاشيته عىل رشح القطر للعالمة أمحد الفاكهي أن بعض
الفضالء كتب رسالة خاصة يف هذه املسألة .

قلت :للعالمة حممد بن إبراهيم املعروف بابن احلنبيل احللبي (ت 971 :هـ) رســالة
ُ

بعنوان « :كحل العيون النجل في حل مسألة الكحل » ،قال الحاج خليفة « :رسالة
مفصلة أولها :نحمدك يا مسبب األسباب » .انظر :كشف الظنون  687/1و ،1474/2

وقد تحرف عنوانها في الموضع األول إلى :حل عيون الفحل .ومنها نسخة مخطوطة

في ســت ورقات في مكتبة األوقاف العامة في بغداد ضمن مجموع (.)6097/7

انظــر :فهرس المخطوطــات العربية في مكتبــة األوقاف العامــة (= .)340/3
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ٍ
ٍ
مفض ٌل عىل
موصوف باس ِم
جنس
اســم
أن يتقدم نفي بعده
ٌ
اسم َّ
تفضيل بعده ٌ
ُ
عني ٍ
الكحل منه يف ِ
ُ
رأيت رج ً
زيد.
ال أحس َن يف َعين َِه
نفســه
باعتبارين .مثل :ما ُ
َ

فقد تقدم النفي بام .واســم اجلنس (رجل) ،وهو موصوف باســم التفضيل

مفضل عىل نفسه ،فكأننا قلنا :الكحل أحسن
(أحســن) ،وبعده الكحل وهو ّ

من الكحل ،لكن باعتبارين ،فالكحل باعتباره يف عني زيد أحسن من الكحل
غري ٍ
باعتباره يف ِ
عني ِ
ومفض ٌ
ـــل عليه من وجه آخر.
مفض ٌل من وجه
َّ
زيد .فهو َّ

ويف هذه املســألة يصح أن حيل الفعل (حيســن) حمل اسم التفضيل (أحسن)،

ُ
تقول :ما رأيت رج ً
الكحل كام حيسن يف عني زيد.
ال َي ُس ُن يف عينه

فالكحل يف اجلملة املذكورة فاعل اســم التفضيل (أحسن) والضمري يف

عينه يعود إىل املوصوف وهو رجل ،والضمري يف منه عائد إىل الكحل.

وكذلك لو تقدم اســتفهام أو هني .مثال االســتفهام :هل رأيت رج ً
ال

اخلري
أحســ ُن يف عينه الكحل  ...إلخ .ومثال النهي :ال يكــ ْن أحدٌ
َّ
أحب اليه ُ

منه إليك(((.

= وقد نسبت في :مكتبة الجالل السيوطي ص  ،285ودليل مخطوطات السيوطي
ص  114إلى الســيوطي !! وطبعت بتحقيق الدكتور حاتم الضامن في بيروت سنة

1990م ،وبغداد سنة 1994م  .ع

((( مل يذكــر املصنف ال يف املتن وال يف الرشح الرشوط الالزمة لصياغة اســم التفضيل.
وسيذكرها هناك.
وهي نفس الرشوط الالزمة يف التعجب ،
ُ
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التوابــع
هي مخســة :النعت والتوكيد وعطــف البيان وعطف النســق والبدل.

وبعضهم عدها أربعة بجعل العطف شام ً
ال للبيان والنسق.

 -1النَّعت((( :
يكمل متبو َعه ببيان صفة من صفاته
« هو تابع
ٌ
مشتق (أو َّ
مؤو ٌل باملشتق) ّ
أو ٍ
صفة من صفات يشء مرتبط بمتبوعه ».
أما كونه مشــتق ًا أو مؤوالً به فال بد من ذلك  .أما غريه من التوابع فقـــد
ٍ
يكون مشتق ًا وقد ال يكون  .واملشتق ما ّ
حدث وصاحبِ ِه ،كاسمي الفاعل
دل عىل

واملفعــول وغريمها  .تقــول :جاءين ٌ
ظريف .فعامل اســم
رجل عامل ٌ أو حمرت ٌم أو
ٌ
فاعل ،وحمرتم اسم مفعول ،وظريف صفة مشبهة .أما املؤول باملشتق فهو كاسم
اإلشــارة ،وذي بمعنى صاحب ،واملنسوب .تقول :جاءين زيد هذا أي احلارض

أو املشار إليه ،وحرض رجل ذو علم أي صاحب علم ،وحرض ٌ
مرصي أي
رجل
ٌّ
منسوب إىل مرص .ومنه بعض املصادر مثل :قام رجل عدل أي عادل.

ِ
متبوع ِه مثــل :جاء الرجل الكريم (وهو
والنعــت ُي ّبي صفة من صفات
ُ

يبي صفة من صفات يشء مرتبــط بمتبوعه مثل :جاء
النعت احلقيقــي) ،أو ّ
ُ
الكريم صاح ُبه .فالكريم صفة لرجل من حيث اإلعراب ،ولكنها من
الرجل
ُ
حيث املعنى صف ٌة لصاحب الرجل( :وهو النعت السببي).

((( ويقال الوصف والصفة .
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* فائدة النعت :
من فوائد النعت:
رجل يشــمل َّ
( )1ختصيــص املنعوت إذا كان نكرة .فقولك :جاءين ٌ
كل

رجل ،وبقولك :جاءين ٌ
تاجر صار خاص ًا بالتاجر من الرجال.
رجل ٌ

( )2توضيح املنعوت إذا كان معرفة .فقولك :جاءين زيد ،وإن كان معرفة

لكنه يشــمل َّ
الشجاع قد أوضحت
كل َمن
اســمه زيدٌ  ،وبقولك :جاءين زيدٌ
ُ
ُ

َ
َّ
اســمه زيدٌ  .لذلك قالوا:
جاءك ال يشــمل إال من كان شــجاع ًا ممن
أن الذي
ُ
َ
االشرتاك يف النكرات ،والتوضيح يف املعارف.
التخصيص ُي َق ِّل ُل

( )3مدح املنعوت مثل ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [الفاحتة. ]2:
( )4ذم املنعوت مثل :أعو ُذ باهلل من الشيطان الرجيم.
نظرت إىل ٍ
زيد نظر ًة واحد ًة  .فإن نظرة اســم
( )5توكيــد املنعوت مثل:
ُ

وص ُفها بواحدة أكدَّ ذلك  .ومنه قوهلم :مىض
مرة وتدل عىل أهنـــا واحدة َ ،ف ْ
ِ
ِ
فأمس فاعل مىض وهو مبني عىل الكرس يف حمـل رفـع  ،والدابر
أمس الدابِ ُر .

ِ
أمس ت ُّ
ــرَ .و َو ْص ُف ُه بالدابر
صفته مرفوع بالضمة  .فكلمة
َدل عىل أنَّـــه قد َد َب َ
َأ َّكدَ ذلك.

املسكني.
ارح ْم عبدَ َك
()6
َ
الله َّم َ
الرتحم عىل املنعوت مثلُ :
ُّ
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* أحكام النعت :
ُ
الرجل
حقيقي وهو ما كان رافعــ ًا لضمري املنعوت مثل :جاء
النعت إ َّما
ّ

سببي وهو
العاملُ .فالعامل ُ اسم فاعل ،فاعله ضمري مسترت يعود إىل الرجل .وإ َّما
ّ

ُ
الرجل العامل ُ أبوه .فالعامل اسم فاعل فاعله
ما كان رافع ًا السم ظاهر مثل :جاء

أبوه .أي َّ
أن العامل يف اجلملة األوىل هو نفس الرجل ويف الثانية أبوه.

والنعت ســواء كان حقيقي ًا أم ســببي ًا ال بدَّ أن يتبع منعوته يف واحد من

أوجه اإلعراب((( (الرفع والنصب واجلر) ،ويف واحد من التعريف والتنكري.
فهذان اثنان من مخسة .فإن كان حقيقي ًا تبعه أيض ًا يف واحد من اإلفراد والتثنية

واجلمع ،ويف واحد من التذكري والتأنيث .فهذان اثنان من مخســة كذلك .هلذا

قالواَّ :
إن النعت احلقيقي يتبع منعوته يف أربعة من عرشة.

أ َّما النعت الســببي فإنه يتبع منعوته يف اثنني من مخسة كام ذكرنا قبل هذا.

ُ
وسافر
البائس أبو ُه،
الرجل
سافر
ُ
َ
أ َّما التذكري والتأنيث فإنه َيتبع مرفوعه .تقولَ :

ُ
الرجل البائســ ُة أ ّم ُه .وأ َّما يف اإلفراد والتثنيــة واجلمع فإنه يبقى مفرد ًا ،تقول:
ُ
القائم آباؤهم.
القائم أبوامها  ،والرجال
القائم أبوه  ،والرجــان
الرجل
جاء
ُ
ُ
ُ

نعم إذا كان املنعوت مجع ًا جاز يف النعت إفراده وجاز مجعه مجع تكســر ،فكام

ُ
القائم آباؤهم .جيوز أن تقول :جاء الرجال القيام آباؤهم.
الرجال
تقول :جاء
ُ

ٍ
ب َخ ِر ٍ
خرب مع أنه صفة ملرفوع وهو
بجر
((( أ َّما قول بعض العرب ( :هذا ُج ْح ُر َض ٍّ
ب) ّ
( ُجحر ) فاجلواب أنه جمرور باملجاورة .وأكثر العرب يرفعونه ،وحينئذ ال إشــكال
فيه .
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ـع النعت:
* ق ْط ُ
إتباع املنعوت رفع ًا
إذا كان املنعوت معلومــ ًا بدون النعت جاز يف النعت ُ

ونصب ًا وجــر ًا ،وجاز قطعه عنه ،إ َّما برفعه عىل أنَّـــه خرب ملبتدأ حمذوف ،وإ َّما

ٍ
ٌ
أمدح أو أذ ُم أو
لفعل حمذوف يناســب املقام مثل
مفعول به
بنصبه عىل أنَّـــه
ُ
أرحم .
ُ

مثال ذلك يف املدح ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [الفاحتة ]2:بجر لفظ

رب العاملني ،ونصبه بتقدير:
رب عىل اإلتباع للفظ اجلاللة ،وبرفعه بتقدير :هو ُّ
ّ
رب العاملني.
أمدح َّ
ُ

مــررت ٍ
بزيد اللئيم .بجر اللئيم عىل اإلتباع،
ومثال ذلك يف الذم قولك:
ُ
ِ
اللئيم .ومنــه قوله تعاىل:
ونصبه بتقديــر :أ ُذ ُّم
اللئيــم،
ورفعه بتقديــر :هو
َ
ُ
﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [املسدُ ]4:ق ِر َئ بالرفع عىل اإلتباع  ،وبالنصب

ِ
احلطب.
عىل تقدير :أذ ُّم محال َة

 -2التوكيد (((:
وعرفه بعض النحاة بأنَّـه:
يعرفه صاحب القطر ال يف املتن وال يف الرشحّ .
مل ّ

قصد به َّ
الرافع
وعرفه بعضهم بأنَّـــه « :التابع
ُ
« تابع ُي َ
أن املتبوع عىل ظاهره »ّ .

الحتامل الســهو وال َغ َلط » .والذي أراه َّ
أن التعريفني صحيحان ،لكن األول
((( ويقــال التأكيد والتاكيد باهلمزة ودوهنا ،وبالــواو أفصح ،قال تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [النحل. ]91 :
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تعريف للتوكيد املعنوي ،والثاين للتوكيد اللفظي .فقولك :عا َد املســافرون.

قلت :عاد
أكثرهم .فإذا َ
ظاهــره أهنم عادوا كلهم ،وحيتمل أن يكون العائدون َ
املســافرون كلهم َ
زال االحتامل املذكور .هذا يف التوكيد املعنوي .وإذا قلت:
قلت :جا َء
جاء زيد حيتمل أنَّـــك
سهوت وأن الذي جا َء هو خالد مثالً .فإذا َ
َ
زيدٌ زيدٌ ارتفع ذاك االحتامل وهذا يف التوكيد اللفظي كام هو ظاهر.

* التوكيد اللفظي:
أنت باخلري
هو إعادة اللفــظ األول بعينه أو بمرادفه .فــاألول كقولكَ :

ِ
َ
وكقولكَ :ن َع ْم َج ِري،
جدير.
حقيق
باخلري
أنت
حقيق
ٌ
ٌ
ٌ
حقيــق .والثاين كقولكَ :
ٌ
فنعم وجري معنامها واحد .

واللفظي يكون بإعادة االســم كقولك :جاء زيد زيد ،والفعل كقولك:

أتــى أتى أخوك .واحلرف كقولك :نعم نعــم ،وال ال .واجلملة كقولك :جاء
زيد جاء زيد .وكثري ًا ما تقرتن اجلملة املؤكدة بحرف عطف .كام يف قوله تعاىل:

﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [القيامــة ،]35 ،34 :وقوله ﴿ :ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [التكاثر.]3،4:

وليس من التوكيد ما يف قوله تعاىل ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ [الفجــر ]22،21:بــل الكلمة املكررة حال واملعنى:
دك ًا بعــد دك وصف ًابعد صــف .أي مدكوكة دك ًا بعــد دك  ،ومصفوفني صف ًا
بعـد صف.
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* التوكيد املعنوي:
ويكون بألفاظ خاصة ،منها:
نفســ ُه
(النفس والعني) برشط اتصاهلام بضمري املتبوع .تقول :حرض زيدٌ ُ

َفسها أو عينُها .وجيوز أن جيتمعا برشط تقديم النفس
أو عينُ ُه ،وحرضت هندٌ ن ُ

َّدت
نفسها عينُها .وإذا أك َ
نفسه عينُه ،وحرضت هندٌ ُ
عىل العني .تقول :جاء زيد ُ
املثنى أو اجلمع بالنفس أو العني وجب اإلتيان باجلمع (أنفس أو أعني) فتقول:

حرض الرجالن أنفســهام أو أعينهام  ،وحرضت املرأتان أنفسهام أو أعينهام ،كام
أنفسهن أو أعينُهن.
تقول :حرض الرجال أنفسهم أو أعينهم  ،والنساء ُ

ّ
متجزئ ًا ،وأن يتصل
(كل) لغــر املفرد واملثنى وبرشط أن يكون املتبــوع
ّ

ٍّ
َ
بكل
األثـاث ُك َّله.
اشرتيت
ضمري املتبوعِ .تقول:
ُ
ُ

(كال وكلتــا) األُوىل للمثنى املذكر ،والثانية للمثنــى املؤنث .برشط أن

يصح حلول الواحد
يتصل بكل منهام
ضمري املتبوع .ويشــرط فيهام أيض ًا أن َ
ُ
حمل االثنني ،وأن يكون ما ُأســنِدَ إليهام غري خمتلف املعنى ،لذلك ال يصح أن

تقــول :اختصم الزيدان كالمها ،ألن اختصــم ال تَقع إال بني اثنني فأكثر ،وال
يصح أن تقول :مات زيدٌ وعاش خالد كالمها ،الختالف املسندين ،أي مات

وعاش.

وقد سبق يف بحث املثنى إعراب كال وكلتا إذا أضيفتا إىل الضمري.

197

التـوابـــــــع

ُ
اجليش مجيعه ،ورحلت القبيلة مجيعها.
(مجيع) وهو مثل كل :تقول :عاد
ُ
اجليش عا َّمـ ُت ُه ،ورحلت القبيلة
(عامة) وهي مثل كل ومجيع .تقول :عاد
ّ

عامتُها.

(أمجع ومجعاء) وأكــدوا هبام بعد كل .تقول :عاد اجليش ك ُّله أجــــمع،

أو ك ُّلهم أجـمعون ،ورحــــلت القبيلة ك ُّلـها مجـعا ُء .قال تعاىل ﴿ :ﯶ  
ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﴾ [احلجر .]30:وجيــوز التوكيد هبام بدون كل .ويف

القـرآن الكريـم عىل لـسان إبليـــس ﴿ :ﮌ ﮍ ﴾ [احلجر. ]39:
وقال تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [احلجر.]43:

ومنع كثري من النحاة توكيد النكرات ،فال يقال :جاء ٌ
نفسه .وجعلوا
رجل ُ

من الشاذ قول الشاعر:

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

ٍ
رجب
حــول ك ِّله
ليت عدة
يا َ
ُ

(((

اعتكفت شــهر ًا
لكــن بعضهم أجاز توكيد ما كان منها حمدود ًا كقولك:
ُ

ُك ّل ُه .ومثله قول الشاعر املذكور ألن احلـول حمـدود .

((( يف األصل :يا ليت ً
رجب  .وأثبت نص الشطر كام يف األصل « رشح القطر»
حوال كله
ُ
ص  .296وقائله جمهول .انظر :معامل االهتدا ص  . 76ع
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 -3عطف البيان:
عطف ٍ
نسق وسيأيت ،وعطف بيان وهو املقصود هنا.
العطف َضبان:
ُ
وعرفه
تابع
خمص ٌ
موضح أو ِّ
ٌ
عرف ُه بعضهم بأنهٌ « :
ص جامد غري مؤول »ّ .
ّ

تابع ُي ْشبِ ُه الصف َة ،لكنه جامد غري مؤول ».
بعضهم بأنهٌ « :

املوضح قو ُلك :جاء أبو ِ
صالح .فصالح عطف
عبد اهلل
مثال عطف البيان ّ
ٌ
َ

خاتم حديدٌ  .برفع حديد
بيــان لفاعل جاء .ومثاله للتخصيص قولك :هذا
ٌ

(((

عىل أنه عطف بيان خلاتم.

وجيوز أن يكون عطف البيــان ومتبوعه نكرتني عىل األصح .قال تعاىل:

﴿ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [النور .]35:فزيتونة اسم جامد وهو عطف

بيان لشــجرة .وقال تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [إبراهيم ]16:فصديد

عطف بيان ملاء.

وبام َّ
النعت َل ِز َم أن يوافق متبو َعه يف إعرابه وتعريفه
أن عطف البيان ُي ْشبِ ُه
َ

وتنكريه وتذكريه وتأنيثه وإفراده وتثنيته ومجعــه .كام تقدّ م يف النعت احلقيقي
وهو املتبادر عند اإلطالق.

عطف ٍ
شاهدت
بيان جاز أن يكون بدالً .فقولك:
وكل ما جاز أن يكون
َ
ُ
((( جيوز يف (حديد) الرفع عىل أنه عطف بيــان ،واجلر باإلضافة ،والنصب عىل التمييز.
ٍ
خاتم حديد ًا .
حديد  ،أو
خاتم
خاتم حديدٌ  ،أو
تقول :هذا
ٌ
ُ
ٌ
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ُعرب زيد ًا عطف بيان ملفعول شاهد ،كام جيوز أن ت ِ
عبد اهلل زيد ًا ،جيوز أن ت ِ
ُعربه
بدالً منه .ومل َيستثنوا من هذه القاعدة إال مسألتني:

األوىل :أن يكون التابع مفرد ًا معربــ ًا واملتبوع منادى ،مثل :يا أبا عبد اهلل

حممود ًا .فهذا عطف بيان للمنــادى ،وال جيوز أن ُيعرب بدالً ،ألن البدل عىل

نيــة تكرار العامل ،وألن حممود ًا لو كان منادى لوجب بناؤه عىل الضم .تقول
عىل البدلية :يا أبا عبد اهلل حممو ُد.

ٍ
مقرتن بأل ،ويكون املعطوف عليه مقرتن ًا هبا
غري
الثانيــة :أن يكون التابع َ

وهو جمـرور بإضافة مشتق مقرتن بأل .كام يف قول الشاعر:
ِ
ـــكري ٍ
برش
التــارك ال َب
أنا ابــ ُن
ِّ

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

(((

فأنا مبتــدأ ،وابن خرب  ،وهو مضــاف إىل التارك ،والتــارك مضاف إىل

البكري .ومثل هذا جائز كام سبق يف بحث اإلضافة اللفظية من جـواز إضافـة
ّ

املشــتق املقرتن بأل إىل معموله املقرتن هبا (((  .ولفظ برش غري مقرتن بأل فهو
ِ
التارك ٍ
برش،
لصح أن يقال :أنــا اب ُن
عطف بيان
للبكــري ،ولو كان بدالً منه ّ
ّ
وهذا غري جائز ،ألن فيه إضافة املقرتن بأل إىل اخلايل منها.

((( البيت للمرار األسدي .انظر :معامل االهتدا ص  . 77ع
الر ُج ِل .
((( مثل :هذا
ُ
الضارب َ
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 -4عطف الن ََسق:
« هو تابع يتوســط بينه وبني متبوعه أحدُ حروف العطف » .وهي تسعة:

(الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وال ولك ْن وبل).

املعطوف مع املعطوف عليه يف اإلعراب
يرشك
َ
وهي عىل قسمني :قســم ّ

املعطوف مع املعطوف عليه يف
يرشك
َ
واحلكم ويشــمل الست َة األوىل .وقســم ّ
اإلعراب دون احلكم ،ويشــمل الثالثة األخرية .تقول :جاء زيد وخالد .ففي

هذه اجلملة خالد تابع لزيد يف اإلعراب ومشــرك معــه يف املجيء .وكذا لو
استعملت أحد اخلمسة التي بعد الواو(((.

وتقول :جاء زيد ال خالد .ففي هذه اجلملة خالد تابع لزيد يف اإلعراب،

لكنــه خمالف له يف احلكم ،أي يف إثبات املجيء لزيد ونفيه عن خالد  ،وتقول:
تابع لزيد يف اإلعراب خمالف له يف
مــا جا َء زيد بل خالد أو لكن خالد .فخالد ٌ
احلكم ،أي نفي املجيء عن زيد وإثباتِ ِه خلالد.
قلت :جاء زيد
( -1الواو) ملطلق اجلمع فــا تُفيد ترتيب ًا وال تعقيب ًا .فإذا َ

وخالــد ،أفاد أهنام اشــركا يف املجيء .وهذا حيتمل أهنام جــاءا مع ًا كام حيتمل

أن يكون زيــد جاء قبل خالد أو بعده مبارش ًة أو بعــده بمدة .فيعطف بالواو
للمصاحبة كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [العنكبوت،]15:

ويعطــف الالحـــق عىل السـابـق كــام يف قــوله تـعاىل ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ
((( لكن (أو) تقتيض أحد الشي َئني .وكذلك (أم).

التـوابـــــــع
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ﭳ ﴾ [احلديــد .]26:ويعطف الســابق عىل الالحق ،كــا يف قوله تعاىل:
﴿ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [الشورى.]3:

ِ
َّ
واستدل القائلون َّ
لسان ُمنكري
بأن الواو ال تفيد الرتتيب بقوله تعاىل عىل
ِ
البعــث ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [اجلاثية ،]24:ولو كانت للرتتيب
لكان اعرتاف ًا منهم بالبعث بعد املوت .وهم ينكرونه.

( -2الفاء) للرتتيب والتعقيب .فمعنى قولك :جاء زيد فخالدَّ ،
أن جميء

َ
حصل بعد جميء زيد مبارش ًة .
خالد

والتعقيب يف كل يشء بحســبه .فلك أن تقــول :دخلت البرصة فبغداد،

إذا مل يكن بني دخولك البرصة ودخولك بغداد إال املدة الكافية لقطع املســافة
بينهام ،فلو أقمت يف البرصة أو بني البرصة وبغداد مل يصح استعامل الفاء.

ب ما بعدها عام قبلها .ويغلب ذلك يف عطف
ب ،أي تس ُّب َ
والفاء تفيد التس ُّب َ

وعثر فوقع .ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ
ُ
الجمل .مثل :ســها فســجدَ ،
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﴾ [البقــرة .]37:وقوله تعاىل ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾

[القصص.]15:

جواب الــرط ،تقولَ :من زارك
ولداللة الفاء عىل التســ ُّبب ربطوا هبا
َ

َفأ ِ
كر ْم ُه .ومواضع ربط جواب الرشط بالفاء تقدّ مت يف جوازم املضارع.

وقد ختلو الفــاء العاطفة للجمل عن معنى التســبب ،كام يف قوله تعاىل:
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﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾
[األعىل.]5-2:

( -3ثم) للجمع مع الرتتيب والرتاخــي يف الزمان .فمعنى قولك :جاء
أن جميء ٍ
زيد ثــم خالدَّ .
خالد حصل بعد ميض مدة عىل جميء زيد .قال تعاىل:

﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [احلج .]5:وتأيت لرتتيب

َعت ِ
أمس
األخبار ال لرتتيب الوقوع .تقول :بلغني ما َصنَ ْع َت اليوم ثم مـا َصـن َ

خـرج بـعـض املفسـرين قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ُ
أعجـب .وعىل هذا َّ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [الزمر ،]6:وأ َّما قو ُله تعاىل ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [األعراف .]11:فقيل :إهنا عىل حذف
مصو ٍر ثم صورناه ثم قلنا للمالئكة.
غري
َّ
مضاف ،أي خلقنا أباكم طين ًا َ

( -4حتى) للجمع مــع الغاية والتدريج .والغاية آخر اليشء ،والتدريج

يعني أن ما قبلها ينقيض شــيئ ًا فشــيئ ًا حتى يبلغ غايته ،لذلك وجب أن يكون

الكتاب
املعطوف هبا بعض ًا من املعطــوف عليه أو كالبعض منه .تقول :قرأت
َ
ٍ
صحيفة منه .وقال الشاعر:
آخر
حتى َ
................................
والــزا َد حتَّــى نع َله ألقاهــا

(((

أي ألقى ما ُي ِثق ُل ُه حتى نع َله.

((( البيــت [ ألبي ] مــروان النحوي .انظــر :معالم االهتدا ص  ،78وســبيل الهدى
ص  .304ع
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حفـظت القرآن حتى ســور َة
و(حتَّى) ال تفيد الرتتيب ،فلك أن تقول:
ُ
ِ
البـقـرة .
سافر خالد أو زيد .وتقول:
( -5أو) ألحد الشيئني أو األشــياء .تقولَ :

ذلك القادم خالد أو زيد أو صالح.

وهي بعد الطلب إ َّمــا للتخيري أو لإلباحــة .ويف التخيري ال جيوز اجلمع

تزوج هند ًا أو
بني ما قبلها ومــا بعدها ،ويف اإلباحة جيوز ذلك .مثال التخيريّ :

أختها .ومثال اإلباحة :تع ّلم الفقه أو النحو .وواضح أن اجلمع بني األختني ال

جيوز بخالف اجلمع بني تع ّلم الفقه والنحو.

قلت:
وهي بعد اخلرب إ َّما للشــك من املتكلم ،أو التشكيك للسامع .فإذا َ

املســافر منهام بعينه ،وهي
ســافر خالدٌ أو زيدٌ  ،فهي للشك إن كنت ال تعلم
َ
َ
أردت اإلهيا َم عىل السامع.
كنت تعلم املسافر منهام لكنك
َ
للتشكيك إن َ

التقسيم أيض ًا ،كام يف قولك :الكلمة اسم أو ٌ
فعل أو حرف.
و(أو) تُفيدُ
َ
( -6أم) لطلب التعيني إذا و َقع ْت بعد ٍ
مهزة داخلة عىل أحد املتســاو َيني
َ َ

ٍ
َ
كنت واثق ًا من أن
يف ظن املتكلم .تقول
لشــخص :أزيدٌ
عنــدك أم خالدٌ ؟ إذا َ

أحدمها عنده .ولكنك ال تعلمه بِ َعينه ،وهلذا يكون اجلواب بالتعيني ،وال يصح
بال أو َن َعم.

ِ
(معادلة) ،ألهنا عادلت اهلمزة يف االستفهام هبا ،فإنك
تسمى
و(أم) هذه ّ
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أدخلــت اهلمزة عىل أحد املتســاويني يف ظنك ،وأدخلــت (أم) عىل اآلخر.
َ
وتسمى أيض ًا (متصلة) ،ألن ما قب َلها ال ُيغني عام بعدها.

( -7ال) وهي لرد السامع عن اخلطأ يف احلكم .وتقع بعد إجياب .تقول:

جــاءين زيدٌ ال خالدٌ َ ،ر ّد ًا عىل من اعتقد أن الذي جاءك هو خالد .أو اعتقد أن
االثنني جاءا.

( -9 ، 8لكن وبل) ومها ُيفيدان ما تُفيده (ال) من رد الســامع عن اخلطأ

يف احلكم ،إال أن (لكن وبل) يقعان بعد نفي .تقول :ما جاءين زيدٌ لكن خالدٌ ،

أو بل خالدٌ  .ومها  -وإن كانا َ
مثل (ال) يف رد الســامع عن اخلطأ  -إالّ َّ
أن (ال)

نفي ما َقبلهام
تفيــد
َ
ونفي ما بعدَ ها  .أ َّمـــا (لكن وبل) فيفيدان َ
إثبات ما قب َلها َ
وإثبات ما بعدَ مها .
َ

ِ
وإثبات
النظر عام قب َلها
ف
وتقع (بل) بعد إجياب َفتُفيد
اإلرضاب ،أي َص َ
َ
َ

ما بعدَ ها  .مثل :جاءين زيدٌ بل خالدٌ .

 -5ال َبدَ ل:
ٍ
واســطة » .فخرج عطف النســق ألنَّـــه
« هو تابع مقصود باحلكم بال

بواســطة حرف العطف  .وخرجت بقية التوابع ،ألهنا غري مقصودة باحلكم،

بل ُمت َّمامت له .والبدل ستة ((( أقسام وهي:

((( عدّ ها ابن مالك وآخرون أربعة :بدل كل من كل ،وبدل بعض من كل ،وبدل اشتامل،
والبدل ِ
املباين .فجعل من املباين بدل اإلرضاب والغلط والنسيان .

التـوابـــــــع

205

كل من ٍّ
بــدل ٍّ
ُ
عني املتبوع » .مثل :جاءين
كل « :وهو ما كان
-1
التابع فيه َ
ُ

أخوك زيدٌ  .وسافر اليو َم أبو عبد اهلل خالدٌ (((.

ٍ
بعض من ٍّ
 -2بدل
كل « :وهو مــا كان التابع بعض ًا من املتبوع » .وال بدَّ

الرغيف نص َفه ،أو تقدير ًا كام يف
من اتصاله بضمري املتبــوع حتقيق ًا مثل :أكلت
َ

قولــه تعــاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [آل عمران:

 .]97أي من استطاع منهمَ ( .من) بدل من الناس بدل بعض من كل(((.

تعلق بغري
 -3بدل اشتامل « :وهو ما تكون بينه وبني املتبوع مالبس ٌة ،أي ٌ
ِ
لمه .ومنه قوله تعاىل﴿ :ﭮ ﭯ
الكلية واجلزئيــة » .تقول :أعجبني زيدٌ ع ُ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﴾ [البقرة ]217:فقتال بدل اشــتامل من الشــهر احلرام،
لوقوعه فيه.

 -6 ، 5 ، 4بدل اإلرضاب وال َغ َلط والنسيان:
املتكلم املبدَ َل منه ثم يبدو له أن يقصد البدل.
و(األول) أن يقصد
ُ

و(الثاين) أن يقصد َ
البدل ولكن يسبق لسانه إىل املبدل منه.

و(الثالث) أن يقصد املبدل منه ،ثم يتبني له فســاده فيذكر البدل .وينطبق

تصدقت بدره ٍم ٍ
دينار.
عليها قول القائل:
ُ

((( جعــل صاحب القطر من هذا القســم قوله تعــاىل ﴿ :ﯬ ﯭ ﴾ [عبس.]30 :
والظاهر أهنا من قبيل النعت ُو ِص َفت به احلدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها .

((( قال بعضهمَ ( :من) ُ
فاعل حج الذي هو مصدر مضاف إىل فاعله .وهذا فاســد ،ألنه

يقتيض الوجوب عىل مجيع الناس أن حيج املستطيع منهم .فإن مل حيج أثم الباقون ولو

كانوا غري مستطيعني .
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الع َ
َ
ــدد
ُ
والتأنيث عىل ثالثة أقسام ،وهي:
التذكري
هو من حيث
ُ
األول :يطابق املعدود تذكري ًا وتأنيث ًا ،وهو( :الواحد واالثنان).
تقــول :هذا رجل واحــد  ،وهذه امرأة واحدة .وهــذان رجالن اثنان ،

وهاتان امرأتان اثنتان.

وكذلك ما كان عىل وزن (فاعل) من أســاء العــدد فإنه يطابق املعدود،

كالثاين والثانية والثالث والثالثة إىل العارش والعارشة.

الثاين :خيالف املعدود ،وهو( :من الثالثة إىل التسعة).
ٍ
تقول :اشرتيت مخس َة ٍ
جمالت .قال تعاىل ﴿ :ﯫ ﯬ
ومخس
كتب ،
َ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [احلاقة.]7:

الثالث :له حالتان ،وهو العرشة.
ُعم َلت غريمرك ٍ
 فإهنا إن اســت ِّبة كانت خمالفــ ًة للمعدود ،تقول :عندي
َُ
ٍ
عرش ُة ٍ
وعرش
كتب ،
جمالت(((.
ُ
 وإن اســت ِقضيت يف هذا املكان
ُعم َلت مركّب ًة طاب َقت املعدو َد ،تقــول:
ُ

ومخس عرش َة ليل ًة.
عرش يوم ًا ،
َ
مخس َة َ

((( أمــا قوله تعــاىل ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﴾ [األنعــام ]160 :فهو عىل
ٍ
حسنات ُ
أمثالا .
حذف مضاف ،أي له عرش

العــــــــدد
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* أسامء العدد التي عىل وزن ِ
(فاعل):
هلا ثالثة استعامالت ،وهي:
 -1اإلفــراد ،أي التجرد عن اإلضافة وعــن الوصف .تقول :واحد ٍ
ثان

ثالث ،إىل عارش .واملعنى يشء متصف هبذه الصفة.

 -2أن يقع بعدها ما اشت َُّق منها فتضاف اليه .تقول :ثاين اثنني وثالث ٍ
ثالثة
ٍ
أربعة .واملعنى واحد من اثنني ،وواحد من ثالثة  ،وواحد من أربعة .قال
ورابع

تعاىل ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﴾ [املائدة .]73:وقال:
﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [التوبة.]40:

دونا ،مثل :ثالــث اثنني ورابع ثالثة وخامس
 -3أن يقــع بعدها ما هو َ
ٍ
أربعــة ،وهكذا .فيجوز أن ُيضاف األول إىل الثاين ،كــا جيوز أن ُي َّنون األول
ِ
الثالثة أربع ًة،
نصب الثاين عىل أنه مفعول ،أي جاعل االثنني ثالث ًة ،وجاعل
و ُي َ
ِ
األربعة مخس ًة .ذلك َّ
ألن األول اسم فاعل َفيعمل عمله.
وجاعل
الحظ هنا أن املعترب يف اجلمع مفرده ،تقول :مخسة أسئلة،
 -ومما ينبغي أن ُي َ

ومخس شواعر ،ألن مفرد أسئلة وهو سؤال مذكر ،وألن مفرد شواعر شاعرة

وهي مؤنثة.

حذف التاء مما جتب فيه (كالثالثة إىل العرشة) مع
ف املعدو ُد جاز
ُ
وإذا ُح ِذ َ

املذكر .قال تعاىل ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [البقرة ،]234:أي وعرشة أيـام.
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وي ُسن هنا أن نذكر حالة املعدود (أي متييز العدد) فنقول :
* َ
ٌ
رجــل واحد أو
( )1الواحــد واالثنان صفتــان للمعدود .تقول :جاء

رجالن اثنان  ،وعىل املنضدة حمربة واحدة أو حمربتان اثنتان .فاملعدود موصوف

بالعدد.

( )2الثالثة إىل العرشة يكون املعدود مجع ًا جمرور ًا باإلضافة .تقول :عندي
كتب .ويف هذه الدار مخس ُغر ٍ
مخس ُة ٍ
ف.
ُ َ
( )3من أحد عرش إىل تســعة وتســعني يكون املعدود مفرد ًا منصوب ًا عىل

الرف ثالثون كتاب ًا .ويف القرآن
عرش رجالً ،وعىل
ّ
أنه متييز .تقول :هنا مخســ َة َ

الكريم ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [ص.]23:

( )4املائــة واأللف يكون املعــدود مفرد ًا جمــرور ًا باإلضافة .تقول :يف

ٍ
ٍ
سائح.
ألف
املدرسة مائ ُة
طالب ،ويف البلدة ُ
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َم ُ
وانـع َ
الص ْرف
ســبق يف بحث عالمات اإلعراب أن االســم املمنوع من الرصف( ،أي

ي ُّر بالفتحة نياب ًة عن الكــرةّ .
املنع يزول إذا
وأن هذا َ
مــن التنوين والكرس) ُ َ
اقرتن االســم بأل أو أضيف إىل ما بعدَ ه .والبحث هنا يف بيان أسباب املنع من

الرصف.

ــمة،
هذه األسباب تسعة وهي :وزن الفعل ،والرتكيب
املزجي  ،وال ُع ْج َ
ّ

وال َع َلمية  ،وال َعــدْ ل  ،والوصف  ،والتأنيث  ،وصيغة منتهى اجلموع  ،وزيادة
ألف ونون يف ِ
اآلخ ِر .هذا ُمم ُلهام عدّ ًا.
َّ
فنقول:إن املنع من الرصف إما لسبب واحد أو لس َببني:
أ َّمـا التفصيل

* املمنوع لسبب واحد ،وذلك يف حالتني:
األوىل :أن يكون االســم عىل صيغة ُمنتَهى اجلموع ،أي يكون مجع ًا عىل
ــل أو م ِ
وزن (م ِ
فاع َ
فاع َيل) ،فاألول مثل :مســاجد ودفاتر وحدائق((( تقول:
َ
َ
حدائق.
دفاتر ،ونظرت إىل
دخلت مساجدَ ،
َ
ُ
ُ
وكتبت يف َ

مصابيح،
وضعت زيت ًا يف
والثاين مثل :مصابيح وقناديل ودنانري .تقول:
ُ
َ
ٍ
قناديل مع َّل ٍ
َ
كثرية.
بدنانري
قة ،واشرتيت أثاث ًا
ونظرت إىل
ُ
َ
ٍ
ٍ
وجوار مجع
وليال مجــع ليلة،
دواب مجع دابــة ،وم َ ّال مجع حمل،
((( ومن هــذا الوزن:
ّ
ِ
َّ
وصح َبت الفتاة
وحمــال،
دواب
جارية .تقــول :نظرت إىل
ُ
وطالعت ليا َيل كثــر ًة َ ،
َّ
ٍ
ٍ
جوار جمرور بفتحة مقدرة عىل
جوار كثــرات.
جواري كثريات ،ومضت الفتاة مع
َ
الياء املحذوفـة .
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الثانيــة :أن يكون منتهي ًا بألف تأنيث مقصــورة أو ممدودة .فاألول مثل:

وجرحى ،والثاين مثل :صحراء وبيداء (((.
ُحبىل َ

* املمنوع لس َببني:
الوصف مع ٍ
ومها إ َّما العلمي ُة مع ٍ
سبب َ
آخ َر.
آخر ،أو
ُ
سبب َ
أما العلم فيمنع من الرصف يف األحوال التالية:
ألف ونون زائدتان مثل :عدنان وقحطان وعثامن.
 -1أن يكون يف آخره ٌ

تقول :أنا من ِ
َ
عدنان .والتمثيل لذلك سهل.
نسل

 -2أن يكــون مركب ًا تركيب ًا َمزج ّي ًا مثل :حرضموت وبعلبك .إال إذا كان
ِ
سيبويه.
(و ِيه) فإنه ُيبنى عىل الكرس مثل:
اجلزء الثاين لفظ َ
 -3أن يكــون مؤنث ًا بالتاء مثل :فاطمة وطلحــة .أو بغري التاء مثل :ملياء

وســعاد ومريم .عىل أن يكون اخلايل من التاء زائد ًا عىل ثالثة أحرف ،أو ثالثي ًا
متحرك الوسط مثلَ :ســ َقر((( .فإن كان ثالثي ًا ساكن الوسط مثل :هنْد و َد ْعد

جاز رصفه كام جاز منعه من الرصف.

 -4أن يكون أعجمي ًا مثل :إبراهيم وإسامعيل((( ولندن وباريس .وواضح
((( ومنها أشياء وأصدقاء وفقراء .
((( اسم من أسامء جهنم .

((( أســاء األنبياء أعجمية إال أربعة ،وهم :حممد وصالح وشــعيب وهود ،عليهم مجيع ًا
صلوات اهلل وسالمه .
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من األمثلة أنه يشــرط أن يكون عل ًام يف تلك اللغة ،وأن يكون زائد ًا عىل ثالثة
أحرف .وإال فال ُيمنَع من الرصف.

 -5أن يكون معدوالً مثل :عمر فإنه معدول عن عامر(((.
وشمر.
 -6أن يكون عىل وزن الفعل مثل :أمحد ويثرب ّ
وأما الوصف فهو مانع من الرصف يف األحوال التالية :
 -1مع وزن الفعل مثل :أمحر وأمحق وأحسن ،برشط أن ال يكون املؤنث

فيه بالتاء مثل :أرمل فإن مؤنثه أرمل ٌة ،فهذا غري ممنوع من الرصف.

 -2مع زيادة األلف والنون مثل :عطشــان وسكران .برشط أن ال يكون

املؤنث منه بالتاء مثلَ :صحيان َّ
فإن مؤنَثه صحيانَة.

 -3مع العدل مثل :مثنى وثالث فإهنا معدولة عن اثنني اثنني وثالثــــة

ثالثــة .

قرأت القرآن يوم اجلمعة
ــحر) إذا أريد به سحر يوم معني ،مثل:
ُ
(س َ
((( وكذلك الظرف َ
َس َحر .وإال فال يمنع من الرصف .قال تعاىل ﴿ :ﮃ ﮄ ﴾ [القمر. ]34 :
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َ
الت َع ُّجب
ِ
بالقرائن كــا يف قوله تعاىل:
للتعجب تعابري كثــرة ُيفهم التعجب منها

﴿ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [البقــرة ،]28:وقول
سبحان اهلل! َّ
َ
ينجس ح ّي ًا وال ميت ًا » ((( .وقول العرب:
إن املؤم َن ال
النبي ﷺ « :
ُ
هلل َد ُّره ِ
فارس ًا !

واملذكور يف النحو صيغتان ومها :ما أفع َله و َأ ِ
فع ْل به .تقول :ما أكر َم زيد ًا
ُ
ِ
وأكــر ْم به! ويف القرآن الكريــم ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [البقرة.]175 :
و﴿ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [مريم.]38:

ِ
أحس َن زيد ًا) :
ُ
وإعراب قولك( :ما َ
ٍ
و(أحســن)ٌ :
ماض فاعله مســترت يعود إىل ما.
فعل
(ما) تعجبية مبتدأ،
َ

و(زيد ًا) مفعول به ،واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب.
 وإعراب ( َأح ِسن ٍبزيد) :
ُ ْ ْ

(أح ِســ ْن) فعل تعجب مبني عىل الســكون ،و(البــاء) حرف جر زائد.
ْ
ِ
حرف اجلر الزائد.
و(زيد) فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حرك ُة
و(مــا) يف الصيغة األوىل نكرة تامة بمعنى يشء جاز االبتدا ُء هبا لتضمنها
((( أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة بلفظ « :سبحان اهلل إن املؤمن ال ينجس »
[ورقمه  .]279وأخرج عن ابن عباس (تعليق ًا) « :املســلم ال ينجس حي ًا وال ميت ًا »
[ذكر بعد الرقم .]1194
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مســوغات االبتداء بالنكرة .لذلك قالوا :معنى
معنى التعجب ،وهو من مجلة
ّ
ٍ
حسن ،كام يقال :أورق الشجر
صيه ذا
اجلملة يش ٌء
عظيم ْ
أح َســ َن زيد ًا ،أي ّ
ٌ
أي صار ذا ٍ
ورق.

(أحس َن زيدٌ ) أي صار ذا حسن ،وملا أرادوا التعجب
وأصل الصيغة الثانية
َ
فع ْل (أي كصيغة ِ
منه حولوا الفعل إىل صيغة َأ ِ
فعل األمر) ،واستقبحوا التلفظ

بالفاعــل بعدها فزادوا عليه الباء زيادة الزمة ال كزيادة الباء عىل فاعل (كفى)
إذ جتوز زيادته وعدمها تقول( :كفى باملوت واعظ ًا ،وكفى املوت واعظ ًا).

اسم التفضيل إال مما تَو َّف َرت
 -واشــرطوا أن ال ُيصاغ فعل التعجب وال ُ

فيه ثامنية رشوط:

ال للتَفاو ِ
ال ثالثي ًا تام ًا ُمث َبت ًا مترصف ًا مبني ًا للفاعل قاب ً
وهي أن يكون :فع ً
ت
ُ

ليس الوصف منه عىل وزن (أفعل) (((.

زائد عىل ِ
فعل ٍ
فال يصاغان :من اســ ٍم وال من ٍ
ثالثة أحرف وال جامد وال
مات َو َفنِ َي .وال من املبني للمجهول وال
ناقص وال مما ال يقبل
التفاوت مثلَ :
َ

الوصف منه عىل وزن أفعل مثل :أمحر وأمحق.
من املنفي وال مما كان
ُ

((( مما اســتغربتُه أن صاحب القطر رمحه اهلل تعاىل ذكر يف املتن ســبعة رشوط ،وهي التي

الترصف .ثم قال يف الرشح :وال ُيبنى فعل التعجب واســم
ذكرناها عدا اشــراط
ّ

التفضيل إال مما استكمل مخسة رشوط ،فبالنسبة ملا يف املتن أمهل اشرتاط كون الفعل
مترصف ًا ،وبالنســبة للرشح أمهل كونه مثبت ًا وتام ًا مع أنه اشرتطهام يف املتن .وبالنسبة

ملا ذكره أكثر النحاة من أن الرشوط ثامنية أمهل ثالثة منها هي الترصف والتامم وكون
الفعل مثبت ًا .
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 -وبعض هذه الرشوط إذا مل يتوفر ال يمكن صوغ تفضيل أو تعجب منه،

كـ(الفعل اجلامد ،والذي ال يقبل التفاوت).

 وبعضها يمكن البنا ُء منها كـ(الزائــد عىل ثالثة أحرف) مثل :انطلق،وحِ َق ،فإن الوصف منهام أمحر
وكـ(الذي وص ُفه عىل وزن « أفعل ») مثلَ :حِ َر َ
وأمحق.

اإلتيان ٍ
ُ
بلفظ عىل وزن (أفعل)
وللتفضيل أو التعجب من مثل ذلك جيب

مناسب للمعنى ،ويؤتى بعده بمصدر الفعل املطلوب منصوب ًا عىل التمييز.

أرسع انطـالقـ ًا مـن
تقول يف (التفضيل)  :هـذا أشدُّ ُحق ًا من ذاك ،وهـذا
ُ

أخـيه .

انطالق ٍ
َ
زيد !
أرسع
محق هذا! وما
وتقول يف (التعجب)  :ما أشدَّ َ
َ
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الو ْق ُ
َ
ف
* الوقف عىل ما آخره تـاء:
 -1التا ُء األصلي ُة مثل :صوت وقوت وموت ،يوقف عليها بإثبات التاء

ساكن ًة .

 -2تاء التأنيث الساكنة مثل :قامت ،يوقف عليها كام هي.
 -3تاء مجع املؤنث السامل مثل :مسلامت ،يوقف عليها بإثبات التاء ساكنة

عىل األفصح .ومن غري األفصح قلب التاء ها ًء ساكنة.

 -4تاء التأنيث املتحـــركة الالحـــقة لألســـاء إن كان ما قـــبل التاء
ف عليها بقلب التاء ها ًء ساكنة عىل األفصح.
متحـــرك ًا ((( مثل :شــجرة ُو ِق َ
الوقف عليها بإثبات التاء ساكنة.
ومن غري األفصح
ُ

* الوقف عىل االسم املنقوص:
 -1إذا كان ُم َّنونــ ًا وهو مرفوع أو جمرور فالوقف عليه بالســكون وعدم

بقاض ،هذا هو األفصح.
قاض،
ُ
ومــررت ْ
إعــادة الياء املحذوفة .تقول :هذا ْ
قال تعــاىل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [الرعد ،]7:وقــال ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

مثل :حياة وقناة ،فاأللف فيهام منقلبة عن حرف ٍ
((( ومــن ذلك ُ
علة متحرك فيوقف عىل
مثل ذلك باهلاء .وإن كان ما قبلها متحرك ًا صحيح ًا مثل :بنت وأخت فالوقف عليها
بالتاء .
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ﯦ﴾ [الرعد .]11:ومن غري األفصح إثبات الياء ساكن ًة .أ َّما يف حالة النصب

زرت حمـامـي ًا  .قال تعاىل ﴿ :ﯙ
فيجب إثبات الياء وإتباعها بألف  .تقولُ :

ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [آل عمران.]193 :

واجلر جيوز إثبات الياء ســاكنة
 -2وإن مل يكــن منون ًا ففي حالتَي الرف ِع
ِّ

تقول :جاء القايض ،و َذهبت إىل النادي .وجيوز حذف الياء وتسكني ما َقبلها.
قال تعاىل ﴿ :ﮎ ﮏ ﴾ [الرعد ،]9:وقال ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﴾
[غافر ،]15:قــرأ اجلمهور بحذف الياء وقرأ بعضهم بإثباهتا .وإذا كان منصوب ًا

ودخلت النادي.
رت املحامي.
ُ
وجب الوقف عليه بإثبات الياء .تقولُ :ز ُ

املنون وعىل ما آخره نون توكيد خفيفة:
* الوقف عىل ّ
يوقــف عىل (إذن) وعىل مثلَ :لن َْســ َف َع ْن  ،ورأيت زيد ًا باأللف .فتلفظها

نس َف َعا ،رأيت زيدا ،ويرى مجاعة ومنهم صاحب القطر أهنا
عند الوقف :إذاَ ،ل ْ
تكتب باأللــف أي كام ُيو َقف عليها .ويرى آخرون كتابة إذن ومثل ن َْســ َف َع ْن

بالنون .أ َّما مثل :رأيت زيد ًا فيكتب باأللف باالتفاق.

صاحب القطر بعض القواعد اإلمالئية استطراد ًا ،منها:
وذكر
ُ
 -1كتابة األلف بعد واو اجلامعة ،مثل :قالوا ،وقولوا ،ومل تقولوا.
 -2األلف املقصورة يف آخر االسم أو الفعل تكتب عىل صورة ياء إذا زادت

الوقـــف
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الكلمة عىل ثالثة أحرف ،فمن أمثلة االسم :فتيا ((( و ُملتقى ومستشفى .ومن

أمثلة الفعل :أسدى والتقى واســتهدى((( .أ َّما الثالثي من األسامء واألفعال

فتكتب أل ُفه عىل صورة ياء إن كانت منقلبة عن ياء ،االسم مثل :فتى ،والفعل

مثل :رمى .وتكتَب عىل صورة ألف إن كانت منقلبة عن واو  ،االســم مثل:

عصــا  ،والفعل مثل :دعا .ويعرف ذلك بالنســبة إىل األســاء بالتثنية ،تقول
يف تثنية َفتى وعصا :فتيان و َع َصوان .وبالنســبة إىل األفعال بإســنادها إىل تاء
وت .
ميت  ،ويف دعا :د َع ُ
الفاعل ،تقول يف رمىَ :ر ُ

((( كذا ،وكأن املؤلف  -رمحه اهلل  -أراد :فتوى  .ع

((( إال إذا كان مــا قبل اآلخر يــاء فتكتب بألف طويلة مثل :الدنيا واســتحيا وحييا .أ َّما
االسم ( حييى ) فيكتب عىل صورة الياء للتفريق بني الفعل واالسم .
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همزة الوصل
تكون يف أول الكلمة وتُل َفظ ابتدا ًء ال يف الوصل.
 -وال تقع يف احلروف إالّ يف (أل).

واس ٌت وابن وابنة
 -وعندهم عرشة أســاء مهزاهتا للوصل وهي :اســم ْ

وابنم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان و َايمن (يف ال َق َســم ) .وكذلك مثنى ما ُيثنَّى

منها.

أما اجلمع منها فهمزته مهزة قطع .قال تعاىل﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾

[النجم ،]22:وقال ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [آل عمران.]61 :

 وتكون يف الفعل املــايض الزائد عىل أربعة أحرف ويف أمره ومصدره،ِ
ِ
واستخر ْج واستخراج.
واستخرج
واجتم ْع واجتِامع،
مثل :اجت ََمع
َ

* حركة مهزة الوصل :
 تُفتَح مهزة ( َايمن  -التي للقسم ) ومهزة ( أل ). وتضم مهزة أمر الفعل الثالثي إذا كان مضموم العني مثلُ :ا ُدخل.
 -وتكرس مهزة أمر الفعل الثالثي املكســور العــن وكذا مفتوحها مثل:

اِ ِ
رضب واِفتَح.

 وكذا تكرس مهزات الوصل الباقية .***

همــــزة الوصـــل
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أردت إيضاحه بعون اهلل تعاىل.
وقد تم ما
ُ
فأسأله تعاىل أن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،وأن ينفع به الراغبني.
فاحلمد له ،والصالة عىل نبيه وعىل آله وصحبه وس ّلم .
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مصـادر العنايــــــة

مصـادر العناية
 ابن هشــام األنصاري ،آثــاره ومذهبه النحوي ،للدكتور عــي فودة نيل ،نرشتهجامعة امللك سعود ،الرياض ( 1405هـ 1985 -م).
 إحتاف املستفيد بغرر األسانيد ،ملحمد ياسني الفاداين املكي (ت1410 :هـ) ،طبعيف جاكرتا ،ط1402( 3هـ 1982 -م).
 اآلثــار اخلطيــة يف املكتبة القادريــة ،للدكتور عامد عبد الســام رؤوف ،مطبعةاملعارف ،بغداد ،ط 1398( 1هـ 1978 -م).
 إجازة الفوائد بثالث شواهد ،أليب حممد الويلتوري ،مطبعة البدرية ،اهلند. إعالم النبالء بتاريخ حلب الشــهباء ،ملحمد راغب الطباخ احللبي (ت1370 :هـ) ،صححه وعلق عليه حممــد كامل ،ط ،2دار القلم العريب ،حلب (1408هـ
 1988م). اإلعــام بمن يف تاريخ اهلند من األعالم ،لعبد احلي احلســني (ت 1341 :هـ)،لكنو ،اهلند املطبعة الندوية 1413( ،هـ 1992 -م).
 األعالم ،خلــر الدين الزركيل (ت 1396 :هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1992( 10م).
 انتخاب العوايل والشــيوخ األخيار من فهارس شيخنا اإلمام املسند العطار (ت: 1218هـ) ،تأليف عبد الرمحن بن حممد الكزبري (ت1262 :هـ) ،حتقيق :حممد
مطيع احلافظ ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1414( 1هـ 1994 -م).
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 أوضح املســالك إىل ألفية ابن مالك ،لعبد اهلل بن يوســف بن هشــام األنصاري(ت 761 :هـ) ،ومعه عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك ،ملحمد حميي الدين
عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت ،ط (1415هـ 1994 -م).
 إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشــف الظنون ،إلســاعيل باشــا البغدادي (ت: 1339هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 تاريخ علامء دمشــق يف القرن الرابع عرش  ،ملحمد مطيع احلافظ ونزار أباظة ،دارالفكر ،دمشق ،ط1406( 1هـ 1986 -م).
 تاريخ لنجة ،لكاملة بنت عبد اهلل القاسمي ،ط ،2ديب (1414هـ 1993 -م). ترمجة نفيس بخط يدي ،ملحمد راغب الطباخ (ت 1370 :هـ) ،كتبها سنة 1358هـ،نسخة مصورة عندي من النسخة املحفوظة عند ولده األستاذ حييى الطباخ.
 تقريــر حممد بــن حممد األنبايب (ت 1313 :هـ) عىل حاشــية الســجاعي (ت:1197هـــ) ،املطبعة العلمية ،القاهرة (1310هـ) ،وهبامشــه تقرير املؤلف عىل
حاشية األمري لشذور الذهب.
 هتذيب وإغناء رشح قطر الندى وبل الصدى ،أعده عدنان العظمة ،دققه وأغنى شواهدهوقدم له الدكتور حممد عيل سلطاين ،دار العصامء ،دمشق ،ط1427( 1هـ 2007 -م).
 ثبت مفتي احلنابلة بدمشق الشــيخ عبد القادر التغلبي (ت 1135 :هـ) ،ختريجتلميذه حممد بن عبد الرمحن الغزي الدمشقي (ت1167 :هـ) ،اعتنى به حممد بن
نارص العجمي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط 1419( 1هـ 1998 -م).
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 جامــع الرشوح واحلوايش ،لعبد اهلل حممد احلبيش ،املجمع الثقايف ،أبو ظبي ،ط1(2004م) ،ط2006( 2م).
 اجلامع الصغري يف النحو ،البن هشام ،حتـ :أمحد حممود اهلرميل ،مكتبة اخلانجي،القاهرة ( 1400هـ1981-م).
 مجال الدين القاســمي أحد علامء اإلصالح احلديث يف الشام ،لنزار أباظة ،ضمنسلســلة «أعالم املســلمني» برقم « ،»66دار القلم ،دمشق ،ط1418( ،1هـ -
1997م).
 احلافظ الســخاوي وجهوده يف احلديث وعلومه ،للدكتور بدر بن حممد بن حمسنالعامش ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط 1421( 1هـ 2000 -م).
 خالصــة األثر يف أعيان القــرن احلادي عرش ،ملحمد أمني بــن فضل اهلل املحبيالدمشقي (ت 1111 :هـ) ،مصورة مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،ألمحد بن حجر العســقالين (ت 852 :هـ)،حتـ  :حممد سيد جاد احلق ،أم القرى ،القاهرة (د .ت).
 دليل خمطوطات الســيوطي وأماكن وجودها ،إعداد حممد بن إبراهيم الشيباين،وأمحد ســعيد اخلازندار ،منشــورات مركــز املخطوطات والــراث والوثائق،
الكويت ،ط1416( ،1هـ 1995 -م).
 رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة ،لعبد الكريم الدبان (ت1413 :هـ)،اعتنى هبا عبد احلكيم األنيس ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث،
ديب ،ط 1424( ،1هـ 2003 -م).
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 روائــع املتون وبدائع الفنون (نظم يف الفرائــض واألصول والقواعد واملصطلحوالنحــو) ،للدكتور حاكــم املطريي ،دار البشــائر اإلســامية ،بريوت ،ط1
( 1425هـ 2004 -م).
 روح املعــاين يف تفســر القرآن العظيم والســبع املثاين ،ملحمــود اآللويس (ت: 1270هـ) مصورة دار إحياء الرتاث العريب عن طبعة املنريية ،ط 1405( 4هـ-
1985م).
 زاد املسري يف الفهرست الصغري ،للسيوطي ،حتـ :د .يوسف املرعشيل ،دار البشائراإلسالمية ،بريوت ،ط1428( 1هـ 2007 -م).
 سبيل اهلُدى = انظر :رشح قطر الندى . ســد األرب من علوم اإلســناد واألدب ،ملحمد األمري الكبري (ت1232 :هـ)،حتقيق :حممد ياســن الفاداين املكي (ت1410 :هـــ) ،مطبعة حجازي (مل يذكر
املكان) ،ط( 2د.ت).
 رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،حتـ :د .حممود مصطفى حالوي ،ومعه :الدرةاملضية يف إعراب شواهد األلفية للمحقق .دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1
(1416هـ 1996 -م).
 رشح شــواهد قطر الندى ،ملحمد أمني بن حممد صالح بن إسامعيل ،الشافعيالبغــدادي (ت1238 :هـــ) ،خمطوط مصــور يف مركز مجعة املاجــد للثقافة
والرتاث بديب .
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 رشح قطــر الندى وبل الصدى البن هشــام ،ضبطه عــى املخطوطة وصححهيوسف الشيخ حممد البقاعي ،ومعه :بلوغ الغايات يف إعراب الشواهد واآليات،
لربكات يوسف هبود ،دار الفكر ،بريوت ،ط1424( 2هـ 2004 -م).
 رشح قطر الندى وبل الصدى لعبد اهلل بن يوســف ابن هشــام األنصاري (ت: 761هـ) ،ومعه :ســبيل اهلدى بتحقيق رشح قطر النــدى ،ملحمد حميي الدين
عبد احلميد ،مصورة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،عن الطبعة احلادية عرشة
بمطبعة السعادة بمرص (1383هـ  1963 -م).
 شــفاء الصدر بتوضيح وإعراب شــواهد القطر (كذا ومل تــرد لفظة :إعراب يفمقدمــة املؤلف) ،لعيل بن عبــد الرحيم العدوي املالكي (فــرغ منه يف  10ربيع
األول ســنة 1322هـ) ،راجعه وضبــط أبياته الدكتور حممــد خليل اخلطيب،
املطبعة املحمودية ،القاهرة ،ط .5
 الشيخ أمحد بن محد الشيباين :ســرة وتاريخ ،للدكتور محد الشيخ أمحد الشيباين،(د.ط .ت).
 الشيخ حممد نور رائد التعليم يف اإلمارات ،إلبراهيم حممد بو ملحة ،ط1992( 1م). صحيح البخاري (ت 256 :هـ) ،طبعة :مصطفى البغا ،دار ابن كثري ،دمشــق،ط 1407( 5هـ1987-م).
 صحيح مســلم (ت 261 :هـ) ،طبعة :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتبالعربية ،القاهرة .
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 الضــوء الالمع ألهــل القرن التاســع ،ملحمد بن عبد الرمحن الســخاوي (ت: 902هـ) ،مصورة دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 عبــد الغني الدقر النحــوي الفقيه واملؤرخ األديب ،إليــاد خالد الطباع ،ضمنسلســلة «علامء ومفكرون معــارصون» برقم ( ،)22دار القلم ،دمشــق ،ط1
( 1418هـ 1997 -م).
 عجائب اآلثــار يف الرتاجم واألخبار ،للجربيت (ت 1237 :هـ) ،ضبطه إبراهيمشمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417( ،1هـ 1997 -م).
 عدة السالك = انظر :أوضح املسالك . فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة يف بغداد ،لعبد اهلل اجلبوري،مطبعة العاين ،بغداد (1974م).
 فهرسة الشيخ عيل بن خليفة املساكني (ت 1172 :هـ) ،حتقيق :حممد حمفوظ ،دارالغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1992( 1م).
 فهرســة ما رواه ابن خري اإلشبييل (ت 575 :هـ) عن شيوخه ،حتقيق :فرنسشكهقداره زيدين وتلميذه :خليان رباره طرغوه ،تصوير دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
( 1979 -1399م).
 فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد عبد الرؤوف املناوي (ت 1031 :هـ)،تصوير دار الفكر ،بريوت.

 يف العبور احلضاري لكتاب رشح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري،عمن ،ط1410( 1هـ 1990 -م).
للدكتور حممد عيل أبو محدة ،دار عامرّ ،
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 القول اجلميل بإجازة ســاحة الســيد إبراهيم بن عمر بن عقيل ،ملحمد ياســنالفاداين املكي ،طبع يف جاكرتا( ،د.ت).

 كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون ،للحاج خليفة :مصطفى بن عبد اهلل(ت 1067 :هـ) مصورة مؤسسة التاريخ العريب.

 املخطوطــات العربية يف املكتبــة الوطنية :اجلزائر – تونس ،هلــال ناجي ،عاملالكتب ،بريوت ،ط1420( 1هـ 1999 -م).

 املســائل السفرية يف النحو ،البن هشام ،حتـ :د .حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة،ط1983( 1م).

 مسألة احلكمة يف تذكري (قريب) يف قوله تعاىل( :إن رمحة اهلل قريب من املحسنني)عــان ،ط 1405( 1هـ -
البن هشــام ،حتـ :د .عبــد الفتاح احلموز ،دار عامرّ ،

1985م).

 مشيخة أيب املواهب احلنبيل :حممد بن عبد الباقي البعيل الدمشقي (ت1126 :هـ)،حتقيق :حممد مطيع احلافظ ،دار الفكر ،دمشق ،ط1410( 1هـ 1990 -م).

 معامل االهتدا رشح شواهد قطر الندى وبل الصدى ،لعثامن بن املكي الزبيدي (فرغمنه يف  15من مجادى اآلخرة ســنة  1312هـ) ،عني بتصحيحه حممد بدر الدين
النعساين احللبي ،مطبعة السعادة ،القاهرة ،ط1324( ،2هـ).

 املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع ،ملحمد عيسى صاحلية ،معهد املخطوطاتالعربية ،القاهرة1995( ،م).

 معجم القراءات ،للدكتور عبد اللطيف اخلطيب ،دار ســعد الدين ،دمشق ،ط1(1422هـ 2002 -م).
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 مقدمة التفســر املسامة «نزل كرام الضيفان يف ســاحة حدائق الروح والرحيان»،ملحمد األمني بن عبد اهلل األرمي العلوي اهلرري الشافعي ،ترجم للمؤلف وقدم

له تلميذه الدكتور هاشم حممد عيل بن حسني مهدي ،دار طوق النجاة ،بريوت،
ط1421( 1هـ2001-م).

 مكتبة اجلالل السيوطي ،ألمحد الرشقاوي إقبال ،دار املغرب ،الرباط (1397هـ -1977م).

 املنتخــب من خمطوطات دار الكتب القطرية ،إعــداد مركز اخلدمات واألبحاثالثقافية ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1407( 1هـ 1986 -م).

 املهاجر الغريب املقهور :الشــيخ عبد الرمحن زين العابدين ،تأليف أمحد تيســركعيد ،دار اقرأ ،دمشق ،ط1428( 1هـ2007-م).

 موازنة بني حاشــيتي الســجاعي واألمري عىل رشح القطر واملغني البن هشــام،بحث تقدم به إســاعيل عيل احلامدي يف الدراســات العليا يف قسم اللغة العربية
بكلية اآلداب باجلامعة املســتنرصية ببغداد (2003-2002م) حمفوظ يف مركز
مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب.

 نزهة الطرف يف علم الرصف ،البن هشام ،حتـ :د .أمحد عبد املجيد هريري ،مكتبةالزهراء ،القاهرة ( 1410هـ 1990 -م).

 نزهة رياض اإلجازة املســتطابة بذكر مناقب املشــايخ أهــل الرواية واإلصابة،لعبد اخلالق بن عيل املزجاجي (ت 1201 :هـــ) ،حتقيق :مصطفى عبد الكريم
اخلطيب وعبد اهلل حممد احلبيش اليمنــي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1415( 1هـ -
1997م).
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 النفحــة املســكية يف الرحلــة املكية ،لعبد اهلل بن حســن الســويدي البغدادي(ت 1174 :هـ) ،حتقيق :د .عامد عبد السالم رؤوف ،املجمع الثقايف ،أبو ظبي،
ط 1424( 1هـ 2003 -م).
 النور الســافر عن أخبار القرن العارش ،لعبد القادر بن شــيخ العيدرويس (ت: 1038هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405( 1هـ 1985 -م).

مقاالت وبحوث يف جمالت ونرشات:
 أســتاذنا اإلمام الدبان والوقت ،لعبد احلكيم األنيس «مقال» منشــور يف نرشة:صدى الدار ،صادرة عن دار البحوث للدراســات اإلســامية وإحياء الرتاث
بديب ،السنة الثالثة ،العدد ( )20يف ذي القعدة  1426هـ  -نوفمرب 2005م.
 إقامة الدليل عىل صحة التمثيل وفســاد التأويل ،البن هشــام ،حتـ :هاشــم طهشــاش ،يف جملة كلية اآلداب (جامعة بغداد) ،العــدد ( ،)16مطبعة املعارف،
بغداد (د.ت).
 أنواع التفســر اللغــوي يف كتاب رشح قطــر الندى وبل الصدى البن هشــاماألنصاري ،للدكتور ماهر جاسم حسن األومري ،بحث منشور يف جملة «املورد»
البغدادية ،املجلد ( ،)33العدد (1427( ،)1هـ 2006 -م).
 تعريف التصوف واشتقاق الصوفية ،لعبد الكريم بن محادي الدبان (ت1413 :هـ) ،بعناية :عبد احلكيم األنيس ،جملة البحوث والدراسات الصوفية ،تصدر عن
املركز العلمي الصويف بالعشرية املحمدية ،القاهرة ،العدد الثاين ،مجادى اآلخرة

( 1427هـ ) ،يونيه (2006م).
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 الشــيخ عبد الكريم الدبان ،جلامل الدبان «مقال» منشور يف جملة الروضة ،صادرةعن املركز اإلعالمــي يف األمانة العليا لإلفتاء يف العراق (عدد خاص بمناســبة

املولد النبوي) (د .ت).

 الفكر املنهجي يف مؤلفات األســتاذ الشــيخ عبد الكريم الدبان ،للدكتور غانمقدوري احلمد ،بحث منشــور يف جملــة األمحدية ،العــدد ( ،)17مجادى األوىل
(1425هـ) يونيو (2004م).

 قراءة يف عنوانات آثار ابن هشام األنصاري ،بحث للدكتور حممد سامي ،منشوريف جملة اجلامعة اإلســامية ،بغداد ،الســنة ( ،)14العــدد (1428( )19هـ -
2007م).
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صــــدر للمحقق

ِّ
للمحقق الكتب والبحوث اآلتية
صدر
 -1العجاب يف بيان األسباب للحافظ ابن حجر العسقالين :دراسة وحتقيق.

ط دار ابن اجلوزي ،الدمام ط1417( 1هـ1997-م) ،ط 2006( 2م).
ال ِ
ِ
ِ
 -2الكلامت البينات يف قوله تعاىل ﴿ :وب ِّ ِ ِ
ات َأ َّن
ش ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
ََ
الص َ
َلهم جن ٍ
َّات ﴾ للعالمة مرعي بن يوســف احلنبيل املقديس :دراسة وحتقيق.
ُ ْ َ
يف جملة األمحدية ،ديب ،العدد (1421( ،)6هـ2000-م).

 -3الفتــح القديس يف آية الكــريس لإلمام البقاعي :دراســة وحتقيق .ط دار

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب1422( ،هـ2001-م).
ِ
يم ك َ
َان ُأ َّم ًة ﴾
-4نظرات فاحصة يف « رســالة يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
املنسوبة إىل ابن طولون » .يف جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب،
العدد (2001( ،)20م).

 -5أضواء عىل ظهور علم املناســبة القرآنية .يف جملــة األمحدية ،ديب  ،العدد
(1423( ،)11هـ2002-م).

 -6إســهام اإلمام الفريوزآبــادي يف احلركة العلمية التفســرية يف زبيد .يف
كتــاب مؤمتر (زبيد وصالهتا العلمية بالعامل العريب واإلســامي) يف اليمن

(2002م).

 -7القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي يف آثار القدماء وا ُمل ْحدَ ثني :دراسة

وثائقية .ط دار البحوث بديب1424( ،هـ2003-م).
ِ -10م ْن عبد الرمحن بن األشــعث إىل عبد الرمحن بــن اجلوزي :موازنة بني
الســيف والكلمة .يف كتاب مؤمتر (مقتضيات الدعــوة يف ضوء املعطيات
املعارصة) يف جامعة الشارقة (2003م).
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 -11ديوان القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي :مجع وتوثيق وحتقيق .ط دار

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب1425( ،هـ2004-م).
الحس ِ
ِ
ان﴾ للعالمة
 -12قالئد العقيان يف قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ل َو ْ ِ ْ َ
مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس :دراسة وحتقيق .ومعه:

 -13نصيحــة الوزراء للعالمة مرعي بن يوســف احلنبــي املقديس .ط دار
البحوث بديب1426( ،هـ2005-م).

 -15رســالة يف تعريــف التصــوف واشــتقاق الصوفيــة للعالمة الشــيخ

عبد الكريم الدَّ َبان .يف جملة البحوث والدراسات الصوفية ،القاهرة ،العدد (2006( ،)2م).

 -16جهــود دار البحوث يف حتقيق الرتاث ونــره  .يف كتاب مؤمتر (حتقيق
الرتاث العريب) يف جامعة آل البيت يف األردن (2006م).

 -17حتقيق النظر يف حكم البرص املنســوب إىل برهان الدِّ ين السبكي :دراسة
وحتقيق .ط دار البشائر اإلسالمية ،بريوت (2007م).

َ -18م ْن مؤلف كتاب الغاية والتقريب ؟ .يف جملة معهد املخطوطات العربية،
املجلد ( ،)51العدد ( )1و( ، )2القاهرة (2007م).

 -19كتــب فضائل بيــت املقدس :نظــرات تقويمية (تاريــخ بيت املقدس
املنســوب إىل ابن اجلوزي أنموذجــ ًا) .يف كتاب مؤمتر (تــراث القدس)،

القاهرة2008( ،م).

-20نظرات يف مسند اإلمام الرفاعي املصنوع .يف جملة آفاق الثقافة والرتاث،
ديب  ،العدد (1429( ،)60هـ2008-م).

-21كتاب الطب النبوي ليس لإلمام الذهبي .يف كتاب مؤمتر (شمس الدين
الذهبي) يف تركامنستان (2009م).
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 احلكم امللكية والكلم األزهرية للعالمة مرعي بن يوسف الكرمي املقديساحلنبيل (ت1033 :هـ) ،حتقيق :دار أروقة ،ط1434( 1هـ2013-م).

 علامء أرضاء خدموا القرآن وعلومه .جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم ،ط1( 1434هـ 2013 -م).

* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب:

 -1النبي ﷺ يف رمضان .ط1428(2هـ2007-م) ،ط1430( 3هـ2009-م).
وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســن الثقافية اإلسالمية .أ ّما

الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م).

 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ2008 -م).

 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ2008 -م).

 -5توضيح قطر الندى للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي:
عناية وتقديم .ط1429( 1هـــ2008 -م) ،ط1433( 2هـ2012 -م)،

ط1436( 3هـ 2015 -م).

 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).

 -7موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب (من خطب النبي ﷺ واخللفاء الراشدين) للعالمة
عيل القاري (ت1014 :هـ) :دراسة وحتقيق .ط1430(1هـ2009 -م).
ّ

 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ 2009 -م).

 -9قادة األمة يف رمضان .ط1431( 1هـ2010 -م).

 -10رعايــة األرسة املســلمة لألبنــاء :شــواهد تطبيقية مــن تاريخ األمة.
ط1431(1هـ 2010 -م).
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* عرش رسائل يف التفســر وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين السيوطي (ت
 911هـ) :دراسة وحتقيق ،وهي:

 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة .

 -13الكالم عىل أول سورة الفتح.

 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة.

 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.

 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.

 -17الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.
 -18املحرر يف قوله تعاىل ﴿:لِ َي ْغ ِف َر َل َك اهللُ َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ َك َو َما ت ََأ َّخ َر ﴾.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات.

وهذه الرســائل العرش صدرت يف جملدين ،ط1431(1هـ 2010-م) ،ط2
(1432هـ2011-م).

 -21األخبار املروية يف ســبب وضع العربية للسيوطي :تقديم وحتقيق .ط1
(1432هـ2011-م).

 -22الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي :دراسة وحتقيق .ط1
( 1432هـ 2011 -م).

 -23وداع رمضــان لإلمام أيب الفــرج ابن اجلــوزي (ت597:هـ) :حتقيق
وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
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 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشــور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن
أمحد الديريني(688-612هـ) :حتقيق وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).

 -25نداء إىل اآلباء واألمهات (مطوية) ،ط 1432( 1هـ 2011 -م).

 -26دليلك إىل العمل اليسري واألجر الكبري (مطوية) ،ط 1433( 1هـ 2012 -م).

 -27البارق يف قطع السارق للسيوطي :حتقيق ودراسة ،ط1434( 1هـ 2012 -م).

 -28الضابطية للشــاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق ،ط1
(1434هـ 2013 -م).

 -29املسألة يف البسملة لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق ،ط1434( 1هـ 2013 -م).

 -30أربعون حديث ًا من جوامع الكلم لعــي القاري (ت1014:هـ) ،عناية،
ط1434( 1هـ2013-م).

 -31أفكار حول رمضان ( مطوية ) ،ط1434( 1هـ2013-م).

 -32تعظيــم الفتيا لإلمام أيب الفرج ابن اجلــوزي البغدادي (ت597:هـ)،
حتقيق ،ط1434( 1هـ2013-م).

 -33رحــم اهلل رج ً
ال (األعامل التــي دعا النبي ﷺ لعاملهــا بالرمحة) ،ط1
(1434هـ 2013 -م).

 -34جناح اللؤلؤ (كلامت يف مكانة األم) ،ط1434( ،1هـ 2013 -م).

 -35رســالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة للعالمة الشيخ عبد الكريم
الدَّ َبان :تقديم وعناية .ط1435( 2هـ2013-م) ،أما الطبعة األوىل فكانت
عن دار البحوث بديب1424( ،هـ2003-م).

 -36عمر بن اخلطاب والقرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -37الوزير ابن هبرية وخواطره يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -38القرآن دليلنا ،ط1435( 1هـ 2013 -م).

 -39التفسري يف جمالس التذكري ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -40أحباب اهلل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).

 -41قادة األمة يف رحاب القرآن ،ط1435( 2هـ .)2013 -

 -42الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال ،ط1435( 1هـ 2013 -م).

 -43الرتبية القرآنية وأثرها يف التنمية البرشية ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -44الوقف عىل القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).

 -45تكوين مكتبة لألبناء ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -46الكتاب بني اإلعارة واالستعارة ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -47الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -48رسالة يف علم الرصف للشيخ الدبان ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -49تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع ،ط1436( 1هـ 2014 -م).
 -50وظائف العقل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -51اإلمام الزركــي وكتابه الآللئ املنثورة يف األحاديث املشــهورة ،ط1
(1436هـ 2015 -م).

 -52قيمة العمر :خمتارات شعرية ،مجع واختيار ،ط 1416( 1هـ.)2015-
 -53ثقافة الرجوع عن اخلطأ ،ط 1436( 1هـ2015-م).

 -54منجزات علمية يف رمضان ،ط1436( 1هـ2015-م).

