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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الذرس احلادي عشر

ٍ
محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا
أما بعد ..فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف ،وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ ،يف هذذه الؾقؾذة الطقبذة ،لقؾذة إربعذا ،
ٍ
ٍ
وألػ ،لـعؼد فقفا الدرس الحادي طشر مـ
ثؿان وثالثقـ وأربعؿائة
الثاين والعشريـ مـ ربقع إول ،مـ سـة
دروس شرح مؾحة اإلطراب لؾحريري البصري -طؾقف رحؿة اهلل.
وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة ،وهذا الدرس ُي عؼد يف مديـة الرياض -حرسفا اهلل.
طالمذات لقسذت أصذؾق ًة ضذاهرةً،
يف الدرس الؿاضل ،تؽؾؿـا طؾك بعض إبقاب التل طالمات إطراهبذا
ٌ
وذلؽ أن الحريري -رحؿف اهلل -بعد أن ذكر طالمات اإلطراب إصؾقة الظذاهرة ،ذكذر إبذقاب التذل فقفذا
ٍ
ٍ
ٍ
إطذراب مؼذدرةٌ ،فتؽؾؿـذا يف
إطراب فرطقةٌ ،وإما طالمذات
إطراب لقست أصؾق ًة ضاهر ًة :إما طالمات
طالمات
الدرس الؿاضل طؾك باب الؿثـك ،وجؿع الؿذكر السذالؿ ،وجؿذع الؿمكذث السذالؿ ،ودرسذـا مذا فقفذا مذـ
ٍ
ٍ
فرطقة.
إطراب
طالمات
الؾقؾة -إن شا اهلل -سـتؽؾؿ طؾك طالمات إطذراب جؿذع التؽسذقر تبعًذ ا لشذقخـا الحريذري -رحؿذف اهلل
تعالك -يف مؾحة ا إلطراب ،كبدأ الدرس بؼرا ة ما ذكره الحريري يف باب جؿع التؽسذقر ،فؾـسذتؿع مذـ أخقـذا
هذه إبقات:
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قال الؿصـػ -رحؿف اهلل:
ِ
ِ
كإ ُ
وإبقذذذذات والربذذذذق ِ
سذذذذد

وكذذذذؾ مذذذذا ك جُسذذذذ َر يف الجؿذذذذق ِ

فاسذذذؿع مؼذذذالل واتبذذذع صذذذقابل

ففذذذق كظقذذذر الػذذذرد يف اإلطذذذراب

تؽؾؿ -رحؿف اهلل تعالك -طؾك جؿع التؽسقر ،وب َّقـ طالمات إطراهبا.
سبؼ أن ذكركا طـدما تؽؾؿـا طؾك جؿع الؿذكر السالؿ ،أن الجؿق كقطان:
سذالؿا ،وإمذا أن
مذذكرا
إما جؿق ٌ صحقحةٌ ،وتسؿك سالؿةٌ ،وهذه طؾك كقطقـ؛ ٕهنا إما أن تؽقن جؿ ًعا
ً
ً
سالؿا.
تؽقن جؿ ًعا ممكثًا
ً
والـق الثاين مـ الجؿق  ،كسؿقفا جؿق التؽسقر.
الػرق بقـ جؿع السالمة أو الصحة الجؿع السالؿ أو الصحقح وبقـ جؿع الؽسقر الجؿع الؿؽسر ،هق يف
صذحقح ،فذنذا تغقّذرت
سذالؿ أو
سالؿا لؿ يتغقر ،فـؼقل :إ ّن الجؿع جؿذ ٌع
سالمة ُمػرده ،إذا كان لػظ الؿػرد
ٌ
ٌ
ً
ٍ
تؽسقر ،فتؽؾؿـا طؾك جؿع الؿذذكر السذالؿ ،وجؿذع
مؽس ٌر ،أو جؿع
صقرة الؿػرد ،فـؼقل :إن الجؿع جؿ ٌع ّ
الؿمكث السالؿ يف الدرس الؿاضل ،والؾقؾة كتؽؾؿ طؾك جؿع التؽسقر ،إذن جؿع التؽسقر هق مذا تغقذرت فقذف
ٍ
ٌ
تغققر كان ،إما بتغقر الحروف؛ ٌ
رجال ،زدكا ألػًذ ا ،أو بتغقرذر الحركذات ،كاكذت الذرا
رجؾ،
صقرة الؿػرد بلي
مضؿقم ًة صارت مؽسقرةً ،بلي تغ رقر يؽقن يف صقرة الؿػرد.
بذاب -
وجؿق التؽسقر لفا أوزا ٌن كثقرةٌ ،ولقس الدرس معؼق ًدا لبقان أوزان جؿق التؽسقر ،وسقليت لفذا ٌ
إن شا اهلل -يف مؾحة اإلطراب ،وإكؿا الباب هذا معؼق ٌد لبقان طالمذات إطراهبذا ،فؿذـ جؿذق التؽسذقر التذل
ذكرها الحريري يف هذيـ البقتقـ( :إ ُ ْسد) ،وهق طؾك وزن ُف ْعؾ ،وهق جؿذع َأسذد ،و(إبقذات) ،وهذق طؾذك
وزن أفعال ،وهق جؿع بقت ،و(الربق ) ،طؾك وزن فعقل ،وهق جؿذع َربذع ،والربذع هذق الؿـذزل يف الربقذع،
و ُيطؾؼ طؾك الؿـزل طؿق ًما.
ومـ جؿق التؽسقر رجال جؿع رجؾ ،وأصػال جؿع صػؾ ،وقؾقب جؿع قؾب ،وأسؾحة جؿذع سذالح،
وأبحر أو بحقر جؿع بحر ،وأطقـ وطققن ،جؿع طقـ ،وهؽذا.
وقد ب َّقـ الحريري -رحؿف اهلل تعالك -طالمات اإلطذراب يف جؿذع التؽسذقر ،فبذقـ أهنذا ُترفذع بالضذؿة،
طالمات أصؾقةٌ ،وهذا هق معـذك قذقل الحريذري
و ُتـصب بالػتحة ،و ُتجر بالؽسرة ،يعـل أن طالمات إطراهبا
ٌ
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طـ جؿع التؽسقر ( :ففق كظقر الػرد يف اإلطراب)  ،يعـل أن طالمات إطراب جؿع التؽسقر كعالمذات إطذراب
ٍ
الؿػرد ،التل ذكرها يف ٍ
سابؼ ،وهل طالمات اإلطراب إصؾقة.
باب
رجال) (رجال) ٌ
ٌ
فاطؾ مرفق ٌ  ،وطالمف الضؿة ،ويف الـّصب كؼذقل( :أكرمذت
مثال( :جا
فػل الرفع كؼقل ً
ٍ
ٌ
ٓ )ً ( ،
رجا ً
رجذال) (طؾذك)
سؾؿت طؾذك
مـصقب ،وطالمة كصبف الػتحة ،ويف الجر كؼقل( :
مػعقل بف
رجآ)
ُ
ٌ
ٍ
جره الؽسرة.
اسؿ
مجرور ،وطالمة ّ
ٌ
جر ،و(رجال) ٌ
حر ٍّ
ٍ
إطراب أصؾ ّقةٌ ،لؽـ كستثـل مـ ذلؽ ما كان مـ جؿذق
إذن طالمات اإلطراب يف جؿع التؽسقر طالمات
الصرف ،فؼد درسـا مـ قبؾ أن آسؿ الؿؿـق مـ الصرف ُيرفع بالضؿة ،طالم ٌة أصذؾقةٌ،
التؽسقر مؿـق ًطا مـ َّ
و ُيـصب بالػتحة ،طالم ٌة أصؾقةٌ ،ولؽـف ُيجر بالػتحة ،طالم ٌة فرطقةٌ.
مذثال جؿذق التؽسذقر التذل طؾذك وزن
جؿع التؽسقر هؾ يؽقن مؿـق ًطا مـ الصرف؟ كعذؿ  ،مثذؾ مذاذا؟ ً
مػاطؾ ،أو مػاطقؾ ،مثؾ :مساجد ،ومصاكع ،ومـازل ،ومثؾ :مصابقح ،وقـاديؾ ،ومـاديؾ.
وأيضا مـ جؿق التؽسقر التل ُتؿـع مـ الصرف :جؿق التؽسقر الؿختقمذة بذللػ التلكقذث الؿؿذدودة،
ً
أيضا مـ الصرف ،وكذلؽ جؿع التؽسقر الؿختذقم بذللػ التلكقذث
كعؾؿا  ،وأصدقا  ،وأكبقا  ،ففذه مؿـقط ٌة ً
الؿؼصقرة ،كذ(جرحك ،ومرضك) ففذه كؾفا ُتؿـع مـ الصرف.
ٍ
إطراب أصذؾقةٌ ،إٓ الؿؿـذق مذـ الصذرف ،فنكذف يلخذذ حؽذؿ
إذن إن جؿق التؽسقر طالماهتا طالمات
الؿؿـق مـ الصرف.
مثال يف مساجد ،كؼقل( :هذه مساجدُ كثقر ٌة)( ،مساجدُ ) خربٌ مرفق ٌ  ،وطالمة رفعف الضذؿة ،لؽذـ ٓ
كؼقل ً
ٌ
مـصذقب ،وطالمذة
مػعقل بذف
بـقت مساجدَ كثقر ًة)( ،مساجد)
كـقن؛ ٕكف مؿـق ٌ مـ الصرف ،ويف الـصبُ ( :
ٌ
ٍ
اسذؿ
كثقذرة)( ،مسذاجد)
كصبف الػتحة ،ولؽـف ٓ يـقن؛ ٕكف مؿـق ٌ مـ الصرف ،ويف الجر (
صؾقت يف مساجدَ
ُ
ٌ
مجرور بذ(يف) وطالمة جره الػتحة؛ ٕكف مؿـق ٌ مـ الصرف ،وتؽؾؿـا مذـ قبذؾ طؾذك الؿؿـذق مذـ الصذرف
ٌ
وإطرابف.
فنن قؾت :لؿاذا لؿ يذكر الحريري إطراب الؿؿـق مـ الصرف هـا؟ ما تؽؾؿ طؾك الؿؿـق مذـ الصذرف
تؼصقر.
وإطرابف هـا ،وهذا
ٌ
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تؼصقر مـ الحريري ،كان يـبغل أ ن يذكر طالمات إطراب الؿؿـق مذـ
صحقح ،هذا
فالجقاب :كعؿ ،هذا
ٌ
ٌ
الصرف يف كالمف طؾك طالمات اإلطراب ،لؽـف أشار إلك ذلؽ يف أول البقت التالل ٕبقاب طالمات اإلطراب
الػرطقة ،وهق كؿا سقليت يف باب مقاضع جر آسؿ ،فؼال:
ٍ
بذذلحرف ُهذذ َّـ إذا مذذا َ
ػ
ققذذؾ ِصذ ْ

ِ
ف
والجر يف آسذؿ
الصذحقح ا ْل ُؿـْصَذ ِر ْ
ر

صذرح
فؼال( :يف آسؿ الصحقح الؿـصرف) فـص طؾذك أن يقذر الؿـصذرف ٓ ُيجذر بالؽسذرةً ،ذ
وأيض ا َّ
بذلؽ ،ولؽـ يف باب ما ٓ يـصرف ،يف البقت الحادي والثؿاكقـ بعد الؿائتقـ ،يعـذل بعذد مـتصذػ الؿؾحذة،
بؼقلف:
ف
هذذذا ويف إسذذؿا ِ َم ذ ا ٓ َيـ َْصذذ ِر ُ

َف َجذذذذذ رر ُه َكـ َْصذذذذذ بِ ِف ٓ َي ْ
ػ
ختَؾِذذذذذ ْ

يعـل أكف ُيـصب بالػتحة ،و ُيجر بالػتحة.
أيضا :والحريري -رحؿف اهلل تعالك -يف هذه إبذقاب التذل ذكرهذا لعالمذات اإلطذراب إصذؾقة
كؼقل ً
والػرطقة والؿؼدرة ،ذكر أن العالمات ،طالمذات اإلطذراب الؿؼذدرة تؽذقن يف آسذؿ الؿـؼذقس ،وآسذؿ
عالماات أيال أم مقا ر أ ،
أيض ا
الؿؼصقر فؼط ،ولؿ يذكر االسم المضاف إلى ياء المتكلم ،فعالمات إعرابه ًا
أ
ٍ
ٍ
مؼذدرة،
بضذؿة
وشرحـا ذلؽ مـ قبؾ ،كحق كتذابل وصذديؼل ،تؼذقل( :جذا صذديؼل)( ،صذديؼل) مرفذق ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
بػتحذة
مجذرور
مؼدرة ،و(سؾؿت طؾك صديؼل)( ،صديؼل)
بػتحة
مـصقب
و(أكرمت صديؼل)( ،صديؼل)
ٌ
ٌ
ٍ
أيضا طؾك الحريري أن يذكر ذلؽ يف طالمات اإلطراب.
مؼدرة ،فؽان يـبغل ً
بذلؽ كؽقن قد اكتفقـا مع شذقخـا الحريذري -رحؿذف اهلل تعذالك -مذـ الؽذالم طؾذك طالمذات اإلطذراب
إصؾقة ،سقا ً كاكت ضاهر ًة أو مؼدرةً ،وطالمات اإلطراب سقا ً كاكت أصؾق ًة أم فرطقةً.
كؾخص الؽالم يف طالمات اإلطراب ،بعد أن اكتفقـا مـ قرا ة أبقات الؿؾحة وشرحـاها.
الخالصة يف طالمات اإلطراب :أن طالمات اإلطراب تؽقن يف كؾ إسؿا سقى خؿسة أسؿا ٍ  ،فنن فقفا
ٍ
أصؾقة ،تدخؾ يف أبقاب العالمذات الػرطقذة ،هذذه إبذقاب الخؿسذة هذل إسذؿا درسذـاها،
طالمات يقر
إسؿا الستة ،والؿثـك ،وجؿع الؿذكر السالؿ ،وجؿع الؿمكث السالؿ ،وآسؿ الؿؿـق مـ الصرف.
وطالمات اإلطراب الظاهرة ،أيـ تؽقن؟ تؽقن يف كؾ مذا ُيعذرب بالحركذات ،سذقى آسذؿ الؿؼصذقر،
درسـاه ،وآسؿ الؿـؼقس درسـاه ،وآسؿ الؿضاف إلك يذا الؿذتؽؾؿ ،ودرسذـاه ،ولذؿ يذذكره الحريذري،
وكذلؽ الؿضار الؿعتؾ ا ٔخر ،درسـاه ،ولؿ يذكره الحريري هـا ،ولؽـ درسف يف آخر الؿؾحة.
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هذا هق الؽالم طؾك طالمات اإلطراب ،وبف يؽقن الحريري -رحؿف اهلل تعالك -اكتفك مذـ الؽذالم طؾذك
إحؽام الـحقية اإلفرادية ،فؼد ذكركا مـ قبؾ أن إحؽام الـحقية كقطان :إما إفراديةٌ ،وإما تركقبقذةٌ ،أحؽذام
ٍ
جؿؾة،
الـحق اإلفرادية ،يعـل إحؽام التل تؽتسبفا الؽؾؿة بصػتفا مػردةً ،مفؿا كاكت الؽؾؿة سقا ً كاكت يف
ٍ
جؿؾة ،يعـل مػردةٌ ،ففذه إحؽام ثابت ٌة لفا ،إحؽام الثابتة لؾؽؾؿة طؾك كؾ ٍ
حال ،سقا ً كاكذت
أو لؿ تؽـ يف
ٍ
ٍ
جؿؾة ،كسؿقفا أحؽام الـحق اإلفرادية ،وقد درسـاها ،وهل ثالثةٌ:
جؿؾة أو لؿ تؽـ يف
يف
ٍ
ٍ
الحؽؿ إول :اكؼسام الؽؾؿة إلك ٍ
ومبـل ،واكؼسام آسؿ
معرب
وحرف ،واكؼسام الؽؾؿة إلك
اسؿ وفع ٍؾ
ٍّ
ٍ
ٍ
ومعرفة ،هذه كسؿقفا إحؽام اإلفرادية ،درسـاها.
كؽرة
إلك
الـق الثاين مـ إحؽام الـحقية :قؾـا هل أحؽام الـحق الرتكقبقة.
ٍ
تركقذب ،إحؽذام التذل ٓ
ما معـك الرتكقبقة؟ يعـل إحؽام التذل ٓ تؽتسذبفا الؽؾؿذة حتذك تذدخؾ يف
ٍ
تركقب يعـل جؿؾةٌ ،الؽؾؿة التل درسـا قبؾ قؾقؾٍ ،أحؽامفذا اإلفراديذة
جؿؾة،
تؽتسبفا الؽؾؿة حتك تدخؾ يف
ٌ
ٍ
جؿؾة ،فنهنا تؽتسب أحؽا ًما جديد ًة لؿ تؽذـ لفذا مذـ قبذؾ ،تسذتجد لفذا
واكتفقـا مـفا ،الؽؾؿة إذا أدخؾتفا يف
ٍ
جؿؾة ،هذه إحؽذام الرتكقبقذة التذل تؽتسذبفا الجؿؾذة بعذد
أحؽام ٓ تؽتسبفا إٓ مـ دخقلفا يف الرتكقب يف
ٍ
جؿؾذة ،فنكذف إمذا أن يؽذقن حؽؿذف الرفذع ،أو
دخقلفا يف جؿؾة ،كثقرةٌ ،تتؾخص يف :أن آسذؿ إذا أدخؾتذف يف
ٍ
جؿؾة ،فنن حؽؿف إما أن يؽقن الرفع أو الـصب أو الجزم.
الـصب ،أو الجر ،والؿضار إذا دخؾ يف
إحؽام الرتكقبقة تبقـ لؽ متك يؽقن حكم االسم الرفع؟ يقال ساةعم ملا اع ،ومتذك يؽذقن حؽذؿ
ٍ
كثقرة ،هذذه
آسؿ الجر؟ يؼقل لؽ :يف ثالثة مقاضع ،ومتك يؽقن حؽؿ آسؿ الـصب؟ يؼقل لؽ يف مقاضع
الؿقاضع مقاضع رف ع آسؿ ،وكصب آسؿ ،وجر آسؿ ،ستلتقؽ -إن شا اهلل -يف أحؽام الـحق الرتكقبقة.
ٍ
بـاصب وٓ بجازمٍ ،ومتك يؽقن حؽؿف الـصب؟
والؿضار متك يؽقن حؽؿف الرفع؟ يؼقل :إذا لؿ ُيسبؼ
ٍ
بـاصب ،ومتك يؽقن حؽؿف الجزم؟ إذا ُسبؼ بجازمٍ ،كدرس الـقاصب ،وكدرس كقاصذب الؿضذار
إذا ُسبؼ
وجقازم الؿضار -إن شا اهلل -يف آخر الؿؾحة.
هذه أحؽام الـحق الرتكقبقة ،إذا اكتفك مـ أحؽام الـحق الرتكقبقة ،التل تبقـ مقاضع الرفع والـصب والجر
والجزم ،سقذكر يف آخر الؿؾحة بعض أبقاب الصرف ،وإن شا اهلل سـشرح ما الؿراد بالصذرف طـذدما كصذؾ
إلقف -إن شا اهلل.
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ك ػفؿ مـ ذلؽ أكـا اكتفقـا أن مـ إحؽام اإلفرادية ،وســتؼؾ إلك أحؽام الـحق الرتكقبقة.
الحريري أن سقبدأ بالؽالم طؾك أحؽام الـحق الرتكقبقذة ،يعـذل بقذان مقاضذع الرفذع والـصذب والجذر
والجزم.
صب ًعا سقبدأ بلحؽام آسؿ أم بلحؽام الؿضار ؟ سقبدأ بلحؽذام آسذؿ ،أحؽذام آسذؿ سذقبقـ مقاضذع
رفعف ،ومقاضع كصبف ،ومقاضع جره.
ما الباب التالل؟
قال( :باب حروف الجر)  ،الؿعتاد يف كتب الـحق أهنؿ يبذدؤ ون ببقذان رفذع آسذؿ ،ببقذان مقاضذع رفذع
آسؿ ،ثؿ يـتؼؾقن إلك بقان مقاضع كصبف ،ويف إخقر يذكرون مقاضذع جذره ،الحريذري بذدأ بؿقاضذع جذر
آسؿ ،لؿاذا خالػ الـحقيقـ يف ذلؽ؟ كؼقل :ربؿا فعؾ ذلؽ ٕن مقاضع الجر قؾقؾةٌ ،فنن جر آسذؿ -كؿذا
ٍ
لؿجرور ،فلراد أن
جر ،إن وقع مضا ًفا إلقف ،إذا صار تاب ًعا
سقليت -يؽقن يف ثالثة مقاضع فؼط :إن ُسبؼ بحرف ٍّ
يبدأ هبا ٕهنا قؾقؾ ٌة ويـتفل مـفا ،ثؿ يـتؼؾ إلك مقاضع الرفع ،وهل أكثر مـ مقاضع الجذر ،سذبعةٌ ،فذنذا اكتفذك
أخقرا إلك مقاضع كصب آسؿ ،وهل كثقرةٌ.
مـ مقاضع الرفع ،سقـتؼؾ ً
إذن كـتؼؾ إلك كالم الحريري طؾك جر آسؿ ،وكؼرأ ما قالف الحريري -رحؿف اهلل تعالك -يف باب حروف
الجر.
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باب حروف الجر
ٍ
بذذلحرف ُهذذ َّـ إذا مذذا قِ َ
ػ
قذذؾ ِصذ ْ
وطذذذـ ومـذذذذ ثذذذؿ حاشذذذا وخذذذال

ِ
ف
والجر يف آسذؿ
الصذحقح ا ْل ُؿـْصَذ ِر ْ
ر
مذذذذـ وإلذذذذك ويف وحتذذذذك وطؾذذذذك
والبذذذذا والؽذذذذاف إذا مذذذذا ِزيذذذذدا

والذذذالم فاحػظفذذذا تؽذذذـ رشذذذقدا
مذذذـ الزمذذذان دوكؿذذذا مـذذذف يذذذرب
ٍ
طبذذذذد كذذذذقج ٍ
مذذذذر بِـَذذذذا
س
ور َّب
َّ
ُ
ِذذذذذ
ذذذذؿ إٓ كَؽ َر ْة
وٓ َيؾقفذذذذذا آسذ ُ
ِ
وراكِذذذذذ ٍ
ب َب َجذذذذذ اوي
كؼذذذذذقل ِفؿ َ
ِ
فذذذذذاطؾؿ
ذذذذ ا
أيضذ
وواوه والتذذذذذا ُ ً
ِ
اشذذذذذذتباه
بذذذذذذت بذذذذذذال
تعج
َ
إذا َّ

أيضذذذ ا ثذذذؿ ُمذذذ ذ يف مذذذا حضذذذر
ورب ً
َّ
ُ
تؼذذذذقل مذذذذا رأيتُذذذذ ُف ُمذذذذ ْذ َي ْقمِـَذذذذا

ور َّب تذذذذذذليت أبذذذذذذدً ا ُم َصذذذذذذ دَّ َر ْة
ُ
ذذذذقاو
وتذذذذذار ًة ُتضذذذذذؿر بعذذذذذدَ والذ
َ
ثذذذذؿ َت ُجذذذذ ُر آسذذذذؿ بذذذذا ُ الؼسذ ِ
ذذذؿ
باسذذذذؿ اهللِ
لؽذذذذـ تخذذذذص بالتذذذذا ِ
ِ
ر

إذن ذكر الحريري -رحؿف اهلل تعالك -الؽالم طؾك حروف الجر ،معـك ذلؽ أكف بدأ بالؽالم طؾك مقاضع
جر آسؿ.
آسؿ ُيجر يف كؿ مقضعٍ؟ يف ثالثة مقاضع ،سـدرسفا -إن شا اهلل -كؾفا يف مؾحة اإلطراب:
ٍ
بحرف مـ حروف الجر ،وسـدرس ذلؽ يف هذا الباب.
الؿقضع إول :إذا ُسبؼ
والؿقضع الثاين :إذا وقع مضا ًفا إلقف ،وسقلتقـا -إن شا اهلل -يف الباب التالل.
والؿقضع الثالث :إذا وقع تاب ًعا لؾؿجرور ،وهذا سقلتقـا -إن شذا اهلل -يف بذاب التقابذع ،وهذل الـعذت،
والعطػ ،والتقكقد ،والبدل.
فـبدأ بالؽالم طؾك حروف الجر ،وسـشرح -إن شا اهلل -هذا الباب يف هذه الؾقؾذة ،وهذذا الذدرس آخذر
در ٍ
س يف هذه الؿرحؾة يف هذا الػصؾ -إن شا اهلل ، -وسـؽؿؾ شرح ما بؼل مذـ مؾحذة اإلطذراب يف الػصذؾ
الؼادم ،وسـبدأ شرح -إن شا اهلل -بالؽالم طؾك باب اإلضافة ،فال تـسقا حقـذاك الربط بقـ البابقـ.
قرأكا ما ذكره -رحؿف اهلل -يف باب حروف الجر ،فؽؿ حر ًفا مـ حروف الجر ذكر؟ ذكر مـ حروف الجذر
ستم عشر حر ًفا  ،وهل :مـ ،وإلك ،ويف ،وحتك ،وطؾك ،وطـ ،ومـذ ،وحاشا ،وخال ،والبا  ،والؽاف ،والالم،
ورب ،و ُمذ ،وواو الؼسؿ ،وتا الؼسؿ .ستة طشر حر ًفا ،صقب والبا با الؼسؿ ،هل با الجر ،لؽذـ مذع الجذر
َّ
دلت طؾك الؼسؿ ،يعـل أن البا الجارة مذكقرةٌ ،ففذه ستة طشر ً
ققٓ حر ًفا ،وذلؽ يف ققلف:
ٍ
بذذلحرف ُهذذ َّـ إذا مذذا قِ َ
ِ
ػ
ف
والجر يف آسذؿ
قذذؾ ِصذ ْ
الصذحقح ا ْل ُؿـْصَذ ِر ْ
ر
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وطذذذـ ومـذذذذ ثذذذؿ حاشذذذا وخذذذال

مذذذذـ وإلذذذذك ويف وحتذذذذك وطؾذذذذك
والبذذذذا والؽذذذذاف إذا مذذذذا ِزيذذذذدا

والذذذالم فاحػظفذذذا تؽذذذـ رشذذذقدا

أيضذذذ ا ثذذذؿ ُمذذذ ذ يف مذذذا حضذذذر
ورب ً
َّ

مذذذـ الزمذذذان دوكؿذذذا مـذذذف يذذذرب

ثؿ قال:
ِ
فذذذذذاطؾؿ
ذذذذ ا
أيضذ
وواوه والتذذذذذا ُ ً

ِ
الؼسذذذؿ
ثذذذؿ َت ُجذذذ ُر آسذذذؿ بذذذا ُ

كثقرا مـ الـحقيقـ يذكرون أن حروف الجر طشرون حر ًفا ،يعـل كؿ بؼذل طؾذقفؿ
ستة طشر حر ًفا ،مع أن ً
ٍ
ٍ
أحرف ،أما ثالث ٌة مـ هذه إربعة فالجر هبا شا ٌّذ ،أو ٌ
قؾقؾ ،فحؼفا
حرف مـ حروف الجر؟ بؼل طؾقف أربعة
مـ
ٍ
مـظقمة وضعت لؾؿتقسطقـ ،وأحسـ الحريري حقـ أهؿؾفا يف مـظقمتف -رحؿف اهلل.
أن ُتفؿؾ يف
حرف واحدٌ  ،كان حؼف أن يذكره الحريري يف حروف الجر ،وخاص ًة أكف ذكر
كؿ يبؼك مـ الحروف؟ يبؼك
ٌ
أخقيف ،وهؿا :خال ،وحاشا ،ما حرف الجر الذي لؿ يذكره؟ هق :ع ا  ،طدا هذق أخذق خذال وحاشذا يف الجذر،
فقؽقن مجؿق حروف الجر التل سـتؽؾؿ طؾقفا -إن شا اهلل -سبعة طشر حر ًفا.
يف أول إبقات كجد أن الحريري -رحؿف اهلل تعالك -ق َّقد آسؿ الذي تجره حروف الجر بؼقلف( :والجذر
يف آسؿ الصحقح الؿـصرف) ققَّده بالصحقح الؿـصرف ،ماذا يعـل بالصحقح؟ الصحقح ماذا ُيخرج؟ آسؿ
الصحقح ُيخرج آسؿ الؿعتؾ أخر ،آسؿ الصحقح يعـل صحقح أخرُ ،يخرج آسؿ الؿعتؾ أخر ،ماذا
بللػ أو يا ٍ  ،فالذي يـتفل ب ٍ
يؼصد بآسؿ الؿعتؾ أخر؟ الذي يـتفل ٍ
للػ كسؿقف الؿؼصقر ودرسـاه مـ قبؾ،
مـؼقصا ،ودرسـاه مـ قبؾ.
والذي يـتفل بقا قبؾفا كسر ٌة يسؿك
ً
مؼصذقرا ٓ ُيجذر بالؽسذرة
يريد أن يؼقل -رحؿف اهلل :أن آسؿ الؿعتؾ أخر ،سذقا ً أكذان مـؼقصًذ ا أم
ً
الظاهرة ،وإكؿا ُيجر بالؽسرة الؿؼدرة.
وققلف( :الؿـصرف) ماذا ُيخرج؟ واضح أكف ُيخرج آسؿ يقر الؿـصرف ،الؿؿـق مـ الصذرفُ ٓ ،يجذر
بالؽسرة ،ولؽـف ُيجر بالػتحة ،فـػفؿ أكف -رحؿف اهلل ٓ -يريد أن آسؿ الؿعتؾ أخر الؿـؼقس والؿؼصذقر،
وآسؿ يقر الؿـصرف ٓ يريد أن هذه إسؿا ٓ يدخؾفا الجرٕ ،كـا طرفـا مـ قبؾ أن إسؿا يدخؾفا الرفع
والـصب والجرٓ ،بد ،يدخؾفا واحدٌ مـ هذه الثالثذة بحسذب العقامذؾ الداخؾذة ،لؿذاذا هذق أخذرج آسذؿ
الؿعتؾ ،وأخرج آسؿ يقر الؿـصرف؟ هـا أخرجفا مـ حقث طالمذات إطراهبذا ،ولذؿ ُيخرجفذا مذـ حقذث
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الحؽؿ اإلطرابل ،فإسؿا كؾفا يدخؾفا الجر ،لؽـف يؼقل :آسؿ الؿعتؾ ٓ ُيجر بالؽسرة الظذاهرةُ ٓ ،يجذر
بالؽسرة الؿؼدرة ،والؿؿـق مـ الصرف ،يؼقلُ ٓ :يجر بالؽسرةُ ،يجر بالػتحة.
ولؿ يؽـ هـاك حاج ٌة يف الحؼقؼة إلك هذا التؼققدٕ ،ن كالمف هـا طؾذك طالمذات اإلطذراب أم كالمذف هـذا
طؾك الحؽؿ اإلطرابل الجر؟ كالمف هـا لقبقـ طؿؾ حروف الجر ،وهذق الجذر ،ال جذر يذدخؾ طؾذك إسذؿا ،
الؿـصرفة ويقر الؿـصرفة ،ويدخؾ طؾك إسؿا الصحقحة أخرة ومعتؾة أخر ،أما طالمات إطراهبا فسذبؼ
بقاهنا مـ قبؾ ،فال حاجة إلك إطادة ذلؽ ،ففذان الؼقدان ٓ حاجة لفؿا.
أما حروف الجر السبعة طشر التل سـتؽؾؿ طـفا ،ذكر الحريري مـفا ستة طشر ،وكحـ زدكذا واحذدً ا وهذق
واضح ،ولؽـ سـذكر بعض أحؽامفا الؿفؿة ،وأذكر أكثر هذه إحؽام ذكره الحريري
(طدا) فالتؿثقؾ طؾقفا
ٌ
يف هذه الؿـظقمة ،وبعض هذه إحؽام يعرففا العربل أن بسؾقؼتف ،لؽـ ٓبد مـ الـص طؾقفا.
فـؼقل :طشر ٌة مـ حروف الجر تجر إسؿا الظاهرة والؿضؿرة ،تجر كؾ إسؿا  ،سقا ً كاكذت أسذؿا
ضاهرةً ،أم أسؿا مضؿرةً ،ماذا كريد بإسؿا الؿضؿرة؟ الضؿائر ،ماذا يريد بإسذؿا الظذاهرة؟ مذا سذقى
ٍ
ضؿرا،
بضؿقر ،فالضؿقر يسؿك
ضؿقر ،وإما لقس
مضؿر ،يعـل إما
ضاهر وإما
الضؿائر ،آسؿ إما
ضؿقرا أو ُم ً
ً
ٌ
ٌ
ٌ
ضاهرا ،هذه الحروف العشرة تجر كؾ إسؿا  ،ضاهر ًة أو ُمضذؿرةً ،وهذل :مذـ ،وإلذك،
ويقر الضؿقر يسؿك
ً
وطـ ،وطؾك ،ويف ،والبا  ،والالم ،وطدا ،وخال ،وحاشا.
تؼقل( :أخذت مـ ٍ
زيد) و( َ
مـؽ)  ،جرت زيد الظاهر ،وجرت كاف الخطذاب الضذؿقر ،وتؼذقل( :سذافر
أهؾل طدا أخل) ،و(سافر أهؾل طداي) ،فذ(طدا) دخؾت آسؿ الظاهر (أخ)  ،وطؾذك الضذؿقر يذا الؿذتؽؾؿ،
وهؽذا يف البؼقة.
ٍ
أحرف،
فعشر ٌة تدخؾ طؾك إسؿا الظاهرة والؿضؿرة ،كؿ يبؼك مـ الحروف التل ذكركاها؟ يبؼك سبعة
ورب،
هذه ٓ تدخؾ إٓ طؾك آسؿ الظاهر ،دون الضؿقر ،وهل :حتك ،والؽاف ،وواو الؼسؿ ،وتذا الؼسذؿَّ ،
ِ
الػجر) ،تؼقل( :أكت كإسد) ،لؽذـ مذا تؼذقل( :أكذت كِذل) ،كؿذا
ومـذ ،و ُمذ ،سبعةٌ ،تؼقل( :سفرت حتك
تؼقل( :أكا كزيد)  ،ما يدخؾفا يا الؿتؽؾؿ ،وٓ تؼقل( :أكا كؽ)ُ ،تدخؾ الؽاف طؾك كاف الؿخاصب.
حؽؿ ،طرفـا أن بعض حروف الجر تدخؾ طؾك كؾ إسذؿا ضذاهر ًة أو مضذؿرةً ،وبعضذفا يخذتص
هذا
ٌ
بالدخقل طؾك إسؿا الظاهرة.
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حرف يليت لؾتؽثقر ولؾتؼؾقؾ ،بحسب الؿعـذك،
أيضا مـ أحؽام حروف الجرُ ،ر َّبُ ،ر َّب
كلخذ
ٌ
حؽؿا آخر ً
ً
دائؿا ،واختؾػ العؾؿا هق يليت لؾتؽثقر أكثر أم لؾتؼؾقؾ أكثذر ،لؽذـفؿ
دائؿا ،ولقس لؾتؼؾقؾ ً
يعـل لقس لؾتؽثقر ً
متػؼقن طؾك أكف يليت لؾتؽثقر أو لؾتؼؾقؾ بحسب الؿعـك.
ٍ
ٍ
أب أو
إذا قؾت :يا ُر َّب
صائؿ لرمضان لـ يصقمف هذه السـة ،هذه لؾتؽثقر ،لق قؾتُ :ر َّب إكسذان لذقس لذف ٌ
حؼقؼل ،مثؾ آدم ،ما فقف إٓ آدم ،وطقسك ،طقسك لف أ ٌّم ،آدم -طؾقف
أب
أ ٌّم ،هذا لؾتؼؾقؾ ،إذا أردت يعـل لقس لف ٌ
ٌّ
السالم ،-إذا قؾتُ :ر َّب أخٍ لؽ لؿ تؾده أمؽ ،هذا لؾتؽثقر ،وهؽذا.
والجر بذ( ُر َّب) لقس مطؾ ًؼا ،الجر بذ( ُر َّب) لف شرصان:
فر َّب مـ الحروف التل لفا الصدراة.
الشرط إول :أن تؽقن ُر َّب ُم َصدَّ َرةًُ ،
والشرط الثاين :أهنا تجر الـؽرات دون الؿعارف ،إذن هل خاص ٌة بجذر الـؽذرات دون الؿعذارف ،وتؾذزم
ٍ
ٍ
ٍ
صالذب كَذ جق ٍ
صالذب
س رأيتذف ،أو ُر َّب
طجؾذة هتذب ريثًذاُ ،ر َّب
التصدير ،تؼقلُ :ر َّب أخٍ لؽ لؿ تؾده أمؽُ ،ر َّب
ٍ
مجتفد كجح بتػقق ،وهؽذا.
ُر َّب يجقز أن ُتحذف بعد ٍ
ٍ
كتاب قرأتذف البارحذة ولذؿ أسذتػد مـذف ،قذد
واو يسؿقهنا واو ُر َّب ،تؼقلُ :ر َّب
تحذف ُر َّب وتليت مؽاهنا ٍ
ٍ
وكتاب قرأتف البارحة لؿ أستػد مـف.
بقاو ،تؼقل:
قال امرئ الؼقس:
ِ
ِ
البحذر أرخذك سذدولف
كؿقج
ولق ٍؾ
ذذ ْؾبِ ِف
فؼؾذ ُ
ذذت لذذذف لؿذذذا َت َؿ َّطذذذ ك بِ ُصذ
ذؾ الطقيذ ُ
أٓ أ ريفذذا الؾقذ ُ
ذؾ أٓ اك َْجؾِ ذل

طؾذذذل بذذذلكقا ِ الفؿذذذق ِم لقبتؾذذذل
َّ
ذذذازا وكذذذذا َ بِ َؽ ْؾ َؽذذذذ ِؾ
َ
وأردف أطجذ ً
بِ ُصذذ ْبحٍ َوم ا ِ
اح مِـْذ َ
ذؽ بلمثَ ذ ِؾ
اإل ْصذذ َب ُ
َذ

مجرور ُبر َّب الؿحذوفة؟ أم بالقاو الـائبة طذـ
مجرور،
اسؿ
ٌ
ٌ
قال( :ولق ٍؾ) يعـل ُر َّب لقؾٍ ،صقب (لق ٍؾ) هذا ٌ
ُر َّب؟ ققٓن لؾـحقيقـ.
وقال الشاطر أخر:
ٍ
ذذذذقس
ذذذذقس بِفذذذذذا أكذ
ذذذذدة لذ
وبؾذ
ُ
َ
وبؾدة) أي :رب ٍ
ٍ
بؾدة.
قال( :
ُ َّ

العذذذذذذذقس
القعذذذذذذذافققر وإٓ
إٓ
ُ
ُ

وقال الشاطر:
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ِ
ٍ
كجذذقف ال َعقْذذ ِر َقػْذذ ٍر َق َط ْعتُذذ ُف
وواد
وواد) أي :رب ٍ
قالٍ ( :
واد.
ُ َّ

بِ ِف ج
الؿ َع َّقؾذل
الذ ُ
ئب َيعذقي كذالخؾق ِع ُ

ما ذكركاه مـ أحؽؿ ُر َّب ذكره الحريري -رحؿف اهلل -بؼقلف:

................................
َّ ...ب تذذذذذليت أبذذذذذدً ا ُم َصذذذذذ دَّ َر ْة
ور
ُ

ٍ
طبذذذذد كذذذذ جق ٍ
مذذذذر بِـَذذذذا
س
ور َّب
َّ
ُ
ذذذذؿ إٓ كَؽِذذذذذ َر ْة
وٓ َيؾقفذذذذذا آسذ ُ

ما معـك ُتضؿر؟ يعـل ُتحذف.

ذذذقاو
وتذذذذار ًة ُتضذذذذؿر بعذذذذدَ والذ
َ

ِ
وراكِذذذذذ ٍ
ب َب َجذذذذذ اوي
كؼذذذذذقل ِفؿ َ

ٍ
راكب بجاوي.
يعـل ُر َّب
ومـ أحؽام حروف الجر :الؽالم طؾك مـذ ومذ ،ففؿا حرفان مـ حروف الجذر ،إٓ أهنؿذا ٓ يجذران إٓ
أسؿا الزمان ٓ ،يجران إٓ إسؿا التل تدل طؾك زمان ،مـذ ومذ ،كبدأ بؿـذ.
ِ
رأيت زيذدً ا ُ
يذقمقـ) هذذا
مـذذ
مـذ أوسع مـ مذ ،مـذ تجر الزمان الؿاضل ،والزمان الحاضر ،تؼقل( :ما
ُ
ٍ
ٍ
ماض.
حاضر؟
ماض أم
ٌ
رأيت زيدً ا ُ
جرت الؿاضل والحاضر.
حاضر،
مـذ القق ِم)
(ما
ْ
ُ
ٌ
ويجقز أن ترفع آسؿ الذي بعد مـذ ،يجقز ،تؼقل( :ما رأيتف مـذ يقمان) ،و(ما رأيتف مـذذ القذق ُم) يجذقز
الرفع.
مجرور ،وإذا رفعت صارت مـذ خربًا مؼدَّ ًما ،والؿرفق الذذي
اسؿ
ٌ
جر ،وما بعده ٌ
فنذا جررت كان حرف ٍّ
ممخر.
بعدها مبتد ٌأ
ٌ
وأما مذ ،مذ إكثر فقفا أهنا تجر الزمان الحاضر ،يعـل تؼقل( :ما رأيت ُف ُم ُذ القذق ِم) ويجذقز أن ُيرفذع (مُذ ُذ
القق ُم) ،وأما الزمان الؿاضل فبالعؽس ،إكثر يف مذ أن يؽقن الزمذان الؿاضذل بعذدها مرفقطًذ ا ،تؼذقل( :مذا
ِ
ِ
يذقمقـ)  ،يعـذل أن مـذذ ومذذ كالهؿذا يجذقز أن
يقمان) خربٌ ومبتد ٌأ ،ويجقز أن تجر (مذا رأيتذف مُذ ذ
رأيتف ُمذ
اسؿا طؾك أكف خربٌ مؼدَّ ٌم ،وآسؿ الذي
جر ،وتجر آسؿ الذي بعدهؿا ،ويجقز أن تجعؾفؿا ً
تجعؾفؿا حرف ٍّ
ممخرٕ ،ن ما بعدهؿا ُسؿع فقف الرفع والجر طـ العرب ،وإكؿا هذذه التػاصذقؾ
بعدهؿا مرفق ًطا طؾك أكف مبتد ٌأ
ٌ
يف إكثر وإحسـ.
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وهذا هق ققل الحريري( :ثؿ ُمذ يف ما حضر) يعـل يف الزمان الحاضر (مـ الزمان دوكؿا مـذف يذرب) يعـذل
الؿاضل ،تؼقل( :ما رأيتف مذ يقمـا).
ومـ أحؽام حروف الجر :الؽالم طؾك خال وطذدا وحاشذا ،خذال وطذدا وحاشذا مذـ أدوات آسذتثـا ،
جر فتجر آسؿ الذي بعذدها،
وسقليت الؽالم طؾقفا يف باب آستثـا  ،فقجقز فقفا وجفان :أن تجعؾفا حروف ٍّ
ً
أفعآ ماضقةً ،فتـصب آسؿ الذي بعدها.
والقجف الثاين :أن تجعؾفا
ٍ
ٍ
الضذققف
اسؿ
جر ،و(
الضققف طدا
حضر
تؼقل( :
ُ
ُ
مجرور ،وتؼقل( :جا َ
ٌ
طاصؿ) ٌ
طاصؿ)( ،طدا) حرف ٍّ
َ
ٍ
ٍ
ٌ
طاصؿا) (طدا) ٌ
مػعقل بف
طاصؿا)
سابؼ ،و(
ضؿقر مسترتٌ تؼديره هق ،يعقد إلك مػفق ٍم
ماض وفاطؾف
فعؾ
طدا
ً
ٌ
ً
مـصقب.
ٌ
ٍ
ً
ً
أفعذآ ماضذق ًة ٓ يجذقز يف
أفعآ ماضقةً ،فذنذا كاكذت
حقـئذ ٓ تؽقن ّإٓ
إٓ إذا دخؾت (ما) طؾقفا ،فنهنا
طاصذؿا)،
الضذققف مذا خذال
الضققف ماطذدا
ُ
ُ
ً
طاصذؿا)( ،جذا َ
ً
آسؿ الذي بعدها إٓ الـّصب ،تؼقل( :جا َ
وذلؽ أن (ما) هـا ٓ تدخؾ إٓ طؾك إفعال ٓ ،تدخؾ طؾك حروف الجر.
ومـ أحؽام حروف الجر :حروف الؼسؿ الثالثة ،وهل :البا  ،والقاو ،والتا  ،وهذل مذـ حذروف الجذر،
خاس ،بعد حروف الجر فؼال:
وقد ذكرها الحريري يف فص ٍؾ
ٍّ
ِ
ِ
فذذذذذاطؾؿ
ذذذذ ا
الؼسذذذؿ
أيضذ
وواوه والتذذذذذا ُ ً
ثذذذؿ َت ُجذذذ ُر آسذذذؿ بذذذا ُ
باسذذذؿ اهللِ
لؽذذذـ تخذذذص بالتذذذا ِ
ِ
ِ
اشذذذذذذتباه
بذذذذذذت بذذذذذذال
تعج
َ
إذا َّ
ر
ِ
ِ
بذالرحؿـ ،والؾقذؾِ ،والضذحك،
والذرحؿـ،
أما البا والقاو ،فتجران كؾ ُم ْؼ َس ٍؿ بذف ،تؼذقل :واهللِ ،بذاهللِ،
والعصر ،والؼؿر ،هؽذا ،أما التا فال تجر إٓ اسؿ اهلل گ  ،هذا الؿشفقر فقفا ،وإيؾب يف التذا طرفـذا أهنذا
تجر اسؿ اهلل ،وإيؾب أهنا تتضؿـ مع ذلؽ معـك التعجب ،يعـل ٓ تستعؿؾ تا الجر يف الؼسؿ يال ًبا إٓ مذع

َ ه ََ
َ ه ََ
َ ه َ ۡ َ َٰ َ ُ
تعجذب مذـفؿ ﴿ ت ٱَّلل ِ مق ۡد
كه ﴾ [إكبقا  ،]77 :هذذا فقذف
كيدن أصنى
التعجب ،طـدما تتعجب ﴿ َوتٱَّلل ِ َل ِ
ٌ
َۡ
َۡ ۡ
َ ُۡ ه
س َد ِِف ٱَل ِ
ۡرض ﴾ [يقسػ ]74 :تعجبقا مـ اهتامفؿ إياهؿ بالػساد ،ومع ذلذؽ قذد تخؾذق مذـ
جئنا ِلِ ُف ِ
عن ِىته وا ِ

التعجب قؾقال ،فتؼقل( :تاهللِ ٕجتفد َّن) كؼقلؽ( :واهللِ ٕجتفد َّن).

ٍ
معان كثقر ٌة ومختؾػةٌ ،حروف الجر طرفـا طؿؾفا ،أهنا تعؿذؾ
ومـ أحؽام حروف الجر :أن لحروف الجر
ٍ
حرف لف معـك ،ولقس الؽالم طؾك ذكر هذه الؿعاين ٕهنا كثقرةٌ ،لؽذـ يـبغذل
الجر ،لؽـ معاكقفا مختؾػةٌ ،كؾ
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طؾك الطالب آهتؿام هبا ،وخاص ًة صالب الـحق الؿتؼدم ،وكذذلؽ صذالب الشذريعة يف التػسذقر ،يف الػؼذف يف
كثقرا.
الحديث ،هذا يفؿفؿ ً
أكا سلذكر فؼط مثالقْـ لبقان أهؿقة معاين حروف الجر.
ْ

ُ
الؿثال إول :ققلف تعالكَ ﴿ :و ۡ
ٱم َس ُ
ِك ۡه ﴾ [الؿائذدة ،]6 :كذان ضذاهر الؾغذة أن ُيؼذال :امسذحقا
حوا ب ِ ُر ُءوس
ْ

ُ
ر وسؽؿٕ ،ن الر وس مؿسقحةٌ ،فؾؿاذا أتك بالبا ؟ ﴿ َو ۡ
ٱم َس ُ
ِك ۡه ﴾ ،هـا سـليت إلك معذاين حذروف
حوا ب ِ ُر ُءوس

الجر لـعرف لؿاذا أتك بالبا .
الؿعـك إصؾل لؾبا الجارة اإللصاق ،الدٓلذة طؾذك اإللصذاق ،فؿعـذك أيذة -واهلل أطؾذؿ -امسذحقا
ٍ
ر وسؽؿ مؾصؼقـ هبا أيديؽؿ ،يعـل مـ مسح رأسف وبقـفؿا ٌ
إلصاق ،هذا ٓ
حائؾ ،أو مرر يده فقق رأسف دون
ماسحا.
ُيعد
ً
ويرى بعض الػؼفا أن البذا هـذا لؾتبعذقض ،يعـذل امسذحقا بعذض ر وسذؽؿ ،وهذذا الؿعـذك ٓ يعرفذف
قؾقال لفا ،أو مـ مجازاهتا.
الـحقيقن وأهؾ الؾغة ،وبعضفؿ يراه معـك ً
َ ۡ

ُ ْ

َ

َ

ۡ

ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
ك ۡه ىِٱ ٱَ َى َراف ِ ِ ﴾
س نوا وج وككه ويد دِد
الؿثال الثاين لؿعرفة أهؿقة حروف الجذر :ققلذف تعذالك ﴿ :فٱغ ِ

َ
َ ََۡ
جر ،ما معـاه؟ قذالقا :معـذاه الغايذة ،الدٓلذة طؾذك الغايذة،
[الؿائدة ﴿ ]6 :ىِٱ ٱَىراف ِ ِ ﴾ ﴿ ،ىِٱ ﴾ هذه حرف ٍّ

الؿغسقل يايتف الؿرافؼ ،الؿرافؼ تدخؾ أو ٓ تدخؾ يف الؿغسقل؟ يعـل الغاية التذل بعذد حذرف الجذر ،هذؾ
تدخؾ يف الؿغقَّا؟ الغاية هـا الؿرافؼ؟ الؿغقَّا الؿغسقل مـ القد ،هؾ الغاية تدخؾ يف الؿغقَّا أو ٓ تدخؾ؟
خالف يف معـك حرف الجر (إلك)  ،فبعضذفؿ قذال ٓ :تذدخؾ ،إذن الؿرافذؼ ٓ تذدخؾ ٓ ،يجذب أن
هـا
ٌ
ُتغسؾ ،وبعضفؿ قال :تدخؾ ،إذن الؿرافؼ يجب أن تدخؾ.
هذا بغض الـظر طـ وجقد ٍ
أدلة أخرى ،إن كاكت هـاك أدل ٌة أخرى يف هذه الؿسللة بالذات ف ُقصذار إلقفذا،
إن كان هـاك أدل ٌة أو قرائـ ،يجب أن ُيصار إلقفا ،لؽـ إن لؿ تؽـ هـاك أدل ٌة أخرى أو قرائـ ،فؾقس لؽ إٓ أن
خالف
تتعامؾ بؿؼتضك الؾغة ،والؾغة هـا تدل طؾك أن (إلك) لؾغاية ،والغاية تدخؾ أو ٓ تدخؾ يف الؿغقَّا؟ فقف
ٌ
ٌ
دلقؾ آخذر
بقـ أهؾ الؾغة ،فبعضفؿ قال ٓ :تدخؾ ،إذن فإصؾ أن الؿرافؼ ٓ تدخؾ يف الؿغسقل إٓ إن جا
يدل طؾك ذلؽ.
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وآخرون مـ أهؾ الؾغة قالقا ،ٓ :قالقا :إن الغاية التل بعد (إلك) إن كاكت مـ جـس الؿغقَّذا تذدخؾ ،وإذا
مثال :لؽ هذا الـخؾ إلك الـخؾذة العاشذرة ،فالـخؾذة العاشذرة
كاكت مـ يقر جـس الؿغقَّا ما تدخؾ ،فنذا قؾت ً
ٍ
الؿعطذك؛ لؽذـ لذق ققذؾ لذؽ :هذذا
الؿعطك أو يقر داخؾة؟ داخؾ ٌة ٕهنا مـ جـس الؿغ َّقا ،مـ جـس ُ
داخؾ ٌة يف ُ
ٌ
الؿعطك أو يقر داخؾٍ؟ إصؾ أكف يقر داخؾٍ؛ ٕكف لقس مـ
الـخؾ إلك الساقل الثاين ،فالساقل الثاين
داخؾ يف ُ
ٍ
داخؾة يف الؿغسقل؟ إصؾ أهنا داخؾةٌ؛ ٕن الؿرافذؼ مذـ
الؿعطك ،وطؾك ذلؽ فالؿرافؼ داخؾ ٌة أو يقر
جـس ُ
ٍ
ٌ
داخؾة ،أكا ٓ أقرر مسلل ًة فؼفقةً ،وإكؿا أب جقـ أثذر وأهؿقذة معرفذة
دلقؾ يدل طؾك أهنا يقر
جـس القد ،إٓ إن جا
هذه الؿعاين يف مثؾ هذه إدلة الشرطقة.
َ

َ

َ

ۡ َ

َۡۡ
َ ۡ ُ ُ ۡ
ي ِۚ ﴾ [الؿائدة ،]6 :هـا داخؾةٌ ،مذـ قذال :إهنذا مذـ جذـس الؿغقَّذا
ً
مثال ققلف تعالك ﴿ :وأرجنكه ىِٱ ٱمكعب ِ

داخؾةٌ.
ُ َ

ْ

َ

ه

ٱَصيَ َ
ّ
ٌ
داخؾ أو يقر داخؾٍ؟ يقر داخؾٍ؛ ٕكف لذقس
ام ىِٱ ٱَّلۡ ِل ِۚ ﴾ [البؼرة ،]187 :الؾقؾ
ققلف تعالك ﴿ :ث هه أت ُِّىوا ِ

مـ جـس الـفار الؿصقم.
هبذا كؽقن قد اكتفقـا بحؿد اهلل مـ الؽالم طؾك حر وف الجر ،أما الباب التالل وهق باب اإلضافة ،فنن شا
ٍ
ٍ
وترقب لؾؼائؽؿ إن شا اهلل يف الػصؾ الؼادم لـُؽؿؾ بنذن اهلل تعالك شرح مؾحة
شغػ
اهلل كـتظركؿ وكحـ طؾك
اإلطراب لؾحريري البصري ،أشؽركؿ يف البداية ويف الـفايذة طؾذك حسذـ اسذتؿاطؽؿ ،وأسذلل اهلل -سذبحاكف
وتعالك -أن يجعؾ هذا الشرح شرحا واضحا مػقدً ا كافعا إكف طؾذك كذؾ شذل ٍ
قذدير ،واهلل أطؾذؿ ،وصذؾك اهلل
ً
ً
ً
ٌ
ٍ
محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
وسؾؿ طؾك كبقـا
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