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ٍ
وقو ٍة َّإّل بك وحدَ ك.
هم إني أبر ُأ إليك من كل
حول َّ
ال ّٰل َّ
الحمددد ا الدددَّ اوم قوهي ُ دتو الم د و
دب المالددي ُنو ّل إل دت َّإّل
دواقر سدددُه ،وقشددد دُ ،و وأ ددهدُ َّأن دت هددو اهل د ُت الحد ي
الحليمو وأ هدُ َّ
أن محمدً ا خُ َق ُم الناليين ﷺ وسلى آلت وصحالت وال َُّبعين.
العظيم
اا
ُ
ُ
وبعدو َّ
دمج ل علي ين َّ
للشيخ صُلح بن سالد اا ال ُعصيمي حفظت ااو مع مدً ا سلى
هإن هذا ال َّفر غ هو ٌ
قعلي ُت (برنُمج جمل العلمو بُلكو ت)و ومُ أضف ت من برنُمج جمل العلم :بُلمشجد النالوي كُن بين
((.))..
والشيخ حفظت اا لم راجع هذا ال فر غ هإن وجدقم مُ ح ُج للمراجعة هراسلوين سلى الرب د:
attafreegh@gmail.com
و هلل أسأل إلخالص يف ول و مل.
محم
أخوكم س م با َّ

جز ئر

نبع/27 :جم دى آلخرة1432/هي
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الشالم سليكم ورحمة اا وبركُقت..
َّ

و
قددوة العلدم
محمد ٍد
مهمُت الد ُنة يف ُج َملو َّ
والشالم سلى سالدد ،ورسدولت َّ
والصال ُة َّ
الحمدُ ا الذي جعل َّ

والعملو وسلى آلت وصحالت و َمن د نَت َح َمل.
أ َّمُ بعد..
رح (الكتاب الرابع) من برنُمج (جمل العلم) يف سن ت األولى (سدنة 1432هد د) بدول دت األولدى دولدة
ههذا ُ
الحف و
للعالمة محمد بن أحمد بدن سالدد ال دُدر و
ظدي $
ال ُكو تو وهو ك ُب «ذوق الطّلب يف علم اإلعراب» َّ
َّ
الم و َّهى سنة 1237هد.
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ف  $وغفر لت:
قُل المصن ُ

للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
ل

بشم اا الرحيم الرحيم
و
و
اا َو َس َّل َم َس َلى َسي ودنَُ ُم َح َّم ٍد َوآلو وت َو َصحالو وت َأج َم وعي َن.
َ
الحمدُ ا َرب ال َعُلمي َنو َو َص َّلى ُ
ف معُنوي ال َك َالموو و فهم بو وت كو َدُب ااو
و
و
و و
و و
و
ُ
الدم َدَ َاو َلة َقد ًمُ َو َحد ًثُو َوبوت ُقع َر ُ َ َ
َُ َ ُ
َو َبعدُ ؛ َهإو َّن النَّح َو م َن ال ُع ُلو وم النَُّه َعة ُ
ُلمل وح لول َّدعدُموو و ح َكدى َأ َّن َأو َل مدن َق َك َّلدم هو و
وسنَّ ُة رسولو وت َس َلي وت الص َال ُة والش َالمو و ُهو لولع ُلدو وم َكد و
يدت بوُل َّدد وو ون
َ
َ َّ ُ َ َ ُ
َّ
َُ
َ
َّ َ
َ ُ َ ُ
و
َسلوي ب ُن َأبوي َطُلو ٍ
الجن وَّة -و ُث َّم َأ ُبو األَس َو ود الدي وولو يي.
اا َوج َه ُت هي َ
ب  -ك ََّر َم ُ
ي
الشد ورو و و
َو ُه َو هوي اللغَة بو َمعنَى َّ
المثلوو َوال َ ص ودو َو َغي ور َذلو َك.
َ
ف بو وت َأح َو ُال ال َكلو َم وة بونَُ ًء َوإوس َرا ًبُ.
َوهوي اِل ْصط َّلحَ :مُ ُع َر ُ
َايتهَ :مع ور َه ُة كو و
َُب ااو َو ُسن وَّة َر ُسولو وت ﷺ.
َوغ َ
ُلدب و
و
و َه وذ و ،نُال َذ ٌة مخ َصر ٌة وجدًّ ا هوي مع ور َه وة كَلوم ٍ
و
ُت مون ُت مش وَهر ٍةو َ ُال ُح بو و
العلد ومو
وصدُ َط َ
ُهن َشدُن َجه ُل َهدُو ُخ ُص ً
َ
ُ َ
َ
َ
ُ َ َ
ب والمملوي َلدهُ؛ لويخرج مون و و و
و و
يمن َق َُل َس َلى الن وَّالدي ﷺ َمدُ َلددم َ ُ دل؛ َه َ دد َأه َدى َبعد ُ
َوالنَُّظ َر هي ال ُك ُ و َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
الوسيد ه َ
و
و
و و
و
و
و
المن ُص و
المر ُهو وع َو َسك وش وتو َونَح وو َذلو َكو َو َهد َذا
وب إو َلى َ
ال ُع َل َمُء َأ َّن َذل َك َد ُخ ُل َح َّى هي أل َفُظ ال َحد ثو َو َقح ور ف َ
َأ َو ُ
ان واّلب ودَ واء.
ف  $قعُلى َّ
عدرف بدت
ُ
داو َل وة قد ًمُ وحد ًثُو ووج ُت منفع وت َّأندت ُق
ذكر المصن ُ
حو من العلوم النَُّهعة الم َ
أن النَّ َ
ألن الكالم مر َّكب من ٍ
لفظ ُالنى ومعنًى ُ درىَّ .
معُين الكالم؛ َّ
هإن الكال َم ّل ي
نفك سن ذلدكو وألجدل هدذا قدُل
ٌ
َ
اب ُن هُرس يف بيُن ح ي ت( :ال َك َال ُم َلف ٌظ ُمف وه ٌم).
ه ولتَ ( :لف ٌظ) إ ُرة إلى المالنىو وقولتُ ( :مف وه ٌم) إ ُرة إلى المعنى.
الرسدول
وإذا ُسرهت معُين الكالم ُههم مُ ُ صد منتو ومن جملة ذلك اّلس عُنة بت سلى ههم الك ُب وسدنَّة َّ
ﷺ( ،و ُهو لولع ُلو وم ك و
َُلمل وح لول َّد َعُ وم)و والعلو ُم إذا ُه د منت مول ُحهُ ُه دت منفع هُو كُل َّدعُم إذا ُه د منت الملح ُه و دد
َ َ ُ
الشو ُء هيت.
سمُ ُ ح ُج إليت ازداد ي
طعمت ((وسُء))و كمُ أ َّنت إذا زاد َّ
وهذ ،الكلمة مأثور ٌة سن ال َّشعالي  $قعُلىو رواهُ سندت الخديدب يف «الجدُمع» هدذكر َّ
أن النحووك لووالمل
للطعام إن زاد ساء وإن نقص ساء.
و
الره َُّ -
رجال سألت ((سدن ره دُ رآهدُ)) َّأندت
أن ً
ممن ُ هر ب عالير ي
محمد بن سر ن -أحد ال َُّبعين َّ
ويف أخالُر َّ
ملحُ .قُل( :أندت رجدل قدلدب العلدمو وأندت انن مشد غ ٌل بدُلنَّحو)و ه دُل
رأى أنّت صنع طعُ ًمُو ووضع هيت ً
((الرجل)) :األمر كذلك .اهد
َّ
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هُلنَّحو للعلوم كُلملح لل َّدعُم.

يت بوُل َّد وو ون َس ولدي بدن َأ وبدي َط و
ثم ذكر  $قعُلى نشأة النَّحو ه ُل( :و ح َكى َأ َّن َأو َل من َق َك َّلم هو و
ُلد ٍ
ب) ﭬ
ي ُ
َُ
َ
َّ َ
و
قميد ًزا سلدى مدن
الجن وَّة)
هجدر ي
ممُ نالغدي أن ُ َ
اا َوج َه ُت هي َ
عُرا سليت دون غير،و َّ
ً
((وقخصيصت ب ولهم( :ك ََّر َم ُ
ٌ
سُوغ لجميدع أصدحُب النالدي ﷺ؛ بدل للمشدلمين
كُلراهضة هُلدي سُء بذلك
جعل ذلك جُدة لت من أهل الالدع َّ
ٍ
عُرا؛ لدالال ضدُهي هعدل
ممُ ّل نالغي أن ُ جعل
ً
قُطالةو وقخصيص واحد من أصحُب النَّالي ﷺ بت دون غيرَّ ،
سليدُ يف قددو ن النحدو ()) َأ ُبدو
الرواه يف جعلهم ذلك
لعلي ﭬ)) ( ُثد َّم (( ) قالدع ًّ
عُرا ًّ
ً
َّ
خُصُ يف الدَّ سُء ٍّ
األَس َو ود الدي وولو يي)  $قعُلى وهو سمرو بن ظُلم.
لعربيدة»و
الشيوطي  $قعُلى يف ك ُب «األخالدُر المرو َّدة يف سدالب وضدع ا َّ
و ُ روى يف ذلك آثُر اس وهُهُ ي
الز َّجُج» و«قدُر خ دمشدب» ّلبدن سشدُكر وغ ويرهمدُ أن واضد ع
ومجموع انثُر ال ي أوردهُ من ول ًة من «أمُلي َّ
األول هو أبو األسود سمرو بن ظُلم الدي َهليو و ُل يف نشال ت أ ًضُ :الددي وولي كمدُ جدرى سليدت المصدنف
النَّحو َّ
 $قعُلىو ولع َّلت أخذ ذلك هيمُ ُروي سن بع انثُر من أ َّنت اس فُد ،من سلي بدن أبدي طُلدب وإن كُندت ّل
قخلو من َض ٍ
عف ((واأل الت َّ
أن واضعت هو أبو األسود الدي وولي)).
الشدد ورو و و
ثم ب َّين  $قعُلى معنى النَّحو يف ال يلغة واّلصدالح؛ هذكر أ َّن النَّحو ( وهدي الل َغوة بو َمع َندى َّ
المثدلوو
َ
َوال َ ص ودو َو َغي ور َذلو َك).
و َقكثير المعُين للمفردة ال يلغو ة سند الم أخر ن هو من جهة سدم مالحظ هم ألصولهُو ومالحظة األصدول
قجمع العلم بُل يلغةو و َس ُظم ك ُب «م ُ يس ال يلغة» ّلبن هُرس لرسُ ت أصول الكلمة ((الذي قرجع إليدت الكلمدة
فر ُق منت معُنيهُ الم عددة))و َّ
هإن اهنشُن إذا سرف أصل معنى الكلمة ر َّد إليت م فرقُهتُ.
وق َّ
أن النَّحو ٌ
أن ابن هُرس ذكر َّ
ومن جملة ذلك َّ
موضوع للدَّ ّللة سلى ال صدو همدُ ذكدر ،المصدنف مدن
أصل
ٌ
الشد ورو و و
قولت ( َّ
المث ولَ ..و َغي ور َذلو َك)و هي من األهراد ال ي َقرجع إلى معندى (ال صدد) وقنددرج هيدت ((هُألصدل
َ
ف وغيدر ،هدي
الكلي الموضوع للنَّحو يف لشُن العرب هو ال صدو ومُ وراء ذلك من المعُين ال ي ذكرهُ المصن ُ
راجعة إلى هذا األصل الكلي)).
ومن دّلول ذلك َّ
الشجُسي يف منظومة لت ثالثين معنًىو
الرب) ح ى أوصلهُ ي
أن الم أخر ن بُلغوا يف معُين ( َّ
ثم و َّلد منهدُ الم دأخ ُرون مدُ رجدع إليهدُو والجمدع أولدى بدرد
للرب ثالثة معُينو َّ
والمعروف يف كالم العرب َّ
ٍ
واحد.
مفردات الكلمة إلى أص ٍل
هُلنَّحو يف لشُن العرب هو ال صد.
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للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
ل

ف بو وت َأح َو ُال ال َكلو َم وة بونَُ ًء َوإوس َرا ًبُ) و( َمُ) سنددهم
اصدالحُ أي :يف اصدالح سلمُء العرب َّية ههو ( َمُ ُع َر ُ
وأ َّمُ
ً
جنس ر دون بت ال واسدو َّ
هإن ال واسد هي ا َّل ي هتيئ النَّفس لمعرهة ( َأح َوا ول ال َكلو َم وة بونَُ ًء َوإوس َرا ًبُ) ((وق دم قالدل
ٌ
أن العلوم مالن َّية سلى ال واسدو هيحصل قمييز كل سلم باليُن ال واسد ال دي ُ ديدَ سليهدُ مضدُه ًة إليدت))و والمدرا ُد
بد((ب ولتَ ( )):أح َوال ال َكلو َم وة) مُ ع َّلب بأواخرهُو َّ
هإن اهسراب مح يلت األواخر كمُ سيأيت يف كالم المصنف.
ف (غُ ت) ((وهي المراد المال غى الوصول إليت .وغُ ة النحو صحة النددب بدُلكالم العربديو
ثم ب َّين المصن ُ
ومُ ذكر ،المصنف هو ثمرة من ثمرات قلك الغُ ة)) عندي ال َّثمدر َة النَُّ د الة مندتو وإن كدُن بعد ُ أهدل العلدم
فر ُقون بين الغُ وة وال َّثمرة؛ لدكودن المشهور أ َّن الغُ َة بمعنى ال َّثمرة ((قوسد ًعُ)) سلدى وجدت ال َّ ر دبو هالد َّين َّ
أن
غُ ت -أي مُ َن ُج منتَ ( -مع ور َه ُة كو و
َُب ااو َو ُسن وَّة َر ُسولو وت ﷺ) وهذ ،المعرهة نوسُن:
أحدهما :معرهة مالُين؛ بكيف َّية النيدب هبمُ.
والثاين :معرهة معُين؛ بفهم ((م ُصدهمُ)).
حو هإ َّنت ّل َ عرف كيفية النيد وب بمدُ ورد يف ك دُب اا وسدنَّة النَّالدي ﷺو وقدد
األول إذا لم ُ ن المر ُء النَّ َ
هفي َّ
و
ُذكر َّ
اا
أن بوش َر الد َم ور شي سرض ألبي سمرو بن العال َء أحد أومة ال يلغة ه ُل لت :مُ ق دول يف قدول اا َ ( وك ََّلد َم َ
ٍ
و
ب هيهُ اّلسم األحشنو ه ُل لت أبو سمرو بن العدالء :همدُ ق دول يف قدول اا :۵
نص َ
يمُ)؟ ب راءة َ
وسى َقكل ً
ُم َ
ف يف ان ة األولى بجعل الم كلم هو موسى ولديس ااو
﴿ﯔ ﯕ﴾[األسراف]143:؟ عني أنَّت إذا أمكن ال َّحر ُ
هإ َّنت ّل مكن ذلك يف العرب َّية يف ان ة ال َّثُنية؛ بل ُ
هُسل الكالم الذي صدر منت يف ان ة ال َّثُنية هو ر يبنُ .
وأ َّمُ معره ُة المعُين؛ َّ
وصل إلدى ههدم الخددُب َّ
والشد َّنة َّإّل بمعرهدة
هإن اهنشُن ّل َّ
الشددرسي يف الك دُب ي
و
محمد ابن حزم ( :$كيف ؤ َمن سلى َّ
الشدر عة مدن لدم
سلم النَّحوو ويف ذلك ول أبو َّ
العرب َّيةو وأس َظ ُم َزاد َهُ ُ
َ
ؤ َمن سلى اللشُن) اهد .أي َّ
نحوا وصر ًهُ ولغد ًة وبالغد ًةو
أن
سلم بُلعربية ((ومعره ٌة هبُ)) ً
اهنشُن إن لم كن لت ٌ
صحة اّلس نالُط منهُو وقد بُلغ َّ
الشُطالي  $يف ك ُب «المواه ُت» هجعل ((بلدو))) مرقالدة
هإ َّنت ّل ؤمن سليت َّ
الشدر عة َّإّل من بل َغ يف سلم العربية ماللغ الخليل و
المج هد ّل صل إليهُ يف َّ
وسيالو ت وهذ ،ال َّدال ة؛ ولدكود َّن األمدر
َّ
ُ
نحوا وصدر ًهُ
((سند المح ين)) دون ذلك؛ لدكود َّن هذ ،الدي ون َّية ّل قعني أن كون
اهنشُن ُغف ًال من سلم العرب َّية ً
هإن اّلج هُد واّلس نالُط ح ُج إلى آ ٍ
وبالغ ًةو ثم ُ ر د أو ُ راد لت أن كون إمُ ًمُ مج هدً او َّ
لة سظيم ٍة من العرب َّية.
طُلب العلم سلى سلم العرب َّية بعلومت اّلثني سشر هإ َّنهُ من أسظم العلم ال دي ُقعدين سلدى
هينالغي أن حرص
ُ
صدُرا يف ك دُب «المواه دُت» ق ر در َّ
ههم الك ُب وال يش َّنة ((ومن ال واسد ال ي بشددهُ َّ
أن
الشدُطالي قشدييدً ا وان
ً
َّ
سلمُ ب ددر
الشدر عة سرب َّي ٌةو هال قدرك م ُصدهُ وّل قعرف أحكُمهُ وّل قش نالط دّلّلهتُ َّإّل لمن أحُط بُلعرب َّية ً
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ل

مُ قدسو إليت الحُجة)).
ث َّم ذكر المصنف َّ
أن المذكور يف مثُين هذ ،الورقُت (نُال َذ ٌة ُمخ ََص َر ٌة وجدًّ ا) عني قدعة مخ صد در ٌة جددًّ ا ( وهدي
ٍ
و و ٍ و
ُهنش و
و
ُن َجه ُل َهُ) َّ
الصورة مدن
ألن ال َّلح َن يف اللشُن بمنزلة سوء ((الحُل يف)) ي
َمع ور َهة كَل َمُت من ُت ُمش وَه َرةو َ ُال ُح بو َ
اهنشُنو هإ َّن اهنشُن إذا كُن َّ
رث الهيالة غ َير مالُ ٍل بحُلت لم ُق الول النيفوس سليتو وكذلك كدالم المد كلم إذا كدُن
ُلدب و
و
وخل ًوا من النَّحو وخر ًطُ ل َّلحن َّ
الندُظو َر وهدي
العلد ومو َو َّ
وصُ َط َ
هإن ال لوب َق َم يجت وّل ُق الل سليتو ثم قُلُ ( :خ ُص ً
ال ُك و
هإندت نالغدي أن
ب سُر ًدا لهدُ سلدى ديوختو َّ
دهُ) همن كون مش غ ًال بدلب العلم مدُل ًعُ الك َ
المملو َي َل َ
ُب َو ُ
يد هويمن َق َُل َس َلى النَّالوي ﷺ مُ َلدم ُ ل؛ َه َ د َأه َدى بعد ُ الع َلمد و
ح َّ ب بعلم النَّحو (لويخرج مون الو وس و
ُء َأ َّن َذ ولد َك
َ ُ َ َ َ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
و
و و
و
و
المن ُص و
المر ُهو وع َو َسك وش وتو َونَح وو َذلو َك) َّ
هدإن مدن أهدل العلدم
َد ُخ ُل َح َّى هي أل َفُظ َ
وب إو َلى َ
الحد ثو َو َقح ور ف َ
َّ َ
الالخُري من حد ث َس َلمة بن األكوع« :مدن
الي ﷺ الذي روا،
ي
((كمُ ذكر المصنف وغير ))،من رأى أن قول النَّ َّ
ندرج هيت من قرأ حد ث النَّالي ﷺ ملحو ًنُ؛ عني سلدى غيدر وجهد وت
سلي مُ لم أقل هلي َّالوأ م عد ،من النَُّر»
ُ
ل َّ
َّ
كُذبدُ يف دسدوا،
الي ﷺ أهصح الخلب همن جُء بشيء من حد ثت سلى خالف الفصدُحة كدُن ً
العربي؛ ((ألن النَّ َّ
ّ
العراقي يف «ألفي ت»و إذ قُل:
نشالة ذلك الحد ث إلى النالي ﷺ))و وإلى ذلك أ ُر
ي
َول َيح َذ ور ال َّل َّح َ
َس َلد دى َح ود وثد د وت وبد د َأن ُ َحر َهد دُ
ُن َوالد د ُم َصح َفُ
َه َح دب النَّح د ُو َس َل دى َم دن َط َل َال دُ
َه َيد ُخ َل هوي َقولو وتَ « :من َكد َذ َبُ»
و
وذك ُر هذا المعنى يف «ألفية» العراقي من محُسنهُو َّ
خُصدة مدن
المن شالين إلى سلدم الحدد ث َّ
كثيرا من ُ
هإن ً
خالف مُ كُنت سليت طر دة األواودل مدنهمو
ُ
الم أخر ن صُروا ّل الُلون بعلوم العربية وّلس َّيمُ بنحوهُو وهذا
والصرف وسُور سلوم العربيةو هينالغي أن د َي المرء هبم ليحصل كمُل
أومة النَّحو والالالغة َّ
ه د كُن هيهم من َّ
العلم.
أن ( َه َذا َأ َو ُ
ف إلى َّ
ان واّلب ودَ واء) يف م صود.،
ثم أ ُر المصن ُ

و و
دمعنًى.
الكَل َمةَ :قو ٌل ُمف َر ٌد ُوض َع ل َ
و و
المعنَى.
َوالكَلمَ :قو ٌل ُم َرك ٌ
َّب َلم َ َّم بوت َ
الم وفيدُ .
الم َرك ُ
َّب ُ
َوالك ََّلمُ :ه َو ال َّلف ُظ ُ
دهُ.
َو َأ ْق َسام الك ََّلم :اس ٌمو َوهوع ٌلو َو َحر ٌ
فو َو َّل َرابو َع َل َ
َفاِلسم :ك يُل َذ ٍ
ات.
ْ
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َوالف ْعلَ :ح َر َك َُهُ.

ل

والحرف :مُ َليس بو َذ ٍ
ات َو َّل َح َرك ٍَة.
َ َ
َ َ ْ
ف  $قعُلى باليُن ح ي ة الكلمة؛ َّ
خُص ًة مع سُور سلوم العرب َّية مالندي سليهدُ؛
اب د َأ المصن ُ
سلم النَّحو َّ
ألن َ
ف$
وألجل هذا قواطأ المصنفون يف النَّحو سلى اّلب داء بالُب الكالم ((مراسُ ًة لهذا األصل))و وقدَّ م المصن ُ
قعُلى مفرد ،سلى جمعت؛ َّ
قصور المفدرد عد ين سلدى قصدور الجمدعو ه دُل( :الكَل َموةَ :قدو ٌل ُمفد َر ٌد ُو وضد َع
ألن ي
و
ول ُوضع لمعنىو وال ُ
قول مفردو وذلك ال ُ
دمعنًى ).ههي ٌ
ول سندهم هو ال َّلفظ المش عمل؛ أل َّن ال َّلفظ نوسُن:
ل َ
أحدهما :لفظ مش عمل؛ وهو مُ لت معنى.
واآلخرٌ :
لفظ ُمهمل؛ وهو مُ ليس لت معنى.
هُألول ك ولهمَ ( :ز دٌ ) َس َلمُ سلى ٍ
ذات ُم َّ
شخصة.
َّ
ً
وال َّثُين ( َد ٌز) م لو ًبُ لهُو إذ ّل معنى لذلك ال لب.
ف يف حد د
ثم هذا ال َّلفظ المش عمل :مفر ٌد؛ أي واحدٌ و واههراد هنُ ُبدل ال َّركيدب كمدُ سديذكر ،المصدن ُ
ال َكلوم.
دليال سلى معنىو َّ
ف َّ
هإن األلفدُظ إذا ُجعلدت
أن ذلك ال ول المفرد ُوضع لمعنًى؛ أي ُجعل ً
ثم ب َّين المصن ُ
ٍ
معُن ((مع َّينة)) ُسمي هذا وض ًعُ؛ َّ
هإن العرب وضدعت اسدم (األسدد) للدَّ ّللدة سلدى الحيدوان المفد س
سلى
َ
شمى وض ًعُو وهذا الوضع ُ ش غنى سنت ب ولت ( :$الكَل َموةَ :قدو ٌل) َّ
هدإن الكلمد َة ّل
المعروفو وذلك الجعل َّ
قكون ً
عمال ضدي ذلد ك أن قكدون مجعولد ًة
قوّل ح ى قكون سلى الوضع العربيو هإ َّنهُ إذا صُرت لف ًظُ مشد ً
لمعنًى يف كالم العرب.
و و
المعنَى ).ه َيف ُض ُل ال َكلو ُم سلى الكلمة من جهة ال َّركيدبو هُلكلمدة
ثم قُلَ ( :والكَلمَ :قو ٌل ُم َرك ٌ
َّب َلم َ َّم بوت َ
قول مفر ٌدو وأ َّمُ الكلو ُم هإ َّنت ٌ
ٌ
قول مر َّكب؛ أيَّ :كب من أكثر نوع من أنواع الكلم وة ال ي س أيتو َّإّل أ َّنت ّل د يم بدت
الم وفيدُ ) عني ّ
قحصل بت هُوددةو وهدذ،
أن الكال َم ُ
الم َرك ُ
َّب ُ
المعنىو بخالف الكالم هإ َّنت قُلَ ( :والك ََّلم ُه َو ال َّلف ُظ ُ
ت
سكوت الم كلم سليت)و هإذا قد ّم معندُ،
وح ُشن
وحشدن سدكو ُ
ُ
قم بت المعنى َ
ُ
الفُودة شيرون إليهُ ب ولهم( :مُ َّ
الم كلم سليت ُسمي مفيدً او ومُ ق دَّ م وذكر ،من ق د م ال ول سلى ال َّلفظ؛ أل َّن ال َ
ص بدُل َّلفظ المشد عمل
دول خد ي
ح ٌيب أن وضع هذا الموضع هي ُل :الكّلم هك القكل .و ُش غنى سن قيد ال َّركيدب ب يدد الفُوددة؛ َّ
ألن ال َّركيدب
وجت ٍ
كلمة إلى أخرىو وقد كون ذلك سلى ٍ
ٍ
مفيد أو سلى وجت غير مفيدو هُل َّركيدب سنددهم
ضم
سند النيحُة هو ي
نوسُن:
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هإذا قيل( :الكّلم قكل مفيد( ))1أغنى يف الدَّ ّللة سلى ب ية مدُ دذكر ،النيحدُة مدن بشدط سالدُرهتم إذ قدُلوا:
بأن الكالم هوٌ :
هإن جميع هذ ،المعُين قش ك ين يف ال ول َّ
(الكالم ال َّلفظ المركب المفيد بُلوضع) َّ
قول مفيد.
دهُ) وهدذ ،المدذكورات ليشدت هدي
ثم ذكر أ َّن ( َأ ْق َسام الك ََّلم) ثالثة (اس ٌمو َوهوع ٌلو َو َحدر ٌ
فو َو َّل َر وابد َع َلد َ
أقشُم الكالمو وإ َّنمُ هي أجزاء الكلمة وأقشُ ُمهُ.
حرهدُو هي ددَّ ُر الشد ُ
هعال أو ً
يُق المشدهور سندد النيحدُة يف قدولهم( :أقشدُم
اسمُ أو ً
هُلكلمة إ َّمُ أن قكونً :
ب منهُ.
الكالم) أي :أجزاه ُ ،ال ي َّك ُ
َّ
هإن للكالم أقشُ ًمُ (( ي ٌء آخر)) هي المفرد والجملة و الت الجملةو وهؤّلء أقشُم الكلمةو هُلكلمدة َّإمدُ
هعال أو حر ًهُ.
اسمُ أو ً
أن قكونً :

ٍ
ف إلى ق ر ب معُنيهُ ه ُلَ ( :فاِلسم :ك يُل َذ ٍ
ات ).عني َّ
ديءو َّ
ات هدي َّ
الشدديءو
كدل
وأ ُر المصن ُ
هُلدذ ُ
ْ

المشمى َّ
ودل سليهُو ووقع ال َّ ُ َّ
سلي بدن
( َوالف ْعلَ :ح َر َك َُهُ ).عني مُ أنالأ سن حركة
َّ
عالير بأن الفعل حرك ٌة يف كالم ٍّ
الزجُج يف «أمُليت» ٍ
ضعف شير.
ٌ
بشند هيت
أبي طُلب سند َّ َّ
ٍ
ثم قُل( :والحرف :مُ َليس بو َذ ٍ
يء وّل كون ًّ
ات َو َّل َح َرك ٍَة ).أي :مُ ّل كون ًّ
داّل سلدى حركدة
داّل سلى
َ َ
َ َ ْ
ق ع َّلب ب لك َّ
الذات.
اصدالحُ)) بأن ُ ُل:
((ممُ اس َّر سند النيحُة
وأب َي ُن من هذا الحد
ً
َّ
يقترن بزمن.
اِلسم :هك ما دل على معنى يف نفسه ولم
ْ
ْ
واقترن بزمن.
الف ْعل :هك ما دل على معنى يف نفسه
َ
الو َح ْرف :ما لم يكن اسما وِل ف ْعّل.
هعدال َّ
حدرف لعددم
ٌ
هدإن قلدك الكلمد َة هدي
اسدمُ أو ً
العالمُت ا َّل ي قنالئ سلى كوهندُ
هإذا ُه د من الكلمة
ُ
ً
صالح َّية العالمُت ال ي ُجعلت لالسم والفع ول ل ُتو والعدم َّية من الدَّ ّلّلت ال دعية يف العلوم انل َّيةو هدإ َّنهم كمدُ
ش د يلون بُلوجود ش د يلون بُل َعدَ مو ومن صور ،سندهم يف الحرف قولهمَّ ( :
إن الحرف مُ ّل الل دّللدة اّلسدم
وّل دّللة الفعل) .وهذا أمر سدميو ولذلك قُل صُحب «الملحة» هيهُ:
ــــــــــــــــــــــــــــ
انجرامية لزا ًمُ.
( )1نظر رح
َّ
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ف َمُ َلي َشت َل ُت َس َال َمدت
الحر ُ
َو َ

ل

َه و س َس َلى َقولوي َق ُكدن َس َّال َمدت

ف مُ ه د ر ًطُ من روط ال الول) .هجعلوا الدَّ لي َل سليت سالم ًة سدمي ًة.
لضعي ُ
ومثلت قول المحدثين( :ا َّ

و
ول األَلو و
الال وم هوي َأ َّولو وتو َوبودُ ُخ و
َوي ْعرف اِلسم بودُ ُخ و
الجر َس َلي وتو َوبوُل َّن وو ون.
ف َو َّ
ول ُح ُروف َ
ْ
َ
َو ُه َو َن َ وش ُم إو َلى َأق َشُمٍ:
 م ْض َمر؛ كَد َْت) َو(ه َك) َو(ه َي) َو َأ َخ َواقو َهُ.
(أنَا) َو( َأن َ
(خالد)و
 َوإو َلى َع َلم؛ كَد (ز َْيد) َو َ وإو َلى م َض ٍُفو َو َغي ور َذلو َك.
َ
ُ
َو َن َ وش ُم َأ ًضُ إو َلى قوش َمي ون:
َ -م ْعر َفةو َو ُه َو َمُ َم َّر.

و و
ول األَلو و
 َونَك َرةَ ،و ُه َو َمُ َ ص ُل ُح َس َلي وت ُد ُخ ُ(رجل) َو( َف َرس).
ف َو َّ
الالموو َو َلي َشت هيتو كَدَ :
هدإن َّ
ف  $قعُلى يف هذ ،الجملة مُ ُ عرف بت اّلسم؛ عني من العالمدُتو َّ
كدل ندو ٍع مدن أندواع
ب َّين المصن ُ
الكلمة؛ كُّلسم والفعل والحرف لت سالم ٌة ُ عرف هبُ :إ َّمُ وجود ٌة وإ َّمُ سدمية.
ت اّلسم ال ي عرف هبُ( :د ُخول األَلو و
ومن سالمُ و
الال وم هوي َأ َّولو وت)و وإذا كُنت الكلم ُة مر َّكالد ًة مدن حدرهين
ف َو َّ
ُ
ُ
صح هتجيهُ وإ ّنمُ ُلَ ( :أل) هيكون الدَّ يال سلى اّلسم هدو دخدول ( َأل) يف َّأولدتو وّل دُل :دخدول
هأكثر لم َّ
األلف والالم يف َّأولت بنُ ًء سلى ال ُسدة المذكورة .و( َأل) هذ ،هي ( َأل) المفيدة لل َّعر ف.
الش ديوطي وغيددر ،أ َّّل ددُلَ ( :أل) ((ال ددي لل عر ددف)) وإنَّمددُ ددُل :دخددول أداة ال َّعر ددفو
واس حشددن ي
((ألمر ن:
أحدهما )):ليندرج يف ذلك (أم) و
الالم :الميمو ومنت حد ث « َل ْي َس مو ْن
الحم َي ور َّة؛ هإ َّن وحم َير جعلوا سوض َّ
الصدحيحين» بُل يلغدة
َأ ْمب ْر َأ ْمص َيام في َأ ْم َسو َفر» الدذي روا ،أبدو داود هبد ذا ال َّلفدظو وإسدنُد ،ضدعيفو وهدو يف « َّ
أن لغة وحم َير لغ ٌة صحيح ٌة مشهور ٌة ((مش فيضة واهدهُ يف أ و
المشهورة َّإّل َّ
عُرهم)).
((اآلخر )):وكذلك ليخرج ال ُول بت من الخالف يف المعرف بد(أل) ال َّعر فية هل هو األلدف أو الدالم أو
األلف والالم م ًعُ.
الشديوطي يف «همدع الهوامدع» و«جمدع الجوامدع» هدو أن دُل :دخدول أداة
هُلمش حشن كمُ نحُ إليدت ي
ال َّعر ف سلى اّلسم.
و
ثم ذكر سالم ًة ثُني ًة ه ُلَ ( :وبودُ ُخ و
الجر َس َلي وت) وسيأيت يف موض ٍع آخر ذكر هذ ،الحروفو والجوور
ول ُح ُروف َ
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((اصطّلحا)) هك الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها.
ثم ذكر سالم ًة ثُلث ًة ((لالسم)) وهي سالمة (ال َّن وو ن) والتنكين عندهم نكن سالنة زائدة تلحق آخر اِلسووم
لفظا ،وتفارقه خطا وو ْقفا ،يدَ ل عليها بتضعيف الحر َلة.
مُ معنى قضعيف الحركة؟
ضم ين أو كشدرقين أو ه ح ين؛ َّ
ضمةو هدإذا ُضدعفت
الرهع األصل َّية ّ
ألن حركة َّ
عني ((قكر رهُ ه جعل)) َّ
هُلض َّمة ال َّثُنية ُج وع َلت لل َّنو نو وكذلك الف حة ال َّثُنيةو والكشرة ال َّثُنية.
د َّلد((دت الحركة الثُنية)) سلى ال َّنو ن؛ َّ
ف َّ
أن اّلسم ن ش ُم إلى أقشُمو وح ي ة مُ ذكدر ،مدن ال شدمة ر يد بعضدهُ إلدى بعد
ثم ب َّين المصن ُ

و َّ
هدإن

األسمُء قن شم إلى نوسين كالير ن:
األول :المعرهة.
والثاين :النَّكرة.
و و
ول األَلو و
هأ َّمُ النَّكرة ه ُل هيهَُ ( :و ُه َو َمُ َ ص ُل ُح َس َلي وت ُد ُخ ُ
(رجول) َو( َفو َرس)).
ف َو َّ
الالموو َو َلي َشت هيدتو َكددَ :
هإندت ُ صدد بدت ال َّ ر دب ّل قح يدب ح ي دة
آجرام يف «م دم دت» َّ
وهذا حد سلى وجت ال َّ ر ب كمُ أ ُر إليت ابن َّ
اصدالحُ فهي لل اسم شائع يف جنسه الذي دل عليه.
النَّكرةو أ َّمُ النكرة سند النيحُة
ً
هد( ٌ
جرا.
رجل) ُوع يف جنس الرجُل و(هرس) ُوع يف جنس الخيل..
وهلم ًّ
َّ
ف  $قعُلى ُ
قالل َّ
هإن المعره َة خمشة أنواع:
وأ َّمُ المعرهة هين ظم قح هُ مُ ذكر ،المصن ُ
المض َمر (كَد َ
ْت) َو(ه َك) َو(ه َي)) إلى آخر.،
أولها :اّلسم ْ
(أنَا) َو( َأن َ
(خالد))و وهك ما وضع لمعين بّل قيد.
والثاين :اّلسم ال َعلم (كَد (ز َْيد) َو َ
المبهمو وهك ما افتقر إلى غيره يف تعيينهو كُألسمُء الموصولة ( َّالدذي) و(ا َّل دي)و وأسدمُء
وثالثها :اّلسم
َ
اه ُرة (هذا) و(هذ.)،
الر ُ
جل) و(الفرس).
ورابعها :اّلسم المعرف بأداة التعريفو مثلَّ ( :
وخامسها :المضاف إلى واحد من ٰهذه األربعة المتقدمة.
اصدالحُ هي اسم مضمر أو ع َلم أو مبهم أو معرف بأداته ،أو مضاف إلى واحد من
هحينالذ قكون المعرفة
ً
سالب.
صُرا (أو مضُف) عني إلى مُ َ
تلك األقسام المتقدمة .و ُل اخ ً

و
ول العوامو ول َس َليت.و
و
َواإل ْع َراب ُه َو َقغيو ُير َأ َواخ ور ال َكلو وم؛ ألَج ول ُد ُخ و َ َ
ف بوُخ و َالهو َهُ.
َو ُه َو َ خ َلو ُ
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َو َأن َْكاعهَ :ر ْفعو َون َْصبو َو َخ ْفضو َو َجزْم.
و َّل د ُخ ُل الجزم َس َلى األَسم و
ُء.
َ َ
َ
َ ُ
الخف ُ هوي األَه َع و
َو َّل َد ُخ ُل َ
ُل َأ َبدً ا.

للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
ل

ف  $قعُلى َ
بيُن معنى اإلعراب سند النيحُةو وأنه تغيير أواخر الكلومو والمدرا ُد بدُل َّغيير هدو
ذكر المصن ُ
اّلن ُل بين سالمُ و
ٍ
ٍ
جرا.
نصب إلى خف
نصبو ومن
ت اهسراب وأنواست؛ مون ره ٍع إلى
وهلم ًّ
َّ
و
كمُو هأواخر الكلم إ َّمُ قجيء سلدى الح ي دة و َّإمدُ قجديء
وهذا ال َّغ يي ُر مح يلت
أواخر ال َكلم إ َّمُ ح ي ًة أو ُح ً
ُ
مشدلم) َّ
ظدُهر سلدى آخدر،و وإذا قلدت( :جدُء
اهسدراب
هدإن
الحكم بأ ّنهُ آخرو همث ًال إذا قلدت( :جدُ َء ال
َ
سلى ُ
ٌ
ُ
المشلمون) َّ
الحكم ُأسدي ُحكم األخير.
اهسراب
هإن
ظُهر سلى مُ قالل آخر ،وهو الواوو هيكون بُس الُر ُ
َ
ٌ

ف)) َّ
أن هذا ال َّغيير الم علب مر يد ،إلى ال َكلومو و(أل) هيت سهد ة إذ ّل راد أ َّنت ددخل سلدى
((المصن ُ
ثم ب َّين
ُ
َّ

جميع أنواع الكلومةو وإ َّنمُ ُ
دخل سلى اّلسم والفعل المضُرع الذي لم َّصل بدخخر ،دي ٌء مدن ُندون ال َّوكيدد
ونون اهنُثو وهذا هو الذي لح ت اهسرابو هُهسراب مخصوص بُّلسم وبُلفعل المضُرع الذي لم لح ت
ي ٌء من نون ال َّوكيد أو ُنون اهنُث.
لمُذا قلنُ :نون اهنُثو ولم ن ل :نون النشوة؟
أل َّنهُ أ ملو َّ
ص هب َّن؛ بل قددخل يف كدل
ص بُألنثى من الالشرو أ َّمُ (األنثى) هإنَّهُ ّل قخ ي
ألن (النشوة) قخ ي
جنس.
ف)) َّ
الالحب ألواخر الكلوم هو ألجل دخول العوامل سليت.
أن هذا ال َّغيير َّ
ثم ذكر ((المصن ُ
والعوامل جم ُع سُملو والعامل النحكي هك المقتضووي لرعووراب؛ عندي و
موج ُالدتو ههندُك سوامدل قوجدب
الرهعو وهنُك سوام ُل ُقوجب النَّصبو وهنُك سوام ُل قوجب الخف
َّ

و وهنُك سوامل قوجب الجزم.

ف)) َّ
أن اهسراب أربعة أنواع:
ثم ذكر ((المصن ُ
ناب عنها.
أولها :الرفع ،وهك تغيير ،عّلمته الضمة أو ما َ
وثانيها :النصب ،وهك تغيير ،عّلمته الفتحة أو ما ناب عنها.
وثالثها :الخفض- ،ويسمى الجر ،-وهك تغيير ،وعّلمته ال َك ْس َرة أو ما ناب عنها.
والرابع :الجزم ،وهك تغيير ،عّلمته السككن أو ما ناب عنها.
ثم ذكر من ضوابط هذا الالُب:
َّ
مرهوسدُ أو منصدو ًبُ أو
هُّلسم إ َّمُ أن كون
اسمُ مجزو ًمُ أبدً او
ً
ُ
أن الج ْز َم ِل يدخل على األسماء؛ هال قجد ً

ذوْقٌُالطُّلللللللللالبٌفللللللللليٌعلْلللللللللمٌالعْلللللللللرابٌ

13

ل

مجرورا.
ً
َّ
وإمدُ منصدو ًبُ
هعال
وأن الجر ِل يدخل على األفعال؛ هال قجد أبدً ا ً
مجرورا؛ وإ َّنمُ كون الفعل إ َّمُ مرهو ًسُ َّ
ً
وإ َّمُ مجزو ًمُ.

فو و َقُر ًة بوه وذ و ،الحرك و
ٍ
ون و
َو َ ُك ُ
َُت.
اب َق َُر ًة بو َحر َ َ َ
اهس َر ُ
ََ
و
و
الخمش وةو َواألَه َع و
الش و
ُل َ
الخم َش وة.
الم َثنَّىو َواألَس َمُء َ َ
ُلمو َو ُ
الم َذك وَّر َّ
َفالحروف هي َجم وع ُ
الح َرلَات هوي َغي ور َهُ.
َو َ
و
و
ف  $قعُلى َّ
اهسراب نوسُن:
سالمُت
أن
ذكر المصن ُ
حركُت.
حروف .والنكع الثاين:
ٌ
النكع األول:
ٌ
فو و َقُر ًة بوه وذ و ،الحرك و
ٍ
ون و
((مشيرا إلى ذلك))َ ( :و َ ُك ُ
َُت.).
ه ُل
اب َق َُر ًة بو َحر َ َ َ
اهس َر ُ
ََ
ً
و
و
الخمشد وةو َواألَه َعد و
الشد و
ُل
الم َث َّندىو َواألَسد َمُء َ َ
ُلمو َو ُ
المد َذك وَّر َّ
ثم ب َّين مُ ح يظت الحروف ه دُل( :هدي َجمد وع ُ
َ
الحروف سالم ًة لإلسراب يف هذ ،األبواب.
ُ
الخم َش وة ).ه كون
ٍ
أبواب أخرى هي:
وقكون الحرك ُة سالم ًة لإلسراب يف أربعة
• اّلسم المفرد.
• وجمع ال َّ و
كشير.
الشُلم.
• والجمع المؤ َّنث َّ
هأربع ُبلن أرب ًعُ.
• والمضُرع الذي لم َّصل بخخر ،يء.
ٌ
ٍ
و
َّ
بأربعة.
بُلحركُت ق ع ّلب
هإن سالمُت اهسراب بُلحروف ق ع َّلب بأربعةو وسالمُت اهسراب
هُل َّلوايت ع َّلب هب َّن اهسراب بُلحروف ُه َّن:
الشُلم) وهك جمع المذلر الذي َسلم مفرده من التغيير عند جمعه.
الم َذكَّر َّ
( َجمع ُ
الم َثنَّى) ما دل على اثنين.
و( ُ
و(واألَسم و
و
أبوك) و(أخ َ
الخم َش وة) هي ( َ
ُء َ
حموك) يف ال َّلغة األهصح؛ أل َّنت ُشدُر بدت إلدى المدرأة ويف
وك) و(
َ
َ
و
ٍ
حموك)و و( َ
هوك) و(ذو سلم)؛
لغة ُأخرى النّصبو لكن األهصح (
وأ َّمُ (ذو مُل) ههذا ال َّمثيل من بع

النيحُة هيت نظر.

((أربع أ ضُ)):
وأ َّمُ مُ ع َّل ُب بُلحركُت ه َك َمُ ذكرنُ
ٌ
اّلسم المفر ُد الذي ّل كون جم ًعُ.
األول:
ُ

للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
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قكشديرا
والثاين :جمع التكسير وهو الذي َلوح َق مفر َده التغيير ((يف صكرة الكلمة)) لما جمع .لدذلك ُسدمي
ً
حول صورقت.
أي دخل سليت قغي ٌير َّ
الثالث :وجمع المؤنث السالم هو جمع اإلناث الذي سلم من التغيير.
المجرد.
الرابع :والفعل المضُرع الذي لم َّصل بخخر ،يءو وهو الفعل المضُرع
َّ
ويف مجمل هذا قفُصي ٌل مح يلهُ غير هذا المحلو ((وسالب قفصيلهُ سلى وجت أقم من هذا يف رح «م دمدة
ابن آجرام»))و َّإّل َّ
نت لك.
أن الم صود ممُ ذكر ،المصنف هي الكلية ال ي ب َّي ُ
الماضيو َوالم َضارعو َواألَ ْمر.
َواألَ ْف َعال َث َال َثةٌَ :



الماضي؛ كَد ( َض َر َب).
َف َ
َواألَ ْمر؛ كَد ( ْ
اضر ْب).
وال َّثُلو ُث :الم َضارعو و ُهو مُ َأو ُلدت َأحددُ الحدر و
(اليواء)
وف األَر َب َعد وة َّ
الز َو واود ودو َو وهد َي َ
َ َ َ َّ ُ َ
َ
(اله ْموزَة) َو(النوكن) َو َ
ُ ُ

َو(التاء)و نَح ُو َ
(أ ْضرب)و َو(ن َْضورب)و َو( َي ْضرب)و َو(ت َْضرب).

ف  $قعُلى مشأل ًة أخرى من المشُول النَّحو ة؛ وهي قشمة األهعدُل هجعدل األهعدُل ثالثد ًة
ذكر المصن ُ
هي :المُضي والمضُرع واألمر.
وق دَّ م َّ
أن الفعل يف اصدالح النيحُة هك ما دل على معنى يف نفسه واقترن بزمن:
هإن اق ن بزمن الد ُمضدي ُسمي مُض ًيُ.
وإن اق ن بزمن ُحصول الكالم أو بعدُ ،سمي مضُر ًسُ.
ٍ
أمرا.
وإن اق ن
بزمن بعد كالم الم كلم مع طلالت ُسمي ً
الصورة ال َّثُنية للمضُرع وهي حصولت بعد زمن ال َّك يلم وبين األمر هدو َّ
أن المضدُرع ّل د ن
هُلفرق بين ي
بُل َّدلبو وأ َّمُ األمر هإ َّنت

كوندت ًّ
داّل
ن بُل َّدلبو ولذلك ُجعل من سالمُت هعل األمدر سالمدة معنو دة وهدي ُ

سلى ال َّدلب.
اضر ْب)َ .وال َّثُلو ُث :الم َضوارعو) َّ
وم َّثل لهُ ب ولتَ ( :فالو َماضي؛ كَد ( َض َر َب)َ .واألَ ْمر؛ كَد ( ْ
ومثدل لدت ب ولدت:
( َ
نموذجُ ُح ذى وقواطؤوا
(أ ْضرب)و َو(ن َْضورب)و َو( َي ْضرب)و َو(ت َْضرب) ).وهذا المثُل سند النيحُة جعلوُ ،أ
ً
الخديدب الالغددادي يف «اق ضدُء العلدم العمدل» َّ
أن
سليت منذ العهود ال د مة لل َُّبعين ومن بعددهمو ه دد َروى
ُ
ال ُسم بن مخيمر  $قعُلى جُء إلى أحد المعلمين ليعلمت النَّحوو ه ُلُ :قل :ضدرب ز ددٌ َسمد ًرا .ه دُل :لدم
ضربت؟ قُل :هكذا المثُل؛ عني هكذا الالنُء سند النيحُة .قُل :يء أولت و
كدذ ٌب وآخدر ُ ،دغلو ّل أر دد .،وهدو
َّ
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15

ل

قُلهُ سلى ساليل الممُلحة ّل سلى ساليل قح يب معنُهُ .لكن هذا من َّ
الشديء الذي قواطأ سليت النيحدُة يف ضدرب
الضرب؟
بُلضدرب(( .هلمُذا النيحُة داومُ ذكرون هعل َّ
المثُل َّ
بُلصالة لشال ٍع واضربوهم لعشر» ه َّ
إن العلم ُ درك إ َّمُ برغالة موجدودة أو بحمدل
شير إليت حد ث «مروهم َّ
بُلضرب ك ُثر ذكر النيحُة لهذا المثدُلو هدذا وجدت
سليتو لمُ كُنت أكثر النيفوس يف الصغر يف اّلب داء إنمُ ُقحمل َّ
الصدغير الك َُبد َة
ذلك؛ أل َّنهم كُنوا ع َّلمون العرب َّية يف (المك ب)و و(المك ب) اسم للموضع الذي د ع َّلم هيدت َّ
الصحُبةو ثم اس مر مدَّ ًة إلى ال رن المُضدي ثدم
والعرب َّي َة وحفظ ال رآنو وهذا اّلسم اسم س يب موجود يف زمن َّ
ُس أسمُ ًء أخرىو كمُ أهنم قركوا جملة من م ُصد (المك ب) ال ي كُنت ق وم هبُ هين فع هبدُ
ان دع وأحدث النَّ ُ
كثيرا)).
َّ
الصالي الذي كون يف (المك ب) هألجل هذا ذكروا هذا المثُل ً

أن كون يف ( َأو ُلت َأحدُ الحر و
أن سالمة المضُرع َّ
ف  $قعُلى َّ
الز َو واود ود) ال دي
ثم ذكر المصن ُ
وف األَر َب َعد وة َّ
َّ ُ َ
ُُ

(اله ْمزَة) َو(النكن) َو(ال َياء) َو(التاء))و وهي المجموسة
قز د سن ُبنية الكلمة من جهة كوهنُ ً
هعال مضُر ًسُ ( َو وه َي َ
قفُه ًّل؛ َّ
بت من األمر الذي ُقر د.،
ألن معنُهَُ :ق ُر َ
يف كلمة ( َأ َني ُت)و َو َّّل ُ ُل (نأ ُت)؛ ه َأ َنيت ُ
وع َأ َبدً ا.
َوال َفاعل َمر ُه ٌ



وب َأ َبدً ا.
الم ْفعكل به َمن ُص ٌ
َو َ
والمبتَدَ أ والخَ بر مر ُهو َس و
ُن.
َ ْ َ َ َ
ُن وم َك ٍ
ٍ
والظروف منصوبةٌو و وهي قوشم و
ُن.
ُنَ :ظر ُ
َ
ف َز َم َ َ
َ
َ ُ َ َ َ
ف  $قعُلى من مشُول النَّحو َّ
الرهدع َأبددً ا ((هدال
ذكر المصن ُ
أن (ال َفاعل َمر ُه ٌ
وع َأ َبددً ا)و هحكمدت اهسرابدي َّ
مجرورا)).
جيء الفُسل منصو ًبُ وّل
ً
والفُسل هو اّلسم الذي قُم بُلفعلو هكذا ذكر ،أكثر النيحُة .مُت ز دٌ و هل قُم بت أو ّل؟ ّل.
((اصدالحُ)) هو اِلسم الذي قام بالفعل أو تعلق به.
ن ول :الفاعل
ً
ثم ذكر َّ
داومُ النَّصب.
أن (المفعول بت منصوب أبدً ا) حكم النَّحو ً
سمدراو َّ
هدإن الفعدل
والمفعكل به هو اِلسم الذي يقع عليه الفعلو ً
همثال إذا قيل كمُ ول النيحُة :ضرب ز دٌ
ً
هو (ضرب) و(ز دٌ ) هُسل أل َّنت قُم بُلفعلو و(سمرو) مفعول بت؛ أل َّنت وقع سليت هعل الفُسل.
و
داومُ الرهع.
ثم قُل َ ( :$والم ْبتَدَ أ َوالخَ َبر َمر ُهو َسُن ).هحكمهمُ ً
والمبتدأ ((اصطّلحا)) :هك اِلسم العاري عن العكامل اللفظية.
والخبر :هك اِلسم المسند إليه.

للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
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قُوم)و (ز دٌ ) مال دأ؛ أل َّنت اسم َس ور َي سن العوامل ال َّلفظ َّية؛ أي لم ق دَّ مت سوامل لفظ َّيدة وقدؤثر هيدت
همثال (ز دٌ ٌ
حكمُو وإ َّنمُ سُملت معنو ٌي يف أصح قولي النيحُة وهو اّلب داء.
قُوم) هإ َّن صفة ال يُم ُأسندت إلى ز ٍدو هيكدون الخدرب
وأ َّمُ الخرب ههو اّلسم الذي ُأسند إليتو هإذا قيل( :ز د ٌ
هو ز دٌ .
ثم ذكر َّ
أن (ال يظروف منصو َبة)و وهي قشمُن :ظرف زمُن ومكُن.
والظرف سند النيحُة هك اسم زمان أو مكان ي َقدر على معنى (يف).
ومُ يف ك ب بع

النيحُة در بد(يف) هيت نظر إذ ليس ي
كل الظروف ق الل ال َّ د ر بد(يف)و إ َّن َمُ سلى معنى (يف)و

معندى وّل ح َّ دب ً
هيكون يف بعضهُ ح َّ ب ال َّ د ر بد(يف) ً
لفظدُو وسديذكر
ومعندىو ويف بعضدهُ ح َّ دب ً
ً
لفظدُ
المصنف هيمُ ش الل بع

الزمُن والمكُن.
ظرف َّ


و
َو َأمُ ال َع َكامل ا َّل وي َقد ُخ ُل َس َلى ال َكلوم وة؛ َه َي َ ُع بوش َالالو َهُ و
اب  -من َره ٍع َونَص ٍ
ب َو َخف ٍ َو َجز ٍم-و َه َش ُأملوي
اهس َر ُ
َ
َ
َّ
و و
و
ُنو مصلوح ًة لولش و
و
ُن.
َ َ
َس َلي َك من َهُ َأسدَ ا ًدا نَُه َع ًة لإلون َش ُ
َأولوها :حروف الجر؛ َقد ُخ ُل َس َلى األَسم و
ُء َه َُج ير َهُو َو وهد َي (مو ْن)و َو(إ َلوى)و َو( َعو ْن)و َو( َع َلوى)و َو(فوي)و
َ
َ
َ
و
الكاو)و َو(ال َباء)و َو(التاء).
َو(رب)و َو(ال َباء)و َو(الكَاف)و َو(الّلم)و َوحروف ال َق َسم َوه َي ( َ

ف  $قعُلى هنُ مشأل ًة أخرى مدن المشدُول النَّحو َّدة؛ وهدي َّ
أن (ال َع َكامول ا َّل ودي َقدد ُخ ُل َس َلدى
ذكر المصن ُ
و
ب و َخف ٍ وجز ٍم) سيملي سلينُ ( َأسدَ ادا نَُهوع ًة لوإلونشد و
ال َكلوم وة؛ َه َي َ ُع بوش َالالو َهُ و
ُنو ُمصدلو َح ًة
ً َ
ُ
َ َ
اب؛ من َره ٍع َونَص ٍ َ
اهس َر ُ
َ
َ
َ
لولش و
َ
ُن) وق دَّ م َّ
الرهدعو
للحكم اهسرابي؛ عني
أن
َ
الم ضي ُ
الموجب لتو همدن العوامدل مدُ وجدب َّ
العُمل هو ُ
َ
و ومنهُ مُ وجب الجزم.

ومنهُ مُ وجب النَّصبو ومنهُ مُ وجب الخف
واب دأ و
الجر) وق دَّ م َّ
الجر هك الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنهاو هدإذا قيدل:
بأولهُ وهو (حروف َ
َّ
أن َّ
سمال هو الكشرو كون ظهور ،بُلحركة :الكشرة أو مُ نوب سنهُ.
الجر) ُسلم أ َّنهُ ُقن ج ً
(حروف َ
وسدَّ ي ًالُ من هذ ،الحروف بعد بيُن َّ
أن ُ
ص بُألسمُء.
دخولهُ خ ي
لمُذا ّل قدخل حروف الجر سلى األهعُل؟
ألن األهعُل ّل خف َ هيهُ؛ ّل جر هيهُو ّل وجد ٌ
َّ
ص بُلددي خول
هعل
الجر قخد ي
مجرور أبدً ا؛ ولذلك حروف ّ
ٌ
ف منهُ أنوا ًسُ.
سلى األسمُء .وسدَّ د المصن ُ
ثم قُلَ ( :وحروف ال َق َسم) وهذ ،الحروف مندرج ٌة يف حروف الجر؛ ولكن لمُ اخ َّصت بعم ٍل هدو الد د َحلوف
و
خ يصوهُ بُسمو َّ
الجر.
جرا وهي داخلة يف اسم حروف ّ
وإّل هي ُقن ج ًّ
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و
ومونهُ مُ د ُخ ُل َس َلى و
ُرعو؛ َهيعر َه و
الفع ول الم و
الم َض و
ُن بو وتو َو َّل ُق َؤث ُر ه و
يه َمُ إوس َرا ًبُو َو وهي َ
(قودْ )و َو(السوين)و
و
ي
ُض
ُ
َ
َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ف)و و(تَاء الت ْأنيث السالنَة) هوي و
آخ ور الم و
ُضي.
َو( َس ْك َ َ
َ
َو َأ َّمُ الف ْعل الم َضارع؛ َه َيد ُخ ُل َس َلي وت َما َينْصبه َبعدَ َأن ك َ
َُن َمر ُهو ًسُ؛ َو وه َي ( َأ ْن)و َو( َل ْن)و َو( َلو ْي)و َو( َِلم َلو ْي)و
َو( َِلم الجحكد)و َو(إذن)و َو َغي ُر َهُ.
و
و
(م ْه َما)و َو َ
الج َكازم َه َج وز ُم ُتو َو وهي ( َل ْم)و َو َ
(أ ْي َن)و و(إ ْذ َما) َونَح ُو َهُ.
َوك ََذل َك َقد ُخ ُل َس َليت َ
(أ َل ْم)َ ،و(إ ْن)َ ،و َ
َ
و
ف  $قعُلى من أحكُم العوامل أ ًضُ َّ و
و
الم َضد و
ُرعو؛
ذكر المصن ُ
المُضدي َو ُ
أن (من َهُ َمدُ َدد ُخ ُل َس َلدى الفعد ول َ
َهيعر َه و
ُن بو وتو َو َّل ُق َؤث ُر هو و
يه َمُ إوس َرا ًبُ)و ثم ذكر بعدُ مُ ؤثر هيت إسرا ًبُ.
ُ َ
هُلعوامل ال ي قدخل سلى الفعل المُضي والمضُرع نوسُن:
و
بعالمُت الفعل.
وقشمى
كمُو
َّ
النكع األول :سوامل قفيد قعر ًفُ وّل قؤثر ُح ً
والنكع الثاين :سوامل قفيد ُحك ًمُ.
األول وهو مُ عرف بت الفعل المُضي والمضُرعو هذكر َّ
أن ممُ عرف بت الفعل المُضدي والمضدُرع
هُلنَّوع َّ
الشُكنة):
دخول (قد) و(الشين) و(سوف) و(قُء ال َّأنيث َّ
هأ َّمُ (قد) ه دخل سلى المضُرع والمُضي.
وأ َّمُ (الشين) و(سوف) ه خ َّصُن بُلمضُرع.

بُلمُضي كمُ قُل( :هوي و
آخ ور الدم و
و
ُضي).
ص
الشُكنة) ه خ ي
َ
وأ َّمُ (قُء ال َّأنيث َّ
هإذا ُوجدت واحد ٌة من هذ ،العالمُت األربع بحشب مُ قع َّلب هبُ من هعل ُمضدي أو مضُرع َّ
دل ذلدك سلدى
ٍّ
كون مُ دخلت سليت هو هعلو و عرف المراد بت أهو مُضي أو مضُرع بحشب مُ قدخل سليت.
الشُكنة) هي إحدى ال َُّءات ال ي ق َّ
علدب بُلفعدل المُضدي هيعدرف َّأندت هعدلو وب دي وراء قدُء
و(قُ ُء ال َّأنيث َّ
الشُكنة :قُء الم كلم (قل ُت)و وقُء المخُطب (قل َت) همدن سالمدُت الفعدل المُضدي لحدوق ال َّدُء يف
ال َّأنيث َّ
آخرهُ سلى أنواسهُ ال َّثُلثة ال ي ذكرنُ.
((ثم ذكر بعد ذلك مُ دخل سلى األهعُل و ؤثر هيهُ سمال ههي غير النوع األول الم ددمو وهدو مدُ ددخل
و حصل بت قمييز الفعل سن غير،و مُ ق ولون يف قول ال ُول يف سالمُت الفعل:
ول َ
َو َجدد َّو ُزوا ُد ُخدد َ
دم وضي»
«لدددم» َس َلددى «الدد ُ

و«لددم َد َسدُ» َو َ
َ«لددم َسد َعى» َ
كد َ
«لددم َر وضدي»؟

هذا ٌ
رجل من العلمُء قوهي رحمت اا يف ال رن المُضي ُل لت :الحدَّ اد؛ من سلمُء اليمن وضع أرجوز ًة لت
مخُلف ل واسد العرب ّية ولدكودن
ٌ
لعب هيهُ بُل واسد النحو َّ ة سلى وجت اّلس مالحو هجعل هذا الاليت الذي هو
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حجة)).
الشُمع الذي شمعت ربمُ وقع يف ذهنت أنَّت َّ

للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
ل

أن (الف ْعل الم َضارع َد ُخ ُل َس َلي وت َما َينْصبه َبعدَ َأن ك َ
ف َّ
ثم ذكر المصن ُ
َُن َمر ُهو ًسُ) مُذا قفيد هذ ،الكلمدة ( َبعددَ
َُن َمر ُهو ًسُ)؟ (( ُقفيد َّ
َأن ك َ
انجرامية:
محمد بن ُأ َّبت يف نظم
َّ
الرهع؛ كمُ قُل َّ
أن)) األصل هو َّ
مو دن َن و
ب َأو َج د و
ُص د ٍ
الرهددد ُع إو َذا ُ َجددد َّر ُد
ُز ٍم َك َش د َعدُ
َو ُحك ُمددد ُت َّ
هُألصل يف الفعل المضُرع أن كون مرهو ًسُو مُ لم قدخل سليت نوسُن من العوامل:
أحدهما :سوامل النَّصب.
واآلخر :وسوامل الجزم.
ف َط َر ًهُ من سوامل النَّصب ه ُلَ ( :ه َيد ُخ ُل َس َلي وت َموا َينْصوبه َبعددَ َأن َكد َ
وسدُ؛ َو وهد َي ( َأ ْن)و
هذكر المصن ُ
ُن َمر ُه ً
وقشمى أ ًضُ ّل َم ال َّعليلو وقد قكون ّل ًمُ للعُقالة ّل لل َّعليلو أو زاودةو ثدم قدُل:
َو( َل ْن)و َو(ل َْي)و َو( َِلم ل َْي))
َّ
( َو( َِلم الجحكد)) والم صو ُد بد(ّلم الجحود) ّلم النَّفي المشالوقة بد(مُ كُن) أو (لم كن) و ثم قُلَ ( :و(إذن)و
َو َغي ُر َهُ) .هإذا دخل سلى الفعل المضُرع واحد ٌة من هذ ،العوامدل َّأثدرت هيدت نصد ًالُو كمدُ ُ د ُل يف واحدد مدن
لحن نحوي ُ ( .ل َّحن) مُ حكمت؟ هعل مضُرع منصوب لدخول سُمل النَّصب وهو (لن).
أمثل هُ :لن ُ َّ
و
مشهورا ُبلت قول آخر غير مشهور.
لحن النَّحوي؟ لش َّعة الوجو ،النَّحو ةو همُ قد كون
[لدكدن] لمُذا ّل َّ
ً
دُألول محكددو ٌم سليددت
ً
شمى خربهُو هد َّ
شمى اسمهُ وقنصب الخرب و َّ
مثال أن م قعرهون (كُن) أ َّنهُ قرهع المال دأ و َّ
بُلرهعو وال َّثُين محكو ٌم سليت بُلنَّصبو ويف لغ ٍة ثُنية سند العرب سكس ذلكو ذكرهُ ابن هشددُم يف « ُمغنددي ال َّلاليددب»
َّ
ومثلهُ (أن وأخواهتُ) هإ َّن سملهُ بعكس (كُن)و ويف لغة العرب أ ضُ سكس هذا العمل ذكر ،ابن هشددُم يف «مغنددي
ال َّلاليب».

ثم قُل( :وك ََذلو َك َقد ُخ ُل َس َلي و
(م ْه َموا)و َو َ
(لو ْم)و َو َ
الج َكازم َه َج وز ُم ُتو َو وهي َ
(أ ْيو َن)و و(إ ْذ َموا)
ت
َ
َ
(أ َلو ْم)َ ،و(إ ْن)َ ،و َ
َ
صُر ُحكمت الجزم.
َونَح ُو َهُ ).هإذا دخلت هذ ،العوامل َ
ناب عنهاو وهذ ،الجدوازم خ لدف سملهدُ ههدي
والجزم كمُ ق دَّ م تغيير يحدثه العامل عّلمته السككن أو ما َ
بحشب سملهُ نوسُن:
هعال واحدً ا.
النكع األول :سوامل للجزم قجزم ً
الشرطو وال َّثُين جواب َّ
األول هعل َّ
الشدرط ((وجزاه.))،
شمى َّ
والنكع الثاين :سوامل للجزم قجزم هعلينَّ :
هعال واحدً او و(إن) من النَّوع ال َّثُين الذي جزم هعلين.
األول الذي جزم ً
ً
همثال (لم) من النَّوع َّ
[لدكودن] مُ الفرق بين (لم) و(ألم)؟ الفرق بينهمُ يف بونُء الكلمة؛ همدزة اّلسد فهُمو َّ
وإّل هد د(لم) هدي ال دي
و
األول ّل ورد سلى اّلس فهُم وال َّثُين ورد سلى اّلس فهُمو ههي همدزة اّلسد فهُم ال دي
ُ صد هبُ (ألم) لدكدن َّ

ذوْقٌُالطُّلللللللللالبٌفللللللللليٌعلْلللللللللمٌالعْلللللللللرابٌ
ل

19

ٍ
و
صدق يف المددو َّ
هدإن (لدم) هدي (ألدم)و
وغيرهُو ه عدَ ادهُ بمُ دخل سليهُ؛ كثر ٌة يف العدّ دون
قدخل سلى (لم)
هينالغي أن ُل( :لم) وّل عُد ذكر (ألم) معهُو ومثلهُ سندهم (لد َّمُ) و(ألد َّمُ) َّ
الكلمدة
هإن الهمزة المذكورة يف
َ
ال َّثُنية هي همزة اّلس فهُم.

و
ب َ
المال َدَ إو َو َ
ان)و
الخ َالد َرو َو وهد َي ( َلو َ
المر ُهو َسي ون ( َلو َ
المال َددَ َأ َو َقنصد ُ
ان) َو َأ َخ َكات َهوا؛ َه َر َهد ُع ُ
الخ َال ور َ
َو َد ُخ ُل َس َلى ُ

ات)و َو( َص َار)و َو( َل ْي َس) َو َأ َخ َوا ُق َهُ.
َو( َأ ْص َب َ )و َو( َأ ْم َسى)و َو( َظل)و َو( َب َ
و
و
ب واّلس َم َو َقر َه ُع َ
ت)و
الخ َال َرو َو وه َي (إن)و َو( َأن)و َو(ل ََأن)و َو( َل ْيو َ
َوك ََذل َك َقد ُخ ُل َس َلي وه َمُ (إن) َو َأ َخ َكات َها؛ َه َنص ُ
َو( َل َعل)و َو( َلكن).
و
و
المال َدَ َأ َو َ
كِلن َل َهُ.
الخ َال َر َس َلى َأن َُّه َمُ َم ْفع َ
َوك ََذل َك ( َظنَنْت)َ ،و( َحس ْبت) َو َأ َخ َوا ُق َهُو َقد ُخ ُل َس َلي وه َمُ؛ َه َنص ُ
ب ُ
وقشمى بُلنَّواسدخو ُسدميت
ف  $قعُلى يف هذ ،الجملة العوامل الدَّ اخلة سلى المال دإ والخربو
ذكر المصن ُ
َّ
بُلنَّواسخ؛ أل َّنهُ قنشخ حكم المال دإ والخرب ه خرجهمُ جمي ًعُ أو واحدً ا منهمدُ َّ
هدإن حكمهمدُ سلدى مدُ ق ددَّ م:
وغيدر حر دك ة الخدربو
الرهع؛ ل ولت( :والمال دأ والخرب مرهوسُن أبدً ا)و هر َّبمُ دخل النَُّسخ هأب ى حركدة المال ددإ َّ
َّ
ور َّبمُ سكشت ور َّبمُ غ َّير حركة المال دأ والخرب م ًعُ.
َان) َو َأ َخ َكات َها).
وأول هذ ،العوامل النَُّسخة(( :ل َ
وثانيها(( :إن) َو َأ َخ َكات َها).
وثالثهاَ (( :ظنَنْت)َ ،و َأ َخ َوا ُق َهُ).
َان) َو َأ َخ َكات َها) ه ُ
شدمى اسدمهُو
هأ َّمُ النكع األول وهو ((ل َ
دخل سلى المال ددأ والخد رب ( َه َر َهد ُع الد د ُمال َدَ َأ) و ُ َّ

و
هإن َ
حو لذ ًذاو َّ
ب َ
حو لذ ٌذ)و هددخلت
أصل العالُرة (النَّ ُ
شمى خربَهُو ومنت قول ال ُول :كُن النَّ ُ
( َو َقنص ُ
الخ َال َر) و َّ
الرهع إلى النَّصب.
(كُن) سليهُ هال ي (النَّحو) مرهو ًسُو وقغ َّير حكم الكلمة ال َّثُنية من َّ

وأ َّمُ النكع الثاين وهو ((إن) َو َأ َخ َكات َها) هإ َّنهُ قعمل بعكس (كدُن وأخواهتدُ) ه ددخل سلدى المال ددإ والخد رب
شمى خربهُ.
شمى اسمهُو وقرهع الخرب و َّ
ه نصب المال دأ و َّ
معدُو ك دول ال ُودل:
ثم النكع الثالث :وهو(( َظنَنْت)َ ،و( َحس ْبت)) ه دخل سليهمُ ه ُغير حكمهمُ
اهسرابدي ً
َّ
حو صع ًالُ)و َّ
قغيدر الحكدمو هصدُر المال ددأ
هلمدُ دخلدت سليهدُ
حو
ُ
(ظنندت) َّ
ٌ
هإن العالُرة (النَّ ُ
(ظننت النَّ َ
صعب) َّ
ً
ً
مفعوّل ثُن ًيُ.
مفعوّل َّأو ًّل وصُر الخرب

و
و
و
المش َثنَى.
َوم َن ال َع َوام ول (إِل)؛ َه َنص ُ
المش َثنَىو َو( َغ ْير) َو(س َكى) َق ُج ير ُ
ب ُ

20

للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
ل

ُت َق ُجر مُ َبعدَ َهُ بو و
ان)و َو(ذو)و َو(م ْثول)و َو(أولوك)و َو(لول)و َو( َب ْعوض)و
َومون َهُ كَلو َم ٌ
ُه َضُ َه وةو َو وهد َي (سو ْب َح َ
ي َ
َو( َم َع)و َونَح ُو َهُ.
و
و
و
ور.
َومن َهُ َظ ْرف الز َمانو لَو (ال َي ْك َم)و َو(الل ْي َل َة)و َو(بك َْرة)و َو(غَدا)؛ َه وه َي َمن ُصو َب ٌة هي نَفش َهُو َو َمُ َبعدَ َهُ َمدج ُر ٌ
و
و
و
ور َمُ َبعدَ َهُ.
المكَانو موث ُل ( َق ْب َل)و َو( َب ْعدَ )و َو( َف ْك َق)و َو(ت َْح َ
ت)و َوه َي َمن ُصو َب ٌة هي نَفش َهُو َمج ُر ٌ
َو َظ ْرف َ
و
و
ومون األَسم و
و و
و
ُء َمُ َّل َن َص و
الصد َال ُة
در ُ
الم َالو َكدة َواألَنالو َيدُء َس َلدي وه ُم َّ
فو َأسني َّل َيدْ خله َ
َ َ
الجد ير َوال َّند وو ُن؛ َك َأسد َمُء َ
َ
والش َالمو وبو وذك ور وهم حشن و
الخ َُ ُمو َو َ و يم ال َك َال ُم.
َ ُ ُ
َ َّ ُ َ
ونصدب ( َّإّل) المشد ثنى سلدى
ذكر المصنف خ ًمُ من العوامل النَّحو ة (إِل) وب َّين أ َّنهدُ قنصدب المشد ثنىو
ُ
درج ين:
أولهما نصالهُ المش ثنى وجو ًبُو وذلك إذا كُن الكالم قُ ًّمُ موج ًالُ.
جوازاو وذلك إذا كُن الكالم قُ ًّمُ منفيًُّ.
والثاين نصالهُ المش ثنى
ً
و صد بُل َّمُم أن ذكر المش ثنى من ُتو ك دول ال ُودل( :قدُم ال دوم َّإّل ز ددً ا) هُلمشد ثنى مندت مدذكور وهدو
(ال وم)و والمش ثنى (ز دً ا) هيكون حكمت النَّصب وجو ًبُو أل َّن الكالم قُم موجب.
الرهع سلى الالدل َّية.
وإذا قُل ال ُول( :مُ قُ َم ال و ُم َّإّل ز دٌ ًا) جُز أن كون حكم النَّصب أو َّ
ثم ذكر َّ
المش َثنَى) عني بعدهُو هلدو قلدت :جدُء ال دوم
أن ( َغ ْير) و(س َكى) وهي من أدوات اّلس ثنُء ( َق ُج ير ُ
مجرورا هبُ.
غير ز ٍدو صُر مُ بعدهُ
ً
ُت َق ُجر مُ َبعدَ َهُ بو و
ف  $قعُلى َّ
ُه َضُ َه وة) هيكون مُ بعددهُ ُمع َر ًبدُ سلدى
ثم ب َّين المصن ُ
أن من العوامل (كَلو َم ٌ
ي َ
مدثال( :سدالحُن اا) َّ
هدإن اا مدُذا
قلت ً
أ ينت مضُ ٌ
ف إليتو واإلضافة ((اصطّلحا)) نسبة تقييدية بين اسمين؛ هإذا َ
ُل يف إسرابت؟
[قول ال ُول]( :اا) لفظ الجاللة مضُف إليت مجرور.
[وكذا] قول النَُّس من النيحُة الم أخر ن سند ذكر اسم من أسمُء اا( :لفظ الجاللة) ّل معنى لدتو واا ۵
شمى :اّلسم األحشنو وّل ُل :لفظ الجاللدة و لمدُ سليدت
قُل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵﭸ﴾[األسراف]180:و هواحدُ هُ َّ
من اس اضُت س د َّة ونحو َّ ة ولغو َّةو وإذا أسرب اهنشُن ول :اّلسم األحشن مرهدوع ..أو نحدو ذلدك؛ َّ
ألن
اا  ۵جعل لنفشت أسمُء وقُل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﴾ هُلدذي ُ و
نحدوا نالغدي أن ددسو اا
عدر ُب
ً
بذلك ول :اّلسم األحشن يف محل رهع هُسل أو يف محل نصب مفعول بدتو أو نحدو ذلدكو ولدذلك ّل قجد د
الر ّب .
قدمُء النيحُة سندهم (لفظ الجاللة) وّل عرهت
العرب َّ
ُ
األولون يف الدَّ ّللة سلى َّ
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الت الكو َت وم الشد و
الت) صدُر
ومن هذا الجنس يف إسراب مُ بعد ،مضُ ًهُ إليت (اليوم) هإذا قُل اهنشُن ( :وج ُ
َ َّ
محمدً ا قالدل
الشالت) معر ًبُ سلى أ َّنت مضُ ٌ
ف إليت .ومثلت كذلك مُ كُن بعد ظرف المكُن ك ول اهنشُن( :رأ ُت َّ
( َّ
المدرسة) ذلك الموضع المعروف بُلمدرسةو ه ُيعرب مُ بعد ،سلى أ َّنت مضُف إليت.
الزمُن والمكُن ( َمن ُصو َب ٌة هوي نَف وش َهُ) كمُ ق دَّ م َّ
الزمُن والمكُن.
أن من المنصوبُت ظرف َّ
وظروف َّ
ثم خ م المصنف ب ولت( :ومون األَسم و
ف) وب َّين معنى ( َمُ َّل َن َص و
ُء َمُ َّل َن َص و
ف) ب ولتَ ( :أسنوي َّل َيدْ خلوه
در ُ
در ُ
َ َ
َ
الصددرف؛
الج ير) ومراد،
بُلجر حرك ت األصلية الكشرةو وليس معنُ ،نفي دخول الجر سلى اّلسم الممنوع من َّ
َ
ّ
الج ير) حركة الجدر األصدليةو
بل كون
مجرورا وسالمة جر ،الف حة نيُبة سن الكشرةو همراد ،ب ولتَّ ( :ل َيدْ خله َ
ً
وهي الكشدرة وأ َّمُ هو هإنَّت اسم مجرورو قُلَ ( :وال َّن وو ُن) وق دَّ م َّ
أن التنكين نكن سالنة زائدة تلحق آخر اِلسووم
لفظا وتفارقه خطا ووقفا ،ويدَ ل عليها بتضعيف الحرلة.
منو ًنُو همثال( :جالت إلى أحمددَ )و هد د(أحمد) ممندوع مدن
جر بكشرة وّل كون َّ
هُلممنوع من َّ
الصدرف ّل ُ ي
ألندت
الصدرف هال ُ ج ير بُلكشرة وإ َّنمُ بُلف حة نيُبة سن الكشدرةو وق ول( :قُل أحمدُ ) وّل ق ول :قدُل أحمددٌ ؛ َّ
َّ
المدوّلت.
الصرف مالشوطة يف
َّ
الصدرفو وموانع َّ
ممنوع من َّ
ٌ

و
الم َالوو َكد وة
وم َّثل المصنف لهُ مال غ ًيُ ُحشن الخ ُم برباسة الم دع المعروف سند سلمُء الالد ع ه ُلَ ( :ك َأس َمُء َ
واألَنالوي و
ُء َس َلي وهم الص َال ُة والش َالمو وبو وذك ور وهم حشن و
الخ َُ ُمو َو َ و يم َ
بأندت
الكد َال ُم) وّل ر دب أ َّنندُ نشدلم للمصدنف َّ
َ ُ ُ
َ َّ ُ َ
ُ َّ
َ
َ
ُء الم َالوو َكد وة واألَنالويد و
و
ُء) أم ّل
َ
َ
حشن الخ ُم و يم الكالم؛ لكن هل ُش َّلم لت بُلمثُل الذي ضربت إذ قدُلَ ( :ك َأسد َم َ
ش َّلم لت؟
محمد من أسمُء األناليُء وقدُل اا  ﴿ :۵ﭑ ﭒ ﭓ﴾[الفد ح]29:و وقدُل ﴿ :ﭳ
الجوابّ :ل ُش َّلمو مثال َّ

ﭴ ﭵ ﭶ﴾[آل سمران]144:و هدخل ت ال َّنو ن .والمالوكة؟ (مُلك) َّ
الصدرف.
هإن مُل ًكُ ليس ممنو ًسُ من َّ
إذن مُ وجت هذ ،الكلمة؟
الصدرفو َّإّل مدُ خد رج سدن ذلدك وهدي
وجت هذ ،الكلمة :أ َّن األصل يف أسمُء المالوكة واألناليُء
المنع من َّ
ُ
و
و
و و
الش َال ُم).
أهراد قليلةو هألجل لكونت األصل س َّالر المصن ُ
الم َالو َكة َواألَنالو َيُء َس َلي وه ُم َّ
الص َال ُة َو َّ
ف ب ولتَ ( :ك َأس َمُء َ
وهذا آخر مُ ُ ح ُج إليت من الاليُن سلى هذ ،الم دمة ال َّلديفة.
* هُودة يف اهجُزة و َث و
الت الروا ة:
بع



ألفدُ مثلدتو وهدذا مدن ال َغ َلد و
النُّس ذكر اسمت بُسمت هو ومُ ُنشب إليت من سُولدةو وقدد قجدد ً
ط....و

والعرب أقل مُ قن شب؛ بذكر اهنشُن نفشت واسم أبيت مع مُ ن شب إليتو هُهنشُن ك ب اسمت قُ ًّمُ.

22

للشللليخٌ لللابٌ لل ٌع ل ل ٌا ٌالعصلللي ي ٌ
ل

المجردة ههي طولالة ال ُكشُلىو هإن مُ ُ صدد مدن
ومُ مدح من الروا ة هو مُ ُوصل إلى الدرا ةو وأ َّمُ الروا ة
َّ
الروا ة مُ نفع يف الدرا ة.
ومع ضعف العلم قعدل إثالُت سمُع ال ُك ب َّإّل سلى وجو ٍ ،قخُلف طر ة األقدمينو هفي إحيُوت إحيدُ ٌء لمدُ
و
الشمُع.
كُنوا سليت من إحيُء طالُق َّ

