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السال ُم طؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته..
وحـدَ ه ٓ َش َ
الحؿـدُ هلل َر ِّبـَاْ ،
ورسو ُله.
ريك َله ،و َأ َ
اهلل ْ
شفـدُ أن محؿدً ا طَبدُ ه ُ
ْ
وأش َفـدُ أن َٓ إلـ َه إٓ ُ
أمـا َبـ ْعدُ  ..ففذا الدرس (الثامن طشر) من بركامج الدرس الواحد العاشر ،والؽتاب الؿؼروء فقه هـو
«هداية ِ
الػخام» لؾعالمة خؾقل أفـدي رحؿه اهلل.
وقبل الشروع يف إقراءه ٓبد من ذكر مؼدمتقن اثـتقن:
الؿؼدمة األولى :التعريف بالؿصـف ،وتـتظم يف ثالثة مؼاصد:
الؿؼصد األول :جر كسبه؛ هو ّ
الشقخ العالمة خؾقل أفـدي إ ْك َغـ ِدي الحـػـي الداغسـتا ،،واسـتػقد
ذلك يف ذكر اسؿه وكسبه مؿا جاء طؾى كتابهٕ ،ن ترجؿته غقر موجودة فقؿا بليدي الـاس من ُكتب تراجم
طؾؿاء داغستان ،وإصل فقفم أهنم حـػ ّقة ،وكتابه ّ
يدل طؾى جاللـة قـدره ،مـ وصـن كاسـخه لـه بلكـه
طالمة.
الؿؼصد الثاين :تاريخ مولده :لم يوقن طؾى ما يدل طؾى ذلك.
الؿؼصد الثالث :تاريخ وفاته :الؿجزوم به ،أكه بؼي حقا إلـى أواخـر الؼـرن الثالـث طشـر الفجـري،
فربؿا مات يف آخره ،أو أو ِل الذي يؾقه.
بالؿصـف ،وتـتظم يف ثالثة مؼاصد:
الؿؼدمة الثاكقة :التعريف
َ
الؿؼصد األول :تحؼقق عـواكه؛ اسم هذا الؽتاب «هداية الػخام» دل طؾى صحته أمران:
أحدهؿا :تصريح الؿصـِّن به إذ قال يف مؼدمته( :وسؿقته «هداية الػخام»).
والثاين :إثباته طؾى كسخة الؽتاب الخ ِّطقة.
الؿؼصد الثاين :بقان موضوعه :موضوع هذا الؽتاب شرح مـظ ٍ
ومة يف العوامل الـحويةٕ ،حد شـقوخِ
ْ ُ
مصـِّػفا ،اسؿفا «كػاية الؽرام» لؾعالمة طبد السالم البو ،رحؿه اهلل.
الؿؼصد الثالث :توضقح مـفجه :صدر الؿصـِّن رحؿه اهلل تعالى كتابه بؿؼدِّ ٍ
مـة بـقن فقفـا مؼصـوده
وسؿى كتابه ،ثم شرع يشرح مـظومة شقخه متتابع ًة ٓ ،فصول تؼسم مؼاصدَ ها ،وٓ تراجم تب ِّقن مرامقفـا،
م الحرص طؾى اإليجاز الشديد والعـاية بعؾل الـحو ،واستطرد يف مواض يسقرة مؿا يجؿل يف مثل هـذا
الؿختصر صقه ٓ كشره.
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قال العالمة خؾقل أفـدي رحؿه اهلل تعالى:
بسم اهلل الرحؿن الرحقم
تؿم بالخقر والسعادة ،بك العون يا معقن ،آمقن.
وبه كستعقن وطؾقه التؽالن ،ر ِّب ّ
الحؿد هلل حؿدا يوايف كعؿه ،ويؽافئ مزيده ،والصالة والسالم طؾى سقد إكبقاء والؿرسؾقن محؿـدا
صؾى اهلل تعالى طؾقه وسؾم ،وطؾى آله وأصحابه العامؾقن أجؿعقن ،آمقن.
أما بعد :فؾؿا ألن شـقخـا الػاضـل الؽامـل الحـافز الزاهـد العابـد الؼـارئ ،الـذي لـقس مثؾـه يف
طؾؿا وطؼال ،وشجاطة وديـا وأدبـا :طبـد السـالم بـن محؿـد الؽبقـر العـالم ،الشـفقر بـالبو،،
الؿعارف ً
أدخؾفؿا اهلل تعالى يف أطؾى الجـان ،كتاب يف العوامل يتعجب مـه إذكقاء ،ويتح ّقر مـه إقويـاء ،وأشـار
إلي بشرحه ،ودخؾت فقه وإن كـت قؾقل الزاد وكثقر آشتغال وطؼقم البال ،وسؿقته بـ«هداية الػخام».
ال ّٰؾ ُفم اجعؾـا من الؿػؾحقن الػرحقن ،وٓ تجعؾـا من الخاسرين والفالؽقن ،آمقن.

)(1

قال:
(بسم اهلل الرحؿن الرحقم)
ا ْل َح ْؿــــــدُ هللِ َط َؾــــــى الــــــد َوا ِم

ِ ِ
الؿــــ َرا ِم
َح ْؿــــدً ا ُيــــ َوافي ك َعــــ َم َ

ش :أشار به رحؿه اهلل تعالى إلى آقتداء بالؼرآن العظقم ،والعؿل بؼول الـبي الؽريم« :كل أملر ي
بال ال يبدأ فقه بلل«بسم اهلل الرحؿن الرحقم» ففو أبتر» ،ويف رواية «ال يبدأ فقه بل«الحؿد هلل» ففلو أجلذم»،
كؿا يف كتاب «الجام » أي :أقط من الربكة.

()2

ــــــــــــــــــــــــــــ

ُۡ َ ۡ
ه
( )1قوله رحؿه اهلل( :ال ّٰؾ ُفم اجعؾـا من الؿػؾحقن الػرحقن) .أراد بالػرح الػرح الؿؿدوح شرطًا :كؼوله تعالى﴿ :قل بِفض ِل ٱَّللِ
ْ
َ َ َ َۡ ۡ
َ
َۡ
َ
َوب َر ۡ َ
ۡحجًِِۦ فبِذَٰل ِك فل َيف َر ُحَا ٌُ ََ خ ۡير ّم هِها َي َه ُعَن [﴾٥٨يوكس]ٕ :ن الػرح وق يف الؼرآن طؾى كوطقن:
ِ
فرح مؿدوح.
أحدهؿاٌ :
فرح مذموم.
واآلخرٌ :
فال يؽون الػرح من حقث هو موصو ًفا بلحدهؿا طؾى اإلصالق :بل بحسب ما يؼرتن به من وصن ،فنذا كان فقؿا أحبه اهلل
مؿدوحا ،وهو الذي سلله الؿصـن ربه يف قوله( :ال ّٰؾ ُفم اجعؾـا من الؿػؾحقن الػرحقن).
 ۵ورضقه كان
ً

( )2قوله رحؿه اهلل( :أشار به رحؿه اهلل تعالى إلى آقتداء بالؼرآن العظقم) أي يف رسؿهٕ :ن رسم الؼرآن الؽريم وقـ يف جؿقـ
مستػتحا بــ«بسم اهلل الرحؿن الرحقم» ،ففذا وجه آقتـداء
الؿصاحن وطؿدهتا الؿصحن اإلمام وهو مصحن طثؿان ﭬ
ً
بالؼرآن الؽريم ،وٓ يراد به آقتداء بتـزيؾهٕ :ن أول الـازل لم يؽن «بسم اهلل الرحؿن الرحقم» وإكؿا هو اقتداء به يف رسـؿه يف
الؿصحن الشرين.
دلقال آخر( :والعؿل بؼول الـبي الؽريم ﷺ« :كل أملر ي بلال» الحـديث) ٓ يعـول طؾقـه لضـعن هـذا
ذاكرا ً
وقوله بعد ً

=
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ومعـى (بسم اهلل الرحؿن الرحقم) أي :باستعاكة اسم اهلل تعالى أؤلن.
()1

و(آسم) من السؿو أو من الوسم ،ومعـاهؿا معؾوم.
و(اهلل) :طؾم طؾى الذات الؿعبود بحق.

و(الرحؿن)َ :فعالن من الرحؿة بالؽسر :كغضبان من ِ
غضب ،صـػة مشـبفة :لؽـن بعـد الـؼـل إلـى
ْ
َف ُعل ،أو بعد تـزيل الؿتعدِّ ي مـزلة الالزم :كؿا يف قولفم( :فالن يعطي)ٕ :ن الصػة الؿشبفة ٓ ُتصاغ مـن
متعد ،وققلَ :ط َؾم.
و(الرحقم) :فعقل ،من ِ
رحم أيضا :كؿريض من ِ
مر َض ،وصػة مشبفة بلحد ذيـك العؾؿقن.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
الحديث ،فنن هذا الحديث ضعقن جدا بذكر البسؿؾة ،وأما بذكر غقرها فنكه ضعقن ،فؼد جـاء يف روايـة البسـؿؾة ويف روايـة
أخرى طـد أبي داود وغقره « ال يبدأ فقه بل«الحؿد هلل»» ،وجاء يف رواية ثالثة «بذكر اهلل» وكؾفا ضعقػة.
وقوله( :كؿا يف كتاب «الجام ») يعـي الجام الصغقر ٕكه طؿدة آشتغال بالحديث طـد الؿتلخرين ،وقد كان كتاب
«الجام الصغقر» مور ًدا لعؾم الحديث يف ثالثة قرون أو أكثر بعد السقوصي ،ثم تالشى القوم فال يؽاد يعول طؾقه ،م أكه كان
كتابا يمخذ بالدرس يف كثقر من البالد اإلسالمقة كالحرمقن ومصر والقؿن ،وطؾقه طدة شروح ،وهو كتاب كاف يـبغي أن
يعتـي به صالب العؾم وبشروحه.
( )1قوله( :و(آسم) من السؿو أو من الوسم) يعـي اشتؼاقه من هذا أو ذاك ،ففو طـد البصريقن من السؿو ،وهـو طــد الؽـوفققن
من الوسم :طؾى إرادة الػعل طـدهم ففم ٓ يؼولون :إكه من الوسم ،وإكؿا يؼولون :من َو َسمٕ .ن إصل طـدهم هـو الػعـل،
فاشتؼاقه طـد البصريقن من (السؿو) ،وطـد الؽوفققن من الػعل ( َو َس َم) ،والصحقح مـفؿا إول وإلى ذلـك أشـار الحريـري
يف «الؿؾحة» إذ قال:
والؿصـــــدر إصـــــل وأي أصـــــل

ومـــــه يــــا صــــاح اشــــتؼاق الػعــــل

فالؿؼدم أن مصدر مشتؼاته هو آسم.
( )2قوله( :و(الرحؿن)َ :فعالن من الرحؿة بالؽسر :كغضبان من ِ
غضب) أي :مـسوج طؾى هذا البــاء :ففـو طــدهم كؿـا تؼـدم
ْ
لؾدٓلة طؾى بؾوغ الغاية :كؿا قال ابن طاصم يف «الؿرتؼى»:
ٕكــــــــه فعــــــــالن لالمــــــــتالء
وٓ يؼــــــــاس تافــــــــه إشــــــــقاء
ثم قال( :الصػة الؿشبفة) أي مشبفة باسم الػاطل :لؽن بعد الـؼل إلى فعل .أي لقس فعؾفا َر ِحـم وإكؿـا َر ُحـمٕ ،ن الصـػة
الؿشبفة إكؿا تصاغ من الالزم ،كؿا قال ابن مالك:
وصوغفا من ٓزم لحاضر.
ِ
ورحم متعدي ،رحم اهلل فالكًا ،قال( :أو بعد تـزيل الؿتعدي مـزلة الالزم) أي جعؾه يف حؽؿه وإول أشفر.
ثم ذكر أن ((الرحقم) :فعقل ،من ِ
رحم أيضا) وأكه صػة مشبفة ،وتؼدّ م ذكر الػرق بقـفؿا ،ما الػرق بقن الرحؿن والرحقم؟

=
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ََّّ

(ا ْل َح ْؿدُ ) لغة :الوصن بالجؿقل آختقار طؾى قصد التعظـقم (هللِ) أي :مسـتحق هلل ( َط َؾـى الـد َوا ِم)
()1

أي :طؾى الثبات.

ِ
ِ
الؿـ َرا ِم) أي :كعؿـه
( َح ْؿدً ا) مػعول مطؾق لػعل محذوف ،أي :أحؿد حؿدً ا ( ُي َوافي) أي :يتم (ك َعـ َم َ
()2

الؿطؾوبة ،وكعم اهلل تعالى كثقرة ،وأجؾفن :كجابة إوٓد ،كؿا ذكره بعض إئؿة.
قوله:

َط َؾـــــى الـبِـــــ ِّي َســـــ ِّق ِد ْإَ َكـــــا ِم
َو َأ ْف َضـــــ ُل الصـــــ َال ِة َوالســـــ َال ِم
َ َٰٓ َ ُّ َ ه َ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َ ۡ َ َ ّ ُ ْ َ
ۡ
ش :يعـي به :اإلشارة إلى آمتثال ،وقوله تعالى﴿ :يأيٍاا ٱذِناو اانياَا ُّالَا يلياًِ ومال ِهَا يًال ِيها
()3

[﴾٥٦إحزاب] ،وإلى الحذر من كراهقة إفراد أحدهؿا طن أخر ولو خطا.
( َو َأ ْف َض ُل) لؾتػضقل و(الصـ َال ِة) مـن اهلل رحؿـة ،ومـن الؿالئؽـة اسـتغػار ،ومـن الؿـممـقن دطـاء،

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
يؼول إخ :الرحؿن رحؿة طامة بالخالئق أجؿقعن ،والرحقم رحؿة خاصة بالؿممـقن.
ََ ُ ر
فؿا تػعل بؼول اهلل تعالى﴿ :إ هن ه َ
وف هرح ر
ِيم [﴾٦٥الحج]؟
اس لرا
ٱَّلل بِٱنله ِ
ِ
كؼول :الرحؿن دال طؾى صػة الرحؿة حال تعؾؼفا باهلل .۵
الرحقم دال طؾى صػة الرحؿة حال تعؾؼفا بالؿخؾوققن الذين وقعت طؾقفم الرحؿة ،أفاده بن الؼقم يف بدائ الػوائد ،ما هؿا
البقتان الؾذان ضبطـا هبؿا الؿسللة؟.
ورحؿـــــــة هلل مفؿـــــــا طؾؼـــــــت

بذاتـــــه فآســـــم رحؿـــــان ثبـــــت

أو طؾؼــــت بخؾؼــــه الــــذي رحــــم

فســــؿه الــــرحقم فــــاز مــــن ســــؾم

( )1الؿختار طـد الؿحؼؼقن :أن الحؿد :هو اإلخبار طن محاسن الؿحؿود م حبه وتعظقؿه ،ذكره أبو العباس ابن تقؿقة ،وتؾؿقذه
أبو طبد اهلل ابن الؼقم.
( )2كقن يؽون من إئؿة :وهو يؼول كؿا كؼؾه يف الحاشقة:
كعــــم اإللــــه طؾــــى العبــــاد كثقــــرة

وأجؾفـــــــــــن كجابـــــــــــة إوٓد

فلين توحقد اهلل وإتباع السـة؟ مشؽل البقت أو غقر مشؽل؟ مشؽل ،ما حل اإلشؽال؟
قصد الـعم الدكقوية ٓ الـعم الديـقة ،فالـعم الديـقة أج ّؾفا اإليؿان وصالح الؿعتؼد وإتباع الـبي ﷺ ،أما الـعم الدكقوية فعـد
هذا الشاطر أجؾفن كجابة إوٓد :يعـي صالحفم.
( )3قوله( :وإلى الحذر من كراهقة إفراد أحدهؿا طن أخر ولو خطا) طؾى مذهب من يرى الؽراهقـة وهـو الـذي كصـره بعـض
الشافعقة ،والصحقح أكه ٓ يؽره إفراد أحدهؿا طن أخر ،إٓ أن إكؿل هو الجؿ بقـفؿا ،كؿا وق يف الؼـرآن ،وتؼـدم إقـراء
الؿ ّال طؾي الؼاري ،يف رد كراهقة إفراد الصالة طن السالم.
رسالة لؾعالمة ُ
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()1

( َوالس َالم) التحقة ،وققل :التسؾقم من أفات ،وققل :العطن لؾتػسقر.

( َط َؾى الـبِ ِّي) أي :كازلة طؾقه ،وهو إكسان أوحي إلقه بشرع ،وإن لم يممر بتبؾقغه.
والرسول :إكسان أوحي إلقه بشرع وأمر بتبؾقغه.
( َس ِّقد ْإَ َكام) أي :سقد الخؾق ُصرا ،والسقد من ساد قومه ،يسودهم سقادة ،ففو سـ ّقد ،ووزكـه فقعـل،
وأصؾه ِ
سقودُ ،قؾبت الواو ياء و أدغؿت [القاء] يف القاء ،كؿا هو الؼقاس مـه.
ويطؾق طؾى الذي يػوق قومه ،ويرتػ قدره طؾـقفم ،وطؾـى الحؾـقم الـذي ٓ يغؾبـه غضـبه ،وطؾـى
()2

الؽريم ،وطؾى الؿالك .قاله الـووي يف «أذكاره» رحؿه اهلل تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قوله رحؿه اهلل( :و(الص َال ِة) من اهلل رحؿة) إلى آخره ،أورد طؾقه ابن هشـام إيـرا ًدا مؾخصـه أن العـرب ٓ تعـرف يف كالمفـا
اختالف معـى الػعل باختالف متعؾؼه ،فقـبغي أن يؽون معـاه واحدً ا كقن ما تعؾق بػاطؾه ،والصـحقح أن الصـالة يف الؾسـان
العربي ،الصحقح أن الصالة بؾسان العرب معـى جامع لؾحـو والعطف ،وهمٓء الؿذكورات من أفراد ذلك ،ومؿن ذهب هـذا
الؿذهب :السفقؾي رحؿه اهلل تعالى ،وأبو طبد اهلل ابن الؼقم ،وابن هشام ..يف آخرين.
وقولهَ (( :والس َالم) التحقة ،وققل :التسؾقم من أفات ،وققل :العطن لؾتػسقر.).
الؿعروف يف لسان العرب أن السالمة أص دال عؾى الصحة والعافقة يف معظؿه ،ذكره ابن فارس يف مؼايقس الؾغة ،ففذه
إفراد ترج إلى ذلك إصل.
وهذان الؿعـقان الؾذان ذكركاهؿا لغة يحؿل طؾقفؿا الخطاب الشرطي ،فؾم يثبـت يف الخطـاب الشـرطي تػسـقر الصـالة أو
السالم من اهلل طؾى الرسول ﷺ أو أحد من خؾؼه بؿعـى سوى هذا الؿعـى الذي تعرفه العرب يف كالمفـم فقحؿـل الخطـاب
الشرطي طؾى الؿعفود يف الوض الؾغوي.
( ) 2ما ذكره الؿصـن رحؿه اهلل تعالى من التػريق بقن الرسول والـبي هو مذهب جؿاطة من أهل العؾم ،جعؾوا ملخذ الػـرق هـو
إمر بالتبؾقغ وطد ُمه فنن ُأمر بالتبؾقغ ففو رسول وإن لم يممر بالتبؾقغ فؾقس برسول.
وإمر بالتبؾقغ طـد همٓء له أحد معـققن:
أولفؿا :إيصال الرسالة التي بعثه اهلل هبا.
والثاين :الؼتال طؾقفا.
فؿؿن يؼول هبذا الػرق يؼول :إن معـى (وأمر بتبؾقغه) يعـي أمر بنيصال الرسالة إلقه( ،ولم يممر بتبؾقغه) لـم يـلمر بنيصـالفا
إلقفم بل تؽون خاصة به كاإللفام.
وقالت صائػة مـفم :الؿراد بالتبؾقغ هو الؼتال ،وطدم التبؾقغ طدم الؼتال إذا أبوا أن يستجقبوا دطوته ،ومـذهب الؼـائؾقن هبـذا
أقرب إلى الصواب من الؼائؾقن بلن ملخذ التبؾقغ هو إيصال الرسالةٕ :ن الغاية من بعث الـبي ﷺ والرسول هو هداية الــاس
َََ َ
حٱ هُ
نو َو ُني ِذر َ
َّلل ٱنلهب ّيۧ َو ُنََ ّ ِِّ َ
نو﴾[البؼرة ]213:فقعم همٓء وهمٓء.
كؿا قال تعالى﴿ :فبع
ِِ
ِ
ِ

وأشبه إقوال بالصواب أن الؿػرق بقـفؿا أن الـبي هو الذي يبعث إلى قوم موافؼقن ،وأن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم
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قال:
َوآلِــــــ ِه َو َصــــــ ْحبِ ِه ا ْلؽِــــــ َرا ِم

َمـــا َط ِؿـــ َل ا ْل َعامِـــ ُل فِـــي ا ْل َؽـــ َال ِم

ش :أشار به إلى أكه لؿا كاكت الصالة طؾى الـبي ﷺ تابعة لؾحؿد له تعالى كاسـب أن تؽـون الصـالة
طؾى آله تابعة لصالته طؾقه الصالة والسالم.
ِِ
ضم إئؿة الؽرام.
فؼالَ ( :وآله) وضم الصحب إلقه كؿا ّ
وأل :اسم جؿ  ٓ ،واحد له من لػظه :وهم أقاربه الؿممـون من بـي هاشم والؿطؾب.
واختؾن يف ألػه :أمـؼؾبة طن (هاء) ،أو طن (واو)؟ فؼال بإول سقبويه ،وأصؾه طـده (أهل) ،وقـال
بالثا ،الؽِسائي ،وأصؾه طـده ( ْأو ٌل) ،ويظفر أثره يف التصغقر :فؿن قال :إن أصؾه (أهل) قـال يف تصـغقره
ُأهقل ،ومن قال :إن أصؾه (أول) قال يف تصغقرهُ :أ َويل.
وكالهؿا مسؿوطان :ولؽن إول أشفر وأكثر.
جؿ صاحب :كركب وراكب ،وهو كل مممن صحبه طؾقه الصالة والسـالم ،ولـو
والصحب :اسم ْ
ساطة طـد جؿفور أهل الحديث ،كؿا قاله البعض ،وفقه كالم يف الؿطوٓت.
و(ا ْلؽِ َرا ِم) جؿ الؽريم كعظام جؿ طظقم.
قولهَ ( :ما َط ِؿ َل ا ْل َعامِ ُل فِي ا ْل َؽ َال ِم) مرا ُده اإلصالق ،وفقه إشارة إلى براطة آستفالل ،ال َع َؿل محركـة
الؿفـــة والػعــل ،ج :أطؿــال :كعؿــل ،كػــرح ،وأطؿؾــه ،واســتعؿؾه ،واطتؿــل :ط ِؿ ـل بـػســه :كــذا يف
«الؼاموس».
و(ا ْل َؽ َال ِم) يف الؾغة طبارة طن الؼول ،يف آصطالح :طبارة طن ما اجتؿ فقه أمران :الؾػـز واإلفـادة،
()1

وققل غقره....

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
مخالػقن.
( )1قوله رحؿه اهلل تعالى( :وأل وهم أقاربه) أي :أقارب الـبي ﷺ( ،الؿممـون من بــي هاشـم و الؿطؾـب) ،والصلحقح أن آل
ٍ
هاشم دون الؿطؾب.
الـبي ﷺ هم الذين تحرم طؾقفم الزكاة ،وهمٓء هم بـو
ثم ذكر رحؿه اهلل تعالى حد الصحابي فؼال( :وهو كل مممن صحبه ﷺ ولو ساطة طــد جؿفـور أهـل الحـديث كؿـا قالـه
البعض).
وتؼدم أن الصحابي من لؼي الـبي ﷺ مممـا به ومات طؾى ذلك.
و قوله( :وفقه إشارة إلى براطة آستفالل) هو أن يؽون يف أول كالم الؿتؽؾم ما يدل طؾى مؼصوده من الؽـالم ،فؾؿـا قـال:
( َما طَ ِؿ َل ا ْل َعامِ ُل فِي ا ْل َؽ َال ِم) كبه إلى مؼصوده من هذه الؿـصوبة وهو العـاية بالعوامل الـحوية.
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قال:
َل ْػظِقـــــــ ٌة ُت ْؾ َػـــــــ ُز بِال ِّؾســـــــ ِ
ان
َ

َطوامِــــ ِل الـحــــ ِو َلفــــا قِســــؿ ِ
ان
َ
ْ
َ
ْ َ

ش :يعـي به :اإلشار َة إلى تؼسقم إوامر طؾى قسؿقن:
الـ(طوامل) جؿ طامل ،والعامل لغة :ما يصدر طـه العؿل .واصطالحا :ما أوجب كون آخر الؽؾؿة
طؾى وجه مخصوص من اإلطراب.
وقد يؼال :العوامل يف كالم العرب :طالمات لتلثقر الؿتؽؾم ٓ ،ممثرات بلكػسفا ،فـال يـرد مـا أورده
بعض الطؾبة من أكه كقن يعؿل ما ٓ ُروح فقه.
طؾم بلصول يعرف هبا أحوال أواخر الؽؾم إطرابا وبـا ًء.
و(الـ ْحو) لغة :الؼصد ،واصطالحاٌ :
انَ :ل ْػظِق ٌة) أي :مـسوبة إلى الؾػز ( ُت ْؾ َػ ُز بِال ِّؾسـ ِ
( َلفا) أي :لعوامل الـحو (قِسؿ ِ
ان) أي :أن لفـا حظـا
َ
َ
ْ َ
()1

ودخال يف الؾسان ،كؿا هو مباح مبقن يف الحواشي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=

وقوله :بعد ((ا ْل َؽ َال ِم) يف الؾغة طبارة طن الؼول) أي :الجام بقن مبـًى ومعـى ،كؿا قال ابن فارس :الؽالم ٌ
كطق مػفلم ،فـال

يؽون ما يصدر من اإلكسان كالما حتى يجؿ هذين الوصػقن ،فلحدهؿا يتعؾق بالؿبـى وهو الـطق ،وأخـر يتعؾـق بـالؿعـى
وهو اإلففام.
ثم قال( :ويف آصطالح) يعـي يف اصطالح الـحاة (طبارة طن ما اجتؿ فقه أمران :الؾػز واإلفادة) أي :أن يؽون لػظا وأن
يؽون مػقدا ،والؿختار طـد الؿحؼؼقن من الـحاة كابن هشام وغقره أن يعرب بالؼول طن الؾػزٕ :ن الؾػز جـس ،تحته شقئان:
أحدهؿا :لػز مستعؿل :وهو الؿوضوع طـدهم لؿعـى ،كزيد فنكه موضوع لؾدٓلة طؾى ذات مشخصة.
والثا :،لػز مفؿل :وهو ما ٓ يدل طؾى معـى كؿؼؾوب زيد ،وهو ديز.
فحتى يخرج الؾػز الؿستعؿل وهو مطرح طـدهم يعرب بالؼول دون الؾػز.
( )1قوله يف الحواشي( :والعامل واصطالحا :ما أوجب كون آخر الؽؾؿة طؾى وجه مخصوص من اإلطراب) .ألخـ

مــه بـلن

يؽون العام هو الؿؼتضي لإلعراب ،أي :الؿوجب له ،وهو معـى قـول مجقزكـا أبـي تـراب الظـاهري رحؿـه اهلل يف رسـالته
حؽم من هذه إحؽام.
الؾطقػة يف العوامل الـحوية قال :العام ما يتلتى معه الرفع والـصب والجر والجزم .أي يوجد معه
ٌ
ثم قال( :وقد يؼال :العوامل يف كالم العرب :طالمات لتلثقر الؿتؽؾم ٓ ،ممثرات بلكػسفا ،فال يرد ما أورده بعض الطؾبة من
أكه كقن يعؿل ما ٓ ُروح فقه ،).وهذا متعؾق بنيراد طؼؾيٕ :ن الذي يعؿل ويم ِّثر هو ما فقه روح ،ففو كالم الؿتؽؾم الذي أثـر
يف ذلك.
طالمـات لتـلثقر الؿـتؽؾم) ٕهنـا ٓ تػسـر بلكػسـفا ،وإكؿـا لؿـا
فذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى دف ًعا لذلك بلن يؼال :هي (
ٌ
صدرت بؽالم الؿتؽؾم أثرت بؽالمه ٓ بـػسفإ :هنا م استؼاللفا طن كالم الؿتؽؾم ٓ تلثقر لفا.
ٍ
الؿعـرفقن
بلصول يعرف هبا أحوال أواخر الؽؾم إطرابـا وبــا ًء) ،وتؼـدّ م أن
طؾم
ِّ
ثم ذكر تعرين الـحو اصطالحا فؼال :هو ( ٌ
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ََّّ

قال:
َو َم ْعـَــــ ِوي َثابِــــ ٌت فِــــي الـ ِّ
ـــذ ْه ِن

َوإِكـــــ ُه ُمـْ َح ِصـــــ ٌر فِـــــي ا ْثـَـــــ ْق ِن

ش :أشار به :إلى أن العامل الؿعـوي يؽون يف الذهن ٓ يف الخارج ،وأكه ٓ يؽون إٓ يف اثـقن.
( َو َم ْعـَ ِوي) أي :مـسوب إلى الؿعـى.
( َثابِ ٌت فِي ِّ
الذ ْه ِن) أي :كائن فقه ،الذهن :الػفم والعؼل وحػز الؼؾب والػطـة.
( َوإِك ُه ُمـْ َح ِص ٌر فِي ا ْثـَ ْق ِن) الحصر لغة :الؿـ  ،واصـطالحا :إثبـات الحؽـم يف الؿـذكور ،وكػقـه ط ّؿـا
()1

طداه ،ومعـى الـ(اثـقن) معؾوم من بحث أسؿاء العدد ،فراج الؿطوٓت من كتب الـحو.
قال:

اســــــي ســــــؿ ِ
قِق ِ
اطي َفالثــــــاكِي
َوالؾ ْػظِـــي َأ ْي ًضـــا َط َؾـــى قِ ْســـ َؿ ْق ِن
َ
َ
َ
ش :يعـي به :اإلشارة إلى اكحصار العوامل الؾػظقة يف قسؿقن ،ومر كالم (الؾ ْػظِي).
آض :إذا رج  ،ففو مػعول مطؾق :لؽن طامؾه يحـذف وجو ًبـا سـؿا ًطا ،ويجـوز كوكـه
و( َأ ْي ًضا) من َ
ً
حآ ُحذف طامؾفا و صاحبفا ،قال إكصاري :معـاه كالسابق :أي :يف آستعؿال ،وإن كان إصل كؿـا
ُذكر ،تلمل ،ويوافق ما ذكر إكصاري مؼول التػتازا ،يف طدة مواض .
( َط َؾى قِ ْس َؿ ْق ِن) أي طؾى ضربقن:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
لؾعؾوم يالحظون مآخذ متعدِّ دة أحسـفا أن ُيـظر إلى العؾم طؾى كوكه قواطد ،فال يؼال :طؾم بلصول وٓ يؼـال :مؾؽـة تؼتضـي
العؾم بلصول ،وإكؿا يشار إلى ذلك العؾم بلكه هو تؾك إصول أو الؼواطد ،فقؼال :أصول يعرف هبا أو قواطـد وهـو أحسـن،
قواعد يعرف بفا أحوال أواخر الؽؾم إعرابا وبـاء ،وأواخر الؽؾم يعـي حؼقؼة أو مجازً ا ،فنكه ربؿا يؽـون طؾـى آخرهـا وربؿـا
يؽون طؾى ما قبؾفا.
ثم أشار أن (لعوامل الـحو (قِسؿ ِ
انَ :ل ْػظِق ٌة)) ويف البقت الثا :،معـوي ،فعوامل الـحو تـؼسم إلى قسؿقن كبقرين:
ْ َ
أحدهؿا :العوامل الؾػظقة.
والثا :،العوامل الؿعـوية.
فالعوامل الؾػظقة كؿا ذكر هي الؿـسوبة إلى الؾػظ :فؾفا تعؾق وح ّز يف الؾسان.
( ) 1بعد أن بقن الؿصـن الؼسم إول وهو الؾػظي كسب إلى الؾػز ،فؾه حز ودخل يف الؾسان ،بقن أن الؼسم الثا ،وهو العامل
الؿعـوي متعؾؼه الذهن :ففو مـسوب إلى الؿعـى ،وٓ تعؾق له بالؾػز يف تلثقر طؿؾه.
ثم ذكر أن الؿعـوي كؿا سقليت مـحصر يف اثـقن ،وبقن أن الحصر (إثبات الحؽم يف الؿذكور وكػقه طؿا طداه) ،والحصر
حصرا ،ويسؿقه طؾؿاء البالغة :قصرا.
يسؿقه طؾؿاء الؾغة وإصول:
ً
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اسي سؿ ِ
(قِق ِ
اطي) هؿا يف الؾغة :ما ُكسب إلى الؼقاس والسؿاع ،ويف آصطالح:
َ
َ َ
السؿاع.
السؿاطي :وهو الذي يتوقن إطؿاله طؾى ّ
ّ
السؿاع.
والؼقاسي :هو الذي ٓ يتوقن إطؿاله طؾى ّ
مـدرجا تحته وأخ ّ مـه.
وقِ ْسم الشيء :ما يؽون
ً

والتؼسقم :ضم ققود متبايـة أو متخالػة إلى الؿؼسم :لقحصل باكضـؿام كـل ٍ
ققـد إلـى الؿؼسـم قسـم،
ّ
ّ
فراج «حواشي العضدي».
وهو طؾى قسؿقن :تؼسقم ك ِّؾي إلى جزئقاته ،وتؼسقم الؽل إلى أجزائه.
فإول :كؼولك :الؽؾؿة إما :اسم أو فعل أو حرف.
والثا :،كؼولك :البقت سؼن وجدران و ُط ُؿد.
الؿؼسم محؿوٓ لؽل قسم من أقسامه وصح الؿعــى ..ففـو إول ،وإٓ..
والػرق بقـفؿا :أكه إن كان
ّ
()1

ففو الثا ،،فتلمل وراج أيدك اهلل تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر الؿصـن بعد أن بقن أن العوامل تـؼسم إلى قسؿقن:
أحدهؿا :العوامل الؾػظقة.
والثا :،العوامل الؿعـوية.
أيضا أن العوامل الؿعـوية تـؼسم إلى قسؿقن ،ثم بقن
أن الؼسم إول -وهو والعوامل الؾػظقة -تـؼسم إلى قسؿقن ،وسقليت ً
قسؿي العامل الؾػظي ،وأن العامل الؾػظي يـؼسم إلى قسؿقن:
فإول :العامل السؿاطي.
والثا :،العامل الؼقاسي.
فالعامل السؿاطي هو العامل (الذي يتوقن إطؿاله طؾى السؿاع) ،يعـي الـؼل طن العـرب ،والعامـل الؼقاسـي هـو العامـل
(الذي ٓ يتوقن إطؿاله طؾى السؿاع).
ً
أيضا أي رج يرج رجوطً ـا،
عرب
مػعوٓ مطؾ ًؼا ،لػعل محذوف مؼدر وهو آضي يئقض ً
وبقن يف الجؿؾة إولى أن ً
أيضا ُي ُ
ويجوز أن يعرب ً
حآ حذف طامؾفا وصاحبفا ،وهؿا يف الؿعـى متػؼان :كؿا ذكر طن زكريا إكصاري ،وسبق بسـ ذلـك يف
التؼريرات طؾى رسالة العالمة طبد الرحؿن الدمشؼي «يف إطراب طشر كؾؿات» وهي إحدى الرسائل التي أقرئت يف الربكـامج
يف أحد سـواته الؿاضقة.
ثم ذكر بعد ذلك كال ًما استطرد فقه يتعؾق بالعؼؾقات بقن فقه معـى ما ُيـذكر مـن التؼسـقم فؼـال( :وقسـم الشـيء مـا يؽـون
مـدرجا تحته وأخ
ً

مـه) ،فقؽون فر ًدا من أفراده ،فالشيء يؼسم إلى أفراد إلى اثـقن أو ثالثة.

قسم) ،أي :بقان أوصـاف
ثم قال( :والتؼسقم ضم ققود متبايـة أو متخالػة إلى الؿؼسم لقحصل باكضؿام كل ققد إلى الؿؼسم ٌ
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ََّّ

قال الـاضم:
َأ ْك َوا ُطـــــــ ُه َث َال َثـــــــ ٌة َو َط ْشـــــــ ُر

ن َف ُقــــــ ْذ َك ُر
َو َط ْؿ ُؾ َفــــــا ُم ْخ َتؾِــــــ ٌ

ش :أشار به :إلى تؼسقم العوامل السؿاطقة إلى ثالثة طشرة كو ًطا ،وإلى حصرها.
وجعل بعض إئؿة الحصر قسؿقن ،وجعل بعضفم ذلك خؿسة ،فراج وتلمل يف موضعه.
اسم دال طؾى أشقاء مختؾػة ( َث َال َث ٌة َو َط ْش ُر) أي :مـؼسؿة طؾقفا.
(األكواع) :جؿ كوع ،وهو ٌ

ن َف ُقـ ْذ َك ُر) أي :يؽـون طؿـل إكـواع مختؾ ًػـا كؿـا سقتضـح إن شـاء اهلل تعـالى يف
( َو َط ْؿ ُؾ َفا ُم ْخ َتؾِـ ٌ
()1

مواضعفا.
قال:

َفــــ َلو ُل ْإَكْــــ َوا ِع َجــــرا َي ْع َؿــــ ُل

َكــــــ(بِاس ِم رب َقـــــ ِ
اه ٍر َأ ُقـــــ ُ
ول)
ْ َ

ش :يعـي به :اإلشارة إلى الـوع إول يعؿل الجر ،وإلى مثاله.
فإن قق  :لم طؿل الـوع إول مـن إكـواع الثالثـة طشـر؟ قؾــا :إكؿـا طؿـل لؿشـاهبته لافعـال يف
آختصاص بإسؿاء ،كؿا قال به الشقخ الـاضمٕ :ن حـروف الجـر تخـت

بآسـم يف العؿـل ،وكـذا

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
قسؿا بحدة.
قسؿا بحدة ،وإذا وجدت مؼابؾفا كان ً
يتؿقز هبا كل قسم طن كظقره ،فنذا وجدت هذه إوصاف كان ً
ثم ذكر أن التؼسقم طؾى قسؿقن:
أحدهؿا( :تؼسقم الؽل إلى جزئقاته ،وتؼسقم الؽل إلى أجزائه) وهذه من آصطالحات الؿـطؼقة ويعـون بــ(تؼسقم الؽؾـي
إلى جزئقاته) هو أن يؼسم الؽل وهو الحؽم عؾى ك فرد من أفراد الؿوضوع الداخؾة تحته ،هذا معـى الؽؾي ،مثل إكسان فنكـه
يصدق طؾى زيد ،وطؿرو ،ومحؿد ،وهو يـؼسم إلى جزئقات ،وأما الؽل فال يؽون الحؽم طؾى كل فرد مـن أفـراد الؿوضـوع
الداخؾة تحتهٕ :كه يحتاج يف تركقبه إلى جزأين فصاطدً ا ،ففو يرتكب من جزأين فصاطدً ا ،ومثالـه كؿـا قـال( :فـإول) أي يف
الؽل إلى جزئقاته (الؽؾؿة ،ففي اسم أو فعل أو حرف).
فآسم كؾؿة ،والػعل كؾؿة ،والحرف كؾؿة.
والؿثال (الثا :،البقت سؼن وجدران وطؿد) لقست العؿد بقتا وٓ الجدران بقتا ،وٓ السؼن بقتا.
( )1لؿا ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى أن العامل الؾػظي يـؼسم إلى قسؿقن أحدهؿا العامل السؿاطي وأخر العامل الؼقاسي=
شرع يبقن أقسام الـوع إول وهو يبقن أكواع الؼسم إول وهو العامل السؿاطي :فبقن أن أكواطه ثالثة طشر ،وٕهل العؾم
مآخذ متعددة يف ردها إلى قسؿقن أو خؿسة أو غقر ذلك طؾى ما هو معروف يف الؽتب الؿصـػة يف العوامل ،ومن أشفرها
شروح كتاب «العوامل» لؾجرجا ،،وشروح كتاب «العوامل» لؾربكوي :فنن كتاب «العوامل» لؾجرجا ،و«طوامل الربكوي»
كتابان مشفوران طؾقفؿا جؿؾة من الشروح ،ففو قد جرى هـا طؾى أن العامل السؿاطي يـؼسم إلى ثالثة طشرة كوطًا وسقبقـفا
كوطًا كوطا.
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إفعالٕ :ن الػاطل والؿػعول ٓ يؽوكان إٓ اسؿقن.
وإكؿا اخت

بالجر دون غقرهٕ :ن الػعل طؿل الرف والـصب ،فؾم يبق له إٓ الجر.
ِّ

قوله َ ( :كـبِاس ِم رب َق ِ
اه ٍر) مثاله مثل( :باسم رب) الؼفر :الغؾبة ،والؼفار من صػاته تعالى.
ْ َ
الؼول :الؽالم ،والجؿ  :أقوال ،وجؿ الجؿ  :أقاويل.
والؼول يف الخقر ،والؼال والؼقل والؼالة يف الشر.
و( َأ ُق ُ
أجوف واوي ،والؽالم فقه ويف كحـوه
ول) :مضارع معؾوم لؾؿػرد الؿتؽؾم ،من قال يؼول ،وهو
ٌ
مبسوط يف «فتوحات» السقد ،والباجوري ،وال ُب َجقرمي إطالٓ وبابا ،فراجعفا رحؿك اهلل.
قال:
وف َجـــر َو َل َفـــا
َأ ْطـِـــي بِـــ ِه ُحـــ ُر َ

ِ
ِ
استِ ْح َضـــ ُار َها
ــر َيـْ َبغـــي ْ
َم ْعـًـــى َكثقـ ٌ

ش :أشارُ به :إلى أن اسم الـوع إول من إكواع الثالثة طشرة حروف الجر ،وإلى أن الؿعا ،كثقـرة
لفا ،وهي سبعة طشرة حرفا.
(الباء) لإللصاق ،و(من) لالبتداء ،و(إلى) لالكتفاء ،و(يف) لؾظرفقة ،و(الالم) لالختصـاص ،و(رب)
لؾتؼؾقل ،و(عؾى) لالستعالء ،و(عن) لؾبعد والؿجاوزة ،و(الؽلاف) لؾتشـبقه و(ملذ)و(مـلذ) لالبتـداء يف
الزمان الؿاضي ،و(حتى) ٓكتفاء الغاية ،و(واو الؼسم) و(تاؤه) ،و(حاشا) و(خال) و(طدا) لالستثـاء.
ِ
ٍ
معـان
قـر) أي:
قولهَ ( :أ ْطـِي بِ ِه ُح ُر َ
وف َجر) أي :بالـوع إولَ ( ،و َل َفا) أي :لحـروف الجـر ( َم ْعـًـى َكث ٌ
()1
ِ
استِ ْح َض ُار َها) أي :يؾقق حػظفا.
كثقرة ،و(الؿعـى) :ما يستػاد من الؾػز ( َيـْ َبغي ْ
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر رحؿه اهلل تعالى يف هذه الجؿؾة العامل إول من أكواع العامل السؿاطي وهو حرف الجـر ،وحـرف الجـر طؿ ُؾـه الجـر،
فقدخل طؾى آسم ويجره ،كؿا مثل له بؼوله( :بِاس ِم رب َق ِ
اه ٍر) .فحرف الجر هـا الباء وأثر يف الؿعؿول الذي دخل طؾقه بـلن
ْ َ
مجرورا ،وحروف الجر كثقرة ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى مـفا جؿؾة م معاكقفا.
جعؾه
ً
ومعا ،حروف الجر ٓ أثر لفا يف العؿل اإلطرابي وإكؿا أثرها يف الؿعا ،،فؿحل بحثفا هو طؾم الؿعا ،طـد البالغققن ،فقـبغي
إخالؤها من كتب الـحو وٓسقؿا يف الؿبادئ ،كؿا أن العؾل الـحوية ُرتبة طالقة من معرفة الـحو ،فال تـاسب هذا الؿختصر ،فؼد
ٍ
بطرف مـفا هاهـا كؼوله( :فنن ققل :ل ِم طؿـل الــوع إول) أي :لـم طؿـل حـرف
صدّ ر كالمه رحؿه اهلل تعالى ببحث ما يتعؾق
الجر ،فؼال( :إكؿا طؿل لؿشاهبته لافعال يف آختصاص بإسؿاء) ٕن حروف الجر تخت
طؿل تخت

بإسـؿاء ،فالبـد أن يؽـون لفـا

به معفا ،ففي ٓ تدخل طؾى إفعال ،وطؿؾفا الذي اختصت به معفا هو الجر.

تعؾقال أخر لوجه اختصاص طؿؾفا بالجر دون غقره ،ولؿاذا لم تثؿر هذه الحروف رف ًعا وٓ كص ًبا؟ فؼال( :وإكؿا
ً
ثم أورد
اخت

بالجر دون غقرهٕ :ن الػعل طؿل الرف والـصب) يعـي يف إسؿاء (فؾم يبق له) لؾحرف (إٓ الجر) ،وطؾل الـحو مـفا
ِّ
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قال:
َو َي ْع َؿــــ ُل الثــــاكِي مِــــ َن ْإ ْكــــ َوا ِع

َك ْصـــ ًبا َط َؾـــى ِآ ْســـ ِم بِـــ َال ْارتِ َػـــا ِع

ش :يعـي به :اإلشارة إلى طؿل الـوع الثا ،من إكواع الثالثة طشر ،وهو الـصلب ،وهـو طبـارة طـن
الػتحة التي تحدث طـد دخول طامل الـصب ،كػتحة الدال من (زيـدً ا) يف قولـك :إن زيـدً ا قـائم ،وقـس
طؾقه الرف والجر ،ويف «ضوء الؿصباح» كال ٌم صويل ،وبحث مديد فراجعه وفؼك اهلل تعالى ،آمقن.
وقوله( :بِ َال ْارتِ َػا ٍع) ٓستؼامة الوزن.
قال:
َو َي ْر َفــــ ُ ا ْل َخ َبــــ َر كَــــنِن َز ْيــــدً ا

ُم َصـــــــدِّ ٌق َكبِقـَـــــــا ُم َحؿـــــــدً ا

صؾى اهلل تعالى طؾقه وسؾم
ش :أشار به :إلى مثال الـوع الثا ،،وإلى رف الخرب ،يؼال :صدقه تصديؼا طؾى ضـدِّ كذبـه ،وقـال يف
ۡ

ۡ

َ
التـزيل ﴿ :إ هن ٱل ُه هص ّ ِدق َ
ِني َوٱل ُه هص ّدِق َٰ ِت ﴾[الحديد ،]18:أصـؾفؿا الؿتصـدِّ ققن والؿتصـدقات ،ف ُؼؾبـت التـاء
ِ

صا ًدا وأدغؿت يف مثؾفا ،ومر معـى (الـبي) و(الرسول).
و( ُم َحؿد) اسم مطابق لؾؿسؿى.
قال:
َأ ْطـِــــى بِــــ ِه ُح ُرو َفــــ ُه ا ْل ُؿ َشــــب َف ْه

وحــ ْه
َوالصــدْ ُر َحــق َمــا َطــدَ ا ا ْل َؿ ْػ ُت َ

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن اسم الـوع الثا ،من الحروف الؿشـبفة ،وإلـى أن الصـدر واجـب لفـا
سوى الؿػتوحة.
وهي ستة أحرف بآستؼراء( :إن)(،أن)( ،كلن)( ،لؽن)( ،لقت)( ،لعل).
إكؿا طؿؾت لؿشاهبتفا بالػعل يف اقتضاء الطرفقن ويف غقره.
وإكؿا قدم الؿـصوب فقفا طؾى الرف ٕ :ن لؾؿتعدي طؿؾقن طؿل أصؾي وطؿـل فرطـي ،فالؿـاسـب
لؾػرع طؿل فرطي :وهو تؼديم الؿـصوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
أشقاء ترج إلى الؿعا ،التي يلكس هبا الـحوي وٓ تؽون قطعقة ،كلن يؼال :لؿاذا ترتب أكواع اإلطراب بتؼديم الرف ثم الـصب
طؾم كاف لؽن يف درجة طالقة
إلى آخره؟ فقؼولونٕ :ن الرف أقوى فقؼدم إقوى ،وهؾم جرا يف تؾؿس مثل هذه الؿعا ،،وهو ٌ
من الـحو ،ولفذا قل تصـقن الؿتلخرين فقه ل ُعسره ورجوطه إلى كثقر من العؾوم العؼؾقة ،بخالف الطبؼة الؿتوسطة بعد الؼرون
إولى فنهنم أكثروا من التللقن يف طؾل الـحو ،ومؾموا كتبفم يف الشروح والحواشي بذكر طؾل الـحو.
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(إن) و(أن) لؾتحؼقللق ،أي :تحؼقــق مضــؿون الجؿؾــة وتلكقــده ،إٓ أن (إن) لؾتحؼقــق بــال تغقـ ٍ
ـر يف
الجؿؾة ،و(أن) له م قؾب الجؿؾة إلى الؿػرد.
فنن ققل :لِ َم لم يعؽس إمر؟ قؾـا :إن إصل يف الجؿؾة آستؼالل ،والتغقر فرع طؾقـه ،وإصـل يف
تحريك الفؿزة الؽسر ،والػتح فرع طؾقه ،فجعل إصل لاصل ،والػرع لؾػرع.
كـزل مـزلتـه كؿـا يف
وحصر بعضفم مواض الؽسر يف أربعة :يف آبتداء ،وفقؿا بعـد الؼـول ،وفقؿـا ّ
ال َؼ َسم ،وفقؿا إذا ما دخل الالم طؾى خربها.
والبس يف شروح «إلػقة» م الحواشي.،
و(كلن) لؾتشبقه ،كحو :كلن زيد أسد.
و(لؽن) لالستدراك ،وهو تعؼقب الؽالم برف ما ُيتوهم ثبوتـه أو كػقـه مــه ،كؼولـك :زيـد شـجاع،
فقوهم ذلك أكه كريمٕ ،ن من شقؿة الشجاع الؽرم ،فتؼول :لؽـه بخقل.
و(لقت) لؾتؿـي ،وهو صؾب ما ٓ صؿ فقه ،أو ما فقه طسر.
فإول :كحو :لقت الشباب طائدٌ  ،فنن طود الشباب ٓ صؿ فقه ٓستحالته طادة.
والثا :،لقت لي مال فلحج مـه ،فنن حصوله مؿؽن :لؽن فقه طسر ،ويؿتـ  :لقـت غـدً ا يجـيءٕ :ن
غدا واجب الؿجيء.
والحاصل :أن التؿـي يؽون يف الؿؿتـ  ،والؿؿؽن ،وٓ يؽون يف الواجب.
ِ
ب آسم والخرب كؿا تـصب (إن).
وقد تـص ُ
و(لع ) لؾترجي ،وهو لؾتوق  ،وطرب بعضفم بالرتجي يف الشيء الؿحبـوب ،كحـو :لعـل الؿحبـوب
ََ ه

ۡ

قادم ،واإلشػاق يف الشيء الؿؽروه كحو ﴿ :فل َعل َك َب َٰ ِخ رع هنف ًَ َك ﴾[الؽفن ]6:أيٌ :
قاتل كػسك ،والؿعـى
أشػق طؾى كػسك أن تؼتؾفا حسر ًة طؾى ما فاتك من إسالم قومك ،كؿا قاله يف «الؽشاف».
ه ه

َ ه

وتلتي (لع ) لؾتعؾق  :كؼوله تعالى﴿:ل َعل ًُۥ َي َجذك ُر ﴾[صه ]44:أي :لقتذكر ،قاله يف «الؿغـي».

()1

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى يف هذه الجؿؾة :الـوع الثا ،من أكـواع العوامـل السـؿاطقة الؾػظقـة :وهلو الحلروف الؿشلبفة
بالػع ؛ وهي إن وأخواتفا أن ،كلن ،لؽن ،لقت ،لعل ،ففذه يؼال لفا :حروف مشبفة بالػعل تعؿل يف آسم الـصب ،وهذا هو
معـى قوله( :اإلشارة إلى طؿل الـوع الثا ،من إكواع الثالثة طشر ،وهو الـصب).
ثم قال يف بقان الـصب( :وهو طبارة طن الػتحة التي تحدث طـد دخول طامل الـصب) ،فالـصب طـده هو الػتحة وما يـوب
طـفا ،وطـد أكثر الـحاة أن الـصب تغققر يؾحق آخر االسم والػع الؿضارع الذي لم يتصل بله كلون التوكقلد أو كلون ااكلاث

=
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ََّّ

قال:
ِ
ِ
ب ا ْل َخ َبـــ ْر َفـــ َرا ِع ُح ْؽ َؿـــ ُه
اســـ َؿ ُه
َو َيـْصـــ ُ
َو َثالـــ ُث ْإَكْـــ َوا ِع َي ْر َفـــ ُ ْ
ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن الـوع الثالث من إكواع يرف آسم ويـصـب الخـرب ،فـاحػز حؽؿـه
رحؿك اهلل تعالى ،آمقن.
قال:
َأ ْطـِــــي بِــــ ِه َمــــا ٌء َو َٓ ٌء َلــــ ْق َس

ِ ِ ِ
ِ
قســـا)
كَــــ( َما َز ْيـــدٌ فـــي َق ْومـــه َرئ َ

ش :أشار به :إلى اسم الـوع الثالث وإلى مثاله ،ويزاد (الباء) بؽثرة يف خـرب (لـقس) غقـر آسـتثـائقة
ََ

ُ

َ ه َۡ َ َ
ۡ َ هُ َ
ََ
َۡ َُ
ه ُ َ َٰ
اَن ﴾٧٤
ال عهاا ۡعهل
ويف خرب (ما) كؼوله تعالى ﴿ :أليس ٱَّلل بِك ٍ
اف عبادهۥ ﴾[الز َمـر﴿ ،]36:وناا ٱَّلل ب ِ فِ ٍ

[البؼرة] ،وذلك طـد البصريقن :لدف توهم اإلثبات ،فنن السام قد ٓ يسؿ أول الؽالم.

وطـد الؽوفققن لتلكقد الـػي ،قالوا :لقس زيد بؼائم ،رد لـ(إن زيد لؼائم) ،فنن (الباء) بؿـزلة (الالم).
وخرج بؼولـا( :غقر آستثـائقة) كحو :قاموا لقس زيدً ا ،فـنن (البـاء) ٓ تـدخل هــإ :ن مصـحوب
(لقس) آستثـائقة كؿصحوب (إٓ) ،كؿا ٓ تؼول :ما زيد إٓ بؼائم ٓ ،تؼول :قاموا لقس بزيد ،وكؿا ُتـزاد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
لدخول عام عؾقه .ما الػرق بقن الؼولقن يف الـصب؟
الػرق بقـفؿا أن الذي يؼول :إن الـصب هو الػتح وما يـوب طـفا يؼول :إن اإلطراب بلكواطه لػظي.
والذي يؼول :هو تغققر يؾحق إلى آخره يؼول :إن إطراب معـوي ،فتؽون الحركات دالة طؾقه ،والثـا ،أشـفر ،وأكثـر طــد
الـحويقن ،أي :ج ْعل اإلطراب معـو ًيا وتؾك الحركات يف الـصب دالة طؾقه ،ويف الرف دالة طؾقه ،ويف الجر والجزم دالـة طؾقـه
أيضا.
ً
وأصح الؿذهبقن أن ااعراب لػظي ،وأن الـصب هو الػتح وما يـوب عـفا ،والرفع هو الضم وملا يـلوب عـفلا ،والجلر هلو
ِ
متلخر الـحاة هو كون اإلطراب معـو ًيا.
الؽسرة و ما يـوب عـفا ،والجزم هو السؽون وما يـوب عـفا :لؽن الؿشفور طـد
ثم ذكر أن طؿل هذه الحروف الؿشبفة بالػعل أهنا تـصب الؿبتدأ وترف الخـرب ،ومثـل لـه بؼولـه( :إِن زَ ْيـدً ا ُم َصـدِّ ٌق َكبِقـَـا
ُم َحؿدً ا ﷺ) .فزيدً ا مـصوب بـ(إن) ،و ( ُم َصدِّ ٌق) هو خربها الؿرفوع.
ثم ذكر طؾة طؿؾفا فؼال يف الصػحة الثامـة والتسعقن( :وإكؿا طؿؾت) .يعـي هـذه الحـروف (لؿشـاهبتفا بالػعـل يف اقتضـاء
الطرفقن) أي يف استدطائفا لؾؿبتدأ والخرب معا ،كؿا أن الػعل يؼتضـي فـاطال ،فالجؿؾـة الػعؾقـة تشـتؿل طؾـى فعـل وفاطـل،
فؽذلك إن وأخواهتا شاهبت الػعل يف استدطائفا صرفقن هؿا الؿبتدأ والخرب الؾذان صارا اسؿفا وخربها.
ثم ذكر رحؿه اهلل تعالى استطرادا يف حصر مواض كسر هؿزة إن ،ثم ذكر استطرا ًدا آخر يف معا ،تؾـك الحـروف ،وكالهؿـا
مؿا ٓ يـاسب حال آبتداء.
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ه ۡ َ ۡ ه َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ
ۡ
يف خرب (لقس) تزاد يف اسؿفا ،إذا تلخر إلى موض الخرب ،كؼراءة بعضفم﴿ :ليس ٱل ِِب أن ثَلَا وجٌَكم﴾

[البؼرة ]177:بـصب الرب ،و ُتزاد ٍ
بؼؾة يف غقر ذلك كخرب (إن) الؿؽسورة و(لؽن) و(لقت) ،فراجـ أواخـر
«مغـي الؾبقب» م الحواشي رحؿك اهلل تعالى.
فإن قؾت :لِم طؿؾتا؟ قؾـا :لؿشاهبتفؿا بـ(لقس) يف الـػي.
فإن قق  :إن (لقس) أصل وهؿا فرطان ،فال تعؿالن طؿؾه :لئال يتساوى إصل والػرع .قؾـلا :إكؿـا

تعؿالن طؿؾهٕ :كه لو كان لؾؿشبفة بـ(لقس) تـصب آسم وترف الخربٓ ،لتبس بـ(ٓ) لـػي الجـس.
فإن قق  :لِم َلم ُيعؽـس إمـر؟ قؾـلإ :ن (ٓ) التـي لـػـي الجــس إكؿـا تعؿـل لؿشـاهبتفا بــ(إن)
وأيضـا لؿـا
فجعل مساو ًيا لفا يف العؿل :لعدم طؿؾفـا الػرطـيً ،
الؿؽسورة يف التلكقد ،ومالزمة إسؿاءُ ،
ٌ
شروط فؾ ُتطؾب من الؿطوٓت.
شابه بواسطتفا لؾػعل ..طؿل طؿ َؾفا الػرطي ،ولعؿؾفا
قال:
َو َط ْؽســـــه َٓء لِـَ ْػـــــي ا ْل ِ
جــــــْ ِ
س
ُ ٌ
ُ

مِ َثا ُلـــ ُه َٓ َخ ْقـــ َر فِـــي ا ْل َو ْســـ َو ِ
اس

ش :يعـي به :اإلشار َة إلى أن طؿل (ٓ) لـػي الجـس ،طؾى طؽس الـوع الثالث ،ومثاله.
ب الؽل فقه :كالعؼل والعدل مثال ،والجؿ  :خقور.
(الخقر) :ما ير َغ ُ
و(الوسوسة) حديث الشقطان بؿا ٓ كػ فقه وٓ خقرِ :
كالوسواس بالؽسر ،كذا يف «الؼاموس».
وشرط طؿؾه :أن يؽون كافق ًة ٓ زائدة ،وأن يؽون الؿـػـي هبـا الجــس ،وأن يؽـون كصـا ،وذلـك إذا
دخؾت طؾى كؽرة ،و ُأريد هبا الـػي العام ،و ُقدّ ر فقه (مِن) آستغراققةٕ :ن (مِن) هي الؿوضوطة لؾجـس،
فنذا قؾت ٓ :رجل يف الدار ،وأكت تريد كػي ك ِّؾه ٓ ..يصح ّإٓ بتؼدير (مِن) ،ولو لم تزد (من) كــت كافقـا
()1

رجل واحدا ،وجاز أن يؽون يف الدار اثـان أو أكثر ،أيدك اهلل تعالى وأرشدك.
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى يف هذه الجؿؾة الـوع الثالث من أكواع العامل الؾػظي السـؿاطي وهـو( :ال) و(ملا) الؿشلبفتان
بل(لقس) ،فنهنؿا تعؿالن طؿؾفؿا ،وطؿؾفؿا كؿا قال الؿصـن( :يرف آسم ويـصب الخرب) ،ومثل لـه بؼولـهَ ( :مـا زَ ْيـدٌ فِـي
ِِ ِ
رئقسا) مـصوب ،فعؿؾفا كعؿل (لقس) ،ومثل (ما) يف هذا الؿؼام :)ٓ( :،كؼولـك ٓ :زيـد يف
قسا) ،فـ(زيد) مرفوع و( ً
َق ْومه َرئ َ
رئقسا ،إٓ أن (ٓ) هذه التي تعؿل هذا العؿل هي الؿشبفة بـ(لقس) )ٓ( ٓ ،الجـسقة ولـذلك احتـاج إلـى آحتقـاط يف
قومه ً
التـبقه طؾى ذلك :فؼال الـاضم:
مِ َثا ُلــــــ ُه َٓ َخ ْقــــــ َر فِــــــي ا ْل َو ْســــــ َو ِ
اس

َوطَ ْؽســـــــ ُه َٓء ل ِ َـ ْػـــــــي ا ْل ِ
جــــــــْ ِ
س
ٌ
ُ
ِ
ب ما بعدها ،بخالف (ٓ) التي بؿعـى لقس فرتف ما بعدها ،فالعامل السـؿاطي الثالـث هـو
فنن (ٓ) التي لـػي الجـس تـص ُ
(ما) و(ٓ) الؿشبفتان بـ(لقس) فنهنؿا يرفعان ما بعدهؿا ،ويـصبان خربهؿا.

تطريز (فهداية الفخام)

07

ََّّ

قال:
ِ
اســـ ًؿا ُم ْػـــ َر ًدا
َرابِ ُع َفـــا َيـْصـــ ُ
ب ْ

َكـــــــ( َجا َءكِي ْإَ ْو َٓ ُد إِٓ َز ْيــــــدً ا)

ش :أشار به :إلى أن الـوع الراب من إكواع الؿعؾومة يـصب اسؿا مػردا ،وإلـى أن مثالـهَ ( :جـا َءكِي
ْإَ ْو َٓ ُد إِٓ َز ْيدً ا) ،وله سب أحرف:
(الواو) بؿعـى (مع) ،كحو :استوى الؿاء والخشبة :أي :م الخشبة ،والخشبة :مؼقاس يعرف به قـدر
ارتػاع الؿاء وقت الزيادة.
واطؾم :أن بعض الـحاة قال :الؿػعول معه من السؿاطي ،وقـال بعضـفم :إكـه مـن الؼقاسـي كسـائر
الؿ ِّ
حشي رحؿه اهلل تعالى آمقن.
الؿػاطقل ،كؿا صرحه ُ

خارجـا ..فؽقـن
و(إال) لالستثـاء ،فنن ققل :إذا دخل زيدٌ يف إوٓد ..فؾِ َم يخرج بـ(إٓ) ،وإذا كان
ً

صرحه بعض إئؿة.
يخرج؟ ،قؾـا :الجواب طـه :أكه داخل قبل الحؽم وخارج بالحؽم ،كؿا ّ
ُ
والعامل ما يؼوم
فإن قق  :لم طؿل (الواو) و(إٓ)؟ قؾـا :إكؿا طؿل (الواو) لؼقام معـى الؿصاحبة به،
الرضي» وكحوه.
به الؿعـى ،و( ّإٓ) لؽوهنا بؿعـى (لؽن) أو لؼقام معـى آستثـاء به :كؿا يف «
ِّ
و(يا) و(أيا) و(ه َقا) و(أي) و(الفؿزة) وهي لؾـِّداء ،ومعـى الؿـادى يف العرف :هو الشـيء مطؾـوب
مدبرا ،أو بؼؾبه إن كان مؼبال طؾقك بوجفه حؼقؼة :مثل :يا زيد ،أو
إقباله :أي :توجفه إلقك بوجفه إن كان ً
حؽؿا :كحو :يا سؿاء ،ويا جبال ،ويا أرضٕ :كه كزلت أوٓ مـزلة من له صالحقة الـِّداء ،ثـم ُأدخـل طؾقـه
ً
حرف الـداء و ُق ِصد به كداؤه ،ففي يف ُحؽم من يطؾب إقباله ،بخـالف الؿــدوب الؿتػجـ طؾقـه ،أدخـل
طؾقه حرف الـداء لؿجرد التػج ٓ لتـزيؾه مـزلة الؿـادى.
فائدة جليلة
والـداء يف الؼرآن طؾى سب مراتب:

َ َ
ُّ
َ
ه
ُّ
كداء الؿدح :كؼوله تعالىَٰٓ ﴿ :
يأيٍا ٱنل ِِب ﴾[إكػال.]64:
َ َ
ْ
يأ ُّي ٍَا هٱذ َ
وكداء الذم :كؼوله تعالىَٰٓ ﴿ :
ِنو ٌَ ُاد ٓوا ﴾[الجؿعة.]6:
َ َ
ُ
ُّ
َ
ه
وكداء التـبقه :كؼوله تعالىَٰٓ ﴿ :
يأيٍا ٱنلاس﴾[البؼرة.]21:

وكداء ااضافة :كؼوله تعالىَ ﴿ :يَٰعِ َباد َِي﴾[العـؽبوت.]56:

وكداء الـسبة :كوله تعالىَ ﴿ :ي َٰ َب ِ ٓ
ِن َا َاد َم﴾[يس.]66:

َ
يإبۡ َرٌَٰ ُ
ِيم﴾[هود.]76:
وكداء آسم :كؼوله تعالى ﴿ َٰٓ ِ

َ َۡ َ ۡ
وكداء التعققن :كؼوله تعالىَٰٓ ﴿ :
ِ َ َٰا ِ ﴾[آل طؿـران .]64:اكتفـت طبـارة صـاحب «تػسـقر
يأٌال ٱل ِ
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البحر».
قاعدة
حذف حرف الـداء يؽون واجبا وجائزا ومؿتـعا:
فالواجب :يف (ال ّٰؾ ُفم).

ُ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
والجائز :يف مثل ﴿نَمف أيرِض عو هذاۚ ﴾[يوسن.]29:
()1

والؿؿتـ  :يف اسم الجـس.
قال:

َخامِ ُســـ َفا َي ْع َؿـــ ُل فِـــي ا ْل ُؿ َضـــ ِ
ار ِع

َك ْصــ ًبا كَـــ( َل ْن َيـْ ُظــ َر فِــي ا ْل َؿــ َز ِار ِع)

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن الـوع الخامس من إكواع الثالثـة طشـر يعؿـل الـصـب يف الؿضـارع،
وإلى مثاله.
ــــــــــــــــــــــــــــ
اسؿا واحدً ا
اسؿا مػر ًدا ،أي يـصب ً
( )1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى الـوع الراب من العوامل الؾػظقة السؿاطقة :وهو ما يـصب ً
مػر ًدا ،وٓ يعؿل يف ما وراءه قال( :وله سبعة أحرف) هي :الواو وإٓ وياء وأيا وهقا وأي والفؿزة.
وفرقفا الؿصـن ٓختالف طؿؾفا ،فالواو الؿرادة هــا هـي واو الؿعقـة ،و(إٓ) هـي إٓ آسـتثـائقة ،و(يـا) وأخواهتـا هـي
الؿتعؾؼة بالـداء ،فنن كل واحد من هذه الحروف له أثر يف كصب ما بعده .
كؼوله يف واو الؿعقة (استوى الؿاء والخشب َة) ،فالخشبة مػعول معه ،كصب بواو الؿعقة.
وقل كذلك يف الؿستثـى بـ(إٓ) ،فـ(إٓ) يف استثـائفا أثرت فقه كص ًبا ،وكذلك يف أحرف الـداء ،طؾى تػصق ٍل مبـقن يف محؾـه
أحؽـام يؽـون فقفـا تـارة مبـقـا طؾـى
سبق ذكره ،فنن آستثـاء له أحؽام يجوز فقفا تارة الرف والـصب ،وكذلك الؿـادى لـه
ٌ
الضم ،وتارة يؽون مـصوبا كالـؽرة غقر الؿؼصودة ،والؿضاف ،والؿشبه بالؿضاف.
ثم استطرد فذكر أن (الـداء يف الؼرآن طؾى سب مراتب) ،يعـي يف مؼاصده ،فتارة يجيء لؾؿدح ،وتـارة يجـيء لؾـذم ،وتـارة
يجيء لؾتـبقه ،وتارة يجيء لإلضافة ،إلى آخر ما ذكر.
ثم ذكر مسللة أخرى وهي :حذف حرف الـداء أكه يؽون واج ًبا وجائزً ا ومؿتـ ًعا ،طؾى الؿشفور يف هذه الؿواضـ  ،وإٓ فـنن
كل واحد مـفا مؿا كوزع فقه طـد بعض الـحاة.
قال( :فالواجب :يف (ال ّٰؾ ُفم)) فال يؼال :يا ال ّٰؾ ُفمٕ ،ن أصل ال ّٰؾ ُفم هـي يـا اهلل ،بنجؿـاع الـحـاة ،ذكـره ابـن الؼـقم رحؿـه اهلل
تعالى ،فؾؿا ُحذفت القاء طُ ِّوض طـفا بالؿقم فصار ال ّٰؾ ُفم.
ُ ُ ُ َ ۡ ۡ َ َ َ
َمف أي ِرض ع ۡو هَٰذاۚ ﴾ فنكه يجوز حذفه ويجوز إبؼاءه فقؼال :يا يوسن.
والجائز يف ﴿ن

والؿؿتـ يف اسم الجـس مثل رجل فتؼول :يا رجل ،ويؿتـ حذف حرف الـداء طـد جؿفور الـحاة ،كؿا سبق اإلشارة إلى

ذلك.
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كؿـَـ
يؼالَ :ك َظ َر ُهَ :
كض َربه وسؿعه ،وإلقه كظرا ومـظرا وكظراكا ومـظرة و َتـْظارا ،تلمؾـه بعقــه ،وزرعَ :
صرح البذرة :كازدرع ،وأصؾه :ازتـرع ،فلبـدلوها ً
دآ لتوافـق الـزاي ،وموضـعه :الؿزرطـة مثؾثـة الـراء،
والجؿ  :مزارع ،اكتفى كؿا يف «الؼاموس».
()1

وله أربعة أحرف( :أن) و(لن) و(كي) و(إذن) تلمل أيدك اهلل تعالى.
قال:
ادســــفا يعؿــــ ُل فِقـ ِ
ِ
ـــه َج ْز ًمــــا
َس ُ َ َ ْ َ

ــم َتـ ْ
اس َ
َــل ُط ُؾو ًمــا)
ــل َل ْ
كَـــ(إِ ْن َت َؽ َ

ش :أشار به :إلى أن الـوع السادس من إكواع يعؿل الجزم يف الؿضارع ،وإلى مثاله.
كػرح ،وهو ِ
ال َؽس ُل محركة :التثاقل طن الشيء والػتور فقهِ ،
كسل ِ
كسقل وكسالن ،ج :كسالى ،مثؾثة
َ
الؽاف ،كذا يف «الؼاموس».
وله خؿسة أحرف( :إن) لؾشـرط والجـزاء ،فـنن قؾـت :لـم طؿؾـت ( ْ
إن)؟ قؾــآ :قتضـائفا لفؿـا
والبواقي إكؿا تعؿل لتضـؿـفا معـاهـا ،أو لؿشـاهبتفا لفـا يف آختصـاص أو الـؼـل ،كؿـا هـو محـر ٌر يف
الحواشي.
و(لم) لـػي الؿاضي بعد كؼؾه من الؿستؼبل إلى الؿاضي.
لؿا) لـػي الؿاضي أيضا م توق واكتظار.
و( ّ
لؿا يخرج إمقر :أي :ما خـرج واسـتؿر طـدم
لؿا) كحوّ :
فؿثال (لم) كحو :لم يخرج إمقر ،مثال ( ّ
خروجه إلى حقن اإلخبار ،وخروجه متوق ومـتظر بعد.
و(ٓم إمر) كحو :لقػعل زيد.
()2

و(ٓء الـفي) كحو ٓ :تػعل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى الـوع الخامس من أكواع العامل السؿاطي الؾػظي ،وهلو كواصلب الؿضلارع :ففـي الحـروف
التي تدخل طؾى الػعل الؿضار ع فتـصبه ،وهي(( :أن) و(لن) و(كي) و(إذن)) كؿا مثل بؼولهَ ( :ل ْن َيـْ ُظ َر فِي ا ْل َؿـزَ ِار ِع) فقـظـر
فعل مضارع أ ّثر فقه الـصب سبق ( َل ْن) له.
( )2ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى الـوع السادس مـن أكـواع العامـل الؾػظـي السـؿاطي :وهلو جلوا م الؿضلارع ،والؿـراد هبـا
الحروف التي إذا دخؾت طؾى الػعل الؿضارع أثرت فقه بالجزم ،وحركته السؽون أو حذف حرف العؾة ،وطدّ هذه الحـروف
بـ :إن ،ولم ،ولؿا ،وٓم إمر ،وٓم الـفي ،ومثل لفا بؼوله( :إن تؽاسل) .وبؼوله( :لم تـل) .فتؽاسل وتـل فعالن مضـارطان
كالهؿا دخل طؾقه حرف جازم فلثر فقه بالجزم.
واصراح الؿصـن ٕلم وألم هو مذهب الؿحؼؼقن فللم وألم هؿـا راجعـان إلـى لـم ،ولؿـا ،وإكؿـا دخؾـت طؾقفؿـا هؿـزة

=
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قال:
َســــابِ ُع َفا َي ْجــــ ِز ُم فِــــي فِ ْع َؾــــ ْق ِن

َكــــ( َم ْن َيـَـــ ْل ِط ْؾ ًؿـــا َيـَـــ ْل َد َار ْيـــ ِن)

ش :يعـي به :اإلشارة به الـوع الساب  ،وإلى طؿؾه م الؿثال.،
وحسن معـاه :أن من رزق طؾؿا رزق خقـرا يف الـدارين :أي :يف دار الـدكقا وأخـرة ،ومعــى الـقـل
وديـار وديـارة
معؾوم ،والدار :الؿحل تجؿ البـاء والعرصة كالـدارة ،وقـد يـذكر ،ج :أ ْد ُؤر و َأ ْد ُور وآ ُدر
ٌ
وديارات وديران و ُدوران و ُدورات وأدوار ،والبؾد ،ومديـة الـبـي صـؾى اهلل تعـالى طؾقـه وسـؾم ،كـذا يف
«الؼاموس».
وهي تسعة أسؿاءَ ( :من)( ،أي) ( ،ما)( ،متى)( ،مفؿا)( ،أين)( ،أ ّكى)( ،حقثؿا)( ،إذما).
وققل :يف الحصر كظرٕ :ن (إذا) من الجوازم ،ور ّد بلن الجزم هبا شاذ.
لتضؿـفا معـى (إن).
فنن قؾت :لم طؿؾت؟ قؾـا:
ّ
فنن ققل :لم وضعت موض (إن)؟ قؾـا :لضرب من اإليجاز وآختصار ،وذلك أكك إذا قؾـت مـثال
طؿـرا،
يف يضرب :إن يضرب :كان ح ّؼه أن يؼال :إن يضرب زيدٌ أضرب زيدً ا ،وإن يضرب طؿرو أضرب
ً
إلى ما ٓ يؿؽن حصره ،فـحو (أي) اسم طا ّم يشؿل الجؿق  ،ولذا ترك استعؿال ( ْ
إن) معه.
ولـ( َمن) أربعة مواض  :آستػفام :كحو :من طـدك؟
رأيت من طـدك.
والخرب :كحو ُ
والجزاء كحو :من يؽرمـي أكرمه ،وكوكه كؽِرة :كحو مررت بؿن ُيحسن.
و(أي) معرب وحدَ ها ،من بقن أخواهتا م ققام الؿوجب لؾبـاء :لؾتـبقـه طؾـى أن أصـل أخواهتـا هـو
اإلطراب.
وأما اختصاصفا باإلطراب :فؾوجود اإلضافة الؿـافقة لؾبـاء فقفا ،وطدَ مِفا يف إخوات.
قال صاحب «الصحاح»(( :ما) حرف يتصرف طؾى تسعة أوجه:
االستػفام؛ كحو :ما طـدك؟
رأيت ما طـدك.
والخبر :كحوُ :
والجزاء؛ كحو :ما تػعل أفعل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
آستػفام.
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ََّّ

والتعجب؛ كحو :ما أحسن زيد.
وتلوي الػع إلى الؿصدر :كحو بؾغـي ما صـعت :أيُ :صـْعك.
ٍ
بشيء يعجب لك.
وكؽرة يؾزمفا الـعت :كحو :مررت بؿا ُيعجب لك ،أي:
و ائدة كافة عن العؿ ؛ كحو :إكؿا زيد مـطؾق.
َ

وغقر كافة :كؼوله تعالى﴿ :فب َها َر ۡ َ
ۡحة ّن َِو ٱ هَّللِ﴾[آل طؿران.]159:
ِ

وقد تؽون كافقة :كحو :ما خرج زيد وما زيد خارجا).
و(متى) لؾزمان.
ِّ
الؿحشي يحقى رحؿه اهلل تعالى :إهنـا قـد تسـتعؿل لظـرف الزمـان ،والصـحقح أهنـا
و(مفؿا) ،قال
لغقره.
و(أين) لؾؿؽان.
و(أ ّكى) بؿعـى (أين) ،وققل :لؾحال بؿعـى (كقن).
و(حقثؿا) لؾؿؽان.
لؾزمان.
و(إذما) ّ
واطؾم أن (حقثؿا) و(إذما) إكؿا تجزمان الػعل إذا اس ُتعؿل م (ما).
قال:
ِ
ِ
وصـــ ْه
َأ ْطــــى بِـــه َأ ْســـ َؿا َء ُه ا ْل َؿـْ ُؼ َ

ِ
وصـــــ ْه
َوإِك َفـــــا َلت ْســـــ َع ٌة َم ْخ ُص َ
()1

ش :أشار به :إلى أن اسم الـوع الساب إسؿاء الؿـؼوصة ،وإلى أهنا تسعة مـحصرة يف تسعة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

( ) 1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى يف هذه الجؿؾة :الـوع الساب من أكواع العؿل الؾػظـي السـؿاطي وهـو :األدوات التلي تجلزم
فعؾقن ،وطدّ ها الؿصـن تسعةَ (( :من)( ،أي) ( ،ما)( ،متى)( ،مفؿا)( ،أين)( ،أ ّكى)( ،حقثؿا)( ،إذما)).

ثم ذكر أن هذا الحصر ُتعؼب فؼال( :وققل :يف الحصر كظرٕ .ن إذا من الجوازم ،ورد بلن الجزم هبا شاذ)ٕ ،كه لـم ِ
يـلت إٓ
ّ

أصال مطر ًدا معدو ًدا فقؿا يجزم فعؾقن يؽون أولفؿا فعل الشرط ويؽـون الثـا ،جوابـه ،كالؿثـال
يف الشعر ضرورة ،فال تصقر ً
أيضا.
الذي مثل ( َم ْن َي َـ ْل ِط ْؾ ًؿا َي َـ ْل َد َار ْي ِن) ،فـ(يـل) هو فعل الشرط مجزوم ،والثا( ،يـل) الثاكقة جواب الشرط مجزومة ً
ثم ذكر رحؿه اهلل تعالى مواق هذه إدوات من إسؿاء التي تجزم فعؾقن باطتبار معاكقفا فذكر معا ،كل.
ِّ
الؿحشـي يحقـى رحؿـه اهلل تعـالى :إهنـا قـد تسـتعؿل لظـرف
وقوله يف الصػحة الحادية طشرة بعد الؿائة( :و(مفؿا) ،قال
الزمان) .ثم تعؼبه قال( :والصحقح أهنا لغقره) ولم يبقن هذا الغقر ،والؿشفور أهنا تشتؿل طؾى معـى الشرط ،وقد يؼرتن ذلـك
ِّ
الؿحشي يحقى طـدما ذكر الزمانٕ :كه يوجد فقفا معـاه ،كؿا أهنا تليت لالستػفام.
الؿعـى لؾشرط بالزمان ،وهذا وجه ما ذكره
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قال:
ِ
ِ
ب فِــــي الت َؿقــــ ِز
َثامـُ َفــــا َيـْصــــ ُ

َك ــ( َك ْم ُك ـ ًرا فِ ـي َب ْق ـتِ ُؽ ْم مِ ـ ْن َج ـ ْو ٍز)

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن الـوع الثامن من إكصاب يـصب آسم طؾى [التؿققز] ،وإلى مثاله.
وهي أربعة أسؿاء( :طشرة)( ،كم)( ،كلي)( ،كذا).
فنن ققل :قد يطؾق طؾى هذه إلػاظ :أطـي أحد طشر وأخواته لػز آسم ،مـ أهنـا مركبـة وآسـم
مػردٕ :كه قسم من الؽؾؿة وهي ُمػرد.
قؾـا :إكه ٓ كس ِّؾم ذلك ،بل يؼال طؾى (طشرة) حال كوهنا مركبة ومؼقدة بؿثل (أحد) كؿا هو مؼـرر يف
بعض الحواشي.
قؾت :لم طؿؾت؟ قؾـا :لؿشاهبتفا لؾػعل يف التؿام ،فؽؿا أن الػعل ٓ يـتم بالػاطـل فؽـذلك تـتم
فنن َ
هذه إسؿاء بالتـوين ،تلمل.
صول الـحويون الؽالم يف هذا الـحو م ق ّؾة حروفه؟ قؾـا :لؽثرة دورها طؾى ألســتفم،
فنن قؾت :لم ّ
ِ ()1
ولغػؾة الصغار يف آستعؿال ،فعؾقك بتؽراره وحػظه.
قال:
َت ِ
اســـ ُع َفا َأســـؿاء َأ ْف َعـــ ٍ
ال َو ِهـــي
ْ َ ُ

ِ
ب َب ْع ُضـــ َفا َط َؾـــى َم ْػ ُعولِـــ ِه
َيـْصـــ ُ

ش :أشار به :إلى أن اسم الـوع التاس  :أسؿاء إفعال ،وإلى طؿل بعضفا.
اطؾم :أهنم اختؾػوا هل ٕسؿاء أفعال محل من اإلطراب أم ٓ؟
فؼال بعضفم ٓ :محل لفا من اإلطرابٕ :ن غالبفا إما بؿعـى إمر أو الؿاضي ،ولقس لفؿـا محـل
من اإلطراب ،فؽذا لؿا يف معـاهؿا.
قال أخرون :إن لفا محال من اإلطرابٕ :هنا أسؿاء وقعت مركبة ،فالبد لفا من اإلطراب :لوجـود
طؾته وهو الرتكقب ،وهو إصح ،فراج وتل ّمل.
قال:
ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل ،الـوع الثامن من أكواع العامل السؿاطي الؾػظي :وهو ما يـصب االسم الذي بعده عؾى التؿققز،
فقؽون ما بعده مـصو ًبا طؾى التؿققز ،وطدها أربعة أسؿاء طشرة :كم وكلي وكذا ،ومثل صاحب الـظم بؼوله( :كم ك ًرا)
رى يف الؿثال الذي مثل هبم مـصو ًبا
بالتخػقن ،وهو مشدد والؽر وعاء من األوعقة التي تحػظ فقفا الحبوب و غقرها فقؽون ُق ً
طؾى التؿققز.

تطريز (فهداية الفخام)

َكحــو( :رويــدَ صــحب ًة لِ ْؾج ِ
اهــ ِل)
ُ َْ َ
ْ ُ ُ َْ

َو َب ْع ُضــــــ َفا َرافِ َعــــــ ٌة لِ ْؾ َػا ِطــــــ ِل
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ََّّ

ش :يعـي به :اإلشارة إلى مثال ذلك الـّوع وإلى طؿل بعضفا.
بالضـم َ
وأصـاحقب وصـحبان
طاشـره ،وهـم أصـحاب
وصـحبة ّ
ُ
يؼال :صـحبه كسـؿعه ،صـحابة ُ
وصحاب وصحابة ،كذا يف «الؼاموس».
فنن قؾت :إن ( َص ْه) اسم اسؽت ،و( َم ْه) اسم اكػن ،و(أف) اسم تضجرت ،فؾِ َم لم يـذكرها الشـقخ
ضاهرا :لؽون معؿولفا واجب آستتار لم يتعرض لفا،
يف الؿائة؟ قؾـا :إكه لؿا لم يؽن طؿل هذه إسؿاء
ً
صرحه بعضفم.
كؿا ّ
وهي تس كؾؿات( :رويـد)( ،بؾـه)( ،دوكـك)( ،طؾقـك)( ،هـا)( ،حقفـل)( ،هقفـات)( ،شـتان)،
الؿطوٓت.
( ُس ِــَـرطان) ،وتػصقل معاكقفا موكول إلى
ّ
قال:
مِ َثا ُلــــ ُهَ ( :شــــت َ
ان َمــــا َب ْقـَ ُؽ َؿــــا)

ِ
اســــ َؿا
َو َطاشــــ ُر ْإَ ْكــــ َوا ِع َي ْر َفــــ ُ ْ

ش :أشار به :إلى مثال الراف مـفا ،وإلى طؿل (طاشر إكواع).
و( َشت َ
ان) اسم ٓفرتقا ،ومعـى ش ّتان زيد وطؿرو :افرتق وتبايـا يف بعض إحوال.
واطؾم :أ ّكه قد تزاد كؾؿة (ما) بعدها توكقدً ا ،كحو ش ّتان مـا زيـد وطؿـرو ،ومــ إصـؿعي قـولفم:
ان َما َب ْقـَ ُؽ َؿا) ٕهنا لو كاكت موصول ًة لؽان فاطل ( َشت َ
( َشت َ
ان) شقئا واحد ،والحال أكه يؼتضي شقئقن ،ولـو
كاكت مزيدة ُٕسـد ( َشت َ
فاطال ،ولـم يؿــ
ان) إلى لػظة ( َب ْق َن) وهو اسم ٓزم الظرفقة ،فال يجوز أن يؽون ً
()1

صالحا لؾواحد والؽثقر.
مبفؿا
ً
بعضفم ذلك :لؽون ( َما) ً
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر الؿصـن رحؿه هلل تعالى الـوع التاس من أكواع العامل الؾػظي السؿاطي :وهو أسؿاء األفعال ،والؿراد بلسلؿاء األفعلال
فؿثال ( َص ْه) اسم فعل يدل طؾى صؾب آكؼطاع من الؽـالم
االسم الذي يدل عؾى معـى الػع ويعؿ عؿؾه ،وال يؼب عالمتهً ،
والسؽوت ،وهو يعؿل طؿؾه فقمثر فقؿا بعده كلثر الػعل فقؿا بعده من فاطل ومػعول :لؽــه ٓ يؼبـل طالمـات ِ
الػعـل لؽوكـه
اسؿا ،فؾفذا ُس ِّؿي اسم فعل.
ً
ثم ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى يف مؼدمة ما أورده بؿا يتعؾق بلسؿاء إفعال :آختالف هل لفا محل من اإلطراب أم ٓ؟
طؾى قولقن :أشفرهؿا هو أن ٓ محل لفا من اإلطراب ،ثم بقن أن أسؿاء إفعال تـارة تؽـون كاصـب ًة لؾؿػعـول وتـارة تؽـون
رافعة لؾػاطل ،فؿثال إول( :رويدَ صحب ًة ل ِ ْؾج ِ
اه ِل) فـ(رويد) اسم فعل وما بعده مـصوب ومثال الثا( ،ش ّتان زيـد وطؿـرو)
َ
ُ َْ ُ َْ
فشتان اسم فعل وما بعده مرفوع ،وصريق معرفة ذلك السؿاع ٓكػصاله كؿا قال :وهي تس كؾؿات ،رويدا ،بل ،دوكك ،..إلى
آخره.
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قال:
ِ
ب ا ْل َخ َبـــ َر كَــــ( َك َ
ان َز ْيـــدُ
َو َيـْصـــ ُ

ُم َال ِز ًمــــــا لِدَ ْر ِســـــــ ِه ُي ِعقـــــــدُ )

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن الـوع العاشر يـصب الخرب ،وإلى مثاله.
وقال بعض الـحاة :لقس لافعال الـاقصة حصر ،وقال أخر :لفا حصرا .والراجح أهنا لفا حصرا.
يؼالَ :لزمه ِ
كسؿ َعهْ ،لز ًما ولزوما ولزاما ولِزامة و ُل ْزمـة و ُلزماكـا ،بضـ ّؿفؿاَ ،
وٓز َمـ ُه ُمالزمـة ولزامـا،
َ
كفؿزة :أي :إذا لزم شقئا ٓ ُيػارقه كذا يف «الؼاموس».
والتزمه ،وألزمه إياه فالتزمه ،وهو ُلزمة ُ
ِ
درسا :قرأه كل ْد َرسه و َدرسه.
يدر ُسه
ويدر ُسهً ،
ويؼال :الؽتاب ُ
فرتف الؿبتدأ تشـبقفا بالػاطـل ،ويسـؿى اسـؿفا حؼقؼـة وفاطؾفـا مجـازا ،و َتـْصـب خربهـا تشـبقفا
بالؿػعول ،ويسؿى خربها حؼقؼة ،ومػعولفا مجازإ ،هنا أشبفت الػعل التام الؿتعـدي لواحـد :كضـرب
زيد طؿرا ،هذا مذهب البصريقن.
وذهب جؿفور الؽوفققن ،إلى أهنا ٓ تعؿل يف الؿرفوع شقئا ،وإ ّكؿا هو مرفوطا بؿـا كـان مرفوطـا بـه
قبل دخولفا طؾقه.
والصحقح :مذهب البصر ّيقن.
وهي ثالثة أقسام:
أحدهؿا :ما َيعؿل هذا العؿل :أي :رف آسم وكصـب الخـرب مطؾ ًؼـا :أي :مـن غقـر شـرط ،وهـي
ثؿاكقة أفعال( :كان) ،و(أمسى) ،و(أضحى) ( ،ضل) ،و(بـات) ،و(صـار) ،و(لـقس) ،و(أصـبح) :كحـو:
َ

َ

﴿ َوَك َن َر ُّب َك قدِنرا [﴾٥٤الػرقان].

ٍ
بحرف ،أو باسم ،أو بػعل موضوع ٍ
لـػي ،أو هنـي،
وثاكقفا :ما َيعؿل هذا العؿل بشرط أن يتؼدم كػي

أو دطاء وهي أربعة أفعال( :زال) ماضي يزال ،و( ِبرح) و(اكػك) و(فتئ).
فنن ققل :إكؿا اشرتط فقفا الؿذكور ،قؾـا :إهنا لؾـػي ،فنذا دخل طؾقفا الـػي اكؼؾبت إثبا ًتا ،فؿعـى :مـا
قائم فقؿا مضى.
زال زيد قائؿا ،هو ٌ
والدلقل طؾى اكؼالبه :أكه ٓ يجوز :ما زال زيد إٓ قائؿا ،كؿا يجوز :ما كان زيد إٓ قائؿا.
وثالثفا :ما يعؿل هذا العؿل بشرط تؼدم (ما) الؿصدرية الظرفقة ،وهو (دام) :كحوَ ﴿ :ناا ُد ۡن ُ
ات َح ّياا

[﴾٣١مريم] ،والدلقل طؾى مصدرية (ما) وضرفقتفا :أهنا تمول بؿصدر مضاف إلقه الزمان :أي :مذ دوامي
حقا ،فراج الؿطوٓت إن أردت البقان.

تطريز (فهداية الفخام)
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قال:
َأ ْطـِــــي بِــــ ِه َأ ْف َعا َلــــ ُه الـاقِ َصــــ ْه

ِ
ور ْه
َو َلـــ ْم َت ُؽـــ ْن فق َؿـــا ُهـَـــا َم ْح ُصـــ َ

ش :أشار به :إلى اسم الـوع العاشر.
وقولهَ ( :و َل ْم َت ُؽ ْن )..إلى آخره ،معـاه :لقس لفا حصر يف الؿذكورات ،يف «الؿائـة» ،وجـرى الشـقخ
طؾى مذهبه.
()1

مر ،أيدك اهلل تعالى.
ومعـى (الحصر) لغة واصطالحا قد ّ
قال:
ِ
اسـ ِؿ ِه
َو َي ْع َؿـ ُل ا ْل َحـادي َط َشـ ْر َط َؾـى ْ

َر ْف ًعــا َمــ َ الـ ْصــ ِ
ب َط َؾــى َم ْح ُؽومِــ ِه

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن طؿل الـوع الحادي طشر من إكـواع الؿعؾومـة رفـ آسـم ،وكصـب
الخرب ،ويسؿى هذا الـوع بـ :أفعال الؿؼاربة.
وهي أربعة أفعال( :طسى)( ،كاد)( ،كرب)( ،أوشك).
فنن قؾت :لِم أفرد هذا الـوع من إول ،م أكه كذلك يف رف آسـم وكصـب الخـرب؟ قؾــإ :ن لـه
أحؽا ًما لقست لاول:
كحو :طسى زيد أن يخرج :أي :قارب زيد الخروج.
وكحو :كاد زيد يخرج؛ أي خارجا.
وكحو :كرب زيد يخرج :أي :قرب خروجه.
وكحو :أوشك زيد أن يخرج.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى ،الـوع العاشر من أكواع العامل الؾػظـي السـؿاطي :وهـو األفعلال الـاقصلة؛ يريـد هبـا (كـان)
وأخوا َتفا ،وهذه إفعال ترف الؿبتدأ ويسؿى اسؿفا وتـصب الخرب ويسؿى خربها.
ثم ذكر الؿصـن يف بقان ذلك أن هذه إفعال تـؼسم إلى ثالثة أقسام:
أحدها( :ما يعؿل هذا العؿل) من غقر شرط ،فنذا وردت طؾى الجؿؾة أثـرت هـذا العؿـل فرفعـت الؿبتـدأ وسـؿي اسـؿفا
وكصبت الخرب وسؿي خربها.
هني أو دطاء ،وهي أربعة أفعال من تؾك إفعال الـاقصـة :زال،
والثاين( :ما يعؿل هذا العؿل بشرط) ،وهو أن يتؼدمه كػي أو ٌ
وبرح ،واكػك ،وفتئ هذه ٓ تعؿل إٓ أن يتؼدمفا ما يدل طؾى الـػي أو الـفي أو الطؾب.

وثالثفا( :ما يعؿل هذا العؿل بشرط تؼدم ما الؿصدرية الظرفقة) أي التي تمول م الػعل مصدرا وهو دام كحو ﴿ َنا ُد ۡن ُ
ت
ً
َ
ح ّيا  ،﴾٣١فتلويؾفا م الػعل دوامي حقا ،تؽون طؾى إرادة الظرفقة الزماكقة.
ً

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
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لتضؿـفا
فنن ققل :لِم َلم يتصرف يف (طسى) بالؿضارع والؿجفول وإمر والـفي ،وغقر ذلك؟ قؾـا:
ّ
إكشاء الطؿ والرجاء ،واإلكشاء يف إغؾب من معا ،الحروف ،والحروف ٓ ُيتصـرف لفـا كؿـا صـرحه
شقخـا الػاضل مرتضى طؾي ال ُعرادي رحؿة اهلل تعالى طؾقهً ،
أخذا من كتب الثؼات من إئؿة الؽرام.
قال:
َو َخ َبــــ ُر ُه ُم َضــــ ِ
ار ٌع بِــــ َل ْن َيؾِــــي

مِ َثا ُلــ ُهَ ( :ط َســى َز ْيــدٌ َأ ْن َي ْصــ َطؾِي)

ش :أشار به :إلى أن خرب ذلك الـوع مضارع م (أن) ،وإلى مثاله.
الولي :الؼرب والدكو.
ومعـى َ
ومعـى عسى :الطؿ .
ومعـى االصطالء :آستدفاء.
ومعـى الدفء :كؼقض حدة الربد ،و دفِئ :كػر ح وكرم ،واستدفل[ ،وا ّدفـل ،وأدفـله] :ألبسـه الـدِّ فاء،
()1

قواك اهلل تعالى آمقن.
قال:

وير َفــــ الثــــاكِي َط َشــــر َف ِ
اط َؾــــ ُه
ُ
ْ
َ َْ

وص فِ ـي َم ـا َب ْعــدَ ُه
َو َي ـ ْذ ُك ُر ا ْل َؿ ْخ ُص ـ ُ

ش :يعـي به :اإلشارة إٓ أن الـوع الثا ،طشر يرف فاطؾه ،وإلى أن شلكه ذكر مخصوص بالؿـدح ،أو
الذم بعده ،ويسؿى هذا الـوع بـ :أفعال الؿدح والذم ،وهـي أربعـة أفعـال :اثــان لؾؿـدح ،واثــان لؾـذم:
(كعم)( ،حبذا)( ،بئس)( ،ساء).
ٍ
مـاض أو اسـم،
واطؾم :أكه وق آختالف بقن البصـريقن والؽـوفققن ،يف أن (كعـم) و(بـئس) فعـل
فراج وتلمل.
قال:
ِ
ِ
ــــم ا ْل َػتَــــى َطؾِــــي)
م َثا ُلــــ ُه( :ك ْع َ

(بِـــ ْئ َس ا ْل َؼـــ ِري ُن َق ْؾ ُبـــ َك ا ْل َغـــ ِوي)

ش :أشار به :إلى مثال ذلك الـوع.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى الـوع الحادي طشر من أكواع العؿل الؾػظي السؿاطي وهو :أفعال الؿؼاربة :التي ترفـ آسـم
وتـصب الخرب ،وتؽون مػقدة لؾؿؼاربة.
فعال مضارطً ا كؼوله( :كاد زيد يخرج)( ،طَ َسى زَ ْيدٌ َأ ْن َي ْص َطؾِي) بخالف
والػرق بقـفا وبقن سابؼفا أن خربها ٓبد أن يؽون ً
إول فال يؾزم ذلك.
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ََّّ

(ا ْل َػ َتى) الشاب و( َطؾِي) اسم واحد من الخؾػـاء إربعـة ،و(ا ْل َؼـ ِري ُن) الصـاحب ،والؼؾلب :الػـماد
والعؼل ،ويؼال :غوى يغوي غقا وغوايةً ،وٓ ُيؽسر ،ففو َغ ٍ
او و َغ ِو ّي و َغقان :ضل ،كذا يف «الؼاموس».
ۡ

ام ٱل َع ۡب ُ
دل طؾقه قريـةٌ :كحو :قوله تعالى ﴿ :ى ِۡع َ
واطؾم أكه قد يحذف الؿخصوص إذا ّ
اد ﴾[ص :]36:أي:
َ

ۡ

ۡ َ َ َٰ ُ َ
ون [﴾٤٨الـذاريات] :أي :كعم الؿاهدون كحن ،ويف هذا الــوع كـالم صويـل،
كعم العبد أيوب ﴿ ،في ِعم ٱلم ٍِد

فنن شاء اهلل تعالى أذكر يف التعؾقق الذي وق بنرادة ذلك الـاضم الشقخ الػاضل [إدخال :فـنن ققـل :قؾـت
يف شرحي طؾى كتابه واختصار الشرح إول إلى هذا الشرح ،حقن ذهبت إلقه بالشـرح إول إذا كـان يف
الؿسود] ( ،)1فدرت طؾى إرادته.
ّ
قال:
َو َي ْع َؿـــ ُل الثالِـــ َث َط َشـــ َر َضـــ ْر ًبا

ِ
اســ َؿ ْق ِن َم ْػ ُعــو َل ْق ِن َك ْصــ ًبا َو َج َبــا
فــي ْ

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن الـوع الثالث طشـر ،مـن ثالثـة طشـر كوطـا يعؿـل الـصـب يف اسـؿقن
بالؿػعولقة.
الضرب :الـوع ،وفقه تػـن.
قال:
مِ َثا ُلـــهَ ( :طؾِؿـــ ُت َزيـــدً ا َف ِ
ـــال)
اض ً
ْ
ُ
ْ

َو َه َؽ َ
ـــذاَ ( :ضـَـْـــ ُت َب ْؽـــ ًرا كَـــامِ ًال)

ش  :أشار به :إلى مثالقه ،وقولهَ ( :و َه َؽ َذا) معـاه :مثل الؿذكور ( َضـَـْ ُت )..إلى آخره ،والظن :الـرتدد
الراجح بقن صريف آطتؼاد ،الغقر الجازم ،وٓ تـسى معـى (العؾم) الؿار ،والجؿ  :ضـون وأضـاكقن ،وقـد
يوض ال ّظن موض العؾم ،وال ِّظـّة بالؽسر التفؿة :كؿا يف «الؼاموس».
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا الؽالم الـساخ يفم بعضفم فقتتابعون طؾقه ،هذا الـ

كـالم
ُأدخل من حاشقة ثم تتابعوا طؾقهٕ ،كه قال[ :ويف هـذا الــوع
ٌ

صويل فنن شاء اهلل تعالى أذكر يف التعؾقق الذي وق بنرادة ذلك الـاضم الشقخ الػاضل فدرت طؾى إرادته] ،هذا الـ

ثـم أراد

أن يـ ِّبه يف الحاشقة إلى أن موجب ذلك إلى أن له شرحان:
أحدهؿا :صويل ،وأخر :مختصر ،وكالهؿا وق بحسب ما استدطاه شقخه الـاضم ،فلدخل الـاسخ هذه الحاشقة من إحدى
كسخ الؽتاب وشوش سقاق ،الؽالم ،والصواب حذففا.
ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى الـوع الثا ،طشر من أكواع العامل السؿاطي الؾػظي وهو :أفعال الؿدح والذم :أي التـي تـدل
طؾى الؿدح والذم وهي أربعة :اثـان لؾؿدح واثـان لؾذم ،كعم وحبذا لؾؿدح ،وبئس وساء لؾذم.
وهذه إفعال إربعة أفعال الؿدح ترف فاطؾفا ،و ُيذكر الؿخصوص فقؿا بعده ،كؿا مثل:
ين َق ْؾ ُبـــــ َك ا ْل َغـــــ ِوي)
ــــــم ا ْل َػتَــــــى طَ ؾِــــــي)
مِ َثا ُلــــــ ُه( :كِ ْع
(بِـــــ ْئ َس ا ْل َؼـــــ ِر ُ
َ
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ٌ
وكؿقل.
كؿ َل :كـصر وكرم وطؾم ،كؿآ وكؿوٓ ،ففو كامل
(الؽؿال) :التؿامَ ،
ويسؿى هذا الـوع بلفعال الشك والقؼقن ،وتدخل يف اسؿقن ثاكقفؿـا طبـارة طـن إول ،وتـصـبفؿا،
وهي سبعة أفعال.
()1

فنن قؾت :لم طؿؾت هذه إكواع إربعة؟ قؾـا :إن طؿؾفا لؿا يذكر يف الػعل.
قال:
َأمـــــا ا ْل ِؼق ِ
اســـــي َف َؽ ْإَ ْف َعـــــ ِ
ال
َ

َف َتر َفــــ ا ْل َػ ِ
اطــــ َل كُــــل َحــــ ِ
ال
ُ
ْ

ش :يعـي به :اإلشارة إلى العوامل الؼقاسقة الؽائـة من العوامل الؾػظقة ،وهي سـبعة طوامـل :ومـفـا
إفعالَ ( ،ف َتر َف ا ْل َػ ِ
اط َل ُكل َح ِ
ال) أي :يف حال كوهنا ماضقا أو مضارطا أو أمرا أو ..إلى آخره.
ْ ُ
فنن ققل :لِم قدم الػعل طؾى الؿصدر م أكه أصـل يف آشـتؼاق؟ قؾــا :إن الػعـل أصـل يف العؿـل،
()2

والؽالم هـا يف العؿل ،ولذا استحق التؼديم.
قال:

ِ
ب ا ْل َؿ ْػ ُعــــ َ
وٓ
َوا ْل ُؿ َت َعــــدِّ ي َيـْصــــ ُ

َو َم ْصــــدَ ٌر َك ِػ ْعؾِــــ ِه َقــــدْ َط ِؿــــ َال

ش :أشار به :إلى أن الػعل الؿتعدِّ ي يـصب الؿػعول ،وهو مـا جـاوز الػاطـل ،وإلـى أن الثـا ،مـن
العوامل الؼقاسقة :الؿصدر :وهو يف العؿل كالػعل.
فنن ققل :لِم طؿل الؿصدر؟ قؾـإ :كه يف تؼدير (أن) م الػعل ،والػعل يعؿـل ٓفتؼـاره إلـى الغقـر،
والعامل إكؿا يعؿل لالفتؼار ،كؿا هو مب ّقن يف حسن جؾِي رحؿه اهلل تعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى ،هـا الـوع الثالث طشر وإخقر من أكواع العامل الؾػظي السؿاطي وهو :ما يـصب اسؿقن
عؾى الؿػعولقة ،والؿراد هبا ظن وأخواتفا ،فظن وأخواهتا تـصب مػعولقن كؿا مثل (طَ ؾِؿ ُت زَ يدً ا َف ِ
اض ًال)َ ( ،ض َــْ ُت َب ْؽ ًرا
ْ
ْ
َكامِ ًال) ،فلصل الجؿؾة زيد فاضل ،وبؽر كامل ،فؾؿا دخل طؾى الجؿؾة كصبت آسم والخرب وصار مػعولقن لفا فقؼال :زيدً ا
وفاضال مػعولفا الثا.،
ً
مػعولفا إول
( )2لؿا فرغ الؿصـن رحؿه اهلل تعالى من العوامل الؾػظقة السؿاطقة ،شرع يبقن العوامل الؾػظقة الؼقاسقة ،وطدّ أولفا الػع الذي
يرفع الػاع بعده ،فقؽون أثره فقه رفعه.
ً
سمآ يف طؾة تؼديم الػعل طؾى الؿصدر م أكه أصل آشتؼاق وقال( :قؾـا :إن الػعل أصل يف العؿل ،والؽالم هـا
ثم أورد
يف العؿل) .يعـي أن الػعل أصل ضاهر يف الدٓلة طؾى وجود العؿل ،وهو يتؽ ّؾم طؿا تم ِّثره العوامل يف الؽالم ،فؼدمه ٕجل
ذلك.
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()1

طؿرا ،تلمل.
والؿصدر آسم الذي اش ُتق مـه الػعل ،ويعؿل طؿؾه :،كحو :أطجبـي
ٌ
ضرب زيدٌ ً
قال:
كَــ َذا اســم َف ِ
اطــ ٍل مــ َ ا ْلؿ ْػ ُعــ ِ
ول
َ
َ
ْ ُ

ِ
ال َواســـتِ ْؼ َب ِ
ط م ْعـَـــى ا ْل َحـــ ِ
ال
ْ
بِ َشـــ ْر َ

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن الثالث والراب من العوامـل الؼقاسـقة :اسـم الػاطـل واسـم الؿػعـول،
وإلى أن شرصقفؿا يف العؿل :معـى الحال وآستؼبال.
فنن ققل :لِم طؿل اسم الػاطل ،واسم الؿػعول؟ قؾـا :الػعـل كؿـا ُحؿـل طؾـى آسـم يف اإلطـراب
ُحؿل اسم الػاطل واسم الؿػعول طؾى الػعل يف العؿل.
واسم الػاع  :كل اسم اشتق لذات من فعل ،ويجري طؾى يػع  ،يف الحركات والسؽـات.
ضارب
واسم الؿػعول :كل اسم اشتق لذات من وق طؾقه الػعل ،ويعؿالن طؿل فعؾفؿا :كحو :زيد
ٌ
()2

مضروب غالمه أن أو غدً ا ،وقس طؾقفؿا إشباه.
طؿرا أن أو غدً ا ،وكحو :زيدٌ
ٌ
غال ُم ُه ً
قال:
الصـــــ َػ ُة ا ْل ُؿ َشـــــب َف ْه َك ِػ ْعؾِ َفـــــا
َو ِّ

َت ُؼـــ ُ
ولِ ( :هـْـــدٌ َح َســـ ٌن ِخ َصـــا ُل َفا)

الصػة الؿشبفة ،وإلى مثاله.
ش :أشار به :إلى أن الخامس من العوامل الؼقاسقةِّ :
فنن ققل :لِم طؿؾت الصػة الؿشـبفة؟ قؾــا :إهنـا تشـبه اسـم الػاطـل يف التثـقـة والجؿـ  ،والتـذكقر
طؾؿت طؾة طؿل اسم الػاطل ،فال تـسى أيدك اهلل تعالى.
والتلكقث ،وقد
َ

()3

ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى من تؿام طؿل الػعل السابق أكه يـصب مػعوٓ :وذلك إذا كـان متعـدي ،والػعـل الـالزم هـو
ً
ً
ومػعوٓ.
فاطال
مػعوٓ ،والػعل الؿتعدي هو الذي يستدطي ً
الذي يؽتػي بالػاطل ،وٓ يطؾب
ً
اهلل هذا الػعل ٓزمٕ ،كه لم يستد ِع
مثاله فقؿا تؼدم يف صدر كالمه (رحم اهلل فالكًا) فرحم استدطت فاطل،
ومػعوَٓ ،
ور ُحم ُ
فاطال هو آسم إحسن اهلل ،ثم ذكر العامل الؼقاسي الؾػظي الثا ،وهو الؿصدر وبقن أكه يعؿل طؿل فعؾه فقمثر كلثره
إٓ ً
طؿرا) فضرب مصدر ،وطؿل طؿل فعؾه فرف زيد وكصب طؿرو.
ومثل له بؼوله( :أطجبـي
ٌ
ضرب زيدٌ ً
( ) 2ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى الـوع الثالث والراب من أكواع العامل الؾػظي الؼقاسي وهؿا :اسـم الػاطـل واسـم الؿػعـول،
والػرق بقـفؿا أن اسم الػاطل مشتق لؾدٓلة طؾى من فعل الػعل ،واسم الؿػعول مشتق لؾدٓلة طؾـى مـن وقـ طؾقـه الػعـل
قاتال اسم فاطل ،ومؼتول اسم مػعول ،وهؿا يعؿالن طؿل فعؾفؿا ،م شرصقفؿا يف العؿل وهو دٓلتفؿـا
كؼاتل ومؼتول ،فنن ً
طؾى الحال وآستؼبال ،ومثل له بؼوله( :زيد ضارب غالمه) وضارب اسم فاطل ،فعؿل طؿل فعؾه ووق ما بعده مرفوطًا.
ٍ
مػعول ،وطؿل طَ ؿل فعؾه فرف ما بعده.
ويف الؿثال الثا( :،زيد مضروب غالمه) فؿضروب اسم
( ) 3ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى ،الـوع الخامس من أكواع العامل الؾػظي الؼقاسي :وهو الصػة الؿشبفة ،أي الصػة الؿشبفة
وتذكقرا وتلكق ًثا ،فعؿؾت طؿؾه ،ومثل لفا بؼولهِ ( :ه ْـدٌ َح َس ٌن
بالػاطل :ففي مشبفة باسم الػاطل يف طؿؾه ،ووصػه تثـقة وجؿ ًعا
ً

=
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قال:
ٓســـ ُم التـــام
ُثــم ا ْل ُؿ َضـــ ُ
اف ُثــم ا ْ

ِ
ب الت َؿقــــ َز َيــــا ُخــــدا ُم
َف َقـْصــــ ُ

ش :يعـي به اإلشارة إلى أن السادس والساب من العوامل الؼقاسقة :الؿضاف وآسم التـام بـالتـوين
وغقره ،وإلى أن طؿل آسم التام الـصب طؾى التؿقز ،فاستؿعوا يا خدّ ام الزمان ،وصالب إوان.
فنن ققل :لِم طؿل الؿضاف الجر؟ قؾـا :لـقابته طن حرف الجر ،واقتضائه لؾؿضـاف إلقـه ،كـذا قالـه
بعض الـحويقن.
وإن ققل :لِم طؿل آسـم التـام؟ قؾــا :لؿشـاهبته بالػعـل التـام بالػاطـل يف التؿامقـة ،وآسـم يـتم
بالتـوين ،أو كون التثـقة ،أو شبه كون الجؿ  ،وققل :بـون الجؿ أو اإلضافة أو بـػسه.
فنن قؾت :لِم طؿل الـصب؟ قؾـا :إكه يشبه التؿققز بالؿػعول أيت بعد تؿام الؽالم.
قال:
ون بِــــــالتـْ ِو ِ
َت َؿا ُمــــــ ُه َي ُؽــــــ ُ
ين

َأ ْو َك ْػ ِســـــ ِه َأ ْو َأ َحــــــ ِد الـــــــو َك ْق ِن

ش :أشار به :إلى أن تؿام آسم يؽون بالتـوين أو بـػسه أو بلحد الـوكقن.
فنن ققل :ما معـى تؿام آسم؟ قؾـا :معـاه :أن يؽون طؾـى حالـة ٓ يؿؽـن إضـافته معفـا ،وآسـم
ُ
مستحقل اإلضافة م التـوين ،وكو ،التثـقة والجؿ وم اإلضافة.
مثال آسم التام بالتـوين الؿحؼق :كحو :راقو ٌد خال.
ومثال آسم التام بالتـوين الؿؼدر :كحو :خؿسة طشرة رجال.
رجال.
ومثال آسم التام بـػسه :كحوُ :رب ُه ً
ومثال آسم التام بـون التثـقة :كحو مـوان َس ْؿـا.
ومثال آسم التام بـون الجؿ  :كحو :الزيدون حسـون وجفا.
ومثال آسم التام بـون شبه الجؿ  :كحو :طشرون درهؿا .وقس طؾقفا أخواهتا.
قال:
َأ ْو بِنِ َضـــــا َف ٍة َكــــــ(مِ ْؾ ُم ُه َخـــــ َال)

َو ُهـــــ َو َد َوا ٌء لِـــــ َذ ِوي َو ْر ٍم َصـــــ َال

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن تؿام آسم يؽون باإلضافة ،وإلى مثاله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=

ِخ َصا ُل َفا) أي فـ( َح َس ٌن) صػة مشبفة ،وطؿؾت طؿل اسم فعؾفا ،فرفعت ما بعدها.
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و(الؿ ء) بالؽسر اسم ما يلخذه اإلكاء إذا امتا.
و(الخ ) ما حؿض من طصقر العـب وغقره ،وأجوده خل الخؿر ،كذا يف «الؼاموس».
و(الدواء) مثؾثة ما داويت به.
ورم ِ
و(الورم) محركة :كتوء واكتػاخِ ،
كورث :اكتػخ.
و(الطالوة) يؼال :صاله أي ل َط َخه به.

()1

قال:
َوا ْل َؿ ْعـَــــ ِوي َمــــا َي ُؽــــ ُ
ون َرافِ ًعــــا

لِ ْؾ ُؿ ْب َتــــــدَ ا َو َرافِ ًعــــــا ُم َضــــــ ِ
ار ًطا

ش :أشار به :إلى العامل الؿعـوي ،وإلى شلكه ،والعامل يف الؿبتدأ والخرب :كوكـه مبتـدأ وخـربًا ،أي:
كون الؿبتدأ مبتدأ والخرب خربا ،وققل :الؿبتدأ طامل يف الخرب ،والخرب طامل يف الؿبتدأ.
بتعريـه طـن العوامـل الـاصـبة والجازمـة ،وقـال
واخ ُتؾن يف رف الؿضارع ،فؼال بعضفم :إكه يرف
ِّ
أخر :إكه يرف بالوقوع موق آسم.
فنن ققل :لِ َم طؿل هذا الؿعـى يف الؿبتدأ والخرب؟ قؾـآ :قتضائه لفؿا.
وإن ققل :لِم طؿل الرف ؟ ققلٕ :هنؿا يتشاهبان بالػاطل ،ف ُقشبه الؿبتدأ بالػاطل :لؽوكـه مســدا إلقـه،
ويشبه الخرب بالػاطل لؽوكه جزءا ثاكقا من الجؿؾة.
وإن ققل :لِم طؿل هذا الؿعـى ،يف الؿضارع؟ قؾـا :لؽوكه ِ
موجبا لشبه الؿضارع بآسـم الـذي شـلكه
اإلطراب.
فنن قؾت :لِم طؿل الرف ؟ قؾـإ :كه موجب لؽؿال الشبه الذي يـاسب أقوى إطؿال ،وهـو الرفـ ،
كذا ذكر بعض الـحويقن.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ذكر الؿصـن رحؿه اهلل تعالى ،هبذه الجؿؾة الـوطقن السادس والساب من أكواع العامـل الؾػظـي الؼقاسـي :وهؿـا الؿضلاف
رب البقت ،فالؿضاف وهو (رب) طؿل فقؿا بعده بالجر.
واالسم التام ،فالؿضاف يعؿل فقؿا بعده جرا كؼولك :رأيت ّ
ثم ذكر آسم التام وطؿؾه ،والؿراد طـدهم بآسم التام هو الذي يؼوم بـػسه يف بقان معـاه ،وهو أربعة أكواع:
أحدها :ما تؿامه بـػسه.
تؼديرا.
والثاين :ما تؿامه بالتـوين تحؼقؼا أو
ً
والثالث :ما تؿامه باإلضافة.
والؿؾحق هبا.
والرابع :ما تؿامه بالـون :وهي كون التثـقة أو الجؿ
ُ
ففذه أكواع آسم التام ،ويمثر فقؿا بعده تؿققزً ا ،فقـصبه طؾى التؿققز :كؿا مثل الؿصـن رحؿه اهلل تعالى.

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ
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فنن ققل :يؾزم من كون العامل يف رف الؿضارع وقوطه موق آسم أن ٓ ُيرفـ الؿضـارع يف( :كـاد
زيد يؼوم)ٕ :كه وجب أن يؽون خرب (كاد) فعال ،فال يوجد الوقوع موق آسم حتى يعؿل فقـه ،قؾــا :إن
إصل فقه أن يؼال( :كاد زيد قائؿا) :لؽن ال ُتزم الػعل فقه ،لؿا طؾم يف موضعه.
وإن ققل :طؾى ما ذكرت ،يجب أن يرتػ الؿاضي يف قولفم :زيد َضـ َر َب .لوقـوطفم موقـ آسـم،
قؾـا :إن العامل يعؿل إذا استحق الؽؾؿة لإلطراب ،وٓ استحؼاق له هـا ،كقـن يعؿـل؟ أيـدك اهلل تعـالى
()1

وأرشدك.
قال:

َو َهــــــ ِذ ِه «كِ َػا َيــــــ ُة ا ْلؽِــــــ َرا ِم»

َهــــدَ ُاه ُم ا ْل َبــــ ِ
اري إِ َلــــى ا ْل َؿــــ َرا ِم

ش :يعـي به :اإلشارة إلى أن اسم كتابه مـظومة «كػاية الؽرام» وإلى الدطاء لفم.
يؼال :كػاه ،يؽػقه ،كػاية ،ويؼال :رجل ٍ
كاف وكػي ،وكافقـك مـن رجـل ،و َك ْػ ُقـك ،مثؾثـة الؽـاف،
حسبك.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1لؿا فرغ الؿصـن رحؿه اهلل تعالى من الؼسم إول وهو العامل الؾػظي= أتم بقاكه بذكر العامـل الؿعــوي ،فـذكر أن العامـل
الؿعـوي اثـان:
أحدهؿا :راف الؿبتدأ.
واآلخر :راف الػعل الؿضارع.
فراف الؿبتدأ يف أشفر إقوال هو آبتداء ،أي وقوطه مبتدً ى.
ٍ
الؿعـوي رف ًعا فقفؿا.
كاصب أو جازم طؾقه ،فل ّثر العامل
وراف الخرب هو تجرده من دخول
ّ
وهبذا تتم بغقة الؿصـِّن مؿا ذكره من العوامل ،فنكه ذكر أن العوامل تـؼسم إلى قسؿقن:
إول :طامل لػظي.
والثا :،طامل معـوي.
أيضا إلى قسؿقن:
ثم بقن أن العامل الؾػظي يـؼسم ً
أحدهؿا :العامل الؾػظي السؿاطي.
وأخر :العامل الؾػظي الؼقاسي.
واستوىف ما ذكره فقفؿا.
ثم ذكر أن العامل الؿعـوي وهو قسقم الؾػظي يـؼسم إلى كوطقن:
أحدهؿا :آبتداء.
وأخر :راف الػعل الؿضارع.
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ومر معـى (ا ْلؽِ َرا ِم) ،و(الفدى) بضم الفاء ،وفتح الدال :الرشـاد والدٓلـة ،و(ا ْل َبـ ِ
اري) :اهلل تعـالى،
ومضى معـا (ا ْل َؿ َرا ِم) رحؿك اهلل تعالى.
قال:
ِ
الســـــ َال ِح
َط َوامـــــ ُل ا ْل َؽـــــ َال ِم َك ِّ

ِ
الســـــ َال َح لِ ْؾ َػـــــ َال ِح
َف َحـــــاف ُظوا ِّ

والطـالب حػـز
ّ
ش :أشار به :إلى أن طوامل الؽالم كالسالح يف الؿـػعة ،وإلـى أن الالئـق لؾخـدّ ام
كالسالح ،لقحػظوا طن بالء الجفل كؿـا يحػـز الشـجعان السـالح ،لـقحػظفم طـن بـالء
العوامل التي ِّ
إطداء ،ومضى معـى (العام ) و(الؽالم).
الس َال ِح) آلة لحرب.
و( ِّ
ومن معا ،الحػز :ارتسام صورة الشيء يف الذهن ،وقؾة الغػؾة والػـالح الػـوز والـجـاة والبؼـاء يف
الخقر.
رب العزة طؿا يصػون
سبحان ربك ِّ
وسالم طؾى الؿرسؾقن
رب العالؿقن.
والحؿد هلل ِّ

()1

ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1وبه تم التؼرير طؾى هذا الؽتاب الـاف  ،وهو من الؿداخل الؿقسرة إلى طؾم الـحو ،لوٓ أن مصـِّػه استطرد بذكر طؾـل الـحـو
وأشباه ذلك.
وكتاب «العوام الؿائة» الذي هو أصل هذا الؽتاب هو متن يسقر يف ورقات ،وهو «العوامل الؿائلة» لؾعالمـة طبـد الؼـاهر
الجرجا ،،وله مـظومات طدة ،وطؾى كل شروح طدة ،وطامة بالد العجم يبتـدئون يف هـذا الؽتـاب أو يجعؾوكـه يف مؼـدمات
دراستفم الـحوية ،وهو كاف ٕ :ن صالب العؾم إذا طرف ما يمثره العامل اصرد حؽؿه طـدهم ،فـنذا طـرف مـثال أنْ :
أن ،ولـن،
وٓم كي ،وإذن ،تػقد الـصب إذا دخؾت طؾى الػعل الؿضارع ،استؼر طـده أكه إذا وق يف الؽالم لن يحضر فنن الػعل يحضـر
يؽون مـصو ًبا ،وهذا يقسر ففم الـحو.
ولشقخـا أب و تراب الظاهري رحؿه اهلل تعالى رسالة لطقػة ضريػة يف هذا الباب اسؿفا «العوامل الـحوية» هي أيسر وأضفـر
من كتاب «طوامل الجرجإ :»،ن الجرجا ،كان طالؿا يف العؼؾقات ،وأثر ذلك يف صقاغة كالمه.
وأما الشقخ أبو تراب فؽان طؾؿه الؽثقر يف الؾغويات ،وهو كتب هذه الؽتاب يف آخر طؿره ،ففو كتاب كاف يسقر ،وله صــو لـه اسـؿه
«قواكقن التصريف» لؾشقخ كػسه ،هو أيضا من الؽتب الحسـة يف مؼدِّ مات طؾم الصرف .والحؿـد هلل رب العـالؿقن ،وصـؾى اهلل وسـؾم
طؾى طبده ورسوه وطؾى آله وصحبه أجؿعقن.

