
لكألكةالرسالةا

جهاعةابقلث!رحمختصر

هشاولابقالصغريالقواعدعلى





جمماعلأابقيف!رحمغتصر(2والصرفيةالنعوبةالرسانل4الأولالقـص

بعضمعهشامبنلمحمدالصغرىالقواعد

-)1(عليهانبهتكما-جماعةلابنشرحهامنتقريرات

لرفجمصآلرآتجصآلمحه

تسهيلاالإعرابقواعدمنتهااختصريسيرة[)2(]نكتةهذهوبعد()م

:أبوابثلاثةفيتنحصروهذه،الألبابأوليعلىوتقريئاالطلابعلى

لمسائل:امنأربعوفيه،الجملفي:الأولالباب

وجملة.كلامايسمىلمفيدااللفظأن:الأولى

قصدولاواحدناطقمنصدورهالكلامفييشترطلا:نكتة)ش(

.الثلاثفيالصحيحعلىيحهلهشيئاالمخاطبإفادةولا،لكلامهالمتكلم

انتهى،)4(الفروعفيالخلافاثرويطهر)3(،الارتشاففيكذا

بدئتإنوفعلية،قائئمزيد:نحوباسمبدئتاناسميةالجملةوأن)م(

زيد.قامنحو:بفعل

تدلإنمافالاسميةالتجدد،علىوالفعل،الثبوتعلىيدلالاسم)ش(

فوق()الشينحرفووضع،إليهإشارةلمتنافوق(لميم)احرفبوضعتنبيههوكان(1)

ابضا.إليهإشارةوالتقريرالشرح

.هشاملابنهامةمقالاتضمن-"الإعرابفي"نكتةرسالةمنزيادة2()

وما34(/1)"للتسهيل"شرحهفيووجدته"،"الارتشاففيحيانبياكلامأجدلم)3(

03(.)1/"الهمع"فيوكذلكبعدها،

الفروعتخريجفيالتمهيد"كتابهفيالاسنويلهامثلوقد"،الفقهية"الفروعيريد(4)

3(.)صه"الاصولعلى
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النعوواللغةرسانل

اهـ.كصدرها.اسماعجزهاكانإذاالئبوتعلى

.أبوهقامزيد:قولكمن(أبوهسد)قامغيرهاعلىبنيتإنوصغرى()م

.أبوهقامزيد:كمجموعجملةضمنهاكانإنوكبرى

سبع:الاعرابمنمحللهاالتيالجمل()م

زيد:نحو(و)إربلمبتدأابابيئفيرفعوموضعهاخبراالواقعةإحداها:

أبوهزيدكان:نحووكاد،كانبيئبافيونصب،أبوهقامزيداوان،ابوهقام

يفعل.زيدوكاد،قائم

؟جاءكهلوعمرو،اضربهزيدنحو:فيواختلف)ش(

بناءنصسب:وقيل،الصحيحوهوالخبرشةعلىرفعالجملةمحل:فقيل

اهـ.1(0)باطلوهوخبراتكونلاالانشائيةلجملةاأنعلى

نحو:النصبمحلهماومفعولاوالواقعةحالاالواقعة:والثالثةالثانية()م

منطلق.عمروزيد:وقال،يضحكزيدجاء

ومنبالنيابةرفعمحلفيتكونقدالمفعولمحلمنالواقعة)ش(

قدمابالقولالمحكيةالجملومنفاعلا،تقعالجملةجعلمنالناس

(2)إنكم:الاصل(آلقوناتارشاقولعلئنا>فحق:لىتعاكقولهيخفى

عذابي.لذائقون

ني.الافغاط536()صهشاملابن"المغعي"انظر(1)

لىإعدلثمبيعذالذائقونإنكموالاصل5(:04)ص""المغنيفيهشامابنقال2()

أنفسهم.عنبذلكتكلموالانهم؛التكلم
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جماعلأابقشرعمغتصر2(والصر!يلأالنعويلأالرسانل4الأولالقعر

القولبعدتقعوقد،مفعولينفينصبالظنبمعنىيجيءقدوالقول

خبرلجملةفا-إنبكسر-اللهأحمدإني:قوليأولنحو:محكيةغيرجملة

!لي)1(.لأبيخلافامفعولىلا

"هبارزونهم"يوم:نحوالجرومحلهااليهاالمضافوالرابعة()م

ثمانية:إلالجملالىإيضافلا)ش(

لا.أوظروفاالزمانأسماء

)2(.زعمهلمنخلافالاأمظرفاو)حيث(

إنماأنها)3(الفتحأبووزعم،سيبويهقولعلىعلامة:بمعنىو)اية(

المفرد.لىإتضاف

:وذي،ظرفيةفيهلباء:و،"تسلمبذي"اذهب:بعضهمقولفيو)ذي(

وقت:تقديرهلمحذوفصفةصاحببمعنىوذي،محذوفلزمنصفة

أخذالمعروفالعلامةالامامالفارسيعليأبوالغفارعبدبنأحمدبنالحسن(1)

فعظمهالدولةعضدوصحب،رئاستهإليهنتهتوفيهوبرع،الزجاجعنالنحو

"،الايضاحو"،"و"الاغفال"،لحجةاو""،التذكرة":منهاعديدةمؤلفاتلهاليهحسنو

.آباديللفيروز""البلغةراجع.هـ()377سنةتوفيذلكوغير"و"التكملة

ابن"مقصورةشارحالمهدوي-الزاعمأي-وهولجملالىإإضافتهاعدمزعم:أي)2(

548(.)ص،"المغنيفيهشامابنأفادهكمادريد!

وذالمعروفلإمامالفارسيعليأبيتلميذالموصليالفتحأبوجنيبنعثمان)3(

البلغة""راجعهـ(.)293سنةتوفيسنةأربعينعليأبالازمالمشهورةالتصانيف

.(141)ص
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النعوواللغةرسائل

صلة.هيإذللجملةمحلفلا()الذيبمعنىبل:وقيل

مكانية.أوزمانية(الدن:لخامسا

فيهامقالتانمالكولابنابطا.:ايراثمصدروهي(،)ريث:السادس

(:الدنوفي

عوملتكماالإضافةفيالزمانأسماءمعاملةعوملاأنهما:الأولى

)1(.التوقيتفيمعاملتهاالمصادر

إضمارعلىبعدهماالفعلأنوشرجهاكافيتهفيزعم:والثانية

()2(.)أن

وأبالفاءمقرونةكانتإذاجازملشرطجواباالواقعة:لخامسةوا()م

>وأإن[،861:]الاعراف<ولهفلاهادىاللهيضللمن>:نحوالقجائيةإذاب

.36[:]الروم<يقطونهتمإذاأيذ!ئمقدمثبماسيثتماتصهتهم

بصدرتصدرلمأنهامحلاالموضعينفيلجملةاانجزامعلة)ش(

اهـ..لمذكورةكالمقدرةاوالفاءلفنها،لجزمايقبل

قئل>قننحو:محللهاجملةأولمفردالتابعة:والسابعةالسادسة)م(

تجدهوكذا)ريث(فيخاصةالمعاملةهذهأن26(0)3/"وشرحه"التسهيلفيما(1)

55(.0)صهشاملابن""المغنيفي

-489(.2649/)مالكلابنوشرحهاالكافيةانظر2()

:-ثمانيةانهاسبقوقد-لجملالىإيضافمماعليهوبقي:تنبيه

.(155)صهشامابنمغعيراجع(.وقائل-)قول:والثامنالسابع
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جماعلأابقشرحمغتصر(2والصرفيةالنعوبلأالرسانل،الأولالقعص

.ليومصفةلمنفيافجملة3[1:]إبراهيم<ضنلولافيهبيعيومصياقىأن

.أخوهوقعدأبوهقامزيدنحو::الثانية

:أنواعئلاثةللمفردالتابعة()ش

والمبدلة.،لحرفباوالمعطوفةبها،المنعوت

فيوتكون)1(،النعتعداالتوابعفيهذهتكونلجملةوالتابعة

)2(.السكاكيرأيعلىالتعجب

وأكالوافيةأوأوفىوالثانية،وافيةغيرلىالاوكونالبدلوشرط

فى.لاوكا

الثالثة:لمسالةا()م

سبع:لهامحللاالتيالجمل

2[.:]يوسف<انزتعةانا>:نحولمستانقةاوتسمىالابتدائية:احداها

لا.أممستانفانهفيخلاف!جرىماالجملمن)ش(

الدمامينيبهفاعترضالتوكيدواما،خاصةوالبدلالنسقبابيفيهشامابنجعلها(1)

07(.)2/المغنيعلىالاميرحاشيةفيتراهبماالشمنيعنهوأجابهشامابنعلى

اربابمنالمسألةهذهعنداحاإليهيشرولم،المفتاحفيالسكاكيقولاجدلم2()

النحو.كتبمنوغيرهااللبيبمغنيعلىالحواشي

نيلمعاووالتصريفالنحوفيإمامالخوارزميبكربيابنيوسفهووالسكاكي

بغية"انظر.هـ()626سنةبخوارزمماتوالشعر.والعروضوالاستدلالوالميان

.3(2/46)"الوعاة
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النعوواللغةرسانل

علىأنهيرىفالمبرد.أقومزيدقامإن:قولكمن()أقومذلكمن

جوزفعلعليهعطففإذا،تقديمعنمؤخرآنه:وسيبويهالفاء،إضمار

الرفعلثاني*2(و،المحلعلىوجزمه،اللفظعلىعطفارفعه(1)الاول

فقط)3(.

.أبوهقامالذي:نحوصلةالواقعة:الثانية()م

لاالناقصة()كانأنواخرونوالفتجوعليوبكرالعباساباء()ش

اهـ.0(4لها)مصدر

2[.4:]البقرة(تفعلوأولن!علوأئمفإن>:نحوالمعترضة:الثالثة()م

ماوكثيراعلي)5(.بيلاخلافاجملةمنباكثرالاعتراضيجوز)ش(

خبرية،غيرتكونفالمعترضةعنها؛تتميزلكنهابالحالئةالمعترضةتشتبه

بالواواقترانهايجوزوبالفاء،اقترانهايجوزواستقبالبدليلتصديرهايجوزو

.لمبردا:يأ(1>

يه.سيبو:يا(2)

4(.4)2/الدسوقيبحاشيةهشامبنمغنيفيالمسئلةبسطانظر)3(

جني،ابنالفتحوأبا،الفارسيعليوئبا،السراجبكروأبالمبرد،العباسأبايريد)4(

بيئقولوئفا":هشامابنقولمن""المغنيفيبماتتضحإليهاالمشاروالمسألة

()يكذبونوصلتهامصدرية)ما(إن[01:]البقرة(يكذبون>بماكانوأ:فيالبقاء

ولعل،متناقضفظاهرهل)كان(خبزانصبموضعفييكذبونبئنذلكمعوحكمه

قولعلىبناء)كان(وجمنمنهالاو)يكذبون()ما(منيانسبكإنماالمصدرئنمراده

اهـ.لها.مصدرلاالناقصةكانإن:الفتحبيوعليوئبيبكروابيالعباسئبي

.(961)صللكاقيجي"الاعرابقواعدشرحو"5(،51)ص""المغنيراجع5()
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والصر!يةالنعويةالرسانل4الأولالقسو

.(1)المثبتبالمضارعتصديرهامع

جماعةابقض!مختصر2"

مسهمقنلكممنخلواالذينقثل>ولمحاياتكم:نحوالتفسيرية:الرابعة()م

2[.41:]البقرة(والف!إءالباسآه

د)مثل(.مفسرة.الخ..(!مسهم:فجملة)ش(

نأإلىالشلوبين)2(وذهب،تليهمالحقمقةكاشفةفضلة:هيوحقيقتها

اهـ.تف!ره)3(0مابحسبمحللهاالمفسرة

لاغويتهم<فبعزئكقال>:لىتعاقولهنحوالقسمجواب:لخامسةا()م

82[.:]ص

نأيقتضيبمافاعرباهافيهاوهمالبقاء)5(وأبيلمكى)4(ووقع)ش(

52(.1)ص"،"المغنيمنوالتصويب(والمثبت)بالمضارع:لاصلفي()1

اهلبلغةومعناهبالشلوبينالمعروفعليأبوالازديالاشبيليمحمدبنعمر)2(

هذاائمةواخر،مدافعبلاالعربيةفيعصرهإمامكان(الابيض)الاشقر:الاندلس

هـ(.64)5سنةمات.وغيرهالشعربنقدمعرفةذاوكان،والمغرببالمشرقالشان

2(.242/)""البغيةانظر

.(05)صللقوجيالاعرابقواعدوشرح(،652)ص"لمغني"اراجع)3(

التيالتصانيفصاحبالمشهورالامامالمقرئالنحوي،القيسيظالبأبيبنمكي)4(

.(522)ص""البلغةانظرهـ(.)437سنةتوفي،القرآنإعرابمشكلمنها

تفقهالاعرابصاحبلحنبلياالبغداديالعكبريالبقاءابولحسينابناللهعبد)5(

كثيرةمؤلفاتله،الخشابابنعلىالعربيةوقرا،ولازمهالفراءيعلىبيأبالقاضي

سنة-توفيوغيرها،"الفصيحو"شرح"،لحديثو"إعراب"القرآن"إعرابمنها:
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واللغةالنعورسانل

لهامحلا)1(.

القسمجملةأنومرادهخبرا،القسموقوعمن)2(ثعلبمنعتنبيا:

خبرا)3(.يكونانلاوجوابها

بها<ولوشثنالرفعنة>نحو:الجازمكيرالشرطجواب:السادسة)م(

.[176:]الاعراف

يقترنلمإذالجازماجوابوكذا(،وكيف-ولما-لولا-الومثل()ش

اهـ..لهمحللابالفاء

عمرو.قعدو)4(زيدقامنحو:له،محللالماالتابعة:السابعة)م(

الرابعة:لمسالةا()م

>حتىنحو:صناعيةصفاتالمحضةالنكراتبعدالخبريةالجملة

.(2/83)طيللسيو"لبغيةا"نظرا.هـ(616)

مكيافا)اعرباها(فيالضميروكذلك،القسمبجوجملةفي:اي)فيها(:قوله(1)

،[12:]الأنعام<ليخمعنكمالرحمةنفسهعلى!ئب:تعالىقولهفيوهمهفوقع

:عمرانل]<كتيوحكمةمن>لماءاتيتى:لىتعاقولهقفيالبقاءأبوواما

532(.)صهشاملابن"المغني"كتابفيفيهاالتفصيلوانظر81[،

معرفةله،الكوفيينإمامثعلبالعباسابوالشيبانيبدربنيحيىبناحمد)2(

هـ(.192)سنةفيتو،الفصيحأشهرهامنمؤلفاتوله،ثقةحجةوكان،بالقراءات

6(.5)ص""البلغةانظر

.(94)صللأزهري"الاعرابعدقوو"شرح(،925)ص""المغنيراجع)3(

حال".لاعطفحرف":حاشية)4(
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جماعةابقمغتصريفمرع2(والصرفيةالنعوبةالرسانل،الأولالقسص

39[ه]الإسراء:(نفروهعلتناكت!اتترل

،[6:]المدثر<تشتكزولاتثنن>:نحوأحوالالمحضةلمعارفاوبعد

التللهموءايه>.يصليصالحبرجلمررتنحو:لهمامحتملومنها

37[.:]ي!(النهارمنهنستلخ

!!!
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النعوواللنلأرسانل

نيالتاالباب

لمجرورواوالجارالظرففي

مسائل:اربعوفيه

.معناهفيبماأوبفعلتعليقهامنلابدأحدها:

فيذكرهالفعلبمشبهأولبماالتعلقوهوثالثقسمعنسكت)ش(

الأرضررإلة(وفىإلةالسمإفيائذي>وهو:لىتعابقولهلهومثل(،1)المغني

تقديرلاانهلىإوالكوفيون)3(وخروفطاهر)2(ابناوذهب84[.:دزخرف]

يرفعانهوزعماالمبتدأ،الناصبفقالا:الدار،فيأوعندكزيد:نحوفي

وقال،سيبويهمذهبهذاوأنغيرهكانإذاوينصبه،عينهكانإذاالخبر

علىيعولولاللمبتدا،مخالفينكونهماوهومعنويأمرالنائب:الكوفيون

)4(.المذهبينهذين

567(.)ص"اللبيب"مغنيانظر(1)

بارعحافظمشهورنحويبكرابوالاشبيليالانصاريطاهربنأحمدبنمحمد)2(

فيخروفابنتلميذهعتمدهامدونةطررالكتابعلىوله،الكتاببتدرش!اشتهر

.(1/82)"البغية"انظر.هـ(085)فيتو.شرحه

فيإماماكانالاندلسيخروفابنالحسنابوالديننظامبنعليبنمحمدبنعلي)3(

شرحصنفطاهرابنعنالنحواخذالاصولفيمشاركاماهرامدققامحققاالعربية

البغية""انظرهـ(065)9سنةفماتليلاج!فيووقعلجملاوشرح،سيبويه

/2(30.)2

87(.)2/عليه"الدسوقيو"حاشية566(،)ص"لمغني"راجع(4)
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جماعةابقشرحمغتصر3(والمر!يلأالنعوبلأالرسانل)الأللالقـص

عليهم<غيراتمقضوبعليهم>ألقمت:لىتعاقولهفياجتمعاوقد()م

7[.:]الفاتحة

لىلاو>عدنفتم<بينفرقأي:قلت"فان:الكشاففيقال)ش(

والثانية؟

علىالرفعمحلهاوالثانية،المفعوليةعلىالنصبمحلهاالاولى:قلت

.(1)الفاعلية

)2(.عندهالفاعلقبيلمنالفاعلعنالنائبلانذلك؛وقال

ذكتة:*

؟الحدثعلىيدللاألهزعممنعندالناقصبالفعليتعلقانهل

)3(لجرجانيواجنيوابنوالفارلميالمبردوهم[]قومذلكمنمنع

(.اليسإلاعليهدالةكلهاأنهاوالصحيح،الشلوبينئم)4(برهانوابن

.(1/72)مخشريللز"لكشافا"جعرا(1)

.يمخشرلز1عند:يأ(2)

النحواخذبكر،ابوالمشهورالامامالنحوينيالجرجاالرحمنعبدبنالقاهرعبد)3(

كبارمنوكان،بلدهعنيخرجلملانهغيرهعنيأخذولم،الفارسيأختابنعن

"،الإيضاجشرجفيلمغني":منهامؤلفاتلهشافعيا،والبيانالعربيةائمة

وقيل:هـ(471)سنةمات.وغيرها"المائةالعوامل"،"لجمل"ا،"المقتصد"

.(2/601)"البغية"راجع.هـ(474)

واللغةالعربيةصاحب،النحويالاسديبرهانبنعمربنعليبنالواحدعبد)4(

فصارمنجماأمرهأولوكانالبصريالسلامعبدعلىقرا،العربو[ياموالتواريخ

.(2021/)"البغية"جعر.هـ(4)56سنةمات.زاهداوكاننحويا،
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واللفةالنعورسانل

؟والذمالمدحبفعليتعلقانوهل

)1(.مالكابن5باوب)نعم(،يتعلقانأنهماالفارسيزعم

؟)2(المشهورةالمعانيبأحرفيتعلقانوهل

فعلعننائباكانإنقالا:)3(وعليالفتحأبواوفمل،نعم:وقيل،منع

فلا)4(.!الا،أصالةلانيابةجازحذف

نحو:الزائد:وهوبشيءتتعلقلاأربعةالجرحروفمنويستثنى()م

.(اشهمابالله>!فئ

قوله:نحوولعل

)5(قريبمنكالمغواربيألعل

:(6)كقولكلاولو

أحجج)7(لمالعامذافيلولاك

.(1/182)مالكلابن"التسهيلشرحو"(،157)صداالمغني"انطر(1)

المغني.منوالتصويب"إلخ...بأحرفبفعليتعلقان"وهل:المخطوطالاصلفي)2(

والفارسى.جنيابن:اي)3(

222(.)ص"لاعرابعدلقوالكافيجي"شرحانطر)4(

69()ص"الاصمعيات"فىمشهورةقصيدةمنلغنويسعدبنلكعبالعجزهذا)5(

(.جهرةالصوتوارفعأخرىحا)فقلت:وصدره

36(.1/1)"الشجريابنلي"اماوانطر

لا.كقوله":والمناسبالمخطوطفيهكذا)6(

-مجهولولاعرابي،ديوانهفيوليسوللعرجي،ربيعةأبيبنلعمرنسبالشطرهذا)7(
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جماعلأابقمغتصريفمرح3(والصر!يةالنعويلأالرسائل4الأولالقـر

كعمرو.زيد:نحوالتشبيهوكاف

والجرالمتزلتين،بينمنزلةلهاالمقوية"اللام)1(:المغنيفيقال)ش(

الزائدتينبمنزلةلانها(والعلهيتعلقهاعدموتوجيه،سيبويهقولبالولا(

هـ.."الاسقاطعندالابتداءعلىبعدهمامالارتفاع

الثانية:لمسالةا()م

فيتعين-تقدمفيما-الجملحكموالنكرةلمعرفةابعدحكمهما

غصن،فوقأوغصننعلىطائرارأيت:نحوصناعيتينصفتينكونهما

97[.:]القصص(ءزينتهدومهءفىفىفخرج>:نحوفيوذلكحالينوكونهما

.السحاببينلهلالارايت:وقولك

وأأغصانهعلىيانعتمرهذا:نحوفيوذلك)2(الوحهانيحتملانو

أغصانه.فوق

الثالثة:لمسالةا

وجوبابمحذوفتعلقحالااوخبراأوصلةاوصقةأحدهماوقعمتى

استقرهأوكائن:تقديره

(.الهودجمنبعينيها)اومت:وصدره

278(/1)"الشجريابنليوااما333(،)5/للبغدادي"الادب"خزانةراجع

.(2/396)"لانصافاو"

576(.)ص"اللبيب"مغنيراجع(1)

الأكثركانوإن،لألفالمثنىالزممنلغةعلىجائزوهوالمخطوطالاصلفيكذا)2(

الوجهين.ويحتملان:فيقالبالياءنصبه
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النعوواللغةرسانل

الظرفمتعلقإظهاربجوازجني)2(ابنصرح)1(:يعيشابنقال)ش(

إلىضميرهفنقلحذفإذاانه"وعندي)3(:المغنيفيقالخبرا،الواقع

اهـ..أصلا"صارلانهإظهارهيجزلمالظرف

)استقر(.تقديرهفيجبالصلةإلا()م

بمحذوف:فيهايتعلقانالتيالثمانيةمنأربعةيبقى)ش(

الظاهر.الاسميرفعاأنأولها:

ذكرلمنلان(.و)حينئذ،نحو:محذوفاالمتعلقيستعملأنثانيها:

.الانواسمعحينئذ،ذلككان:أيعهدهتقادمأمرا

)يومنحو:التفسير،شريطةعلىمحذوفاالمتعلقيكونأنثالثها:

فيه(.صمتالجمعة

استقر،:كونهوجوبفيكالصلةلقسموالباء،بغيرالقسمرابعها:

تنبية:كثم!

فيالذي)جاءنحو:فييقالانالصفةفييجزلمإنما":يعيشابنقال

شارحالمعروفالامامالحلبيالدينموفقيعيشبنعليبنيعيشلبقاءابو(1)

التكريتي،علىلحديثاوسمعبحلبالنحووقراهـ(،5)53سنةولد،المفصل

سنةمات،والتصريفالنحوفيماهرالعربيةائمةكبارمنوكانبغداد،لىإورحل

35(.21/)"البغية"انظرهـ(.6)43

مالك،ابنعلىمتقدميعيشفابنظاهرخطاوهو"مالك"ابن:المخطوطالاصلفي2()

19(./1)المفصلشرحفيكما"جني"ابنوصوابه

.(582)صدااللبيب"مغنيجعر)3(
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جماعلأابقمغتصرشرح2"والصر!يةالنعويلأالرسائل،الأللالقعر

>تحاما:بعضهمقراءةحدعلىلمحذوفخبرأنهعلىمستقربتقدير:الدار(

2(.هذا)واطرادذلكبقلة[451:]الانعام(1<)أحسنالذىعلى

(.درهمفلهالدارفي)رجلنحو:فيالصفةفييجبوكذا

فلهصالحرجلويمتنع،درهمفلهياتينيرجلنحو:فيتجوزالفاءلان

درهم.

والخبر.والحالالصفةفياختلفانهواعلم

قدروافطائفة،العملفيالاصللاع!لهالفعلتقديرعلىوالاكثرون

منلابدمنهاالفعلوبانالافراد،الثلاثةفيالأصلبانتمسكاالوصف

السواء.علىالامرينأجازواوطائفة،بالوصفتقديره

)3(.الوصفرجحتوطائفة

لانبشيء؛ليسانهعلته:قيلالاسمأوالفعلمنكذلكبهتمسكوما

إسحاقبيأوابنيعمربنليحيىنسبتشاذةقراءةوهي)أحسن(نونبرفع(1)

القراءاتإعرابكتابفيعليهاوالكلامتوجيههاوانظر،والاعمشلحسنوا

.(1/235)للعكبريالشواذ

.(835ص)"لمغنيا"راجع(2)

وهذهبها.يستقيملاوالكلام""وطائفة:الوصفكلمةبعدالمخطوطالاصلفي)3(

تكرار.لعلها"الوصفرجحت"وطائفة:الاخيرةالعبارة

لقواعدالكافيجيو"شرح583(،)صاللبيبمغنيفيفيهالاقوال1والمسألةراجع

العقدو"75(،)صلمالإعرابلقواعدالقوجويشرحو2(،64)ص"الاعراب

65(.)صاليمنيللأخفش"والظرفلمجرور1ولجاراأحكامفيالوسيم
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النعوواللغةرسانل

.المقامبحسبيختلفذلك

مبحوثاتهممنهوبماتمسكواأنهموجههنظرهذاوفيقلت)1(:

اهـ..فافهمبهلهمتعلقلاإذ؛غيرهعنوسكتوا

الرابعة:لمسالةا()م

واالنقيعلىمعتمداأوحالااوخبراأوصلةاوصقةأحدهماوقعاذا

فيهألشماءمتأؤكصبب>:لىتعاقولهنحوللقاعلرفعهجازالاستقهام

.[91:]البقرة(ظلئت

)2(:مذاهبثلاثةعلىالمرفوعهذافياختلفوالنحاةأناعلم)ش(

باحدهما.عنهمخبرامبتدأكونهالارجحان:أحدها

والتاخير.التقديمعدمالاصللان؛مالكابناختارهعكسه:نيالثا

استخدامعنللنيابةأحدهماعاملهوهلفاعلا،كونهوجوب:الثالث

العامل؟هوامالفعل

لدليلين:الثاني"والمختار:المغنيفيقالمذهبانفيه

كانولوجالسا،الدارفيزيدنحو:فيالحالتقديمامتناعاحدهما:

منمستفادكلهالسابقالكلامإنإذ؛المعلميامجماعةابنالقائلكانإنادريلا(1)

باعتبارالقائلهشامابنعلىردفيهالتعقيبوهذاجماعةابنلخصهحيثالمعني

الصناعةفيلهدخلولاالبلاغةفنجنسمنوهوالتقدير،فيلمقامأوالمعنى

العحاة.بهاتمسكالتيلعحوية

.(578)صالمغنيراجع2()
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جماعةابقيفمرحمغتصر(2والصرثيةالنعوبلأالرسانل4الأولالفسو

")1(.يمتنعلمالفعلالعامل

)3(.الوجهينيجيزونوالكوفيونفالاخفشيعتمد)2(لمفإذا

!!!

ولقوله:":هشامابنقالحيثالمغنيفيوهونيالعاالدليليذكرلم(1)

جمعاالدهرعندكفؤاديفان

المغني،"راجع."عاملهفيإلايستترلاوالضمير،الظرففيالمستترالضميرفاكد

957(.)ص

.الاستفهامعلىلمجروروالجارواالظرف:اي2()

957(.)ص""المغنيراجع.الابتداءيوجبونلجمهوروا)3(
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واللغةالنعورسانل

الثالثالباب()م

الكلامفيدورهايكترأدواتذكرعنديقالفيما

:وعشرونخمسوهي

الجمع.لمطلقعطفحرفالواو:فيفيقال

والتعقيب.للترتيبعطفحرف:الفاءوفي

فيالكوفيينلبعضخلافا)1(مهملةالمفردةالفاءأناعلم)ش(

خافضةإنها:قولهفيوللمبردفتحدثنا،تاتينامانحو:فيناصبةإنها:قولهم

ذحو:في

.!.00000000)2(حبلىفمثلك

عجيب-وهو-تفيدهالواوإن:قولهمعالترتيبتفيدلاالفراء:وقال

والامطار)4(.البقاعفيتفيدهلا)3(:الجرميوقال

الجعىو"2(،13)ص""المغنيفيلفاء(احرففيوالأقوالالمذاهبانظر(1)

6(.1)صللمرادي"نيالدا

وتمامه:لمشهورةمعلقتهمنالقيسلامرئبيتصدرمنجزءهذا)2(

محولتمائمذيعنفألهيتهاومرضعطرقتقدحبلىفمثلك

93(.)صللأنباري"الطوالالسبعالقصائد"شرحراجع

النحو،فيإمام،لبجيلةمولىوقيل،مولاهمالجرميعمرأبوإسحاقبنصالح)3(

كتابمنهامصنفاتلهورعدينلمعا،وغيرهالاخفشعنأخذببغدادالفراءناظر

.(131)ص""البلغةانظرهـ(.22)5سنةماتالفرخ

مثل-حيث2(41)صاللبيبمغعيمنوتصويبها"الاقطار"،:المخطوطالاصلفي4()

88



جماعةابقشرحمختممر3(والصرفيةالنعويلأالرسطنل4الأللالقعص

لمهلة.واللترتيبعطفحرف)ثم(:وفي)م(

وقوعهابعدوذلك(1)يتخلفقدالتشريكأنالكوفيونزعم)ش(

قدالمهلةأنالفراءوزعممقتضاها،يكونلاالترتيبأنفريقوزعم،زائدة

اهـ.)2(،تتخلف

وتقليل.وتوقعتحقيقحرف)قد(:وفي)م(

واسمية.حرفيةقد:)ش(

.تعربوقدمبنيةوهي،لحسبمرادف!فعلاسمإماوالاسمية

تنبيه:!ي

لهذا،تارةتجيءأنهامرادهوانما،جملةالثلاثةلمعانيها)قد(تجيءلا

اهـ.سيذكر.مماغيرهاوكذلكلهذا،وتارة

كثير:قولمنخيروهو)3(،استقبالحرفوسوفالسينوفي)م(

(".تنفيسحرف"

أضيقالاستقبالمدةولاسوف)4(،عنمنقطعاال!سينولي!س)ش(

الدسوقي"حاشية"ايضانظرو.شرحهثمكذا"فمكانكذامكان"مطرنا:بقولهعليها

(1/173).

.(581)ص""المغنيمنوالتصويب"يختلف":المخطوطفي(1)

427(.)ص"الدانيلجنىو"ا(،581)ص""المغنيراجع)2(

لابنالمفصلشرحراجع.العحاةمنوغيرهالمفصلفيالزمخشريعبارةهي)3(

.(481)8/يعيش

مقتطعا"وليس(:184)ص""المغعيوفي،بالروجدت)ومنقطع(بالاصلهكذا(4)

...".سوفمن
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النعوواللغةرلم!انل

الثاني.فيوالبصريين،الاولفيللكوفيينخلافا

لقوةباطلنيوالثا،أصحالاول"واختياره(:1)المغنيفيقال

هـ.."دليلهم

ماضيا.وقلبهالمضارعلنفيجزمحرف(الموفي()م

وزعم،لغة:مالكابنوقال،ضرورة:قيليرتفعوقد()ش

هـ.بها)3(.ينصبالعرببعضأن)2(:اللحياني

ثبوته.متوقعانفيهمتصلا:فيقاللفا(افيويزاد)م(

مستمرومنفيهاالشرطبأداةتقترنلالضاف(،المتفارقالما(()ش

الثبوتمتوقعمنفيها،الحالمنقريباإلايكونلاومعناها،الحاللىإالنفي

اهـ..لحذفاجائزمنفيها

نصب.حرفالن(وفي)م(

خلافاوميمانوناالالففأبدلتلا(لما[)4(]وأصلأصلهليس()ش

للفراء)5(.

فيه.فلينظر""المغنيفيالعبارةهذهاجدلم(1)

عمرووابيزيدوابيلكسائيعناخذ،اللحيانيحازمابنوقيلمباركبنعلي)2(

.(2185/)"البغية"انظر.المشهورةالنوادرلهوغيرهموالاصمعينيلشيبا

36(.5)ص"المغنيو"(،662)صلمانيالدالجنى"اراجع)3(

.الكلامليستقيم""المغنيمنأضفتهازيادة(4)

.373()ص"لمغنيا"راجع(5)
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جماعةابقيفمرحمغتمر3(والصرفيةالنعويةالرسانل،الأولالقـر

وجزاء.جوابحرف(اذن)وفي()م

)إذاإذنفيوالأصل1(،اسم):وقيلحرفلجمهوراعندهي)ش(

القولوعلىعنها،التنوينوعوضلجملةاحذفتثمكذا(كانكذاكان

البساطةوعلىو)ان(،)إذ(منتركبهالابساطتها)2(الصحيحلحرفيةبا

بعدها.مضمرة)أن(لاالناصبةأنهاالصحيح

لهماواتصا،واستقبالهتصديرها،بشرطالمضارعتنصبوهي

النافية.لا(باأوبالقسملهماوانفصا

5(،والدعاء)بالنداء4(بابشاذ)وابن،بالظرفالفصلعصفور)3(ابنوأجاز

هذاعكسوالصواب"حرفوقيلاسملجمهوراعند"هي.المخطوطالاصلفي(1)

363(.)صالدانيلجنىوا03(،)صالمغعيفيكما

إلخ(....انها)والصحيحبعدهاالتيوكذابالواو،()والصحيحالمخطوطفي2()

.3(0)صدالمغني"امنوالتصويب

زمانهفيالعربيةلواءحاملالاشبيليعصفورابنالحسنابومومنبنعلي)3(

شروجوثلاثة،لمقربو،التصريففيالممتع:منهاعديدةمؤلفاتلهبالاندلس

2(.01)2/"البغية"انظرهـ(.)663سنةمات.لجملاعلى

الكتبمحرركان،الاصلالعراقيالمصريالحسنابوبابشاذبناحمدبنطاهر4()

شروجثلاثةمنها:حسنةمصعفاتالنحوفيولهبمصر،الانشاءديوانعنالصادرة

"البلغة"راجعهـ(.4)96سنةمات(.)المحتسبسماهاومقدمة،لجملاعلى

.(611)ص

لداني"و"الجنى32(.)صالمغنيمنوالتصويبلدعاء"،1"ويا:لمخطوطافي)5(

اللهيغفر-إذننحو:لدعاء1وبالنداءالفصلاجازبابشاذابنانفيهماإذ362(،)ص

البتة.اجدهفلمالدعاء)يا(قاو،لجنةايدحلك-لك
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النعوواللغةرسائل

)3(الكسائيعندحينئذوالارجح)2(،الفعلبمعمولالفصل(:1)وهشام

هـ.الرفعهشاموعندالنصب

منصوبلشرطهخافضرمستقبللزمانظرفث)إذا(:وفي()م

.(4)بجوابه

من:خيزوهو،لتاليهواستلزامه،يليهماامتناعيقتضدحرفثالو(:وفي

".لامتناعامتناع"حرف

لوجود.وجودحرف،كرمتهزيدنيجاءلما:نحوفيلما(اوفي

أنها:جماعةوتبعهموجنيلسزاجومالكوأبناءالفارسيزعم)ش(

مالكابنوقول(،)حينبمعنىوقالوا:)إذ(،بمعنى:ماللشابنقالظرف،

علىخروفابنورد،لجملةالىإوبالإضافة،بالماضيمختصةلانها؛حسن

قدرتإذالانها"اليومأكرمتكامسأكرمتنيلما":بنحوالاسميةمدعي

هـ.أممس)5(.فييكونلااليومفيوالواقعالجوابعاملهاكانظرفا

الكسائيأصحاباعيانأحد،الكوفيالعحويدتهعبدابوالضريرمعاويةبنهثام(1)

راجعهـ(.02)9سعةتوفي"،و"القياسو"الحدود"،النحو"،مختصر"صنف

328(.2/)،"البغية

32(.)ص،"المغنيفيالاقوالوانظر،يجيزهالكسائيوكذا2()

الإمام،بالكسائيالمعروفالكوفيمولاهمالاسديالحسنأبوحمزةبنعلي)3(

علىثممعاذعلىالنحووقرا،الزياتحمزةعنالقراءةأخذ،لمقرئالمعلام

152(.)صلبلغةراجعهـ(.)918سعةبطوستوفي،الخليل

هشاملابنالإعرابقواعدمنوالتصويب"لجوابه"منصوب:المخطوطفي(4)

8(.)ص

936(.)ص""المغنيراجع)5(

29



جماعلأابنشرعمغتصر2"والصر!يلأالنعويةالرسانل4الأولالقعر

لوجود.امتناعحرفالولا(،لاكرمتكزيدلولانحووفي()م

لنيابتهابالولا(ولا،محذوفبفعلفاعللاالولا(بعدالمرفوع)ش(

هـ.1(بالابتداء)رفعهبلذلكلزاعميخلافابالاصالةولا،عنه

.واعلامووعدوتصديق2(وعيد)حرف:()نعموفي()م

النقي.لايجابحرفث)بلى(:وفي)م(

وبعض،زائدوالالف)بل(الاصل:وقيل،النفيأصلي)بلى()ش(

للتانيث)3(.إنهاهؤلاء:

.الزمانمنمضىلماظرفث)اذ(وفي)م(

ولامفعولالامضافاأوظرفاإلاتقعلا)إذ(أنلجمهورازعم)ش(

فيقال)5(الزمخشريأنالغريب"من)4(:المغنيفيقال،مفعولمنمبدلا

]الرسولا(فيهمبعثإذالمومنينعلىاللهمن>لمن:بعضهمقراءة

رفعمحلفي)إذ(يكونوأن)منه(الذير:يكونأنيجوزاذه[164!عمران

35(.9)ص""المغنيانظر(1)

القواعدهذهفيهشامابنعندالا)نعم(لفظةفيذكر)الوعيد(معنىأجدلم2()

القواعدشروجوكذا،نيالدالجنىاوكذا،أجدهفلملهالمغنيوأما،الصغرى

هالنحاةمنأحديذكرهولم،المختلفة

5(042)ص"الدانيو"الجنى(،531)ص""المغنيانظر)3(

.(211)ص"لمغنيا"راجع(4)

صاحب،والبيانوالنحواللغةإماماللهجارالزمخشريالقاسمأبوعمربنمحمود)5(

سنةتوفيوغيرها،"و"الفائقلبلاغة"و"اساس!"الكشاف"المشهورةالنصانيف

22(.0)ص""البلغةانظرهـ(.)538
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واللنةالنعورسانل

اهـ.(10قائما(")كانإذاالأميريكونمااخطب:قولكمن!)إذا(

نوالمصنفعلىللزمخشريالانتصارفيالشارحاطالثم()2()ت

هـ.)3(.اللازمةالظروفمنليساوإذ()إذاأنكتابهفينصسيبويه

)حفا(.:ومعنىوزجرعرحرف)كلا(:وفي()م

لاوزجرحر:البصريينكثرووالزجاجو]لمبردوسيبويهالخليل)ش(

بمعنى)4(حاتمبوو)حقا(،بمعنىتجيء:قالالكسائيوخالفهمغير،

)5(.لىاووهوالاستفتاحية)الا(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/052)للحلبي"المصونالذرو"،(1/624)"الكشاف"راجع

للمختصر،ولمحإشارةولعلهإلخ(..اطال)ثم:قولهقبلوجدتهلحرفوالرمزهذا

الردفيأطال-جماعةابنوهو-الثارحانافادحيثللمعلميالكلامهذاإنإذ

.للزمخشريالمسالةفينتصروهشامابنعلى

معنىوهذاالمتمكنةغيرالمبهمةالظروفمنأنهماالكتابفيالمنصوصبل

ولافاعلايقعلاايالمتصرفغيرالظرفمثلهما:فييقالالذيوهوفيهمااللزوم

لبعضهم.خلافالجمهوراقولوهومبتدا،ولامفعو،

و"الهمع"(،187)ص"الدانيلجنىو"ا285(،)3/لسيبويه"الكتاب9راجع

/3(172).

القرآنوعلومواللغةالنحوفيإماملسجستانيحاتمابوعثمانبنمحمدبنسهل

وقيلهـ(52)5سنةمات،البصرةجامعإماموكان،فاخرةجليلةومصنفاتهوالشعر،

.(901)ص"البلغة"راجع.ذلكغير

:-شميلبنوالنضرحاتموأبيالكسائيقولذكربعد-المغنيفيهشامابنقال

2(.05)ص""المغنيانظر".إلخ.قولهما.مناولىعنديحاتمأبي"وقول



جماعةابقشرحمغتصر3(والصرفيلأالنعويةالرسانل4الأولالقـص

هـو)نعم()3()إي(بمنزلةجوابحرف)2(:شميلبنوالنضر(1والفراء)

فصل()م

الله.الاالهلا:نحونافيةالا(وتكون

:أقسامخمسةعلىالحالهذهفيهي)ش(

4(.)أوجهسبعةمن)إن(وتخالفالتبرئة*

)5(.اوجهثلاثةمن(اليسوتفارقللوحدةوالنافية*

:شروطولهاوعاطفة*

ابنوزعمنداء،أو-سيبويهقاله-أمرأوإثباتيتقدمهاأن-

كلامهم.منليسهذاأن)6(:سعدان

الكسائيعنهاخذالمشهور،الامامبالفراءالمعروفالديلميزكرياابوزيادبنيحيى(1)

238(.)صالبلغةراجعهـ(.2)70سنةمات،اصحابهجلةمنوهو

إمام،الخليلاصحاباحد،الحسنابولبصرياالتميميخرشةبنشميلبنالنضر)2(

سنةمات،ثقةوشعر،وعروضوفقهونحوغريبصاحب،والانساباللغةفي

.(233)ص""البلغةانظر.هـ(402)

.الطبريرستملابنداوالقرانالكلامفي)كلا("رسالةفي)كلا(نيمعاراجع)3(

.(577)ص"نيالدالجنىو"ا2(،94)ص"لمغنيو"ا،فارسلابنكلا""مقالة:وكذا

3(.31)ص"لمغنيا"فيانظرها(4)

.3(1)صه"لمغني"افيانظرها(5)

(318)ص""المغنيفيكماذكرماوصوابهسعد()ابن:المخطوطالاصلفي)6(

2(.49)ص"الدانيلجنىو"ا

-قالجعفر،ابوالمقرئالعحويالكوفيالضريرسعدانبنمحمدهو:سعدانو[بن

59



واللغةالنعورسانل

بعاطف.تقترنلاوأن-

متعاطفاها.يتعاندوأن-

)نعم(.لمناقضاجوابايكونأن1(:)الرابع*

صدرهااسميةجملةذلكغيركانفان،ذلكغيرتكونأن:الخامس*

وجبتقديراولفظاماضيافعلااو،تعملولمنكرةأومعرفة

هـ..2(تكرارها)

تقم.لا:نحووناهية)م(

2[.9:لحديد]ا(الحتفهللثلأئعلم>:نحوللتوكيدوزائدة

أقم.تقماننحو:شرطية()انوتكون

68[.:]يونس<نجذآجسفغمنعند->ءان:نحوونافية

والفراء،،سيبويهعندتعمللمالاسميةالجملةعلىدخلتإذا)ش(

)3(.العاليةأهلمنوسمع(اليسعملإعمالهاوالكسائيالمبردوأجاز

الامامبناللهعبدوعنهالضرير،معاويةابيعنروىهـ(116)سنةولد:ياقوت=

.(1/111)دالبغية"انظرهـ(.123)سنةمات،ثقةوكان،حنبلبنحمدأ

لثالث.ونيوال!اللاولرقماالمؤلفيضعولم،النافيةالا(نيمعامناي(1)

313(.)ص""المغنيعليهاوالكلامالنافيةالا(اقسامفيراجع)2(

فيكما.مكةوراءمالىإتهامةأرضلىإنجدفوقماسكانهمالعاليةاهل)3(

.(4131)صالقاموس

بالعافيةإلااحدمنخيرااحدإن:العاليةأهلمن"وسمع:المغنيفيهشامابنقال

هـ.".ضازكولانافعكذلكوان
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جماعلأابقشرحمغتصر2"والصرثيلأالنعوبةالرسانل4الأولالقسص

قائم.زيدانما:نحووزائدة()م

قال(،1و)ألا()والمصدريةلموصولةواالنافية)ما(بعد)إن(تزاد)ش(

تكونأنها)3(قطربوزعميجابيةالاالما(بعدوتزاد")2(:الحاجبابن

هـ.)تذ()4(بمعنى

[)5(.111]هود:<ليوفينهملما>وادملآ:نحوالثقيلةمنومخففة()م

)6(.لميماخففمنقراءةفي<حافألماعلئهانقس>إنصونحو:

خظئتىلىيغفرانأطمعوانذى>:نحوالمضارعلنصب()أنوترد()م

.[28:لشعراءا]<لدبايوبص

حية.ستفتالاا(1)

مالك،مذهبعلىفقيهنحويالمشهورالامامالدونيالحاجببنعمربنعثمان)2(

وغيرها."ليالاماو""لشافيةو""الكافية!"معروفةمؤلفاتلههـ(057)سنةولد

.(431)ص""البلغةانظر.هـ(46)6سنةتوفي

لبكورهلقبهالذيوهوسيبويهعنالنحواخذ،بقطربالملقبالمستنيربنمحمد)3(

"البلغة"راجعهـ(.026)سنةتوفي،الجلةعنهروىثقةعالفاوكان،الطلبفي

2(.41)ص

الكسائي.قولمنجعله2(41)صالدانيلجنىاوفي93(،)ص""المغنيانظر)4(

دون)إن(فيوشعبةكثيروابننافعمنكلوالما(()إنبتخفيفالايةهذهقرا)5(

353(.2/)للمهدوي"لهدايةاشرح"راجع(.)إندونالما(فيعمروبيولما(،ا

راجع.والكساثيعمروبيواكثيروابننافعمنكلالما(فيالميمبتخفيفقرأ)6(

.(2255/)"لهدايةاشرح"
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النعوواللنةرسانل

وفي،فعلتانا:بمعنى)أن(المتكلمضميروهي)1(:اسمية()ان)ش(

.خطابحرفوالتاء)أن(هوالضميرأنلجمهوراقولعلى()أنت

]فقيل[)2(:"يقومانزيد"عسىنحو:منالمحلفيواختلف،وحرفية

إسقاطعلى:وقيل،المفعوليةعلىالمبرد:عنونقل،الخبريةعلىنصب

وقيل:(،)قاربمعنىالفعلتضمنأنه:سيبويهعنمالكابنونقللجار،ا

الخبر)3(.مسدوسدت،البدلئةعلىرفعموضعفي

غيرمعنىعلىداللفظبعدوتجيء،رفعبموضعالابتداءفيوهي)4(

]خد:(تخسثعأنامنرا0لقذينيأقلغ>نحو:فيرفعموضعفيفتكوناليقين

16].

والأمر؟بالماضيالموصولة()أنفيواختلف

جيب)5(وستدلوبالمضارعالموصولةغيرأنهاطاهرابنزعم

تنبيه:!ل!

ونقلهب)أن(،يجزمبعضهمأن)6(.عبيدةبووالكوفيينبعضذكر

.(14)ص""المغنيانظر.اسماتردانهايريد(1)

.السياقاقتضاهازيادة2()

.(43)صاللبيبمغنيانظر)3(

قوله:لثانيواحدهما،هذاموضعينفيتقعالناصبةالمصدريةالحرفية)ان(اي4()

الخ....لفظبعدتجيءو

43(.)ص""المغنيفيهشامابنععهماجابوبدليليناستدل)5(

يكن-لم:الجاحطقالللغوي،لنحويالبصريالتميميعبيدةابوالمثنىبنمعمر)6(
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جماعلأابقشرعمغتصر2(والصرفيلأالنعويلأالرسانل4الأولالقعص

ضبة.بنيمنصباجبنيعناللحيانيئ

يتمأنراد>لمنمحيصن)1(:ابنكقراءةمرفوعابعدهاالفعليقعوقد

الثقيلة،منالمخففةهيهذهانالكوفيونوزعم233[،:]البقرة<الرضحاعة

)2(.المصدرية)ما(أختهاعلىحملتالناصبةهيبل:البصريونوقال

2[.0:]المزمل(سيكونان>علمنحو:الثقيلةمنومخففة)م(

حروفه.دونالقولمعنىفيهاحملةبعدالواقعة:وهيومفسرة

.[69:]يوسف(البثميرجاءأن>فلما:نحوللتوكيدوزائدة

مواضع:أربعةلزيادتها)ش(

متروكا،أومذكوراالقسموفعلالو(وبينالتوقيتية،الما(بعداكثر

فيتزادانها)3(الأخفشوزعم)إذا(.وبعدومخفوضها،الكافبينونادر

سنةتوفي.عبيدةابيمنالعلومبجميعأعلمجماعيئولاخارجيالارضفي

22(.4)ص"انظر"البلغةهـ(.02)8

قراءةلهنسبوابلمحيصنابنلىإ)يتم(منالميمضمقراءةنسبأحداجدالم()1

حيانابونسبهافقدبهاالمستشهدالقراءةوأمارجاء،وأبوالحسنومعهبتاءين)تتم(

956(1/)"الدر"فيالحلبيالسمينوزادمجاهد،إلى2(13)2/"البحر"في

.-عنهمااللهرضي-عباسابنلىإنسبتها

.(64ص)"لمغنيا"راجع(2)

وكانسيبويهعلىالنحووقرأ،البصرةسكن،الاخفشالمجاشعيمسعدةبنسعيد)3(

جعرهـ(.12)5سنةتوفي،الاوسط:تصانيفهومن،الخليلعنياخذولم،منهأسن

.(401)صآباديللفيروزالبلغة
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النعوواللغةرسانل

هـ.(.الزائدتان)1و)الباء(()منتجركما-المضارعتنصبنهاوذلك،غير

به(.تحزسو:اينمل>من:نحوشرطية()منوترد()م

.[25]ي!:<مرقدنامنبعثنا>من:واستفهامية

82[.لانبياء:]<لهيغوصوتمنافنظد>ومن:نحووموصولة

لك.معجببمنمررت:نحوموصوفةونكرة

لطيفة:()ش

هـ.اكرمهأكرمنيمن:قولكالاربعةيحتمل

لإسراء:]<الخستتىلاسماءافلهتدعوما)انا:نحوشرطية()ايوترد()م

011].

.[412:]التوبة<اينناهذهزادته>أي!م:واستفهامية

جماعةوالكوفيونوخالفه،سيبويهعندمبنيةايموصولةوترد()لش

دائما.معربةيرونهالانهم؛البصريينمن

إحداهمامسألتينفيإلاغلطسيبويهأنليتبينما)2(:الزجاجقال

البصرةمن"خرجت:الجرميقال.أفردتإذاتعربأنهايسلمفانههذه،

الزائدتانو)الباء()من(تجركما"(:15)ص""المغنيفيكماالعبارةتكملة(1)

.!إلخ..لاسما

القرانمعانيلهوالمبرد،ثعلبعنأخذإسحاقابوسهلبنلسريبنإبراهيم)2(

.(54)ص""البلغةانظرهـ(.131)سعةتوفي.ذلكوغير



جماعةابقشرحمغتصر2(والصرثيلأالنعويةالرسانل4الأولالقسر

هـ.(.1-)بالضم-قائميهمألاضربن:يقولأحدااسمعفلممكةلىإ

رجل.ايبرجلمررتذحو:وصفة)م(

6[.]الانفطار:(الالنسق>ي!يها:نحو)ال(فيهمانداءلىاووصلة

صلتها،صدرحذفالموصولةهيهذه)أي(أن:الاخفشزعم)ش(

هـورد)2(.،الرجلهومنيا:والمعنىالعائد،وهو

.[69:لنحلا]!ينفدعندكمما>:نحولاموصواسما(ما)وترد()م

.[791:لبقرة]<آللهيعلعهخترمنتفعلوأ>وما:نحوشرطاو

والزمانيةذكر،ماالزمانيةفغير،وزمانية،زمانيةغير:نوعانهي)ش(

وأبوا،الفارلميأثبته7[،:]التوبة<لهمفاشتقيموالكخشتقموأ>فمانحو:

هـ)4(.وبريمالكوابنا)3(،وشامةالبقاء

.[17:]طه<يموسىبيمينكتلثوما>:نحوواستفهامية()م

.(701)ص""المغنيفيالمسالةراجع(1)

ولاحذفهيجبعائدلناليسبانه"ورد(:901)ص""المغنيفيهشامابنقال)2(

."..اسميةجملةصلتهكونالتزمموصول

وقراهـ(.)995سنةولد،شامةبابيالمشهورالدمشقيإسماعيلبنالرحمنعبد)3(

توفي.للزمخشري"المفصل"نظم:منهاعديدةمؤلفاتله،السخاويعلىالقراءات

.77(/2)"البغية"راجع.هـ(566)سنة

للغة1وبالنحوقيماكاناللغويالنحويالمصريالمقدسيبريبناللهعبد4()

34(.2/)""البغيةراجعهـ(.582)سنةتوفيوالشواهده
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النعوواللغةرسانل

زيدا.احسنما:نحووتعخبا

لك.معحببمامررت:نحوموصوفةونكرة

الثصيء.فنعم:اي271[،:]البقرة<هي>فنعما:نحوتامةومعرفة

وهيبالشيء،مقدرةعامةإماوهي،سيبويهعنخروفابننقله)ش(

المعنى.فيلهصفةوعاملهاهينكرةاسميتقدمهالمالتي

نحو:الاسمذلكلفظمنويقدر،ذلكيتقدمهاالتيوهي:وخاصة

هـ.نعما.دقادققته

31[.:]يوسف(بمثراهذا>مانحو:نافيةفتكونوحرفا()م

يكونوتارةاتفاقافيهتعملفلافعليةجملةيكونتارهيمدلولها)ش(

والتهاميين،الحجازيينعندمعروفةبشرائطفتعملاسميةجملة

المضارعنفتواذابالا(،لهاتشبيهاالنكرةمعتركيبهاوندر(،1والنجديين)

يكونما>قلبنحو:مالكابنعليهمورد،للحالالجمهورعندتخلص

انتفاءللحالتخلصهشرطبان:واجيب[،51:]يونس<أبذلم!أنلى

هـ.2()قرينة

.[811:عمران]آل(ماعنئم>ودو(:نحوومصدرئة()م

الدلالةفيزمانظرفعننائبة:اي)3(وزمانية،زمانيةغيرهذه)ش(

.(011)2/"الهوامعهمعو"223(،)ص"الدانيلجعى"اراجع(1)

993(.)صفيهالمسألةوانظر"،خلافهقريمة"انتفاء":"المغنيفي2()

زمانية.تكونأنالاخرنوعها:أي)3(
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جماعةابقض!مغتصر3"والصر!يلأالنعوبلأالرسانل؟الأللالقـص

)1(السكيتابنإليهصاركما-حرفالااسماكانتبذاتهادلتفلوبذاتها،لا

2(.-)ومتابعوه

]البقرة:(لهمأضا>!طمانحو:ليدخلظرفية:نقلولمزمانيةوقلنا:

.]02

ومعهجنيلابنخلافا)أن(الزمانعلى)3(الدلالةفي)ما(تشاركولا

هـ.الزمخشري

.[117:النساءإ(وحدإلةالئه>إنمالحو:وكافة()م

وبعض)4(درستويهابنوزعم،المهيئةبفعلالمتلوةوتسمى)نر(

فيالشأنضميربمنزلةمبهماسملحروفاهذهمع)ما(أنالكوفيين

هـ..عنهبهاومخبرلهمفسرةبعدهلجملةاوأن،والابهامالتفخيم

.[951:عمران]ال<للهمنرحةمبما>:نحوللتوكيدوزائدة)م(

زائدةإما)ما(08[:]يوسف(يوسففىفرطتزمادئل>ومن)ش(

للغةولقرانوعلام،الكوفيينبنحوعالماكانالسكيتبنإسحاقبنيعقوب(1)

البغية""راجع.هـ(442)سنةتوفي،كثيرةتصانيفله،ثقةراويةوالشعر،

(/29.)34

.(004)ص""المغنيراجع2()

.(104)ص""المغنيانظر."..الزمانعنالنيابةفي"":"المغنيفي)3(

شديدوكانالمبرد،عناخذ،النحويالفاريميدرستويهبنجعفربناللهعبد(4)

شرحو""ثعلبفصيحشرحو""الإرشاد،:منهامؤلفاتوله،للبصريينالانتصار

.(121)ص""البلغةراجع.هـ(3)47سنةتوفي"المفضليات
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لنعوواللنلأ1ريطنل

رفعصلتهامعموضعها:فقيل،مصدريةواماب)فرطتم(متعلقةف)من(

ولاصلاتولااخباراتقعلاالغاياتبانورد(،قبل)منوخبربالابتداء،

هـ.المحققينمنوجماعة()1سيبويهذلكعلىنصأحوالاولاصفات

لمين،العاربللهوالحمدمحصلا")2(،كافالتوفيقمع"فهذا()م

وصحابته.وا-لهالأمينببهمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى

تمت

!!!

.(184)ص"و"المغني285(،)3/"سيبويه"كتابانظر(1)

:وصدره،بيتعجزوهو،القراءاتعلمفيالشاظبيةمتنمنمقتبسهذا2()

يعدها*كلالقاففاضعفهن*
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