
بطلراالرسالها

الممغركاالإعراب!واعدنظ!





والصرطيلأالنعوبةنلالر!ط4الأللالقسص

آلرفجمصالر!%لمحه

الصفركلاالإعرابقواعدنظر4(

سعدهيدوموتوفيقاعونا(1)عبدهخيراالرحمنيستمنحا-

(2)النقمترتيحمنهيرجىكماالنعمابوابمولاهمستمتحا2-

اصطفاهمنعلىمسلمااللهوصلىللهالحمد2-

الاعرابقواعدوهذهوالاصحابوالالمحمد4-

آنظماأنلهارمتقدتراهكماالصغرىوهيهشاملابن5-

نجحهالاجلجماعةلابنشرحهامنلطائفوزدتها6-

النقلحكمالنظمحكملانفضلمننظمهافيليوليس7-

للقارئيننظمهابيانعلىالعالمينرباللهوأستعين8-

الأوللباب

لجملابالبيانفيهتاتيكفالأولثلالةابوابها9-

منلطيفةإشارةوهي()الرحمنلجلالةالفظعلىعائد-ظاهرهوكما-الضمير(1)

(.الرحمن)عبداسمهذكرلىإالناظم

الراء"رتج(:485)2/المقاييسفيفارسابنقال)رتج(للفعلمصدرالترتبح2()

".إلخ...وضيقإغلاقعلىيدل:وهوواحدأصل:لجيمواوالتاء

-.القاموسفيكما-بالعقوبةالمكافاةومععاها:--كنعمةنقمةجمع--كعنبوالنقم
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-13

-14

-15

-16

-17

-18

-91

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

للغةالنعوو1رسانل

الأولىالمسا3لة

أفاد2()جملةوهوكلامفهوأفادلفظفما(1)مسائلفيه

فالفعليهبالفعلأوتكونفالاسميهبالاسمصدرتإن

)3(لبمسفيهليسالصحيحوهوعكسلاجملةكلامكل

فالكبرىضمنهاتكونوماالصغرىسواهاعلىبييتإن

صغرىبوهومنهاوقامكبرىأبوهقامفعامر

نحلوعقدهاآلتسبعمحللهاالتيلجملوا

(4)نصبتوكانرفعموضعهاوقعتقدخبراماأولها

(5)أمهيصليكادأوكانأوعمهذاانهأوكعامر

اثبتا)6(قدهناالرفعفصحةأتىهلوعمرواضريهوزيد

يجبقلبيخذواأوزيدقال!نصبجملة)7(لمفعولولحالوا

:[لفلمؤا]"بعرا"

وجعلالناظمعليهافضربفاد"قدكلاموهو"فجملة:المخطوطبالاصلكان

ذكر.مامكانها

عليه.فضرب"النحسعداكافهملصحيح"وهو:بالاصلكان

الاولى.علىيؤئرهاكأنه"نصبت":فوقهاوجعل"فتحت"وكان:الناظمكتب

المصباحهفيكما)قتل(بابمنوهوقصدهالثيء:)أم(منأمرفعل

المغنيفيراجعها.إنشائيةجملةالخبروقوعوهي:خلافيةمسإلةلىإيشير

84(.)صللكافيجيالقواعدوشرح536(،)ص

للجملالترقيمومراده3(-2)رقمي(والمفعول-لحال)اكلمتيإمامالناظموضع

محل.لهاالتي
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والصر!يلأالنعريلأالر!طنل،الأولالقـص

فالرفعفاعلعنتنبفإن.2-

الظنبمعنىياتىقدوالقول21-

ليقوبدءبعدأدعونيإ22-

لجر)3(اأضفت2(قد)إليهاوما22-

للجملتضافقدثماناوخذ24-

(4)تسلمبذياذهبنمنوذي25-

صلهفهيكالذيذيبلوقيل26-

وفيفيهامالكوابنوريث*-

نأإضمارعلىالفعلهماإحدا28-

العلامهمرادفواية92-

الصنرلاالإعرابتواعدنظر،(

يدعوزيدكقيلمحلها

يغنيزيداتقولهلذحوفي

(1)بالقولحكيبمفعولليست

عمروقامكيوممحلها

فقبلالزماناسمالدنحيث

فافهمواأضيفتكصاحبذيف

(5)مهملهتكونبلمحلفلا

فاقت!مقالتانلهلدن

(6)فافتطنزعموذاكهمابعد

)7(الفخامهذرىسيبويهقولفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

54(.1)صالمغنيفيالمسالةراجع

للجمل.التعدادلىإإشارة(4)رقم)قد(كلمةفوقالناظموضع

فتأمل.محلها()كلمةوخبرهمبتدا،أنهعلى-لناظم1ضبطهاكما-بالرفع

(.)تسلمبالتخفيفالمثالواصل،البيتليتزناللامفوقشدةالناظموضع

954(.)صالمغنيفيالمسألةراجع

يذكرولم55(.1)صوالمغني489(،)2/الكافيةشرحهفيمالكابنقولانظر

فيالزماناسماءمعاملةعوملتانها-)ريث(بخاصةوهي-الثانيةالمقالةالناظم

كذا.التوقيتفيالزماناسماءمعاملةالمصادرعوملتكما-لجملةالىاالاضافة

المغني.في

253(.)3/المصنفبشرحوالتسهيل(،171)3/الكتابفيسيبويهقولانظر
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واللغةالنعورسانل

-02

-25

-28

ثامنهاوخذقولسابعها

إذا2(جازما)الشرطجوابثم

رفعفهويقمكمنخامسة

جزمهامحلاوإنماكان

مصدرهبقابلتكنلمإذ

تابعهمالمفردسادسة

الفتىوذازاننايومكاليوم

بهامنعوتالمفردوتاج

التوابعفيلجملةاتابعة

(1متقنها)وكنفاحفظهاقائل

إذافجاءةاوبفاءتقرن

)3(مستمععليإذاتقلوإن

صدرهالفظايقبليكنلمإذ

المقدرهلمذكوركاوالفاء

(4)سابعهمحللهاجملةأو

أتىقدوأخوهأبوهابى

فانتبهامبدلةمعطوفة

واتبعفحققالنعتلاتكون

اولأ:الناظمكتب(1)

فاعلماأتتكقدثمانفهيبينماوتليهابيناكذاك

المثبت.البيتبهأبدلالصفحةأسفلبتخريجرقماووضععليهضربثم

.(155)صالمغعيفيهاانظر(وقائل)قولإضافةومسألة

الاولىو)إذا(.السابقالتعدادلىإإشارة)جازما(كلمةفوق()5رقملناظموضع)2(

إيطاء.فلاالمعنىفيالثانية)إذا(غير

محللهالتيالجملمنالخامسةالجملةأيخامسة:وقوله،البيتوجدتهكذا)3(

ب.الاعرمن

جاروالمفرد(:،موصولةو)ما(فاعلاسمأنهعلى-الباءبكسر-تابعة:قوله(4)

وتقديرالمفرد(،علىمعطوفلجربا(جملةو)،الفاعلباسممتعلقومجرور

سابعة.محللهالجملةلتابعةو،سادسةلمفردتابعةهيالتي:لبيت
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والصرفيلأالنعويةالرسانل4الأللالقعر

-04

-41

42-

42-

-45

-46

47-

التعخبفيالمفتاجوصاحب

الثانيهوفاءإبدالوشرط

جملعنابحثالمسائلثالثة

كجابها(2)مستانفأولها

أسيرهلأسيرزيديسروان

هؤخرآذهفسيبويه

تتبعهإذالخلفاويطهر

وقعتقدصلةما(4)ثانية

وعليويكرعباساباء

معترضهثالثة)7(ناقصة

الصغركلاالاعراليتواعدنظر،(

انتدبفللعلومأدخلها

الوافمهومثللأوفىكاهياو

(1)محللهالاالاعرابمنسبع

حجالذوخالداوإنزيد

مستنير)3(خلافلاأومستانف

يضمرففاءلمبردااما

ترفعهأوالتابمتجزمهل

صرعتأبوهاقام5()التينحو

ينجليدكانمصدرلا()6والفتح

(8)اعرضه-هماموهو-كخالد

اوضح.لكان"محللها"ما:قاللو(1)

منلهامحللاالتيالجمللتعدادمنهبيانالكلمةهذهفوق(1)رقمالناظموضع)2(

.الاعراب

.(505)صالمغنيراجع)3(

لمذكور.اللتعدادإشارة(2)رقمههناالناظموضع(4)

قلم.سبقولعله"الذي":المخطوطالاصلفي)5(

الفارسي،عليوابو،حالسرابنبكربووالمبرد،العباسأبو:الناظمترتيبعلىهم)6(

هذا.غيرمكانفيلهمترجمتوقد.جنيابنالفتحوابو

اخصاواعني:تقديرهمحذوفلفعلمفعولاو(،الكانمنحالأنهعلىبالنصب)7(

السابق.بالبيتمتعلقةكلعلىوهي

.الهمزةبقطعرباعيفعلولعلها،بالاصلوجدتهاهكذا)8(
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-94

-5.

-51

-52

-52

-55

-56

-57

-58

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

النعوواللغةرسانل

بواحدهاعترض(1)عليأبو

مازواقدحاليةهذهعن

يدلبماتصديرهاوجائز

بهاتاتيخبريةوغير

مثبتايكونبمضارعأي

الرابعهوهيفسرتبهاوما

تليلماكاشفةفضلةهي

محللهابلىالشلويينقال

ترىقسمجواب(5)خامسة

منعلاضربنزياوثعلمب

محللهابهامخبرالان

الفائدهفاجنخالفوهغيرلا

(2أجازوا)قدبالفاءذيفقرن

رجلياافهماستقبالعلى]آنه[)3(

تصديرهامعبالواووقرنها

(4فاثبتا)حاليةولاكذا

رابعهأفديأناكلاميكاذكر

وابتليفحققلهحقيقة

محللهإنتفسرمابحسب

جعفرالاضربنلعلي!و

وقعفيهتناقضلأنه

محل(6)للقسمللجوابوليس

سي.رلفاا:يا

البيت:هذامكانوكانوفرقوا،ميزوأي:ومازوا،المعترضةاي"هذهعن":قوله

تقترنانلجائزبفاهذيفإنلحالاعنوميزنها

الناظم.عليهفضرب

البيت.بهايتزنولا""أي:الاصلفي

516(.)صالمغنيفيالحاليةلجملةوضيةالاعترلجملةابينالفرقراجع

سابقا.المذكورللتعدادإشارة)5(رقمهعاالناظموضع

952(.)صالمغنيفيثعلبقولوراجع،بالاصلوجدتهاهكذ
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والصر!يلأالنعويةالرسانل،اياللالقسص

جزمماشرط(1)جوابسادسة06-

يّقترنلمجازبمجوابكذا61-

سابعه(2زيد)جاءثموقمت

للجملرابعة3()مسالة

صفاتقلالنكراتمحضفبعد64-

محضيهمعارفاتلتوإن65-

منهماكانالمحضغيربعد66-أو

يحمللحمارامثل(4)والثان67-

(5)عادلهقدوماالظرفبهباب68-

ومابالفعلالتعليقأحدها96-

اولالفعلبمشببماماأو07-

الصنريالإعرابتواعدنظص4(

بالقلملكتبتأردتلو!

فافقهنلماكيفولولابالفا

تابعههيللتيمحللاإذ

بفصللهاالخبرييما

الفتاتيهوىفتىمن!لصنعة

مرضيهترىأحوالفهي

حكمهمامنشئتماعلىفاحمل

يهرولصالحعبد!جاء

مسائلهترىوأربعاياتي

منهمالكلالزمفيهمعناه

مثلا)6(وثمالمغنيفيذكر

نافية."جزم"ما:قولهفيو)ما(،السابقللتعدادإشارة)6(رقمالكلمةهذهفوقكانب(1)

التيلجملامنوالاخيرةالسابعةلجملةالىإإشارة)7(رقمالكلمةهذهفوقكتب2()

ب.لاعرمنلهمحللالماالتابعةالجملةوهي،الاعرابمنلهامحللا

وهيفصللهاعقدوقدالرابعةالمسالةلىإمنهإشارة(4)رقمهناالناظموضع)3(

.والمعارفلنكراتبعدالخبريةلجملا

نحو:لمحضةغيرالمعرفةبعدلجملةامجيءوذلك،والحالالصفةحتملما:اي4()

.يهرولصالحعبدجاءنحو:ا!محضةغيرالنكرةبعدومجيئها،يحمللحمارا

لمجرور.والجاراوهو(5)

567(.)صالمغنيراجع)6(
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للغةوالنعو1نلرسا

إلهالارضوفيجلسبحانهإلهالسمافيقبلمنالذيوهو71-

الكوفيمثلالتقديرلعدمخروفطاهرابناوذهب72-

إخباريخذالناصبوالمبتداالدارفيأوعنديزيانحوفي72-

فاختبرلهعيناإنيرفعللخبرالمبتداوإنقالا74-

مذهبلسيبوييماذاوأنينصبغيراكانإنوانه75-

(1)القولانوابطلنائبفينيثاقولافيالكووحرر76-

فاخصصتدلليستلحدثالنواقصفيليسإلاوليس*-

واقتمىتناهىممنوكنفاحفظ2(ضعفا)والخلافالصحيحهذا78-

)3(العدممالاشوابنيعلقاننعمفيهاالفارسيقالويخم97-

(4)الفتيالفتحوأبوعليأبوالنيابةفيقالمعنىبحرف08-

مطلقايجوزلاقالواوالبعضيعلقابأنأطلقواوالبعض81-

انفصلالتعلقعنوزائاولعلولولاتشببهوكاف82-

(5)العللقدرلشبهواحذفهماولعللولاالزائدفأشبه82-

.(566)صالمغنيراجع(1)

.(057)صالمغنيراجع(2)

)نعم(،الجامدبالفعلوالظرفلمجرورولجاراتعلقجوازالفارسيمذهب:اي)3(

.(571)صالمغنيراجع.باهوفمنعهمالكابنوأما

.(572)صالمغنيراجع(4)

وجهها؟مارادولمبالاصلهكذا()5
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والصرفيةالنعويةالرسانل4الأولالقسص

-85

-86

-87

98-

-9.

-19

29-

-29

يرتفعبعدهمامافإن

العلىالمعارفبعدهماثم

خبروحالاالواقعوغأق

ظاهرااسماإنكذاكائننأو

التعلقانستعمل(1إذا)كذا

حيتمذ2([)]كذاككانأيوالان

المتعلقيحذفأن)3(سابعها

النهىذافيهصمتالخميسيوم

ورابعثامنفيلكنه

لاإقدروهماوقذروا

خبركانإنالظرفأنوذاك

الص!ركلاا!اعرابقواعدنظص،(

يمتنعغيرهمالابتدابا

لجملاايشبهانوالننكرات

دإستقرصلةأوصفةأو

ظهراقدحامس1ذرفعاقد

ستقالامركحيشذحذفا

وخذفحققهاالانوإسمع

حققواقدكماتفسيرٍبشرط

(4ثامنها)بابغيروقسم

فعقدروااستقرسوىليس

قولافيهقالجنيابنأن

نظر(5)المغنيوفيإظهاريجوز

تعلقفيهايجبالتيالثمانيةالأشياءتعدادلىإإشارة)6(رقمهناالناظموضع(1)

فيوقولهوسيكملها،منهاخمسةذكروقد،بمحذوفوالظرفوالمجرورلجارا

.الوزنلاجلالذالبسكونكحينئذ"":البيت

.الكافأضفناإذاإلايتزنولا"ذاك":الأصلفي2()

بحذف""المعلقالانسب"المتعلق":البيتفيوقوله)7(،رقمهناالناظموضع)3(

البيت.يتزنحتىالتاء

اذيا"والتقدير:تهادحذفتمنادى"النهى"ذا:وقوله)8(،رقمهناالناظموضع4()

581(.)صالمغنيفيبالتفصيلالثمانيةالمو[ضعوراجع"،النهى

582(.)صالمغنيراجع5()
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واللغةالنعورسانل

ظرففيهلماضميرهشمحذفإذاانهوعندي(1)قالمه-

جائزاأصلاصارقدلانهجائزالمينأنفليسعاد69-

لخبرايمدرلمبتداثممستقرالصفاتفي2(يمدر)ولا79-

رأواقدهذالاطرادعندكأوالدارفيالذيجاءنينحوفيول-

فلهيأتينييجوزكماأوجبفلهعنديأوالدارفيورجل99-

)3(نقلهمنونادردراهمفلهمكفلعبدوليمتنع01

(4ذكر)الفعلقدرواوالاكترونلخبرالحالاالصفةفيواختلفوا11

اعلمنالافرادالاصلقالخالفومنالاصلالعملفيلانه21

تحبيرهمقتضىفافهمبالوصفتقديرهمنلأبدوفعلها21

مرجحالاوالبعضبعضهمورجحاجوزواواخرون41

بدانفياواستفهامعلىأعنيمعتمدامنهمايكونوماا-50

برأياجازالفاعلفرفعهخبرحالصلةأوصفةأو61

قالوامنهمفالبعضثلالةأقوالذاالمرفوعوفيقال71

يوهموقد09(،)1/المفصلشرحفيكماجني،بنعلىردهفييعيشابن:أي)1(

وحاشية582()صالمغنيراجع.بصحيحوليس،هشاملابنالكلامأنالنظم

.(279/)عليهالدسوقي

الراء.بسكون2()

583(.)صالمغنيراجع)3(

584(.)صلمغنيفيالمسالةانظر)4(
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والمر!يلأالنعويلأالرسانل،الأولالقعر

ورجحوافاعلأومبتدأ81

فاعلايكونأنأوجبوالبعضا-90

بالنيإئةالعاملهلقالواا-.ا

(2يعتمد)لمفإذا(1)ثانواختيرا-اا

يذكرفيما)3(الابوابوثالثا-ا2

تفيدلجمعامطلقحرف(4ا-فالواو)ا3

المهلهثمللترتيب6()وثما-14

للتوقعلحرفانريدوقد)8(ا-ا5

تارهلهذاتجيا-مرادهما6

الصفر!الإعرابقواعدنظر،(

مرخحمالكلابنلثانو

هؤلاذاكبعدمنواختلفوا

الاصالةاوفعلعنيعمل

انتقدفيوالكوالاخفشفجوز

يكمرقددورهاأدواتفي

تفيدوترت!ما(5)تعقيباوالفاء

)7(غفلهعدهذينفيوالخلف

فعوتقليللتحقيقكذا

الاشاره)9(فافهماخرىوذاك

957(.)صانظرالاختيار.علىدليلينوذكرالمغنيفيكما(1)

لجمهورفازيد"عندكأوالدارفي"نحوالمجرورأوالظرفيعتمدلم"وإن:هشامابنقال2()

.(957)صالمغنيا.هـمن"الوجهينيجيزونوالكوفيونوالاخفشالابتداء،يوجبون

القواعد.كتابمنالثالثالبابلىإإشارة)3(رقمهناالناظموضع)3(

كله.النظمفيهذاوسيستمر،نيالمعاحروفلتعدادبداية(1)رقمهناجعل(4)

.(2)رقموضع(5)

)3(.رقمهناالناظموضع)6(

.(426)صللمراديالدانيلجنىوا(،951)صالمغنيفيالخلافراجع)7(

)بالتاء(.يكونانويحتملبالنونهكذا)نريد(وقوله(،4)رقمهناوضع)8(

:قالحيثالصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصرفيمالىإيشير)9(

لهذاوتارةلهذاتارةتجيءانهامرادهوانماجملةالثلاثةلمعانيها)قد(تحيءلا:تنبيه

هـ.سيذكر.مماغيرهاوكذلك
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واللغةالنعورسانل

للاستقبالسوفمع(1)117-والسين

المدةكونرجح118-لكنه

نفيبهزدثمجزمحرفلم911-

نفيهاتصاللما)3(في012-وزيد

إذنفيوقيل4(لن)ذصبوحرف121

حرفويقالاسمهي122-ثم

كذاكانكذاكانإذا122-أصل

الامتتقبالبشرطبها124-وانمسب

التيلاأوبقسمفصلت125-أو

(5الدعا)يابأنجشاذابنوألحق126

مقالعلىسيانحرفان

)2(اثبتالسينمعسوفمنأضيق

قفيماضوقلبهمضارع

انتبهالثبوتتوقعكذا

فافقهنوجزاءجوابحرف

ظرفهيالتياعنيإذاوهي

خذاحذفيعنالتنوينفعوض

الاتصالوشرطشصديرها

لمحتيفافهميمنعفلاتنفي

ادعىعصفوروابنالنداءأو

المذكور.للتعدادإشارة()سوففوق()6ورقم،السينفوق()5رقموضع(1)

جماعةابنشرحمختصرفيلماومخالف،المغنيفيلمامخالفالترجيحهذا)2(

وليس"لسين(:اعنلحديثفيهشامابنقال،المنظومةهذهاصلهوالذي

سوفمعمنهاأضيقمعهالاستقبالمدةولا،للكوفيينخلافا()سوفمنمقتطعا

هـ.."للبصريينخلافا

بسبعة.(الماةاديرقملمبيانما)8(رقمهناجعل)3(

.(01)رقم()إذنوعلى()9رقمهناوضع(4)

والدعاءبالنداء،الفصلاجازشاذبابابنانالنحوكتبمنوغيرهلمغنيفيالذي)5(

عليهنبهتكما،اجدهفلمالدعاء)يا(واما،لجنةايدخلك-لكاللهيغفر-إذننحو:

المجموعة0هذهمنالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصرفي
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والصرثيةالنعوبةالرسانل(الأولالقسر

إذنمثالهبالظرفا-الفصل27

هشامللفعللمعمولباا-والفصل28

رجحافثم]لكسائيماا-92

يستقبللماظرف2(إذا)وفيا-.3

منتصبلجوابباشرطي!ا-خاقض

يليهماامتناعتقتفي(4*ا-لو)

بعدهالوجودامتناع(5*ا-لولا)

تمىثموعيد)6(حرفنعما-وفي!د

انتمىقدمايجابإ)7(بلىا-وفي35

الص!ركلاالإعرابقواعدنظر4(

فافهمنجوابفيقيم-هنا-

غلاميالديهالرفعو]لارجح

صرحابهذا(1)والشرحالنصب

فاعقلواشرطواسمالزمانمن

فانتدبلوجودوجود3()لما

تالييماواستلزامهفيهقل

انتبهابالابتداءمرتفع

تنصإعلامئمووعد!يق

الألفافزادواأصلبلوقيل

32(.)صالمغعيأيضاوانظر.الصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرح:يعني(1)

فوقها.(11)رقمالناظموضع2()

شرحوهو-أصلهفيلماخلافاالاتيةالو(علىالما(قدموقد(،1)2رقمهناوضع)3(

-.جماعةابن

.()13رقمهعاوضع(4)

.(41)رقمهناوضع(5)

ابنإلا)نعم(في)الوعيد(معنىذكرمنأجدلمنيأواعلم(،1)5رقمهناوضع)6(

فيها،المعنىهذايذكرفلملهالاعرابقواعدأما،الصغرىالقواعدهذهفيهشام

فلينظر.الدانيلجنىاولا،المغنيولاشروحها،منشيءفيولا

.(1)6رقمهناوضع)7(
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للغةوالنعو1رسانل

مضىقدالزمانمنماظرف(1*ا-إذ)

نعبليستخر*ا-خعق

مفعولاكذاتجيءبلا-وقيل28

اللازمهأعنيالظروفمنا-ليست92

حقاوبمعنىلردعكلا)3(014-

ألامعنىتجي)5(لحاتمأبا-41

نعم!جوابحرفبلوقيل142-

(2)ترتضىلابهاأقوالوقيل

توضعمضافاولظرفإلا

إذامعوهيمنهمبدلة

لوازمهفالتزمسيبويهعن

يلقىقول(4وهو)للكسائيذا

(6مجملا)فافهمالاستفتاحذاتي

حكموالنضر)7(الفراءبذايو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لىإهذاواستمر()17العدديكونأنيقتضيوالترتيب()18رقمهناالناظمجعل

النظم.اخر

بالاعرقواعدوشرح(،18ه)صنيالدالجنىو(،111)صالمغعيراجع

.8(9)صللقوجوي

.(1)9رقمفوقهاجعل

رجحهشامابنلانمردود؛الكسائيقولان:اي""يلقى:وقوله"،"وهي:بالاصل

اعلم.والله2(05)صالمغنيفيحاتمابيقول

سعةتوفي،القرانوعلومواللغةالنحوإمام،السجستانيحاتمابومحمدبنسهل

.(901)صالبلغةراجعهـ(2)55

اولا:كتبوقد،بالتخفيفلا(و)امهموزغير"تجي":قوله

صاجياقويقول)الا(!للاستفتاجلحاتمأب

عليه.فضرب

بنشميلبنوهو-بالضاد-النضر:بهوصوبالظاء،"العظر":المخطوطالاصلفي

صاحب،والانسابللغةفيإمام،الخليلصحاباحد،البصريالمازنيخرشة

232(.)صالبلغةراجعهـ(.402)سعةمات،ثقةصدوق،وفقهونحوغريب
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والمكلفيلأالنعويلأالرسانل4الأللالقسر

فرىلا!نافية(1ولا)فصلا-43

للوحدهناف!ةتبرئةلهرا-

نداأووأمرثباتإفسبق145-

(2)قرنتتكونبعاطفا-ولا46

الوحدهماخالفتوليس147-إن

جوابحرفتجيأقسامولا-رابع

مضىغيرماللنفيا-خامسها94

إسميهجملةتلتهافإنا-05

وأفيهاتعملنلمنكرةأوا-51

مثلناكمايمراروجب152-

مضىولاخالدأقامولاا-53

المنركاالإعرابتواعدنظص،(

ترىأقسابمخمسةعلىإلا

عدهشروطلهاعاطفة

تعانداإنلمتعاطفانوا

خالفتقدلسبعةفيتبرئة

عمدهوجوهثلاثةنفت

للصوابهديتنعممناقض

الرضىولاحاضرعليلا!

محميهمعرفةوصدرها

قويبتقديرأوبلفظماض

)3(معنىولامحزونفيهلا

الفضاذافي(4)تقمكلاوإنه

تاجفيقال-مقصوراالمفتوحةبالفاء-هكذا"فرىلا"!:وقوله(02)رقمجعل(1)

تحير-مقصوربالفتح-فرى-كرضي-الرجل"وفري(:01/927)العروس

نقله،يصنعمايدرفلمنظرإذ:يفرىفري:الاصمعيوقال،لجوهريانقله،ودهش

."...لازهريا

في()إنخالفتالتبريئيةانأي"إلخ..."تبرئة:وقوله،العاطفةالا(شروطانتهتهنا2()

313(.)صالمغنيفيانظراشياء.ثلاثةفي(اليسوخالفتأمور،سبعة

معنيفاناوشغلنيليعرض:يعنينيكذا"وعناني86(:)2/المصباحفيقال)3(

اهـ."وعناهواعناهنصب:"وتعنى(:6131)صالقاموسوفياهـ،"به

الشطروفي.جازمةوهيالا(فيالنهيمعنىلىإمنهإشارة".إلخ..تقم"كلا:قوله(4)

)بها(.بوجوديتزنولابالاصلهكذا.إلخ...تقمكلابهاوانه:نيالثا
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للغة1النعوورسائل

يعلمليلالتوكيدوزد1-كه

عثمانجاتسرإنلشرط(1)هـان155-

(2)العاليةلاهلخيرااحدإن156

يرىلاإنماالمرءيرجي157-نحو

تنصرهإنماللخيرالفتى158-رج

يجابيةالاوهيلما915-وبعد

قد!تجيءقطرب016-وقال

الثقيلهمنأي161-وخفنها

دخلتقدإسمبةعلى162-فإن

لجلياالمضارعفتنصبن)5(و162

ليعلموااصلهاالكتاباهل

سلطانمنعندكمإننا!ية

عاديهتزادقدثمليمس!

كعراوهذاأتيناكإنما

)3(فاذكرهليطابإنلاأيعلو

المثبتلحاجباابنزادهاقد

فلتنتقدمنهزعموهو

حليلهلذوكلإنمثال

(4)ثبتبهكماقوماعملها

لي"يغفرأنأطمعوالذي"!

تجيءأي""نافية:وقوله،الشرطجوابهمزبلاجا"":وقوله2(،1)رقمهناوضع(1)

النفي.لمعنى

،القاموسفيكذا.مكةرواءماإلىتهامةارضلىإنجدفوقمنهم:لعاليةأهل)2(

36(.)صالمغنيراجع.العاليةاهلعند(اليسعمليعمل()إنحرفانويريد

.إلخ"..المرءيرجي":قولهنحوالموصولة)ما(بعدفتزاد)إن(زيادةمواضعهذه)3(

نحوالمصدرية)ما(بعدوتزاد"،إلخ....اتيناكإن"ما:قولهنحوالنافية)ما(وبعد

"،.إلخ..طابإن"الا:قولهنحوالاستفتاحية)الا(وبعد"،.إلخ..الفتى"رج:قوله

وانظر.الحاجبابنعنالاتيالبيتفيسياتيكما،الايجابيةالما(بعدوتزاد

38(.)صالمغني

2(.80)صالدانيلجنىوا36()صالمغنيراجع4()

22(.)رقمهناجعل5()
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والصرفيلأالنعوبلأالرسانل،الأولالقسص

تنسبكمصدريحرفا-وهي64

اختلفوايقومأنعليا-عسى65

الخبرعلىإنهبعضافقال66

وأللجاربالاسقاطا-وقيل!6

نقلماللئابنذاسييو+ا-عن68

يرتفعفقدأنبعدا-والفعل96

نإلحروفالاالقولمعنىقيه017-ما

أتىانفلمالتوكيد171-وزد

(4)بدابدركانزيد172-وذادر

الصنريالإعرابقواعدنظص4(

ترتبكلابمصدرصلةمع

تلفوايالمثمنصبفقيل

ذكر(1مبردلأمفعولوقيل

رويلقاربالفعلتضمن

(2)ذزرفعضغبلفل

فارتفعوا)3(بهاالبعضوجزم

زكنكمابهافسرأنتليه

فتىياالتقينالوانوالله

يداتقطعيخنمن(5)لشرطومن

ببغدادالعربيةامامالمبرد،العباسابوالبصريالازديالاكبرعبدبنيزيدبنمحمد(1)

سنةتوفي،والمقتضب،لكامل:التصانيفمنله،وغيرهالمازنيعنأخذ،زمانهفي

926(1/5)البغيةراجعهـ(.)285

.(43)صالمغني:المسالةفيالخلافراجع)2(

)ما(باختهالحقتواهملتألانهاالناصبة()أنبعديرتفعقدالمضارعالفعلأنيريد)3(

بعضانيريد"إلخ...وجزم":وقوله،هشامابنورجحهالبصريونقالهكماالمصدرية

،المضارعالفعل)ان(بتجزمالعربقبائلبعضانذكرواعبيدةواباالكوفيين

)أن(.بعدوجزمهالمضارعرفعفيتركوايرتفعوابانللقراءأمر"فارتفعوالم:وقوله

بينووقوعها،القسموفعلالو(وبينالما(،بعد)أن(زيادةفيمواضعثلاثةهذه(4)

النظم.فيهنايذكرهولم)إذا(،بعدالرابعوالموضعنادر،وهذاومخفوضهاالكاف

.(05)صالمغنيانظر

)اليد(فيلغةكفتىو)يدا(للمجهولبالبناءيدا""تقطع:وقوله)23(،رقمهناوضع)5(

.يدهتقطع:اعلمواللهالمعنىفلعل،القاموسفيكماالكفبمعنى
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النعورسانل

الرجلهذاكمنبها*ا-واستكهمن

يضربمنكمنهم174-موصولة

(1اكرمني)اكرمهمنونحو175

(2بر"ماا!لانحولرظا-أي76

مبنيهتجيقد177-وسس!ويه

صفهتجيقدثم)3(178-وخالفوه

لأفيهماندالى!917-وصلة

تحدماتنفقنحوط)4(لشى-. هـءوما18

يدومماللزمانتجيءا-وقد81

الئقابيأومالكبريا-لابني82

والتعجبالاستفهاما-كذاك83

و[للغة

يحلأويشدزيدسوىذامن

معجبمننيكجاءموصوفة

واعتنيفاحفظلجميعايحتمل

يردامممولاستفهامتدرك

لحيهاأيهنصنموصولة

معرفهذيفتىايفتىمثل

الاملطولتالانسانيهايا

وجدأضعناهما!موصولة

ئقومماالقيامولازمفدم

(5)المنتقىالفارسيوشامة

معجبماموصوفةنكرة

فانظرهاالاربعةالاوجهذكرثم"أكرمهيكرمعي"من:تقول(:433)صالمغنيفي(1)

.(42)رقمهناوضع2()

راجع.موصولة()ايمجيءفيسيبويهالبصريينمنوجماعةالكوفيونخالف:أي)3(

.(701)صالمغني

)25(.رقمهناجعل()4

علىهمالاعلاموهؤلاء،لوزنلاجلبالتخفيفهنا"و"بري،بالتثنية"بني"لا:قوله)5(

سنةتوفيلشواهد،وواللغةبالنحوقيماكانالمصريبريبناللهعبد:ليالتوا

هو-البقاءوابو،لالفيةصاحبالمعروفالدينجمالالإماممالكوابنهـ(،)582



والصر!يلأالنعوبلأالرسانل4الأللالقـص

بماوامررأحسنهماذاكا-ماكه

نقلهينعماتمتا-معرفة85

هيالشيءفنعمعامةا-وهي86

المعنىفيلهلهاعاملا-مع87

تجيونعمادقالمها-دققته

الحجازفيبشروطلكنتعملا98

تخلصلحالالمضارعتنفيا-09

عنتماودوا!191-ومصدربة

نأوالزمخشريجنيابنا-قال29

الصنريالإعرابتواعدنظص4(

(1اللما)حلومقرطقمستحسني

الاجلخروفابنسيموءعن

هيتكوننكرةاسمتتللم

فقلناخاصةوإلاوصف

شجيهذامانحووتنفيجزما

(2أجاز)ماوغيرتهامةنجد

تنصصقرينةتكنلمإن

"أضاءت"كلمازمانمنها

الزمندلالةفيماشاركها

شامةبووهـ(،)616سنةتوفيالاعرابصاحبالعكبريالحسينبناللهعبد-

والتاريخللغةوالقراءاتصاحبالشافعيالدمشقيإسماعيلبنالرحمنعبد

واحدالمشهوراحمدبنالحسنعليأبوالامامهولفارسي1وهـ(،)665سنةتوفي

البغية.كتاببتوسعهؤلاءتراجمفيراجعهـ(5)337سانةتوفيالعربيةفيزمانه

893(.)صالمغني:المسالةهذهفيمذهبهموانظر

بما"وامرر،تمجبمثال"إأحسنه"ما:وقولهب)ما(،الاستفهاممثال؟!كذ"ما:قوله(1)

فيقال-لجربا-!"مقرطق:وقوله،الموصوفةالنكرةمثال"إلخ...مستحسن

إياهالبسته:فتقرطقوفرطقته،كرته:معربملبس-كجندب-"القرطق:القاموس

سوادشربةأو،الشفةفيسمرةاللاممثلثةاللمااللما":"حلو:وقولها.هـ،!فلبسه

.القاموسفيكذافيها.

993(.)صالمغنيراجع2()
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واللنةالنعورسانل

تردقدفماوكافة(1)ا-زعم29

فبماتجيءلتويدوزدا-لمه

يوسفافيفرطتمماقبلا-من59

فحصلهمصلريةا-وقيل69

لراترومنرفعاا-بالابترا79

الغاياتترىلاأحواا-وليسلمه

(2)رويجماعةوسيبويها-عن99

مسلمامصليامحمدلا002-

واحدإلهاللهإنما!

ما!اللهمنورحمةعفو

يوصفاأنهنابتوكيدفالزم

الصلهمعموضعهاوجعلوا

خبرتأتيلافالغاياتورد

صلاتولابلصفاتولا

للقويحمديثموتمتهذا

المحئما)3(لنااللهوأحسن

)4(002

المعلميالرحمنعبد

لتقدير:ومحذوفلمبتد!خبرأنهعلىالسابقبالبيتمتعلقأنهويظهر،بالرهكذا(1)

عنالنيابةفيتشارك)ما(كونفيوالزمخشريجانيابنقول:أيزعم""وهو

.(104)صالمغنيراجع.المصدرية)أن(الزمان

لى:تعاقولهفي)ما(لاعرابفيهاتطرقهنالىإ."..فرطتمماقبلمن"كما:قولهمن)2(

4(.18)صالمغنيفيمبسوطةالمسألةوتجد<يوسففىفرطتز>ما

لقضاءوهوالحتممن"المحتما":وقوله،للهالحمدقائلا:أيمحمدلا"":قوله)3(

الاجل.هنايريدولعله،القاموسفيكمايجابهوا

ثم(1)89أولاكتبوقد،النظمأبياتعددلىإمنهإشارةالناظموضعهالرقمهذا(4)

عليه.ضرب
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