


 

 

 

 

  


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمهورية العراق 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   جامعة االنبار
اآلدابكلية  

 ISSN = 2073-6614 (Print) 
ISSN = 2408-9680 (Online) 

 

 



  
  

 
 

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

محافظة –جمھوریة العراق -جامعة االنبار للغات واآلدابمجلة 
  رمادي) ٥٥جامعة االنبار ص. ب (  -الرمادي- االنبار

Mobile: +9647732017683   البرید االلكتروني،E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq  
  بغداد)   ٥٥٤٣١(

  

  

 
 – 

  

  

  
Ass.Prof.Dr. Rosli Bin Talif –UPM 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 ةِ ي  رِ الخبَ  ةِ لَ في الجم   ِرَساَلة  
 تأليف اإلمام الهمام تاج الملة والدين محمد بن محمد اإلسفراييني 

 هـ(684الشهير بالفاضل )ت 
A Brief in the Predicate Sentence by Imam Al-Hammam Taj Al-Mullah 

Wal-Din Muhammad bin Muhammad Al-Isfrayini known as Al-Fadil (684 

A.H.) 

 
 دراسة وتحقيق

Study and Inquiry 

 د. عمر ثابت يوسف مجيد الجبوري 
Dr.Omar Thabit Yousif Majid Al-Jubouri  

 المديرية العامة لتربية األنبار
The General Directorate of Education in Anbar 

 
 الملخص 

إخراج   إلى  البحث  الشهير  يهدف  محمد  بن  محمد  النحوي  للعالم  نفيسة  مخطوطة  رسالة 
ة بدراسة الجملة الخبرية   684بالفاضل اإلسفراييني المتوفى ) هـ(، وهذه الرسالة جعلها مؤلفها مختصَّ

َم المؤلُف رسالَته على قسمين: األول الجملة التي ال تحتمل   ومواضعها من اإلعراب،  وأقسامها، وقسَّ
الصدق والكذب، وقال المؤلف عن هذه الجملة: وهذه الجملة ال محل لها من اإلعراب. والثانية: وهي 
من   النوع  هذا  على  الكالم  المؤلف  ل  فصَّ ثم  الخبرية،  الجملة  وهي  والكذب،  الصدق  تحتمل  التي 

 الجمل. 
. ثم على المؤلف والرسالة، والثاني: تعريف بالرسالةراسة على مطلبين، األول: ومضات الد علت  وجُ 

       بعد ذلك النص المحقق.
 تحقيق ,الجملة الخبرية  ,رسالة  , اإلسفراييني كلمات مفتاحية: 

 
Abstract 

The research aims to produce a valuable manuscript written by the 

grammarian Muhammad bin Muhammad who is famous by the name of Al-

Fadil Al-Isfaraini, (684 AH). This brief manuscript was specialized in 

studying the declarative sentence and its divisions. The author divided his 

work into two parts: the first is the sentence that does not hold truth and 

false. The author declares that such sentence has no place in the analysis of a 

text. The second type, on the other hand, is the one that bears truth and 
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falsehood, which is the declarative sentence, then the author elaborates on 

this type more than the previous. The study was made to have two demands, 

the first: a brief biography of the author and his work while the second: the 

inquiry and the analysis of text. 

Keywords: Al-Isfaraini, predicate sentence, manuscript, inquiry 

 
 مة: المقد  

والصَّ  العالمين  رب    هلل  والسَّ الحمد  سي   الة  على  محمَّ الم  وصحبه    د  دنا  آله  ، أجمعينوعلى 
 وبعد. 

، سواء أكان كتاًبا أم  الن    أنَّ   فمعلوم    رسالة إال  حاة لم يفردوا إعراَب الجمل في تأليف مستقل  
مطوالتهم في  مبثوًثا  الجمل  إعراب  نجد  بل  منهم،  ألن  القليل  دفعني  مما  وهذا  المخطوطة    ُأخرجَ   ، 

لما فيها من المادة الكافية التي توقف القارئ في   المسماة )رسالة في الجملة الخبرية(، لإلسفراييني،
 كانة مؤلفها اإلسفرايينيدون الرجوع إلى المطوَّالت، فضال عن ممن  وقت قصير على محل الجمل  

 ة. عدَّ  صاحب كتاب لباب اإلعراب، ذاك المتن الذي ُشر ح مرات  
م  قَ وَ   عَ ل  مَ عَ   تُ سَّ ق  لَ ي  األ َ ن  ي  مَ س  ى  م ه ،  ل  وَّ ،  اس  َعن   ف ي ه   ث ُت  َوَتَحدَّ َوالر  َساَلة ،  ل ل ُمَؤل  ف   َجَعل ُتُه   

ه  في الر  َساَلة . َوُمَؤلََّفات ه ، َوَوَفات ه ،   َوَمن َهج 
الثَّ أَ   فبيَّنتُ مَّا  يَّتين،    اني  الخط   النسختين  ووصف  إليه،  نسبتها  وصحة  الرسالة،  اسَم  فيه 

 ومنهجي في التحقيق، ثم وضعت نماذج من النسختين.
حواشيَ   عليه  مثبًتا  المحقق  بالنص  بعدها  شرعت  بالمصادر ثمَّ  ثبًتا  بعده  وضعت  ثم   ،
 والمراجع. 
، فمن هللا وحده، وما كان فيه  و   في الختام أقول: ما كان في عملي هذا من توفيق وصواب 

، وتقصير  فمن نفسي، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب   العالمين،   صلَّى هللا على سيدنا محمَّد  و من زلل 
   وعلى آله وصحبه وسل م.    

  :  ومضات على المؤلف، والرسالة. أو ًلا
 اسمه: ـ  1
اإلسفرايينيهو     الدين  تاج  بن محمد  بن    ،(1) محمد  )محمد  البغدادي:  باشا  إسماعيل  وقال 

 .(2)محمد بن سيف الدين أحمد المعروف بالفضل اإلسفرائني تاج الدين النحوي اللغوي(
َجَمة   ف  َأق   م  : )لَ ي  يوط  الس   الَ ن ترجمته، لذا قَ عولم تذكر كتب التراجم شيًئا   .(1)(َلُه على َتر 

 

 .  7/31األعالم:  ،  11/180معجم المؤلفين: ، و 219/ 1( بغية الوعاة: (1
 .  134/ 2( هدية العارفين: (2
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 مؤلفاته:ـ 2
 ترك اإلسفراييني مجموعة من المؤلفات أغلبها في النحو، وهي على اآلتي:  

الدكتور عبد ـ  1 لباب اإلعراب، وحققه  اللباب، وهي حواش  وضعها اإلسفراييني على كتابه  حواشي 
العربية في  للغة  السعودية  العلمية  الجمعية  العمري، ونشره في مجلة  العزيز بن صالح بن عبد هللا 

 هـ. 1435ث عشر ـ جمادى اآلخرة العدد الثال
 رسالة في الجملة الخبرية، وهي موضوع البحث، وسيأتي الكالم عليها. ـ 2
، ومنها نسخة في األزهرية برقم: (2)ـ رسالة في شرح القصيدة الطنطرائية، وهي في أربع ورقات3

 .(3)16294مجاميع  417
عي واإللهي والرياضي، ومنه نسخة في  ـ شرح أساس الكياسة في العلوم األربعة المنطق والطبي4

 ، ولم أتحقق من نسبة هذا إليه.  (4)آستان قدس رضوي 
سنة 5 الهند  في  وُطبع  ا،  جدًّ كثيرة  ونسخه  السابق،  للكتاب  اختصار  وهو  المفتاح،  على  الضوء  ـ 

ـ  1261 جامعة  1850هـ  من  الدكتوراه  درجة  به  ونال  النادي،  بدري  حسين  الدكتور  حقَّقه  وقد  م، 
 زهر.األ
من  6 أتى  ثمَّ  الفاتحة،  سورة  مؤلفه إلعراب  وضعه  كتاب  وهو  الفاتحة،  إعراب  اإلعراب في  فاتحة  ـ 

النادي، وأخرجه الدكتور عفيف  الدكتور حسين بدري  باًبا، وقد حققه  باًبا  النحو  خاللها على أبواب 
 هـ. 1400عبد الرحمن إخراًجا آخَر، صدرت طبعته األولى عن جامعة اليرموك سنة 

ـ كتاب في التصريف، وهذا ما وجده الدكتور عبد العزيز بن صالح بن عبد هللا العمري     محقق 7
 .  (5)حواشي اللباب في شرح مصن  فك على اللباب

جامعة 8 من  الماجستير  درجة  به  ونال  الرحمن،  عبد  الدين  بهاء  الدكتور  وحققه  اإلعراب،  لباب  ـ 
سعود   بن  محمد  سنة:  اإلمام  الرفاعي  دار  عن  األولى  طبعته  وصدرت  ـ  1405اإلسالمية،  هـ 

سنة  1984 األولى  طبعته  وصدرت  المعري،  شوقي  الدكتور  حققه  ثم  لبنان 1996م،  مكتبة  عن  م 
 ناشرون 

 

 . 219/ 1( بغية الوعاة: (1
 .  7/31( انظر: األعالم: (2
 .  5/151( انظر: فهرس المكتبة األزهرية: (3
 .  3140( انظر: معجم التاريخ التراث اإلسالمي: (4
 .  238( انظر: حواشي اللباب: (5
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محقق كتاب لباب اإلعراب: )ويبدو أنه    الدين  ـ لب األلباب في علم اإلعراب، قال عنه الدكتور بهاء9
لب     مختصر   الغامدي، سنة  وقد حققت    ، (1) اإلعراب(  لكتاب  أسماء بنت عبد هللا  كلية 1423ه  في  هـ 

ة  .(2) التربية للبنات بجد 
)ت10 المطرزي  مصباح  على  شرح  وهو  المصباح،  شرح  في  المفتاح  الدكتور 616ـ  أشار  هـ(، 

، ويحقق اآلن على نسخة  (3)1753رمضان ششن إلى أنَّ منه نسخة في مكتبة جوروم بتركيا، برقم: 
 كاملة في جامعة القصيم بإشراف أ. د سليمان الضحيان.  

 
 وفاته: ـ 3

)المتوفَّى   اسمه:  ذكر  بعد  فقال  بذكر سنة وفاته،  العارفين  أربع    684انفرد صاحب هدية 
    . (4) وثمانين وستمائة(

 
 : تعريف بالرسالة ثانياا:

   سالة:اسم الر  ـ 1
مقدمة    في  يرد  عنوانُ لم  وذَ الرسالة  الجملة    رسالةً   إلسفرايينيل  أنَّ   الزركليكر  ها،  في 

اعتمد في ذلك على   المفهرس  لَّ ، ولعَ (6) ، وهذا ما جاء في فهرس دار الكتب المصرية أيًضا(5)الخبرية
المضمون الذي لصحيح للرسالة؛ ألنه يوافق  ذا العنوان هو اهَ   والذي يظهر أنَّ   ما ورد في األعالم.

  الزركلي قد   ، لذا فلعلَّ هو في الجملة الخبرية التي هي قسيمة الجملة اإلنشائية ومحلها من اإلعراب
 . ثبت فيها العنوان أخرى  على نسخة لعاطَّ 

  في نهايتها: 17526اإلسالمي التي تحمل الرقم:  نسخة مجلس الشورى    حاشية على    وردو   
، والذي يظهر لي أنَّ هذا ليس من الرسالة، ولم يكن عنوانا لة في الجملة الظرفية وغيره()هذه رسا
     ه من فعل أصحاب التملكات.  لها، ولعلَّ 

  

 

 )مقدمة المحقق(.45( لباب اإلعراب: (1
 . 239( انظر: حواشي اللباب: (2
 . 344النادرة في مكتبات تركيا: ( انظر:  مختارات من المخطوطات العربية (3
 .   134/ 2( هدية العارفين: (4
 .  7/31( انظر: األعالم: (5
 )مجاميع(.  479/ 2( انظر: فهرس دار الكتب المصرية: (6
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 صحة نسبة الرسالة إليه: ـ 2 
  : ر  و  مُ أل ُ  كَ ل  ذَ ، وَ ة  تَ اب  ي ثَ ين  اي  رَ فَ س  ى اإل   لَ إ    ة  الَ سَ الر    ةُ بَ س  ن    
في  لها:  وَّ أَ    ل ورد  التحقيق  النسختين  أوَّ في  الر     أنَّ   المعتمدتين  ففي    الة سَ هذه  لإلسفراييني، 
األستاذ    من أمالي المولى اإلمام الهمامهذه ضابطة وفائدة نافعة جامعة  )  سخة األولى ورد اآلتي:الن  

الملة    العالمة ال  تاج  اإلسفراييني  بالفاضلتهشممحمد  عليه(  ر  هللا  نسخة  رحمة  على  ثبت  ما  ، وهذا 
 . 17302مجلس الشورى اإلسالمي التي تحمل الرقم: 

: والنص فيها على  17526ومثل هذا ثبت في نسخة مجلس الشورى اإلسالمي التي تحمل الرقم:   
اإلسفراييني  محمد  والدين  الملة  تاج  األستاذ  أمالي  من  جامعة  وفائدة  نافعة  ضابطة  )هذه  اآلتي 

 شهور بالفاضل رحمة هللا عليه(.الم
(  من قولك: )مررت بزيد   المجرور   مختلفون في محل    ثانيها: ذكر اإلسفراييني في الرسالة أن النحاةَ  

فمنهم من يذهب إلى أن موضعه نصب، ومنهم من يذهب إلى أنه ال محل له من اإلعراب، ثم قال:  
َما   َعَلى  ل ي َن  َوَّ األ  ُل  َقو  ت َيار ي  َعَلي ه ( وهذا قد نصَّ )َواخ  َل  ل ي  الدَّ ُت  َوَأَقم  ُمَؤلََّفات ي،  ُتُه في  عليه في    َشخَّص 

 .  لباب اإلعراب والحواشي عليه، وسأبين ذلك في تحقيق النص  
 
 ـ منهج اإلسفراييني في الرسالة:3

والمالحظ  الجمل،  في  أنها  رسالته  موضوع  منها  ُيستشف   قصيرة  بمقدمة  الرسالة  اإلسفراييني  افتتح 
على منهجه أنه لم يكن مسهًبا في فقرات الرسالة، وهذا المنهج متسق في عموم نصوصها، فضاًل 

وكذا، فإن  عن أنه لم يضع عنوانات مستقلة للرسالة، بل اكتفى بأن قال: فال يخلو إما أن يكون كذا  
كان كذا وكذا، وهذا األسلوب الغالب على الرسالة، ومن مظاهر اإليجاز عنده أنه لم يستشهد بشواهد 

 سماعية وإنما اكتفى باألمثلة الصناعية.       
القسم   في  تكلم  قسم،  لكل  عنوانا  يضع  أن  دون  من  قسمين  على  قسم  فقد  الرسالة  مضمون  أما 

. األول على الجمل، وبيَّن ما له   محلٌّ منها، وما ليس له محلٌّ
 أمَّا القسم الثاني فبيََّن فيه حكم الظرف والجار والمجرور، وما له محلٌّ منهما وما ليس له محل.  

 
 وصف النسخ المخطوطة:ـ 4 
 للرسالة ثالث نسخ خطية، هي:   
نسخة األصل، وهي نسخة مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي، وتقع ضمن مجموع، ورقمه   األولى: 

سطًرا، وفي كل    17ـ  16وهذه النسخة تقع في ثالث ورقات، في كل ورقة    ،(17302في المكتبة )
  .من النستعليق  قريب  و  غيُر مشكول، كلمة، وخطها 13ـ   12سطر 
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ه  َضاب َطة  َوَفائ َدة  َناف    َمة  َتاج  أولها: )َهذ  َتاذ  ال َعالَّ ُس  َمام  ال ُهَمام  األ  َلى اإل   َعة  َجام َعة  م ن  َأَمال ي ال َمو 
ر    َته  َفَراي ي ن ي ال ُمش  س  لَّة  ُمَحمَّد  اإل   ه (. ال م  َمُة هللا  َعَلي ه ، َوه َي َهذ  ل  َرح   ب ال َفاض 

   ، َلَها َمَحلٌّ ، ممن  وآخرها: )َوالَّت ي  ب ر  ب ال ح  ب الت  ب ر  اَل  َتَب  ي َرة  ب َأن  ُتك  َفإ نََّها َجد  ر َفت َها،  ر ف َها َحقَّ َمع  َفاع 
 .حرره مستعجاًل نسخه(

  ، عبد الرحمن  الدين  قدر سطر استفدت ترجمته من األستاذ الدكتور بهاء  كالم فارسيوبعد هذا    
ربي شهر  من  الثالث  السبت  يوم  في   ...( هي:  حرره وهذه  عجمي،  زكي  مرزا  مدرسة  في  الثاني  ع 

   (. 1256 :سنة ... من محمد
ضمن    الثانية:  وهي  )ل(،  بالحرف  لها  ورمزت  اإلسالمي،  الشورى  مجلس  مكتبة  نسخة  وهي 

ـ   16(، وتقع هذه النسخة في ورقتين ونصف الورقة، في كل ورقة  17526مجموع رقمه في المكتبة )
كلمة، وخط ها نسخيٌّ واضح جميل، غير مشكول، وعليها حواش   14ـ  13سطًرا، وفي كل سطر  17

 مفيدة. 
الملة والدين محمد اإلسفراييني    أمالي األستاذ تاج  ُلها: )هذه ضابطة نافعة وفائدة جامعة من  أوَّ

 المشهور بالفاضل رحمة هللا عليه، وهي هذه(. 
فإنه  العرفان؛  حقَّ  فاعرفها  فيها،  محل  لها  )والتي  بالحبر،  وآخرها:  ال  بالتبر  تكتب  أن  جديرة  ا 

 والحمد هلل وحده تمت(.
الناطق نفس تسمعها،    فم  الناسخ: )لكل ساقطة القطة، أي: لكل كلمة سقطت من  قال  وبعدها 

 (. فتلقطها، فتذيعها. يضرب في حفظ اللسان
وهذه النسخة لم أحصل    ، (637وهي نسخة دار الكتب المصرية، ضمن مجموع رقمه: ) الثالثة:   

عليها، ووقفت على وصفها من فهرس دار الكتب المصرية، وهذا هو: )كتبت بخط نسخ؛ المسطرة 
 سطًرا.  14

الفاتحة: هذه ضابطة نافعة وفائدة جامعة من أمالي... وهي هذه اعلم أن الجملة ... إما أن ال    
 والتمني والنداء، وإما أن تحتمل ذلك. تحتمل الصدق والكذب كاألمر والنهي واالستفهام 

الخاتمة: ... من الكالم الضابط في الجمل والجواز مع مجاوزتها ومواقعها التي ال محل لها من  
اإلعراب والتي لها محل فاعرفها حقَّ العرفان فإنها جديرة أن تكتب بالبره ال بالحبره. والحمد هلل حق 

        (.أجمعينحمده والصلوة على خير خلقه محمد وآله 
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 منهجي في التحقيق:  ـ 4 
( أصاًل؛ ألن السقط فيها ال يكاد ُيذكر، وقابلت بها 17302اتخذت النسخة التي تحمل الرقم: ) ـ   1

اله في  أثبت  ثم  األخرى،  أرقام  النسخة  ووضعت  بينهما،  الفوارق  خطَّين امش  بين  األصل  صفحات 
 مائلين.

 ما سقط من نسخة األصل، وميَّزته بأن وضعته بين معقوفتين. (ل)من نسخة  ـ أثبت  2
  .واعتمدت عالمات الترقيم ،ـ ضبطت النص المحقق3
 ـ علقت في الهامش على ما وجدته يحتاج توضيًحا. 4
  ، وذلك بأن وضعتها في الهوامش.ـ أفدت من الحواشي المعلقة على نسخة ل5
   اإلسفراييني أنه قد تكلم عليه في مؤلفاته.ـ خرَّجت ما أشار إليه 6
 
 

 الخاتمة
 ـ أثبتت الدراسة العنوان الصحيح للرسالة. 1
لت الدراسة إلى إثبات نسبة الرسالة إلى اإلسفراييني. 2  ـ توصَّ
 ـ بيَّنت الدراسة منهج اإلسفراييني في الرسالة، ومضمونها.  3
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 نماذج من النسختين المخطوطتين:

 
 ولى من نسخة األصل الورقة األ
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 الورقة األخيرة من نسخة األصل 
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 الورقة األولى من نسخة ل 
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 الورقة األخيرة من نسخة ل 
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قُّ الن صُّ   المحق 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

اإل   لَ و  مَ ال    ي ال  مَ أَ   ن  م    (1)ة  عَ ام  جَ   ة  عَ اف  نَ   ة  دَ ائ  فَ وَ   ة  طَ اب  َض   ه  ذ  هَ    اج  تَ   ة  مَ الَّ عَ ال    اذ  تَ س  األ ُ   ام  مَ هُ ال    ام  مَ ى 
 :ه  ذ  هَ  يَ ه  ، وَ ه  ي  لَ عَ  هللا   ةُ مَ ح  رَ  ل  اض  فَ ال  ب   (3) ر  ه  تَ ش  مُ ي ال  ن  ي  اي  رَ فَ س  اإل    د  مَّ حَ مُ  (2)[ن  ي  الد   وَ ]  ة  لَّ م  ال  

تَ اَل   ةَ لَ م  جُ ال    نَّ أَ   م  لَ اع   إ  لُ خ    أَ مَّ و  كَ بَ ذ  كَ ال  وَ   قَ د  الص     لَ م  تَ ح  تَ   الَّ ا  وَ ه  النَّ وَ   ،ر  م  األ َ ،   ،ام  هَ ف  ت  س  اال  ي 
 .(5)ة  يَّ ر  بَ خَ ال    ة  لَ م  جُ ال  ، كَ كَ ل  ذَ  لَ م  تَ ح  تَ  ن  ا أَ مَّ إ  وَ  ،(4)اهَ ر  ي  غَ ، وَ اء  دَ الن   وَ  ،ين   مَ التَّ وَ 

مَ اَل   لُ وَّ األ َ   مُ س  ق  ال  وَ    أَ الَّ إ    مَّ هُ اللَّ   ، اًل ص  أَ   اب  رَ ع  اإل     نَ م    هُ لَ   لَّ حَ   بَ   ء  ي  شَ ب    لَ وَّ ؤَ يُ   ن      ض  ع  في 
اج   هُ عُ و  قُ وُ  رُ دُ ن  يَ  (6)امَّ م   كَ ل  ذَ ، وَ ع  اض  وَ مَ ال    .(7) دًّ

  لُ وَّ ا األ َ مَّ ، أَ (8) انَ كَ   و  ى، أَ رَ خ  أُ   ة  لَ م  ى جُ لَ ًفا عَ و  طُ ع  مَ   ن  كُ يَ   م  لَ   ن  أَ ا  مَّ و إ  لُ خ   يَ اَل اني فَ الثَّ   مُ س  ق  مَّا ال  أَ وَ 
  م  لَ   و  أَ   ،امَ اهُ رَ ج  ي مَ ر  ج  ا يَ مَ   و  ، أَ ان  كَ مَ ال    و  أَ   ان  مَ الزَّ   اء  مَ س  أَ   ن  م    (9)ء  ي  شَ   ه  ي  لَ اًفا إ  َض مُ   نَ و  كُ يَ   ن  ا أَ مَّ و إ  لُ خ   يَ اَل فَ 
،  (د  ي  زَ   مُ و  قُ يَ   مُ و  ا يَ ذَ هَ )  :وح  نَ   ،ر  دَ ص  مَ ال    ل  ي  و  أ  في تَ   يَ ه  ، وَ ةَ الَ حَ  مَ ُر اَل بَ خَ ال    ة  لَ م  جُ ال    ل  حَ مَ فَ   انَ كَ   ن  إ  ، فَ ن  كُ يَ 

 

 ( العبارة في ل: )هذه ضابطة نافعة وفائدة جامعة (. (1
 ( ما بين المعقوفتين من ل.(2
 )المشتهر(.( في ل: )المشهور( بدل (3
: أن  5/1688( وهذا ما يسميه البالغيون اإلنشاء، ذكر السيوطي في اإلتقان في علوم القرآن:  (4

 اإلنشاء ما لم يحتمل الصدق والكذب.   )وغيرها( ليس في ل. 
العلوم: (5 انظر: مفتاح  لذاته.  الذي يحتمل الصدق والكذب  الكالم  بـ هو  الخبر  البالغيون  ( عرَّف 

 .   5/1686في علوم القرآن:   ، واإلتقان166
 ( )مما( ليس في ل. (6
والصلة، (7 )االبتدائية،  وهي:  تسع،  اإلعراب  من  لها  محل  ال  التي  الجمل  أن  المرادي  ذكر   )

أدوات   بعد  والواقعة  التحضيض،  أدوات  بعد  والواقعة  القسم،  وجواب  والتفسيرية،  واالعتراضية، 
: اإلعراب  والتابعة لما ال موضع لها(. رسالة في جمل  التعليق غير العاملة، والواقعة جواًبا لها،

ها ابن هشام سبع جمل. انظر: مغني اللبيب: 105  وما بعدها.  474. وعدَّ
 ( في ل: )كانت( بدل )كان(. (8
 ( في ل: )لشيء( بدل )شيء(. (9
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 انَ كَ : مَ ي  د (، أَ ي  زَ   َس لَ جَ   ثُ ي  )حَ   و  (، أَ س  ال  د  جَ ي  زَ   ثُ ي  حَ   س  ل  اج  )، وَ (2)ه  ام  يَ ق    مُ و  : يَ ي  ، أَ (1) (امَ قَ   د  ي  زَ   مُ و  يَ )وَ 
 . كَ ل  ذَ  وُ ح  نَ ، وَ (3)ه  س  و  لُ جُ 

مَ قَ تَ   ء   ي  ى شَ لَ إ    د  ائ  عَ   ر  ي  م  ا َض هَ ي  ف    (5) نَ و  كُ يَ   ن  ا أَ مَّ و إ  لُ خ   تَ اَل   ةُ لَ م  جُ ال  فَ   (4) ن  كُ يَ   م  لَ   ن  إ  وَ  ًقا،  ي  ق  ح  ا تَ هَ دَّ
: ًئاد  تَ ب  مُ   كَ ل  و  و قَ ح  اًل، نَ ص  أَ   (8) [اب  رَ ع  اإل     نَ م  ]  (7)ة  لَ م  جُ ل  ل    لَّ حَ  مَ اَل فَ   ،(6)ن  كُ يَ   م  لَ   ن  إ  ، فَ ن  كُ يَ   م  لَ   و  ًرا، أَ ي  د  ق  تَ   و  أَ 

 اًل. ثَ مَ  (9)م (ائ  د  قَ ي  )زَ 
َض هَ ي  ف    انَ كَ   ن  إ  وَ  فَ ي  م  ا  يَ اَل   ه  ي  لَ إ    (10)دُ و  عُ مَ ال  ر   إ  لُ خ    أَ مَّ و  مَ اس    نَ و  كُ يَ   ن  ا  اَل و  ُص و  ًما  يَ اًل    الَّ إ    م  ت   

 ةً مَّ ت  ا تَ هَ ن  و  كَ ؛ ل  (12)اهَ لَّ لَ حَ  مَ اَل  ةُ لَ الص   ، وَ ةً لَ ا ص  هَ ن  و  كَ ؛ ل  ة  لَ م  جُ ل  ل   لَّ حَ  مَ اَل فَ   انَ كَ  ن  إ  ، فَ ن  كُ يَ  م  لَ  و  أَ ، (11)ه  ت  لَ ص  ب  
 . (1) هُ لَ  (13) ابَ رَ ع   إ  اَل  م  س  اال   ءُ ز  جُ ، وَ م  س  اال   ء  ز  جُ  م  ك  في حُ ، وَ ل  و  ُص و  مَ ل  ل  

 

الكتاب:  (1 الجمل  إلى  والمكان  الزمان  أسماء  إضافة  في  انظر  النحو: 3/117(  في  واألصول   ،
، والبديع في  44/ 1، وشرح كتاب سيبويه )للسيرافي(:  112، واإليضاح في علل النحو:  1/195

 .  1/299العربية: 
 .  113( انظر: اإليضاح في علل النحو: (2
( جازت إضافة )حيث( إلى الجمل؛ ألنها ضارعت )إذ(؛ كونها مبهمًة في المكان، كما أنَّ )إذ( (3

 . 445مبهمة  في الزمان. انظر: علل النحو: 
 ( أي: وإن لم يكن مضاًفا إلى شيء من أسماء الزمان والمكان. (4
 ( في ل: )كان( بدل )يكون(.  (5
 ( )فإن لم يكن( سقط من ل.  (6
 ( في ل: )له(. (7
 ( ما بين المعقوفتين من ل.  (8
، 106( هذه جملة ابتدائية فال محل لها من اإلعراب إجماًعا. انظر: رسالة في جمل اإلعراب:  (9

 .    474مغني اللبيب: 
 ( في ل: )الموعود( بدل )المعود(. وكذلك في كل موضع وردت فيه لفظة )المعود(. (10
 ( في ل: )بعد صلته(. (11
لها من اإلع(12 الواقعة صلة السم أو حرف ال محل  الجملة  انظر: (  الجمهور.  راب، هذا مذهب 

   . 506مغني اللبيب: ، و 16/ 3شرح الرضي على الكافية: 
 ( في ل: )لإلعراب( بدل )ال اعراب(.(13
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  الَ   مَ اس    و  ، أَ ه  ات  وَ خَ أَ وَ   نَّ إ    مَ اس    و  ، أَ ه  ات  وَ خَ أَ وَ   انَ كَ   مَ اس    و  ، أَ أً دَ تَ ب  مُ   نَ و  كُ يَ   ن  ا أَ مَّ إ  ، فَ (2)ن  كُ يَ   م  لَ   ن  إ  وَ 
 ن  كُ يَ   م  لَ   و  ، أَ ه  ات  وَ خَ أَ وَ   و/1/تُ م  ل  عَ ل    (3)لثَّانيا  لَ و  عُ ف  مَ ال    و  ، أَ َس ي  ى لَ نَ ع  مَ  ب  اَل وَ   ،امَ   مَ اس    و  ، أَ س  ن  ج  ال    ي  ف  نَ ي ل  ت  الَّ 
 . كَ ل  ذَ  ن  م   (4) ًئاي  شَ 

فَ ة  رَ و  كُ ذ  مَ ال    اء  يَ ش  األ َ   دَ حَ أَ   ه  ي  لَ إ    دُ و  عُ مَ ال    انَ كَ   ن  إ  فَ  اَل ئ  نَ ي  ح    ةُ لَ م  جُ ال  ،  يَ ذ   مَ فَ خ    ؛  اب  رَ ع  اإل     نَ ا م  هَ ل  حَ ى 
 .(6)ثَّانيال   ل  و  عُ ف  مَ ال   و  أَ  ،ة  رَ و  كُ ذ  مَ ال   (5) اء  يَ ش  ل َ ل  وَ  ،أ  دَ تَ ب  مُ ل  ا ل  مَّ ًرا إ  بَ خَ  نُ و  كُ ا تَ هَ نَّ أل َ 

،  ةً فَ ر  ع  مَ   و  ، أَ ةً رَ ك  ًما نَ اس    نَ و  كُ يَ   ن  ا أَ مَّ و إ  لُ خ   يَ اَل فَ   ،(7) هُ انَ ر  كَ ا ذَ مَّ ًئا م  ي  شَ   ه  ي  لَ إ    دُ و  عُ مَ ال    ن  كُ يَ   م  لَ   ن  إ  وَ 
يَ اَل فَ   (8) ةً رَ ك  نَ   انَ كَ   ن  إ  فَ  إ  لُ خ    أَ مَّ و  لَ هَ قَ ب  س  يَ   ن  ا  لَ هَ ق  ب  س  يَ   م  لَ   و  أَ ]ًظا،  ف  ا  تَ هَ قُ ب  س  يَ   ل  بَ   ،(9)[ًظاف  ا  وَ ًراي  د  ق  ا  في ، 

ل   حَ مَ (، فَ م  ي  ر  كَ   هُ و  بُ أَ   ل  جُ رَ ب    تُ ر  رَ و: )مَ ح  نَ   ،اهَ ًفا لَ ص  وَ   انَ كَ   ن  إ  فَ   ،ة  رَ ك  النَّ   ل  حَ مَ   (11)   ة  لَ م  جُ ال    ل  حَ مَ   (10)ل  وَّ األ َ 
 .(12)(ل  جُ لـ)رَ   ة  يَّ ف  ص  وَ ى ال  لَ ر  عَ جَ ال    ة  لَ م  جُ ال  

(جُ رَ  بَّة  جُ  ه  ي  لَ ني عَ اءَ جَ )و: ح  ، نَ ال  حَ ى ال  لَ عَ  بُ ص  ا النَّ هَ ل  حَ مَ  (13)يان  في الثَّ وَ        .(1)ل 

 

( كذا تعليل اإلسفراييني، وذكر الرضي أن علة ذلك كون االسم المفرد ال يصح أن يقع موقعها، (1
للجمل إعراب إال إذا صح وقوع االسم  كالوصف وخبر المبتدأ والحال والمضاف إليه، وال يقدر  

   . 3/16 شرح الرضي على الكافية: انظر: المفرد مقامها.
 ( أي: فإن لم يكن الضمير عائًدا إلى اسم موصول. (2
 ( في األصل، ل: )األول( والتصحيح من المحقق. (3
 ( في األصل: )شيء( بالرفع. (4
 ( في ل: )وإما للشياء( بدل )وللشياء(. (5
اإلعراب:    ((6 جمل  في  رسالة  اللبيب:  63انظر:  ومغني  )األصفي    .  509،  بدل  األولل:   )

 (.  ثاني)ال
 ( في ل: )ذكرنا( بدل )ذكرناه(. (7
 ( قوله: )أو معرفة، فإن كان نكرة( سقط من ل بسبب انتقال النظر. (8
 ( قوله: )أو لم يسبقها لفًظا( سقط من األصل بسبب انتقال النظر.(9

 ( أي: إن سبق الجملَة لفًظا االسُم النكرة. (10
 ( )محل الجملة( سقط من ل.  (11
النكرة، لذلك  (12 ال يسوغ أن تقول: )مررت بزيد أبوه ( لما كانت الجمل نكرات جاز أن ُتنعت بها 

و  تريد  أقائم(  اإلعراب:  أ نت  صناعة  سر  انظر:  لزيد.  نعًتا  الجملة  تكون  وشرح  353/ 1ن   ،
 .   352، وشرح ابن الناظم:2/375المفصل: 

 ( فوقها في ل: )وهو من سبق النكرة المعود إليها الجملة تقديًرا ال لفًظا(.  (13
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دُ د   ي  ني زَ اءَ جَ )و:  ح  ، نَ ال  حَ ى ال  لَ ًضا عَ ي  أَ   بُ ص  النَّ   ة  لَ م  جُ ال    ل  حَ مَ فَ   (2)ةً فَ ر  ع  مَ   انَ كَ   ن  إ  وَ  ُه  مُ اَل غُ وَ   َبع 
 .(4)((3) ه  ي  دَ يَ  نَ ي  بَ 

 . ل  مَ جُ ال    مُ ك  ا حُ ذَ ا، هَ هَ ي  لَ عَ  ف  و  طُ ع  مَ ال   مُ ك  ا حُ هَ مُ ك  حُ فَ  ،ةً فَ و  طُ ع  مَ  ت  انَ كَ  ن  إ    وَ هُ اني، وَ ا الثَّ مَّ أَ وَ 
 ج  ار  خَ   ن  ًئا م  ي  شَ   انَ كَ   ن  إ    اهُ نَ ع  مَ   و  أَ   ،ل  ع  ف  ال    نَ لق الجار م  عَ تَ مُ فَ   ،ر  و  رُ ج  مَ ال  وَ   ار   جَ ال    (5)مُ ك  ا حُ مَّ أَ وَ 

أَ و  كُ ذ  مَ  ( مَ ي  زَ ب    تُ ر  رَ مَ ) حو:  ، نَ و  غ  لَ   ر  و  رُ ج  مَ ال    عَ مَ   ار  جَ ال  ، فَ ر  و  كُ ذ  مَ ال    م  ك  في حُ   و  ًرا،   هُ نَّ في أَ   فَ ُتل  اخ  اًل، وَ ثَ د 
لَّ  حَ  مَ اَل   هُ نَّ ى أَ لَ عَ   م  هُ ُض ع  بَ ، وَ (6)ة  يَّ ل  و  عُ ف  مَ ى ال  لَ عَ   ب  ص  النَّ   ل   حَ في مَ   هُ نَّ ى أَ لَ عَ   رُ ثَ ك  ؟ األ َ اَل   م  أَ   لٌّ حَ مَ   هُ لَ   ل  هَ 
 .(8) ه  ي  لَ َل عَ ي  ل  ُت الدَّ م  قَ أَ ، وَ يات  فَ لَّ ؤَ في مُ  (7)هُ تُ خَّص  ا شَ ى مَ لَ َن عَ ي  ل  وَّ األ َ  لُ و  ي قَ ار  يَ ت  اخ  ، وَ هُ لَ 

 

يه جبَّة(، وصاحب الحال )رجل(، وهو متأخر، وهذا سبب تسويغ الجملة الواقعة حاال هي: )عل   ((1
 مجيء الحال من النكرة. 

  (. ه  ي  لَ عَ   هُ تُ بَّ فوقها في ل: )أي: جُ  
 ( في حاشية ل: )أي: فاعل جاءني(.(2
المعرفة   ((3 تقديم  بعد  الجملة، وورد على حاشية ل: )الحكم  المعرفة على  االسم  لتقديم  تمثيل  هذا 

  كالمثال الذي ذكره، وتأخيره نحو: جاءني بعد وغالم بين يديه زيد(.
 .  9/148، والتذييل والتكميل: 2/353( انظر: شرح التسهيل )البن مالك(: (4
 ( في ل: )الحكم(. (5
، وابن 4/33، والمبرد. انظر: المقتضب:  105ـ    97ـ    1/93( وهذا قول سيبويه. انظر: الكتاب:  (6

النحو:   في  األصول  انظر:  كتاب 2/13السراج.  على  التعليقة  انظر:  الفارسي.  علي  وأبي   ،
 .  1/107، وابن جني. انظر: الخصائص:  2/193سيبويه: 

 ( في ل: )تحظفته(، وفوقها )أي: حققته(. (7
، فقال: )ومنها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل  291ـ290:ذكر ذلك في كتابه لباب اإلعراب  ((8

، وُيسمى ظرًفا أيًضا. ... وإمَّا بوا  "ضربت زيًدا"الفاعل، إما بغير واسطة: كـ   سطة حرف الجر  
أ االستقرار  معنى  كان  إن  ومستقر  معناه،  أو  فعاًل  خارج،  من  شيًئا  العامل  كان  إذا  و فلغو 

ًرا، غير مذكور. وانتصابه ال يظهر إال في تابعه كما في قوله:    الحصول مقدَّ
 يذهبن في نجٍد وغوراا غائراا

ثمَّ علَّق على قوله: )والمنصوب المحل المجرور فقط( بقوله:    والمنصوب المحل هو المجرور فقط(.  
في محل النصب مع أنَّ    نهنَّ الحكم على الجار والمجرور بأ)وإن كان األكثرون على خالفه؛ أل

الجار يفيد التعدية، وبتوسطه يستطيع الفعل أن يصل إلى االسم، فكأنه جزء من الفعل؛ إذ الالزم  
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،  ه  ي  لَ عَ   (1) الٌّ دَ   ر  و  رُ ج  مَ ال    عَ مَ   ار   جَ ى ال  نَ ع  مَ   وَ هُ   ل  ، بَ ج  ار  خَ   ن  ى م  نً ع  مَ   ار   جَ ال    قُ لَّ عَ تَ مُ   ن  كُ يَ   م  لَ   ن  إ  وَ 
مَ سَ   د  قَ وَ  هُ سَ دَّ  نَ دَّ الدَّ   د  ي  زَ )حو:  ،  مَ ار  في  أَ ثَ (  اس  ي  اًل،  أَ قَ تَ :   ، عَ رٌّ ق  تَ س  مُ   و  رَّ اخ  لَ ،  فَ (2) ه  ي  ف    ف  اَل ت  ى  : الُ ُيقَ ، 

 د  ائ  عَ   ر  ي  م  َض     (5)ه  ي  ف    (4)ل  هَ   رَ ظَ ن  يُ   ن  أَ ب    ه  ن  ي  عَ ب    ة  لَ م  جُ ال    مُ ك  حُ   (3) هُ مُ ك  حُ ، وَ رٌّ ق  تَ س  مُ   هُ نَّ أَ   ر  و  رُ ج  مَ ال    عَ مَ   ار  الجَ 
 ؟ اَل  و  ًرا أَ ي  د  ق  تَ  و  ًقا أَ ي  ق  ح  تَ  ق  اب  سَ  ر  و  كُ ذ  ى مَ لَ إ  

و(، فَ م  عَ   ار  ا في الدَّ مَ )، وَ (د  ي  زَ   ار  في الدَّ   ل  هَ )حو:  نَ   ،ةَ تَّ بَ ال    هُ لَ   لَّ حَ  مَ اني: اَل الثَّ وَ    عُ اق  وَ ال    مُ االس  ر 
هُ هَ  بَ نَ ا  وَ اق  فَ ت   اال  ب    ل  اع  فَ   ،ر  و  رُ ج  مَ ال  وَ   ظ/1/ار   جَ ال    دَ ع  ا  َض اَل ،  هُ هَ   رَ ي  م    مَ اَل فَ   ،انَ ا   عَ مَ   ار   جَ ل  ل    لَّ حَ  
 . (6) ر  و  رُ ج  مَ ال  

فَ ي  م  َض   ه  ي  ف    انَ كَ   ن  إ  وَ  مَ اَل   لٌّ حَ مَ   هُ لَ ر   مَ لَ عَ   ةَ الَ حَ   تَ ى  ال    نَ يَّ بَ ا  إ  الَّ إ    ة  لَ م  جُ في  كَ ذَ     ةً لَ ص    انَ ا 
(، ار  ًدا في الدَّ ي  زَ   نَّ ا: )إ  ذَ كَ ، وَ ة  يَّ ر  بَ خَ ى ال  لَ ل   عَ حَ مَ ال    عُ و  فُ ر  مَ   هُ نَّ إ  فَ   ، (ار  د  في الدَّ ي  زَ )حو:  نَ   كَ ل  ذَ ، وَ ل  و  ُص و  مَ ل  ل  

 

مما يستشفه الضعف(. حواشي    ،معه يجري مجرى المتعدي، وجزء الفعل ال يكون معموَل الفعل
 . 385اللباب: 

 ( في ل: )معنى الجار داللة(.  (1
(، ومنهم من ذهب إلى أن المقدَّر   ذهبوا  البصريين  أغلب  ذكر العكبري أنَّ   ((2 إلى أن المقدَّر )استقرَّ

التبيين:   انظر:  وانظر378ـ    376مستقر.  المسألة   ،  هذه  النحو:    في  في  ،  1/63األصول 
واللمع:  65والالمات:   واإلنصاف:  28،  والتذييل:  1/197،  و 3/104،  شرح ، 

   . 206/ 1التصريح:
 ( فوقها في ل: )أي: حكم الظرف(.(3
 ( في ل: )أحصل( بدل )هل(. (4
 ( فوقها في األصل: )أي: ظرف(. (5
 ( ذكر النحاة في هذا االسم المرفوع ثالثة أقوال:  (6

ُرور َويجوز  َجح َكونه ُمب َتدأ مخبرا َعنُه بالظرف َأو ال َمج  َر  ال. َأحدَها َأن األ   َكونه َفاع 
ير.  يم َوالتَّأ خ  د  ل عدم التَّق  َتاَرُه اب ن َمالك وتوجيهه َأن اأَلص  ال َواخ  َجح َكونه َفاع  َر   َوالثَّان ي َأن األ 

ال .    َوالثَّال ث َأنه يجب َكونه َفاع 
 .  3/113، وهمع الهوامع:305/ 1شرح ابن عقيل:انظر: و ، 553مغني اللبيب: 

أن عصفور  ابن  ز  ُفوع  وجوَّ ال َمر  والظرف  يكون  الحجازية،  لـ"ما"  ما  والمجروراس  الجار  أو  ع  ،    ه َموض 
 . 691مغني اللبيب: ، و 1/607شرح جمل الزجاجي:   انظر: نصب على الخبرية.
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ا(، هَ ي  ًدا ف  ي  زَ   تُ ب  س  )حَ ا(، وَ هَ ي  ف    ل  جُ  رَ اَل د ، وَ ي  ا زَ )مَ (، وَ ار  في الدَّ   لَ جُ  رَ )اَل (، وَ ح  ط  ى السَّ لَ و عَ ر  م  عَ   انَ )كَ وَ 
 .(1) (ل  جُ رَ  س  رَ فَ ال  ى لَ ني عَ اءَ )جَ (، وَ ار  ل  في الدَّ جُ رَ ب   تُ ر  رَ )مَ وَ 

يَ اَل   (2) ر   ق  تَ س  مُ ال    ر  و  رُ ج  مَ ال  وَ   ار   جَ ال    دَ ع  بَ   عَ اق  وَ ال    رَ اه  الظَّ   مَ االس    نَّ إ    مَّ ثُ    ارَّ جَ ال    قَ ب  س  يَ   ن  أَ   ن  و م  لُ خ   
 و  ، أَ (4) ل  و  ُص و  مَ   و  ،أَ (3)ف  و  ُص و  مَ   و  ، أَ ل  خُ د  يَ   م  لَ   و  ، أَ يٌّ ظ  ف  لَ   ل  ام  عَ   ه  ي  لَ عَ   لَ خَ دَ   اء  وَ سَ   أ  دَ تَ ب  مُ   هُ دَ ع  بَ   وَ هُ   عَ اق  وَ ال  
ي  ف  نَ  و  أَ  ،ام  هَ ف  ت  س  اال   فُ ر  حَ  و  ، أَ ال  و حَ ذُ 

 .كَ ل  ذَ  ن  م   ء  ي  شَ  هُ ق  ب  س  يَ  م  لَ  و  ، أَ (5) 
 ه  ار  في دَ   د  ي  زَ   انَ )كَ و(، وَ ر  م  عَ   (6) ه  ار  د  في دَ ي  حو: )زَ اًقا، نَ فَ ل  و  اع  فَ   رُ اه  الظَّ   مُ االس  فَ   هُ قَ بَ سَ   ن  إ  فَ  

، ((7) ع  رَ وَ   ه  ي  لَ عَ   د  ي  ني زَ اءَ )جَ (، وَ كَ و  خُ أَ   د  ي  زَ   ه  ار  ي في دَ ذ  )الَّ (، وَ اب  تَ ك    ه  م   في كُ   ل  جُ رَ ب    تُ ر  رَ )مَ و(، وَ ر  م  عَ 
و(م  ا عَ هَ ي  ا ف  )مَ (، وَ د  ي  زَ  ار  الدَّ في )أَ وَ    .(8)ر 

الدَّ نَ   ،كَ ل  ذَ   ن  ء  م  ي  شَ   هُ ق  ب  س  يَ   م  لَ   ن  إ  وَ    ار  جَ ال  ، وَ نَ ي  ي  ر  ص  بَ ال    دَ ن  ع    أ  دَ تَ ب  مُ   مُ س  اال  د (، فَ ي  زَ   ار  حو: )في 
  لَّ حَ  مَ اَل ، وَ (11) ل  اع  فَ   وَ هُ   نَ ي  ي   ف  و  كُ ال   دَ ن  ع  ، وَ (10)ر  ي  م  َض   ه  ي  ف  ، وَ ر  ي  خ  أ  التَّ وَ   م  ي  د  ق  التَّ   يَّة  في ن    ر  بَ خَ   (9) ر  و  رُ ج  مَ ال    عَ مَ 
 .(12)ق  ر  فَ  ر  ي  غَ   ن  م   ر  و  رُ ج  مَ ال   عَ مَ  ار   جَ ل  ل  

 

1))  : النحو:  100/ 3المقتضب:    انظر  ، وشرح 39، واللمع:  1/261، و  1/216، واألصول في 
   .181/ 2الرضي على الكافية: 

 ( في األصل: )بعد الجار مستقر(.  (2
 ( فوقها في ل: )عطف على المبتدأ(.(3
 ( )أو موصول( سقط من ل. (4
 ( في ل: )أو حرف نفي أو استفهام(. (5
 )الداره(. ( في األصل، ل: (6
 ( في ل: )زرع( بدل )ورع(.  (7
، وتعليق الفرائد: 42/ 2، وشرح الرضي على الكافية: 2/302انظر: شرح التسهيل )البن مالك(:  ((8

 في ل: )وما في الداره زيد، وأفيها عمرو(.   . 3/62
 ( في ل: )والمجرور( بدل )مع المجرور(، وكذا في التي بعدها. (9

المفصل56/ 3المقتضب:  انظر:  (  (10 وشرح  يعيش(   ،  عقيل: 247/ 5:  )البن  ابن  وشرح   ،
 . 2/719، شرح شذور الذهب )للجوجري(: 2238ـ1/227

، والتذييل  247/  1، و1/226( وتابعهم على ذلك األخفش. انظر: شرح الرضي على الكافية:  (11
 . 84، وموصل الطالب: 3/353:

 ( على حاشية ل: )بين االعتماد على حرف النفي واالستفهام وعدمه(.  (12
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، (2) ر  و  رُ ج  مَ ال    عَ مَ   ار   جَ ال  ، وَ ل  مَ جُ في ال    (1)ط  اب  وَ ضَّ ال  نَ م    تُ ح  رَ تَ اق  وَ   تَ ل  أَ ا سَ مَّ م    ت  ق  وَ ال    ةُ الَ جَ عُ   ه  ذ  هَ فَ 
ا هَ نَّ إ  فَ   (4) اهَ ت  فَ ر  ع  قَّ مَ ا حَ هَ ف  ر  اع  ا، فَ هَ ي  ف    لٌّ حَ ا مَ هَ ي لَ ت  الَّ ، وَ (3) اهَ ي  ف    اب  رَ ع  اإل     نَ ا م  هَ لَ   لَّ حَ  مَ ي الَ ت  ا الَّ هَ ع  اق  وَ مَ وَ 
     َتمَّت       . (5) [هُ دَ ح  هلل وَ  دُ م  حَ ال  وَ ]، ر  ب  ح  ال   ب  اَل   ر  ب  الت   ب   بَ تَ ك  تُ  ن  أَ ب   ة  رَ ي  د  جَ 

 المصادر والمراجع:
القرآن  * علوم  في  )تاإلتقان  السيوطي  ين  الد   جالل  راسات 911،  الد   مركز  تحقيق:  ه(، 

 ه.1426القرآنية، مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية،  
رَّاج النَّحوي  البغدادي  )ت  اأُلصول في الن حو،  * هـ(، تحـ:  316أبو بكر محمَّد بن سهل بن السَّ

سة الر  سالة، بيروت، ط ، مؤسَّ  م.  1999 -هـ 1420،  4عبد الحسين الفتلي 
خير    األعالم قاموس تراجم ألشهر الر جال والن ساء من العرب والمستعربيَن والمستشرقيَن،  * 

ين الزركلي )ت    م. 2002،   15لعلم للماليين، بيروت، طم(، دار ا1976الد 
والكوفيينَ   * البصرييَن  الن حوييَن  بين  الخالف  مسائل  في  األنباري   اإلنصاف  البركات  أبو   ،

ين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، الط577)ت  .اريخ، التبعةهـ(، تحـ: محمـد محيي الد  
الن حو  * اجي  )تاإليضاح في علل  الز ج  الر حمن بن إسحاق  القاسم عبد  أبو  هـ( ، تحـ:  337، 

 م.  1996 -هـ  1416، 6مازن المبارك، دار النَّفائس، ط
، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن  البديع في علم العربية  *

فتحي أحمد علي الدين،  د.    تحـ:هـ(،    606عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى:  
 هـ. 1420،  1المملكة العربية السعودية، ط، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

الوُ  بغية  والنُّح *  الل غويين  طبقات  في  )تاةَعاة  يوطي  الس   ين  الد   جالل   ،911  : تحـ  هـ(، 
 م.  2004 -هـ  1425،  1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي ة، بيروت ، ط

البصرييَن والكوفييَن، الن حوييَن  الت بيين عن مذاهب  العكَبري  )ت  *  البقاء  هـ( ، تحـ:  616أبو 
 م.  1986 -1406، 1، بيروت، طعبد الر حمن بن ُسليمان العثيمين، دار الغرب اإلسالمي  

 

 ( في ل: )من الكالم الضابط( بدل )من الضوابط(. (1
 ( في األصل، ل: )المجروراتها(.(2
 ( )فيها( سقط من ل، وكذلك التي بعدها.(3
 ( في ل: )العرفان( بدل )معرفتها(.  (4
 ( ما بين المعقوفتين من ل.  (5



 
 

216 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 198-218 االنبار للغات واآلداب مجلة جامعة 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

هـ(، تحـ: د. حسن هنداوي،  745أبو حيان األندلسي)ت  ،* التذييل والتكميل في شرح التسهيل
ُطبع منه ثمانية عشر جزًءا، ُطبع بعضها في دار القلم، دمشق، وبعضها في دار كنوز إشبيليا، 

 المملكة العربية السعودية. 
هـ(،  377ف ار الفارسي  )تأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغ،  * الت عليقة على كتاب سيبويه

القوزي، مطبعة األمانة،  عو تحـ: د.   م،  1992،  2م، ج1،1990ج  ، 1القاهرة، طض بن حمد 
 م. 1996، 5م، ج 1994، 4م،ج 1993، 3ج

الفوائد تسهيل  على  الفرائد  تعليق  ماميني *  الد  عمر  بن  بكر  أبي  بن  الدين  بدر  محمـد   ،
 . بعة، الطاريخت ، البعة ـ: محمـد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، ال مط هـ(، تح827)ت

ار، الهيأة 392صنعة أبي الفتح عثمان بن جن  ي  )ت    * الخصائص، هـ(، تحـ: محمَّد علي الن ج 
 م.    2010، 5المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

اإلعراب،   جمل  في  رسالة  )ت*  المرادي  قاسم  بن  الحسن  الدين  الدكتورة 749لبدر  تحـ:  هـ(، 
 م. 1987هـ ـ  1407، 1سهير محمد خليفة، ال مطبعة، ط 

الفتح عثمان بن جن  ي  )تصناعة اإلعراب،    * سر هـ(، تحـ: د. حسن هنداوي، دار  392أبو 
 م. 1985  -هـ 1405، 1القلم، دمشق، ط

ين محمَّد بن عبد هللا بن عبد  * شرح الت سهيل )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ( ، جمال الد  
)ت األندلسي   الجياني   الط ائي   مالك  بن  محمـد  672هللا  و.د.  السيد  الرحمن  د.عبد  تحـ:  هـ(، 

 م.   1990-هـ1410، 1بديوي المختون، دار هجر، ط
يخ خالد بن * شرح الت صريح على الت وضيح أو الت صريح بمضمون الت وضيح في الن حو،   الشَّ

ود، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط905بد هللا األزهري  )تع ،  2هـ(، تحـ: محمَّد باسل عيون الس 
 م. 2006  -هـ 1427

اجي    هـ(، تحـ: د. صاحب  669، علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي )ت* شرح جمل الز ج 
 م. 1999-هـ 1419، 1أبو جناح، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

الك علي  الر ضي   شرح  )ت  افية،*  اإلسترابادي  الحسن  بن  محمَّد  ين  الد   تحـ:  686رضي  هـ(، 
 م. 1996، 3يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، ط

العرب*    الذ هب في معرفة كالم  المنعم بن محمد  شرح شذور  الدين محمد بن عبد  ، شمس 
شر: عمادة البحث  هـ(، تحـ: نواف بن جزاء الحارثي، النا889الَجوَجري القاهري الشافعي )ت  

ط  السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  اإلسالمية،  بالجامعة  ـ  1423،  1العلمي  هـ 
 م. 2004



 
 

217 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 198-218 االنبار للغات واآلداب مجلة جامعة 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

ين عبد هللا بن  هـ(672* شرح ابن عقيل على ألفي ِة ابن مالك )ت الد   ، قاضي القضاة بهاء 
ين عبد الحميد، دار ا769عقيل العقيلي  )ت   -هـ 1394، 16لفكر، طهـ(، تحـ: محمَّد محيي الد  

 م. 1974
يرافي  )ت  * شرح كتاب سيبويه، هـ(، تحـ: أحمد  368أبو سعيد الحسن عبد هللا بن المرزبان الس  

 م. 2008  -هـ 1429،  1حسن مهدلي، وعلي سي  د علي، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط
ل، المفص  شرح  الموصلي    *  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  البقاء  أبو  ين  الد   )تموفَّق  هـ(،  643 

 م. 2001  -هـ 1422، 1تحـ:د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط
ين محمَّد ابن اإلمام    * شرح ابن الن اظم على ألفي ة ابن مالك، ابن الن اظم أبو عبد هللا بدر الد  

ين محمَّد بن مالك )ت   ود، دار الكتب العلمي ة،  686جمال الد   هـ(، تحـ: محمَّد باسل عيون الس 
 م.2000  -هـ 1420، 1بيروت، ط

النحو،   علل  الوراق)ت*  هللا  عبد  بن  محمـد  الحسن  درويش،  381أبو  جاسم  محمود  هـ(،تحـ: 
 م. 1999-هـ1420، 1ة الر شد، الرياض، طمكتب

     .1949مطبعة األزهر، * فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية، 
تحرير ومراجعة: عبد الستار  * فهرس المخطوطات العربية دار الكتب المصرية )المجاميع(،  

 م.2011هـ ـ  1432الحلوجي، دار الكتب والوثائق القومية/القاهرة، 
الكتاب،   )ت  أبو*  الملق ب سيبويه  قنبر  السالم  180بشر عمرو بن عثمان بن  تحـ: عبد  هـ(، 

 م. 2004-هـ 1425، 4محمـد هارون، مكتبة الخانجي، ط
مات،   الال  )ت*  اجي   الز ج  إسحاق  بن  الر حمن  عبد  القاسم  المبارك،  337أبو  مازن  تحـ:  هـ(، 

 م.1969 -هـ 1389، 1مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط
اإلعراب،   لباب  اإلسفراييني )ت  *  الدين محمد بن محمد بن أحمد  بهاء    684تاج  تحـ:  هـ(، 

 م. 1984هـ ـ 1405، 1الدين عبد الوهاب عبد الرحمن، دار الرفاعي، ط 
الل مع في العربية،   الفتح عثمان بن جن  ي  )ت*  الكتب، 392أبو  هـ(، تحـ: حامد مؤمن، عالم 

 م.1985-هـ1405، 2بيروت، ط
تركيا،   في  النادرة  العربية  المخطوطات  من  مختارات  أكمل  *  تقديم:  ششن،  رمضان  إعداد: 

 م.  1997الدين إحسان، وقف األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )إيسار(، 
إعداد: علي رضا قره بلوط، أحمد  معجم التاريخ التراث العربي اإلسالمي في مكتبات العالم،  *  

 بلوط، دار العقبة، قيصري ـ تركيا. طوران قره 
  عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، ال * معجم المؤلفين تراجم ُمصن في الكتب العربية،  

 . اريخت ، البعةط



 
 

218 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 198-218 االنبار للغات واآلداب مجلة جامعة 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

ين ابن هشام األنصاري )ت  مغني الل بيب عن كتب األعاريب،  * هـ(، تحـ: فخر 761جمال الد  
 م.  2018هـ ـ  1439،  2الدين قباوة، دار اللباب، ط

ه(، علق  626، أبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي )تمفتاح العلوم  *
 م. 1987-ه1407، 2عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، تحـ: محمَّد عبد الخالق عضيَمة،  285أبو العباس محمَّد بن يزيد المبر د )ت  * المقتضب،
 م. 2010-هـ1431، بعةط عالم الكتب، بيروت، ال

اإلعراب قواعد  إلى  الطالب  موصل  الجرجاوي  *  محمد  بن  بكر  أبي  بن  هللا  عبد  بن  خالد   ،
 م. 1996هـ  1415، 1بيروت، ط –الرسالة هـ(، تحـ: عبد الكريم مجاهد، 905األزهري )ت

المصنفين  * وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  سليم هدية  مير  بن  أمين  بن محمد  إسماعيل   ،
لبنان، ال طبعة، ال    –هـ(، دار إحياء التراث العربي بيروت  1399الباباني البغدادي )المتوفى:  

 تاريخ.
ين  * همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع في علم العربي ة،   يوطي )تجالل الد   هـ(،  911الس  

 . اريخت ، البعةط تحـ: د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، ال
 : العلمية جالتمال 
اللباب،          حواشي  )ت*  اإلسفراييني  أحمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  دراسة  684تاج  هـ(، 

العربية،   للغة  السعودية  العلمية  الجمعية  العمري، مجلة  العزيز صالح بن عبد هللا  د. عبد  وتحقيق: 
 هـ. 1435اآلخر، العدد الثالث عشر ـ جمادي 

 




