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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



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 
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لشرف الدين أحمد بن   باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف
 هــ( 669محمود بن عمر الَجندي )ت: 

 -دراسة وتحقيق-

Pronouns at An Explanation of Qala'id Al-Ta'rif in Morphology by 

Sharaf Al-Din Ahmed bin Mahmoud bin Umer Al-Jandy (D. 669 A.H.) 

-Study and Editing- 

 أ.د. جاسم محمد سهيل العاني  عمر زاهد محيسن الكبيسي 

Omer Zahid Muheisein Hamdan  Prof . Dr. Jasim Muhammad Suheil  

 جامعة األنبار / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية  

University of Anbar     / College of Education for Humanities    

Department of Arabic language 

 

 ملخص البحث  
علم   في  التعريف  قالئد  شرح  في  الضمائر  باب  وتحقيق  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف 

هــ( أحد الكتب الصرفية التي وصلتنا من  669التصريف لشرف الدين أحمد بن محمود الجندي )ت:  
علماء القرن السابع الهجري، ولصعوبة علم الصرف على طلبة العلم، نظم المؤلف هذا العلم بثالث  

صرف  ومتوسطةية،  منظومات  أبواب    صغيرة  ألحد  دراستنا  وكانت  فهمه،  عليهم  ليسهل  وكبيرة، 
واب علم الصرف، وقد جعلها  منظومات المؤلف وأكبرها أال وهي القالئد التي احتوت على أغلب أب

الصرف،    في خمس  علم  أبواب  باًبا من  منها  واحدة  كل  القوافي، تتضمن  وعشرين قصيدة، مختلفة 
الك هذا  في  شرح  واهتمَّ  خالل  من  العلمية  المادة  وتوضيح  والصوتية،  الصرفية  بالتعريفات  تاب 

المنظومة من الناحية اللغوية حتى تكون الكلمات الغريبة واضحة للقارئ معروفة، ومن خالل التحليل  
 الصرفي الذي اتسم باالختصار وعدم التكرار، من أجل هذا جاء هذا البحث.

 .تحقيق  –الجندي   -التصريف   –ئد قال –الضمائر الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

 This research aims to A Study and Editing Pronouns at An Explanation 
of Qala'id Al-Ta'rif in Morphology by Sharaf Al-Din Ahmed bin Mahmoud 

bin Umer Al-Jandy (D. 669 A.H.) One of the morphological books That we 
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have received from scholars of the seventh century AH, The difficulty of 
morphology on science students The author organized this science into three 

morphological systems  small, medium and large  To make it easier for them 

to understand  And our study was one of the author's systems chapters and 

the largest  is she Al-Qala'id Which contained most of the chapters on 
morphology, and he made them into twenty-five poems, with different 

rhymes Each of them includes a chapter on morphology In his book, he was 

interested in morphological and phonetic definitions in clarifying the 

scientific material by explaining the system in linguistic terms so that the 
strange words are clear and known to the reader. Via the morphological 

analysis, which was characterized by brevity and non-repetition That is why 

this research came. 

Key words: Pronouns – Al-Qala'id - Morphology – Al-Jundy  -Editing . 

 

 المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:  

على طلبة العلم، فقد أسهمت   تمثل أداة من أدوات التيسيرعلوم العربية الالمنظومات التعليمية في فإن 
، وذلك إلجادة التعليم فيها  إلى حد ٍّ بعيد في سرعة وكفاءة التكوين التعليمي لعلماء العرب والمسلمين

والمنظومات التعليمية عمومًا قد    ودقة التسهيل على المتعلمين؛ التسامها باالختصار وإيجاز العبارة،
الحضارة اإلسالمية،   الهجرية.  ظهرت في وقت مبكر  في  القرون األولى  تتابعت  فقد ظهرت منذ  ثم 

المنظومات شيئًا فشيئًا، وكلما امتدت السنين زادت عجلة المنظومات وكثرت حتى وصل النظم إلى  
الهجري   السابع  القرن  في  )ت:  ف ذروته  األندلسي  مالك  ابن  نظمه  ما  علم  طالب  على  يخفى  ال 

في  672 اشتهرت  التي  األلفية،  خالصته  في  عليها  هــ(  وأقبل  مؤلف،  كل  وفاقت  العلمية  األوساط 
 طالب العلم حفًظا وفهًما.

فــنظم ثــالث منظومــات فــي علــم الصــرف، صــغيرة  -رحمــه ه -معاصره شــرف الــدين الجنــدي  ثم جاء
وهي عبارة ومتوسطة وكبيرة، وقد قام بشرح منظوماته الثالث، وكان أكبر منظوماته تلك هي القالئد، 

يدة، مختلفة القوافي، تتضمن كل واحدة منها بابا من أبواب الصرف، ثم شرح وعشرين قص  عن خمس
فقــد اهــتم بالتعريفــات الصــرفية، وتوضــيح المــادة العلميــة مــن خــالل شــرح المــتن كل باب شرحا مفصال 
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من الناحية اللغوية حتى تكون الكلمات الغريبة واضحة للقارئ معروفــة، ومــن خــالل التحليــل الصــرفي 
 االختصار وعدم التكرار.الذي اتسم ب

ــة الـــدكتوراه ولكـــون أ ــد متطلبـــات نيـــل درجـ ــة اختـــرت نشـــر بـــاب  حـ ــة علميـــة محكمـ نشـــر بحـــث فـــي مجلـ
الضمائر من كتاب شرح قالئد التعريف في علم التصريف، وذلك ألهمية هذا الباب في علم الصــرف 

 ولذكر المؤلف أغلب الخالفات الصرفية المتصلة به.

ة تقسيم هذا البحث إلى قسمين، جعلت القسم األول خاصا بالدراسة، وجاء  وقد اقتضت طبيعة الدراس
الجندي،   الدين  بشرف  موجز  تعريف  بعنوان:  األول  المبحث  وجاء  مباحث:  ثالثة  في  األول  القسم 

بعنوان:   الثاني  في  والمبحث  منهجي  بعنوان:  الثالث  والمبحث  وشرحه،  القالئد  بكتاب  التعريف 
الثا  التحقيق، القسم  المحقق، ثم  النص  وهو  وقائمة    ني  إليها،  توصلت  التي  النتائج  بأهم  خاتمة  ثم 

 بالمصادر والمراجع.

 

 

 القسم األول  
 القسم الدراسي 
 المبحث األول 

 تعريف موجز بشرف الدين الجندي 
 أوال: اسمه:

قاسم  ، شرف الدين، وقيل: تاج الدين، ويرد بعد )عمر( بن  (1) هو: أحمد بن محمود بن عمر، الجندي
 .(4)، ومعجم المؤلفين(3) ، واألعالم(2) في كشف الظنون 

 ا: نسبته:ثاني 

 
(، واألعالم:  1776/ 2(، وكشف الظنون: )1/124ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: )   (1)
 (.2/172(، ومعجم المؤلفين: )1/254)
 (.2/1776ينظر: كشف الظنون: ) (2)
 (.  1/254ينظر: األعالم: )  (3)
 (.2/172ينظر: معجم المؤلفين: ) (4)
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"نسبة إلى َجْند: المدينة المشهورة في بالد تركستان شمالي خوارزم بينهما عشرة أميال    الَجْندي:  -1
. (1) فيما ذكره ياقوت في معجم البلدان، وذكر أنَّها تلقاء بالد الترك مما وراء النهر قرب نهر سيحون"

ين النون وفتح  نسبة إلى خجندة بضم الخاء وفتح الجيم وتسك  (2) وورد في بعض المصادر: الُخَجْنِدي
الدال، بلدة في ما وراء النهر أي تركستان وهي في شرقي سمرقند، نزهة كثيرة الفواكه في وسطها نهر  

في    .(3)جار القصائد  شرح  في  الفرائد  قال:  إذ  المخطوط  في  المثبت  ألنه  نظًرا  الَجْندي،  والراجح: 
  -الذين كانوا قريبي العهد منه   يٍّماوال س  -وأيًضا فإن أكثر من ترجموا له  التصريف للجندي البخاري.

له   الَجْندي،  محمود  بن  أحمد  الدين  "والعالمة شرف  الذهبي:  قال  )الَجْندي(،  األولى:  النسبة  ذكروا 
 .(4)تصانيف وفضائل"

البالد القديمة من إقليم ما وراء النهر إلى جهة المشرق    ىحد إ  نسبة إلى بخارى: بالضم  البخاري:  -2
ورا ما  مدن  أجل  وبين  وهي  وبينها  يومان،  جيحون  نهر  وبين  وبينها  خراسان  إلى  وأقربهن  النهر  ء 

بلد واسع  أيام، وهو  رضي ه  -افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان في زمن معاوية    ،سمرقند سبعة 
ثم خرج عنها يريد سمرقند فامتنع أهلها فلم تزل مغلقة حتى افتتحها سلم بن زياد في أيام يزيد    -عنه

بن معاوية ثم انتقضت وامتنعت حتى صار إليها قتيبة بن مسلم الباهلي في أيام الوليد بن عبد الملك  
ي البناء  وهي في مستو من األرض وبناؤها خشب مشتبك ويحيط بهذا الخشب المشتبك ففافتتحها،  

 .(5)من القصور والبساتين والسكك والقرى المتصلة
 مصنفاته:  ثالثا:

وقد ذكر بعض من ترجم له بعض    ،صنَّف الشيخ شرف الدين الجندي مؤلفات كثيرة بين النظم والنثر
هذه المؤلفات، وبعضها اآلخر ذكره محققو كتبه الذين وقفوا على إشارات الجندي إلى نصوصه في  

المقاليد شرح  ، و (6) اإلقليد شرح المفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري   ة، ومن مؤلفاته:مؤلفات سابق
شرح الكافية  ، و أنوار المصابيح شرح مصباح المطرزي في النحو، و (7) المصباح للمطرزي في النحو

 
 .2/473م وألقابهم وكناهم: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابه (1)
 .2/1708ينظر: كشف الظنون:  (2)
 .347/ 2معجم البلدان: و ، 52/  5ينظر: األنساب:  (3)
 .1/360، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه:  1/181المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم:  (4)
 (.83-82/ 1(، والروض المعطار: )1/353ينظر: معجم البلدان: ) (5)
 (.1/254(، واألعالم: )1/248(، وسلم الوصول: )2/1776ينظر: كشف الظنون: ) (6)
 (.2/172(، ومعجم المؤلفين: )1/102(، وهدية العارفين: ) 2/1708ينظر: كشف الظنون: ) (7)
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الجواهر  عقود  ، و شرح ريحانة الروح في علم الصرف، و ريحانة الروح في علم الصرف ، و (1)في النحو
، والقالئد في علم  (4) منية المتعلمين، و (3) شرح عقود الجواهر في علم الصرف، و (2)في علم الصرف
و  التصريفالتصريف،  علم  في  التعريف  قالئد  و شرح  النجديات،  و (5)شرح  لفظ  ،  تفسير  في  العجالة 

الفرائضو ،    (6)الجاللة فن  في  و (7)القرائض  الصغيرالظم  ن،  و (8) جامع  وعرائس  ،  الكالم  نفائس 
 .(9)األقالم

 

 
 رابعا: وفاته:

، (10) هــ ومن بينهم حاجي خليفة700ذكر بعض من ترجم لشرف الدين الجندي أنَّه توفي في سنة  
البغدادي باشا  الذين حققوا أعمال  (3) ، وعمر رضا كحالة(2) ، والزركلي(1)وإسماعيل  الدارسون  ، وتابع 

 
 (.2/1376ينظر: كشف الظنون: ) (1)
 (.1/248ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول: ) (2)
زكريا بن سليمان بن خليفة التميمي، بعنوان )عقود الجواهر تأليف: أحمد بن محمود  حققه الدكتور  (3)

الجندي )ت:   المجلد:  700بن عمر  القصيم،  العربية واإلنسانية جامعة  العلوم  هــ(، ونشره في مجلة 
 م.2015يناير -هــ1436، ربيع ثاني 2، العدد: 8
الجن  (4) أن  وذكر  الجواهر(  )عقود  محقق  عليه  منية  نبَّه  كتاب  على  الجواهر  عقود  في  أحال  دي 

 (.568-567) )المتعلمين( في ثالثة مواضع. ينظر: عقود الجواهر: 
 (.5/31(، وتاريخ األدب العربي: )2/1930ينظر: كشف الظنون: )  (5)
والسبعون،    حققه  (6) الثاني  المجلد  بدمشق،  العربية  اللغة  مجلة  في  ونشرت  الدالي،  محمد  الدكتور 

القعدة:   ذو  الثاني،  ص:  1998-هــ1418الجزء  علماء  266-237م.  من  أحد  إليها  يشر  ولم   ،
 التراجم.

،  هــ( أي: بعد نظم القالئد بسنة واحدة 666هي منظومة في علم المواريث، نظمها الجندي سنة: )(7)
أبا العالء محمود بن أبي بكر البخاري الكالباذي، ويوجد من هذا الشرح نسخة خطية تحتفظ  وشرحها  

 (.1318بها مكتبة ال له لي التركية تحت رقم: )
 ظ(.96  -و96شرح قالئد التعريف: ) ذكره الجندي في كتابه  (8)
 (.1/534ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم: ) (9)
 (.2/1708(، و)2/1155ينظر: كشف الظنون: ) (10)
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أبي بكر   العالء محمود بن  أبا  أنَّ  التراجم، إال  أو درسوا بعض مؤلفاته، ما ذكره أصحاب  الجندي 
هــ( شارح منظومة الجندي )القرائض في فن الفرائض( صرح  700البخاري الكالباذي المتوفى سنة )

( أنَّه توفي سنة:  "  غالب ظنٍّ   هــ( في669بتاريخ وفاته، وذكر  إذ قال:  ُبخارى واشتغل  ه،  إلى  خرج 
وفاق أقرانه في فنون العلم واألدب، وصنَّف فيها تصانيف مفيدة نظًما ونثًرا، ودرس عليه َجمٌّ غفيٌر  
وانتفعوا بعلمه وبتصانيفه، واستوطنها إلى أن مات بها في حدود سنة تسع وستين وستمائة في غالب  

 .(4) "صير الفردوس منقلبه ومأواه ثواه و ظني، طيب ه مرقده وم
 

 المبحث الثاني

  تاب القالئد وشرحه التعريف بك

التعليمية  المنظومات  من  القالئد  منظومة  خمس   تعد  عن  عبارة  وهي  الصرف،  علم  وعشرين    في 
أبواب الصرف، وهي آخر منظوماته في   بابا من  القوافي، تتضمن كل واحدة منها  قصيدة، مختلفة 

( بيتا، بعد نظمه )ريحانة  354هــ( في )665الصرف وأطولها؛ حيث نظمها في مدينة )بخارى( سنة )
لجواهر( التي  هــ(، وجعلها في سبعة أبواب، ومنظومته )عقود ا657الروح( التي فرغ من نظمها سنة )

هــ(، وجعلها في خمسة عشر بابا وله شرح على  660فرغ من نظمها في مدينة )تمجة( ببخارى سنة )
 كل واحدة من الثالث.

ولما كانت منظومة القالئد محتوية على أغلب األبواب الصرفية، فقد اهتم بها بعض العلماء، وال سيما  
شرح الناظم شرف الدين أحمد    ومن هذه الشروح  مضها، الناظم، فقاموا بشرح المنظومة وتوضيح غوا

هــ( الموسوم بـــ) شرح قالئد التعريف في علم التصريف( وهو  669بن محمود بن عمر الجندي )ت:  
 الكتاب الذي نقوم بتحقيقه في أطروحة الدكتوراه.

 
 (.1/102ينظر: هدية العارفين: ) (1)
 (.1/254ينظر: األعالم: )  (2)
 (.2/172ينظر: معجم المؤلفين: ) (3)
 ظ(.-114و، -114حل القرائض في فن الفرائض: )  (4)



 

 

 

443 
 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 437-446 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

الصرف،   علم  في  ألهميته  الباب  هذا  نشر  نواخترنا  وقد  بيتا،  في أحد عشر  الباب    ظمه ووقع هذا 
على بحر الوافر، وقد قسم فيه الضمائر على بارزة ومستترة، والبارزة على متصلة ومنفصلة،    المؤلف

والمتصلة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، والضمائر المنفصلة ضمائر رفع وضمائر نصب، وقد اعتمد  
النظم،  في  الواردة  الغريبة  الكلمات  تفسير  هما:  شيئين  الباب على  هذا  في شرحه  والتحليل    المؤلف 

   الصرفي الدقيق.

 المبحث الثاني

 منهجي في التحقيق 

 ُيمكن تلخيص المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذا الكتاب فيما يأتي:

ــم  نســـخ قمـــُت بإعـــادة -1 المخطـــوط بـــالخط العربـــي مـــن نســـخة األصـــل، وقـــد التزمـــت فـــي ذلـــك بالرسـ
 اإلمالئي، ووضعت عالمات التنقيط والترقيم .

ا، قابلــُت بــين ا -2 لنســخ الــثالث الخطيــة، وجعلــت النســخة )أ( هــي األم؛ ألنَّ هــذه النســخة أكمــل نصــً
 وأقل سقًطا، مقارنة بالنسخ األخرى.

 عند وجود اختالف بين النسخ، أثبت الصواب في المتن وأشير إلى موضع االختالف. -3

 معكوفين، مشيرًا  إليه.إذا كان هناك سقط في ) أ (، أثبته من )ب( أو)ج( وأضعه بين قوسين  -4

ا فــي المــتن وأشــير إلــى ذكــره إن كــان   -5 في حال وجود سقط من النســخة )ب( أو )ج( أضــع لــه رقمــً
كلمــة واحــدة، وإن كــان أكثــر مــن كلمــة وضــعتها فــي الهــام  بــين قوســين هاللــين، مبينــًا أن مــا بينهمــا 

 سقط من )ب( أو )ج(.

 اج إلى تعليق.علَّقُت على بعض المواضع التي وجدتها تحت -6

 خرجت اآليات القرآنية، والشواهد الشعرية من مظانها. -7

 ترجمُت لألعالم الوارد ذكرهم في الكتاب مستعيًنا بكتب التراجم. -8

 شرحُت المفردات الغامضة الواردة في المنظومة التي لم يقم الجندي بشرحها. -9
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اسم    -10 أذكر  وإنٍّما  للهوام ،  وتخفيًفا  اإلطالة،  اليها، خشية  اإلحالة  الكتب عند  بطاقة  أذكر  لم 
لمن    البحث الكتاب ورقم الصفحة والجزء، وذكرت بطاقة الكتاب كاماًل في قائمة المصادر في نهاية  

 .    أراد الرجوع إليها

 )قالمحق   الثاني النص   القسم(
 الباب السادس في الضمائر 

ــَ  ت  مـــــــــْ ظَ نَ  ــ  رَ الفَ  كَ لـــــــ ــ   دَ ائـــــــ ــ  وَ فَ  نْ مـــــــ  د  ائـــــــ
 

ــ  فَ   ــ  لَ  ق  حــــــــ ــ   نْ أَ  ن  هــــــــ  دْ ئــــــــــ  اَل ى القَ عَ دْ تــــــــ
   إلى شارةٌ إ  وفي البيتِ   ،(2) كذا  فعلَ تَ   لك أنْ   قَّ حُ   :قولهم  نْ مِ   قَّ وحُ   ،(1) فريدةٌ   ها والواحدُ كبارُ   :الُدرٍِّ   فرائدُ  

 ."القالئدُ "هو  و  ،هذا الكتابِ  نظِم اسِم
ــَ وَ  ــ  أَ  َس يْ لـــــ ــَ ات  و خـــــ ــ   ال  صـــــ ــَ مـــــ  ير  م  ن ضـــــ
 

ــَ عَ   ــ  طْ تَ  نْ أَ  ين  مَ ســــــــْ ى ق  لــــــ  (3)دْ ائــــــــ  زَ ب ب  لــــــ
ــَ   ــ  أَ وَ  ز  ار  بــــــــــــَ  كَ ان  ذَ فــــــــــ  ار  تَ ت  و اســــــــــــْ خــــــــــ

 
ــَ وَ   ــ  رْ ا المَ مــــــ ــَ  وع  فــــــ ــَ  نْ عــــــ ــ  حَ  ين  ذَ هــــــ  دْ ايــــــ

ــَ ربَ أَ ب    ـــــ ـــــــ   ة  عـــــــــــــ ـــــــت  ب   وم  ز  لـــــــــــــ  ار  تَ اســـــــــــــ
 

 (5)دْ اجـــــ  وَ  ب  س  مـــــْ ي خَ فـــــ   (4)اكَ ذَ لـــــ   تَ ســـــْ لَ وَ  
ــ  أَ  رَ يـــــــْ غَ  وب  صـــــــ  نْ ا المَ مـــــــَ وَ  "  وز  ر  بـــــــ  ي خـــــ

 
المَ ذَ كَ   أَ حْ نَ   ور  ر  جْ ا   دْ ام  حَ   اكَ تَ و 

  

 
  الفعلِ  على أمثلةِ  هناكَ بَّ ا نَ أنَّ  اعلمْ . (7)دَ مِ من حَ  أو صفةٌ  ،د اسم رجل  وحامِ  ،(6)دلَ عنه عَ  ادَ حَ  نْ مِ  الحايدُ 
أَ   ،هاوأسرارِ  هي  الرُ التي  من  جُ و[  -27]  ،قادِ حلى  أ  ،هادِ السُ   شدائدَ   (1)هُ كابدَ   نْ مَ   نِ و فُ في    نْ وأردنا 

 
 ( )فرد(.2/518( )فرد(، والصحاح: )14/70( )فرد(، وتهذيب اللغة: )24/ 8ينظر: العين: ) (1)
 ( )حقق(.4/1460( )حق(، والصحاح: )241/ 3( )حق(، وتهذيب اللغة: )6/ 3ينظر: العين: ) (2)
 في "ج": ))برائد((. (3)
   في "ب": ))كذاك((. (4)
جاء في حاشية "ب": ))قوله: في خمس األول: َفَعل َيفُعل، والثاني: فعلْت، وَتْفَعُل، والثالث: اسم    (5)

ا والرابع:  غير  الفاعل،  االستتار  لزوم  الخمسة  هذه  ففي  المشبهة،  الصفة  والخامس:  المفعول،  سم 
 موجود((.

 ( )حيد(.2/467( )حيد(، والصحاح: )5/123( )حيد(، وتهذيب اللغة: )279/ 3ينظر: العين: ) (6)
(  467/ 2( )حمد(، والصحاح: )4/252( )حمد(، وتهذيب اللغة: )189/ 3ينظر: العين: ) (7)

 )حمد(.
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إيرادِ   ،القلِم  نانَ عَ   فَ صرِ نَ  الكالمُ   ،الضمائرِ   معَ   األفعالِ   تصريفِ   إلى  إلى  اإل  تقديمَ   استدعى  شارة 
 .(2)فلنفعل الضمائرِ 

 

  بعدَ   هماأو إلى غيرِ   أو إلى المخاطبِ   ِمإلى المتكلِ   شارةِ لإل  نُ تضمٍّ المُ   : هو االسمُ (3) الضميرَ   اعلم أنَّ  
   :في مطلع القصيدةِ  ونحو: قوله، هه هذا أصلُ ق ذكرِ بْ سَ 

الم  عليهـــــــــــــــــــــــــــــــا  زاَرتْ  ــ  ــ ــــــــــــــ واق  للظـــــــــــــ  ر 
 

ــاق    ... ــد  ون طــــــــــ ــوم قالئــــــــــ ــن الن جــــــــــ  (4)ومــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في    ه حاضرةٌ عن بصرِ   ها غائبةٌ ألنَّ   ؛ها كالمذكورةِ لكونِ   ؛رْ ذكَ لم تُ   (5)هامع أنَّ   ْت في زار   بضمير الحبيبةِ 
 : قائل   أال ترى إلى قولِ  ،هؤادِ فُ 

ــا  ا أيـــــــــ  حاضـــــــــــر ا فـــــــــــي الفـــــــــــ ادغائبـــــــــــ 
 

ــر    ... ــب  الحاضـــــــــ ــى ال ائـــــــــ ــالم  علـــــــــ  (1)ســـــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 في "ج": ))كابد((. (1)

ُة ... وكاَبْدُت األمَر، إذا قاسيَت شدته((. وينظر:  2/530جاء في الصحاح ) ( )كبد(: ))والَكَبُد: الِشدَّ
 (،  74/ 10( )كبد(، وتهذيب اللغة: )5/334العين: )

 جاء في حاشية "ب": ))أي: أردنا إلحاق الضمائر باألفعال لكن استدعى الكالم تقديم الضمائر((. (2)
يسميه البصريون مضمًرا، ويسميه الكوفيون مكنًيا، وال فرق بين المضمر والمكني عند الكوفيين    (3)

المكنيٍّات،  من  فمعناهما واحٌد، وإن اختلفا من جهِة اللفظ، وأمٍّا البصريون، فيجعلون المضمراُت نوٌع  
( المفصل:  شرح  ينظر:  مضمًرا.  مكنيٍّ  كلُّ  وليس  َمكنٌي،  مضمر  العكبري  2/292فكلُّ  ويعرف   )

َتْقديرا(( اللباب: )الَِّذي  ااِلْسم  الضمير بقوله: ))ُهَو   (، وعرَّف  474/ 1يعوُد ِإَلى ظاهِر قبله لفظا َأو 
م ذكره لفظا أو  وضع  ابن الحاجب الضمير بقوله: ))المضمر: ما   لمتكلٍّم، أو مخاطب، أو غائب تقدٍّ

( الكافية:  أو حكما((  الكناش32معنى  المسالك: ) 1/241: )(، وينظر:  (، وإرشاد  1/99(، وأوضح 
 (.  2/17(، وتعليق الفرائد: ) 1/112السالك: )

(،  231(، ومفتاح العلوم: )210البيت من الكامل، ألبي العالء المعري في ديوانه سقط الزند: )  (4)
 (.15/440(، ومسالك األبصار: ) 2/279وفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: )

 ))أنه((.في "ب":  (5)
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 نا لهذا المعنى هُ  األصلِ  ركُ تَ فَ 
وضربتُ ربَ َض )  :قولهم  (2)]نحو[  اوأمَّ   زيد    ،(ا زيدً   ني  بدونِ رَ َض   :في  بضمير    فلسرٍّ    ،هذكرِ   سبقِ   بني 
 .(3)هفي موضعِ  فَ رِ عُ 

 

بهما    التسميةِ   ووجهُ ،  (5) لفهو منفٌص   ساغَ   وإنْ   ،(4)صلٌ تَّ به فهو مُ   االبتداءُ   غِ سُ لم يَ   إنْ   الضميرَ   ثم إنَّ  
باعتبارِ   وكلٌّ   ،(1)ظاهرٌ  ثماني    نْ كأ  ،والجرٍِّ   ،والنصبِ   ،للرفعِ   ضِ التعرُّ   دونَ   المراتبِ   منهما  تحتمل 

 
(، مع أبيات  5/430(، والدر الفريد: ) 8/523البيت من المتقارب، وقد ورد في كتاب الذخيرة: )  (1)

(، وقيل إنَّه على قافية 100-99للوأواء الدمشقي على تلك القافية، وليس البيت في ديوانه المطبوع: )
 (.  133الباء »سالم على الحاضر الغائب« ينظر: أسرار البالغة: )

 ما بين المعقوفتين سقط من: )أ( وما أثبته من )ب( و)ج(. (2)
ففي    (3) الذكر  قبل  يضمر  أنَّه  إلى  سيبويه  فذهب  النحويين  بين  الخالف  مسائل  من  المثال  هذا 

الفعل من فاعل في   ُخُلوٍِّ  امتناُع  المذكور، وَحَمَله على القول بذلك  َضَرَبِني فاعٌل مضمٌر دلٍّ عليه 
في مشهور ما نقل عنه، وهشام وتابعهما أبو زيد السهيلي، وأبو جعفر بن  اللفظ، ومذهب الكسائي  

الفعل، وأنَّ ما   الكسائي أنَّه مضمر مستتر في  نقل عن  الفاعل محذوف ال يضمر، وقد  أنَّ  مضاء 
التركيب   هذا  مثل  أنَّ  إلى  الفراء  وذهب  يصح.  ال  الفاعل  بحذف  أنَّه  الكسائي  عن  البصريون  نقله 

يؤ  ألنَّه  مثل:  باطل،  أن  أيًضا  الفراء  وعن  للفاعل،  الحذف  إلى  أو  الذكر،  قبل  اإلضمار  إلى  دي 
( الكتاب:  ينظر:  قياًسا.  يجعله  وال  السماع،  على  يقصره  زيًدا  وضربت  والمسائل  1/78ضربني   ،)

 (.  206-1/205(، وشرح المفصل: )81- 1/71(، واإلنصاف: )237الحلبيات: )
َّ عر  (4) المتصل  ٍّّ الضمير  الزمخشري  بكلمة((.  ف  اتصاله  عن  ينفك  ال  ما  ))فالمتصل:  بقوله: 

(، وعرفه الرضي، فقال: ))المتصل: ما يتصل بعامله الذي قبله ويكون كالتتمة لذلك  166المفصل: )
( الكافية:  شرح  حروفه((.  وكبعض  )2/408العامل  الكتاب:  شرح  وينظر:  والبديع:  1/96(،   ،)

(2/5.) 
 فصل((.في "ج": ))وإن ساغ ذلك فيه فمن (5)
 ( المفصل:  استبداده((.  في  المظهر  ما جرى مجرى  ))المنفصل:  الزمخشري:  وينظر:  166قال   ،)

 (.2/293(، وشرح المفصل: )2/408شرح الكافية للرضي: )
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في    ، والجمعِ   ،والتثنيةِ   (2) ،واعتبار الواحد  ،اثً ا ومؤنٍّ رً ذكٍّ ه مُ العتبارِ   ؛المواجهةِ   غيرِ   ا فيت  سِ   ،صورةً   عشرةَ 
  التذكيرِ   ظ[ -27] هم ألغوا اعتبارَ نَّ أ  غيرَ   ،لما قلنا   ، والحكاية  ، المواجهةِ في    عشرةَ   تيواثن   ، الجانبينكاِل 

الحكايةِ   والتأنيثِ  المتكلمَ الفائدةِ   ةِ لقلٍّ   ؛في  ألنَّ  اللبسِ   ،دٌ شاهَ مُ   ؛  مُ ونِ كَ   بينَ   ووقوع  و رً ذكَّ ه  الئحٌ مؤنثً ا    ا 
  ، للمتكلِم  ثلِ المِ   جيءِ مَ   المتناعِ   ؛ فيها حقيقةً   ، والجمعُ   ،ستقم التثنيةُ ولم تَ   ، به  أُ بَ عْ فال يُ   ، يما الندرةِ سِ   ،عليه
غيرِ   وامتناعِ  في  رجل    ، (ورجل    رجل  )   :في  ( رجالنِ )   :بقول  األمثالِ   مجيئها  في  ونحو    ، وحمار    ال 
  ، باأللفِ   ،(اصرتَ نَ ) و  ،(اصرَ نَ )  :ماحيث قالوا له  ،الحكايةِ   اثنين واثنتين في غيرِ   قوا بينَ فرٍّ ولم يُ   .(3)ذلك
  ألفٌ   والواحدةِ   للواحدِ   ضمير    كلٍِّ   على لفظِ   زادَ يُ   أنْ   القياَس   أنَّ   :هُ رُّ وسِ   ،(4) (هما)و  ،(ماأنت )و  (مانصرتُ )و

  والواوِ   ، (امرأتانِ )و  ،(رجالنِ ـــ) ك  للتثنيةِ   األلفِ   لكونِ   ؛ النساءِ   لجمعِ   ونونٌ   ، الرجالِ   لجمعِ   وواوٌ   ،للتثنيةِ 
كللجم النونُ   ،(مسلمونَ ـــ)ع  في  وكذا    ( ُهُوْوا)   :في  الواوِ   زيادةَ   أنَّ   إالَّ   .(5)(رُ نُص نَ )و  ( انرْ َص نَ )  :كما 

الضمتينِ   ؛طِ فرِ المُ   للثقلِ   ؛امتنعْت  الواوينِ   لتوالي  تَ   ،واجتماع  بالحركةِ   كِ حرٍّ مع    ، المستثقلةِ   احداهما 
  ؛ ألنَّ من وجه    الواوِ   بقاءِ   معَ   لُ قَ الثِ   ليذهبَ   ؛لميمُ وهي ا  ،ها في المخرجِ ولى جارتُ األُ   الواوِ   امَ قَ مُ   قيمْت فأُ 

 
قال ابن يعي : ))فإنٍّ قيل: وِلَم كانت المضمراُت متٍّصلة ومنفصلَة، وهالٍّ كانت كلُّها متٍّصلًة، أو    (1)

َأْوَجُز لفًظا، وأبلُغ في التعريف. وإنٍّما ُأتي  منفصلًة؟ قيل: القيا ُس فيها أنٍّ تكون كلها متٍّصلًة؛ ألنٍّها 
فإذا كنيَت   قائٌم".  "زيٌد  مبتدْأ، نحو:  فبعُضها يكون  التي ُتضَمر،  بالمنفصل الختالِف مواقِع األسماء 

لفٌظ يتصل به الضميُر،    عنه، قلَت: "هو قائٌم"، أو"أنت قائٌم"، إن كان مخاطًبا؛ ألنٍّ االبتداء ليس له 
م على عامله، نحو: "زيًدا ضربُت". فإذا كنيَت   فلذلك وجب أنٍّ يكون ضميُره منفصاًل. وبعُضها يتقدٍّ
عنه مع تقديمه، لم يكن إال منفصاًل، لتعذر اإلتيان به متٍّصاًل مع تقديمه، فلذلك تقول: "إيٍّاه ضربُت"،  

َنْعبُ  }ِإيَّاَك  تعالى:  ه  قال  "إيٍّاك".  المفعوُل  أو  كان  لمٍّا  المنفصل  بالضمير  أتى  َنْسَتِعيُن{،  َوِإيَّاَك  ُد 
ًما((. شرح المفصل: )  (.293/ 2مقدَّ

 في "ج": ))الوحدة((. (2)
جاء في حاشية "ب": ))وكان حق الحكاية أن يكون للمذكر مفرد وتثنية وجمع، وللمؤنث كذلك،   (3)

 إال أن التذكير والتأنيث في التثنية والجمع فيهما غير موجودة؛ لعدم الفائدة، وعدم االستقامة((.  
 في "ب" و"ج": ))وهما وأنتما((. (4)
ومفردةً    (5) تابعًة  لكونها  المضمرات  في  واثنتين  اثنين  بين  يفرقوا  لم  ))إنما  "ب":  حاشية  في  جاء 

للمظهرات، كما لم يفرقوا بينهما في المظهرات نحو: زيدان والهندان، فكذا هذا وفرقوا بين جمعها كما  
 فرقوا في المظهرات نحو: زيدون وهندات((.
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الواو بمنزلة  وجه  ، الميم  من  فيه  الواو  ُص   ،(1)فبقيت  تثنيتهِ   عَ نِ ثم  في  إلحاقً   هذا  للمثنَّ هو  ى  ا 
  كِ حرٍّ من تَ   ناشئ    ،من الثقلِ   لضرب    فيه إزالةً   أنَّ   معَ   ،الواحدِ   جاوزةِ هما في مُ بينَ   لمشاركة    ؛(2)بالمجموعِ 
  الميمِ   مجيءُ   رَ ا تقرَّ فلمَّ   ، ةِ الضمٍّ   أختُ   الواوَ   و[-28]  ألنَّ   ؛ المثلينِ   بينَ   الجمعِ   بهِ ومن شَ   ،ةِ العلٍّ   حرفِ 
 .(3) ا لالختالفِ رفعً  ؛التثنيةِ  رِ وَ ُص  ها في جميعِ ها قبلَ جيئَ ألزموا مَ  ، (ماهُ ) : في األلفِ  قبلَ 

  الفرقِ   وعدمُ لهذا،    ؛(صرتانَ )و  ،(ارَ َص نَ )دا نحو:  ا عَ ممَّ   ،في غير الحكايةِ   واثنتينِ   اثنينِ   بينَ   قْ فرَ فلم يُ 
بما ذكرنا من    ،من قسمي الضميرِ   واحد    كلٍِّ   رُ وَ ُص   فعادْت   ،القياسِ   نِ نَ على سَ   للجريِ   ؛(4) هما فيهابينَ 

  باعتبارِ   ، ات  مرَّ   ثالثَ   له االثنتا عشرةَ   رَ كرَّ يُ   من القسمين أنْ   ثم احتمل كلٌّ   ، إلى اثنتي عشرةَ   االعتبارِ 
  اعتبارُ   رَ عذَّ لكن تَ   ،وجرٌ   ، ونصبٌ   ،وله رفعٌ   ،المظهرِ   مقامَ   قائمٌ   المضمرَ   ألنَّ   ؛ والجرٍِّ   ،والنصبِ   ،الرفعِ 
  والجرٍِّ   النصبِ   بينَ   رْ غايَ ولم يُ   ،(5)وعشرينَ   ه إلى أربع  رُ وَ ُص   ْت فعادَ   ،لما سيجيء  ؛في المنفصلِ   الجرٍِّ 

  ( بزيد    ررتُ مَ )و   (،ا زيدً   ضربتُ )نحو:    تينِ ا فضلمفي مجيئه   والمجرورِ   المنصوبِ   التحادِ   ؛ في المتصلِ 
  نصبُ   ولذا جازَ   ،في التقديرِ   منصوبٌ   (بزيد    مررتُ )  :في  المجرورَ   وألنَّ   ،الكالمِ   تماِم  منهما بعدَ   كلٌّ ف
  الوقايةِ   نونِ   فيه بمجيءِ   غايرةُ المُ   فقد وقعتِ   ،ر المتكلمِ في ضميِ   إالَّ   ، (اوعمرً   بزيد    مررتُ )  : في  (وعمر  )

 .نذكرها لما سَ وذهابِ 

 
 ت الواو فيه من وجه(( ما بين القوسين سقط من: "ج".))ألنَّ الميم بمنزلة الواو فبقي (1)
 في "ب": ))الجموع((. (2)

قالوا:   الواو،  "هَما": "ُهوَما"، فُحذفت  إنٍّ أصَل  فقال: ))وقيل:  تثنيته قوال آخر،  ابن يعي  في  وذكر 
و المضموِم ما  ألنٍّها لو بقيت، َلوجب ضمُّها؛ ألنٍّ هذه الميم ُيَضمٍّ ما قبلها، والضمٍُّة ُتستثقل على الوا

قبلها، فُحذفت الضمٍّة للثقل. ولمٍّا سكنت الواُو، َتطرٍّق إليها الحذُف لضْعفها، وذلك لئالٍّ ُيتوهٍّم أنٍّهما  
كلمتان منفصلتان أعني "ما" و"ُهَو". وثبتت األلُف في "هما" كما ثبتت في "أنتما"((. شرح المفصل:  

 (.418/ 2(، وينظر: وشرح الشافية للرضي: )2/309)
 في "ج": ))فيهما((. (4)
جاء في حاشية "ب": ))لكون الضمير المرفوع اثتني عشرة ولكون الضمير المنصوب والمجرور    (5)

 اثنتي عشرة التحادهما فضلتين صارا أربعا وعشرين((.
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من    المرفوعَ   الضميرَ   ألنَّ   ؛ منويٌّ   :أي  ومستترٌ   ،به   ملفوظٌ   :أي  بارزٌ   :إلى قسمين    المرفوع    وانقسمَ  
واالستتار    ظ[-28]  ،صالِ االتٍّ   به أشدَّ   صلٌ تٍّ مُ   الشيءِ   زءُ وجُ   ،من الفعلِ   وهو كالجزءِ   ،فاعلٌ   المتصلِ 

 .(1) هحصول المعنى بدونِ  عنه ب نيةِ الغُ  لوقوعِ  ؛دم اللبسِ عَ  فيستتر عندَ  صالِ االتٍّ  فرطِ  مارةُ إ

  اللفظِ   ذكرَ   ألنَّ   ؛للمخاطبِ   ، إذا كانَ (َتفعلُ )، و( ْفَعلُ نَ )، و (َأْفَعلُ )، و (اْفَعلْ ):  في أربعة    االستتارُ   مَ زِ ولَ  
يَ   ،(لْ افعَ )  :قولكَ   عَ مِ إذا سَ   ةِ بالعربيٍّ   عالم   كلَّ   ألنَّ   ؛المعنى  لَ َص وقد حَ   ،للمعنى ك  رادَ مُ   أنَّ   ستريبُ ال 
  أنْ  الالزِم ستترِ بالمُ  المرادَ   ألنَّ  ؛فلزم االستتارُ  ،إلى اللفظِ  فال حاجةَ  المعنى حاصلٌ  أنَّ  مَ لِ عُ فَ  ،أنتَ  افعلْ 

يجوزَ  أُ   سنادُ إ  ال  الضميرِ   دَ سنِ ما  هذا  غيرهِ   إلى  مُ   إلى  مُ   ،ظهر  من    مِ ز الال  وبغيرِ   ، بارز    ضمر  أو 
 .(2)عكسهُ 

االستتارُ   يلزم  للمؤنثِ   ،( َيْفَعلُ )و   ،(َفَعلَ )  : في  وال  اسمِ   ،(َتْفَعلُ )و  ،(َفَعَلْت )  وكذا    ، فاعلِ ال  وفي 
  ، (مضروبٌ )و   ،(ضاربٌ ) و  ،(ْفَعلُ ي)و  ،(َفَعلَ   زيدٌ )  :فقيلَ   ،هةِ المشبَّ   والصفةِ   ،المفعولِ   (3)]اسم[و
  ( أبواهُ   كريمٌ )أو    ،( مضروبٌ ) أو    ،(بٌ ضارِ )أو    ،(لُ عَ فْ يَ )أو    ،( زيدٌ   لَ عَ فَ )و  ،(4) ]فيهن[  بالضميرِ   ،(كريمٌ )و

 (1) ةبداءال  (5) فعندَ   ، و بالفعلِ أ  ، باالسِم  يبدأَ   له أنْ ف  ، ة  يرَ خِ   موضعُ   المتكلمِ   كالِم   مبدأَ ألنَّ   ؛ الضميرِ   بدونِ 

 
(1)  ( المفصل:  )166ينظر:  المقاصد:  وتوضيح   ،)1/359( المسالك:  وأوضح  وإرشاد  1/99(،   ،)

 (.1/116السالك: )
إبراُزه.  ق  (2) يمكن  ال  مستكن  فيه  فالفاعُل  لألمر  "اْفَعْل"  أفعال:  أربعِة  في  ))فالالزُم  يعي :  ابن  ال 

و"َتْفَعُل" للمخاطب. و"أْفَعُل" للمتكلٍّم وحَده. و"َنْفَعُل" للمتكلٍّم إذا كان معه غيُره. ومعَنى اللزوم أنٍّ إسناَد  
ًة ال ُتسَند إلى مظهر، وال إل . والمراُد بالبارز أن يكون له عالمةٌ  هذه األفعال إليه خاصٍّ ى مضمر بارز 

لفظيٌٍّة، وذلك أن "اْفَعْل" في األمر للواحد ال يظهر ضميُره، ويظهر في التثنية والجمع، نحِو: "اْفَعاَل"،  
التثنية والجمع،   العالمُة في  له صورةٌ. وتظهر  إذا خاطبت واحًدا ال يظهر  "َتْفَعُل"  و"اْفَعُلوا"، وكذلك 

"تفعالن"، و"تفعلون". فأمٍّا "أْفَعُل" إذا أخبر عن نفسه، و"َنْفَعُل" إذا أخبر عن نفسه وعن غيره،    نحِو:
"أْفَعُل"،   في  الهمزة  نحِو  للفعل،  الالحقِة  بالعالمة  ذلك  استغناء عن  ألبتٍَّة  فاعل   له صورُة  يظهر  فال 

 الضمير فيه، فاعرفه((. ينظر: شرح  والنوِن في "َنْفَعُل"، وما عدا ما ذكر من األفعال ال يلزم استتارُ 
 (.1/364(، وتوضيح المقاصد: )2/414(، وشرح الكافية للرضي: )1/328المفصل: )

 ما بين المعقوفتين سقط من: )أ( وما أثبته من: )ب( و)ج(. (3)
 ما بين المعقوفتين سقط من: )أ( وما أثبته من: )ب(  (4)
 لناسخ.في "أ" تكررت كلمة: ))فعند(( سهوا من ا (5)
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له من    دَّ ال بُ   الفعلَ   ألنَّ   ؛اللبسِ  لعدِم  ؛واستترَ   ،والتطويلُ   التكريرُ   لئال يلزمَ   ؛جاء الضميرُ   المفردِ   االسِمب
شياء  أ  يحتملُ   الزائدُ و   ، امتناعهِ   لعدِم  ؛عليه  الزائد    بخالف    من واحد    أقلَّ   الفاعلُ   أن يكونَ   وممتنعٌ   ،فاعل  

  تقدمِ   ه عندَ ضميرِ   فجاء استتارُ   ،عن الواحدِ   إالَّ   اللتباُس فلم يرتفع ا  ،هاوما فوقَ   و[-29]   اثنين وثالثةً 
ا  مظهرً   ةِ للفاعليٍّ   ؛متنع مجيء آخرَ في  ،هو  فالفاعلُ   عن الفعلِ   المظهرُ   رَ أخَّ ا إذا تأمَّ ،  على الفعلِ   االسِم
 .(2) اضمرً أو مُ  كانَ 

  ، (3)الخطابِ   مُ لَ عَ   لهِ في أوَّ   التاءَ   ألنَّ   ؛( فعلتِ )  :في  المكسورةِ   التاءِ   بإزاءِ   ( تفعلينَ )  :في  وجاءت الياءُ  
  ثِ المؤن  مُ لَ ها عَ ألنَّ   ؛بالياءِ   فجيءَ   ،لهِ ين في أوَّ تالزيادتين المتماثل  الجتماعِ   ؛ خرى أُ   تاء    مكن زيادةُ ولم يُ 

  منه اثنتا عشرةَ   وللمنصوبِ   ورةً ُص   حدى عشرةَ إ  البارزِ   صلِ من المتٍّ   للمرفوعِ صلت ْ فلذا حَ   .(4)في هذي
 بقولنا:   شارةُ  األوإلى هذا وقعتِ 

ــَ لْ أَ وَ  ــــــ ــ  رْ مَ ل   اظ  فـــــــــــــ ــــــ ــَ رَ تَ  وع  فـــــــــــــ ــــــ  ااهـــــــــــــ
 

ــَ عَ    دْ احـــــــ  وَ  ط   حـــــــَ ب   ور  ه  الشـــــــ   د  دَ ى عـــــــَ لـــــ
ــَ لْ أَ وَ   ــ  نْ مَ ل   اظ  فــــــــــ ــَ عَ  وب  صــــــــــ  اى مــــــــــــَ لــــــــــ

 
ــَ  مَ الَ وَ  رت  كــــــــــَ ذَ   ــَ  (5)ط   حــــــــــَ ل   الَ جــــــــ  دْ ار  فــــــــ

 .(1) ردُ الفَ  :دُ ارِ الفَ  

 
 "أ" و"ب" ))بداءة(( وفي "ج": ))البداءة((، وهو أنسب بالسياق. في (1)
(2)  ( المفصل:  شرح  )328  -2/327ينظر:  مالك:  البن  التسهيل  وشرح  وارتشاف  1/127(،   ،)

 (.2/937الضرب: ) 
في هذه المسألة خالف فذهب جمهور النحويين إلى أنَّ الياء في )َتْضربين( ضمير من حيث إنَّها    (3)

لفظ اتصل بآخر الفعل المضارع دال على من هو له، وكذلك الواو واأللف، ويرى األخف  أنَّ الياء  
الي أنَّ  المبرد  الفاعل مستتر، ونقل عن  للتأنيث ال ضمير، وضمير  اء عالمة  في )تضربين( عالمة 

(، وشرح  356/ 3للضمير المستكن في فعل الواحد، ووافقه فيه المازني أيًضا. ينظر: شرح المفصل: )
( للرضي:  )2/415الكافية  الضرب:  وارتشاف   ،)2/914( والمساعد:  والمفراح:  1/85-86(،   ،)

(76.) 
يث كهذي أمة ه،  قال حسن باشا: ))أي: عين الياء في تضربين للفاعل؛ ألنَّ الياء يجيء للتأن (4)

فلما جاء الياء للتأنيث كان مناسًبا للتعيين، فلهذا عين الياء له، وفيه نظر؛ لجواز أن يكون )هذي(  
 (.76صيغة موضوعة للتأنيث، أو يكون الياء بداًل عن الهاء في: هذه أمة ه((. المفراح: )

 في "ج": ))لخط((. (5)
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  ، ( نَّ علتُ فَ )  ، (علتِ فَ )  ،(معلتُ فَ )  ،(مافعلتُ )  ،(علتَ فَ )  ، (النَ عْ فَ )،  ( فعلتُ )نحو:    ة  المرفوع  ة  المتصلف 
ا  حرفً   (فعلتِ )و  ، (فعلتَ )و  ،( فعلتُ )  :في  الضميرُ   لَ عِ ما جُ إنَّ   .(فعلنَ )  ،(علوا فَ )  ،(عال فَ )و  (2)(]تفعلين[)

فرطِ   لَّ ستدَ ويُ   أجزائهِ   كأحدِ   صيرَ ويَ   ،الفعلَ   طَ خالِ ليُ   ؛اواحدً  على    وثرتِ وأُ ،  هبفاعلِ   الفعلِ   امتزاجِ   بذلك 
هو   ذلك الحرفُ  ظ[-29]   يكونَ   وأنْ   ،تهِ لخفٍّ   ؛اللينِ   روفِ من حُ  فٌ رْ حَ   رَ ؤثَ أن يُ   كانَ   القياَس   ألنَّ   ؛التاءُ 
تُ ألنَّ   ؛الواوَ  مرَّ   خاطبَ المُ   بُ ناسِ ها  حروفِ لما  في  للمخاطبِ مُ   والمتكلمُ   ،المضارعةِ       أحدَ   ألنَّ   ؛ قابٌل 

مُ  هوفكأنَّ   اآلخرِ   للطرفِ   قابلٌ الطرفين  تَ   ،ه  تحريكَ لقصدِ   ؛الواوِ   مجيءُ   رَ عذَّ لكن  هذه    كلٍّ    هم  من 
لقوٍّ ظهارً إ   الضمائرِ  اسمٌ وألنَّ   ،فاعل    يرَ ضم  بكونهِ   ،هتِ ا   (3)]وأصُل اإلعراِب[  ، عرابُ فيه اإل  واألصلُ   ،ه 
الواوِ   والحركةُ   ،بالحركاتِ  المخرجِ   إلى ما هو قريبٌ   صارُ فيُ   مستثقلةٌ   على  من غير    ،منها من حيث 
 .(4) وهو التاءُ  ، ةِ حروف العلَّ 

  وتعيينُ ،  (5) والمؤنثِ   ه على المذكرِ بداللتِ   تهِ لقوٍّ   ؛ ِمللمتكلٍّ   الضمٍِّ   وتعيينُ   ،للفرقِ   ؛ هابين حركاتِ   والمغايرةُ  
كث  ،مقدمٌ   المخاطبَ   ألنَّ   ؛ للمخاطبةِ   والكسرِ   للمخاطبِ   الفتحِ  ال  والكثرةُ   ،رٌ يوهو    نُ فيتعيٍّ   ةَ خفٍّ تستدعي 

 
( )فرد(،  14/70ِرُد والَفرد: الثَّور((، وينظر: تهذيب اللغة: ) ( )فرد(: ))الفا8/24جاء في العين: )  (1)

 ( )فرد(.518/ 2والصحاح: )
 ما بين المعقوفتين سقط من: )أ( و)ب( وما أثبته من: )ج(. (2)
 ما بين المعقوفتين سقط من: )أ( و)ب( وما أثبته من: )ج(. (3)
المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا "في ضربُت"  التاء" لضمير الشخص  وزيدت  قال ديكنقوز: ))"   (4)

من   يزاد  أن  والقياس  اإلعراب  في  نظيره  مر  وقد  مضمر"  "أنا  أي ضربت  تحته"  "ألن  التاء  بضم 
حروف أنا إال أنَّه "ال يمكن الزيادة من حروف أنا لاللتباس" ألنَّه لو زيدت الهمزة وهي حقيقة ألف  

ت النون التبس بجمع المؤنث الغائب، وال يمكن أيضا أن يزاد  تحركت التبس بتثنية الغائب، ولو زيد
تحمله   فلعدم  الياء  وأما  بالجمع،  االلتباس  فللزوم  الواو  وأما  مر،  فلما  األلف  أما  العلة؛  من حروف 

 (.34عالمة الفاعل أعني الضم((. شرح مراح األرواح: )
ب فكان حظه من الحركات الحركة  قال أبو حيان: ))وخص المتكلم بالضم ألنَّه أول عن المخاط  (5)

األولى، وقيل: ألنَّه إذا أخبر ال يكون إال واحًدا وإذا خاطب فقد يخاطب أكثر من واحد فألزم الحركة  
الثقيلة مع اسمه والخفيفة مع الخطاب؛ ألنَّه أكثر ويعطف بعضه على بعض((. ارتشاف الضرب:  

(1/223.) 
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فوقَ   لتدلَّ   ؛النونِ   زيادةُ   (ناعلْ فَ )و  .(1) للمخاطبةِ   الكسرُ  ما  اجتماعً   ألنَّ   ؛ الواحدِ   على  كان    وإنْ   ،افيه 
تَ   ،اثنين الجمعِ   دلُّ وهي  نحو:    على  في    التاءَ   ألنَّ   ؛المعنى  لزيادةِ   آخرَ حرف     وزيادةُ   ،(نصرُ نَ )كما 

قد    (تفعلين)و  (ماتُ علْ فَ )و   .هاتِ لخفٍّ   ؛األلفِ   وتعيينُ   ،(2) هعلى ما فوقَ   تدلُّ   (نا)و  الواحدِ   ِمللمتكلٍّ   المضمومةَ 
في    و[ -30]  ضمير   اتصالِ   عندَ ها  عودِ   بدليلِ   للجمعِ   ؛ بالواوِ   ( مواعلتُ فَ ):  هُ صلُ أَ   ( معلتُ فَ )و  ، ذكرهما  سبقَ 
لنا    والمصداقُ   ،القلمُ   ضبطهُ ٌر ال يَ يوهو كث  ،عدمهِ   عندَ   وعلى الجوازِ   ،(3) على اللزوِم  (فعلتموه)نحو:  

 (4) أن يبقى على الفتحة  كانَ   القياَس   ألنَّ   ؛الميِم  ما قبلَ   ةِ مٍّ َض   لداللةِ   ؛هذه الواوِ   ذفُ وحَ   ،هو االستقراءُ 
غُ فلمَّ   ،ةِ األصليٍّ  الضمٍّ يٍِّ ا  إلى  بُ   ةِ رت  مُ   دَّ ال  من  صالحةٌ   ،ب  وجِ لتعيينها  ها  القتضائِ   ؛ةِ للموجبيٍّ   والواو 
ا  أمَّ   ، ا محذوفةً هنا واوً   بذلك على أنَّ   دلَّ استُ   ، ما قبلها  ةِ ها وضمٍّ بسكونِ   ليحصل المدُّ   ؛ هاما قبلَ   انضمامَ 
ضعف  ؛ صين  حَ   غيرُ   فحاجزٌ   الميمُ  به  الخفاءُ   ،ةِ العلٍّ   بحروفِ   لشبههِ   (5) لما  حيث  فال    ، والمدُّ   ،من 

 
المتكلٍّم  (1) تاء  ))فضمٍّوا  يعي :  ابن  تاء    قال  وفتحوا  الفاعل،  لحركة  ُمجاِنسة  حركُتها  لتكون 

ره،   لفِظ مذكٍّ بين  ... فإنٍّ كان مخاطًبا، فصلَت  المفعول  لتكون حركُتها من جنس  حركة  المخاَطب، 
مع   التاء  فتفتح  "ضربِت"،  المؤنٍّث  وفي  "ضربَت"،  المذكر:  في  فتقول  ومجموعه،  ومثنٍّاه،  ومؤنٍّثه، 

المؤنٍّث ر، وتكِسرها مع  الياء، والياء  المذكٍّ الكسرة من  بالكسر؛ ألنٍّ  المؤنٍّث  وا  بينهما. وخصٍّ للفرق  ؛ 
 (.2/295ممٍّا ُتؤنَّث بها في نحو"َتْفَعِليَن" وفي "ذي"((. شرح المفصل: ) 

لمتكلٍِّمات     (2) أو  لمتكلٍِّمَتين  أو  لمتكلٍِّمين  أو  لمتكلٍَِّمين كان  النون في َضَربَنا  قال قره سنان: ))زيدت 
الشأن تح َضَرْبَن،  ألنَّ  بـ  يلتبس  للفرق حتى ال  األلف؛  ثم زيدت  الضمير  فهو   ... نحُن مضمر  ته 

وقيل: زيدت النون واأللف مًعا؛ ألنَّ تحته إنَّنا مضمر، فهما الضمير حينئذ، وقيل: زيدت األلف لهذا  
اًل  وهو الضمير حينئذ، ثم زيدت النون؛ حتى ال يلتبس بتثنية الغائب، وفتحت النون سواء كانت فاع

 (.63(، وينظر: ينظر: المفراح: ) 144أو جزؤه أو فارقة؛ لأللف والخفة((. رواح األرواح: ) 
قال الرضي: ))وأما إن ولي ميم الجمع ضمير نحو: ضربتموه، وجب في األعرف رجوع الضم    (3)

يونس   وجوز  يقع طرفا،  الواو  فكأن  الكلمة،  حروف  كبعض  التصاله، صار  الضمير،  ألنَّ  والواو؛ 
الجمع ساكن    حذف لقي ميم  إليه، وإذا  يثبت ما ذهب  أيضا؛ ولم  الضمير،  الميم مع  الواو وتسكين 

( الكافية:  شرح  تكسر((.  وقد  أصلها  إلى  لها  ردا  الميم  المفراح:  1/413بعدها، ضمت  وينظر:   ،)
 (.32(، وشرح المراح لديكنقوز: )58)
 في "ج": ))فتحته((. (4)
 في "ج": ))لما به من الضعف((. (5)
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تاءِ   (1)الضمَّ   ( علُتمفَ )  : في  التاءِ   ضمُّ   لبَ وجَ   .هلوجودِ   كترثُ يُ  الحكمِ ليتٍّ   ( مافعلتُ )  إلى  في    بثبوتِ   حدا 
  والقياُس   .(3) ما قبلها  ضمَّ يُ   أنْ   اسبَ فن  ، كالواوِ  شفويةٌ   الميمَ   وألنَّ   ،(2) الفاعل  ةِ هما في مجاوز بينَ   المشاركةِ 

يقالَ   كانَ   (َفعلُتنَّ )  :في زيادةُ أمَّ   ،الميِم  بعدَ   النونِ   بزيادةِ   (علُتمنفَ )  :أن  دالةً فلكونِ   النونِ   ا  على    ها 
وقوعُ وأمَّ   ،الجمعِ  االثنينِ   فلمجيءِ ها؛  قبلَ   الميِم  ا  األلفُ   ،والجمعِ   ضميري  فيبعدَ   والواوُ   وهما    : ها 
فَ   القياَس   أنَّ   مَ لِ عُ فَ   ، (فعلتموا)و   (مافعلتُ ) ذكرنا  أنَّ بينَ   لمشابهة    ؛انونً   الميمُ   لبتِ قُ ما    الًٍّ كُ   هما من حيث 
  : في   االثنينِ   ل ألفِ قبَ   ولم يجئْ   ظ[-30]  .(5) (فعلتنَّ )إلى    فصارَ   (4) ثم أدغم  ،في األلفِ   ةٌ نٍّ ا غُ ممنه
مَ   ،آخرُ   أو حرفٌ   ،ميمٌ   (نَ لْ َفعَ )و  ، (َفعُلوا)  :ه فيونونِ   الجمعِ   وواوِ   ،(َفَعال) القياُس جيئَ وإن استدعى    ه 

المستكنٍِّ أعلى حاالً   هورهِ لظُ   ؛(علتِ فَ )و  (،تَ لْ عَ فَ )  : في  الضميرَ   ألنَّ   ؛ (مواعلتُ فَ )و   (،ماعلتُ فَ )  :على    من 
َفَعلَ )  :في فعلْت )و  ،(زيٌد  مجيءِ   ،(هنٌد  من  يلزم  واحدهُ   شيء    فال  حاالً   فيما  مجيئُ أعلى  هو   فيما  ه 

 .ذلك  بخالفِ 

 
 في "أ" تكررت كلمة: ))الضم((. (1)
 في "ج": ))الواحد((. (2)
غيره،    (3) قبل  ٌل  أوٍّ المتكلٍّم  أنٍّ  أحدهما:  ألمَرْين:  غيرِه  دون  بالضمٍّ  ُخصٍّ  ))وإنٍّما  يعي :  ابن  قال 

بين   الفرَق  أرادوا  انٍّهم  اآلخر:  واألمُر  الضمٍُّة.  وهي  الحركات،  ل  أوٍّ المتكلٍّم  فُأعطي  ضميَري 
لوا المخاَطَب منزلَة المفعول من حيث كان هذا مخاطًبا،   لوا المتكلٍَّم منزلَة الفاعل، ونزٍّ والمخاَطِب، فنزٍّ

-294/ 2وذاك مخاِطًبا، فضمٍّوا تاء المتكلٍّم لتكون حركُتها ُمجاِنسة لحركة الفاعل((. شرح المفصل: )
295.) 

 في "ج": ))ثم جاء اإلدغام((. (4)
ضربتمن فأدغمت الميم في النون وأن  الدماميني: ))وفي بعض المقدمات أن أصل ضربتن    قال  (5)

النون هنا بإزاء الواو التي في ضمير الجماعة، وهذا مردود بأن أحرف )ضوى مشفر( ال تدغم في  
ما  (. وقال حسن باشا: ))اعلم أن بعضًا من التصريفييَن قد قالوا: إن 2/23مقاربها((. تعليق الفرائد: )

(؛ ألنَّ اصَله َضربُتْن بالتخفيِف، فأريَد أن يكوَن ما قبَل النوِن ساكنًا ليكوَن مطَِّرداً   ُشِدَد نوُن )َضَربُتنَّ
تاُء  وهو  هاهنا،  النوِن  قبَل  ما  إسكاُن  ُيمِكُن  وال  النوِن،  قبَل  ما  سكوِن  في  النساِء  نوناِت  بجميِع 

وال يمكُن حذُفها ألنها عالمٌة، والعالمُة ال ُتحذُف إذا لم    المخاطِب، ألنه لو أسِكَن الجتمَع الساكناِن،
توجْد عالمٌة أخرى. فلما لم ُيمكْن إسكاُن ما قبَل النوِن هاهنا، زادوا النوَن ِلُقرِب النوِن من النون، ُثم  

 (.   60أدِغَم أحُدهما باآلخر، الجتماِع الحرفيِن المتجانسيِن((. المفراح: )
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)  المنصوبة    صلة  ت  والم    )رنِ َص نَ نحو:    ، (كمصرَ نَ )  ،( ماكُ صرَ نَ )  ،(نصركِ )،  ( صركَ نَ )  ،ا(نَ صرَ نَ ي(، 
 .(1)(صرهنَّ نَ ) ،(مصرهُ نَ ) ، (مارهُ نَص ) ،(هاصرَ نَ ) ،( رهُ َص نَ ) ، (نصركنَّ )
  تبةِ في الرُ   الفاعلِ   بعدَ   المفعولَ   ألنَّ   ؛للغائبِ   والهاءِ   ،للمخاطبِ   والكافِ   ،الواحدِ   ِمللمتكلٍّ   الياءِ   وتعيينُ  

  مٌ قدَّ والمتكلم مُ   الفاعلِ   ها ضميرُ ألنَّ   ؛التاءِ   بعدَ   حرفُ   لٍّ  لكُ   ذَ ؤخَ يُ   فال ُبدَّ من أنْ   ،المفعولين  وهذه ضمائرُ 
  ، ها قبل األلفِ ألنَّ   ؛ بالياءِ   فيختصٍّ   تهِ لخفٍّ   ؛ ةِ العلٍّ   بحرفِ   جاءَ يُ   أنْ   : واألصلُ   ، والغائبِ   ، على المخاطبِ 

هى في  وهو المنتَ   ، اللسانِ   ها من أصلِ ألنَّ   ؛ بالكافِ   فيختصٍّ   ، ىهً نتَ مُ   المخاطبَ   على أنَّ   قبلُ   هتَ بٍّ وقد نُ 
في    الباقيةِ   وتخريج المباحثِ   ،الخفي وهو الهاءُ   بالحرفِ   يختصُّ فَ   ، الغائبِ   في خفاءِ   سترابُ يُ   وال  ،ِملفا

 .و[-31]  فيما سبقَ  لَ لمن تأمَّ  لٌ هْ سَ  هذه الضمائرِ 

المنصوبِ   المتكلِم  ءَ يا  أنَّ   إالَّ   ، المنصوبِ   كلفظِ   المجرورِ   ولفظُ  كما في نحو:    عماد    له نونُ   (2)[]في 
المجرورِ   ،(نيرَ َص نَ ) فيإالَّ ،  ال  وفي  بمعنى    ، (نيطْ قَ )و  ،(نيدْ قَ )و   ،(لُدنٍّي)و   ،(ينٍّ ع) و  ،( ِمنيٍّ )  :  
  ( كنٍّ غالم)  ،(غالمكم)  ،( المكماغُ )  ،(الُمكِ غُ )   ،(المكَ غُ )  ،(ناالمُ غُ )  ،(الميغُ )وذلك نحو:    ،بيسْ حَ 
المجروِر والمنصوِب لما    (1) استوى لفًظا  .(3) (غالمهنَّ )  ،(هم غالمُ )  ،( هماغالمُ )   ،(هاغالمُ )  ،( هغالمُ )و

 
 تأخير في الكالم.في "ج": تقديم و  (1)
 ما بين المعقوفتين سقط من: )أ( و)ب( وما أثبته من: )ج(. (2)
الكالم.  (3) في  وتأخير  تقديم  "ج":  الياء   في  فإنما االسم  وأكرمني  قولك ضربني  ))فأما  المبرد:  قال 

بلها  وهذه النون زائدة زادوها عمادا للفعل ألن األفعال ال يدخلها كسر وال جر وهذه الياء تكسر ما ق
تقول هذا غالمي ورأيت غالمي فتكسر الميم التي موضعها مرفوع ومنصوب فزيدت هذه النون لتسلم  
فتحة الفعل في الماضي وإعرابه في إعرابه وذاك ضربني ويضربني كما تفعل في الخفض إذا أردت  

ة وكذلك  سالمة ما قبل الياء تقول مني وعني ألن )من( و )عن( ال تحرك نونهما ألنهما حروف مبني
قطني وقدني وما كان مثل ذلك وإنما زيدت النون ألنها تزاد في األواخر كالتنوين الذي يلحق األسماء  
  ي والنون الخفيفة والثقيلة التي تلحق األفعال والنون التي تزاد مع األلف في فعالن والنون حرف أعن

ويحتمل أن تكون النون في  (، وقال أبو حيان: ))1/263مضارع حروف المد واللين((. المقتضب: )
ن ليست  الكلمة حكىقطني وقدني  العرب: قطن عبد ه    ون وقاية بل هي من أصل  الكسائي عن 

ــــْ مَ وَ  ــــ  نْ مَ ور  كَ ر  جـــــــــــــ ــــَ وب  وَ صـــــــــــــ  ا ذَ هـــــــــــــ
 

ــ  ل    ــْ ون  قَ نـــــــ ــَ بـــــــ ــنَ  اء  َل يـــــــ دْ س  فَ فْ الـــــــ ــ   اقـــــــ
 ينــــــــــ   ي وعَ نــــــــــ   ي م  ه  فــــــــــ  دْ قــــــــــ  َيفْ  مْ لـــــــــَ وَ  

 
دْ ث  يـــــــــَ اَل م  ثـــــــــَ لـــــــــ  كَ ي فـــــــــ  وَ    ابَن َماجـــــــــ 
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الياُء في المنصوِب دون المجروِر النوَن؛ ألنَّ استصحاَب النوِن؛ لُيصان الفتح    (2)ذكرنا، واستصحب
الجر أخي  واالسم    (3) عن  لذلك،  أيًضا  الِوقايِة،  نوَن  وُتسمَّى  عماد   نوَن  َيْت  ُسمٍِّ ولذا  الكسُر،  وهو 

المتكلم النوِن، واستصحاُبها في  فيه استصحاُب  يتأتى  أخيه، فال  ، فال ُيصان عن  بالجرٍِّ  (4) مختصٌّ 
 .(5) بقاِئها على سكِون أواخِرهاإل المستثناِة؛

 
نجر ما بعده  ى هذا النون من أصل الكلمة فإذا ادرهم، وقطن عبد ه درهم، بحر عبد ه ونصبه، فعل

 (.180/ 2ضرب: )فهو مبني على الفتح لشبهه بقطن الذي هو اسم فعل((. ارتشاف ال
 في "ج": ))لفظي((. (1)
 في "ج": ))واستصحاب((. (2)
 في "ج": ))ليصان المصون عن الجر عن أخيه((. (3)
 في "ب" و"ج": ))الكلم((. (4)
تدخله    (5) أن  للفعل من  ِوقايًة  بالفعل  إذا اتصل  المنصوب  النوَن في  ابن يعي : ))وإنما زادوا  قال 

نحَو:   صحيًحا،  حرفًا  كان  إذا  مكسوًرا  إالَّ  قبلها  ما  يكون  ال  المتكلم  ياء  أن  وذلك  الزمٌة.  كسرٌة 
؛ ألن َمْعِدنَ  ، والكسر أخو الجرٍّ هما واحٌد، وهو الَمخَرُج،  "غالمي"، و"صاحبي". واألفعاُل ال يدخلها جرٌّ

، آثروا أن ال يدخلها ما هو بلفظه ومن َمْعِدنه خوًفا وِحراسة من أن يتطرٍّق   فلمٍّا لم يدخل األفعاَل جرٌّ
، فجاؤوا بالنون مزيدًة قبل الياء، ليقع الكسُر عليها، وتكون ِوقاية للفعل من الكسر. وخصوا   إليها الجرُّ

حروف   من  لُقْربها  بذلك،  في  النوَن  إعراًبا  وتكون  الزيادة،  حروف  في  ُتجاِمعها  ولذلك  واللين،  المدَّ 
في   إعراًبا  واللين  المدٍّ  حروُف  تكون  كما  و"تفعلين"،  و"تفعلون"،  و"يفعلون"،  و"تفعالن"،  "يفعالن"، 
التثنية والجمع؛ وألن هذه   "أخوك"، و"أبوك"، وأخواِتهما، وفي  المعتلٍّة من نحِو قولك:  الستة  األسماء 

ون قد تكون عالمَة إضمار، فكرهوا أن يأتوا بحرف  غيِر النون، فيخرَج عن عالمات اإلضمار((.  الن
( المفصل:  ) 348-2/347شرح  المقتضب:  وينظر:   ،)1 /263( والتعليقة:  واللباب:  2/87(،   ،)

(2/84  .) 

ر   ــْ ل  ل َ يــــــــــ ــ  اء  َوم ْنَفصــــــــــ ــَ ر   جــــــــــ ــَ  الجــــــــــ
 

ت   َوار دْ   ــ  ْ    الســــــ ــ  ْرَبيه  ضــــــ ــَ ي ضــــــ ــ   َوفــــــ
ان ا  ــَ ســــــــــــ ار  ح  اَر َأْفكــــــــــــــَ ــَ ا َأْبكــــــــــــ  َفهــــــــــــــَ

 
دْ   ن َها الهيـــــــــَف الَنَواهـــــــــ  ين  ب ح ســـــــــْ  َتغـــــــــ 
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أغضَبهُ  البطنِ (1) غاَظه:  الضاِمُر  وهي  َهيفاء،  َجمُع  والهيُف:  والنواِهُد:  (2)،  ناهد ،  ظ[  -31] ،  جمُع 
نَ  التي  أيديُ ثَ   هدَ وهي  مجرورَ   ،والمنصوبِ   للمرفوعِ   المنفصلُ   والضميرُ ،  (3) ارتفعَ   :ها    ألنَّ   ؛له  وال 
   متصالً منفصاًل   يكونَ   جاء له مجرور يلزم أنْ فلو    ،(بزيد  )و  (غالم زيد  ـــ) ك  ،بما قبله  لٌ متص   المجرورَ 
 .(4) وهو محالٌ 

 

  ، (هما )  ،(هي)  ،(هو)  ،( أنتنَّ )  ،(أنتم)  ،(أنتما)  ،(أنتِ )  ،(أنتَ )  ،(نحن)  ،(أنا)  :منه  (5)فالمرفوعة 
 .(6) (هنَّ ) ،(هم)

  ونِ كذا بد  (فعلتُ  اأنَ ) :الشائعةِ  قولهم في اللغةِ  بدليلِ  وحةِ المفت النونِ  بعدَ  بال ألف   (أنَ ( :أصله (أناــــ)ف 
م  والمتكلٍّ   المخارجِ   بدأِ ها من مَ ألنَّ   ؛الهمزةِ   واختيارُ   .(7)النونِ   فتحةِ   يانِ بل  ؛ في الوقفِ   واأللفُ   ،الفظً   األلفِ 

 
(  7/450( )غيظ(، ولسان العرب: )1176/ 3( )غيظ(، والصحاح: )439/ 4ينظر: العين: ) (1)

 (.)غيظ
(  1444/ 4( )هيف(، والصحاح: )6/237( )هيف(، وتهذيب اللغة: )96/ 4ينظر: العين: ) (2)

 )هيف(.
 ( )نهد(.2/545( )نهد(، والصحاح: )6/118( )نهد(، وتهذيب اللغة: ) 28/ 4ينظر: العين: ) (3)
كالجز   (4) يكون  الذي  هو   ... المتصل  ألنَّ  متصال؛  إال  المجرور  يكن  لم  ))وإنما  الرضي:  ء  قال 

الفصل   معه  يمكن  ال  وجه  على  بعده  الضمير  يجيء  ثم  أوال  العامل  يجيء  يعني  لعامله،  األخير 
الشعر؟،   في  إليه  والمضاف  المضاف  بين  جائزا  الفصل  أليس  قيل:  فإن  كذلك،  والمجرور  بينهما، 
قلت: ذلك مع الظاهر قبيح، فامتنع في المضمر الذي هو أشد اتصاال بعامله من الظاهر((. شرح  

 (.1/409كافية: )ال
 في "ب": ))فالمرفوع((. (5)
 في" ج": تقديم وتأخير في الكالم. (6)
الهمزة والنون، واأللُف األخيرة    (7) البصريين هو  النحاة فالضمير عند  بين  الخالف  هذه من مسائل 

لضمير  " و"ارِمه"، وذهب الكوفيون إلى أنٍّ ابياِن الحركة، فهي كالهاء في "اغُزهُأتي بها في الوقف ل
وا لذلك بقول الشاعر:   مجموع الثالثة، واحتجٍّ

ناَما  ْيُت السَّ  َأَنا َسْيُف الَعِشيرِة فاْعِرُفوني ... َحِميٌد قد َتَذرَّ
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  ؛ على المتصلِ   المنفصلُ   (1) ليفصل  ؛عليها  والزيادةُ   ،ها بالمبدأِ الختصاِص   ؛امها أيًض قدُّ مبدأ الكالم وتَ 
  ، ها في النطقوخفٍّتِ   ،ها في السمعِ سنِ لحُ   ؛النونِ   وتعيينُ   .الحروفِ   بكثرةِ   ختصٌّ وهو مُ ،  ه كالمظهرِ ألنَّ 

 .لما مرَّ  والمؤنثِ  المذكرِ   بينَ  واالستواءُ  ،ةِ نٍّ اللين بالغُ  (2)حروفِ  مع ما فيها من شبهِ 

أقوى    ،لما مرَّ   والجمعِ   للتثنيةِ   الصيغةِ   عن صوغِ   واإلعراُض   ،الواحدِ   لما فوقَ   (نحنُ )و  وبناؤه على 
فوقَ ه  بداللتِ   هِ تِ لقوٍّ   ؛الحركاتِ  وما  االثنين  نونَ رٍّ كَ   أنا  : هُ وأصلُ   ،هاعلى  لزيادةِ روا  من    ،المعنى  ه  وأبدلوا 
 .(3) فصار إلى نحنُ  ،نالنونيِ  و[ الحاء بينَ -32وأوقعوا ] ،ينِ هما حلقيٍّ وكونِ  ،الهمزةِ  لثقلِ  ؛حاءً  الهمزةِ 

  المرجوعِ   على حالِ   للداللةِ   ؛ واللواحقُ   ، والنونُ   ، الهمزةُ   (4) ا منهمالضمير في كلٍّ    ، (أنتنَّ )إلى    ( أنتَ )و 
، (5) عليهما  المشاهدةِ   من حيث داللةِ   ، والمخاطبِ   بين المتكلِم  المشاركةِ   وتعيين الحرفين لثبوتِ   ،إليه

 .(1)مَ قدَّ فيما تَ  لَ أمَّ لمن تَ  ظاهرةٌ  الباقيةُ  والمباحثُ 

 
 ( الكتاب:  شرح  )1/205ينظر:  والمنصف:   ،)1/10( والبديع:  المفصل:  1/689(،  وشرح   ،)

(، وتمهيد القواعد:  195-2/194(، والتذييل والتكميل: )2/416(، وشرح الكافية للرضي: ) 2/304)
أنها على القلب،  1/498-399) الفراء  ُلغيٌة زعم  الضمير  الخشاب: ))ووردت في هذا  ابن  (، وقال 

وهي قولهم: آن فعلت كذا، قال: أراد "أنا"، فقدم األلف على النون، فصارت بينها وبين الهمزة؛ والذي  
 ( 328)ذهب إليه بعيد جًدا عن مقاييس العربية((. المرتجل:  

 في "ب" و"ج": ))ليفضل((. (1)
 في "ج": ))حرف((. (2)
الجمع،    (3) للجمع، والواُو من عالماِت  الصيغة  أنَّ  بالضمٍّ لوجوه: منها  ت  ابن يعي : ))وُخصٍّ قال 

نحو: "قاموا"، و"الزيدون"، والضمٍُّة من جنِس الواو، فلمٍّا وجب تحريُكها، ُحرٍّكت بأقرِب الحركات إلى  
"َقْبُل"،  معنى   بـ  ُشبٍّهت  إنٍّها  المبرٍّد  العبٍّاس  أبي  قوُل  ومنها  اج.  الزَّجٍّ إسحاق  أبي  قوُل  وهذا  الجمع. 

للشيء   و"بعُد"  "قبُل"  صلحت  كما  فصاعًدا  الثنين  صلحت  حيث  من  وذلك  الغايات،  في  و"َبْعُد"، 
الضمير هذا  أْن  ومنها  و"بعُد".  كـ"قبُل"  غايٌة  لذلك  فصارت  فوقهما،  فما  الموضع،    والشيئين  مرفوُع 

فُحرٍّك بحركِة المرفوع، وهو قوُل أبي الحسن األخف  الصغير، وقال ُقْطُرٌب: ُبنيت على الضمٍّ؛ ألنٍّ  
 (.2/306أصلها "َنُحن" بضُم العين، ُثمٍّ ُنقلت الضمٍّة إلى الالم التي هي النوُن((. شرح المفصل: )

 في "ج": ))منها((. (4)
 ))عليها((.في "ب":  (5)
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  وزيادةُ   ،المتكلمِ   ضميرَ   الغيبةِ   ضميرُ   لَ ثِ لُيما  ؛الحرفينِ   (2)فزيادة  ،للغائبةِ   (هي)و  ،للغائبِ   (هو)و 
معَ هتِ لخفٍّ   ؛والياءِ   الواوِ   وزيادةُ   ،هالخفائِ   ؛الهاءِ  الحركةَ قبولِ   ما    ، ظاهرٌ   األلفِ   زيادةِ   وامتناعُ   ،هما 

  إلى استعمالِ   الواوِ   زءِ جُ   صولِ حُ   الفتقارِ   ؛الياءِ   دونَ   للواوِ   ؛(3) ةِ والقوٍّ   ،هتِ لقوٍّ   ؛ بالمذكرِ   الواوِ   واختصاُص 
الواوِ   ،ضوينِ العُ   ، (5) للتجانسِ   ؛هاوكسرُ   الهاءِ   مُّ وَض   ،(4)أنا  نونِ   هما كحركةِ حركتُ   ليكونَ   ؛ والياءِ   وفتح 

 .(7)فيما سلفَ  لَ أمَّ لمن تَ  ظاهرٌ  (نَّ هُ )و ،(6) (مهُ ) و (،ماهُ ) :في والكالمُ 

 

 
اختلف العلماء في أصل الضمير " أنت " فذهب البصريون إلى أنَّ الضمير هو ) أن ( والتاء    (1)

قولك:   من  التاء  أخذت  الفراء:  قال  االسم،  هو  "بكماله  "أنت  أنَّ  إلى  الفراء  وذهب  خطاب،  حرف 
ي االسم، وهي التي  ذهبت، فضمت إليها أن، وجعال اسًما واحًدا، وذهب ابن كيسان إلى أنَّ التاء ه

ينظر: اإلنصاف: )  بـ"أن ".  للرضي: )2/571كانت في فعلت، وكثرت  الكافية  -417/ 2(، وشرح 
418( المقاصد:  وتوضيح   ،)1/365( والتكميل:  التذييل   ،)2/197( والمساعد:  وتمهيد  1/98(،   ،)

 (.1/501القواعد: )
 في "ج:": )) زيادة((. (2)
 في "ج": ))وقوة((. (3)
تقلة حتى يصح كونها ضميرًا  رضي: ))وإنما حركت الواو والياء؛ لتصير الكلمة بالفتحة مسقال ال  (4)

لكانتا كأنهما لإلش،  منفصالً  الحركة  لوال  إذا أردت عدم  إذ  أنك  الكوفيون، أال ترى  باع على ما ظن 
 (.2/418استقاللهما سكنت الواو والياء نحو: إنهو، وبهي((. شرح الكافية: )

: "ِهَي" بتخفيف الياء وفتِحها ِلما ذكرناه من إرادِة َتْقِوية االسم،  قال ابن يع (5) ي : ))وفيها ثالُث لغات 
وهي   تخفيًفا،  باإلسكان  و"ِهْي"  الظاهر  أْبنيِة  على  وِلتصير  التقوية،  في  مبالغٌة  الياء  بتشديد   " و"ِهيَّ

 (.310/ 2أضعُف لغاتها((. شرح المفصل: )
 سقط من: "ج". (6)
ريون إلى أنَّ الواو، والياء في هو، وهي، من أصل الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنَّها  ذهب البص   (7)

اإلنصاف:   ينظر:  فيهما.  تحذفهما  فإنك  والجمع  التثنية  بدليل  وحدها،  الهاء  هو  والضمير  لإلشباع 
(2/557( واللباب:   ،)1/478 ( المفصل:  وشرح   ،)2/308( للرضي:  الشافية  وشرح   ،)2/418  ،)

 (.199/ 1(، والمساعد: )1/366(، وتوضيح المقاصد: )928/ 2ضرب: )وارتشاف ال
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  ، (اهاإيَّ )  ،(اهُ إيَّ )  ،(نَّ اكُ إيَّ )  ،(اكمإيَّ )  ،( مااكُ إيَّ )   ،(اكِ إيَّ )   ،(اكَ إيَّ )  ،(اناإيَّ )  ،( ايَ إيَّ )  :منه  والمنصوبةُ  
 .(1) (نَّ اهُ إيَّ ) ،(ماهُ إيَّ ) ،(مااهُ إيَّ )

لواحِ   ،الضميرُ هو    (ايَّ إِ ــــ)ف  حالِ   للداللةِ   ؛قُ والبواقي    صلتْ اتَّ   ألفاظٌ   اللواحقَ   ألنَّ   ؛إليهالمرجوع ِ   على 
 (2)مال  ا لواحقَ حروفً   كونَ  تفلزم أنْ   ،يرجع إليه الضميرُ   نْ ا يتبين بها مَ وهو إيَّ   ، لما لفظه واحدٌ   ةً بنيٍّ مَ 

  ؛ أحرف    ظ[ على أربعةِ -32ه ]غُ وْ وَص   ،وأنتِ   أنتَ   : في  والمكسورةِ   المفتوحةِ   كالتاءِ   ، ذكرنا من الداللةِ 
 .(3) المرفوعِ  بعدَ  والمنصوبُ  ،ه ضمير المنصوبِ ألنَّ 

  ، وغيره   الواحدِ   شترك بين ما هو للمتكلِممُ   (ناأ)و  ،(نحنُ ـــ)ك   قد جاء على ثالثة    من المنفصلِ   والمرفوعُ  
لمجيء    وتعيين الهمزةِ   ،الناقصِ   بعدَ   الزائدَ   ألنَّ  ؛المنصوبِ   رُ أخٍّ تَ   ظهرَ لي  ؛ حرف    بزيادةِ   ختصَّ فلزم أن يَ 

 . ظاهرٌ الً ووقوعها أوَّ  ،اأيًض  ا للمتكلِمإيَّ 

 
 في "ج": تقديم وتأخير في الكالم. (1)
 في "أ" و "ب": ))ما(( وفي "ج": ))لما(( وهو الصحيح. (2)
 للنحويين آراء كثيرة في )إيٍّا( والواو والياء والكاف الالحقة بها وهي:   (3)

الضمير، من   تبين أحوال  الياء، والكاف، والهاء حروف  إيَّا اسم مضمر، ولواحقه أعني  أنَّ  األول: 
تكلم، وخطاب، وغيبة. وهو مذهب سيبويه، واختاره الفارسي، وابن جني. ونسبه صاحب البديع إلى  

 األخف .
اني: أنَّ إيَّا اسم مضمر، ولواحقه ضمائر. وهو مضاف إليها. وال يعلم ضمير أضيف، غيره وهذا  الث

 مذهب الخليل، والمازني. واختاره ابن مالك، ونسبه إليهما، وإلى األخف .
 الثالث: أنَّ إيَّا اسم ظاهر مبهم، ولواحقه ضمائر مجرورة بإضافته إليها. وهو مذهب الزجاج.

 يٍّاك بكماله اسم واحد مضمر. ونسب للكوفيين.الرابع: أنَّ إ
 الخامس: أنَّ إيٍّاك بكماله اسم واحد، ظاهر مبهم. حكاه بعضهم. وهو غريب.

 السادس: أنَّ إيٍّا دعامة، تعتمد عليها اللواحق، لتفصل عن المتصل. وهو مذهب الفراء.
(، وشرح  1/479اب: )(، واللب2/570(، واإلنصاف: ) 2/358(، والكتاب: ) 8/440ينظر: العين: ) 

( )2/311المفصل:  مالك:  البن  التسهيل  وشرح   ،)1/145( للرضي:  الكافية  وشرح   ،)2 /425  ،)
 (.930/ 2وارتشاف الضرب: )
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باإلدغاِم  ةٌ فٍّ خِ   ظهرَ لت  ؛ عنهما  األلفِ   رُ أخُّ وتَ   تهنَّ لخفٍّ   ؛اليائين واأللفِ   وتعيينُ   ثِ ب  ويقلَّ   ، أخرى    قلُ ذلك 
  وكونهنَّ   ،بالمنصوبِ   الختصاصهنَّ   ؛المنصوبةِ   المتصلةِ   رِ وَ على ُص   ومجيء اللواحقِ   ،الحروفِ   رةِ ثْ كَ 

 .لْ تأمَّ فَ  ةِ العلٍّ  النعكاسِ  ؛المرفوعةِ  المتصلةِ  في لواحقِ  النعكاُس ا و  ،في الداللةِ  كالمنصوبةِ 

 

 الخاتمة 

من المنظومات التعليمية الصرفية المهمة  التي وصلت   -رحمه ه-تعد منظومة القالئد للجندي   -1
 إلينا، ففيها من األبواب الصرفية ما ال تجده في غيرها.

 ال سيما في علم التصريف.ذكرت الدراسة أن الجندي كانت له عناية بنظم القصائد التعليمية و  -2

أورد الشــارح فــي بــاب الضــمائر عــدًدا مــن مســائل الخــالف، ســواء تلــك التــي كانــت بــين الكــوفيين  -3
والبصريين أو غيرها، وفي بعض األحيان يتسع فــي عــرض الخــالف، وفــي أحيــان أخــرى يكتفــي بــذكر 

 المسألة الخالفية.

 مة، حتى تكون واضحة معروفة للقارئ.اعتنى الجندي في تفسير الكلمات الغريبة للمنظو  -4

فقد كان يعلل أغلب الكلمات  -رحمه ه–يبدو لي أنَّ العلل الصرفية كانت السمة الغالبة للجندي   -5
 التي قد  تمرُّ به وقد يورد لها أكثر من تعليل.

ــا أورده مـــن تعلـــيالت -6  الشـــرح يـــنمُّ عـــن قـــدرات علميـــة اتصـــف بهـــا الشـــارح، وهـــي تظهـــر جليـــة فيمـ
 لمختلف القضايا الصرفية.  
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -
ــد بــــن يوســــف بــــن علــــي بــــن ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب -1 ــان محمــ ، المؤلــــف: أبــــو حيــ

ــي )ت  ــدين األندلســـ ــر الـــ ــان أثيـــ ــن حيـــ ــة  745يوســـــف بـــ ــد، مكتبـــ ــان محمـــ ــب عثمـــ ــ(، تحقيـــــق: رجـــ هــــ
 م. 1998 -هـ  1418، 1الخانجي بالقاهرة، ط

ــل أل يـــة ابـــن مالـــك -2 ــد بـــن أبـــي إرشـــاد الســـالك إلـــى حـ ــدين إبـــراهيم بـــن محمـ ــان الـ ، المؤلـــف: برهـ
ــد  767بكــــــر بــــــن أيــــــوب بــــــن قــــــيم الجوزيــــــة )ت  هـــــــ(، المحقــــــق: د. محمــــــد بــــــن عــــــوض بــــــن محمــــ

 م. 1954 -هـ  1373 -1الرياض، ط –السهلي، أضواء السلف 
ــرار البالغـــــة -3 حمن بــــــن محمــــــد الفارســــــي المؤلــــــف: أبــــــو بكــــــر عبــــــد القــــــاهر بــــــن عبــــــد الــــــر ، أســـ

ــدار )ت  ــ ــاني الــــ ــ ــل، الجرجــــ ــ ــدني 471األصــــ ــ ــة المــــ ــ ــاكر، مطبعــــ ــ ــد شــــ ــ ــود محمــــ ــ ــق: محمــــ ــ ـــــ(، تحقيــــ هــــ
 بالقاهرة، دار المدني بجدة.

، المؤلــــــف: عبــــــد اإلنصـــــاف فــــــي مســــــائل الخــــــالف بـــــين النحــــــويين: البصــــــريين والكــــــوفيين-4
ــدين األنبــــ  ــال الــ ــات، كمــ ــو البركــ ــاري، أبــ ــد ه األنصــ ــن عبيــ ــد بــ ــن محمــ ــ(، 577اري )ت الــــرحمن بــ هـــ

 م.2003 -هـ1424 1المكتبة العصرية، ط
ــد أوضــــم المســــالك إلــــى أل يــــة ابــــن مالــــك -5 ، المؤلــــف: عبــــد ه بــــن يوســــف بــــن أحمــــد بــــن عبــ

ــام )ت  ــدين، ابـــــن هشـــ ــال الـــ ــد، جمـــ ــيخ 761ه ابـــــن يوســـــف، أبـــــو محمـــ هــــــ(، المحقـــــق: يوســـــف الشـــ
 محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ــةال -6 ــم العربيـ ــي علـ ــديع فـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــن محمـ ــارك بـ ــعادات المبـ ــو السـ ــدين أبـ ــد الـ ــف: مجـ ، المؤلـ
ــن األثيــــر )ت  ــيباني الجــــزري ابــ ــن عبــــد الكــــريم الشــ ــن محمــــد ابــ ــق: فتحــــي أحمــــد  606بــ ــ(، تحقيــ هـــ

 هـ.1420- 1المملكة العربية السعودية، ط -علي الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
ــرح كتــــاب التســــهيلالتــــذييل  -7 ــان األندلســــي )ت والتكميــــل فــــي شــ هـــــ(، 745، المؤلــــف: أبــــو حيــ

ــق: د. حســــــن هنــــــداوي، دار القلــــــم  (، وبــــــاقي األجــــــزاء: دار كنــــــوز 5إلــــــى  1دمشــــــق )مــــــن  -المحقـــ
 .1إشبيليا، ط
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ــد -8 ــهيل الفوائــ ــى تســ ــد علــ ــق الفرائــ ــر تعليــ ــن عمــ ــر بــ ــي بكــ ــدين بــــن أبــ ــدر الــ ــد بــ ، المؤلــــف: محمــ
ــدماميني )ت  ــ (ــــ  827الــ ــالة هـــ ــدى، رســ ــد المفــ ــرحمن بــــن محمــ ــد الــ ــد بــــن عبــ ــدكتور محمــ ـ تحقيــــق: الــ
 م. 1983 -هـ  1403 -1دكتوراة، ط

ــيبويه -9 ــار الفارســــــيٍّ التعليقــــــة علــــــى كتــــــاب ســــ ــد الغفــــ ــد بــــــن عبــــ ، المؤلــــــف: الحســــــن بــــــن أحمــــ
ــــي )ت  ـــو علــــ ـــل، أبــــ ـــوزي، ط377األصــــ ــــد القــــ ـــن حمــــ ـــوض بــــ ــــق: عــــ ــ(، المحقــــ ــ ـــــ 1410 -1هــــ  -هــــ

 م.1990
، المؤلـــــف: محمـــــد بـــــن يوســـــف بـــــن أحمـــــد، محـــــب رح تســـــهيل الفوائـــــدتمهيـــــد القواعـــــد بشـــــ  -10

ــي  )ت  ــاظر الجــــ ــروف بنــــ ــري، المعــــ ــم المصــــ ــي ثــــ ــدين الحلبــــ ــد  778الــــ ــي محمــــ ــ(، تحقيــــــق: علــــ هـــــ
 هـ. 1428 -1فاخر وآخرون، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط

منصـــــــور )ت ، المؤلـــــــف: محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن األزهـــــــري الهـــــــروي، أبـــــــو تهــــــذيب الل ـــــــة -11
ــي 370 ـــ ـــــراث العربــــ ــاء التــــ ـــ ـــــب، دار إحيــــ ــوض مرعــــ ـــ ــد عــــ ـــ ــق: محمــــ ـــ ــــــ(، المحقــــ ــروت، ط –هــــ ـــ ، 1بيــــ
 م.2001
ــن مالــــك -12 ــة ابــ ــرح أل يــ ــالك بشــ ــد والمســ ــدين توضــــيم المقااــ ــدر الــ ــد بــ ــف : أبــــو محمــ ، المؤلــ

ــالكي )ت  ــري المــ ــرادي المصــ ــيٍّ المــ ــن علــ ــد ه بــ ــن عبــ ــم بــ ــن قاســ ــن بــ ــد 749حســ ــق : عبــ ــ(، تحقيــ هـــ
 م.2008 -هـ 1428 1،  دار الفكر العربي، طالرحمن علي سليمان 

القصيد  -13 وبيت  الفريد  )الدر  المستعصمي  أيدمر  بن  محمد  المؤلف:  هـ(    710  -هـ    639، 
بيروت   العلمية،  الكتب  دار  الجبوري،  سلمان  كامل  الدكتور  ط  -المحقق:    -هـ    1436  1لبنان، 

 م. 2015
ــوان ســــــقط الزنــــــد -14 عبـــــــده أبـــــــو العـــــــالء المعـــــــري ، دار صـــــــادر ، المؤلـــــــف: أحمـــــــد بـــــــن ديــــ

 م.1957 -ه1376بيروت، 
ــنتريني )ت الــــذخير  فــــي محاســــن أهــــل الجزيــــر  -15 ــام الشــ ــو الحســــن علــــي بــــن بســ ، المؤلــــف: أبــ
 م.1979، 1تونس، ط –هـ( المحقق: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا 542
ــرح مـــــــراح األرواح -16 ــي  ، رواح األرواح شـــــ ــ ــــن بخشــــ ــــك بــــ ــد الملــــ ــ ــــن عبــــ ــــف بــــ ــــف: يوســــ المؤلــــ

ــتير،  ــالة ماجســــ ــن الكبيســـــــي، رســــ ــد محيســــ ــر زاهــــ ــنان تحقيـــــــق: عمــــ ــره ســــ ــروف بقــــ ــــ1440المعــــ -هــــــ
 م.2018
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ــة -17 ــى الكا يــ ــي علــ ــرح الرضــ ــتراباذي ) ت شــ ــدين األســ ــي الــ ــأليف: رضــ ــحيح 686، تــ ــ(ح تصــ هــــ
 مح جامعة قاريونس. 1978 -ه  1398وتعليق: يوسف حسن عمرح 

ــر  -18 ــرح المــ ــديكنقوز أو دنقــــوز )ت احشــ ــد المعــــروف بــ ــمس الــــدين أحمــ ــ(، 855، المؤلــــف: شــ هـــ
 م. 1959 -هـ  1379 -3شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

ــرايا  شــــــرح المفصــــــل للزمخشــــــري  -19 ، المؤلــــــف: يعــــــي  بــــــن علــــــي بــــــن يعــــــي  ابــــــن أبــــــي الســــ
ــانع )ت  ــابن الصـــ ــابن يعــــــي  وبـــ ــروف بـــ ــلي، المعـــ ــد643الموصـــ ــ(، تحقيــــــق: الـــ ــل بــــــديع هــــ كتور إميـــ

 م. 2001 -هـ  1422، 1لبنان ط –يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 
ــاني، أبـــــو شـــــرح تســـــهيل الفوائـــــد -20 ــائي الجيـــ ، المؤلـــــف: محمـــــد بـــــن عبـــــد ه، ابـــــن مالـــــك الطـــ

ــدين )ت  ــ ــال الــــ ــ ــد ه، جمــــ ــ ــدوي 672عبــــ ــ ــد بــــ ــ ــيد، د. محمــــ ــ ــــرحمن الســــ ــد الــــ ــ ــق: د. عبــــ ــ ــ(، المحقــــ ـــ هــــ
 م(.1990 -هـ 1410) -1والتوزيع واإلعالن، ط المختون، هجر للطباعة والنشر

ــن الحاجـــــب -21 ــرح شـــــا ية ابـــ ، المؤلــــــف: محمــــــد بــــــن الحســــــن الرضــــــي اإلســــــتراباذي، نجــــــم شـــ
ــدين )ت  ــن 686الــ ــور الحســ ــد نــ ــق: محمــ ــ(، تحقيــ ــزاف  -هـــ ــد الزفــ ــد  -محمــ ــدين عبــ ــد محيــــى الــ محمــ
 م. 1975 -هـ  1395لبنان،  –دار الكتب العلمية بيروت   -الحميد 

ــان ح كتـــــاب ســـــيبويهشـــــر  -22 ــيرافي الحســـــن بـــــن عبـــــد ه بـــــن المرزبـــ ــعيد الســـ ، المؤلـــــف: أبـــــو ســـ
ــب العلميــــة، بيــــروت  368)ت  ــي ســــيد علــــي، دار الكتــ ــد حســــن مهــــدلي، علــ ــ(، المحقــــق: أحمــ  –هـــ

 م. 2008، 1لبنان ط
ــة -23 ــة واــــــحاح العربيــــ ــحاح تــــــاح الل ــــ ، المؤلـــــــف: أبـــــــو نصـــــــر إســـــــماعيل بـــــــن حمـــــــاد الصــــ

ــوهري الفـــــــارابي )ت  ــار، دار العلـــــــم للماليـــــــين 393الجــــ ــد الغفـــــــور عطــــ ــ(، تحقيـــــــق: أحمـــــــد عبــــ  –هـــــ
 م. 1987 - هـ 1407 4بيروت، ط

، المؤلــــــف: أبــــــو عبــــــد الــــــرحمن الخليــــــل بــــــن أحمــــــد بــــــن عمــــــرو بــــــن تمــــــيم الفراهيــــــدي العـــــين -24
ـــــري )ت  ــة 170البصــــ ـــ ــامرائي دار ومكتبــــ ـــ ــراهيم الســــ ـــ ــي، د إبــــ ـــ ــدي المخزومــــ ـــ ــق: د مهــــ ـــ ــ(، المحقــــ ــــ هــــ

 الهالل.
المؤلــــف:  فـــي الكشـــ  عـــن قنـــاع الريـــب )حاشـــية الطيبـــي علـــى الكشـــاف( فتـــوح ال يـــب  -25

ــين بـــــن عبـــــد ه الطيبـــــي )ت  ــدين الحســـ ــة للقـــــرآن  743شـــــرف الـــ ــائزة دبـــــي الدوليـــ هــــــ(، الناشـــــر: جـــ
 م. 2013 -هـ  1434 1الكريم، ط
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ــر بــــن الكا يــــة فــــي علــــم النحــــو -26 ــان بــــن عمــ ــال الــــدين بــــن عثمــ ، المؤلــــف: ابــــن الحاجــــب جمــ
ــيم  646ي اإلســــــنوي المــــــالكي )ت أبــــــي بكــــــر المصــــــر  هـــــــ(، المحقــــــق: الــــــدكتور صــــــالح عبــــــد العظــــ

 م. 2010  -1القاهرة، ط -الشاعر، مكتبة اآلداب 
ــاب -27 ــب الكتــــ ــر، الملقــــ ــو بشــــ ــالوالء، أبــــ ــارثي بــــ ــر الحــــ ــان بــــــن قنبــــ ــن عثمــــ ــرو بــــ ــف: عمــــ ، المؤلــــ

ـــ(، المحقــــــق: عبــــــد الســــــالم محمــــــد هــــــارون، مكتبــــــة الخــــــانجي، القــــــاهرة، 180ســــــيبويه، )ت  ، 3طهــــ
 م. 1988 -هـ  1408
، المؤلــــف: أبـــو الفــــداء عمــــاد الـــدين إســــماعيل بــــن علــــي الكنـــاي فــــي فنـــي النحــــو والصـــرف -28

ــاة )ت  ــد، صـــــاحب حمـــ ــاه بـــــن أيـــــوب، الملـــــك المؤيـــ ــر بـــــن شاهنشـــ ــد ابـــــن عمـــ ــود بـــــن محمـــ بـــــن محمـــ
ــة العصـــــــرية للطباعـــــــة  732 ــن حســـــــن الخـــــــوام، المكتبــــ ــق: الـــــــدكتور ريـــــــاض بــــ ــ(، دراســـــــة وتحقيــــ هـــــ

 م. 2000لبنان،  –والنشر، بيروت 
، المؤلــــف: أبـــو البقـــاء عبــــد ه بـــن الحســــين بـــن عبــــد ه اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء واإلعـــراب -29

 –هـــــــ(، المحقــــــق: د. عبــــــد اإللــــــه النبهــــــان، دار الفكــــــر 616العكبــــــري البغــــــدادي محــــــب الــــــدين )ت 
 م.1995هـ 1416، 1دمشق ط

بــــــن علــــــى، أبــــــو الفضــــــل، جمــــــال الــــــدين ابــــــن المؤلــــــف: محمــــــد بــــــن مكــــــرم  لســـــان العـــــرب  -30
ــاري الرويفعـــــــى اإلفريقـــــــى )ت  ــادر 711منظـــــــور األنصـــــ ــ(،  دار صـــــ ــ  1414 - 3بيـــــــروت، ط –هــــ

 هـ.
ــل(  -31 ــرح الجمـ ــي شـ ــل )فـ ــن أحمـــد  المرتجـ ــن أحمـــد بـ ــن أحمـــد بـ ــد عبـــد ه بـ ــف: أبـــو محمـ المؤلـ

 م. 1972 -هـ  1392هـ(، تحقيق ودراسة: علي حيدر، دمشق،  567ابن الخشاب )ت 
، المؤلــــــف: اإلمــــــام الجليــــــل بهــــــاء الــــــدين بــــــن عقيــــــل )ت المســـــاعد علــــــى تســــــهيل الفوائــــــد -32
ــ(، تحقيـــــق: محمـــــد كامـــــل بركـــــات، جامعـــــة أم القـــــرى 769 دار البحـــــث العلمـــــي وإحيـــــاء التـــــراث  -هــــ

 م.1982-ه1402 -1اإلسالمي، ط
لقرشــــي المؤلــــف: أحمــــد بــــن يحيــــى بــــن فضــــل ه امســــالك األبصــــار فــــي ممالــــك األمصــــار   -33

ــــدين )ت  ــهاب الــــ ــ ــــري، شــــ ــــدوي العمــــ ــــي، ط749العــــ ــــو ظبــــ ــافي، أبــــ ــ ــــع الثقــــ ــــر: المجمــــ ـــــ(، الناشــــ  1هــــ
 هـ. 1423
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ــيٍّ )ت المســــــــائل الحلبيــــــــات -34 ــ ــي الفارســــ ــ ــو علــــ ــ ــف: أبــــ ــ ــن  377، المؤلــــ ــ ــق: حســــ ــ ـــــ(، المحقــــ هــــ
ــم للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، دمشـــــق  ــة والنشـــــر والتوزيـــــع،  -هنـــــداوي، دار القلـــ دار المنـــــارة للطباعـــ

 م. 1987 -هـ  1407 -1بيروت، ط
 معجــــم التـــــاري  إلالتـــــراث اإلســــالمي فـــــي مكتبـــــات العــــالم )المخطو ـــــات والمطبوعـــــات( : -35

ــوط  ــداد: علــــي الرضــــا قــــره بلــ ــوط، دار العقبــــة، قيصــــري  -إعــ ، 1تركيــــا، ط -أحمــــد طــــوران قــــره بلــ
 م. 2001 -هـ  1422
ــوم -36 ــاح العلــ ــي مفتــ ــد بــــن علــ ــن محمــ ــر بــ ــن أبــــي بكــ ــوارزمي ، المؤلــــف: يوســــف بــ ــكاكي الخــ الســ

ــوب )ت  ــو يعقــــ ــروت 626الحنفــــــي أبــــ ــة، بيــــ ــب العلميــــ ــيم زرزور، الكتــــ ــق: نعــــ ــ(، تحقيــــ ــان،  –هـــــ لبنــــ
 م. 1987 -هـ  1407، 2ط

ــراح األرواح -37 ــرح مـــ ــي شـــ ــراح فـــ ــود )ت المفـــ ــدين األســـ ــالء الـــ ــن عـــ ــا بـــ ــن باشـــ ، المؤلـــــف: حســـ
 م.2005-ه1426، حسين عبد إسماعيل، اطروحة دكتوراه ه(، المحقق: 827
، المؤلــــــف: أبــــــو القاســــــم محمــــــود بــــــن عمــــــرو ابــــــن أحمــــــد، المفصـــــل فـــــي اـــــنعة اإلعـــــراب -38

ــــ(، المحقـــــــق: د. علـــــــي بـــــــو ملحـــــــم، مكتبـــــــة الهـــــــالل 538الزمخشـــــــري جـــــــار ه )ت  بيـــــــروت،  -هــــ
 .1993 -1ط

ــو العبــــــاس، المقتضــــــب -39 ــد األكبــــــر الثمــــــالى األزدي، أبــــ ــد بــــــن عبــــ ــد بــــــن يزيــــ ، المؤلــــــف: محمــــ
ــالمبرد )ت  ــ ــــروف بــــ ــــب. 285المعــــ ــــالم الكتــــ ــة، عــــ ــ ــــالق عظيمــــ ــد الخــــ ــ ــــد عبــــ ــــق: محمــــ ـــــ(، المحقــــ  –هــــ

 بيروت.
ــتح المنصــــ  البــــن جنــــي -40 ــو الفــ ــازني، المؤلــــف: أبــ ، شــــرح كتــــاب التصــــريف ألبــــي عثمــــان المــ

 م.1954-هـ 1،1373هـ(، دار إحياء التراث القديم، ط392عثمان بن جني الموصلي )ت 
 المجالت

ــة: شـــرف  -1 ــن الجاللـ ــير لفـ ــي تفسـ ــدي )ت: العجالـــة فـ ــر الجنـ ــن عمـ ــود بـ ــن محمـ ــد بـ الـــدين أحمـ
ــق700 ـــ(  تحقيـــ ــق،  هــــ ــة بدمشـــ ــة العربيـــ ــة اللغـــ ــور فـــــي مجلـــ ــث منشـــ ــدالي،  بحـــ ــد الـــ ــدكتور محمـــ الـــ

 .266-237م. ص: 1998-هــ1418المجلد الثاني والسبعون، الجزء الثاني، ذو القعدة: 
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ــ(، 700: شــرف الــدين أحمــد بــن محمــود بــن عمــر الجنــدي )ت:عقــود الجــواهر فــي التصــريف -2 هــ
تحقيق: أ.م.د. زكريا، بن ســليمان الخليفــة، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم العربيــة واإلنســانية، جامعــة 

 م. 2015، يناير، 2، العدد8القصيم، المجلد
 المخطو ات 

ــرائن -1 ــن الفـ ــي فـ ــرائن فـ ــل القـ ــار حـ ــر البخـ ــن أبـــي بكـ ــود بـ ــو العـــالء محمـ ــ(، 700ي )ت: : أبـ هـــ
 (.1318مخطوط تحتفظ به مكتبة ال له لي التركية تحت رقم: )

 




