


 ةزغةةةةةة –هةةةةةة  زامعةةةةةة   أج

 ت  لعليةةةةةةاسةةةةةةار ة  لدمةةةةةةا ع

 سنشةاسني  م  إل لعلة  وب   كلي   آل

  يةةةةةةةب ع ل  لغةةةةةةةل  قشةةةةةةة 

 

 

 

 

 

 

 

استدراكات بدر الدين بن مجاعة يف شرحه على ابن 

 "حتليليةدراسة " احلاجب يف كافيته

Precognitions of Badredeen Ben Jamaa in his 
Interpretation of Al-Kafya of Ben Hajeb 

Analyctical study 

 

الباحثةإعداد

 إيناس حممد عطا البيطار

 

 

 رافـــإش

 فضل حممد النمس :الدكتور

املساعد يف جامعة األزهر النحو العربيأستاذ 

 اللغت العزبيت في لمتطلباث الحصىل على درجت الماجستيز قدمج هذه الزسالت استكمااًل

       غشة –جامعت األسهز  اآلداب والعلىم اإلنسانيتكليت  منها ابآدو

م0202 -هـ 1441

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





راطيبلا اطع دمحم سانيإ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  چ 

 چ  جثمت  ىت    يت
 
 صدق اهلل العظيم 

[(11) يةاآل المجادلة:سورة ]  
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  أمي الغاليةإلى 
حكميت وعلمي، إىل أديب وحلمي، إىل طريقي املستقيم إىل طريق اهلداية، إىل ينبوع الصرب 

 والتفاؤل.
 ل من يف الوجود بعد اهلل ورسولو إىل ك

 
 إىل من أمحل امسو بكل فخر
 إىل من يرتعش قليب لذكره

 -اهلل  هرحم –أبي   إىل من ودَّعين هلل 
 

 رعاىم اهلل. –إىل من مشلوين بالعطف، وأمدوين بالعون للتقدم، أخويت، أخوايت 
 إىل من علمين حرفاً وأخذ بيدي يف سبيل حتصيل العلم واملعرفة ..

 
 إليهم مجيعاً أىدي مثرَة جهدي، ونتاَج حبثي املتواضع.
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 ا شكر كا تق  ر
 البحث إلى النكر. ني في خركج ىذاأتقدَّـ بالشكر الجزيؿ لكؿٍّ مف ساعد

لىا  كتكر/ فضؿ محم  ا  مسمشرفي المفضاؿ: جزيؿ الشكر كأكفر امتناف إلىبقدـ تأ كما  ، كا 
، فمقد كجدت فييما تكاضع العمماء، كلمست فييما الخمؽ الرفيع  أ تاذم ا  كتكر/ أ.  . ر اح ا  م ي مفتاح

اءىما النافعة، كيحرصاف دكمنا عمى البحث الجاد تكجيياتيما السديدة كآر  فكالحكمة المنشكدة، كما فتئا يقدما
كالدراسة المؤصمة كالفكر النير الجديد، فميما جزيؿ الشكر عمى كؿ ذلؾ؛ كلما كجدتو فييما مف رحابة صدر 

جعؿ ألسئمتي التي ال تنتيي، كمكالماتي التي ال تتقيد بكقت. فجزاىما اهلل خير ما يجزم بو العمماء األبرار ك 
 ميزاف حسناتيما. ىذا العمؿ في

لما لمستي فيو مف عمـ نافع  صا ؽ أ ك    ماف /أ تاذم ا  كتكركال أنسى في ىذا المقاـ أف أشكر 
ؿ فينا المبادئ اإلنسانية الرفيعة.   كخمؽ رفيع كأصَّ

ني عمى يقيف يف الفاضمى كما أشكر المناقشى  يف حيث تفضبل بالمكافقة عمى قبكؿ مناقشة ىذا البحث، كا 
 قشتيما كصكالن بالبحث إلى درجة مف درجات الرضا التي أبحث عنيا. أف في منا

 كأشكر قسـ المغة العربية في جامعة األزىر كؿ باسمو كلقبو. 
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 ا م خص
 الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيرنا.. 

 أما بعد: 
الديف بف  رجستير في النحك كالصرؼ، كعنكانو: "استدراكات بدفيذا بحث مقدَّـ لنيؿ درجة الما

جماعة في شرحو عمى ابف الحاجب في كافيتو"، كقد حاكلتي فيو أف أسمط الضكء عمى استدراكات بدر الديف 
مييد، دراستيا، كمناقشتيا، لمعرفة صحتيا مف عدميا، كاشتمؿ البحث عمى مقدمة، كت تحميميا مف خبلؿ

ثـ  مكضكع البحث كخطتو كمنيجو كالدراسات السابقة،في المقدمة عف  اتمة كتحدثتفصكؿ، كخ كثبلثة
 مى: أتبعت المقدمة بتمييد يحتكم ع

 ترجمة مكجزة عف ابف الحاجب.  -1
 كتاب الكافية. تعريؼ عف  -2
 ترجمة مكجزة عف بدر الديف بف جماعة ككتابو شرح كافية ابف الحاجب.  -3
 كر في فمكو.مفيـك االستدراؾ كالمصطمحات التي تد -4

 فصكؿ كىي كاآلتي: بثبلثةكأتبعت التمييد 
في تقسيـ الكممة  عمى كافية ابف الحاجب يتعمؽ باستدراكات بدر الديف بف جماعة: الفصؿ األكؿ

عرابيا كبنائيا.   كا 
 دخؿ عمييا مف نكاسخ. الجممة االسمية كما  االستدراكات عمى يذكر :الفصؿ الثاني
 الجممة الفعمية كمكمبلت الجممة الفعمية "المنصكبات". دراكات عمى تناكؿ االست :الفصؿ الثالث

كالمراجع ثـ فيرست  قائمة بالمصادر تتبعياذكرتيا في الخاتمة كقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج 
 . فيرست لؤلشعارحاديث النبكية الشريفة ك ة كفيرست لؤللآليات القرآنية الكريم

ا لكجيو الكريـ كأسأؿ اهلل بمنٍّو كفضمو أف يجعؿ  عممي كعممي خالصن
 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا.
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yrmmmuS 
Praise be to Allah and peace and blessings be upon our prophet Muhammed, his 

family and companions.  

This research is presented for the purpose of seeking a master's  degree in Arabic 

grammar and syntax, entitled: "Rectifcations of Bader Al-Din Ibn jama'ah in explaining 

to kafiy a Book of Ibn Al-Majeb".  

In this study, I highlight the rectifications of Badr al-Din Through studying and 

discussing his work, so as to examine it's accuracy and or its inaccuracy.  

This study includes an introduction, aprelude, and Three chapters followed by a 

conclusion.  

In the in troduction, I spoke about the subject of the research, plan, methodology, 

and The previous studies and the introduction was followed by a preface wich contaning:  

1- Brief Biography of Ibn Al-hajib.  

2- Al Kafiy' Book in sun tax.  

3- Brief Biography of Badr Al-Din Bin Jama'ah.  

4- Concept of rectification and terms that revolve in its orbit.  

The preface was followed by the thesis chapters wich are as follows: 

The first chapter relates to "the rectifications of Badr Al-Din Ibn jama'ah in the 

conjunction, expression, structure word' in Arabic.  

The second chapter reviews the rectifications of Badr Al-Din Ali Ibn Al-Hajib on 

nominal sentences and it's subsequent annulars in complete and Appropinquatioin Verbs" 

or particles which resemble a verb.  

The third chapter illustrates "the rectifcations of Badr al-Din Ali Ibn Al-Hajib on 

the Verbal sentences and some of it's compliments.  

The study ends with several results proposed in the conclusion – followed by an 

index for Quran verses, Hadith, poetry, and alist of sources and references.  

My deepest gratitude goes to Allah the almighty, for He is Who granted me the 

determination, strength and confidence to start and finish this work.  
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 ا مق مة: 
 ف، كبعد: الحمد هلل الذم أنزؿ الكتاب بمسافو عربيٍّ مبيف، عمى أفصح العرب كخير الخمؽ أجمعي

فإنو مف المعمكـ أفَّ أم عمـ مف العمكـ، يبدأ عمى شكؿ فكرة صغيرة، ثـ ما تمبث الفكرةي أف تتبمكرى 
شيئان فشيئان مع تقدـ األياـ إلى أف تصبح ًعممنا لو ضكابطيو كقكاعديه كأصكليو؛ لما تتعرض لو مف تطكير 

األفكار الثاقبة، فكؿ كاحدو منيـ يدلي بدلكه فييا ما كتنقيح عمى أيدم كبار العمماء مف ذكم العقكؿ النيٍّرة، ك 
حو كمخطٍّئ، حتى تيجمع فَّ ظاىرة االعتراضات  اآلراء عمى إقرار الصحيح، كتخطئة بيف مصحٍّ الخاطئ، كا 

ا في عمكـ المغة العربية ك  االستدراكات تبدك كاضحة كجميَّو في كتب التراث عامةن، كقد تبدك أكثر كضكحن
ة بػ )استدراكات بدر الديف بف جماعة في شرحو عمى ابف الحاجب في منا ىذه المكسك خاصة، كما دراست
ت، كىي أف بدر الديف بف جماعة مف ىذه الدراسات التي تقصَّت ظاىرة االستدراكا كافيتو( إال كاحدةه 

غفؿ عنو  ىػػ(، كيضيؼ عمى ما 646ف الحاجب )ت ىػ(، كاف يستدرؾ في بعض المسائؿ عمى اب737)ت
أف أفرد كتابنا مستقبلن في الردٍّ عمى ابف  البصرييف، بؿ بمغ فيو األمري  منيجى  الحاجب، ككاف كثيرنا يتبعي  ابفي 

االستدراكات بأف تككف في الحد كالتعريؼ  الحاجب كىك كتاب )شرح كافية ابف الحاجب( كاقتضتٍ 
 كاستدراكات في الشكاىد كالقيكد كاستدراكات باألدلة كالتمثيؿ.

الكافية في عمـ اإلعراب، كشرح كافية ابف  البحث التي اعتمدتيا الباحثة: فشرح المقدمةً أما مصادر 
فيما األساس كالمنطمؽ في جميع االستدراكات كدراستيا كتحميميا، ثـ شرح  بف جماعة الحاجب لبدر الديف

 الرضي عمى الكافية، كشرح التسييؿ البف مالؾ كغيرىا مف المصادر. 
 د عدت إليو في كؿ مسألة تحتمؿ ذلؾ. أما كتاب سيبكيو فق

 

 أ  اا اخت ار ا مكضكع:
 كما دفعني إلى اختيار ىذا المكضكع إخضاعو لمدراسة التحميمية أمكر عدة منيا: 

المكانة النحكية التي تحتميا كافية ابف الحاجب، كال أدؿَّ عمى ذلؾ مف كثرة الشركح التي قامت  -1
 عمييا. 

تردد في الكقكؼ عمى كثير مف االستدراكات كتحقيقيا، كالتأكد مف صحة النسبة إلى العمماء التي ت -2
 الكتب النحكية. 

دراستي لكتاب شرح كافية ابف الحاجب لبدر الديف، مما زادني إعجابنا بيذا الشرح العميؽ، كما  -3
 تعتمد عمى الثقافة المغكية العميقة لبدر الديف. يحتكيو مف تحميبلت قكية، كآراء ناضجة، 

 

 أه اؼ ا  را ة:
ؿَّ شارة إلى أىـ المسائؿ التي أكالىا ابف الحاجب اإل -1  اىتمامو.  جي
 مف شكاىد ابف الحاجب النحكية كالشعرية.  –في شرح الكافية  -مكقؼ بدر الديف  -2
 مكضكعينا.  ان تصنيؼ استدراكات بدر الديف تصنيف -3
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 أهم ة ا  را ة:
 اسة تكمف في: لذا فإف أىمية الدر 

العمؿ عمى جمع "استدراكات بدر الديف بف جماعة عمى ابف الحاجب في شرحو لكافية ابف الحاجب، 
إضافة إلى مناقشة آراء العمماء النحاة حكؿ االستدراؾ، كذلؾ عف طريؽ استقراء كتتبع ىذه المسألة في 

ثباتو بالدلي  ؿ. مختمؼ كتب النحك كالصرؼ، كالكقكؼ عمى الراجح منيا كا 
 

 م هج ا  را ة:
، فدرست استدراكات بدر الديف بف جماعة دراسة مقارنة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي

كتاب ابف الحاجب، كقارنتيا بنص كافية ابف  و عمىءت في شرح كتاب ابف جماعة في شرحككصفتيا كما جا
ت إلى عديد مف تقؼ عند ذلؾ بؿ لجأ الكافية، كلـ الحاجب المختصرة، كنص شرح ابف الحاجب عمى

 مصادر النحك التراثية تستميـ القكاعد كشرحيا لمسائؿ الخبلؼ منيا. 
أما عف المنيج الفني لمعالجة مكضكع الدراسة فقد تمثؿ بأف قامت الباحثة بعدة إجراءات بحثية 

 جاءت عمى النحك اآلتي: 
كرد في شرح بدر الديف  التزمت الباحثة في االستدراكات عناكيف المسائؿ النحكية ما أمكف كفؽ مما -1

 بف جماعة عمى الكافية. 
صنفت الباحثة االستدراكات النحكية كمسائميا حسب ترتيب خاص يحاكؿ جمع ىذه االستدراكات  -2

 كالمسائؿ في فصكؿ تنظـ الدراسة. 
 نص ابف الحاجب المستدرؾ عميو كامبلن في صدر المسألة. أكردت  -3
 باستدراؾ بدر الديف عمى النص.  عقبت -4
كقارنتو بمعالجة النحاة بيذه المسألة النحكية في أىـ الكتب النحكية التراثية كػ:  االستدراؾ تناقش -5

 الكتاب لسيبكيو، شرح التسييؿ البف مالؾ، كشرح التصريح بمضمكف التكضيح لؤلزىرم. 
 كثقت اآليات القرآنية كخرجت األحاديث النبكية مف كتب السنة المطيرة.  -6
رجاعيا إلى أىـ مصادرىا كفي األشعار إلى دققت نسبة  -7 قائمييا، مع ضبطيا بالشكؿ الصحيح، كا 

 مقدمتيا الدكاكيف ثـ كتب النحك. 
 المصادر كالمراجع ترتيبنا أبتثينا.  رتبت -8
 فيرست لممكضكعات.  تكضع -9

 . ية كاألبيات الشعرية فيرست لآليات القرآنية كاألحاديث النبك  تكضع -10
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 ا  را ا  ا  ا قة:
اعتراضات أبي حياف النحكية مف متقدمي النحاة حتى أكائؿ القرف الرابع اليجرم مف خبلؿ تفسيره  -1

البحر المحيط: جمعا كدراسة: كىي رسالة عممية مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه، لمباحث: عمي بف محمد 
 ـ. 2000 -ىػ 1421ي، مف كمية المغة العربية بجامعة أـ القرل، بف سعيد الزىران

اعتراضات أبي حياف لمنحكييف في كتاب التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ: جمعا كدراسة،  -2
كىي رسالة دكتكراه، لمباحث: منصكر أحمد عريؼ الرحمف، مف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 ـ. 2003 -ىػ 1424اإلسبلمية، الرياض، 
حقيقة االستدراؾ عمى سيبكيو عند أبي بكر الزبيدم، أ. د. مجيد خير اهلل الزاممي، كمية التربية، دار  -3

 ـ. 2012الكتب العممية، بيركت، 
االستدراؾ النحكم عند المتأخريف كالمحدثيف، الباحث: نزار بنياف شمكمي، دراسة تحميمية، رسالة  -4

 ـ. 2017دكتكراه، دار الكتب العممية، بيركت، 
 

 خطة ا  را ة:
فصكؿ كقفكتيا بخاتمة  ثبلثةك سيران عمى خطى المنيج البحث العممي بدأت الدراسة بمقدمة كتمييد 

 عمى النحك اآلتي: 
 ا تمه  :
أكردت فيو ترجمة البف الحاجب مف حيث مكلده، كجكانب الحياة المختمفة في زمانو، كمشايخو  الذيف  -1

 كتابو )الكافية في النحك(.  اشتير بيا، ككتبو، كتاريخ كفاتو، كعفأخذ عنيـ، كتبلمذتو، كالعمـك التي 
 تعريؼ بكتاب الكافية. -2
 عف العالـ بدر الديف بف جماعة كعف كتابة )شرح كافية ابف الحاجب(.  ترجمةأكردت  -3
ا.  ؾمفيـك االستدرا -4  كالمصطمحات التي تدكر في فمكو لغة كاصطبلحن

عرا ها ك  ائها. كتضمف عشر ف جمااا فصؿ األكؿ: ا ت راكا    عة ع ى ا ف ا حاجا في تق  ـ ا ك مة كا 
 : م ائؿ ق ِّم  ع ى ا م احث اإلت ة

  ."المبحث األكؿ: الكممة، الكمـ، الكبلـ كما يتألؼ منو "استدراكات في الضكابط كالمصطمحات 
  :المعرب كالمبني مف الكبلـ.المبحث الثاني 
 لثالث: التعريؼ كالتنكير.المبحث ا 
 المبحث الرابع: التذكير كالتأنيث . 
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ع ى ا ف ا حاجا حكؿ ا جم ة اال م ة كف ه    كثالثكف م أ ة  ا ف جماعةا فصؿ ا ثا ي: ا ت راكا  
 : إلت ةاة ع ى ا م احث ممق 

  .المبحث األكؿ: المبتدأ كالخبر كأحكاليما كفيو اثنتا عشرة مسألة 
 عمى الجممة االسمية كفيو ثبلث عشرة مسألة.  ا"بحث الثاني: دخكؿ النكاسخ "إف كأخكاتيالم 
 عمى الجممة االسمية كفيو ست مسائؿ.  بحث الثالث: دخكؿ النكاسخ "كاف كأخكاتيا"الم 
  .المبحث الرابع: دخكؿ ال النافية لمجنس عمى الجممة االسمية كفيو خمس مسائؿ 
 "السمية." المشبيتيف ب)ليس( عمى الجممة االالمبحث الخامس: دخكؿ "ما" ك 

 

كتتضمف ثمافو  ع ى ا ف ا حاجا ع ى ما ذكر ع ى ا جم ة ا فع  ة  ف جماعةاا فصؿ ا ثا ث: ا ت راكا  
 : ف م أ ة ق م  ع ى ا م احث اإلت ةك ت 
  :الفعؿ كأحكالو كفيو ثبلث كعشركف مسألة. االستدراؾ عمى المبحث األكؿ 
  :مسائؿ.  تضمف أربعالفاعؿ كنائب الفاعؿ ك االستدراؾ عمى المبحث الثاني 
  :التنازع كفيو مسألتاف. االستدراؾ عمى المبحث الثالث 
  :كفيو تسع عشرة مسألة.  االستدراؾ عمى المفاعيؿالمبحث الرابع 
  .المبحث الخامس: النداء كتكابعو 
 .المبحث السادس: االشتغاؿ 
  كفيرست اآليات ثـ الخاتمة كتضمنت أىـ النتائج كالتكصيات ، ثـ فيرست المصادر كالمراجع

 كأخيرا فيرست األشعار. ،كفيرست األحاديث النبكية ،القرآنية
 

 كاهلل أ أؿ أف  كفق ي إ ى أف  خرج هذا ا  حث ع ى ا  حك ا مخطط  ه، حتى تكتمؿ م ه ا فائ ة. 
   

 
 

 ا  احثة 
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 ا تمه  

 

 ا م احث: 
  :مكجزة عف ا ف ا حاجا.  ترجمةا م حث األكؿ 
 كتاا ا كاف ة ال ف ا حاجا. تعر ؼ  : ا م حث ا ثا ي 
  ف جماعة ككتا ه شرح ا كاف ة.ا م حث ا ثا ث: ترجمة مكجزة عف   ر ا   ف  
  مفهـك اال ت راؾ كا مصط حا  ا تي ت كر في ف كه.ا را عا م حث : 
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 ا م حث األكؿ
 ترجمة مكجزة عف ا ف ا حاجا

 .(1)ا ف ا حاجا
    ه: 

عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس أبك مرك ابف الحاجب الكردم الديكيني ىك الشيخ اإلماـ 
ىػػ(، في إسنا في 571أك  570األصؿ اإلسنائي المكلد، كلد سنة سبعيف أك إحدل كسبعيف كخمسمائة )

 صعيد مصر، ككاف أبكه جندينا كردينا، حاجبنا لؤلمير عز الديف مكسؾ الصبلحي. 
 صفاته: 

ضبلن مفتينا مناظرنا مبرزنا في عدة عمـك ميتبحرنا فييا مع ثقة كديف ككرع كتكاضع كاف الشيخ فقيينا فا
كاحتماؿ دكف تكمؼ، ككاف مف أذكياء العالـ، ضرب بو المثؿ في حدة الذىف، كحسف التصكر، ككاف رأسان في 

 عمـك كثيرة منيا: األصكؿ كالفركع كالعربية كالتصريؼ كالعركض كالتفسير.
عبلمة زمانو كرئيس أقرانو استخرج ما كمف مف درر الفيـ، كمزج نحك األلفاظ ككاف ابف الحاجب 

 بنحك المعاني، كأسس قكاعد تمؾ المباني، كتفقو حتى ساد أىؿ عصره ككاف مف أنجـ اليداية. 
رحؿ إلى الشاـ كدرس بجامعيا في الزاكية النككية المالكية، ثـ رجع إلى مصر مع العز بف عبد 

ىػ، كذلؾ بعد أف أخرجيما إلى دمشؽ إلنكارىما عميو أمكران قاـ بيا، كتصدر 638سنة  السبلـ فاستكطنيا
بالمدرسة الفاضمية بالمكضع الذم كاف يدرس فيو الشاطبي، كقصده الطمبة ثـ تكجو إلى اإلسكندرية ليقيـ بيا 

كفي منصب  فمـ تطؿ مدتو ىناؾ، كقد نيؿ الفضبلء مف عممو الزاخر، كىك في كؿ ذلؾ عمى حاؿ عدالة،
لزامات مفحمة  جبللة، كصنؼ التصانيؼ المفيدة، كخالؼ النحاة في مسائؿ دقيقة، كأكرد عمييـ إشكاليات كا 

 تعز اإلجابة عنيا. 

                                                           
ـ 1977، تحقيؽ: سعد محمد حسف، الدار المصرية لمتأليؼ 357-352جمة الطالع السعيد البلدفكم، صمصادر التر  (1)

، مطبعة السعادة مصر، الديباج المذىب في معرفة عمماء 13/176البداية كالنياية في التاريخ، ألبي الفداء إسماعيؿ بف كثير: 
النكر، دار التراث القاىرة، غاية النياية في طبقات القراء البف  ، تحقيؽ: األحمدم أبك89-2/86المذىب البف فرحكف المالكي: 

ـ، بغية الكعاة في طبقات المغكييف 1932ىػ 1351، عنى بنشره: ج براجستراس، مكتبة الخانجي 509، 1/508الجزرم: 
مبي مصر ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الح135-2/134كالنحاة، جبلؿ الديف السيكطي: 

، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ 1/456ـ، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة لجبلؿ الديف السيكطي: 1964ىػ 1384
ـ، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي: 1967ىػ 1387إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه 

ـ، 1974، دار الجيؿ بيركت 182ضتيف البف أبي شامة المقدسي، صىػ، ذيؿ الرك 1351، مكتبة القدسي، القاىرة 5/234
، تحقيؽ: د. احساف عباس، دار الثقافة بيركت، سير أعبلـ النببلء لمذىبي: 250-3/248كفيات األعياف البف خمكاف: 

: محمد سيد ، تحقيؽ2/516، تحقيقؾ صبلح الديف المنجد، دار المعارؼ بمصر، معرفة القراء الكبار لمذىبي: 5/189-190
، تحقيؽ: كامؿ 140-1/138ـ، مفتاح السعادة كمصباح السياد، لطاش كبرل زاده: 1969جاد، مطبعة دار التأليؼ مصر 

 بكرم كعبد الكىاب أبك النكر دار الكتب الحديثة القاىرة. 
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ككاف الشيخ ذا قدرة عجيبة عمى االختصار حتى إنو كاف يضف بالفاء أك الكاك إذا كانت زائدة يتـ 
يكتفي بالبسممة كيشرع في ذكر ذلؾ العمـ كؿ التصنيؼ بؿ المعنى بدكنيا، كقد يختصر الخطبة التي تككف أ

الذم قصده، كلو القدرة عمى إدراج المسائؿ الكثيرة في األلفاظ القميمة، كمصنفاتو فييا حسف صناعة، كجكدة 
 تصنيؼ تدؿ عمى تمكنو كحذقو كذكائو، كقد رزقت القبكؿ كطارت في اآلفاؽ كسارت بيا الركباف. 

 : (1)ش كخه
ىػ(، تأدب عميو، 590-538اإلماـ الشاطبي: أبك محمد قاسـ بف فيريه بف أبي القاسـ خمؼ الرعيني ) -

 .(3)، كسمع منو التيسير كالشاطبية(2)كقرأ عميو القرآف ببعض الركايات
ىػ( سمع منو الحديث 598-506م: أبك القاسـ ىبة اهلل بف عمي بف مسعكد البكصيرم البكصير  -

 .(4)كأخذه عنو
 .(5)ىػ(، قرأ عميو جميع القراءات599-522أبك الفضؿ الغزنكم: محمد بف يكسؼ بف عمي الحنفي ) -
-527القاسـ بف عساكر: القاسـ بف الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف بف عساكر الدمشقي ) -

 .(6)ىػ(، سمع منو الحديث بدمشؽ600
ىػ( سمع منو الحديث، كىك آخر مف حدث 601أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف حامد األرتاحي )ت:  -

 .(7)بالشاـ
 .(8)ىػ( قرأ عميو بالسبع605-518أبك الجكد: غياث بف فارس بف مكي بف عبد اهلل المخمي ) -
ىػ( 618-557عمي الصنياجي األبيارم ) أبك منصكر شمس الديف أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف -

 .(9)كقد تفقو عميو
 ىػػ(. 637-583أحمد بف الخميؿ بف سعادة بف جعفر بف عيسى البرمكي ) -
ىػ( إماـ الطريقة الشاذلية، قرأ عميو كتاب الشفا لمقاضي 656-571اإلماـ أبك الحسف الشاذلي ) -

 عياض. 
                                                           

 البداية ،357-352ص السعيد الطالع ،250-3/248: األعياف كفيات ،182ص الركضتيف، ذؿ: ترجمتو مصادر ينظر (1)
: النببلء أعبلـ سير ،5/234: الذىب شذرات ،1/456: المحاضرة حسف ،135-2/134: الكعاة بغية ،13/176: كالنياية

/ لمنشر الكفاء دار مكتبة اهلل، عبد نجـ طارؽ. د: 17-14ص الحاجب، البف النحك في الكافية تحقيؽ مقدمة ،5/189-190
 .ـ1986 ىػ1407

 .353الطالع السعيد:  (2)
 . 1/139، مفتاح السعادة: 1/508غاية النياية:  (3)
 . 1/508، غاية النياية: 353الطالع السعيد:  (4)
 .1/508غاية النياية:  (5)
 .509-1/508غاية النياية:  (6)
 المصدر السابؽ.  (7)
 . 1/498، حسف المحاضرة: 1/508غاية النياية:  (8)
 .353الطالع السعيد:  (9)
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 ىػ(. 680صابكني )ت: أبك حامد محمد بف عمي بف محمكد كماؿ الديف بف ال -
 .(1)إسماعيؿ بف ياسيف، سمع منو الحديث -
 .(2)أحمد بف الحسف أبك غالب المعركؼ بابف البناء، كقد تأدب عميو -
 أبك الحسف بف جبير، أخذ عنو الفقو كاألصكؿ. -

 : (3)تالم ذه
 تتممذ عميو عدد مف عمماء عصره، منيـ: 

ىػ(، كقد ركل عنو 637-608اني الشافعي )اإلماـ الحافظ منصكر بف سميـ بف منصكر اإلسكندر  -
 الحديث. 

ىػ( أخذ عنو 651كماؿ الديف عبد الرحمف بف عبد الكريـ بف خمؼ األنصارم الزممكاني )تكفي  -
 .(4)النحك

الحافظ زكي الديف أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل بف سبلمة بف سعد المنذرم  -
 .(5)ىػ( كقد ركل عنو الحديث656)تكفي 

الممؾ الناصر داكد بف عيسى بف العادؿ أبي بكر بف أيكب، ككاف سمطاف دمشؽ بعد أبيو نحكنا مف  -
 .(6)ىػ(، كقرأ عميو النحك656سنة )تكفي 

العبلمة زيف الديف عبد السبلـ بف عمي بف عمر بف سيد الناس قاضي قضاة المالكية بدمشؽ )تكفي  -
 ىػ(. 681

ىػ( تفقو بو كأجازه 683بف منصكر المعركؼ بابف المنير )تكفي  اإلماـ ناصر الديف أحمد بف محمد -
 باإلفتاء، ككاف ابف الحاجب معجبنا بو أشد األعجاب لفرط ذكائو ككثرة بحثو. 

اإلماـ المحقؽ أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف بف عبد اهلل القرافي، صاحب التأليؼ البديعة )ت:  -
 ىػ(. 684

 
 
 

                                                           
  .353عيد، صالطالع الس (1)
 .2/134بغية الكعاة:  (2)
، البداية 357-352، الطالع السعيد، ص250-3/248، كفيات األعياف: 182ينظر مصادر ترجمتو: ذيؿ الركضتيف ص (3)

، مقدمة تحقيؽ 135-2/134، بغية الكعاة: 509، 1/508، غاية النياية: 89-2/86، الديباج المذىب: 13/176كالنياية: 
 .18-17حك البف الحاجب، صالكافية في الن

 .13/325البداية كالنياية:  (4)
 .2/135، بغية الكعاة: 353الطالع السعيد:  (5)
 . 13/198البداية كالنياية:  (6)
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ف سالـ، اإلماـ العبلمة رضي الديف القسنطيني الشافعي النحكم الشيخ أبك بكر بف مر بف عمي ب -
 .(2)، أخذ عنو العربية كشرح الكافية التي لشيخو(1)ىػ(607-695)

اإلماـ المحدث زيف الديف عمي بف محمد بف المنير قاضي القضاة شارح صحيح البخارم )تكفي  -
 ىػػ(. 695

ىػ(، أخذ عنو 695اهلل األنصارم )تكفي  النصيبي: محمد بف عمي بف المبارؾ المكفؽ أبك عبد -
 .(3)القراءات

-613اإلماـ الحافظ شرؼ الديف عبد المؤمف بف خمؼ بف أبي الحسيف بف شرؼ الدمياطي ) -
 .(4)ىػ( ركل عنو الحديث705

 ىػػ(. 731-631اإلماـ ناصر الديف أبك عمي منصكر بف أحمد بف عبد الحؽ الزاكم ) -
 عنو الحديث. أبك عمي الحسف بف الجبلؿ، ركل  -
 أبك الفضؿ اإلربمي الذىبي.  -
 جماؿ الديف أبك إسحاؽ الفاضمي.  -
 الشيخة أـ محد كجيية بنت عمي بف يحيى بف سمطاف السكندرية.  -

 كرل عنو طائفة باإلجازة منيـ: 
 ىػ(. 617عبد العزيز بف إبراىيـ بف ينة اليكارم كلد سنة ) -
 العماد بف البالسي.  -
 الحمكم.كياقكت  –الحسف بف البقاؿ أبك  -

 : (5)مؤ فاته
 األميات في الفقو: كقد اعتنى العمماء شرقنا كغربنا بشرح ىذا الكتاب كتدريسو. كتاب جامع  -1
كافية ذكم األرب في معرفة كبلـ العرب: كقد انتشرت انتشارنا فاؽ الحدكد حتى إف مخطكطاتيا في  -2

ا كثبلثة مختصرات كخمس 67كؿ مكتبة مف مكتبات العالـ تقريبنا، كقد بمغت شركحيا ) ( شرحن
 د طبعت طبعات عديدة. منظكمات، كق

                                                           
 .471-1/470بغية الكعاة:  (1)
ي" كاهلل أعمـ ، كقد جاء في ترجمة ابف الحاجب في بغية الكعاة "كأخذ العربية عف الرضي القسطنطين2/135بغية الكعاة:  (2)

 أنو خطأ مطبعي، صكابو )عنو(. 
 .245-2/244غاية النياية:  (3)
 .2/135بغية الكعاة:  (4)
، البداية 357-352، الطالع السعيد، ص250-3/248، كفيات األعياف: 182ينظر مصادر ترجمتو: ذيؿ الركضتيف، ص (5)

، مقدمة تحقيؽ 135-2/134، بغية الكعاة: 509، 1/508، غاية النياية: 89-2/86، الديباج المذىب: 13/176كالنياية: 
 .24-21الكافية في النحك، ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 

( 26الشافية: كىي مقدمة كجيزة في التصريؼ، كقد اعتنى بيا العمماء كذلؾ فبمغ عدد شركحيا ) -3
ا، كقد طبعت طبعات عديدة، كقد ظيرت بركة ىذيف الكتابيف عمى الطمبة كأقبؿ العمماء عمييما  شرحن

 ا كغربنا. بالدرس كالشرح كتصدرا قائمة الكتب المدرسية في معاىد العمـ شرقن 
 

كقد صرح ابف الحاجب بككف الشافية ممحقة بالكافية كمتممة ليا في عممي التصريؼ كالخط، كمؤخرنا 
 صدرت الكافية كالشافية معنا بيف دفتي كتاب كاحد بتحقيؽ الدكتكر صالح عبد العظيـ الشاعر. 

 ؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ، كىك في أصكؿ الفقو. ك منتيى األص -4
نتيى السكؿ كاألمؿ: كقد اعتنى العمماء بيذا المختصر فصار كتاب الناس شرقنا كغربنا مختصر م -5

 كاشتغؿ العمماء بو، كشرحو كثرة كاثرة مف العمماء كالفضبلء. 
 األمالي: كىك في غاية اإلفادة اشتمؿ عمى فكائد عربية غربية كنكات كقكاعد كغير ذلؾ.  -6
 ع بتحقيؽ الدكتكر مكسى العميمي ببغداد في جزأيف. اإليضاح في شرح المفصؿ لمزمخشرم: كقد طب -7
 نظـ الكافية كسماه: الكافية في نظـ الكافية.  -8
 ـ. 1981شرح الكافية نظـ الكافية: طبع بتحقيؽ الدكتكر مكسى العميمي بالعراؽ سنة  -9

( بيتنا، 171المقصد الجميؿ في عمـ الخميؿ: كىك نظـ في العركض عمى كزف الشاطبية تقع في ) -10
 حيا اإلماـ اإلسنكم. كشر 

 رسالة في العشر: كىي رسالة صغيرة في استعماؿ كممة "عشر" في أكؿ الكبلـ كآخره.  -11
 القصيدة المكشحة باألسماء المؤنثة.  -12
 كتاب في عمـ الكبلـ، كقد كتب عميو ثبلثة شركح.  -13

 قاؿ ا ع ماء ع ه: 
ت لو الببلغة فتفيان ظميا الظميؿ فإنو رحمو اهلل: تيسر ": (1)قاؿ اإلماـ تقي الديف ابف دقيؽ العيد

كتفجرت ينابيع الحكمة فكاف خاطره ببطف المسيؿ، كقرب المرمى فخفؼ الحمؿ الثقيؿ، كقاـ بكظيفة اإليجاز 
 . "فناداه لساف اإلنصاؼ ما عمى المحسنيف مف سبيؿ

ت، كاف مف أحسف خمؽ اهلل ذىننا، كجاءني مرارنا بسبب أداء شيادا": (2)قاؿ القاضي ابف خمكاف
كسألتو عف مكاضع في العربية مشكمة، فأجاب  عنيا أبمغ إجابة، بسككف كثير كتثبت تاـ، كذكره العبلمة ابف 

كاف مف أذكى األمة قريحة، ركننا مف أركاف الديف في العمـ كالعمؿ بارعنا في العمـك " :(3)أبي شامة فقاؿ
متكاضعنا عفيفنا كثير الحياء منصفنا محبنا  األصكلية كتحقيؽ عمـ العربية متقننا لمذىب مالؾ ككاف ثقة حجة

 . "لمعمـ كأىمو ناشرنا لو صبكرنا عمى البمكل محتمبلن لؤلذل

                                                           
، تحقيؽ: محمكد الطناحي كعبد الفتاح الحمك، عيسى البابي الحمبي 244-9/231طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي:  (1)

 ـ. 1965ىػ 1384
 .2/135، بغية الكعاة: 250-3/248كفيات األعياف:  (2)
 .302-17/300لنياية: البداية كا (3)
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 : (1)كفاته
ىػػ( المكافؽ 646شكاؿ  26تكفي الشيخ في السادس كالعشريف مف شكاؿ سنة ست كأربعيف كستمائة )

بباب البحر بمقبرة الشيخ الصالح بف ـ باإلسكندرية ضحكة النيار، كدفف مف يكمو 1249مف فبراير سنة  18
 أبي شامة، كمكضع ضريحو اآلف في الطابؽ السفمي مف مسجد أبي العباس المرسى. 

  

                                                           
 .5/234، شذرات الذىب: 1/456، حسف المحاضرة: 135-2/134بغية الكعاة:  (1)
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 ا م حث ا ثا ي
 تعر ؼ  كتاا ا كاف ة ال ف ا حاجا

 ا كاف ة: كتاا 
بتعريؼ الكممة كالكبلـ؛ ألنو يبحث في ىذا  في الكافية بدأ ابف الحاجب في ترتيبو لممكضكعات

كقدـ الكممة عمى الكبلـ؛ لككف إفرادىا جزءنا مف إفراد الكبلـ، كمفيكمو جزءان مف عف أحكاليا؛  الكتاب
كتاب إلى ثبلثة أقساـ: األكؿ: قسـ العراب نجده قسـ و عف الكممة كالكبلـ، كعبلمات اإلمفيكمو، كبعد مقدمت

لثالث: قسـ الحركؼ، ككؿ قسـ مف ىذه األقساـ الثبلثة قسمو إلى مباحث، األسماء، كالثاني: قسـ األفعاؿ، كا
 .(1)كبير منيج الزمخشرم في كتابو المفصؿ دٍّ ح كقسـ المباحث إلى أقساـ كيشبو ترتيبو ىذا إلى
د لممكضكعات الصرفية كضكعات الكافية نحكية محضة، كأفر كلكنو امتاز عف الزمخشرم بجعمو م

ا بيا سماه )ال  شافية(. كتابنا خاصن
ا في النحك، كالشافية في كبنيجو ىذا بتخصيص الكافية  الصرؼ يككف ابف الحاجب قد نيج منيجن

 يقكـ عمى التخصص التأليفي. 
 : (2)شركح ا كاف ة

ىذا الكتاب مع كجازتو كاختصاره جامع لكؿ مسائؿ النحك كقضاياه، كقد  أعجب العمماء بو في كؿ 
 فقاؿ فيو بعضيـ شعرنا:  العصكر كاألمصار، كشحذ قرائح الشعراء

                               ا كاف ػػػػػػػػػػػة   مثػػػػػػػػػػػؿً  عػػػػػػػػػػػ فه  مػػػػػػػػػػػا أ صػػػػػػػػػػػر ٍ 
 

 شػػػػػػػػػػػػػاف ة رل ا مػػػػػػػػػػػػػ راي  ٍ تيػػػػػػػػػػػػػ مجمكعػػػػػػػػػػػػػةه  
 

 هػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػـز حفظى ا ػػػػػػػػػػػػا طا  ػػػػػػػػػػػػا    حػػػػػػػػػػػػك 
 

 (3)ـ  ق  نػػػػػػػػػػػا أ هػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػؾ كاف ػػػػػػػػػػػةكاع ىػػػػػػػػػػػ 
 

 

 كقاؿ اآلخر: 
ـي                                  ا حاجػػػػػػػػاً  ا ػػػػػػػػفي  ا فاضػػػػػػػػؿي  صػػػػػػػػاغ ا مػػػػػػػػا

 

 اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ا حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  رران فأخف 
 

 ا ػػػػػػػػػػػكرل  ػػػػػػػػػػػ فً ها   ػػػػػػػػػػػح  مػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػكاترى 
 

 (4)فحػػػػػاج  ػػػػػي ا حػػػػػالؿي  قا ػػػػػ : أ ػػػػػا ا  ػػػػػحري  
 

 

كنظرنا إلعجاب العمماء بيا أقبمكا عمييا بالشركح كالتعميقات كاالختصارات كالنظـ كتسابؽ النحاة إلى 
، كلما ليا مف نيا عمى كجازتيا قد حكت مقاصد النحك بأسرىاإذلؾ؛ لمبلءمتيا لمدرس النحكم مف حيث 

                                                           
 بتصرؼ.  27-25الكافية في النحك: ص (1)
 المعارؼ ككالة طبعة ،1376-1370: خميفة لحاجي كالفنكف الكتب اسامي عف الظنكف كشؼ: ينظر عمييا لمكقكؼ (2)

 دار التكاب عبد رمضاف: ترجمة الخامس، الجزء ،326-5/309 برككمماف لكارؿ ي،العرب األدب تاريخ ،1941 ىػ1360
 بغداد أسعد، مطبعة الجنابي، عكف عبد طارؽ ،68-55ص كمذىبو، آثاره النحكم الحاجب ابف ـ،1975 مصر المعارؼ،
 .50-30ص الحاجب، البف النحك في الكافية ـ،1973-1974

  .1/73شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
  .7المرجع السابؽ، ص (4)
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( ما بيف شرح كمختصر كمنظكمة عمييا ألفاضؿ 150مميزات أىمتيا لذلؾ كقد أحصيت ليا ما يزيد عف )
 .(1)العمماء منذ عصره كحتى اآلف، كال أجد ىنا متسعنا لعرضيا أك تفصيؿ القكؿ فييا

  كمف شركحها أذكر ع ى    ؿ ا تمث ؿ ال ا حصر:
 الحاجب. شرح المصنؼ جماؿ الديف عثماف بف  -
ىػ( ىك مف أشير الشركح كأحسنيا جمعنا 686م )ت: ي الديف محمد بف الحسف االستراباذشرح رض -

مف شكاىد ابف الحاجب  –كشمكالن كتحقيقنا كىك المعني بيذا البحث مكقؼ الرضي في شرح الكافية 
 الشعرية. 

المتكسط كالشرح شركح لركف الديف حسف بف محمد االسترابادم: الشرح األكبر، كالشرح  ةثبلث -
 الصغير، كاألكؿ يسمى )البسيط( كالثاني يسمى )الكافية( كىك المشيكر. 

 ىػ(. 715شرح ركيف الديف الحسف بف محمد الحديثي العمكم )ت:  -
 شرح نكر الديف عبد الرحمف الجامي، كاسمو )الفكائد الضيائية(.  -
 ىػ(. 727شرح نجـ الديف أحمد بف محمد القمكلي )ت:  -
 ق( 737ديف بف جماعة عمى الكافية )تشرح بدر ال -
 ىػ( كاسمو )األزىار الصافية(. 749شرح عماد الديف يحيى بف حمزة )ت:  -

 
  

                                                           
 لمكقكؼ عمييا ينظر: المصادر السابقة.  (1)
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 ا م حث ا ثا ث
 ترجمة مكجزة عف   ر ا   ف  ف جماعة

 . (1)ا مهأكالن: 
 ىك محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل بف حاـز بف صخر الكناني الحمكم الشافعي.

  :أ قا ه 
ا ليا قدرىا كداللتيا، مما يدؿ عمى عمك مكانتو، كرفعة منزلتو، كأشير ىذه األلقاب التي حاز ألقابن 

 شيخ اإلسبلـ(.  -3قاضي القضاة،  -2بدر الديف بف جماعة،  -1تكاد تجمع عمييا المصادر ىك: )
  :مك  ه 

د بػ اتفقت المصادر التي ترجمت لبدر الديف بف جماعة عمى زماف كمكاف مكلده، فذكرت أنو كل
ىػ(، كزادت بعض المصادر تفصيبلن لتاريخ مكلده، كذكرت أنو كاف 639)حماة( بسكريا، ككاف ذلؾ في سنة )

 الرابع مف ربيع الثاني السنة المذككرة، بؿ زاد بعضيا تحديد يـك مكلده، فذكرت أنو ليمة السبت. 
  :ش كخه 

  .عمماء الحديثككاف كالده مف كالده: 
 اة في الحديث. ابف عزكف: شيخ شيكخ حم -
 شيخ اإلسبلـ البمقيني: أخذ عنو بدر الديف بف جماعة العمـ.  -
 النحك عميو.  بف جماعة ، اإلماـ النحكم شيخ العربية: قرأ بدر الديفؾمحمد جماؿ الديف بف مال -
 ابف دقيؽ العيد: كىك إماـ أىؿ زمانو الحافظ في الحديث كعمكمو.  -
 در الديف بف جماعة أكثر مف عمكمو بالقاىرة.القاضي تقي الديف بف رزيف: أخذ عنو ب -
 ابف البخارم: يذكر ابف الجكزم عنو أنو كاف ذا تمكف كاضطبلع بالقراءة كركاية الحرؼ.  -
 ابف القسطبلني: كىك الذم تكلى مشيخة دار الحديث بمصر.  -
 (2)هتالم ذ : 

تو العالية، كحسف مكجماعة في التدريس، فصار المعمـ كالمربي الحنكف لح بف لقد نبغ بدر الديف
تربيتو لتبلميذه، مع تميز أسمكبو بالكد كالمطؼ، فتخرج عمى يديو كبخاصة الحديث، جماعة مف خيرة العمماء، 

 .(3)في مقدمتيـ: كلده عبد العزيز، كالذىبي، كالسبكي، كابف كثير، كابف قيـ الجكزية، كابف جابر المغربي
  

                                                           
، ذيؿ تذكرة الحفاظ، 9/1311، طبقات الشافعية الكبرل: 14/163البداية كالنياية: ينظر اسمو كلقبو كحياتو في المراجع:  (1)

ىػ(، 1089أبك الفبلح، )ت:  ، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد الحنبمي،107ص
 .2/136، األنس الجميؿ: 5/324دمشؽ،  –، دار ابف كثير 1تح: محمكد األرناؤكط، ط

 .5/368، شذرات الذىب: 1482حفاظ: ، تذكرة ال14/163البداية كالنياية البف كثير:  (2)
ىػ(، تح: محمد 852حجر العسقبلني، )ت: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف  (3)

 . 3/282، دائرة المعارؼ العثمانية: 2عبد المعيف ضاف، ط
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  كاف ة: ه ؼ   ر ا   ف  ف جماعة مف تأ  فه شرح ا
المكضكع ىك قكاعد النحك العربي عمى نحك ما أكرده ابف الحاجب، ككاف قصد ابف جماعة في 

المجمؿ، فقاؿ: "ىذا مختصر مشتمؿ عمى فكائد غزير نفعيا ... ك شرحو ليا التيسير كالتسييؿ كشرح الغامض 
 المحتاج إلييا". 

  :مصا ره 
رحمو  –عية الفضؿ فيو إلى أستاذه "ابف مالؾ" ينص بدر الديف بف جماعة عمى أف ما قيده تعكد مرج

 . (1)مكـ نفعو"ع، كيفيـ ىذا مف قكلو: "مما قيدتو عف شيخنا ... ب-اهلل 
 شكاه    ر ا   ف  ف جماعة: 

كاف االستشياد بأقكاؿ أستاذه كشيخو ابف مالؾ بجكار المصادر األساسية األخرل كمف أىميا: 
 ، كالزجاج، كابف الحاجب، كغيرىـ مف أئمة النحك كالمغة. سيبكبو، الزمخشرم، كاألخفش، كالفراء

ككانت شكاىده متنكعة تشمؿ: آيات القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ، ككذلؾ الشعر الجاىمي 
كالنثر مف األقكاؿ المأثكرة كأمثاؿ العرب، ككاف يكتفي بمكضع الشاىد مف النص عمى نحك ما سيظير فيما 

 .(2)بعد مف النص المحقؽ
 ثا  ان: آثاره ا ع م ة: 

  :في ا قرآف ا كر ـ كع كمه 
القرآف، غرة التبياف لمف لـ يسـ في القرآف، الفكائد البلئحة مف سكرة الفاتحة، ككشؼ  التبياف لمبيـ

 . (3)المعاني في متشابو المثاني
  :في ا ح  ث كع كمه 

المخابرة، الفكائد الغزيرة في أحاديث األربعكف التساعية، تراجـ البخارم، تنقيح المناظرة في تصحيح 
 .(4)بريرة، المنيؿ المركم، كمختصر عمـك الحديث كالمختصر الكبير في السيرة

  :في ا فقه 
تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اإلسبلـ، تجنيد األجناد في كجيات أىؿ الجياد، الطاعة في فضيمة 

 .(5)صبلة الجماعة، ككشؼ الغمة في أحكاـ أىؿ الذمة، كغيرىا
  :في ا  حك 

 شرح كافية ابف الحاجب، كالضياء الكامؿ في شرح الشامؿ. 
                                                           

 . 43شرح بدر الديف بف جماعة عمى كافية ابف الحاجب: ص (1)
 . 43شرح كافية ابف الحاجب: ص (2)
 . 9/219، كالنجـك الزاىرة: 9/139طبقات الشافية:  (3)
 .1/441فيرست دار الكتب:  (4)
األنس الجميؿ كتاريخ القدس كالخميؿ، عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف العميمي الحنبمي، أبك اليمف، مجير الديف، )ت:  (5)

 . 2/137عماف:  –، مكتبة دنديس 1ىػ(، تح: عدناف يكسؼ عبد المجيد بناتة، ط928
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 .(1)كالكثير مف مؤلفات العقيدة كاآلداب كمؤلفات متفرقة
 كفاته: 

 .(2)ىػ( بالقاىرة733تجمع المصادر عمى أف كفاة بدر الديف بف جماعة كانت في سنة )
 

  

                                                           
 . 1/36: 21مجمة معيد المخطكطات العربية، المجمد  (1)
 .4/171اية: البداية كالني (2)
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 ا م حث ا را ع
 ت كر في ف كهمفهـك اال ت راؾ كا مصط حا  ا تي 

ىناؾ مجمكعة مف المصطمحات تدكر في فمؾ كاحد مع اختبلؼ فيما بينيا، كمنيا: االستدراؾ، 
 الزيادة، التتميـ، ما فات، تنبييات كتحقيقات، كاالعتراض، كالرد، كالمحاكمات. 

 اال ت راؾ   ة:
 .(1)قاؿ الجكىرم: اإلدراؾ بمعنى المحكؽ

ا:   اصطالحن
، كىك اإلضافات العممية التي يضيفيا لكبلـ المتقدـ رفعنا شبيينا باالستثناءىك رفع تكىـ يتكلد مف ا

 .(2)عالـ عمى عالـ سابؽ كقد تككف في الحد كالتعريؼ كغير ذلؾ
 االعتراض   ة: 

 .(3)اعتراض الشيء دكف الشيء، أم حاؿ دكنو، كاعترض الشيء: تكمفو
ا:   اصطالحن

ف متصميف معنى بجممة أك أكثر ال محؿ ليا مف اإلعراب ىك أف يأتي في أثناء الكبلـ أك بيف كبلمي
ا، كالتنزيو في قكلو تعالى:   ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ چلنكتة سكل رفع اإلبياـ كيسمى الحشك أيضن

 ڤ چ، فإف قكلو سبحانو جممة معترضة لككنيا بتقدير الفعؿ كقعت في أثناء الكبلـ، ألف قكلو (4)چڦ

 .(5)تنزيو اهلل عما ينسبكف إليو ، النكتة فيوچ ڤ چعطؼ عمى قكلو چ ڦ ڦ
 ا تتم ـ   ة:

 .(6)قاؿ ابف منظكر: أتـ الشيء: أم أكممو
 اصطالحان: 

 ٿ ٿ ٺ چىك أف يأتي في كبلـ ال يكىـ خبلؼ المقصكد بفضمو لنكتة كالمبالغة نحك قكلو: 

 .(8)، أم: كيطعمكنو عمى حبو كاالحتياج إليو(7)چ ٿ
                                                           

دة )د. ر. ؾ( يؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، ماتحقالصحاح، تاج العربية كصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم،  (1)
 ، القاىرة.1، دار العمـ لممبلييف، ط14ج
 الناشر، شراؼبإ العمماء مف جماعة: تحقيؽ ،(ىػ5816 :ت) الجرجاني، الشريؼ الرزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات (2)

 .3ص ـ،1983-ىػ1403 بيركت، ،1ط العممية، الكتب دار
 ، القاىرة.1، دار المعارؼ، ط16لساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: عبد اهلل عمي الكبير كآخركف، مادة ع. ر. ض،  ج (3)
 (. 57سكرة النحؿ، اآلية ) (4)
 .11التعريفات: ص  (5)
 لساف العرب: مادة ت، ـ. ـ. (6)
 (.8ة اإلنساف، اآلية )سكر  (7)
 .21التعريفات: ص (8)
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 تحق قا    ة: 
 .(1)صدر مف حققت شيئنا: أم عرفتو يقينناقاؿ ابف منظكر: ىي م

ا:   اصطالحن
 .(2)إثبات المسألة بدليميا

   ة: أك ا تذ  ؿ  ا تذ  ؿ
 .(3)قاؿ ابف منظكر: ذيؿ كبلمو، كتابو: أردفو بكبلـ كالتتمة لو

ا:   اصطالحن
 ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چىك تعقيب جممة بجممة مشتممة عمى معناىا لمتككيد، نحك 

 .(4)چڍڍ
  
 

 
  

                                                           
 لساف العرب: مادة ح. ؽ. ؽ. (1)
 . 22كتاب التعريفات: ص (2)
 لساف العرب: مادة، ذ. م. ؿ. (3)
 (.17سكرة سبأ، اآلية ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ألكؿا فصؿ ا
ا ت راكا  ا ف جماعة ع ى ا ف ا حاجا في تق  ـ 

عرا ها ك  ائها   ا ك مة كا 
 

 ا م احث:
  :ا ك مة كا ك ـ كا كالـ كما  تأ ؼ م ه.اال ت راؾ ع ى ا م حث األكؿ 
  :ا معرا كا م  ي مف ا كالـ.اال ت راؾ ع ى ا م حث ا ثا ي 
  :ا تعر ؼ كا ت ك ر.اال ت راؾ ع ى ا م حث ا ثا ث 
 كا تأ  ثا تذك ر اال ت راؾ ع ى ث ا را ع: ا م ح. 
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 ا فصؿ األكؿ
عرا ها ك  ائها  ا ت راكا  ا ف جماعة ع ى ا ف ا حاجا في تق  ـ ا ك مة كا 

يتناكؿ الفصؿ األكؿ استدراكات بدر الديف بف جماعة في شرحو ما فات ابف الحاجب في كافيتو 
 .التنكير، التذكير كالتأنيثحكؿ الكممة كالكبلـ، المعرب كالمبني، التعريؼ ك 

 ا م حث األكؿ
 اال ت راؾ ع ى ا ك مة كا كالـ كما  تأ ؼ م ه

 أكالن: ا ك مة:
 ا م أ ة األك ى:

، كعمى تحديدؾ ليا يتكقؼ فيمؾ لمجممة، إف أىـ خطكة في التحميؿ النحكم ىي أف تحدد الكممة
 كفي ىذا اإلطار.، فالكممة إما اسـ أك حرؼ أك فعؿ، ب تحميمؾ مف خطئوكيتكقؼ صكا

           فاستدرؾ عميو، (1)ىػ( الكممة بأنيا: "لفظ كضع لمعنى مفرد"646 عرؼ ابف الحاجب )ت
 .(2)ىػ( بػ: "حقو أف يقكؿ اصطبلحا"733بدر الديف بف جماعة )ت 

  ڦ ڤ چكقكلو تعالى: ، لمكبلـ كالجمؿ تككف لغةن  التعريؼ باالصطبلح؛ ألنيا قد بدر الديف كقد قيد

 ما خبل اهللى  شيءو  بيد: "أال كؿ  قاليا لى  كممةو  : "خيري ككقكلو ، (3)چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 .(4)"باطؿي 

 ا ع ماء: م أر 
: "الكممة لفظ مستقؿ داؿ الذم جاء أكثر تفصيبلن  في تعريفو لمكممة (5)(ػى672 )ت كأيَّده ابف مالؾ
 .(6)كىي اسـ كفعؿ كحرؼ"، أك منكم معو كذلؾ، يران بالكضع تحقيقان أك تقد

  
                                                           

عاطي جماؿ عبد ال :، تحىػ(646)، جماؿ الديف أبك عمرك عثماف بف الحاجب :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .1/214، ـ1981ىػ_1401الرياض، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، مخيمر أحمد

، دار المنار لمنشر كالتكزيع، 1ط، د/محمد محمد داكد :تح، (ػى733)، بدر الديف بف جماعة، شرح كافية ابف الحاجب (2)
 .1/5، ـ2000، القاىرة

 (.64آية )، سكرة آؿ عمراف (3)
باقي، المطبعة السمفية كمكتبتيا، تح: محب الديف الخطيب كمحمد فؤاد عبد ال، محمد بف إسماعيؿ البخارم ،صحيح البخارم (4)

 .5617/ 6، كتاب اآلداب باب ما يجكز مف الشعر كالرجز كالحداء كما يكره منو، القاىرة، 1ط، ـ1980ق_ 1400
ٌياف672-ىػ 600ي المعركؼ بػابف مالؾ )جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجياني األندلس (5) ،، ىػ( نسبةن إلى جى

 _ ، دار صادر1ساف عباس، طتح: إح، أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف، ينظر: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف
 .ـ1972بيركت، 

، القاىرة، ىجر لمطباعةدار ، تح. عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف، ىػ(672)، ابف مالؾ، شرح التسييؿ (6)
 .1/3، ـ1990ىػ_1410
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"جنس تحتو ثبلثة أنكاع  فيي: (1)ىػ(905)ت األزىرم خالدأما حد  الكممة اصطبلحان عند الشيخ 
" ليست كاحدان مف ىذه الثبلثة (2)كنقؿ عف الفراء، الحرؼ(، الفعؿ، )االسـ بؿ ىي بيف األسماء ، أف "ًكبلى

 بير عف الكممة بػ)لفظ( ال )لفظة(.كاألفعاؿ"؛ لذا تـ التع
؛ لكجييف: أحدىما: أف المفظ يدخؿ فيو النطؽ بالحرفيف فصاعدان؛ (3)ىػ(467)ت خبلفان لمزمخشرم

ألنو اسـ جنس بخبلؼ المفظة فإنيا لمحرؼ الكاحد كػ: "الضاد" ك"الراء" ك"الباء" مف ضرب فضرب حينئذ 
 لفظات. ثبلث

ال  كذلؾ ائـ مقاـ المفعكؿ كمعناه: الممفكظ كما كاف مف المصادر: أف يراد منو المصدر القآلخرا
 .(4)ىذا بالنسبة لمكممة"، أم: منسكج؛ مف اليمف" نسجه  تمحقو تاء التأنيث كقكليـ: "ثكبه 

 أما ا كىً ـ:
 .كىي أف الكمـ اسـ جنس جمعي، فقد اتفؽ كؿ مف ابف الحاجب كبدر الديف في تعريفيا

كرضي الديف ، ق(672ت كابف مالؾ )، (ىػ181ت ) ف سيبكيوكقد كافؽ ىذا التعريؼ عند كؿ م
         كاألزىرم، ىػ(769ت ) كابف عقيؿق(، 761ت ) كابف ىشاـ األنصارم، ىػ(686ت ) االستراباذم

 ق( كالكثير مف النحاة.905ت )
 .(6)اسـ جنس جمعي كاحده كممة (5)الكىًمـ: فيي عند ابف ىشاـ األنصارم

الكىًمـ: اسـ جنس جمعي فيفرؽ بينو كبيف كاحده )كممة( : حثة فيك يتمخص في أفأما بالنسبة لرأم البا
كقد تركب مف ثبلثة ، زيد قاـ أبكه"؛ ألنو مفيدكالكىًمـ في الصدؽ عمى شيء مثؿ " كقد يجتمع الكبلـ، بالتاء

                                                           
كحفظ القرآف كاشتغؿ باألزىر ، كتحكؿ كىك طفؿ مع أبيو إلى القاىرة، كلد بجرجا )في الصعيد(، خالد زيف الديف بف عبداهلل (1)

 .كاشتغؿ بالعمـ بعد أف جاكز العقد الثالث، كقادا
 .(29كطبقات المفسريف )، (118/ 10لنببلء )كسير أعبلـ ا، (149/  14ينظر ترجمتو في: تاريخ بغداد ) (2)
/  ىػ538 عرفة ليمة - ـ1074/  ىػ 467 رجب) الزمخشرم الخكارزمي، عمر بف محمد بف عمر بف محمكد القاسـ أبك (3)

 تكفيا:  ينظر زىمىٍخشىر، قرية في كلد ،"الببلغة أساس" ك" الكشاؼ" بكتابيو اشتير المعتزلة، أئمة مف فارسي، عبلمة( ـ1143
  .4/6 الميزاف كلساف 7/147 األدباء، معجـ ،2/81 األعياف

دار ، 1ط، محمد باسؿ عيكف السكد تح:، (905)ت، خالد بف عبد اهلل األزىرم، شرح التصريح عمى مضمكف التكضيح (4)
 .1/17، بيركت، الكتب العممية

 مف المصرم األنصارم ىشاـ بف اهلل عبد بف دأحم بف يكسؼ بف الديف جماؿ اهلل عبد محمد أبك ىك: األنصارم ىشاـ ابف (5)
 كأعيا النحكييف مف تقدمو مف كشأل شيرةن  أقرانو فاؽ العربي، النحك أئمة مف كىك ،(ـ1360 - ـ1309( )ىػ 761 - ىػ 708)

 ألفية ىإل المسالؾ أكضح ،(النحكية المسائؿ في كتاب كىك) األلغاز اإلعراب، قكاعد عف اإلعراب مصنفاتو كمف بعده، أتى مف
 ألبي التممحة شرح الصدل، كبؿ الندل قطر شرح البردة، شرح الصغير، الجامع الكبير، الجامع الذىب، شذكر شرح مالؾ، ابف

 .310-2/306 الكامنة الدرر ،2/62 الكعاة بغية: ينظر األعاريب، كتب عف المبيب مغني التكحيدم، حياف
دار ، 1ط، محمد محيي الديف عبد الحميد :(، تحىػ 761)، األنصارم ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (6)

 .1/15، د.ت، القاىرة، الطبلئع
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كليس مركبان مف  كينفرد كؿ منيما بالصدؽ عمى شيء كانفراد الكبلـ بالصدؽ عمى "قاـ زيد"؛ ألنو مفيد، ألفاظ
 ثبلثة ألفاظ كانفراد الكىًمـ بالصدؽ عمى "إف قاـ زيد"؛ ألنو مركب مف ثبلثة ألفاظ كليس مفيدان.

 ا م أ ة ا ثا  ة:
أكمؿ ابف الحاجب في تعريفو عف الكممة قائبلن: "كىي اسـ كفعؿ كحرؼ؛ ألنيا إما أف تدؿ عمى 

الثاني االسـ كاألكؿ ، أف يقترف بأحد األزمنة الثبلثة أك الكاألكؿ: إما ، الثاني الحرؼ، معنى في نفسيا أك ال
ًمـ بذلؾ حد  كؿٍّ كاحدو منيا"  .(1)الفعؿ كقد عي

"حقو أف يقكؿ )كضعان( فإف مدلكلي االسـ كالفعؿ كالمفظ بيما : فاستدرؾ بدر الديف بف جماعة عميو
 .(2)راف كضعية"لكف داللة الفعؿ عمى االقت، مقترف بأحد األزمنة الثبلثة ال محالة

الداللة في الكضع في تعريفو: "الكممةي لفظه مستقؿه داؿه بالكضع تحقيقان  ىػ(672)ت  كقد قٌيد ابف مالؾ
فإنو ، )ديز( مقمكب )زيد( احترازان مف المفظ الميمؿ كػ أك منكمه معو كذلؾ  كىي اسـه كفعؿه كحرؼ".، أك تقديران 

 .(3)داللةن عقميةن ال كضعٌية"، ذلؾكغير ، ييًدؿي سامعىو عمى حضكر الناطؽ بو
ف كانت ركنان لو كقبمت ، الكممة إف لـ تكف ركف اإلسناد فيي حرؼ كما استخمصتو الباحثة أف: كا 

ال فيي فعؿ.، اإلسناد بطرفيو فيي اسـ  كا 
 ا م أ ة ا ثا ثة:

فاستدرؾ عميو ، (4)"الكبلـ ما تضمف كممتيف باإلسناد": الكبلـ كما يتألؼ منو. فقد عرىؼ ابف الحاجب
 .(5)نو قد يككف لمكممة الكاحدة لغة"بدر الديف قائبلن: "حقو أف يقكؿ اصطبلحان"؛ أل

 (7)ىػ(181)ت  فقد نقؿ عف سيبكيو (6)ىػ( "أف الكبلـ يختمؼ عف القكؿ672 كأضاؼ ابف مالؾ )ت
عني بالكبلـ ، الن نصو: "كاعمـ أف قمتي في كبلـ العرب إنما كقعت عمى أف يحكى بيا ما كاف كبلمان ال قك 

                                                           
 .1/216 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .60-1/59 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .1/5شرح التسييؿ:  (3)
 .1/218 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (4)
 .1/61 بف الحاجب:شرح كافية ا (5)
 .1/5 شرح التسييؿ: (6)
ثـ أقبؿ ، ثـ البصرم. كقد طمب الفقو كالحديث مدة، الفارسي، عمرك بف عثماف بف قنبر، أبك بشر، حجة العرب، إماـ النحك (7)

 .كألؼ فييا كتابو الكبير الذم ال يدرؾ شأكه فيو، فبرع كساد أىؿ العصر، عمى العربية
كأبي الخطاب األخفش الكبير. كقد ، كالخميؿ، كيكنس بف حبيب، كأخذ النحك عف عيسى بف عمر، استممى عمى حماد بف سممة

كترؾ أثرا كتابو الكتاب كقد تكفي سنة ، كالفراء، بحضكر سعيد األخفش، جمع يحيى البرمكي ببغداد بينو كبيف الكسائي لممناظرة
 ( عمى خبلؼ.180)
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كالقكؿ قد ال يتـ معناه إال ، كقد سمي االعتقاد قكالن؛ ألف االعتقاد ال ييفيـ إال بغيره، الجمؿ كبالقكؿ المفردات
 .(1)بخبلؼ الكبلـ فإنو تاـ المعنى بنفسو"، بغيره

ـ في ىػ( باستدراكو كذلؾ؛ ألف "الكبل733 ىػ( تقييد بدر الديف )ت905كقد كافؽ الشيخ األزىرم )ت 
كفي اصطبلح المتكمميف: عبارة عف المعنى ، اصطبلح المغكييف: عبارة عف القكؿ كما كاف مكتفيان بنفسو

كالظرفية ىنا مجازية ، كفي اصطبلح النحكييف: عبارة عما اجتمع فيو أمراف: المفظ كاإلفادة، القائـ بالنفس
 .(3)سو أسكة حسنة""في نف ؛ أم: أنو (2)چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ چكقكلو تعالى: 

لذا ، المفظ كاإلفادة، فالكبلـ عبارة عما اجتمع فيو أمراف، كتبينت صحة ىذا االستدراؾ لدل الباحثة
 نطمؽ عمى كتاب اهلل "كبلـ اهلل" ال "قكؿ اهلل".

كتابع بدر الديف بف جماعة استدراكو عمى ابف الحاجب في ىذه الجزئية فقاؿ: "حقو أف يقكؿ 
 .خؿ الجمؿ الشرطية كغيرىا مف الكبلـ؛ ليد(4)فصاعدان"

ىػ( أفاد في تعريفو لمكبلـ: "ما تضمف مف الكىًمـ إسنادان مفيدان مقصكدان 672 )ت لكف ابف مالؾ
كأقؿ ما يتناكؿ ثبلث ، الٌنبىؽ بف ك كالمَّ ، كلذلؾ لـ يقؿ )الكنًمـ المتضمف(؛ ألف الكنًمـ اسـ جنس جمعي، (5)لذاتو"
نما قيؿ )ما تض، كممات ثـ خرج الكاحد بذكر تضمف ، مف مف الكىًمـ( فصدر الحد لصبلحيتيا لكاحد فما فكقوكا 

 .(6)اإلسناد المفيد فبقي االثناف فصاعدان"
 ىػ(:672 )ت مالؾكما في قكؿ الناظـ ابف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ ، كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديه كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي عى
 

ـ  ككممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤى
(7) 

 

ذا االستدراؾ فالجممة الظرفية عند األزىرم في ى ىػ( يخالؼ بدر الديف905ت) كنجد األزىرم
 ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ چكلكنو يرل أف ")الكىًمـ( لغة يراد بو الكبلـ نحك قكلو تعالى: ، مجازية

كقكليـ "كممة الشيادة" ، (8)چ     ﯁ ﯀  ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻  ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
 ."(9)يريدكف: ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل

 افقة بيف بدر الديف كابف مالؾ في تعريفيما لمكبلـ أمَّا الباحثة فاتفقت مع رأم األزىرم.كبذلؾ تتـ المك 

                                                           
ىػ، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار 181، ت: سيبكيو(عمرك بف عثماف بف قنبر الفارسي )كتاب الكتاب، أبك بشر  (1)

 .1/5ت، د. –الكتب العممية، بيركت 
 (.21ة )اآلي، سكرة األحزاب (2)
 .1/15 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (3)
 .1/61شرح كافية ابف الحاجب   (4)
 .1/5 :شرح التسييؿ (5)
 .1/7 :المصدر السابؽ (6)
 .2ص بيركت،: لبناف الشعبية، المكتبة ،(ىػ672) مالؾ، ابف مالؾ، ابف ألفية (7)
 (.100-99آية )، سكرة المؤمنكف (8)
 .21-1/20: بمضمكف التكضيح في النحك شرح التصريح (9)
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"كال يتأتى ذلؾ إال في اسميف أك في اسـ كفعؿ"؛ شارحان  كما كتابع ابف الحاجب في تعريفو لمكبلـ:
نى في غيره ال ككضع الحرؼ لمع، ألف كضع االسـ؛ ليسند كيسند إليو. ككضع الفعؿ؛ ليسند كال يسند إليو
كفعؿ ، كاسـ كحرؼ، كاسـ كفعؿ، يسند كال يسند إليو غيره كالتركيب العقمي ال يزيد عمى ستة: اسـ كاسـ

كفعؿ ، فأربعة منيا ال تتأتى أف تككف كبلمان فمـ يبؽ إال اثناف: اسماف، كحرؼ كحرؼ، كفعؿ كحرؼ، كفعؿ
 .(1)كاسـ

كلك أريد الكبلـ لما اتجو ، لمراد: اإلسنادا"، كضح بدر الديف مقصد المصنؼ بػ "كال يتأتى"
 . بذلؾ لـ يضؼ جديدان عمى كبلـ ابف الحاجب.(2)"الحصر

ما ، إما لعدـ مسند، كأردؼ ابف الحاجب في كافيتو: "فأما االسـ كالحرؼ فبل يستقيـ منيما كبلـ كا 
كبلـ لعدـ ما يصمح أف كالفعؿ كالفعؿ ال يستقيـ منيما ، لعدـ مسند إليو لككف الحرؼ غير صالح ألحدىما

 إذ كؿ كاحد منيما ال يصمح لذلؾ. ، يككف مسندان إليو
ـ ابف الحاجب كما كقد كافؽ بدر الديف كجميكر العمماء كبل، (3)كالحرؼ أبعد"، كالفعؿ كالحرؼ بعيد

 كافقتو الباحثة.
 ثا  ان: ا عامؿ:

كىذه العبلمة ال بد أف ، مف الجممةاإلعراب ىك العبلمة التي تقع في آخر الكممة كتحدد مكقعيا 
 .يتسبب فييا عامؿ معيف

 .أما البناء فيك لزـك الكممة حالة كاحدة عمى آخرىا ال تتغير بأم عامؿ عمى عكس اإلعراب 
، "كالعامؿ ما بو يتقكـ المعنى المقتضي لئلعراب :ػىػػ( العامؿ ب646كقد عرؼ ابف الحاجب )ت 
جمع المؤنث السالـ ، لمنصرؼ بالضمة رفعا كالفتحة نصبان كالكسرة جران فالمفرد المنصرؼ كالجمع المكسر ا

 . (4)غير المنصرؼ بالضمة كالفتحة"، بالضمة كالكسرة
كالعامؿ ىك الذم بو يتقكَّـ ، كفسَّر العامؿ ىاىنا "ألنو تضمنو قكلو: )كيختمؼ آخره الختبلؼ العامؿ

ـ كؿ كاحد منيا إال ، التباسيا ةخيف، كاإلضافةالفاعمية كالمفعكلية  :المعنى المقتضي لئلعراب مثؿ كال يتقكَّ
 فذلؾ األمر الذم يستقؿ بو ذلؾ المعنى ىك الذم يسمى عامبلن".، بأمر ينضـ إليو في التركيب

، ر المنصرؼ فجار عمى القياس المذككركعمَّؿ ابف الحاجب: فأما المفرد المنصرؼ كالجمع المكسَّ 
بؿ حمؿ ، كلـ يجر عمى القياس في النصب، رل عمى القياس في الرفع كالجركأما جمع المؤنث السالـ فإنو ج

بل ئى كعمتو: أف جمع المذكر السالـ حمؿ فيو النصب عمى الجر فيذا أجدر أف يحمؿ لً ، النصب عمى الجر
 يككف لممؤنث عمى المذكر مىًزيَّة. 

                                                           
 .1/219المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب: شرح  (1)
 .1/62شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .1/220المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب: شرح  (3)
 .243-1/242: المصدر السابؽ (4)
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جر فحمؿ عمى كخكلؼ بو في ال، كأما غير المنصرؼ فجرل عمى القياس في الرفع كالنصب
كعمتو: أنو أشبو الفعؿ لما فيو مف العمتيف الفرعيتيف فقطع عف لفظ الجر الذم ال يدخؿ لو فيما شبو ، النصب

 بو. 
كالياء ، عراب بالحركؼ عمى القياس: الكاك لمرفع كاأللؼ لمنصباإلكأما )أخكؾ( كأخكاتو فجرل في 

 لمجر. 
 .(1)فالمثنى خكلؼ بو في الرفع كالنصب ،كأما المثنى كالمجمكع فخكلؼ بيما في بعض ذلؾ

ىػ( عف الشيخ ابف مالؾ فاألسيؿ أف يقاؿ: العامؿ: 733نجد ىاىنا: استدراكان منقكالن لبدر الديف )ت 
ًكج لئلعراب ف كاف صحيحان.، كما قالو المصنؼ تعسؼ، ما بو يحدث المعنى المحي  كا 

 . . إلى آخره".كأتبع بدر الديف قكلو: "جمع المؤنث السالـ
ًمؿ عميو  كىك قسماف: ، "األكلى: كما حي

 كحماـ كحمامات.، سماعي كػ: حساـ كحسامات
كقياسي: كىك نكعاف: جمع مصغر غير عاقؿ؛ كػ "درييمات" ك"كتيبات" كصفة جمع غير عاقؿ؛ كػ 

 . (2)"أياـ معمكمات" ك"ثياب معدكدات"
المفرد المنصرؼ كالجمع المكسر ىػ(: تعقيبان عمى كبلـ ابف الحاجب: "ف733كتابع بدر الديف )ت 

 .(3)المنصرؼ"
كنحكه مما لـ يكف منصرفان  –"أحمركـ"  لفظة "ىذاف ال يعمَّاف كؿ ما يعرب بالحركات الثبلث؛ فإف

. كليس مف القسميف المذككريف تفريعان عمى الصحيح أف ةيعرب معيا بالحركات الثبلث –قبؿ اإلضافة 
 الصرؼ ىك التنكيف. 

طبلؽ الضمة ككاف تقديـ غير  المنصرؼ عمى جمع المؤنث السالـ أٍكلى؛ ألنو مفرد كالجمع فرعو. كا 
طبلؽ الضمة كالفتحة فيما ال ينصرؼ غير كاؼو في بياف ما ىما لو"، كالكسرة فيو  .(4)كا 

 كرأل النحاة أف أصؿ اإلعراب بالحركات ألنيا أخؼ مف الحركؼ. 
 
 

  

                                                           
 .251-1/250: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/68: بف الحاجبكافية اشرح  (2)
 .1/343: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/68: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
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 ا م حث ا ثا ي
 ي مف ا كالـاال ت راؾ ع ى ا معرا كا م  

المعرب يككف مصركفان كغير مصركؼ، كالمصركؼ مف حيث التمكف في االسمية متمكف أمكف، كغير 
 المبني: غير متمكف. المصركؼ متمكف غير أمكف.

 :كعالماته اال ـ: أكالن 
عرؼ ابف الحاجب االسـ: "االسـ ما دؿ عمى معنى في نفسو غير مقترف بأحد األزمنة الثبلثة كمف 

 .(1)كاإلضافة"، كاإلسناد إليو، كالتنكيف، كالجر، كؿ البلـخكاصو دخ
كغير ، في نفسو: يخرج الحرؼ، "يشمؿ الكممات كميا :ما دؿ عمى معنى :شرح ابف الحاجب قكلو

كػ:  (2)احترازان مف )الغىبكؽ( -كلـ يقتصر عمى قكلو: غير مقترف-كقكلو بأحد األزمنة ، مقترف: يخرج الفعؿ
بكح(، صبكر  : كؿ ما أكؿ أك شرب غدكة كىك خبلؼ.(3)ك)الصَّ

كىك داؿ عمى معنى في نفسو ، فإنو لك اقتصر عميو خرج مف الحد كىك منو؛ ألنو مف قبيؿ األسماء
 كلكف غير مقترف بزماف.

 استدرؾ عمى ابف الحاجب في قكلو: ي حيففكىنا لـ يعقٍّب بدر الديف عميو في ىذه الجزئية 
 .(4)"مف خكاصو دخكؿ البلـ"

كالثاني ، كلؾ أف تقكؿ )اؿ(، ستدرؾ عميو بدر الديف: لؾ أف تقكؿ: آلة التعريؼ: األلؼ كالبلـفا 
  .أقيس كػ"ىؿ" ك"بؿ" ك"مف" كغيرىا مف الحركؼ المحكية عمى النطؽ بيا

: "ليس مف امبر في مثؿ قكلو ، لكاف أحسف؛ ليدخؿ لغة طيئ (5)كلك قاؿ: "دخكؿ آلة التعريؼ"
 :. إذ الميـ عندىـ بدؿ مف الـ التعريؼ كمنو(6)امصياـ في امسفر"

                               كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ي كذك خ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  ذاؾ
 

 (7)ه ام ػػػػػػػػػػػهـً كام ػػػػػػػػػػػ مً ترمػػػػػػػػػػػي كرائػػػػػػػػػػػي  
 

 

  

                                                           
 .233-1/221 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (1)
 بقىغ كامرأة غبقاف رجؿ. بالعشي الشرب: كالغبكؽ. العشي شرب: كاالغتباؽ كالتغبؽ الغبؽ(: ؽ.ب. غ) مادة العرب، لساف (2)

 في المشركب المبف بو بعضيـ كخص اغتبؽ، ما: كالغبكؽ. فعبلف منيما يبنى ال كتفعؿ افتعؿ ألف الفعؿ؛ غير عمى كبلىما
 .قياس غير عمى غبائؽ كجمعو فشربكه، شرابيـ مف القـك عند أمسى ما ىك: كقيؿ الكقت، ذلؾ

بيكح :المصدر السابؽ (3) بيكح ، ا دكف القائمة كفعميؾى االصطباحي ما شرب بالغداة فم :مادة )ص. ب.ح( كالصَّ كقاؿ أىبك الييثـ: الصَّ
بيكح أىيضان الغبكؽ.، المبف ييٍصطىبىحي   كالناقة التي تيٍحمىبي في ذلؾ الكقت: صى

 .1/230 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (4)
 .1/62 :شرح كافية ابف الحاجب (5)
[، 4/177[، كالنسائي ]1/732[، كأبك داكد ]3/254[، كابف خزيمة: ]2/786مـ: ][، كمس2/687الحديث أخرجو  البخارم: ] (6)

 [، مف حديث شعبة عف محمد بف عبد الرحمف بف سعد بف زرارة عف محمد بف عمرك بو.3/319[، كأحمد ]2/16كالدارمي ]
 المغني شكاىد كشرح ؛452 ،451ص الشافية شكاىد كشرح ؛446/ 1 الدرر في غنمة بف لجبير كىك المنسرح مف البيت (7)
 .459/ 15 ،"سمـ" 297/ 12 العرب كلساف ؛159/ 1
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 كقكلو:، كلما كردت عميو األلؼ كالبلـ المكصكلة؛ لدخكليا عمى الفعؿ
                     هحككمتيػػػػػػػػػ اٍ تيرىٌضػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػاٍ حكـ أ ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا

 

 (1)كال ذم ا ػػػػػػػػػػػػرأم كا جػػػػػػػػػػػػ ؿً  األصػػػػػػػػػػػػ ؿً كال  
 

كقد ، كالما االبتداء كالجر كجكاب "لك" ك"لكال"؛ ألنو قاؿ: "كالبلـ" كلـ يتقدـ معيكد يرجع العيد إليو
، اء الغفير"؛ ألف معناه: جماءن غفيران تككف األلؼ كالبلـ زائدة إذا دخمت عمى ما يجب تنكيره نحك: "جاءكا الجمَّ 

 كػ "فضؿ" ككما في مثؿ قكؿ الشاعر: ، مـ منقكؿ مف اسـ جنسككذا إذا دخمت عمى ع
                                م اركػػػػػػػػػػػان  ا  ز ػػػػػػػػػػػ ً   ػػػػػػػػػػػفى  ا ك  ػػػػػػػػػػػ ى  رأ ػػػػػػػػػػػ ي 

 

 (2)شػػػػػػػػػػػػ   اى  أح ػػػػػػػػػػػػاًء ا خالفػػػػػػػػػػػػًة كاه يػػػػػػػػػػػػه 
 

 

كىي قكلو: "كأؿ  (4)ىػ(170)ت فقد ذكر عبارة مفادىا قبكلو لقكؿ الخميؿ (3)ىػ(181)ت أما سيبكيو
 (6)ىػ(285ت) فقاؿ: "كذكر المبرد  ىػ(686)ت كقد نقؿ الرضي، (5)ـ في قكلؾ: "القـك كالرجؿ"تعريؼ االس

نما ضـ البلـ إلييا لئبل يشتبو التعريؼ ، في كتابو الشافي أف حرؼ التعريؼ اليمزة المفتكحة كحدىا كا 
نما اختصت الـ التعريؼ باالسـ لككنيا مكضكعة؛ لتعييف :كذكر أيضا،باالستفياـ" الذات المدلكؿ عمييا  "كا 

كمما  (7)كالحرؼ مدلكلو في غيره ال في نفسو"، كالفعؿ ال يدؿ عمى الذات إال ضمنان ، مطابقة في نفس الداؿ
ىػ( قد سكل بيف قكؿ الخميؿ كسيبكيو في شرح الكافية الشافية "كالتعريؼ 672)ت يجدر ذكره أف ابف مالؾ

أك أنو األلؼ كالبلـ معا عمى ما ذىب ، ا ذىب إليو سيبكيوبحرؼ التعريؼ سكاء قيؿ أنو البلـ كحدىا عمى م
      .(8)إليو الخميؿ"
أف ابف الحاجب قاؿ: "إف البلـ  بلحظتف، الباحثة رأم بدر الديف مع ظاىر كبلـ ابف الحاجب تكازفك 

جية غير أف المصنؼ لـ يمتـز بيذه الك ، إلى النطؽ بالساكف كاليمزة جيء بيا تكصبلن ، كحدىا ىي المعرفة

                                                           
 األدب كخزانة ،319 األدب كجكاىر ،2/521 اإلنصاؼ في يكجد ، ديكانو في كليس لمفرزدؽ كىك البسيط البحر مف البيت (1)
 .1/111 النحكية كالمقاصد ،6/9 العرب كلساف ،142 ،1/38 التصريح كشرح ،1/274 كالدرر ،1/32
 كىذا زائدة، الحقيقة في كىي فييما، التنكير بتقدير كالبلـ األلؼ فييما الشاعر أدخؿ حيث" اليزيد بف الكليد" في: الشاىد (2)

 شكاىد مف كىك. اليزيد بف الكليد بيا يمدح قصيدة مف عكؼ، بف مرة بني بف الرماح كاسمو ميادة، البف كىك الطكيؿ مف البيت
 .252/ 2 الشجرم ابف كأمالي. 327/ 1 كالخزانة. 136/ 2 ىكالرض. 317/ 1 اإلنصاؼ

 سبقت الترجمة لو. (3)
ًميؿ (4)  األزدم الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ ،(ـ786 ـ718 - ىػ170 ق100) الفراىيدم أحمد بف الخى

 .العركض عمـ ككاضع كاألدب، المغة أئمة مف: الرحمف عبد أبك اليحمدم،
 .2/308، د.ت، بيركت، دار الكتب العممية، عبد السبلـ محمد ىاركف :تح :الكتاب (5)
د )، محمد بف يزيد بف عبد األكبر (6)  جيبذ في عمـك الببلغة كالنحك كالنقد. (ـ825ىػ/210المعركؼ بالمبػرَّ

د" في القرف الثالث اليجرم )التاسع الميبلدم( ، الذيف اىتمكا بالعمـ كالعمماءكعاصر كثيرنا مف الخمفاء العباسييف ، عاش "المبرٍّ
 كساىمكا في إرساء دعائـ الحضارة اإلسبلمية كرقيٍّيا كصناعة نيضة حضارية عظيمة في مختمفة العمـك كالفنكف.

 (.140/ 6، شذرات الذىب )(61/  5الدرر الكامنة )(، 102/ 2ينظر ترجمتو في: البدر الطالع )
 .1/39 الحاجب، ابف كافية شرح (7)
جامعة أـ القرل مركز البحث العممي ، ، 1ط، تح. عبد المنعـ أحمد ىريدم، ىػ(672)، ابف مالؾ، الكافية الشافيةشرح  (8)

حياء التراث اإلسبلمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  .1/6، مكة، كا 
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فقد ذكر عند حديثو عف المعرؼ باألداة أف األلؼ كالبلـ معا ىما حرؼ التعريؼ يقكؿ: ، المكافقة  لسيبكيو
نجد أف بدر  بيذه اآلراء جميعان ، (1)"كما عرفت باأللؼ كالبلـ قد يككف تعريؼ جنس كقد يككف تعريؼ عيد"

 عمى ابف الحاجب. الديف لـ يضؼ جديدان 
عميو بدر الديف  فاستدرؾى ، (2)ق(: "كاإلسناد إليو"646ت) ابف الحاجبكمف عبلمات اإلعراب عند 

كالتعميؿ لذلؾ؛ ألنو قد يسند إلى الفعؿ كالحرؼ ، ق( في ىذه الجزئية: "حقو أف يزيد: باعتبار معناه"733)ت
 .(3)كىؿ: حرؼ استفياـ"، كقكلؾ: "قاـ: فعؿ ماض، باعتبار لفظو ال باعتبار معناه
فقيد ، ق( بقكلو: "االسـ كممة يسند ما لمعناىا إلى نفسيا أك نظيرىا672ؾ )كعرَّؼ ذلؾ ابف مال

كالمراد بالنظير ىنا ، بخبلؼ اإلسناد باعتبار المفظ فإنو عاـ، اإلسناد باعتبار المعنى؛ ألنو خاص باألسماء
ؿ اإلسناد لكف صٍو ال يقب، كمكافقة اآلمر بالصمت سككتان لقكلو: صوٍ ، ما كافؽ مف األسماء معنى كنكعا

ؿ ليذا كعمَّ ، (4)فالمسند إلى السككت بمنزلة المسند إلى صٍو لتكافقيما معنى كنكعا"، الكضعي كيقبمو السككت
نما اختص ككف الشيء مسندان إليو باالسـ؛ ألف المسند إليو مخبر عنو إما في الحاؿ 686)ت الرضي ق(: "كا 

. (5)كالفعؿ ال يدؿ عمى الذات صمتان"، فسو كطابقوكال يخبر إال عف لفظ داؿ عمى معنى في ن، أك في األصؿ
 :( فتعرض لذكر اإلسناد بقكلوىػ672)مالؾ أما ابف 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جرِّ كا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ف كا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا كأؿ
 

ػػػػػػػػػؿٍ   صى  (6)كم ػػػػػػػػػ  و تم  ػػػػػػػػػزه  ال ػػػػػػػػػـً قىػػػػػػػػػٍ  حى
 

معنى كترل الباحثة أف استخداـ لفظ اإلسناد إليو باعتبار ال، فاستخدـ لفظ مسند مكاف "اإلسناد إليو"
 كأكجو إلى الصكاب بذلؾ تكافؽ بدر الديف في استدراكو.، ال باعتبار المفظ أدؽ تعريفان 

فاستدرؾ عميو بدر الديف: "حقو أف يقكؿ: ، "كاإلضافة" :كتابع ابف الحاجب عف عبلمة أخرل لبلسـ
ضافتو ، بتأكيؿ ال، ة"كعمؿ لذلؾ "أف االسـ قد يضاؼ إلى الجممة الفعمي، (7)ال بتأكيؿ"، أك اإلضافة إليو، كا 

كما لـ تعرؼ اسميتو إال باإلضافة: "سبحاف ، ؛ أم: يكـ نفع الصادقيف(8)چ حئ جئ  ی ی چ كقكلو تعالى:
 .(9)كقد تككف اإلضافة منكية؛ مثؿ: "بسـ اهلل أكؿ"؛ أم: أكؿ األشياء"، اهلل"

ىذا كلكف ، عندما ذكر أف "المضاؼ مفتقر إلى المضاؼ إليو ق(905ككافقو بذلؾ األزىرم )ت
، فبل يحتاج إلى شيء، أال ترل أنؾ تقكؿ: صمتي يكمان كسرتي يكمان ، االفتقار عارض في بعض التراكيب

                                                           
 .1/230 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .1/233 المصدر السابؽ: (2)
 .1/65 :ابف الحاجبشرح كافية  (3)
 .1/9 :شرح التسييؿ (4)
 .1/15 :شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب (5)
 .3ص مالؾ، ابف ألفية (6)
 .1/65شرح كافية ابف الحاجب:  (7)
 (.119) ، آيةسكرة المائدة (8)
 .11/65 :شرح كافية ابف الحاجب (9)
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كجمست عند ، تقكؿ سبحاف اهلل، فإنيما مفتقراف باألصالة لكف إلى مفرد، كاحترز بذكر الجممة "سبحاف كعند"
 منكية أك مأكلة أك مقدرة.كارتأت الباحثة إلى تقييد اإلضافة؛ ألنيا ممكف اف تككف ، (1)زيد"
 : ا حركؼ ا معرا: ثا  ان 

، فالمثنى يرفع باأللؼ كينصب كيجر بالياء، كىي األلؼ كالكاك كالياء كالنكف، اإلعراب بالحركؼ
، كجمع المذكر السالـ يرفع بالكاك كينصب كيجر بالياء كاألسماء الستة ترفع بالكاك كتنصب كتجر بالياء

 نستكقؼ بداية عند األسماء الستة.، كت النكفكاألفعاؿ الخمسة ترفع بثب
 األ ماء ا  تة: -1

 - ق( في كافيتو: "أبكؾ كأخكؾ كحمكؾ كىنكؾ كفكؾ كذك ماؿو 646ت) فقد عرفيا ابف الحاجب
 .(2)بالكاك كااللؼ كالياء"، مضافة إلى غير ياء المتكمـ

اء" كفاه؛ ألنيا ال تككف ق( استدرؾ عميو بجزئية؛ حيث قاؿ: "لك قاؿ: "إلى الي733لكف بدر الديف)
 .(3)إال لممتكمـ"

لؼ عف كاأل، بدر الديف في استدراكو فعرفيا: "كتنكب الكاك عف الضمة ق(672تكخالؼ ابف مالؾ )
، كالياء عف الكسرة فيما أضيؼ إلى غير ياء المتكمـ مف أب كأخ كحـ غير مماثؿ قىٍركان كقيٍرءان كخطأن ، الفتحة

 .(4)صاحب. كالتزاـ نقص ىًف أعرؼ مف إلحاقو بًيًف"كفي ذم بمعنى ، كفـ ببل ميـ
. كما أيدىـ (5)ق(: "كشرط ىذه األسماء أف تضاؼ إلى غير ياء المتكمـ"905)ت كما كقاؿ األزىرم

كتذكر الباحثة أف شرط ، بذلؾ نرل التكافؽ جميان بيف ابف الحاجب كبعض العمماء، (6)ابف ىشاـ األنصارم
مثؿ: خطاءا انقمبت اليمزة فييا إلى ياء  الياء أحيانان تقع منقمبة عف ىمزة ألف الياء ال تككف إال لممتكمـ؛

لذلؾ كاف تقييد ابف الحاجب كغيره مف العمماء إلى ياء المتكمـ األصمية مكافقا لمصحة في ، لتصير خطايا
 حدكد عمـ الباحثة.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .47-1/46 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (1)
 .1/244 ح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:شر  (2)
 .1/69 :شرح كافية ابف الحاجب (3)
 .1/43 :شرح التسييؿ (4)
 .1/58 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (5)
 .1/40 :أكضح المسالؾ (6)
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 ا مث ى: -2
ك)اثناف( باأللؼ كالياء؛  - إلى مضمر فان مضا - بلى أما عف المثنى فقاؿ ابف الحاجب: "المثنى" ككً 

 .(1)كالياء في النصب كالجر"، أم: باأللؼ في الرفع
كعرؼ المصنؼ المثنى: "مالحؽ آخره ألؼ أك ياء مفتكح ما قبميا كنكف مكسكرة؛ ليدؿ عمى أف معو 

 .مثمو مف جنسو"
جب "كمتا كاثنتاف" كىما كذلؾ لـ يذكر ابف الحا، إلخ" ... المثنى :استدرؾ عميو بدر الديف بػ "قكلو"ف

 .(2)كذكر المذكر ال يدؿ؛ إذ ال يمـز مساكاة المذكر المؤنث حكمان 
ك)اثناف( ألف ذكرىما يكحي بضدىما أم بالمؤنث  كيبدك مف األمر في مختصر الكافية ذكر )كبل(،

 فمـ يكتؼ بدر الديف بذلؾ فاستدرؾ عميو كمؤنثيما )كمتا( ك)اثنتاف(.
كالمؤنث عمى  ابف مالؾ فالمذكر عندق( 672) ق( رأم ابف مالؾ733 لديف )تؼ بدر اكبذلؾ خال
 عكس بدر الديف.
فمك ، في: "مضافة إلى مضمر"؛ بأف قكلو صحيحاتفؽ بدر الديف بف جماعة مع ابف الحاجب كذلؾ 

نحك: "كبل الزيديف ، كأعربت إعراب المقصكر، أضيفت إلى المسميف المذيف ىي ليما، أضيؼ إلى مظير
 .(3)چ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ، الح"ص

 .(4)ق(733كقد جاء إضافتيا إلى اسـ اإلشارة المفرد في قكؿ بدر الديف )ت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رً ك  ش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  إف                                               لن مى

 

 (5)هه كقي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ؾى ذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الى ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  
 

 

كىك كىـ؛ ، المكضع )اثنيف( في ىذا بأف النحاة أىممكا ذكر ""لـ يقؿ اثنيف": :شرح ابف الحاجب عمى 
إذ ليس بمثنى؛ ألف المثنى: كؿ اسـ كاف لمفرد لحؽ آخره ألؼ ، ألنو ال يصح دخكلو في قكليـ "المثنى"

نما )اثناف( مكضكع لمفرديف ، )اثناف( كذلؾ؛ ألف قكلؾ )اثف( ليس لشيء كليس، أك ياء كنكف، كنكف كا 
.(6)"باألصالة

إعراب المثنى كليست بمثنى في االصطبلح كذلؾ أخر معربة  ق( ألفاظان 672ت) كزاد ابف مالؾ
)اثناف كاثنتاف(  قكلو: "كمف المعرب إعراب المثنى كليست بمثنى في االصطبلح؛ لعدـ صبلحيتو لمتجريد:

                                                           
 .1/245 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (1)
 .1/70 :شرح كافية ابف الحاجب (2)
 (.33)اآلية  ،الكيؼسكرة  (3)
 .1/70شرح كافية ابف الحاجب:  (4)
 . الجاىمية في قريش شاعر سعد، أبك القرشي، السيمي قيس بف الزبعرل بف اهلل لعبد الرمؿ، مف البيت (5)

: اىدشك  مف كىك. جاىميتو عمى يزاؿ ال كقتئذ، ككاف بالمسمميف، يتشفى أحد غزكة بعد قاليا كممة، مف بيت ىذا: الشاىد تخريج
 .50/ 2: كاليمع ،62/ 3/ 228: عقيؿ كابف ،317/ 2/ 627: كاألشمكني ،43/ 2: التصريح

 .كالشر الخير: ىما اثنيف عمى عائدا لككنو ذلؾ؛ كىك معنى؛ مثنى لفظا، مفرد إلى" كبل" إضافة: االستشياد كجو
 .1/246 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (6)
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كمثمو: جاء فبلف يضرب ، كال يستعمؿ مفردىما، ك)المذرٌكاف( كىما طرفا األلية كطرفا القكس كجانبا الرأس
ٍيو  .)الجكناف(" كمف ىذا القبيؿ قكليـ لعمرك كمعاكية ابني شرحبيؿ بف عمرك بف الجكف، ان إذا جاء فارغ، أصدىرى

قىٍيف، كقاؿ أعرابي: جنبؾ اهلل األمٌريف كالبطف ، أراد: الفقر كالعيرل، كأذاقؾ البردىيف، ككفاؾ شر األٍجكى
ٍيو ، كالغنى كالعافية، كالفرج كلقيتو بيف ، كظيرانيوكمف ىذا قكليـ لما ىك في كسط الشيء: ىك في ظىيرى

 .(1)الظيريف كالظيرانٍيف؛ أم: في اليكميف أك الثبلثة"
لكف كضعو كضع ، فيك ليس بمثنى (قكلو: "بخبلؼ )اثناف (ػى686تبينما نجد في شرح الرضي )

ككاف عميو أف يذكر أيضا ، محذكؼ البلـ مثميما؛ ألنو مف المثنى، كاسماف، إذا ىك كقكلؾ: ابناف المثنى
ككاف عميو أيضا أف يذكر )ىذاف( ك)المذاف( كنحكىما؛ ألف ظاىر مذىبو أنيا ، ( إذ لـ يستعمؿ مفرده)مذركاف

 .(2)"كيدؿ عميو جكاز تشديد نكف )ىذاف(، صيغ مكضكعة لممثنى غير مبنية عمى الكاحد
 اليؾ. ؿ معاممة المثنى مثؿ: لبيؾ كسعديؾ كحنانيؾ كدك تعامى  كنٌكىت الباحثة إلى أف ىناؾ ألفاظان كما 

 جمع ا مذكر ا  ا ـ: -3
كالياء كالنكف في ، حيث يضاؼ آخره الكاك كالنكف في حالة الرفع، كىك فرع مف المعرب بالحركؼ

ق(: "جمع المذكر السالـ ك)ألك( ك)عشركف( كأخكاتيا 646)ت كعنو قاؿ ابف الحاجب، حالتي النصب كالجر
 .(3)بالكاك كالياء"

لك قاؿ: "كما حٌمؿ عميو" لكاف أجكد؛ ليدخؿ الجمع المسمى  (:ػى733فاستدرؾ عميو بدر الديف )ت 
ككذلؾ ، (4)چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ      ڱ ڳ ڳ چكقكلو تعالى: ، مثؿ "عميكف"، بو مفرد

 .(5)"كف( فإنو يعرب كذلؾ قياسافي يبكف( ك)صى صً ركف( ك)نى سى يٍ )الداركف( ك)قى 
لخمك مف تاء التأنيث المغايرة لما في "كتصحيح المذكر مشركط با (:ػى672ابف مالؾ )ت كقد ذكرٌ 

 أك مشبو بو عممان ، كلككنو لمف يعقؿ، كمف تركيب إسناد أك مزج، كمف إعراب بحرفيف، نحك: عدة كثيبة عمميف
كأضاؼ "كما أعرب ، لمككفييف في األكؿ كاآلخر أك صفة تقبؿ تاء التأنيث إف قصد معناه خبلفان  أك مصغران 

، كأرضيف، كأىميف، كعالميف، كأكلي كعمييف، كػ: نحف الكارثكف، مشركط فمسمكعل مثؿ ىذا الجمع غير مستكؼو 
 .(6)كعشريف إلى تسعيف"

: "كال يصح دخكلو في جمع المذكر حيث ذكر ابف الحاجب ألكلي ابف الحاجب إىماؿنجد بذلؾ 
 .(7))ذكم(" ػك، السالـ؛ ألف حقيقة ىذا الجمع: ثبكت مفرد يمحؽ بآخره كاك أك ياء كنكف بمعنى: أصحاب

                                                           
 .1/67شرح التسييؿ:  (1)
 .1/29 شرح الرضي عمى الكافية: (2)
 .1/247 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (3)
 (.19-18اآليتاف ) ،سكرة المطففيف (4)
 .1/72 :شرح كافية ابف الحاجب (5)
 .1/76 :شرح التسييؿ (6)
 .1/247 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





32 

زاد ابف كما  (1)"أكلك جمع لمفرد عمى غير لفظو" :فعٌقب  بدر الديف عميو في ىذه الجزئية في قكلو 
كال  إذ ليس عممان ، قياسان عمى )ألي( كىي غير مستكفية لشركط ىذا الجمع (كأىممكا ")عشريف كأخكاتيامالؾ 
 .(2)صفة"

 ."وكما أضاؼ ابف مالؾ: كقاؿ بعضيـ: "ثبلثكف كأخكات
جمع عمى سبيؿ التعكيض كما ذكر في )أرض(؛ ألف تاء التأنيث مف مفرداتيا سقطت حيف عيدَّ بيا 

ف لـ يكف في ، فجمعت ىذا الجمع تعكيضان ، المؤنث كلـ يكف مف حقيا أف تسقط كعكممت العشرة بذلؾ كا 
كما غييرت سيف )سىنىة( كغييٍّرت عينيا كشينيا ، )عشريف( معنى الجمعية؛ ألف المثنى قد يعرب إعراب الجمع

لـ يكف كاحد مف ىذه األسماء مخصكصان ، كىذا قكؿ ضعيؼ؛ ألف ذلؾ لك كاف مقصكدان ، )أٍرض( كراء
 .(3)كال يعيد في شيء مف الجمكع قياسية كانت أك شاذة"، بمقدار

كيتفؽ بدر الدم بف جماعة مع رأم العمماء كرأم ابف الحاجب حكؿ )عشريف إلى تسعيف(؛ حيث 
إذا كاف "ثبلثكف" جمع "ثبلثة"؛ لكجب أف ، كليس بجمع، كعشركف كثبلثكف" اسـ ليذه األعداد الخاصةقاؿ: "
ككذلؾ أربعكف إلى ، "تسعة ك"اثني عشر" ك"خمسة عشر" ككذلؾ أبدا "ثبلثيف" كال يقاؿ باتفاؽ يقاؿ لػ
 .(4)تسعيف"
 :تق  ران  ا معرا: ثا ثان 
 األ ماء ا مقصكرة كاأل ماء ا م قكصة: -1

كال يرجع عدـ ظيكر ، ؾ كممات ال تظير عمييا عبلمة اإلعراب التي يقتضييا مكقعيا في الجممةىنا
، كىذا النكع ىك اإلعراب بعبلمات مقدرة، العبلمات إلى أف ىذه الكممات مبنية بؿ إلى أسباب أخرل

 أما أسباب التقدير فتتجمى بػ:، كالعبلمات المقدرة قد تككف حركات كما قد تككف حركفان 
 عدـ صبلحية الحرؼ األخير مف الكممة لتحمؿ اإلعراب. -
 كجكد حرؼ يقتضي حركة معينة مناسبة. -
 كجكد حرؼ جر زائد أك شبيو بالزائد. -

حيث إف كانت الكممة منتيية بحرؼ مف ، كسنتناكؿ في ىذا المبحث النكع األكؿ مف أسباب التقدير
 اب. كالكممات التي مف ىذا النكع:أف يتقبؿ حركة اإلعر  أك ثقيبلن  حركؼ العمة صار متعذران 

 .االسـ المقصكر -
 .االسـ المنقكص -
 الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر. -

                                                           
 .72/ 1: شرح كافية ابف الحاجب (1)
 .1/82 :رح التسييؿش (2)
 .1/83شرح التسييؿ:  (3)
 .1/72 :شرح كافية ابف الحاجب (4)
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أك استثقؿ  ،ن مطمقا ك)غبلمي( )عصا( ػ"التقدير فيما تعٌذر ك :عرؼ ابف الحاجب في كافيتو فقد
( رفعان كجران  .(1)كالمفظي فيما عداه"، رفعا كنحك: )مسمًمٌي(، كػ)قاضو

 ،المقصكر كالمضاؼ إلى ياء المتكمـالمضاؼ إلى ياء المتكمـ، حيث التشابو بيف كاتفؽ معو في 
أنيما تقدر في آخرىما كؿ الحركات اإلعرابية، األكؿ عند الجميع كالثاني عند الجميكر، لكف ذكر الشركط 

 .ككف التقدير معو جزئيان ال كميان لممضاؼ إلى ياء المتكمـ ألنو مع عدـ كجكد ىذه الشركط ي
 :اعترض بدر الديف بف جماعة عمى ابف الحاجب في مكضعيف آخريف ثـ

 .(2)چپ پ چ  قكلو تعالى: ؾ حركة إتباع مثؿ:أحدىما: المحرَّ 
كليسا  مثؿ: مف زيدان؟ "لمف قاؿ: "أرأيت زيدان؟" فإنيما معرباف تقديران ، الثاني: المحرؾ عمى الحكاية

 .(3)مبنييف"
"كقد  :)عصا( كباب )غبلمي( حيف قاؿ ابف الحاجب في بابلكف بدر الديف يتفؽ مع ابف الحاجب 

، كىك كىـ؛ ألف اإلضافة إلى المضمر ال تكجب بناء بدليؿ: غبلمؾ، زعـ بعضيـ أف باب )غبلمي( مبني
 .(4)فبل كجو لجعمو مبنيا مع صحة ككنو معربا"، كغبلمو

ف يككف صحيح اآلخر في في المضاؼ إلى ياء المتكمـ: أ الكمي لئلعراب التقديرم تقديرالشرط ك 
فإف نصبو ، مف مثؿ )قاضي( كشبيو احترازان  فقكلنا: "صحيح اآلخر"، مفردان أك جمع تأنيث أك تكسير، حكمو

مف المثنى كالمجمكع السالـ في غير  " احترازان "مفردان ، ي(بٍ ك( ك)ظى لٍ )دى  :مثؿ، أك في حكمو، ظاىر اإلعراب
االسـ المقصكر ىك االسـ المعرب الذم في  اىر كاستخمصت أف:كالباقي ظ، الرفع؛ فإنيما يعرباف بالحركؼ

كلذلؾ نعربو بحركة مقدرة  ألف األلؼ ال تقبؿ الحركة مطمقان ، كتقٌدر عميو الحركات الثبلث، آخره ألؼ الزمة
 .منع مف ظيكرىا التعذر مثؿ: جاء فتىن 

كىذا االسـ ، قبميا كسرة، ةغير مشدد، االسـ المعرب الذم آخره ياء الزمة أما االسـ المنقكص فيك:
 مررت بقاًض أما الفتحة فتظير فيو مثؿ: - تقٌدر عميو حركتاف فقط ىما الضمة كالكسرة مثؿ: جاء قاضو 

 .جاء قاضيان 
 :فرع ة  حركا  ا معرا: را عان 

 ا مم كع مف ا صرؼ: -أ 
ؼ أك دخمتو إال إذا أضي، كيجر بالفتحة نيابة عف الكسرة، كىك اسـ معرب ال يدخمو تنكيف التمكيف

"غير المنصرؼ ما فيو عمتاف مف تسع  يفو قائبل:ر )أؿ( فإنو يجر بالكسرة كفي ىذا المقاـ قاـ ابف الحاجب بتع
 :كىي، أك كاحدة تقـك مقاميما

 
                                                           

 .257-1/254 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 (.2)اآلية ، سكرة الفاتحة (2)
 .1/73 :شرح كافية ابف الحاجب (3)
 .256-1/254 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (4)
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                                   كمعرفػػػػػػػػػػػػػةه  كتأ  ػػػػػػػػػػػػػثه  ككصػػػػػػػػػػػػػؼه  عػػػػػػػػػػػػػ ؿه 
 

ـ  ج ـ  ثىػػػػػػػػػػػػ كعجمػػػػػػػػػػػػةه    ترك ػػػػػػػػػػػػاي مػػػػػػػػػػػػعه ثىػػػػػػػػػػػػ
 

                                أ ػػػػػػػػػػػػؼه  ق  هػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف زائػػػػػػػػػػػػ ةه  فكا  ػػػػػػػػػػػػكي 
 

 (1)تقر ػػػػػػػػػػػاي  كهػػػػػػػػػػػذا ا قػػػػػػػػػػػكؿي  ًفعػػػػػػػػػػػؿو  ككزفي  
 

 

إلى أف ابف الحاجب قد خالؼ جميكر النحكييف في تعريفو لمممنكع  (2)كأشار األستاذ الشيخ عضيمة
 مف الصرؼ إذ ىك عندىـ: ما ال يدخمو الخفض كالتنكيف.

إلى جميكر النحكييف ليس  بػ: أف ما نسب( ىػ1418)ت فيرد د. جماؿ عبد العاطي مخيمر أحمد
بؿ ىك بياف؛ لحكمو كقد اتفؽ ابف الحاجب معيـ إذ ذكر أف حكمو: أف ال يدخمو ، لغير المنصرؼ تعريفان 

كتعريؼ ابف الحاجب لغير المنصرؼ ىك قكؿ كؿ مف ، فبل كجو أكالن؛ لتحقيؽ المخالفة، كسر كال تنكيف
 .(4)كالزمخشرم (3)الفارسي

مف جيتيف مف الجيات التسع  كغير المنصرؼ ما كاف ثانيان  ".. :ق(377)ت حيث  يقكؿ الفارسي
ق( فرٌد: "كاالسـ يمتنع مف الصرؼ متى اجتمع فيو اثناف مف 538)ت أما الزمخشرم، (5)التي تمنع الصرؼ"

 .(6)أسباب تسعة أك تكرر كاحد منيا"
 .و أمكفبرؼ: الصرؼ ىك التنكيف الداؿ عمى معنى يككف االسـؼ الصَّ األزىرم عرَّ ك 

ليو أشار الناظـ بقكلو: الصرؼ تنكيف أتى مبنيان  كذلؾ المعنى المدلكؿ ، معنى بو يككف االسـ أمكنا كا 
 زيد مف المعارؼ كفرس مف النكرات. :ػالتنكيف ىك عدـ مشابيتو لمفعؿ كالحرؼ. ك عميو بيذا

ب كالمبني. مف في باب المعر  :حيث قاؿ؛ استدراؾ بدر الديف بف جماعة ق(905)ت ككافؽ األزىرم
 .ما ال يدخمو تنكيف الصرؼ :أم ؛)ما ال ينصرؼ( أبكاب النيابة

ق( قد أضاؼ شيئا جديدا عمى ابف الحاجب حيث قاؿ: 733)ت لكننا نجد أف بدر الديف بف جماعة
 :مع أخرل مثؿ - أيضا –فإنيا مف المكانع ، كيذكر الؼ اإللحاؽ في المقصكر، "األكلى أف يقكؿ: مف عشر

في المقصكر(؛ ألف ألؼ ( كقكلنا، فإنو ممنكع لمعممية كألؼ اإللحاؽ؛ لشبييا بألؼ التأنيث، ى" معٌرفة"أىرىطى 

                                                           
 .2/251 :كالبيتاف في شرح ابف عقيؿ، 1/258 المصدر السابؽ: (1)
لجنة إحياء التراث ، 1ط، محمد عبد الخالؽ عضيمة :، تحىػ(286أبك العباس محمد بف يزيد بف المبرد )، المقتضب (2)

 .3/309، د.ت، القاىرة، اإلسبلمي
: الفارسي عمي بأبي المشيكر فسكم،ال األصؿ، الفارسي أباف، بف سميماف بف محمد بف الغفار عبد بف أحمد بف الحسف: ىك (3)

 ص/  31 ج) الذىبي – النببلء أعبلـ سير: ينظر. ىػ 288 سنة( فارس أعماؿ مف) بفسا كلد. العربية عمـ في االئمة أحد
 ج) –  لمزركمي األعبلـ( 9 ص/  1 ج) الصفدم – بالكفيات الكافي( 80 ص/  2 ج)  خمكاف ابف – األعياف كفيات( 449

 (.179 ص/  2
 سبقت الترجمة لو. (4)
كمية ، 1ط، حسف شاذلي فرىكد :، تحىػ(377)، الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي أبك عمي، اإليضاح العضدم (5)

 .2/13، د.ت، جامعة الرياض، اآلداب
 2/16، تد.، بيركت، مكتبة اليبلؿ، 1ط، ىػ( تح. عمي بك ممحـ538)، جار اهلل الزمخشرم، المفصؿ في صنعة اإلعراب (6)
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 (1)"ًعمباء"؛ ألف "ًفعبلء" بكسر الفاء كالمد ال يككف لمؤنث :اإللحاؽ في الممدكد ال تككف لمتأنيث مثؿ
 كىذا مكافؽ لما ذىب إليو النحاة فيذا ابف مالؾ يقكؿ في ألفيتو:

                                 أ ػػػػػػػػػػػؼ ذم مػػػػػػػػػػػف ع مػػػػػػػػػػػان   صػػػػػػػػػػػ ر كمػػػػػػػػػػػا
 

 (2)ز ػػػػػػػػػػػػ     حػػػػػػػػػػػػاؽ ف ػػػػػػػػػػػػ س   صػػػػػػػػػػػػرؼ 
 

 

ٍمقىى( ك)أىٍرطىى( فتقكؿ  كػ، لمعممية كألؼ اإللحاؽ المقصكرة - أيضا –أم: كيمنع صرؼ االسـ  )عى
إللحاؽ كمررت بعمقى؛ فتمنعو مف الصرؼ لمعممية كشبو ألؼ ا، كرأيت عمقى، فييما عمميف: ىذا عمقى

فبل تقكؿ فيمف اسمو ، بالتأنيث مف جية أف ما ىي فيو كالحالة ىذه؛ أعني حاؿ ككنو عمما ال يقبؿ التأنيث
- (فإف كاف ما فيو ألؼ اإللحاؽ غير عمـ ؾ )عمقى كأرطى، حببلة عمقى: "عمقاة" كما ال تقكؿ في "حبمى":

، لتأنيث. ككذا إف كانت ألؼ اإللحاؽ ممدكدةصرفتو؛ ألنيا كالحالة ىذه ال تشبو ألؼ ا -قبؿ التسمية بيما 
 .(3)فإنؾ تصرؼ ما ىي فيو: عمما كاف أك نكرة"، كػ: ًعمباء

 ق( في شرح التصريح العمؿ التسع في بيت كاحد كىك:905 كقد جمع األزىرم )ت
                          معرفػػػػػػػػػػػػػة أٌ ػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػا ال كزف اجمػػػػػػػػػػػػػع

 

 (4)رٌكػػػػػػا كز  عجمػػػػػػة فا كصػػػػػػؼ قػػػػػػ  كمػػػػػػال 
 

 

ز صرفو كيجك ، (5)مؿ ابف الحاجب مف شركط الممنكع مف الصرؼ: "أف ال يدخمو كسر كال تنكيف"كأك
ابف  إنما قاؿ، كما يقـك مقاميما: الجمع كألفا التأنيث، (6)چی ی چ لمضركرة أك لمتناسب مثؿ: 

ك عندىـ إذ ى، : "أف ال يدخمو كسر" كلـ يقؿ "أف ال يدخمو جر"؛ ألنو يدخمو الجر عند الجميكرالحاجب
ككافقو بدر الديف في  .(7)( عندىـ عمؿ الجار ال محالة")بأحمد فالجر الذم، كجره فتح، كالجر أنكاع، معرب
 ذلؾ.

نما ، التنكيف ىك المقصكد كحده باإلسقاط في باب ماال ينصرؼ ق(: "..538)ت كقاؿ الزمخشرم كا 
فميذه ، كناف في األفعاؿ كيختصاف باألسماءكذلؾ جمعا أنيما ال يك، سقط الجر ألخكة ثبتت بينو كبيف التنكيف

كىذا معنى قكؿ النحكييف: سقط  (8)األخكة لما سقط التنكيف تبعو الجر في السقكط فالتنكيف أصؿ كالجر تبع.."
 الجر بشفاعة التنكيف. 

                                                           
 .1/74 :شرح كافية ابف الحاجب (1)
 .45ص مالؾ، ابف ألفية (2)
 .2/261 :شرح ابف عقيؿ (3)
 .1/84 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (4)
 .263-1/259 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (5)
 (.4)اآلية  ،سكرة اإلنساف (6)
 .1/263 شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب: (7)
ىػ( تح: د. عمي 538الزمخشرم جار اهلل )المتكفى: ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد :المفصؿ في صنعة اإلعراب (8)

 .18ص، 1ج، 1ط، بيركت -مكتبة اليبلؿ ، بك ممحـ
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: غير المنصرؼ في حالة الجر مبني عمى (1)( عف األخفش كالمبرد كالزجاجػى686)ت كنقؿ الرضي
، فحذفت عبلمة اإلعراب مطمقا؛ أم: التنكيف، أم: الفعؿ ضعيفة، و كذلؾ؛ ألف مشابيتو لممبنيالفتح لخفت

 .(2)كبني في حالة كاحدة فقط كاختص بالبناء في حالة الجر ليككف كالفعؿ المشابو في التعريؼ مف الجر"
 :فاستدرؾ بدر الديف عمى ابف الحاجب في قكلو: "حكمو أف ال كسر كال تنكيف"

ى: كال تنكيف صرؼ؛ فإف "عرفات" ك"أذرعات" كشبييما مكسكرة منكنة كليست مصركفة؛ ألنو "األكل
فإنو مكسكر منكف رفعا ، ككذا "يرمي" لك سميت بو رجبل عمما ك"قاض" لك سميت بو امرأة عمما، تنكيف مقابمة

 .(3)كجرا كليس مصركفا"
سرة مع األلؼ كالبلـ كاإلضافة "أف عبلمة المنصرؼ أف يجر بالك ق(:769) بينما رأل ابف عقيؿ

كأف يدخمو الصرؼ كىك التنكيف الذم لغير مقابمة كاحترز بقكلو "الغير مقابمة" مف تنكيف "أذرعات" ، كبدكنيما
عمـ امرأة  كاحترز ، كىندات، كأذرعات، فإنو تنكيف جمع المؤنث السالـ كىك يصحب غير المنصرؼ، كنحكه

جكارم كغكاشي كىك  كغكاش" كنحكىما فإنو عكض عف الياء كالتقدير:بقكلو "أك تعكيض" مف تنكيف "جكار" 
 .(4)يصحب غير المنصرؼ ليذيف المثاليف. كأما المنصرؼ فبل يدخؿ عميو التنكيف"

: "فالعدؿ: خركجو عف صيغتو األصمية تحقيقا في عمؿ المنع مف الصرؼ أكمؿ ابف الحاجبك 
 .فاستدرؾ عميو بدر الديف،  كػ:)ثبلث( ك)مثمث("

؛ فإف ضراب در طَّ فعقَّب عميو بدر الديف حقو أف يقكؿ: خركجان مسمكعان أك خركجان غير مي 
كىي ضارب كمضركب. فالخارج عف صيغتو األصمية ، معدكؿ بو عف صيغتو األصمية -كشبيو-ك"ضركب"

ألف فيذا مصركؼ؛ ، "مقيـ" كشبيو مف المعتؿ العيف ككػ: نحك، ضرباف: قياسي كغيره؛ فاألكؿ: كما تقدـ
 .(5)كشبيو ... ر"خى ر" ك"أي مى بلث" ك"عي "ثي  صار كاألصؿ كالثاني كػ: - كاف مطردان -خركجو 

 

، كمىفعىؿ، أحدىما: مكازف فيعىاؿ ق( في ذلؾ )الكصؼ ذك العدؿ( فنكعاف:905)ت كأكمؿ األزىرم
العشرة  في :كقيؿ، كفي الباقي مف العشرة عمى األصح، كىما مسمكعاف مف الكاحد إلى األربعة باتفاؽ

، كقيؿ: يقاس عمى فعؿ خاصة؛ ألنو أكثر، (6)كالخمسة فدكنيا سماعا. كما بينيا قياسا عند الككفييف كالزجاج
                                                           

، عالـ بالمغة كاألدب، ىك سعيد بف مسعدة المجاشعي بالكالء، البمخي ثـ البصرم، أبك الحسف، المعركؼ باألخفش األكسط: نحكم (1)
)تفسير معاني القرآف( ك)شرح أبيات المعاني(  كصنؼ كتبا، منيا: سكف البصرة، كأخذ العربية عف سيبكيو. مف أىؿ بمخ.

( ككاف الخميؿ قد جعؿ البحكر خمسة المتدارؾك)االشتقاؽ( ك)معاني الشعر( ك)كتاب الممكؾ( ك)القكافي( كزاد في العركض بحر )
 .، ؿ ابف خمكاف282-2/280(، كفيات األعياف 101/ 3ة عشر. )األعبلـ لمزركمي بتصرؼ يسير )عشر فأصبحت ست

 .1/38 :شرح الرضي عمى الكافية (2)
 .1/74 كافية ابف الحاجب:شرح  (3)
 .2/226 :شرح ابف عقيؿ (4)
  .1/75شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 - 855/ ىػ 311 - ىػ241) البغدادم الزجاج سيؿ بف السرل بف محمد بف إبراىيـ إسحاؽ أبك أك الزٌجاج إسحاؽ أبك (6)

 الكتب مف العديد صنؼ. خمكاف ابف كصفو كما" المتيف كالديف باألدب العمـ أىؿ مف" العباسي، العصر مف نحكم( ـ923
 .الحسنى اهلل أسماء تفسير ككتاب ينصرؼ ال كما ينصرؼ ما ككتاب التفسير، في القرآف معاني كتاب أشيرىا
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 (1)كما حكمو الشيباني، كالصحيح كما قاؿ المكضح ىنا: إف البناءيف مسمكعاف في األلفاظ العشرة
؛ ألف غيرىما سمع (4)" تتجاكز األربعة"إف العرب ال :في صحيحو (3)كالبخارم (2)كال يعارض بقكؿ أبي عبيدة

 بضـ الفاء مف الكاحد إلى العشرة كقكلو:، أنو يعدؿ أيضا عمى فيعبلف (5)ماكً خَّ كنقؿ السَّ ، ما لـ يسمعا
                                     هً ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػذى اجً ل  ى  ى ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػأى  ر  إذا ا ش ػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػػكـه 

 

 (6)ا ا ى ٍحػػػػػػػػػػػػػا و ككي افىػػػػػػػػػػػػػرى زي  كا إ  ػػػػػػػػػػػػػهً اري طىػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

جاؤكا كاحدا كاحدا ، حاؿ ككنيا مكررة فأصؿ جاء القكـ أحاد، معدكلة عف ألفاظ العدد األصكؿ كىي
 إلى "أحاد" تخفيفا لمفظ ككذا الباقي.

 .(7)چ ھھ ھ ہ ہ ہ چنحك قكلو تعالى: ، كال تستعمؿ ىذه األلفاظ إال نعكتا
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ  چأك أحكاالن نحك قكلو تعالى: ، فمثنى كثبلث كرباع: نعكت ألجنحة

، (9)ى"نى ثٍ ى مى نى ثٍ مى  الميؿً  : "صبلةي أك أخباران نحك قكلو ، فمثنى كثبلث كرباع: أحكاؿ مف النساء، (8)چگگ
نما كرر لقصد التككيد ال إلفادة التككيدفمثنى األكلى: خبر صبلة كمثنى   .(10)الثانية: تكرير لو. كا 

                                                           
كناشر ، صاحب اإلماـ أبي حنيفة النعماف، فقيو كمحدث كلغكم، ىػ( عالـ مسمـ 189-ىػ 131محمد بف الحسف الشيباني ) (1)

، كأخذ عف أبي حنيفة بعض الفقو، كنشأ بالككفة، ىػ131كلد بكاسط سنو «. كفقيو العراؽ، صاحب أبي حنيفة»يمقب ، مذىبو
كرحؿ إلى مالؾ بف أنس في المدينة. تكلى القضاء ، ف سفياف الثكرم كاألكزاعيكأخذ ع، كتمـ الفقو عمى القاضي أبي يكسؼ

 كانتيت إليو رياسة الفقًو بالعراؽ بعد أبي يكسؼ.، زمف ىاركف الرشيد
 كأحد مسمـ، كقائد صحابي( ـ639/ىػ18 - ـ584/ىػ ؽ 40) القرشي الفيرم الجراح بف اهلل عبد بف عامر عبيدة أبك (2)

 .األمة بأميف محمده  الٌنبي   لقَّبىوي  اإلسبلـ، إلى األكليف السابقيف كمف بالجنة، المبشريف العشرة
 سبتمبر 1 - ـ810 يكليك 20( / )ىػ 256 شكاؿ 1 - ىػ 194 شكاؿ 13) البخارم إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد أبك (3)

 لو كالجماعة، السنة أىؿ عند  كالعمؿ التعديؿك  كالجرح الرجاؿ كعمـك الحديث عمماء أىـ مف الفقياء، الحٌفاظ كبار أحد(. ـ870
 .البخارم صحيح باسـ المشيكر الصحيح، الجامع كتاب أبرزىا كثيرة مصٌنفات

، كينظر شرح التصريح بمضمكف "كال تجاكز العرب ريباع" :تفسير سكرة النساء، 79الباب رقـ ، البخارم في كتاب التفسير (4)
 .2/326التكضيح:

 أصمو. كاألدب كالتفسير بالحديث كعالـ حجة، مؤرخ ،(ىػ902ت) السخاكم الديف شمس محمد، بف رحمفال عبد بف محمد (5)
 - 2: 8 البلمع الضكء: ينظر طكيمة سياحة البمداف في ساح. بالمدينة ككفاتو القاىرة، في كمكلده( مصر قرل مف) سخا مف
 .15: 8 الذىب كشذرات 53: 1 السائرة كالككاكب 32

 ديكاف كشرح ،1/5 لمتبريزم الحماسة ديكاف شرح:  انظر حماستو، تماـ أبك بيما افتتح حيث العنبرم، أنيؼ بف يطلقر  البيت (6)
 العرب كلساف ،(كحد) 9/264 العركس تاج في نسبة كببل ،(طير) 12/451العركس تاج ،278ص لممرزكقي، الحماسة

 .1/59 زىركالم ،405 ص ثعمب كمجالس ،294 الصناعتيف ككتاب ،(كحد) 3/447
 (.1)اآلية  ،سكرة فاطر (7)
 (.3)اآلية  ،سكرة النساء (8)
باب ، كمسمـ في صبلة المسافريف كقصرىا، 461-460رقـ ، باب الخمؽ كالجمكس، أخرجو البخارم في كتاب المساجد (9)

 .753، 749صبلة الميؿ مثنى رقـ 
 .326-2/325 في مضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (10)
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ر( معدكلة عف )آخر( فقاؿ ابف الحاجب:)أي ع مف الصرؼ الصفة المعدكلة أيضان كػػ كمما يمن  خى
ر  .(1)كباب )فىطىاـ( في بني تميـ، كزيفىر(، كػ:)عيمر، أك تقديرا (كجيمع، ك)أيخى

أم أنو كافؽ ابف ، فبدر الديف في شرحو لـ يتعرض أك يستدرؾ عمى ابف الحاجب في ىذه الجزئية
 الحاجب كما كافقو فيما يمي:

ًرؼ )أربعه( في مررت بنسكة ، فبل تضره الغمبة، صؿالكصؼ: شرطو أف يككف كصفا في األ فمذلؾ صي
عيؼ منع )أفعى( لمحية، لمقيد ()أسكد( ك)أرقـ( لمحية ك)أدىـ كامتنع، أربع ك)أًخيؿ( ، ك)أجدؿ( لمصقر، كضى

 .(2)لمطائر
 )عيمر( مثبلن  ق(: "كأمكف العدؿ دكف غيره فإف الغالب في األعبلـ النقؿ. فػ905)ت كما أفاد األزىرم

مع أف صيغة فيعىؿ قد كثر فييا العدؿ ، فإف عامرا ثابت في اآلحاد النكرات بخبلؼ عمر، معدكؿ عف عامر
فإنيما معدكالف عف: ، عٍ كتى كي  عٍ مى فإنيما معدكالف عف غادر كفاسؽ ككػ: جي ، كفسؽ(، )غدر التحقيقي ؾ

 د.( فإنيا معدكلة عف آخر بفتح الخاء كالمٍر خى أي ) ككػ:، جمعاكات ككتعاكات
كنفي الكصفية كبعضيا منقكؿ عف أفعؿ ، كتحقيؽ العممية، كفائدة العدؿ عف األعبلـ تخفيؼ المفظ

فيمف منع  (3)چۈئ ۈئ چ قكلو تعالى:  كأما دٍ دى حكـ بعدـ عدلو كػ: أى ، فإف كرد فعؿ مصركفان ، نحك: ثيعىؿ
؛ ألنو؛ أم: ا، صرفو لعدؿ قد أمكف غيره كىك فالمعتبر فيو التأنيث باعتبار البقعة ال العدؿ عف طاكو

 .(4)التأنيث"

كذلؾ  _ دٍعد( مضيفان ما يمنع مف الصرؼ جكازان العمـ المؤنث إذا كاف ثبلثيان ساكف الكسط مثؿ )ىٍند
، كالمعنكم كذلؾ، "التأنيث بالتاء شرطو العممية براىيـ( كفي ذلؾ قاؿ ابف الحاجب:العمـ األعجمي مثؿ)إ

قكلو التأنيث بالتاء احترازا مف التأنيث  (5)أك تحرؾ األكسط أك العجمة"، بلثةالزيادة عمى ث كشرط تحتـ تأثيره:
 كلذلؾ قاـ مقاـ السببيف.، فإنو ال شرط لو لمزكـ األلؼ كضعان ، باأللؼ

 .الخ" ..كىنا استدرؾ عميو بدر الديف في: "التأنيث بالتاء شرطو العممية
كلك سيٌمي بو ، نص عميو سيبكيو، بنت( تاء تأنيث) "األكلى: بالتاء المنقمبة ىاء في الكقؼ؛ فإف تاء

 :(ىػ672 )ت ابف مالؾحيث قاؿ .(6)فحذفت الكاك عمى غير قياس"، "بنكة" :كأصمو، صيًرؼ
 مط قػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مؤ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػثو 

 

 (7)ه ارتقػػػػػػػػػىكك يػػػػػػػػػ ا عػػػػػػػػػارً  م ػػػػػػػػػعً  كشػػػػػػػػػرطي  
 

                                                           
 .276-1/268 :لكافية في عمـ اإلعرابرح المقدمة اش (1)
 .279-1/277 :المصدر السابؽ (2)
 (.12)اآلية ، سكرة طو (3)
 .2/344 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (4)
 .282-1/281شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب: (5)
 .1/77شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
 .44ص مالؾ، ابف ألفية (7)
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كمما يمنع   ؛كيتحتـ منعو مف الصرؼ إف كاف بالتاء، ق( فقاؿ: "العمـ المؤنث905) كأيده األزىرم
: العممية كالتأنيث فإف كاف العمـ مؤنثا بالياء امتنع مف الصرؼ مطمقا؛ أم: سكاء كاف عمما -أيضا–صرفو 

 .(1)"أك لمؤنث كػ)فاطمة(، لمذكر كػ)طمحة(
"كذكر ثبلثة  كما  أكمؿ بدر الديف استدراكو  عمى ابف الحاجب في قكلو: "كشرطو تحتـ تأثيره". قائبلن 

كىك النقؿ مف المذكر إلى المؤنث؛ كػ:)زيد( ك)فضؿ( لك سمي بو امرأة؛ ألف النقؿ ، شرط رابع كىناؾ، أشياء
كيو ذلؾ كغيره مف بكذكر سي (2)فتحتـ منع صرفو".، فإذا ضـ إلى مؤنث المعنكم قٌكاه، ثقؿ لمخالفتو األصؿ

 (:ىػ672) مالؾمما رجح رأم بدر الديف قكؿ ابف ، النحاة

ػػػػػػػػػػػك ، فػػػػػػػػػػػكؽى ا ػػػػػػػػػػػثالثً  ػػػػػػػػػػػقٍر                            ، رى أك كجي  أك  ى
 

: ا ػػػػػػػػػػـ امػػػػػػػػػػرأة ال ا ػػػػػػػػػػـ ذكػػػػػػػػػػر   أك ز ػػػػػػػػػػ و
 

 كجهػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي ا عػػػػػػػػػػا ـ تػػػػػػػػػػذك را  ػػػػػػػػػػ ؽ                               
 

 (3)كا م ػػػػػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػػػػؽ -كه ػػػػػػػػػػػػ ى -كعجمػػػػػػػػػػػػةن  
 

 

 أك عمى أٍزيد، إف كاف مؤنثا بالتعميؽ؛ أم: بككنو عمـ أنثى فإما أف يككف عمى ثبلثة أحرؼ :كشرحو
، فتقكؿ: "ىذه زينبي ، عممٍيف، كسعاد، زينبى  مف ذلؾ؛ فإف كاف عمى أزيد مف ذلؾ امتنع مف الصرؼ كػ:

"، كرأيت زينبى  ف كاف عمى ثبلثة أحرؼ، كمررت بزينبى ف كاف ، فإف كاف محٌرؾ الكسط منع أيضا كسقىر، كا  كا 
ف كاف أعجميا كػ: جكرى ، ساكف الكسط -" منع "اسـ امرأة زيد ى مؤنث كػ:"اسـ بمد" أك منقكالن مف مذكر إل كا 

كال منقكال مف مذكر إلى مؤنث ففيو ، كليس أعجميا، فإف لـ يكف كذلؾ: بأف كاف ساكف الكسط -أيضا
 كرأيت ىندى كمررت بيندى".، كالمنع أكلى؛ فتقكؿ: "ىذه ىندي ، كجياف: المنع كالصرؼ

 كينسب البف قيس الرقيات:، كقد كرد بالكجييف قكؿ جرير
 ع  فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ مئزرًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تت فٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 (4)ك ػػػػػػػـ تي ػػػػػػػؽى  ىٍعػػػػػػػ ي فػػػػػػػي ا عي ػػػػػػػاً ،  ىٍعػػػػػػػ ه  
 

 

 .(5)ثـ منع صرفو بعد ذلؾ"، فقد صرؼ "دعد" في أكؿ عجز البيت
ك)زينب( ك)سىقىر( ، )ىند( يجكز صرفو كنرل أف ابف الحاجب قد ذكر ىذا الشرط الرابع في كافيتو: فػ

( ممتنعك)ماهي( ك كري ك)عقرب( ، )قدـ( منصرؼ فإف سمي بو مذكر فشرطو الزيادة عمى ثبلثة. فػ، )جي
 .(6)ممتنع

 كتحدث ابف الحاجب مما يمنع مف الصرؼ كىي المعرفة كشرطيا أف تككف عممية فقاؿ:
 .(7)"المعرفة شرطيا أف تككف عممية"

                                                           
 .2/331 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (1)
 .1/78 شرح كافية ابف الحاجب: (2)
 .44ص مالؾ، ابف ألفية (3)
 ،241/ 3 الكتاب: في نسبة كببل". لفع" 321/ 9 ،"دعد" 166/ 3 العرب كلساف ،1021 ديكانو ممحؽ في لجرير البيت (4)

 .كغيرىا ،61/ 3 كالخصائص
 .2/258 شرح ابف عقيؿ: (5)
 .285/ 1 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (6)
 .287ص :المصدر السابؽ (7)
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كقمنا: ، "أجمع" كجمع" :ة الحذؼ؛ مثؿفعقَّب عميو بدر الديف قائبل: "األكلى: أك بإضافة منكية الزم
 .(1)بؿ جكازان" لزكمان لكف ال ، فإف إضافتيما قد تحذؼ كتنكل ؛احترازان مف مثؿ: "كؿ" ك"بعض"، الزمة الحذؼ

عف المعرفة في ماال ينصرؼ: "مما ليست نكنو بمنزلة األلؼ التي في (ق181كذكر سيبكيو )ت
كف في مؤنثيا فىعمى كىي زائدة؛ كذلؾ نحك: عيرياف كًسرحافو كذلؾ كؿ نكف ال يك، كما أشبييا، نحك: بشرل

نسافو  كما ، فإنما أرادكا؛ حيث قالكا: سرحافه أف يبمغكا بو باب ًسرداحو ، يدلؾ عمى زيادتو ًسراح "كىك الذئب"، كا 
. يدلؾ عمى زيادتو قكلؾ: الضبع كالضباع كأشبدكا أف يبمغكا بمعزل باب ًىٍجرىع، أرا اه ىذا كمف ذلؾ: ًضبعافه

 .(2)كثير"
أك تحرؾ األكسط أك زيادة عمى ، ميةجى مة شرطيا أف تككف عممية في العى جٍ كأتبع ابف الحاجب: "العي 

( منصرؼ  .(3)ممتنع، ك)شىتىر( ك)إبراىيـ(، الثبلثة فػ)نكحه
قائبلن: "ليس في كبلـ العجـ اسـ ثبلثي متحرؾ ، كاستدرؾ عميو بدر الديف في قكلو: "أك تحرؾ الكسط"

ثـ لك كجد لـ ، قمت: قد كجد في اسـ ببلد متعددة مف ببلد العجـ؛ منيا "طيكىس" ك"أىٍيؾ" ك"ًبٍمخ"، كسط لمذكرال
، بخبلؼ التأنيث؛ فإنو سبب قكم، يتحتـ منعو؛ ألف العجمة سبب ضعيؼ فمـ يقكى تأثيره مع تحرؾ الكسط

كقيؿ: اسـ بمدة: ، كقيؿ: ىك اسـ امرأة، ك"شىتىر" ال يعرؼ معناه، فتحتـٌ منعو، فقكم تأثيره مع تحرؾ الكسط
 .(4)كالمانع لو حينئذو التأنيث كالعممية"

( منصرؼ ذكر : "أجكد مف المفيكـ مف كبلـ وكاستدرؾ بدر الديف عمي، ابف الحاجب: )فنكحه
إال منصرفا؛ كلك جاز منعو لسمع  -قط–مف جكاز األمريف فإنو لـ يسمع كلـ ينقؿ  (5)الزمخشرم كالجرجاني

 .(6)نقؿ كلك شاذا"أك 
 :قاؿ حيث مالؾ؛ ابف استدراكو في الديف بدر كافؽ كقد
                       مػػػػػػػػػػػػع        ، كا تعر ػػػػػػػػػػػؼً  ا كضػػػػػػػػػػػعً  كا عجمػػػػػػػػػػػي  

 

 (7) ػػػػػػػػػعامتي  هصػػػػػػػػػرفي  الثً ع ػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػث    ػػػػػػػػػ ى زً  
 

 

فجاء بقكلو: "كقيؿ: الساكف الكسط ، (  فكاف مؤيدان كبلـ الزمخشرم كالجرجانيىػ905)ت أما األزىرم
كػ: )شىتىر( فتحتـ المنع كػ: زينب إقامة  كالمحركة الكسط، ح كلكط ذك كجييف: الصرؼ كعدمو كػ: ىندكػ: نك 

 .(8)لحركة الكسط مقاـ الحرؼ الرابع. كىذا التفصيؿ قاؿ بو الزمخشرم كالجرجاني"
                                                           

 .1/78 :شرح كافية ابف الحاجب (1)
 .3/216 :الكتاب (2)
 .289-1/288 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (3)
 .1/78 :شرح كافية ابف الحاجب (4)
 كاضع أصكؿ الببلغة. كاف مف أئمة المغة مف أىؿ )جرجاف(، جاني أبك بكرىك عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجر  (5)

ك)العمدة( في ، ك)الجمؿ( في النحك، ك)دالئؿ اإلعجاز(، )أسرار الببلغة( :لو شعر رقيؽ. مف كتبو، "بيف طبرستاف كخراساف
 ـ(.1078-ىػ471تكفي سنة ) .كغيرىا ...تصريؼ األفعاؿ

 .79-1/78 :شرح كافية ابف الحاجب (6)
 .44ص: مالؾ ابف ألفية (7)
 .2/334 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (8)
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 ) كأتبع ابف الحاجب قائبلن: "الجمع شرطو صيغة منتيى الجمكع بغير ىاءو كػ: )مساجدى( ك)مصابيحى
( إذا لـ ، كأما )ًفراًزنةه( فمنصرؼ ( عممان لمضبع غير منصرؼ؛ ألنو منقكؿ عف الجمع ك)سراكيؿي ك)حضاًجري

ذا صرؼ فبل ، يصرؼ كىك األكثر فقد قيؿ إنو أعجمي حمؿ عمى مكازنو كقيؿ عربي جمع )ًسراًكلة( تقديران كا 
ع التكسير فإف "أيامف" قد جمع عمى "األكلى: جمك  :كلكف استدرؾ بدر الديف عمى قكلو معٌقبان ، (1)إشكاؿ"

لكف قصد اإلشارة إلى ، لكفىكلك اقتصر عمى التمثيؿ بالكزنيف ، كنحك "صكاحب" عمى "صكاحبات"، "أيامنكف"
كلكٌف صرفيـ لبعض الجمكع كػ: "أسمحة" ك"أفراس" يرده. ، ككاف القياس: منع كؿ جمع، عمة منع ىذا الجمع

ف كانت لمفرد ، قدر ال حاجة لوجكابان عف سؤاؿ م (2)كذكر "حضاجر" بعد اإلشارة إلى أف العمة ىي الصيغة كا 
فحكمو ، كلـ ينقمو مف يعتمد عميو، بقكلو: صيغة منتيى الجمكع. كأما "سراكيؿ": فمـ يثبت صرفو عف العرب

: "ال يمبس كعف رسكؿ اهلل ، كقد كجدت، منع الصرؼ؛ ألنو أعجمي حمؿ عمى ميكاًزنو؛ ألف العمة الصيغة
"  .(4)"فمـ يصرفو، (3)المحـر قميصان كال سراكيؿى

(: ككذلؾ )سراكيؿ( ال ينصرؼ عند النحكييف في معرفة كال نكرة؛ ألنيا كقعت ىػ286)ت كقاؿ المبرد
 )قناديؿ( ك)دىاليز( فكانت لما دخميا اإلعراب كالعربية" عمى مثاؿ مف العربية ال يدخمو الصرؼ نحك

فيي عنده ، فأما سراكيؿ فكاف يقكؿ فييا: العرب يجعميا بعضيـ كاحدان  "... في المقتضب: -أيضا–كقاؿ 
 )سركالة( كينشدكف:، كمف العب مف يراىا جمعا كاحدىا، مصركفة عمى ىذا المذىب

                                            ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍركا ةه  مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػؤـً  ع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػهً 
 

 (5) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعطؼً مي   ؽ  رً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى  
 

 

كما تقكؿ: دخاريص ، فيقكؿ جعمكه أجزاء، ىي اسـ لشيء كاحديقاؿ لو: إنما  فمف رآىا جمعان 
فعمى ىذا كاف يرل أنيا بمنزلة )قناديؿ(؛ ألنيا جمع ال ينصرؼ في معرفة كال ، كالكاحد: دخرصة، القميص

 .(6)نكرة"
كارو  كعف جكارو كغكاشو كقاضو قاؿ ابف الحاجب: ( (كنحك )جى  .(7)رفعان كجران مثؿ )قاضو

" ك"جكارو عميو: "ليس ىذا الحكـ مختصا بنحك )جكارو  فاستدرؾ بدر الديف ، "( مف الجمكع؛ كػ: "غكاشو
بؿ ىذا حكـ كؿ اسـ غير منصرؼ آخره ياء قبميا كسرة؛ كػ: "يرمي" لك سٌميت بو ، ىناىمو ذكره ىاكما يك 

                                                           
 .297-1/291 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 : اسـ لمذكر كاألنثى مف الضباع.حضاجر (2)
( 366) ( برقـ568_1/566) باب: الصبلة في القميص كالسراكيؿ، كتاب الصبلة، الحديث أخرجو البخارم في صحيحو (3)

( بمفظ: 2/834باب: ما يباح لممحـر بحج أك عمرة )، كتاب الحج، بمفظ: "ال يمبس القميص كال السراكيؿ". كمسمـ في صحيحو
 "ال يمبس المحـر القميص كال السراكيؿ.

 .1/79 :شرح كافية ابف الحاجب (4)
 ابف شافية كشرح ،(2/522) األشمكني كشرح ،(461) الناظـ ابف كشرح ،(1/233) األدب خزانة في نسبة ببل البيت (5)

 الثقافة مكتبة ،(الدكتكراة رسالة) المقصكد عبد محمد المقصكد عبد ،(ىػ715: المتكفى) األستراباذم الديف ركف الحاجب،
 (.سرؿ( )11/334) العرب كلساف ،(1/64) المفصؿ كشرح ،(1/270) ـ،2004 -ىػ 1425 ،1ط الدينية،

 .1/297 :لكافية في عمـ اإلعرابشرح المقدمة ا (6)
 .298 :المصدر السابؽ (7)
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" لك سميت بو امرأةك"، رجبلن  حذؼ ياؤه كاألكلى أف يقاؿ: كؿ اسـ غير منصرؼ آخره ياء قبميا كسرة ت، قاضو
 كينٌكف رفعان كجران كيثبت مفتكحو بغير تنكيف نصب.

"؛ أم: في الصكرة؛ ألف التنكيف في قاضو تنكيف صرؼ :كقكلو كالتنكيف ىا ىنا عكض ، مثؿ "قاضو
" بالكسر ، كلذلؾ لـ يجمع بينيما، عف الياء الممتـز حذفيا كليس تنكيف صرؼ؛ ألنؾ تقكؿ: "جاءني جكارو

ال قيؿ فعمـ أف الياء، رفعان  " :مرادة كا   .(1)"جكاره

ليو أشار   :(ىػ672ت )  ابف مالؾكا 
 ففػػػػػػػػػػػي                                     م قكصػػػػػػػػػػػان  م ػػػػػػػػػػػهي  كمػػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػػكفي 

 

 (2)يًضػػػػػػػػػػػػػػتى قٍ جػػػػػػػػػػػػػػكارو  ى   هػػػػػػػػػػػػػػجي  هً إعراً ػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

، فقد منع االسـ المنقكص مف الصرؼ كىك الذم آخره ياء ساكنة الزمة ىػ(905األزىرم )ت أما 
كنكف باتفاؽ سكاء كاف جمعان ال نظير لو ، إف كاف غير عمـ حذفت ياؤه رفعان كجران ، ع الصرؼ()المستحؽ لمن

 فإف مانعو مف الصرؼ صيغة منتيى الجمكع.، فاألكؿ: كػ: )جكار(، في اآلحاد أـ مصغرا
 ككذا إف كاف عممان ، فإف مانعو مف الصرؼ الكصؼ ككزف الفعؿ، مىعٍ تصغير أى  (ـيٍ عى أي ) كالثاني نحك:
" عمـ امرأة فإف مانعو مف ، ككػ: )يرمي عمما(، فإف مانعو مف الصرؼ العممية كالتأنيث المعنكم، كػ: "قاضو

، ـو يٍ عى كأي ، كمررت بجكار، كيرـو ، كقاضو ، ـو يٍ عى كأي ، جاءني جكارو  :فتقكؿ، الصرؼ العممية ككزف الفعؿ المنقكؿ عنو
 .(3)لتي الرفع كالجر"كحذفت الياء في الجميع في حا، بالتنكيف، كيرـو ، كقاضو 

كأف ال يككف بإضافة كال إسناد مثؿ: ، "التركيب شرطو العممية :كأتبع  ابف الحاجب عف التركيب
احترز بقكلو: )كأف ال يككف بإضافة( مف مثؿ: غبلـ زيد إذا كاف عممان؛ ألف اإلضافة تدخؿ الممتنع  بعمبؾ"

؛ ألنو ال تأبط شران  :مف مثؿ ان : كال إسناد( احتاز كبقكلو، مف الصرؼ في حكـ المنصرؼ كال أثر لممانع بيا
 .(4)فإذا امتنع اإلعراب مف أصمو امتنع ذلؾ"، يستقيـ فيو إعراب كمنع الصرؼ فرع عمى اإلعراب

إف كانا في اسـ فشرطو العممية ، "األلؼ كالنكف كعف االسـ المنتيي باأللؼ كالنكف قاؿ ابف الحاجب:
أال ، ؛ ألنو يقكل شبييما بألفي التأنيثة فيما فيو األلؼ كالنكف إذا كانا اسمان )عمراف( إنما اشترط العممي كػ:

كجدت األلؼ كالنكف مشابية أللفي التأنيث مف؛ حيث امتناع دخكؿ تاء  رت )ندماف( عممان ترل أنؾ إذا قدَّ 
، سكرل( سكرانةكما ال تقكؿ في )، التأنيث عمييما كامتناع  دخكليا عمى األلؼ فبل تقكؿ في العمـ: ندمانة

 .(5)كلكال العممية لقمت: ندمانة"
 :استدرؾ عميو بدر الديف قائبلن: قكلو "األلؼ كالنكف: إف )كانا في اسـ( فشرطو العممية 

 .(6)" نجراف":األكلى: كلزكـ النكف كاأللؼ؛ احترازان مف التثنية المسمى بيا مثؿ

                                                           
 .1/81: شرح كافية ابف الحاجب (1)
 .45ص مالؾ، ابف ألفية (2)
 .2/354 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (3)
 .1/300 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (4)
 .1/305 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (5)
 .1/81 :شرح كافية ابف الحاجب (6)
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كذلؾ ، ألؼ فمـ ينصرؼ في معرفة كال نكرةفقاؿ "في باب ما لحقتو نكف بعد  (ػى181 أما سيبكيو )ت
، كأشباىيا. كذلؾ أنيـ جعمكا النكف؛ حيث جاءت بعد ألؼ كألؼ حمراء، كعجبلف، كسكراف، نحك: عطشاف

كال تمحقو ، كىاتاف الزائدتاف قد اختص بيما المذكر، ألنيا عمى مثاليا في عدَّة الحركؼ كالتحرؾ كالسككف
 .(1)عبلمة التأنيث"

الذم ارتأل إلى أف األلؼ كالنكف عمة قائمة مقاـ سببيف؛  المصنؼ مذىب سيبكيو كبذلؾ خالؼ 
اج تكىذا خبلؼ لمذىب األكثريف مف أف األلؼ كالنكف سبب يح، ألنيا مشبية لما ىك كذلؾ كىك ألفا التأنيث

صفة كػ: كأما ال، معو إلى سبب آخر إذ ىي عمة ال تقكـ بنفسيا. كالسبب اآلخر إما العممية كػ: "عمراف"
 ."سكراف"

كػ: ، كقد ارتأت الباحثة إلى أف األسماء العممية المنتيية باأللؼ كالنكف تمنع مف الصرؼ لعمميتيا
 رأيت سعيديينان.، رتيا فإنيا تصرؼ مثؿ سعيدييف مررت بسعيدييفو غَّ رتيا أك صى قَّ مركاف ػسعداف. أما إذا حى 

، "أك صفة فانتفاء )فعبلنة( :اف صفة فقاؿكأتبع ابف الحاجب يتحدث عف الممنكع مف الصرؼ ما ك
 كقيؿ كجكد )فعمى(.

نما اعتبر فييا إذا كانت في الصفة انتفاء )فى  مى( عمى القكؿ اآلخر؛ ليتحقؽ عٍ )فى  بلنة( أك كجكدعٍ كا 
ذا مى(. ككذلؾ إعٍ )فى ػ بلنة( استغناء بعٍ مى( لـ يقؿ فييا )فى عٍ أيضا شبييما بألفي التأنيث؛ ألنيا إذا كاف ليا )فى 

(2)بلنة( فقد انتفى دخكؿ تاء التأنيث عميو"عٍ انتفت )فى 
.

بلنة" عٍ بلنة"؛ أم: عند األكثر؛ فإف بني أسد يطمقكف "فى عٍ فاستدرؾ عميو بد الديف: كقكلو: "فانتفاء فى 
 نة" كقد جمع شيخنا ما جاء مفبلى عٍ ى" عمى كؿ مالو "فى مى عٍ فبل يطمقكف "فى ، ى" كال يعكسكفمى عٍ عمى كؿ ما لو "فى 

 فما عداه فحكـ بنفييا كىك:، الصفات عمى كزف"فعبلف" كمؤنثو "فعبلنة"
                                                    ى  ًفعال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز فى 

 

 حى ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   ى  ٍ  ى ثٍ إذا ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ان  ا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً خٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ا ان خٍ ك ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا ان  فا ان  ٍ ك ى  كضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكجا ان   كًعاٌل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  كضى
 

 كمىٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ان  كقىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ان  
 

 ما ان  ٍ كمكتا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (3)كأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عهف   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ان  
 

 

كيكـ سخناف ، ككذا الميمة الدخنانة، كالدخناف: اليكـ المظمـ، ككذا الحببلنة، فالحببلف: العظيـ البطف
ككذا ليمة ، كالضحياف: يكـ ال غيـ فيو، ككذا سيفانة، كرجؿ سيفاف؛ أم: طكيؿ، كليمة سخنانة: شديدة الحر

كالقشكاف: ، ككذا عبٌلنة، كالعمذاف: الكثير النسياف، ككذا ضكجانة، اف: الدابة اليابسة الظيركالضكج، ضحيانة
، الميت القمب ككذا مكتانة، كمٌصاف: المئيـ ككذا مىٌصانة. كمكتاف: البميد، ككذا قشكانة، الدقيؽ الساقيف

                                                           
 .216-3/215 ب:الكتا (1)
 .308-1/307 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (2)
 كقد. 2/113 المزىر في السيكطي ذلؾ ذكر الكتاب، ىذا عمى أعثر كلـ( الفرائد نظـ) مالؾ ابف كتاب في النظـ ىذا جاء (3)

 .3/232 كاألشمكني 3/64 كالنظائر شباهكاأل 4/122 المقاصد تكضيح في أيضا النظـ كرد
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فإف كاف ، نادـ ككذلؾ ندمانةكندماف: الم، كالياء فيو مزيدة في قكلؾ: "نصراني"، كنصراف: كاحد النصارل
 .(1)ال "ندمانة" "ندمى" :مشتقا مف الندـ فمؤنثو

 :قاؿ حيث( ىػ672 ت) مالؾ البف مكافؽ كىذا
ػػػػػػػػػػػً ـ                                    كزائػػػػػػػػػػػ ان فعػػػػػػػػػػػالفى فػػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػػؼو  ى

 

ػػػػػػػػػػًتـ   (2)مػػػػػػػػػػف أف  يػػػػػػػػػػرل  تػػػػػػػػػػاء تأ  ػػػػػػػػػػثو خي
 

 

بشرط أف ال يككف المؤنث في ذلؾ ، كالنكفأم: يمنع االسـ مف الصرؼ لمصفة كزيادة األلؼ 
كمررت ، كرأيت سكرافى ، كغضباف؛ فتقكؿ: "ىذا سكرافي ، كعطشاف، كذلؾ نحك: سكراف، )مختكما( بتاء التأنيث

" فتمنعو مف الصرؼ لمصفة كزيادة األلؼ كالنكف كالشرط مكجكد فيو؛ ألنؾ ال تقكؿ لممؤنثة: سكرانة ، بسكرافى
نما تقكؿ: سى  كال ، انةشى طٍ ى كال تقكؿ: عى بى ضٍ ى كغى شى طٍ كغضباف؛ فتقكؿ: امرأة عى ، ذلؾ عطشافكك، لرى كٍ كا 

 غضبانة.
رىفت؛ فتقكؿ: ىذا رجؿه سى بلى عٍ فإف كاف المذكر عمى فىعبلف كالمؤنث عمى فى  ؛ أم: طكيؿيٍ نة صى ، فافه

 .(3): طكيمة"سيفانةه؛ أم :فتصرفو؛ ألنؾ تقكؿ لممؤنثة، فافو يٍ كمررت برجؿ سى ، فانان يٍ سى  كرأيت رجبلن 
كرأت أف األلؼ كالنكف زائدتاف كال تقكماف مقاـ عمة ، لمعممية كاالسـ المنتيي باأللؼ كالنكف لمكصفية
 كحساف.، كاحدة إال أف تجتمع إما بعممية أك كصفية نحك: سكراف
"حٍ كفٌصؿ ابف الحاجب: كمف ثيَـّ اختيمؼ في )رى   مف زعـ أف الشرط، فيقصد مف( دكف: سكرافى كندمافى

ى( صرفو؛ ألنو ليس لو مى عٍ ط كجكد )فى كمف زعـ أف الشر ، نة(بلى عٍ نة( منعو الصرؼ إذ ليس لو )فى بلى عٍ انتفاء )فى 
  كاألكؿ األكجو مف كجييف:، )فعمى(

( ، أحدىما: أف األلؼ كالنكف عندما كانتا مانعتيف؛ المتناع دخكؿ تاء التأنيث عمييما ذا كاف )رحمفه كا 
نما مى عٍ ككجكد )فى ، فقد صح شبيو بألفي التأنيث ال تدخؿ عميو تاء التأنيث ى( ليس مقصكدان في نفسو كا 

فإذا امتنع دخكؿ تاء التأنيث عمييا بغيره فقد حصؿ ، المقصكد تحقيؽ امتناع دخكؿ تاء التأنيث عمييا
 المقصكد.

 ى األكثر.الثاني: أنو لك قدر استكاء األمريف فيذا أكلى؛ ألنو األكثر في كبلميـ فينبغي أف يحمؿ عم
فإنو اسـ عمـ بالغمبة هلل تعالى ، كال ينبغي التمثيؿ بو، أما بدر الديف فذكر بأنو لـ يمثؿ بو أحد

مثؿ: "رحمفى الدنيا ، عنيا إال في النداء قميبلن  ؿ( كلـ ييسمىع مجردان أكما كاف كذلؾ لـ يجرد مف )، مختص بو
ـى اآلخرة" كرحي
(4). 

  

                                                           
 .83-1/82 :شرح كافية ابف الحاجب (1)
 .43ص مالؾ، ابف ألفية (2)
 .2/252 :شرح ابف عقيؿ (3)
كتاب ، ( كابف أبي شيبة في مصنفو1/515باب: دعاء قضاء الديف )، كتاب الدعاء، الحديث أخرجو الحاكـ في مستدركو (4)

 .(1/24) كأكرده السيكطي في الدر المنثكر، (7/141يعظمو مف الدعاء ) -صمى اهلل عميو كسمـ-باب: ما كاف النبي ، الدعاء
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 قكلو:  -اهلل رحمو- (1)كقد أيًخذ عمى الشاطبي
 أٌكالن                                  ظـً فػػػػػػػػػػػػػي ا ػػػػػػػػػػػػػ    اهللً     ػػػػػػػػػػػػػـً   ػػػػػػػػػػػػػ أ ي 

 

ػػػػػػػػػػػػػ ان رحما ػػػػػػػػػػػػػ ت ػػػػػػػػػػػػػارؾى    (2)ا كمػػػػػػػػػػػػػكئالن رح من
 

 

 :(3)ألنو أراد االسـ المستعمؿ بالغمبة هلل تعالى. كقكؿ اليماميٌ 
 األكػػػػػػرم ف أ ػػػػػػػان                        ػػػػػػػا ا ػػػػػػفى   ػػػػػػم  ى  ا مجػػػػػػ ً 

 

 (4)رحما ػػػػػػػػان   ػػػػػػػ ى كأ ػػػػػػػ  غ ػػػػػػػثي ا ػػػػػػػكرل ال ز  
 

 

" أك تككف  كعف كزف الفعؿ قاؿ ابف الحاجب: "كزف الفعؿ شرطو أف يختص بالفعؿ كػ: "شىمَّر" ك"شيًربى
( كانصرؼ )يىعمىؿ(، في أكلو زيادة كػ: زيادتو غير قابؿ لمتاء ك"فىعَّؿ" ليس مف أبنية ، كمف ثـ امتنع )أحمري

 .(5)أك أعجميا كػ: )بىقَّـ(، عف الفعؿ كػ: )بىذَّر( ك)عفَّر( فإف كجد في االسـ فبل يككف إال منقكال، األسماء
في  ف المختص بالفعؿ مالـ يستعمؿ اسمان "الكز ، فتدارؾ عميو بدر الديف قائبلن: "كزف الفعؿ...إلخ"

نما قمنا: "في النكرات"؛ ألنو قد يسمى بو في األعبلـ؛ مثؿ، النكرات لكف ، شىمَّر( ك)عثر( اسـ مكاف) كا 
 .(6)ىي األصؿ"النكرات 
في جممتو: "كجميع ما ذكرنا في ىذا الباب ينصرؼ في النكرة كىك يقصد  ق(181)ت سيبكيو ذكرك 

 .(7)ما جاء عمى كزف الفعؿ"
 :ألفيتو في( ىػ672 ت) مالؾ ابف قاؿ كما

 ال                                         ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فً  تص  ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ ذك كزفو  ى 
 

: كأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و ك اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك غى    (8) ىٍع ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاو
 

 

بدر الديف: "الظاىر أنو أراد كزيادة  فاستدرؾ عميو ،قكلو: "كػ: زيادتو" :ابف الحاجبمف ثـ أكمؿ 
فإنو ال ينصرؼ؛ ، ع" لك سمي بوبى "اصٍ  :الفعؿ المضارع. كيرد عميو ما يشبو الزيادة في أكؿ فعؿ األمر؛ مثؿ

                                                           
. ضريرا كاف القراء، إماـ الشاطبي محمد أبك األندلسي، الرعيني الشاطبي أحمد بف خمؼ بف في ره بف القاسـ ىك: الشاطبي (1)

" الشاطبية"بػ تعرؼ القراءات في قصيدة كىي" األماني حرز" صاحب كىك(. ىػ590) سنة بمصر كتكفي باألندلس" شاطبة"بػ كلد
 مف النسخ تصحح كالمكطأ؛ كمسمـ البخارم عميو قرئ إذا كاف: "خمكاف ابف عنو قاؿ كالمغة، كالتفسير بالحديث عالما ككاف

 ،(ىػ665ت) براىيـإ بف إسماعيؿ بف الرحمف عبد ،(ىػ590ت) المتكفى لمشاطبي األماني حرز مف المعاني إبراز: انظر حفظو،
 .9ص العممية، الكتب دار: لبناف عكض، عطكة إبراىيـ: تحػ

 .ينظر: متف القصيدة المكسكمة ب" الشاطبية" أك "حرز األماني ككجو التياني في القراءات السبع" (2)
أبك عمي ، سمعثـ العامرم مف بني األ، اليمامٌي: ىك محمد بف جعفر بف نمير بف عبد العزيز الحنفي مف بني حنيفة (3)

أكرد لو المرزباني خبرا مع المستعيف  .ـ(893ىػ_ 280تكفي سنة )، شاعر كراكية كأديب مف أىؿ اليمامة بنجد، اليمامي
 .كبقي إلى آخر أياـ المعتمد، كقاؿ: بمغ سنان عالية، كقطعتيف مف بميغ شعره يعاتبو بيما، العباسي

 .1/83 :شرح كافية ابف الحاجب (4)
 .313-1/310 :قدمة الكافية في عمـ اإلعرابشرح الم (5)
 .1/84 :شرح كافية ابف الحاجب (6)
 .3/198الكتاب:  (7)
 .45ص مالؾ، ابف ألفية (8)
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فبل يرد عمييـ ، ؿعٍ أك معنى فً  غمبة" أف يككف فعبلن  بان كمعنى قكليـ: "أك غال، ألنو عمى كزف )اٍفعىؿ( في األمر
(1)ؿ" التفضيؿ ككثرتو؛ ألف فيو معنى الفعؿ كلذلؾ عمؿ"عى فٍ "أى 

 .كبذلؾ كافؽ ابف الحاجب كلـ يضؼ شيئا،
( مف مثؿ ان احتراز ، كأتبع  ابف الحاجب: "غير قابؿ لمتاء" فمك لـ ، )يىعمىؿ( في قكليـ: )جمىؿ يىعمىؿه

نما كاف قبكلو التاء مانعان يحترز منو لك  مف اعتباره؛ ألنو بقبكلو التاء خرج عف شبو الفعؿ؛ ألف  رد نقضان كا 
 .(2)فمما قبؿ ما ال يقبمو الفعؿ خرج عف شبيو"، األفعاؿ ال تقبؿ ىذه التاء

كاحدة ، دةأما بدر الديف فأضاؼ عميو: فعؿ األمر مثؿ )إصبىع( بكسر اليمزة كفتح الباء المكحَّ 
 .(3)"األصابع

( أف: "إصبع كفييا عشر لغات حاصمة مف ضرب ثبلثة أحكاؿ ػى905 كقد كرد رأم األزىرم )ت
 .فإنو مكازف ًإصبىع، بى ىى فإنو مكازف إثًمدى كاألمر مف ذى ، بى رى كاألمر مف ضى ، كعبي كالعاشرة: أيصٍ ، الباء

بزيادة تدؿ عمى  كءان لككنو مبد، كما أيد األزىرم كبلـ ابف الحاجب في الكزف الذم الفعؿ بو أكلى
أىٍكميب جمع كمب فإف اليمزة فييما ال تدؿ عمى معنى نحك: كال تدؿ عمى معنى في االسـ ، معنى في الفعؿ

 .(4)"كأكتب مضارع كتب، كىي في مكازنيما مف الفعؿ نحك: أذىب مضارع ذىب
إال ما  -مؤثَّرة-امع كأكمؿ ابف الحاجب: كما فيو عممية مؤثَّرة إذا نكر صرؼ لما تبيف مف أنيا ال تج

فإذا نٌكر بقي ببل سبب أك عمى ، كىما متضاداف فبل يككف إال أحدىما، ىي شرط فيو إال العدؿ ككزف الفعؿ
  سبب كاحد.

)مساجد( أك )حمراء( فإنو  : "مؤثَّرة. احتراز مف أف يككف ال أثر ليا كرجؿ سمي بػ:قكؿ ابف الحاجب
نما اعتبر ككنيا مؤثَّرة؛ ألنؾ إذا نكَّرت ما ىذه لجمعية كألؼ التأنيث، بلؿ الحكـ باال أثر لمعممية فيو الستق كا 

فمك لـ يحترز منيا ، عمى ما كاف عميو فيبقى االسـ ممتنعان ، صفتو لـ تزؿ إال العممية كقد ثبت أنو ال أثر ليا
نما انصرؼ ك، خطأ؛ ألف نحك )مساجد( إذا نكر ال ينصرؼ -إذا نكر صرؼ-لكاف الحكـ بأنو  ؿ ما فيو كا 

فيو إال   كىي شرطه الَّ إذا كاف نكرة ما تقدـ مف أف العممية ال تجامع شيئا مف العمؿ كىي مؤثَّرة إًلً ، عممية مؤثرة
 .(5)فييا" فإنيا تجامعيما كليس شرطان ، العدؿ ككزف الفعؿ

 أك عمى سبب كاحد"، كما نمحظ مكافقة بدر الديف لقكؿ ابف الحاجب: "فإذا نكر بقي ببل سبب
 حتمؿ كجييف:ي

 ة( ك)إبراىيـ(.حى مٍ كػ: )طى ، أحدىما: بقي ببل سبب؛ لزكاؿ السبب بزكاؿ شرطو
 .(6)ؿ أصح"كاألكَّ ، الثاني: ببل سبب؛ لزكاؿ حكـ السببيف بزكاؿ أحدىما

                                                           
 .1/84 :شرح كافية ابف الحاجب (1)
 .1/313 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (2)
 .1/85: شرح كافية ابف الحاجب (3)
 .2/336 ح في النحك:بمضمكف التكضي شرح التصريح (4)
 .316-1/314 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (5)
 .1/85 :شرح كافية ابف الحاجب (6)
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قكؿ ابف الحاجب: "كبياف التضاد ىك أف العدؿ ال يككف إال باألكزاف المذككرة  بدر الديف  أكد "كىنا
فإف لـ يكف فيو أحدىما بقي ببل سبب ، مف العممية إال أحدىما فبل يككف أبدان ، مف أكزاف الفعؿكال شيء فييا 

ذا انتفى الشرط انتفى ، فييا لككف العممية شرطان  كيزكؿ ككف البكاقي سببان ، ؛ ألف العممية تزكؿ بالتنكيرأصبلن  كا 
 .المشركط

، )ًفطاـ(ػ ثمث( كفيعىؿ كػ: )أخر( كًفعاؿ ك)مى ػ كمفعؿ ك، )ثبلث( ككضح أف ىذه األكزاف ىي: فيعاؿ كػ
ر(  .(1)كىذاف األخيراف عند تميـ ككذا )أمس("، كفىعىؿ نحك: )سىحى

 ) إذا نٌكر اعتبارا لمصفة بعد  -عممان –كما قاؿ  ابف الحاجب: كخالؼ سيبكيو األخفش في مثؿ )أحمرى
 .(2)صرؼكسيبكيو يمنعو الصرؼ كيعتبر الصفة بعد التنكير في منع ال، التنكير

...كذكر  كما نسب ، جعؿ "سيبكيو" فاعبلن مع تقدمو تساىؿ إلخ" بدر الديف: "كخالؼ سيبكيو األخفشى
نقؿ كالمعنى. أما النقؿ فركل كالحجة لسيبكيو: ال، لو ثـ رجع عنو في كتبو المبسكطة إلى األخفش كاف مذىبان 

" غير مصرك أبك  ف زيد األنصارم عف العرب: "أعرؼ منيـ عشريف أحمرى ؼ كأيضا منع "أدىـ" ك"أسكد" لمقيد كا 
كلذلؾ لك كصفت باالسـ ، كأما المعنى: فؤلف األمر العارض مع بقاء الجنسية ال يغير األصؿ، كاف مف فضة

عفا" صرفت "أرنبان" كلـ تؤثر الصفة شيئا؛ ألنيا عارضة :في قكلؾ ككذلؾ: "مررت ، "مررت برجؿو أرنبو ضى
 بنسكةو أربع".

الجنسية؛ احترازا مف مثؿ "شىٌمر" ك"ضرب" إذا سمي بو فإنو يمتنع؛ ألف الجنسية  كقكلنا: مع بقاء
ال كاف مبنيا"  .(3)ليست باقية كىي الفعمية كا 

(: "اعمـ أف أفعؿ إذا كاف صفة لـ ينصرؼ في معرفة كال نكرة كذلؾ؛ ألنيا ػى181 قاؿ سيبكيو )تك 
ـي.  أشبيت األفعاؿ نحك: أذىبي كأعم

فاستثقمكا ، ؿينصرؼ إذا كاف صفة كىك نكرة؟ فقاؿ: ألف الصفات أقرب إلى األفعاقمت: فما بالو ال 
إذ كاف مثمو في البناء كالزيادة ، كأرادكا أف يككف في االستثقاؿ كالفعؿ، التنكيف فيو كما استثقمكه في األفعاؿ

"، كأبيضى ، كأسكدى ، كأحمرى ، مضارعو كذلؾ نحك: أخضرى  كآدرى
(4). 

لما يمزمو مف اعتبار المتضاديف ، اًتـ"سيبكيو؛ حيث قاؿ: "كال يمزمو باب "حى  كيتفؽ ابف الحاجب مع
 في حكـ كاحد.

نما لـ تعتبر في باب قى رٍ د( ك)أى كى سٍ أى : )أم: أنو قد ثبت اعتبار الكصفية بعد االسمية في مثؿ ـ( كا 
ة كضع الشيء لمدلكؿ كىك أنا نعمـ أف الكصفية تنافي العممية في المعنى؛ ألف العممي، )حاتـ( لمانع خاص

 ككافقيـ بدر الديف في ذلؾ.،(5)كالكصفية كضع الشيء لمف قاـ بو ذلؾ المعنى مطمقا"، بعينو ال يتجاكزه

                                                           
 .1/316 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .1/318 :المصدر السابؽ (2)
 .86-1/85 :شرح كافية ابف الحاجب (3)
 .3/2 :الكتاب (4)
 .3/139 :مـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية في ع (5)
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كنياية الباب قكؿ ابف الحاجب: "كجميع الباب بالبلـ أك باإلضافة ينجر بالكسرة"؛ أم: أف باب ما ال 
 .(1)كسرةينصرؼ إذا عرؼ باأللؼ كالبلـ أك أضيؼ فإنو يجر بال

 .(2)إذا أضيؼ االسـ أك دخمو األلؼ كالبلـ انجر بالكسرة" :كذلؾ أيده بدر الديف قائبل
 ككاف ىذا رأم سيبكيو كابف مالؾ كابف عقيؿ كابف ىشاـ ككافقتيـ الباحثة في ذلؾ.

 :جمع ا مؤ ث ا  ا ـ -ا 
ة كلو مذكر "المؤنث: ما لحؽ آخره ألؼ كتاء كشرطو إف كاف صف عف المؤنث عرفو ابف الحاجب:

ف لـ يكف لو مذكر فأف ال يككف مجردان ، فأف يككف مذكره جمع بالكاك كالنكف حائض" ػ "ك، عف تاء التأنيث كا 
ال جمع مطمقان  ؿ عميو؛ ليدخؿ مٍّ "األكلى: كما حي ، قاؿ جمع المؤنث السالـ :فاستدرؾ بدر الديف عميو، كا 

 ممحقات جمع المؤنث معو".
" راكاتمٍ ل" صفة ال تجمع عمى "حى رى كٍ "سى راء أك مٍ ك كالنكف"؛ ألف "حى "فأف يككف مذكره بالكا :قكلو

 .(3)يات" ألف مذكرىا لـ يجمع بالكاك كالنكف"رى كٍ ك"سي 
 (:ىػ672 ت)مالؾ  ابف عند نجد ككذلؾ

 فىٍع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                   كمىٍرطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ككزفي 
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عى :أك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة، أك مصػػػػػػػػػػػػػػػػػ ران  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم هى، ككحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل  رلطٍ  ى  ى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػع ا كيفيػػػػػػػػػػػػػػػر ل، يٌ  ًثػػػػػػػػػػػػػػػحثٍ كى ، لرى ٍكػػػػػػػػػػػػػػذً  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػع ا ش ػػػػػػػػػػػػػػػقارل، كػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ خي  طػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 (4)را ى  ٍ تى كأٍعػػػػػػػػػػػػػػػػزي    ػػػػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػػػػذه اٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

 كىذه أكزاف ألؼ التأنيث المقصكرة أما أكزاف ألؼ التأنيث الممدكدة فجمعيا في:
                                  أىفًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالءي   ، الءي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِّها: فى 

 

 ءالى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى ا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  كفىعً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميثى  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعكال                                ، فيٍع يػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن ، االن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ـ  ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ًفٍعً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال ء  الى اعً كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ، فىعػػػػػػػػػػػػػػػػاال فً  ٍ ا عىػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽي  يػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ كمي   ا                           ذى ككى
 

 (5)ءي أيًخػػػػػػػػػػػػػػػػذاالى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػفى  اءً فىػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ مي  
 

 

المؤنث السالـ ما ىك إال فرع عف المذكر كما يدخمو تحت جمع  أما عف الباحثة فيي ترل أف جمع
كمصغرة نحك: درييـ: ، كأياـ معدكدات، جباؿ راسيات :كصفة المذكر الذم ال يعقؿ نحك، المؤنث العمـ

 درييمات.
بمى: حي ، بيٍيمىى: بيييمات :كاسـ الجنس المؤنث باأللؼ نحك  كصحراء: صحراكات.، اتيى مى بى كحي

 يككف مجردا"."فأف ال  :قكلو

                                                           
 .3/321 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .1/86 :شرح كافية ابف الحاجب (2)
 .1/250 المصدر السابؽ: (3)
 .51ص مالؾ، ابف ألفية (4)
 .51ص :المصدر السابؽ (5)
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 :ا م   ا : خام ان 
"المبني ما  أما اآلف مع الجزء الثاني مف أقساـ الكبلـ كىك االسـ المبني فقد قاؿ عنو ابف الحاجب:

 .كتقديران  كحكمو أف ال يختمؼ آخره الختبلؼ العكامؿ لفظان ، ناسب مبني األصؿ أك كقع غير مركب
كأسماء األفعاؿ ، كالمكصكالت، كأسماء اإلشارة ،كىي: المضمرات، كألقابو: ضٌـّ كفتح ككسر ككقؼ

 .(1)كبعض الظركؼ"، كالكنايات، كالمركبات، كاألصكات
كقكلنا اعتبرتو ، "األجكد: "المبني: ما أشبو الحرؼ بكجوو اعتبرتو العرب فاستدرؾ عميو بدر الديف:

 العرب ىذه المشابية.فإنيا أشبيت الحرؼ لكف لـ تعتبر ، شرطيةال" "أم   :مف مثؿ العرب. احترازان 
 كأيده ابف عقيؿ في شرحو:

ـي                                           يٌ كم ً ػػػػػػػػػػػػػػػػ معػػػػػػػػػػػػػػػػراه  م ػػػػػػػػػػػػػػػػهي  كاال ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػ ً   ػػػػػػػػػػػػػػ فى هو ًمػػػػػػػػػػػػػػ ى شى ػػػػػػػػػػػػػػ كؼً ري ا حي  (2) ي ٍ مي
 

 

، "ذىب قكـ إلى أف المضاؼ لياء المتكمـ ال معرب كال مبني حيث شرح: األزىرمكما اتفؽ معو 
نما يبنى "كالمبني: ىك الفرع كيسمى لعدـ إعرابو )غير متمكف( في االسمية ، يءكليس بش، كسمكه خصيَّان  كا 

 .(3)شبيا قكيا يدنيو منو"، االسـ إذا أشبو الحرؼ ال الفعؿ
 قاؿ: "كألقابو"؛ أم: عند المتأخريف كبعض المتقدميف يطمؽ عميو ألقاب المعرب.

  كف ا كقا ة: -1
نكف اإلعراب  فعى ء الزمة في الماضي كفي المضارع عىريَّا عرفيا ابف الحاجب: "كنكف الكقاية مع اليا

( كأخكاتيا مخيَّر كيختار في )ليت( ك)ًمٍف( ك (")كأنت مع )لديف( ك)إفَّ  .(4)عف( ك)قد( ك)قط( كعكسيا )لعؿَّ
ىي الزمة في  فتدارؾ عميو بدر الديف في قكلو: "كنكف الكقاية مع الياء الزمة في الماضي...الخ"

 .(5)كيزيد بالمبس بأمر المخاطبة، كىي معو أحؽ؛ ألف المحظكر مف كسرة الفعؿ مكجكد فيو ،-أيضا-األمر 
 (: "أف النكف تمحؽ الفعؿ الماضي نحك )أكرمني( أك )جامدا(ػى761ت كقد ذكر ابف ىشاـ )

 (6)چ ھ چ :إف قدَّرت فعبل كفي الفعؿ المضارع نحك، كحاشاني، كما عداني، "عساني" كقامكا ما خبلني
كعمى األخيرة فقيؿ: "النكف الباقية ، كقد قرئ بيف في السبعة، كالنطؽ بنكف كاحدة، كاإلدغاـ، كز فيو الفؾيج

 .(7)كقيؿ: نكف الكقاية كىك الصحيح"، نكف الرفع

                                                           
 .274-2/271 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .3ص مالؾ، ابف ألفية (2)
 .1/27 بمضمكف التكضيح في النحك: التصريحشرح  (3)
 .703-2/700 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب  (4)
 .1/199 :شرح كافية ابف الحاجب (5)
 (.64)اآلية  ،سكرة الزمر (6)
، جدة، دار الطبلئع، تح. محمد محيي الديف عبد الحميد، ىػ(761)، ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب (7)

 .1/8، د.ت
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ابف ىشاـ  لـ يتطرؽ لضركرتيا في فعؿ األمر كما ترل أنيا جائزة في فعؿ  :كتبيف لدل الباحثة أف
.، بىفَّ اضر  :األمر ال ضركرة نحك  اكتبفَّ

 ضم ر ا فصؿ: -2
"كيتكسط بيف المبتدأ كالخبر قبؿ العكامؿ المفظية كبعدىا صيغةي مرفكعو منفصؿو مطابؽ لممبتدأ كيسمى 

 .كنعتان  ليفصؿ بيف ككنو خبران  فصبلن 
"ضى فٍ كاف زيده ىك أى  :ؿ" مف كذا؛ مثؿعى فٍ كشرطو أف يككف الخبر" معرفة" أك "أى  كال مكضع ، ؿي مف عمركو

 .(1)كبعض العرب يجعمو مبتدأن كما بعده خبره"، ند الخميؿلو ع
 كاتفؽ بدر الديف معو كلـ يضؼ جديدا.

كيجكز أف يقطع عنيا لفظا إف ، (: "غير: اسـ مبلـز لئلضافة في المعنىػى761 )ت قاؿ ابف ىشاـك 
 .(2)فيـ معناه كتقدمت عمييا كممة ليس كيقاؿ: قبضتي عشرةن ليس غيريىا بحذؼ الخبر"

 .كال مكضع لو عند الخميؿ" :ا قكلوأم
، كتابعان  لكاف مستقبلن  كقكؿ بعضيـ: "إنو حرؼ؛ إذ لك كاف اسمان ، -أيضا–قاؿ بدر الديف: كسيبكيو 

؛ ألنو جاء مجيء الحرؼ، كليس بيما كالتفاؽ ، كال يمـز مف ذلؾ ككنو حرفان ، فتعيف حرفيتو ليس ببلـز
 المتقدميف عمى اسميتو.

مكضع لو مف  الخميؿ كسيبكيو أكدكا أالَّ  مذككران عند ابف الحاجب في كافيتو فقاؿ:نجد ىذا االستدراؾ 
 .(3)اإلعراب"
 ضم ر ا شأف كا قصة: -3

قدمو ابف الحاجب: "كيتقدـ قبؿ الجممة ضمير غائب يسمى "ضمير الشأف كالقصة" يفسَّر بالجممة 
( كحذفو منصكبان ، مستتران كبارزان عمى حسب العكامؿ، كمنفصبلن  بعده كيككف متصبلن  إذا -ضعيؼ إال مع )أفَّ

"  -خففت  .(4)فإنو الـز
كلذلؾ ، جيء بضمير الشأف؛ لتعظيـ األمر كتيكيموالخ"  ...فشرح بدر الديف:" كيتقدـ عمى الجممة

ڳ ڱ چ ، (5)چېئ ېئ ېئ ۈئ       ۈئچأك تيديد؛ كقكلو سبحانو كتعالى: ، أك كعد، جاء في األكثر لكعيد

 .(7)كجاء شرحو مكافقا لمقتضى شرح ابف الحاجب عمى نفسو، (6)چڱ ڱ 

                                                           
 .709-2/704 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1) 
 .176 :مغني المبيب (2)
 .2/707 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (3)
 .713-2/710 :المصدر السابؽ (4)
 (.117)اآلية  ،سكرة المؤمنكف (5)
 (.90)اآلية  ،سكرة يكسؼ (6)
 .1/203 :شرح كافية ابف الحاجب (7)
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كىي كما ، كشرحيا بدر الديف: قد يفسر بأف الخفيفة المفتكحة: "يفسَّر بالجممة"، كقكؿ ابف الحاجب
  :كقكلو، دخمت عميو بتأكيؿ مفرد

             إال أف أراهػػػػػػػػػػػػػػػا فجػػػػػػػػػػػػػػػاءةن                          كمػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػكى 
 

 (1)أج ػػػػػػػػػػػػػػاي   ي فىأي هىػػػػػػػػػػػػػػ ى حتػػػػػػػػػػػػػػى ال أكػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 

فعرفت أنو ، : "فما ىك إال أف رأيتي اهللى قد شرح صدر أبي بكر لشيءكفي الحديث عف الرسكؿ 
(2)الحؽ"

" إذا خففت فإنو الـز، قكلو: "كحذفو منصكبا ضعيؼ  .إال مع "أفَّ
 قكؿ الشاعر:فاستدرؾ عميو بدر الديف: "األكلى: قميؿ؛ كىك إشارة إلى 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ا ك   ػػػػػػػػػػػػػػػةى   ػػػػػػػػػػػػػػػ خؿٍ  إف  مػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   ا                                    كمن
 

 (3)ا كًظ ػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ف هػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػ  رن    ػػػػػػػػػػػػػػػػؽى  
 

 

نما ضعفت مف حيث كاف حذفا لضمير مراد ال  بينما عمؿ ابف الحاجب الضعؼ ال القمة بقكلو: "كا 
 .(4)دليؿ عميو"

كأيَّد جميكر  تقؿ ليس فيو ضمير ربط""إذا الخبر مس :عميو في ىذه العمة (ػى686كزاد الرضي )ت
 .(5)"في استدراكو كبذلؾ نجد بدر الديف قد اختمؼ مع النحاة النحاة رأم ابف الحاجب في ىذه المسألة 

 كما اتفقت الباحثة بأف حذفو ضعيؼ حيث كاف الحذؼ لضمير مراد ال دليؿ عميو.
 أ ماء ا شارة: -4

"ذاف"  كلمثناه:، كىي خمسة: "ذا": لممذكر .ار إليوقاؿ ابف الحاجب: "أسماء اإلشارة ما كضع لمش
 ك"ذٍيف". 

، "أكالًء" "تاف" ك"تىٍيف". كلجمعيما: "تا" ك"تي" ك"ذم" ك"ًتٍو" كًذه" ك"ًتيي" ك"ًذىي". كلمثناه: كلممؤنث:
 .(6)مٌدان كقصران 

احد كمؤنث ككؿ ك مذكر  :"كالمشار إليو في المعنى العقمي عمى ست أضرب كشرحيا ابف الحاجب:
فصارت األلفاظ ، إال أف العرب كضعت لفظ الجمع لممذكر كالمؤنث مشتركان ، كمجمكع منيما مفرد كمثنى

 ككاحد مشترؾ.، أربعة نصكص، خمسة
                                                           

كديكاف ، (3/615)كخزانة األدب ، (7/38)كينظر في: شرح المفصؿ ، البيت مف الطكيؿ كقائمو عركة بف حذاـ أك كثٌير (1)
 .(5عركة )

، -صمى اهلل عميو كسمـ-باب االقتداء بسنف رسكؿ اهلل ، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، الحديث أخرجو البخارم (2)
، (2607كالترمذم في سننو )، 1/51ال إلو إال اهلل"  :"األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا :باب، كتاب اإليماف، كمسمـ، 13/264

 .(2223كالنسائي في الكبرل )، (1556كأبك داكد في سننو )
 عبكديتو، مكاف حتـري فالنصرانيٌ  لو ليس البيت أفَّ  عمى يدلؿ كىذا ديكانو، في كليس لؤلخطؿ، كىك الخفيؼ، مف البيت (3)

 (.1/295) الشجرية األمالي ،287ص السيد البف الحمؿ ،(231) القزاز البف الشعر ضرائر ،(221) لمزجاجي الجمؿ: انظر
، 2/463، 1/219)خزانة األدب ، (2/450)الفكائد الضيائية ، (1/53)األزىار الصافية ، (2/589)، (1/37)مغني المبيب 

 .(1/136)اليمع ، (380، 4/12، 4/46
 .2/713 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (4)
 .716-3/715 :المصدر السابؽ (5)
 .716-3/715المصدر السابؽ:  (6)
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، كمنيا ما لو مرادؼ كمفظ المفرد المؤنث، كتاف، كذاف، ثـ مف ىذه الخمسة ما ليس لو مرادؼ ؾ: ذا
 .(1)كًذًىي"، يكت، كذيه، كًتوً ، كذم، كتي، فإنؾ تقكؿ: تا

 ًذىي.، ًذهً ، ذات، ًذهٍ ، ًذم :في المؤنث عشر لغات؛ خمس مع الذاؿ كعقَّب بدر الديف عميو قائبلن:
 .(2)كًتًيي، كتو، كًتوً ، كًتوٍ ، كتا، كخمس مع التاء: تي

، ك)ذاًئًو(، ك)ذاًء(، إف لممفرد المذكر في القرب أربعة )ذا( :( فقد أضاؼػى905 )ت أما األزىرم
 قاؿ مف الرجز:، ه(ك)ذاؤ 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ىفتىػػػػػػػػػػػػػػػػػرو   هىػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاؤيهي ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فتري خى
 

رً   ػػػػػػػػػػػكِّ  (3)فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؼِّ قىػػػػػػػػػػػٍرـو ماجػػػػػػػػػػػ و ميصى
 

 .(4)كأعقب  ابف الحاجب: "كلمثناه"
كحذفت األلؼ كالتاء في ، "لـ ييثىفَّ مف المغات المذككرة إال "تا" ك"تي" فقط :فاستدرؾ عميو بدر الديف

بت لحيرٍّؾ كىك ال يتصرؼ فيو بالحركة كخكلؼ األصؿ في "فتياف" إذ لك ث، ال قياس حرؼ العمة، التثنية
 .(5)"كىذا مأمكف في اسـ اإلشارة لعدـ إضافتو، كشبيو؛ ًلمَّبس الحاصؿ عند اإلضافة بيف المثنى كالكاحد

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ  ( مثاالن قكلو تعالى:ػى905 كذكر األزىرم )ت

 .(6)چ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ

لساحراف(: مؤكؿ كتأكيمو: إما عمى حذؼ اسـ "إٌف" ضمير شأف؛ عمى حد  كأكجو إعراب )إف ىذاف
أك عمى أفَّ "إٍف" ، إف يؾ زيدان مأخكذ. كالبلـ داخمة عمى مبتدأ محذكؼ كاألصؿ: إنو ىذاف ليما ساحراف

، أك عمى أنو جاء عمى لغة خثعـ، فبل اسـ ليا كال خبر، كىي ال تعمؿ شيئان ألنيا حرؼ تصديؽ، بمعنى نعـ
كألؼ التثنية ، أك عمى أف األلؼ المكجكدة ألؼ المفرد، فإنيـ ال يقمبكف ألؼ المثنى في حالتي النصب كالجر

كما في ، أك أنو جيء بو عمى أكؿ أحكالو كىك الرفع، كألؼ المفرد ال تقمب ياء، حذفت الجتماع األلفيف
" إف" نافية بمعنى "ما" كالبلـ ب، "اثناف" قبؿ التركيب أك ، كما يقكؿ بو الككفيكف، معنى "إاٌل اإليجابيةأك عمى أفَّ

 .(7)كاختاره ابف الحاجب"، عمى أنو مبني لداللتو عمى معنى اإلشارة
 .(8)"كجمعيما" أكمؿ ابف الحاجب:ك 

  

                                                           
 .3/716 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .1/205 :شرح كافية ابف الحاجب (2)
 .(1/142)كينظر شرح التصريح  (،1/75)كىمع اليكامع ، (1/126)الرجز ببل نسبة في الدرر البيت مف  (3)
 .3/716 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (4)
 .1/205 :شرح كافية ابف الحاجب (5)
 (.63)اآلية  ،سكرة طو (6)
 .1/143 بمضمكف التكضيح في النحك: شرح التصريح (7)
 .3/716 :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (8)
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ېئ ېئ ىئ ىئ  چ: أم المذكر كالمؤنث كالعاقؿ كغيره؛ قاؿ تعالى :بدر الديف عميو فاستدرؾ 

 شاعر:كقاؿ ال، (1)چىئ  ی ی        ی ی جئ 
ـ  ا م ػػػػػػػػػػػػػػازؿى  عػػػػػػػػػػػػػػ ى م ًز ػػػػػػػػػػػػػػًة ا  ٌػػػػػػػػػػػػػػكل  ذي

 

 (2)كا عػػػػػػػػػػػػػػ شى  عػػػػػػػػػػػػػػ  أكالئػػػػػػػػػػػػػػؾ األ ػػػػػػػػػػػػػػاـً  
 

 :ألفيتو في( ىػ672 ت) مالؾ ابف قاؿ فقد لمعمماء كبالنسبة
  ػػػػػػػػػػػػذا  مفػػػػػػػػػػػػر و  مػػػػػػػػػػػػذكرو أًشػػػػػػػػػػػػٍر  ػػػػػػػػػػػػذم  

 

ًذٍه  ًتػػػػػػػػػي  تىػػػػػػػػػا ع ػػػػػػػػػى األ ثػػػػػػػػػى اقتًصػػػػػػػػػر   كى
 

 كذاف تػػػػػػػػػػػػاف   مث ػػػػػػػػػػػػى ا مرتىًفػػػػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػػػػي
 

ٍ ػػػػػػػػًف    تىػػػػػػػػٍ فً    اذكػػػػػػػػر    تيًطػػػػػػػػع ،  ػػػػػػػػكاهي  ذى
 

 ك ػػػػػػػػػػأك ىى أىًشػػػػػػػػػػر  جمػػػػػػػػػػعو مط قػػػػػػػػػػان كا مػػػػػػػػػػ   
 

 (3)ك ػػػػػػػػػػػػ ل  ا  عػػػػػػػػػػػػً    ا ًطقػػػػػػػػػػػػا  ، أىٍك ػػػػػػػػػػػػى 
 

كىي خمسةه في خمسةو فتككف ، كيصؿ بيا الخطاب "كيمحقيا حرؼ التنبيو.. كأتبع ابف الحاجب:
 كذلؾ إلى ذاًنٍكفَّ ككذلؾ البكاقي".، "ذاؾ إلى ذاكيف خمسةن كعشريف؛ كىي:

نما ىك في الحقيقة حرؼ جيء ، حرؼ التنبيو الذم يمحؽ بأكائميا ليس في الحقيقة منيا :فصَّؿ قكلو كا 
كىا إفَّ ، كما جيء لمتنبيو  في النٍّسىًب اإلسناديًة كقكلؾ: ىا زيده قائـه ، بو لمتنبيو عمى المشار إليو قبؿ لفظو

 زيدان قائـ. كما يتصؿ باسـ اإلشارة مف الكاؼ كأخكاتيا حركؼ خطاب.
كاحد مشترؾ بيف المذكر كالمؤنث ، ال يزيد أيضان عمى ستة كالميضمىر -باعتبار المعنى - خاطىبكالم

 .(4)أربعة نصكص ككاحد مشترؾ، كيبقى خمسة ألفاظ -كىك المثنى-
 ڄ ڄ ڄ ڄ چ في لحكؽ حرؼ التنبيو: قاؿ تعالى: ككافقو بدر الديف مضيفان بعض الشكاىد مثؿ:

 .(5)چڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ
 كقاؿ الشاعر: 

 رأ ػػػػػػػػػػػػػ ي   ػػػػػػػػػػػػػي غ ػػػػػػػػػػػػػراءى ال   كرك  ػػػػػػػػػػػػػػي
 

 (6)كال أهػػػػػػػػػػػؿى هػػػػػػػػػػػاذاؾ ا طِّػػػػػػػػػػػراًؼ ا ممػػػػػػػػػػػ   ً  
 

"إف المقركف بالكاؼ في التثنية كالجمع ال يصحبو "ىا" فبل يقاؿ  ( فقد قاؿ:ػى672 )ت أما ابف مالؾ
كحمؿ ، ثناه كجمعو؛ ألنيما فرعاه"ىذانؾ" كال "ىؤالئؾ؛ ألف كاحدىما "ذاؾ" أك "ذلؾ"، فحمؿ عمى ذلؾ م

 .(7)عمييما مثنى "ذاؾ" كجمعو لتساكييما لفظا كمعنى"
                                                           

 (.36) اآلية ،سكرة اإلسراء (1)
كشرح شكاىد ، (5/430)كىك في خزانة األدب ، كفيو )األقكاـ( مكاف )األياـ(، 990لجرير في ديكانو ص، البيت مف الكامؿ (2)

  .(1/134)كببل نسبة في أكضح المسالؾ ، (167ص)الشافية 
 كىي مما ال يعقؿ.، )أكلئؾ( لؤلياـػ الشاىد: أشار ب

 .7ص مالؾ، ابف ألفية (3)
 .717-716/ 3 :دمة الكافية في عمـ اإلعرابشرح المق (4)
 (.15)اآلية  ،سكرة الزمر (5)
 البكرم العبد بف طرفة العبد، بف طرفة ديكاف: انظر المشيكرة، معمقتو مف البكرم العبد بف لطرفة كىك الطكيؿ مف البيت (6)

 ابف األلفية، شراح مف كذكره ،25ص ىػ،1423الثالثة، الطبعة العممية، الكتب دار الديف، ناصر ميدم: تحػ ،(ـ564)المتكفى
 (.76/ 1) اليمع في كأيضا ،(21ص) المككدم كشرح ،(65/ 1) كاألشمكني ،(74/ 1) عقيؿ كابف ،(32ص) الناظـ

 .2/245 :شرح التسييؿ (7)
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 (:ىػ672 ت) مالؾ ابف كقاؿ
  ا كػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ حرفػػػػػػػػػػػػػػػػان:  كف الـو أك معىػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

 

 (1)كا ػػػػػػػػػػػالـ  إف قػػػػػػػػػػػ  م ى هػػػػػػػػػػػا  ممت عىػػػػػػػػػػػهٍ  
 

عمماء أف كما كتبنت الباحثة رأم ابف مالؾ حيث مف الكاجب رد الجمع إلى مفرده كنقمت عف بعض ال
 )ذا( ليا ثبلثة أمكر:

 ذاؤه(-ذاًئو  -األمر األكؿ: إضافة اليمزة )ذاء. 
  مثاؿ ، األمر الثاني: أف "ذا" اسـ إشارة لممفرد كىذا المفرد إما أف يككف مفردان حقيقة أك حكمان

ائ ائ ەئەئ وئ وئ چ: كالمفرد حكمان قكلو تعالى.كىذا خالد، الحقيقي: ىذا زيد

 ف الفارض كالبكر.أم بيف المذككر م (2)چۇئۇئ
  األمر الثالث: أف األصؿ في "ذا" أف يشار بو إلى المذكر حقيقة كقد يشار إلى المؤنث إذا نزؿ منزلة

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ : كما في قكلو تعالى، المذكر

)ىذا ربي( ألنو  كىي مؤنثة بدليؿ قكلو )بازغة( بقكلو-أشار إلى الشمس  (3)چڻ   ڻ ڻ ۀ 
كيقاؿ: بؿ ألف لغة إبراىيـ _عميو السبلـ_ ، كيقاؿ: بؿ ألنو أخبر عنيا بمذكر، منزلة المذكر أنزليا

 الذم ذكر ىذا الكبلـ عمى لسانو ال تفرؽ بيف المذكر كالمؤنث.
 :األ ماء ا مكصك ة -5

، "المكصكؿ ما ال يتـ جزءان إال بصمة كعائد كصمتو جممة خبرية: ىػ(646 )ت ابف الحاجبذكر 
، ك"المتاف"، ك"المذاف"، التي""ك، كىي: "الذم"، األلؼ كالبلـ اسـ فاعؿ أك مفعكؿ كصمة، مير لو"كالعائد ض

 .(4)باأللؼ كالياء
بأييـ "ك ، "المذاف" ك" المتاف" ......إلى آخره".."ما ال يتـ قكلو: :عميو ىػ(733 ت)استدرؾ بدر الديف ف

 .(5)ما ال تتـ إفادتو" :كاألٍكلى، كاإلعراب دليؿ تماميا، ىك أشد  معربة قبؿ مجيء الصمة
فأشبيت بذلؾ الحرؼ ، بينما شرحيا ابف الحاجب إما الحتياجيا في تماميا جزءان إلى صمة كعائد

ما لشبو )الذم( ببلـ التعريؼ مف حيث إف كضعيا لتككف الجممة ىي عمييا معرفة  الحتياجو إلى متعمقو. كا 
ثـ جرت ، فمما كانت لمتعريؼ مثؿ البلـ بنيت، يو معرفةسـ الداخؿ ىك عمكما أف كضع البلـ ليككف اال

 المكصكالت كميا ىذا المجرل كيقصد بدر الديف باستدراكو المكصكالت االسمية.
  

                                                           
 .7ص مالؾ، ابف ألفية (1)
 (.68)اآلية ، سكرة البقرة (2)
 (.78)اآلية  ،سكرة األنعاـ (3)
 .723-3/720 :اإلعراب عمـكافية في  شرح مقدمة ال (4)
 .1/208كافية ابف الحاجب: شرح  (5)
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احترازان مف "حيث" ك"إذ" ك"إذا" ألنيا ال تتـ  (1)"كعائد" :كما أكمؿ بدر الديف في استدراكو عمى قكلو
 .(2)"كصمتو جممة خبرية" قكلو: كبذلؾ كافؽ رأم ابف الحاجب إال بجممة.

فكما أنو ال يكصؼ إال بالجمؿ الخبرية ، ألف )الذم( كضع كصمة إلى كصؼ المعارؼ بالجمؿ
 كالبكاقي مثميا في المعنى فكجب أف يككف حكميا كذلؾ.، فكذلؾ ال يدخؿ )الذم( إال عمييا

  .بدر الديف آراء العمماءككافؽ 
 .(3)""كاأليلى :كقكلو ابف الحاجب

قاؿ الشاعر يصؼ نكائب ، لكنيا في المذكر أكثر، "كىي لجمع المذكر كالمؤنث :كعٌقب بدر الديف 
 الدىر كفعميا:
  ػػػػػػػػىً ع ػػػػػػػػى األي   ػػػػػػػػى   ػػػػػػػػت ئمكفى كتىف ػػػػػػػػى األي 

 

كًع كا حػػػػػػػػػ ىًإ ا قيٍ ػػػػػػػػػؿً   تىػػػػػػػػػراهىف   ػػػػػػػػػكـى ا ػػػػػػػػػر 
(4) 

 

.(5)ىفَّ كالثانية بياف فيو لممؤنث بدليؿ ترا، األكلى لممذكر؛ بدليؿ يستمئمكفؼ "األلى" 
 .(6)كالذيف"" :كتابع ابف الحاجب

كفييا لغة: أف يرفعيا بالكاك نحك )المذكف( ، كالمشيكر أنيا بالياء مطمقان ، بدر الديف لممذكر خاصة
 كبذلؾ يكافؽ ابف الحاجب.

 :قكلو في( ىػ672 ت) مالؾ ابف  إليو ذىب ما ىذا كيؤيد
 مط قػػػػػػػػػػان  جمػػػػػػػػػػعي ا ػػػػػػػػػػذم األي ػػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػػذ فى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػ   (7)عػػػػػػػػػػػػػػان  ىطىقىػػػػػػػػػػػػػػارف هـ  ػػػػػػػػػػػػػػا كاكً ك عضي
 

كبالياء بغير ىمزة مكسكرة ، كبغير ياء، "كالبلًء" ك)البلئي( بيمزة كياء بعدىا كقكؿ ابف الحاجب:
 .(8)كساكنة كؿ ذلؾ لغات فييا

عكس ، كىي في المؤنث أكثر، ىي ميمكزة في مكضع الياء لممذكر كالمؤنث :عقب بدر الديف عميو
 كما تجمع "البلتي" بالتاء عمى "المكاتي" كىذا الذم بالتاء لممؤنث خاصة. "األلى" كتيجمع "البلء" عمى "المكائي"

ىػ( فيرل: أف "البلء كاأللى كغيرىما مف المكصكالت الدالة عمى جمع فأسماء 672 أما ابف مالؾ  )ت
ثبات ياءات البلتي كالبلئي كالمكاتي كالمكائي ىك األصؿ ألنيا ال تتضمف حركؼ الكاحد.، جمكع  كحذفيا، كا 

 .(9)البلتي كالمكاتي فقالكا: البل كالمكا" كقد بالغكا حتى حذفكا التاء كالياء مف، تخفيؼ كاجتناب االستطالة
                                                           

 .3/720كافية ابف الحاجب: شرح  (1)
 .3/721 :اإلعراب عمـمقدمة الكافية في الشرح  (2)
 .3/724 المصدر السابؽ: (3)
 الدار: مصر الشنقيطي، محمد تيبتر  اليذلي، ذؤيب أبي شعر اليذلييف، ديكاف: انظر اليذلي، ذؤيب أبك الطكيؿ، مف البيت (4)

 .1/37 ق،1385 لمطباعة، القكمية
 .209-1/208 كافية ابف الحاجب:شرح  (5)
  .3/724 :اإلعراب عمـمقدمة الكافية في الشرح  (6)
 .8ص مالؾ، ابف ألفية (7)
 .3/724 :اإلعراب عمـالكافية في  المقدمةشرح  (8)
 .1/195 :شرح التسييؿ (9)
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:  قاؿ الكميتي
 ال    ر هػػػػػػػػػػا ا  يهػػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػػال   مػػػػػػػػػػف ككا ػػػػػػػػػػ ٍ 

 

إذا مػػػػػػػػػػػا ا  ػػػػػػػػػػػالـي األحمػػػػػػػػػػػؽي األـ  غ  ػػػػػػػػػػػرا 
(1) 

 

 .ذك الطائية""ك  كقكؿ ابف الحاجب:
"جاءني  فيقكؿ:، جعميا مكصكالن لممذكر كالمؤنث كالتثنية كالجمع"ىذه منيـ مف ي، كعقب بدر الديف

ٍتؾ" ك"ذك أكرماؾ".. كمنيـ مف يغيرىا عمى حسب ، إلى آخر الضمائر ..ذك أكرمؾ" ك"جاءني ذك أكرمى
 .المذككر في صمتيا"

، كالكرامة ذاتي أكرمكـ اهلل بو"، بالفضؿ ذك فضمكـ اهلل بو :كركل الفراء عف بعض فصحاء العرب
 :كمنو قكؿ الشاعر، كحرؾ الباء بحركة الياء، فحذؼ األلؼ، التي أكرمكـ اهلل بيا :أراد

مىعتيهػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًرؽً جى  ف أٍ  يػػػػػػػػػػػػػػػػؽو مى
 

 (2)ذىكاً    هٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػف    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئؽً  
 

 :"ذك" بمعنى "صاحب" كأنشدكا أف بعضيـ يعربيا ؾ (3)كركل ابف جني
مػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػراـه مك ػػػػػػػػػػػػػػػركف أت ػػػػػػػػػػػػػػػتيهـ  كا 

 

 (4)مػػػػػػػا كىفا  ػػػػػػػافىحى ػػػػػػػ ي مػػػػػػػف ًذم ع ػػػػػػػ ىهـ  
 

"كذك الطائية مبنية  كأٌيد ذلؾ العمماء منيـ ابف مالؾ فقاؿ:، كركاىا بعضيـ بالكاك عمى البناء
 .(5)دكما"

 .(6)ك)ذا( بعد )ما( لبلستفياـ كقاؿ ابف الحاجب:
" كذلؾ اتفؽ ، ماذا صنعت؟"" كقكلؾ: ؛ككذلؾ بعد )مف( :تتبعو بدر الديف بإضافتو ك"مىف ذا أكرمتى

  كابف عقيؿ كابف ىشاـ األنصارم، العمماء كابف مالؾ بعض مع
 .(7)"كالعائد المفعكؿ يجكز حذفو" :كقاؿ ابف الحاجب

نما يجكز حذفو إذا كاف متصبلن " اعترض عميو بدر الديف قائبلن: "جاء  مثؿ: ؛ليس عمى إطبلقو؛ كا 
 "جاء الذم إياه أكرمت". مثؿ: الذم أكرمت" فمك كاف منفصبلن لـ يجز؛

  

                                                           
 دار: بيركت الطريفي، نبيؿ محمد .د: تحػ ،(ىػ126ت) األسدم زيد بف الكميت الكميت، ديكاف: انظر كيؿ،الط مف البيت (1)

 .194ص ـ،2000 ،1ط صادر،
 بف كليـ: تصحيح العجاج، بف رؤبة ديكاف كبيا العرب أشعار مجمكعة: انظر العجاج، بف لرؤبة كىك الرجز، مف البيت (2)

 .1/138: التكضيح بمضمكف التصريح: كانظر. 180ص ـ،2008 قتيبة، بف دار: الككيت الكرد،
 كلد بالمكصؿ سنة كلو شعر.، مف أئمة األدب كالنحك، أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي البغدادم :ترجمة البف جني ىك (3)
 ك"الخصائص" ك"الم مع".، "المحتسب" ىػ( مف تصانيفو:392) كتكفي ببغداد سنة ىػ(330) كقيؿ سنة، ىػ(322)
 .(1/84) ( كىمع اليكامع1/137قائمو منظكر بف سحيـ كىك في التصريح بمضمكف التكضيح )، البيت مف الطكيؿ (4)
 .1/196 ابف الحاجب:كافية شرح  (5)
 .3/725 :اإلعراب عمـمقدمة الكافية في الشرح  (6)
 .726ص  :المصدر السابؽ (7)
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 (1 ة )م أ
، مثؿ: "جاء الذم أكرمت" أك "جاء إنؾ مىكًرـ"، صفة يجكز حذؼ العائد المنصكب المتصؿ بفعؿ أك

 "جاء الذم إنو لكريـ". مثؿ:، فمك كاف متصبلن بحرؼ لـ يجز حذفو
 (2م أ ة )

 كقكلو: قد تحذؼ الصمة كميا لدليؿ يدؿ عمييا؛
 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػك األي ػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمعٍ   حػػػػػػػػػػػػػػػػػفي 

 

ـٍ إ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍههػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كجِّ عى
(1) 

 

 كمف قكؿ اآلخر:
 فػػػػػػػػػػػػػػػيف أ ىعي ا  ػػػػػػػػػػػػػػػكاتي مػػػػػػػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػػػػػػػاسو 

 

 (2)أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعكهف  ال أى ىعي ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ا 
 

فكأنو قاؿ: نحف األلى عرفت عدـ ، فحذفت صمة األيلى لداللة ما بعده، (3)أم: الذيف أضاعكىفَّ 
 مباالتيـ بأعدائيـ. كفيـ ىذا بقكلو فاجمع جمكعؾ ثـ كجييـ إلينا.

ذا أخبرت ب ابف الحاجب: ، كأٌخرتو خبران ، كجعمت مكضعى المخبىر عنو ضميران ليا، )الذم( صدَّرتىياػ كا 
 .(4)الذم ضربتو زيده  قمت: -ضربتي زيدان  ًمف:- فإذا أخبرت عف )زٍيد(

لمنحاة في ىذا الباب اصطبلح ثافو يكافؽ  "الذم": ػب :كقكلو، ككذلؾ بأحد فركعيا عقب بدر الديف:
كبعضيـ يجعؿ ، كفي االصطبلح الصناعي مخبىر بو، ككرة مخبره عنو لغةألف زيدان في المسألة المذ المغة؛

كافقو العمماء في ىذا  (5)أم متكصبلن إلى اإلخبار ب"الذم" كمنيـ ابف الحاجب. ؛الباء ىنا لبلستعانة
عمت مكضع المخبر عنو" قكلو: االستدراؾ  ."كجي

 .كجعمت خمفان عف المخبر عنو األجكد: :اعترض بدر الديف
  "كأخرتو خبران" قكلو: ذلؾ يتفؽ مع العمماء كيختمؼ مع ابف الحاجب.كىك ب

 بدر الديف: أم عف "الذم" اصطبلحان.فذكر  
ككذلؾ االلؼ كالبلـ في الجممة الفعمية خاصة ليصح بناء اسـ الفاعؿ  :ابف الحاجبكأتبع 

 .(6)كالمفعكؿ
ألفَّ الصمة مف المكصكؿ ليا ، عكؿبدر الديف: إنما كصمكا األلؼ كالبلـ باسـ فاعؿ اك مف فاستدرؾ

كشبو باالسـ األخير مف المركَّب تركيب فرج؛ فأتى ببعض الصبلت جممة الزمة حالة ، شبو بالمضاؼ إليو
                                                           

 جمٍّعٍ  األكلى نحف: ديكانو في أما  ذيكر، كما( 1/89: )اليكامع ىمع يف كىك األبرص، بف عبيد كقائمو الكامؿ، مف البيت (1)
 العربي، الكتاب دار: بيركت عدرة، أشرؼ: شرح األبرص، بف عبيد األبرص،  بف  عبيد ديكاف: انظر إلينا، كٌجيـٍ  ثَـّ  جمكعنا

 .119ص ىػ،1414 ،1ط
 (.2/560: )األدب خزانة في كىك. 395ص كميت،ال ديكاف: انظر زيد، بف الكميتي  كقائمو الكافر، مف البيت (2)
 .1/211 كافية ابف الحاجب:شرح  (3)
 .3/728 المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:شرح  (4)
 .1/212 كافية ابف الحاجب:شرح  (5)
 .3/729 المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:شرح  (6)
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تشبييان باالسـ األخير مف ، كىك صمة األلؼ كالبلـ، كبعضيا مفردان معربان ، تشبييان بالمضاؼ إليو، كاحدة
ما أشبيت األلؼ كالبلـ المكصكلة األلؼ كالبلـ المعرفة؛ لـ تدخؿ إال عمى كقيؿ: ل، المركَّب؛ مراعاة لمشبييف

 فكذلؾ ىذه.، ما دخمت عمييا "تمؾ" ك"تمؾ" ال تدخؿ إال عمة المفرد
 كلصمة األلؼ كالبلـ شركط:

 لما ذكر.، أف ال يككف جممة فعمية :أحدىا 
  كػ"عسى" أك تصرفان تامان كػ"  طمقان؛ألف غير المتصرؼ م، الثاني: أف يككف فعميا متصرفان تصرفان تامان

 .كاف" ليس لو اسـ فاعؿ كال مفعكؿ فبل يصح صمة لذلؾ
 :الما ضارب زيدان". :فبل يصح، "ما ضرب زيد" الثالث: أف ال يككف منفيان؛ نحك" 
 :(1)"الزيدا ضارب" الرابع: أف ال يتقدـ معمكلو عميو؛ فبل يصح. 

 ى اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ )مكصكالن حرفيان( خبلفان لممازني.كليست "أؿ" الداخمة عم :فقد ذكر األزىرم
" قد أفمح المتقي ربَّو" كالضمير :كيرده أنيا ال تؤكؿ بالمصدر كأف الضمير يعكد عمييا في نحك قكليـ

 . (2)ال يعكد إال عمى األسماء
َـّ امتنع اإلخبار في، ابف الحاجب: فإف تعذر أمره منيا تعذَّر اإلخبار كأكمؿ ، ضمير الشأف كمف ث
كفي الضمير المستحؽٍّ لغيرىا كال في االسـ ، كفي الحاؿ، كفي المصدر العامؿ، كالصفة، كفي المكصكؼ
 المشتمؿ عميو.

فبل يستقيـ اإلخبار عف ضمير ، يعني: إذا تعذر أمر مف ىذه األمكر تعذر اإلخبار عمى ىذه الطريقة
ى ككف المكصكؼ مضمران. كال عف الصفة ألنو فيؤدم إل، كال عف المكصكؼ ألنؾ تجعؿ مكضعو ضميران 

كال عف ، كال عف المصدر العامؿ ألنو يؤدم أف يككف المضمر عامبلن ، يؤدم إلى أف تككف الصفة مضمرة
، زيد ضربتو :كال عف الضمير المستحؽ لغيرىا في مثؿ قكلؾ، الحاؿ ألنو يؤدم إلى أف يككف المضمر حاالن 

فمك ذىبت تخبر عنو لبقي ، كىك المبتدأ، الذم( استحقو)ألف غير فبل تخبر عف الضمير في )ضربتو( 
فيبقى ، زيد() ألنؾ إذا جعمت مكضعو مضمران بقي عمى ما كاف عميو في عكدة إلى، الكصكؿ ببل عائد
 كال يستقيـ أف يككف المضمر المؤخر خبران عائدان عمى المكصكؿ.، المكصكؿ ببل عائد

زيد ضرت )مشتمؿ عمى الضمير المستحؽ لغير المكصكؿ نحك كذلؾ ال يصح اإلخبار عف االسـ ال
 فبل يصح اإلخبار عف )غبلمو(. غبلمو(

 كبيذا يكافؽ بدر الديف كبلـ ابف الحاجب مذلبلن كبلمو بأمثمة:
 فيذا ال يصح؛ ألف الضمير الشأف صدر (، امتنع في ضمير الشأف نحك: )الذم ىك زيد منطمؽ ىك

 .الكبلـ
 الذم ضربتو الخبيث زيد". الخبيث" فبل يجكز: ضربت زيدان ": لمكصكؼا" 
 الذم ضربت زيدان إياه الخبيث" كلك جاز ألصمرت الصفة. :مثؿ :الصفة" 

                                                           
 .213- 1/212 كافية ابف الحاجب:شرح  (1)
 .1/160 مضمكف التكضيح في النحك:ب شرح التصريح (2)
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 الذم عرفتو زيد عمران ضٍرب" "عرفتي ضربى زيدو عمران"؛ ال يجكز: :لمصدر العامؿا". 
 ف الضمير معرفةالحاؿ: "الذم ضربتو زيدان راكب" ال يجكز ألنو يمـز أف يككف الحاؿ معرفة أل ،

 كالحاؿ ال تككف إال نكرة.
 زيده ضربتي غبلمو".: الضمير المستحؽ لغيرىا: مثؿ" 
 (1)الذم ضربتو غبلمو"" :"زيد ضربت غبلمو" فبل يجكز :االسـ المشتمؿ عميو: أم مثؿ. 

 (1) م أ ة
في بأف يككف  ؛كىك إما مستحسف، ال يجكز الفصؿ بيف المكصكؿ كالصمة إال في النداء خاصة

 كقكلو:  ؛الصمة ضمير المنادل
 كأ ػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػذم  ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػع ي أيٍ ػػػػػػػػ ى  مشػػػػػػػػه و 

 

 (2)كػػػػػػػػػػػػر ـو كأثػػػػػػػػػػػػػكاا ا مكػػػػػػػػػػػػارـً كا مجػػػػػػػػػػػػػ ً  
 

 أك ضعيؼ بخبلفو؛ كقكلو:
 تعػػػػػػػػػػػػش  فػػػػػػػػػػػػيف عاهػػػػػػػػػػػػ ت ي ال تخػػػػػػػػػػػػك  ي

 

ػػػػػػٍف  ػػػػػػا ذئػػػػػػاي  ىصػػػػػػطًح اف  فكيػػػػػػف مثػػػػػػؿ مى
(3) 

 

 (2) م أ ة
 ٺ ٺ  ڀ   ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چ قد تككف "الذم" مصدرية؛ كقكلو تعالى:

؛ إذ لك كانت مكصكلة كاف العائد "بو" (4)چڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ
كمعمكـ أنو ال يجكز حذؼ العائد المجركر ، ككاف غيرى جائز الحذؼ؛ ألف المكصكؿ لـ يتصؿ بما اتصؿ بو

"" :فبل يجكز، بما لـ يتصؿ المكصكؿ بمثمو "" كيجكز:، رأيتي الذم مررتى كقد تككف ، مررتي بالذم مررتى
"أخكؾ" ك"أبكؾ"  مررت بالذم أخيؾ"؛ ؼك"، كما نقؿ الفرَّاء عف العرب:" جاءني الذم أبكؾ"، "الذم" مكصكفة
 .صفة لػ "الذم"

، كتامة بمعنى شيء، كمكصكفة، كشرط، كاستفيامية، ابف الحاجب: ك"ما" االسمية: مكصكلة
 .(5)كصفة

كىذه عند ، أم: ضربان أمَّ ضربو كاف، اضربو ضربان ما :قكلؾشرح ابف الحاجب ككنيا صفة ك
 بعضيـ حرؼ لمتقميؿ.

كىي في "ضربان ما" ك"عندم شيءو ما" زائدة عكضان عف ، "ما" ال تككف صفة :فعقب عميو بدر الدي
بؿ ىي كالكاقعة بعد "حيث" عكضان عف المضاؼ إليو؛ ألف "حيث" كانت ، كىك حرؼ كليست باسـ، الصفة
ذفت منيا المضاؼ إليو كعيكٍّض عنو "ما" ، فمما أريد إعماليا الجـز، الجر فيما أضيفت إليو كغيرىاتعمؿ  حي

                                                           
 .214- 1/213 كافية ابف الحاجب:شرح  (1)
 .(1/208): ( كديكانو305، 204) كقائمو البحترم؛ كىك في دالئؿ اإلعجاز ؛البيت مف الطكيؿ (2)
 .(870): كىك في ديكانو، البيت مف الطكيؿ؛ كقائمو الفرزدؽ (3)
 .(23اآلية )، سكرة الشكرل (4)
 .734-3/732 دمة الكافية في عمـ اإلعراب:المقشرح  (5)
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" في قكليـ كاألكلى ، ربما أفعمو :"إني مما أفعؿ كذا"؛ أم :ىذا قكؿ المحققيف. ككافقو في أف " ما" بمعنى "ريبَّ
ني مما أفعؿ كذا" أم: إني مف األمر أف قد تككف "ما" معرفة غير مكصكلة كنكرة غير مكصكفة؛ كقكلؾ: "إ

 .(1)كالثانية "ما" التعجبية، أفعؿ كذا
 .(2)قاؿ ابف الحاجب: ك)مىٍف( كذلؾ إال في التماـ كالصفة

 "مىٍف" زائدة؛ كقكؿ عنترة: قد تككف :استدرؾ بدر الديف عميو
ػػػػػػػٍف قىػػػػػػػ ىص  ػػػػػػػف ػػػػػػػا شػػػػػػػاةي مى  ح  ػػػػػػػ   ػػػػػػػه  مى

 

ـي   ػػػػػػػػػٍ  عى ػػػػػػػػػي  ك   تهػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػـ تىحػػػػػػػػػري ريمى حى
(3)   

 

كيكصؼ بما عمى ، كنكرتيف مكصكفتيف، كاستفياميتيف، كيقكؿ ابف مالؾ: كتقع "مىٍف كما" شرطيتيف
 رأم.

كال تقع عمى غير مف يعقؿ إال مينىزَّالن منزلتىو أك مجامعان لو بشمكؿو أك ، " خبلفان لمكسائيمىفٍ كال تزاد "
 اقترافو خبلفان لقطرب.

كأفردت ، كلممبيـ أمريه، كلصفات مف يعقؿ، كلو مع مف يعقؿ ،"ما" في الغالب لما ال يعقؿ كحدهك
 كقد تساكييا" مىٍف" عند أبي عمي.، نكرة

ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ چ  :قكلو تعالى، في الشرط (مف كما) كمثًّؿ بشكاىد: مثاؿ

. كمثاليا في االستفياـ قكلو (5)چەئ وئ    وئ ۇئ    ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ ك (4)چوئۇئ
كمثاليا نكرتيف مكصكفتيف ، (7)چ چ چ چ چ ڃ چك (6)چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ  تعالى:

 قكؿ الشاعر:
ػػػػػػػػػػػػػػٍف تىٍ تىش ػػػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػػػؾ  اصػػػػػػػػػػػػػػ ه   أال ريا  مى

 

كمػػػػػػػػػػػػػؤتمفو  ا   ػػػػػػػػػػػػػا غ ػػػػػػػػػػػػػري أمػػػػػػػػػػػػػ ف 
(8) 

 

 كقاؿ آخر:
 ر مػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػره ا  فػػػػػػػػػػػكسي مػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػةه كحػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ ا ًعقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   (9)ًر  ػػػػػػػػػػػػػػػػه فىرجى
 

                                                           
 .216- 1/215 كافية ابف الحاجب:شرح  (1)
 .3/735 المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:شرح  (2)
 القصيدة في كىك. 83ص ـ،1893 اآلداب مطبعة: بيركت العبسي، شداد بف عنترة عنتر، ديكاف: انظر الكامؿ، مف البيت (3)

 .بالمعمَّقة المكسكمة
 .(269)آية ، سكرة البقرة (4)
 .(115)آية ، سكرة آؿ عمراف (5)
 .(87) آية، سكرة النساء (6)
 .(17)آية ، سكرة طو (7)
 .(2/109) سيبكيو، (175)كىك لعبد اهلل بف ىماـ كما في حماسة البحترم ، البيت مف الطكيؿ (8)
مت، البيت مف الخفيؼ (9) ر في الحماسة البصرية أف قائمو ىك حنيؼ بف عمير كذك، (1/484)العيني ، كقائمو أمية بف الصٍّ

 اليشكرم كاألكؿ أشير.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





61 

ي كؿ أحكاليا كال تبني إال في كىي معربة ف، كأكمؿ ابف الحاجب: عف )أٌم( كتستعمؿ لمعاقؿ كغيره
( ك )أيَّةي( كػ )ما( إال حالة اإلضافة كبشرط أف تككف صمتيا جممة اسمية صدرىا ضمير محذكؼ. فقاؿ: ك)أم 

كاالستفيامية نحك: أم  الرجميف عندؾ؟ كأيتيف خرجىت، ، فالمكصكؿ نحك: اضرب أيَّيـ خرجفي التماـ، 
كتقع صفة كقكليـ: مررت برجؾ أمٍّ  –صكفة نحك: يا أييا الرجؿي كالمك أضرب، كالشرطية نحك: أيَّا تضرب 

 . (1)رجؾ
فعقَّب بدرؾ الديف عميو كتككف حاالن إذا كقعت بعد معرفة؛ كقكلؾ: "هلل در  زيدو أمَّ رجؿ كقد تككف 

ا نافية؛ كقكؿ الشاعر:   أيضن
زىه فتػػػػػػػىن  فػػػػػػػأمفاذهػػػػػػػا   فػػػػػػػي ا  ػػػػػػػاس أحػػػػػػػرى

 

ـه  يعػػػػػػػػػجه كال جى ىػػػػػػػػػؿي   عػػػػػػػػػف حتفػػػػػػػػػه ظي ىػػػػػػػػػ
(2) 

 
 

 .(3)فالعطؼ عمييا بػ "ال" النافية دليؿ عمى ككنيا نافية
 . قنا بيف رأم ابف مالؾ كابف الحاجبكنجد اتفا

أم: دكف سائر  .(4)إال إذا حذؼ صدر صمتيا –كحدىا  –كقكؿ ابف الحاجب: كىي معربة 
نما أعربت مع قياـ ما يقتضي البناء إللزاميـ إياىا اإلضاف فإذا حذؼ ، ئر أخكاتيادكف سا ةالمكاصبلت. كا 

الفصيحة الفتقارىا إلى ذلؾ الصدد كما بيني في نحك قكلو  يا رجعكا بيا إلى البناء عمى المغةصدر صمت
الفتقاره في بنائو إلى ذلؾ  (5)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى چتعالى: 
 المقدَّر.

كالتقدير: أي يـ ىك ، (6)چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  چكمنو قكلو تعالى: 
 فمما حذؼ صدد الصمة رجع بيا إلى البناء الذم ىك مقتضى أصميا. ، أشد

ىػ( عف األسماء المكصكلة العامة: كفي: ماذا صنعت؟ كجياف: 646كقكؿ ابف الحاجب )ت 
دىيما: ما الذم  . (7)كجكابو نصبه ، كاآلخر: أمَّ شيءو ، كجكابو رفعه ، أحي

ك"أم شيٍء؟" بالنصب أجكد؛ لتشاكؿ ، جكاب "ما الذم؟" بالرفع ػ(:ى733كقاؿ بدر الديف )ت 
كفكات مشاكمو المفظ مع بقاء ، بؿ يجكز جكاب كؿ منيما بما أجبت بو اآلخر، كليس بكاجب، الجممتيف

 ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ چكمف قكلو تعالى: ، مشاكمة المعنى ال يضر

                                                           
 .3/735: شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (1)
 .2/35 اليذلييف، ديكاف: انظر. اليذليٌ  المتنٌخؿ كقائمو البسيط، مف البيت (2)
 .217-216: المقدمة الكافية في عمـ اإلعرابشرح  (3)
 .3/736: في عمـ اإلعراب افيةشرح المقدمة الك (4)
 (.4اآلية )، سكرة الرـك (5)
 (.69اآلية )، سكرة مريـ (6)
 .3/738شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:  (7)
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كىي قراءة  األكؿ لممشاكمة.؛ فچ  ەئەئ ائچك چ  ۆئۆئ ۇئچقرئ:  .(1)چۇئ  ۇئ وئ وئ  ەئەئ
أبك عمرك كعبد اهلل بف مسعكد كالحسف كالجحدرم كابف كئاب كنصر بف عاصـ كأبي كأبي األشيب كيعقكب 

 .(2)كاليزيدم. قاؿ الضراء
كما ، كقد تككف "ذا" بعد "ما" االستفيامية زائدة ممغاةي ، كالثاني لمشاكمة المعنى فقط، أما المفظ كالمعنى

 كتاب المعاني:  أنشد القراء في
ز  ىػػػػػػػػا ػػػػػػػػرى تكـ  ػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػاذا ت  ػػػػػػػػاى  خى  ً ٍ ػػػػػػػػكى

 

 (3)تىٍح ا ىػػػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػػػ ِّ رٍ ف إ ػػػػػػػػػػػى  ىٍ ػػػػػػػػػػػتًفٍقفى  ال 
 

 

 :أ ماء األفعاؿ
ٍيد زيدان 646ت قاؿ ابف الحاجب ) كى ، ىػ(: "أسماء األفعاؿ ما كاف بمعنى األمر أك الماضي مثؿ: ري

 . (4)..".أم: بىعيدى ، ك: ىييات ذاؾ، أميمو، أم
( كشرحيا: ثـ حممت البكاقي عميو ، أم: إنما بيًنيت إما ألف منيا ما كضعو كضع الحركؼ نحك: )قىٍدؾى

ما لشبييا بما ىي بمعناه كىك فعؿ األمر كالفعؿ الماضي فعمى ىذا الكجو الثاني ال ، ألنيا مف باب كاحد. كا 
( بمعنى أتضجر ك)تكجعت(. كعمى الثاني  ،كلكف )تضجرت(، ك)أىٌكه( بمعنى )أتكجع(، يستقيـ أف يفسر )أؼٍّ

ف كانت في معنى فعؿ األمر كالفعؿ الماضي فيي أسماء.  ال يمتنع ذلؾ. كىذه األلفاظ كا 
ىػ( قائبلن: أما مراتبيا: فيي في األمر أكثر؛ لصحتيا مف كؿ فعؿ 733كعقَّب عميو بدر الديف )ت 

كٍيد" كشبيو، ثبلثي قياسنا كطردان؛ مثؿ: "تراًؾ" اء الفعؿ الماضي أقؿَّ منو؛ مثؿ: "ىييات" كأسم، ك"دراًؾ" ك"ري
كلـ يذكرىا المصنؼ مثؿ "أكه": أم: ، كأسماء الفعؿ المضارع أقؿ منو، كشبيو، ك"شتَّاف" أم: افترؽ، أم: بعيد
" أم: أتضجر، أتكجع " أم: أتنحى، ك"كم" ك"كاىان" أم: أتعجب، ك"أؼو كأما ، لمف قاؿ: "إليؾ" أم: تنحَّ ، ك"إليَّ

 . (5)ىا: الـز"عميؾ" فمعنا
إذ ، ىػ( قاؿ: ككذا ال نقكؿ إف )أؼ( بمعنى )أتضجر( ك)أكَّه( بمعنى أتكجع686إال أف الرضي )ت 

 .(6)بؿ ىما بمعنى )تضجرت( ك)تكجعت( لئلنشائييف، لك كانا كذلؾ ألعربا كمسماىما
( بمعنى أتضجر فقد حممت عمى األسماء. كالدليؿ جكاز دخك  ؿ التنكيف أما عف الباحثة فترل أف )أؼو

 ألف التنكيف مف عبلمات األسماء.، عمييا
  

                                                           
 (.87-86اآلية )، سكرة المؤمنكف (1)
 .2/240كتاب المعاني:  (2)
 ت،.د ،1ط الكبرل، التجارية المكتبة: مصر الصاكم، محمد جرير، ديكاف شرح: كينظر لجرير، كىك البسيط، مف البيت (3)

 (.1/84) اليكامع كىمع ،(301) ىشاـ البف المبيب كمغني. 598ص
 .3/471شرح المقدمة  الكافية في عمـ اإلعراب:  (4)
 .1/219: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
 .2/65شرح الرضي:  (6)
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ك)فىعىاًؿ( بمعنى األمر مف الثبلثي قياسه كػ )نىزىاًؿ( بمعنى: انزؿ ك)فىعاًؿ( مصدران  :كقاؿ ابف الحاجب
اًر( كصفة لمؤنثو مثؿ: يا فىسىاؽً   .(1)مبنى لمشابيتو عدالن كزنة، معرفة كػ: )فىجى

حان  ـى ، كلـ ينبٍّو عميو. فإف قيؿ: "كاستغنى بالثبلثي"، : أم: المجردفتدارؾ عميو بدر الديف مكضٍّ قيؿ: فًم
 .(2)بؿ قيَّده؟!، لـ يستغف بو في التعجب

ىػ(: "كاعمـ أف 646ىػ( فقد قاؿ مدعمان قكؿ ابف الحاجب )ت 181أما بالنسبة لرأم سيبكيو )ت 
( أك ) ( أك )فىعيؿى ()فعاؿ( جائزة مف كؿ ما كاف عمى بناء )فىعىؿى ال يجكز مف )أفعمت( ألنا لـ نسمعو مف ، فىًعؿى

." كذلؾ أيده .كعرعار، قرقار، فمف ذلؾ، بنات األربعة إال أف تسمع شيئان فتجيزه فيما سمعت كال تجاكزه
 .(3)ىػ( في شرحو686الرضي )ت 

 . (4). إلى آخره".ىػ(: "كفىعاًؿ مصدران معرفة كػ )فىجاًر(646ت كقكؿ ابف الحاجب )
مىـه عمييااستدرؾ عف كما إف  ، ميو بدر الديف أم: إذا أردت اسـ المصدر كػ "فىجاًر"؛ فإنو اسـ لمفجرة عى

مىـه عمييا؛ قاؿ الشاعر النابغة الذبياني:   "بىرَّة" اسـ لممبرَّة عى
ط تىٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ا خي  إذا اقتى ى

 

 (5)فىجػػػػػػػػػػػػػارً  كاحتم ػػػػػػػػػػػػػ ى فحم ػػػػػػػػػػػػػ ي  ىػػػػػػػػػػػػػر ةى  
 

 

رةأم: حممتي أنا المبرَّة كاحت  .(6)ممتى أنت الفجي
فكذا يككف )فجار( ، ىػ(: "... عمى أف السيرافي جكَّز ككف )برة( بمعنى: البارة686)كقد قاؿ الرضي 

 . (7)الفاجرة الخصؿ كاحتممت البارة الخصمة احتممت: قاؿ كأنو، بمعنى )الفاجرة(
 . (8)كزنو" مبنيٌّ لمشابيتو عدالن ، ابف الحاجب: "كصفة المؤنث مثؿ: يا فىسىاؽً  كأكمؿ

فةف ك)فساًؽ( ، مثؿ "فىجاًر" لمفاجرة، اعترض عميو بدر الديف: أم: ككذا إذا قصدت بػ "فعاًؿ" الصٍّ
لى غير مخصكصة بالنداء؛ فالمخصكصة بالنداء  لمفاسقة. ك"فعاًؿ" الصفة تنقسـ إلى مخصكصة بالنداء؛ كا 

لى صفة غالبة؛ فالحاؿ ، لى: حاؿكغير المخصكصة تنقسـ إ، مقيسة عند سيبكيو كمسمكعة عند المبرد كا 
نما يككف ، ك"حناًذ" لمشمس، كالصفة الغالبة؛ كػ "سىباًط" لمحمى، كقكليـ: "جاءت الخيؿي بداًد" أم: متبددة كا 

اًس"  "فعاؿ" الصفة عند سيبكيو قياسان مطردان بثبلثة شركط: أف يككف صفة ذـ المؤنث في النداء؛ مثؿ "يا نىحى

                                                           
 .3/747شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:  (1)
 .1/219: ية ابف الحاجبكافشرح  (2)
 .2/41الكتاب:   (3)
 .3/747شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:  (4)
 الفضؿ أبك محمد: تحقيؽ ،(ـ605ت) بالنابغة الممقب معاكية بف زياد الذبياني، النابغة ديكاف: ينظر الطكيؿ، مف البيت (5)

 اليكامع كىمع ،(2/289) التكضيح بمضمكف كالتصريح ،(2/38) سيبكيو كتاب: كانظر. 55ص ،2ط المعارؼ، دار إبراىيـ،
(1/29.) 
 .220-1/219: كافية ابف الحاجبشرح  (6)
 .2/77شرح الرضى:  (7)
 .3/747شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:  (8)
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باًث" ك"كتكاع" ك" فإف فيًقدى كاحد مف الشركط الثبلثة بأف يككف المذكر أك في صفة مدح أك ، كىساًؿ" كشبيوك"خى
 فإف جاء منو شيء في غير النداء؛ فشاذ مسمكع ال يقاس عميو؛ كقكلو: ، في غير النداء؛ فميس منو

ؼي ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ آكم ؼي مػػػػػػػػػػػػػػػػا أيطػػػػػػػػػػػػػػػػكِّ  أطػػػػػػػػػػػػػػػػكِّ
 

 (1)إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ و قع  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػه  كػػػػػػػػػػػػػػػػػاعً  
 

ذكذه في غيره: "كفؿ"؛ فإف ما جاء منو في غير النداء فشاذ ال كنظيره في التخصيص بالنداء كش
 يقاس عميو؛ كقكلو: 

 م ػػػػػػػػػػػػػػػػػه إ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ا هكجػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  تضػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 

ػػػػػػػػةو أمً ػػػػػػػػؾ فال ػػػػػػػػان عػػػػػػػػف فيػػػػػػػػؿً    (2)فػػػػػػػػي  يج 
 

 

 .(3)كىذا بخبلؼ "فبلف" فإنو يستعمؿ في النداء كغيره
)غىبلًب( مبنكأتبع ابف الحاجب  ( كى ي في الحجاز معربه في بني تميـ : "كعممان لؤلعياف مؤنثان كػ )قىطاـً

 . (4)إال ما في آخره راء نحك: حىضارً 
 كافقو بدر الديف في ذلؾ 

ىػ(: "... كاعمـ أف جميع ما ذكرنا إذا سميت بو امرأة فإف بني تميـ ترفعو 181كرأم سيبكيو )ت 
، كىذه ًحذىاـ، قطاع. أال ترل أف بني تميـ يقكلكف: ىذه .كىك القياس، كتنصبو كتجريو مجرل اسـ ال ينصرؼ

نما كؿ كاحدة منيا معدكلة عف  اًذمة( كًقطىاع معدكلة عف )قاطمة( أك )قطعمة( كا  ألف ىذه معدكلة عف )حى
 .(5)ليس عف صفة"، االسـ الذم ىك عمـ

 :أ ماء األصكا  -6
فاألكؿ كػ ، ىػ(: األصكات: كؿ لفظ حيكي بو صكته أك صيكٍّتى بو لمبيائـ646قاؿ ابف الحاجب )

()عىاؽٍ   . (6)( كالثاني كػ )ًنخٌٍ
مف ىذا أيضان "ما يصٌكت بو  ىػ( عميو قائبلن: "أك صكٍّت لمبيائـ".733كقد استدرؾ بدر الديف )ت 

، . ك"غاؽ": حكاية صكت الغراب(8)عند أخذ تمرة الصدقة: كخ كخ (7)لمحسف لمصبي قبؿ فيمو؛ كقكلو 
 .(9)ك"نخ" لمجمؿ، ك"ميء" حكاية صكت الظٍّبية

                                                           
 كخزانة ،(4/238) مبردلم المقتضب: ينظر الحؽ، أك لو سابؽ كال ديكانو، في مكجكدنا كليس لمحطيئة كىك الكافر، مف البيت (1)

 (.178 ،1/82) اليكامع كىمع ،(2/180) التكضيح بمضمكف كالتصريح ،(92) الذىب كشذكر ،(1/408) األدب
كشرح ، (1/401كخزانة األدب )، (2/248كالكتاب )، (3/419كشرح التسييؿ )، (199ألبي النجـ العجمي في ديكانو ) (2)

 (.4/43كأكضح المسالؾ )، (2/180التصريح )
 .221-1/220: كافية ابف الحاجبشرح  (3)
 .750-3/749: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .2/40الكتاب:  (5)
 .3/752: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
، اهلل عنيا( كأمو فاطمة الزىراء )رضي، كلد في المدينة المنكرة، أبك محمد، الحسف بف عمي بف أبي طالب الياشمي القرشي (7)

 كاف عاقبلن حكيمان فصيحان مف أحسف الناس منطقان كبديية.، كىك أكبر أكالدىا كأكليـ
  (3/414.)باب: ما يذكر في الصدقة لمنبي ، الحديث أخرجو البخارم؛ كتاب الزكاة (8)
 .1/222: كافية ابف الحاجبشرح  (9)
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ىػ(: "كأما أسماء األصكات فيي أحؽ بالبناء ألنيا غير عاممة كال معمكلة 672ابف مالؾ )ت  كقد قاؿ
فمـ يكف ليا ، كذلؾ غير مكجكد فييا، كألف فائدة اإلعراب إبانة مقتضيات العامؿ، فأشبيت الحركؼ الميممة

 .(1)في اإلعراب نصيب"
 ا ميرىكى  ا : -7

كػ ، فإف تضمَّف الثاني حرفان بينيا، ممتيف ليس بينيما نسبةه قاؿ ابف الحاجب: الميركبات: كؿ اسـو مف ك
( ك)حادم عشر( كأخكاتيما ال أعرب الثاني: كػ "بعمبؾ" ، )خمسةى عىشرى إال "اثنى عشر" "ليس بينيما نسبة" كا 

 كبيني األكؿ في األفصح. 
ف كاف مركبان فميس مبنيان ، ليخرج عنو باب المضاؼ كالمضاؼ إليو عنو باب )تأبط كليخرج ، فإنو كا 

 كليس الغرض ىا ىنا إال ما حصؿ بناؤه بالتركيب. ، شران( فإنو محكي عمى أصمو قبؿ التسمية بو
فيبني األكؿ مف ىذا ، "أيضان مف تقسيـ المركبات أف ال يتضمف الثاني معنى الحرؼ كػ )باب )بعمَّبؾ(

كمررت ، ؿ: ىذا بىعىمبيؾ  كرأيت بعمبؾَّ كيعرب آخر االسميف بإعراب المفرد فيقا، الباب لتنزلو منزلة الجزء
كمف العرب مف يستعمؿ األكؿ كالمضاؼ فيعربو إعراب  فبل يصرؼ لمعمتيف كىذا ىك الفصيح.، بعمبؾَّ 

قسـ يعرب ، كيعرب الثاني إعراب المضاؼ إليو. ثـ انقسـ ىؤالء قسميف، المضاؼ بالرفع كالنصب كالجر
. كيقكؿ الثاني: ىذا ، إعراب المنصرؼ كقسـ يعربكنو، الثاني إعراب ماال ينصرؼ فيقكؿ األكؿ: ىذا بىٍعميبىؾَّ

 بعمبؾ. 
 .(2)قكؿ ابف الحاجب: "كبني األكؿ في األكؿ في األفصح"

نزؿه منزلة تاء التأنيث ني األكؿ عمى الفتح؛ ألف الثاني مبيفاستدرؾ عميو بدر الديف: األجكد أنو إنما 
فإنو التـز سككنيا كلـ ، إال إذا كاف ما قبؿ األخر ياءن ، فكذلؾ ىذا، حان كما قبميا ال يككف إال مفتك ، لزيادتو

 .(3)تحرؾ بالفتح تخفيفان لثقؿ الياء"
 . (4)كىما معرباف"، ككافقو بدر الديف في شرحو فقاؿ: "أمرؤ القيس" ك"بعمبؾ" كذلؾ

ال بالبناء ىػ(: "كأما الجممة فبل تكصؼ قبؿ العممية ال باإلعراب ك 686كذلؾ أضاؼ الرضي )ت 
فبل يطمؽ عمييا ، كأما بعد العممية فيي محكية بالمفظ عمى ما يجيء، ألنيما مف عكارض الكممة ال الكبلـ

أك ، إعرابية أك بنائية، أنيا معربة في الظاىر أك مبنية الشتغاؿ حرفيا األخير بالحركة التي كانت عمييا
 .(5)ف الذم كاف كذلؾك بالسك

 
 

 

                                                           
 .3/756شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:  (1)
 .3/758: لمصدر السابؽا (2)
 . 1/223: كافية ابف الحاجبشرح  (3)
 .1/223: المصدر السابؽ (4)
 .2/84: الرضيشرح  (5)
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 ا ك ا ا : -8
( ك)كذا( لمعدد646ب )ت قاؿ ابف الحاج ( لمحديث. أم: )كذا( ، ىػ(: الكنايات: )كـٍ ( ك)ذىيتى ك)كٍيتى

ما لككنو يككف كناية عف ، فمبنى إما ألف أصمو )ذا( دخمت عميو كاؼ التشبيو ثـ استعمؿ عمى أصمو كا 
( فأجرل مجراه لككنو المتكسط.   المبني في نحك: )خمسة عشرى

بؿ يكني بيا أيضان عف ، (: "كذا" ليس كناية عف العدد خاصةىػ733فاستدرؾ عميو بدر الديف )ت 
 . (1): "أتذكر يكـ كذا ككذا؟ فعمتى كذا ككذا"كمنو الحديث عف رسكؿ اهلل ، الجمؿ

"ك  " "ذىٍيتي  .(2)قاؿ ابف الحاجب: "كٍيتى
. كقم، فاستدرؾ عميو بدر الديف: أم: عمى البدؿ : كٍيتى ككيتى : ذٍيتى كال ييجمع بينيما؛ تقكؿ: "قمتي تي

" أربع لغات: تقاؿ بسككف الياء مع فتح التاء كضميا ككسرىا ". كفي "كىٍيتى كبفتح الياء مشددة مع فتح ، كذىٍيتى
 . (3)التاء

(: "كال تستعمبلف إال مكررتيف بكاك العطؼ نحك: قاؿ فبلف كىٍيتى ق686كقد أضاؼ الرضي )ت 
بداؿ التاء منيما كىما مخففتا، ككاف مف األمر ذىٍيت كذىٍيتى ، ككىٍيتى  ف مف )كية( ك)ذية( بحذؼ الـ الكممة كا 

 .(4)كالكقكؼ عمييما كالتاء كما في )بنٍت(، كما في )بنت(
كالخبرية مميزىا مجركر ، قاؿ ابف الحاجب: "قػ )كـ(: االستفيامية مميزىا منصكب مفردكعف )كـ(  

 .(5)مفرد كمجمكع
 .الخ"..كعقَّب عميو بدر الديف مضيفان: "ككـ

 كيفرؽ بينيما بالقرائف كعميو حيمؿ: ، كز عند بني تميـ نصب مميز "كـ" الخبرية كجر هيج
 كػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػؾى  ػػػػػػػػػػا جر ػػػػػػػػػػري كخا ػػػػػػػػػػةن 

 

 (6)قىػػػػػػػػػٍ  جى ى ػػػػػػػػػ  عى ىػػػػػػػػػي  ًعشػػػػػػػػػارم فػػػػػػػػػٍ عاءي  
 

 

ف فصؿ بيف "كـ" الخبرية كمميزىا بجار كمجركر أك ظرؼ، بالنصب  جاز النصب كالجر. ، كا 
ىػ( في قكلو: "كبعض العرب ينصب 733ستدراؾ بدر الديف )ت ىػ( ا686ت ككافؽ رضي الديف )

مميز )كـ( الخبرية مفردان كاف أك جمعان ببل فصؿ أيضان اعتمادان في التمييز بينيا كبيف االستفيامية عمى ميرة 
 . (7)الحاؿ

 . (8)كأضاؼ ابف الحاجب: "كتدخؿ "ًمٍف" فييما كليا صدر الكبلـ"
                                                           

 (.4685، 2441( برقـ )5/116)، أخرجو البخارم؛ كتاب المظالـ (1)
 .3/761: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
 .1/224: كافية ابف الحاجبشرح  (3)
 .2/95 :الرضيشرح  (4)
 .3/763: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (5)
 كشرح ،(3/126) األدب خزانة ،(295 ،393 ،1/253) سيبكيو(. 451) ديكانو: ينظر لمفرزدؽ، كىك الكامؿ، مف البيت (6)

 (.1/254) اليكامع كىمع ،(2/280) التصريح
 .2/97لرضى: اشرح  (7)
 .3/764: ابفي عمـ اإلعر  شرح المقدمة الكافية (8)
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 جكد: كتدخؿ ًمف "عمى مميزىا. فاستدرؾ بدر الديف قائبلن: األ
"ككـ ، ىػ( فرأل: "أما في الخبرية فكثير نحك: "ككـ مف مىًمؾ في السمكات"686ت أما رضي الديف )

كأما مميز )كـ( االستفيامية فمـ أعثر عميو مجركران ، كذلؾ لمكافقتو جران لممميز المضاؼ إليو )كـ(، مف قرية"
 .(1)كال أدرم ما صحتو"، جكازه كتاب مف كتب النحك كال دؿ عمى، بػ )مف( في نظـ كال نثر

فكؿ ما بعده فعؿ غير مشتغؿ عنو ، كأكمؿ ابف الحاجب: "ككبلىما يقع مرفكعان كمنصكبان كمجركران 
ال فمرفكع مبتدأ إف لـ ، ككؿ ما قبمو حرؼ جر أك مضاؼ مجركر، بضميره كاف منصكبان معمكالن عمى حسبو كا 

 .(2)ظرفان كخبر إفَّ كاف ، يكف ظرفان 
كفي مثؿ تمييز كـ عمة لؾ ، كقد كافؽ بدر الديف كبلـ ابف الحاجب: ككذلؾ أسماء االستفياـ كالشرط

 .(3)كقد يحذؼ في مثؿ: كـ مالؾ؟ ككـ ضربت، يا جرير كخالة ثبلثة أكجو
 :ا ظركؼ -9

" ك"بعدي"ىػ(: 664ابف الحاجب )ت  ذكر مجراه: كأجرمى ، "الظركؼ منيا ما قطع عف اإلضافة كػ "قبؿي
( كال تضاؼ إالَّ إلى جممة في األكثر. ". كمنيا )حيثي " ك"حسبي " ك"ليس غيري أم: الظركؼ المبنية؛  "ال غيري

 كشبيو. ، كأماـ، كتحت، كقكلو )قبؿ( ك)بعد( ككذلؾ: فكؽ، ألف بعض الظركؼ مف أقساـ المعربات
نما بنيت الحتياجيا إلى ذلؾ المنكم كاحتياج الحرؼ إلى غيره ف لـ ، ؾ ال تبنى إال إذا نكمكلذل، كا  كا 

 . (4)ينك كانت كالمستقمة فتعرب
ذا لـ ينك المضاؼ إليو كبينيت  (5)عقب بدر الديفك  عمى ابف الحاجب في حركة البناء فأضاؼ: كا 

كمنو ، كىك المشيكر كمنيـ مف أبقاىا عمى لفظيا في اإلعراب كىك قميؿ، فبناؤىا عمى الضـ أكثر كأجكد
بكسر لفظتي )قبؿ كبعد( ببل تنكيف كقد تنكف  (6)چۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉې چي. قراءة جحدر العقيم

 مع بنائيا عمى الضـ في الضركرة؛ كقكؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػػ كءةو   ك حػػػػػػػػػػفي قىتى  ػػػػػػػػػػا األىٍ ػػػػػػػػػػ ى أٍ ػػػػػػػػػػ ى شى

 

 (7)فمػػػػػػػػا شػػػػػػػػر كا  عػػػػػػػػ ه ع ػػػػػػػػى  ػػػػػػػػذًة خمػػػػػػػػرا 
 

 

، كقداـ، كأماـ، كتحت كفكؽ، كبعد، أضاؼ الرضي: "اعمـ أف المسمكع مف الظركؼ المقطكعة: قبؿ
، كآخر، كشماؿ، يميف، كال يقاس عمييا ما ىك بمعناه نحك، كمف عمك، كمف عؿ، كأكؿ، كأسفؿ، كخمؼ، كراء

 .(8)كغير ذلؾ"
                                                           

 .2/97لرضي: اشرح  (1)
 .766-34/764: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
 .769-767المصدر السابؽ: ص (3)
 .771-3/770: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .228-1/227: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
 (.4اآلية )، سكرة الرـك (6)
كىمع ، (2/50(؛ كشرح التصريح )6/501كخزانة األدب )، (3/158تسية في: أكضح المسالؾ )كىك ببل، البيت مف الطكيؿ (7)

 (.210، 1/209اليكامع )
 .2/101شرح الرضي:  (8)
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 لـ يضؼ إلى مفرد إال في مكضعيف: قكلو:  قكلو في )حيث(: في األكثر. 
 ك طعػػػػػػػػ هـ تحػػػػػػػػ  ا حى ػػػػػػػػى  عػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػر هـ

 

 (1)ح ػػػػػػػػثي  ػػػػػػػػي  ا عمػػػػػػػػائـً   ػػػػػػػ ًض ا مكاضػػػػػػػػع 
 

: كقد يحذؼ أحد جزأم الجممة بعدىا لدليؿ (2)لـ تيضىؼ فيما عداىا إال إلى جممة كأضاؼ بدر الديفك 
 يدؿ عميو كقكلو: 

ػػػػػػػمىكا فػػػػػػػي ا معػػػػػػػا ي ريت ػػػػػػػةن فػػػػػػػكؽى رت ػػػػػػػةو    ى
 

ـي كا ٌ  ػػػػػػػػػػػػري   أح  ػػػػػػػػػػػػتهـ ح ػػػػػػػػػػػػثي ا   عػػػػػػػػػػػػاًئ
(3) 

 

كقد ، فمذلؾ اختير بعدىا الفعؿ، ستقبؿ كفييا معنى الشرطابف الحاجب: "كمنيا )إذا( كىي لمم أتبع
 . (4)تككف لممفاجأة فيمـز المبتدأ بعدىا

ألنيا شرطية ، اعترض بدر الديف في "لذلؾ اختير بعدىا الفعؿ" قائبلن: "بؿ كقكع الفعؿ بعدىا كاجب
كٍّز بعدىا ا، كػ "إٍف" . كىك فيو محجك، السـ إال األخفشفكجب الفعؿ بعدىا لفظان أك تقديران كػ "إف". كلـ ييجي

 . (5)أسَّسيا عمى أفَّ "إذا" تجـز
 . (6)كفييا مجازاة"، ىػ( فقاؿ: "كأما )إذا( قمما يستقبؿ مف الدىر181أما سيبكيو )ت 

ىػ(: "كيجكز أف يقاؿ في )إذا( إنو بني ألف كضعو كضع الحركؼ كما يقكؿ 686كقاؿ الرضي )ت 
 .(7)بعضيـ"

ذ لما مضىكأتبع ابف الحاجب:  ( ك)أنَّي لممكاف استفيامان ، "كا  كيقع بعدىا الجممتاف. كمنيا: )أيفى
( لمحاؿ استفيامان. كمنيا: )ميذ( ك)منذ(  ( لمزماف استفيامان. ك)كيؼى كشرطان. ك)متى( لمزماف فييما. ك)أيافى

  .(8)فيمييما المفرد المعرفة كبمعنى "جميع" فيمييما المقصكر بالعدد، بمعنى: أكؿ المدة
كقكلو ، ىذا في األكثر: كقد تجيء لممستقبؿ في قكلو: ك)إذ( لما مضى: (9)فعقب عميو بدر الديف

؛ فإف "إذا" مفعكلة لفعؿ (10)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ   گ  گچتعالى: 

                                                           
كببل نسبة في خزانة ، كليس في ديكانو، (3/387)كالمقاصد النحكية ، (1/389)البيت لمفرزدؽ في شرح شكاىد المغني  (1)

كمغني ، (2/39) كشرح التصريح، (2/314)كشرح األشمكني ، (3/123) كالدرر، (1/4، 558، 557، 6/553)األدب 
 .(1/212)كىمع اليكامع ، (1/132)المبيب 

 .228-1/227كافية ابف الحاجب: شرح  (2)
 (.477كديكانو )، (318ينظر: دالئؿ اإلعجاز )، كىك ألبي تماـ بف أكس، البيت مف الطكيؿ (3)
 .774-3/772: ي عمـ اإلعرابف شرح المقدمة الكافية (4)
 .1/229: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
 .2/11الكتاب:  (6)
 .2/108شرح الرضي:  (7)
 .1/230شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب:  (8)
 .228-1/227: كافية ابف الحاجبشرح  (9)
 (.71-70) اآليتاف، سكرة غافر (10)
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، كتقع بعدىا الجممتاف؛ ألنيا بمعنى زماف مجرد عف الشرط، دخؿ عميو "سكؼ" كىي تخمص الفعؿ لبلستقباؿ
 ىا بيما.فصح تفسير 

: "كأنَّي". قد تككف "أنَّي" أيضان بمعنى "كيؼ" كىك أكثر (1)استدرؾ بدر الديف ابف الحاجب كعمى قكؿ
 .(2)چ ېى ېچكقكلو تعالى: ، فييا مف االستفياـ كالشرط

 ڤ ٹ چأما أياف "فذكر ابف الحاجب أنيا لمزماف استفيامان كػ )متى( في االستفياـ كقكلو تعالى: 

 . (4)تى"أم م، (3)چ ڤڤ
 كأضاؼ بدر الديف عميو: كأياف قد تككف لمزماف شرطان؛ كقكلو: 

ذا أ  ػػػػػػػػػػػػػػافى    ؤٍم ػػػػػػػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػػػػػػػأمٍف غ ىر ػػػػػػػػػػػػػػا كا 
 

ػػػػػػًذرا  ٍؿ حى  (5) ػػػػػػـ تيػػػػػػ ًرًؾ األمػػػػػػفى ًم  ػػػػػػا  ػػػػػػـ تىػػػػػػزى
 

 

تقكؿ: كيؼ زيد؟ معناه: عمى أم حاؿ . أ(6)ابف الحاجب: )ككيؼ لمحاؿ استفيامان( كعف )كيؼ ( ذكر
 . (7)فضعيؼ عند البصرييف كجائز عند الككفييف –لمشرط إذا دخمت عمييا )ما( ىك؟ كأما استعماليا 

ف دخمت )ما( عمييا كقكلؾ:  كقاؿ ابف الحاجب: في شرح الكافية: ".. كال يجازم بيا في األفصح كا 
 . (9)في الجمؿ" (8)كقد جازل بيا الككفيكف مع )ما( كاختاره الزجاجي، كيؼ تككف أككف

كمنو قكلو تعالى: ، إال أنيا ال تعمؿ الجـز، ؼ عميو: "تككف أيضان شرطان أما بدر الديف فأضا
، أم: كيؼ يشاء يصكركـ كجكابيا إما مقدر، فإنيا ىنا شرطية قطعان ، (10)چ کک        ڑ  ڑ ژ ژچ

 .(11)كقكؿ الككفييف. كعدَّ "كيؼ" في الظركؼ تسامح؛ فإنيا ليست ظرفان"، أك مقدـ، كقكؿ البصرييف
كلـ يتطرؽ لمعنى ، ىػ( في كتابو المغني مكافقان لرأم ابف الحاجب761د ابف ىشاـ )ت إال أننا نج
 .كيؼ في الشرطية

                                                           
 . 1/230شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
 (.223اآلية )، ة البقرةسكر  (2)
 (.12اآلية )، سكرة الذاريات (3)
 .3/776: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 (.1/125كالدرر المكامع )، (1/145كىمع اليكامع )، (336كىك في: شذكر الذىب )، كقائمو مجيكؿ، البيت مف البسيط (5)
 .3/776: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
 .3/776: المصدر السابؽ (7)
ىػ( ككاف في فتكتو يخرط 855-241كلد في بغداد )، عالـ بالنحك كالمغة، أبك إسحاؽ الزجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ (8)

 الزجاج. 
 بغية الكعاة، 306كاألمالي(. ينظر في ترجمة: نزىة األلباء ص، ثـ ماؿ إلى النمك فتعممو عمى المبرد كمف كتبو )االشتقاؽ

2/77. 
 .2/412الكافية الكافية البف الحاجب:  (9)
 (.6اآلية )، سكرة آؿ عمراف (10)
 .1/231: كافية ابف الحاجبشرح  (11)
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قاؿ ابف الحاجب: كقد يقع المصدر أك الفعؿ أك )أف( فيقدَّر زمافه مضاؼ. كىك مبتدأ كخبره ما بعده 
ذ" إذا كقع بعدىما المفرد المعرفة أك اتفؽ معو بدر الديف في قكلو: "كىك مبتدأ" أم: "ميذ" ك"من خبلفان لمزجاجي.

كفي مثؿ: "منذ يكماف": ، المقصكد بالعدد فيككف التقدير في مثؿ: "مذيكـي الجميعة": أكؿ المدة يكـ الجمعة
(1)فإف كاف ما بعدىما مجركران كانتا حرفيف، جميع مدة "يكماف"

ٍيف. ،  كقد كافؽ العمماء كبلـ العاًلمى
لمزجاج". فقد كىـ الزجاجي في قكلو: "إنو خبر مبتدأ متقدـ" ألف المعنى كقكؿ ابف الحاجب: "خبلفان 

 . (2)كذلؾ خبر محقؽ، أما المعنى فؤلنؾ مخبر عف جميع المدة بأنو يكماف، كالمفظ يأبيانو
نما الخبلؼ ألبي القاسـ الزجاجي، كقاؿ بدر الديف: ليس لمزجاج في ىذا خبلؼ ؛ فإنو يقكؿ: ىك (3)كا 

 .(4)خبر
، أحدىما: عميو أكثر الككفييف، ىػ( فأضاؼ: "كفي إعراب )مذ( ك)منذ( قكالف آخراف686ضي )أما الر 

كىك مبني ، كأصمو عمى ىذا: مذ كاف يكماف، كىك أنيما ظرفاف مضافاف لجممة حذؼ فعميا كبقي فاعميا
 كقد اختار ىذا القكؿ كؿ مف السييمي كابف مالؾ.  –عمى أف أصميما )مف( ك)إذ( 

كأصمو: ما رأيتو مف الزماف ، كىك أنيما خبر لمبتدأ محذكؼ، الفراء كبعض الككفييف كاآلخر: قكؿ
 .(5)كىك مبني عمى أف أصميما مركبان مف )مف( ك)ذك( الطائية، الذم ىك يكماف

"كىك ما أعطي حكـ الشيء المشبو لو في لفظو  ىػ( قكؿ الزجاجي فقاؿ:761كافؽ ابف ىشاـ )ت 
 .(6)دكف معناه لو صكر كثيرة

لىدىف، ابف الحاجب: "كمنيا: )لىدىم( ك)لىديف(: كقد جاء: لديف كأتبع ٍلدىف، كى لىدٍ ، كى ليدٍ ، كى لىدي"، كى كى
(7). 

 .(8)كبلـ شرح ابف الحاجب كقد كافؽ بدر الديف 
( لممستقبؿ المنفي كالظركؼ المضافة إلى ، كأكمؿ ابف الحاجب: "ك)قط ( لمماضي المنفي ك)عىٍكضي

(، كغيري ، بناؤىا عمى الفتح ككذلؾ: مثؿ الجممة ك)إذ( يجكز  .(9)مع )ما( ك)أٍف( ك)أفَّ
  

                                                           
 .1/231: كافية ابف الحاجبشرح  (1)
 .3/778: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
أصمو مف )حمير( كنزؿ بغداد كلـز ، راىيـ الزجاجإب –منسكب إلى شيخو ، ىك عبد الرحمف بف اسحاؽ أبك القاسـ الزجاجي (3)

 صنؼ الجمؿ الكبرل في النحك كاإليضاح كالكامؿ.، الزجاج حتى برع في النحك
 .306ينظر: نزىة األلباء: ص

 .1/232: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 .2/118شرح الرضي:  (5)
 .1/335المغني:  (6)
 .3/780: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (7)
 .3/781: المصدر السابؽ (8)
 .785-3/782: المصدر السابؽ (9)
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كقد جاء في الحديث: "قصرنا ، فاستدرؾ بدر الديف عميو في )قط لمماضي المنفي(: ىذا في األكثر
 فاستعمميا بغير نفي. ، (1)"أىًمٍف ماكنا قط كأكثر"، مع رسكؿ اهلل 

 ذكره )يكـ(.مضافة إلى جممة ب:)كالظركؼ الابف الحاجب  عف )يـك ( ذكرك 
كىك أف الجمؿ إنما يضاؼ إلييا مف الظركؼ مالـ يكف ، أما بدر الديف فأضاؼ: "ىا ىنا تفصيؿ

ثـ إذا أضيؼ الظرؼ ، فإف كاف معينان كػ "نيار" ك"ليؿ" كشبيو فبل، زمنان معينان؛ مثؿ: "حيف" ك"ساعة" ك"يكـ"
ٍف ، كجكز الككفيكف اإلعراب كالبناء عمى الفتح، يف كجكبان إلى الجممة؛ فإف كانت اسمية أعرب عند البصري كا 

ف كاف الفعؿ مبنيان كالماضي كالمضارع المتصؿ بو ، كاإلعراب أجكد، كانت فعمية كالفعؿ معرب فالكجياف كا 
 .(2)كالبناء أجكد؛ لممشاكمة بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو"، فالكجياف –إحدل النكنيف 

 :أ ماء ا ع   -10
أصكليا اثنتا عٍشرةى ، ىػػ(: "أسماء العدد: ما كضع لكمية آحاد األشياء646اجب )ت عرفيا ابف الح

ف ، كمائًة كألؼ. فيندرج فيو )كاحدن( ك)اثناف( ألنيما مف أسماء العدد عند النحكييف، كاًحده إلى عشنرةو ، كممةن  كا 
 . (3)كىك خبلؼ لفظي ال معنكم"، لـ تكف مف العدد عند كثير مف الحيسَّاب

كجعؿ األصكؿ اثني عشرة؛ ألنو جعؿ ، ىػػ(: "الكمية غير عربية733عميو بدر الديف )ت  كعقب
 .(4)"عشريف" كأخكاتيا مشتقة مف اآلحاد كفركعان عمييا ال أصكالن"

إلى ، (: تقكؿ فيما كاف ألدنى العدَّة باإلضافة إلى ما ييبنى لجمع أدنى العددىػ181قاؿ سيبكيو )ت 
 .(5)ة كما بعدىا مف العقكد إلى المائة إنما ىك تثثية ليا كتثميث كتتسيع"أدنى العقكد "كىي العشر 

ذك التاء ، ىػ(: "جرل )كاحد( ك)اثناف( في التذكير كالتأنيث عمى القياس686بينما قاؿ الرضي )ت 
 ،ك)اثناف( محذكؼ البلـ، كالمجرد عنيا لممذكر.. كأما )اثناف( فيك لفظ مكضكع لكاحديف مف المثنى، لممؤنث

بداؿ التاء مف الكاك كثير ، كىك قميؿ، ك)ثنتاف( مثؿ )بنت( تاء التأنيث فيو بدؿ مف الياء، كالتاء لمتأنيث كا 
 .(6)كػ)أخت( ك)بنت( ك)تراث( ك)قطأة("
القريبتيف أك ، "كىك ما ساكل نصؼ مجمكع حاشية ( عرفو قائبلن:905بينما نجد األزىرم )ت 

كنصؼ ، كمجمكع ذلؾ أربعة، كالعميا ثبلثة، فإف حاشية السفمى كاحد، كػ: االثنيف، البعيدتيف عمى السكاء
كىك المطمكب. كمف ثـ قيؿ: الكاحد ليس بعدد ألنو ال حاشية لو سفمى حتى تضـ مع العميا. ، األربعة اثناف

 .(7)لمفظ الداؿ عمى المعدكد"، كما يقاؿ الجمع، كالمراد بو ىنا األلفاظ الدالة عمى المعدكد

                                                           
 (.1/288باب الصبلة )، الحديث أخرجو البخارم في كتاب الجح (1)
 .233المصدر السابؽ: ص (2)
 .3/790: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/236: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 .1/206الكتاب:  (5)
 .147-2/146ي: شرح الرض (6)
 .2/446: في النحك شرح التصريح بمضمكف التكضيح (7)
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كثبلثه ، ثبلثةه إلى عىٍشرىةً ، اثنتاف أك ًثنتافً ، اثناف. كاحدةه ، ىػػ(: "كاحده 646لحاجب )ت كأكمؿ ابف ا
. إحدل عىشىرىةى ، إلى عىٍشر كأحدى عشىرى  ، ثبلثة عىشىرى إلى ًتسعىة عشىرى ، اثنتا عشىرىة أك ًثنتىا عىشىرة، اثنا عشىرى

ك)كاحدة: اثنتاف أك ، اثناف( يعني لممذكر، كاحدكثبلثى عىشىرىةى إلى تسعى عشىرةى كتميـ تكسر الشيف". أم: )
 .(1)ثنتاف( يعني لممؤنث

 .(2)ىػػ(: "كتميـ تكسر الشيف في المؤنث"646كأتبع ابف الحاجب )ت 
كتخالؼ عادتيا في ، ىػػ(: "أم: مف "عشرة" في "أحد عشر" كأخكاتيا733فعقب عميو بدر الديف )

(3)ؿ: "كىًتؼ" ك"كىبًد"؛ فإنيا تسكنيما كشبييما"المسألة مف تسكيف الكسط المتحرؾ بالكسر؛ مث
كاتفؽ جميكر ،

 النحاة مع الرأييف.
إحدل كعشركف ثـ ، ىػػ( تعريفو: "كعشركف كأخكاتيا فييما أحده كعشركف646كأتبع ابف الحاجب )ت 

 .(4)إلى تسعة كتسعيف. مائة كألؼ. مائتاف كألفاف فييما. ثـ عمى ما تقدـ"، بالعطؼ بمفظ ما تقدـ
. أم أف ىذا ىك (5)كشذَّ حذفيا بفتح النكف"، كجاء إسكانيا، فتح الياء، : "كفي ثماني عشرةكأكمؿ

 فالقياس أف تتحمميا فقاؿ: ثماني عشرة".، القياس ألنيا ياء قبميا كسرة كجب ليا الفتح
" ك"رأيتي ثما733فعَّقب عميو بدر الديف ) ، نان"ىػ(: "ألنو عمى لغة مف ييعرب فيقكؿ: جاءني ثمافه

"، ك"مررتي بثمافو  فإذا ريكٍّبت بناىا عمى الفتح؛ كػ "خمسةى عشىرى
(6). 

 ىػ(: "ألفاظ األعداد بالنسبة إلى االستعماؿ أربعة أنكاع: 905كشرح األزىرم )ت 
 كىك عشرة ألفاظ: كاحد كاثناف كعشركف كتسعكف كما بينيما. ، مفرد -
 عشرة كما بينيما. كىك أيضان عشرة ألفاظ: مائة كألؼ كثبلثة ك ، كمضاؼ -
 كىك تسعة ألفاظ: أحد عشر كتسعة عشر كما بينيما. ، كمركب -
 .(7)كتسعة كتسعكف كما بينيما"، كمعطكؼ كىك: أحد كعشركف -

 بذلؾ نرل تكافقان بيف آراء النحاة.
، كأتبع ابف الحاجب شارحان مميز العدد: "كمميز الثبلثة إلى العشىرة مخفكض مجمكع لفظان أك معنى

عشر إلى تسعة كتسعيف منصكب كمميز أحد  أك مئيف،، ككاف قياسيا مئات، ثبلثمائة إلى تسعمائةإال في 
 .(8)كمميز مائة كألؼ كتثنيتيما كجمعو مخفكض مفرد"مفرد، 

                                                           
 .792-3/791: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .792: المصدر السابؽ (2)
 .1/236: كافية ابف الحاجبشرح  (3)
 .3/793: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .3/794: المصدر السابؽ (5)
 .1/236: ابف الحاجب كافيةشرح  (6)
 .2/449: بمضمكف التكضيح في النحك شرح التصريح (7)
 .798-3/795: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (8)
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إالَّ ما جاء منو مسمكعان في ، ىػ( عميو: في قكلو: مجمكع أم: "جمع قمة733فأضاؼ بدر الديف )
نما جمع كيبل يكىـ إضافة أجزاء ، جمع كثرة؛ كقكلو: "ثبلث شخكص" إفراده؛ كػ "ثبلثمائة" كفي جمعو كا 

 .(1)المعدكد إليو إذا أفرد؛ إذ لك قيؿ: "سبعة درىـ" أكىىـ سبعة أجزاء درىـ"
و الزمخشرم )ت  "فإف قمت: ىؿ مف فرؽ بيف ، (2)چ ەئ ائ ائ ى      ىچىػ( اآلية: 538كجَّ

كأف يقاؿ: سبع بقراتو سمانا؟ قمت:  –كىك )سبع(  –لمميز دكف ا –إيقاع )سماف( صفة لممميز ىك )بقرات( 
إذا أكقعتيا صفة لػ )بقرات( فقد قصدت إلى أف تميز )السبع( بنكع مف البقرات كىي السماف منيف ال 

ثـ رجعت ، كلك كصفت بيا )السبع( لقصدت إلى تميز )السبع( بجنس البقرات ال بنكع منيا، بجنسيفَّ 
 .(3)سمف"فكصفت المميز بالجنس بال
كىك ما يفرؽ بينو ، ىػػ(: "كمميز الثبلثة كالعشرة كما بينيما إف كاف اسـ جنس905كرأل األزىرم )ت 

كخمسة مف التمر ، رىط( خيًفض بػ "مف" تقكؿ: ثبلثة مف الشجر غرستيا، كػ )قكـ، كبيف مفرده بالتاء غالبان 
ع اإلضافة إلى اسـ الجنس بأنو قد يقع امتنا كعمَّؿ األخفش، (4)چٹ ٹ ٹ ٿچقاؿ اهلل تعالى: ، أكمتيا

، كقد نخفض مميز اسمي الجنس كالجمع، عمى الكاحد كال يضاؼ ىذا الجمع إلى الكاحد فكذا ما أشبيو
 كقاؿ الشاعر: ، (5)چ ڇ    ڇ ڇ ڇ چ چ)بإضافة العدد( إليو: فاسـ الجمع نحك: 

 ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي أ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو كثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثي ذىك و 
 

 (6) قػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػار ا زمػػػػػػػػػػافي ع ػػػػػػػػػػى ع ػػػػػػػػػػا ي 
 

 

نما أنٍّث عددىا، كىي مؤنثة، كاألنفس جمع نفس  ألف النفس كثر استعماليا مقصكدان بيا إنساف. ، كا 
 كاتفؽ الجميع عمى الخفض بػ "ًمف". كأما باإلضافة ففيو مذاىب: 

 كىك ظاىر كبلـ األزىرم. ، أحدىا: الجكاز عمى قمة -
 كىك مذىب األكثريف.، كالثاني: االقتصار عمى ما سمع -
" جاز: ، كرىٍىطو ، فإف كاف مما يستعمؿ لمقميؿ فقط نحك: )نىفىرو ، : التفصيؿ في اسـ الجمعكالثالث - كذىٍكدو

ف كاف مما يستعمؿ لمقميؿ كالكثير كػ: "قكـ كنسكة" لـ يجز.   كا 
، التذكير فقط كىك "ثبلثةه مف الغنـ"، كحاصؿ ما ذكره مف أمثمة اسـ الجنس ثبلثة أنكاع: ما فيو لغتاف

 .(7)التذكير كالتأنيث كىك: البقرة السـ الجمع"، كما فيو لغتاف، التأنيث فقط كىك بط كثيرة كما فيو لغة

                                                           
 .1/237: كافية ابف الحاجبشرح  (1)
 (.43اآلية )، سكرة يكسؼ (2)
-2/322ج ،3ط بيركت، - العربي الكتاب دار: ف اهلل، جار الزمخشرم أحمد، بف مرك بف محمكد القاسـ أبك الكشاؼ، (3)

323. 
 (.260اآلية )، سكرة البقرة (4)
 (.48اآلية )، سكرة النحؿ (5)
  (.2/771: )كاإلنصاؼ ،(2/412: )كالخصائص ،(3/565) كالكتاب ،(270) ديكانو في لمحطيئة البيت (6)
 .451-2/449: في النحك شرح التصريح بمضمكف التكضيح (7)
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أم أفردكا قكلو: "إال في ثبلثمائة"، ىػ(: 646ىػ( معقٍّبان عمى ابف الحاجب )ت 733كأتبع بدر الديف )
الكاحد؛ لثقؿ الجمع يجتمع جمعاف كتأنيثاف فييما ىك كاالسـ  –مميزىا الحتياجو إلى مميز آخر: ككيبل 

 : (1)كقد جاء عمى القياس قكؿ الشاعر، كالتأنيث
فػػػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػػػػالثي مئػػػػػػػػػػػ ف   م ػػػػػػػػػػػكًؾ كى

 

 (2)ر ائػػػػػػػػي كجى  ػػػػػػػػٍ  عػػػػػػػػف م ػػػػػػػػكًؾ ا هىػػػػػػػػكاًتـً  
 

 

ذا كاف المعدكد مؤنثان كالمفظ مذكران 646كأكمؿ ابف الحاجب )ت  . كال فكجياف –أك بالعكس  –ىػػ(: "كا 
، إلفادة النص المقصكد بالعدد، يميَّز )كاحده( كال )اثناف( استغناء بمفظ التمييز عنيما مثؿ: رجؿه كرجبلف

 إلى العاشر كالعاشرة ال غير. ، كتقكؿ لممفرد مف المتعدد باعتبار تصييره: الثاني كالثانية
، شرة كالحادم عشر كالحادية عٍشرةإلى العاشر كالعا، كاألكلى كالثانية، كباعتبار حالو: األكؿ كالثاني

أم ، كمف ثـ قيؿ في األكؿ: ثالث اثنيف، إلى التاسع عشر كالتاسعة عشرة، كالثانية عشرة، كالثاني عشىر
 .(3)أم أحدىا"، كفي الثاني: ثالث ثبلثة، مصيرىما مف ثبلثتيما

ذا كاف المعدكد مؤنثان 733فعقَّب بدر الديف ) أم عمى قكؿ ابف الحاجب، . إلى آخره" .ىػ( قائبلن: "كا 
 كما جاء مف اعتبار المعنى فشاذ ال اعتبار بو. ، فبل يقاؿ فيو: كجياف، االعتبار منو بالمفظ فقط

إذا صيغ اسـ فاعؿ مف فعؿو  .. إلى آخره...كأكمؿ بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب: "كتقكؿ لممفرد
؛ فإف قيصدى ككنو أحدىا نحك: "ثالث ، ذم اشتؽ فعمو منو تعٌينت اإلضافةأضيؼ إلى العدد ال، مشتؽ مف عددو

ف قصد أنو جعميا كذلؾ كصيَّرىا كلؾ أف ، أضيؼ إلى العدد الذم قبؿ العدد الذم اشتيؽَّ فعيمو منو، ثبلثة" كا 
نو كتنصب ما بعدىا مفعكالن بو لو نحك: "ثالث اثنيف" ك"رابع ثبلثة" كىذا الثاني مخصكص بالعشىرة؛ لعدـ ، تنكٍّ

 لؾ كافقو العالميف جميكر النحاة.كذ، (4)ؽ منو اسـ فاعؿ لما بعدىا كًيثقؿ التركيب"فعؿ ييشت
دى عىشىرى 646كأردؼ ابف الحاجب )ت  ف  –عمى الثاني خاصة  –ىػػ(: "كتقكؿ: حادم عشىرى أحى كا 

دى عشر  . (5)فتيعًرب الجزء األكؿ"، إلى: تاسًع تسعةى عشىر، شئت قمت: حادم أحى
ف شئت: "حادم أحد عشر"733ديف )فعقَّب عميو بدر ال كأما ، فػ "حادم" عمى األكؿ مبني، ىػػ(: كا 

" مضافان؛ تسكَّف ياؤه رفعان كجران كتيفتح  عمى الثاني إف لـ تركٍّبو مع "عشرة" منكنة فيك معرب إعراب "قاضو
ف ركَّبتو مع "عشرة" منكنة كاف مبنيان مضافان إلى المركب الثاني؛ فتيسكف ياؤه ، نصبان  بناءن في األحكاؿ كا 
 .(6)كميا

  

                                                           
 .1/237: جبكافية ابف الحاشرح  (1)
 (.7/370) األدب كخزانة ،(2/272) التصريح كشرح ،(2/310) ديكانو في لمفرزدؽ كىك الطكيؿ، مف البيت (2)
 .803-3/799: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .239-1/238: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 .30/804: في عمـ اإلعراب دمة الكافيةشرح المق (5)
 .1/239: ابف الحاجب كافيةشرح  (6)
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، كحادم أحد عشر، ىػػ(: "كمف قاؿ: )خامس خمسة( قاؿ: خامس خمسة عشر181في سيبكيو )ت 
، ألف )حادم عشر( ك)خامس عشر( بمنزلة: خامس كسادس، ككاف القياس أف يقكؿ: حادم عشر أحد عشر

عشر( فتبغيو كما أشبيو كما كلكنو يعني: )حادم( ضـ إلى )عشر( بمنزلة )حضر مكت( قاؿ: تقكؿ )حادم 
 . (1)فػ )حادم( كما أشبيو يرفع كبحر كال يبني"، قمت: أحد عشر كما أشبيو فإف قمت: حادم أحد عشر

  

                                                           
 .2/172الكتاب:  (1)
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 ا ثا ث ا م حث
 كا ت ك ر ا تعر ؼ ع ى اال ت راؾ

 . (1)المعرفة ما كضع لشيء بعينو"، ىػ(: "المعرفة كالنكرة646قاؿ ابف الحاجب )ت 
ىػ(: "لك قيؿ: "ما عمؽ عمى شيء" كاف أكلى؛ ألف المفيكـ مف 377الديف )ت فعقَّب عميو بدر 

كقد تطرؽ ابف الحاجب ليذا االستدراؾ ، (2)فيرد المنقكؿ كالمعرؼ بالبلـ"، الكضع: كضع الكاضع األصمي
 فيما بعد.

 .(3)ىػ( فقاؿ: )ما كضع الستعمالو في شيء بعينو( لكاف أصرح686أما الرضي )ت 
، ( فقاؿ: "مف تعر ض لحد المعرفة عجز عف الكصكؿ إليو دكف استدراؾ عميو672)ت  أما ابف مالؾ

 .(4)كما ىك في استعماليـ عمى كجييف"، كعكسو، ألف مف األسماء ما ىك معرفة معنى نكرة لفظان 
ىػ( المعرفة كالنكرة بالعكس بتقديـ النكرة عمى المعرفة في قكلو: نكرةه: 769بينما عرؼ ابف عقيؿ )ت 

ثٍّرا أك كاقعه مكقعى ما قد ذيكرا، اًبؿي أؿق ميؤى
(5). 

أك ، كما عرٍّؼ بالبلـ أك النداء، أما المعرفة عند ابف الحاجب: "كىي: المضمرات كاألعبلـ كالمبيمات
 .(6)المضاؼ إلى أحدىا معني"

ىػ( جديدان عمى ابف الحاجب كنرل الترتيب عند ابف مالؾ )ت 733لـ يضؼ بدر الديف )ت 
كذك ، كمضاؼ، كمنادل: كمكصكؿ، كمشابيو، كعمـ، : "االسـ معرفة كنكرة. فالمعرفة: مضمرىػ(672
 .(7)أداة"

 .(8)أتبع ابف الحاجب: "قكلو أك بالنداء"
ألنو معرفة ، كالصكاب ذكره، كأضاؼ بدر الديف شارحان: "أكثر المتقدميف ال يذكركنو في باب المعرفة

ا؛ كمثالو: "يا رجؿ" إذا قصدت كاحدان بعينو كبذلؾ نرل اتفاقان بيف رأم كليس مف األقساـ التي يذكركني، قطعان 
 .(9)بدر الديف عمى أستاذه ابف الحاجب"

كيعبركف ، أما ابف مالؾ فرأل: "أف أكثرىـ يجعؿ أقساـ المعرفة خمسة: فيغفمكف المعرؼ بالنداء
فيئكؿ ذلؾ إلى ، سـ إشارة كمكصكؿثـ يقكلكف: كالمبيـ عمى ضربيف: ا، بالمبيـ عف أسـ اإلشارة كالمكصكؿ

                                                           
 .3/786: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/234: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .2/128شرح الرضي:  (3)
 .1/115شرح التسييؿ:  (4)
 .1/75شرح ابف عقيؿ:  (5)
 .787-3/786: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
 .1/115 شرح التسييؿ: (7)
 .3/787: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (8)
 .234شرح كافية ابف الحاجب:  (9)
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، فقاؿ قكـ: تعريفو بحرؼ حذؼ لفظان كبقى معنى، كاختمؼ فيما كاف نكرة ثـ تعرؼ بالنداءأف أقسامو ستة، 
: بؿ تعريفو بالمكاجية ، (1)ڇ گڳ  گ    گ گ ڇكما بقى معنى اإلضافة في نحك قكلو تعالى:  كقاؿ قـك

 .(2)كاإلشارة إليو"
، يعني إضافة معنكية ال إضافة لفظية، (3)قكلو كالمضاؼ إلي أحدًىا معنى"كأكمؿ ابف الحاجب: "

ف كانت مضافة فإضافتيا لفظية ال معنكية، كالحسف الكجو، ليخرج نحك: ضارب زيد غبلـ ، بخبلؼ، ألنيا كا 
مثؿ: "كؿ" ك"بعض" إذا نيكم ، كغبلمؾ كافقو بدر الديف في شرحو كأكمؿ كاإلضافة معنى ال لفظان ، زيد
 . (4)مضاؼ إليو"ال

أتبع ابف الحاجب بتعريفو: العىمىـ: ما كضع لشيء بعينو غير متناكؿ غيره بكضعو كاحدو كأعرفيا 
 . (5)المضمر المتكمـ ثـ المخاطب"

ألف ، كافقو بدر الديف في ذلؾ بقكلو شارحان: "بكضع كاحد" ليخرج نحك: "زيد" لك سمى بو جماعة
 . (6)بخبلؼ اسـ الجنس"، كاحد فميسا بكضع، كضعو لمثاني بكضع ثافو 

ىػ( فقد اتفؽ مع ابف الحاجب في تعريؼ العمـ مخرجان اسـ الجنس 672أما ابف مالؾ )ت 
كالمضمرات في تعريفو فقاؿ: "باب االسـ العمـ: "كىك المخصكص مطمقان غمبةن أك تعميقان بمسمَّى غير مقدًَّر 

 .(7)أك الشائع الجارم مجراه"، الشياع
ىػ( عف )بكضع كاحد( في شرحو: "كما إذا سمي شخص بػ )زيد( ثـ 686ضي )ت كذلؾ قاؿ الر 
ف كاف متناكالن بالكضع لمعٌينيف لكف تناكلو لممعيف الثاني بكضع آخر غير ، يسمى بو شخصه آخر فإنو كا 

لئبل يخرج األعبلـ ، فإنما ذكر قكلو: )بكضع كاحد –كما تبيف  –بخبلؼ سائر المعارفو ، الكضع األكؿ
 .(8)تركة عف حد العمـ"المش

قد يككف ضمير الغائب  ثـ اختمؼ بدر الديف مع ابف الحاجب في أعرؼ المعارؼ فقاؿ بدر الديف:
، (9)ڇڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤڇكلفظ العمـ أعرؼ الكؿ إذا كاف ممتننع اإللباس مثالو في قكلو تعالى: 

 . (10)تعييف إذ ذاؾ"بخبلؼ قكؿ كاحد مف جماعة مشتبيي األصكات في ظممة: "أنا" ك"أنت لعدـ ال
 أما ابف مالؾ فقد كافؽ ابف الحاجب في أعرؼ المعارؼ كأمكنيا في التعريؼ أنو المضمر. 

                                                           
 (.39اآلية )، سكرة الفرقاف (1)
 .1/116شرح التسييؿ:  (2)
 .3/787: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/234: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 .3/788: ابفي عمـ اإلعر  شرح المقدمة الكافية (5)
 .1/234شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
 .1/170شرح التسييؿ:  (7)
 .2/132شرح الرضي:  (8)
 (.107اآلية )، سكرة البقرة (9)
 .1/235شرح كافية ابف الحاجب:  (10)
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كترل الباحثة أف استدراؾ بدر الديف معقكؿ نكعان ما إلتيانو بالدليؿ كطافا ىناؾ دليؿ أيَّد رأيو كأثبتو 
 دراؾ كنتفؽ معو. يجب أف تتطرؽ إلى ىذا االست، كخاصة أف ىذا الدليؿ مف القرآف

 .(1)ثـ أتبع ابف الحاجب في تعريؼ النكرة: كالنكرة: ما كضع لشيء ال بعينو"
كعيف ، فإنو جعؿ الشيء غير عينو، فاستدرؾ بدر الديف عميو: األجكد: "ما دؿَّ عمى شائع في جنو

 . (2)نفسو" –اصطبلحان  –الشيء 
، ليس ذك اإلشارة قبؿ العمـ خبلفان لمككفييفك "كالنكرة ما سكل المعرفة، ىػ(: 672قاؿ ابف مالؾ )ت 

 . (3)كالذك األداة قبؿ المكصكؿ كال مىف كما المستفيـ بيما معرفتيف خبلفان البف كيساف في المسألتيف"
، كترل الباحثة أف ابف الحاجب قد ذكر استدراؾ بدر الديف في شرحو كجاء بمثاؿ حيث "جاءني رجؿ

بخبلؼ ، حد شائع في جنسو ال يختص بكاحد دكف آخر باعتبار الكضعفإف ىذا مكضكع لكا، كركبتي فرسان 
 المعرفة. 

 
  

                                                           
 .3/789: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/235شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .1/115شرح التسييؿ:  (3)
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 ا را ع ا م حث
 كا تأ  ث ا تذك ر ع ى اال ت راؾ

المؤنث ما فيو عبلمة تأنيث لفظان أك تقديران. ، ىػ(: "المذكر كالمؤنث646قاؿ ابف الحاجب )ت 
 . (1)ممدكدة"كالمذكر بخبلفو كعبلمة التأنيث: التاء كاأللؼ مقصكرة ك 

كقد اتفؽ معو بدر الديف في تعريفو فقاؿ في المذكر كالمؤنث لفظان: "كػ "قائمة" ك"حمراء" ك"حبمى" 
ك"عيينية" ك"أذينة"؛ ألنو يرد الشيء ، كتقديران كػ "ىند" ك"عيف" ك"أذف"؛ لعكد الياء في التصغير نحك: "ىينيدة"

كقد زاد بعضيـ عمى ، (2)لقياـ الحرؼ الرابع مقاميا" إلى أصمو كلـ تعد الياء في تصغير "زينب" ك"عقاب"
التاء: الياء في قكليـ: )ىذم أمة اهلل( كزعـ أنيا لمتأنيث. كليس ذلؾ بحجة لجكاز أف تككف صيغة مكصكغة 

 أك تككف الياء بدالن مف الياء في قكلؾ )ىذه أمة اهلل(. ، لممؤنث
قاؿ "المذكر ما خبل عف ، التأنيث الياء في نحك )ىذم( ضمف عبلمات دَّ فنرل الزمخشرم ع

كحمراء. كىذم. كالمؤنث ما كجدت فيو ، كحبمى، التاء كاأللؼ كالياء في نحك: غرفة كأرض، العبلمات الثبلث
 . (3)إحداىف"

نما كما ظف ردان عميو: "فأما الياء في )ىذم( فميست عبلمة لمتأنيث  ىػ(643 )ت كقاؿ ابف يعيش كا 
ألف  ؛عمى قياس مذىب الككفييف تككف الياء لمتأنيثك  - ث مستفاد مف نفس الصيغةىي عيف الكممة كالتأني

 .(4)كاأللؼ مف )ذا( مزيدة ككذلؾ الياء مزيدة لمتأنيث"، االسـ عندىـ الذاؿ كحدىا
فالحقيقي ما بإزائو ذكره في الحيكاف كػ: امرأة ، أتبع ابف الحاجب في التعريؼ: "كىك حقيقي كلفظي

ذا أسند إليو الفعؿ فبالتاءي بخبلفو كػ: "ظممة" ك"عيف"، المفظك ، كناقة كأنت في ظاىر غير الحقيقي ، كا 
 .(5)بالخيار"

ألف العقاب ال ذكر لو مف ، فاستدرؾ بدر الديف عميو في قكلو: "ما بازائو ذكر" ما لو فرج أكلى
ما في ظاىر غير الحقيقي إلى أؾ اتفؽ معو في إسناد الفعؿ إليو، كذلكذكره طائر يقاؿ لو: "الٌزمج"، ، جنسو

كجبت التاء في الحقيقي ، آخره فقد اشترط بدر الديف: إف لـ يكف بيف الفعؿ الماضي كالفاعؿ المؤنث فصؿ
ف كاف بينيما فصؿ كاف ثبكت التاء ، كحذفيا منو في غاية الضعؼ كالشذكذ كثبكتيا في غير الحقيقي أجكد كا 

 . (6)في غير الحقيقي أحسف منو قبؿ الفصؿ كالحذؼ جائز لكنو، في الحقيقي كغير أجكد
 كما أيده العمماء في رأيو. ، كنجد ابف الحاجب قد تطرؽ لكبلـ بدر الديف في شرحو لمكافية

                                                           
 .3/805: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/240شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 المعركؼ المكصمي، األسدم الديف مكفؽ البقاء، أبك عمي، بف محمد السرايا أبي ابف يعيش بف عمي بف يعش المفصؿ، (3)

 .352-3ج  ،1ط بيركت، - العممية الكتب دار: ف يعقكب، بديع إميؿ. د: تح يعيش، بابف
 .3/356شرح ابف يعيش:  (4)
 .3/807: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (5)
 .241-1/240شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
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. .كأكمؿ ابف الحاجب: "كحكـ ظاىر الجمع غير المذكر السالـ مطمقان حكـي ظاىر غير الحقيقي
 .(1)كفىعىٍمف"، كالنساء كاألياـ فعمتٍ ، اكفعمك ، كضمير العاقميف غير المذكر السالـ: فىعىمتي 

ككافقو بدر الديف في شرحو حيث قاؿ: "الجمعاف السالماف ليسا كذلؾ؛ فإنو ال يجكز ثبكتيا في 
كقيؿ ، فبل يجكز: "قامت المسممكف" كال "قاـ المسممات"؛ لسبلمة المفرد فيو، المذكر منو كال حذفيا في المؤنث

"، (2)ڇ     ھ ھ ھڇ يرد كال، كليس بصحيح، بجكاز الثاني "كاأللى" ، ألنو مكصكؿ تقديره: "األيلى آمف 
 . (3)كلك سيمٍّـ أف األلؼ كالبلـ ليس مكصكلة فالفصؿ بالمفعكؿ سكَّغ حذفيا"، جمع لممذكر

. إلى آخره". إنما .كما استدرؾ بدر الديف عمى ابف الحاجب في قكلو: "كتقكؿ في ضمير العاقميف
، أما الصحيح فبل يجكز فيو إال "فعمكا" ككبلمو يعـ، ير جمع المذكريف إذا كاف مكسران يجكز األمراف في ضم

" األجكد ، أما ضمير جمع المؤنث فاألجكد لمعشرة فما دكنيا "فعىمٍف" كلما فكقيا "فعىمٍت" ككذلؾ في "ىا" ك"ىفَّ
ڭۇ ۇ  ڭ ڭ.. .ہ ھ ھڇكلما فكقيا "ىا"؛ قاؿ اهلل تعالى: ، لمعشرة فما دكنيا: "ىيٌف"

ٍيف" كلًخمس عشرة مضت"، (4)ڇۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ   ككذلؾ "بقيف" ، ككذلؾ يقاؿ في التأريخ "ًلخمىس مضى
 .(5)ك"بقيىت"

 
  

                                                           
 .3/808: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 (.10اآلية )، سكرة الممتحنة (2)
 .1/241شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
 (.36اآلية )، سكرة التكبة (4)
 .1/241شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
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 ا ثا ي ا فصؿ
"     ا حاجا ا ف" ع ى" جماعة ا ف" ا ت راكا 

 اال م ة ا جم ة في
 

 ا م احث:
 كأحكا ه ا خ ر كفي، كأحكا ه ا م ت أ  ااع ى  اال ت راؾ: األكؿ ا م حث. 
 إف  " ا  كا خ مف اال م ة ا جم ة ع ى  خؿ ما ع ى اال ت راؾ: ا ثا ي ا م حث 

 ".كأخكاتها
 كاف   كا خا  مف اال م ة ا جم ة ع ى  خؿ ما ع ى اال ت راؾ: ا ثا ث ا م حث"

 كأخكاتها".
 ج س ا  اف ة( ال)  خكؿ ع ى اال ت راؾ: ا را ع ا م حث  . 
 ع ى(   س)  ػ ا مش هت ف( ال) ك( ما)  خكؿ ع ى اال ت راؾ: ا خامس ا م حث 

 .اال م ة ا جم ة
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 ا ثا ي ا فصؿ
 اال م ة ا جم ة في" ا حاجا ا ف" ع ى" جماعة ا ف" ا ت راكا 

حاجب فيما يخص الجممة سنتناكؿ في ىذا الفصؿ استدراكات ابف جماعة عمى ما فات ابف ال
مثؿ "إٌف كأخكاتيا، ككاف مف نكاسخ  ى الجممة االسميةالمبتدأ كالخبر كأحكاليما، ما دخؿ عم :االسمية
 .)ليس( ػالمشبيتيف ب )ما( ك)ال(النافية لمجنس، ك )ال(ك، كأخكاتيا

 األكؿ ا م حث
 كأحكا ه ا خ ر كفي كأحكا ه، ا م ت أ  اا  ع ى اال ت راؾ

 :كأحكا ه ا م ت أ  اا في ا ت راكاته: أكالن 
فالمبتدأ ىك االسـ المجرد عف العكامؿ ، "المبتدأ كالخبر ىػػ( المبتدأ:646عرؼ ابف الحاجب )ت 

 .(1)المفظية مسندان إليو"
أم: شرعى. ك"بىدىا" بغير ىمز: أم  –ميمكز  –ىػ( عميو: قاؿ: المبتدأ. "بىدأى" 733كشرح بدر الديف )

ؾ اليمز في لغة كقد جاء األكؿ بتر ، ك"أبدىأتيو" باليمز: أم: أشرعتو. ك"أبديتو" بالياء؛ أم: أظيرتو، ظير
 األنصار؛ قاؿ شاعرىـ: 

  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ا
 

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػك عى ىػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  ا غ ػػػػػػػػػػػػػػػػرىه شػػػػػػػػػػػػػػػػق  ا 
(2) 

 
 

 أما الثاني فميس إال ترؾ اليمز. 
 ک ک کچليدخؿ فيو نحك: ، كأتبع بدر الديف معقبان: كقكلو "االسـ". لك أسقط "االسـ" لكاف أكلى

 .(5)ان إذا جعمنا "سكاء" خبر ، (4) چپ ٻ ٻچك، (3)چگگ
، كشرح ابف الحاجب قصده في "المجرد عف العكامؿ المفظية" احتراز مما تدخؿ عميو )إف( كأخكاتيا

 .(6)ألنيا في المعنى مثمو كما تميز إال بالتجريد، ك)ظننت( كأخكاتيا، ك)كاف( كأخكاتيا
ف االسـ؛ إما فبل بد م، ىػ(: "فالمجرد البَّد أف يككف صفة لشيء733كىنا تدارؾ عميو بدر الديف )ت 

السـ البد منو )كأف تصكمكا( مقدر باسـ أيضان لذا ال ، كالمجرد صفة السـ قطعان ، ظاىران أك مقدران كاهلل أعمـ
 .(7)يرد السؤاؿ

                                                           
 .1/353: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 عمى الحصكؿ مف أتمكف كلـ – عنو اهلل رضي – األنصارم ركاحة بف اهلل عبد الشاعر لمصحابي كىك الرجز، مف البيت (2)

 (.2/115) المكامع الدرر في كالبيت ديكانو،
 (.184اآلية )، سكرة البقرة (3)
 (.6اآلية )، سكرة البقرة (4)
 .1/97: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
 .1/353: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
 .1/97: كافية ابف الحاجبشرح  (7)
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 ىػػ(: "عف العكامؿ المفظية". 646ىػػ( تعقيبو عمى قكؿ ابف الحاجب )733كأتبع بدر الديف )
ك"بحسبؾ زيد"؛ فإنيا ، (2)چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچك، (1)چی ىئ ىئ ىئ ېئچى: غير الزائدة؛ ليدخؿ لى كٍ األى 

 .(3)مبتدآت كليست مجردة عف العكامؿ المفظية لكنيا زائدة
ىػ(: في تعريفو لممبتدأ: كىك ما عىًدـ حقيقة أك حكمان عامبلن لفظيان مف ميخبىر 672ابف مالؾ )ت  ذكرك 

 . (4)عنو أك كصؼو سابؽ رافع ما انفصؿ كأغنى"
ىػ( 769كابف عقيؿ )ت ، ىػػ(761( كابف ىشاـ )ت ىػ180"سيبكيو )ت كاتفؽ بعض النحاة كػ 

 .ىػػ(. مع تعريؼ ابف الحاجب في ككف المبتدأ اسمان 905كاألزىرم )ت 
 كالمبتدأ نكعاف:، كتبيف الباحثة أف المبتدأ قد يأتي اسمان صريحان أك مصدران مؤكالن 

 .مبتدأ يحتاج إلى خبر 
 نما يحت  اج إلى مرفكع ييكتفى بو. مبتدأ ال يحتاج إلى خبر كا 

أما المبتدأ األكؿ فقد يككف اسمان صريحان كػ: زيد قائـ أك مصدران مؤكالن كػ: )أف تصكمكا خيره لكـ( 
كقد يككف المبتدأ جممة كاحدة مثؿ: "الصيؼ ضيعت المبف مثؿ قديـ" فيك جممة في محؿ ، كالتقدير )صيامكـ(

 . رفع مبتدأ عمى الحكاية كالخبر )مثؿه قديـ(
رافعة لظاىر؛ ، ىػػ(: "أك الصفة الكاقعة بعد حرؼ النفي كألؼ االستفياـ646كأكمؿ ابف الحاجب )ت 

 . (5)مثؿ "زيد قائـ" ك"ما قائـ الزيداف" ك"أقائـ الزيداف؟" فإف طابقت مفردان جاز األمراف"
داة االستفياـ؛ ىػ( فقد اعترض عميو قائبلن: في "ألؼ االستفياـ": "األكلى: كأ733أما بدر الديف )

 .(6)منطمؽه الزيداف؟( كشبيو" –أك متى  –ليدخؿ نحك )ىؿ قائـه الزيداف؟( ك)مىف مضركبه أبكاه؟( ك)كيؼ 
ىػ( قد قيد المرفكع باالنفصاؿ حيث ذكر: "أف المرفكع بالكصؼ المذككر ال يسد مسدَّ 672لكف ابف مالؾ )ت 

فإف المنفصؿ يعـ ، النفصاؿ أكلى مف ذكر الظيكركذكر ا، بؿ إذا كاف منفصبلن ، الخبر إذا كاف متصبلن 
ككبلىما يىسٌد مسد الخبر إذا ارتفع بالكصؼ المذككر إذ ال فارؽ بيف قكلؾ: ، الظاىر كالضمير غير المتصؿ

 أضارب الزيداف؟ كما ضارب ىما. قاؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػٍر تىجمػػػػػػػػػعه  ػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػؿ أ ػػػػػػػػػاـ حى  ػػػػػػػػػةو   أمي

 

كاجػػػػػػػػػػع   (7)إف كأ ػػػػػػػػػػاـ ذم قػػػػػػػػػػارو ع ػػػػػػػػػػي  ا ر 
 

 

  

                                                           
 (.3اآلية )، سكرة فاطر (1)
 (.59اآلية )، سكرة األعراؼ (2)
 .1/98شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
 .1/267شرح التسييؿ:  (4)
 .1/355: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (5)
 .1/98شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
 كفيو "حمة" مكاف كادو باليمامة. ، ذكره المساف في )ر.ج.ع( قاؿ: "أنشد ثعمب" كلـ ينسبو، البيت مف الطكيؿ (7)
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 كقاؿ آخر:
 كا ظىٍع ػػػػػػػػػػان كى أقػػػػػػػػػػاطفه قػػػػػػػػػػـك  ػػػػػػػػػػ مى أـ  ىػػػػػػػػػػ

 

 (1)مػػػػػػػف فىطى ىػػػػػػػا إف  ظع ػػػػػػكا فعج ػػػػػػػاه عػػػػػػػ شي  
 

 

 كقاؿ آخر:
 خ   ػػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػػا كاؼو  عهػػػػػػػػػػػػػػ م أ تمػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػٍف أقػػػػػػػاطع  إذا  ػػػػػػػـ تكك ػػػػػػػا  ػػػػػػػي ع ػػػػػػػى مى
(2) 

 
 

، فػ )ما( نافية، كفي ىذه األبيات رد عمى ابف الحاجب حيث اشترط أف يككف المرفكع اسمان ظاىران 
فػ "قائـ" اسـ "ليس" ، ككذلؾ النفي: حيث النفي بالفعؿ نحك: ليس قائـ الزيداف)أنتما( خبر، ، ( مبتدأ)كاؼ

 . (3)ك"الزيداف" فاعؿ بػ "قائـ" سدَّ مسٌد خبر "ليس"
ىػ( رأم البصرييف ذاكران: "األمر األكؿ: الذم تحصؿ لنا 761كفي ىذا المقاـ يكضح ابف ىشاـ )ت 

فأما االكتفاء ، مف ذىب إلى أف تقدـ النفي أك االستفياـ شرط في عممو النصب مف كبلـ النحاة أف منيـ
كمنيـ مف ذىب إلى أف ىذا شرط في االكتفاء بالمرفكع عف الخبر ، بالمرفكع عف الخبر فميس ذلؾ شرطان فيو

 كما أنو شرط في عمؿ النصب. 
قائـ الزيداف" أك بالفعؿ نحك "ليس  كاألمر الثاني: أنو ال فرؽ في النفي بيف أف يككف بالحرؼ نحك "ما

أك باالسـ ، كالزيداف: فاعؿ بقائـ أغنى عف خبر ليس، كقائـ: اسمو، قائـ الزيداف" فػ: ليس: فعؿ ماض ناقص
كما أنو ، كالزيداف: فاعؿ قائـ أعنى عف خبر غير، كقائـ: مضاؼ إليو، نحك "غير قائـ الزيداف" فغير: مبتدأ

ف يككف بالحرؼ نحك "أقائـ الزيداف؟" كأف يككف باالسـ نحك "كيؼ جالس ال فرؽ في االستفياـ بيف أ
 العمراف؟". 

كالعمراف: فاعؿ سد ، كجالس: مبتدأ، فػ )كيؼ(: اسـ استفياـ مبني عمى الفتح في محؿ نصب حاؿ
 . (4)مسدَّ الخبر"

 . بذلؾ نجد اختبلفان في آراء العمماء في ىذه المسألة
.. .ىػ(: قكلو: "فإف طابقت مفردان 646ت ػ( عمى قكؿ ابف الحاجب )ى733كاستدرؾ بدر الديف )ت 

نيبه الزيداف"، بؿ ما يفرد لممثنى، إلى آخره". فقاؿ: "ليس شرطان  ، كالمجمكع مثمو في جكاز األمريف: مثؿ: "أجي
نيبه الزيدكف؟"  . (5)ك"أجي

كلذا ، لشدة شبيو بالفعؿ"كال خبر لمكصؼ المذككر  ىػػ( فقاؿ في ىذه المسألة:672أما ابف مالؾ )ت 
كال يجرم ذلؾ ، إال عمى لغة يتعاقبكف فيكـ مبلئكة، كال يجمع، كال يثنى، كال يكصؼ كال يعرَّؼ، ال يصغر

كأجرل في ذلؾ "غير قائـ" كنحكه مجرل: ما ، المجرل باستحساف إال بعد استفياـ أك نفي. خبلفان لؤلخفش

                                                           
 لـ أعثر عمى قائمو.، (1/512)كالعيني ، 190شذكر الذىب ، البيت مف البسيط (1)
 .(1/71)كالدرر ، (1/516)العيني ، لـ أعثر عمى قائمو، البيت مف الطكيؿ (2)
 .269-1/268شرح التسييؿ:  (3)
 .1/168: إلى ألفية ابف مالؾ أكضح المسالؾ (4)
 .1/98شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
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، كال تثنيتو، كال تعريفو، كال كصفو، منزلة الفعؿ لـ يجز تصغيره أم: لما كاف الكصؼ المذككر منزالن  .(1)قائـ"
 ألف ذلؾ كمو مف خصائص األسماء المحضة. ، كال جمعو

إال إف سبؽ بنفي أك استفياـ أما أبك الحسف األخفش فيرل بدكنو حسنان كيدؿ عمى صحة استعمالو 
 : (2)قكؿ الشاعر

 خ  ػػػػػػػػػػره   ػػػػػػػػػػك  هػػػػػػػػػػاو فػػػػػػػػػػال تػػػػػػػػػػؾي م   ػػػػػػػػػػان 
 

ىٍّ إذا ا ط ػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػر مقا ػػػػػػػػػػػػةى  ًه ػػػػػػػػػػػػ 
(3) 

 
 

كالذم سكغ االبتداء أنو عامؿ فيما  –مع ككنيا نكرة  –"فقد رأل األخفش كالككفيكف أف "خبيران" مبتدأ 
 . (4)"بعده فرفع فاعبلن )بنك( سد مسد الخبر

كسببو أف الشرط في المبتدأ كالخبر ، ك)بنك( مبتدأ مؤخر، بينما يرل البصريكف أف )خبيران( خبر مقدـ
 .(5)كىنا ال تطابؽ بينيما"، كجمعان ، كتثنية، إفرادان ، ف يككنا متطابقيفأ

أم:  .(6)تابع ابف الحاجب في تعريفو فقاؿ: "كالخبر ىك المجرد المسند المغاير لمصفة المذككرة"كما 
  ك)الزيداف( مبتدأ.، الصفة الكاقعة بعد نفي أك استفياـ رافعة لظاىر نحك: أقائـ الزيداف؟ )قائـ( خبر

 . (7)الزائدة" الحركؼ ىػ( عميو: "األكلى أف يقكؿ: الخبر المجرد مف غير733فاستدرؾ بدر الديف )
مثؿ: ، كتتفؽ الباحثة مع استدراؾ بدر الديف حيث قد يسبؽ المبتدأ حرؼ جر زائد أك شبيو بالزائد

 "ىؿ مف شاعرو في المؤسسة؟" فيككف اإلعراب: 
  محؿ لو مف اإلعراب. ىؿ: حرؼ استفياـ مبني عمى السككف ال

 مف: حرؼ جر زائد. 
: مبتدأ مرفكع بضمة مقدرة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الجر الزائد.   شاعرو

 في المؤسسة: جار كمجركر متعمؽ بمحذكؼ خبر في محؿ رفع.
"  مثؿ: "ريبَّ ضارَّةو نافعةه. فػ: ، كمثاؿ عمى حرؼ الجر الشبيو بالزائد: "ريبَّ

:  حرؼ جر شبيو بالزائد.  ريبَّ
 ضارةو: مبتدأ مرفكع بضمة مقدرة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الجر الشبيو بالزائد.

 نافعةه: خبر المبتدأ مرفكع بالضمة الظاىرة.

                                                           
 .1/272شرح التسييؿ:  (1)
 .273ص: المصدر السابؽ (2)
مت ليبا تي كقاؿ فييـ كثير عٌزة.، يقاؿ: إنيـ أزجر قـك، مكبنك ليب: مف األزد، منسكب إلى رجؿ مف طيئ دكف تعييف (3)

 .كقد صار عمـ العائفيف إلى ليب… أبتغي العمـ عندىا 
 .1/273شرح التسييؿ:  (4)
 .172-1/171: إلى ألفية ابف مالؾ أكضح المسالؾ (5)
 .1/355: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
 .1/99ة ابف الحاجب: شرح كافي (7)
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، كمف ثـ جاز: في داره زيده ، كتابع ابف الحاجب في حاالت تقديـ المبتدأ فقاؿ: "كأصؿ المبتدأ التقديـ
، . أم: "أف المبتدأ محكـك عميو فبلبد مف تقديـ عقميتو ليككف الحكـ عمى متحقؽ(1)صاحبيا في الدار"كامتنع: 

كجكاز "في داره زيد" ألف الضمير في داره عائد عمى المبتدأ المؤخر لفظان المقدـ رتبة أما امتنع في )صاحبيا 
فكاف عائدان عمى غير ، ظان كمعنىكىك مؤخر لف، في الدار( فؤلف الضمير في )صاحبيا( عائد عمى الخبر

 فامتنع ىذا".، مذككر
ؿ: حقو التأخير ألنو مسند إليو كالفاعؿ. فجكابو: أنو عامؿ في يكأضاؼ عميو بدر الديف: "إف ق

 .(2)فحقو التقديـ كالفعؿ: ككجكب تأخيره في بعض المكاضع لعارض"، الخبر
لتقديـ ألنو محككـ عميو كالبد مف كجكده ىػػ( فأضاؼ: "إنما كاف أصؿ المبتدأ ا686أما الرضي )ت 

 .(3)فقصد في المفظ أيضان أف يككف ذكره قبؿ ذكر الحكـ عميو"، قبؿ الحكـ
  حيث ييقبح عكدة الضمير عمى متأخر لفظان كمتأخر رتبةن.، كتبنت الباحثة آراء العمماء مكافقة ليـ

ىػػ(: "كقد يككف 646ابف الحاجب )ت أما عف مسكغات االبتداء بالنكرة كتعريؼ كتنكير المبتدأ فقاؿ 
ك"ما ، ك"أرجؿه في الدار أـ امرأة؟، (4)چژ ڈ  ڈ ڎ ڎچمثؿ: ، المبتدأ نكرة إذا تخصصت بكجو ما

ك"سبلـه عميكـ"، أحده خيره منؾ" ك"شر أىر ذا ناب" كفي الدار رجؿه 
(5). 

مكع االستفياـ كالعطؼ شرطان فتدارؾ عميو بدر الديف قكلو: "أرجؿه في الدار أـ امرأة؟ قائبلن: "ليس مج
ككذلؾ: "رجؿ كامرأة ، مثؿ: "أرجؿه في الدار؟" صحيح، بؿ أحدىما كاؼو في تصحيحيا، في تصحيح المسألة

فػ )طاعة( مبتدأ صححَّ االبتداءى بو العطؼ ، (6)چڄڄ ڦ ڦچفي الدار" صحيح أيضان؛ قاؿ اهلل تعالى: 
. ، يمزةكليس االستفياـ المصحح أيضان مختصان بال، عميو  فمك قمت: "ىؿ رجؿ في الدار؟" صحَّ

فاالبتداء بالنكرة مكافؽ لمعنى ، عمَّا ييجيىؿ –في األصؿ  –كمسكٍّغ االبتداء بيذه النكرة أف االستفياـ 
فكجب تعريؼ المخبر عنو لمكافقة ، بخبلؼ الخبر؛ فإنو في األصؿ عما يعممو المخبر، الجممة االستفيامية

خيره منؾ": مسكٍّغ االبتداء بيا أف "ما" تفيد عمكمان في نكرة ىي في سياقيا فأشبيت  معنى الجممة. ك"ما أحده 
ك"تيؾ" ، فكذلؾ "ما" ك"بؿ" أكلى؛ ألنيا تحتمؿ غيره، كاأللؼ كالبلـ مصححَّو، األلؼ كالبلـ المفيدة لبلستغراؽ

 .(7)تحتمؿ العيد
كقد ينكراف بشرط ، كقد يعرفاف، رىػ(: "كاألصؿ تعريؼ المبتدأ كتنكير الخب672كقاؿ ابف مالؾ )

، أك عامبلن ، أك مكصكفان بظاىر أك مقدر، كحصكليا في الغالب عند تنكير المبتدأ بأف يككف: كصفان ، الفائدة

                                                           
 .1/356: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/100شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .1/88شرح الرضي:  (3)
 (.221اآلية )، سكرة البقرة (4)
 .359-1/357: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (5)
 (.21اآلية )، سكرة محمد (6)
 .1/101شرح كافية ابف الحاجب:  (7)
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أك كاك ، أك لكال، أك نفي، أك تالي استفياـ، أك اإلبياـ، أك مقصكدان بو العمكـ، أك معطكفان عميو، أك معطكفان 
أك كاجب التصدير أك ، أك جكابان ، أك بأف يككف دعاء، ك ظرؼ مختص أك الحؽ بوأك فاء الجزاء أ، الحاؿ

 . (1)مقدران إيجابو بعد نفي كالمعرفة خبر النكرة عند سيبكيو في نحك: كـ مالؾ؟! كأقصد رجبلن خيره منو أبكه"
 م أ ة: 

" صح؛ ألف "مؤ  منان" صفة كعرض بدر الديف مسألة حكؿ ذلؾ فقاؿ: لك قمت: "مؤمف خيره مف زيدو
كلك قمت: "كاحده خيره مف عمرك" لـ يصح؛ ألف ، فصح االبتداء بيا، لنكرة تزيد عمى معناىا كتخصصيا بيا

 .(2)فبل يجكز االبتداء بو، "كاحدان" لـ ييفد غير ما تفيده "رجؿ" كلـ يخصصو
ككف نكرة ىػػ( حيث قاؿ ابف الحاجب "إف المبتدأ قد ي646كبذلؾ يكافؽ استدراكو البف الحاجب )ت 

لـ يجز. كالككفيكف ، لك قمت: رجؿ في الدار، ىذا مذىب البصرييف، بشرط أف يمحقو نكع مف التخصيص
فمك ، يجيزكف ألف )رجؿ في الدار( ك)في الدار رجؿ( سكاء. كالصحيح األكؿ ألف مثؿ ىذا المعنى كاقع كثيران 

 .(3)تضيو العادة في مثمو"كلك كقع لنقؿ عمى ما تق، كاف جائزان لكقع عمى ما تقتضيو العادة
ىػ(: "كالخبر قد يككف جممة مثؿ: زيده 646كعف الخبر كأحكالو كمجيئو جممة قاؿ ابف الحاجب )ت 

كصح كضع الجممة  –. كشرح ذلؾ: الجممة ضرباف (4)كقد يحذؼ"، فبلبد مف عائد، كزيده قاـ أبكه، أبكه قائـ
ال كاف لغكان.خبران ألنيا تفيد مف األحكاـ ما يفيد المفرد كشرطي  ا الضمير لتحصؿ الفائدة كا 

ىػ(: "تحقيؽ ىذا الكبلـ: أف يقاؿ الخبر الجممة إما أف يككف نفس المبتدأ 733كأضاؼ بدر الديف )ت 
: "أفضؿ ما قمت أنا كالنبيكف مف قبمي: ال إلو إال اهلل كقكلو ، فإف كاف نفس المبتدأ لـ يمـز العائد، أك غيره

ف كاف غيره، (5)كحده ال شريؾ لو" لـ ، فإف كاف أعـ منو أك أعيد لمتعظيـ أك ال يحتمؿ إلى كجيان كاحدان ، كا 
 كمنو قكؿ الشاعر: ، يمـز العائد كما تقدـ مف األمثمة

  ػػػػػػػػػػػ اهي هػػػػػػػػػػػذم ح ػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػاس قاط ػػػػػػػػػػػةن 
 

 (6)ك جعػػػػػػػػؿي اهلل فػػػػػػػػي األخػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػه ا ظفػػػػػػػػر 
 

 

 .(7)كما عدا ذلؾ فبلبد مف العائد
"كالجممة  ىػػ( عف الخبر الجممة قائبلن:646مكافقان البف الحاجب ) (8)ىػػ(672كأضاؼ ابف مالؾ )ت 

كال قسمية خبلفان لثعمب". أم أف: ، كال يمتنع ككنيا طمبية خبلفان البف األنبارم كبعض الككفييف، اسمية كفعمية

                                                           
 .1/289شرح التسييؿ:  (1)
 .102-1/101شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .109ص: المصدر السابؽ (3)
 .1/360: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
( كأخرجو ابف عبد البر في التمييد 105باب ما جاء في الدعاء )، كتاب الصبلة، الحديث أخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ (5)
، (. كقاؿ: ىذا حديث مرسؿ5/117باب أفضؿ الدعاء دعاء يـك عرفة )، كتاب الحج، كالبييقي في السنف الكبرل، (6/38)

 كقد ركم عف مالؾ بإسناد آخر مرسؿ ككصمو ضعيؼ.
 لـ أعثر عميو فيما بيف أيدينا مف مصادر. (6)
 .1/104شرح كافية ابف الحاجب:  (7)
 .309/310شرح التسييؿ:  (8)
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ان إلى أف نظر ، كمنع أبك بكر بف األنبارم كمف كافقو اإلخبار بجممة طمبية، الجممة قد تقع اسمية أك فعمية
ألف خبر المبتدأ ال ، كالجممة الطمبية ليست كذلؾ كىذا نظر كاهو ، الخبر حقو أف يككف محتمبلن لمصدؽ كالكذب

 خبلؼ في أف أصمو أف يككف مفردان. 
كمع كركد ، كىك أيضان منع ضعيؼ إذ ال دليؿ عميو، كركل عف ثعمب منع اإلخبار بجممة قسمية

 .(1)چىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ چالى: كقكؿ اهلل تع، االستعماؿ بخبلفو
كاستخمصت الباحثة أف خبر المبتدأ ىك الركف األساسي الذم تتـ بو معنى الجممة كقد يككف مفردان 

عمي يتحدث الفرنسية،  –كقد يككف جممة إما اسمية أك جممة فعمية مثؿ: زيده خمقيو كريـ ، مثؿ: الثريا نجـه 
ف تككف جممة إنشائية مثؿ: الكتابي اقرأه. كمثؿ )القارعة ما القارعة(. كال كيجكز في الجممة الكاقعة خبران أ

 يصح أف تككف الجممة الكاقعة خبران جممة ندائية مثؿ: عميٌّ يا ىذا. 
 .(2)ىػ(: "كما كقع ظرفان فاألكثر أنو مقدر بجمؿ"646كأتبع ابف الحاجب )ت 
 فاألكثر أنو مقدر بجممة". ان عمى: "ما كقع ظرفان ىػ(733فاستدرؾَّ بدر الديف )ت 

 –باتفاؽ  –كالقياس عمى الصمة لتقدير الجممة ، "المختار: تقديره بمفرد؛ ألنو األصؿ في الخبر
نحك: "جئتي فإذا عندؾ ، لتقدير اإلفراد فيو باتفاؽ، معارضه بالقياس عمى الظرؼ بعد "أمَّا" ك"إذا" لممفاجأة

 .(3)فكاف أرجح"، سمية عمى االسمية أكلىك"أما في الدار فزيده". كمقياس اال، زيده"
 كمعو اتفؽ جميكر النحاة.  

كىما ال يعرباف ، كاستخمصت الباحثة إلى أف: شبو الجممة كىي الجار كالمجركر كالظرؼ التاماف
نما يتعمقاف )بككف عاـ( ىك الخبر ، كلذلؾ يقكلكف إنيما متعمقاف بخبر محذكؼ أك بمحذكؼ خبر، خبران كا 

مثؿ: الصكـي يكـ الخميس ، أما ظرؼ الزماف فبل يككف خبران إال عف أسماء األحداث، بيت شجرةمثؿ: أماـ ال
فبل يصح أف ، كال يصح أف يككف خبران عف أسماء الذكات، فشبو الجممة متعمؽ بمحذكؼ خبير في محؿ رفع

 إال إذا صح التأكيؿ: اليبلؿي الميمةى.، نقكؿ: عميٌّ غدان 
ذا كاف المبتدأ مشتمبلن عمى مالو 646بتدأ قاؿ ابف الحاجب )ت كعف حاالت كجكب تقديـ الم ىػػ(: "كا 

أك كانا متساكييف مثؿ: أفضؿي منؾ أفضؿ مني. أك كاف ، صدر الكبلـ نحك: مف أبكؾ؟ أك كانا معرفتيف
 .(4)كجب تقديمو"، الخبر فعبلن لو مثؿ: زيده قاـ

ك كانا متساكييف" ىذا إف عدمت القرينة ىػػ( قكلو: "أك كانا معرفتيف أ646كفٌصؿ ابف الحاجب )ت 
أما إذا كجدت القرينة فيجكز أف يتأخر المبتدأ عف الخبر ، الدالة عمى ككف أحدىما مبتدأ كاآلخر خبران 

 كذلؾ كما في قياـ القرينة المعنكية في قكؿ الشاعر: ، معرفتيف
 

                                                           
 (.41اآلية )، نحؿسكرة ال (1)
 .1/362: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
 .1/104شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
 .265-1/264: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
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   ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك آ ائ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك  ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (1)  ػػػػػػػػػػػػػكهف  أ  ػػػػػػػػػػػػػاء ا رجػػػػػػػػػػػػػاؿ األ اعػػػػػػػػػػػػػ  
 

 

، . جاز تأخيره.فإف كاف، ىػ( عميو: بشرط أف ال تككف ثـ قرينة تعرفو733ضاؼ بدر الديف )ت كأ
 .(2)مسكينةه امرأة ال زكج ليا"، : "مسكيفه رجؿه ال زكج لوكما ركم عنو 

 كمنو قكؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػػػٍف  ج  ػػػػػػػػػػػي ع  ػػػػػػػػػػػؾى كقػػػػػػػػػػػ   جا  ػػػػػػػػػػػؾى مى

 

ػػػػػػػػػػػػٍراً   ػػػػػػػػػػػػحاحى مى ىػػػػػػػػػػػػارؾي ا جي  (3)تيعػػػػػػػػػػػػ م ا صِّ
 

 

كالمرشد إلى ذلؾ أف المعنى ال يصح إال بو؛ ألف ، ك)جانيؾ( خبره، مبتدأ، يؾ(فػ )مف يجبني عم
 .(4)ىك جانيؾ؛ أم: نافعؾ كمفيدؾ" –معناه: الذم يجبني عميؾ بتغريمؾ الدٍّيَّة ألنؾ عاقمتو 

ككافؽ جميكر النحاة استدراؾ بدر الديف كما رأت الباحثة أف المبتدأ يتأخر عندما يككف الخبر جممة 
 فاعميا ضمير مستتر. فعمية

ذا كاف المبتدأ مشتمبلن عمى مالو صدر عمى ابف الحاجب ىػ( 733بدر الديف )ت  كعقب قائبلن: "كا 
 . (5)الكبلـ "األكلى" أك مضافان إلى ما لو صدر الكبلـ؛ مثؿ: "غبلـي مىٍف عندؾ؟"

حان: "في تقديـ المبتدأ أف يككف الـز الصَّ 761كافقو ابف ىشاـ )ت  نحك: "أيف زيده؟" أك ، دريةىػػ( مكضٍّ
 .(6)مضافان إلى مبلزميا نحك "صبيحة أمٍّ يكـو سفريؾ؟"

يخرج ما لك كاف فعبلن لغيره؛ فإنو يجكز تأخيره؛  كما أتبع استدراكو قائبلن: "أك كاف الخبر فعبلن لو"
الـ االبتداء/ فإنو كاجب كلـ يذكر المبتدأ إذا اقترف بو فيصح أف يقاؿ: "قاـ أبكه زيده"،  مثؿ: "زيده قاـ أبكه"

 .(7)التقديـ أيضان 
ذا تضمف الخبر المفرد ما لو صدر 646كفي حالة كجكب تقديـ الخبر قاؿ ابف الحاجب )ت  ىػػ(: "كا 

" مثؿ: "عمى ، أك لمتعمقو ضمير في المبتدأ، الكبلـ مثؿ: "أيف زيد؟" أك كاف مصححان لو؛ مثؿ: "في الدار رجؿو
 .(8)اف خبران عف "أف" مثؿ: "عندم أنؾ قائـ" كجب تقديمو"التمرًة مثميا زيدان": أك ك

                                                           
: ال يعمـ قائمو مع شيرتو في كتب النحاة، البيت لمفرزدؽ ىذا جماعة نسب الطكيؿ، مف البيت (1) ضي كأنشده الر ، كقاؿ قـك
 (.702كابف ىشاـ في المغني )، (153كاألشمكني )، 1/87
مسكينة امرأة ببل رجؿ" كفي كنز العماؿ ، ( بمفظ "مسكيف رجؿ ببل امرأة31الحديث كرد في أحاديث القصاص البف تيمية ) (2)
باب التغريب في ، كتاب النكاح، كأخرجو المنذرم في الترغيب كالترىيب، رجؿ ليست لو امرأة" ( بمفظ: "مسكيف444555)

 (. 5( الحديث رقـ )3/41النكاح سيما بذات الديف الكلكد )
 كلـ أره في شيء مف أصكلو كشطره األخير منكر.، قاؿ المنذرم عقَّب ىذا الحديث: ذكره رزيف

، ألف قصيدتو مضمكمة الركم، (. كفيو إقكاء202كىك لذؤيب بف كعب بف عمرك في االشتقاؽ ص)، البيت مف الكامؿ (3)
، (11/196كتيذيب المغة )، ( ج.ف.م(14/154كىك أيضان ببل نسبة في لساف العرب )، كنسبو بعضيـ لعكؼ بف عطية

 (.266كجميرة المغة )
 .1/105شرح كافية ابف الحاجب:  (4)
 .1/104: المصدر السابؽ  (5)
 .1/192: إلى ألفية ابف مالؾ أكضح المسالؾ (6)
 .1/106شرح كافية ابف الحاجب:  (7)
 .367-1/366: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (8)
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ىػػ( عميو: قكلو: "المفرد" لتخرج الجممة؛ نحك: "زيده متى سار؟" كلك قاؿ: 733كأضاؼ بدر الديف )ت 
 ڳ گ گچكمنو قكلو تعالى: ، "أك كاف في المبتدأ ضمير لو؛ كفاه عف العبارة القمقة عمى المتعمـ

 .(2)سف إسبلـ المرء تركو ماال يعنيو": "مف حكقكلو ، (1)چڳڳ
ىػ( فالمعنى في: كيؼ أنت؟: عمى أم حاؿ أنت كفي: أيف زيد؟ في 316كأيضان قاؿ ابف السراج )ت 

 .(3)كلكف االستفياـ الذم صار فييا جعؿ ليما صدر الكبلـ كىك في الحقيقة الشيء المستفيـ عنو"، أم مكاف
ياـ كسائر ما يقتضي صدر الكبلـ يكفييا أف تقع صدر ىػػ(: "إذا االستف686كعمؿ لذلؾ الرضي )

كال ما صار مف تماميا مف الكمـ المغيرة ، جممة مف الجمؿ بحيث ال يتقدـ عمييا أحد ركني تمؾ الجممة
فبل يقاؿ: إف مف ، لمعناىا مثؿ )كاف( كأخكاتيا كسائر ما يحدث معنى مف المعاني في الجممة التي يدخميا

 .(4)يأتني أشكره"
كحالة أخرل أف يككف ، ا ترل الباحثة مف حاالت تقدـ الخبر كجكبان أف يككف مستحقان لمصدارةكم

 ما ناجح إال المجد.، الخبر محصكران في المبتدأ مثؿ: إنما في البيت عمي
: "أك عف )أف(: "األكلى: كصمتيا ما لـ يتقدميا أتبع بدر الديف استدراكو عمى قكؿ ابف الحاجبك 

كأما أنؾ ، نحك: "أما عندم فإنؾ منطمؽ، كصمتيا إذا تقدميا "أما" بإجاز تقديميا كتأخيرىا "أما"؛ ألف "أف"
 .(5)منطمؽ فكائف"

مثؿ: "زيده عالـه عاقؿ"، ىػػ(: كقد يتعدد الخبر646كفي حاالت تعدد الخبر قاؿ ابف الحاجب )ت 
(6). 

"كقد يتضمف المبتدأ معنى ىػػ(: 646فقاؿ ابف الحاجب )ت  :أما عف دخكؿ الفاء في خبر المبتدأ
مثؿ: ، أك النكرة المكصكفة بيما، كذلؾ االسـ المكصكؿ بفعؿ أك ظرؼ، الشرط فيصح دخكؿ الفاء في الخبر

 .(7)فمو درىـ" –أك في الدار  –ككؿ رجؿ يأتيني ، فمو درىـ –أك في الدار  –الذم يأتيني 
و المبتدأ ما تضمف معنى الشرط"؛ ألف ىػػ( قائبلن: األكلى: "كقد يشب733فعقَّب عميو بدر الديف )

 .(8)حممت عمييا، فمما أشبيتيا في الشياع، "الذم" أشبيت "مف" كىي المتضمنة معنى الشرط

                                                           
 (.24اآلية )، سكرة محمد (1)
باب كؼ ، كابف ماجة كتاب الفتف، (2318، 2317( برقـ )4/558)، باب بدكف ترجمة، أخرجو الترمذم؛ كتاب الزىد (2)

 (. 3976( برقـ )1316 – 2/1312المٍّساف في الفتف )
( قاؿ الشيخ فؤاد عبد الباقي: كالحديث 3( برقـ )2/903باب ما جاء في حسف الخمؽ )، لخمؽكمالؾ في المكطأ؛ كتاب حسف ا

 حسف بؿ صحيح. 
 .1/65تح: جبلؿ الديف السيكطي، د.ط:  ياقكت الحمكم، ،أصكؿ النحك (3)
 .1/98شرح الرضي:  (4)
 .107شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .1/369: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
 .1/370: المرجع السابؽ (7)
 .1/109 كافية ابف الحاجب:شرح  (8)
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كالذم يأتيني ، ىػػ(: "أال ترل أنؾ لك قمت: الذم يأتيني فمو درىـ181كىذا ظاىر قكؿ سيبكيو )ت 
نما جاز ذلؾ ألف قكلو: "الذم يأتيف فمو درىـلـ ، كلك قمت: زيد فمو درىـ، كاف حسنان ، فمكـر محمكؿ ، يجز. كا 

 .(1)فدخمت الفاء في خبره كما تدخؿ في خبر الجزاء"، في معنى الجزاء
ىػػ( عمى قكلو: كذلؾ في االسـ 646ىػػ( استدراكو عمى ابف الحاجب )ت 733كأتبع بدر الديف ) 

، كالمضاؼ إلى المكصكؿ بيما، ؼالمكصكؿ بفعؿ أك ظرؼ" "يعكره: المكصكؼ بالمكصكؿ بفعؿ أك ظر 
"الرجؿ الذم ، "الرجؿ الذم يأتينى فمو درىـ"، "الذم عندؾ فمو درىـ"، مثاؿ ذلؾ: "الذم يأتيني فمو درىـ"

 . (2)عندؾ فمو درىـ"
 .(3)كألحؽ بعضيـ "إف بيما"، ك)لعؿ( مانعاف باالتفاؽ، ىػػ(: "ك)ليت646كعف قكؿ ابف الحاجب )ت 

كعمتو قكة شبو ، فحكـ الثبلثة كاحد، ىػػ( عميو: "لـ يذكر "كأف" كىي كذلؾ733بدر الديف ) فاستدرؾ
 . (4)كليذا عممت في الحاؿ دكف غيرىا؛ نحك: "كأف زيدان كاعيان أسده"، الثبلثة بالفعؿ

ىػ( في دخكؿ الفاء عمى الخبر: "تدخؿ الفاء عمى خبر المبتدأ كجكبان بعد 672كقاؿ ابف مالؾ )ت 
كجكازان بعد مبتدأ كاقع مكقع )مىٍف( الشرطية أك )ما( ، ة أك مقارنة قكؿ أغنى عنو المقكؿإال في ضركر ، أما

أك بفعؿ صالح لمشرطية. أك ، أك غيرىا مكصكالن بظرؼ أك شبيو، أختيا كىك )أؿ( المكصكلة بمستقبؿ عاـ
أك ، مذككرأك مكصكؼ بالمكصكؿ ال، أك مضاؼ إلييا مشعر بمجازاة، نكرة عامة مكصكفة بأحد الثبلثة

أك عمى مكصكؼ بغير ما ذكر كال تدخؿ ، كقد تدخؿ عمى خبر كؿ مضاؼ إلى غير مكصكؼ، مضاؼ إليو
 .(5)كتزيميا نكاسخ االبتداء إال إفَّ كأفَّ كلكفَّ عمى األصح"، عمى خبر غير ذلؾ

 ىػػ(: "كألحؽ بعضيـ )إف( بيما.646كعف قكؿ ابف الحاجب )ت 
لكركده في كتاب اهلل تعالى في ، يا ال تمنع دخكؿ الفاء كال تمحؽ بيما: "الحؽ أن(6)عقَّب بدر الديف 
، (7)چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ چقاؿ اهلل تعالى: ، مكاضع

 .(8)چ ىائ ى ې ې ې ې    ۉ ۉچفالخبر: فميـ أجرىـ عند ربيـ. 
  

                                                           
 .1/70الكتاب:  (1)
 .1/109: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .372-1/371: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/109: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 .1/328شرح التسييؿ:  (5)
 .1/110: كافية ابف الحاجبشرح  (6)
 (.274اآلية )، سكرة البقرة (7)
 (.8اآلية )، سكرة الجمعة (8)
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 ا م ت أ:حذؼ 
قد "ك  ذفو لذا قاؿ ابف الحاجب:أما عف حذؼ المبتدأ فمو حاالت يجب فييا حذفو كأخرل يجكز ح

 .(1)كالخبر جكازان: مثؿ: خرجت فإذا السبع"، يحذؼ المبتدأ لقياـ قرينة جكازان كقكؿ المستيؿ: "اليبلؿي كاهلل
 ا خ ر:حذؼ 

أما عف حذؼ الخبر كجكبان فذكر ابف الحاجب: "ككجكبان فيما التـز في مكضعو غيره؛ مثؿ: "لكال زيده 
 .(2)ف كذا"ككؿ رجؿ كضيعتو ك"لعمرؾ ألفعم، كضربي زيدان قائمان ، لكاف كذا

كفي ذلؾ ، فاستدرؾ بدر الديف عميو: "الجميكر يطمقكف كجكب حذؼ خبر المبتدأ بعد لكال االمتناعية
تفصيؿ كىك أف خبر ما بعد لكال إنما يككف خبران عف ككف مطمؽ أك مقيد؛ فإف كاف خبران عف ككف مطمؽ 

ف خبران عف ككنو مقيد: فإف دؿَّ سياؽ الكبلـ ، فاألمر كما ذكركا عميو جاز حذفو كذكره؛ خبلفان البف كا 
 .(3)عصفكر"

ق(: )لكال( ىي 215كقاؿ الفراء )ت، كافؽ ابف الحاجب رأم البصرييف في حذؼ الخبر بعد لكال
االسـ بعد )لكال(  ق(805كقاؿ الكسائي )ت ، الرافعة لبلسـ الذم بعدىا الختصاصيا باألسماء كسائر العكامؿ

 .(4)فاعؿ لفعؿ مقدر
. كىك كؿ ما دؿ عمى معنى منسكب إلى (5)بف الحاجب: "كمثؿ ضربي زيدان قائمان"أما عف قكؿ ا

فاعمو أك مفعكلو أك إلييما مذككر بعدىما حاؿ منيما أك مف أحدىما في المعنى كىي المضمر في الخبر 
 كأخطب ما يككف األمير قائمان. ، المقدر. كمثمو أكثر شربي السكيؽ ممتكتان 

كفييا ضمير ، فػ "كاف" تامة، ػػ( عميو: أصمو: "ضربي زيدان إذا كاف قائمان"ى733فاعترض بدر الديف )
 .(6)"زيد". ك"قائمان" حاؿ مف "زيد" كال يجكز أف يككف حاالن مف الضمير في "ضربي"

كفي أكثر شربي ، ىػ(: "يقدَّر الخبر في: ضربي زيدان قائمان: ضربو قائمان 905شرح األزىرم )ت 
، فالمصدر الثاني ىك الخبر، ممتكتان كفي أخطب ما يككف األمير قائمان: ككنو قائمان السكيؽ ممتكتان: شربو 

ف كاف أقؿ حذفان مف األكؿ غير ، كىي صاحبة الحاؿ، كالياء المضاؼ إلييا مفعكلو، كفاعمو محذكؼ كىذا كا 
بقاء معمكلو  .(7)دىـكىك ال يجكز عن، مرضي عند سيبكيو كجميكر البصرييف لما فيو مف حذؼ المصدر كا 

                                                           
 .1/375: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .379-1/376: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
 .1/112: كافية ابف الحاجبشرح  (3)
 عمي محمد/  النجاتي يكسؼ أحمد: تح الفراء، يالديمم منظكر بف اهلل عبد بف زياد بف يحيى زكريا أبك القرآف، معاني (4)

 .1/13 ،1ط مصر، - كالترجمة لمتأليؼ المصرية دار: ف الشمبي، إسماعيؿ الفتاح عبد/  النجار
 .1/377: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (5)
 .1/113: كافية ابف الحاجبشرح  (6)
 .1/229: التصريح بمضمكف التكضيح في النحكشرح  (7)
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نما صحَّ لمحاؿ أف تسد مسد ىػ669 كألف تقدير الظرؼ يناسب الحاؿ قاؿ ابف عصفكر )ت (: "كا 
، كضربي زيدان كقت قيامو، أال ترل أنو ال فرؽ بيف: ضربي زيدان قائمان ، الخبر ألنيا بمنزلة الظرؼ في المعنى

 . (1)فكذا الحاؿ"، مسدَّ الخبر ككؿ منيما عمى معنى "في" كالظرؼ يسد  ، فكؿ منيما سدَّ مسدَّ الخبر
كحيث )كؿ( مبتدأ عطؼ عميو بالكاك لخبر قكلو: "كؿ  رجؿو كضيعتيو"، كأتبع ابف الحاجب في حذؼ ا

فإنو يجب الحذؼ ألمريف: الداللة عمى خصكصية ، التي ىي بمعنى )مع( ككاف القصد باإلخبار المقارنة
 .(2)في مكضع الخبرككقكع المعطكؼ ، الخبر بما في الكاك مف المعية
 ىػػ( عميو: أم: مقركناف. 733كعقب بدر الديف )
ىػػ( فقد قاؿ: "فيو مذىباف: قاؿ الككفيكف: )كضيعتو( خبر المبتدأ ألف الكاك 686كعف رأم الرضي )

فإذا صرحت بػ )مع( لـ تحتج تقدير الخبر فكذا مع )الكاك( ، بمعنى )مع( فكأنؾ قمت كؿ رجؿ مع ضيعتو
 فبل يككف ىذا المثاؿ إذف مما نحف فيو.  ،التي بمعناه

 .(3)أم كؿ رجؿ كضيعتو مقركناف"، كقاؿ البصريكف: الخبر محذكؼ
كىك كؿ مكضع ابتدئ فيو مفَّ كذا"، كأتبع ابف الحاجب قكلو في حذؼ الخبر كجكبان: "كلعمرؾ ألفع

ر بما في الكبلـ مف فإنو يجب فيو حذؼ الخبر لحصكؿ األمريف: الداللة عمى خصكصية الخب، بمقسـ بو
كاآلخر كقكع ماال بد منو في جكاب كما أشبيو، ، فيفيـ أف المراد مف الخبر: قسمي أك يميني، معنى القسـ

 .(4)كقكلؾ: ألفعمف"، القسـ في المكضع الذم كاف يككف فيو الخبر
نما حذفت األخبار في ىذه المكاضع؛ لمعمـ بيا كشغؿ مكضع، "أم: قسمي كشرح بدر الديف: يا كا 

كالثالث بالمعطكؼ كالرابع بجكاب ، فاألكؿ بجكاب "لكال" كالثاني بالحاؿ، فسدَّت بطكليا مسدَّ الخبر، بغيرىا
 .(5)القسـ"

ىػ( فقد زعـ "أنو يجكز في نحك: 669)ت إال ابف عصفكر  كاتفؽ جميكر النحاة مع ىذيف الرأييف
 .(6)أف يقدر: لقسمي عمرؾ فيككف مف حذؼ المبتدأ"، لعمرؾ ألفعمف

  

                                                           
 .1/85 :1ط الجبكرم، اهلل كعبد الجكارم الستار عبد أحمد: تح عصفكر، بابف المعركؼ المؤمف بف عمي المقرب، (1)
 .379-1/378: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
 .108-1/107شرح الرضي:  (3)
 .1/380: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .1/115: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
 .2/32: 1ط الخانجي، مكتبة التكاب، عبد كرمضاف محمد عثماف رجب: تح األندلسي، حياف أبك االرتشاؼ، (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





94 

 ا ثا ي ا م حث
 ا  كا خ مف اال م ة ا جم ة ع ى  خؿ ما ع ى اال ت راكا 

 "كأخكاتها إف  "
لقد عرفيا ابف ، األحرؼ المشبية بالفعؿ، كمما يدخؿ عمى المبتدأ فينصبو كعمى الخبر فيرفعو

 ىػػ":646الحاجب "ت 
، الكبلـ كسكل )أٍف( فيي بعكسياليا صدر ، "الحركؼ المشبية بالفعؿ: إفَّ ككأفَّ كلكفَّ كلىعىؿَّ  

" ال تغير معنى الجممة،  كتمحقيا )ما( فتمغى عمى األفصًح كتدخؿي حينئذو عمى األفعاؿ " مع جممتيا فػ "إفَّ ك"أفَّ
 .(1)كمف ثىَـّ كجب الكسر في مكضع الجمؿ"، في حكـ المفرد

"  ىػ( في قكلو: "ليا صدر الكبلـ".733كاستدرؾ عميو بدر الدرف ) ، ال تقع غالبان صدر الكبلـ"لعؿَّ
نما فتحت ، كجعبل المفتكحة فرعان عف المكسكرة؛ ألف أصميا المكسكرة، كلـ يعدَّ سيبكيو كالمبرد إال خمسة كا 

 .(2)لعارض"
، ىػ(: "باب األحرؼ الناصبة االسـ الرافعة الخبر كىي: إفَّ لمتككيد672كقد عرفيا ابف مالؾ )ت 
كلعؿَّ لمترجي كاإلشفاؽ كالتعميؿ ، كليت لمتمني، كلمتحقيؽ أيضان عمى رأمكلكف لبلستدراؾ ككأفَّ لمتشبيو 

ليككنا ، فعممت عمميا معككسان ، كاالستفياـ. كليف شبو بكاف الناقصة في لزكـ المبتدأ كالخبر كاالستغناء بيما
كاألسماء  ،كألف معانييا في األخبار فكانت كالعمد، تنبييان عمى الفرعية، معيف كمفعكؿ قدـ كفاعؿ آخر

 فأعطيا إعرابيما. ، كالفضبلت
كما استشيد بو محمكؿ عمى ، كبالخمسة عند بعض أصحابو، راءكز نصبيا بػ )ليت( عند الفكيج

 .(3)كىك رأم الكسائي"، الحاؿ. أك عمى إضمار فعؿ
 (:ىػػ672 ت) مالؾ ابف قاؿ

رىاًع ذا ا ترت ػػػػػػػػػػػػػػػػػاى   إال  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػذم، كى
 

رى ا  ىػػػػػػًذمغى ػػػػػػ –أك ه ػػػػػػا  –كى ىٍ ػػػػػػ ى ف هػػػػػػا  
(4) 

 
 

" ، (: "كعبَّر باألحرؼ نظران إلى أف ىذا العدد لمقمةق905كقاؿ األزىرم )ت  كبالثمانية إلدخاؿ "أفَّ
ىػ( بالحركؼ الخمسة ألف المفتكحة فرع المكسكرة 181كعبَّر سيبكيو )ت ، (5)المفتكحة ك"عسى" ك"ال" التبرئة"

 .(6)عنده"
  

                                                           
 .965-3/961: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/343: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .2/5شرح التسييؿ:  (3)
 .13ص مالؾ، ابف ألفية (4)
 .2/293: تكضيح في النحكبمضمكف ال شرح التصريح (5)
 .2/225الكتاب:  (6)
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ىذا في " ى ابف الحاجب عمى قكلو "فتيمغي عمى األفصح" قائبلن:ىػ( تعقيبو عم733الديف ) كأتبع بدر
؛ فإف ، كفييا كجياف متقاببلف، غير "ليت" كالفرؽ إفَّ اختصاصيا باألسماء ال يزكؿ بػ "ما" بخبلفيفَّ

 . (1)اختصاصيفَّ باألسماء يزكؿ بػ "ما"
 ىػ( قكلو: "كتدخؿ حينئذ عمى األفعاؿ".646كشرح ابف الحاجب )ت 

نما قاـ ، دخمت )ما( جاز حينئذو أف تدخؿ عمى الجممة االسمية كالفعمية فتقكؿ: إنما زيده قائـ أم: إذا كا 
نما يقكـ زيد، زيد دخاؿ )ما( عمييا يفيد ما يبًد النفي كاإلثبات، كا  فمعناه: ما زيد ، فإذا قمت: إنما زيد قائـ، كا 

 .(3)ـ إال اهللمعناه: ما إليك، (2)چمتىت    خت  حت جت چكقكلو تعالى: إال قائـ، 
"ليت" ال تدخؿ عمى الفعؿ بمحكؽ "ما"؛ فبل ييقاؿ: "ليت ما ىػػ( فتدارؾ عميو: 733ر الديف )ت أما بد

 قاـ زيده" كلذلؾ قمنا: إف اختصاصيا باألسماء ال يزكؿ. 
( تبطؿ عمؿ )إفَّ ، كيكافؽ العمماء رأم العالميف ( كما تكافقو الباحثة فتكضح أف )ما( الداخمة عمى )إفَّ

مثاؿ ذلؾ "إنما المؤمنكف أخكة" فالمؤمنكف: مبتدأ كأخكة: خبر ، كيعرب ما بعدىا حسب مكقعو مف الجممة
. كأما إذا دخمت )ما( عمى ليت ( ىي ما الكافة حيث كفت عمؿ إفَّ جاز أف ، المبتدأ كىذه )ما( المقترنة بػ )إفَّ

 كاإللغاء أكثر كما كضح العمماء. ، تعمؿ كجاز أف تمغى
( ال تغير معنى الجممة إذا دخمت عمييا محترزان مف دخكليا مف ثـ  ينتقؿ ابف الحاجب إلى أف )إفَّ

( مع جممتيا عمى الجممة االستفيامية أك المنفي ة ألف ليما حؽ الصدارة كلـ يذكر ذلؾ لمعمـ بو كيكمؿ: ك")أفَّ
 .(4)في حكـ المفرد"

بؿ تككف في مكاضع حكـ المفرد مف كجو ، قان ىػػ( قائبلن: "ليس ذلؾ مطم733عقَّبى عميو بدر الديف )
" فإنيا في حكـ المفرد باعتبار التقدير كفي حكـ الجممة ، كفي حكـ الجممة مف كجو؛ مثؿ: "عممتي أفَّ زيدان قائـه

  .(5)باعتبار المكضع"
كأكمؿ: بدر الديف "كمف ثـ كجب الكسر في مكضع الجمؿ" مثؿ: عممتي أف زيدان قائـ في ىذا 

( إذا قيدٍّرت بمصدراالستدرا نحك: "يعجبني ، كما إذا كقعت في مكضع مرفكع فعؿ، ؾ قائبلن: "يجب فتح )إفَّ
نحك: ، أك في مكضع مجركر حرؼ، نحك "عرفت أنؾ قائـ" أم: قيامىؾ، أك منصكبة، أنؾ قائـ" أم: قياميؾ
نما قاؿ" لسدٍّ مصدرو مسدَّىا" كلـ يقؿ "، "عجبت مف أنؾ قائـ" لسدٍّ مفرد مسدَّىا" ألنو قد يسد  أم: مف قيامؾ كا 

ف سدَّ مسدَّىا مفرد، فيذه يجب كسرىا، نحك: "ظننت زيدان إنو قائـ"، المفردي مسدَّىا كيجب كسرىا ألنيا في ، كا 
 .(6)كلكف ال تقدَّر بالمصدر"، مكضع المفعكؿ الثاني

                                                           
 .1/343: كافية ابف الحاجبشرح  (1)
 (.110اآلية )، سكرة الكيؼ (2)
 .963-3/962: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .694ص: المصدر السابؽ (4)
 .1/343: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
 .285-1/284شرح ابف عقيؿ:  (6)
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 ىػػ(.769كمف ثـ كافقو ابف عقيؿ )ت 
( ذكر عف مكاضع كسر كفتح ىمزة ك  ابف الحاجب مكاضع كسر ىمزة إفَّ كفتحيا فقاؿ: "مف ثـ )إفَّ

كبعد المكصكؿ. ، كبعد القكؿ، فكًسرت ابتداءن ، كالفتح في مكضع المفرد، كجب الكسر في مكضع الجمؿ
 .(1)ألنو فاعؿ"، كلك أنَّؾ، ألنو مبتدأ، كفتحت فاعمة كمفعكلة كمبتدىأىةن كمضافان إلييا كقالكا: لكال أنؾ

 ىػ( في ذلؾ مستشيدان بأمثمة منيا: 733ف )كافقو بدر الدي
  .الفتح في مكضع المفرد: "عممتي زيدان إنو قائـ" يجب الكسر فيو 
  كبعد القكؿ: ىذا إذا كاف محكيان بيا؛ فإنؾ تقكؿ: "أكؿ قكلي أني أحمد اهلل" كىي مفتكحة إذا لـ تقصد

فٍّ المكسكرة: الكاقعة كمف مظا، (2)چۇ ڭ ڭ ڭچكبعد المكصكؿ كقكلو تعالى: ، حكاية القكؿ
كالكاقعة جكابان لقسـ؛ مثؿ: "كاهلل إفَّ زيدان ، (3)چائ  ى  ى   ې چمكقع الحاؿ؛ كقكلو تعالى: 

 . (4)منطمؽ.. 
 ىػ( مكاضع لكسر ىمزة إفَّ كىي: 905ىنا أكضح األزىرم )

  :(5)چ پ پ چأف تقع في االبتداء نحك. 
  :(6)چ ٻ ٻ ٻ ٱ چبعد أال االستفتاحية. 
  لػ )حيث(تالية ، .  نحك: جمست حيث إفَّ زيدان جالسه
  .أك تالية لػ )إذ(: نحك: جئتؾ إذ إفَّ زيدان أمير 
  .تالية لمكصكؿ: اسمي أك حرفي 
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چكجاءت البلـ نحك: ، أك تقع جكابان لقسـ لـ يذكر فعمو أك ذكر 

 جممة.  كالثاني: أقسمت إف زيدان لقائـ ألف جكاب القسـ يجب أف يككف، (7)چ پ
  :(8)چ ڑ ژ   ژ ڈ چأك تقع محكية بالقكؿ: قاؿ تعالى. 
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ چفاألكؿ نحك ، أك ال، تقع حاالن مقركنة بالكاك 

 كالثاني: جاء زيد إنو فاضؿ. ، (9)چ ڳ ڳ
 نحك: مررتي برجؿو إنو فاضؿ. ، أك تقع صفة السـ عيف 

                                                           
 .3/965: في عمـ اإلعراب ة الكافيةشرح المقدم (1)
 (.76اآلية )، سكرة القصص (2)
 (.20اآلية )، سكرة الفرقاف (3)
 .1/344: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 (.3اآلية )، سكرة الدخاف (5)
 (.62اآلية )، سكرة يكنس (6)
 (.3-1اآليات )، سكرة الدخاف (7)
 (.30اآلية )، سكرة مريـ (8)
 (.5آلية )ا، سكرة األنفاؿ (9)
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 ڻ   ں ں ڱ ڱ   ڱ     ڱ ڳڳچبتدائية نحك: أك تقع بعد عامؿو عمٍّؽ عف عممو فييا بالبلـ اال 

 .(1)چ ڻ ڻ
 نحك: زيده إنو فاضؿ. ، أك تقع خبران عف اسـ ذات غير منسكخ 
 (2)چ ڳ ڳ ڳ  گ گ چنحك: ، المقركف خبرىا بالبلـ مف غير تعميؽ. 
 (3)الكاقعة بعد )حتى( االبتدائية نحك: مرض زيده حتى إنيـ ال يرجكنو. 

كبعد ، ىػػ(: "كتفتح بعد أمَّا بمعنى حقان 672( فقد قاؿ ابف مالؾ )ت أما عف مكاضع فتح ىمزة )إفَّ 
رىـ غالبان ، غير االبتدائية ()حتى  .(4)مالـ تكجد البلـ"، كقد تفتح عند الككفييف بعد قىسـ، كبعد ال جى

 .(5)أما قكؿ ابف الحاجب: "كلك أنؾ؛ ألنو فاعؿ"
( الكاقعة بعد )لك( كصمتيا مبتدأ محذكؼ الخبر ىػ(: مذىب سيبكيو )أفَّ 733فردَّ عميو بدر الديف )

" كصمتيا، كالكاقع بعد "لكال"  .(6)بخبلؼ )لكال("، لكف ال يككف المبتدأ بعدىا إال "أفَّ
ثـ قيؿ ال  .(7)چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چق( عمى ذلؾ: قاؿ تعالى: 181كاستشيد سيبكيو )ت 

كالتقدير: لكال ككنو مف المسبحيف ، محذكؼكقيؿ: لو خبر ، يحتاج لخبر الشتماؿ صمتيا عمى المسند إليو
 . (8)مكجكد

كالتقدير: فمكال ثبت أنو كاف مف ، "كذىب المبَّرد كالزجاج كالككفيكف إلى أنو فاعؿ بفعؿ محذكؼ
 .(9)المسبحيف"

ىػ( في جكاز تقدير الجممة كالمفرد باعتباريف جاـز لكف عمى تأكيؿ 646كأكمؿ ابف الحاجب )ت 
 تأكيؿ المفرد. الجممة كالفتح عمى 

كشبيًو؛ ، اًزـً : إذا أنَّو عبدي القىفىا كالمَّك ك، "فإف جاز التقديراف جاز األمراف مثؿ: مف يكرميني فإني أكرميو
"، كلذلؾ جاز العطؼ عمى اسـ المكسكرة لفظان أك حكمان بالرفع دكف المفتكحة مثؿ: "إفَّ زيدان قائـه كعمركه

(10). 
"شرطو أف تككف أداة  ػ( عميو قكلو: "مف يكرمني فإني أكرمو".ى733فاعترض عميو بدر الديف )ت 

كالفصيح مف الكجييف: الكسري إذا جاء الكسر؛ قاؿ اهلل تعالى: ، فمك كانت حرفان لـ يجز الكجياف، الشرط اسمان 

                                                           
 (.1اآلية )، سكرة المنافقكف (1)
 (.6اآلية )، سكرة العمؽ (2)
 .302-1/300: بمضمكف التكضيح في النحك شرح التصريح (3)
 .2/18شرح التسييؿ:  (4)
 .3/965: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (5)
 .1/344: كافية ابف الحاجبشرح  (6)
 (.143اآلية )، سكرة الصافات (7)
 .140-3/139الكتاب:  (8)
 .356ص: الخطيب محمد المطيؼ عبد: تح األنصارم، ىشاـ ابف األعاريب، كتب عف المبيب مغني (9)
 .967-3/966: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (10)
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ألف كؿ ما ، كأما الذم بعد "إذا" لممفاجأة فالكسر أيضان ىك األجكد، (1)چ﮷    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓچ
فعمـ أنَّو المكسكر أكلى؛ ألنؾ إذا فتحت قدَّرت بعدىا ، فبعده الجزآف، منو –تعالى  –تاب اهلل جاء في ك

ذا كسرت قدَّرت بعدىا الجممة، المفرد حه لو، كا   ڌ  ڌچقاؿ اهلل تعالى: ، فمجيء الجممة داؿه عمى الكسر كمرجَّ

 .(5)أشباه ذلؾ، (4)چې ې ې ۉ چ، (3)چگ گ گ گ کچ، (2)چڎ ڎ
 (: 905جميكر العمماء في ذلؾ: كأكضح األزىرم )ت ككافقو 

 كك ػػػػػػػػػػ ي أيرل ز ػػػػػػػػػػػ ان كمػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػ ِّ ان 
 

 (6)كا   هػػػػػػػػػػػػػػاـز ا قىفىػػػػػػػػػػػػػػاإذا أ ػػػػػػػػػػػػػػه ع ػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 

 

فالكسر عمى معنى الجممة )إذا ىك عبد القفا( كالفتح عمى معنى اإلفراد )فإذا العبكدية حاصمة( عمى 
 .(7)جعميا مبتدأ حذؼ خبره

( المفتكحة فاعترض عميو 646ب )بينما أجاز ابف الحاج ىػ( العطؼ عمى اسـ إف المكسكرة دكف )أفَّ
معطكؼ عمى قكلو ، (8)چۇ ڭ ڭ ڭچىػػ( قائبلن: "فيو نظر؛ ألف قكلو تعالى: 733بدر الديف )

 ڃ ڃ ڄ ڄ چكمنو قكلو تعالى: ، أم: كألف ىذه أمتكـ كأنا ربكـ فاتقكف، چ ۓ ے ے چتعالى: 

 كما اتفؽ جميكر النحاة مع ابف الحاجب. ، (10)بلت سيبكيوفي أحد تأكي، (9)چ چچ ڃڃ
 ا ـ إف كأخكاتها:

قاؿ ابف الحاجب عف تعريؼ اسـ إف كأخكاتيا: ىك المسند إليو بعد دخكليا مثؿ: إفَّ زيدان قائـه". فبل 
( عميو  .(11)يتميز اسـ )إف( عف المبتدأ في المعنى إال بدخكؿ لفظ )إفَّ

  

                                                           
 (.23اآلية )، سكرة الجف (1)
 (.36اآلية )، سكرة الرـك (2)
 (.20اآلية )، سكرة طو (3)
 (.19اآلية )، سكرة الصافات (4)
 .1/345: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
 كالجنى ،(1/338: )المسالؾ كأكضح ،(2/22: )التسييؿ كشرح ،2/240: االرتشاؼ في نسبة ببل الكافر، مف البيت (6)

 .كغيرىا ،(411 ،378: )الداني
 .1/305: التصريح بمضمكف التكضيح في النحكشرح  (7)
 (.52اآلية )، سكرة المؤمنكف (8)
 (. 3اآلية )، سكرة التكبة (9)
 .1/346: كافية ابف الحاجبشرح  (10)
 .2/568: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (11)
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 خ ر إف كأخكاتها:
كأميره ، بف الحاجب عف خبر إفَّ فقاؿ: ىك المسند بعد دخكؿ ىذه الحركؼ مثؿ: إفَّ زيدان قائـه تكمـ ا

 . (1)كأمر جبر المبتدأ إال في تقديمو إال إذا كاف ظرفان 
كلك ، ككاف ذكره أكلى، تدارؾ عميو بدر الديف في "إال إذا كاف ظرفان" قد يدخؿ فيو الجار كالمجركر

ر كجب تقديـ الخبر؛ مثؿ: "إف في الدار صاحبتيا" فخبيرىا إذاى ثبلثة أقساـ كاجب كاف في االسـ ضمير لمخب
كال أثر لككنو مبنيان خبلفان ، "كيشترط مضي  الخبر لفظان أك تقديران خبلفان لمككفييف .(2)كجائزه"، كممتنعو، التقديـ

 .(3)لممبرد كالكسائي في مثؿ: إنؾ كزيده ذاىباف"
نما لـ يجز لما يؤدم  ( ألنو مف كا  ( غير معمكؿ لػ )إفَّ إليو مف ككف الخبر الكاحد يككف معمكالن لػ )إفَّ

( كمف حيث ىك خبر عف المعطكؼ عمى المحؿ معمكؿ لبلبتداء  ( معمكؿ لػ )إفَّ حيث ىك خبر عف اسـ )إفَّ
(. فبل نقكؿ: إفَّ زيدان كعمرك ذاىباف نما جاز: إف الزيديف كالعمركف ذ، غير معمكؿ لػ )إفَّ ألف ، اىبكفكا 

كلذلؾ جعؿ )ذاىبكف( خبران عف ، فيككف خبر األكؿ قد تقدـ تقديران ، )ذاىبكف( يقدر خبران عف الثاني خاصة
 الجمع لـ يجز.

، كالمختار فيو مذىب البصرييف، ككافقيـ األخفش، ىػػ(: خبلفان لمككفييف733فادارؾ عميو بدر الديف )
 .(4) چ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چكقكلو تعالى: 

 . (5)كخبر الثاني المعطكؼ مقدَّر، ىػ(: الخبر المذككر خبر األكؿ181قاؿ سيبكيو )ت 
ىػ(: كعندم أف خبر األكؿ محذكؼ لداللة الثاني عميو كيجعؿ 672ت )قاؿ شيخنا اإلماـ ابف مالؾ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ چالتقدير:  چ ٻ ٻ چداالن عمى خبر  چ  ٻ ٻ چخبران لػ  چ ٺ ٺچ

كمف ىذا الباب قكؿ ، چٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 الشاعر: 

  حػػػػػػػػػػػػػفي  مػػػػػػػػػػػػػا ع ػػػػػػػػػػػػػ ى ا كأ ػػػػػػػػػػػػػ ى  مػػػػػػػػػػػػػا
 

ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػ يؾ رىاضو كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػرأمي مخت ػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  
(6) 

 
 

  

                                                           
 .381-380ص: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/116: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .346ص: المصدر السابؽ (3)
 (.62اآلية )، سكرة البقرة (4)
 .255/ 2 الكتاب: (5)
كالصكاب نسبتو إلى عمرك بف امرئ ، (173كينسب إلى قيس بف الخطيـ كما في ممحقات ديكانو )، البيت مف المنسرح (6)

كنسب إلى درىـ بف زيد األنصارم في ، ( في قصيدة لو137كجميرة أشعار العرب )، (2/193القيس كما في خزانة األدب: )
كالمقتضب ، (1/38كينظر كتاب سيبكيو )، (3)، (1/296لي ابف الشجرم )ككرد غير منسكب في اما، (65االتصاؼ: )

 (.2/142كالدرر المكامع )، (3/109)
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 كمنو قكلو: ، كلـ يقؿ: راضكف؛ أم: نحف راضكف كأنت راضو 
ال  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع مكا أف  كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ  كا 

 

 (1) ي ػػػػػػػػػػػػاةه مػػػػػػػػػػػػا  ق  ػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػقاؽ 
 

 

أما الكسائي ، بؿ: خبلفان لمفراء ،جب: "خبلفان لممبرد"ىػػ( عمى ابف الحا733كادارؾ بدر الديف )ت 
" مبنيان أك معربان فالفراء يجكٍّز: "إنؾ كزيده ذاىباف"، فجكَّزه مطمقان  مراعاة لممكضع كضعؼ العامؿ ، كاف اسـ "إفَّ

مف  كالبصريكف يمنعكف، كالكسائي يجكز العطؼ بالرفع في "المسمميف"، كال يجكز: "إف زيدان كعمران ذاىباف"
 . (2)ذلؾ مطمقان"

كتبنت الباحثة رأم بدر الديف حيث رأت: ىك قكؿ الكسائي كمف كافقو مف الككفييف عدا الفراء فإنو قد 
بؿ فصؿ كقاؿ: "إف خفي إعراب ، كلـ يجكزه مطمقان ، فمـ يمنع رفع المعطكؼ مطمقان ، تكسط بيف المذىبيف

ف الفتى كعمرك ، مؿ عمى المحؿ نحك: إنؾ كزيد قائمافاالسـ بككنو مبنيان أك معربان مقدر اإلعراب جاز الح كا 
ال فبل ، قاعداف ( كأخكاتيا ال تعمؿ عندىما" –كا   .(3)كالذم حمميا عمى ذلؾ ىك أف )إفَّ

، كتسمى البلـ المزحمقة أك المزحمفة، ك"تدخؿ الـ االبتداء بعد "إف" المكسكرة" نحك: إف زيدان لقائـ
سميت بذلؾ ألف أصؿ: ، كأىؿ العالية: زحمكفة: بالفاء، بالقاؼ، لكف: زحمكقةكبنك تميـ يقك ، بالقاؼ أك الفاء
" لئبل يتقدـ معمكليا ، ألف زيدان قائـ، إف زيدان لقائـ فكرىكا افتتاح الكبلـ. بمؤكديف. فزحمقكا البلـ دكف "إفَّ

ير معنى الجممة ألف إفَّ ال تغ، كىنا يقصد دخكؿ البلـ عمى خبر إف المكسكرة ال المفتكحة، (4)عمييا"
 االبتدائية. 

" كذل646كأتبع ابف الحاجب ) أك ، كلذلؾ دخمت البلـ مع المكسكرة دكنيا عمى الخبر، ؾىػػ(: ك"لكفَّ
" ضعيؼ"، أك عمى ما بينيما، عمى االسـ إذا فصؿ بينو كبينيا  .(5)كفي "لكفَّ

فَّ المكسكرة ال تغير معنى إشارة إلى أ"ىػ( في قكلو: "كلذلؾ" قائبلن: 733فعقب عميو بدر الديف )ت 
دخمت الـ االبتداء في ، أم: كألف  المكسكرة ال تغير معنى الجممة االبتدائية، الجممة كما تقدـ مف قبؿ
 .(6)المكسكرة دكف المفتكحة"

كتدخؿ عمى غيره بعد "إف" ، تدخؿ عمى المبتدأىػ(: كسميت الـ االبتداء ألنيا 181كقاؿ سيبكيو )ت 
كككنو ، كككنو مثبتان ، كذلؾ بثبلثة شركط: ككنو مؤخران عف االسـ، أربعة أشياء: أحدىا الخبر المكسكرة كعمى

                                                           
، أبي بف بشر ىك كقائمو الكافر، مف البيت (1)  اإلعجاز كدالئؿ ،(1/290) سيبكيو ككتاب ،(165) ديكانو: في ينظر خاـز
 ،(4/315) العيني كشرح ،(4/315) األدب كخزانة ،(70-8/69) المفصؿ كشرح ،(190) األنبارم البف كاإلنصاؼ ،(24)

 (.1/228) التكضيح بمضمكف كالتصريح
 .347-1/346: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .1/311معاني القرآف:  (3)
 .3/970: المقدمة الكافية في عمـ اإلعرابشرح  (4)
 .3/970: المصدر السابؽ (5)
 .1/347: كافية ابف الحاجبشرح  (6)
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 ۆئ ۇئچ، نحك، كالجممة المصدرة بالمضارع، (1)چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچنحك: ، فيشمؿ المفرد، غير ماضو 

ف زيدان ، (3)چ ں ں ڱ   ڱ ڱ چنحك: ، كالجار كالمجركر كالظرؼ إذا لـ يقدر متعمقيما، (2)چ ۆئ  كا 
، لعندؾ أما إذا قدر متعمقيف بػ "استقر" لـ تدخؿ عمييما البلـ ألف معمكؿ الفعؿ الماضي ال تدخؿ البلـ عميو

، كليس "نحف" ضمير فصؿ، (4)چ ڳ ڳ ڳ گ چكالجممة االسمية عمى قمة: نحك: ، خبلفان لؤلخفش
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چلتقدـ الخبر كبخبلؼ نحك: ، (5)چں ڱ ڱ چ)بخبلؼ( نحك: ، خبلفان لمجرجاني

 .(7)لنفي الخبر"، (6)چٿ
أما في دخكؿ البلـ عمى اسـ إف أجازه ابف الحاجب؛ لكف تدارؾ عميو بدر الديف في قكلو: "أك عمى 

 .. إلى آخره". .االسـ
فمك فيصؿ بينيما بأجنبي أك بظرؼ غير الخبر لـ يجز دخكؿ ، "شرطو أف يككف الفاصؿ بينيما الخبر

 .(8)ف اليكـ لزيدان قائـ"فبل يجكز "إ، البلـ عمى االسـ
ف عندؾ زيدان جالس، قاؿ ابف عقيؿ في أكؿ باب إف: ال يجكز أف يقاؿ: إفَّ بؾ زيدان كاثؽ ثـ قاؿ: ، كا 

 .(9)كأجازه بعضيـ"
ىػ( استدراؾ بدر الديف حيث قاؿ: "مما تدخؿ عميو البلـ بعد "إف" 905كقد كافؽ األزىرم )ت 

أم ، أك عف معمكلو، (10)چڱ ڱ ڱ   ڳچنحك: ، عف الخبر إما، بشرط كاحد كىك أف يتأخر، )االسـ
كما اختاره ىنا مف جكاز ، نحك )إف في الدار لزيدان جالس(، أك جاران كمجركران ، الخبر إذا كاف المعمكؿ ظرفان 

 .(11)ىػ("769تقديـ معمكؿ خبر "إف" عمى اسميا إذا كاف ظرفان أك جاران كمجركران منعو ابف عقيؿ )ت 
 :" " ضعيؼ جدان كفي "لكفَّ  ألنو لـ يسمع قط إال قكلو: ، أم دخكؿ البلـ في خبر "لكفَّ

    ػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػكاذ يً  فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػاِّ  يٍ  ً   كمػػػػػػػػػك ى 
 

 (12)عم ػػػػػػػػػػػػػػػ ي هػػػػػػػػػػػػػػػا  ى ح ِّ  فٍ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػك ك   ػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           
 (.39اآلية )، كرة إبراىيـس (1)
 (.74اآلية )، سكرة النمؿ (2)
 (.4اآلية )، سكرة القمـ (3)
 (.23اآلية )، سكرة الحجر (4)
 (.12اآلية )، سكرة المزمؿ (5)
 (.44اآلية )، سكرة يكنس (6)
 .147-3/146الكتاب:  (7)
 .1/347: كافية ابف الحاجبشرح  (8)
 .1/349شرح ابف عقيؿ:  (9)
 (.13اآلية )، عمراف سكرة آؿ (10)
 .1/314: بمضمكف التكضيح في النحك شرح التصريح (11)
 المفصؿ كشرح ،(الكميد) بركاية فيو كالذم ،(209) األنبارم البف اإلنصاؼ: ينظر مجيكؿ، كقائمو الطكيؿ، مف البيت (12)
( 1/140) اليكامع معكى ،(1/112) كالتصريح ،(2/247) العيني كشرح ،(4/343) األدب كخزانة ،(69 ،64 ،8/62)

 (.1/141) عقيؿ ابف كشرح ،(1/280) األشمكني كشرح ؛(1/116) المكامع كالدرر
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 چچمع إمكاف تخريجو عمى أف أصمو: "لكف إنَّني" ثـ حذؼ اليمزة تخفيفان؛ كما في قكلو تعالى: 

 .(2)كأصمو: لكف أنا ىك اهلل ربي، (1)چڇ ڇ چ
 (:ىػػ672 ت) مالؾ ابفذلؾ قاؿ كفي 

 كأي ًحقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كأفٍ 
 

 (3)مػػػػػػػػػػػػػػف  كًف   ػػػػػػػػػػػػػػ ى ك عػػػػػػػػػػػػػػؿ  ككػػػػػػػػػػػػػػأفٍ  
 

 

" فبل يجكز معيا إال النصب، كلعؿَّ ، كأما "ليت سكاء تقدَّـ المعطكؼ أك تأخر؛ فتقكؿ: "ليت ، ككأفَّ
 .(4)أخران مع األحرؼ الثبلثة"متقدمان كمت –زيدان كعمران قائماف: كليت زيدان قائـ كعمران" بنصب الرفع فيو 

"كتخفؼ المكسكرةي فتمزميا  ىػ( في مقدمتو عف حاالت تخفيؼ إف المكسكرة:646قاؿ ابف الحاجب )
كيجكز دخكليا عمى فعؿ مف أفعاؿ المبتدأ؛ خبلفان لمككفييف في التعميـ أم لزمتيا البلـ ، كيجكز إلغاؤىا، البلـ

إذا قيؿ: إٍف  –فمـ لـ تدخؿ البلـ لـ يدر ، لما خففت صار لفظيا كمفظيا ألنيا، لمفرؽ بينيا كبيف )إٍف( النافية
 المخففة ىي أـ الثقيمة؟! –أك إٍف زيد قائـ ، كاف زيد قائمان 

كلكنيـ جعمكا الباب كمو ، ألف الفرؽ يحصؿ باإلعماؿ، ككاف مقتضاىا إذا أعممت أف ال تمزميا البلـ
ما لككنو مبنيان"، إما لتعذره، فيو إعراب لفظيكألف كثيران مف األسماء ال يظير ، كاحدان   .(5)كا 

كيقصد بػ )خبلفان لمككفييف( أم أف الككفيكف ال يجيزكف تخفيؼ )إف( المكسكرة كيحممكف عمى أف 
 )إف( نافية بمنزلة "ما" كالبلـ إيجابية بمعنى "إال". 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پچىػ( عمى ابف الحاجب: "منو القراءة الشاذة: 733كعقَّب بدر الديف )

ألف النفي ىاىنا غير صالح كفييا چ  ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پچكتقديره: ، بكسر البلـ، (6)چ ٺٺ
 .(7)شاىد عمى حذؼ صدر الصمة"

فيكثر إىماليا لزكاؿ ، بالتضعيؼ، ىػ(: تخفؼ )إف( المكسكرة لثقميا905ت كشرح األزىرم )
داء بعد )إف( المكسكرة كتمـز الـ االبت، (8)چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچاختصاصيا باألسماء نحك: 

، بتخفيؼ "إٍف" كرفع زيد، كحاؿ ككف البلـ فارقة بيف اإلثبات كالنفي في نحك: إٍف زيدي لقائـه ، المخففة )الميممة(
 فمماجيء بالبلـ ارتفع التكىـ. ، كأف المعنى ما زيد قائـ، فمكال البلـ لتكىـ "إف" نافية

                                                           
 (.38اآلية )، سكرة الكيؼ (1)
 .1/348: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .14ص مالؾ، ابف ألفية (3)
 .1/305شرح ابف عقيؿ:  (4)
 .3/971: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (5)
 (.35اآلية )، الزخرؼسكرة  (6)
 .1/349: كافية ابف الحاجبشرح  (7)
 (.32اآلية )، سكرة يس (8)
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نحك: إٍف زيده لف يقكـ فيجب حينئذو ، ككف الخبر منفيان كىذه البلـ قد تستغني عنيا قرينة لفظية بأف ي
أك قرينة معنكية كأف يككف الكبلـ سيؽ لئلثبات ، ألف الخبر المنفي ال تدخؿ عميو الـ االبتداء، ترؾ البلـ

 كقكلو: ، كالمدح
ػػػػػػػػٍ ـ مػػػػػػػػف آًؿ ما ػػػػػػػػؾو   أ ػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػفي أ ػػػػػػػػاًة ا ض 

 

ـى ا معػػػػػػػػػػػػا فً   ٍف ما ػػػػػػػػػػػػؾه كا ػػػػػػػػػػػػٍ  كػػػػػػػػػػػػرا  (1)كا 
 

 

ف ، كلكف استغنى عنيا لككنو في مقاـ المدح، نت بالبلـ لجازكلك قاؿ: لكا كتكىـ النفي ىنا ممتنع. كا 
كشرط الناسخ ككنو غير ، كربما تيخمَّؼ، كلي "إٍف" المكسكرة المخففة مف الثقيمة فعؿ فشرطو أف يككف ناسخان 

فخرج بذلؾ "ما ، صمةكغير ، فخرج بذلؾ "ليس" كغير منفي فخرج بذلؾ "زاؿ" كأخكاتيا نحك: ما كاف، ناؼو 
      ں ں ڱ ڱ چإال أنو )كثر ككنو مضارعان ناسخان نحك: ، داـ" كال فرؽ في الناسخ بيف الماضي كالمضارع

كأكثر منو أم مف المضارع ككنو ماضيان ناسخان نحك: ، (3)چٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ، (2)چڻ ڻ
ـ حينئذو كتدخؿ البل، (6)چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ ك، (5)چڦ ڤ        ڤ ڤچ، (4)چ ڈ  ڈ ڎچ

أما دخكؿ "إف" عمى الناسخ فؤلنيا كانت مختصة بالدخكؿ عمى ، عمى الجزء الثاني مف معمكلي الناسخ
 .(7)المبتدأ كالخبر في األصؿ فمما خففت شبييا بالفعؿ جاز دخكليا عمى الفعؿ

 ىػ(: 769ت كتبنت الباحثة آراء العمماء مدعمةن أقكاليـ بقكؿ ابف عقيؿ )
فِّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إٍف فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؿ  ا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ كخي

 

 كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػزـي ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيهمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  
 

 كري  مػػػػػػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػػػػػػتي  ي ع هػػػػػػػػػػػػػػا إف  ىػػػػػػػػػػػػػػ ىا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىا   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽه أرا ىه ميتعمِّ
 

 كا فعػػػػػػػػػػػؿي إف  ػػػػػػػػػػػـ  كػػػػػػػػػػػف  ا ػػػػػػػػػػػخان فػػػػػػػػػػػال
 

ػػػػػػػػػػػػالى   تيً ف ػػػػػػػػػػػػًه غا ً ػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػيٍف ذم ميكصى
(8) 

 
 

ف كأتبع ابف الحاجب حكؿ تخفيؼ )أٍف( المفتكحة فقاؿ: "كتخفؼ المفتكحة فتعمؿ في ضمير شأ
كيمزميا مع الفعؿ: السيف أك "سكؼ" أك "قد" أك ، كشذَّ إعماليا في غيره، فتدخؿ عمى الجمؿ مطمقان ، مقدر

نما حكـ النحكييف عمييا باإلعماؿ في ضمير شأف مقدر ألمريف:   حرؼ النفي" كا 
 فإعماؿ المفتكحة أجدر ألف شبييا، أحدىما: أنيـ قد أعممكا المكسكرة مع تخفيفيا مف غير شذكذ 

كالمكسكرة ليس ليا معنى ، بالفعؿ أقكل مف شبو المكسكرة مف حيث إف ليا معنى مخصكص باألفعاؿ
 مخصكص غير التأكيد الذم ىك معنى الزكائد كميا. 

                                                           
 في كببلنسية ،(2/276) النحكية كالمقاصد ،(1/299) كالدرر ،(512ص) ديكانو في لمٌطرماح كىك الطكيؿ مف البيت (1)

 .كغيرىا ،(43) نحاةال كتذكرة ،(378ص) الشكاىد كتخميص ،(1/367) المسالؾ كأكضح ،(2/150) االرتشاؼ
 (.51اآلية )، سكرة القمـ (2)
 (.186اآلية )، سكرة الشعراء (3)
 (.143اآلية )، سكرة البقرة (4)
 (.56اآلية )، سكرة الصافات (5)
 (.102اآلية )، سكرة األعراؼ (6)
 .327-1/326: بمضمكف التكضيح في النحك شرح التصريح (7)
 .14ص مالؾ، ابف ألفية (8)
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  كالثاني: أنيـ أدخمكىا عمى األفعاؿ التي تقتضي اسميف مع مراعاة ذلؾ في المكسكرة عمى المذىب
أال ترل أنيـ ، ير المقدَّر لخرجت عف القياس المتقدـ ذكرهفمكال تقدير اإلعماؿ في الضم، الصحيح

 .(1)يقكلكف: عممتي أٍف قد قاـ زيد كال يقكلكف: إٍف قاـ زيد"
ىػ( عمى ابف الحاجب في قكلو: "فتعمؿ في ضمير شأف مقدر: األكلى: 733كتدارؾ بدر الديف )ت 

 . (2)مالو"قد تعمؿ في غير ضمير الشأف؛ كقكلو: "فمما رأم أٍف ثمَّر اهلل 
 كمنو: 

 عى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أف  يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يكف فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا
 

 (3)ق ػػػػػػػػػػػػػؿ أف  ى ػػػػػػػػػػػػػأ كا  ػػػػػػػػػػػػػأعظـ  يػػػػػػػػػػػػػؤؿً  
 

 

فاتو "لك" نحك قكلو تعالى:  . إلى آخره" فقاؿ:.عمى قكلو: "كيمزميا مع الفعؿ (4)كما أتبع استدراكو
 .(5)چ مت خت    حت جت يب  ىب  مبچ

قد تقع اسمان لعكامؿ ىذا الباب ، درىػػ(: "تتأكؿ أف كمعمكلييا بمص672كفي ذلؾ قاؿ ابف مالؾ )ت 
كيخفؼ أٍف فينكم ، كيمنع ذلؾ في لعؿَّ خبلفان لؤلخفش، كقد تتصؿ بميت سادة مسد معمكلييا، مفصكالن بالخبر

أك بفعؿ ، أك برب، أك بأداة شرط، أك مصدرة ببل، كالخبر جممة اسمية مجردة، فييا اسـ ال يبرز إال اضطراران 
 .(6)أك نفي، أك بحرؼ تنفيس، أك بمك، ـ يكف دعاء بقديقترف غالبان إف تصرؼ كل

كجميكر النحاة مع ، ىػ(905كاألزىرم )ت ، ىػ(769كابف عقيؿ )ت ، ىػ(672كيتفؽ ابف مالؾ )ت 
 ىػػ(. 646ىػ( عمى ابف الحاجب )ت 733استدراؾ بدر الديف )

(646كأتبع ابف الحاجب ) ( لمتشبيو  ىػ( يكمؿ عف باقي حركؼ ىذا الباب فبدأ بػ )كأفَّ قائبلن: ك)كأفَّ
 . (7)كتخفَّؼ فتمغي عمى األفصح"

( كأف األصؿ في قكلؾ:  شارحان ك"كأف لمتشبيو كقد زعـ بعضيـ أنيا مركبة مف كاؼ التشبيو ك)أف 
فقدمت الكاؼ كفتحت ليا اليمزة لما قصد معنى اإلنشاء كىي عند ، )كأف زيدان األسدي(: إف زيدان كاألسد

 كىك الصحيح.بعضيـ حرؼ برأسو 
 كافقو بدر الديف في كبلمو كلـ يضؼ جديدان.

                                                           
 .3/973: في عمـ اإلعراب مقدمة الكافيةشرح ال (1)
 .1/350: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
كىمع ، (1/233كالتصريح بمضمكف التكضيح )، (2/294كينظر في: شرح العيني )، كقائمو مجيكؿ، البيت مف الخفيؼ (3)

ممكف فجادكا" بدؿ "عممكا أف كيركل: "عممكا أف يؤ ، (1/292كشرح األشمكني )، (1/120كالدرر المكامع )، (1/143اليكامع )
 يطالبكف فجادكا".

 .1/350: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 (.14اآلية )، سكرة سبأ (5)
 .2/39شرح التسييؿ:  (6)
 .3/974: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (7)
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ىػ( يقكؿ: "كسألت الخميؿ عف )كأف( فزعـ أنيا )أف( لحقتيا الكاؼ 181إال أننا نرل سيبكيو )ت 
 .(1)لمتشبيو كلكنيا صارت مع )أف( بمنزلة كممة كاحدة"

لكف ، استصحابان لؤلصؿ "كتخفؼ "كأف" فيبقى أيضان إعماليا ىػ( فقد قاؿ:769أما  ابف عقيؿ )ت 
لى ثبكت اسميا كحذفو أشار  فراد خبرىا كا   : ابف مالؾيجكز ثبكت اسميا كا 

 كخفِّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  أ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػان ف يػػػػػػػػػػػػػػػػػكم
 

كم   (2)م صػػػػػػػػػػػػػػػػػك يها كثا تػػػػػػػػػػػػػػػػػان أ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػان ري
 

 

" نكم اسميا " أك جممة فعمية مصدرة ، إذا خففت "كأفَّ كأخبر عنيا بجممة اسمية". نحك: "كأٍف زيده قائـه
 أك مصدَّرة بػ )قد( كقكؿ الشاعر: ، (3)چ ىئىئ  ېئ ېئ  ېئچكقكلو تعالى: بػ "لـ" 
ػػػػػػػػػػػػػػػؿي غ ػػػػػػػػػػػػػػػرى أف  ًركا ى ىػػػػػػػػػػػػػػػا ؿى أًفػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ت رح 

 

ٍؿ  رحا  ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػزي  (4)ككػػػػػػػػػػػأٍف قػػػػػػػػػػػ ً ،  ىم 
 

 

كىك ضمير الشأف كالتقدير: "كأٍنو زيده ، فاسـ "كأف" في ىذه األمثمة محذكؼ، أم: ككأف قد زالت
كىذا معنى قكلو: "فنيكمى ، ككأٍنو قد زالت" كالجممة التي بعدىا خبر عنيا، ألمسككأنو لـ تيغفى با، قائـه"

كم كم إثبات منصكبيا كلكنو قميؿ، منصكبييا" كأشار بقكلو: كثابتان أيضان ري إلى أنو قد ري
(5). 

راؾ كأكمؿ ابف الحاجب عف باقي األحرؼ العاممة عمؿ إفَّ فتكمَّـ عف لكفَّ كليت قائبلن: "كلكفَّ لبلستد
فَّؼ فتيمغى كيجكز معيا الكاك. ك)ليت( لمتمني، تتكسط بيف كبلميف متغايريف معنىن  كأجاز الفراء: ليت ، كتيخى

 .(6)زيدان قائمان"
أما في قكلو "كيجكز معيا الكاك" ادارؾ عميو بدر الديف أم: مطمقان ، ىػ( معو733اتفؽ بدر الديف )

 ألغيت أك لـ تمغ. 
 .(7)كيمنع إعماليا مخففة، كمكقع لكفَّ بيف متنافييف بكجو ماىػ(: "672كقاؿ ابف مالؾ )
ىماؿ لكفَّ مسألة قاؿ فييا: كتخفؼ لكفَّ فتيمؿ كجكبان لزكاؿ 905كذكر األزىرم ) ىػ( عف إعماؿ كا 

كعف ، (8)چٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چنحك: ، كليبايف لفظيا لفظ الفعؿ، اختصاصيا بالجممة االسمية
بنصب ، كلـ يسمع مف العرب: ما قاـ زيده لكٍف عمران قائـه ، ان عمى "أٍف"يكنس كاألخفش جكاز اإلعماؿ قياس

                                                           
 .1/474الكتاب:  (1)
 .14ص مالؾ، ابف ألفية (2)
 (.24اآلية )، سكرة يكنس (3)
 األغاني: كانظر مغتدم، أـ رائحه  مٌية آؿً  أمف: قصيدة مف( 89ص) ديكانو في الذبياني لمنابغة كىك الكامؿ، مف البيت (4)
/ 1) الحاجب ابف كأمالي ،(356 ،56/ 2) كالنظائر األشباه في نسبة كببل ،(260 ،146ص) الداني كالجنى ،(8/ 11)

455.) 
 315-1/314شرح ابف عقيؿ:  (5)
 .3/975: في عمـ اإلعراب فيةشرح المقدمة الكا (6)
 .1/32شرح التسييؿ:  (7)
 (.17اآلية )، سكرة األنفاؿ (8)
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كما كرد عف يكنس أنو حكى فييا العمؿ فيي ركاية ال تعرؼ كالفرؽ بينيا كبيف )إٍف( زكاؿ ، عمرك
 .(1)االختصاص"

( ىػ733أما "ليت" فيي إلنشاء التمني. أم طمب ما ال طمع فيو أك ما فيو عسر كاتفؽ بدر الديف )
 مع ابف الحاجب ذاكران أمثمة: قكلو: كأجاز الفراء: )ليت زيدان قائمان(. 

 كاستشيد بقكلو: 
   ػػػػػػ  ا شػػػػػػ ااى هػػػػػػك ا رج ػػػػػػعى ع ػػػػػػى ا فتػػػػػػي

 

ؿي    (2)كا ش ػػػػػػػػػػ اي كػػػػػػػػػػاف هػػػػػػػػػػك ا  ػػػػػػػػػػ مءي األك 
 

 

 . (3)الستحالتو عادة، ففي ىذا البيت معنى لعكد الشباب لما ال طمع فيو
"كلعؿَّ لمترجي كشذَّ الجر  عف تكممة األحرؼ فقاؿ عما يفيد الترجي: ىػػ(646كما ذكر ابف الحاجب )

 .(4)بيا"
 .ىػ( في ىذا كذلؾ أضاؼ بعض العمماء ما يكافؽ شرح ابف الحاجب733كافقو بدر الديف )

: عؿَّ 672فقاؿ ابف مالؾ )ت  ، كلعىفَّ ، كرعىفَّ ، كرعىف  ، كأفَّ ، كألفَّ ، كعفَّ ، كلعفَّ ، ىػ(: "كقد يقاؿ في لعؿَّ
، كقد يقع خبرىا "أف يفعؿ" بعد اسـ عيف حمبلن عمى عسى. كالجر بمعؿَّ ثابتة األكؿ أك محذكفتو، كلعمَّتٍ 

 .(5)مفتكحة اآلًخر أك مكسكرتو لغة عيقيمية"
" كىي لمتكقع905ككضح األزىرم ) كعبر عنو قكـ بالترجي في الشيء المحبكب ، ىػػ( شارحان: "لعؿَّ

كاإلشفاؽ في الشيء ، (6)چڇ ڇ چ چ چ چ ڃچكمنو عند البصرييف: ، نحك لعؿَّ الحبيبى قادـ
أم قاتؿي نفسؾ المعنى: شًفؽ عمى نفسؾ أف تقتميا حسرةى عمى ما ، (7)چٹ ٿ ٿ چالمكركه نحك: 

 ڳ گ گ گ گچأما قكؿ فرعكف: ، فاتؾ مف إسبلـ قكمؾ كال يمكف التكقع إال في الممكف

 . (9)أك إفؾ"، فجيؿ منو، (8)چ ڳ
نحك ما قالو األخفش: يقكؿ ، كقاؿ األخفش كالكسائي "كتأتي لعؿَّ لمتعميؿ، اؽ لغة الخكؼكاإلشف

" لبلستفياـ  .(10)الرجؿ لصاحبو: أفًرغ عممىؾى لعمَّنا نتىغذَّل" قاؿ الككفيكف: كتأتي "لعؿَّ

                                                           
 .1/335: التصريحشرح  (1)
 (.493كىك ببل نسبة في الجنى الداني )، البيت مف الكامؿ (2)
 .1/351: كافية ابف الحاجبشرح  (3)
 .3/977: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .2/39: شرح التسييؿ (5)
 (.1اآلية )، سكرة الطبلؽ (6)
 (.6اآلية )، سكرة الكيؼ (7)
 (.37-36اآليتاف )، سكرة غافر (8)
 .1/295: بمضمكف التكضيح في النحك شرح التصريح (9)
 .12/631معاني القرآف لؤلخفش:  (10)
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مٍّؽ بيا الفعؿ(1)قاؿ في المغني  ڃ ڃچ )نحك(: "ال تدرم لعؿَّ اهلل يحدث بعد ذلؾ أمران ، : كليذا عي

 .(3)چڀ ڀ ڀ پ پ چ، (2)چڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
كحذؼ الميا األكلى ، ككسر الميا األخيرةى ، "كعيقيؿ تجييز جرَّ اسمياىػ(: 905كذكر األزىرم )ت 

ثباتيا قاؿ شاعرىـ:   كا 
 جهػػػػػػػرةن  ا صػػػػػػػك  كارفػػػػػػػع أخػػػػػػػرل ا ع فق ػػػػػػػ ي 

 

 (4)قر ػػػػػػػػػػاي  م ػػػػػػػػػػؾ ا م ػػػػػػػػػػكار أ ػػػػػػػػػػي  ىعػػػػػػػػػػؿ   
 

 

( كأفَّ اسميا في مكاضع نصب"كظاىر كبلمو ىنا أنيا في حالة ال  .(5)جر عاممة عمؿ )إفَّ
( كغالبان ما يككف اسـ عسى )ضميران( لغائب أك متكمـ  كذكرت الباحثة حرؼ )عسى( كىك بمعنى )لعؿَّ

 أك يحذؼ خبرىا. ، عساىا تأتي أك يككف خبرىا جممة اسمية، أك مخاطب
  

                                                           
 .379مغني المبيب: ص (1)
 (.1اآلية )، سكرة الطبلؽ (2)
 (.3اآلية )، سكرة عبس (3)
، كاسمو - المغكار أبا أخاه فييا يرثي مستجادة قصيدة مف الغنكم، سعد بف لكعب كىك الطكيؿ، مف البيت (4)  اسـ: كقيؿ ىـر

 .96ص األصمعيات،: انظر إسبلمي، شاعر كىك شبيب، المغكار أبى
 .1/296: بمضمكف التكضيح في النحك شرح التصريح (5)
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 ا ثا ث ا م حث
 "كاف كأخكاتها"  كا خا  مف  م ةاال ا جم ة ع ى  خؿ ما ع ى اال ت راكا 

كما يدخؿ عمى المبتدأ كالخبر فيغيره "كاف كأخكاتيا" فترفع المبتدأ كيسمى اسميا كتنصب الخبر 
ىػ(: "األفعاؿ الناقصة ما كضع لتقرير 646كيسمى خبرىا منصكبان كعف ىذه األفعاؿ قاؿ ابف الحاجب )

، كراح، كغدا، آض، كبات: كعاد، كظؿَّ ، كأضحى ،كأصبحى كأمسى، كصار، كىي: كاف، الفاعؿ عمى صفةو 
 .(1)كما داـ كليس"، كما انفؾ، كما فتئ، كما برح، كمازاؿ

ىػ( عمى ابف الحاجب قائبلن: "الصحيح أنيا سميت ناقصة ألنيا ال تتـ إال 733فتدارؾ بدر الديف )
سمٍّيت بو ألنيا سمبت معانييا كقيؿ: ، بمرفكع كمنصكب ]بخبلؼ غيرىا مف األفعاؿ[؛ فإنو يتـ بالمرفكع كحده

ال لـ يكف بيف "كاف" ك"أصبح" ك"ما" ك"أؿ" ، كليس بتحقيؽ، مف المصادر كبقيت دالة عمى الزماف المجرد كا 
 .(2)فرؽ"

ىػػ( فقد نقمت قكلو: "ىذا باب الفعؿ الذم يتعدل اسـ الفاعؿ إلى اسـ 181أما عف سيبكيو )ت 
كليس كما كاف ، كماداـ، كصار، كيككف، كذلؾ قكلؾ: كاف، ء كاحدكاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ فيو لشي، المفعكؿ

 يعني مما كضع لتقرير الفاعؿ عمى صفة.  .(3)نحكىف مف الفعؿ مما ال يستغني عف الخبر"
، كأضحى، فببل شرط: كاف، "باب األفعاؿ الرافعة االسـ الناصبة الخبر ىػ(:672كقاؿ ابف مالؾ )ت 

 كصار. كصمة لما الظرفية داـ. ، كليس، كبات، كظؿ، كأمسى، كأصبح
 أك مطمكبة. ، متصؿ لفظان أك تقديران ، مذككر غالبان ، متصؿ النفي، كمنفية بثابت

كرىاـ مراد فتاىا"، كىكنى، كفتئ كفتأ كأفتان ، كبرح، كانفؾ، النفي: زاؿ ماضي يزاؿ
(4) . 

 كنرل ابف مالؾ قد قسـ أنكاع األفعاؿ الناقصة إلى ثبلثة أنكاع.
كقعد. كأنكر ، كجاء، كتحكؿ كارتد، كاستحاؿ، كحار، كرجع، كآؿ، كعاد، ؽ ابف مالؾ: آضكما ألح

إلحاؽ )غدا( ك)راح( قاؿ: "كأما )غدا( )كراح( فإنيما ممحقاف عند بعضيـ بيا أيضان إال أني لـ أجد لذلؾ 
 .(5)شاىدان مف كبلـ العرب يككف االستدالؿ بو صريحان"

، أك الحذؼ، كلـ يمـز التصدير، مبتدأ إف لـ يخبر عنو بجممة طمبيةكىذه األفعاؿ كميا تدخؿ عمى ال
 أك االبتدائية لنفسو أك مصحكب لفظي أك معنكم. ، أك عدـ التصرؼ

ىػ( عف اسـ كاف: "كمف المبتدآت التي ال تدخؿ عمييا ىذه األفعاؿ كؿ 672كما ذكر ابف مالؾ )ت 
دَّران نحك: أم  القكـ أفضؿ؟ كأي يـ يأًت فمو مبتدأ تضمف معنى االستفياـ أك الشرط فاستحؽ لذلؾ  أف يككف ميصى

 ككذا المبتدأ المضاؼ إلى ما تضمف ذلؾ. ، حؽ
                                                           

 .3/906: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/305: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .1/21الكتاب:  (3)
 .1/333شرح التسييؿ:  (4)
 .1/344المصدر السابؽ:  (5)
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فبل ، ألف ليا صدر الكبلـ، كمما يجب تصديره فيمتنع دخكؿ ىذه األفعاؿ عميو المقركف ببلـ االبتداء
 يعمؿ فيما اقترنت بو غير االبتداء. 

كالمبتدأ المنكم قبؿ النعت المقطكع كقكلؾ: الحمدي هلًل ، ما لـز حذفو كمما ال تدخؿ عميو ىذه األفعاؿ
 بالرفع. ، الحميدي 

كما ، ككيؿه لمكافر، كسبلـه عميؾ، كمما ال تدخؿ عميو ىذه األفعاؿ ماال يتصرؼ. نحك: طكبي لممؤمف
كما ال ، ألفعاؿ عميوفمـ تدخؿ ا، أقامكه مقاـ ينبغي لؾ أف تفعؿ، لـز االبتدائية بنفسو نحك قكلؾ: أف تفعؿ

، أقامكه مقاـ: ما يقكؿ ذلؾ رجؿ إال زيد، تدخؿ عمى ما أقيـ مقامو. ككذا قكليـ: أقؿ  رجؿو يقكؿ ذلؾ إال زيدان 
 كمجيء إال بعده. ، فعاممكه معاممتو في امتناع دخكؿ الفعؿ عميو

كاقع بعد إذا المفاجأة. كمما كال، كمما لـز االبتدائية لمصحكب لفظي المبتدأ الكاقع بعد لكال االمتناعية
كما بعد "هلل" في التعجب نحك: هلل درؾ. كمف البلـز االبتدائية ، لـز االبتداء لمصحكب معنكم "ما" التعجبية

  .كالعاشيةي تييج اآلبية، لمصحكب معنكم ما جرل مثبلن نحك قكليـ: الكبلبي عمى البقر
ألف األمثاؿ ال تغيير. فترفعو ، تفارقيا االبتدائيةفيذه كأمثاليا مف المبتدآت التي كردت أمثاالن ال 

 .(1)كتنصب خبره كيسمى خبران كمفعكالن كيجكز تعدده خبلفان البف درستكيو"، كيسمى اسمان كفاعبلن 
ٍربةه".، : "كقد جاء ما جاءت حاجتؾىػ(  646جب )كقد ذكر ابف الحا  كقىعىٍدتى كأنَّيا حى

فترفع األكؿ كتنصب الثاني مثؿ: كاف زيده ، ر حكـ معناىاتدخؿ عمى الجممة االسمية إلعطاء الخب
فػ )كاف( تككف ناقصة لثبكت خبرىا ماضيان دائمان أك منقطعان كتككف بمعنى )صار(. كيككف فييا ضمير ، قائمان 

 .(2)الشأف"
مف ثـ أكضح ابف الحاجب معاني )كاف( كمكاضعيا كقسـ أفعاؿ ىذا الباب إلى ثبلثة أقساـ فابتدأ 

 . (3)كزائدة. ك"صار" لبلنتقاؿ"، : "كتككف تامة بمعنى ثبتبقكلو
كىذه ليست مف الباب ألف مدلكليا معنى ينسبو إلى ، يسكت عمى مرفكعيا شارحان أم يقصد بالتامة:

دى كقكلو تعالى: ، كأنو قاؿ: ثىبىتى ، فاعميا مف غير تقييد كسميت تامة ، (4)چ   ائ ى      ى ېچأك كىجى
 .(5)كما سميت أفعاؿ ىذا الباب ناقصة الحتياجيا إلى الخبر"، رالستغنائيا عف الخب

د كاف  أما الزائدة التي يككف كجكدىا كعدميا ال يخؿ بالمعنى األصمي في الجممة كقكليـ: "لـ ييكجى
 . (6)چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ      ٹ ٿ چكقد قيؿ: إف قكلو تعالى:  –ًمثميـ" كشبيو 

                                                           
 .367-1/366شرح التسييؿ:  (1)
 .3/908: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
 .3/909: المرجع السابؽ (3)
 (.280اآلية ) ،سكرة البقرة (4)
 .3/909: في عمـ اإلعراب فيةشرح المقدمة الكا (5)
 (.27سكرة ؽ: اآلية ) (6)
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"الزائدة: شرطيا أف تككف حشكان في  ىػ(:646ى ابف الحاجب )ت ىػ( عم733)ت  (1)عقَّب بدر الديف
 چ چچكقد غمط الجكىرم في حكمو بزيادتيا في قكلو تعالى: ، كزيادتيا أكؿ الكبلـ غير جائز، كسط الكبلـ

ًلدىت فاطمة بنت الخرشثـ المزيدة قد تككف ماضيان ك، (2)چڇ ڇ چ الكممة مف بني عبسو لـ  قكليـ" "كي
 .ميـ"يكجد كاف مث

 كأما زيادتيا: 
 كىي ترقصو صغيران:  (3)كقد تككف الزائدة مضارعان؛ كقكؿ "أـ عقيؿ بف أبي طالب"

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ماجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي 
 

 (4)إذا تىهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمأؿه    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 

 

ك"ما" التعجبية كفعميا؛ نحك: "ما كاف أحسف ، كالمبتدأ كالخبر، كنطاؽ زيادتيا: بيف الفعؿ كالفاعؿ
سًف!" كمنو قكلو: زيدان!" ك"ما يك  كف أحسف ىذا الغبلـي إذا ظيرت عميو أمارات الحي

ػػػػػػػػػٍف أجا ػػػػػػػػػؾ آخػػػػػػػػػذا  مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف أ ػػػػػػػػػعى ى مى
 

 هيػػػػػػػػػػػػػ اؾى ميجت  ػػػػػػػػػػػػػان هػػػػػػػػػػػػػكلن كع ػػػػػػػػػػػػػا ا 
(5) 

 
 

 . كافؽ العالماف جميكر النحاة
ىػ( تابع كذكر أقساـ األفعاؿ الناقصة فقاؿ: "ك)أصبح( ك)أمسى( 646"لذا نجد ابف الحاجب )ت 

( ك)بات( القتراف مضمكف ، راف مضمكف الجممة بأكقاتياك)أضحى( القت كتككف تامة كبمعنى: صار ك)ظؿَّ
، الجممة بكقتييما كبمعنى )صار(. ك)مازاؿ( ك)ما فتئ( ك)ما انفؾ( ك)ما برح( الستمرارو لفاعميا ميذ قىٍبًمو

 .(6)كيمزميا النفي"
: مثاؿ: "أصبح" الزائدة قكليـ: "ما ىػ( عمى ابف الحاجب في )أصبح( قائبلن 733بدر الديف ) كاستدرؾى 

 أصبح أبردىا!! كما أحسف أدفأىا!!.. 
 كمنو قكؿ الشاعر: 

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يك  ع   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  همى  عى
 

 (7)أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿه  مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿ 
 

 

                                                           
 .311-1/310شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
 (.96سكرة النساء: اآلية ) (2)
لىدت ىاشميةأكؿ ، ىي: فاطمة بنت أسد بف ىاشـ بف عبد مناؼ الياشمية (3) كىي أـ أمير المؤمنيف "عمي بف أبي ، خميفة كى

ثـ ىاجرت مع ، يزكرىا كيقيؿ في بيتيا –صمى اهلل عميو كسمـ  –فكاف النبي ، ت بعد كفاتوكتزكجت بأبي طالب كأسمم، طالب"
ـ( فكفنيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ بقميصو كاضطجع في قبرىا كقاؿ: "لـ 626 -ىػ 5أبنائيا إلى المدينة كماتت بيا نحك )

 يكف أحد بعد أبي طالب أبرَّ بي منيا". 
. عقيبل ابنيا ترقص كىي تقكلو. مناؼ عبد بف ىاشـ بف أسد بنت فاطمة طالب، أبي بنت عقيؿ ألـ كىك الرجز، مف البيت (4)

 كالتصريح ،(2/39) لمعيف األلفية شركح شكاىد شرح: ينظر ندية، رطبة: «بميؿ»ك القطب، ناحية مف تيب ريح: كالشمأؿ
 (.1/141) األشمكني كشرح ،(1/89) المكامع كالدرر ،(1/191) التكضيح بمضمكف

 األشمكني كشرح ،(3/663) العيني شرح: ينظر ديكانو، في مكجكدنا كليس ركاحة، بف اهلل عبد كقائمو الكامؿ، مف البيت (5)
(3/25.) 
 .911-3/910: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
 (.1/241كشرح األشمكني )، (1/90المكامع )، كالدرر (1/120ينظر: ىمع اليكامع )، كقائمو مجيكؿ، البيت مف السريع (7)
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ف كاف نكرة"، "كيجكز أف تككف "أصبح" فيو شأنية تامة   .(1)كيككف اسميا "مشغكؿ" كا 
(. مجيئيا بمعنى 646لحاجب )ىػ( عمى ابف ا733كذلؾ عقَّب بدر الديف ) ىػ( في: )بات( ك)ظؿَّ

( فتككف بمعنى "صار" كقكلو تعالى: ، )صار( ال ييعرؼ؛ فالتامة: "باتى زيده" ، (2)چ ڃ ڃ ڄ چكأما )ظؿَّ
 كقاؿ الشاعر: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػى كأ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي أطحى  أظىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  أرعى
 

 (3)ا مػػػػػػػػػك ي ًمػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذم ا ح ػػػػػػػػػاًة أهػػػػػػػػػكف 
 

 

ف أ672كفي ذلؾ قاؿ ابف مالؾ )ت  كبتكالييا الثبلث دخؿ ، أك غزؿ، أك كىفىؿ، ريد بكاف ثبتىػ(: "كا 
ـ  أك قطع، كببات نزؿ ليبلن ، كبظؿ داـ أك طاؿ، في الضحى كالصباح كالمساء كبداـ بقى ، كبصار رجع أك ضى

كبفتان سكَّف أك ، كبانفؾ خمص أك انفصؿ، كبراـ ذىب أك فارؽ، كبكنى فتر، كببرح ذىب أك ظير، أك سكف
ككذا سائر ، كلتصاريفيا ماليا، فكميا تتصرؼ إال ليس كداـ، مة كعممت عمؿ ما رادفتسميت تا، أطفأ

 .(4)األفعاؿ"
 ىػػ(: تنقسـ ىذه األفعاؿ إلى ثبلثة أقساـ: 761كما ذكر ابف ىشاـ )

  كأضحى: ، كأصبح، كأمسى، كىي أـ الباب، كىك ثمانية: كاف، أحدىا: ما يعمؿ ىذا العمؿ مطمقان
 .(5)چېئىئ ېئ ېئ چنحك: ، ليسك ، كصار، كبات، كظؿ

 كفىتئ، كىك أربعة: زاؿ ماضي يزاؿ كبىرىح، الثاني: ما يعممو بشرط أف يتقدمو نفي أك نيي أك دعاء ،
 ەئچكمنو: ، (7)چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ، (6)چڀ ڀ ڀ پ چمثاليا بعد النفي: ، كانفؾ  

فإنو ، ؿ ماضي يىزيؿي كقيدتي زاؿ بماضي يزاؿ احترازان مف زا، إذا األصؿ ال تفتأ كال أبرح، (8)چ ەئ
ٍيؿي ، كمعناه فاز، فعؿ تاـ متعد إلى مفعكؿ كمف ماضي ، تقكؿ: ًزٍؿ ضأنىؾى عف مىعًزؾ" كمصدره الزَّ

 ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک چكمنو: ، كمعناه االنتقاؿ، فإنو فعؿ تاـ قاصر، يزكؿ

 كمصدره الزكاؿ. ، (9)چڱ

                                                           
 .1/311: كافية ابف الحاجبشرح  (1)
 (.58اآلية )، سكرة النحؿ (2)
 كلـ نعثر عميو فيما بعد بيف أيدينا مف مصادر.، كلـ يعرؼ لو قائؿ، البيت مف الرجز (3)
 .1/341التسييؿ:  حشر  (4)
 (.54اآلية )، سكرة الفرقاف (5)
 (.118اآلية )، سكرة ىكد (6)
 (.91اآلية )، كرة طوس (7)
 (.85اآلية )، سكرة يكسؼ (8)
 (.41اآلية )، سكرة فاطر (9)
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 أم مدة ، (1)چ ڱ ڱ ڱ ڱچنحك: ، ىك داـك ، الثالث: ما يعمؿ بشرط تقدـ "ما" المصدرية كالظرفية
كسميت "ما" ىذه مصدرية ألنيا تيقدَّر بالمصدر كىك الدكاـ كسميت ظرفية لنيابتيا عف ، دكامي حيان 

 .(2)كىك المدة"، الظرؼ
َـّ ، ىػ( قائبلن: "ك)ما داـ( لتكقيت أٍمرو بمدة ثبكت خبرىا لفاعميا646كأتبع يكمؿ ابف الحاجب ) كمف ث

 .(3)كقيؿ: مطمقان"، ك)ليس( لنفي مضمكف الجممة حاالن  –بلـ ألنو ظرؼ احتاج إلى ك
كككنيا لنفي ، ىػ( عميو في )ليس( قائبلن: الكثير أف تككف لنفي الحاؿ733كاعترض بدر الديف )

 .(4)كلنفي الماضي أقؿَّ مف المستقبؿ؛ كقكليـ: "ليس خمؽ اهلل مثمو"، المستقبؿ أقؿَّ منو
 كىذه األفعاؿ في التصرؼ ثبلثة أقساـ:   صريؼ ىذه األفعاؿ فقاؿ:عف ت (5)كرأل ابف ىشاـ

  كداـ" عند الفراء ككثير مف المتأخريف. ، كىك "ليس" باتفاؽ، ماال يتصرؼ بحاؿو 
 فإنيا ال يستعمؿ منيا أمر كال مصدر ك"داـ" عند ، كما يتصرؼ تصرفان ناقصان كىك "زاؿ" كأخكاتيا

 ان. فإنيـ أثبتكا ليا مضارع، األقدميف
  كلمتصاريؼ في ىذيف القسميف ما لمماضي مف العمؿ، كىك البكاقي، كما يتصرؼ تصرفان تامان ،

 كالمصدر كقكلو:، (7)چ  ٻ         ٻ  چكاألمر: ، (6)چ ہ ہ ہ ۀ چفالمضارع نحك: 
   ػػػػػػػػذؿو كح ػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػا  فػػػػػػػػي قكمػػػػػػػػه ا فتػػػػػػػػى

 

 (8)ككك ػػػػػػػػػػػػػػػؾ إ ػػػػػػػػػػػػػػػاه ع  ػػػػػػػػػػػػػػػؾ   ػػػػػػػػػػػػػػػ ر 
 

 

 كاسـ الفاعؿ نحك: 
 ا  شاشػػػػػػػة كائ ػػػػػػػان كمػػػػػػػا كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف   ػػػػػػػ م 

 

 (9)إذا  ػػػػػػػػػػـ تي ًفػػػػػػػػػػًه  ػػػػػػػػػػؾ ف حػػػػػػػػػػ ا، أخػػػػػػػػػػاؾ 
 

 

خبر "كاف"  عف خبر كاف كحذفو كالتقديـ كالتأخير فقاؿ ابف الحاجب: ابف الحاجب بعد ذلؾ تحدث
، مى اسميا معرفةيتقدـ ع، كأمر كأمر خبر المبتدأ، مثؿ: كاف زيده قائمان"، كأخكاتيا: ىك المسند بعد دخكليا

ف شران فشر" كيجكز في مثميا أربعة  كقد يحذؼ عاممو في مثؿ: "الناس مجزيكف بأعماليـ إف خيران فخير كا 
". أم ألف كنت"، أكجو  .(10)كيجب الحذؼ في مثؿ: "أما أنت منطمقان انطمقتي

                                                           
 (.31اآلية )، سكرة مريـ (1)
 .212-1/207: إلى ألفية ابف مالؾ أكضح المسالؾ (2)
 .3/915: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/312: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 .213-1/212أكضح المسالؾ:  (5)
 .(20)اآلية  ،مريـسكرة  (6)
 .(50)اآلية  ،اإلسراءسكرة  (7)
 .معيف قائؿ إلى ينسبكىا لـ التي الشكاىد مف كىك الطكيؿ، مف البيت (8)
 كىك مف الشكاىد التي لـ تقؼ ليا عمى نسبة إلى قائؿ معيف.، البيت مف الطكيؿ (9)
 .11ص مالؾ، ابف ألفية (10)
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حذؼ مع أحدىا؛ كىك األكثر؛ أف ت ىػ( ذاكران األربعة أكجو في حذؼ كاف:905ىرم )فأضاؼ األز 
لى ذلؾ ، كيبقى الخبر داالن عمييما، اسميا ضميران كاف أك ظاىران   أشاركيكثر ذلؾ بعد "إٍف" ك"لك" الشرطيتيف كا 

 : مالؾ ابف
 ك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذفك ها ك  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ا خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 ك عػػػػػػػػػػػػػػ  إٍف ك ػػػػػػػػػػػػػػك كث ػػػػػػػػػػػػػػران ذا اشػػػػػػػػػػػػػػتيهر 
 

 

ف ما قكلؾ: ًسٍر مسرعان.، مثاؿ "إٍف" كالغالب فييا أف تككف تنكيعية أم إف كنت  (1)شيان"إف راكبان كا 
ف كنت ماشيان.   راكبان كا 
 .(2)أك بعد )لك(

أما عف جكاز تقدـ خبر كاف عمى اسميا فقاؿ ابف الحاجب: "كيجكز تقديـ أخبارىا كميا عمى 
كقسـ ال يجكز كىك ، أسمائيا: كىي في تقديميا عمييا عمى ثبلثة أقساـ: قسـ يجكز كىك مف )كاف( إلى )راح(

 .(4)في غير )ما داـ( كقسـ مختمؼ فيو كىك )ليس( (3)فان البف كيسافما في أكلو ما( خبل
بؿ منو ما ، فعقَّب عميو بدر الديف قائبلن: "كيجكز تقديـ أخبارىا كميا عمى أسمائيا". ليس ىذا مطمقان 

 كما قاؿ: فالكاجب مكضعاف: ، يجيب كمنو ما يمتنع كمنو ما يجكز
 ؿ: "كاف في الدار صاحبيا. األكؿ: إذا كاف في االسـ ضمير الخبر؛ مث 
 مثؿ: "ما كاف لؾ إال درىـ". ، الثاني: إذا قيصد حصر االسـ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ چكالممتنع مكضعاف: األكؿ: إذا قصد حصر الخبر مثؿ: قكلو تعالى: 

 . (6). الثاني: عند خفاء اإلعراب: مثؿ: "كاف فتاؾ مكالدة". كالجائز: ما سكاىما(5)چڦ
كىك مف )كاف( إلى )راح( فقاؿ: ليس ، عمى قكؿ ابف الحاجب "قسـ يجكز مطمقان كما أتبع بدر الديف 

، فالكاجب إذا كاف فيو معنى االستفياـ، بؿ منو أيضان ما يجب كمنو ما يمتنع كمنو ما يجكز، ذلؾ مطمقان 
؟" كالممتنع في ثبلثة مكاضع: إذا كاف العامؿ جكاب قسـ مثؿ: ، مثؿ: "أيف صار زيده؟" "ككيؼ أصبح عمركه

)كاهلل لنككنفَّ صالحان(. الثاني: إذا اقترف بو حرؼ مصدرم؛ مثؿ: "أف تككف صالحان خيره لؾ". الثالث: إذا 
" جاز تقديم، اقترف بيا الـ االبتداء كلـ يكف بعد "أٍف" مثؿ: "ألككنىفَّ بؾى كاثقان" و؛ مثؿ: "أنَّؾ فإف كانت بعد "أفَّ

،  . (7)"كالجائز غير ذلؾ فاضبلن لتككنىفَّ

                                                           
 .2/55شرح ابف عقيؿ:  (1)
 .1/254رح التصريح: ش (2)
سىف مي (3) مَّد ًبف أىحمىد ًبف كىيسىاف )أىبيك الحى تأثَّر بشدَّة بآراء المبرد البصرم ، ـ( مف أكائؿ نيحاة المدرسة البغدادية912ىػ/299حى

 .بغية الكعاة، ينظر: كتب كفيات األعياف كأبك العباس ثعمب الككفي.
 .917-3/915: في عمـ اإلعرابالكافية  شرح المقدمة (4)
 (.35اآلية )، سكرة األنفاؿ (5)
 .1/313: كافية ابف الحاجبشرح  (6)
 .314المصدر السابؽ: ص (7)
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 ا را ع ا م حث
   ج س ا  اف ة( ال)  خكؿ ع ى اال ت راؾ

( ما يدخؿ عمى الجممة االسمية فيغير المبتدأ كالخبر كمما يدخؿ عمييا ػى646ذكر ابف الحاجب )
( حيث تنصب المبتدأ كيسمى اسميا كترفع الخبر كيسمى خبرىا.  )ال( النافية لمجنس الشبيية بعمؿ )إفَّ

المنصكب بػػ )ال( التي لنفي الجنس ىك المسند  منصكب بػػ )ال( أك اسـ )ال(:ف الفقاؿ ابف الحاجب ع
"، "كال ًعٍشًريفى ًدٍرىىمان لؾ" ؿو  .(1)إليو بعد دخكليا يمييا نكرة مضافان أك مشبيان بو مثؿ: "ال غيبلـى رىجي

 ق( شيئان جديدان عمى ابف الحاجب. 733لـ يضؼ بدر الديف )
"فإف كاف مفردان فيك مبني عمى  لحاالت اسـ )ال( النافية لمجنس قائبلن: كأتبع ابف الحاجب في تعريفو

ف كاف معرفة أك مفصكالن بينو كبيف )ال( كجب الرفع كالتكرير نحك:   ما ينصب بو، كا 
سىفو لىيىا متأكؿ"  (2)"قضيَّة كال أىبىا حى

؛ فإف المعر . في قكلو: "فإف كاف معرفة..." (3)تدارؾ عميو بدر الديف فة ال تككف اسـ ال النافية تساىؿه
 لمجنس.

 .كعمى قكلو: "أك مفصكالن.... إلى آخره"
 أما الرفع: فصحيح، كأما التكرير ففي األكثر قاؿ الشاعر:

ً ٍقػػػػػػػػػػػ ى ً  ى ًر ػػػػػػػػػػػا  كأ ػػػػػػػػػػػ ى امػػػػػػػػػػػرؤه ًمٌ ػػػػػػػػػػػا خي
 

حى اتيػػػػػػػػػػػػػؾى ال  ىفػػػػػػػػػػػػػعه كمىكتيػػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػػػاًجعي  
(4) 

 

 كقاؿ اآلخر:
ـ  آذى ىػػػػػػػػػػ عىٍ  ثيػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػا كىاٍ ػػػػػػػػػػتىٍرجى زىعن ػػػػػػػػػػٍ  جى       ٍ   ىكى

 

كعيهىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  رىكىاًئ يهىػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف ال ًإ ىٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ريجي
(5) 

 

سىفو لىيىا متأكؿ". أم؛ بأحد أمريف: إما: "كال أحد مف  كأتبع بدر الديف عمى قكلو في: "قضيَّة كال أىبىا حى
 المسميف ىذا االسـ" أك: "كال مثؿ أبي حسف".

  

                                                           
 .2/569: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
فاليا عمر رضي اهلل عنو، فانطمقت مثبلن لؤلمر الشديد، كالمراد بػ "أبي حسف" ىك عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو.  (2)

 (.126ر: مغني المبيب )كينظ
 .1/167شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
حاؾ بف ىناـ، كينظر: كتاب سيبكيو ) (4) (، 4/360(، كالمقتضب )2/305البيت مف الطكيؿ، كقائمو ىك السمكلي، أك الضَّ

(، 1/129)(، كالدرر المكامع 1/148(، كىمع اليكامع )2/89(، كخزانة األدب )652(، كزىر اآلداب )2/112كالمفصؿ )
 (.2/18كشرح األشمكني )

 الشجرم ابف كأمالي ،(4/361) لممبرد كالمقتضب ،(2/298) سيبكيو كتاب: ينظر مجيكؿ، كقائمو الطكيؿ، مف البيت (5)
 (.66 ،4/65( )2/112) المفصؿ كشرح ،(2/225)
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 كمنو قكلو: 
أيمىٌ ة ى  ا ً الً ""كال 

(1) 
 كقكلو:  

""الى   هىٍ ثىـى ا   ٍ  ىةى ً ٍ مىًطيِّ
(2). 

أنو سمي اسـ )ال( النافية لمجنس بالمبني عمى ما  ةكاتفؽ جميكر النحاة مع ابف الحاجب كرأت الباحث
ينصب بو، أفضؿ مف تسميتو بالمنصكب بػػ )ال( فمثبلن: "ال زيديف في الدار"، مثنى مبني عمى ما ينصب بو 

 كىك الياء.
ٍكؿى كىالى قيكَّةى ًإالَّ ًباًلمًَّو، خمسة أكجو، ففتحيما، كفتح األكؿ كنصب  كأتبع ابف الحاجب: "كفي مثؿ: "الى حى

 الثاني، كفتح األكؿ كرفع الثاني، كرفعيما، كرفع األكؿ عمى ضعؼو كفتح الثاني".
كشرح ابف الحاجب الخمسة أكجو فقاؿ: أما فتحيما فكجيو أف تقدر كؿ جممة عمى حياليا، كىي إذا 

فردت كانت كذلؾ. كأما فتح األكؿ كنصب الثاني فتقدر األكلى جممة مستقمة، كيقدر الثاني معطكفان عمى ان
اءىني –لفظيا، ك)ال( النافية  لتأكيد معنى النفي، فيي عمى ىذا جممة  –رىجيؿى كال اٍمرىأىةى"  مثميا في قكلؾ: "مىا جى

 مستقمة.
و النصب إال أنو عمى المكضع ككجو الرفع فييما مثؿ كج –ككجو الرفع في الثاني، كاألكؿ مفتكح 

 أحد أمريف: 
 إما ألنو جكاب كقكليـ: أىرىجيؿه في الدار أـ امرأة؟ عمى ما ذكر في قكليـ: ال رجؿ في الدار كال امرأة.
ما ألنيما لك فتحا عمى أصميما لتكىـ التركيب فييما، كليس مف جنس كبلميـ مثؿ ذلؾ، ثـ كره ىؤالء  كا 

 حدىما لما فيو مف التحكـ فعدلكا بيا جميعان فيذا كجو حسف ليذه المغة.العدكؿ بأ
كأما رفع األكؿ كفتح الثاني فكجيو أف األكلى جعمت )ال( المشبية بػػ )ليس(، فمذلؾ قيؿ: "عمى 

.(3)ضعؼ"، كألف استعماؿ )ال( بمعنى )ليس( قميؿ كأما فتح الثاني فكاضح
ذا دخمت اليمزة لـ تغير العمؿ، كأتبع ابف الحاجب في دخكؿ اليمزة عم ى )ال( النافية لمجنس فقاؿ: "كا 

.(4)كمعناىا: االستفياـ كالعرض كالتمني"


  

                                                           
(، 1/189(، كالمقرب )4/466ضب )(، كالمقت2/297جزء بيت مف الكافر، ينسب إلى عبد اهلل بف فضالة، ينظر: الكتاب ) (1)

 (. كتماـ البيت: 2/10كشرح األشمكني )
 أرل الحاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 

 نىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفى كال أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالببلد 
 

 

( 99، 1/98(، كخزانة األدب )4/362(، كالمقتضب لممبرد )2/296جزء بيت مف الرجز، كقائمو مجيكؿ، ينظر: الكتاب ) (2)
 ت: كال فتى مثؿ ابف خبيرم.(. كتماـ البي1/124كالدرر )

 .574-2/573: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .575المصدر السابؽ: ص (4)
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عميو: "إذا دخمت اليمزة عمييا جاءت لمتمني كاالستفياـ كما قاؿ، كتجيء أيضان  (1)كعٌقب بدر الديف
 لمتقرير كلمعنى النفي، فالتقرير كقكؿ الشاعر:

اً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن أىال ًطعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى أىال فً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى عى  ٍر ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿى ا ت  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  رً   ـٍ حى ش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤيكي  (2)ًإال  تىجى
 

 كأنو قاؿ: ألستـ كذلؾ؟ كلمعنى النفي كقكؿ الشاعر:
ـٍ  ىهىػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػٍ مىى أى  جى ىػػػػػػػػػػػػ ي  أىالى اٍصػػػػػػػػػػػػًط ىارى ً  ى

 

قىػػػػػػػػػػػػػاهي أىٍمثىػػػػػػػػػػػػػاً ي   (3)ًإذنا أيالىًقػػػػػػػػػػػػػي ا  ػػػػػػػػػػػػػًذم الى
 

ألفعاؿ، ألنيا طمب كالتحضيض لكف كال تجيء لمعرض كما قاؿ، ألف التي لمعرض تمـز ا
التحضيض أشد تككيدان منو، كلذلؾ يحسف قكؿ العبد لسيده:" أىال تيٍعًطيني!" ، كيقبح قكلو: "لكال تيعًطيني" كمتى 

(4)كانت )أال( لمتمني لـ يبؽ ليا مكضع مف اإلعراب لكقكعيا مكضع )ليت( ك)ليت( حرؼ فبل مكضع لو.


 كتارةن يراد بيا التكبيخ، كقكلو:ق(: 761)ت  (5)كأضاؼ ابف ىشاـ
ػػػػػػػػػػػػػػً   ىتيهي  ػػػػػػػػػػػػػػٍف كى  ػػػػػػػػػػػػػػٍ  شى  أىالى اٍرًعػػػػػػػػػػػػػػكىاءى ً مى

 

ـي   ًشػػػػػػػػػػػػػػػ او  ىٍعػػػػػػػػػػػػػػػ ىهي ًهػػػػػػػػػػػػػػػرى كىآذى ىػػػػػػػػػػػػػػػٍ  ً مى
(6) 

 

(7)كترد )أال( لمتنبيو فتدخؿ عمى الجممتيف نحك:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ 

.(9)چک ک گ گ   گ گ چ  (8)چڀڀ
ۈ ٴۇ ۋ چ(10)چ ڑ ڑ ک ک کک ژ چ  كعرضية كتحضيضية فتختصاف بالفعمية نحك:

.(11)چۋ ۅ 
  

                                                           
 .169-1/168شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
: انظر العصافير، كأحبلـ البغاؿً  جسـي : قصيدة مف كالبيت المشيكر، الصحابي ثابت بف لحساف كىك البسيط، مف البيت (2)

 ككتاب. 129ص ىػ،1414 ،3ط العممية، الكتب دار: بيركت مينا، عبد.أ: شرحو األنصارم، ثابت بف حساف اف،حسَّ  ديكاف
 (.2/103) األدب كخزانة ،(244) لمزجاجي كالجمؿ ،(2/306) سيبكيو

 شكاىده شرحك  ىشاـ البف المبيب مني: ينظر ديكانو، في أجده كلـ ،(المجنكف) الممكح بف لقيس كىك البسيط، مف البيت (3)
 ،(1/128) المكامع كالدرر ،(1/147) اليكامع كىمع ،(2/358) لمعيني األلفية شركح شكاىد كشرح ،(96021) لمسيكطي

 (.2/15) مالؾ ابف أللفية األشمكني كشرح
 .169 – 1/168: كافية ابف الحاجبشرح  (4)
 .25-1/22أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (5)
 .المراجع مف أيدينا بيف فيما بو استشيد ممف أحد ينسبو لـ ،البسيط مف البيت (6)
 .25-1/22أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (7)
 (.62اآلية )، سكرة يكنس (8)
 (.8اآلية )، سكرة ىكد (9)
 (.22اآلية )، سكرة النكر (10)
 (.13)، سكرة التكبة (11)
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"كنعت  ثـ تحدث ابف الحاجب عف النعت إذا كلي مبني )ال( النافية الجنس في حاؿ اإلفراد فقاؿ:
ال فاإلعراب  المبنٌي األكؿ مفردان يميو مبنيٌّ كمعربه رفعان كنصباي نحك: ال رجؿى طريؼى كظريؼه كظريفان، كا 

"كالعطؼ عمى المفظ، كعمى المحؿ جا  .(1)ئز مثؿ: ال أبى كابنان، كابفه
")أال(  فعٌقب بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب: "كالعطؼ عمى المفظ كعمى المحؿ جائز" قائبلن:

كالفتح مثؿ: "أال ماؿ كأمنان" ك "أمف"، كال يجكز  بلمتمني كال يجكز العطؼ عمييا إال عمى المفظ فقط بالنص
 .(2)مكضع الرفع عطفان عمى المكضع كغيرىا، إذ ال

"إذا انفصؿ مصحكب ال، أك كاف معرفة، بطؿ  (:ػى672) رأم ابف مالؾ بعد المعرفة: كقاؿ ابف مالؾ
 . (3)العمؿ بإجماع، كيمـز حينئذو التكرار في غير ضركرة"

 كىنا ذكر ابف مالؾ المعرفة أم أف بعض جميكر العمماء كافؽ كبلـ ابف الحاجب.
سىفو  يقكؿ ابف مالؾ: "لما أكقعكا العمـ مكقع نكرة جردكه مف األلؼ كالبلـ  لىيىا"أما عف "قضيَّة كال أىبىا حى

المتيف كانتا فيو كقكلو: "كال عزل لكـ"، أك فيما أضيؼ إليو كقكليـ: "كال أبا حسف". فمك كاف العمـ عبد اهلل لـ 
البلـ ال تنزعاف منو إال يعامؿ بيذه المعاممة لمزـك األلؼ كالبلـ، ككذا عبد الرحمف عمى األصح، ألف األلؼ ك 

 في النداء".
كقٌدر قكـ المعامؿ بيذه المعاممة مضافان إليو "مثؿ" ثـ حذؼ كأقيـ العمـ مقامو في اإلعراب كالتنكير، 
كما فعؿ بأيدم سبا في قكليـ: "تفرقكا أيدم سبا" يريدكف مثؿ أيدم سبا، فحذفكا المضاؼ كأقامكا المضاؼ 

 ؿ.إليو مقامو في النصب عمى الحا
 .(4)كقدره آخركف ببل مسمى بيذا االسـ، كببل كاحد مف مسميات ىذا االسـ

تنصب صفة اسـ ال أك ترفع مطمقان، أم في التركيب كعدمو كفي اتصاؿ : (ػى672كيرل ابف مالؾ )
الصفة كانفصاليا، نحك: ال رجؿى ظريفان كظريؼ، كال غبلـ رجؿ عندنا ذكيان أك ذكي، ككذا مع االنفصاؿ، 

باعتبار عمؿ ال، كالرفع بتقدير عمؿ االبتداء، كجاز اعتباره بعد دخكؿ ال في التابع، صفة كاف أك  فالنصب
ف كاف ذلؾ ال يجكز بعد دخكؿ )إٌف(، كألف )إٌف( شبيية باألفعاؿ الناسخة لبلبتداء في االختصاص  غيرىا، كا 

 بالمبتدأ كالخبر دكف عركض.
اف عمى الفتح، إف كانا مفرديف متصميف نحك؛ ال كقد تجعؿ الصفة كالمكصكؼ كخمسة عشر، فيبني

 .(5)رجؿى ظريؼى فييا
كأكمؿ ابف الحاجب مكضحان حاالت اسـ )ال( النافية لمجنس في حالة اإلعراب عندما يشبو 
بالمضاؼ: كمثؿ: "ال أبا لو" ك"ال غبلمي لو" جائز تشبييان لو بالمضاؼ لمشاركتو لو في أصؿ معناه، كمف 

                                                           
 .2/577: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .170-169: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .2/64شرح التسييؿ:  (3)
 .2/67: المرجع السابؽ (4)
 .2/69: المرجع السابؽ (5)
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ان فييا"، كليس بمضاؼ لفساد المعنى خبلفان لسيبكيو، كيحذؼ في مثؿ "ال عميؾ" أم: "ال ثـ لـ يجز "ال أب
"  .(1)بأسى

الحؽ  أنو  فتدارؾ عميو بدر الديف عمى قكلو: كمثؿ "ال أبى لو" ك"ال غبلميف"..... إلى آخره ، قائبلن:
إقحاـ )ًمف(، كما قيؿ؛ ألف أكثر  مضاؼ كقكؿ سيبكيو، كأف البلـ مقحمة لتككيد معناىا، كال يمـز مف إقحاميا

اإلضافة بمعنى البلـ، فجاز إقحاميا، بخبلؼ غيرىا، كالذم يدؿ عمى إضافتو قكؿ الشاعر: أىًبالمىٍكًت الذم 
ٌكًفيني  .البيد َّ أٌني ميبلؽ و ال أىباؾً  تيخى

، كلكف ىذا المضاؼ إليو في حكـ االنفصاؿ؛ ألنو لك لـ يكف في ن ية فإضافة )مف( غير الـز
 .(2)االنفصاؿ لكاف المضاؼ معرفة، كلك كاف؛ لما عممت فيو )ال(

 ق( فقاؿ: ىذا باب المنفي المضاؼ ببلـ اإلضافة.181أما عف رأم سيبكيو )ت 
اعمـ أف التنكيف يقع مف النقي في ىذا المكضع إذا قمت: "ال غبلـ لؾ"، كما يقع مف المضاؼ إلى "

 لدليؿ عمى ذلؾ قكؿ العرب: "ال أبا لؾ" كال غبلمي لؾ كال مسممي لؾ".اسـ، كذلؾ إذا قمت: "ال مثؿ زيد" ، كا
نما  كزعـ الخميؿ أف النكف إنما ذىبت لئلضافة كلذلؾ ألحقت األلؼ التي ال تككف إال في اإلضافة، كا 

لكاف كاف ذلؾ مف قبؿ أف العرب قد تقكؿ: "ال أبا لؾ" في معنى: "ال أبا لؾ"، فعممكا أنيـ لك لـ يجيئكا بالبلـ 
التنكيف ساقطان كسقكطو في مثؿ: "ال مثؿ زيد"، فمما جاؤكا ببلـ اإلضافة ترككا االسـ عمى حالو قبؿ أف تجيء 

 .(3)البلـ"
أما عف حذؼ االسـ فإنو ال يحذؼ إال مع كجكد الخبر لػػ)ال( النافية كما في مثاؿ: "ال عميؾ" كفي ىذا 

 اتفاؽ بيف جميرة النحاة.
خبر )ال( التي لنفي الجنس ىك المسند بعد دخكليا " لمجنس قاؿ ابف الحاجب: كعف خبر )ال( النافية

مثؿ: "ال غبلـى رجؿو ظريؼه فييا" كيحذؼ كثيران، كبنك تميـ ال يثبتكنو
(4). 

األكلى: خبر )ال( المحمكلة عمى )إٌف(، ألنيا قد تككف المشبية بػ )ليس( " تدارؾ عميو بدر الديف:
 بيف إرادة الجنس كغيره بالقرائف. نافية لمجنس، كيفٌرؽ فييا

ًمـ... تحذفو تميـ لزكمان كالحجازيكف جكازان،  كقكلو: "كبنك تميـ ال يثبتكنو" قاؿ بدر الديف: أم: إذا عي
.(5)أما إذا لـ يعمـ فبل يقكؿ أحد: يجكز حذفو، كسياقو يفيـ خبلفو

 كاتفؽ معو جميكر النحاة.
  

                                                           
 .580-2/579: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/170: كافية ابف الحاجبشرح  (2)
 .346-1/345الكتاب:  (3)
 .384-1/382: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .1/117: كافية ابف الحاجبشرح  (5)
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 ا خامس ا م حث
 اال م ة ا جم ة ع ى (  س)  ػ ا مش هت ف( ال)ك( ام)  خكؿ ع ى اال ت راؾ

 (:ػى646كعف اسـ )ما( ك )ال( المشبيتاف بعمؿ )ليس( قاؿ ابف الحاجب )
اسـ )ما( ك )ال( المشبيتيف بػ )ليس( ىك المسند إليو بعد دخكليا مثؿ: "ما زيده قائمان" ك"ال رجؿه 

 .(1)أفضؿى منؾ" كىك في )ال( شاذ
أجكد شاىدو عمى ىذه مما ال يقبؿ  ( قائبلن:ػى646( عمى كبلـ ابف الحاجب )ػى733فعقب بدر الديف )

 تأكيبلن قكؿ الشاعر:
ػػػػػػػػػيء عى ىػػػػػػػػػى األىٍرًض  ىاًق ػػػػػػػػػا  تىعىػػػػػػػػػز  فىػػػػػػػػػالى شى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا قىضػػػػػػػػػػػػػػػػى اهللي كاًق ػػػػػػػػػػػػػػػػا  ره ًمم  زى كال كى
(2) 

 

 كمما يمتحؽ بػ )ما( ك )ال( في العمؿ؛ )إف( النافية كشكاىدىا كثيرة كقكؿ الشاعر:
ػػػػػػػػػػػػػػػػ و  ًإفٍ   هيػػػػػػػػػػػػػػػػكى ميٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍكً  ا عى ىػػػػػػػػػػػػػػػػى أىحى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  فً    (3)إال  عى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىًؼ اٍ مىجى
 

 كمنو:
ػػػػػػػػػػػػػاًء حى ىاًتػػػػػػػػػػػػػهً  ٍ تػػػػػػػػػػػػػا ً اٍ ًقضى ػػػػػػػػػػػػػرءي مى  ًإٍف اٍ مى

 

 (4)كى ىًكػػػػػػػػػػٍف ً ػػػػػػػػػػأىٍف  يٍ  ىػػػػػػػػػػى عى ىٍ ػػػػػػػػػػًه فى يٍخػػػػػػػػػػذىال 
 

نكناف، فأدغـ كركل الكسائي عف العرب: "إفَّ قائمان" كأصمو "إٍف أنا قائمان" فحذؼ اليمزة كاجتمع ال
"، أما تفصيؿ الثبلثة: فاسـ )ما( يككف معرفة كنكرة، كال يككف اسـ )ال( إال  الساكنة في المتحرؾ، فصارت "إفَّ

 نكرة، مثؿ: "ال رجؿه أفضؿى منؾ" إال ما شٌذ في قكلو:
ػػػػػػػػػػكىا ى اٍ قىٍ ػػػػػػػػػػًا الى أى ىػػػػػػػػػػا  ىاًغ ىػػػػػػػػػػان  حى  ػػػػػػػػػػٍ   ى  كى

 

ػػػػػػػػػػػػٍف حي ِّهىػػػػػػػػػػػػا ميتىرىاًخ ىػػػػػػػػػػػػ   (5)اً ػػػػػػػػػػػػكىاهىا كىالى عى
 

 كال يككف اسـ )إٌف( إال معرفة.
(: ألحؽ الحجازيكف بػ )ليس( )ما( النافية، بشرط تأخير الخبر، ػى672كفي ذلؾ قاؿ ابف مالؾ )ت 

 .(6)كبقاء نفيو
خبر )ما( ك)ال( المشبيتيف بػ )ليس( ىك المسند بعد  أما عف خبرىما تحدت عنو ابف الحاجب قائبلن:

ذا ذا  دخكليما، كىي حجازية، كا  زيدت )إٍف( مع )ما( أك انتقص النفي بػ )إال( أك تقدـ الخبر بطؿ العمؿ، كا 
 .(7)عطؼ عميو بمكجب الرفع

                                                           
 .386-1/385: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 كجكاىر ،(292) الداني كالجنى ،(294) الشكاىد كتخميص ،(1/286) المسالؾ أكضح في نسبة ببل الطكيؿ، مف البيت (2)

 (.1/247) شمكنياأل كشرح ،(107) الناظـ ابف كشرح ،(1/247) كالدرر ،(238) األدب
 (.1/317البيت مف المنسرح، كلـ ينسب لقائؿ، شرح ابف عقيؿ ) (3)
 (.1/318البيت مف الطكيؿ، كلـ ينسب لقائؿ، شرح ابف عقيؿ ) (4)
 ،1ط صادر، دار: بيركت الصمد، عبد كاضح: تحػ الجعدم، النابغة ديكاف: انظر الجعدم، لمنابغة الطكيؿ، مف البيت (5)

 (.1/315) عقيؿ ابف شرح: نظركا. 186ص ـ،1998
 .1/368شرح التسييؿ:  (6)
 .585-2/582: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (7)
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ذا زيدت ىا ىنا رابع ييبطؿ عمميا أيضان، " ... إلى آخره" قائبلن: فتدارؾ عميو بدر الديف عمى قكلو "كا 
"ما طعامىؾ زيده آًكؿ" ال يجكز "آكبلن"، فإف كىك إذا تقدـ معمكؿ الخبر كليس ظرفان كال جاران كمجركران؛ مثؿ: 

كاف معمكلو ظرفان؛ مثؿ: "ما يكـى الجمعة زيده منطمقان"، أك جاران كمجركران؛ مثؿ: "ما بؾ زيده ماران"، ك"ما عميؾ 
 ."(1)زيده متأسفان" كجاز نصب الخبر

ذا عيطؼ عميو  ... إلى آخره": كعمى قكلو: "كا 
" ألنيا بمعنى إالزيده قائمبمكًجب: بكسر الجيـ؛ مثؿ: "ما   .(2)ان، كلكف جالسه

 ق(: لمعرب في )ما( النافية الداخمة عمى المبتدأ كالخبر مذىباف: 672في ىذا المقاـ قاؿ ابف مالؾ )ك 
  :أحدىما؛ مذىب أىؿ الحجاز كىك إلحاقيا في العمؿ بػ )ليس( كعمى مذىبيـ نزؿ القرآف، قكلو تعالى

 .(4)چ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ چ  (3)چ ڤ ڤ ڤ چ 
  كالثاني؛ مذىب غير أىؿ الحجاز، كىك إىماليا، كىك مقتضى القياس ألنيا غير مختصة، فبل

 تستحؽ عمبلن.
كف الخبر بعدىا بالباء كثيران، كيدعكف الباء فيرفعكنو فجعؿ بعض  ر  كذكر الفراء أف أىؿ نجد يىجي

ؿ الباء عمى الخبر بعد )ما( في لغة بني النحكييف ىذا مذىبان ثالثان في )ما(، كضعؼ ىذا الرأم بٌيفه ألف دخك 
 تميـ معركؼ، لكنو أقؿ منو في لغة أىؿ نجد فمذىبيما كاحد.

النفي،  كلما كاف عمؿ )ما( استحسانيان ال قياسيان اشترط فيو تأخر الخبر، كتأخر معمكلو، كبقاء
 .(5)كخمكىا مف مقارنة )إٍف(



 
 
 

  

                                                           
 .1/171: كافية ابف الحاجبشرح  (1)
 .172: صالمصدر السابؽ (2)
 (.31اآلية )، سكرة يكسؼ (3)
 (.2اآلية )، سكرة المجادلة (4)
 .1/369شرح التسييؿ:  (5)
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 ا ثا ث ا فصؿ

     ع ى ا حاجا  فا ع ى جماعة ا ف ا ت راكا 
 ا فع  ة ا جم ة ع ى ذكر ما

 
 ا م احث:
 ح ك  ا فعؿ كخكاصه.اال ت راؾ ع ى : األكؿ ا م حث 
 ا فاعؿ ك ائا ا فاعؿاال ت راؾ ع ى : ا ثا ي ا م حث. 
 ا ت ازع.اال ت راؾ ع ى : ا ثا ث ا م حث 
  :اال ت راؾ ع ى ا مفاع ؿا م حث ا را ع. 
 ا   اء كتكا عه. ا م حث ا خامس: اال ت راؾ ع ى 
 .ا م حث ا  ا س: اال ت راؾ ع ى االشت اؿ 
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 ا ثا ث ا فصؿ
 ا فع  ة ا جم ة ع ى ذكر ما ع ى ا حاجا ا ف ع ى جماعة ا ف ا ت راكا 

سنذكر في ىذا الفصؿ استدراكات ابف جماعة عمى ابف الحاجب في كافيتو حكؿ الجممة الفعمية مف 
النداء كتكابعو، كاالستدراؾ  التنازع، المفاعيؿ بأنكاعيا، نائب الفاعؿ،حيث: حدكد الفعؿ كخكاصو، الفاعؿ ك 

 عمى االشتغاؿ.
كفعؿ الجممة الجممة الفعمية ىي النكع الثاني مف الجمؿ في المغة العربية، كىي التي تبدأ بفعؿ. 

لو مف  ، أم ال بدفاعؿ كفعؿ يسبقو، فإنو ال بد لو مف كحيث زمف كفعؿ، كالفعؿ يدؿ عمى الفعمية فعؿ تاـ
محديث عف الفعؿ لفاعؿ، فالجممة الفعمية ليا ركناف أساسياف ىما: الفعؿ كالفاعؿ، سنتطرؽ في ىذا الفصؿ 

كالتعجب، كأفعاؿ المدح كالذـ كعف باب  كأنكاعو، كالفاعؿ كنائب الفاعؿ، كأفعاؿ القمكب، كأفعاؿ المقاربة،
 التنازع.

 األكؿ ا م حث
 كخكاصه ا فعؿ ح ك  ع ى اال ت راؾ

 بف الحاجب ىذا المكضكع تحت عنكاف:حدكد الفعؿ كخكاصو: ذكر ا
 :ا فعؿ: أكالن 

الفعؿ ما دؿ عمى معنى في نفسو مقترف بأحد األزمنة. كمف (: "ػى646قاؿ ابف الحاجب )ت ك 
 .(1)"خكاصو: دخكؿ )قد( كالسيف ك)سكؼ(، كالجكاـز كلحكؽ تاء التأنيث ساكنة، نحك )تاء( فعمتي 

مف ذكر " .... إلى آخره" فقاؿ:.( عمى قكلو: "كمف خكاصوػى733لديف )ت ميو بدر اتدارؾ ع
عبلمات الماضي كالمضارع دكف األمر. كلك قاؿ بعد قكلو: "الساكنة": "كنكف التككيد" دخؿ األمر، أما 
العبلمات المختصة: فتاء الضمير كالتأنيث مختصاف بالماضي، كحرؼ التنفيس كالجكاـز تختص بالمضارع، 

لتككيد ببل قيد تختص باألمر، كأما المشتركة فقد يشترؾ فييا الماضي كالمضارع، كنكف التككيد يشترؾ كنكف ا
   .(2)"فييا األمر كالمضارع بقٍيد، كلحكؽ ضمائر التثنية كالجمع يشترؾ فييا الثبلثة

 :ا فعؿ أ كاع: ثا  ان 
 النحك اآلتي:تناكؿ ابف الحاجب تقسيمات الفعؿ إلى ماضو كمضارع كأمر، كذلؾ عمى 

 :ا فعؿ ا ماضي -1
قاؿ ابف الحاجب في تعريفو: "الماضي؛ ما دؿَّ عمى زماف قبؿ زمانؾ، مبنيٌّ عمى الفتح مع الضمير 

.(3)المرفكع المتحرؾ كالكاك"
"، كعمى عكسو: "إٍف قاـ"يرد عمى طرده: "لكعقَّب عميو بدر الديف: "  .ـ يقيـٍ
                                                           

 .3/857 :في عمـ اإلعراب الكافية شرح المقدمة (1)
 .1/271 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .3/859 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
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لكف ييقاؿ: فعمى ىذا ال تبقى حاجة إلى قكلو: "مع غير كالمراد كضعان، كىذه خرجت لعكارض طارئة، 
ىك األصؿ كضعان، فبل اعتبار  ..... إلى آخره"، ألف تمؾ أيضان عكارض عرضت عمى ما.ضمير المرفكع

 .(1)ليا
 :(ىػ672 ت) مالؾ ابف قاؿ
مىاًضػػػػػػػػػػيى  ٍفعىػػػػػػػػػػاؿً  كى ً ػػػػػػػػػػـٍ  ًمػػػػػػػػػػزٍ   ا تٌػػػػػػػػػػاى  األى  كى

 

ـٍ ً ػػػػػػػػػا   كًف ًفٍعػػػػػػػػػؿى األىٍمػػػػػػػػػًر ًإٍف أٍمػػػػػػػػػره في    (2)ًهػػػػػػػػػ
 

 :ا فعؿ ا مضارع -2
 عف المضارع المرفكع كالمنصكب كالمجزـك كاألفعاؿ الخمسة، كتفصيؿ ذلؾ: الحاجب كقد تحدث ابف

 ا مضارع ا مرفكع: .أ 
( لكقكعو مشتركان، كتخصيصو بالسيف أك  عىرَّفو ابف الحاجب: "ما أشبو االسـ بأحد حركؼ )نأيتي

ٍيبة، كالياء لمغائب ٍيف غيره، كالتاء لممخاطب كلممؤنث كلممؤنث سكؼ، فاليمزة لممتكمـ المفرد، كالنكف لو مع غى
 .(3)كغيرىما"

"فاتو: أك لممتكمـ العظيـ؛  عمى قكؿ ابف الحاجب: "كالنكف لو مع غيره" فقاؿ: (4)بدر الديف فادَّارؾ
غيره سبحانو، كيكفي: "كالنكف لعظيـ أك  كليس معو (5)چۋ ۋ ۅ ۅچ كقكلو تعالى كتقدس:

 .مشارؾ"
ٍيبة" قائبلن: كما أتبع تعقيبو عمى قكؿ ابف الحاجب: "كالتاء "قد تككف التاء لمغائبات أيضان؛  ... إلى غى

كقكلؾ: "تقكـ اليندات" كيكفي: "كالتاء لممخاطب مطمقان، كالمؤنث الغائب مطمقان، إال مع نكف الضمير، كقكلو: 
"؛ لما ق دَّمناه مف قكليـ: "تقكـ اليندات" ك "اليندات تقكـ"، كما "كالياء لمغائب كغيرىما"، حقو أف يقكؿ: "غيرىفَّ

: "تفعؿ" كبعض العرب يقكؿ: "يطمع تقكؿ: "قامت"؛ ألف كؿَّ ما يقاؿ في ماضيو: "فعمىٍت" يقاؿ في مضارعو
 .(7)بالياء (6) چۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ چ  الشمس" بالياء، كعمى ىذه المغة قكلو تعالى:

، ال لكقكعو مكقع ( فقاؿ: ػى672كأما ابف مالؾ )ت  "يرفع المضارع لتعريو مف الناصب كالجاـز
 .(8)، خبلفان لمبصرييف"االسـ

"كحركؼ المضارعة مضمكـه في الرباعي، ب عف إعراب الفعؿ المضارع فقاؿ: كأكمؿ ابف الحاج
عرابو: رفعه مفتكحه فيما سكاه، كال ييعرب مف الفعؿ غيريه إذا لـ تتصؿ بو نكف التككيد كال نكف جمع المؤنث. كا  

                                                           
 .1/272 كافية ابف الحاجب:شرح  (1)
 .3ص مالؾ، ابف ألفية (2)
 .861-3/860 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 شرح كافية ابف الحاجب. (4)
 (.12س، اآلية )سكرة ي (5)
، اآلية ) (6)  (.57سكرة الرـك
 .1/273 كافية ابف الحاجب:شرح  (7)
 .4/5 :شرح التسييؿ (8)
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. فالصحيح المجرد عف الضمير بارز مرفكع لمتثنية كالجمع كالمخاطب المؤنث بالضمة كالفتحة  كنصبه كجـز
 .(1)كالسككف مثؿ: يىضرٍب" -لفظان –

  .حرفي المضارعة مضمكـ في الرباعي إذا كاف مزيدان أك مجردان"عقَّب عميو بدر الديف قائبلن: "ك 
 ...... إلى آخره".: "إذا لـ يتصؿ بو نكف التككيد ؿ ا ف ا حاجاأما عف األفعاؿ ا خم ة فق  ع

أم: "إذا لحؽ الفعؿ نكف التككيد؛ فإف كاف قبميا ضمير االثنيف أك الجماعة أك المؤنث بارزان، فالفعؿ 
نما يككف مبنيان إذا كاف الضمير بيف الفعؿ كالنكف مستتران، كلعؿَّ قكلو: "يتصؿ" إشارة إلى ذلؾ؛ م ثاؿ معرب، كا 

؟"، ك"أتضربكف؟"، ك"أتضربيف؟"، كًعمة عدـ البناء أنو صار كالمركب، كلـ الضمير البارز: "ىؿ تضًربافٌ 
يركَّب تركيب مزج بيف ثبلث كممات، بؿ في كممتيف فقط، كىذه ثبلث كممات، فبطؿ التركيب فبطؿ البناء؛ 

 في اإلغفاؿ". كألنو لـ يعقؿ تركيب كممتيف كبينيما جزء أجنبي، كىذا ذكره أبك عمي
عمى قكؿ ابف الحاجب: "المجرد عف ضمير بارز"، فقاؿ بدر الديف: "تقديـ  بدر الديف تعقيبوكأتبع 

 .(2)رز" كفاه عف ذكر ضمير لبلصطبلح""بارز" عمى "ضمير" أٍكلى. كلك اقتصر عمى "با
بالنكف كفٌصؿ ابف الحاجب في الضمير البارز المتصؿ عبلمات رفعو فقاؿ: "كالمٌتصؿ بو ذلؾ 

كحذفيا، مثؿ "يضرباف"، ك"يضربكف"، ك"تضربيف"، كالمعتؿ بالكاك كالياء بالضمة تقديران كالفتحة لفظان، 
نحك: "يقـك  لناصب كالجاـزكالحذؼ، كالمعتؿ باأللؼ بالضمة كالفتحة تقديران كالحذؼ، كيرتفع إذا تجرد عف ا

 .(3)زيده"
كلو: "ىذه إشارة إلى أف التجرد عنيما ىك العامؿ كما ق كافقو بدر الديف كأضاؼ عمى جممة "يقكـ زيده"
 .(4)ف: إف العامؿ؛ كقكعو مكقع االسـ"يقكلو الككفيكف، كىك الصحيح، ال كما يقكلو البصريك 

 ( كبعض جميكر العمماء رأم العاًلمىيف.672كافؽ ابف مالؾ )ت 

 :ا مضارع ا م صكا .ا 
كقسـ الناصب إلى  المضارع فذكر كتحدث عنو ابف الحاجب مف خبلؿ ذكره عف نكاصب الفعؿ

لى جكاز إظيار أف، أما أكالن فاألداة: أٍف.  الكجكب اإلظيار كا 
كالـ الجمكد كالفاء  "كينتصب بػ )أف( ك)لف( ك)إذف( ك)كي(، كبػ )أف( مقدَّرة بعد )حتى( كالـ )كي(

 كالكاك كأك.
")أالحرؼ األكؿ  )أٍف( ك .(5)چ ک ک گگ  کچ  كقكلو تعالى: ،ٍف( مثؿ: "أريد أف تيحسفى إليَّ

"، كا التي تقع بعد العمـ مخففة مف الثقيمة، كليست ىذه نحك: "عممتي أف سيقكـي  لتي تقع بعد الظٌف كأف ال يقكـي
 .(6)فييا الكجياف

                                                           
 .863-3/862 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/274 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .866-3/864 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/275 ب:كافية ابف الحاجشرح  (4)
 (.184سكرة البقرة، اآلية ) (5)
 .3/867 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
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شرح بدر الديف عميو: ")أٍف( تنصب الفعؿ المضارع، إال أف تككف مفسىرة، أك زائدة، أك بعد عمـ أك 
يحسف مكضعيا )أم(؛ مثؿ: "أكمأتي إليو أف يخاؼ اهلل" ك)أف( ىنا بمعنى )أم(،  معناه، فالمفٌسرة: التي

أنيا قد تعمؿ، كاٌدعى أفَّ )أىٍف(  ىػػ(221)ت "آتيؾ إذا أف تقكـه" كزعـ األخفش كالزائدة معركفة المكاضع؛ مثؿ:
في مثؿ: "ما زائدة كقد عممت، كقياسان عمى الباء الزائدة  (1)چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ في قكلو تعالى: 

زيد بقائـ" كالصحيح خبلفو، كالباء عممت الختصاصيا باالسـ؛ ألف الحرؼ العامؿ إذا اختص بأحد القبيمٍيف، 
ف كاف زائدان، ك)أف( الزائدة لـ تختص بالفعؿ، بدليؿ قكلو:   عمؿ فييا كا 

 

 (2)ًإ ى  ىاًضًر ا    ىـٍ  كىأىٍف ظىٍ  ىةن تىٍعطيك
 

مؿ، ألنيا مخففة مف الثقيمة، كقد أعممت قميبلن حمبلن ليا عمى الكاقعة بعد كالكاقعة بعد الًعمـ ال تع
كقرئ ، (3)چٱ ٻ ٻ ٻ چ  بعد الشؾ فييا كجياف؛ اإلعماؿ كاإللغاء، كقكلو تعالى: الشؾ، كالتي

ية رفعان كنصبان، كتعمؿ فيما عدا ىذه المكاضع، كقد جاء ترؾ إعماليا أيضان قميبلن حمبلن ليا عمى )ما( المصدر 
 ألنيا أختيا، كمنو قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػا  أىٍف تٍقػػػػػػػػػػػػػرىآًف عى ىػػػػػػػػػػػػػى أٍ ػػػػػػػػػػػػػمىاًء ك ىٍحكيمى
 

ػػػػػػػػػػػ ىا  ًم ِّػػػػػػػػػػػي ا   ػػػػػػػػػػػالـى كىأٍف الى تيٍشػػػػػػػػػػػًعرىا أحى
(4) 

 

 .(5)( كأعمميا في الثاني عمى األصؿفمـ ييعًمميا في األكؿ حمبلن عمى )ما
ٍيف كافؽ سة أيضان: أحدىما: البلـ إذا لـ ، كينصب بػ )أف( جكازان بعد خمجميكر النحاة كبلـ العاًلمى

، كاألربعة (6)چ ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ چيسبقيا ككف ناقص منفي، كلـ يقترف الفعؿ ببل، نحك قكلو تعالى: 
 حب جب چالباقية: أك، كالكاك، كالفاء، كثـ، إذا كاف العطؼ عمى اسـ ليس في تأكيؿ الفعؿ، نحك قكلو تعالى: 

 .(7)چ خب
 :الناصب لمفعؿ المضارع )لف( الحرؼ الثاني

                                                           
 (.246، اآلية )البقرةسكرة  (1)
(، 1/235جزء بيت مف الطكيؿ، كقائمو مجيكؿ، كقيؿ ىك ابف صريـ اليشكرم أك عمياء اليشكرم، ينظر: ىمع اليكامع ) (2)

 (، كصدره: 1/199المكامع ) ركالدر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو   كيكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تكافىٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو مقسَّ

 

  


 (.71سكرة المائدة، اآلية ) (3)
(، كاإلنصاؼ البف 1/278(، كالمنصؼ البف جني )390البيت مف البسيط، كقائمو مجيكؿ، كينظر في: مجالس ثعمب ) (4)

مكف التكضيح (، كالتصريح بمض4/380(، كشرح العيني )8/143( )7/15) ش(، كشرح المفصؿ البف يعي563رم )األنبا
 (.3/559(، كخزانة األدب )2/232)
 .1/277 كافية ابف الحاجب:شرح  (5)
 (.12سكرة الزمر: اآلية ) (6)
 (.51سكرة الشكرل: اآلية ) (7)
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قكلو  في (1)"تدؿ عمى استغراؽ النفي في االستقباؿ، كبيني عميو اعتزالو .(ىػ538قاؿ الزمخشرم )ت
 ."(2)چٴۇ ۋ چ  تعالى:

كالحؽ أنيا ال تدؿ عمى استغراقو كال عدمو، كما ييفيـ مف إطبلؽ المصٌنؼ،  كليس قكلو الصحيح،
 ، قاؿ الشيخ(3)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ  :كييبًطؿ قكؿ الزمخشرم قكلو تعالى

لذلؾ لـ تيستعمؿ في : "ال يقاؿ ىي مقيدة؛ فمـ تفده لمتقييد، كالكبلـ في اإلطبلؽ، ألنيا لك كيًضعت (ىػ672)ت
 .(4)غيره"

نىثى  قاـ، كلك قاؿ:  متىكتدارؾ بدر الديف قائبلن: "في ىذا الجكاب نظر، ألنو لك قاؿ: "كاهلل ال أقكـ" حى
لتو عميو عند عمى أمرو عند اإلطبلؽ دال ـ بعد، فبل يمزمو مف داللة الشيءيقكـى زيده" لـ يحنث بالقيا"حتى 

 .(5)التقييد بما يمنعو"
(: ")لف( لنفي سيفعؿ، ك)لـ( جكاب قد فعؿ، كلذلؾ ال ىػ181)ت  كعف رأم العمماء قاؿ سيبكيو

؟" بػ "لف يفعؿ"، ال   .(6)قاؿ: "سيفعؿ؟" بػ "لـ يفعؿ" " مفيحسف أف ييجاب مف قاؿ: "قد فىعىؿى
كغير حد، خبلفان لمف  "كينصب المضارع أيضان بػ )لف( مستقببلن، بحدو (: ػى672قاؿ ابف مالؾ )ت ك 

يا بالتأبيد، كال يككف الفعؿ معيا دعاء، خبلفان لبعضيـ، كتقديـ معمكليا عمييا دليؿ عمى عدـ تر  كيبيا مف خصَّ
 .(7))ال أف( خبلفان لمخميؿ"

، (538 )ت "ال تقتضي )لف( )تأبيد النفي( خبلفان لمزمخشرم فقد قاؿ: (8)(ػى905األزىرم )ت  أما
كلـز التكرار  (9)چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ ألنيا لك كانت لمتأبيد لـز التناقض بذكر اليكـ في قكلو تعالى:

تعالى: كلـ تجتمع مع ما ىك النتياء الغاية نحك قكلو  (10)چ ٿ ٿ ٿچ  بذكر أبدان في قكلو تعالى:
 ."(11)چ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ چ

 

                                                           
 .1/248الكشاؼ:  (1)
 (.143سكرة األعراؼ، اآلية ) (2)
 (.91سكرة طو، اآلية ) (3)
 أحمد المنعـ عبد: تح الديف، جماؿ اهلل، عبد أبك الجياني، الطائي الؾم ابف اهلل، عبد بف : محمدشرح الكافية الشافية (4)

 .2/618: 1ط القرل، أـ جامعة ىريدم،
 .1/278 :شرح كافيو ابف الحاجب (5)
 .1/446 :الكتاب (6)
 .4/14 :شرح التسييؿ (7)
 .2/357شرح التصريح بمضمكف التكضيح:  (8)
 (.26سكرة مريـ، اآلية ) (9)
 (.95، اآلية )سكرة البقرة (10)
 (.80سكرة يكسؼ، اآلية ) (11)
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 (:ػى646ابف الحاجب )ت  فقد ذكركىي )إذف( عف الحرؼ الثالث لنصب الفعؿ المضارع أما 
ذ ا كقعت الكاك "ك)إذف( إذا لـ يعتمد ما بعدىا عمى ما قبميا، ككاف الفعؿ مستقببلن مثؿ: "إذف تدخؿى الجنة" كا 

 .(1)أك الفاء فالكجياف"
"كأيضان بشرط أف يككف الفعؿ غير مفصكؿ بقسـ أك )ال(، ( عميو: ػى733 أضاؼ بدر الديف )تف

ؿى قىسـه مثؿ: "إذف   .(2)ؿ: "إذف ال أقعدؾ" لـ يجب النصب"كاهلًل لػ أكرمؾ" أك )ال( مث -فإف فصى
نما تنصب إذف المضارع بشرط ككنيا مصدرة، كالفعؿ مستقبؿ :  (ػى672ابف مالؾ )ت  ذكرك  "كا 

بقسـ كقكلؾ لمف قاؿ لؾ: "أزكرؾ غدان": "إذف أكرمىؾ"، ك"إذف كاهلًل أكرمىؾ"، فالقسـ  متصؿ بيا، أك منفصؿ
"ىنا ال ييعد حاجزان، كما ال يعد حاجزان بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو في قكؿ   .(3)بعضيـ: "ىذا غبلـي كاهلًل زيدو

 أم أف بدر الديف قد خالؼ رأم ابف مالؾ.
د بككنيا لمجزاء، أف يككف مضمكف الكبلـ الذم ىي فيو جزءان المرا" :(ىػ905ت )كما قاؿ األزىرم 

كشرط إعماليا ثبلثة أمكر؛  ىا لعدـ اختصاصيا، كمف ثـ قالكا:ءضمكف كبلـ آخر، ككاف القياس إلغالم
عتمد ما بعدىا عمى ما قبميا )أىممت(، ا، فإف كقعت حشكان في الكبلـ بأف أحدىا: أف تتصدر في أكؿ الجكاب

 مسائؿ: كذلؾ في ثبلث
 .إحداىا: أف يككف ما بعدىا خبران عما قبميا، نحك: أنا إذف أكرميؾ 
 .ثانييا: أف تككف جكابان لشرط ما قبميا، نحك: إف تأتيني إذف أكرٍمؾ 
 .ثالثيا: أف تككف جكاب قسـ قبميا مذككر، نحك: كاهلًل إذف ال أخرج، أك مقدر 

 ياسان عمى بقية النكاصب. قببلن( قاألمر الثاني: أف يككف المضارع بعدىا )مست
.(4)األمر الثالث: أف يتصبل أك يفصؿ بينيما قسـ

 بذلؾ يخالؼ األزىرم كبلـ ابف الحاجب.
ذف أيحسف إليؾ"، فإف " كالتحقيؽ أنو إذا قيؿ:" (:ػى761كما ذكر ابف ىشاـ )ت  إف تزٍرني أزٍرؾ، كا 

الرفع  أك عمى الجممتيف معان، جازقٌدرت العطؼ عمى الجكاب جزمت كبطؿ عمؿ )إذف( لكقكعيا حشكان، 
  .(5)ؼ عمى األكؿ أٍكلى"لتقدـ العاطؼ، كقيؿ: يتعيف النصب، ألف ما بعدىا مستأنؼ أك ألف المعطك  بكالنص

األكؿ: الراجح؛ " :عف دخكؿ الفاء كالكاك عمييا كجياف فقاؿ كأتبع بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب
 شاذان  كقرئ بالنصب (6)چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ : الرفع، كىي لغة القرآف، قاؿ اهلل تعالى

 .(7)"كىي قراءة ابف أبي كعب چ پ ڀ ڀچ
                                                           

 .869-3/868 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/278 :شرح كافية ابف الحاجب (2)
 .4/20 :شرح التسييؿ (3)
 .369-2/367 التصريح:شرح  (4)
 .1/21 :مغنى المبيب (5)
 (.76، اآلية )سراءاإلسكرة  (6)
 .1/197شرح كافية ابف الحاجب:  (7)
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 الكاك عمى )إذف( كىي لغة القرآف.عمماء النحك لغة الرفع بعد دخكؿ الفاء ك  بعض كفي ذلؾ كافؽ
كي  "ككي مثؿ: "أسممتي  ابف الحاجب: ذكرمضارع كىك )كي(، عف الحرؼ الرابع الناصب لمفعؿ الك 
 .(1)لجنة" كمعناىا السبب"أدخؿى ا

كتدارؾ عميو بدر الديف: ")كي( تارة تككف مصدرية بمعنى )أٍف( كىي المقصكدة ىنا، كتارة تككف 
نما السببية: البلـ المقدرة معيا؛ فقكلؾ: "جئت كي أكرمىؾ" حرؼ جر ؛ فإف كانت مصدرية فميست سببية، كا 

 قدير )لكي(. كأما الجارة فتختص بمكضعيف:كقكلؾ "أٍف أكرمؾ" كالتقدير: )ألٍف(، فكذلؾ كاف الت
  ـى فعمت؟" كيجب حذؼ ؟" كمعناىا "ًل ـى فعمتى األكؿ: )ما( االستفيامية، كقكلؾ سائبلن عف عٌمة فعؿ: "كي

ٱ چ  ألؼ )ما( االستفيامية إذا دخمت عميو )كي( أك حرؼ مف حركؼ الجر؛ كقكلو تعالى:

شبيو، كلذلؾ أبدلت في ك  (4)چ يئ  جب حب خبچ ك (3)چ ی جئ حئ مئ        ىئچ ك (2)چ ٻٻ
 الكقؼ ىاء السكت فقالكا: "عٌمو" ك"ًلمىو" ك"كيمىو".

  :ما( المصدرية أك )أٍف( المصدرية، كقكؿ الشاعر:الثاني( 
ػػػػػػػػػػػر   ـٍ تىٍ فىػػػػػػػػػػػٍع فىضي  فيٌ مػػػػػػػػػػػا، إذا أىٍ ػػػػػػػػػػػ ى  ىػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػر  ك ٍ فىػػػػػػػػػػع  يػػػػػػػػػػرا ي    (5)ا فىتػػػػػػػػػػى كىٍ مػػػػػػػػػػا  ىضي
 

 ككقكؿ آخر:
اً حػػػػػػػػان فىقىا ىػػػػػػػػٍ : أىكيػػػػػػػػؿ  ا  ػػػػػػػػاًس أى   ٍصػػػػػػػػ ىٍح ى مى

 

ػػػػػػػػػػػا ىؾى   تىٍخػػػػػػػػػػػ ىعىا ، ً  ى ػػػػػػػػػػػا أىٍف تى يػػػػػػػػػػػر  كى كىٍ مى
(6) 

 

بعدىا بتأكيؿ فػ )ما( في البيت األكؿ مصدرية، كفي البيت الثاني زائدة، ك)أٍف( التي بعدىا كما 
 .(7)مصدر؛ أم: "ًلغرؾ"

 استدراؾ بدر الديف مذىب الجميكر.ك 
"ك)حتى( إذا كاف  ناصب لمفعؿ المضارع فقاؿ:خامس الكأتبع ابف الحاجب يتكمـ عف الحرؼ ال

، ككنتي ًسرتي حتى أدخؿى )إلى( مثؿ: أسممتي حتى أدخؿى الجنةمستقببلن بالنظر إلى ما قبمو بمعنى )كي( أك 
البمد، كأسيري حتى تغيبى الشمس، فإف أردتى الحاؿ تحقيقان أك حكاية كانت حرؼ ابتداء فيىرفىعي كتجب السببية 

                                                           
 .3/870 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 (.1، اآلية )النبأسكرة  (2)
 (.43، اآلية )النازعاتسكرة  (3)
 (.35، اآلية )النمؿسكرة  (4)
(، كمغني المبيب  كشرح شكاىده لمسيكطي 3/591البيت مف الطكيؿ، كقائمو قيس بف الحظيـ، كينظر في: خزانة األدب ) (5)
( 2/204(، كشرح األشمكني )2/3(، كالتصريح بمضمكف التكضيح )4/379( )3/245(، كشرح العيني )133(، )182)
 (.170(، كممحقات ديكاف قيس )3/279)
 ـ،1982 بيركت، دار: بيركت ،(ىػ82ت)معمر بف جميؿ بثينة، جميؿ ديكاف: انظر بثينة، جميؿ كقائمو الطكيؿ، مف البيت (6)

 (.3/584) األدب كخزانة ،(16 ،9/14) يعيش البف المفصؿ شرح في كينظر. 74ص
 .280-1/279 :شرح كافية ابف الحاجب (7)
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كنو، كمف ثـ امتنع الرفع في: كاف سيرم حتى أدخمىيا مثؿ: مىًرضى حت كأًسرت حتى  –في الناقصة  –ى ال يىرجي
 .(1)كأييـ سار حتى يدخمييا" كاف سيرم حتى أدخمييا –في التامة  -تدخميا، كجاز 

 كافؽ بدر الديف كبلـ ابف الحاجب. كما 
"الككفيكف  ؿ:ف كالككفييف فقا( المسألة الخبلفية في )حتى( بيف البصرييػى761ككضح ابف ىشاـ )

يعربكف الفعؿ بعدىا منصكبان بالفعؿ، كاحتجكا عمى قكليـ أنيا تأتي بمعنى )كي( نحك قكلنا: "أطع اهلل حتى 
تدخؿى الجنة" فإف معنى ىذا الكبلـ: أطع اهلل كي تدخؿ الجنة، أك تقكـ مقاـ )إلى أف(؛ كما في قكلنا "اذكر 

ىذا الكبلـ: اذكر اهلل إلى أف تطمع الشمس، كالشيء إذا قاـ مقاـ شيء  اهلل حتى طمكع الشمس" فإف معنى
 لى أف(، أم تنصب المضارع بنفسيا.مؤداه، فكجب أف تؤدم )حتى( مؤدل )كي( أك )إ أدَّل

أما البصريكف فاحتجكا بأف )حتى( قد جاءت في كبلـ العرب حرؼ جر تعمؿ في األسماء نحك قكلو 
ذا كانت )حتى( مف عكامؿ األسماء باتفاؽ بيننا كبينكـ لـ يجز أف  (2)چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ      ڄ چ  تعالى: كا 
مف عكامؿ األفعاؿ، ألف عكامؿ األسماء ال تككف عكامؿ في األفعاؿ، كما أف عكامؿ  –مع ذلؾ  –تككف 

نما قمنا أف العامؿ في الفعؿ المضارع النصب بعد )حتى( ىك )أف(  األفعاؿ ال تككف عكامؿ في األسماء كا 
مصدرية مضمرة لنبقييا عمى حاليا الذم ثبت ليا باالتفاؽ بيننا كبينكـ كىي أف تجر االسـ، كذلؾ ألف )أف( ال

 .(3)"بحتَّىتككف في تأكيؿ مصدر مجركر  المصدرية
 كغالبان ما يتـ إعراب الفعؿ المضارع بعد حتى منصكب بأف المضمرة مشيان عمى قكؿ البصريف.

 الحرؼ السادس كىك دخكؿ البلـ عمى الفعؿ كبيف أنكاعيا، فقاؿ:عف  (4)مف ثـ تحدث ابف الحاجب
ائ چ  عد النفي لػ )كاف( مثؿ قكلو تعالى:"كالـ )كي( مثؿ: أسممتي ألدخؿى الجنة، كالـ الجحكد الـ تأكيد ب

 .(5)چەئ ەئ وئ   
الـ  "ىكذا يقكؿ أكثرىـ، كاألجكد: )كالـ الجر( ليدخؿ فيو ب عميو بدر الديف عمى "كالـ كي":فعقَّ 

زيدة كالبلـ الم، (6)چڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ چ  كقكلو تعالى: )كي( ىذه ك)الـ( الصيركرة
ك)الـ( الصيركرة: أفَّ  الفعؿ، كالفرؽ بيف الـ )كي( تنصب، فإف ىذه الثبلثة (7)چې ې ې ى چ  مثؿ:

 .(8)الفاعؿ"السببية في األكلى تيعًمـ مف الفاعؿ، كالسببية في الثاني ليس تيعمـ مف 

                                                           
 .872-3/870 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 (.5سكرة القدر، اآلية ) (2)
 .4/154 :أكضح المسالؾ (3)
 .3/973: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 (.33اآلية )، سكرة األنفاؿ (5)
 (.8سكرة القصص، اآلية ) (6)
 (.26سكرة النساء، اآلية ) (7)
 .1/281 كافية ابف الحاجب:شرح  (8)
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أف األكلى )الـ كي( سببية تعرؼ مف الفاعؿ قبميا أك بعدىا، أما السببية في الثاني تعرؼ مف أم: 
 المستقبؿ بعدىا ال الفاعؿ.
 كبلـ الجميكر. كافؽ بدر الديف

كاف("، فاعترض بدر الديف ) لػ كأتبع بدر الديف استدراكو عمى ابف الحاجب في قكلو: "بعد النفي
، أك  (1)چائ ەئ ەئ وئ  چ  ة المعنى كاف لفظيا ماضيان؛ مثؿ:اضي"ىذا بشرط أف تككف م شارحان:

: "ما يككف زيده  (2)چ ۀ ہ ہ ہ   ہ چ  مضارعان؛ مثؿ:  (3)ليقكؿ غدان شران " لـ يجز". ، فمك قمتى
 (.ػى733( كبدر الديف )ت ػى646في ىذا الشرح البف الحاجب )ت كقد اتفؽ معو العمماء 

الناصب بأف ب السابع لمفعؿ المضارع بشركطو كىك الفاء كتابع ابف الحاجب الحديث عف الناص
استفياـ أك نفي أك المضمرة فقاؿ: "كالفاء بشرطيف، أحدىما السببية، كالثاني أف يككف قبميا أمر أك نيي أك 

 .(4)تمفو أك ٍعرض"
أسماء "األمر ب ... إلى آخره" فقاؿ: تدارؾ عميو بدر الديف عمى قكلو: " الفاء؛ كأف يككف قبميا أمر

ليس ليا جكابه منصكب، كلك  –يامؾ" كالنيي مثؿ: "إياؾى كاألسدى" األفعاؿ مثؿ: "نزاؿ" كبالمصادر مثؿ: "ق
ـى مف ذاؾ، كقكلنا: "صريح" ليخرج بو األمر أك النيي الكارد بمفظ الخبر،  ًم قاؿ: "أمره أك نيي بفعؿ صريح" سى

 .(5)و ال يينصىب جكابو بالفاء أيضان"فإن
 نحاة مع رأم بدر الديف بف جماعة.لكاتفؽ بعض ا

" كاف مؤكؿ"لك قاؿ: "حقيقي أك  :كما تابع بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب "أك نفي" فاعترض قائبلن 
"ما قميؿ عميؾ" ألف المعنى؛ "ما تأتينا" ك"قٌمما تأتينا فتحدثنا" ك"غير قميؿو أنصارؾ فيخاؼ أٍكلى؛ ليدخؿ مثؿ: 

كأضاؼ: . الدعاء كالترجي، فإف حكـ الثبلثة كحكـ التمني كغيره بما تقٌدـ"أنصارؾ" كلـ يذكر التحضيض ك 
ألنو مف جنسو، كالترجي في التمني، كالدعاء في األمر كالنيي؛ ألنو  "كيحتمؿ دخكؿ التحضيض في العىٍرض

سىؿ تيعطى الكاقعة بعد جزاء الشرط أك بيف الشرط كالجزاء، مثؿ: "إف تى بمفظيا كالقرائف تخٌصص ذلؾ، كلـ يذكر 
" "، كمف األكؿك فتكـر ، (6)چ ڎ ڎ  ڈڈ ژ ژ ڑ چ  ، القراءة في قكلو تعالى:"إف تيسىؿ فتحًسف تيحىب 

، كزاد الككفيكف جكاب التشبيو؛ نحك: "كأنؾ أميرنا فنطيعؾ" ألف معناه النفي، أم:  قرئ بالرفع كالنصب كالجـز
"زرنا فنكرمؾ" ير )أف(، فمعنى: كابيو بتقدما أنت أميرنا، كجميع ما ذكر مقٌدر بمصدر، فكذلؾ نيصب ج

 .(7)رة، فإف نكرمؾ" أم: فمنا إكرامؾ"ليكف منؾ زياك
                                                           

 (.33سكرة األنفاؿ، اآلية ) (1)
 (.137سكرة النساء، اآلية ) (2)
 .1/281 كافية ابف الحاجب:شرح  (3)
 .3/874 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .282-1/281 :جبشرح كافية ابف الحا (5)
 (.284سكرة البقرة، اآلية ) (6)
 .1/282 :شرح كافية ابف الحاجب (7)
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أما الناصب الثامف لممضارع بشرطيف كىك حرؼ )الكاك( الناصب بأٍف المضمرة، فقاؿ عنو ابف 
 .(1)الحاجب: "كالكاك بشرطيف، الجمعية كأف يككف قبميا مثؿ ذلؾ"

"العاطفة أيضان  بف الحاجب: "الكاك بشرطيف، أحدىما الجمعية" قائبلن:عقب بدر الديف عمى قكؿ اك 
لك قاؿ: "الجمعية معناىا الجمعية، لكف جمعان مطمقان غير مقيد بكقت، كىذه شرطيا الجمعية في كقت كاحد، ك 

َـّ   .(2)كقتان" لىٌت
رفع عمى المبف" بال كتقكؿ مع الكاك: "ال تأكؿ السمؾ كتشربي  (:ػى905)ت  قاؿ األزىرمثـ 

االستئناؼ، إذا نييتو عف األكؿ فقط كأبحت لو الثاني، فكأنؾ قمت: "ال تأكؿ السمؾ كلؾ شربي المبف"، فإف 
ة ككأنؾ قمت: "ال تأكؿ السمؾ مع شرب المبف" أك يقدَّرت النيي عف الجمع بينيما نصبت عمى إرادة المع

المبف"  نؾ قمت: "ال تأكؿ السمؾ كال تشربً قدَّرت النيي عف كؿ منيما عمى حدتو، )جزمت( عمى العطؼ، ككأ
كالفرؽ بيف النصب كالجـز في حالتي العطؼ أنو في النصب مف عطؼ مصدر مؤكؿ مف )أف( كالفعؿ، عمى 

ي الجـز مف عطؼ الفعؿ عمى متصٌيد مف الفعؿ السابؽ لئبل يمـز عطؼ المصدر عمى الفعؿ، كف درمص
 .(3)الفعؿ

مضارع بػ )أف( المضمرة كىك الناصب )أك( بشرط معنى )إلى عف ناصب الابف الحاجب كما تكمـ 
 .(4)ان"العاطفة إذا كاف المعطكؼ عميو اسمأف( ك 

"ككف )أك( بمعنى )إال أف( جب: "بشرط معنى )إلى أف( قائبلن: فعقَّب بدر الديف عمى كبلـ ابف الحا
ف، فكاف ذكر المتفؽ عميو ك متفؽ عميو، كبمعنى )إلى أف( مختمؼ فيو، فجكَّزه الككفيكف كمنعو البصري

 .(5)أٍكلى"
 أم ينصب المضارع بػ )أف( المضمرة كجكبان بعد أك إف كاف معناىا )إال أف(.

 كما أتبع بدر الديف استدراكو عمى ابف الحاجب في قكؿ األخير: "إذا كاف المعطكؼ عميو اسمان" 
اك المتقدمتيف عاطفتاف عمى اسـ في اسمان صريحان؛ ألٌف الفاء كالك ""ينبغي أف يقاؿ:  فقاؿ بدر الديف:

الحقيقة، كما تقٌدـ تقديره، لكنو ليس اسمان صريحان، كقكلو: "اسمان" أجكد مف قكؿ بعضيـ "مصدران" ألف ككنو 
""خالده يحبؾ أجكد مف ب"زيده يطيعؾ خيره لؾ مف عمرك" ك مصدران ال يشترط بؿ يجكز،  .(6)كرو

 .ثا  ان: جكاز إظهار أف ا  اص ة   مضارع
 ىذا بالنسبة لكجكب إضمار )أٍف( الناصبة لمفعؿ المضارع أما عف جكاز ظيكرىا فقد قاؿ 

 ابف الحاجب: "كيجكز إظيار )أف( مع )الـ كي( كالعاطفة، كيجب مع )ال( في البلـ.

                                                           
 .3/875 :في عمـ اإلعرابالمقدمة الكافية شرح  (1)
 .1/283 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .2/382 :بمضمكف التكضيح التصريحشرح  (3)
 .3/876 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .1/283 :ة ابف الحاجبشرح كافي (5)
 .1/284 المرجع السابؽ: (6)
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ظيار مع )ال( في البلـ فؤلنيـ ال يدخمكف حرؼ الجر عمى حرؼ ىنا شرح ابف الحاجب كجكب اإلك 
نما جكزكا دخكؿ )ال( ىذه جممة ك ل –ىا ىنا  –ظيركا )أف( النفي، فمك لـ ي ليت الـ الجر )ال( في النفي كا 

الصمة ألف مثميا في قكلؾ: "جاء الذم ال يخرج" فمك حذفت )أف( ككلييا حرؼ الجر كاف كحذؼ الجر عف 
يبلئو النفي في الصمة، كذلؾ ممت  .(1)ع"نالمكصكؿ كا 

ير في التبييف، يجب إظيار )أف( مع البلـ إذا القت )ال( األظ" اعترض عميو بدر الديف قائبلن:ف
 .(2)ىما الكجياف، اإلظيار كاإلضمار"كيجب حذفيا مع الـ الجحكد، كيجكز فيما سكا

حيث المكاضع التي ينصب فييا الفعؿ بتقدير )أف( فبل  نرل تكافقا بيف رأم ابف الحاجب كالنحاة،ك 
)الفاء( ك)الكاك(، كينقسـ إظيار )أٍف( إلى ثبلثة أقساـ: قسـ ك )أك(يجكز إظيارىا في شيء منيا كػ )حتى( ك

 .يجكز إظيارىا، كقسـ يجب كقسـ يمتنع
 .كاجب فقط، أم أف ما سكاىما ممتنعأف ابف الحاجب ذكر الجائز كال أم

: .ج   ا مضارع ا مجزـك
كمف عبلمات األفعاؿ "كتحدث عنو ابف الحاجب مف خبلؿ ذكره جكاـز الفعؿ المضارع فذكر: 

( عف جكاـز ػى644اجب )ت المضارعة الجـز إما بالسككف أك بحذؼ حرؼ العمة مف آخره، فقاؿ ابف الح
ذما كحيثماك)لٌما( ك)الـ األمر( ك"كينجـز بػ )لـ( المضارع:   )ال( في النيي، ككىًمـ المجازاة كىي: )إٍف كميما كا 

ذا( فشاذه  فػ )لـ( ًلقمب المضارع ماضيان . ، كبػ )إٍف( مقٌدرةكأيف كمتى كما كمىٍف كأم كأنَّى( كأٌما مع )كىيفىما كا 
 .(3)تص باالستغراؽ كجكاز حذؼ الفعؿ"كنفًيو، ك)لمَّا( مثميا كتخ

دعاء، كدخكلو "لـ يذكر ال .... إلى آخره" فقاؿ:.ق( عميو في قكلو: "كيجـز بػ )لـ( 733استدرؾ بدر الديف )ف
 .(4)في األمر ليس بأدب"

ى المستقبؿ مف أجؿ أنيا ككقكعيا عم، كىي نفي لمفعؿ الماضي"كمنيا )لـ(  :(ىػ286كقاؿ المبرد )ت
فإنما نفيت أف ، كذلؾ قكلؾ "قد فعمف فتقكؿ مكذبان؛ لـ يفعؿ، إال في المعربكال جـز ، عمميا الجـزك ، عاممة

 .(5)يككف فعؿ فيما مضى"
"يجعبلف "ميما" اسمان  كالجزكلي: (ىػ538)ت قاؿ الزمخشرمفقد  أما عف قكؿ ابف الحاجب )ميما(:

أما "ميما" فقد جاءت مقصكدان بيا الزماف؛ ، ككذلؾ يجعبلف "ما" ك"أيا" كليس ذلؾ بتحقيؽ، مجردان عف الزماف
 كقكؿ حاتـ الطائي:

 

                                                           
 .3/877 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/285 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .3/878 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/286 :شرح كافية ابف الحاجب (4)
 لمشئكف األعمى المجمس - األكقاؼ كزارة عضيمة، الخالؽ عبد محمد: تح المبرد، يزيد بف محمد العباس أبك المقتضب، (5)

 .1/185 : 1ط القاىرة، - اإلسبلمي التراث إحياء لجنة - اإلسبلمية
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ػػػػػػػػػػػا تيٍعػػػػػػػػػػػًط  ىٍط ىػػػػػػػػػػػؾى  يػػػػػػػػػػػؤ ىهي  ٍهمى  كاً   ػػػػػػػػػػػؾى مى
 

ـٌ أىٍجمىعىػػػػػػػػػا  ٍ تىهىػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػؾى  ىػػػػػػػػػاال مي كفىٍرجى
(1) 

 

نؾ متى تعط"  كأما )أم( فإنيا ، أيضان شرطية متضمنة معنى الزماف كأما "ما" فقد جاءتكالمراد: "كا 
يمـز مف ىذا كال ، "أم حيف تقـ أقـ"، كقكلؾ، اهفإف أضيفت إلى الزماف تضمنت معن، بحسب ما تضاؼ إليو

كقكلؾ: "أم مكاف تجمس  –ة عمى الزماف بنفسيا ككما قاؿ بعضيـ؛ ألنؾ لك أضفتيا إلى مكاف أف تككف دال
 .(2)يمـز مف ذلؾ أف تككف ظرؼ مكاف" دلت عمى المكاف، كلـ –جمس" أ

: "أف أصميا )ما( فدخمت عمييا )ما( الزائدة كما تدخؿ عمى )إٍف( ك)متى( ىػ(170كعند الخميؿ )ت
 .(3)ك)أيف( ثـ كرىكا التكرير، كأف يقكلكا: ماما، فأبدلكا الياء مف األلؼ"

ليو ذىب الزجاج" (إذػ )يككف "مو" ك(: "كقد يجكز أف ىػ181كقاؿ سيبكيو )ت   .(4)ضـ إلييا )ما( كا 
"كأما األسماء تضمف معنى إف فيجرم مجراىا في  ق( فقاؿ عف )ميما(: 672أما ابف مالؾ )ت ف

التعميؽ كالعمؿ كىي خمسة أضرب: اسـ محض، كاسـ يشبو لظرؼ، كظرؼ زماف، كظرؼ مكاف، كما 
 يستعمؿ اسمان كظرفان.

، كقكلو تعالى:الضرب األكؿ: )مىفٍ   ، كما، كميما( فمف التعميـ أكلى العمـ، كتككف شرطان فتجـز
، كقكلو تعالى:(5)چٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤچ ٿ ٿ ٿ چ  ، كما لتعميـ األشياء، كتككف أيضان شرطان فتجـز

، ك)ميما( مثؿ )ما( كأعـ منيا، كال شؾ في ككنيا اسمان بدليؿ يعكد الضمير إلييا، كما (6)چ ٿ ٹ ٹٹ 
 )ما( كقكؿ الشاعر: يعكد إلى 

 إذا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ تىه  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  ى ًمطكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 
 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ًإ  ػػػػػػػػػػػػػػػػًه كىفىػػػػػػػػػػػػػػػػاهي   كى ػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ٍهمى كمى
 (7) 

 

 فالياء في كفاه عائدة إلى )ميما(، فيي اسـ، كلكنيا في معنى إٍف، فمذلؾ تجـز الفعؿ، كقكلو تعالى:
 .(8)چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ 

 شاعر، أنشده أبك عمي:(: "كندر مجيء )ميما( اسـ استفياـ كقكؿ الػى672)ت  كأتبع
ػػػػػػػػػػػػػا ً  ىػػػػػػػػػػػػػهٍ  ٍهمى ػػػػػػػػػػػػػا ً ػػػػػػػػػػػػػيى ا   ٍ  ىػػػػػػػػػػػػػةى مى ٍهمى  مى

 

 (9)أىٍك ىل   ىع ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي كً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر اً  ىه 
 

                                                           
   ق،1401 صادر، دار: بيركت ،(ـ605)الطائي حاتـ الطائي، حاتـ ديكاف: انظر الطائي، لحاتـ الطكيؿ، مف البيت (1)

 المكامع كالدرر( 2/57) اليكامع كىمع ،(253( )331) لمسيكطي شكاىده كشرح ىشاـ فالب المبيب مغني في كينظر. 68ص
 (.4/12) األشمكني كشرح ،(2/73)
 .1/257 :المفصؿ (2)
 .60-3/59 :الكتاب (3)
 .3/60: الكتاب (4)
 (.11، اآلية )التغابفسكرة  (5)
 (.197، اآلية )البقرةسكرة  (6)
 (.3/635(، كخزانة األدب )7/43) ش، كابف يعي154يذلي المصكف صؿ الالبيت مف المتقارب، لممتنخ (7)
 (.132، اآلية )األعراؼسكرة  (8)
 (.2/361(، كشرح أبيات المغني )3/631(، كخزانة األدب )7/44) شًممقط، ينظر: ابف يعي لعمرك بفالبيت مف السريع،  (9)
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 أراد: ما لي الميمة ؟ استفيامان عمى طريؽ التعجب.
كزعـ أف )ما( ك)ميما( في الشرط قد ترداف ظرفي زماف فقاؿ: "جميع النحكييف يجعمكف )ما( 

لتجرد عف الظرفية، مع أف استعماليما ظرفيف ثابت في أشعار الفصحاء مف ك)ميما( مثؿ )مىٍف( في لزكـ ا
 العرب"، كما جاء في قكؿ حاتـ الطائي:

ػػػػػػػػػػػا تيٍعػػػػػػػػػػػًط  ٍهمى   يػػػػػػػػػػػؤ ىها  ط ػػػػػػػػػػػؾكاً   ػػػػػػػػػػػؾى مى
 

ـٌ أىٍجمىعىػػػػػػػػػا  ٍ تىهىػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػؾى  ىػػػػػػػػػاال مي كفىٍرجى
(1) 

 

ؼ زماف، كذلؾ يصح كال أرل في ىذا البيت حجة، ألنو كما يصح تقدير )ما( ك)ميما( فييا بظر 
 تقديرىما بالمصدر عمى معنى: "أم عطاء قميؿ أك كثير تعط نفسؾ سؤليا كفرجؾ ناال منتيى الذؿ".

ا طرفيف شذكذان كقكالن بما ال يعرفو جميع ملكف يتعيف جعؿ )ما( ك)ميما( مصدريف، ألف في ككني
)ميما( عف مصدر فعؿ الشرط، كما ا مصدريف، ألنو ال مانع مف أف يكنى بػ )ما( كمالنحكييف، بخبلؼ ككني

 .(2)ال مانع مف أف يكنى بيما عف المفعكؿ بو ك نحكه، إذ ال فرؽ"
ذما( فكاف استدراكان منقكالن حيث: (3)كأكمؿ بدر الديف  استدراكو عمى قكؿ )كا 

: "إنيا حرؼ بمعنى )إٍف ال(؛ ىػ(181)ت  : ىي اسـ، كالصحيح قكؿ سيبكيوىػ(286)ت  قاؿ المبرد
غير مسمَّـ كشاىدىا  –كما قاؿ المبرد  –د أفادت المجازاة باتفاؽ، كدعكل داللتيا عمى زمف مستقبؿ ألنيا ق

 قكؿ الشاعر:
ػػػػػػػػا أىتىٍ ػػػػػػػػ  عى ىػػػػػػػػى ا ر  يػػػػػػػػكًؿ فىقيػػػػػػػػٍؿ  ىػػػػػػػػهٍ   ًإٍذمى

 

ٍجً ػػػػػػػػػػػسي   ػػػػػػػػػػػأىفى ا مى ق ػػػػػػػػػػػان عى ىٍ ػػػػػػػػػػػؾى ًإذىان اٍطمى حى
(4) 

 

متضمنة معناىا، فمذلؾ بنيت إال )أٌيا( كما سكل )إٍف( أسماء (: ػى672قاؿ ابف مالؾ )ت كفي )إذما( 
 كفي اسمية )إذما( خبلؼ.

أف )إذما( باؽ عمى اسميتو، كفي ذلؾ  ؛(7)كأبي عمي (6)كابف السراج (ىػ286 )ت (5)كعند المبرد
 كبلـ. 

 قكؿ ابف الحاجب في "حيثما" فقاؿ:تعقيبو عمى  (8)كتابع بدر الديف
ـٍ  يق ػػػػػػػػػػػػػػػ ٍِّر  ىػػػػػػػػػػػػػػػػؾى اهللي  ػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػتىًق ٍ ثيمى  حى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػافً   ػػػػػػػػػػػػػػػاً ًر األىٍزمى ػػػػػػػػػػػػػػػان ًفػػػػػػػػػػػػػػػي غى احى  ىجى
(9) 

 

                                                           
 تـ تكثيؽ البيت ميسبقان. (1)
 .70-4/68شرح التسييؿ:  (2)
 .1/289شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
(، كالجمؿ لمزجاجي 2/47(، كالمقتضب )1/342البيت مف الكامؿ، كقائمو عباس بف مرداس كينظر في: كتاب سيبكيو ) (4)
 (.4/97) يعيش البف المفصؿ كشرح(، 2/84( كالمحتسب البف جني كذلؾ )1/131(، كالخصائص البف جني )222)
 .2/45 :المقتضب (5)
 .2/159 في النحك:ؿ األصك  (6)
 .1/321 :اإليضاح العضدم (7)
 .1/288شرح كافية ابف الحاجب:  (8)
( 133البيت مف الخفيؼ، كىك كذلؾ بيت مدكر، كقائؿ مجيكؿ، كينظر في: مغني المبيب البف ىشاـ كشرح شكاىده لمسيكطي ) (9)
 (.2/39، كحاشية يس عمى التصريح )(4/11(، كشرح األشمكني )4/476(، كشرح العيني )337( كشذكر الذىب )234)
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 كىي ظرؼ مكاف عمى أصميا، كمنو:
ٍ ػػػػػػػفو  ػػػػػػػا أىٍعطىػػػػػػػاؾى ًمػػػػػػػٍف حي ػػػػػػػارى  ىػػػػػػػؾى اهلل مى  حى

 

ان تىكيػػػػػػػػػفً   ػػػػػػػػػاً حى ٍ ثيمػػػػػػػػػا  ىٍقػػػػػػػػػًض أىٍمػػػػػػػػػرىان صى  (1)كحى
 

"ال يجكز أف تككف مككمة كػ )إذما( إلى الحرفية، ألنيا لـ تيزىؿ عما  ق(: 672قاؿ ابف مالؾ )ت ف
كانت عميو قبؿ مف الداللة عمى المكاف، بخبلؼ )إذما(، فإنيا كانت قبؿ دخكؿ )ما( عمييا اسـ زماف ماض 
خاليان مف معنى الشرط، فمما دخمت عمييا )ما( صارت أداة شرط بمعنى )إٍف( مختصة بالمستقبؿ، كزاؿ ما 

نا بحرفيتيا، ألف داللتيا عمى كاف فييا مف معنى االسـ، كلـ نعمـ نقميا إلى معنى آخر غير الشرط، فحكم
معنى الحرؼ ميتىيق نة، كداللتيا عمى معنى االسـ مشككؾ فييا، كالحكـ بمقتضى ما تيييًقف أٍكلى
(2). 

 (أيف)في بقية جكاـز الفعؿ المضارع استدراكات عمى قكؿ ابف الحاجب: "ك (3)كتابع بدر الديفكما 
 .("أنى)ك (أم)ك (مف)ك (ما)ك (متى)ك

 كلـ يذكر )أياف( كقد تقدـ في الظركؼ أنيا تككف شرطان أيضان؛ كقكؿ الشاعر:ف(، )أيكفقاؿ: 
ػػػػػػػػػػػػػػةي ا  ىػػػػػػػػػػػػػػر اءي كىا ىػػػػػػػػػػػػػػٍ  ً قىٍفػػػػػػػػػػػػػػرىةو   إذىا ا  ىٍعجى

 

ػػػػػػػا تىٍعػػػػػػػً ٍؿ ً هىػػػػػػػا ا ػػػػػػػًرٍ  ي تىٍ ػػػػػػػًزؿً   فىأىٌ ػػػػػػػافى مى
(4) 

 

 "كمنيا أدكات الشرط كىي: )إف( ك)مف(عف جكاـز الفعؿ المضارع:  ق(672كقاؿ ابف مالؾ )ت 
ك)ما( ك)ميما( ك)أم( ك)أٌنى( ك)متى( ك)أياف( كىما ظرفاف لمزماف، ككسر ىمزة أياف لغة سميـ، كنختص في 

 ، كربما استفيـ بػ )ميما(، كجكزم بكيؼ معنى ال عمبلن.االستفياـ بالمستقبؿ، بخبلؼ )متى(
 الشرط )إذما( ك)حيثما( ك)أيف(، كىما ظرفا مكاف. كمف أدكات

 متضمنة معناىا، فمذلؾ بنيت إال )أٌيا( كفي اسمية )إذما( خبلؼ.كما سكل )إف( أسماء 
 .(5)كقد ترد )ما( ك)ميما( ظرؼ زماف، ك)أم( بحسب ما تضاؼ إليو

 .ما( ك)إذا( فشاذ، كبػ )إف( مقدرة: "كأما مع )كيفويف عمى ابف الحاجب قكلكاستدرؾ بدر الد
سيك؛ فإنو لـ ينقؿ الجـز بػ )كيؼ( مف عربي ىنا  ."كأما مع )كيفما( ك)إذا( فشاذ" فقاؿ بدر الديف: 

، فأتى بعدىا (6)چڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ   کک چ قط ال شاذان كال غيره، كقد قاؿ اهلل سبحانو كتعالى:
، كىي ىنا شرطية ، مطردةألف االستفياـ ىنا غير سائغ كفي ىذه اآلية مخالفة لقاعدة  بالمضارع غير مجزـك

                                                           
  فاعكر، حسف عمي: تحػ ،(ـ609ت) سممى أبي بف زىير زىير، ديكاف: ينظر سممى، أبي بف زىير كقائمو البسيط، مف البيت (1)

 بدؿ" فكف"ك" اهلل لؾ حار: "بدؿ" رب ؾ ىنَّاؾ: "كيركل ،(202) اإلعجاز كدالئؿ ،123ص  ق،1408 العممية، الكتب دار: لبناف
 ".تكف"
 .4/72 :شرح التسييؿ (2)
 .1/289شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
(، كببل نسبة 363(، كشرح عمدة الحافظ )2/526البيت مف الطكيؿ، كىك ألمعة بف أبي عائذ في شرح اشعار اليذلييف ) (4)

 (. 2/63(، كىمع اليكامع )88(، كشرح قطر الندل )5/95في الدرر )
 غراء".كيركل: "األدماء" بمد "ال

 .4/66 :شرح التسييؿ (5)
 (.6، اآلية )آؿ عمرافسكرة  (6)
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، فبل يككف الشرط إال ا يككف بمعنى الجكاب أك يفيـ منو الجكابكىك أنو متى تقدـ عمى أداة الشرط م
ماضيان، فبل يجكز: "كسكؼ أكرمؾ إف تأتيني"؛ بؿ "إف أتيتني"، كقد جاء ىنا بعد أداة الشرط فعؿ مضارع كلـ 
، كما حممت )لـ(  يجـز بو في غيره، كقد تحمؿ )إذا( عمى )متى( فيجـز بيا، ك)متى( عمى )إذا( فبل يجـز

 .(2)جـز تكٌبراب، الحديث (1)كثبلثيف" لفاطمة: "إذا أخذتما مضاجعكما تكٌبرا ثبلثان  )ال( فاألكؿ كقكلو عمى 
 ككافؽ بعض العمماء استدراؾ بدر الديف.

كأتبع ابف الحاجب: "ك)لـ( لقمب المضارع ماضيان كنفيو، ك)لما( مثميا كتختص باالستغراؽ كجكاز 
 .(3)يي"لفعؿ ك)الـ( األمر ك)ال( النحذؼ ا

 ككافؽ بدر الديف كالعمماء كبلـ ابف الحاجب بدكف تعقيب.
ـي الميجازاة تدخؿ عمى الفعميف لسبَّبية األكؿ كمسبٍّبة الثاني، كيسمياف  ثـ أكمؿ ابف الحاجب قائبلن: "ككىًم

ف كاف الثاني فالكجياف"مضارعيف أك األكؿ مضارعان فا اشرطان كجزاء، فإف كان ، كا   .(4)لجـز
 .أجكد مف قكليـ: "كحركؼ المجازاة""ككمـ المجازاة" الديف عمى ابف الحاجب قائبلن:  بدرفاستدرؾ 

كاألجكد: "تدخؿ عمى جممتيف"؛ " ابف الحاجب: "يدخؿ عمى الفعميف" قائبلن:كأتبع بدر الديف عمى قكؿ 
 .ليعـٌ االسمية كالفعمية"

"مضارعيف أك  اكأكمؿ بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب: "فإف كان  .األكؿ فالجـز
شرحيا بدر الديف: "أم عند البصرييف، كاألجكد مف مذىب الككفييف، كقد جكَّز الككفيكف في الرفع 
أيضان؛ مثؿ: "إف تأتيني أكرميؾ"، كال فرؽ عندىـ بيف أف يككف الشرط ماضيان أـ مضارعان، كعمة ارتفاع 

ان، كعمة ارتفاع الجزاء: ضعؼ أداة الشرط، الجزاء: ضعؼ أداة الشرط؛ ألنيا تقتضي الشرط ماضيان أـ مضارع
 ألنيا تقتضي جزمان، كقد حصؿ ذلؾ بجـز األكؿ، كيقكٍّم ذلؾ اتفاقيـ جـز الثاني في الجميع، كمتى رفع جزاءه 
شرطو ماضو فيك عند سيبكيو في حكـ التقديـ، فإذا قمت: "إف تأتيني أكرمؾ" فتقديره: "أكرمؾ إف تأتيني" كعند 

أداة الشرط لـ تعمؿ فيو  مبتدأ محذكؼ تقديره: "فأنا أكرمؾ"، كالتحقيؽ: ما ذكرناه أكالن أفَّ المبرد أنو خبر 
 .(5)جة إلى تقدير كال تقديـ كتأخير"لضعفيا، كال حا
"ككميا تقتضي جممتيف: أكالىما شرط تصدر بفعؿ  :بدر الديف قائبلن  (ػى672ابف مالؾ )ت كافؽكقد 

فييا االسـ مف غير )إٍف( إال  عؿ يشذ ككنو مضارعان دكف )لـ( كال يتقدـبف ظاىر أك مضمر مفسر بعد معمكلو
اضطراران، ككذلؾ بعد استفياـ بغير اليمزة كتسمى الجممة الثانية جزاء كجكابان، كتمـز )الفاء( في غير الضركرة 

                                                           
(، كمسمـ في 6/248) الحديث أخرجو البخارم في كتاب: فرض الخمس، باب: الدليؿ عمى أف الخمس لنكائب الرسكؿ  (1)

 (.4/2090كتاب: الذكر كالدعاء، باب: التسبيح أكؿ النيار كعند النـك )
 .29/291 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .881-3/878 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .882ص المصدر السابؽ: (4)
 .292-1/291 كافية ابف الحاجب:شرح  (5)
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ف صدر بمضارع صالح لمشرطية جـز في غير الضركرة، كجكبان إف كاف الشرط  إف لـ يصح تقديره شرطان، كا 
ف قرف بالػ )الفاء( رفع مطمقان مضارعان، كجكازان إف كاف ماضيان، ك   .(1)ا 

ذا كاف الجزاء ماضيان   لفظان أك معنى لـ يجز بػ )الفاء(. –بغير )قد(  –كأكمؿ ابف الحاجب: "كا 
نما قاؿ بغير )قد( ليخرج عنو الماضي المحقؽ الذم ال يستقيـ أف يككف لمشرط تأثير فيو كشرحيا : "كا 

 كقكلؾ: "إف أكرمتني اليـك فقد أكرمتؾ أمس".
نما كجب فيو دخكؿ  فمك لـ يخرجو لدخؿ فيما ال تجكز فيو )الفاء( كىك كاجب فيو دخكؿ )الفاء(. كا 
)الفاء( ألنو ال يستقيـ أف يككف لمشرط تأثير في معنى االستقباؿ فيو، ألف الغرض بو الماضي المحقؽ، فكما 

، مما ال يستقيـ أف يككف لمشرط فيو تأثير في معنى االستقباؿ لنيي كغيرىماكجب دخكؿ الفاء في األمر كا
 .(2)ذلؾ ىذا"فك

ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ چ  :مثؿ قكلو تعالى فقاؿ: كعقب بدر الديف عمى قكلو: "بغير )قد( لفظان"

 .(3)چ ې ېې 
 .(4)چۓ ڭ        ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ : كعمى قكلو: "أك معنى" فقاؿ: "مثؿ قكلو تعالى

 .ض كليس ىناؾ )قد( لفظان كال معنىمكاضع يجب فييا )الفاء( كالجزاء ما ةي االحتراز مف ثبلثكينبغ
  ك "إف زرتني فعسى " األكؿ: إذا كاف الجزاء فعبلن غير متصرؼ، مثؿ: "إف أتيتني فمستى بخائبو لدمَّ

 أف تناؿى خيران".
  فغفر اهلل لؾ".الثاني: إذا كاف في الجزاء معنى الطمب كالدعاء، مثؿ: "إف زرتني 
 :الثالث: المقركف بػ )ربما(، مثؿ قكؿ الشاعر 

ػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػكرى ا فى ىػػػػػػػػػػاًء فىري  مى  فىػػػػػػػػػػًيٍف تيٍمػػػػػػػػػػًس مىٍهجي
 

ـى ً ػػػػػػػػػػػػًه  ىٍعػػػػػػػػػػػػ ى ا كفيػػػػػػػػػػػػكً  كفيػػػػػػػػػػػػك ي   أىقػػػػػػػػػػػػا
(5) 

 

كال يككف المقدر فيو )قد( أك الممفكظ بيا معو إال ماضيان في الغالب لفظان أك معنى، كقكلنا "في 
 قكؿ الشاعر:الغالب" احترازان مف 

ػػػػػػػػػػػ يك  ًفػػػػػػػػػػػي مي ىػػػػػػػػػػػاكىأةو  ـٍ  يًصػػػػػػػػػػػٍ ؾى عى  ًإٍف  ىػػػػػػػػػػػ
 

فىقىػػػػػػػػػٍ   كيػػػػػػػػػػكفي  ىػػػػػػػػػػؾى ا معػػػػػػػػػػالةي كا ظفىػػػػػػػػػػري  
(6) 

 

"أم: في الغالب، كقكلو  :معقبان عمى قكؿ ابف الحاجب "لـ تجز )الفاء("؛  بدر الديف كذلؾ أكمؿ
 .(8)الفاء"كىك ب، )قد( لفظان كال معنىماضو بغير فإنو  ؛(7)چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ : تعالى

                                                           
 .4/73 :شرح التسييؿ (1)
 .3/883 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (2)
 (.77، اآلية )يكسؼسكرة  (3)
 (.27، اآلية )يكسؼسكرة  (4)
 (.880(، كشرح ديكاف الحماسة )4/167ف الطكيؿ، كقائمو أبك عطاء السندم، كينظر: خزانة األدب )البيت م (5)
(، كالشاىد قكلو "فقد يككف" حيث اقترف بػ "قد" فعؿ مضارع، 352البيت مف البسيط، كىك ببل نسبة في شرح عمدة الحافظ ) (6)

 كذلؾ في جكاب الشرط كاألكثر اقترافيا بالفعؿ الماضي.
 (.90، اآلية )النمؿسكرة  (7)
 .293-1/292كافية ابف الحاجب: شرح  (8)
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 يف.مى ككافؽ بعض العمماء كبلـ العالً 
ف كاف مضارعان مثبتان أك منفيان ب" أردؼ ابف الحاجب: ال الفاء"ػ كا   .(1))ال( فالكجياف كا 

نما جاز الكجياف لص كصحة نفي تأثيره. كذلؾ أف ، حة تقدير تأثير حرؼ الشرط فييماكشرحيا: كا 
ر حرؼ الشرط كما يتعذر مع )لف( تعذر تأثي -صؿ كضعيافي أ–)ال( إف أجريتيا مجرل )لف( ػ المنفي ب

 .(الفاء)فيتعيف بيذا التقدير دخكؿ ، إذ ال يجمع عمى الفعؿ حرفا استقباؿ، (سكؼ)ك (السيف)ك
ف قدرت )ال( ىذه مثميا في قكلؾ:  صح أف يككف لحرؼ الشرط  -لمجرد النفي – "ال تقكـ فأريد أ"كا 

كأنيـ لما قصدكا إلى نفي الفعؿ الكاقع بعد )أف( المصدرية جردكا )ال(  (ءالفا)فيمتنع دخكؿ ، تأثير في الفعؿ
 .ككانت أكلى مف )لف( ك)ما( ك)إف(، يا لمنفي خاصةعف معنى االستقباؿ كاستعمال

 .عميو قائبلن: "فالكجياف" (2)كعقب بدر الديف
ف كاف مضارعان مث قكالن كاحدان ، (الفاء)إذا دخؿ عميو )السيف( أك)سكؼ( أك)لف( أك)ما(؛ كجبت " بتان كا 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ  قكلو:، (3)چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ :كقكلو تعالى

 ."(5)چەئ وئ    وئ ۇئ    ۇئ ۆئۆئ چ  ، ككذا قكلو:(4)چ ٺ ٺٺ
"ككميا تقتضي جممتيف: أكالىما شرط تصدر بفعؿ ظاىر أك  (:672قاؿ ابف مالؾ )ت كفي ذلؾ 

 دكف )لـ(، كال يتقدـ فييا االسـ مع غير )إف( إال اضطراران مضمر مفسر بعد معمكلو بفعؿ يشذ ككنو مضارعان 
تمـز )الفاء( في غير الضركرة إف لـ كتسمى الجممة الثانية جزاء كجكبان، ك  ككذلؾ بعد استفياـ بغير اليمزة.

در بمضارع صالح لمشرطية جـز في غير الضركرة، كجكبان إف كاف الشرط  ف صي يصح تقديره شرطان، كا 
ف قرف بػ )الفاء( رفع مطمقان  زان إف كاف ماضيان،مضارعان، كجكا  .(6)كا 

عمى الجكار، باألداة كحدىا، كال بيما، كال  "كجـز الجكاب بفعؿ الشرط، ال:  أما عف جـز الجكاب فقاؿ
 .(7)خبلفان لزاعمي ذلؾ"

 .(8)("كأكمؿ ابف الحاجب حكؿ اقتراف )الفاء( قائبلن: "كتجيء )إذا( مع الجممة االسمية مكضع )الفاء
لديف: "أم التي لممفاجأة، كلك عيَّنيا كاف أكلى، ثـ أيختمؼ ىؿ ىي اسـ أـ حرؼ؟ كاستدرؾ عميو بدر ا

فإف قمنا: اسـ؛ فظرؼ زماف، أك ظرؼ مكاف، فيو قكالف: أحدىما ظرؼ زماف )كيي( لغير المفاجأة، كالثاني 
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)الفاء(، كلك كانت ظرؼ زماف  ظرؼ مكاف لتضمنيا معنى )الحصرة( كالصحيح أنيا حرؼ؛ لكقكعيا مكقع
 .(1)" كرمؾ" ك "إف تأتني فعندؾ تكاضع"أك ظرؼ مكاف لكجبت )الفاء(؛ كقكلؾ: "إف تأتني فيكمئذو أي 

كتيمؿ )متى( حمبلن  ،"قد يجـز بػ )إذا( االستقبالية حمبلن عمى )متى( (:ػى672قاؿ ابف مالؾ )ت 
مسبب عف متناع حمؿ )لك( عمى )إف(، كقد يجـز عمى )إذا(، كقد تيمؿ )إف( حمبلن عمى )لك(، األصح ا

 .(2)جكاز الشرط" صمة الذم تشبييان 
: ")إذا( في الكبلـ عمى ضربيف: ظرؼ مستقبؿ، كحرؼ مكافقان استدراؾ بدر الديف قائبلن  شرح ذلؾك 

مية مفاجأة. فالتي ىي حرؼ مفاجأة مختصة بالجمؿ االسمية، كال عمؿ ليا، كاالستقبالية مختصة بالجمؿ الفع
، (3)چڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱچ  كتأتي عمى كجييف، أحدىما أف تككف خالية مف معنى الشرط، نحك:

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ  كالثاني أف تككف متضمنة معنى الشرط كىك الغالب فييا، نحك:

 .(4)چې ې ې      ې
، إذا قيصد السببية ك)إف( مقدرة بعد األمر كالنيي كاالستفياـ كالتمني كالعرض" كأتبع ابف الحاجب:

سائي، ألف التقدير ال تكفر تدخؿ الجنة" كامتنع: "ال تكفر تدخؿ النار"، خبلفان لمك" ك"نحك: "أسمـ تدخؿ الجنة
 .(5)"إف ال تكفر"

كاستدرؾ بدر الديف عميو أنو لـ يذكر الدعاء كالتخصيص؛ مثؿ: "الميـ اغفر لي أدخؿ جنتؾ"، كقكلو 
أم: معطكؼ عمى التكىـ بحذؼ  ؛(6)چې ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ :تعالى

 ..".العامؿ: "إف أخرتني أصدؽ كأكف
"إنما يقدر الكسائي ذلؾ فيما يصحي معناه، كفي الحديث ما يؤيده كىك قكؿ  كقكلو خبلفان لمكسائي:

نيف الصحابي لمنبي    .(7)": "ال تشرٍؼ ييًصٍبؾى سيـه يكـ حي
جكاب األكائؿ كميا فييا معنى )إف(، فمذلؾ نجـز ال"كزعـ الخميؿ أف ىذه  (:ػى181قاؿ سيبكيو )ت 
"  .(8)اف آتيؾ"تيكبلمو: "إف يكف منؾ ا، فإف معنى ألنو إذا قاؿ: "ائتني آتؾى
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 :فعؿ األمر -3
إف  :الفعؿ الماضي كالمضارع فعؿ األمر الذم ىك مكضكع بحثنا، كبعضيـ قاؿثـ يأتي بعد ذكر 

 فعؿ األمر فرع مف الفعؿ المضارع. 
"مثاؿ األمر صيغة يطمب بيا الفعؿ مف الفاعؿ المخاطب  (:ػى646لذا عٌرفو ابف الحاجب )ت 

"بحذؼ حرؼ المضارعة، كحكـ آخره حكـ ال  .(1)مجزـك
ىذا حده لما يسميو النحكيكف كاألصكليكف صيغة األمر، كال يعنكف "كشرح ابف الحاجب ىذا الكبلـ: 

نما أرادكا نكعان مف صيغيغة األمر ما يدؿ عمى الطمب مطبص ، كخصكه بيذا المقب لغمبتو، كبحذؼ ومقان، كا 
حرؼ المضارعة، فيخرج "ليىٍفعىٍؿ زيده كذا" ألنو ليس لمفاعؿ المخاطب، كيخرج "لتىٍفعىٍؿ كذا" ألنو ليس بحذؼ 

ف كاف قكليـ لتىٍفعىٍؿ كذا، قميبلن، كمنو القر   (2)چگ ڳچ : اءة الشاذة في قكلو تعالىحرؼ المضارعة، كا 
 .(3)"بالتاء

كلك قاؿ "قابمة لنكف التككيد كلحكؽ الضمائر" كاف أكلى؛ ليدخؿ فيو " (:ػى733فعقب بدر الديف )ت 
 .. ."ىات" ك"تعاؿ"؛ ألنيما فعبل أمر كليسا باسمي فعؿ؛ بدليؿ لحكؽ الضمائر؛ فقكلؾ "ىاتي أك ىاتما

، كلـ ينقؿ (4)چٻ ٻ    پ چ : ، قاؿ اهلل تعالى.. إلى آخره".تعاليا إلى آخره" كقكلؾ "تعالي أك
 .(5)لعرب، فتعيف أف يككنا فعمي أمر"غير ذلؾ عف ا

 د الفعؿ مع ابف الحاجب.ا اختمؼ بدر الديف في تعقيبو عف حكىن
 .(6)عند البصرييف، خبلفان لمككفييف""كليس بمجزكـ  فقاؿ: فعؿ األمر كأتبع تعقيبو عمى عبلمة جـز
دت ىمزة كصؿ مضمكمة يكليس برباعي ز  –ساكف  –"فإف كاف بعده  ثـ اشترط ابف الحاجب قائبلن:

ف كاف رباعيان فمفتكحة مقطكعة"، ضمة مكسكرة فيما سكاه مثؿ: اقتؿ، اضرب، اعمـ إف كاف بعده  .(7)كا 
ف كاف رباعيان افتتحتو بما تفتتح م ( عميو:ػى733تدارؾ بدر الديف )ت ف اضيو، كال يخرج "األكلى كا 

أمر"؛ فإف فاءاتيا تحذؼ أيضان مع حرؼ المضارع، ك"، " أكؿك"، " األمر مف األفعاؿ الثبلثة "أخذعما ذكر إال
مير" "، "كؿ"، "أتى"؛ فإنؾ تقكؿ في الثبلثة: "خذك" ،"؛ مثؿ: "أجر(الفاء)دكف ما عداىا مف األفعاؿ الميمكزة 

في شيء مف الثبلثة إال في "أمر" في الكصؿ خاصة،  (الفاء)د ائًت" كشبيو كال تعك "ك "أجرفيما عداىا: "
 .(8)أمر عمران""ك "مير عمران "ك "فتقكؿ: "خذ
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 .فعؿ ما  ـ  ي ـ  فاع يهثا  ان: 
كالفعؿ ينقسـ إلى فعؿ صحيح مستقبؿ كفعؿ مبني لممجيكؿ كيسمى "فعؿ ما لـ ييسـٌ فاعمو" كىذا 

 الفعؿ يرفع بعده نائب فاعؿو دكمان.
َـّ أكليو ككيًسر  تعريفو:في ( ػى646ابف الحاجب )ت  فذكر ًذؼى فاعمو، فإف كاف ماضيان ضي "ىك ما حي

، تمبس، كمعما قبؿ اآلخر، كييضـ الثالث مع ىمزة الكصؿ، كالثاني مع التاء خكؼ ال ؿ العيف األفصح: ًقٍيؿى
 .(1)كجاء اإلشماـ كالكاك" ،كًبٍيعى 

"مف ىذا الباب ما لـ ييصغ لفاعؿ ألبتة؛ كػ "سيًقط في يده"  ( قائبلن:ػى733ميو بدر الديف )ت كعقب ع
 .(2)چک گ گگچ كقكلو تعالى:

 .كما تدارؾ عميو في قكلو "كالثاني مع التاء": "كاف األكلى مع تاء المطاكعة؛ ألف التاء أعـ"
 د الفعؿ.الديف مع ابف الحاجب في مصطمح كح بذا اختمؼ بدر

لغة فصيحة كرد بيا  "اإلشماـ الكاك"، عقب عميو بدر الديف:اـ ك شمكقكؿ ابف الحاجب "كجاء اإل
ال فييرىد  عميو "عكر" فإنو بالكاك مع اإلشماـ، كلـ  شباع الضمة" لـز منو الكاك، كا  التنزيؿ، كلك قيؿ "اإلشماـ كا 

" "ييرد إال باإلشماـ أك الك  " ك"قكؿى  .(3)اك مثؿ: "ًبيع" ك"بيكعى" ك"ًقيؿى
َـّ أكلو "كمث كأكمؿ ابف الحاجب: ف كاف مضارعان ضي " كا  ـى مو باب "اختير" ك"انًقيد" دكف "استيًخير" ك"أيًقي

 .(4)آخره، كمعتؿ العيف تنقمب ألفان" كفيًتح ما قبؿ
"أم؛ مما في أكلو ألؼ المطاكعة، فإف فيو األكجو  يف "باب اختير كانًقيد":استدرؾ عميو بدر الدف

 ". ""اختير" ك"انقكدالثبلثة: الكسر كاإلشماـ كالكاك، فيقاؿ: 
كىا "ألٌف الميحًكج إلى التصرؼ فيما قبؿ حرؼ العمة مباشرتو لو،  أما قكؿ ابف الحاجب دكف "استخير"

 .(5)ىنا ليس الثالث مباشران لو"
 :ا فعؿ ا متع م كغ ر ا متع م: ثا ثان 

مفعكليف ؿ كأحيانان مفعك كيتعدل إلى  يرفع فاعبلن فعؿ متعدو كىك الفعؿ الذم  :ينقسـ الفعؿ أيضان إلىك 
 كثبلث مفاعيؿ.
 ـ الذم يكتفي برفع فاعؿو لو فقط.ىك الفعؿ البلز  البلـزكالفعؿ 
دم: ما المتعدم كغير المتعدم، فالمتع" ( بتعريفو:ػى646ذا المجاؿ قاـ ابف الحاجب )ت كفي ى

"، رىبى كاحد؛ كػ "ضى  كالمتعدم يككف إلى .متعدم بخبلفو كػ "قعد"، كغير اليتكقؼ فيمو عمى متعمؽ كػ "ضرب"
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لى اثنيف كػ "أعطى" ك"عمـ" إلى ثبلثة كػ "أعمـ" ك"أرل" ك"أنبأ" ك"نٌبأ" ك"خٌير" ك"أخبر" ك"حدث"، كىذه  ،كا 
 .(1)كالثالث كمفعكلي "عممت" " مفعكليا األكؿ كمفعكؿ "أعطيت" كالثاني
تعريؼ كالحد بيف كبل ، لذا نجد التكافؽ في الامع الشامؿ الكاضحكافقو بدر الديف في تعريفو الج

 العالميف.
 :أفعاؿ ا ق كا: را عان 

"  ( بأنيا:ػى646جب )ت عرفيا ابف الحا " ك"رأيتي " ك"عممتي " ك"زعمتي " ك"ًخمتي " ك"حسبتي "ظننتي
" تدخؿ عمى الجممة االسمية لبياف ماىي عنو فتنصب الجزئيف، كمف خصائصيا أنو إذا ذكر أحدىما  ك"كجدتي

" "ذكر اآلخر، بخبلؼ باب "أ  .(2)عطيتي
"عنكاف ىذا الباب في األصؿ ىك "ظننت"،  ( عمى عنكاف ىذا الباب:ػى733فاستدرؾ بدر الديف )ت 

 .مع أف صاحب الكافية رحمو اهلل سماه "أفعاؿ القمكب"
"ىذا باب الفاعؿ الذم يتعداه فعمو إلى مفعكليف  (:ػى181أما عف رأم العمماء فقاؿ سيبكيو )ت 

نما منعؾ أف تقتصر عمى أحد المفعكليف ىاىنا  كليس لؾ أف تختصر عمى أحد المفعكليف دكف اآلخر... كا 
 .(3)إنؾ إنما أردت أف تبيف ما استقر عندؾ مف حاؿ المفعكؿ األكؿ يقينان كاف أك شكان"

ذا ذكر أحدىما ذكر اآلخر" ابف الحاجب كشرح بدر الديف قكؿ قد يتكىـ منو جكاز حذفيما " :فقاؿ "كا 
ما عمييما كقكلؾ "ظننت" لمف قاؿ "أظننت زيدان قائمان؟" أك عمى أحدىما جائز إال إذا دؿ دليؿ، إمعان كىك غير 
أم خيران ليـ؛ فإف لـ يدؿ عميو  ،(4)چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ییچ: كقكلو تعالى

 .(5)"دليؿ لـ يجز، إذ ال فائدة فيو، ألف اإلنساف ال يخمك في نفسو مف ظفو أك عمـو 
 اتفؽ معو بدر الديف حيث جكاز حذؼ المفعكؿ بو الثاني.حاجب "بخبلؼ باب "أعطيت" ابف القكؿ ك 

  ، كىي اإللغاء:نية مف خصائص ىذه األفعاؿثـ انتقؿ ابف الحاجب إلى الخاصية الثا
"أعطيت" يف كبلمان، بخبلؼ باب الجزأ باستقبلؿتكسطت أك تأخرت "كمنيا: جكاز اإللغاء إذا فقاؿ: 

قائـه" مثؿ: "زيده عممتي 
(6). 

أم: يجكز فييا اإللغاء، إذا تكسطت أك تأخرت، ألنؾ إذا ألغيت استقؿ الجزءاف كبلمان، فكاف ذكرىا 
 ،"  فكأنؾ قمت: "زيده في ظني قائـه".كذكر الظركؼ في المعنى، فإذا قمت: "زيده ظننتي قائـه

ذا قمت: "زيده قائـه ظننت"، فكأنؾ قمت: "زيده قائـه في ظني"، بخبلؼ ب اب "أعطيت" ألف معمكلييا ال كا 
 بلف كبلمان لتعذر النسبة بينيما.يستق
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نبييان "إذا تكسطت أك تأخرت، ت مخاصية األكلى كىي اإلعماؿ:مضيفان لحان ابف الحاجب شار  كقد عاد
 عمى أنيا إذا تقدمت أعممت لقكتيا بالتقدـ، كأما إذا تكسطت أك تأخرت ضعفت، فأجيز فييا الكجو اآلخر".

"كقد نقؿ اإللغاء مع تقدميا، كىك  ؽ كىي خاصية اإللغاء قائبلن:يتعمخاصية الثانية بعد الكشرح ال
 .(1)باب التعميؽ ال مف باب اإللغاء" ضعيؼ، كال يستدؿ بمثؿ قكليـ "عممتي إف زيدان لقائـ"، فإف ىذا مف

 .(2)لتكسط كاإللغاء مع التأخر أجكد""اإلعماؿ مع ا أما بدر الديف فعقب عميو:
كمنيا: أنيا تعمؽ قبؿ االستفياـ كالنفي كالبلـ " عف الخاصية الثالثة كىي التعميؽ:قاؿ ابف الحاجب  ثـ

 .(3)ثؿ: "عممتي أزيده عندؾ أـ عمرك؟"م
"ليس كؿ حرؼ نفي؛ بؿ  قائبلن: كتعمؽ قبؿ حرؼ النفي"فتدارؾ بدر الديف عمى ابف الحاجب قكلو "

كلـ تيعيف ألف غيرىا ال يدخؿ عمى األسماء، كأما االستفياـ  المراد)ما( ك)ال( ك)إف( النافية خاصة، كلعميا 
 }معرفة معناه{، كالعطؼ إنما ىك عمى فتعمؽ قبؿ أدكاتو كميا، كقد ييتكىـ منو عطؼ االستفياـ عمى النفي

 .(4)كقيؿ االستفياـ"
در مفعكالن بو "فالجممة مع التعميؽ في تأكيؿ المص (:ػى686أم العمماء فقد قاؿ الرضي )ت أما عف ر 

ذلؾ قبؿ التعميؽ، فبل منع مف عطؼ جممة أخرل منصكبة الجزأيف عمى الجممة لمفعؿ المعمؽ كما كاف 
 .(5)عممت لزيده قائـ كبكران فاضبلن"المعمؽ عنيا الفعؿ نحك: "

أم: الـ االبتداء؛ مثؿ: "عممتي لزيده " و عمى ابف الحاجب قكلو: "كالبلـ"كأكمؿ بدر الديف استدراك
 .(6)كذلؾ مثؿ: "عممت ليقكمف زيد" " ئـه"، كالـ القسـ أيضان قا

 :فقاؿ مكافقان العاًلمىٍيف: "كاالستفياـ لو صكرتاف" ىػ(905األزىرم )ت أما 
ھ ھ ھ ھ  ے   ے چ: "إحداىما: أف يعترض حرؼ االستفياـ بيف العامؿ كالجممة، نحك

صكؿ اسمي في محؿ رفع خبر المبتدأ، فػ )قريب( مبتدأ ك)بعيد( معطكؼ عميو، )ما( مك  ،(7)چۓ ۓ 
)ما تكعدكف( صمة المكصكؿ، كالعائد محذكؼ، كجممة المبتدأ كخبره في مكضكع  كما عطؼ عميو كجممة

 نصب بػ )أدرم( المتعمؽ باليمزة.
، فػ (8)چہ ھ ھ ھ چ كالصكرة الثانية: أف يككف في الجممة اسـ استفياـ عمدة كاف، نحك:

بحذؼ الزكائد،  تفضيؿ مف اإلحصاءكىك فعؿ ماض، كقيؿ: اسـ ك"أحصى" خبره، "أم" اسـ استفياـ مبتدأ، 
                                                           

 .3/901 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/303 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .3/902 :في عمـ اإلعراب فيةشرح المقدمة الكا (3)
 .1/303 كافية ابف الحاجب:شرح  (4)
 .2/279 :شرح الرضي (5)
 .1/303 كافية ابف الحاجب:شرح  (6)
 (.109، اآلية )األنبياءسكرة  (7)
 (.12، اآلية )لكيؼسكرة ا (8)
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كجممة المبتدأ كالخبر معٌمؽ عنيا "نعمـ" ألف االستفياـ ال يعمؿ فيو ما قبمو، كال فرؽ في العمدة بيف المبتدأ 
الخبر نحك: "عممتي  كالخبر نحك: "عممتي متى السفر؟"، كالمضاؼ إليو المبتدأ نحك: "عممتي أبك مىٍف زيده؟"، أك

 صبيحةى أم  يكـ سفرؾ؟".
 ، فػ(1) چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یچ أك فضمة بالعطؼ عمى العمدة مثؿ قكلو تعالى:

"أم منقمب" مفعكؿ مطمؽ منصكب بػ "ينقمبكف" مقدـ، كاألصؿ: ينقمبكف أم انقبلب، كليست "أٌم" مفعكالن بو لػ 
 .(2)ا قبمو"االستفياـ ال يعمؿ فيو م"يعمـ" كما ييتىكىـ، ألف 

"كمنيا: أنو يجكز أف يككف فاعميا كمفعكليا  كأتبع ابف الحاجب مف خكاص ىذه األفعاؿ قائبلن:
 .(3)يء كاحد مثؿ: "عممتني منطمقان" "ضميريف لش

"ىذا ال يختص بيذه األفعاؿ إال إذا كاف الضميراف متصميف، فمك كاف  :(4)فعقب عميو بدر الديف
" كمثؿ أحدىما منفصبلن جاز ذلؾ في  كؿ فعؿ، ىذه كغيرىا؛ مثؿ: "ما ضربت إال أباؾ" ك"ما أكرمت إال إيامى

 ."(5)چ ڳ ڱ  ڱ ڱچ  :"ظننتني منطمقان"، كمنو قكلو تعالى
.  ثـ فصؿ ابف الحاجب قائبلن: " بمعنى أليمتي "كلبعضيا معنى آخر يتعدل بو إلى كاحد، فػ "ظننتي

" بمعنى عرفت " بمك"عممتي " بمعنى أصبت"، ك"رأيتي  .(6)عنى أبصرت، ك"كجدتي
 .كجميكر النحاة كبلـ ابف الحاجبكافؽ بدر الديف 

 :فعؿ ا تعجا: را عان 
جممة التعجب تعتبر جممة اسمية أك فعمية ألف ليا صيغتيف؛ إحداىما تبدأ باسـ يعرب مبتدأ، 

 أفًعؿ ًبو. -عىمىو تبدأ بفعؿ يحتاج إلى فاعؿ، كىاتاف الصيغتاف؛ ما أف األخرلك 
كىذا الفعبلف ماضياف جامداف ال يتصرفاف، كال يصاغاف إال بشركط معينة حيث كؿ فعؿ ثبلثي 

مثؿ: "ما أجمؿى ت ليس الكصؼ منو عمى أفعؿ فعبلء، متصرؼ قابؿ لممفاضمة مبني لممعمكـ تاـ مثب
 "أجًمؿ بالسماء": جممة فعمية.جممة اسمية بعدىا مبتدأ. ك ؛السماءى"

ف تخمؼ شرط مف شركط التعجب نصكغ التعجب مف فعؿ مساعد لممعنى كبعده مصدر صريح أك  كا 
 ؿ: "ما أجمؿى استغفارى المؤمًف".مؤكؿ مف الفعؿ الذم لـ يستكًؼ الشركط، مث

  

                                                           
 (.227، اآلية )لشعراءسكرة ا (1)
 .2/372 :شرح التصريح بمضمكف التكضيح (2)
 .3/903 :في عمـ اإلعراب قدمة الكافيةشرح الم (3)
 .304-1/303 كافية ابف الحاجب:شرح  (4)
 (.7، اآلية )العمؽسكرة  (5)
 .3/905 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
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"فعؿ التعجب ما كضع إلنشاء التعجب،  ( بتعريفو قائبلن:ػى646ذا المقاـ قاـ ابف الحاجب )ت كفي ى
، كال ييبنياف إال أفًعؿ بو" "مىو" ككلو صيغتاف: "ما أفع ، كىما غير متصرفيف مثؿ: ما أحسفى زيداي، كأحًسف بزيدو

و، كأشدٍد باستخراًجو" مما بيًني منو أفعؿ التفضيؿ، كيتكٌصؿ في الممتنع بمثؿ: ما أشدَّ   .(1)استخراجى
: "ما صيغ إلنشاء الت قائبلن: (2) (ػى733يف )ت فاستدرؾ عميو بدر الد عجب" كاف أٍكلى؛ ألنو "لك قيؿى

 تعجب مكقكفان عمى كضع العرب لو. ليس كؿ فعؿ 
"لو صيغة ثالثة أيضان/ قياسان كىي "فىعيؿ" كتستعمؿ استعماؿ  كقكلو "صيغتاف" عقب عميو قائبلن:كما 

ـى الرجؿ المتصٌدؽ" كمنو قكلو تعالى:  ،(3)چ پ   ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ  أفعاؿ المدح كالذـ؛ كقكلؾ: "كىري
 ."(5)چۈ ٴۇ ۋچ ،(4)چ ۀ  ۀ چ 

 .(6)خيرو أك فصؿ، كأجاز ذلؾ المازني""كال ييتىصرؼ فييما بتقديـو أك تأ كأكمؿ ابف الحاجب:
"إنما جكز ىذا الجرمي ال المازني، كلمجرمي شكاىد مف  ( قائبلن:ػى733فعٌقب عميو بدر الديف )ت 

اًء لقاءىىـ! كأكثرى في أثبتى في الييج ما !كبلـ العرب في غير ضركرة، منيا قكؿ قائميـ: "هلل در  بني سميـ
أم: فما كجدتيـ ، (7)"أجبنيـاألزمات عطاءىـ! لقد ىجكتيـ فما أفحمتيـ، كسألتيـ فما أنجمتيـ، كقاتمتيـ فما 

 .(8)حماء كال نجبلء كال جبناءف
"ك)ما( مبتدأ نكرة عند سيبكيو كما  تعجب الذم يميو جممة اسمية فقاؿ:كأكمؿ ابف الحاجب عف ال

 .(9)كصكلة عند األخفش كالخبر محذكؼ"بعدىا الخبر، كم
 فؽ بدر الديف ابف الحاجب في ىذا.كا
"ىذا باب ما يعمؿ عمؿ الفعؿ كلـ يجر مجرل الفعؿ، كلـ ( فقاؿ: ىػ181ما عف رأم سيبكيو )ت أ

، كدخمو يتمكف تمكنو، كذلؾ قكلؾ: ما أحسف عبد اهلل، زعـ الخميؿ أنو بمنزلة قكلؾ: شيء أحسف عبد اهلل
. كنظير جعميـ )ما( كحدىا اسمان قكؿ العرب: "إني مما أف أصنع"، .معنى التعجب، كىذا تمثيؿ كلـ يتكمـ بو
 .(10)كحدىا اسمان"أم: مف األمر أف أصنع، فجعؿ )ما( 

                                                           
 .3/925 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/320كافية ابف الحاجب: شرح  (2)
 (.5، اآلية )لكيؼسكرة ا (3)
 (.2، اآلية )لصؼسكرة ا (4)
 (.31، اآلية )لكيؼسكرة ا (5)
 .3/926 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
 المدينة عمى كفد، المشيكرة الغارات كصاحب اليمف فارس، الزبيدم اهلل عبد بف ربيعة بف كرب معدم بف عمرك ىك: قائميـ (7)

 .5/86 األعبلـ: ينظر ،(ىػ9) سنة
 .321-1/320ابف الحاجب:  شرح كافية (8)
 .3/927 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (9)
 .1/47 :الكتاب (10)
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)بو( فاعؿ عند سيبكيو فبل ضمير "ككأتبع ابف الحاجب حكؿ إعراب الصيغة الثانية )أفعؿ بو( قائبلن: 
 .(1)اء لمتعدية أك زائدة، ففيو ضمير"كمفعكؿ عند األخفش، كالب في )أفعؿ(

 ديف ابف الحاجب كلـ يعقٍّب عميو.كفي ىذه كافؽ بدر ال
ٍيف.  كما اتفؽ جميكر النحاة مع رأم العاًلمى

 :أفعاؿ ا م ح كا ذـ: خام ان 
ـى( ك (، كىك األسمكب المعركؼ بأسمكب المدح كالذـ، كتستعمؿ فيو أفعا)ًنٍع ؿ أخرل غير ىذيف )ًبٍئسى

 الفعميف، كجممة المدح كالذـ قد تككف جممة اسمية أك جممة فعمية.
"أفعاؿ المدح كالذـ ما كضع إلنشاء مدح أك  ( ىذا األسمكب بأنو:ػى646ىنا عرؼ ابف الحاجب )ت 

(، كشرطيما أف يككف الفاعؿ معرفان بالبلـ، أك مضافان إلى المعرؼ بيا ( ك)ًبٍئسى ـى ، أك مضمران ذـ، فمنيا )ًنٍع
قبمو خبره، أك خبر ممٌيزان بنكرة منصكبة، أك بػ )ما( مثؿ: "فنعمان ىي"، كبعد ذلؾ المخصكص كىك مبتدأ ما 

 .(2)مبتدأ محذكؼ"
 ( كلـ يعٌقب عمى ذلؾ.ػى733كافقو بدر الديف )ت 

أف يككف المخصكص مبتدأ محذكؼ  (3)ىػ(779)ت  "زاد ابف عصفكر"كىك مبتدأ"؛ أما عف قكلو: 
؛ ألنيـ متى التزمكا رفع الخبر شغمكا مكضعو بشيء كلـ يفعمكه ىنا"ا  .(4)لخبر؛ أم "زيده ىك"، كليس بمىرضيٍّ

"كشرطو؛ مطابقة الفاعؿ "ًبٍئسى مثؿي القكـ الذيف كذبكا"  كأكمؿ ابف الحاجب في نياية ىذا الباب قائبلن:
ًمـ ، ك)سىاءى( (6)چېئ ىئ ىئچ ، ك(5)چڇ ڇڍچ ؛ مثؿ:كشبيو متأكؿ، كقد يحذؼ المخصكص إذا عي

ـى(  عرابو كإعراب مخصكص )ًنٍع (، كمنيا )حبذا( كفاعمو )ذا(، كال يتغير كبعده المخصكص، كا  مثؿ )ًبٍئسى
 .(7)تمييز أك حاؿ، عمى كفؽ مخصكصو" كيجكز أف يقع قبؿ المخصكص كبعده

                                                           
 .929-3/928 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .3/930المصدر السابؽ:  (2)
امؿ لكاء العربية ابف عصفكر: ىك عمي بف مؤمف بف محمد الحضرمي اإلشبيمي، أبك الحسف المعركؼ بػ "ابف عصفكر" ح (3)

ـ(، كمف كتبو }المقرب{ 1271-ق669ـ(، كتيكفي في تكنس سنة )1200-ق597في األندلس في عصره، كلد بإشبيمية سنة )
المجمد األكؿ منو في النحك، ك}الممتع{ في التصريؼ، ك}اليبلؿ{، ك}المقنع{، ك}السالؼ كالعذار{، ك}شرح الجمؿ{، ك}شرح 

 ك}شرح الحماسة{. المتنبي{، ك}سرقات الشعراء{،
 .324-1/323 كافية ابف الحاجب:شرح  (4)
 (.30، اآلية )صسكرة  (5)
 (.48، اآلية )الذارياتسكرة  (6)
 .935-3/933 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (7)
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 ا ثا ي ا م حث
 ا فاعؿ ك ائا ا فاعؿ ع ى  ت راؾاال

 أكالن: ا فاعؿ.
الفاعؿ ىك الذم يفعؿ الفعؿ، كحكمو الرفع، كىك ال يككف جممة، بؿ كممة كاحدة، كىذه الكممة إما أف 

 تككف اسمان صريحان أك مصدران مؤكالن.
ك شبيو، عؿ أ"الفاعؿ؛ كىك ما أيسند إليو الف بتعريؼ الفاعؿ قائبلن: (ػى646 كىنا قاـ ابف الحاجب )ت

 .(1)قائـ أبكه" عميو عمى جية قيامو بو مثؿ: قاـ زيده، كزيده كقدَّـ 
أك معناه، أك ما يقـك "كفي قكلو "كشبيو": كاألٍكلى: " :( قائبلن ػى733ت ؾ عميو بدر الديف )كاستدر 

 .(2)"جكد؛ مف عمى جية قيامو في الفيـمقامو، كلك قيؿ: عمى نفسو، أك صيغتو األصمية؛ كاف أ
يمي عاممو؛ ليدخؿ  . إلى آخره"، عقٌب عميو بدر الديف: "األٍكلى أف."كاألصؿ أف يمي فعمو عمى قكلوك 

 .(3)الفعؿ كغيره"
"كىك المسند إليو فعؿ، أك مضمَّف معناه تاـ مقٌدـ فارغ  فقد عٌرفو قائبلن: (4)(ػى672أما ابف مالؾ )

)مف( ك)الباء( الزائدتيف. كحكمان إف جرَّ غير مصكغ المفعكؿ، كىك مرفكع بالمسند حقيقة إف خبل مف 
ف قيدٍّـ كلـ يًؿ ما يطمب الفعؿ فيك مبتدأ،  بأحدىما، أك بإضافة المسند، كليس رافعة اإلسناد خبلفان لخمؼ كا 

ليو ففاعؿ فعؿ مضمر يفسٍّره الظاىر خبلفان لمف خالؼ".  ف كى  كا 
مسند إلى الفاعؿ فعؿ كمضمَّف معناه، كشرحو: "قمت المسند إليو، كلـ أقؿ االسـ المسند إليو، كال

."(6)چہ ہھچ  كالمضٌمف نحك:، (5)چڭ ڭ ۇۇ چ  فالفعؿ نحك:
ده" "فمذلؾ جاز: "ضربى غبلمىو زي تقدـ المفعكؿ بو قاؿ ابف الحاجب:كعف حاالت تأخر الفاعؿ ك 

 .(7)كامتنع: "ضربى غبلميو زيدان"
قائبلن: "األٍكلى: "كمف ثـ  ".... كامتنع.جاز"كمف ثـ  عمى قكؿ ابف الحاجب: (8)فاستدرؾ بدر الديف

عيؼى .قىًكمى  ف كاف ضعيفان، كعمتو: اقتضاء الفعؿ المتعدم لمفاعؿ كالمفعكؿ معان، ... كضى .؛ ألف الثاني جائز كا 
منو أيضان. كقد كرد لذلؾ  فكما جاز رجكع الضمير إلى الفاعؿ مف الفعؿ، جاز رجكعو إلى المفعكؿ المتعمؽ

 يا:شكاىد كثيرة من
                                                           

 .324-1/323 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .87-1شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .88سابؽ: صالمصدر ال (3)
 .106-2/105شرح التسييؿ:  (4)
 (.92، اآلية )يكسؼسكرة  (5)
 (.27، اآلية )فاطرسكرة  (6)
 .1/326 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (7)
 .98-1/88شرح كافية ابف الحاجب:  (8)
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ػػػػػػػػٍف ًك ىػػػػػػػػػرو  ػػػػػػػػزىل  ى يػػػػػػػػكهي أى ىػػػػػػػػا ا ً ػػػػػػػػ الًف عى  جى
 

ػػػػػػػػػا  يٍجػػػػػػػػػزىل ً ػػػػػػػػػً م اري   ٍ ػػػػػػػػػًف ًفٍعػػػػػػػػػؿو كىمى  (1)كحي
 

 كمنو: 
ػػػػػػػػػهي ذىا ا ًحٍ ػػػػػػػػػـً أىثػػػػػػػػػكااى  يػػػػػػػػػؤ ي و  ػػػػػػػػػا ًحٍ مي  كى ى

 

ٍجػػػػػػ ً   رىق ػػػػػػىى  ىػػػػػػ ىاهي ذىا ا   ػػػػػػ ىل فػػػػػػي ذيرىل ا مى كى
(2) 

 

 كمنو: 
ػػػػػػػػػاًتـو  ػػػػػػػػػً م   ػػػػػػػػػًف حى ٌ ػػػػػػػػػي عى ػػػػػػػػػزىل رى  ػػػػػػػػػهي عى  جى

 

ػػػػػػػػزاءى   ػػػػػػػػؿجى  (3)ا ًكػػػػػػػػالًا ا عىاًك ػػػػػػػػاً  كقىػػػػػػػػ  فىعى
 

 .يو"ليس ىناؾ ما يرجع الضمير إل كقكليـ: تقديره، "جزل رب الجزاء"؛ غير صحيح؛ إذ
ذا  بعد أف كاف جائزان تأخيره قكؿ ابف الحاجب: –الذم ىك األصؿ  –تقديـ الفاعؿ كعف كجكب  "كا 

)إاٌل( أك معناىا، كجب  ، أك كقع مفعكلو بعدانتفى اإلعراب لفظان فييما كالقرينة، أك كاف مضمران متصبلن 
 .(4)تقديمو"

 الفاعؿ فييا منفصبلن، كىي خمسة:"المكاضع التي يجكز جعؿ  بقكلو: (5)ككضح ذلؾ بدر الديف
األكؿ: إذا قصد حصره؛ نحك: "ما ضرب زيدان إال أنا"؛ ألف كؿ جممة قيًصدى حصري جزئيا، كجب تأخيره كقد 

 :لشاعرجاء عمى خبلؼ ذلؾ قكؿ ا
ـو  ػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػااى ًإال   ىئػػػػػػػػػػػ ـه ًفٍعػػػػػػػػػػػؿى ًذم كى ػػػػػػػػػػػا عى  مى

 

فىػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػطه ًإاٌل جي ىػػػػػػػػػػػػػػػا  ىطىػػػػػػػػػػػػػػػالن    (6)كالى جى
 

 فقدَّـ الفاعؿ مع قصد حصره.
 ضاربييا ىك".إذا كاف عامؿي صفة جرت عمى غير مىف ىي لو؛ مثؿ: "زيد ىنده الثاني: 
ف زينكمنو قكليـ: "إف يأكرمؾ ألىنا"  إذا دخمت عميو البلـ الفارقة؛ مثؿ: "إفٍ الثالث:  ؾ لنفسيؾ، كا 

 يشينؾ ليي". 
بني ضربي زيدو أنت".الرابع: إذا كاف العامؿ مصدران أك مضافاي إلى المفعكؿ  ؛ مثؿ: "أعجى

.(7)ي باب التنازع، عمى مذىب الفراء"الخامس: أف يككف فاعبلن ف
ذا اتصؿ بو ضمير مفعك  تقديـ الفاعؿ ذكرىا ابف الحاجب: كمكاضع كجكب ؿ، أك كقع بعد )إال( "كا 
.(8)عكلو كىك غير متصؿ، كجب تأخيره"أك معناىا، أك اتصؿ مف

                                                           
(، 2/495كاىد شركح األلفية )(، كشرح ش1/101لسميط بف سعد، كينظر في: أمالي ابف الشجرم ) كىك البسيط، مف البيت (1)

 (.2/59(، كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ )1/45(، كالدرر كالمكامع )1/66كىمع اليكامع، شرح جمع الجكامع )
 (.296( )492البيت مف الطكيؿ، كقائمو مجيكؿ، كىك في مغني المبيب البف ىشاـ كشرح شكاىده لمسيكطي ) (2)
(، كالجمؿ 99األسكد الدؤلي، أك لمنايغة، أك لعبد اهلل بف ىمارؽ، ينظر في: النقائض ) البيت مف الطكيؿ، كىك ألبي (3)

 (.1/294(، كالخصائص البف جني )11/111(، كاألغاني )131لمزجاجي )
 .329-1/328: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .1/90شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
(، كالتصريح بمضمكف التكضيح 2/490كؿ، كينظر في: شرح شكاىد شركح األلفية لمعيني )البيت مف البسيط، كقائمو مجي (6)
 (.2/57(، كشرح األشمكني )1/143(،كالدرر المكامع )1/161( كىمع اليكامع )1/284)
 .91-1/90 كافية ابف الحاجب:شرح  (7)
 .331-1/330 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (8)
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 بدر الديف كلـ يعقٍّب عمى كبلمو.ككافقو 
اختمفكا في جكاز تقديـ الفاعؿ المتصؿ بضمير غيبة يعكد عمى مفعكؿ أما عف جميكر النحاة فقد 

ميكر النحاة عمى أفَّ العمدة في الجممة الفعمية لفظان، كىذا االختبلؼ يرجع إلى رتبة المفعكؿ بو؛ فج متأخر
ىك الفعؿ كالفاعؿ، كأفَّ ما عداىما فصمة، فالفاعؿ يجب أف يمي الفعؿ، ألنو عمدة كألنو متصؿ بو، فإذا 
كجب تقديـ الفعؿ فبل بد أف يأتي الفاعؿ بعده، لئبل يفصؿ بينيما فاصؿ كما عداىما مف متعمقات الفعؿ غير 

 .(1)اج إليو أٍكلى بالتقديـ مف غيره"حتمحتاج إليو، كالم
كأحيانان ييحذؼ الفعؿ كالفاعؿ معان جكازان، كيقدَّر الفاعؿ بفعؿ محذكؼ يفسٍّره السٍّياؽ، فقاؿ ابف 

" لمف قاؿ: "مىٍف ضرب؟"، "كقد ييحذؼ الفعؿ لقياـ قرينو جكازان؛ في مثؿ: "زيده  الحاجب عف ىذا المكضع:
 ككذا:

ػػػػػػػػػػػػػػػاًرعه   ىز ػػػػػػػػػػػػػػػ ه  ً  ي ػػػػػػػػػػػػػػػؾى  ػػػػػػػػػػػػػػػكمىةو  ضى  ً خيصي
 

مػػػػػػػػػػػػػا تيًطػػػػػػػػػػػػػ  ي ا طىػػػػػػػػػػػػػكاًئ ي   ميختىػػػػػػػػػػػػػً طه مِّ كى
(2) 

 

 كقد يحذفاف معان في مثؿ:، (3)چې ې ى ى ائچ  ككجكبان في مثؿ قكلو تعالى:
 .(4)" "نعـ" لمف قاؿ: "أقاـ زيده؟"

 ."إنما قكلو: "زيد" لمف قاؿ: "مف قاـ؟" " در الديف عمى ابف الحاجب قائبلن:كفي ىذا المقاـ استدرؾ ب
جريان عمى عادتيـ في األجكبة إذا قصدكا تماميا؛ قاؿ اهلل  –مع احتمالو  –نما قدَّرناه فاعبلن ال مبتدأ إ
ۈ ٴۇ ۋ  چ  كمثمو:، (5)چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ تعالى:

فمما أتى بالجمؿ الفعمية مع فكات مشاككة جمؿ ، (7)چڳ ڱ ڱ ڱڱچ  كمثمو:، (6)چۋۅ
مً السؤاؿ  .(8)كالن أٍكلى"ـى أٌف تقدير الفعؿ أ، عي

 كفي ىذا السياؽ كافؽ بعض النحاة كبلـ العاًلمىٍيف.
 :ا فاعؿ عف ا  ائا: ثا  ان 

النائب عف الفاعؿ اسـ يحؿ محؿ الفاعؿ المحذكؼ، كيأخذ أحكامو، كيصير عمدة ال يمكف 
 االستغناء عنو، كحكمو الرفع.

 أك مؤكالن. كاحدة؛ اسمان صريحان  كىك ال يككف جممة، بؿ ال بد أف يككف كممة
                                                           

 .1/89 الحاجب:كافية ابف شرح  (1)
: ينظر الديكاف، عمى الحصكؿ  أستطع كلـ نيشؿ، بف يزيد بيا رثى قصيدة مف حٌرم بف نيشؿ لمشاعر الطكيؿ مف البيت (2)

 (.        1/303: )كالخزانة ،(2/49: )كاألشمكني ،(1/160: )كاليمع ،(11/145: )سيبكيو
 (.6، اآلية )التكبةسكرة  (3)
 .335-1/332 :ي عمـ اإلعرابف شرح المقدمة الكافية (4)
 (.79-78، اآليتاف )يسسكرة  (5)
 (.9، اآلية )الزخرؼسكرة  (6)
 (.4، )المائدةسكرة  (7)
 .1/91 كافية ابف الحاجب:شرح  (8)
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َـّ فاعمو ىك كؿ (:ػى646كعرفو ابف الحاجب )ت  مفعكؿ حيذؼ فاعمو كأيقيـ ىك  "مفعكؿ ما لـ ييسى
( كال  (، كال يقع المفعكؿ الثاني مف باب )عًمٍمتي ( ك)ييٍفعىؿي مقامو، كشرطو أف تيغىير صيغة الفعؿ إلى )فيًعؿى

 .(1)"كالمفعكؿ لو كالمفعكؿ معو كذلؾالثالث مف باب )أعممت(، 
"األٍكلى: النائب عف الفاعؿ؛ ألف الثاني مف باب )عممت(  ( قائبلن:ػى733فعقَّب عميو بدر الديف )ت 

َـّ  ذا أقمت أحد المفاعيؿ مقاـ الفاعؿ منصكبات كىف مفاعيؿ ما لـ ييسى كىك كالثالث مف باب )أعممت(، كا 
 .(2)ما عمى مذىب مف فرَّؽ بينيما"فاعمو، سيَّ 

 .( باب نائب الفاعؿ672لؾ )ت بينما ذكره ابف ما
 .. إلى آخره" قائبلن:.كأكمؿ بدر الديف استدراكو عمى قكؿ ابف الحاجب: "كال يقع المفعكؿ الثاني

"، فإف كقع لبس فكما قاؿ؛  ـى زيدان كىبشىوي سميفه " ك"أيعًم ـى زيدان صالحه ًم ، مثؿ: "عي "المختار جكازه إف لـ يكف لىٍبسه
ـى زيده عمران  كنيًقؿى و، مثؿ: "قيًصدى ابتغاءي الخير". صالحان"، كالمفعكؿ لو كذلؾ؛ ألنو يمبس بالمفعكؿ بمثؿ: "أيعًم

كازه، كىك ضعيؼ، ألف الفاعؿ ال يصمح عمة لمفعؿ، فكذلؾ ما ينكب عنو، كالمفعكؿ معو جعف األخفش 
 .(3)نو يمـز العطؼ، كال معطكؼ عميو"كذلؾ؛ أل

ًربى زيده أما ابف الحاجب تابع الحديث عف ىذا الم ذا كجد المفعكؿ بو تعيَّف لو، تقكؿ: "ضي قاـ فقاؿ: "كا 
ـى األمير ضربان شديدان في داره"، فتعيَّف "زيده"، فإف لـ يكف فالجميع سكاء، كاألكؿ م ف باب يكـ الجمعة أما

 .(4))أعطيت( أٍكلى مف الثاني"
ىك أٍكلى؛ الشتراؾ المفاعيؿ كميا "كؿٌّ يتعيَّف، بؿ  فاستدرؾ بدر الديف عمى كجكد المفعكؿ بو قائبلن:

ڀ ڀ ڀ ڀ       چ :في الفضمية كيجكز اف ييقاـ غيريه مقاـ الفاعؿ، كمنو قراءة أبي جعفر القعقاع

 فنصب المفعكؿ بو، كأقاـ الجار كالمجركر مقاـ الفاعؿ، كىك مذىب األخفش كالككفييف.، (5)چٺٺ
 .(6)" قاؿ شيخنا: "كبو أقكؿ"

"فأقاـ حرؼ الجار كمجركره فقاـ الفاعؿ  ردان عمى األخفش: ىػ(392 أما عف رأم ابف جني )ت
 .(7)بؿ ال يثبت إال محتقران شاذان" كىناؾ مفعكؿ بو صريح، قيؿ: ىذا مف أقبح الضركرة، كمثمو ال يحد أصبلن 

  

                                                           
 .350-1/348 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 .1/95 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .1/95 المصدر السابؽ: (3)
 .352-1/351 :في عمـ اإلعراب لمقدمة الكافيةشرح ا (4)
 (.14، اآلية )الجاثيةسكرة  (5)
 .96-1/95 كافية ابف الحاجب:شرح  (6)
 .1/397ص الخصائص، (7)
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 ا ثا ث ا م حث
 ا ت ازع ع ى اال ت راؾ

ذ ( التنازع في العمؿ قائبلن:ػى646عرَّؼ ابف الحاجب )ت  ا تنازع الفعبلف ظاىران بعدىما فقد يككف "كا 
، كفي الفاعمية في الفاعمية مثؿ: "ضربني كأكرمني زيده"، كفي المفعكلية مثؿ: "ضربتي كأكرمت زيدان"

كالمفعكلية مختمفيف كيختار البصريكف إعماؿ الثاني كالككفيكف األكؿ، فإف أعممت الثاني أضمرت في األكؿ 
 .(1)فان لمكسائي"ظاىر دكف الحذؼ خبلعمى كفؽ ال

ذا تنازع الفعبلف" ( مستدركان عمى ابف الحاجب فقاؿ:ػى733كجاء بدر الديف )  ."كا 
"األٍكلى: العامبلف فصاعدان، إذ قد يتنازع االسماف؛ نحك: "رأيتي ضاربان كميكرمان زيدان"، كاالسـ كالفعؿ؛ 

 .(3)ر"ازع في مضمرو فبل حاجة إلى ظاىكال ييتن، (2)چ ں ں ڻ     ڻچ  مثؿ:
"أف األصكب قكلو: "العامبلف" بدؿ "الفعبلف"، كذلؾ بقكلو: "بؿ  :عف آراء العمماء، فيرل الجامي أما

، كاقتصر العامبلف إذا التنازع يجرم في غير الفعؿ نحك: "زيد معطو كمكـر عمران، كبكر كريـ كشريؼ أبكه"
نما قاؿ "الفعبلف" مع أف التنا قتصاران عمى زع قد يقع في أكثر مف فعميف اعمى الفعؿ ألصالتو في العمؿ، كا 

 .(4)أقؿ مراتب التنازع"
مج جح مح چ "مثاؿ الفعميف؛ قكلو تعالى: ؾ قائبلن:( فكضح ذلػى905أما األزىرم )ت 

فػ "آتكني" يطمب "قطرا" عمى أنو مفعكؿ ثاف لو، ك"أفرغ" يطمبو عمى أنو مفعكلو، كعمؿ ، (5)چجخحخ
، كلك أعمؿ األكؿ حذفو ألنو فضمة كاألصؿ: "آتكنيو""آتكني" في ضميره، ك  الثاني ىك "أفرغ" في "قطرا" كأعمؿ

 لقيؿ: أفرغو.
 كمثؿ االسميف، قكؿ الشاعر:

ٍرتىػػػػػػػػػػهي  ػػػػػػػػػػٍف أىجى ٍ ً  ػػػػػػػػػػان مى ًهػػػػػػػػػػٍ  ى ميً  ثىػػػػػػػػػػان مي  عي
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍكًئالى   ـٍ أىت ًخػػػػػػػػػػػػػػٍذ ًإال  ًف ىػػػػػػػػػػػػػػاءىؾى مى فى ىػػػػػػػػػػػػػػ
(6) 

 

ار، تنازعا )مف( المكصكلة، فكؿ منيما يطمبيا ، ك"مغنيان" مف اإلغناء ضد اإلفقفػ "مغيثان" مف اإلغاثة
ميره، كحذفو، فاألصؿ: "مغيثو"، مف جية المعنى عمى المفعكلية، كأعمؿ الثاني لقربو، كأعمؿ األكؿ في ض

"عيدت" مبني لممفعكؿ، مسند إلى تاء المخاطب، ك"مغيثان" ك"مغنيان" حاالف منيا، ك"الفناء" الجكار كالقرب ك
 ك"المكئؿ" الممجأ.

                                                           
 .342-1/339 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (1)
 (.19، اآلية )الحاقةسكرة  (2)
 .1/92 كافية ابف الحاجب:شرح  (3)
 .2/117الرفاعي، د.ط:  طو أسامة: تح الجامي، الرحمف عبد الديف : نكرائيةالفكائد الضي (4)
 (.96، اآلية )الكيؼسكرة  (5)
، كشرح ابف الناظـ، 513(، كتخميص الشكاىد، ص2/189البيت مف الطكيؿ، كىك ببل نسبة في أكضح المسالؾ ) (6)

 (.3/2لمقاصد النحكية )(، كا2/642(، كشرح الكافية الشافية )1/202، كشرح األشمكني )184ص
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فػ "ىا" اسـ فعؿ بمعنى "خذ" كالميـ حرؼ ، (1)چں ں ڻ     ڻچ  كمثاؿ المختمفيف؛ قكلو تعالى:
يدؿ عمى الجمع، ك"اقرؤكا" فعؿ أمر، تنازعا "كتابيو"، كأعمؿ الثاني لقربو، كحذؼ مف األكؿ ضمير المفعكؿ، 

" "ىاكـ" أبدؿ مف ال  .(2)ىمزة" كاؼ الكاك ثـ أبدلت الكاككاألصؿ: "ىاؤمكه"، كأصؿ "ىاـؤ
"األٍكلى:  "أضمرت الفاعؿ في األكؿ" قائبلن:كذلؾ استدرؾ بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب: 

ًربى كأكرمتي زيدان"أضمرت المرفكع، لي  .(3)عـ مثؿ: "ضي
أما الفراء فيمنع ىذه المسألة كأمثاليا لما يمـز مف اإلضمار قبؿ الذكر أك حذؼ الفاعؿ لذا أكمؿ ابف 

ف أعممت األكؿ اضمرت الحاجب: "كجاز  ال أظيرت، كا  ذفت المفعكؿ إف استغنى عنو، كا  خبلفان لمفراء، كحي
ـٍ أىٍطميبي مانع فتظير كقكؿ امرئ القيس: " الفاعؿ في الثاني، كالمفعكؿ عمى المختار إال أف يمنع لى كىفىاًني كى

 .(4)". ليس منو لفساد المعنى"قىًميؿه ًمفى المىاؿً 
"األٍكلى: إال إذا ذيكر المرفكع آخران؛  "كجاز خبلفان لمفرَّاء" معًقبان:ف في قكلو: كىنا عٌقب عميو بدر الدي

 مثؿ: "ضربني كأكرمتي زيدان ىك". فإف الفٌراء يجيزىا؛
ال أظير" مستدركان:كما أكمؿ بدر الديف عمى عدـ ضركرة  "ال يمـز إظياره، بؿ يجكز  إظياره في "كا 

 منطمقان إياه". ني كحًسبتي زيدان إضماره؛ مثؿ: "حًسبى 
 "األٍكلى: المرفكع". ؿ األكؿ: "أضمرت الفاعؿ" معقبان:كقكلو في إعما

"أم: مف رجكع ضمير مفرد عمى مثنى  اجب: "إال أف يمنع مانع" قائبلن:كشرح بدر الديف قكؿ ابف الح
جب إظياره، فتقكؿ: أك مجمكع أك بالعكس، فبل يجكز في مثؿ: "حًسبىني إياه كحٍسبييما منطمقٍيف الزيداف"، بؿ ي

 يما منطمقٍيف الزيداف منطمقان"."حًسبىني كحسبتي 
"ال يمشي؛ عمى قكؿ مف جعؿ الكاك في  دركان عمى "كقكؿ امرئ القيس...":كأكمؿ بدر الديف مست

اني قميؿه مف الماؿ غيرى طالبو"قكلو: "كلـ أطمب" كاك الحاؿ، فكأنو قاؿ: "كف
(5). 

"كيحكـ في تنازع أكثر مف عامميف بما تقدـ مف ترجيح  :بف مالؾكعف تنازع أكثر مف عامميف قاؿ ا
بالقرب أك السبؽ كبإعماؿ الممغي في ضمير كغير ذلؾ. كال يمنع التنازع تعد إلى أكثر مف كاحد، كال ككف 

 .(6)يف فعٌمي تعجب خبلفان لمف منع"المتنازع
  

                                                           
 (.19، اآلية )الحاقةسكرة  (1)
 .1/476 :بمضمكف التكضيح التصريحشرح  (2)
 .1/92 كافية ابف الحاجب:شرح  (3)
 .346-1/343 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (4)
 .94-1/93 كافية ابف الحاجب:شرح  (5)
 .176-2/171 :شرح التسييؿ (6)
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 ا را ع ا م حث
 ا مفاع ؿ ع ى اال ت راؾ

 :ا مط ؽ ا مفعكؿ: أكالن 
 كىك اسـ منصكب يككف مصدران أك نائبان عنو كيأتي لتأكيد عاممو أك تبييف نكعو أك عدده.

"المفعكؿ المطمؽ، كىك اسـ ما فىعىمىو فاعؿ فعؿو مذككر  ق( قائبلن: 646عٌرفو ابف الحاجب )ت 
ٍمسىة، فاألكؿ ال ي ثني كال يجمع بخبلؼ بمعناه، كيككف لمتأكيد كالنكع كالعدد مثؿ: جمستي جمكسان، كًجٍمسة، كجى

 .(1)اخكتو"
" "مات  ( عمى كبلـ ابف الحاجب "ما فىعىمىو فعؿو مذككر بمعناه" مستدركان:ػى733بدر الديف )ت  كيىًرد

 .(2)زيده مكتان"، ك" لـ يضرب ضربان"، ك"ىؿ ضربت ضربان؟" فإنو مفعكؿ مطمؽ، كلـ يفعميا فعؿ فاعؿو مذككر"
كرىت كراىتي، كأحببت حبي، كأبغضت  ( حيث قاؿ:ػى686 كيبطؿ ىذا الحد أيضان عف الرضي )ت

 .(3)بغضي، عمى أف المنصكبات مفعكؿ بيا"
"تمثيؿ التككيد كالعدد  كأتبع بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب "مثؿ: جمست جمكسان... إلى آخره":

ؿ: "جٍمسة زيد" صحيح، أما المصدر لمنكع فشرطو أحد ثبلثة: إما كصفو، مثؿ: "جٍمسة حسنة" أك إضافتو مث
أك باإلضافة إليو مثؿ: "أحسف جٍمسة" كاألكؿ لـ ييًثفَّ كلـ يجمع؛ ألنو في حكـ إعادة الفعؿ، كالفعؿ ال يثني كال 

 .(4)يجمع؛ ألف المراد بو نفس الحقيقة، بخبلؼ النكع كالتعدد؛ لتعدد مدلكالتيا"
عنى قائـ بفاعؿ، أك صادر عنو "المصدر اسـ داؿ باألصالة عمى م ( فقاؿ:ػى672أما ابف مالؾ )ت 

حقيقة أك مجازان أك كاقع عمى مفعكؿ، كقد ييسمى فعبلن كحدثان، كىك أصؿ الفعؿ ألفرعو خبلفان لمككفييف، ككذا 
الصفة خبلفان لبعض أصحابنا. كينصب بمثمو أك فرعو أك بقائـ مقاـ أحدىما. فإف ساكل معناه معنى عاممو 

ف زاد عميو فيك لبياف النكع أك العدد، كييسمى مختصان فيك لمجرد التككيد كييسمى مبيمان  ، كال ييثنى كال ييجمع كا 
مىـ، كمقاـ المبٌيف نكع أك كصؼ  كمؤقتان كيثنى كيجمع، كيقـك مقاـ المؤكد مصدر مرادؼ كاسـ مصدر غير عى

 .(5)أك ىيئة أك آلة أك كؿ أك بعض أك ضمير أك اسـ إشارة أك كقت"
"كقد يككف بغير لفظة مثؿ: قعدت جمكسان،  ت العامؿ في المصدر قائبلن:كأتبع ابف الحاجب عف حاال

ٍدعان  يبةن كجى ٍقدىـ"، ككجكبان سماعان مثؿ: "سقيىان كرىٍعيان كخى كقد يحذؼ الفعؿ لقياـ قرينو، جكازان كقكلؾ: "خيرى مى
 .(6)كحمدان كشكران كعجبان"

                                                           
 .390-2/388 :في عمـ اإلعراب فيةشرح المقدمة الكا (1)
 .1/120 كافية ابف الحاجب:شرح  (2)
 .1/114 :شرح الرضي (3)
 .1/120 كافية ابف الحاجب:شرح  (4)
 .2/178 :شرح التسييؿ (5)
 .395-2/394 :في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (6)
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قد يككف المفعكؿ المطمؽ بغير لفظ الفعؿ،  "أم: كشرحيا ابف الحاجب مدلٍّبلن بآراء العمماء قائبلن:
كذلؾ إما لمصدر أك غير مصدر، كالمصدر عمى ضربيف: إما أف يبلقي الفعؿ في االشتقاؽ نحك قكلو 

ما أف ال يبلقيو نحك: "قعدت جمكسان"، كمذىب سيبكيو كاألخفش في ، (1)چڇ ڇ  ڇ  ڍ چ:  تعالى كا 
بتؿ إليو كبتؿ نفسؾ تبتيبلن، كقعدت كجمست جمكسان، كمذىب كمييما أف المصدر منصكب بفعمو المقدر، أم: ت

 .(2)المازني كالمبرد كالسيرافي أنو منصكب بالفعؿ الظاىر"
 .(3)"كىك أٍكلى ألف األصؿ عدـ التقدير ببل ضركرة ميٍمًجئة إليو" ( فقاؿ:ػى686أما عف الرضي )ت 

  لحاجب.( مكافقان رأم العمماء كابف اػى733كىنا عٌقب بدر الديف )ت 
 .أما قكؿ ابف الحاجب "سماعان في مثؿ: سقيا.... إلى آخره"

"المصدر في ىذا الفصؿ إف قيًصد بو معنى الطمب كاألمر  فاستدرؾ عمى ىذا القكؿ بدر الديف:
ال سماعان، فمك قمت: "قيامان" آمران بو، كاف حذؼ  –باتفاؽ  –كالدعاء.. كشبيو؛ كاف كجكب حذؼ فعمو قياسان 

ف كاف خبران فعمو كاجب ان، ككذلؾ "ضربان" ك"انطبلقان" كغير ذلؾ مف المصادر، كمنو: "غيفرانىؾ" ك"سيبحانىؾ" كا 
 . (4)فكجكبو أيضان قياسان عند الفراء، سماعان عند غيره"

كعف مكاضع المفعكؿ المطمؽ قياسان ذكر ابف الحاجب عدة مكاضع كمنيا: ما كقع مثبتان بعد نفي أك 
سـ ال يككف خبران عنو، أك كقع مكرران، مثؿ: ما أنت إال سىٍيران، كما أنت إال سيرى البريد، معنى نفي داخؿ عمى ا

نما أنت سيران، كزيده سيران سيران، كمنيا ما كقع تفصيبلن ألثر مضمكف جممة متقدمة مثؿ قكلو تعالى:  ژ چكا 

 ،(5)چ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ـ بمعناه كصاحبو؛ مثؿ: "مررت بزيد فإذا لو كمنيا ما كقع لمتشبيو عبلجان بعد جممة مشتممة عمى اس 

 صكته صكتى حمار، كصراخه صراخى الثكمى".
كمنيا: ما كقع مضمكف جممة ال محتمؿ ليا غيره؛ مثؿ: "لو عميَّ ألؼ درىـ اعترافان"، كيسمى  

 .(6)"تككيدان لنفسو"
 ىنا استدرؾ بدر الديف عمى قكؿ ابف الحاجب "ما كقع مثبتان ... إلى آخره". 

 فقاؿ بدر الديف: "يكفي فيو: منيا ما ىك خبر عف اسـ عيف محصكران أك مكرران". 
كما تابع بدر الديف تعقيبو في األنكاح عمى قكؿ ابف الحاجب: "ما كقع تفصيبلن ألثر جممة ... إلى 

 آخره". 

                                                           
 (.8، اآلية )المزمؿسكرة  (1)
 .42 :ف لؤلخفشمعاني القرآ ؛119-1/118 الكتاب: (2)
 .1/116 :شرح الرضى (3)
 .1/121 كافية ابف الحاجب:شرح  (4)
 (.4سكرة محمد، اآلية ) (5)
 .401-2/396: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (6)
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ى قكلو: "لمتشبيو" تدارؾ بد الديف قائبلن: "يكفيو: ما كقع تبيينان لعاقبة جممة طمبية أك خبرية"، كأكمؿ عم
قائبلن: عبلمتو: صحة دخكؿ الكاؼ عمى المصدر؛ كقكلؾ: "لزيدو صكته صكتى حمار" لك قمت: "كصكت" 

 .  صحَّ
ـي  كأتبع عمى قكؿ ابف الحاجب "عبلجان" فقاؿ بدر الديف شارحان: احترازان مف مثؿ: "لزيد ًعمـه عم

ره مف حسف الفصاحة كالجداؿ كتقرير األدلة، الخضير، كعقؿه عقؿي يحيى" إذا أرًدتى بالعمـ: ظيكر آثا
 .(1)جاز نصبو عمى المصدر؛ إليذانو بالمعالجة –كبالعقؿ: ظيكر آثاره مف الحكـ كالتدبير 

ىػ(: "قد ينكب عف المصدر البلـز 672أما بالنسبة لرام العمماء فقد قاؿ اإلماـ ابف مالؾ )ت 
كقد سار الركب، كأقائمان عمـ اهلل  ان كقعد الناس، كأقاعداؾ، كأقائمإضمار ناصبو صفات كعائذان بؾ كىنيئان ل

كقد قيد الناس، كأسماء أعياف كتيربان كجندالن، ك"فاىان لفيؾ" ك"أأٍعكرى كذا ناب" كاألصح ككف األسماء مفعكالت، 
 .(2)كالصفات أحكاالن"

حابة رضكاف كمف نيابة الحاؿ عف المصدر في اإلنشاء قكؿ عبد اهلل بف الحارث السيمي مف الص
 اهلل عمييـ أجمعيف: 

ػػػػػػػػػٍؽ عػػػػػػػػػذا ىؾ  ػػػػػػػػػا قـك ا ػػػػػػػػػذ ف طى ىػػػػػػػػػػكا  أ حى
 

 (3)كعائػػػػػػػػػػػػذان  ػػػػػػػػػػػػؾ أف  ىع ػػػػػػػػػػػػك فى ط يػػػػػػػػػػػػك ي 
 

 أراد كأعكذ عائذان بؾ، فحذؼ الفعؿ كأقاـ الحاؿ، كما كاف يفعؿ بالمصدر لك قاؿ عياذان بؾ.
 كفي ذلؾ اتفؽ بعض العمماء حسب رأم الباحثة. 

نكاع المفعكؿ المطمؽ قائبلن: "كمنيا: ما كقع مضمكف جممة ليا محتمؿ مف ثـ أتبع ابف الحاجب عف أ
 .(4)غيره؛ مثؿ: "زيد قائـ حقان"، كيسمى "تككيدان لغيره". كمنيا ما كقع مثنى؛ مثؿ: "لبيؾ" ك"سعديؾ"

ي كعقَّب عميو بدر الديف في تمثيمو "زيد قائـ حقان" قائبلن: "التمثيؿ الجيد: ىذا ابني حقان، أك "ىذا أخ
تو، كبنكَّة التبني كأخكة اإلسبلـ. فإذا قمت: "حقان" انقضت بنكة غير النسب  كَّ حقان؛ ألنو يحتمؿ بينيكة النسب كأيخي

 .(5)كأخكتو؛ بخبلؼ: "زيد قائـ" التحاد محتممو. كتقديره: "أحيؽَّ ذلؾ حقان"؛ فمذلؾ قيؿ: تككيدان لغيره"
 .كاتفؽ ابف الحاجب مع رأم العمماء

: "ىذا ليس مثنى؛ ألف جب: "ما جاء مثنى" فقاؿ استدراكو عمى قكؿ ابف الحاديف بدر الكأكمؿ 
  –المثنى مالو كاحد مف لفظو، كال قيصد بو التثنية، بؿ التكرير؛ ألف المعنى: "إلباب بعد إلباب" ك"مساعدة 

 د "لبيؾ"، ك"مساعدة" كاحد "سعديؾ.بعد مساعدة، كليس "إلباب" كاح –أك إسعاد 
 .(6)منيا اسـ مصدر جاء بمفظ التثنية ال مثنى"كاألكلى: ك 

                                                           
 .1/122شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
 .2/192شرح التسييؿ:  (2)
(، كالمساعد 1/123(، كابف يعيش )1/171ي، ينظر: الكتاب )البيت مف البسيط. نسب إلى عبد اهلل بف الحارث السيم (3)
(1/482.) 
 .403-2/402: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (4)
 .1/123شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .1/123المصدر السابؽ:  (6)
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ىػ( فقاؿ: "ىذا باب ما يجيء مف المصادر مثنى منتصب عمى إضمار الفعؿ 181أما سيبكيو )ت 
المتركؾ إظياره، كذلؾ قكلؾ: حنانيؾ، كأنو قاؿ: تحننان بعد تحنف، كأنو يسترحمو ليرحمو، كلكنيـ حذفكا الفعؿ 

 .(1)ىذا مثنى إال في حاؿ إضافة كمثؿ ذلؾ: "لبيؾ كسعديؾ كحذاريؾ"ألنو صار بدالن منو كال يككف 
ىػ(: "ليس كقكعو مثنى مف الضكابط التي يعرؼ بيا كجكب 686بينما نجد اعتراض الرضي )ت 

      ڌ     ڌ                  ڍ       ڍ     ڇ             ڇ           ڇ      ڇ    چ چحذؼ فعمو، سكاء كاف المراد بالتثنية التكرير كقكلو تعالى: 

، أم: رجعان كثيران مكرران، أك كاف لغير تكرير نحك: ضربتو ضربتيف، أم: مختمفتيف بؿ الضابط (2)چڎڎ
 .(3)في ىذا كأمثالو: إضافتو إلى الفاعؿ أك المفعكؿ"

بعو كفي ىذا نجد التكافؽ بيف اعتراض الرضي كبدر الديف، لكف ابف الحاجب اتبع مذىب سيبكيو كات
 بقية العمماء. 

 : ه ا مفعكؿ: ثا  ان 
ذكرنا أف الجممة الفعمية تتككف مف ركنيف أساسييف؛ الفعؿ كالفاعؿ أك نائبو، ثـ تحدثنا عف الفاعؿ 
كنائبو، كذلؾ تحدثنا عف الفعؿ كأنكاعو كىك الذم يرفع الفاعؿ كنائبو كسنرل أنو ىك الذم ينصب المفعكؿ 

 كالحاؿ. 
لفعمية بركنييا حتى تدؿ عمى معنى مستقؿ. كقد تحتاج الجممة بعد ذلؾ إلى البد أف تتـ الجممة ا

 معافو إضافية تضيفيا إلى المعنى األساسي، كتسمى ىذه اإلضافات الفضبلت. 
ىػ( المفعكؿ بو بػ: "المفعكؿ بو ىك ما كقع عميو فعؿ الفاعؿ مثؿ: 646كىنا عرؼ ابف الحاجب )ت 

 .(4)ان"ضربتي زيدان، كأعطيت عمركان درىم
ىػ( اعتراضان عمى ابف الحاجب قائبلن: "األقرب في رسـ المفعكؿ بو أف 686بينما أكرد الرضي )ت 

 .(5)يقاؿ: ىك ما يصح أف يعبر عنو باسـ مفعكؿ غير مقيد مصكغ مف عاممو المثبت أك المجيكؿ مثبتان"
اـ قرنية جكازان كقكلؾ: أكمؿ ابف الحاجب في التعريؼ: "كقد يتقدـ عمى الفعؿ. كقد يحذؼ الفعؿ لقي

 .(6)زيدان لمف قاؿ: مف أضرب؟"
 فاستدرؾ عميو بدر اليف عمى كبلمو: "كقد يتقدـ عمى الفعؿ". 

  

                                                           
 .175-1/174الكتاب:  (1)
 (.4سكرة الممؾ، اآلية ) (2)
 .1/125شرح الرضي:  (3)
 .2/405: في عمـ اإلعرابدمة الكافية شرح المق (4)
 .128-1/127شرح الرضي:  (5)
 .2/406: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (6)
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"حقو: إال لمانع، كما لك دخمت عمى الفعؿ الـ االبتداء؛ فإنو ال يجكز تقديـ مفعكؿ عميو؛ فبل يجكز: 
 .(1)"زيدان ألضرب"

ف قدمت االسـ فيك عربي جيد كما كاف ذلؾ ىػ( قاؿ في ى181سيبكيو )ت  أما عف ذا الباب: "كا 
عربيان جيدان كذلؾ قكلؾ: زيدان ضربت، كاالىتماـ كالعناية ىاىنا في التقديـ كالتأخير سكاء مثمو في: "ضرب زيد 

 .(2)عمران، كضرب عمران زيد"
 كىنا نجد ابف الحاجب سار عمى نيج سيبكيو كاتفؽ معو بعض العمماء. 

حاالت  ـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ جكازان، أما عف حاالت تقدمو كجكبان في أربعدعف حالة تق تحدثناكقد 
 ڄ ڄچذكرىا ابف الحاجب بػػ: "ككجكبان في أربعة مكاضع: األكؿ سماعي مثؿ: امرأن كنفسو، ك

 . (3)چڃڃ
 كانتصاب خيران كجيو النحاة عمى أربعة أكجو: 

مف أنو منصكب بفعؿ يمـز إضماره،  –تبعيا ابف الحاجب ك  –: ما ذىب إليو الخميؿ كسيبكيو أح هما
 كالتقدير عندىما: انتيكا كأتكا خيران لكـ. 

. چڃڃ ڄ ڄچفقد قاؿ سيبكيو: "كمما ينتصب في ىذا الباب إضمار الفعؿ المتركؾ ظاىره: 
استعماليـ  ألنؾ قد عرفت أنؾ إذا قمت )انتو( أنؾ تحممو عمى أمر آخر، فمذلؾ انتصب، كحذفكا الفعؿ لكثرة

 .(4)إياه في الكبلـ"
: ما ذىب إليو الكسائي كأبك عبيدة مف أنو خبر )يكف( المحذكفة، كالتقدير عندىما انتيكا يكف ا ثا ي

 االنتياء خيران لكـ. 
ىذا الكجو، يدلنا عمى ذلؾ قكؿ الفراء: "كليس نصبو  –بصريكف كككفيكف  –كقد ضعؼ النحكيكف 

ي بقياس يبطؿ ىذا أال ترل أنؾ تقكؿ: اتؽ اهلل تكف محسنان، كال يجكز أف عمى إضمار )يكف( ألف ذلؾ يأت
 .(5)تقكؿ: اتؽ اهلل محسنان، كأنت تضمر )تكف(، كال يصح أف تقكؿ: انصرنا أخانا كأنت تريد: تكف أخانا"

راء مف أنو منصكب كصفان لمصدر منصكب محذكؼ، كالتقدير عنده انتيكا : ما ذىب إليو الفا ثا ث
 خيران لكـ. انتياء

بقكلو: كقيؿ ىك حاؿ،  (6)چ  ۆئۇئ ۇئ وئ چ: ما ذكره العكبرم عند عرضو لقكلو تعالى: ا را ع
 .(7)كمثمو: "انتيكا خيران لكـ"

                                                           
 .1/124شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
 .1/41الكتاب:  (2)
 (.171سكرة النساء: اآلية ) (3)
 .1/143الكتاب:  (4)
 .296-1/295معاني القرآف:  (5)
 (.170ية )سكرة النساء، اآل (6)
 .411/ 1التبياف:  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





158 

 كقد شرح ىذه األكجو بدر الديف مكافقان لرأم المصنؼ. 
نو في فكز  ألسنتيـ فالتزمكا حذؼ الفعؿ،كأتبع ابف الحاجب: "كأىبلن كسيبلن": كىي مفعكالت كثرت في 

المفعكؿ بو كزف: سىقيان كرىٍعبان، في المصادر، كالعمة كاحدة
(1). 

 كافؽ بدر الديف ىذه المسألة مع ابف الحاجب كلـ يذكر أم اعتراض. 
ق(: "فحذفكا الفعؿ لكثرة استعماليـ إياه، فكأنو صار بدالن مف "رحبت ببلدؾ 181كقد قاؿ سيبكيو )ت 

 .(2)كأىمت"
ػ(: "أنيا منصكبة عمى المصدر، أم: رحبت ببلدؾ مرحبان، أم رحبان، كأىمت ى286كيرل المبرد )ت 

ف لـ يكف لو"  .(3)أىبلن، أم تأىمت تأىبلن، فقدر لو فعؿ كا 
 : ه ا مفعكؿ: ثا ثان 

عرفو ابف الحاجب بػ: "المفعكؿ لو ىك ما فعؿ ألجمو فعؿ مذككر نحك: ضربتو تأديبان، كقعدت عف 
 .(4)فإنو عنده مصدر" الحرب جنبان، خبلفان لمزجاج

فعقب عميو بدر الديف عمى "ما فيعؿ ألجمو" قائبلن: "زرتيؾ لخيرؾ. أك لزيد" فيعؿ ألجمو فعؿ مذككر، 
 .(5)كليس مفعكالفن لو كاألكلى: المصدر الذم فعؿ ألجمو"

ىػ( حيث قاؿ اآلخر: "ىذا باب ما ينتصب مف 181الديف مكافقان في استدراكو لسيبكيو ) ركنرل بد
كع لو كألنو تفسير لما قبمو لـ كاف؟ كذلؾ قكلؾ: فعمت كقكع األمر فانتصب ألنو مكضمصادر ألنو عذر لال

ذاؾ حذار الشر كفعمت ذاؾ مخافة فبلف، كادخار فبل، كفعمت ذاؾ أجؿ كذا ككذا، فيذا كمو ينتصب ألنو 
 .(6)ـ عمؿ فيو ما قبمو"مفعكؿ لو كأنو قيؿ: لـ فعمت كذا ككذا؟ فقاؿ: لكذا ككذا، كلكنو لما طرح البل

ىػ( عمى ابف الحاجب قائبلن: "فالحؽ أف تقكؿ في المفعكؿ لو: ىك ما فعؿ 686كاستدرؾ الرضي )ت 
 .(7)ألجمو مضمكف عاممو لئبل ينتقض الحد بنحك قكلؾ: ضربت كقد أعجبني التأديب"

لممفعكؿ لو، كذكر ىػ( في تعريفو لممفعكؿ لو: أنو لـ يذكر أم تعريؼ 761كنرل رأم ابف ىشاـ )ت 
شركط الخمس كاكتفى بتعريؼ غيره أنو" المصدر القمبي الذم يذكر لبياف ما فيعؿ الفعؿ ألجمو"، كالمراد بككنو 
قمبيان أنو مف أفعاؿ النفس الباطنة كالرغبة، كليس مف أفعاؿ الحكاس الظاىرة كالضرب كالقتؿ كالقراءة 

 .(8)كالتحديث كالمشي كالركؿ"

                                                           
 .2/408: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (1)
 .1/149الكتاب:  (2)
 .4/157،  218-3/217المقتضب:  (3)
 .2/491: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (4)
 .1/144شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .186-1/184الكتاب:  (6)
 .192-1/191شرح الرضي:  (7)
 .2/189أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (8)
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نما يجكز حذفيا إذا كاف فعبلن كمف شركط نصبو ق اؿ ابف الحاجب: "كشرط نصبو تقدير )البلـ(، كا 
 . ؿ المعٌمؿ كمقارنان لو في الكجكدلفاعؿ الفع

 .(1)"كشرحيا قائبلن: ألف البلـ إذا كجدت كجب إعماليا، ألف حركؼ الجر ال تمغى
 .(2)كفي ىذا كافقو بدر الديف قائبلن: "يبنيو قكلو: "فإنو عنده مصدر"

ىػ( قد قاؿ: "يعني أف تقدير البلـ شرط انتصاب المفعكؿ لو ال شرط ككف 686كنجد الرضي )ت 
في قكلؾ: جئتؾ لمسمف كإلكرامؾ الزائر عنده مفعكؿ لو   –االسـ مفعكالن لو، فنحك )السمف( ك)إلكرامؾ الزائر( 

(. فحده الصحيح ىك: عمى ما يدؿ عميو حده، كىذا كما قاؿ في المفعكؿ فيو، أف شرط نصبو تقدير )في
 .(3)المصدر المقدر بالبلـ المعمؿ بو حدث شاركو في الفاعؿ كالزماف"

 ىػ(: مف شركط المفعكؿ لو: 761كقد أضاؼ ابف ىشاـ )ت 
 ككنو عمة: عىرىضان كاف كرغبة، أك غير عىرىض كػ "قعد عف الحرب جنبان".  -1
 كاتحاده بالمعمَّؿ بو كقتان، فبل يجكز "تأىبت السفر". -2
 حاده بالمعمَّؿ بو فاعبلن، فبل يجكز "جئتؾ محبتؾ إيام".كات -3

 .(4)كمتى فقد المعمَّؿ شرطان منيا كجب أف يجر بحرؼ التعميؿ
 :معه ا مفعكؿ: را عان 

عرفو ابف الحاجب بػ: "ىك المذككر بعد الكاك لمصاحبة معمكؿ فعؿ لفظان أك معنى، فإف كاف الفعؿ 
ف لـ يجز العطؼ تعيف النصب، مثؿ: "جئت لفظيان كجاز العطؼ، فالكجياف؛ مثؿ: " جئتي أنا كزيده. كزيدان" كا 

 .(5)كزيدان"
" كذلؾ،  فاستدرؾ بدر الديف عمى: "مذككر بعد الكاك .. إلى آخره" " "اختصـ كتضارب زيده كعمركه

 .(6)كليس مفعكالن معو، كاألكلى: مذككر فضمة بعد الكاك بمعنى "مع" لمصاحبة ... إلى آخره"
 اتفؽ جميكر النحاة. كفي ذلؾ 

ىػ(: "كىك: اسـ، فضمة، تاؿو لكاك بمعنى مع، تالية لجممة ذات فعؿ أك 761كقد عرفو ابف ىشاـ )ت 
اسـ فيو معناه كحركفو، كػ "سرتي كالطريؽ" ك"أنا سائره كالنيؿى فخرج بالمفظ األكؿ نحك: "ال تأكؿ السمؾ 

"، كنحك: "سرتي كالشمس طالعةه" فإف ال كاك داخمة في األكؿ عمى فعؿ، كفي الثاني عمى جممة، كتشربى المبفى
" فالكاك عاطفة، كبالثالث نحك "جئت مع زيد" كبالرابع نحك: "جاء زيد  كبالثاني نحك: "اشترؾ زيده كعمركه

 بالسادس نحك: "ىذا لؾ كأباؾ" فبلعمرك قبمو" كبالخامس نحك: "كؿ رىجؿو كضيعتيو" فبل يجكز فيو النصب، ك ك 

                                                           
 .2/495: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (1)
 .1/144شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .193-1/192شرح الرضي:  (3)
 .190-2/189أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (4)
 .498-2/497: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (5)
 .1/146شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
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: أكثرىـ يرفع يتكمـ بو، خبل فان ألبي عمي. فإف قمت: قد قالكا: "ما أنت كزيدان" ك"كيؼ أنت كزيدان". قمتي
بالعطؼ، كالذيف نصبكا قدَّركا الضمير فاعبلن لمحذكؼ ال مبتدأ، كاألصؿ ما تككف؟ ككيؼ تصنع؟ فمما حذؼ 

 .(1)الفعؿ كجده برز ضميره كانفصؿ
ف كاف العامؿ معنكيان  ال تعيَّف  كأكمؿ ابف الحاجب: "كا  ، كا  كجاز العطؼ تعيَّف مثؿ: ما لزيدو كعمركو

 .(2)نى: ما تصنع"نؾ كعىمران، ألف المعالنصب مثؿ: ماىلىؾ كزيدان، كما شأ
فعقب بدر الديف عمى "فإف كاف الفعؿ معنى، فإف جاز العطؼ تعيَّف" قائبلن: "لـ يتعيَّف، بؿ ىك أكلى، 

" كالثاني أكلى"نصَّ عميو سيبكيو، فيجكز "ما لزيدو كعمران   .(3). كعمركو
ال تعيَّف النصب" جكز األخفش العطؼ في مثؿ: "ما شأنؾ داست (4)كأكمؿ بدر الديف راكو عمى "كا 

؟!؛ لقكلو:   كعمركو
 

اؾ   ؼ مه    ح   (5)فح يؾ كا ض 
 

 في كراية الجر. 
 كعمى قكلو: )ألف المعنى: )مايصنع؟( ك)ما يبلبس؟(". 

ف يككف العامؿ معنى الفعؿ، كيجكز أف يككف القائـ مقامو المتضمف قاؿ بدر الديف: "يجكز أ
 .(6)معناه"

 : لبلسـ بعد الكاك خمس حاالت: (7) ىػ(761كفي ىذا المقاـ قاؿ ابف ىشاـ )ت 
" كنحك "جاء زيده كعمركه قبمو". -1  كجكب العطؼ كما في: "كؿ رجؿو كضيعتيو" كنحك "اشترؾ زيده كعمركه
 كعمرك" ألنو األصيؿ، كقد أمكف ببل ضعؼ. كرجحانو، كػ "جاء زيده  -2
ككجكب المفعكؿ معو، كذلؾ في نحك: "مالؾ كزيدان؟" ك"مات زيد كطمكع الشمس" المتناع العطؼ في  -3

 األكؿ مف كجية الصناعة، كفي الثاني مف جية المعنى. 
 كرجحانو نحك "قمتي كزيدان" لضعؼ العطؼ مف جيدى الصناعة. -4
 كامتناعيما: كقكلو:  -5

ػػػػػػػػػػػا   حٍططػػػػػػػػػػػ ي ا ر حػػػػػػػػػػػؿى ع هػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػا را م 
 

 (8)ع قتهػػػػػػػػػػػػػػػػا ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػان كمػػػػػػػػػػػػػػػػاءن  ػػػػػػػػػػػػػػػػار ان  
 

                                                           
 .2/201أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (1)
 .2/499: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (2)
 .1/147شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
 .147المصدر السابؽ: ص (4)
، كمغني المبيب البف ىشاـ (51، 2/48ىذا عجز بيت مف الطكيؿ، كقائمو مجيكؿ، ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش ) (5)

 (.304) 563كشرح شكاىده لمسيكطي 
 .1/148شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
 .2/203أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (7)
 (.2/541) عقيؿ ابف شرح في كىك القائؿ، مجيكؿ  كىك الكامؿ، مف البيت (8)
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أما امتناع العطؼ فبلنتفاء المشاركة، كأما امتناع المفعكؿ معو فبلنتفاء المعية. كيجب في ذلؾ 

 .(1)إضمار فعؿ ناصب لبلسـ عمى أنو مفعكؿ بو، أم: كسقيتيا ماءن"
يككف جممة كال شبو جممة، كقبمو كاك تدؿ  كاستخمصت الباحثة أف: المفعكؿ معو اسـ منصكب ال

 عمى المصاحبة كقبؿ الكاك جممة فييا فعؿ أك ما يشبيو.
 :ف ه ا مفعكؿ: خام ان 

عرفو ابف الحاجب بػ: "ىك ما فعؿ فيو فعؿ مذككر مف زماف أك مكاف، كشرط نصبو تقدير )في(، 
ال فبل، كفسٍّر الميبيـ بالجيات الست، كظركؼ الزماف كميا تقبؿ ذلؾ، كظرؼ المكاف إف كاف مبيمان قيبؿ، ك  ا 

كحمؿ عميو "عند" ك"لدل" كشبييما؛ إلبياميما، كلفظ "مكاف" لكثرتو، كنما بعد "دخمت" نحك: "دخمت الدار" 
 .(2)عمى األصح، كينصب بعامؿ مضمر كعمى شريطة التفسير"

: الحدث الذم تضمنو ىػ( فقد أكرد اعتراضو: "يعني بقكلو )فعؿ مذككر(686أما بالنسبة لمرضي )ت 
الفعؿ المذككر، ال الفعؿ الذم ىك قسـ االسـ كالحرؼ، كذلؾ ألنؾ إذا قمت: ضربت أمس، فقد فعمت لفظ 
، ك)الضرب( الذم ىك مضمكنو فعمتو أمس، فػ )أمس(، ما فعؿ فيو  ، أم تكممت بو اليـك )ضربت( اليـك

 .(3)الضرب )ضرب("
الرضي قائبلن: "فاألكلى أف يقاؿ: ىك المقدر بػ )في(  كعف نصب المفعكؿ فيو بتقدير )في(، فاعترض

 .(4)مف زماف أك مكاف فعؿ فيو فعؿ مذككر"
كأكمؿ بدر الديف استدراكو عمى قكؿ ابف الحاجب "كميا تقبؿ ذاؾ" معقبان: "مذ" ك"منذ" إذا كانا اسميف 

إلى غيره لفظان أك نية، كىذا يعـ  ال يقببلنو. كاألجكد في ظرؼ المكاف: أنو كؿ ماال ييتصكر معناه إال بإضافتو
جميعيا. كاألصالة في "عند" ك"لدل" ك"مكاف" في الظرفية أٍكلى؛ ألف إبياميا أشد، فبل كجو لجعميا فركعان 

 .(5)محمكلة عمى األصؿ"
ىػ( فقدـ اعتراضو عمى لفظ الجيات الست قائبلن: "كال ينبغي لممصنؼ ىذا عمى 686أما الرضي )ت 

)مكاف( ال ينتصب إال بما فيو معنى االستقرار، فبل يقاؿ: كتبت المصحؼ مكاف ضرب  اإلطبلؽ، فإف لفظ
زيد، كينبغي عمى قكؿ ىؤالء األكثريف أف تحمؿ المقادير الممسكحة عمى الجيات الست لمشابيتيا ليا في 

اؤه كتحكؿ االنتقاؿ، فإف تعييف ابتداء الفرسخ مثبلن ال يخص مكضعان دكف مكضع، بؿ يتحكؿ ابتداؤه كانتي
 .(6)الخمؼ قداـ، كاليميف شماالن"

                                                           
 .209-2/204أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (1)
 .490-2/484: في عمـ اإلعرابح المقدمة الكافية شر  (2)
 .1/183شرح الرضي:  (3)
 .184المصدر السابؽ: ص (4)
 .1/143شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .1/184شرح الرضي:  (6)
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ثـ أتبع بدر الديف يستدرؾ عمى ابف الحاجب في قكلو: "كما بعد )دخمت الدار(" فقاؿ: "األصح" أنو 
ذا عيدٍّم بنفسو فحرؼ الجر مراد فيو؛ ألنو تارة يتعدل بػ "إلى" كتارة بػ "في"  .(1)مفعكؿ بو، كا 

ت البيت( فإف )البيت( مفعكؿ، تقكؿ: البيت دخمتو. فإف قيؿ: : "فأما )دخمىػ(286كنرل المبرد )ت 
ف شئت  فقد أقكؿ: دخمت فيو، قيؿ: ىذا كقكلؾ: عبد اهلل نصحت لو كنصحتو .. فتعديو إف شئت بحرؼ، كا 
أكصمت الفعؿ ... أال ترل أف )دخمت( إنما ىك فعمتو كأكصمتو إلى )الدار( ال يمتنع منو ما كاف مثؿ 

، فيك (2)چ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چمت المسجد، كدخمت البيت، قاؿ اهلل تعالى: )الدار(، تقكؿ: دخ
 .(3)كقكلؾ: عمرت الدار، كىدمت الدار، كأصمحت الدار؛ ألنو فعؿ كصؿ منؾ إلييا مثؿ: ضربت زيدان"

  

                                                           
 .1/143شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
 (.27سكرة الفتح، اآلية ) (2)
 .339-4/337المقتضب:  (3)
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 ا خامس ا م حث
 كتكا عه ا   اء ع ى اال ت راؾ

 ا م ا ل: -أ 
ره "أنادم أك أدعك"، كفي ىذا السياؽ عرفو المنادل نكع مف المفعكؿ بو منصكب بفعؿ محذكؼ تقدي

 .(1)ىػ(: "المنادل كىك المطمكب إقبالو بحرؼ نائب مناب )أدعك( لفظان أك تقديران"646ابف الحاجب )ت 
كىنا استدرؾ بدر الديف عميو قائبلن: "نائب الشيء قائـ مقامو، فكجكب حذؼ العامؿ مع كجكد نائبو 

لفظان ال عمبلن؛ ألف الضمير إذا كلي عاممو كجب إيصالو، كلـ يقكلكا:  تخاليؼه لفظان. كالجكاب: أنو نائب
 .(2)"إياؾ"، بؿ "يا إياؾ" فدؿ عمى أنو غير عامؿ"

ىػ(: "كمما ينتصب في غير األمر كالنيي عمى الفعؿ المتركؾ إظياره قكلؾ: 181كرأل سيبكيو )ت 
 ار )يا( بدالن مف المفظ بالفعؿ، ؾفي الكبلـ، كص يا عبد اهلل، كالنداء كمو، حذفكا الفعؿ لكثرة استعماليـ ىذا

 .(3)قاؿ: يا أريد عبد اهلل، فحذؼ )أريد( كصار )يا( بدالن منيا")يا(  
 كذىب الجميكر مذىب سيبكيو متفقيف مع تعريؼ المصنؼ. 

يدي، كأكمؿ ابف الحاجب تعريفو عف المنادل بػ: "كييبنى عمى ما ييرفع بو إف كاف مفردان معرفة مثؿ: يا ز 
، كيا زيداف كيا زيدكف" ؿي  .(4)كيا رجي

كىنا عقَّب بدر الديف عميو قائبلن: "أجكد مف قكليـ: "كعمى الضـ" ليدخؿ فيو التثنية كالجمع، كىذا إف 
ال فػ "لكاع" ك"فيجار" باؽو عمى لفظو، كيقدَّر فيو ما يرتفع بو كلذلؾ يقكؿ: "يا لكاع  كاف معرب األصؿ، كا 

 .(5)قائمة"
معرب مرفكع  ىػ( قاؿ: "ذىب الككفيكف إلى أف االسـ المنادل المعرؼ المفرد577ت نبارم )نجد األك 

راء مف الككفييف إلى أنو مبني عمى الضـ كليس بفاعؿ كال مفعكؿ. كذىب البصريكف بغير تنكيف. كذىب الف
 .(6)إلى أنو مبني عمى الضـ كمكضعو النصب ألنو مفعكؿ"

ىػ( كما بعده مف 761لعمماء أما مف كافقو فيك ابف ىشاـ )ت لذا نجد ابف الحاجب يخالؼ رأم ا
 المتأخريف. 

كأتبع ابف الحاجب قائبلن: "كيخفض ببلـ االستغاثة؛ مثؿ: "يا لزيد"، كيفتح إللحاؽ ألفيا، كال الـ فيو؛ 
 .(7)ف"مثؿ: "يا زيداه". كينصب ما سكاىما؛ مثؿ: "يا عبداهلل" ك"يا طالعان جببلن" ك"يا رجبلن" لغير معيَّ 

                                                           
 .2/409: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (1)
 .1/125شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .1/303الكتاب:  (3)
 .2/412: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (4)
 .1/125شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .1/323 :1ط القاىرة، –مكتبة الخانجي  مبركؾ، محمد مبركؾ جكدة: تح األنبارم، بف البركات اإلنصاؼ: أبك (6)
 .415-2/414: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (7)
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ىػ(: "... كزعـ الخميؿ أف ىذه البلـ بدؿ مف الزيادة التي تككف في 181كىذا معنى قكؿ سيبكيو )ت 
آخر االسـ إذا أضفت نحك قكلؾ: يا عجباه، كيا بكراه، إذا استغثت أك تعجبت، فصار كؿ كاحد منيما يعاقب 

 .(1)صاحبو"
نما أعربت النكرة كلـ 316)ت كقاؿ ابف السراج  تبف ألنيا لـ تخرج عف بابيا إلى غير بابيا ىػ(: "كا 

 .(2)كما خرجت المعرفة"
كقد ارتأت الباحثة إلى أف العامؿ في النداء حرؼ النداء ال الفعؿ المقدر، كحسب ما ذكره العمماء 

 ينقسـ المنادل إلى قسميف: قسـ معرب، كقسـ مبني عمى ما يرفع بو كىك نكعاف: 
 ؿ. العمـ المفرد: مثؿ يا عمي  أقب- أ

النكرة المقصكدة: كىي النكرة التي تقصد قصدان في النداء كتبنى عمى ما ترفع بو، مثؿ: يا رجؿي أقبؿ، - ب
 يا رجبلف أقببل.

 :ا م  ي  ل ع ا م اتكا -ا 
أكمؿ ابف الحاجب عف تكابع المنادل فقاؿ: "كتكابع المنادل المبني المفردة مف التأكيد كالصفة 

 .(3)نع دخكؿ )يا( عميو، ترفع عمى لفظو، كتنصب عمى محمو"كعطؼ البياف كالمعطكؼ بحرؼ الممت
نما ذكرىا ىا ىنا مع ككنيا ليا  كعمؿ ابف الحاجب لذكره مبحث التكابع في باب النداء بقكلو: "... كا 

 .(4)أبكاب تذكر فييا ألف ليا مع المنادل خصائص ليست مع غيره، فكاف ذكرىا مع المنادل أكلى بيا"
عمى كبلـ ابف الحاجب قائبلن: "كقكلو: "كتكابع المبنى المفردة .. إلى آخره". كاستدرؾ بدر الديف 

 .(5)"لكاع" ال ييرفع تابعو عمى لفظو، لكف مراعاة لمحمٍّو بالنداء، كينصب مراعاة لمفعكليتو"
ىػ( قائبلن: "كاف عميو أف يقكؿ: تكابع المنادل المبني غير المستغاث 686كما اعترض الرضي )ت 

آخره زيادة االستغاثة، فإف تكابعو ال ترفع نحك: يا زيداه، كعمران، كال يجكز: كعمرك، ألف المتبكع الذم في 
، كال يجكز  مبني عمى الفتح. ككذا تكابع المنادل الجركر بالبلـ ال تككف إال مجركرة تقكؿ: يا لزيد كعمركو

 .(6)رفعيا أك نصبيا لظيكر إعراب المتبكع"

                                                           
 .1/320الكتاب:  (1)
 .1/404أصكؿ النحك:  (2)
 .217-2/416: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (3)
 .1/148شرح الكافية:  (4)
 .1/126شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .1/139شرح الرضي:  (6)
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 (3)، كأبك العباس(2)في المعطكؼ يختار الرفع، كأبك عمرك (1): "كالخميؿكأكمؿ ابف الحاجب التعريؼ
ال فكأبي عمرك، كالمضافة تنصب، كالبدؿ كالمعطكؼ غير ما ذكر حكمو  إف كاف كػ )الحسف( فكالخميؿ كا 

 .(4)حكـ المستقؿ مطمقان"
سمـ" مما ييعرؼ تجد د األلؼ فعقَّب عميو بدر الديف قائبلن: كقكلو: كػ )الحسف(. التمثيؿ بػ "الكريـ" ك"الم

 .(5) كالبلـ فيو أكلى؛ ألف "الحسف" إذا كاف عممان كاف )كالصَّعؽ(
ىػ( فقد قاؿ: "... فإف عطفت اسمان فيو ألؼ كالـ عمى مضاؼ أك مفرد فإف 286أما لرأم المبرد )ت 

 حارث أقببل. فيو اختبلفان، أما الخميؿ كسيبكيو كالمازني فيختاركف الرفع فيقكلكف: يا زيد كال
كحجة مف اختار الرفع أف يقكؿ إذا قمت: يا زيد كالحارث، فإنما أريد: يا زيد كيا حارث فيقاؿ ليـ: 
قكلكا: يا الحارث، فيقكلكف: ىذا ال يمزمنا ألف األلؼ كالبلـ ال تقع إلى جانب حرؼ النداء، كأنتـ إذا انصبتمكه 

 . لـ تكقعكه أيضان ذلؾ المكقع، فكبلنا في ىذا سكاء
نما جكزت لمفارقتيا حرؼ اإلشارة كما تقكؿ: كؿ شاة كسخمتيا بدرىـ، كرب رجؿو كأخيو، كال نقكؿ:  كا 

 .(6)كؿ سخمتيا، كال رب أخيو، حتى تقدـ النكرة"
كأما جية مف اختار النصب فقد عمميا المبرد أيضان بػ: "أنيـ قالكا: نرد االسـ باأللؼ كالبلـ إلى 

التنكيف إلى األصؿ، فيحتج عمييـ بالنعت الذم فيو األلؼ كالبلـ، ككبل القكليف األصؿ كما نرده باإلضافة ك 
 .(7)حسف، كالنصب عندم حسف عمى قراءة الناس"

 .(8)كشرح ابف الحاجب قكلو: "كالمضاؼ تنسب؛ أم المضافة معنكية"

                                                           
 قكالن، كعشريف أحد عمى اسمو في كاختمؼ المشيكريف، السبعة القراء أحد المصرم، المازني اهلل عبد عمار بف عمرك أبك ىك (1)

 – تسع كقيؿ – أربع سنة مات كالمغة، القراءات في القراءة في البصرة إماـ ككاف عنو يسأؿ ال لجبللتو كاف أنو ذلؾ كسبب
 كالمغكييف النحكييف طبقات ،33ص النحكييف بمرات ،22ص البصرييف النحكييف أخبار: ترجمتو في ينظر كمائة، كخمسيف

 .1/341 الركاة أنباء ،1/133 األعياف كفيات ،24ص األلباء نزىة ،1/288 القراء طبقات ،28ص
 البصرييف النحكييف أخبار: ترجمتو في ينظر المبرد، العباس أبك البصرم، األذدم األكبر عبد بف يزيد بف محمد ىك (2)

 ،(ىػ646: المتكفى) القفطي الديف جماؿ النحاة، أنباه عمى الركاة إنباه ،1/495 األعياف كفيات ،217ص األلباء نزىة ،72ص
 ،2/280 القراء طبقات ،3/241 ـ،1982 - ىػ 1406 ،1ط العربي، الفكر دار: القاىرة إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد: تحقيؽ
 .8/15 األعبلـ ،12/114 المؤلفيف معجـ ،1/269 الكعاة بغية

 محمد بف يزيد بف عبد األكبر األذدم البصرم، أبك العباس المبرد، تمت الترجمة لو مسبقان. ىك (3)
، كفيات األعياف 217، نزىة األلباء ص135، مراتب النحكييف ص72ينظر في ترجمتو: أخبار النحكييف البصرييف ص

 .8/15، األعبلـ 12/114لمؤلفيف ، معجـ ا1/269، بغية الكعاة 2/280، طبقات القراء 3/241، أنياة الركاة 1/495
 .421-2/418: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (4)
 .1/126شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .213-4/212المقتضب:  (6)
 .213-212المصدر السابؽ: ص (7)
 .2/421: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





166 

عمى  فاعترض عميو بدر الديف في لفظ اإلضافة معقبان: "بؿ في اإلضافة المفظية كجياف: الرفع
 .(1)المفظ، كالنصب عمى المحؿ نقكؿ: "يا زيد الحسف الكجو" رفعان كنصبان"

كأتبع ابف الحاجب تعريفو لتكابع المنادل بػ: "كالعمـ المكصكؼ بػ "ابف" مضافان إلى عمـ آخر يختار 
ذا نكدم المعرؼ بالبلـ قيؿ: "يا أييا الرجؿ" ك"يا ىذا الرجؿ" ك"يا أييذا الرجؿ" كالت زمكا رفع "الرجؿ"؛ فتحو، كا 

 .(2)ألنو ىك المقصكد بالنداء كتكابعو؛ ألنيا تكابع معرب، كقالكا: يا اهللي خاصة"
ختار فتحو". "قاؿ شيخنا: المختار : "كقكلو: "المكصكؼ بػ )ابف( يقائبلن  (3)كقد تدارؾ عميو بدر الديف

: "ياذا" ك"يا ىذا" مف غير ىػ(538ضمو، الحتياج فتحو إلى اعتذار"، لـ يذكر المصنؼ كالزمخشرم )ت 
 صفة، كىك جائز كقكؿ الشاعر: 

 أ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًف كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال زا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (4)ك عػػػػػػػػػػػػػػػا ي كاًغػػػػػػػػػػػػػػػالن فػػػػػػػػػػػػػػػ مف  ىً ػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  
 

 مع ابف الحاجب في تعميمو لتكابعو مستشيدان بقكؿ الشاعر:  (5)كما اتفؽ بدر الديف
 أ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا جاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذك ا ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزم

 

 (6)ال تكًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ي جي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كز 
 

تعقيبات عمى لفظ "يا اهلل" خاصةن بػ: يجكز قطع اليمزة ككصميا كىك األقيس  (7)ر الديفكما أكمؿ بد
 كقكلو: "خاصة": أم في االختيار عند البصرييف، كجكَّزه في غيره الككفيكف مطمقان كالبصريكف اضطراران كقكلو: 

ػػػػػػػػػً  ق  ػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػف أج ػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػا ا تػػػػػػػػػي ت م 
 

 (8)كأ ػػػػػػػػػػػػػػً   خ  ػػػػػػػػػػػػػػةه  ا كصػػػػػػػػػػػػػػؿ ع ػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 حاجب: "كلؾ في مثؿ: كأكمؿ ابف ال
ػػػػػػػػػػػػػً م  ال أ ػػػػػػػػػػػػػا كـ ـي تػػػػػػػػػػػػػ ـ عى   ػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػ 

 

 (9)ال   ق ػػػػػػػػػػػػػػ كـ فػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػكءة عمػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 .(10)الضـ كالنصب"

                                                           
 .1/126شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
 .424-2/423: في عمـ اإلعرابلمقدمة الكافية شرح ا (2)
 .1/127شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
 لمعيني األلفية شكاىد كشرح ،(154) الذىب كشذكر ،(52) ثعمب مجالس: في كىك مجيكؿ، كقائمو الرمؿ، مف البيت (4)
 (.3/153) األشمكني كشرح. "يغؿ: "بدؿ" كغؿ: "كفيو ،(1/152) المكامع كالدرر ،(1/175) اليكامع كىمع ،(4/239)
 .1/127شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 كأمالي ،(4/218) كالمقتضب ،(1/308) الكتاب: كفي(. 63) ديكانو في كىك العجاج، بف رؤية: كقائمو الرجز، مف البيت (6)

 (.4/219) العيني كشرح ،(6/138) يعيش البف المفصؿ كشرح ،(300-2/121) الشجرم ابف
 .1/127ة ابف الحاجب: شرح كافي (7)
 كاإلنصاؼ ،(4/241) لممبرد كالمقتضب ،(2/197) الكتاب كفي( 285) ديكانو في كىك مجيكؿ، كقائمو الكافر؛ مف البيت (8)

 (.1/358) األدب كخزانة ،(2/8) يعيش البف المفصؿ كشرح ،(209) األنبارم البف
 ،(170) لمزجاجي كالجمؿ ،(4/229) كالمقتضب ،(413 ،1/26) الكتاب في كالبيت جرير، كقائمو البسيط، بحر مف البيت (9)

 (.2/83) الشجرم ابف كأمالي ،(1/345) جني البف كالخصائص
 .2/427: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (10)
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ـى عدم  .. إلى آخره". إذا ضـ األكؿ، فالثاني: إما بدؿ  (1)فعقَّب عميو بدر الديف ـي تي في مثؿ: "يا تي
ف فيتح؛ فإما أنو  ما عطؼ بياف أك مستأنؼ أك بإضمار "أعني". كا  مضاؼ إلى "عدم" الظاىر كالثاني كا 

 تككيدان، أك إلى مقدرو أغنى عنو الظاىر؛ كقكلو: 
 (2) بيف ذراعىي كجبيةى األسد

 

 ا م ا ل ا مضاؼ إ ى  اء ا متك ـ: -ج 
كعنو قاؿ ابف الحاجب: "كالمضاؼ إلى ياء المتكمـ يجكز فيو: يا غبلًميى كيا غبلًمي كيا غبلـى كيا 

 .(3)غبلمان، كبالياء كقفان"
فاستدرؾ عميو بدر الديف قائبلن: "ىذا في غير المعتؿ؛ فإف المعتؿ تثبت فيو الياء لزكمان؛ إما مدغمة 

راتب الكجكه: فاألصؿ ثبكت مكسام". أما مفي المنقكص مثؿ: "قاضي"، أك المفتكحة في المقصكر؛ مثؿ: "
عف األلؼ، ثـ ضمة، ح ما قبميا عكضان الياء مفتكحة ثـ ساكنة ثـ قمبيا ألفان، ثـ حذفيا ككسر ما قبميا، ثـ فت

 .(4)عمتو: فيو اإلضافة؛ مثؿ: "كؿ" "كىك أبعدىا، ك 
ىػ( فقد قاؿ: "اعمـ أف ياء اإلضافة ال تثبت في النداء كما لـ يثبت التنكيف 181أما عف سيبكيو )ت 

يا لكثرة النداء في في المفرد؛ ألف ياء اإلضافة في االسـ بمنزلة التنكيف ألنيا بدؿ مف التنكيف، كصار حذف
 .(5)كبلميـ حيث استغنكا بالكسرة عف الياء .. كذلؾ قكلؾ: يا قكـ ال بأس عميكـ"

ىػ(: "كحجة مف أثبتيا أنيا اسـ بمنزلة )زيد(، فقكلؾ: يا غبلمي، بمنزلة يا غبلـ 286كقاؿ المبرد )ت 
 تثبت.  –كالمنادل غيرىا  –زيد، فمما كاف اسمان 

فإنما يقؼ عمى الميـ ساكنة فيمتبس المفرد  –في الكصؿ  –غبلـ  كمع ىذا أنو مف قاؿ: يا
 .(6)بالمضاؼ، فإف راـ الحركة فإف ذلؾ دليؿ غير بيف؛ ألنو عمؿ كاإليماء"

ىػ( فقد اعترض: "اختمؼ في ياء المتكمـ، فقاؿ بعضيـ: أصميا الفتح ألف 686أما عف الرضي )ت 
كف تركيبيا، فكؿ كممة عمى حرؼ كاحد ككاك العطؼ كفائو كاضع المفردات ينظر إلى الكممة حاؿ إفرادىا د

كالسيما  –كباء الجر كالمو كياء المتكمـ أصميا الحركة لئبل يبتدأ بالساكف، كأصؿ حركتيا الفتح ألف الكاحد 
ضعيؼ ال يحتمؿ الحركة الثقيمة مف الضمة كالكسرة، كقاؿ بعضيـ: أصميا اإلسكاف، كىك  –حرؼ العمة 

 .(7)ف ىك األصؿ"أكلى ألف السكك 

                                                           
 .1/128شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
( أك مركبان مع "تيـ" الثاني، كػ "خمسة عشر"، 268جزء بيت مف البسيط، كقائمو أرطأة بف سييمة، كىك في دالئؿ اإلعجاز ) (2)

 ثـ أضيؼ المركب إلى "عدم"، كعمى ىذا يككف مفتكحان ال منصكبان، كػ "خمسة" في "خمسة عشر".
 .2/430: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (3)
 .1/129شرح كافية ابف الحاجب:  (4)
 .1/316الكتاب:  (5)
 .4/247المقتضب:  (6)
 .1/147ح الرضي: شر  (7)
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كتابع ابف الحاجب عف المنادل المضاؼ إلى الياء فقاؿ: "كقالكا: يا أبي كيا أمي، كيا أبًت كيا أمًت، 
 .(1)فتحان ككسران، كباأللؼ دكف الياء"

فقد كافؽ ابف الحاجب كبلـ سيبكيو كابف مالؾ كغيرىما في ىذه  ،قد اتفؽ بدر الديف مع ابف الحاجبك 
 المسألة. 

" ك"يا ابف عَـّ" خاصة؛ مثؿ: باب )يا غبلمي(.كأكمؿ ا َـّ  بف الحاجب قائبلن: "ك"يا ابف أ
 " " " ك"يا ابف عٍـّ ٍـّ  . (2)كقالكا: "يا ابف أ

كادارؾ بدر الديف عمى كبلـ ابف الحاجب بػ: "قكلو: "خاصة"؛ أم: دكف كؿ مضاؼ إلى مضاؼ إلى 
 أك ساكنة. مفتكحة  –قكالن كاحدان  –الياء، فإف الياء تثبت فيو 

ف كاف  كتابع استدراكو عمى مثؿ: باب "غبلمي" بػ: "فيو سيك؛ فإف باب "غبلمي" يجكز فيو أكجو كا 
لحاؽ األلؼ ىاء  بداليا ألفان، كا  بعضيا أبعد مف بعض، كىي: فتح الياء، كسككنيا كحذفيا بكسر ما قبميا، كا 

" ك"يا ابف عـٌ  ـٌ "؛ إذ ال يجكز فييا إثبات الياء ساكنة أك السكت، كال تجرم ىذه الكجكه كميا في "يا ابف أ
ذا فتحت الميـ كانت عند  مركبة كػ "خمسة  –سيبكيو  –متحركة، ألف األصؿ فييا تيرؾ لزكمان لكثرتيا، كا 

 . (3)عشىر"
 ا ترخ ـ: -  

يجكز ترخيـ المنادل أم حذؼ حرؼ مف آخره أك أكثر إف كاف عممان مفردان أك نكرة مقصكدة، كلؾ 
( أك أف تراعي مكقعو باعتباره منادل فتضبط الحرؼ  في الترخيـ إما أف تتركو عمى أصمو فتقكؿ )يا فاطـى

 األخير بالبناء عمى الضمة )يا فاطـي(. 
لحاجب بػ: "كترخيـ المنادل جائز كفي غيره ضركرة، كىك حذؼ في آخره تخفيفان اكىنا عرفو ابف 

 .(4)كشرطو أف ال يككف مضافان"
حكؿ: قاؿ في الترخيـ: "كفي غير ضركرة". بقكلو: "إنما يجكز في الضركرة ما فعقَّب عميو بدر الديف 

يجكز ترخيمو في النداء، فجازت عممان )يجكز ترخيمو في النداء كيجكز في الضركرة، كصفة ال يجكز ترخيمو 
 .(5) في النداء، فبل يجكز في الضركرة("

ـ أف الترخيـ ال يككف إال في النداء إال ىػ( حيث قاؿ: "كاعم181كقد كافؽ المصنؼ كبلـ سيبكيو )ت 
 .(6)أف يضطر شاعر"

                                                           
 .2/432: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (1)
 .2/433المصدر السابؽ:  (2)
 .130-1/129شرح كافية ابف الحاجب:  (3)
 .2/435: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (4)
 .1/131شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .1/329الكتاب:  (6)
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تعقيبو عمى ابف الحاجب في شرط )أف ال يككف مضافان( بػ: "أم: عند البصرييف،  (1)كأكمؿ بدر الديف
 كجكَّزه الككفيكف؛ فقالكا: "يا عبد الرحـ". ك"الرحي"، في ترخيـ "عبد الرحمف" ك"الرحيـ" مستدليف بقكلو: 

ػػػػػػػػػركى   ال ت عػػػػػػػػػ  فكػػػػػػػػػؿ  ا ػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػر ةو  أ ػػػػػػػػػا عي
 

 (2) ػػػػػػػػػػػػ  عكه  اعػػػػػػػػػػػػػي م تػػػػػػػػػػػػةو ف ج ػػػػػػػػػػػػػا 
 

 .(3)كقد كافؽ ابف الحاجب كبلـ العمماء، كأكمؿ ابف الحاجب: "كال مستغاثان كال جممة"
ثـ أتبع بدر الديف استدراكو عمى ابف الحاجب قكلو "كال جممة" بػ" "نص سيبكيو عمى جكازه، فقاؿ: إذا 

 .(4)ط شران" قمت: "برقي" ك"تأبطي"؛ ألف بعض العرب تقكؿ: "يا برؽ" ك"يا تأبط"نسب إلى "برؽ نحره" ك"تأب
 .(5)ىػ(: "كال ترخـ مستغاثان بو إذا كاف مجركران؛ ألنو بمنزلة المضاؼ إليو"181كقاؿ سبيكيو )ت 
نما لـ يرخـ المستغاث المجركر بالبلـ لعدـ ظيكر أثر النداء فيو مف 686كقاؿ الرضي )ت  ىػ(: "كا 

 .(6)نصب أك البناء"ال
ما بتاء التأني ، فإف كاف ثكأكمؿ ابف الحاجب التعريؼ: "كيككف إما عممان زائدان عمى ثبلثة أحرؼ، كا 

كىك أكثر مف أربعة  –في آخره زيادتاف في حكـ الكاحد كػ: "أسماء" ك"مركاف"، أك حرؼ صحيح قبمو مدة 
ف  –أحرؼ  ف كاف مركبان حذؼ االسـ األخير، كا  كاف غير ذلؾ، فحرؼ كاحد، كىك في حكـ الثابت حذفتا، كا 

"، كقد يجعؿ اسمان برأسو؛ فيقاؿ: "يا حاًر" ك"يا ثمي" ك"يا  عمى األكثر، فيقاؿ: "يا حار" ك"يا ثمك" ك"يا كركى
 .(7)كرا"

رؼ" فقاؿ: "أم: عند األكثر، كجكزه الفرَّاء في يو في قكلو: "زائدان عمى ثبلثة أحفاستدرؾ بدر الديف عم
 ثي المتحرؾ كسطو".الثبل

 كقد اتفؽ معظـ جميكر البصرييف كالككفة مع العالميف. 
ثـ أتبع بدر الديف استدراكو عمى قكؿ ابف الحاجب "أك بتاء تأنيث". "عطفان عمى "عممان" ألف الذم 

" كمعنى ثبة: جماعة مف جماعة،  –نكرة  –بتاء تأنيث ال تشترط فيو العممية، بؿ يجكز في "ثبة"  فكؿ "يا ثبى
ف بقي عمى حرفيف؛ ألنيا كالكممة الزائدة فأشبيت المركب"  .(8)ذم تاء تأنيث يجكز ترخيمو بحذفيا كا 

 كفي ذلؾ كافؽ العالميف جميكر النحاة. 

                                                           
 .1/131شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
(، كشرح 348(، كاإلنصاؼ البف األنبارم )1/129البيت مف الطكيؿ؛ كقائمو مجيكؿ، كالبيت كرد في: أمالي ابف الشجرم ) (2)

(، كالتصريح بمضمكف 1/377(، كخزانة األدب )4/287(، كشرح شكاىد شركح األلفية لمعيني )2/20) يعيش البفالمفصؿ 
 (.2/184التكضيح )

 .2/437: في عمـ اإلعراب شرح المقدمة الكافية (3)
 .1/131شرح كافية ابف الحاجب:  (4)
 .2/437الكتاب:  (5)
 .1/150شرح الرضي:  (6)
 .444-2/438: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (7)
 .132-1/131شرح كافية ابف الحاجب:  (8)
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كقاؿ بدر الديف معقبان عمى: "أك حرؼ صحيح" بػ" "لك سميت بػ "معدم" أك بػ "ميداء" حذفت في 
أما "معدم" فظاىر، كأما "ميداء" فؤلف أصمو: "ميدام" فقمبت  ترخيمو حرفيف، كليس آخره حرفان صحيحان،

 .(1)الياء ىمزة لممدة قبميا، كلك قاؿ: "حرؼ أصمي" لسمـ
كىنا نجد الرضي كافؽ بدر الديف في استدراكو فقد اعترض الرضي بقكلو: "كاف عميو أف يقكؿ: 

نحك: "عفرتاه" ك"سعبلة" إال التاء حرؼ صحيح غير تاء التأنيث قبمو مدة زائدة، كذلؾ ألنو ال يحذؼ في 
ف كانت عمى حرؼ، فاكتفىكحدىا، كذلؾ لككنيا   .(2)بيا" كممة كاحدة كا 

 كقد كافؽ جميكر النحاة كبلـ ابف الحاجب. 
 ة:ا     -ق 

كالندبة مف أنكاع النداء؛ ألنيا نداء مكجو لممتفٌجع عميو أك المتكجع منو، كيعرب المندكب منادل كلو 
 بناء كاإلعراب. أحكامو مف حيث ال

ع عميو بػ )يا( أك  كقد عرفيا ابف الحاجب بػ: "كقد استعممكا صيغة النداء في المندكب، كىك المتفجَّ
 .(3))كا(، كاختص بػ )كا( كحكمو في اإلعراب كالبناء حكـ المنادل كلؾ زيادة األلؼ في آخره"

مف المبس بالنداء، فإف كاف .. تعينت كعقَّب عميو بدر الديف قائبلن: "إنما تجكز الندبة بػ "يا" عند أ
 .(4)"كا"

في  ؿمػ )كا(" بػ: "ظاىره: أم: لـ يستعاستدراكو عمى قكؿ ابف الحاجب "كاختص" ب (5)كأتبع بدر الديف
 غيره، كقد سمع عف العرب: "كامصيبتاه" كشبيو، كليس بندية. كقد تككف "كا" لمتعجب؛ كقكؿ الشاعر: 

 ا  ػػػػػػػػػػػػػػػأ ي أ ػػػػػػػػػػػػػػػً  كفػػػػػػػػػػػػػػػكًؾ األشػػػػػػػػػػػػػػػ اي كى 
 

 (6)كأ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ير  ع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ا زر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

غبلمكمكه" كلؾ خفت المبس قمت: "كىاغيبلمكيو. كا كفي ذلؾ اتفؽ العمماء، ثـ أتبع ابف الحاجب: "فإف
 .(7)الياء في الكقؼ"

  

                                                           
 .1/132: شرح كافية ابف الحاجب (1)
 .152-1/151شرح الرضي:  (2)
 .450-2/499: في عمـ اإلعرابقدمة الكافية شرح الم (3)
 .1/133شرح كافية ابف الحاجب:  (4)
 .1/133المصدر السابؽ:  (5)
(، كشرح العيني 266) 369البيت مف الرجز؛ كقائمو مجيكؿ؛ كىك في: مغني المبيب البف ىشاـ كشرح شكاىده لمسيكطي  (6)
(، كشرح األشمكني 2/139(، كالدرر المكامع )2/106كامع )(، كىمع الي2/197(، كالتصريح بمضمكف التكضيح )4/210)
 (، كلساف العرب، مادة )ز. ر. ف. ب( كىك نبت طيب الرائحة.3/198)
 .2/451: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (7)
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أك كاستدرؾ بدر الديف عمى كبلـ ابف الحاجب بػ: "أم: لبس المثنى بالمجمكع؛ قمت: "كأغبلمكمكه". 
مكيو". أك لبس الغائب بالغائبة؛ قمت: "كاغبل ميكه"، كلفظو غير كاؼو س المخاطبة بالمخاطب؛ قمت: كاغبللب

 .(1)بذلؾ"
ىػ(: "ىذا باب ما تككف ألؼ الندبة تابعة فيو لغيرىا فراران مف المبس بيف المذكر 286كقاؿ المبرد )ت 

 .(2)كالمؤنث، كبيف االثنيف كالجمع"
 بيف بدر الديف كالعمماء.  كىنا نجد التكافؽ

زيدي الطكيبله خبلفان اكأتبع ابف الحاجب: "كال ييندب إال المعركؼي فبل يقاؿ: كارجيبلهي، كامتنع: ك 
 .(3)ليكنس"

تندبو:  (5)في ذلؾ فقاؿ: "قد صح في الحديث قكؿ أخت عبد اهلل بف ركاحة (4)كأيَّده بدر الديف
 .(6)"كاجببله"

جع ى المصنؼ: "ىذا الذم ذكر في المتفجع عميو، كأما المتفىػ( عم686كىنا استدرؾ الرضي )ت 
 .(7)منو فإنؾ تقكؿ: كامصيبتاه، كليست بمعرفة"

كما أتبع بدر الديف استدراكو عمى "كامتنع )كازيد الطكيبله(": "أم: عند سيبكيو، كال كجو لممنع، كقد 
 .(8)ئر زمزماه" "جاء عنيـ: "كاجمجمتي الشاميتيناه". كنحك قكليـ: "كامف حفر ب

 .(9)كعف سيبكيو فقاؿ: "كزعـ الخميؿ رحمو اهلل أف ىذا خطأ"
؛ نحك: )كامكساه( أك تنكيف 761كابف ىشاـ )ت  ىػ( فقد قاؿ: كيحذؼ ليذه األلؼ ما قبميا مف ألؼو

في صمة؛ نحك: )كامف حفر بئر زمزماه(، كحذؼ التنكيف ىذا كاجب عمى مذىب البصرييف اللتقاء الساكنيف، 
لمككفييف في المندكب المنكف كجياف: حذؼ التنكيف كالبصرييف، كالثاني اإلبقاء عمى التنكيف مع تحريكو ك 

بالفتح أللؼ الندبة؛ نحك: )كاحر قمباه(، أك كسر التنكيف فتقمب األلؼ ياء لمجيئيا بعد كسر: )كاحر 
 .(10)قمبنيو("

 
                                                           

 .1/133شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
 .4/274المقتضب:  (2)
 .2/452: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (3)
 .1/134شرح كافية ابف الحاجب:  (4)
 ىي عمرة بنت ركاحة. (5)
عمى المدينة في إحدل غزكاتو، تكفي في غزكة  ىك عبد اهلل بف ركاحة بف ثعمبة األنصارم مف الخزرج، استخمفو النبي  (6)

 ـ(. 629 -ىػ 8مؤتة )
 .1/158شرح الرضي:  (7)
 .1/134شرح كافية ابف الحاجب:  (8)
 .2/226: الكتاب (9)
 .4/53أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (10)
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 حرؼ ا   اء:حذؼ  -ك 
كز حذؼ حرؼ النداء إال مع اسـ الجنس كاإلشارة قاؿ ابف الحاجب عف حذؼ حرؼ النداء: "كيج

 .(2)، كأييا الرجؿ"(1)چ ۇئوئ وئ ەئ ەئ چكالمستغاث كالمندكب نحك: قكلو تعالى: 
، كحكاية عف (3): "اشتدم أزمةي تنفرجي"كقد عقَّب بدر الديف عميو بقكلو: "قد ركم عف النبي 

ر" مـ فشرطو أف يككف مفردان؛ فإف "غبلـ زيد" . كىما اسـ جنس، ثـ لك سي (4)مكسى عميو السبلـ: "ثكبي حجي
 الم خرج بإضافتو عف ككنو اسـ جنس لػ: "غمماف زيد".

قمتي "بدر الديف" كذا قاؿ شيخنا: كفي ككف "أزمة" ك"حجر" المذككريف اسـ جنس نظر؛ ألف المقصكد 
 .(5)بيما معيَّف"

اإلشارة بدليؿ قكؿ الشاعر "ذك  ابف الحاجب في جكاز حذؼ حرؼ النداء قبؿ اسـ (6)ككافؽ بدر الديف
 الرمة": 

ٍ  ػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػهي قػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػاح ي  إذا هىمى ػػػػػػػػػٍ  عى
 

ـي    ىً فً ػػػػػػػػػػػػػػػؾى هػػػػػػػػػػػػػػػذا ا كعػػػػػػػػػػػػػػػةه كغػػػػػػػػػػػػػػػرا
(7) 

 

 أم: يا ىذا. 
 كقد اتفؽ معو جميكر النحاة. 

" ك"افتًد مخنكؽى" ك"أطرؽ كرا"، كقد يحذؼ المنادل لقياـ  ثـ أتبع ابف الحاجب قائبلن: "كشذَّ "أصبح ليؿي
 .(8)ان مثؿ: "أال يا اسجدكا"قرينة جكاز 

كيقاؿ: في  –فعقَّب عميو بدر الديف قائبلن: "ىذا بناءن عمى ما تقدَّـ مف منعو حذفو مف اسـ الجنس 
"أطًرٍؽ كرا" ثبلثة أكجو: مف الشذكذ حذؼ حرؼ النداء، كىك اسـ جنس، كترخيمو، كليس عممان، كجعمو المبرد 

 .(9)برأسو عمى تمؾ المغة

                                                           
 (.29سكرة يكسؼ، اآلية ) (1)
 .2/454: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (2)
 لساف في حجر ابف الحافظ كذكره( 1731) عنو اهلل رضي عمي عف الديممي لمحافظ الخطاب بمأثكر الفردكس" في الحديث (3)

 الحديث، متركؾ: "حاتـ أبك كقاؿ ،"مالؾ ابف كذبو: "عنو كقاؿ ضميرة بف اهلل عبد بف الحسيف رجمةت في ،(2/1214) الميزاف
 .تضعيفو في األئمة أقكاؿ مف ذكره ما آخر إلى..."  كذاب

 صف،الح كتاب كمسمـ ،(3404) برقـ( 6/502) ترجمة بدكف باب األنبياء، أحاديث كتاب البخارم؛ أخرجو حديث مف جزء (4)
 (.535 ،515 ،392 ،318 ،2/315) المسند في كأحمد ،(1/267) عريانان  اؿساالغت ازجك  باب

 .1/135شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .1/136المصدر السابؽ:  (6)
 العيني كشرح ،(266) 369 لمسيكطي شكاىده كشرح ىشاـ البف المبيب مغني: في كىك مجيكؿ؛ كقائمو الرجز؛ مف البيت (7)
 األشمكني كشرح ،(2/139) المكامع كالدرر ،(2/106) اليكامع كىمع ،(2/197) التكضيح بمضمكف حكالتصري ،(4/210)
(3/198.) 
 .458-2/456: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (8)
 .1/137شرح كافية ابف الحاجب:  (9)
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تعقيبو عمى جكاز حذؼ المنادل فقاؿ: "إنما جكز ذلؾ مع "يا" خاصة دكف غيرىا  (1)يفكأتبع بدر الد
" كمنو قكؿ الشاعر: (2)چ          ڦ ڦ چمف حركؼ النداء، كمعنى:   : "أال يا قـك

  ػػػػػػػػػػػػػػػػا  ع ػػػػػػػػػػػػػػػػة اهلل كاألقػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ ك ِّهػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 (3)كا صػػػػػػػا ح ف ع ػػػػػػػى  ػػػػػػػمعاف ًمػػػػػػػف جػػػػػػػار 
 

. كمنو قكليـ: "يا بؤس لزيد"؛ أ م: "يا قكـ" ك"بؤس" مبتدأ، كصحَّ تنكيره ألنو مصدر خارج أم: يا قـك
 .(4)چ ڤٹ ٹ  چمخرج الدعاء، فصح تنكيره كػ  

  

                                                           
 .1/138: شرح كافية ابف الحاجب (1)
 (.25سكرة النمؿ، اآلية ) (2)
(، 546(، كسمط الآللي )48-47(، كالكامؿ لممبرد )1/320سيط كقائمو مجيكؿ، ينظر: كتاب سيبكيو )البيت مف الب (3)

(، 8/120(، )40، 2/24(، كشرح المفصؿ )118(، كاإلنصاؼ البف األنبارم )2/154(، )1/325كأمالي ابف الشجرم )
(، 2/86( )1/150(، كالدرر المكامع )2/70( )1/74(، كىمع اليكامع )4/261(، كشرح العيني )269) 373كمغني المبيب 

 (.1593كحماسة أبي تماـ )
 (.54سكرة األنعاـ، اآلية ) (4)
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 ا  ا س ا م حث
 االشت اؿ ع ى اال ت راؾ

 ما أضمر عام ه ع ى شر طة ا تف  ر"."
منا كمف المكاضع التي يحذؼ فييا الفعؿ كجكبان كيبقى مفعكلو، كقد تقدـ مكضعاف، األكؿ سماعي كمث

 لو بػ: امرأ كنفسو، كانتيكا خيران لكـ، كأىبلن كسيبلن، كالثاني: المنادم. 
كالثالث مف المفاعيؿ التي يجب حذؼ الفعؿ فييا ىك "االشتغاؿ" كعرفو ابف الحاجب بػ: "الثالث: ما 

سيمٍّط أضمر عاممو عمى شريطة التفسير، كىك كؿ اسـ بعده فعؿ أك شبيو مشتغؿ عنو بضميره أك متعمقو، لك 
عميو ىك أك ميناسبو لنصبو"
(1). 

فعقَّب عميو بدر الديف قائبلن: "األكلى: لعمؿ فيو، ألف "مررت بو" لك سمٍّط عمى "زيد" في "زيدان مررت 
بو" لما نصبو. كلك قدَّـ ابف الحاجب كجكب النصب ثـ اختياره ثـ مساكاتو ثـ مرجكحيتو، لكاف أحسف في 

 .(2)اف المنصكب منو"الترتيب ىاىنا؛ ألف الباب لبي
ىػ(: "كال يريد بقكلو: )بعد فعؿ(: أف يميو الفعؿ متصبلن بو، بؿ أف يككف ىك 686كقاؿ الرضي )ت 

 .(3)أك شبيو جزء الكبلـ الذم بعده نحك: زيدان عمرك ضربو، كزيدان أنت ضاربو"
ت غبلمو" ك"زيدان كقد مثؿ ابف الحاجب لو بػ: "نحك: "زيدان ضربتو" ك"زيدان مررت بو" ك"زيدان ضرب

 .(4)حبست عميو" ينصب بفعؿ يفسره ما بعدىا، أم "ضربت" ك"جاكزت" ك"أىنت" ك"البست"
 كىنا أيده العمماء كبدر الديف كلـ يعقب عميو شيئان.

كأكمؿ ابف الحاجب: "كيختار الرفع باالبتداء عند عدـ قرينة خبلفو، أك عند كجكد قرينة أقكل منيا كػ 
 .(5)ك)إذا( لممفاجأة، كيختار النصب بالعطؼ عمى جممة فعمية لمتناسب" –لطمب مع غير ا –)أمَّا( 

فتدارؾ عميو بدر الديف بػ: "ليس "أما" المذككرة ك"إذا" لممفاجأة سكاء؛ ألف "أما" ال تأثير ليا البتة إال 
النصب أك  قبؿ دخكليا في اختيار عمية فقط، كحكـ االسـ بعدىا كحكموقطع تأثير العطؼ عمى الجممة الف

 .(6)الرفع، كأما "إذا" لممفاجأة فبل يمييا االسـ إال مبتدأ، فبل يجكز األمراف فييا كما يفيـ منو، كليسا سكاء"
ذا بنيت الفعؿ االسـ قمت: زيد ضربتو، فمزمتو الياء كرفعتو باالبتداء، 181كقاؿ سيبكيو )ت  ىػ(: "كا 

نما حسف أف يبني الفعؿ عمى االسـ حيث كاف معمبلن  في المضمر كشغمتو بو، كلكال ذلؾ لـ يحسف ألنؾ لـ  كا 
 تشغمو بشيء.

                                                           
 .2/459: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (1)
 .1/139شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .1/163شرح الرضي:  (3)
 .461-2/460: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (4)
 .465-2/262ة الكافية: شرح المقدم (5)
 .1/139شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
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نما نصبو عمى إضمار فعؿ ىذا تفسيره، كأنؾ قمت: ضربت زيدان  ف شئت قمت: زيدان ضربتو، كا  كا 
ال أنيـ ال يظيركف ىذا الفعؿ استغناء بتفسيره، كاالسـ ىاىنا مبني عمى ىذا المضمر .. كالنصب بتو، إضر 

ع أجكد؛ ألنو إذا أراد اإلعماؿ فأقرب إلى ذلؾ أف يقكؿ: ضربت زيدان، كزيدان ضربت، كال عربي كثير كالرف
 .(1)يعمؿ الفعؿ في مضمر كال يتناكؿ بو ىذا المتناكؿ البعيد، ككؿ ىذا مف كبلميـ"

مكاضع حذؼ الفعؿ: "كبعد حرؼ االستفياـ كحرؼ النفي ك)إذا( الشرطية  (2)كأكمؿ ابف الحاجب
 ىت مت            خت حت چمر كالنيي، إم ىي مكاقع الفعؿ، كعند حذؼ لبس المفسر بالصفة مثؿ: ك)حيث( كفي األ

 .(3)چ يتجث
فعقَّب عميو بدر الديف: "كبعد حرؼ االستفياـ" شرطو: أف يككف مع الفعؿ؛ فإف كاف بغيرىا كجب 

 النصب ألبتة، نحك: "ىؿ زيدان ضربتو؟" ك"متى عمران أكرمتو؟".
رط: أال يككف حرؼ النفي مختصان بالفعؿ، كػ "لـ" ك"لمَّا"؛ فإف كاف )كجب كبعد حرؼ النفي: "بش

 النصب( ألبتة؛ نحك "لمَّا زيدان أراه". 
ذا الشرطية ". "تجكيز الرفع مذىب األخفش، كىك مخالؼ، كالحؽ كجكب النصب بعدىا؛ كقكلو: "كا 

 ألنيا ظرؼ زماف متضمنة معنى الشرط، فكجب النصب بعدىا كػ "إف". 
قكلو في األمر: "ىذا بشرط أف يككف األمر بفعؿ، فمك كاف باسـ فعؿ لـ يجز النصب، فبل يجكز:  أما

"زيدان ًدرىاكو"؛ ألنو ال يجكز تقديـ معمكلو عميو، فبل يجكز نصب االسـ قبمو. كبشرط أف ال يككف الفعؿ خبران 
. األكالد (4)چھ ھ ھ ھچمقصكدان بو األمر، مثؿ: "الصمكات يقيميف الناس"، كقكلو تعالى: 

 .(5)يرضعيفَّ الكالدات"
 .كفي ىذا المقاـ سار ابف الحاجب سير البصرييف ككافقو بدر الديف

ثـ تابع ابف الحاجب: "كيستكم األمراف في مثؿ: "زيده قاـ" ك"عمرك أكرمتو" كيجب النصب بعد حرؼ 
كليس مثؿ: "أزيده ذىب بو؟" الشرط كحرؼ التحضيض؛ مثؿ: "إٍف زيدان ضربتو ضربؾ" ك"أال زيدان ضربتو" 

، ككذلؾ: "ككؿ  شيء فعمكه في الزبر"، كنحك: "الزانية كالزني فاجمدكا كؿ كاحدو منيما" الفاء  منو؛ فالرفع الـز
ال فالمختار النصب"  .(6)بمعنى الشرط عند المبرد، كجممتاف عند سيبكيو، كا 

خره" أم: إذا كانت الجممة ذات كجييف، .. إلى آ.شارحان: "كيستكم األمراف كاستدرؾ عميو بدر الديف 
لـ يؤثر العطؼ، فبل يستكم األمراف، كقد  –كىذا إذا كاف الفعؿ متصرفان، فإف لـ يكف كأفعاؿ المدح كالتعجب 

                                                           
 .42-1/41الكتاب:  (1)
 .469-2/466: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (2)
 (.49سكرة القمر، اآلية ) (3)
 (.233سكرة البقرة، اآلية ) (4)
 .1/140شرح كافية ابف الحاجب:  (5)
 .477-2/470المصدر السابؽ:  (6)
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تقدـ قكؿ ابف الحاجب: كليس مثؿ: "أزيده ذيىب بو؟" منو، ألف "بو" في مكضع رفع، فبل نصب لو، فميس مف 
 ىذا الباب. 

 ىػ( عمى جكاز األمريف.286برد )ت ىػ( كالم181ت اتفؽ سيبكيو )
 :ا تحذ ر

كييقصد بالتحذير تنبيو المخاطب عمى أمر مكركه )أك غيره( ليحذره أك يتجنبو أك يتقيو، كىذا مكقعو 
 مفعكالن بو لفعؿ محذكؼ كجكبان أك جكازان كىك النكع الرابع مف حاالت حذؼ الفعؿ. 

 .(1)صؿ معمكؿ بتقدير: )اتَّؽ( تحذيران مما بعده"عرفو ابف الحاجب بػ: "كىك ضمير منف
فتدارؾ عميو بدر الديف: "متى كاف المعمكؿ في الباب "إياؾ" أك كاف مكرران أك معطكفان عميو، كجب 

 .(2)" إضمار ناصبو؛ مثؿ: "إياؾ كاألسدي"، ك"الطريؽى الطريؽى"
ة مف حيث المعنى، إذ السماحتقدير )اتؽ( ىاىنا فيو بعد كنجد الرضي معترضان عمى المصنؼ: "ك 

( أك  يصير المعنى: اتؽ نفسؾ مف األسد، كال يقاؿ: اتقيتي زيدان مف األسد، أم: نحيتو كلك قاؿ: بتقدير )نحٍّ
 .(3))باعد(، كاف أكلى"

ياؾ كأنت تحًذؼى كالطريؽى  كأتبع ابف الحاجب: "أك ذكر الميحذَّر منو مكرران، مثؿ: إياؾ كاألسدى، كا 
 .(4)جاء ابف الحاجب بمثاليف لمنكع األكؿ أحدىما ذكر المحذر منو صريحان، كاآلخر مؤكالن" الطريؽى". كقد

راء، كىك س مف باب التحذير، بؿ مف باب اإلغكعقَّب عميو بدر الديف عمى قكؿ )الطريؽى الطريؽى( لي
"، ككاف أصمو: أصمو:  (5)مقابؿ التحذير، كالحديث ]كأف تحذؼ[ بالباء، كقكليـ: "ماًز رأسىؾى كالسيؼ" "يا مازني 

 . (6)ـ"خٍّ "يا أخا مازف"، ثـ حذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو مقامو ثـ ري 
كتابع ابف الحاجب مفصبلن: "كنقكؿ: "إياؾ مف األسد" ك"مف أف تحذؼ" ك"إياؾ أف تحذؼ" بتقدير 

 ياؾ األسد" المتناع تقدير "مف"."مف" كال تقكؿ: "إ
ياؾ كالحذؼ فالجممتاف سكاء. ك)مف األسًد( متعمؽ بالفعؿ ال  محذكؼ، أم: باعد نفسؾ عف األسد كا 

 كقالكا: إياؾ أف تحذؼ، كلـ يقكلكا: إياؾ األسد. 
( قياسان مستمران، فجاز أف يقاؿ في )إياؾ مف أف  كالفرؽ بينيما أف حركؼ الجر تحذؼ جكازان مع )أفَّ

 .(7)ال تحذؼ"تحذؼ(: إياؾ تحذؼ، إجراء عمى ىذه القاعدة، أما حركؼ العطؼ 

                                                           
 .2/478: في عمـ اإلعرابالمقدمة الكافية شرح  (1)
 .1/142شرح كافية ابف الحاجب:  (2)
 .1/181شرح الرضي:  (3)
 .2/479: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (4)
(، كفيو: "قاؿ األصمعي: أصؿ ذلؾ أف رجبلن يقاؿ لو "مازف" أر رجبلن ككاف يطمب المأسكر 3/271ينظر: مجمع األمثاؿ ) (5)

 أم يا مازف رأسؾ كالسيؼ، فنحى رأسو فضرب الرجؿ عنؽ األسير.  –، فقاؿ لو: "ماز" بذحؿ
 .1/142شرح كافية ابف الحاجب:  (6)
 .481-2/480: في عمـ اإلعرابشرح المقدمة الكافية  (7)
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كاستدرؾ عميو بدر الديف قاؿ: "كشرط نصبو تقدير )في(" بػ: "إرادة معنى "في أكلى؛ ألنيا ال تقدر 
 .(1)في مثؿ: زيد عندؾ" كيراد معناىا

 كفي ىذا اتفؽ جميكر النحاة مع ابف الحاجب. 
  

                                                           
 .1/142شرح كافية ابف الحاجب:  (1)
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 ا خاتمة
 ت دراسة مكضكع البحث استدراكات بدر الديف بف جماعة في شرحو عمى ابف الحاجبمكبيذا أتم

شكاليات بيف العالميف مف تآلؼ كمخالفة  في بعض اآلراء، كذكر آراء في كافيتو، متناكلة القضايا كاإل
 ئج كتكصيات عدة منيا: العمماء، كبعد تحميؿ الباحثة لما قامت بو مف جيد تكصمت إلى نتا

  تائج ا  را ة: 
 آراؤىابعد دراسة الباحثة لشرح الكافية البف الحاجب كما قاـ عميو البحث مف جيكد الباحثة، تمحكرت 

 في نتائج متمثمة بػػ: 
أك عف سيبكيو أك عف الشيخ اإلماـ ابف مالؾ  الديف اجتيادية كأحياننا منقكلةكانت استدراكات بدر  -1

 عف الزمخشرم. 
 لـ يناقش بدر الديف أك لـ يعترض عمى ابف الحاجب في كثير مف مكاضع الدراسة.  -2
 استدرؾ ابف الحاجب عمى نفسو في بعض المكاضع.  -3
دت الدراسة بشكؿ كمي عمى مصدريف ىاميف كىما مكضكع الدراسة كتاب شرح المقدمة الكافية ماعت -4

 ح كافية ابف الحاجب لبدر الديف بف جماعة. في عمـ اإلعراب، ككتاب شر 
 كاف مف ضمف االستدراكات، استدراكات في المصطمحات.  -5
العمؿ عمى جمع ما تفرؽ مف استدراكات بدر الديف عمى ابف الحاجب في المسائؿ النحكية في كتاب  -6

 كاحد. 
ا  إخضاع االستدراكات كالحكـ عمييا مف خبلؿ أقكاؿ العمماء كمعرفة آرائيـ فييا؛ -7 ليككف األمر كاضحن

 كجمينا لمف راميا مف الباحثيف.
 استدرؾ ابف جماعة عمى ابف الحاجب عدد عشرة مسائؿ في الفصؿ األكؿ.  -8
 مة االسمية عدد ست كثبلثيف مسألة.استدرؾ ابف جماعة عمى ابف الحاجب حكؿ الجم -9

 استدرؾ ابف جماعة عمى ابف الحاجب في الجممة الفعمية عدد ثماف كستيف مسألة.  -10
لـ يتطرؽ ابف الحاجب في كافيتو عف الحديث عف اإلغراء كاالختصاص، كىي مف ضمف  -11
 لمنصكبات.ا

 

 ا تكص ا :
 الباحثيف بدراسة باب اإلغراء كاالختصاص.كصي أ -1

 
كأف   فع ي  ما ع م ي ك  فع  ه غ رم مف ا  احث ف كأف  ه كجه اأ أؿ اهلل أف  جعؿ هذا ا عمؿ خا صن 

  جع ه ص قة جار ة ع ي كعف كا  ٌم.
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





179 

 ا مصا ر كا مراجع
 ـ.1974-1973اجب النحكم آثاره كمذىبو، طارؽ عبد عكف الجنابي، مطبعة أسعد، بغداد ابف الح .1
رمضاف عبد التكاب، مكتبة ، تقديـ: محمد ف األندلسي، تح: رجب عثماف، أبك حياالضرب ارتشاؼ .2

 ، د.ت.1الخانجي، ط
 -ىػ 1411، 1ىػ(، دار الكتب العممية، ط911األشباه كالنظائر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  .3

 ـ.1990
أ ار / ما ك  - 15 مال  ف، ط ىػ(، دار العمـ 1396ي )المتكفى: األعبلـ، خير الديف الزركمي الدمشق .4

 ـ.2002
 ىػ(، المكتبة الشعبية، لبناف: بيركت.672ألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ، ) .5
أمالي ابف الشجرم، أبك السعادات ابف الشجرم، تحقيؽ: محمكد محمد الطناحي، مكتبة الخانجي،  .6

 .1992 – 1413، 1ط
ىػ(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ 646إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، جماؿ الديف القفطي )المتكفى:  .7

 ـ.1982 -ىػ  1406، 1إبراىيـ، القاىرة: دار الفكر العربي، ط
األنس الجميؿ كتاريخ القدس كالخميؿ، عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف العميمي الحنبمي، أبك  .8

 عماف.  –، مكتبة دنديس 1ىػ(، تح: عدناف يكسؼ عبد المجيد بناتة، ط928ف، مجير الديف، )ت: اليم
 .1القاىرة، ط –اإلنصاؼ: أبك البركات بف األنبارم، تح: جكدة مبركؾ محمد مبركؾ، مكتبة الخانجي  .9

عبد ىػ(، تح: محمد محيي الديف 761ما ؾ، ا ف هشاـ األ صارم، )أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف  .10
 ، دار الطبلئع، القاىرة، د.ت.1الحميد، ط

ىػ(، تحقيؽ: حسف 377اإليضاح العضدم، الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي أبك عمي، ) .11
 ، كمية اآلداب، جامعة الرياض، د.ت.1شاذلي فرىكد، ط

 .اعيؿ بف كثير، مطبعة السعادة مصرالبداية كالنياية في التاريخ، ألبي الفداء إسم .12
ىػ(، تحقيؽ: محمد أبك 911)المتكفى:  لكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، جبلؿ الديف السيكطيبغية ا .13

 ـ.1964 / ىػ1384 الفضؿ إبراىيـ، مصر: مطبعة عيسى البابي الحمبي،
تاريخ األدب العربي، لكارؿ برككمماف، الجزء الخامس، ترجمة: رمضاف عبد التكاب دار المعارؼ،  .14

 ـ.1975مصر 
 –اة، أبك حياف محمد بف يكسؼ األندلسي، تحقيؽ: د. عفيؼ عبد الرحمف، مؤسسة الرسالة تذكرة النح .15

 ـ.1986ىػ / 1406، 1بيركت، ط 
ىػ(، تحقيؽ: جماعة مف 5816التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الرزيف الشريؼ الجرجاني، )ت  .16

 ـ. 1983-ىػ1403، بيركت، 1العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، ط
ىػ(، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، 370تيذيب المغة، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم )المتكفى:  .17

 ـ.2001، 1بيركت: دار إحياء التراث العربي، ط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





181 

الجمؿ في النحك، عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي أبك القاسـ، تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة  .18
 .1984 – 1404، 1دار األمؿ، ط -الرسالة 

ىػ( المحقؽ: رمزم 321ة المغة المؤلؼ: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى: جمير  .19
 ـ.1987بيركت الطبعة: األكلى،  -منير بعمبكي الناشر: دار العمـ لممبلييف 

األستاذ -ىػ(، تحقيؽ: د فخر الديف قباكة 749الجنى الداني في حركؼ المعاني، المرادم )المتكفى:  .20
 ـ.1992 -ىػ 1413، 1ؿ، لبناف: دار الكتب العممية، طمحمد نديـ فاض

حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ، أبك العرفاف محمد بف عمي الصباف الشافعي  .21
 ـ.1997-ىػ  1417، 1ىػ(، دار الكتب العممية، ط1206)المتكفى: 

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ:  .22
 ـ.1967ىػ 1387مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه 

 .1965 – 1384الحيكاف، الجاحظ، عبد السبلـ ىاركف، مصطفى البابي الحمبي،  .23
ىػ(، تحقيؽ 1093خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم )المتكفى:  .24

 ـ.1997 -هػ  1418، 4جي، ا قاهرة، طبة الخافكشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكت
ىػ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 392الخصائص، أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي )المتكفى:  .25

 ، د.ت.4ط
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني، )ت:  .26

 ، دائرة المعارؼ العثمانية. 2ف ضاف، طىػ(، تح: محمد عبد المعي852
الدرر المكامع عمى ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع، أحمد بف األميف الشنقيطي، تحقيؽ: محمد باسؿ  .27

 .1999 – 1419، 1عيكف السكد، دار الكتب العممية، ط
دار  الديباج المذىب في معرفة عمماء المذىب، ابف فرحكف المالكي، تحقيؽ: األحمدم أبك النكر، .28

 التراث القاىرة.
 ديكاف ابف قيس الرقيات، شرح: عمر الطباع، بيركت: دار األرقـ، تكزيع دار القمـ. .29
 ىػ(، د.ت، د.ط.629)ت ديكاف األعشى الكبير، ميمكف بف قيس .30
 . 1416، 1ديكاف الراعي النميرم، تحػ: كاضح الصمد، بيركت: دار الجميؿ، ط .31
 حكـ بف نفر بف قيس الطائي، د.ط، د.ت.ديكاف الطرماح، الطرماح بف حكيـ بف ال .32
 ـ.1987ىػ/1407، 1عمي فاعكر، لبناف: دار الكتب العممية، ط ديكاف الفرزدؽ، شرحو: أ. .33
ىػ(، تحػ: د.محمد نبيؿ الطريفي، بيركت: دار صادر، 126ديكاف الكميت، الكميت بف زيد األسدم )ت .34

 ـ.2000، 1ط
 ـ.1998، 1بيركت: دار صادر، ط ديكاف النابغة الجعدم، تحػ: كاضح عبد الصمد، .35
ـ(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 605 ديكاف النابغة الذبياني، زياد بف معاكية الممقب بالنابغة )ت .36

 .2دار المعارؼ، ط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





181 

اليذلي، ترتيب محمد الشنقيطي، مصر: الدار القكمية لمطباعة،  ديكاف اليذلييف، شعر أبي ذؤيب .37
 ق.1385

األسدم، بشر بف أبي خاـز األسدم، تحقيؽ: مجيد طراد، دار الكتاب  ديكاف بشر بف أبي خاـز .38
 .1994 – 1415العربي، 

 ـ.1982ىػ(، بيركت: دار بيركت، 82)ت ديكاف جميؿ بثينة، جميؿ بف معمر .39
، 3ديكاف حسَّاف، حساف بف ثابت األنصارم، شرحو: أ.عبد مينا، بيركت: دار الكتب العممية، ط .40

 ىػ.1414
ىػ(، قدمو كشرحو: أحمد حسف بسج، بيركت: دار الكتب 117) غيبلف بف عقبة ديكاف ذم الرمة، .41

 ىػ.1415، 1العممية، ط
 ـ.2008ديكاف رؤبة بف العجاج، تصحيح: كليـ بف الكرد، الككيت: دار بف قتيبة،  .42
لبناف: دار الكتب العممية،  ـ(، تحػ: عمي حسف فاعكر،609)ت ديكاف زىير، زىير بف أبي سممى .43

 ق.1408
ـ(، تحػ: ميدم ناصر الديف، دار الكتب 564) ف طرفة بف العبد، طرفة بف العبد البكرم المتكفىديكا .44

 ىػ.1423 العممية، الطبعة الثالثة،
، 1األبرص، عبيد بف األبرص، شرح: أشرؼ عدرة، بيركت: دار الكتاب العربي، ط بف ديكاف عبيد .45

 ىػ.1414
 ىػ(، د.ط، د.ت.650)ت نيديكاف عركة بف حزاـ، عركة بف حزاـ بف مياجر الض .46
 ـ(، بيركت: دار القمـ.719)ت ديكاف عمر بف أبي ربيعة، عمر بف عبد اهلل بف أبي ربيعة بف المغيرة .47
 ىػ.1396، 1ديكاف عمر بف شأس األسدم، دراسة: يحيى الجبكرم، الككيت: دار القمـ، ط .48
 ـ.1893ديكاف عنتر، عنترة بف شداد العبسي، بيركت: مطبعة اآلداب  .49
 ـ.1967 ف قيس بف الخطيـ، تحقيؽ: ناصر الديف األسد، بيركت: دار صادر،ديكا .50
 ـ.1974ذيؿ الركضتيف، ابف أبي شامة المقدسي، دار الجيؿ بيركت  .51
اء، ابف عمير المخمي القرطبي،  .52 مى الٌنحاة المؤلؼ: أحمد بف عبد الرحمف بف محمد، ابف مىضى الٌرد عى

 ؽ: الدكتكر محمد إبراىيـ البنا الناشر: دار االعتصاـىػ( دراسة كتحقي592أبك العباس )المتكفى: 
 ـ.1979 -ىػ  1399الطبعة: األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد 275سنف أبي داكد، أبك داكد سميماف السًٍّجٍستاني )المتكفى:  .53
 الحميد، بيركت: المكتبة العصرية.

ؽ: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب سنف الترمذم )الجامع الكبير(، الترمذم أبك عيسى، تحقي .54
 .1996، 1اإلسبلمي، ط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





182 

السنف الصغرل لمنسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، )المتكفى:  .55
 – 1406ىػ(، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، حمب: مكتب المطبكعات اإلسبلمية، الطبعة: الثانية، 303

1986. 
 ي، تحقيؽ صبلح الديف المنجد، دار المعارؼ بمصر.سير أعبلـ النببلء لمذىب .56
الشافي، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف عبد الكريـ بف األثير، المبرد، تح: محمكد  .57

 حسني مغالسة.
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد الحنبمي، أبك الفبلح،  .58

 هػ.1351دمشؽ –، دار ابف كثير 1د األرناؤكط، طىػ(، تح: محمك 1089)ت: 
محمد بف مالؾ  شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ، بدر الديف محمد ابف اإلماـ جماؿ الديف .59

 ـ.2000 -ىػ  1420، 1كتب العممية، طىػ(، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار ال686)ت
ػ(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ى769شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ابف عقيؿ، ) .60

 ـ.1980-ىػ1400مكتبة دار التراث، القاىرة، 
شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، عمي بف محمد بف عيسى، أبك الحسف، نكر الديف األيٍشميكني  .61

 ـ.1998 -ىػ1419، 1ىػ(، لبناف: دار الكتب العممية، ط900الشافعي )المتكفى: 
ىػ(، تح. عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف، دار ىجر لمطباعة، 672الؾ )شرح التسييؿ، ابف م .62

 ـ.1990ىػ_1410القاىرة، 
 شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك، خالد بف عبد اهلل األزىرم .63

 -ىػ1421 ،1ىػ(، لبناف: دار الكتب العممية، ط905(، ككاف يعرؼ بالكقاد )المتكفى: 905)ت
 ـ.2000

شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب، محمد بف الحسف اإلستراباذم السمنائي النجفي الرضي، تحقيؽ:  .64
 ـ.1966 –ىػ1417يحي بشير مصطفى، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية،  -حسف الحفظي 

المكرمة:  مكة شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ الطائي الجياني، تحقيؽ: عبد المنعـ أحمد ىريدم، .65
 ـ.1982 -ىػ  1402، 1عة أـ القرل، طجام

جامعة أـ القرل مركز  ،1ىريدم، طىػ(، تح. عبد المنعـ أحمد 672شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ، ) .66
حياء التراث اإلسبلمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، مكة.  البحث العممي كا 

السرايا محمد بف عمي، أبك البقاء، مكفؽ الديف شرح المفصؿ، يعش بف عمي بف يعيش ابف أبي  .67
بيركت،  -األسدم المكصمي، المعركؼ بابف يعيش، تح: د. إميؿ بديع يعقكب، ف: دار الكتب العممية 

 .1ط
ىػ(، تحقيؽ: 646شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب: جماؿ الديف أبك عمرك عثماف بف الحاجب، ) .68

 تبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياضجماؿ عبد العاطي مخيمر أحمد، مك
 ـ.1981ىػ_1401
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شرح المككدم عمى األلفية في عممي الصرؼ كالنحك، عبد الرحمف المككدم، تحقيؽ: عبد الحميد  .69
 ـ.2005 -ىػ 1425ىنداكم، د.ط، 

 ، د.ت.1شرح ديكاف جرير، محمد الصاكم، مصر: المكتبة التجارية الكبرل، ط .70
ىػ(، عبد المقصكد محمد عبد 715)المتكفى:  ركف الديف األستراباذم ب،شرح شافية ابف الحاج .71

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1المقصكد )رسالة الدكتكراة(، مكتبة الثقافة الدينية، ط
تحقيؽ: عبد  ىػ(،761شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، جماؿ الديف، ابف ىشاـ )المتكفى:  .72

 متكزيع.الغني الدقر، سكريا: الشركة المتحدة ل
ىػ(، تحقيؽ : 672شرح عمدة الحافظ كعدة البلفظ، محمد بف عبد اهلل، ابف مالؾ الطائي الجياني )ت  .73

مطبعة  - 20سممة إحياء التراث  -عدناف عبد الرحمف الدكرم، كزارة األكقاؼ بالجميكرية العراقية 
 .ـ1977ىػ /  1397العاني بغداد، 

، دار المنار 1ىػ(، تح: د/محمد محمد داكد، ط733شرح كافية ابف الحاجب، بدر الديف بف جماعة، ) .74
 .1/5ـ، 2000لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

قاىرة: دار ىػ(، ال276الشعر كالشعراء، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى:  .75
 ىػ.1423 الحديث،

، الصحاح، تاج العربية كصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تحقيؽ: أحمد بعد الغفكر عطار .76
 . 1، دار العمـ لممبلييف، ط14ج: 

ىػ(، تحقيؽ: د. 311أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة النيسابكرم )المتكفى:  صحيح ابف خزيمة، .77
 عظمي، بيركت: المكتب اإلسبلمي.محمد مصطفى األ

صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارم، تح: محب الديف الخطيب كمحمد فؤاد عبد الباقي،  .78
 ، القاىرة.1ـ، ط1980ق_ 1400المطبعة السمفية كمكتبتيا، 

 ـ.1977الطالع السعيد، كماؿ الديف األدفكم، تحقيؽ: سعد محمد حسف، الدار المصرية لمتأليؼ  .79
ت الشافعية الكبرل لمسبكي، تحقيؽ: محمكد الطناحي كعبد الفتاح الحمك، عيسى البابي الحمبي طبقا .80

 ـ. 1965ىػ 1384
 ىػ.1404، 1كت: دار الكتب العممية، طىػ(، بير 328العقد الفريد، ابف عبد ربو األندلسي )المتكفى:  .81
ىػ 1351مكتبة الخانجي  غاية النياية في طبقات القراء، ابف الجزرم، عنى بنشره: ج براجستراس، .82

 ـ.1932
 الفكائد الضيائية: نكر الديف عبد الرحمف الجامي، تح: أسامة طو الرفاعي، د.ط. .83
القاىرة: ىػ(، تحقيؽ: صالح عبد العظيـ الشاعر،  646الكافية في عمـ النحك، ابف الحاجب )تكفي:  .84

 ـ.2010، 1مكتبة اآلداب، ط
ىػ(، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد 180يبكيو )المتكفى: الكتاب، عمرك بف عثماف بف قنبر، الممقب س .85

 ـ.1988 -ىػ  1408، 3تبة الخانجي، طىاركف، القاىرة: مك
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بيركت،  -الكشاؼ، أبك القاسـ محمكد بف مرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل، ف: دار الكتاب العربي  .86
 .3ط

 .1941-ىػ 1360رؼ كشؼ الظنكف عف اسامي الكتب كالفنكف لحاجي خميفة، طبعة ككالة المعا .87
لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ، أبك الفضؿ تقي الديف ابف فيد الياشمي العمكٌم األصفكني  .88

 ـ.1998 -ىػ 1419، 1ىػ(، دار الكتب العممية، ط871)المتكفى: 
 ، القاىرة.1، دار المعارؼ، ط6لساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: عبد اهلل عمي الكبير كآخركف، ج .89
ىػ(، تحقيؽ: دائرة المعرؼ 852زاف، أبك الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: لساف المي .90

 ـ.1971ىػ /1390، 2اليند، بيركت: مؤسسة األعممي لممطبكعات، ط –النظامية 
 ىػ(، د.ط، د.ت.291مجالس ثعمب، أبك العباس، المعركؼ بثعمب )المتكفى:  .91
ىػ( المحقؽ: خميؿ إبراىـ 458ي )المتكفى: المخصص، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرس .92

 ـ.1996ىػ 1417بيركت الطبعة: األكلى،  -جفاؿ الناشر: دار إحياء التراث العربي 
ىػ(، 241مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني )المتكفى:  .93

 ـ.2001 -ىػ  1421، 1، طسسة الرسالةعادؿ مرشد، كآخركف، مؤ  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 
مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي، التميمي  .94

ىػ(، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، المممكة العربية السعكدية: دار 255السمرقندم )المتكفى: 
 ـ.2000 -ىػ  1412، 1شر كالتكزيع، طالمغني لمن

، أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء، تح: أحمد يكسؼ معاني القرآف .95
 -النجاتي / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، ف: دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 

 .1مصر، ط
(.ابف 1993معجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ إحساف عباس )دار الغرب اإلسبلمي، بيركت  .96

 خمكاف، كفيات األعياف، تحقيؽ إحساف عباس )دار صادر، بيركت، د.ت(.
ـ. مفتاح 1969معرفة القراء الكبار لمذىبي، تحقيؽ: محمد سيد جاد، مطبعة دار التأليؼ مصر  .97

السعادة كمصباح السياد، لطاش كبرل زاده، تحقيؽ: كامؿ بكرم كعبد الكىاب أبك النكر دار الكتب 
 الحديثة القاىرة. 

ىػ(، تح. محمد محيي الديف عبد 761ي المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم، )مغن .98
 الحميد، دار الطبلئع، جدة، د.ت.

، مكتبة 1ىػ( تحقيؽ. عمي بك ممحـ، ط538المفٌصؿ في صنعة اإلعراب، جار اهلل الزمخشرم، ) .99
 اليبلؿ، بيركت، د.ت.

، بدر الديف العيني «شرح الشكاىد الكبرل»شيكر بػ المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية الم .100
ىػ(، تحقيؽ: أ. د. عمي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد تكفيؽ السكداني، د. عبد  855)المتكفى 

 ـ.2010 -ىػ  1431، 1دار السبلـ، ط العزيز محمد فاخر، القاىرة:
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 -مة، كزارة األكقاؼ المقتضب، أبك العباس محمد بف يزيد المبرد، تح: محمد عبد الخالؽ عضي .101
 .1القاىرة، ط -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي  -المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 

مقدمة الفكائد الضيائية لمجامي، تحقيؽ: د. أسامة طو الرفاعي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية  .102
 ـ.1983ىػ 1403العراقية بغداد 

ح: أحمد عبد الستار الجكارم كعبد اهلل الجبكرم، المقرب، عمي بف المؤمف المعركؼ بابف عصفكر، ت .103
 .1ط
ىػ(، تحقيؽ: 577نزىة األلباء في طبقات األدباء، أبك البركات، كماؿ الديف األنبارم )المتكفى:  .104

 ـ.1985 -ىػ  1405، 3إبراىيـ السامرائي، األردف: مكتبة المنار، ط
ي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع المؤلؼ: عبد الرحمف بف أب .105

 ىػ( المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، مصر: المكتبة التكفيقية.911)المتكفى: 
، 1كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف، تح: إحساف عباس، ط .106

 ـ.1972بيركت،  - دار صادر
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 فهرس اإل ا 
 ا صفحة اإل ة

 17 چڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ چ
 17  چٿ ٿ ٿ ٺ چ
 18 چڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ
 20 چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ چ
 23 چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ چ
 ﮾ ﮼﮽ ﮻  ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ چ

 چ     ﯁ ﯀  ﮿
23 

 30 چ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ
 31 چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ      ڱ ڳ ڳ چ
 33 چپ پ چ 
 35 چی ی چ 
 37 چ ھھ ھ ہ ہ ہ چ
 37 چگگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ  چ

 38 چۈئ ۈئ چ 
 51 چېئ ېئ ېئ ۈئ       ۈئچ

 51 چڳ ڱ ڱ ڱ چ 
 53 چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئچ 
 54 چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی        ی ی جئ  چ
ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ

 چ
54 

 55 چائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئ ائچ
 55 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ چ 
   ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ   ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چ

 چڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ
60 
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 ا صفحة اإل ة
 61 چى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئۇئچ 
 61 چەئ وئ    وئ ۇئ    ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ 
 61 چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ 
 61 چ چ چ چ چ ڃ چ
 62 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   ۋچ
 62 چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ    چچ
 62 چۇئ  ۇئ وئ وئ  ەئەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ چ
 69 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ   گ  گچ
 70 چ ېى ېچ
 70 چڤڤ ڤ ٹ چ
 70 چکک        ڑ  ڑ ژ ژچ
 74 چ ەئ ائ ائ ى      ىچ
 74 چٹ ٹ ٹ ٿچ
 74 چ ڇ    ڇ ڇ ڇ چ چ
 78  ڇگڳ  گ    گ گ ڇ
 78 ڇڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤڇ
 81 ڇ     ھ ھ ھڇ
 81 ڇڭۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ   ڭ ڭ.. .ھ ھ ہڇ

 83  چپ ٻ ٻچ
 84 چی ىئ ىئ ىئ ېئچ
 84 چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ
 87 چژ ڈ  ڈ ڎ ڎچ
 87 چڄڄ ڦ ڦچ
 89 چىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ چ
 91 چڳڳ ڳ گ گچ
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 ا صفحة اإل ة
 92 چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ چ
 92 چ ىائ ى ې ې ې ې    ۉ ۉچ
 96 چمتىت    خت  حت جت چ
 97 چۇ ڭ ڭ ڭچ
 97 چائ  ى  ى   ې چ
 97 چ پ پ چ
 97 چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 97 چپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 97 چ ڑ ژ   ژ ڈ چ
 97 چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ چ
 98 چ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ   ڱ     ڱ ڳڳچ
 98 چڳ ڳ ڳ  گ گ چ
 98 چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ
 99 چ﮷    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓچ
 99 چڎ ڎ ڌ  ڌچ
 99 چگ گ گ گ کچ
 99 چې ې ې ۉ چ
 99 چۇ ڭ ڭ ڭچ
 99 چ چچ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ
 100 چ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 102 چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ
 102 چ ۆئ ۆئ ۇئچ
 102 چ ں ں ڱ   ڱ ڱ چ
 102 چ ڳ ڳ ڳ گ چ
 102 چں ڱ ڱ چ
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 ا صفحة اإل ة
 102 چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ
 102 چڱ ڱ ڱ   ڳچ
 103 چڇ ڇ چ چچ
 103 چ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پچ
 103 چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ
 104 چڻ ڻ      ں ں ڱ ڱ چ
 104 چٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ
 104  چڈ  ڈ ڎچ
 104 چڦ ڤ        ڤ ڤچ
 104 چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ
 106 چ ىئىئ  ېئ ېئ  ېئچ
 106 چٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 107 چڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ
 107 چٹ ٿ ٿ چ
 107  چڳ ڳ گ گ گ گچ
 108 چڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ
 108 چڀ ڀ ڀ پ پ چ
 110 چ   ائ ى      ى ېچ
 110 چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ      ٹ ٿ چ
 111 چڇ ڇ چ چ چچ
 112  چڃ ڃ ڄ چ
 112 چېئىئ ېئ ېئ چ
 112 چڀ ڀ ڀ پ چ
 112 چڀ ڀ ڀ پ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 112  چەئ ەئچ
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 ا صفحة اإل ة
 112 چڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک چ
 113 چ ڱ ڱ ڱ ڱچ
 113 چ ہ ہ ہ ۀ چ
 113 چ  ٻ         ٻ  چ
 114 چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ چ

 117 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀچ 
 117 چک ک گ گ   گ گ چ 
 117 چ ڑ ڑ ک ک کک ژ چ 
 117 چٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۈچ

 121 چ ڤ ڤ ڤ چ 
 121 چ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ چ 
 124 چۋ ۅ ۅ ۋچ

 124  چۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ چ 
 125 چ ک ک گگ  کچ 
 126 چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ 
 126 چٱ ٻ ٻ ٻ چ 
 126 چ ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ چ
 126 چ خب حب جب چ
 127  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ 
 127 چٺ ٿ ٿ ٿ  ٺچ

 127  چٿ ٿ ٿچ 
 127 چ ڃ   چ چ چ چ ڇ  ڃچ

 128  چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ 
 129 چٻٱ ٻچ 
 129  چی جئ حئ مئ        ىئچ 
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 ا صفحة اإل ة
 129 چ يئ  جب حب خبچ 
 130 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ      ڄ چ 
 130 چائ ەئ ەئ وئ   چ 
 130 چڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ چ 
 130 چې ې ې ى چ 
 131 چائ ەئ ەئ وئ  چ 
 131 چ ۀ ہ ہ ہ   ہ چ 
 131 چ ڎ ڎ  ڈڈ ژ ژ ڑ چ 
 134 چٹ ٹ ٹ ڤڤ ٹچ
 134 چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ 
 134 چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ 
 136 چڈ ژ ژ ڑ  ڑ   کک  ڈچ

 138 چۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې چ 
 138 چۓ ڭ        ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ 
 138 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ 
 139 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤچ

 139 چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺٺچ 
 139 چەئ وئ    وئ ۇئ    ۇئ ۆئۆئ چ 
 140 چڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱچ 
 140 چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې      ېچ 
 140 چې ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٴۇچ

 141 چگ ڳچ 
 141 چٻ ٻ    پ چ 
 142 چگ گگ کچ
 143 چۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی ۆئچ
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 ا صفحة اإل ة
 144 چھ ھ ھ  ے   ے ۓ ۓ  ھچ
 144 چھ ھ ھ  ہچ
 145  چىئ ىئ ىئ ی ی ی ېئچ

 145  چڳ ڱ  ڱ ڱچ 
 146 چ پ   ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ 
 146 چ ۀ  ۀ چ 
 146 چٴۇ ۋ ۈچ
 147 چڇڍ ڇچ

 147 چېئ ىئ ىئچ 
 148 چڭ ڭ ۇۇ چ 
 148 چہ ہھچ 
 150 چې ې ى ى ائچ 
 150 چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱچ

 150 چۈ ٴۇ ۋ  ۋۅچ 
 150 چڳ ڱ ڱ ڱڱچ 
 151 چڀ ڀ ڀ       ٺٺ ڀچ

 152  چں ں ڻ     ڻچ 
 152 چجح مح جخحخ مجچ

 153 چں ں ڻ     ڻچ 
 155 چڇ  ڇ  ڍ  ڇچ
 155 چڑ ڑ ک ک ک ک  ژچ
 157 چڎڎ      ڌ     ڌ                  ڍ       ڍ     ڇ             ڇ           ڇ      ڇ    چ چ
 158 چڃڃ ڄ ڄچ
 158 چ  ۆئۇئ ۇئ وئ چ
 163 چ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ
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 173 چ ۇئوئ وئ ەئ ەئ چ
 174 چ          ڦ ڦ چ
 174 چ ڤٹ ٹ  چ
 176 چ يتجث ىت مت            خت حت چ
 176 چھ ھ ھ ھچ
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 األحا  ثفهرس 

 

  

 ا صفحة ؼا ح  ث ا   كم ا شر 
 67 "أتذكر يكـ كذا ككذا؟ فعمتى كذا ككذا"

 137 كثبلثيف" "إذا أخذتما مضاجعكما تكٌبرا ثبلثان 
 72 "أىًمٍف ماكنا قط كأكثر"

 20 "باطؿي  ما خبل اهللى  شيءو  بيد: "أال كؿ  قاليا لى  كممةو  "خيري 
 173 "اشتدم أزمةي تنفرجي"

 37 " تتجاكز األربعة"إف العرب ال 
 37 ى"نى ثٍ ى مى نى ثٍ مى  الميؿً  "صبلةي 

 52 فعرفت أنو الحؽ"، "فما ىك إال أف رأيتي اهللى قد شرح صدر أبي بكر لشيء
 65 كخ كخ

 88 "أفضؿ ما قمت أنا كالنبيكف مف قبمي: ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو"
 140 ""ال تشرٍؼ ييًصٍبؾى سيـه 

""ال يمبس   41 المحـر قميصان كال سراكيؿى
 26 "ليس مف امبر امصياـ في امسفر"

 90 مسكينةه امرأة ال زكج ليا"، "مسكيفه رجؿه ال زكج لو
 91 سف إسبلـ المرء تركو ماال يعنيو""مف ح
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 فهرس األشعار
 ا صفحة ا قائؿ ا  حر ا شطر ا ثا ي مف ا    

 170 قائمو مجيكؿ يؿالطك  سيدعكه داعي ميتةو فيجيب
 52 )عركة  بف حذاـ( الطكيؿ أجيب فىأيبيىتى حتى ال أكادي 

 108 كعب بف سعد الغنكم الطكيؿ قريبي  منؾ المغكار أبي لىعؿَّ 
 86 منسكب إلى رجؿو مف طيء الطكيؿ ىٍّ إذا الطيري مرتمقالةى لًيب

ميختىًبطه مٍّما تيًطيحي الطىكاًئحي   150 نيشؿ بف حٌرم الطكيؿ كى
 113 لـ ينسب لقائؿ الطكيؿ إذا لـ تيمًفًو لؾ فيحدا، أخاؾ

ـى ًبًو بىٍعدى الكفيكًد كفيكدي   138 أبك عطاء السندم الطكيؿ أىقا
 102 قائمو مجيكؿ الطكيؿ عميديا لى حبٍّ  فٍ ي مً كلكننَّ 

قَّىى نىدىاهي ذىا النَّدىل في ذيرىل المىٍجدً   149 قائمو مجيكؿ الطكيؿ كىرى
 60 البحترم الطكيؿ كريـو كأثكاب المكارـً كالمجدً 

 54 طرفة بف العبد البكرم الطكيؿ كال أىؿى ىاذاؾ الطٍّراًؼ الممدَّدً 
 90 الفرزدؽ الطكيؿ بنكىفَّ أبناء الرجاؿ األباعد

 68 لـ يعرؼ لو قائؿ الطكيؿ فما شربكا بعده عمى لذًة خمرا
 57 الكميت الطكيؿ إذا ما الغبلـي األحمؽي األَـّ غيَّرا

ـي كالٌنسري   69 أبكتماـ الطكيؿ أحمَّتيـ حيثي النَّعاًئ
 113 لـ ينسب لقائؿ الطكيؿ كككنؾ إياه عميؾ يسير

تىٍخدىعىا، ًلسىانىؾى  ا أىٍف تىغيرَّ كى  129 جميؿ بثينة الطكيؿ كىٍيمى
ـٌ أىٍجمىعىا ؾى نىاال ميٍنتىيىى الذَّ  134 حاتـ الطائي الطكيؿ كفىٍرجى

ياتيؾى ال نىفعه كمىكتيؾى فاًجعي   115 السمكلي الطكيؿ حى
كاجع  84 قائمو مجيكؿ الطكيؿ إف كأياـ ذم قارو عميَّ الرَّ
ٍف أقاطع  85 قائمو مجيكؿ الطكيؿ إذا لـ تككنا لي عمى مى

رَّ كيٍنفىع ييرادي   129 قيس بف الحطيـ الطكيؿ الفىتى كىٍيما يىضي
كىاًئبييىا أىٍف ال ًإلىٍينىا ريجيكعييىا  115 قائمو مجيكؿ الطكيؿ رى

زاءى   149 أبك األسكد الذؤلي الطكيؿ الًكبلًب العىاًكياًت كقىد فىعىؿجى
ـٍ أىتًَّخٍذ ًإالَّ ًفنىاءىؾى مىٍكًئبلى   152 قائمو مجيكؿ الطكيؿ فىمى

مىٍيًو فىييٍخذىال لىًكٍف ًبأىٍف ييٍبغىى عى  120 قائمو مجيكؿ الطكيؿ كى
 27 ابف ميادة الطكيؿ شديداى بأحناًء الخبلفًة كاىميو
كًع كالحدىًإ القيٍبؿً   56 أبك ذؤيب اليذلي الطكيؿ تىراىىفَّ يكـى الرَّ
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 ا صفحة ا قائؿ ا  حر ا شطر ا ثا ي مف ا    
 52 أمعة بف أبي عائد الطكيؿ أجيب فىأيبيىتى حتى ال أكادي 

مٍَّت عف ممكًؾ اليىكاًتـً   75 الفرزدؽ الطكيؿ ردائي كجى
 60 الفرزدؽ الطكيؿ فكيف مثؿ مىٍف يا ذئبي يىصطًحباف

ـى المعادفً  ٍف مالؾه كانٍت كرا  104 الطرٌماح الطكيؿ كا 
 61 عبد اهلل بف ىماـ الطكيؿ كمؤتمفو بالغيب غيري أميف
سبي مف ًذم عندىىـ   57 منظكر بف سحيـ الطكيؿ ما كىفانيافىحى

بٍّيىا ميتىرىاًخيى   120 النابغة الجعدم الطكيؿ اًسكىاىىا كىالى عىٍف حي
ره ًممَّا قىضى اهللي كاًقيا  120 قائمو مجيكؿ الطكيؿ كال كىزى

دىا  126 قائمو مجيكؿ الطكيؿ ًمنٍّي السَّبلـى كىأٍف الى تيٍشًعرىا أحى
ًذرا  70 قائمو مجيكؿ لبسيطا لـ تيدًرًؾ األمفى ًمنَّا لـ تىزىٍؿ حى
ا ييٍجزىل ًسًنمَّاري  ٍسًف ًفٍعؿو كىمى  149 سميط بف سعد البسيط كحي
 138 قائمو مجيكؿ البسيط فىقىٍد يكيكفي لىؾى المعبلةي كالظفىري 

 88 قائمو مجيكؿ البسيط كيجعؿي اهلل في األخرل لو الظفر
 174 قائمو مجيكؿ البسيط كالصالحيف عمى سمعاف ًمف جار

 167 جرير البسيط ال يمقينكـ في سكءة عمر
ٍكؿى التَّنىاًنيرً  ـٍ حى ش ؤيكي  117 حساف بف ثابت البسيط ًإالَّ تىجى
بىا بىطىبلن  فىا قىطه ًإاٌل جي  149 ائمو مجيكؿق البسيط كالى جى

بىؿي   62 المتنخؿ اليذلي البسيط عف حتفو ظيمىـه ديعجه كال جى
 27 الفرزدؽ البسيط كال ذم الرأم كالجدؿً  األصيؿً كال 

قىاهي أىٍمثىاًلي  117 قيس بف الممكح البسيط ًإذنا أيالىًقي الًَّذم الى
 86 قائمو مجيكؿ البسيط ىٍّ إذا الطيري مرتمقالةى لًيب

 85 قائمو مجيكؿ البسيط مف فىطىنىا إف يظعنكا فعجيبه عيشي 
 37 قريط بف أنيؼ البسيط انادى حٍ اتو ككي افى رى زي  كا إليوً اري طى 

 46 مياليما البسيط رحمانان  لتى كأنت غيثي الكرل ال ز 
 63 جرير البسيط تىٍحنانىا الدٍّيرٍيف إلى يىٍستًفٍقفى  ال

ان تىكيفً  اًلحى ٍيثيما يىٍقًض أىٍمرىان صى  136 زىير بف أبي سممى البسيط كحى
 156 عبد اهلل بف الحارث السيمي البسيط كعائذان بؾ أف يىعمك فىيطغيكني

 65 الحطيئة الكافر إلى بيتو قعيدتيو لكاعً 
 101 بشر بف أبي خاـز الكافر بيغاةه ما بقينا في شقاؽ
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 74 الحطيئة الكافر لقد جار الزمافي عمى عيالي

 99 قائمو مجيكؿ الكافر كالمَّياـز القىفىاإذا أنو عبدي 
 58 الكميت الكافر أضاعكىفَّ ال أىدىعي الَّذينا

 167 قائمو مجيكؿ الكافر كأنًت بخيمةه بالكصؿ عني
 12 قائمو مجيكؿ الكامؿ فحاج بي الحبلؿي  قالت: أنا السحري 

ٍربً  حاحى مىبىارؾي الجي  90 ذؤيب بف كعب الكامؿ تيعدم الصٍّ
 161 قائمو مجيكؿ الكامؿ عمقتيا تبنان كماءن باردان 

 106 النابغة الذبياني الكامؿ ككأٍف قدً ، لىمَّا تىزيٍؿ برحالنا
أىفى المىٍجًمسي  مىٍيؾى ًإذىان اٍطمى قَّان عى  135 عباس بف مرداس الكامؿ حى
 107 قائمو مجيكؿ الكامؿ كالشَّيبي كاف ىك البدمءي األكَّؿي 

 54 جرير الكامؿ كالعيشى بعد أكالئؾ األياـً 
ٍييـٍ إلينا  58 عبيد بف األبرص الكامؿ عىؾى ثـ كجٍّ

مىيَّ ًعشارم فٍدعاءي  مىبت عى  67 الفرزدؽ الكامؿ قىٍد جى
 12 قائمو مجيكؿ الكامؿ ـ يقيننا أنيا لؾ كافيةكاعمى 

 43 قائمو مجيكؿ اليزج كأتبعيفَّ نصرانان 
 171 قائمو مجيكؿ الرجز كأنما ديرَّ عميو الزرنب

كٍّرً   53 قائمو مجيكؿ رجزال في كؼٍّ قىٍرـو ماجدو ميصى
بَّةن بالنكز  167 رؤبة بف العجاج الرجز ال تكًعدىني جي

 57 رؤبة بف العجاج الرجز ذىكاًت ينيٍضف بغير ساًئؽً 
 111 أـ عقيؿ بنت أبي طالب الرجز إذا تىييب  شمأؿه بميؿي 

ةو أمًسؾ فبلنان عف فيؿً   65 أبك النجـ العجمي الرجز في ليجَّ
ـي   173 قائمو مجيكؿ الرجز بىًنفًسؾى ىذا الكعةه كغرا
بىٍدنا غيرىه شقينا  83 عبد اهلل بف ركاحة الرجز كلك عى

 112 قائمو مجيكؿ الرجز المكتي ًمف ىذم الحياًة أىكف
 30 عبد اهلل بف الزعبرل الرمؿ وه كقيبيؿجٍ كى  ؾى ذلً  بلى كً كى 

 167 قائمو مجيكؿ الرمؿ كدعاني كاًغبلن فيمف يىًغؿٍ 
 134 عمرك بف ممقط السريع أىٍكدىل بنىعمىٌي كًسٍرباًليىو

 111 قائمو مجيكؿ السريع أصبح مشغكؿه بمشغكؿ
 39 جرير بف عطية الخطفي المنسرح كلـ تيسؽى دىٍعدي في العيمبً ، دىٍعده 
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100قيس بف الحطيـالمنسرحعنديؾ رىاضو كالرأمي مختمؼي 

26بجير بف غنمةالمنسرحبامسيـً كامسمـً ترمي كرائي 
52األخطؿالخفيؼا كًظباءى فييا جآدرن  يمؽى 

ةه كحؿٍّ الًعقاؿ 61أمية بف الصمتالخفيؼلو فىرجى
105قائمو مجيكؿالخفيؼقبؿ أف يىسألكا بأعظـ سيؤؿً 

كىٍمتى ًإليًو كىفىاهي  كمىٍيمىا كى
134المتنخؿ اليذليالمتقارب  

41قائمو مجيكؿالمتقارب ستعطؼلمي  ؽ  رً يى  فميسى 
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