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والصرفيلأالنعويلأالرسطنل4الأولالقسص

الر!صجصالرتجصالمحه

البكربلأاللطيفة(1

اللهم،اللهرسولمحمداأنشهدو،اللهإلاإلهألاوأشهدلله،الحمد

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمد،علىصل

،شواردهلنفسيبهاجمعت،الفائدةعظيمةالنحو،فييسيرةنبذةفهذه

نافعةبابها،فيبديعة-جامعهاقصورلولا-فجاءتأوابده،وقيدت

امين..طاعتهفيأعمالناجميعيجعلأناللهنسأللطلابها،

!!!



النعوواللغةرسانل

مقدمة

(1النحو[)]تعربف

احكامبهايعرف،العربكلاممنمستنبطةباصولعلمالنحو:

وبناء)2(.إعراباتركيبهاحالالعربيةالكلمات

[الاعراب]تعريف

لاختلافتقديرا؛أولفظاالكلمأواخرتغييرهو:والإعراب

)3(.العوامل

معربة.ذلكفيهاالتيوالكلمة

البناء[]نعريف

علىتقديرا،أو)4(لفظا،واحدةحالةالكلمأواخرلزومهو:والبناء

العوامل.اختلاف

مبنية.ذلكفيهاالتيو]لكلمة

الله.رحمهلمؤلفوضعمنوليست،وضعيمنالمعكوفينبينالتيالعناوين(1)

مقابلاجعلوهحيثللنحو،المتاخرينتعريفهوالشيخذكرهالذيالتعريفهذا2()

.واحدّعلماالعلمينيجعلونلمتقدمونو،الصرفلعلم

.(1/21)الخضريوحاشية(،61-1/51)الصبانبحاشيةالاشمونيشرحانظر

مذهبظاهروهومعنويّا،يكونانالاعرابتعريففياللهرحمهالشيخاختار)3(

لفظي.الاعرابانلىإوكيرهاللهرحمهمالكابنوذهب،سيبويه

.(14-1/04)للسيوطيالهوامعوهمع(،48-1/47)الاشمونيشرحانظر:

لمؤلف.مصادرمنوصححتبالواو،المخطوطاصلفي(4)
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البكربلأاللطيفلأ(اوالصرثيلأالنع!يلأالرسانل4الأللالقـص

النحو[فائدة1

فهمعليهيتوقفوقدبل،فقطاللسانيعصمالنحوتحسبولا

أحسن"ما:قولهمترىألاوافهاما،فهماجاهلهغلطيؤمنولا،المعاني

لا،نيالثاوجرالاولوبضم،الثانيوضمالاولوبنضببنصبهما،زيد("

شتى.أنهامعمعانيها،بينيفرقالنحويغيريكاد

واسم[،وفعل،حرف:وأقسامهالكلام1

لهمركبوكلتقديرا،أولفظامركبمفيدوكل،كلاممفيدقولوكل

غيرهافيإما،معنىعلىدالةكلمةوكل،الكلمهيالكلاموأجزاءأجزاء،

الاتيوالفعلالاسمعلاماتمنشيئايقبللاأن:وعلامته،الحرفوهو

يتغير.لا،فيهأصليوهوالبناء،:وحكمهذكرها،

وحكمه[وعلامتهلماضياالفعل1

ماضيا،الزمنكانفان،فالفعلوضعابزمناقترنتفاننفسها،فيواما

وحكمه:الساكنةالتأنيثوتاء"قد"،قبول:وعلامته،الماضيالفعلفهي

المعتل،فيللتعذريكونوالتقديرتقديرا،ولفنهاالفتحعلىدائماالبناء

كالكلمةهوفيماحركاتأربعليتواولكراهة،لجماعةاواومعوللمناسبة

.متحركرفعبضميرالمتصلفيالواحدة

وحكمه[وعلامتهالمضارع]الفعل

وعلامته،المضارعفالفعلوالاستقبالللحالمحتملاالزمنكانوان

علىويجيء(،البناء)1حكمهصلو،""سوفو،والسين"قد"،قبول

-،عكسهالبعاءوان،الأفعالفيفرعالاسماء،فياصلالإعرابأنالبصريينمذهب(1)



واللغةالنعورسانل

بهاتصلتواذا،السكونعلىفيبنى،الاناثنونبهاتصلتإذاالأصل

الفتح.فعلىالتوكيد،نونيإحدى

تركيبية،معانعليهتتواردكلاأنفيالاسملشبهه؛ذلكعداماويعرب

ماويرفعلجوازمبايجزمو،بالنواصبفينصب،لالتبستالاعرابلولا

،النونبثبوتفترفع،الخمسةالامثلةفيالاعرابوينتقلعنها)1(،تجرد

والرفع،بالالفالمعتلفيلحركاتاوتقدربحذفها)2(،تجزمووتنصب

يطهرذلكعداوما،العلةحرفبحذفالثلاثةوتجزم،أخويهفيفقط

.)3(إعرابه

)1(

)2(

)3(

جمع.عندالراجحوهو

التوضيحعلىوالتصريح(،1/44)لهمع1و(،58-1/57)نيالاشموانظر:

36(./1)عقيلابنوشرح5(،1/4)

الفعلانالكوفيينكثروالفراءومذهبلجوازم،واالنواصبعنتجردما"اي

وهو،لجازموالناصبمنتجردهوهو،معنويعاملفيهالرفععاملالمضارع

القطر.شرحفيهشامابنوصححه،الحاجبابناختيار

34(.0)صللأزهريالعواملشرح:انظر

فعلكلوحذها:،الخمسةالافعالأيضاعليهايطلقالتيهيالخمسةالأمثلة

المخاطبة.ياءأو،الاثنينالفأو،لجماعةاواوبهتصلمضارع

قولهنحو،علةبحرفمختوماوليسشيء،بآخرهيتصللمالذيالمضارعوهو

وقوله،الآية(00.يرءالينا>حتى:لىتعاوقوله،لاية.(..امنو5الذين>ويقول:لىتعا

.<أحدئها!فوايكنولم>:لىتعا



البكدبةاللطيفة(1والصرثيةالنعوبةالرسانل4الأولالقسص

وحكمه[وعلامتهالأمر]فعل

تدلأن:وعلامته(،1فالامر)وضعابالاستقبالمختصاالزمنكانوان

بهيجزمماعلىالبناء:وحكمه)2(،المخاطبةياءوتقبل،الطلبعلى

مضارعه.

وأقسامه[وعلامته]الاسم

وحروفه،لجراقبول:وعلامته،فالاسمبزمنيقترنلموان

علىيجيءوقد،و]لصرفالاعرابصلهو(،)4إليهوالاسناد)3(،والتنوين

،المنصرفالمعربوهو،الاسميةفيأمكنمتمكنإمالانهذلك؛خلاف

،الصرفعنفمنع)5(الفعلشبهماوهو،أمكنلامتمكنواما،وسيأتي

يحصل،لمماحصولبهمطلوبلانهأبدا؟مستقبلوالامر(:1/16)الهمعفيقال(1)

الخبر،بهيرادأن"إلا:هشامابنقال<،اللهاتقلنبئيأيها>نحو،حصلمادوامأو

بتجديدلهأمراكانوإلا،هذهلحالةوارميت:بمعنىفانه".حرجولا"ارمنحو

ا.هـ."كذلكوليس،الرمي

قولهنحو،العلامتينهاتينحصولمنبدولا،لصيغة:أيبالتاء"تدل"أن:قوله2()

.(..لكاوهر!>:لىتعاوقوله،لايةا(00اقنئل!يم>:لىتعا

بتكرارعنهااستغناء،لخطافيوتفارقه،اللفظفيالاسمآخرتتبعساكنةنونهو)3(

لوجودأسماءفهذه،ومسلمات،وصه،ورجلزيد،:نحو،بالقلمالضبطعندالشكلة

صحابمنوغيرهالهمعفيلسيوطيذكرها،عشرةنواعهواخرها،فيالتنوين

الالفية.شروج

ما-الاسمأي-إليهتنسبأنهو-:إليهبالاسناديعرف-التوضيحفيهشامابنقال(4)

اهـ."الفالدةبهيحصل

36(./1)الكافيةعلىشرحهفيالرضيذكرهماطالع)5(
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واللنةالنعورسانل

بهونبدأ،فبني،لحرفاأشبهبأنالتمكنفيحطلهليسواما،وسيأتي

:فنقول

]المبنيات[

ثمانية:للحرفالاسمشبهاوجه

فإنحرفينأو،حرفعلىالاسموضعكانبأن،الوضعيالشبه:الاول

)1(،فيبنى،أشبههفقدكذلكالاسمجاءفان،للحرفذلكعلىالوضعأصل

،للبابطرداغيرهعلىمنهاالحرفينعلىزادماوحملالضمائر،ومنه

،لاستفهاموالشرطوأسماء،الظروفبعضفيالسببهذاويأتي

.لموصولاتوا،والاشارة

،لحرفبايؤدىأنحقهمعنىالاسميتضمنبأن،المعنويالشبه:نيالثا

لاأو،الهمزةحرفهلاستفهامو،""إنحرفهكالشرط،حرفلهوضعسواء

هذاويأتي،نيالمعامنكنحوها،حرفلهايوضعأنحقهاكانكالاشارة

،لحروفامعانيمنوالغيبةوالخطابالتكلملانأيضا؛الضمائرفيالسبب

وحمل2(،)العطفحرفلتضمنعشر(""احدو""اللتضمنامس(""ومنه

حرفياوحرفعلىكونهلحرفاوضع"أصل33(:/1)حاشيتهفيالخضريقال(1)

فقدنقصفمافأكثر،ثلاثةالاسموضعواصل،الأصلخلاففعلىزادفماهجاء،

البناء".وهو،حكمهواستحق،وضعهفيلحرفاشابه

عشر،"اثناعدامالجزاينافتحعلىمبانيةعشر""تسعةلىإعشر""احدمنالاعداد2()

لىإمحتاجاكونههومنهماالاولالعددبناءوسبب،معربانفإنهماأعشرةاثنتا

العطف.حرفلتضمنمنهمانيالثاوبني،الافتقاريالشبهوهذا،نيالثا

87(.)2/للرضيلكافيةشرحانظر:
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البكربلأاللطيفلأ(المرفيلأوالنعويةالرسانل4الأللالقعص

موقعلوقوعه؛المرفوعالمنادىومنه(،1التبريئية)لا""اسممنهاالثانيعلى

.الخطابكاف

متاثرغيرالفعلعننائباالاسميكونبان،الاستعماليالشبه:الثالث

الامر،للاممتضمنالامرفعلاسمأنمع،الافعالأسماءوذلك،بالعوامل

.للبابطردا،عليهغيرهويحمل

يتممالىإالافتقارلازم[)2(]الاسميكونبأنالافتقاري،الشبه:الرابع

و)3(،المقطوعاتالغاياتمنوكل،الصلاتلىإكالموصولات،معناه

منوالاوليفسرها،مالىإوالمضمرات،إليهمضافلىإإذ""وإذا""

الثاني.لىإالمزجيالمركب

حروفوأسماء،التركيبقبلالاسماءومنه،ليالاهماالشبه:لخامسا

.(4العدد)وأسماء،المسرودةلهجاءا

ابنوصححه،الاستغراقية""منمعنىتضمعه:فقيللا"،"اسمبناءموجبفياختلف(1)

عشر"،خمسة"تركيبمعهاتركيبه:وقيل.وغيرهملخضريواوالرضيعصفور

الاستغراقية.اللاممعنىلتضمنه:وقيل.جماعةوسيبويهعنونقل،الضائعابنوصححه

عقيللابنالفواثدتسهيلعلىلمساعدو256(،/1)للرضيالكافيةشرحانظر:

35(./1)الخضريوحاشية(،991)2/والهمع34(،1/0)

منوتصحيحهظاهر،خطأوهو،إلخ.".الفعليكون"بان:المخطوطأصلفي)2(

المتقدمة.المؤلفمصادر

الإضافة.عنالمقطوعةلظروف:لمقطوعاتابالغاياتالمقصود)3(

إلخ،...("جيمثاء،تاء،باء"ألف،نحو:وذلك52(،1/)بعضهمعنالسيوطينقله)4(

(1/35)الخضريوزاد،إلخ"...ثلاثة،اثنين"واحد،فنحو:العدد،أسماءواما

فيه.ظاهرإنه:وقالاصلا،غيرهافيهايعملولاتعمللااذ،الاصواتاسماء
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واللغةالنعورسانل

"كلا"و(،1)للحرفيةالاسمية"حاشا"مثل،الصوريالشبه:السادس

وافقهم،ومنلحجازييناعند""فعالبهويلحق،الردعلحرفحقابمعنى

لكنه،الوزنيالشبهيسمىوقد،""نزال!،الافعالأسماءبعضلوزان

فالسبب،والتأنيثلتعريفوالعدلمنالفعلاسمصفاتمنبغيرهاعتضد

ذلك.مجموع

الاسم.تصرفعدموهو،لجمودياالشبه:السابع

صيغه،بكثرةالاعرابعنالاسميستغنيبانالاستغنائي،الشبه:الثامن

الضمائر.فيوياتيان

ولم،الاضافةأو"،"ألبيعارضولم،الاسبابهذهأحدفيهمافكل

مبني.فإنهنحوهاأوالتصغير،أو،لجمعاأو،التثنيةعليهيطرأ

البناء[]أنواع

إلالحركةالىإيعدلفلا،الاصلوهو:سكون:أربعةالبناءأنواعثم

وعرضتهاواحد)3(،حرفعلىالكلمةوكون)2(،الساكنينكالتقاء،بسبب

مشابهةأو)4(،كالغاياتالاعرابفيصللهاأوالجر،كباءبهاللبدء

أشبهتفلما،وجماعةللفراءخلافاجروحرف،التنزيهبمععىاسميةحاشا""ترد(1)

بنيت.لحرفيةا"حاشا"والصورةاللفظفيالاسمية"حاشا"

282(.)3/الهمعانظر:

،والنونالياء:ساكنانفالتقى،""اينالنونساكنةفأصلها"اين"الساكنينالتقاءمثال2()

منه.للتخلص؛بالفتحةالنونفحركت

".ضربت"منالفاعلتاءنحو،المضمراتكبعضوذلك)3(

=،إليهتضافماحذفحالةفي"واولوبعد،،"قبلنحووذلك،الظروفهيالغايات(4)
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البكريةاللطيفلأ"1والصر!يةالنعويلأالرسانل4الأولالقـص

علىوللدلالةوحالا،وصفة،صلةالوقوعفيللمضارعكالماضيللمعرب

الواوسكنلوإذوهي"؛"هوفيكما،المتحركوأصالةالكلمةاستقلال

للاشباع.أنهمالتوهموالياء

الفتح[أسباب]

"،"أيان!الالفمجاورةو"،"أين!،لخفةاطلبالفتحفأسباب

وبينبينهماللفرق،القسملاموبهالمستغاث(!الامأداتينبينوالفرق

حصين.غيرحاجزالساكنإذ()كيف!والاتباع،الملك(الام

الكسر[]أسباب

القسمواوأما،"ولامهالجر،!"باءالعملمجانسةالكسر:سبابو

علىلحملوالجر،ايلزملاالواوولان،للخفةففتحتلجر،اوكاف،وتاوه

المخاطبة،كتاءبالتأنيثوللاشعار،الملكلامعلىلجحوداكلامالمقابل

مختصالسكونلان؛"أمس"!،الساكنينعنالتخلصفيالاصلولكونه

التباسهاولعدم،بمقابلهالشيءعنيتخلصوإنما،بالاسموالكسر،بالفعل

والاضافة.لجرواالتنوينمعإلا(1)هناكيكونلاإذالاعراببحركة

الضم[]أسباب

معربةالكلمةحرمتهإذاوالتعويض"منذ"،!الاتباع:الضمأسباب

النرب،فيغايةصاركلالان"؛"حيثو،المنادىعليهاوحملكالغايات،

.معناهونية

الكسريكونلا"إذ:قولهمودحلانالخضريععدوجاء،الاصلفيالعبارةهكذا(1)

إلخ..".و.التنوينمعإلاإعرابا
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النعوواللغةرسانل

همو"."فيالواولمقابلة""نحنضمتكما،الكلمةنظيرفيالواوولمقابلة

ولكون،سببهعنيسئللا،والفعللحرفافيأصلاالبناءويكون

عنيسئلوانما[)1(،]كذلك،سببهعنيسئللاالبناءفيأصلاالسكون

وعن،كانتحيثلحركةاسببعنأو،والمضارعالاسمفيالبناءسبب

الساكنينلالتقاءحركت""لعلفنحو،ضمةأوكسرةأوفتحةكونهاسبب

إليه،مضافلىإلافتقارها؛الحرفلشبههابنيتوالغايات،للخفةبالفتحة

عماتعويضاضمةالحركةوكانت،الاعرابفيأصلالهالأنحركت:وقيل

الحركةوكانت،المعربلاشباههحركالماضيوالفعل،الاعرابفيفاتها

أصلاوالضم،الفعلفييأتيلاالكسرإذ،حركتهفي[)2(]لتعينهفتحا

لجماعة.أنهإيهاممع،للاعراب

(الممنوع)باب

بأن،أمكنغيرالاسميةفيمتمكناكانماهو:الاسممنالثانيالنوع

فرعيتين،علتينالفعلفيأنشبههوتحقيق،الصرفمنفمنع،الفعلأشبه

وهي،الاسملىإواحتياجه،اللفظيةوهيالمصدر،مناشتقاقه:وهما

)3(.المعنوية

النص.يستقيمحتىمعهالابدزيادة(1)

اثبتناه.مماقريبةوهي،واضحبخطالكلمةتكتبلمالمخطوطاصلفي)2(

لىإالفعلاحتياجمعنىفيوقال922()3/الالفيةشرحهفيالاشمونيهذاذكر)3(

الهمعنظر:واهـ..اسما"إلايكونلاوالفاعل،فاعللىإيحتاجالفعل"إن:الاسم

(1/.)78
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البكديلأاللطيفة"اوالصر!يلأالنعويةالرسائل4الأولالقـص

حوىفإذا،إليهالمحتاجفرعوالمحتاج،منهالمشتقفرعوالمشتق

منالفعل[)1(]منهيمنعممافمنع،الفعلأشبهفقد،كذلكعلتينالاسم

والتنوين.الخفض

أربع:المعنويةوالعلل

لزومه.عدمعنفرعالتأنيثلزوم

المفرد.عنفرعلجمعا:الثانية

التنكير.عنفرعالعلمية:الثالثة

)2(.الاصالةوشرطه،الموصوفعنفرعالوصف:الرابعة

سبع:اللفظيةوالعلل

وبالتاء،،ممدودةأومقصورةلالفبا:أقسامثلاثةوهو،التأنيث

فرعوالتأنيثوسطها،تحركأو،الثلاثةعلىالزيادةالاخيروشرط،ومعنوي

التذكير.عن

نظير)3(.لهعمافرعالاحادفيالنظيرعدم:الثانية

لضمير.بدون(""من:المخطوطالاصلفي()1

أصالةشرطوشرحهاالعمدةفيمالكابنان231()3/حاشيتهفيالصبانذكر)2(

الوصفية.

نفهذ،"كمصاببحومفاعيلكمساجد،"مفاعل،لجموعامنئهىصيغةبهذاالمقصود)3(

"كلاب"كلمةبينما،زنتهعلىياتيوالاحادالمفرد،فينظيرلهمايوجدلاالجمعان

"."كتابنحوالاحاد،فينظيرلها،كلبجمع

97(./1)لهمعوا(،1/04)للرضيالكافيةشرح:وانظر
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واللغةالنعورسانل

فيه.المزيد(1]غير[)عنفرعوالنونالالفزيادة:الثالثة

غلبتهأواختصاصه:وشرطه،الاسموزنعنفرعالفعلوزن:الرابعة

)2(.بالفعل

"ثناء!،تحقيقيإماوهو،عنهالمعدولعنفرعالعدل:الخامسة

عمر"."!تقديريأو،خواتهو"ومثنى

الإفراد)3(.عنفرعالمزجيالتركيب:السادسة

منالعلميةلىإالاسمينتقلنوشرطها،العربيةعنالعجمية:السابعة

أحرف.الثلاثةعلىوزيادتها،وهلةأول

[الصرفمنالاسممنعفيالعلتين]اجتماع

منالاولالقسممعخاصةالتأنيثلزوموهي،المعنويةمنلىفالاو

"حبلى،نحو:،ممدودةأومقصورةبالالفالتأنيثوهو،اللفظيةمنالاولى

ولياء".و،وسكارى،وذكرى،وسلمى،حمراءو

عدموهي،اللفظيةمنبالثانيةخاصةالجمعوهي،المعنويةمنوالثانية

غير.لا"ومفاعيلمفاعل،"صيغةفيوذلكالنظير،

كلفيجيء،والوصفالعلميةوهي،المعنويةمنوالرابعةلثالثةماو

،"عثماننحوفيوالنونالالفزيادةوهياللفظيةمنالثالثةمعمنهما

".كسكرىمؤنثه،وسكران

الموافق.هووضعناهوما،المخطوطفيضحةوغيرالكلمة(1)

79(./1)للسيوطيالهمعراجع)2(

التركيب.فيهايشترطالتيلجملةاضدلعلموبابالإضافةبابفيوالمفردالإفراد)3(

18



البكريلأاللطيفة(اوالصرفيلأالنعويلأالرسانل(الأولالقـر

وشرطحمر"و"أحمد،نحو،الفعلوزنوهي،اللفظيةمنالرابعةومع

بالتاء)1(.مؤنثهيكونلاأنهذينفيالوصف

"،ومثلث،وثلاث،وحذام"عمر،نحو،العدلوهي،الخامسةومع

بالتاء،التأنيثوهما،الاولىمنالاخيرينالقسمينمعخاصةالعلميةوتأتي

".ودمشق،وزينب،ومكة،"فاطمةمثللمعنويوا

".وبعلبك،كرب"معديمثل،المزجيالتركيبوهي،السادسةومع

2(.)"وقالون،إبراهيم"مثل،العجميةوهي،السابعةومع

الاسم[]خصائص

خواصوالتصغير،لجمعوا،والتثنية،والإضافة"،"الأناعلمثم

وهو،الاصللىإفيرجع،الاسميةمنمكنتهعليهطرأتفإذا،الاسم

حمد"الاونحو،معربمسنا"و"الامسفنحو،والصرفالاعراب

منصرف!."حمدناوأ

و،وندمانة-المعادمةمن-""ندمانبالتاءمؤنثهوصفافعلانوزنعلىجاءما(1)

فيهاانظر.وغيرهمالكابننظمهااخرىلفاظ1و،الطويلبمعنى،وسيفانة""سيفان

ارمل:فنحوبالتاءمؤنثه"أفعل"وزنعلىجاءماماو232(.)3/نيالاشمو

رملة.وأ

علىتسعوهي،الصرفمنالاسممغعللإيرادمناللهرحمهالمؤلفانتهىقد)2(

لىإالعللوتقسيم،لمثلهتتفقلمنادرةصياغةالشيخوصاغهالجمهور،ارأي

الهمعفيوالسيوطي37(،/1)الكافيةشرحفيالرضيأوردهولفظيةمعنوية

سببااللفظيوجعل1(،190/)الخصائصفيجنيوابنبعدها،وما78(1/)

2(.92)3/نيوالاشمومعنوئا،كلهلباقيوحدا،1و
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النعوواللغلأرسانل

المنصرفة(الأسماء)إعراب

لم،أمكنمتمكناالأصلعلىيجيءأن:الاسمأنواعمنالثالثالنوع

)1(.فيمنعلفعلولا،فيبنىالحرفيشبه

ظاهرة،لحركاتباوالخفضوالنصبالرفع:ئلاثةفيهالاعرابوأنواع

لجمعواالتكسير،جمعوالمفرد،الاسمفي:أبوابثلاثةفي،مقدرةأو

وتخفض،بالفتحةوتنصب،بالضمةترفعوكلها،زائدتينوتاءبألف

.بالكسرةينصبوالتاءبالالفلجمعوا،بالفتحةيجرالممنوعإلا،بالكسرة

الحركة[عليهتقدر]ما

ياءلىإوالمضافللتعذر،ذللثمنالمقصورفيالحركاتوتقدر

فيبهاويلفظ،للثقلالمنقوصفيالنصبغيرويقدر،للمناسبةالمتكلم

ذللث.سوى

:أبوابئلاثةفيلحروفاعنها)2(وتنوب

الخمسة[والأسماءالسالمالمذكروجمع]المببنى

الخمسة،والاسماء،السالمالمذكرلجمعوابه،لحقأوماالمثنى

عنوتنوب،والثانيالاولفيوالياء،الثالثفيالالفالفتحةعنفتنوب

الياءالكسرةعنوتنوب،والثالثنيالثافيوالواو،الأولفيالألفالضمة

الثلاثة.في

.الصرفمن:أي(1)

لحركات.عنأي:)2(

02



البكديةاللطيفلأ"اوالصر!يلأالنعويةالرسانل4الأولالقـر

لأنها؛لمرفوعاتبافنبدأ،أبوابالثلاثةالاعرابأوجهمنولكل

يتبعها:وماستةوهي،العمدة

ونائبه[]القاعل

جهةعلىعليهوقدم،شبههاوفعلإليهسندماوهو:الفاعل:الأول

به.قيامه

[لمفعولاعلىالفاعلتقديموجوب]مواضع

وأمتصلا،ضميراكانأو(،آليس)1حيثالمفعولعلىتقديمهيجبو

)2(.متصلغيروهومفعولهاتصلأومعناها،أو"إلا"بعدمفعولهوقع

فاعله.معهيذكرلمالذيالمرفوعالاسموهو:الفاعلنائب:نيالثا

المفعولوجدواذا،المجهوللىإالمعلوممنالصيغةتغييروشرطه

لجاراأوالتوكيد،غيرالمفيدالمصدرأو،فالظرفوالاللنيابةتعين

لمجرور.وا

لةالدالقرينةوانتفت،اللفظيالاعرابانتفىإذاوالمفعولالفاعلبيناللبسويكون(1)

الذيقامالذيوضرب،عيسىموسىضرب"نحووذلكأحدهما،تمييزعلى

".جلس

وجوبمواضعمنهوبل،الفاعلتقديموجوبمواضعمنليسالموضعهذا)2(

لحاجباابنقال،قلمسبقالمؤلفمنذكرهولعل،الفاعلعلىبهالمفعولتقديم

وامفعولضميربهاتصلواذا":المفعولتقديمفيهايجبالتيالمواضعذكرفي

اهـ.."تاخيرهوجبمتصلغيروهومفعولهاتصلاومعناها،اوإلا""بعدوقع
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واللغةالنعورسانل

]المبتدأ[

إليه،مسندااللفظيةالعواملعنالمجردالاسمهوالمبتدأ،:الثالث

"الزيدان"أقائمفيولكلاستفهام،و،النفيبعدالواقعةالصفةوكذا

.الامران

المبتدأ[تقديموجوبومواضعلخبر]ا

.المذكورةللصفةالمغايرالمسندالمجردالاسموهو:خبره:الرابع

كاناأوصدر،ذيعلىاشتملحيثيجبو،التقديمالمبتدأصلو

له.فعلاالخبركانأو،متساويتينأو،معرفتين

الخبر[تقديموجوب]مواضع

للابتداءمصححاكانأوصدر،ذاالمفردالخبرتضمنحيثويمتنع

وصلتها.""أنالمبتدأكانأوللمبتدأ)1(،ضميرمتعلقهفيكانأو،بالنكرة

جملة[لخبروانكرهتلمبتدأاومجيءلخبرا]تعدد

وقدما،بوجهتخصصإذانكرةالمبتدأيكونوقدالخبر،يتعددوقد

مقدرا،أممذكوراالمبتدألىإعائدضميرمنلهابدفلا،جملةالخبريكون

عنهويغني،الشأنضميركخبر،المعنىفيالمبتدأنفس!تكنلمما

المبتدأ،يشملالذيوالعموم،معناهأوبلفظهالمبتدأوتكرار)2(،الاشارة

أقفالهآ(قدو!طأم>:لىتعاكقولهلخبر،اجزءبهلمقصودا،اللامبكسر:متعلقه(1)

مؤخر.مبتدا:لهافاقفا

لى:تعاكقوله،الاشارةمنهااشياء،-لمبتد!ضميروهو-العائدذكرعنويغعي:أي2()

<.ضيرذلكاففوئوِلاس>
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البكريلأاللطيفة(1والصرطيلأالنعويةالرسانل4الأولالقعص

ضميرعلىيشتملوشرط،السببيةبفاءلمبتدأضميرفيهاجملةوعطف

بالخبر،جوابهعلىمدلول

لمبتدأ[احذف]وجوب

مصدراو،ترحمأو،ذمأولمدحمقطوعنعتخبرهمبتداحذفيجبو

صريحأو،"نعم"مخصوصأو،"وطاعة"سمعنحو:،بفعلهاللفطمنبدل

:أيزيد"أنت"منونحو،يميني:أي"لافعلنذمتيفي"نحو،قسم

.هذان:أيسواء""ولا:وقولهمزيد،مذكورك

الخبر[حذف]وجوس

يكنلمإذا،للامتناع"لوما"وأ"لولا("بعدمبتداوقعخبرحذفيجبو

رجل"كلنحو،مع"واو"و،""لعمركنحو،صريحقسمومعخاصا،

.مقترنان:أي،"وضيعته

الناقصة[الأفعال]اسم

بها،والملحقوأخوتها،كان:وهي،الناقصةالافعالاسم:الخامس

كالمخبروحذفا،صدرالازمعلىتدخلولادخولها،بعدإليهالمسندوهو

وأ،الفجائية"إذا"و،الامتناعية"لولا"بعدكما،ابتدائيةأومقطوعبنعتعنه

.شروطولها،طلبيةجملةخبرهأو،تصرفعدم

وجبرها[كانباسمتتعلق]مسائل

يجوزحيثالخبرتوسطيجوزوخبرها،ولااسمهاحذفيجوزولا

لمنفيو،""ليسو"،"دامعلىإلاتقديمهيجوزوالمبتدأ،علىالخبرتقديم

.خبرهأوالمبتدأفيمرلمايمنعوقد،تقديمهأوتوسطهيجبوقد،"ما"ب
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النعوواللغةرسانل

تها[واخواان]خبر

دخولها،بعدالمسندوهوبها،والملحقخواتها،وإنخبر:السادس

لعارضتوسطهيجبوقد،عديلهأوظرفايتوسطوقدخبرها،يتقدمولا

مر.مما

لى.تعااللهشاءإن،النبذةهذهآخرتيستأ،أربعةلتوابعو

****
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والصرفيةالنعوبلأالرسمائل4الأللالقسر
البك!يلأاللطيفلأ(ا

(عشرةلمنصوبات)ا

شبهه،أو،فعلعليهالواقعالمنصوبالاسموهو:بهلمفعولا:الأول

محذوفاأومحصورا،أوجواباأومنه،متعجباونائبايكنلمحيثويحذف

والاغراء،،المنادىومنه،قرينةمعقياساعاملهحذفيجوزوحتما،عامله

ومن،لحذفالازمبفعلمنصوبوكلها،الاختصاصوذووالتحذير،

به.والمستغاثالمندوبالمنادى

هو""كانفخبرتها،وأخوا"إن"واسم"،كان"خبر:والثالثنيوالثا

بعدها.إليهالمسند(""إنواسمبعدها،المسشد

تصريففيثالثايقعالذيالمنصوبالاسموهولمصدر:ا:الرابع

الفعل.

كانحيثيجبو،لقرينةعاملهويحذففعل،أوأوصفةمثلهوناصبه

"عائذا:كقولهم،صفةعنهينوبوقد،خواتهو"لبيك"ومنه،فعلهعنبدلا

"هنيئا".و،بك"

لسبببيانايذكرالذيالمنصوبالاسموهو:لهلمفعولا:الخامس

الفعل.وقوع

له[المفعولشرط]

انتفىفحيثوفاعلا،وقتالفعلهومشاركته،المصدرية:وشرطه

تقديمه.يجوزو،باللامجرهماأحد

في"."بتقديرالمنصوبالمكانأوالزماناسمهو:فيهالمفعول
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النعوواللنةرسانل

[مكانظرفيكونأنيصلح]ما

يعرفلاومامقدار،علىدلماإلاالمكانمنللظرفيةيصلحولا

قريبا"هم(:]نحو[)1باطراد،مجراهجرىوما،إليهيضافبماإلاحقيقته

اسمهمنهوالمشتقالحدثمحلعلىدلوماالبلاد"،"شرقيومنك"،

"مرقد".أو"مقعد":مثل

وللجارلهبدولاوغيرها،""إنو"،"كانلأولمبتدأ،خبزايجيءوقد

وأ""كانبمقدزا،أوظاهرا،شبههأوفعلوهو،متعلقمنوالمجرور

فيهما.العاملهوومتعلقهما"مستقر"،أو""كائن:وقيل،"استقر"

المعتة."واو"بعدالمنصوبالاسموهو:معهالمفعول:الساببع

يجبو،بظرفالواوعنيفصلولا،مصاحبهأوعاملهعلىيقدمولا

يؤكد.لممتصلضميربعدلنصبومفرد،بعدالعطف

واتحقيقا،اخواتهاأحداو"إلا"بالمخرجوهو:المستثنى:الثامن

.الإفادةبشرطمتروكأومذكورمنتقديرا

فالمختارفقطتاماأو"إلا("،بعدالاسمنصبلزمموجباتاماكانإن

فبحسبولالا،أو،العكسيجوزومنقطعاوالنصبمتصلا،الابدال

اربعةمكانظرفيكونانيصلحمالانوذلكخطأ،وهو"ونحو":المخطوطفي(1)

و،"منكقريبا"همنحوباطراد،مجراهجرىوماومنها:،اعلاهالمذكورةهيامور

غيروذلكأمور،خمسةأنهااوهمنحو""فيالواووجدتفاذالبلاد"،"شرقي

عقيل،ابنبشرح522(،/1)مالكلابنالتسهيلمنالعبارةوتصحيح،صحيح

.(521)3/لهمعوا
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البكريةاللطيفة(1والصراليلأالنعوبلأنلالر!ط،الأولالقسص

بعدهاالاسميجرو"إلا"،اسمحكمخواتهاو"غير"وتعطى)1(،العوامل

إليه.الاضافةعلى

به،كالمفعولونصبهاصاحبها،هيئةعلىدالةفضلةوهي:إلحال:التاسع

إلاتكونولا،المنتقلةاللازمةوغير،الثابتةلصاحبهامعناهااللازموتسمى

وهيالمقصودةلذاتهاقصدهابحسبأقسامهاومنبها،مؤولةأو،مشتقة

،<سؤيابتثرالهافتمثل>نحو،الموصوفةلجامدةاوهي،والموطئة،الغالب

ثم(،مقسدينلأزصىفولاتغش>نحوومؤكدة،الغالبوهيمؤسسةثم

عنومحكية،المستقبلفيومقدرة،الغالبوهيمقارنةلىإالزمانبحسب

".بوه"راكبانحووالسببية،الغالبوهيلحقيقيةاثم،الماضد

تنكيرهيجوزوصاحبها،ويعرفتأويلا،ولوتنكيرها،لحالاوشرط

قوله:نحو،بتقديمه

طلل)2(موحشالمية

وا،جملةإبهامرافع""منبمعنىمنصوبةنكرةوهوالتمييز:العاشر:

علىبالنصتعجباو،مغايرةأو،مماثلةأومقدارا،مفهمأوعددا،مفرد

العوامل،بحسبهوفععدلذ،بموجبوليس،بتامليس:أي.".ولاه"أولا،:قوله(1)

.المفرغويسمى

خلل.كانهيلوح:عجزهبيتصدرهذا2()

بعضفياختلافوفيه23()2/الكتابفيكماعزةلكثيرةسيبويهنسبهوقد

وخزانة(2294/)جنيلابنلخصائصوا9()3/الشجريابنليأماانظر.رواياته

ديوانه.فيوليسالرمةلذينسبهوبعضهم2(،11)3/الادب
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النعوو[للغةرسانل

.(1نون)أوتنوينيأوبإضاقةتمامبعدالمرادجنس

الجملةوتمييز،الفاعلباسمأومن""أفعلبتشبيهامميزهوناصبه

شبهه.أوفعلمنفيهاماناصبه

****

الحدوهذالتعريف،شرحععديتبينظاهر،خطاوهونون"،"لاكتبتالمخطوطفي(1)

".نون"لاقولهصوبتومنهما،الهمعفيالسيوطيونقلهلتسهيل،فيمالكابنقاله
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البكريةاللطيفلأ(اوالصر!يلأالنع!يةالرسانلاالأللالقممص

(اتلمجرورا)

لحروفامنجرحرفعليهدخلمؤولأوصريحاسمكل:الاول

المشهورة.

توجب،اسمينبينتقيديةنسبة:والاضافة،إليهالمضاف:التاني

"من"وبمعنى،""اللامبمعنىوتجيء،ملابسةلادنىوتجوزالجر،لثانيهما

معنوية.وغيرها،فلفظيةمعمولهلىإعاملإضافةكانتوما،"في"وبمعنى

فصل

يكونومخصوصافاعلا،تستدعيأفعالتهماوأخوا"بئس"و"نعم"

قبله.ماخبرهمبتدا

التعجب[صيغتا1

نكرةوهيمبتدأ،"أحسنه"مامن"ما"و،التعجبأفعالالجامدومن

به،مفعولمنهوالمتعجب،استفهاميةأو،موصوفةأو،موصولة:وقيل،تامة

إلامنهالمتعجبيكونولا،بالفاعليةالرفعالمجرورمحل"بهأفعل"و

بالفعل.متعلق،وعديلهبطرفإلايفصلولامختصا،

الفعل[]اسم

يبرزولا،معمولهعنيتأخرولا،يحذفولا،الفعلاسمالفاعلويرفع

.ضميره

التفضيل[]اسم

الكحل.مسألةفيإلاظاهرغيرالفاعليرفعالتفضيلواسم
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النعوواللغةرسانل

وعمله[لمصدرا]

مقدمولامضمر،ولامحدودغيرمكبزامفرداالمصدر،كفعلهويعمل

"."ألبولامؤخر،ولا،عنهمفصولولا،معمولهعليه

الفاعل[]اسم

الماضيلغتركونهبشرطعنهاوعاريامطلفا،""ألبالفاعلواسم

حالأوخبرذيأوموصولأوموصوفأو،استفهامأونفيعلىمعتمدا

مكبرا.

المشبهة[والصفةلمفعولاواسملمبالغةا]أمثلة

مضمرةغيرالمشبهةالصفةوكذا،المفعولواسم،المبالغةأمثلةومثله

منبدلاوفاعلومرفوعها،لحالابهامرادومفصول،وسابق،اجبيفيلا

تمييز.أوبالمفعولمشبهومنصوبهاضميرها،

العمل[في]التنازع

الاخر:وقيل،لسبقهللأولمعمولاقدرمعمولافاكثرعاملانتنازعوإذا

ضميرا.الاخرفيفقدرالعاملجعلتهو%لا،لمباشرته

[لاشتغال]ا

المعمولفبلفقدبضمير،معمولهعلىالمؤخرالعاملاشتغلواذا

.بعدهمايفسرهعاملا

****
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البكريلأاللطيفلأ(1والصرثيلأالنعويةالرسائل؟الأولالقعر

بع(التوا)

نأفيلزم،فيهمعنىعلىلدلالته؛لمتبوعهمكملتابعهو:النعت:الأول

مناثنينفييوافقأنفيلزم،بهمتعلقفيأو،العشرةمنأربعةفييوافق

ولاالضمير،ينعتولامتبوعه،مناعرفيكونلاأنوشرطه،الخمسة

"،للطلبلمصدرو،الشرط"أسماء!البناءفيمتوغلوكل،بهينعت

.الاجناسأسماءوكذابه،ينعتولا،العلموينعت

وتخصيصا،توضيحاالنعتمجرىالجاريوهو:البيانعطف:الثاني

هويكونولا،العشرةمنأربعةفيويوافقتأويلا،ولوالجمود،واجبلكنه

مجروراأو،لمنادىتابعاالاضافةمنمفردايكنلمواذامضمرا،متبوعهولا

عكس.ولابدلا،يكونأنصح،إليهإضافتهتصلحلابمامتبوعه

.ظاهرهعلىالمتبوعكونبهيقصدتابعهوالتوكيد::الثالث

"كلابوللشمول،والعينبالنفسالمجازتوهميدفع،معنويإماوهو

ثلاثا.ولو،مرادفهأواللفظبإعادةلفظيوإما،وأخواتهجمعوأوكلتا"،

منالشيءبدلوهو.واسطةبلابحكمالمقصودالتابعهو:البدل:الراببع

بالمبدلالاستغناءصحةوشرطهما،الاشتمالوبدل،البعضوبدلالشيء،

وبينبشهتناسبلاماوهو:الاضرابوبدل،عليهمنهماضميروعود،منه

قصد.بلاالاولفيهذكرماوهو:الغلطوبدل،الاول

.المشهورةالعطفحروفاحدبعدكانماهو:النسقعطف:الخامس

ذكرناها.كمارتبتالتوابعاجتمعتواذا

31



للنلأالنعوو1رسانل

الجمل(في)خاتمة

فهيالموصولاتتلتإذالجملواوالمجرور،لجارواالظرف

،فصفاتالمحضةلنكراتأو،أحوالفهيالمحضةالمعارفأو،صلات

فأخبار.عنهاالمخبرأولهما،محتملةمنهماوغيرالمحضة

[الإعرابمنمحللهاالتي]الجمل

ومفعولا،وحالا،خبرا،الواقعةوهي:سبعمحللهاالتيوالجمل

محل.لهالجملةأولمفرد،وتابعا،جازملشرطوجواباإليها،ومضافا

[الإعرابمنمحللهاليسالتي]الجمل

والمعترضة،والصلةالمستأنفة،أيضا:سبعمحللهاليسوالتي

لالجملةوالتابعة،الجازمغيرالشرطوجواب،القسموجواب،والتفسيرية

لها.محل

.التمامعلىللهالحمدونهايتناغايتنا:محللهامامثال

)1(.الختامحسنولاحبابنالنااكتباللهم:لهمحللاماومثال

خبراوقعتاسميةجملة["لله"الحمدفيهاالشاهد،الخ..".محللهاما"مثال:قوله(1)

"غايتنا!للمبتدأ

"،الله"يافأصلها"،"اللهمفيهاالشاهد،إلخ.".اللهملها:محللاما"ومثال:وقوله

وقعت،لجهةاهذهمنجملةفهو"أدعو"،:تقديرهلفعلبهمفعولالمنادىوأصل

.الاعرابمنلهامحللاالتيلجملامنلاسشافيةو،استئنافية

يسمىالبديعألوانمنلونستخدامو،للنوعينالتمثيلالعبارتينبهاتينوالمقصود

"حسن-الاصبعأبيابنوسماه"،المقطع"حسنالتيفاثيوسماه"،لختاما"براعة
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البكريلأاللطيفلأ(اوالصر!يةالنعويلأالرسانل4الأولالقسر

.والسلامالصلاةأفضلوصحبهوالهمحمدسيدناوعلى

آخرربيعثمانالموافقلجمعةايومالنسخةهذهرقممنالفراغوكان

.والشرفالعزلهمنهجرة،هجريةلفومئةوئلاثوثلائينسبعسنة

أمورهجميعفيوالمتوكل،لديهمالىإوأحوجهم،اللهعبادأفقربقلم

،بلدالضمدي،الكريمعبدبنيحيىبنإسماعيلبنيحيىبنأحمد:عليه

المومنينولجميعولوالديهلهاللهغفر(،1اعتقادا)ليوالعدمذهبا،والزيدي

العليباددهإلاقوةولاحولولا،والمسلماتوالمسلمينوالمؤمنات

العظيم.

اللهغفر،المعلمييحيىبنالرحمنعبدالاديبالعلامةالاخبعناية

آمين..وللمسلمين،له

!!!

غايتنا":قولهفيهناوحصل.عندهالكلامبانتهاءيؤذنلفظاتذكرانوهو،"تمةلخاا

".الختامحسنهونهايتنا..

لحلياالدينلصفيالبديعيةالكافيةوشرح93(،1)للقزوينيالمفتاحتلخيصانطر:

.)333(

الخمسة.المعتزلةاصولاحدهوالذي""العدلبهيريد"لي"العد:قوله(1)
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نيةلثأالرسالةا

حفظهايعسقالنعوهم!متقربةههحقائق





القعر

)1(

)2(

حف!هايععقمسسقربةالنعولهاحقانق(2والصرفيلأالنعويةالرسانل4الأول

الر!صجصالرتج!إلمحه

نستعين:لىتعاوباددهحفطهايحسنمستقربةالنحوفيحقائقهذه

الكلمة؟ما

مفرد.لمعنىوضعلفظ-

اللقظ؟ما

أحرفا.المتقطعالفممنالخارجالصوت-

الوضع؟ما

لاخر.شيءتخصيص-

المعنى؟ما

عليه.يذرلفظلهما-

المفرد؟ما

.معناهجزءعلىلفظهجزءيدللاما-

الكلمة؟أقسامدم

.وحرفوفعلاسم:ثلاثة

الاسم؟ما

الازمنةبأحدمقترنةغيرنفسها)2(في)1(معنىعلىدلتكلمة-

[.]المؤلف.الثلاثةفيهيدخلالحدجنس

[.]المؤلف.لحرفايخرج
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2(

3(

4(

6(

7(

8(

النعوواللغةرسانل

.(2)وضعا(1)ئةلثلاا

القعل؟ما

الازمنةباحدمقترنةنفسها)4(في)3(معنىعلىدلتكلمة-

وضعا)6(.(5)الثلائة

؟لحرفاما

غيرها)8(.في)7(معنىعلىدلتكلمة-

أولا؟الاسمينقسمكمإلى

.ونكرةمعرفة:قسمينلىإ-

لمعرفة؟اما

بعتنه.لشيءوضعما-

[.]المؤلف.الفعليخرج

[.]المؤلف.ونحوهاالافعالاسماءوتدخلونحوهما،وبئسنعميخرج

[.]المؤلفلحد.اجنس

[.]المؤلف.لحرفايخرج

[.]المؤلف.الاسميخرج

الجامدة.والافعالالتعجبوافعالوبئسنعموتدخلالافعالاسماءيخرج

[.لمؤلفا]

[.]المؤلفلحد.اجنس

[.]المؤلف.والفعلالاسمخرج
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القـص

)1(

حفظهايعـقفـتقربلأالنعو!محقانق"2والصرثيلأالنعوبةالرسانل4الألل

6؟النكرما

بعينه.لالشيءوضعما-

هي؟وما؟المعارفكم

أسماء،لموصولاتواالاشاراتأسماء،المضمرات:ست

أحدها.لىإالمضافبأل،المعرف،الأعلام

الضمير؟ما

وأمعنىأولفطاذكرهتقدمغائبأومخاطبأومتكلمعلىدلما-

حكما)1(.

الضمير؟ينقسمكمالى

ومنفصل.متصللىإ-

المتصل؟ما

بنفسه.يستقللاما-

المنقصل؟ما

بنفسه،استقلما-

المتصل؟ينقسمكمإلى

وبارز.مستتر:قسمينلىإ-

المستتر؟ما

.الخارجفيلهلفظيطهرلاما-

بحاشيةالأشمونيشرححكماًاومعنىولفطاالمرجعذكرتقدممسألةفيانظر

.(1/801لصبان)
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النعوواللغةرسانل

رز؟الباما

.الخارجفيلفألهظهرما-

المستتر؟ينقسمكمإلى

وجائزه.الاستتارواجب:قسمينلىإ-

الاستتار؟واجبما

مقامه.الظاهريقوملاما-

ئزه؟جاما

مقامه.الظاهريقومما-

الضمير؟استتاريجبفيم

وأ)2(،بالنونأو()1لهمزةباالمبدوءالمضارعالفعلفي:ثمانيةفي

فعالوالاستثناء)5(،أفعالوفيالامر)4(،وفيبالتاء)3(

اسموفي)7(،فعلهمنبدلاالواقعالمصدروفي)6(،التعجب

)8(.الماضيغيرالفعل

.[لفلمؤا].مقوا(1)

.[لفلمؤا].منقو(2)

.[لفلمؤا].متقو(3)

.[لفلمؤا].بضرا(4)

.[لفلمؤا].ازيدخلاما(5)

[.المؤلف101زيدحسنما)6(

[.المؤلف1زيدا.ضربا)7(

[.]المؤلف.صه)8(
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القعر

)1(

)2(

)3(

)4(

حفظ!يعـقسنتقربلأالنعو!حقانق(2والصرثيلأالنعوبلأالرسائل4الأول

؟رةلإشااما

.وهذههذا:مثلبقمدإليهللمشاروضعما-

الموصول؟ما

قامالذيهذانحو:وعائدبصلةإلامعهالكلاممنجزءيتملاما-

.قاموالذي،اكرمكوالذي،أبوه

العلم؟ما

وعمرو.زيد:مثلقيد)1(بغيرلمسماهوضعما-

؟باللمعرفاما

.الكتاب،الرجلمثل

الاضافة؟ما

رفعأو)3(،تخصيصهأو)2(تعريفهلقصداسملىإاسمضم-

)4(.القبح

الاسم.ذاتعنخارجةقرينةبواسطةمسماهاتعينإنمالأنهاالمعارفبقيةبهخرج

.(1/271)الاشمونيشرحانطر

[.لمؤلف]ا.زيدغلام

[ه]المؤلف.امراةغلام

[.لمؤلف]ا.الوجهحسن

تنوينبحذفزيد،ضاربنحو:التخفيفقصدالاضافةفوائدمنعليهبقي:قلت

.ضارب

41



واللغةالنعورسانل

الاضافة؟تنقسمكمالى

محضة.ومعنوية،محضةغيرلفظية:قسمينإلى-

الأولى؟ما

تعريفاتفيدلاوهيمعمولها،لىإمضافةصفةالمضافيكونأن-

لىإالصفةكاضافةاللفظ)1(تحقيقمجردبلتخصيضاولا

معمولها.

الثانية؟ما

معمولها.لىإمضافةصفةغيرالمضافيكونن-

هذه؟تيتألم

خاتم:مثلجنسهإلىشيءٍإضافةفهيمن،بمعنىتكون:لثلاثة-

"مكر:مثلظرفهلىإالشيءإضافةفهيفي،وبمعنىحديد،

قحافة.أبيدار:مثلالمضافجنسعدافيمااللاموبمعنى،"الليل

ثانيا؟الاسمينقسمكمالى

ومبني.معربلىإ-

المعرب؟ما

الاصل.مبنييشبهلمالذيالمركبهو-

حكمه؟ما

العوامل.لاختلافاخرهيختلفأن-

اللفط.تخفيف:وصوابهابالاصلهكذا(1)



حفظهايعـقفستقربةالنعو!احقانق(2والصرفيلأالنعويةالرسانل4الأولالقعر

لمبني؟[ما

الأصل.مبنيناسبما-

؟المعرباتتنقسمكمإلى

.المضارعوالفعلالظاهر،الاسم:فسمينلىإ-

الظواهر؟كم

.المنصرفالفريدالاسم:الاول:عشرة

هو؟ما

التنوين.معالثلاثالحركاتاستوعبما-

حكمه؟ما

جرا.والكسرةنصبا،والفتحةرفعا،بالضمة

ني؟التاما

.مالوذووفوكوهنوكحموكووأبوكأخوك:الستةالاسماء

حكمها؟ما

الفتحة،عننيابةبالألفوتنصب،الضمةعننيابةبالواوترفعأن-

.الكسرةعننيابةبالياءوتجر

التالث؟ما

.المنقوصالاسم-

هو؟ما

.كسرةقبلهالازمةخفيفةياءاخرهمعرباسمكل-
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واللنةالنعورسانل

ماحكمه؟

.(1تقديرا)يعربأن

الرابع؟ما

المقصور.الاسم-

هو؟ما

فتحة.قيلهالازمةألفاخرهمعرباسمكل-

حكمه؟ما

تقديرا)2(.يعربأن

لخامس؟اما

المثنى.الاسم-

هو؟ما

مثلهوعطفللتجريدصالحاخره)3(فيبزيادةاثنينعلىدلما-

عليه.

حكمه؟ما

عننيابةبالياءيجرووينصب،الضمةعننيابةبالالفيرفعأن

.والكسرةالفتحة

الياءعلىلحركةافتقدرلجروالرفعواما،ظاهرةتكونلحركةافانالعصبغيرفي(1)

.(1/182)الهمعراجع.الثقلظهورهاويمنع

لتعدر.الثلاثلحالاتفيظهورالحركةيمنع)2(

وجرا.نصبالنونووالياءرفعا،والنونالالفوهي)3(



حفظ!يعسقالنعوفـسقربة!محقانق2(والصرفيلأالنعويةالرسانل4الأولالقممر

؟دسلسااما

السالم.المذكرجمع-

ماهو؟.

.مفردهبناءسلامةمع(اخره)1فيبزيادةاثنينمنأكثرعلىدلما-

حكمه؟ما

عننيابةبالياءيجرووينصب،الضمةعننيابةبالواويرفعأن

.والكسرةالفتحة

السابع؟ما

السالم.المؤنثجمع-

هو؟ما.

مزيدتين)2(.وتاءالفاخرهلحقما-

حكمه؟ما.

نيابةبالكسرةوينصبصله،علىبالكسرةويجزبالضمةيرفعن-

الفتحة.عن

لثامن؟1ما.

التكسير.جمع-

وجرا.نصباوالنونوالياءرفعا،لنونوالواووهي(1)

صفة.لانهابالرفع)مزيدتان(لوجهووجدتها،هكذا)2(
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)1(

)2(

)3(

واللفةالنعورسانل

ماهو؟

.(1إعلال)بغيرشكلتبديلأونقصاوبزيادةمفردهبناءتغيرما

حكمه؟ما

.المنصرفالمفردالاسمحكم-

التاسع؟ما

بي.وكتا،غلامي:مثلالنفسياءلىإالمضاف

حكمه؟ما

2(.ذيرا)يعربأن

شر؟العاما

وغيرمنصرف:لىإينقسمالاسملان؛المنصرفغيرالاسم

.منصرف

؟المنصرففما

)3(.تقدمما

منشكلوبتبديل،خموررخمةنحو:وبنقص،وصنوانصنونحو:بزيادةالتغيير

،ورجالرجلنحو:شكلوتبديلبزيادةايضاويكونواسد،اسدنحو:إعلالغير

.وغلمانغلامنحو:جميعابهنويكونوقضب،قضيبنحو:شكلوتبديلوبنقص

ولامثنىيكنلمإنالمناسبةبحركةالمحلاشتغالالثلاثالحركاتظهورمنيمنع

فيلحركةاانلىإمالكابنوذهبمقصورا،ولامنقوصاولاسلامةجمعمجموعا

2(.6)صالشذورشرحراجعتظهر.لجراحالةوفيتقدر،والنصبالرفعحالتي

المقردالاسمحكمحكمهلذيالتكسيروجمع،المنصرفالفريدالاسمبهيعني

.المنصرف
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حفظهايععقفـتقربلأ[دنعولىحقائق(2والصرليةالنعويلأالريطنل)الأولالفعر

لمنصرف؟افيروما

واحدةأوتسمععللمنعلتانوفيه،حركةعنحركةفيهنابما-

مقامهما.تقوممنها

العلل؟فما*

تركيبثمجمعثموعجمةومعرفةوتانيثووصفعدل

(1)تقريبالقولوهذافعلووزنألفقبلهامنزائدةوالنون

هذا؟بعدالاسمينقسمالامثم

مجرور.و،ومنصوب،مرفوعلىإ

المرفوع؟فما

الفاعلية.علم)2(علىاشتملما-

لمرفوعات؟افكم

ثمانية.

لفظةبوضع3()70:صالعربيةأسراركتابهفيالانباريابنذكرهماالبيتانهذان(1)

69(/1)فيكماكافيتهفيلحاجباابنأيضاوذكرهما)عدل(،مكانجمع()

فيالبيجوريوكذا023(،)3/الالفيةشرحهفينيالاشمووكذا،الرضيبشرح

وهو:قبلهمابيئاوذكر(91)صالبريةرقيفتحكتابه

لصويبللصرففمامنهاثنتاناجتمعتكلماتسعالصرفموانع

لاحد.الابياتينسبوالمهؤلاءوجميع

علامتها.أي61(:/1)الكافيةشرحفيالرضيقال2()
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النعوواللنةرسانل

لأؤل؟اما

(1لمبتدا)ا

ماهو؟

والصفةالخبر،إليهمسندااللفظيةالعواملعنالمجردالاسم-

مكتفيالظاهررافعهالاستفهاملفوالنفيحرفبعدالواقعة

به)2(.

المبتدأ؟تقديميجبفيم

اربعة:في

ابوك؟من:مثلالكلامصدرلهماعلىمشتملاكانإذا

.قامزيد:مثللهفعلاالخبركاناو

مني.افضلمنكافضل:مثلمتساوييناومعرفتينكانااو

ني؟الثاما

لخبر.ا

نألىإلخليلاوذهب،سيبويهمذهبوهذاالمرفوعاتأصللانهالمبتدأقذم(1)

فيلمصنفواجرومكابنالنحاةبعضقدمههذافعلىالمرفوعاتأصلهوالفاعل

الهمعانظر.أصلمنهماكلاأنالرضيواختبار56()صالبكريةاللطيفةكتابه

(/2.)3

قاثمما:بهمكتفيالظاهررافعهالاستفهاموألفالنفيحرفبعدالواقعةالصفةمثال)2(

علبها،الاقتصارالاستفهامألف:قولهمنيفهمولا؟الزيدانأقائمونحو:،الزيدان

.(1/091)نيالاشموانظروما(.ومنوكيف)هل:استخداميسوغبل
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حف!هايعسقفسسقربلأالنعوفيحقانق(2والصر!يةالنعوبةالرسانل4الأللالقعص

ماهو؟

الوصفغيرمبتدأمعالفائدةبهتحصلالذيلجزءاهو-

.(1لمذكور)ا

تقديمه؟يحبفيم

كانأوزيد؟،أين:مثلالكلامصدرلهماتضمنإذا:أربعةفي

فيضميرلمتعلقهأورجل،الدارفيمثلبالنكرةللابتداءمصححا

مثل:)أن(عنخبراكانأوزبدا،مثلهاالتمرةعلى:مثلالمبتدأ

منطلق.أنكعندي

الثالث؟ما

الفاعل.-

ماهو؟

هو:قلتشئتوإن،بهقيامهجهةعلىإلتهشبههأوالفعلأستدما-

)2(.والصيغةالمحلأصليعليهمةدماتأويلهقيماأواسم

تقديمه؟يجبفيم

كانأوزيدا،ضربت:مثلمتصلاضميراكانإذا:مواضعأربعةفي

المصدركانأوعمرا،إلازيدضربما:مثلإلابمحصورا)3(

المبتدا.تعريففيالمذكور:اي(1)

وانظر،التصريحفيالازهريشرحهوقدالاوضح،فيهشاملابنالثانيالتعريف2()

.(461)صللفاكهيالعحويةالحدودشرحفيلاول1الحدتفسير

به.لمفعولا:أي)3(
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النعوواللغةرساثل

اللبس!خيفاو()1(،لناسالله>ولولادفأع:مثلإليهمضافا

يعلى.موسىكلم:مثل

ينقسم؟كمفالى

وفاعلزيد،قام:مثلحقيقةوالمعنىاللفظفيفاعل:ثلاثةلىإ-

عجبت:مثلاللفطدونالمعنىفيوفاعلزيد،مات:مثلمجازا

لخبز.ازيداكلمن

الرابع؟ما

الفاعل.عنالنائب-

ماهو؟

مقامه.هوواقيمفاعلهحذفمفعولكل-

حكمه؟ما

زيا.ضرب:مثلالفعلصيغةتغيير-

()دفاعنافعقرأها(04)رقملحجاوسورة2(،15)رقمالبقرةسورةمنالاية(1)

القراءاتحجةانظر)دفع(.الباقونوقراهاهعا،لمؤلفبهااستشهدكما-بالألف

.(974و)ص(041)صزنجلةلابن

مضافاالمصدركونوهو-الفاعلتقديممواضعمنالثالثالموضعهذاانواعلم

عصفورلابنالمقربكتابإلاالنحوكتبعامةفيعليهمنصوصاأجدهلم-إليه

عصفورابنكلامونقل،الزجاجيجملعلىشرحهفيايضاوذكره،عليهنضفقد

لجملاوشرح56(،)صالمقربنظر(،161)2/لعظائروالاشباهفيالسيوطي

.-اللهرحمه-المؤلفاطلاعسعةعلىيدلوهذا(،1/461)عصفورلابن



القسص

)1(

حفقيععقالنعوفستقربةفيحقانق(2والصرليةالنعوبةالرسانل)الأول

لخامس؟اما

خواتها.وإنخبر-

هو؟ما

دخولها.بعدإليهالمسند-

؟[لسادسما

خواتها.وكاناسم-

هو؟ما

دخولها.بعدإليهالمسند-

السابع؟ما

"."ليسبالمشبهتينولا"دامااسم-

هو؟ما

دخولهما.بعدإليهالمسند-

الثامن؟ما

.المرفوعاتتوابع

هي؟ما

.واحدةجهةمنسابقهباعرابثالقكل-

المنصوبات؟كم

الخمسة.المفاعيلفمنها(،1عشر)سبعةأئهاوالاصحعشر،خمسة

عشراربعةمنهاعذقدكانوان-عشرخمسةانهالىإمقدمتهفيآجرومابنذهب

خالدواماعشر،خمسةأنهالىإالشذورفيذهبهشامابنوكذاواحدا،وترك

التحذير-زادحيثعشرسبعةكونهاهناالمؤلفوصححعشر،ستةفجعلهاالازهري
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واللغلأالنعورسانل

؟لأولاما

به.المفعول

هو؟ما

زيدا.ضربت:مثلالفاعلفعلعليهوقعما-

وقوعه؟معنىما

ذلكتعلقبعدإلايعقللابحيثواسطةغيرمنبشيءتعلقه-

ء)1(.الشي

نين؟يجبفيم

واظاهر،اسموالفاعلمتصلاضميراكانإذا:مواضعستةفي

كاناو،المفعولضميربالفاعلاتصلاوإلا،بمحصوراكان)2(

أماحيزفيكانأوالكلامصدرلهكانأو،إليهمضافاالمصدر

التفصيلية.

لجنس،النفيالتيلاواسمليسبالمشبهتينولاماوخبروالتعجبوالإغراء

واحدا.شيئاأيضاالاربعةبعالتووعد،فيهالمفعولوهماحداوشيئاالظرفينوجعل

وانفهيبزيد،مررتنحو:تالمجروريخرجواسطةغيرمنبشيءتعلقه:قوله(1)

لابحيث:وقولهالجر،حرفبواسطةتعلقتانهاإلابهمفعولالمعنىفيكانت

زيدتضارب:نحووخرجزيدا،ضربتوماضربا،اوجدت:نحودخلإلخ...يعقل

7(،)3/لهمعو193(،/1)للرضيالكافيةشرحانظر.مفاعلةعلىدلممّاوعمرو

.(051):صللفاكهيالنحويةلحدوداوشرح

الفاعل.2()
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حفمايعـقالنعوسنسثربلأ!محقانق"2والصر!يةالنعويلأالرسانل4الأللالقـص

ني؟الثاما

فيه.المفعول

هو؟ما

.مكاناوزمانمنمذكورفعلفيهفعلما-

؟الزمانظرفما

.والاوقاتوالساعاتكالسنينالافلاكبدوراندارما

؟المكانظرفما

مبهم.وغيرمبهمهو-

المبهم؟غيرفما

.الحيطانحوتهما-

المبهم؟فما

الست.لجهاتكاتحوهلمما-

نصبه؟شرطفما

في.تقدير-

الثالث؟فما

معه.المفعول-

هو؟ما

تقديرا.أولفظافعلمعموللمصاجهالواوبعدالمذكور
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للفةوالنعو1نلرسا

الرابع؟ما

اجله.منالمفعول-

هو؟ما

مذكور.فعللاجلهفعلما-

(1؟)الخامسما*

المصدر.وهوالمطلقالمفعول-

ماهو؟

الحدثاسمهو:فلتشئتوانمذكور،فعلفاعلفعلهما-

علما.وليسالفعلعلىلجاريا

المصدر؟لاسمالناصبالفعلحذفيحبفيم

عمرا،زيدضرب:مثلفاعلهلىإمنهماكلأضيفإذا:اربعةفي

)2(فاعلهبيناو[،4محمد:]<الرقاب>فضرب:مثلمفعولهلىإاو

سقيا:مثلباللاممفعولهأو:8[،]الحجرات<للهمن:>فضلأمثل

لزيد.

؟السادسما

التمييز.-

قلم.سبقولعلهلرابع()ما:المخطوطالاصلفي(1)

355(./1)الرضيشرحفيكما-جزبحروف)2(



حفظهايعـقالنعوفستقربةفيحقانق"2والصرثيلأالنعويلأالرسائل4الأللالقعص

ماهو؟

.مقدرةأومذكورةذاتعنالمستقرالابهاميرفعما

الثامن؟ما

.المضافالمنادى-

ماهو؟

تقديرا،أولفطاعو()ادمنابنائببحرفإقبالهالمطلوبالمنادى-

.مقصودةغيرنكرةكاناوشبههاوأضيفإذاإلامرفوعوهو

؟المنادىأقسامكم

ماعلىيبنيانوهماالمقصودةوالنكرة،العلمالمفرد:خمسة-

بالمضافوالمشبه،لمضافو،المقصودةغيروالنكرة،بهيرفعان

.النكرةفيالتنوينمعلفنهاالنص!)1(.- علىلبمى

لمضاف؟باالمشبهالمنادىما

الاضافة.جهةعلىلامعناهتماممنشيءبهاتصلماهو-

به؟يتصلالذيما

وأجبلا،طالعايا:نحومفعولاأو،وجههحسنايا:مثلفاعلاإما-

زيد.منخيراويابالعباد،رفيقايانحو:بحرفمجرورا

تلكفيالبعاءحكىالنحاةمنأحدّااجدلملاني؛تعرب،والصوابوجدتها،كذا(1)

وهو"نصبفتحةليستفتحتهإن":المضافالمنادىفيقالفإنهالفراءالاالشلاثة

قلمسمقولعله،الفتحبخلافالإعرابألقابمنالعصبأنعلى،متروكمذهب

.-اللهرحمه-المؤلفمن

55



)1(

)2(

)3(

واللنةالنعورسانل

وأسعد،يانحو:النداءقبلمعرفةكانإذاالمنادى:قائلقالفإن-

بني؟لمالعميد)1(أيلهايا:مثلمقصودةنكرة

)2(.أدعوك:نحوالخطابكافموقعلوقوعه:قيل

ضم؟فلم:قالفان

فتحولو،النفس)يا(لىإبالمضافلالتبسكسرلولانه:قيل-

أحمد)3(.نحو:فعلهالمحذوفالممتنعبالمفعوللالتيس

التاصع؟ما

المستثنى.

الاستثناء؟هوما

فيالمستثنى:أيوهو،قبلهفيمالدخلإخراجهلولاماإخراج-

قبلهالمامخالفأخواتهاإحدىأوإلابعلمالمذكورأحوالهبعض

واثباتا.نفيا

شر؟العاما

والتحذير.الاغراء:عشرلحاديواهو

لكونهالضمعلىمبنيمبهممنادىفاي"الرجلا!ئها"ياقولهم:يعيشابنقال

.(1/013)المفصلشرحراجع..إلخ..رجليا:بمنزلةإليهمشارامقصودا

فالأصلمحلهماحلحبثواياك(،)أنت!الخطاببضميرشبههالعلةإن:وقيل

لهمعو326(،/1)الأنباريلابنالانصافانظر.اياكياأوانتيازيديا:في

/3(.)38

وهوالضمعلىبعائهعفةفياخروجها326(/1)الانصاففيالانباريابنوذكر

.المضافوبينبينهالفرق
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القـص

)1(

)2(

)3(

والصرثيلأالنعويةالرسانل4الألل

ماهما؟

حفظمايعسقالنعومستقربلأفيحقانق2(

برا)2(،خلا:مثل1(.ليلزمه)محمودأمرعلىالمخاطبتنبيه-

عمرا.وعليكزيدا،ودونك

عشر؟الثانيما

التعجب.-

ماهو؟

عنوخرج،سببهخفيبامرالشعورعندالنفسفييحدثانفعالى-

سيفه.حدمازيدا،أحسنما:مثاله)3(،نظائره

عشر؟الثالثما

خواتها.وإناسم

هو؟ما

دخولهما.بعداليهالمسندهو-

فهو:تعريفهفافا،لهوالتمثيلالتحذير،تعريفالمؤلفوتركالاغراء،تعريفهذا

لسيف.ووراسكوالاسد،إياك:ومثاله،ليجتنبهمكرفىأمرعلىالمخاطبتانبيه

الباء-بفتح-والبر،الصديقالخاء:بكسر:والخل،الملحةفيالحريريمثالهذا

محسنا.خلاالزم:والمعنى،المحسن

86(.)2/التصريحعلىيسوحاشية2(،201/)القطرعلىالفاكهيشرحانظر

المنصوبفالاسم،براسهقسماهوليسإذنظر،المعصوباتمنالتعجبعدهوفي

اجلمنللتعجببابايعقدونوالنحاةبهمفعولايعربالتعجبفعلبعدالواقع

به(.وافعل-افعله)ماصيغتي
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النعوواللغةرسانل

عشر؟الرابعما

خواتها.وكانخبر-

هو؟ما

دخولها.بعدالمسند-

عشر؟الخامسما

ليس.بالمشبهنينولاماخبر-

هو؟ما

دخولهما.بعدالمسند-

عشر؟السادسما

الجنس.لنفيالتيلااسم-

هو؟ما

دخولها.بعدإليهالمسند-

عشر؟السابعما

،المنصوبتوابع-

هي؟ما

.واحدةجهةمنسابقهبإعرابثاندا-

تنقسم؟كمالى

تابع:وهوالنسقعطفقسمانوهوالعطف:اقسامأربعةلىإ
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القعص

)1(

)2(

)3(

)4(

حفظهايعـقالنعوفستقربلأله!حقانق(2والصرفيلأالنعويلألريطنلالأول

.(1)العشرةالعطفحروفأحدمتبوعهوبينبينهيتوسط

مخصصأو،موضحجاما)2(تابعوهو:البيانوعطف

لمتبوع)3(.

.الشمولأوالنسبةفيالمتبوعأمريقررتابعوهووالتأكيد:

و]لمعنوي،لفظتكريرفاللفظي،ومعنويلفظي:قسمانوهو

.ونحوهنفسهزيدكجاء)4(مخصوصةبألفاظ

وأقسامه.دونهالمتبوعلىإنسببمامقصودتابعوهو:والبدل

وبعفبى،الاولمدلولمدلولهكانماوهوكلمنكلبدل:أربعة

كانماوهوواشتمال،الاولمنجزءامدلولهكانماوهوكلمن

بعدإليهيقصدأنوهو:وغلط،والكليةلجزئيةاغيرملابسةبينهما

ملابشة.بلابغيرهغلطأن

للفظالمباينبهالمؤولأوالمشتقالتابعالصفةوهو:والنعت

وسببي.،حقيقيئ:قسمانوهو.متبوعه

مالىإمعناهكانما:والسببي،قبلهمالىإمعناهكانما:فالحقيقي

لجمهوراومذهب(وحتىولكن،وبلولا،واما،وأموأو،وثموالفاء،)الواو،:وهي

بو1يونس!ومنهم)إما(بإسقاطتسعةأنهاالمحققينمنجماعةوذهب،عشرةانها

.خلاف(ولكن)امحرفيوفي.الازهريوخالد،مالكوابن،كيسانوابن،علي

223(.)5/لهمعو343(.)3/مالكلابنالتسهيلشرحراجع

[.]المؤلف.الصفةخرجت

[.]المؤلفوالتاكيد.البدلخرج

أبصع.و،وأبتع،كتعو،جمعوأ،وكله،هماوكلا،وعينه،نفسه:وهي
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النعوواللغلأرسانل

منواحد:عشرةمنأربعةفيالمنعوتيطابقفالحقمقي.بعده

وواحدلجر،واوالنصبالرفعمنوواحدلجمعواوالتثنيةالافراد

وكذلك-والتنكيرالتعريفمنوواحد،والتأنيثالتذكيرمن

السببيوأما-()1عشرةمنأربعةفيمتبوعهيوافقالبيانعطف

الاعرابأوجهمنواحد:خمسةمناثنينفيالمنعوتفيطابق

والتنكير.التعريفمنوواحد،الثلاثة

الال!الال!الال!

لىإالنظيرجمعأجلمنلمتبوعهالبيانعطفموافقةمسالةعلىالكلامأخرلعله(1)

.ندر
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والصر!يلأالنعويلأالرسانل4الأللاالقسص

لمجروراتا

حفظهيعسقالنعوممعتقربلأل!حقائق2(

؟لمجرور[ما

)1(إليهالمضافعلمعلىاشتملما-

لمجرورات؟اكم

ثلاثبب.

ماهي؟

بالتبعيةومجرور-،حميمتهتقدمتوقد-لاضافةمجرورولا--

البر.بحرفومحرور-حقيقتهندمت-

الجر؟حرفوما

غيرها)2(فيمعنىعلىدلتكلمة-

لا؟أممتعلقمنالجرحرفيحتاجهل

نعم)3(.-

ثلاثة:-مضى-كماإلبهالمضاف"وعلم873(:)2/الكافبةشرحفيالرضيقال(1)

والباء".لفتح1والكسر

وقدنيالمعاحروفمنوغبرهلجراحرففبهفبدخلمطلقالحرفاتعريفهذا2()

.الكتابأولسبق

لجراحرف:وهيمتعلقلىإتحتاجلاالجرأحرفمنحروفستةالنحاةاستثنى)3(

عصفور-وابنالاخفشعندالتشبيهكاف-رب-لولا-عقيللغةفيلعل-الزائد

83(.)2/هشاملابنالمغنيفيالتفصيلانظر.وحاشا"وعدا"خلاالاستثناءحرف
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واللغةالنحورسانل

التعلق؟فما

نصبا.أورفعاالمتعلقمحلفيبهالمتعلقعمل-

والمجرور؟الجارمتعلقحذفيجبفيم

مواضع.أربعةفي

هي؟ما

رأيت:مثللموصوفصفةأو،للهالحمد:مثللمخبرخبراكانذا-

فومه-فىعكفخرج>:مثلحاللذيحالاأو،غصنعلىطائرا

افممودئرمامافيئئه>:مثللموصولصلةأو:97[،لقصص]<زيخئه-

284[.:]البفرة<الأرضفي

مثل؟لهفهل

هذهفيوجوبامتعلقهويحذف،متعلقمنلهلابدالظرفنعم،-

لأربعة.ا

المضارعالفعلمنالمعربالفعل

؟المضارعالفعلما

الحالبينمشتركالوقوعه)أنيت(حروفبأحدالاسمشبهما-

.والاستقبال

الشبه؟وجهما

وعددوالسكناتلحركاتبا:فاللفظي،ومعنويلفظي:شيئان

ني.المعاواعتواروالاختصاصبالابهام:والمعنوفي،لحروفا
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حفظهايعسقالنعوفمنتقربةفىحقانق2(والمرثيلأالنعويةالرسانل4الأولالقسر

ني؟لمعااواعتواروالاختصاصالابهامفيلمعنوياالشبهمعنىما

وأما،الفاعلكاسموالاستقبالالحاليحتملفلأنهالابهامفيأما-

،سوفأوبالسينللاستقبالالمضارعفتخصيصالاختصاص

مثل:الاسمففينيالمعااعتواروأماغدا،أوبالانالفاعلواسم

عنبعضهايميزلامختيلفةمعالقعليهاتعتورفانهازيد(،حسن)ما

وتشربالسمكتاكلالا:مثلالفعلوفي()1الاعرابإلابعض

عنبعضهايميزلامختلفةمعان)يشرب(علىتعتورفانها(،اللبن

الشبه.وجهفظهر)2(؛الاعرابإلابعض

أوجه:ثلاثةزيد.أحسنما:قولهفيفلك(1)

أسلوبوهذا!زيداأحسنما:فتقول)زيد(ونصب،الفتحعلى()أحسنبناء(أ

تعجب.

اسلوبوهذا.زيدأحسنما:فتقول)زيد(ورفعايضا،الفتحعلى()أحسنبناء(ب

نفي.

ما:اياستفهاماسلوبوهذازيد؟حسنما:فتقول)زيد(،وجز)أحسن(،رفع(ج

أجزائه.أحسن

أوجه:ثلائةفيه()تشربفالفعل2()

اللبنءشربوإباحة،السمكأكلعنالنهيوالمعنىالرفع(ا

اللبن.وشربالسمكأكلبينلجمعاعنالنهيلمعنى1والنصب(ب

مطلقا.الامرينعنالنهيلمعنى1ولجزما(ج

للعطف.الثالثةوفي،للمعيةالثانيةوفيالسئنافية،الأولىالمسألةفيفالواو
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النعوواللغةرسانل

؟المضارعحكمما

وأ،الفتحعلىفيبنىالتوكيدنونيأحدبهتتصللممامعربانه-

جازمأوناصتبعليهيدخللممامرفوعوهو،فيسكنالنسوةنون

المبنيات)1(.النوناتحدأو

المبني؟ما

شبه)2(.ومبنيأصل،مبنيئهو-

الأصل؟مبنيفما

.لحرفواوالامر،،الماضيالفعل:ثلاثة-

لماضي؟اما

وضعا.فيهأنتالذيزمنكقبلزمنعلىدلما-

حكمه؟ما

علىفيبنىالمرفوعالضميربهيتصللمماالفتحعلىمبنيانه-

)3(.مقدرةوالفتحة،للمجانسةفيضملجماعةاواوأو،السكون

)1(

)2(

)3(

بهتتصللمما:قولهفيقذمهبماالمبنيات"النوناتحد"او:قولهعناستغنىلو

تكرار.شبهلانهلاغعاهإلخ..*نونيأحد

وما،حدهفهذا،الاصلمبنيناسبما:بقولهالمبنيحقيقةالمؤلفذكرأنسبق

له.تقسيمهناذكره

يضثمانهلجماعةابواوالماضياتصالمسالةفيهعا-اللهرحمه-المؤلفاختار

:صالبكريةاللطيفةفيايضاإليهذهبوقد،مقدرةوالفتحةوالمناسبةللمجانسة

الخضريالمتاخرينمنورجحهالعحاةمنالمتقدمينمذهبالمذهبوهذا)28(،

58(./1)الاشمونيشرحنظر1و37(،/1)حاشيتهفي
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حفظهايععقالنعوسنتقربةدحقانق(2والصرليلأالنعويةالرسانل4الأولالقعص

لأمر؟افما

حرفبحذفالمخاطبالفاعلمنالفعلبهايطلبصيغة-

المخاطبة.ياءقبولهامعالمضارعة

حكمه؟ما.

.السكونعلىيبنىأن-

؟الحرفما

حقيقته.تقدمت-

الشبه؟مبنيفما.

الاصل.مبنينالسبما-

حكمه؟ما.

الاصل.كمبنيالعوامللاختلافاخرهيختلفلاأن-

القابه؟ما

ووقف.وكسروفتحضم:أربعة

هو؟كم

وأسماء،والموصولات،الاشاراتسماءو،المضمرات:ثمانية-

وبعض،يابوالكنا،لمركباتوا،لأصواتوا،الافعال

.(1)لنلروفا

."مسأ،حيث،لانا،اذا،ذإ":مثل(1)
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واللغةالنعورسانل

حقائقها؟

،والظرف،والموصول،والاشارةالضمير،حقيقةتقدمت

الأسماءمنكانماهي:الافعالسماءوللكنايات)1(،حقيقةولا

.وهيهاترويدا،:مثلالماضيأوالامر،فعلبمعنى

للبهائمبهصوتأوصوتبهحكيلفطكلهي:والاصوات

2(.وذخ)،كغاق

بعلبك،:مثلنسبةبينهماليسكلمتينمناسمكلهي:والمركبات

عشر.وخمسة

بيات:

لجملواوالظروفالحروفإن

حصلتعريفبعدحالوهي

اتصلعنهلمخبروخبر

الوصلفهيموصولهاتلتإذا

تزللمنعتالتنكيرذيوبعد

كمل)3(هذافيالنحوإنفقيل

)1(

)2(

)3(

الفاظ:بالكناياتالمراد:بقولهكافيتهشرحفيالحاجبابنعرِفهافقدحقيقةلهابل

لنسيانه.او،المخاطبعلىلإبهامهإمامفسرامتكلمكلامفيوعمابهايعبرمبهمة

معينشيءعنيعبران:والاصطلاحاللغةفيالكناية:الكافيةشرحفيالرضيوقال

وا،السامعينعلىللابهامإماعليهالدلالةفيصريحغيربلفظمعنىاوكانلفظا

.الاغراضمنذلكلغيرأوالفصاحةمنلنوعأوللاختصارأو،عنهالمعبرلشناعة

373(.)3/للرضيالكافيةشرحفيعليهاالتمثيلوانظريسير،اهـبتصرف

كما-ومعناهللبهائمبهيصوتلماونخ،الغرابصوتبهللمحكيهذاكغاق:قوله

المفتوحهالخاءوتشديدالنونبفتحونخ-:34(4)3/الكافيةشرحفيالرضيقال

اهـ..البعيرإناخةصوت:مسكنةتخففوقد،المكسورةاو

كتب-منفيهبحثتفيمااجدهالمالاكواننظمفييليهاالذيوالبيت،الابياتهذه



حفظهايعسقالنعوفسسقربة!محقانق(2والصرثيةالنعويةالرسانل4الأولالقعر

والظرفوالمجرور،لجارامتعلقفيالمقدرةوالاكوان

:(1ئمانية)هيالمحذوف

جعلواثابتامستمراخقرارهمالسمعوالدوامحدوثاالوجودكان

.(جعول،ثبوت،استمرار،استقرار،مدوا،حدوبوجو؟،،)كون

لخلؤلغوالظرفأووالمجرورلجارفامذكوراالمتعلقيكونوحيث

عنه)2(.الضمير

برللهوالحمد،وسلموصحبهلهومحمدسيدناعلىاللهوصلى

32)4(.سنةمنشوالشهر25)3(الربوعيومفيكملت.العالمين

!!!

)1(

)2(

)3(

)4(

معلجراحروفمرادهإلخ...لحروفاإن:وقوله،المؤلفنظممنولعلهاالنحو،

محلو،الرسالةانتهاءلىإإشارةوهيمختمبراعة()كمل:قولهوفيتها،مجرورا

والظرفوالمجرورلجارامتعلقعلىالكلامفيالمجروراتفصلفيالابياتهذه

.تقدموقد

يتعينلااستقرأوكائنلفظانعلى"التنبيه048(:/1)الالفيةشرحفيالمراديقال

كاستقر،ونحوهاوحصلوثبتوكانككائنونحوهماوحاصلوثابتمستقربل

".المطلقالكونذلكوضابط

لحلولوارالاستقرمعنى"والمحذوف63(:/1)النحواصولفيالسراجابنوقال

.أشبههما[(وما

79(.2/)اللبيبمغعيعلىالدسوقيحاشيةانظر

والربوع"331(:4/)والصلةوالذيلالتكملةوفي346()5/التاجفيالزبيديقال

".مولدةالاربعاءفيلغةكصبور

.ـعاماالعشريننحووعمرهأيهـ(.1332)سنةيعني
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لكألكةالرسالةا

جهاعةابقلث!رحمختصر

هشاولابقالصغريالقواعدعلى





جمماعلأابقيف!رحمغتصر(2والصرفيةالنعوبةالرسانل4الأولالقـص

بعضمعهشامبنلمحمدالصغرىالقواعد

-)1(عليهانبهتكما-جماعةلابنشرحهامنتقريرات

لرفجمصآلرآتجصآلمحه

تسهيلاالإعرابقواعدمنتهااختصريسيرة[)2(]نكتةهذهوبعد()م

:أبوابثلاثةفيتنحصروهذه،الألبابأوليعلىوتقريئاالطلابعلى

لمسائل:امنأربعوفيه،الجملفي:الأولالباب

وجملة.كلامايسمىلمفيدااللفظأن:الأولى

قصدولاواحدناطقمنصدورهالكلامفييشترطلا:نكتة)ش(

.الثلاثفيالصحيحعلىيحهلهشيئاالمخاطبإفادةولا،لكلامهالمتكلم

انتهى،)4(الفروعفيالخلافاثرويطهر)3(،الارتشاففيكذا

بدئتإنوفعلية،قائئمزيد:نحوباسمبدئتاناسميةالجملةوأن)م(

زيد.قامنحو:بفعل

تدلإنمافالاسميةالتجدد،علىوالفعل،الثبوتعلىيدلالاسم)ش(

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

ابضا.إليهإشارةوالتقريرالشرح

.هشاملابنهامةمقالاتضمن-"الإعرابفي"نكتةرسالةمنزيادة2()

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

03(.)1/"الهمع"فيوكذلكبعدها،

الفروعتخريجفيالتمهيد"كتابهفيالاسنويلهامثلوقد"،الفقهية"الفروعيريد(4)

3(.)صه"الاصولعلى
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النعوواللغةرسانل

اهـ.كصدرها.اسماعجزهاكانإذاالئبوتعلى

.أبوهقامزيد:قولكمن(أبوهسد)قامغيرهاعلىبنيتإنوصغرى()م

.أبوهقامزيد:كمجموعجملةضمنهاكانإنوكبرى

سبع:الاعرابمنمحللهاالتيالجمل()م

زيد:نحو(و)إربلمبتدأابابيئفيرفعوموضعهاخبراالواقعةإحداها:

أبوهزيدكان:نحووكاد،كانبيئبافيونصب،أبوهقامزيداوان،ابوهقام

يفعل.زيدوكاد،قائم

؟جاءكهلوعمرو،اضربهزيدنحو:فيواختلف)ش(

بناءنصسب:وقيل،الصحيحوهوالخبرشةعلىرفعالجملةمحل:فقيل

اهـ.1(0)باطلوهوخبراتكونلاالانشائيةلجملةاأنعلى

نحو:النصبمحلهماومفعولاوالواقعةحالاالواقعة:والثالثةالثانية()م

منطلق.عمروزيد:وقال،يضحكزيدجاء

ومنبالنيابةرفعمحلفيتكونقدالمفعولمحلمنالواقعة)ش(

قدمابالقولالمحكيةالجملومنفاعلا،تقعالجملةجعلمنالناس

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

عذابي.لذائقون

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

لىإعدلثمبيعذالذائقونإنكموالاصل5(:04)ص""المغنيفيهشامابنقال2()

أنفسهم.عنبذلكتكلموالانهم؛التكلم
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جماعلأابقشرعمغتصر2(والصر!يلأالنعويلأالرسانل4الأولالقعر

القولبعدتقعوقد،مفعولينفينصبالظنبمعنىيجيءقدوالقول

خبرلجملةفا-إنبكسر-اللهأحمدإني:قوليأولنحو:محكيةغيرجملة

!لي)1(.لأبيخلافامفعولىلا

"هبارزونهم"يوم:نحوالجرومحلهااليهاالمضافوالرابعة()م

ثمانية:إلالجملالىإيضافلا)ش(

لا.أوظروفاالزمانأسماء

)2(.زعمهلمنخلافالاأمظرفاو)حيث(

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

المفرد.لىإتضاف

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

وقت:تقديرهلمحذوفصفةصاحببمعنىوذي،محذوفلزمنصفة

أخذالمعروفالعلامةالامامالفارسيعليأبوالغفارعبدبنأحمدبنالحسن(1)

فعظمهالدولةعضدوصحب،رئاستهإليهنتهتوفيهوبرع،الزجاجعنالنحو

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

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

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

548(.)ص،"المغنيفيهشامابنأفادهكمادريد!

وذالمعروفلإمامالفارسيعليأبيتلميذالموصليالفتحأبوجنيبنعثمان)3(

البلغة""راجعهـ(.)293سنةتوفيسنةأربعينعليأبالازمالمشهورةالتصانيف

.(141)ص
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النعوواللغةرسائل

صلة.هيإذللجملةمحلفلا()الذيبمعنىبل:وقيل

مكانية.أوزمانية(الدن:لخامسا

فيهامقالتانمالكولابنابطا.:ايراثمصدروهي(،)ريث:السادس

(:الدنوفي

عوملتكماالإضافةفيالزمانأسماءمعاملةعوملاأنهما:الأولى

)1(.التوقيتفيمعاملتهاالمصادر

إضمارعلىبعدهماالفعلأنوشرجهاكافيتهفيزعم:والثانية

()2(.)أن

وأبالفاءمقرونةكانتإذاجازملشرطجواباالواقعة:لخامسةوا()م

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

.36[:]الروم<يقطونهتمإذاأيذ!ئمقدمثبماسيثتماتصهتهم

بصدرتصدرلمأنهامحلاالموضعينفيلجملةاانجزامعلة)ش(

اهـ..لمذكورةكالمقدرةاوالفاءلفنها،لجزمايقبل

قئل>قننحو:محللهاجملةأولمفردالتابعة:والسابعةالسادسة)م(

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

55(.0)صهشاملابن""المغنيفي

-489(.2649/)مالكلابنوشرحهاالكافيةانظر2()

:-ثمانيةانهاسبقوقد-لجملالىإيضافمماعليهوبقي:تنبيه

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

.ليومصفةلمنفيافجملة3[1:]إبراهيم<ضنلولافيهبيعيومصياقىأن

.أخوهوقعدأبوهقامزيدنحو::الثانية

:أنواعئلاثةللمفردالتابعة()ش

والمبدلة.،لحرفباوالمعطوفةبها،المنعوت

فيوتكون)1(،النعتعداالتوابعفيهذهتكونلجملةوالتابعة

)2(.السكاكيرأيعلىالتعجب

وأكالوافيةأوأوفىوالثانية،وافيةغيرلىالاوكونالبدلوشرط

فى.لاوكا

الثالثة:لمسالةا()م

سبع:لهامحللاالتيالجمل

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

لا.أممستانفانهفيخلاف!جرىماالجملمن)ش(

الدمامينيبهفاعترضالتوكيدواما،خاصةوالبدلالنسقبابيفيهشامابنجعلها(1)

07(.)2/المغنيعلىالاميرحاشيةفيتراهبماالشمنيعنهوأجابهشامابنعلى

اربابمنالمسألةهذهعنداحاإليهيشرولم،المفتاحفيالسكاكيقولاجدلم2()

النحو.كتبمنوغيرهااللبيبمغنيعلىالحواشي

نيلمعاووالتصريفالنحوفيإمامالخوارزميبكربيابنيوسفهووالسكاكي

بغية"انظر.هـ()626سنةبخوارزمماتوالشعر.والعروضوالاستدلالوالميان

.3(2/46)"الوعاة
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النعوواللغةرسانل

علىأنهيرىفالمبرد.أقومزيدقامإن:قولكمن()أقومذلكمن

جوزفعلعليهعطففإذا،تقديمعنمؤخرآنه:وسيبويهالفاء،إضمار

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

فقط)3(.

.أبوهقامالذي:نحوصلةالواقعة:الثانية()م

لاالناقصة()كانأنواخرونوالفتجوعليوبكرالعباساباء()ش

اهـ.0(4لها)مصدر

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

ماوكثيراعلي)5(.بيلاخلافاجملةمنباكثرالاعتراضيجوز)ش(

خبرية،غيرتكونفالمعترضةعنها؛تتميزلكنهابالحالئةالمعترضةتشتبه

بالواواقترانهايجوزوبالفاء،اقترانهايجوزواستقبالبدليلتصديرهايجوزو

.لمبردا:يأ(1>

يه.سيبو:يا(2)

4(.4)2/الدسوقيبحاشيةهشامبنمغنيفيالمسئلةبسطانظر)3(

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

بيئقولوئفا":هشامابنقولمن""المغنيفيبماتتضحإليهاالمشاروالمسألة

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

ولعل،متناقضفظاهرهل)كان(خبزانصبموضعفييكذبونبئنذلكمعوحكمه

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

اهـ.لها.مصدرلاالناقصةكانإن:الفتحبيوعليوئبيبكروابيالعباسئبي

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

76



والصر!يةالنعويةالرسانل4الأولالقسو

.(1)المثبتبالمضارعتصديرهامع

جماعةابقض!مختصر2"

مسهمقنلكممنخلواالذينقثل>ولمحاياتكم:نحوالتفسيرية:الرابعة()م

2[.41:]البقرة(والف!إءالباسآه

د)مثل(.مفسرة.الخ..(!مسهم:فجملة)ش(

نأإلىالشلوبين)2(وذهب،تليهمالحقمقةكاشفةفضلة:هيوحقيقتها

اهـ.تف!ره)3(0مابحسبمحللهاالمفسرة

لاغويتهم<فبعزئكقال>:لىتعاقولهنحوالقسمجواب:لخامسةا()م

82[.:]ص

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

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

اهلبلغةومعناهبالشلوبينالمعروفعليأبوالازديالاشبيليمحمدبنعمر)2(

هذاائمةواخر،مدافعبلاالعربيةفيعصرهإمامكان(الابيض)الاشقر:الاندلس

هـ(.64)5سنةمات.وغيرهالشعربنقدمعرفةذاوكان،والمغرببالمشرقالشان

2(.242/)""البغيةانظر

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

التيالتصانيفصاحبالمشهورالامامالمقرئالنحوي،القيسيظالبأبيبنمكي)4(

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

تفقهالاعرابصاحبلحنبلياالبغداديالعكبريالبقاءابولحسينابناللهعبد)5(

كثيرةمؤلفاتله،الخشابابنعلىالعربيةوقرا،ولازمهالفراءيعلىبيأبالقاضي

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

لهامحلا)1(.

القسمجملةأنومرادهخبرا،القسموقوعمن)2(ثعلبمنعتنبيا:

خبرا)3(.يكونانلاوجوابها

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

.[176:]الاعراف

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

اهـ..لهمحللابالفاء

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

الرابعة:لمسالةا()م

>حتىنحو:صناعيةصفاتالمحضةالنكراتبعدالخبريةالجملة

.(2/83)طيللسيو"لبغيةا"نظرا.هـ(616)

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

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

:عمرانل]<كتيوحكمةمن>لماءاتيتى:لىتعاقولهقفيالبقاءأبوواما

532(.)صهشاملابن"المغني"كتابفيفيهاالتفصيلوانظر81[،

معرفةله،الكوفيينإمامثعلبالعباسابوالشيبانيبدربنيحيىبناحمد)2(

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

6(.5)ص""البلغةانظر

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

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

39[ه]الإسراء:(نفروهعلتناكت!اتترل

،[6:]المدثر<تشتكزولاتثنن>:نحوأحوالالمحضةلمعارفاوبعد

التللهموءايه>.يصليصالحبرجلمررتنحو:لهمامحتملومنها

37[.:]ي!(النهارمنهنستلخ

!!!
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النعوواللنلأرسانل

نيالتاالباب

لمجرورواوالجارالظرففي

مسائل:اربعوفيه

.معناهفيبماأوبفعلتعليقهامنلابدأحدها:

فيذكرهالفعلبمشبهأولبماالتعلقوهوثالثقسمعنسكت)ش(

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

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

يرفعانهوزعماالمبتدأ،الناصبفقالا:الدار،فيأوعندكزيد:نحوفي

وقال،سيبويهمذهبهذاوأنغيرهكانإذاوينصبه،عينهكانإذاالخبر

علىيعولولاللمبتدا،مخالفينكونهماوهومعنويأمرالنائب:الكوفيون

)4(.المذهبينهذين

567(.)ص"اللبيب"مغنيانظر(1)

بارعحافظمشهورنحويبكرابوالاشبيليالانصاريطاهربنأحمدبنمحمد)2(

فيخروفابنتلميذهعتمدهامدونةطررالكتابعلىوله،الكتاببتدرش!اشتهر

.(1/82)"البغية"انظر.هـ(085)فيتو.شرحه

فيإماماكانالاندلسيخروفابنالحسنابوالديننظامبنعليبنمحمدبنعلي)3(

شرحصنفطاهرابنعنالنحواخذالاصولفيمشاركاماهرامدققامحققاالعربية

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

/2(30.)2

87(.)2/عليه"الدسوقيو"حاشية566(،)ص"لمغني"راجع(4)

08



جماعةابقشرحمغتصر3(والمر!يلأالنعوبلأالرسانل)الأللالقـص

عليهم<غيراتمقضوبعليهم>ألقمت:لىتعاقولهفياجتمعاوقد()م

7[.:]الفاتحة

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

والثانية؟

علىالرفعمحلهاوالثانية،المفعوليةعلىالنصبمحلهاالاولى:قلت

.(1)الفاعلية

)2(.عندهالفاعلقبيلمنالفاعلعنالنائبلانذلك؛وقال

ذكتة:*

؟الحدثعلىيدللاألهزعممنعندالناقصبالفعليتعلقانهل

)3(لجرجانيواجنيوابنوالفارلميالمبردوهم[]قومذلكمنمنع

(.اليسإلاعليهدالةكلهاأنهاوالصحيح،الشلوبينئم)4(برهانوابن

.(1/72)مخشريللز"لكشافا"جعرا(1)

.يمخشرلز1عند:يأ(2)

النحواخذبكر،ابوالمشهورالامامالنحوينيالجرجاالرحمنعبدبنالقاهرعبد)3(

كبارمنوكان،بلدهعنيخرجلملانهغيرهعنيأخذولم،الفارسيأختابنعن

"،الإيضاجشرجفيلمغني":منهامؤلفاتلهشافعيا،والبيانالعربيةائمة

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

.(2/601)"البغية"راجع.هـ(474)

واللغةالعربيةصاحب،النحويالاسديبرهانبنعمربنعليبنالواحدعبد)4(

فصارمنجماأمرهأولوكانالبصريالسلامعبدعلىقرا،العربو[ياموالتواريخ

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

؟والذمالمدحبفعليتعلقانوهل

)1(.مالكابن5باوب)نعم(،يتعلقانأنهماالفارسيزعم

؟)2(المشهورةالمعانيبأحرفيتعلقانوهل

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

فلا)4(.!الا،أصالةلانيابةجازحذف

نحو:الزائد:وهوبشيءتتعلقلاأربعةالجرحروفمنويستثنى()م

.(اشهمابالله>!فئ

قوله:نحوولعل

)5(قريبمنكالمغواربيألعل

:(6)كقولكلاولو

أحجج)7(لمالعامذافيلولاك

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

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

والفارسى.جنيابن:اي)3(

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

69()ص"الاصمعيات"فىمشهورةقصيدةمنلغنويسعدبنلكعبالعجزهذا)5(

(.جهرةالصوتوارفعأخرىحا)فقلت:وصدره

36(.1/1)"الشجريابنلي"اماوانطر

لا.كقوله":والمناسبالمخطوطفيهكذا)6(

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

كعمرو.زيد:نحوالتشبيهوكاف

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

الزائدتينبمنزلةلانها(والعلهيتعلقهاعدموتوجيه،سيبويهقولبالولا(

هـ.."الاسقاطعندالابتداءعلىبعدهمامالارتفاع

الثانية:لمسالةا()م

فيتعين-تقدمفيما-الجملحكموالنكرةلمعرفةابعدحكمهما

غصن،فوقأوغصننعلىطائرارأيت:نحوصناعيتينصفتينكونهما

97[.:]القصص(ءزينتهدومهءفىفىفخرج>:نحوفيوذلكحالينوكونهما

.السحاببينلهلالارايت:وقولك

وأأغصانهعلىيانعتمرهذا:نحوفيوذلك)2(الوحهانيحتملانو

أغصانه.فوق

الثالثة:لمسالةا

وجوبابمحذوفتعلقحالااوخبراأوصلةاوصقةأحدهماوقعمتى

استقرهأوكائن:تقديره

(.الهودجمنبعينيها)اومت:وصدره

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

.(2/396)"لانصافاو"

576(.)ص"اللبيب"مغنيراجع(1)

الأكثركانوإن،لألفالمثنىالزممنلغةعلىجائزوهوالمخطوطالاصلفيكذا)2(

الوجهين.ويحتملان:فيقالبالياءنصبه
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النعوواللغةرسانل

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

إلىضميرهفنقلحذفإذاانه"وعندي)3(:المغنيفيقالخبرا،الواقع

اهـ..أصلا"صارلانهإظهارهيجزلمالظرف

)استقر(.تقديرهفيجبالصلةإلا()م

بمحذوف:فيهايتعلقانالتيالثمانيةمنأربعةيبقى)ش(

الظاهر.الاسميرفعاأنأولها:

ذكرلمنلان(.و)حينئذ،نحو:محذوفاالمتعلقيستعملأنثانيها:

.الانواسمعحينئذ،ذلككان:أيعهدهتقادمأمرا

)يومنحو:التفسير،شريطةعلىمحذوفاالمتعلقيكونأنثالثها:

فيه(.صمتالجمعة

استقر،:كونهوجوبفيكالصلةلقسموالباء،بغيرالقسمرابعها:

تنبية:كثم!

فيالذي)جاءنحو:فييقالانالصفةفييجزلمإنما":يعيشابنقال

شارحالمعروفالامامالحلبيالدينموفقيعيشبنعليبنيعيشلبقاءابو(1)

التكريتي،علىلحديثاوسمعبحلبالنحووقراهـ(،5)53سنةولد،المفصل

سنةمات،والتصريفالنحوفيماهرالعربيةائمةكبارمنوكانبغداد،لىإورحل

35(.21/)"البغية"انظرهـ(.6)43

مالك،ابنعلىمتقدميعيشفابنظاهرخطاوهو"مالك"ابن:المخطوطالاصلفي2()

19(./1)المفصلشرحفيكما"جني"ابنوصوابه

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

>تحاما:بعضهمقراءةحدعلىلمحذوفخبرأنهعلىمستقربتقدير:الدار(

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

(.درهمفلهالدارفي)رجلنحو:فيالصفةفييجبوكذا

فلهصالحرجلويمتنع،درهمفلهياتينيرجلنحو:فيتجوزالفاءلان

درهم.

والخبر.والحالالصفةفياختلفانهواعلم

قدروافطائفة،العملفيالاصللاع!لهالفعلتقديرعلىوالاكثرون

منلابدمنهاالفعلوبانالافراد،الثلاثةفيالأصلبانتمسكاالوصف

السواء.علىالامرينأجازواوطائفة،بالوصفتقديره

)3(.الوصفرجحتوطائفة

لانبشيء؛ليسانهعلته:قيلالاسمأوالفعلمنكذلكبهتمسكوما

إسحاقبيأوابنيعمربنليحيىنسبتشاذةقراءةوهي)أحسن(نونبرفع(1)

القراءاتإعرابكتابفيعليهاوالكلامتوجيههاوانظر،والاعمشلحسنوا

.(1/235)للعكبريالشواذ

.(835ص)"لمغنيا"راجع(2)

وهذهبها.يستقيملاوالكلام""وطائفة:الوصفكلمةبعدالمخطوطالاصلفي)3(

تكرار.لعلها"الوصفرجحت"وطائفة:الاخيرةالعبارة

لقواعدالكافيجيو"شرح583(،)صاللبيبمغنيفيفيهالاقوال1والمسألةراجع

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

65(.)صاليمنيللأخفش"والظرفلمجرور1ولجاراأحكامفيالوسيم
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النعوواللغةرسانل

.المقامبحسبيختلفذلك

مبحوثاتهممنهوبماتمسكواأنهموجههنظرهذاوفيقلت)1(:

اهـ..فافهمبهلهمتعلقلاإذ؛غيرهعنوسكتوا

الرابعة:لمسالةا()م

واالنقيعلىمعتمداأوحالااوخبراأوصلةاوصقةأحدهماوقعاذا

فيهألشماءمتأؤكصبب>:لىتعاقولهنحوللقاعلرفعهجازالاستقهام

.[91:]البقرة(ظلئت

)2(:مذاهبثلاثةعلىالمرفوعهذافياختلفوالنحاةأناعلم)ش(

باحدهما.عنهمخبرامبتدأكونهالارجحان:أحدها

والتاخير.التقديمعدمالاصللان؛مالكابناختارهعكسه:نيالثا

استخدامعنللنيابةأحدهماعاملهوهلفاعلا،كونهوجوب:الثالث

العامل؟هوامالفعل

لدليلين:الثاني"والمختار:المغنيفيقالمذهبانفيه

كانولوجالسا،الدارفيزيدنحو:فيالحالتقديمامتناعاحدهما:

منمستفادكلهالسابقالكلامإنإذ؛المعلميامجماعةابنالقائلكانإنادريلا(1)

باعتبارالقائلهشامابنعلىردفيهالتعقيبوهذاجماعةابنلخصهحيثالمعني

الصناعةفيلهدخلولاالبلاغةفنجنسمنوهوالتقدير،فيلمقامأوالمعنى

العحاة.بهاتمسكالتيلعحوية

.(578)صالمغنيراجع2()
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جماعةابقيفمرحمغتصر(2والصرثيةالنعوبلأالرسانل4الأولالفسو

")1(.يمتنعلمالفعلالعامل

)3(.الوجهينيجيزونوالكوفيونفالاخفشيعتمد)2(لمفإذا

!!!

ولقوله:":هشامابنقالحيثالمغنيفيوهونيالعاالدليليذكرلم(1)

جمعاالدهرعندكفؤاديفان

المغني،"راجع."عاملهفيإلايستترلاوالضمير،الظرففيالمستترالضميرفاكد

957(.)ص

.الاستفهامعلىلمجروروالجارواالظرف:اي2()

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

الثالثالباب()م

الكلامفيدورهايكترأدواتذكرعنديقالفيما

:وعشرونخمسوهي

الجمع.لمطلقعطفحرفالواو:فيفيقال

والتعقيب.للترتيبعطفحرف:الفاءوفي

فيالكوفيينلبعضخلافا)1(مهملةالمفردةالفاءأناعلم)ش(

خافضةإنها:قولهفيوللمبردفتحدثنا،تاتينامانحو:فيناصبةإنها:قولهم

ذحو:في

.!.00000000)2(حبلىفمثلك

عجيب-وهو-تفيدهالواوإن:قولهمعالترتيبتفيدلاالفراء:وقال

والامطار)4(.البقاعفيتفيدهلا)3(:الجرميوقال

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

6(.1)صللمرادي"نيالدا

وتمامه:لمشهورةمعلقتهمنالقيسلامرئبيتصدرمنجزءهذا)2(

محولتمائمذيعنفألهيتهاومرضعطرقتقدحبلىفمثلك

93(.)صللأنباري"الطوالالسبعالقصائد"شرحراجع

النحو،فيإمام،لبجيلةمولىوقيل،مولاهمالجرميعمرأبوإسحاقبنصالح)3(

كتابمنهامصنفاتلهورعدينلمعا،وغيرهالاخفشعنأخذببغدادالفراءناظر

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

مثل-حيث2(41)صاللبيبمغعيمنوتصويبها"الاقطار"،:المخطوطالاصلفي4()
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جماعةابقشرحمختممر3(والصرفيةالنعويلأالرسطنل4الأللالقعص

لمهلة.واللترتيبعطفحرف)ثم(:وفي)م(

وقوعهابعدوذلك(1)يتخلفقدالتشريكأنالكوفيونزعم)ش(

قدالمهلةأنالفراءوزعممقتضاها،يكونلاالترتيبأنفريقوزعم،زائدة

اهـ.)2(،تتخلف

وتقليل.وتوقعتحقيقحرف)قد(:وفي)م(

واسمية.حرفيةقد:)ش(

.تعربوقدمبنيةوهي،لحسبمرادف!فعلاسمإماوالاسمية

تنبيه:!ي

لهذا،تارةتجيءأنهامرادهوانما،جملةالثلاثةلمعانيها)قد(تجيءلا

اهـ.سيذكر.مماغيرهاوكذلكلهذا،وتارة

كثير:قولمنخيروهو)3(،استقبالحرفوسوفالسينوفي)م(

(".تنفيسحرف"

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

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

(1/173).

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

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

لابنالمفصلشرحراجع.العحاةمنوغيرهالمفصلفيالزمخشريعبارةهي)3(

.(481)8/يعيش

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

...".سوفمن
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النعوواللغةرلم!انل

الثاني.فيوالبصريين،الاولفيللكوفيينخلافا

لقوةباطلنيوالثا،أصحالاول"واختياره(:1)المغنيفيقال

هـ.."دليلهم

ماضيا.وقلبهالمضارعلنفيجزمحرف(الموفي()م

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

هـ.بها)3(.ينصبالعرببعضأن)2(:اللحياني

ثبوته.متوقعانفيهمتصلا:فيقاللفا(افيويزاد)م(

مستمرومنفيهاالشرطبأداةتقترنلالضاف(،المتفارقالما(()ش

الثبوتمتوقعمنفيها،الحالمنقريباإلايكونلاومعناها،الحاللىإالنفي

اهـ..لحذفاجائزمنفيها

نصب.حرفالن(وفي)م(

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

للفراء)5(.

فيه.فلينظر""المغنيفيالعبارةهذهاجدلم(1)

عمرووابيزيدوابيلكسائيعناخذ،اللحيانيحازمابنوقيلمباركبنعلي)2(

.(2185/)"البغية"انظر.المشهورةالنوادرلهوغيرهموالاصمعينيلشيبا

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

.الكلامليستقيم""المغنيمنأضفتهازيادة(4)

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

وجزاء.جوابحرف(اذن)وفي()م

)إذاإذنفيوالأصل1(،اسم):وقيلحرفلجمهوراعندهي)ش(

القولوعلىعنها،التنوينوعوضلجملةاحذفتثمكذا(كانكذاكان

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

بعدها.مضمرة)أن(لاالناصبةأنهاالصحيح

لهماواتصا،واستقبالهتصديرها،بشرطالمضارعتنصبوهي

النافية.لا(باأوبالقسملهماوانفصا

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

هذاعكسوالصواب"حرفوقيلاسملجمهوراعند"هي.المخطوطالاصلفي(1)

363(.)صالدانيلجنىوا03(،)صالمغعيفيكما

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

.3(0)صدالمغني"امنوالتصويب

زمانهفيالعربيةلواءحاملالاشبيليعصفورابنالحسنابومومنبنعلي)3(

شروجوثلاثة،لمقربو،التصريففيالممتع:منهاعديدةمؤلفاتلهبالاندلس

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

الكتبمحرركان،الاصلالعراقيالمصريالحسنابوبابشاذبناحمدبنطاهر4()

شروجثلاثةمنها:حسنةمصعفاتالنحوفيولهبمصر،الانشاءديوانعنالصادرة

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

.(611)ص

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

اللهيغفر-إذننحو:لدعاء1وبالنداءالفصلاجازبابشاذابنانفيهماإذ362(،)ص

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

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

هـ.الرفعهشاموعندالنصب

منصوبلشرطهخافضرمستقبللزمانظرفث)إذا(:وفي()م

.(4)بجوابه

من:خيزوهو،لتاليهواستلزامه،يليهماامتناعيقتضدحرفثالو(:وفي

".لامتناعامتناع"حرف

لوجود.وجودحرف،كرمتهزيدنيجاءلما:نحوفيلما(اوفي

أنها:جماعةوتبعهموجنيلسزاجومالكوأبناءالفارسيزعم)ش(

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

علىخروفابنورد،لجملةالىإوبالإضافة،بالماضيمختصةلانها؛حسن

قدرتإذالانها"اليومأكرمتكامسأكرمتنيلما":بنحوالاسميةمدعي

هـ.أممس)5(.فييكونلااليومفيوالواقعالجوابعاملهاكانظرفا

الكسائيأصحاباعيانأحد،الكوفيالعحويدتهعبدابوالضريرمعاويةبنهثام(1)

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

328(.2/)،"البغية

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

الإمام،بالكسائيالمعروفالكوفيمولاهمالاسديالحسنأبوحمزةبنعلي)3(

علىثممعاذعلىالنحووقرا،الزياتحمزةعنالقراءةأخذ،لمقرئالمعلام

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

هشاملابنالإعرابقواعدمنوالتصويب"لجوابه"منصوب:المخطوطفي(4)

8(.)ص

936(.)ص""المغنيراجع)5(
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جماعلأابنشرعمغتصر2"والصر!يلأالنعويةالرسانل4الأولالقعر

لوجود.امتناعحرفالولا(،لاكرمتكزيدلولانحووفي()م

لنيابتهابالولا(ولا،محذوفبفعلفاعللاالولا(بعدالمرفوع)ش(

هـ.1(بالابتداء)رفعهبلذلكلزاعميخلافابالاصالةولا،عنه

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

النقي.لايجابحرفث)بلى(:وفي)م(

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

للتانيث)3(.إنهاهؤلاء:

.الزمانمنمضىلماظرفث)اذ(وفي)م(

ولامفعولالامضافاأوظرفاإلاتقعلا)إذ(أنلجمهورازعم)ش(

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

]الرسولا(فيهمبعثإذالمومنينعلىاللهمن>لمن:بعضهمقراءة

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

35(.9)ص""المغنيانظر(1)

القواعدهذهفيهشامابنعندالا)نعم(لفظةفيذكر)الوعيد(معنىأجدلم2()

القواعدشروجوكذا،نيالدالجنىاوكذا،أجدهفلملهالمغنيوأما،الصغرى

هالنحاةمنأحديذكرهولم،المختلفة

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

.(211)ص"لمغنيا"راجع(4)

صاحب،والبيانوالنحواللغةإماماللهجارالزمخشريالقاسمأبوعمربنمحمود)5(

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

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

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

نوالمصنفعلىللزمخشريالانتصارفيالشارحاطالثم()2()ت

هـ.)3(.اللازمةالظروفمنليساوإذ()إذاأنكتابهفينصسيبويه

)حفا(.:ومعنىوزجرعرحرف)كلا(:وفي()م

لاوزجرحر:البصريينكثرووالزجاجو]لمبردوسيبويهالخليل)ش(

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

)5(.لىاووهوالاستفتاحية)الا(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

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

للمختصر،ولمحإشارةولعلهإلخ(..اطال)ثم:قولهقبلوجدتهلحرفوالرمزهذا

الردفيأطال-جماعةابنوهو-الثارحانافادحيثللمعلميالكلامهذاإنإذ

.للزمخشريالمسالةفينتصروهشامابنعلى

معنىوهذاالمتمكنةغيرالمبهمةالظروفمنأنهماالكتابفيالمنصوصبل

ولافاعلايقعلاايالمتصرفغيرالظرفمثلهما:فييقالالذيوهوفيهمااللزوم

لبعضهم.خلافالجمهوراقولوهومبتدا،ولامفعو،

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

/3(172).

القرآنوعلومواللغةالنحوفيإماملسجستانيحاتمابوعثمانبنمحمدبنسهل

وقيلهـ(52)5سنةمات،البصرةجامعإماموكان،فاخرةجليلةومصنفاتهوالشعر،

.(901)ص"البلغة"راجع.ذلكغير

:-شميلبنوالنضرحاتموأبيالكسائيقولذكربعد-المغنيفيهشامابنقال

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



جماعةابقشرحمغتصر3(والصرفيلأالنعويةالرسانل4الأولالقـص

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

فصل()م

الله.الاالهلا:نحونافيةالا(وتكون

:أقسامخمسةعلىالحالهذهفيهي)ش(

4(.)أوجهسبعةمن)إن(وتخالفالتبرئة*

)5(.اوجهثلاثةمن(اليسوتفارقللوحدةوالنافية*

:شروطولهاوعاطفة*

ابنوزعمنداء،أو-سيبويهقاله-أمرأوإثباتيتقدمهاأن-

كلامهم.منليسهذاأن)6(:سعدان

الكسائيعنهاخذالمشهور،الامامبالفراءالمعروفالديلميزكرياابوزيادبنيحيى(1)

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

إمام،الخليلاصحاباحد،الحسنابولبصرياالتميميخرشةبنشميلبنالنضر)2(

سنةمات،ثقةوشعر،وعروضوفقهونحوغريبصاحب،والانساباللغةفي

.(233)ص""البلغةانظر.هـ(402)

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

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

3(.31)ص"لمغنيا"فيانظرها(4)

.3(1)صه"لمغني"افيانظرها(5)

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

2(.49)ص"الدانيلجنىو"ا

-قالجعفر،ابوالمقرئالعحويالكوفيالضريرسعدانبنمحمدهو:سعدانو[بن
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واللغةالنعورسانل

بعاطف.تقترنلاوأن-

متعاطفاها.يتعاندوأن-

)نعم(.لمناقضاجوابايكونأن1(:)الرابع*

صدرهااسميةجملةذلكغيركانفان،ذلكغيرتكونأن:الخامس*

وجبتقديراولفظاماضيافعلااو،تعملولمنكرةأومعرفة

هـ..2(تكرارها)

تقم.لا:نحووناهية)م(

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

أقم.تقماننحو:شرطية()انوتكون

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

والفراء،،سيبويهعندتعمللمالاسميةالجملةعلىدخلتإذا)ش(

)3(.العاليةأهلمنوسمع(اليسعملإعمالهاوالكسائيالمبردوأجاز

الامامبناللهعبدوعنهالضرير،معاويةابيعنروىهـ(116)سنةولد:ياقوت=

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

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

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

فيكما.مكةوراءمالىإتهامةأرضلىإنجدفوقماسكانهمالعاليةاهل)3(

.(4131)صالقاموس

بالعافيةإلااحدمنخيرااحدإن:العاليةأهلمن"وسمع:المغنيفيهشامابنقال

هـ.".ضازكولانافعكذلكوان
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جماعلأابقشرحمغتصر2"والصرثيلأالنعوبةالرسانل4الأولالقسص

قائم.زيدانما:نحووزائدة()م

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

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

هـ.)تذ()4(بمعنى

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

)6(.لميماخففمنقراءةفي<حافألماعلئهانقس>إنصونحو:

خظئتىلىيغفرانأطمعوانذى>:نحوالمضارعلنصب()أنوترد()م

.[28:لشعراءا]<لدبايوبص

حية.ستفتالاا(1)

مالك،مذهبعلىفقيهنحويالمشهورالامامالدونيالحاجببنعمربنعثمان)2(

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

.(431)ص""البلغةانظر.هـ(46)6سنةتوفي

لبكورهلقبهالذيوهوسيبويهعنالنحواخذ،بقطربالملقبالمستنيربنمحمد)3(

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

2(.41)ص

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

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

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

راجع.والكساثيعمروبيواكثيروابننافعمنكلالما(فيالميمبتخفيفقرأ)6(

.(2255/)"لهدايةاشرح"
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النعوواللنةرسانل

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

.خطابحرفوالتاء)أن(هوالضميرأنلجمهوراقولعلى()أنت

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

إسقاطعلى:وقيل،المفعوليةعلىالمبرد:عنونقل،الخبريةعلىنصب

وقيل:(،)قاربمعنىالفعلتضمنأنه:سيبويهعنمالكابنونقللجار،ا

الخبر)3(.مسدوسدت،البدلئةعلىرفعموضعفي

غيرمعنىعلىداللفظبعدوتجيء،رفعبموضعالابتداءفيوهي)4(

]خد:(تخسثعأنامنرا0لقذينيأقلغ>نحو:فيرفعموضعفيفتكوناليقين

16].

والأمر؟بالماضيالموصولة()أنفيواختلف

جيب)5(وستدلوبالمضارعالموصولةغيرأنهاطاهرابنزعم

تنبيه:!ل!

ونقلهب)أن(،يجزمبعضهمأن)6(.عبيدةبووالكوفيينبعضذكر

.(14)ص""المغنيانظر.اسماتردانهايريد(1)

.السياقاقتضاهازيادة2()

.(43)صاللبيبمغنيانظر)3(

قوله:لثانيواحدهما،هذاموضعينفيتقعالناصبةالمصدريةالحرفية)ان(اي4()

الخ....لفظبعدتجيءو

43(.)ص""المغنيفيهشامابنععهماجابوبدليليناستدل)5(

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

ضبة.بنيمنصباجبنيعناللحيانيئ

يتمأنراد>لمنمحيصن)1(:ابنكقراءةمرفوعابعدهاالفعليقعوقد

الثقيلة،منالمخففةهيهذهانالكوفيونوزعم233[،:]البقرة<الرضحاعة

)2(.المصدرية)ما(أختهاعلىحملتالناصبةهيبل:البصريونوقال

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

حروفه.دونالقولمعنىفيهاحملةبعدالواقعة:وهيومفسرة

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

مواضع:أربعةلزيادتها)ش(

متروكا،أومذكوراالقسموفعلالو(وبينالتوقيتية،الما(بعداكثر

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

سنةتوفي.عبيدةابيمنالعلومبجميعأعلمجماعيئولاخارجيالارضفي

22(.4)ص"انظر"البلغةهـ(.02)8

قراءةلهنسبوابلمحيصنابنلىإ)يتم(منالميمضمقراءةنسبأحداجدالم()1

حيانابونسبهافقدبهاالمستشهدالقراءةوأمارجاء،وأبوالحسنومعهبتاءين)تتم(

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

.-عنهمااللهرضي-عباسابنلىإنسبتها

.(64ص)"لمغنيا"راجع(2)

وكانسيبويهعلىالنحووقرأ،البصرةسكن،الاخفشالمجاشعيمسعدةبنسعيد)3(

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

.(401)صآباديللفيروزالبلغة
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النعوواللغةرسانل

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

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

.[25]ي!:<مرقدنامنبعثنا>من:واستفهامية

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

لك.معجببمنمررت:نحوموصوفةونكرة

لطيفة:()ش

هـ.اكرمهأكرمنيمن:قولكالاربعةيحتمل

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

011].

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

جماعةوالكوفيونوخالفه،سيبويهعندمبنيةايموصولةوترد()لش

دائما.معربةيرونهالانهم؛البصريينمن

إحداهمامسألتينفيإلاغلطسيبويهأنليتبينما)2(:الزجاجقال

البصرةمن"خرجت:الجرميقال.أفردتإذاتعربأنهايسلمفانههذه،

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

.!إلخ..لاسما

القرانمعانيلهوالمبرد،ثعلبعنأخذإسحاقابوسهلبنلسريبنإبراهيم)2(

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



جماعةابقشرحمغتصر2(والصرثيلأالنعويةالرسانل4الأولالقسر

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

رجل.ايبرجلمررتذحو:وصفة)م(

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

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

هـورد)2(.،الرجلهومنيا:والمعنىالعائد،وهو

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

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

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

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

هـ)4(.وبريمالكوابنا)3(،وشامةالبقاء

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

.(701)ص""المغنيفيالمسالةراجع(1)

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

."..اسميةجملةصلتهكونالتزمموصول

وقراهـ(.)995سنةولد،شامةبابيالمشهورالدمشقيإسماعيلبنالرحمنعبد)3(

توفي.للزمخشري"المفصل"نظم:منهاعديدةمؤلفاتله،السخاويعلىالقراءات

.77(/2)"البغية"راجع.هـ(566)سنة

للغة1وبالنحوقيماكاناللغويالنحويالمصريالمقدسيبريبناللهعبد4()

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

زيدا.احسنما:نحووتعخبا

لك.معحببمامررت:نحوموصوفةونكرة

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

وهيبالشيء،مقدرةعامةإماوهي،سيبويهعنخروفابننقله)ش(

المعنى.فيلهصفةوعاملهاهينكرةاسميتقدمهالمالتي

نحو:الاسمذلكلفظمنويقدر،ذلكيتقدمهاالتيوهي:وخاصة

هـ.نعما.دقادققته

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

يكونوتارةاتفاقافيهتعملفلافعليةجملةيكونتارهيمدلولها)ش(

والتهاميين،الحجازيينعندمعروفةبشرائطفتعملاسميةجملة

المضارعنفتواذابالا(،لهاتشبيهاالنكرةمعتركيبهاوندر(،1والنجديين)

يكونما>قلبنحو:مالكابنعليهمورد،للحالالجمهورعندتخلص

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

هـ.2()قرينة

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

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

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

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

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

)1(السكيتابنإليهصاركما-حرفالااسماكانتبذاتهادلتفلوبذاتها،لا

2(.-)ومتابعوه

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

.]02

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

هـ.الزمخشري

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

وبعض)4(درستويهابنوزعم،المهيئةبفعلالمتلوةوتسمى)نر(

فيالشأنضميربمنزلةمبهماسملحروفاهذهمع)ما(أنالكوفيين

هـ..عنهبهاومخبرلهمفسرةبعدهلجملةاوأن،والابهامالتفخيم

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

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

للغةولقرانوعلام،الكوفيينبنحوعالماكانالسكيتبنإسحاقبنيعقوب(1)

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

(/29.)34

.(004)ص""المغنيراجع2()

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

شديدوكانالمبرد،عناخذ،النحويالفاريميدرستويهبنجعفربناللهعبد(4)

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

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

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

ولاصلاتولااخباراتقعلاالغاياتبانورد(،قبل)منوخبربالابتداء،

هـ.المحققينمنوجماعة()1سيبويهذلكعلىنصأحوالاولاصفات

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

وصحابته.وا-لهالأمينببهمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى

تمت

!!!

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

:وصدره،بيتعجزوهو،القراءاتعلمفيالشاظبيةمتنمنمقتبسهذا2()

يعدها*كلالقاففاضعفهن*
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بطلراالرسالها

الممغركاالإعراب!واعدنظ!





والصرطيلأالنعوبةنلالر!ط4الأللالقسص

آلرفجمصالر!%لمحه

الصفركلاالإعرابقواعدنظر4(

سعدهيدوموتوفيقاعونا(1)عبدهخيراالرحمنيستمنحا-

(2)النقمترتيحمنهيرجىكماالنعمابوابمولاهمستمتحا2-

اصطفاهمنعلىمسلمااللهوصلىللهالحمد2-

الاعرابقواعدوهذهوالاصحابوالالمحمد4-

آنظماأنلهارمتقدتراهكماالصغرىوهيهشاملابن5-

نجحهالاجلجماعةلابنشرحهامنلطائفوزدتها6-

النقلحكمالنظمحكملانفضلمننظمهافيليوليس7-

للقارئيننظمهابيانعلىالعالمينرباللهوأستعين8-

الأوللباب

لجملابالبيانفيهتاتيكفالأولثلالةابوابها9-

منلطيفةإشارةوهي()الرحمنلجلالةالفظعلىعائد-ظاهرهوكما-الضمير(1)

(.الرحمن)عبداسمهذكرلىإالناظم

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

".إلخ...وضيقإغلاقعلىيدل:وهوواحدأصل:لجيمواوالتاء

-.القاموسفيكما-بالعقوبةالمكافاةومععاها:--كنعمةنقمةجمع--كعنبوالنقم
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-01

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-91

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

للغةالنعوو1رسانل

الأولىالمسا3لة

أفاد2()جملةوهوكلامفهوأفادلفظفما(1)مسائلفيه

فالفعليهبالفعلأوتكونفالاسميهبالاسمصدرتإن

)3(لبمسفيهليسالصحيحوهوعكسلاجملةكلامكل

فالكبرىضمنهاتكونوماالصغرىسواهاعلىبييتإن

صغرىبوهومنهاوقامكبرىأبوهقامفعامر

نحلوعقدهاآلتسبعمحللهاالتيلجملوا

(4)نصبتوكانرفعموضعهاوقعتقدخبراماأولها

(5)أمهيصليكادأوكانأوعمهذاانهأوكعامر

اثبتا)6(قدهناالرفعفصحةأتىهلوعمرواضريهوزيد

يجبقلبيخذواأوزيدقال!نصبجملة)7(لمفعولولحالوا

:[لفلمؤا]"بعرا"

وجعلالناظمعليهافضربفاد"قدكلاموهو"فجملة:المخطوطبالاصلكان

ذكر.مامكانها

عليه.فضرب"النحسعداكافهملصحيح"وهو:بالاصلكان

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

المصباحهفيكما)قتل(بابمنوهوقصدهالثيء:)أم(منأمرفعل

المغنيفيراجعها.إنشائيةجملةالخبروقوعوهي:خلافيةمسإلةلىإيشير

84(.)صللكافيجيالقواعدوشرح536(،)ص

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

محل.لهاالتي
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والصر!يلأالنعريلأالر!طنل،الأولالقـص

فالرفعفاعلعنتنبفإن.2-

الظنبمعنىياتىقدوالقول21-

ليقوبدءبعدأدعونيإ22-

لجر)3(اأضفت2(قد)إليهاوما22-

للجملتضافقدثماناوخذ24-

(4)تسلمبذياذهبنمنوذي25-

صلهفهيكالذيذيبلوقيل26-

وفيفيهامالكوابنوريث*-

نأإضمارعلىالفعلهماإحدا28-

العلامهمرادفواية92-

الصنرلاالإعرابتواعدنظر،(

يدعوزيدكقيلمحلها

يغنيزيداتقولهلذحوفي

(1)بالقولحكيبمفعولليست

عمروقامكيوممحلها

فقبلالزماناسمالدنحيث

فافهمواأضيفتكصاحبذيف

(5)مهملهتكونبلمحلفلا

فاقت!مقالتانلهلدن

(6)فافتطنزعموذاكهمابعد

)7(الفخامهذرىسيبويهقولفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

54(.1)صالمغنيفيالمسالةراجع

للجمل.التعدادلىإإشارة(4)رقم)قد(كلمةفوقالناظموضع

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

(.)تسلمبالتخفيفالمثالواصل،البيتليتزناللامفوقشدةالناظموضع

954(.)صالمغنيفيالمسألةراجع

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

فيالزماناسماءمعاملةعوملتانها-)ريث(بخاصةوهي-الثانيةالمقالةالناظم

كذا.التوقيتفيالزماناسماءمعاملةالمصادرعوملتكما-لجملةالىاالاضافة

المغني.في

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

-02

-25

-28

ثامنهاوخذقولسابعها

إذا2(جازما)الشرطجوابثم

رفعفهويقمكمنخامسة

جزمهامحلاوإنماكان

مصدرهبقابلتكنلمإذ

تابعهمالمفردسادسة

الفتىوذازاننايومكاليوم

بهامنعوتالمفردوتاج

التوابعفيلجملةاتابعة

(1متقنها)وكنفاحفظهاقائل

إذافجاءةاوبفاءتقرن

)3(مستمععليإذاتقلوإن

صدرهالفظايقبليكنلمإذ

المقدرهلمذكوركاوالفاء

(4)سابعهمحللهاجملةأو

أتىقدوأخوهأبوهابى

فانتبهامبدلةمعطوفة

واتبعفحققالنعتلاتكون

اولأ:الناظمكتب(1)

فاعلماأتتكقدثمانفهيبينماوتليهابيناكذاك

المثبت.البيتبهأبدلالصفحةأسفلبتخريجرقماووضععليهضربثم

.(155)صالمغعيفيهاانظر(وقائل)قولإضافةومسألة

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

إيطاء.فلاالمعنىفيالثانية)إذا(غير

محللهالتيالجملمنالخامسةالجملةأيخامسة:وقوله،البيتوجدتهكذا)3(

ب.الاعرمن

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

وتقديرالمفرد(،علىمعطوفلجربا(جملةو)،الفاعلباسممتعلقومجرور

سابعة.محللهالجملةلتابعةو،سادسةلمفردتابعةهيالتي:لبيت
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والصرفيلأالنعويةالرسانل4الأللالقعر

-04

-41

42-

42-

-45

-46

47-

التعخبفيالمفتاجوصاحب

الثانيهوفاءإبدالوشرط

جملعنابحثالمسائلثالثة

كجابها(2)مستانفأولها

أسيرهلأسيرزيديسروان

هؤخرآذهفسيبويه

تتبعهإذالخلفاويطهر

وقعتقدصلةما(4)ثانية

وعليويكرعباساباء

معترضهثالثة)7(ناقصة

الصغركلاالاعراليتواعدنظر،(

انتدبفللعلومأدخلها

الوافمهومثللأوفىكاهياو

(1)محللهالاالاعرابمنسبع

حجالذوخالداوإنزيد

مستنير)3(خلافلاأومستانف

يضمرففاءلمبردااما

ترفعهأوالتابمتجزمهل

صرعتأبوهاقام5()التينحو

ينجليدكانمصدرلا()6والفتح

(8)اعرضه-هماموهو-كخالد

اوضح.لكان"محللها"ما:قاللو(1)

منلهامحللاالتيالجمللتعدادمنهبيانالكلمةهذهفوق(1)رقمالناظموضع)2(

.الاعراب

.(505)صالمغنيراجع)3(

لمذكور.اللتعدادإشارة(2)رقمههناالناظموضع(4)

قلم.سبقولعله"الذي":المخطوطالاصلفي)5(

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

هذا.غيرمكانفيلهمترجمتوقد.جنيابنالفتحوابو

اخصاواعني:تقديرهمحذوفلفعلمفعولاو(،الكانمنحالأنهعلىبالنصب)7(

السابق.بالبيتمتعلقةكلعلىوهي

.الهمزةبقطعرباعيفعلولعلها،بالاصلوجدتهاهكذا)8(
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-94

-5.

-51

-52

-52

-55

-56

-57

-58

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

النعوواللغةرسانل

بواحدهاعترض(1)عليأبو

مازواقدحاليةهذهعن

يدلبماتصديرهاوجائز

بهاتاتيخبريةوغير

مثبتايكونبمضارعأي

الرابعهوهيفسرتبهاوما

تليلماكاشفةفضلةهي

محللهابلىالشلويينقال

ترىقسمجواب(5)خامسة

منعلاضربنزياوثعلمب

محللهابهامخبرالان

الفائدهفاجنخالفوهغيرلا

(2أجازوا)قدبالفاءذيفقرن

رجلياافهماستقبالعلى]آنه[)3(

تصديرهامعبالواووقرنها

(4فاثبتا)حاليةولاكذا

رابعهأفديأناكلاميكاذكر

وابتليفحققلهحقيقة

محللهإنتفسرمابحسب

جعفرالاضربنلعلي!و

وقعفيهتناقضلأنه

محل(6)للقسمللجوابوليس

سي.رلفاا:يا

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

تقترنانلجائزبفاهذيفإنلحالاعنوميزنها

الناظم.عليهفضرب

البيت.بهايتزنولا""أي:الاصلفي

516(.)صالمغنيفيالحاليةلجملةوضيةالاعترلجملةابينالفرقراجع

سابقا.المذكورللتعدادإشارة)5(رقمهعاالناظموضع

952(.)صالمغنيفيثعلبقولوراجع،بالاصلوجدتهاهكذ

211



والصر!يلأالنعويةالرسانل،اياللالقسص

جزمماشرط(1)جوابسادسة06-

يّقترنلمجازبمجوابكذا61-

سابعه(2زيد)جاءثموقمت

للجملرابعة3()مسالة

صفاتقلالنكراتمحضفبعد64-

محضيهمعارفاتلتوإن65-

منهماكانالمحضغيربعد66-أو

يحمللحمارامثل(4)والثان67-

(5)عادلهقدوماالظرفبهباب68-

ومابالفعلالتعليقأحدها96-

اولالفعلبمشببماماأو07-

الصنريالإعرابتواعدنظص4(

بالقلملكتبتأردتلو!

فافقهنلماكيفولولابالفا

تابعههيللتيمحللاإذ

بفصللهاالخبرييما

الفتاتيهوىفتىمن!لصنعة

مرضيهترىأحوالفهي

حكمهمامنشئتماعلىفاحمل

يهرولصالحعبد!جاء

مسائلهترىوأربعاياتي

منهمالكلالزمفيهمعناه

مثلا)6(وثمالمغنيفيذكر

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

التيلجملامنوالاخيرةالسابعةلجملةالىإإشارة)7(رقمالكلمةهذهفوقكتب2()

ب.لاعرمنلهمحللالماالتابعةالجملةوهي،الاعرابمنلهامحللا

وهيفصللهاعقدوقدالرابعةالمسالةلىإمنهإشارة(4)رقمهناالناظموضع)3(

.والمعارفلنكراتبعدالخبريةلجملا

نحو:لمحضةغيرالمعرفةبعدلجملةامجيءوذلك،والحالالصفةحتملما:اي4()

.يهرولصالحعبدجاءنحو:ا!محضةغيرالنكرةبعدومجيئها،يحمللحمارا

لمجرور.والجاراوهو(5)

567(.)صالمغنيراجع)6(
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للغةوالنعو1نلرسا

إلهالارضوفيجلسبحانهإلهالسمافيقبلمنالذيوهو71-

الكوفيمثلالتقديرلعدمخروفطاهرابناوذهب72-

إخباريخذالناصبوالمبتداالدارفيأوعنديزيانحوفي72-

فاختبرلهعيناإنيرفعللخبرالمبتداوإنقالا74-

مذهبلسيبوييماذاوأنينصبغيراكانإنوانه75-

(1)القولانوابطلنائبفينيثاقولافيالكووحرر76-

فاخصصتدلليستلحدثالنواقصفيليسإلاوليس*-

واقتمىتناهىممنوكنفاحفظ2(ضعفا)والخلافالصحيحهذا78-

)3(العدممالاشوابنيعلقاننعمفيهاالفارسيقالويخم97-

(4)الفتيالفتحوأبوعليأبوالنيابةفيقالمعنىبحرف08-

مطلقايجوزلاقالواوالبعضيعلقابأنأطلقواوالبعض81-

انفصلالتعلقعنوزائاولعلولولاتشببهوكاف82-

(5)العللقدرلشبهواحذفهماولعللولاالزائدفأشبه82-

.(566)صالمغنيراجع(1)

.(057)صالمغنيراجع(2)

)نعم(،الجامدبالفعلوالظرفلمجرورولجاراتعلقجوازالفارسيمذهب:اي)3(

.(571)صالمغنيراجع.باهوفمنعهمالكابنوأما

.(572)صالمغنيراجع(4)

وجهها؟مارادولمبالاصلهكذا()5
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والصرفيةالنعويةالرسانل4الأولالقسص

-85

-86

-87

98-

-9.

-19

29-

-29

يرتفعبعدهمامافإن

العلىالمعارفبعدهماثم

خبروحالاالواقعوغأق

ظاهرااسماإنكذاكائننأو

التعلقانستعمل(1إذا)كذا

حيتمذ2([)]كذاككانأيوالان

المتعلقيحذفأن)3(سابعها

النهىذافيهصمتالخميسيوم

ورابعثامنفيلكنه

لاإقدروهماوقذروا

خبركانإنالظرفأنوذاك

الص!ركلاا!اعرابقواعدنظص،(

يمتنعغيرهمالابتدابا

لجملاايشبهانوالننكرات

دإستقرصلةأوصفةأو

ظهراقدحامس1ذرفعاقد

ستقالامركحيشذحذفا

وخذفحققهاالانوإسمع

حققواقدكماتفسيرٍبشرط

(4ثامنها)بابغيروقسم

فعقدروااستقرسوىليس

قولافيهقالجنيابنأن

نظر(5)المغنيوفيإظهاريجوز

تعلقفيهايجبالتيالثمانيةالأشياءتعدادلىإإشارة)6(رقمهناالناظموضع(1)

فيوقولهوسيكملها،منهاخمسةذكروقد،بمحذوفوالظرفوالمجرورلجارا

.الوزنلاجلالذالبسكونكحينئذ"":البيت

.الكافأضفناإذاإلايتزنولا"ذاك":الأصلفي2()

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

البيت.يتزنحتىالتاء

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

581(.)صالمغنيفيبالتفصيلالثمانيةالمو[ضعوراجع"،النهى

582(.)صالمغنيراجع5()
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واللغةالنعورسانل

ظرففيهلماضميرهشمحذفإذاانهوعندي(1)قالمه-

جائزاأصلاصارقدلانهجائزالمينأنفليسعاد69-

لخبرايمدرلمبتداثممستقرالصفاتفي2(يمدر)ولا79-

رأواقدهذالاطرادعندكأوالدارفيالذيجاءنينحوفيول-

فلهيأتينييجوزكماأوجبفلهعنديأوالدارفيورجل99-

)3(نقلهمنونادردراهمفلهمكفلعبدوليمتنع01

(4ذكر)الفعلقدرواوالاكترونلخبرالحالاالصفةفيواختلفوا11

اعلمنالافرادالاصلقالخالفومنالاصلالعملفيلانه21

تحبيرهمقتضىفافهمبالوصفتقديرهمنلأبدوفعلها21

مرجحالاوالبعضبعضهمورجحاجوزواواخرون41

بدانفياواستفهامعلىأعنيمعتمدامنهمايكونوماا-50

برأياجازالفاعلفرفعهخبرحالصلةأوصفةأو61

قالوامنهمفالبعضثلالةأقوالذاالمرفوعوفيقال71

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

وحاشية582()صالمغنيراجع.بصحيحوليس،هشاملابنالكلامأنالنظم

.(279/)عليهالدسوقي

الراء.بسكون2()

583(.)صالمغنيراجع)3(

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

ورجحوافاعلأومبتدأ81

فاعلايكونأنأوجبوالبعضا-90

بالنيإئةالعاملهلقالواا-.ا

(2يعتمد)لمفإذا(1)ثانواختيرا-اا

يذكرفيما)3(الابوابوثالثا-ا2

تفيدلجمعامطلقحرف(4ا-فالواو)ا3

المهلهثمللترتيب6()وثما-14

للتوقعلحرفانريدوقد)8(ا-ا5

تارهلهذاتجيا-مرادهما6

الصفر!الإعرابقواعدنظر،(

مرخحمالكلابنلثانو

هؤلاذاكبعدمنواختلفوا

الاصالةاوفعلعنيعمل

انتقدفيوالكوالاخفشفجوز

يكمرقددورهاأدواتفي

تفيدوترت!ما(5)تعقيباوالفاء

)7(غفلهعدهذينفيوالخلف

فعوتقليللتحقيقكذا

الاشاره)9(فافهماخرىوذاك

957(.)صانظرالاختيار.علىدليلينوذكرالمغنيفيكما(1)

لجمهورفازيد"عندكأوالدارفي"نحوالمجرورأوالظرفيعتمدلم"وإن:هشامابنقال2()

.(957)صالمغنيا.هـمن"الوجهينيجيزونوالكوفيونوالاخفشالابتداء،يوجبون

القواعد.كتابمنالثالثالبابلىإإشارة)3(رقمهناالناظموضع)3(

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

.(2)رقموضع(5)

)3(.رقمهناالناظموضع)6(

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

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

:قالحيثالصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصرفيمالىإيشير)9(

لهذاوتارةلهذاتارةتجيءانهامرادهوانماجملةالثلاثةلمعانيها)قد(تحيءلا:تنبيه

هـ.سيذكر.مماغيرهاوكذلك
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واللغةالنعورسانل

للاستقبالسوفمع(1)117-والسين

المدةكونرجح118-لكنه

نفيبهزدثمجزمحرفلم911-

نفيهاتصاللما)3(في012-وزيد

إذنفيوقيل4(لن)ذصبوحرف121

حرفويقالاسمهي122-ثم

كذاكانكذاكانإذا122-أصل

الامتتقبالبشرطبها124-وانمسب

التيلاأوبقسمفصلت125-أو

(5الدعا)يابأنجشاذابنوألحق126

مقالعلىسيانحرفان

)2(اثبتالسينمعسوفمنأضيق

قفيماضوقلبهمضارع

انتبهالثبوتتوقعكذا

فافقهنوجزاءجوابحرف

ظرفهيالتياعنيإذاوهي

خذاحذفيعنالتنوينفعوض

الاتصالوشرطشصديرها

لمحتيفافهميمنعفلاتنفي

ادعىعصفوروابنالنداءأو

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

جماعةابنشرحمختصرفيلماومخالف،المغنيفيلمامخالفالترجيحهذا)2(

وليس"لسين(:اعنلحديثفيهشامابنقال،المنظومةهذهاصلهوالذي

سوفمعمنهاأضيقمعهالاستقبالمدةولا،للكوفيينخلافا()سوفمنمقتطعا

هـ.."للبصريينخلافا

بسبعة.(الماةاديرقملمبيانما)8(رقمهناجعل)3(

.(01)رقم()إذنوعلى()9رقمهناوضع(4)

والدعاءبالنداء،الفصلاجازشاذبابابنانالنحوكتبمنوغيرهلمغنيفيالذي)5(

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

المجموعة0هذهمنالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصرفي
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والصرثيةالنعوبةالرسانل(الأولالقسر

إذنمثالهبالظرفا-الفصل27

هشامللفعللمعمولباا-والفصل28

رجحافثم]لكسائيماا-92

يستقبللماظرف2(إذا)وفيا-.3

منتصبلجوابباشرطي!ا-خاقض

يليهماامتناعتقتفي(4*ا-لو)

بعدهالوجودامتناع(5*ا-لولا)

تمىثموعيد)6(حرفنعما-وفي!د

انتمىقدمايجابإ)7(بلىا-وفي35

الص!ركلاالإعرابقواعدنظر4(

فافهمنجوابفيقيم-هنا-

غلاميالديهالرفعو]لارجح

صرحابهذا(1)والشرحالنصب

فاعقلواشرطواسمالزمانمن

فانتدبلوجودوجود3()لما

تالييماواستلزامهفيهقل

انتبهابالابتداءمرتفع

تنصإعلامئمووعد!يق

الألفافزادواأصلبلوقيل

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

فوقها.(11)رقمالناظموضع2()

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

-.جماعةابن

.()13رقمهعاوضع(4)

.(41)رقمهناوضع(5)

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

فيها،المعنىهذايذكرفلملهالاعرابقواعدأما،الصغرىالقواعدهذهفيهشام

فلينظر.الدانيلجنىاولا،المغنيولاشروحها،منشيءفيولا

.(1)6رقمهناوضع)7(
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للغةوالنعو1رسانل

مضىقدالزمانمنماظرف(1*ا-إذ)

نعبليستخر*ا-خعق

مفعولاكذاتجيءبلا-وقيل28

اللازمهأعنيالظروفمنا-ليست92

حقاوبمعنىلردعكلا)3(014-

ألامعنىتجي)5(لحاتمأبا-41

نعم!جوابحرفبلوقيل142-

(2)ترتضىلابهاأقوالوقيل

توضعمضافاولظرفإلا

إذامعوهيمنهمبدلة

لوازمهفالتزمسيبويهعن

يلقىقول(4وهو)للكسائيذا

(6مجملا)فافهمالاستفتاحذاتي

حكموالنضر)7(الفراءبذايو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لىإهذاواستمر()17العدديكونأنيقتضيوالترتيب()18رقمهناالناظمجعل

النظم.اخر

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

.8(9)صللقوجوي

.(1)9رقمفوقهاجعل

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

اعلم.والله2(05)صالمغنيفيحاتمابيقول

سعةتوفي،القرانوعلومواللغةالنحوإمام،السجستانيحاتمابومحمدبنسهل

.(901)صالبلغةراجعهـ(2)55

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

صاجياقويقول)الا(!للاستفتاجلحاتمأب

عليه.فضرب

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

صاحب،والانسابللغةفيإمام،الخليلصحاباحد،البصريالمازنيخرشة

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

فرىلا!نافية(1ولا)فصلا-43

للوحدهناف!ةتبرئةلهرا-

نداأووأمرثباتإفسبق145-

(2)قرنتتكونبعاطفا-ولا46

الوحدهماخالفتوليس147-إن

جوابحرفتجيأقسامولا-رابع

مضىغيرماللنفيا-خامسها94

إسميهجملةتلتهافإنا-05

وأفيهاتعملنلمنكرةأوا-51

مثلناكمايمراروجب152-

مضىولاخالدأقامولاا-53

المنركاالإعرابتواعدنظص،(

ترىأقسابمخمسةعلىإلا

عدهشروطلهاعاطفة

تعانداإنلمتعاطفانوا

خالفتقدلسبعةفيتبرئة

عمدهوجوهثلاثةنفت

للصوابهديتنعممناقض

الرضىولاحاضرعليلا!

محميهمعرفةوصدرها

قويبتقديرأوبلفظماض

)3(معنىولامحزونفيهلا

الفضاذافي(4)تقمكلاوإنه

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

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

نقله،يصنعمايدرفلمنظرإذ:يفرىفري:الاصمعيوقال،لجوهريانقله،ودهش

."...لازهريا

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

313(.)صالمغنيفيانظراشياء.ثلاثةفي(اليسوخالفتأمور،سبعة

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

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

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

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

يعلمليلالتوكيدوزد1-كه

عثمانجاتسرإنلشرط(1)هـان155-

(2)العاليةلاهلخيرااحدإن156

يرىلاإنماالمرءيرجي157-نحو

تنصرهإنماللخيرالفتى158-رج

يجابيةالاوهيلما915-وبعد

قد!تجيءقطرب016-وقال

الثقيلهمنأي161-وخفنها

دخلتقدإسمبةعلى162-فإن

لجلياالمضارعفتنصبن)5(و162

ليعلموااصلهاالكتاباهل

سلطانمنعندكمإننا!ية

عاديهتزادقدثمليمس!

كعراوهذاأتيناكإنما

)3(فاذكرهليطابإنلاأيعلو

المثبتلحاجباابنزادهاقد

فلتنتقدمنهزعموهو

حليلهلذوكلإنمثال

(4)ثبتبهكماقوماعملها

لي"يغفرأنأطمعوالذي"!

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

النفي.لمعنى

،القاموسفيكذا.مكةرواءماإلىتهامةارضلىإنجدفوقمنهم:لعاليةأهل)2(

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

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

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

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

وانظر.الحاجبابنعنالاتيالبيتفيسياتيكما،الايجابيةالما(بعدوتزاد

38(.)صالمغني

2(.80)صالدانيلجنىوا36()صالمغنيراجع4()

22(.)رقمهناجعل5()
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والصرفيلأالنعوبلأالرسانل،الأولالقسص

تنسبكمصدريحرفا-وهي64

اختلفوايقومأنعليا-عسى65

الخبرعلىإنهبعضافقال66

وأللجاربالاسقاطا-وقيل!6

نقلماللئابنذاسييو+ا-عن68

يرتفعفقدأنبعدا-والفعل96

نإلحروفالاالقولمعنىقيه017-ما

أتىانفلمالتوكيد171-وزد

(4)بدابدركانزيد172-وذادر

الصنريالإعرابقواعدنظص4(

ترتبكلابمصدرصلةمع

تلفوايالمثمنصبفقيل

ذكر(1مبردلأمفعولوقيل

رويلقاربالفعلتضمن

(2)ذزرفعضغبلفل

فارتفعوا)3(بهاالبعضوجزم

زكنكمابهافسرأنتليه

فتىياالتقينالوانوالله

يداتقطعيخنمن(5)لشرطومن

ببغدادالعربيةامامالمبرد،العباسابوالبصريالازديالاكبرعبدبنيزيدبنمحمد(1)

سنةتوفي،والمقتضب،لكامل:التصانيفمنله،وغيرهالمازنيعنأخذ،زمانهفي

926(1/5)البغيةراجعهـ(.)285

.(43)صالمغني:المسالةفيالخلافراجع)2(

)ما(باختهالحقتواهملتألانهاالناصبة()أنبعديرتفعقدالمضارعالفعلأنيريد)3(

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

،المضارعالفعل)ان(بتجزمالعربقبائلبعضانذكرواعبيدةواباالكوفيين

)أن(.بعدوجزمهالمضارعرفعفيتركوايرتفعوابانللقراءأمر"فارتفعوالم:وقوله

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

النظم.فيهنايذكرهولم)إذا(،بعدالرابعوالموضعنادر،وهذاومخفوضهاالكاف

.(05)صالمغنيانظر

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

.يدهتقطع:اعلمواللهالمعنىفلعل،القاموسفيكماالكفبمعنى
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النعورسانل

الرجلهذاكمنبها*ا-واستكهمن

يضربمنكمنهم174-موصولة

(1اكرمني)اكرمهمنونحو175

(2بر"ماا!لانحولرظا-أي76

مبنيهتجيقد177-وسس!ويه

صفهتجيقدثم)3(178-وخالفوه

لأفيهماندالى!917-وصلة

تحدماتنفقنحوط)4(لشى-. هـءوما18

يدومماللزمانتجيءا-وقد81

الئقابيأومالكبريا-لابني82

والتعجبالاستفهاما-كذاك83

و[للغة

يحلأويشدزيدسوىذامن

معجبمننيكجاءموصوفة

واعتنيفاحفظلجميعايحتمل

يردامممولاستفهامتدرك

لحيهاأيهنصنموصولة

معرفهذيفتىايفتىمثل

الاملطولتالانسانيهايا

وجدأضعناهما!موصولة

ئقومماالقيامولازمفدم

(5)المنتقىالفارسيوشامة

معجبماموصوفةنكرة

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

.(42)رقمهناوضع2()

راجع.موصولة()ايمجيءفيسيبويهالبصريينمنوجماعةالكوفيونخالف:أي)3(

.(701)صالمغني

)25(.رقمهناجعل()4

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

سنةتوفيلشواهد،وواللغةبالنحوقيماكانالمصريبريبناللهعبد:ليالتوا

هو-البقاءوابو،لالفيةصاحبالمعروفالدينجمالالإماممالكوابنهـ(،)582



والصر!يلأالنعوبلأالرسانل4الأللالقـص

بماوامررأحسنهماذاكا-ماكه

نقلهينعماتمتا-معرفة85

هيالشيءفنعمعامةا-وهي86

المعنىفيلهلهاعاملا-مع87

تجيونعمادقالمها-دققته

الحجازفيبشروطلكنتعملا98

تخلصلحالالمضارعتنفيا-09

عنتماودوا!191-ومصدربة

نأوالزمخشريجنيابنا-قال29

الصنريالإعرابتواعدنظص4(

(1اللما)حلومقرطقمستحسني

الاجلخروفابنسيموءعن

هيتكوننكرةاسمتتللم

فقلناخاصةوإلاوصف

شجيهذامانحووتنفيجزما

(2أجاز)ماوغيرتهامةنجد

تنصصقرينةتكنلمإن

"أضاءت"كلمازمانمنها

الزمندلالةفيماشاركها

شامةبووهـ(،)616سنةتوفيالاعرابصاحبالعكبريالحسينبناللهعبد-

والتاريخللغةوالقراءاتصاحبالشافعيالدمشقيإسماعيلبنالرحمنعبد

واحدالمشهوراحمدبنالحسنعليأبوالامامهولفارسي1وهـ(،)665سنةتوفي

البغية.كتاببتوسعهؤلاءتراجمفيراجعهـ(5)337سانةتوفيالعربيةفيزمانه

893(.)صالمغني:المسالةهذهفيمذهبهموانظر

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

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

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

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

.القاموسفيكذافيها.

993(.)صالمغنيراجع2()
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واللنةالنعورسانل

تردقدفماوكافة(1)ا-زعم29

فبماتجيءلتويدوزدا-لمه

يوسفافيفرطتمماقبلا-من59

فحصلهمصلريةا-وقيل69

لراترومنرفعاا-بالابترا79

الغاياتترىلاأحواا-وليسلمه

(2)رويجماعةوسيبويها-عن99

مسلمامصليامحمدلا002-

واحدإلهاللهإنما!

ما!اللهمنورحمةعفو

يوصفاأنهنابتوكيدفالزم

الصلهمعموضعهاوجعلوا

خبرتأتيلافالغاياتورد

صلاتولابلصفاتولا

للقويحمديثموتمتهذا

المحئما)3(لنااللهوأحسن

)4(002

المعلميالرحمنعبد

لتقدير:ومحذوفلمبتد!خبرأنهعلىالسابقبالبيتمتعلقأنهويظهر،بالرهكذا(1)

عنالنيابةفيتشارك)ما(كونفيوالزمخشريجانيابنقول:أيزعم""وهو

.(104)صالمغنيراجع.المصدرية)أن(الزمان

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

4(.18)صالمغنيفيمبسوطةالمسألةوتجد<يوسففىفرطتز>ما

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

الاجل.هنايريدولعله،القاموسفيكمايجابهوا

ثم(1)89أولاكتبوقد،النظمأبياتعددلىإمنهإشارةالناظموضعهالرقمهذا(4)

عليه.ضرب
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لخأمسةالرسألةا

العربيةفيطرانف





ال!ربيلأفىطرانف(هوالصرثيلأالنعويلأالرسانل4ا!اللالقسو

محمدأنبيائهخاتمعلىوسلامهوصلواتههو،إلاإلهلاالذيدلهالحمد

وصحبه.وآله

وبعد:

منيجدلا)1(نكاتفيهلهوتلوحإلاالفنونمنبفنمعتننمنفما

ومن،ويتعصبلهلاحلمايتبجحبنفسهظنهمحسنفمنعليها،نمقتقدمه

نفسهابإطراءامرآله)2(أبرمتهالذيالاعمىذاككحالحالهيكونمسيء

]هذه)3(إليكالبصراءلسئقنيتقولينكماكنتلولها:فقال،لجمالبا

أقبلهاأنلنفسيأرضولمعليها،نصمنأجدلمالعربيةفيطريفةنكات

ممافكانتمرأةتزوجالذيالأعمىذاكحذوحاذأردهانولامتبجحا،

ترككلماتقولينكماكنتلولها:قالصبرهعيلفلمالجمالبانفسهاتطري

الاعمى!لهذاالمبصرون

نأواماإليها،فأطمئنيتقبلوهاأنفاما،العلمهلعلىأعرضهالكني

[)4(.كانإنالخطأوجهعلىينبهوني

!!!

بالضمءنكتةجمعبالكسر،(1)

.يساموجعلته،أضجرته:أي2()

.للصفديكلاهما932(،)2/المسجموالغيث67(،)صالهمياننكتانظر:)3(

الاعمى،قصةاعادانهفيهويلاحظ،السابقةالمقدمةبعدالمؤلفوضعهتخريجهذا(4)

."...نكات"هذهقولهقبلفاءتوضعانوالافصل
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النعوواللنةرسانل

(1[)اللغة]نشاة

الاصواتحكايةكاناللغةمنشابانالقولوحديثاقديمااشتهر

حظولهذا،وصر"،وحن،وأن،وقط،"دق:ذلكمنوذكروا)2(،المسموعة

الوجاهة.من

فظاهر)3(.البشر،وضعمناللغةإنقلنا:إذاأما

لحكمةفالادم)4(،-وجلعز-اللهتعليممنبانهاالقولعلىوأما

المناسبة.تلكاقتضت

المؤلف.وضعمنفانها،الاتيةالعناوينبخلاف،وضعيمننالعنوهذا(1)

الريح،كدويالمسموعةالاصواتمنكلهاللغةوضعإصلإن:قالمناول)2(

هـ(،025)ت،الصيمريسليمانبنعبادهو...الماءوخريرالرعد،وحنين

بينالمناسبةأنعلىلجمهوروا،الخصائصفيجنيابنالرأيهذاواستحسن

العربي.وضعهافيشرطاوليستكالبا،الكلمةفيموجودةوالمعنىاللفظ

-1/125)الفاسيللطيبالانشراحنشرفيضفيالمسألةهذهتفصيلوانظر

.(1/64)لخصائصو(،1/99)الفحولوارشاد(،1/47)والمزهر2(،96

هذاعلىوتبعهالبشر،هوللغةالواضعإنلىإالمعتزليالجبائيهاشمأبوذهب)3(

4(،47)12/تيميةلابنلفتاوىومجموع89(،/1)الفحولإرشادراجع.المعتزلة

2(.1/05)الانشراحنشروفيض

،الأشعريلحسنوأبي،المقدسيمحمدأبيوالشيخالعزيز،عبدبكرأبيقولوهو)4(

لىإيصل،عريضخلاففيهاوالمسالة.العلماهلمنكبيرةجماعةو،فوركوابن

،(21/644)تيميةابنفتاوىمجموعو(،1/89)الفحولإرشادانظر:.أقوالستة

.(1/5)العروسوتاج
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العربيلأله!طرانف(هوالصرنيلأالنعويلأالرسانل4الأولالقعر

اللغة.منجداضئيلاجزءاإلالناتفسرلاالاصواتحكايةأنوالمهم

منوالمعانيالالفاظبينالمناسبةوهوآخروجها)1(العربيةأئمةوذكر

فيجنىابنذكروحركاتها،وترتيبهاالحروفصفاتاختلافجهة

ذلك)2(.منطائفةالخصائص

ليخطروقدايضا،ضئيلبجزءإلايفيلاولكنه،وجيهأيضاوهذا

.الاشارةوهو-لهتعرضمنأرلم-ثالثوجه

التفاهميحاولوننهمعلمنالغةيعرفونلاأناساتصورناإذاأنناريبلا

باليدالاشارةتكونوكما.البكممننشاهدهكما،التصويتمعبالاشارة

إذاالاناسباولئكوحري،باللسانتكونوقد)3(،بالرأستكونفكذلك

شيءلكليكونحتىالاشياء،علىالاصواتتوزيعيمكنهمأنهلهمخطر

2(،00)صالكاتبباذفيقتيبةوابن(،4/41)الكتابفيكما،لخليلوا،كسيبويه(1)

،(152)2/الخصائصفيجنيوابن،والمعنىللفظفيالمتقاربةالاسماءبابفي

الافهاموجلاء384(،)98/2(/1)الفوائدبدائعكتابهمنمواضععدةفيالقيموابن

67(.)ص

للماءوالنضح،اليابسللصلبلقضمو،الرطبلاكل"الخضم:المثالسبيلعلى)2(

ذلكومنعرضا،والقططولا،القدذلكومن،النضحمنأقوىوالنصخ،ونحوه

لخصائصافيجعيابنأوردهاالتيالامثلةمنذلكغيرلىا..وقرطوقرد،،قرت

2(.0.)صقتيبةلابنلكاتبأدبأيضا:وانظر157(،)2/

صحيحمنالعلمكتابفيو(،124)صوالقاموس(،4/436)العربلسان:راجع)3(

...":عائشةحديثوذكر.والراسليدبإشارةالفتيااجابمنباب،البخاري

".لحديثا...نعم:إيبرإسها،فأشارت
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واللغةالنعورسانل

الإشارةوهيعرفوهاالتيالطريقةربطيحاولواأنخاصصوت

ويتفقدونوالشفتينباللسانالإشارةبتحريهذايكونوانما،بالتصويت

.الإشارةتلكيوافقالذيالصوت

وجدبلسانهيشيرانالإنسانحاولإذا1()ذا""الإشارةاسمذلكفمن

أسنانهرافعاصوتثملسانهعلىعضإذاإلاالتصويتعليهيسهللاأنه

صوتوإماالطاء،صوتواما،الذالصوتإمايخرجفحينئذ،لسانهعن

الابتداءلامتناعوحركوها،أرفعبهاالصوتلان؛الذالفاختارواالثاء،

والانثى،الذكربينالفرقلىإيحتاجونأنهملىإوجدواثم،بالساكن

فيفقالوابخلافهلانثىوعالعندهموالذكر،المعنويةالإشارةلىإففزعوا

)2(.ذي:الانثىوفيذا،:الذكر

وانما،النفسلىإباللسانالاشارةحاولواالمتكلمضميرذلكومن

خروجهيسهلالذيوالصوت،الفمباطنلىإاللسانبعطفذلكيحصل

وأسهل،الاشارةلىإالسامعينبهصوتاقبلهيقدمواأنورأواالنونهوحينئذ

المعلميضمنهماقررفقد،البابهذاطرقلىإالمؤلفسبققدالسهيلياناعلم1()

منواستفاد،القيمابنبعدهجاءثم،الإشارةباسمتتعلقمسائلبذكرعليهوزادهنا،

للسهيليلفكرنتائجوانظر:(،1/941)الفوائدبدائعكتابهفيواورده،المبحثهذا

.(177)ص

العظر،منقويحطلهالاشارةاسمفياللهرحمهالمولفابداهالذيالرايهذ2()

،مكسورةبهمزةممدوداذاء""بللمذكراشارتالعربإن:يقالانيبقىولكن

وقالوا-،749(2/)الضربارتشارففيكما-مكسورةهاءبعدهابهمزة"ذائهو"

!؟هذاعنيجابفبم.بالضم"وذات"تا،:الانثىفيايضا
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العربيةفيطرانف(هوالصر!يلأالنعويلأالرسانل4الأولالقعر

شيئابالنونالصوتليرتفعأيضاالنونوفتحوا،المفتوحةالهمزةالاصوات

أنتم"-أنت-"أنت.الضمائربقيةلىإالتطرقويمكن(،1)""أنفقالوا:

ذلك)2(.توجيهالصعبمنوليس

شارةوأقرب،بالامتصاصيشربالماءفإن"الماء"اسمذلكومن

ثمفعلتواذا،الفمداخللىإشفتيكتجتذبأنالفمباعضاءالمصلىإ

وقد)3(،"ما"الاصواتأقربكانصوتلاخراجقليلاالفمفتححاولت

الوقف،عندوتثبت،الوصلعندالالفتحذفان:أجودها،لغات"أنا"فيللعرب(1)

الالفبمد:والرابعة.""منبوزن:والثالثة.ووصلاوففاالالفتثبتان:والثانية

السكت.بهاء"انه"بعضهموزاد.هنا""هاءالهمزةبقلب:لخامسةوا.""آنلىالاو

.(1/041)مالكلابنالتسهيلوشرح37(،/)13اللسانانظر:

ثم،والنونالهمزةالراجحالقولفيالضميرأصلإن-:المؤلفقررهماعلى-يقال2()

لاداءلحروفاايسرفوجدوا،باللسانإليهالاشارةحاولواالمذكرخطابارادوالما

فجعلوا،عالوهومذكر،المخاطبلانيفتحوهاأنناسبثمالتاء،هوالمعنىهذا

لىإيؤديمماالفمخارجنحويتقدماللسانيجعلالتاءفتحولان،للأعلىالاعلى

سوى"إنت"المخاطبةضميرفييقالوكذا.باللسانالمخاطبلىإالاشارةتقوية

.-المؤنثوهو-للأسفل-الكسروهو-الاسفلجعلواانهم

لىإباللسانالاشارةارادوالماانهمإلا،مفردهفيكالكلامفيهفالكلام""أنتمماو

هذا-يقتضيومخرجها،لجمعاعلىيدلالذي""الميمبحرفأتواالمخاطبينجمع

الرفعضميرفييقالأنايضاويمكن-67()صالافهامجلاءفيالقيمابنقررهكما

يرجعاللسانلكون؟بالضمخصوهإنهم""ضربتنحوفيالذيالمتصلالمتكلم

داخل.منبلسانهوشخصهذاتهلىإيشيرالمتحدثأنيشعرمماالباطنلىإ

لسانفيجاءكماما"،"اسقني:فيقول"الماء"،لفظيقصرالعرببعضكانلذلك)3(

.(1/435)3العرب
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النعوواللغةرسانل

فانه،الامتصاصصوتحكايةمعالميمهذهمنماخوذة""مصكلمةتكون

.(1الصاد)حرفمنيقرب

الا،البلعأي،الاشارةلهعن)2(الترتيبهذافإن(""بلعكلمةذلكومن

[)3(]وهكذا،حلقيةوالعين،متوسطةواللام،شفويةالباءأنترى

فالحلق.الفمفوسطبالشفةالمبدوء

متوسطبحرفمنهماكلابتدات""نفثو"لفط"كلمةوعكسها)4(

النونوجدتتاملتإذايخفىولا،اللسانمعهيبرزفحرفشفويفحرف

)1(

)2(

)3(

)4(

قالالماء،بلفظالظبيصوتتشبهالعربان:وهي،المقامتناسبلطيفةوههنا

الظبي،صوتحكايةوالماء:"31(:5)صوالممدودالمقصورفيليالقاعليابو

الرمة:ذوقال

مبغومالماءباسميناديهداعتخونهماإلاالطرفيرفحلا

ايضا:قولهومثله

فيخرقيقومقوامأصيبحثورةثارإذماءبهاونادى

51.".ممالالظبيصوتحكايةلماءو،مفخمالمشروبالماء:المياسابوليوقال

فيالابلصوتعنبالشيبمثلايعبرونفتجدهملامر،هذتدركالعربكانتقد

أصوات)حكايةأيضاالشيب")و(932(:/1)التاجفيالزبيديقالالماء،شربها

متتلم،حوضقيتشربإبلاووصف،الرمةذوقال.الشربعند(الابلمشافر

شيب:شيبمشافرهاوأصوات

اهـ.."وسلامبصرةمنجوانبهمتثلمفيالشيبباسمتداعين

له.وعرضحصل:اي

إ."البلوغ:ولعلها،واضحةغيرلكلمة

لاشارة.والترتيبفي""بلحكلمةعكس:اي
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ال!ربيلألههطرانف"هوالصرثيةالنعويةالرسانل4الأللالقسص

وقريب،اللفظبمعنىأنسبوالظاءواللام،النفثمعنى(1[)]والثاء

معنوية.الاشارةأنذلك؛"نبذ"كلمةمنهما

قليلايضعنشيئايتذوقمنعادةفان("،ذوق"كلمة)2(الحسيةومن

لحلق.الىإبهيصلأنويغلب،فيهفييديرهثم،لسانهعلىمنه

تصلثمتتوسطثملحلقاأقمىمنتبدأ""قربكلمةالمعنويةومن

الشفة.وهو[)3(]يليماأقربلىإ

"."مضغومنه،معنويةفيهفالاشارة""بلغأما

الاشارةفيالتوسعمعالطريقةهذهضممتفاذا)4(،حضرنيماهذا

".ببيان"أنسب:ولعلهما،واضحتينغيركلمتان(1)

لحس.باتدركالتيالاشارةومن:أي2()

لي.تتضحلمهناكلمة)3(

مناسبةمنقررهوما"،إلخ...بلعكلمةذلك"ومن:قولهفيذكرهاالتيالامثلةإن4()

أنإلاقريبا،شبهالخصائصفيجنيابنبينهمايشبهلمدلولاتها،الكلماتدلالات

فيقالحيثكلامهوهاك،باللسانالحسيةأوالمعنويةللاشارةيتعرضلمجنيابن

صنع،وأعلىوالحكمةأظهر،فيهاللطفماهذاوراءومن،نعم..."(:621)2/

عنهاالمعبربالاحداثاصواتهاوتشبيهلحروفااختيارلىإيضيفونقدأنهموذلك

ماوتوسيط،آخرهيضاهيماوتأخير،لحدثاأوليضاهيماوتقديمترتيبها،بها

،المطلوبوالغرضالمقصود،المعنىسمتعلىللحروفسوفا،أوسطهيضاهي

لحاءوا،الارضعلىالكفخفقةبصوتهاتشبهلغلظهافالباء،بحث:قولهموذلك

والثاء،لارضفيغارتإذاونحوهمالذئب،ثنوبرالاسد،مخالبتشبهلصحلها

من-فيهابمافالشين،ونحوهلحبلاشد:قولهمذلكومن...للترابوالبث،للنفث
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للغةوالنعو1نلرسا

،(جني)1ابنذكرهماوالى،الاصواتحكايةمن5ذكروماوإلىالمعنوية

الكلماتعددكثرذلانوغيرورخاوةشدةلحروفاصفاتمن)2(وغيره

تطبيقها.يمكنالتي

.تحضرهمناسبةأدنىاللفظلتعيينالواضعيكفيأنهالواضحومن

الرجل،منالتذكيرعضويذكرواأنناسبوالتأنيثالتذكيربابففي

اعتبرواثماسمهمافأنثوا؟امرأتانلهرجليتخيلالبيضتينمعإليهوبالنظر

هذازوجا،كانماوتانيثالاعضاءمنفرداكانماتذكيروهيكالاصلذلك

)3(.أخرىلمناسبةخالفواوربماالغالب

وهذه،]لقليلإلاحضرتهمالتيالمناسباتمننعرفأنالصعبومن

لهاختارلماذانفسهالانسانعلىيخفىماوكثيراجدا،مختلفةالناسأسماء

الشدإحكاميليهثمالعقد،استحكامقبللحبلاانجذاباولبالصوتتشبهالتفشي

وهيلاسيماالثين،مناقوىهيالتيبالدالعنهفيعبرالعقد،وتاريب،لجذبوا

اهـباختصار..إلخ."بها.أربدالذيالمعنىعلىلواذلصنعتها،اقوىفهو،مدغمه

.(571)2/الخصائصفي(1)

نقلا27()صالاقتراحفيوالسيوطي67(،)صالأفهامجلاءكتابهفيالقيمكابن)2(

وغيرهم.(،162)صالخفاقالعلمفيخانحسنصديقومحمدجني،ابنعن

لكوعووالزند،،لمرفقووالخد،،والصدغ،!الحاجبلمذكر:المزدوجمن)3(

ومن"،لكرشوالكبد،":مزدوجةغيروهيالمؤنثةالاعضاءومنوغيرها"،

لقفا".و،واللسانلعنق،و،"الابط:والتانيثالتذكيرفيهايجوزالتيالاعضاء

287(،)2/للأزهريوالتصريح59(،/4)الصبانحاشيةمعالأشمونيشرحانظر:

223(.)2/الخضريوحاشية
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القـص

اهبوأ

)1(

والصرثيلأالنعوبلأالرسانل)الألل

.(؟)1بهسمياهالذيالاسم

العربيلأ!قطرانف(ه

!!!

237(.،1/48،184)جنيلابنالخصائص:راجع

:-الاعرابيابناي-"وقال:ملخصهما7()صللأنباريالاضدادكتابفيوجاء

ماومعها،نعلمهماالعللمنمنها،خصتماالعربخصت،لعلةكلهاالاسماء

مكةسميتمكةأنلىإالاعرابيابنيذهب-:الانباريأي-بكرأبووقال.نجهله

..بها،.الرخوةالبيضللحجارةالبصرةسميتلبصرة1وإليها،الناسلجذب

الرجلسميعلةلاي:قائللناقالفإن:قالثم...لنسيانهإنساناسميوالانسان

العربعلمتهالعلل:قلنا!دعدا؟ودعد،الموصلوالموصل،امرأةلمرأةورجلا،

العلة،غموضمنلحقنابماالعلمحكمةالعربعنتزلفلمبعضها،أووجهلناها،

منه.لمقصوداهـاعلينا"الاستخراجوصعوبة
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النعوواللنلأرسانل

تنور

رضي-عليعنضعيفبسندرويوقد،تخفىلابالنارالتنورعلاقة

)1(.الصبحبتنوير-:السلامعليه-نوحقصةفيالتنورفسرأنه-عنهالله

بالنور)2(.علاقةللتنوريجعلضعفهعلىوهذا

،الزيادةحروفمنوالتاءر"و"نمادةهيواحدةمادةمنوالنوروالنار

اللغة.فيمفقودة""تفعلصيغةلكن،العربيةفيفاشيةبالتضعيفوالزيادة

مادةمننهو،زائدةالواونواصليةالتاءأنلىإلجمهوراصارلهذا

)1(

)2(

(2802)6/تفسيرهفيحاتمأبيبنو2(،4/)12تفسيرهفيالطبريأخرجه

زيادعنإسحاقبنالرحمنعبدعننغزوبنفضيلبنمحمدحديثمنبسندهما

أمرناجاءإذاحتئ>:قولهفيعنهاللهرضيعليعنجحيفةأبيعنجحيفةأبيمولى

."الصبحتنوير"هو:قال<...الئنوروفار

معينوابنحمدأضعفه،الكوفيإسحاقبنالرحمنعبدسندهفيالاثروهذا

حجرلابنالتهذيبفيكما،الائمةمنوجمعحاتموأبوسفيانبنويعقوب

فيكما.مجهولهو:حاتمأبوعنهقال،الاعسمزيدبنزيادأيضاوفيه(،486)2/

.(532)3/والتعديللجرحا

بعضهم،عليهاعترض."..تخفىلابالنارلتنور"علاقة:قولهمنسبقوماالقولهذا

كونمنذكروهماوأما-:الفاسييعني-شيخناقال":قال7(0)3/العروستاجففي

عصفورابنغلطهبيانأوضحوقد،باطلفهو،زائدةالتاءنونور،أونارمنالتنور

ا!.لجماهير"ابغلطهوجزم،وغيره،الممتعكتابهفي

ماعلىيردلاالاعتراضهذاولكن59(،/4)اللسانفيسيدهابنكلامأيضا:وانظر

فتأمل."التنور"،تصريففيالمؤلفاختاره
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ال!ربيلأفيطرانف(هوالم!رفيلأالنعويةالرسانل،الأولالقـص

)2(.""فنعولأو(،1)"فعول"ووزنهر"نلات

أمور:عليهموردو

)3(.الصريحةالمناسبةهمالإ:الاول

اخر)4(.شاهدلهاليسر"نت"مادةأن:الثاني

منشيءيتحققلاقدبلراء،يعقبهانونالعربيةفييقعقلماأنه:الثالث

لامها)5(.والراء،الكلمةعينالنونكانإذاذلك

واحد،غيرعنهنقلهكما،الفارسيعليوأبو27(،41/0)التهذيبفيالازهريقاله(1)

285(.)3/الخصائصكذلكوانظر89(،/4)الدرفيالحلبيالسمينمنهم

285(.)3/الخصائصفيجنيابناجازهالوزنهذا2()

لانلجمهور؛1عند"تنر"وهو،منهالمشتقوالاصل"التنور"بينالمناسبة:اي)3(

77(.)صالخفاقالعلمفيكما،الاشتقاقشروطمنشرطالمعنىفيالمناسبة

"التنور":لفطةعلىكلامهمعرضفي027(/1)4التهذيبفيالازهريقال(4)

لانه؛العربكلامفييعرفولاتنر،بعائهأصلانذلكعلىوالدليل..."

."...مهمل

أصلوهور"ن"تلفظمنتنور"وانما285(:)3/الخصائصفيجنيابنوفال

"...ترىكماوبالزيادة،لحرفاهذافيإلايستعمللم

يستدلعلامةبعضهموجعلها،والاشتقاقاللغةأئمةمنجماعةبهاخذقدالقاعدةهذه5()

قالهوكذا(،11)صللجواليقيالمعربمقدمةفيكما،اللفظةعجمةعلىبها

:-(172)صالجواليقيعنهنقلهفيما-سيبويهقالوقد،الغليلشفاءفيالخفاجي

اص.."زنر"ولا"قنر"،مثلراء،بعدهاساكانةنونالعربكلامفي"ليس

انظر،المقاييسفيفارسابنوايضا327(،)2/الجمهرةفيكمادريدابنوكذا

93(.1/0)الفيضانظر،الاقتراحفيوالسيوطي(،414)28/5(،)3/
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النعوواللغةرسانل

وزنه:قالأنه"ثعلب"بالمدعويحتىبنأحمدالامامعن1(نقلوا)وقد

ر".ون"مادةمن"تفعول"

منيتخيلقدوما،"تنوور"لكانكذلككانلولانه)2(؛عليهنكرواو

صنعاني"قالوا:النسبفيشاذاإلاالعربيةفييعرفلانوناالواوإبدال

)1(

)2(

وتارة3(،210/)فيكمامطلقا،ينفيتارة،اضطربفانه؛القاموسصاحبوأما

)2/168(.فيقليلا،كمايجعله

لاني؛لازمةلا،أكثريةالقاعدةهذهأنيظهرالعلماءنصوصفيالتاملخلالومن

عينالنونتقعبعضهاوفي،والنونالراءفيهااجتمعكلمةعشرةبضععلىوقفتقد

بعضبعقلهاانفرداواختلاففيهاوقعربماالكلماتوهذهلامها،والراء،الكلمة

وهوآخر،أمروثمتجميعها،لابعضها،فيوهذا،تصحيففيهاحصلاو،الائمة

تخالفكلماتأوردوابلبها،يلتزموالمالقاعدةتلكقررواالذينالائمةبعضأن

38()3/ايضاوانطر"قنر"،مادةفي،المقايشىفيفارسلابنجرىكما،القاعدة

منه.

وهيمظانها،منتلتمسوالمعاني،أطيللاحتى-معانيهادون-الكلماتوسأذكر

.ونر"هنر،،نرش،نرسنرز،،نرد،نرب،قعرشنز،سنز،زنر،ختر،":يليكما

أعلم.والله.إليهاتضافكلماتهنالككانتوربما،عليهوقفتماهذا

،(991)5/البحرفيحيانوأبو285(،)3/الخصائصفيجنيابنعنهنقلهممن

59(.4/)العربلسانوانظر

الخصائصفيكماالعلماء،سقطاتمنعدهحتى،جنيابنعليهأنكرهممن

59(،)4/اللسانفيمنظورابننقلهكماالمحكمفيسيدهابنوكذا285(،)3/

مقدمةفيعصفوربنيضاو7(،0)3/التاجفيكماالزبيديشيخالفاسيوأنكره

الممتع.كتاب
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ل!ربيلأا!طرانف(هوالصرثيةالنعوبةالرسانل،الأولالقسر

.(1)"وبهراوي-صنعاويوالاصل،نيوبهرا-

،العرباستعملتهاأعجميةالكلمةأنلىإجماعةذهبتقدمولما

لغتها)2(.أصلمنوليست

)3(.الصارفةالمناسبةقضيةيدفعلاوهذا

وزنهاصل:يقالأنوهو،تقدمماجميعمناسلموجهليخطروقد

وتاخير-تقديم:أي-قلبحروفهفيوقعلكن،ر"ون"مادةمن"فعول"

الواومنأبدلثم""عفولبوزن"ونور"فصارالفاء؛موضعالعينفجعلت

تاء)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

قضاعة.منقبيلةوبهراء:.معروفبلدصنعاء:

فيبسظهانظر.بينهمخلاففيه؟نوناالواوقلبتثمواوا،أونونا،الهمزةابدلتوهل

285(.)صيعيشلابنالملوكيوشرح2(،18)3/(،58)2/للرضيالشافيةشرح

دريدوابن2(،41/69)التهذيبفيكماوالازهري،الليثلمذهباهذالىإذهب

فيلجواليقيوا(،694)صالكاتبادبفيقتيبةوابن5(،20)3/لجمهرةافي

حاتمبياعننقلوكذا(،301)صالغليلشفاءفيلخفاجيوا84(،)صالمعرب

77(.)صوالمصباج(،1/551)الفائقفيكما

286(.285،)3/الخصائصفيجنيابنكلامانظر

الهمذانيجعفربنمحمدالفتحابوإليهسبقهقدالمؤلفراهالذيالوجههذا

الزمخشريعنهنقلفقدهـ(،376هـأو371)سنةالمتوفى،المراغيبابنالمعروف

انه24(1/4)المغيثالمجموعفيالمدينيموسىابووكذا(،1/561)الفائقفي

عينفقلبوا،ذلكفاستثقلوتشديد،وضمةواوانفاجتمعنوور،فيهالاصلكان:قال

".وولجفيتولج:كقولهمتا!،الواومنفابدلواونور،فصار،فالهلىإالفعل

.والنور"النارمنهو:اي"-:كلامهمنولعله:-المدينيزاد



واللغةالنعورسانل

أصله"جبذ":مثلكلامهمفيفكثيروالتاخيربالتقديمالقلبأما

2(،)"وجه"أصله"جاه"و،"صواعق"أصله"صواقع":ومثل(،1")جذب"

.3()"لئس"صلأ"يساو"

.واواتثلاثباجتماعالثقلهنا)4(للقلبوالداعي

و،""تقوىفيسمعفقدتاء،الكلمةأولالمفتوحةالواوإبدالماو

وغيرهما)6(.5(،)"تولج"و،"تترى"

"ونور".لا"ونوور"صار"نوور"عينقدمتإذا:يقالأنبقي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المقاييسفيفارسبنوالصحاج،فيلجوهريواعبيد،أبوراهماعلىهذا

وتابعه(،2،96943/)الخصائصفيجنيابنالقلبوانكر،وغيرهم(1/105)

العروستاجوانظرالمجد،وكذا،كلامهونقل256(،)7/المحكمفيسيدهابن

/2(.)555

وكذا76(،)2/الخصائصفيكماجنيوابن،الفارسيعليبيوالفراء،قولهو

اللحيانيهذافيوخالف،اللغةأئمةمنوجماعة98(،)6/المقاييسفيفارسابن

286(.)4/المحكمفيكما

.(4/301)والتاج(،91)6/العربلسان:انظر

.نوور""في:اي

"تولج"واما،المواترةمن،"وترىاصلها"تترى"و"،"وقوىفاصلها""تقوىاما

وهو،وسماعيقليلالابدالوهذا،الولوجمن""وولجفاصلهالوحث!،كناسوهو

اهـ.."..معلومةاشياءفيهوإنماقياسا،البدلهذا"وليس:سيدهابنقالكما

22(.0،8،8191،20)3/للرضيالشاقيةشرحوانظر:

الهامش.فيذكرهاثم،مضافةغيركانت""تترىلفظةلان؛بالاصلهكذا



العربيلأفيطرانف"هوالصرفيةالنعوبلأالرسانل4الأولالقـص

مكلب،سيرأ:لواوقا،"اكفهر"صلهو،(1)"اكرهف":لواقاقد:قلت

صلهأ"تكسع"و،"بطيخ":صلهوأ،(2)"طبيخ":لواوقا،"مكبل":صلهو

.)3("تسكع"

:وجهانذلكوفي

ففيمنها،الصيغةبنوئمالمادةأصلفقلبوابدأوايكونواأنأحدهما:

علىمنهابنواثم"سع"كفصارتفقلبوا"كع"سبمادةبدأوا""تكسع

."تفعل"صيغةظاهرها

علىمنهابنواثمر"ن"وفصيروهار"و"نبمادةبدأواكلمتنافيفهكذا

إلخ...."فعول"صيغةظاهرها

صفةالتضعيفوكانواحد،حرفبمنزلةالمضعفنزلواأنهم:الثاني

صفةالحرفينمنكلايعطواأنالقلبفيوعادتهممثلا،لحركةكاله،

الاخر.

لجديد.اموضعهفيلهالصالحةالصفةمنهماكلايعطون:قلأو

فإذامحلها،فيالتضعيفومنها،صفتهوتبقىالحرفينقلون:قلأو

الصيغة.علىمحافظةالصفةتلكأعطيمحلهالاخرالحرفحل

ونعظ،انتشرالذكر:كرهفوبعضا،بعضهوركبغلظإذا:السحاباكره!(1)

.(4/655)نيللصاغاوالتكملة2(،89)9/اللسانانظر:.ارتفعالشعر:واكرهف

اهـ.".مقلوبةالبطيخفيلغة"والطبيخ97(:)5/المحكمفيسيدهابنقال)2(

.(5594/)العروستاجانظر)3(
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للنةوالنعو1ئلريمسا

فيوكانتفتحتالهمزةأنيئس""مقلوب"أيس"فينرىفكما

"مكبل"مقلوب""مكلبنحوفيفكذابعكسها،الياءوأن،مكسورةالاصل

وصارت،للاعرابعرضةالاصلفيوكانتمفتوحةمضعفةاللامصارت

ذلك.بعكسالباء

،النونموضعالواوفوضعت"نوور"أصلهكان"تنور("فيفهكذا

صاحبتها.صنبمنهماكلوأعطيتالواو،بموضعالنونوصارت

!!!
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ال!ربيلأفيطرانف(هوالصر!يلأالفعويلأنلالر!ط،الأللالقسر

تفاح

حكايةفاما(،1)الاسمهذاغيرفيمعروقةغير"حفت"مادة

)4(.نفسهالتفاحمنفماخوذصح)3(فان،رائحة:أي""تفحة)2(:بعضهم

لان؛"وح"فمادةمن""فواح:"تفاح"أصلأنيدعىفقدهذاوعلى

أبدلتئم)5(،""وفاحفصار،فقلب،اللغةفيمعروقةمادةوهي،تفوحرائحته

)6(،المفتوحةمناكمرواواالكلمةاولفيالمضمومةالتاءوإبدالواوا،التاء

.7()"وجاه"وأصله"تجاه":لواوقا،"وراث"صلهو"تراث":لواقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

،واحدةكلمةلحاءواوالفاءالتاء"35(:1/0)المقاييسفيفارسابنقاللذلك

اهـ.."التفاجوهي

عليه،يقاسولا،منهيشتقلهاصللاانهفمعناه،"واحدة"كلمة:فارسابنقالواذا

".التفاحوهي":قولهعلىاقتصرولهذا

فيسيدهابنبهذاصرحكماالكبير،الاخفشالخطابأبوالحميدعبدهو

.يصرحولم،المعنىذكرفانهالمحكمفيوأما(،11/138)المخصص

بوو،لغيرهاجدهلمفاني،الائمةبينمنالقولبهذاالخطابابوتفردقدلانه

انفردلغويةالفاظ"وله(:571)2/الانباهفيالقفطيقالبالتفرد.مشهورالخطاب

.تفردهعلىأمثلة(1/131)المزهرفيالسيوطيوذكراهـ.".العربعنبنقلها

:"والتفاح2(:50)3/المحكمفيجاءفقد،الخطابأبوقالهماعكسهذا

اهـوانظر.."..التفحةمنمشتقةانهالخطاباابيعنذكر،تفاحةواحدته،معروف

.(11/138)المخصص:أيضا

".عفال"حينئذفوزنهالفاء،علىالعينبتقديم:أي

الواووابدالتاء،الواوابدلتثم":يقالناالعبارةصوابان-اعلموالله-لييبدو

."...المفتوحةمنأكثرتاءالكلمةاولفيالمضمومة

592(.)صيعيشلابنالملوكيشرحانظر:
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النعوواللغةرسانل

(1)والقصةالشانضمير

هو1[]الإخلاص:<حداللههوقل>:فيالضمير"إن:النحاةيقول

2(.)الشانضمير

يسمى("شاءتماتقولالعرب"هيفيكماالمؤنثبلفطكانإذاوانه

القصة.ضمير

ذلكمثلو،بالقرينةمعروفمقدرلىإيرجعانهقرروفهمأولاوكنت

؟الشانما:فتسالهثممنإنسانيجيءثم،وجلبةضوضاءتسمعبان

.قدمالملكهو:فيقول

القصة؟ما:تقولو

الامر،وضمير،الحديثضمير:أيضاعليهويطلقون،البصرةأهلتسميةهذه(1)

.؟يعودماذاعلىعندهميدرىلالانه؛لمجهولاضميريسمونهوالكوفيون

قملكلامهمضمونتعظيمالمتكلميقصد"قد:الشأنضميرتعريففيمالكابنقال

وأالابتداء،فيهويعمل،الشأنضمير:يسقى،غائبكضميرضميراقيقدم،بهالنطق

متممةبعدهلجملةايجعلوأخواتهن،إحدىأووظن،وانكانوهي،نواسخهأحد

منه.اهـالمقصود."...العامللمقتضى

.(021)2/للدمامينيالتسهيلوشرح234(،/1)مالكلابنالكافيةشرحانظر:

ضمير"هو"الفراء:وقال.الكوفيينمنوالكسائي،البصريينمنجماعةقولهذا)2(

منجمعوأجاز.السياقمنيفهمماعلىعائدوأنه،للشأنوليس،لىتعااللهاسم

فيلعكبريو545(،)2/البيانكتابفيالانباريابنمنهم،الوجهينالعلماء

نالقرإعرابوراجع(،588)6/الدرفيالحلبيوالسمين03(،9)2/التبيان

.(411)3/يعيشلابنالمفصلوشرح803(،)5/للنحاس
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العربيةفيطرانف(هوالصرثيلأالنع!يلأالر!انل4الأولالقسر

.(1)زينتالسوقهي:فيقول

.قدمالملكهي:فقال؟القصةما:الاولفيقلتولو

؟الشانما:الثانيفيوقلت

صوابا.لكان.زينتالسوقهو:فقال

ولو-بحالكسائلاعدكولكنهبمقالكتسالهلمانكفرضناإذالكن

تهاونك،أوغفلتكلولاالسؤالعليكيوجبماهناكأنيرىبان-ادعاء

الشانقدرفإن،القصةعناوالشأنعنسالتأنكيقدرمخيرأنهفالمتبادر

لكنهم،الموضعينفيألثالقصةقدروإن،الموضعينفيالضميرذكر

الثافيفيو]لتانيث،قدم""الملكنحو:الاولالمثالفيالتذكيرأوجبوا)2(

إليهسبقهقد،المثالذلكلهوضربهنا،المؤلفوقررهفهمهالذيأناعلم:تنبيه(1)

فيراجعكانهالضميروهذا279(:)2/فيقالحيث،الكافيةشرحفيالرضي

سمعكانه.مقبلالاميرهو-:مثلا-تقولمقدر،بسؤالعنهالمسئوللىإالحقيقة

الاميرهو:فقلت.!؟والقصةالشانما:فيسالالامر،فاستبهم،وجلبةضوضاء

قبل،ظاهرغير-السؤالتضمنهالذي-اليهالمعودكانفلماهذا،الثان:اي.مقبل

عنه،للمسئولمعينلانه؛فصلبلايتعقبهالذيالضميرهذابخبرالتفسيرفياكتفي

هيبلالتفسير،لمجردبهايؤتلم]لضميربعدلجملةاأنبهذالكفبان،لهومبين

منه.اهـالمقصود."بينتهلماتفسيراسميتلكن،المبتداتأخباركسائر

أعلم.والله.هذاالرضيكلاممناستفادقدالمؤلفولعل

البصرةاهلوأما489(،)2/الارتشاففيحيانابوعنهمنقلهكما،الكوفيون:أي)2(

لمذكر،معوالتذكير،المؤنثمعالتانيثيستحسنلكن،الوجهانعندهمفيجوز

233(./1)الهمعوراجع(،1/461)فانظره.وشرحهالتسهيلفيمالكابنوفصل
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النعوواللنةرسانل

لما؛للصورةتحسيناإليهالمسندلحالصوريةمراعاة"زينتالسوق"نحو:

عنالاخبارمن"زينت"السوقو("قدمالملك"هي:قولكفييتراءى

.(1)وعكسه،لمؤنثبالمذكرا

القيس:امرىءقولنحوفيلجواربالجرافيقالوهماهذاويشبه

00)2(.أباناكان

الصورةفيكان""مزملرفعإذالانهللجوار؛رعاية""مزملجر

"مزمل"انفيتوهمالمنعوتعقبالنعتيكونأنالغالبإذكالمستنكر،

لبجاد)3(.نعت

)1(

)2(

)3(

234(./1)لهمعوا(،1/611)عقيللابنالفوائدتسهيلعلىالمساعدانظر:

بكرلابيلسبعالقصائدشرحفيكما-وتمامه،المشهورةمعلقتهمنالبيتهذا

:-(601)صالانباري

مزملبجادفياناسكبيروبلهنينعرفيثبيراكان

للأصمعي:تبعا66(،)3/الكاملفيالمبردوروى

إلخ....ودقهأفانينفياباناكأن

للمطر،:والوبلوالودق،الانواع:والافانين،الاوائل:والعرانين،جملان:وابانوثبير

الملفف.:المفعولباسم:والمزمل،لصوفوالوبرمنمخططكساءوالبجاد:

مذاهب:ثلاثةعلى""مزملجرفيالنحاةاختلف

جماعةوقاله،المعلقةجشراكئروعليه"بجاد"،كلمةجوارعلىمجرورأنهأ-

هالنحاةمنكبيرة

ولم،للكافيةشرحهفيالرضيمذهبوهو،""أناسكلمةلمجاورتهمجرورانه-ب

نة.الخزفياليغدادييقبله

-:والتقدير،"بجاد"دحقيقيونعتصفةهوبلر،لجواعلىمجروراليسانه-ج
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العربيلأدطرانف(هوالصرفيةالنعويلأالرسانل4الأولالقـر

فيهاليسإذ؛المراعاةفيمحذورلاوالقصةالشأنضميرفيأنهغير

ماجروهومحظوراالمراعاةتلكفيفانالبيتبخلافمحظورارتكاب

1(.)الرفعحقه

الضمائرمنالضميرهذاعدوارأيتهمثم،وأقررهأفهمهكنتماهذا

ثم،عنديكانلمامخالفاهذافرأيت)2(،ورتبةلفظامتاخرعلىتعودالتي

بنأحمدالعلامةعن)3(المعانيروحمنالاخلاصسورةتفسيرفيرايت

وفيه:عنديكانمايلاقيما()4(401)4سنةالمتوفىالغنيميمحمد

ضمير)منها:ورتبةلفظامتأخرلىإترجعالتيالضمائرعدفي"وقولهم

)5(.."..ارتكبوهامحةمسا(بعدهلجملةالىإراجعفإنهالشان

بيأقولوهو،المفعولاسمفيفاستترالضمير،فارتفعلجارافحذف.فيهمزمل

22(.1)3/(،1/291)الخصائصفيكما،جنيابنوتلميذه،الفارسيعلي

34(.80،36)صحيانلابيالنحاةوتذكرة(،89)5/الخزانةوراجع

جني.وابن،عليلابيخلافاالمعنىفي"كبير"لكلمةنعت""مزمللان(1)

،(2137/)اللبيبومغني(،85404،)2/للسيوطيوالعظائرالاشباهراجع2()

.(013)3/للكفويوالكليات

هـ(.0127)ت،الالوسياللهعبدبنمحمودالدينلشهابهو)3(

الحنفي،المصريالخزرجيالانصاري،الغنيميعليبنمحمدبنأحمدهو(4)

كيفيةبيانفيالصدورابتهاج:مؤلفاتهمنبالنحو،لمعا،الدينبشهابالملقب

الفصلجوازفيورسالةلمقصور،ووالممدودللمنقوصلجمعو[والتثنيةالاضافة

وغيرها.،إليهلمضافواالمضافبين

.(2132/)المؤلفينومعجم(،1/581)العارفينهديةانظر:

27(.0/30)نيالمعاروجراجع)5(
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النعوواللنةرسانل

وفسرحكما)1(،متقدمعلىعائدالشأنضميرأنالحاجبابنوذكر

فتعقلتللتفخيمالابهامقصدت"أنك:بقوله)2(الرضيعنهنقلهكماذلك

الضميروأعدت،المخاطبعلىللابهامبهتصرحولمذهنكفيالمفسر

)3(."قبلهالمذكورلىإراجعفكانه،المتعقلذلكلىإ

ماتقول"العربنفسكفيتصورتأنك-يطهرفيما-هذاوحاصل

فكأنك"شاءتماتقولالعرب"هيعنها:مخبرافقلتقصةوأنها"شاءت

)4(."شاءتماتقولالعرب:ذهنيفيالتي"القصة:قلت

اعلم.والله.ليظهرماوجاهةعلىثابتوأنا

!!!

42(.)3/اماليهوفي677(،)2/لهوشرحهاالكافيةفيعليهنص1()

له،شيعيمتكلمصرفينحوي،الدينرضي،الاستراباذيلحسنابنمحمدهو)2(

هـ(.)686سنةنحوتوفي،لحاجبالابنوالشافية،الكافيةشرح

28(./1)للبغداديلخزانةاومقدمة(،1/567)الوعاةبغية:انظر

6(.)2/للرضيالكافيةشرح:راجع)3(

كانإنغائبضميرلجملةاقبلوقع"واذا(:133)3/الكلياتفيالكفويقال)4(

القصة،ضميريسمىمؤنثاكانوإن.معطلقزيدهو:نحو،الشانضميريسمىمذكرا

التيلجملةامضمونلقصةاو،الشأن:أي،قصةأوشانمنالذهنفيمالىإويعود

اهـ.."بعده
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والصر!يلأالنعويةالرسانل4الأللالقعص

كاد

العربيةفيطرانف(ه

اوجه:ثلاثةهناك

حينئذمعناهاانعلىاتفقوايتلوهاولانفييتقدمهالا:انالاول

فإن؛لمفهومباتصريحوهو"يفعل"ولم)2(:بعضهموزاد(،1)"قارب"

كليفهم"ينجحأنالتلميذ"قارب:كقولك("ينجحالتلميذ"كاد:قولك

الاخبارعلىالمخبراقتصرلمانجحلوانهووجههالنجاحنفيمنهما

نفيتقدمبدون-هكذا"كاد"جاءتوقد،عليهمتفقالإفهاموهذا،بالمقاربة

اتفاقا)4(.للنفيمفهمةوكلها)3(،القرانمنموضعاعشربضعةفي-

والقاموس(،2532/)والصحاج327(،/01)للازهرياللغةتهذيبانظر(1)

31(.6)ص

والصفاتنيلمعااحروفكتابهفي"يفعلولم"همبففسرها،الزجاجيوأما:قلت

تأتي"كاد"أن:بعضهموعن382(،)3/اللسانفيكما،سيدهابنوكذا7(،.)ص

اراد.بمععى

لالمة.منوغيرهم،الانباريوابن،تقدمكمالزجاجي1و،لجوهريو،كالاخفش)2(

2(،0):البقرة:فيهاالايةورقمالسورةاسمذكرعلىسأقتصر،ايةعشرةثمانهي)3(

طه:،(09):مريم،7(47،6،)73:سراءلإا(،11)7:التوبة،(051):الاعراف

،(01):لقصصا،(24):الفرقان،(5،334):لنورا،(27):لحجا،(51)

.(91):لجنا،(15):لقلما،(8):لملكا،(5):لشورىا،(65):تفالصاا

نإ>:لىتعاقولهمعانىفياختلفواالعلماءلاننظر؛فيهلجميعافيالاتفاقإطلاق)4(

النحاسجعفرلابيالقرانإعرابفيكماواثباتا،نفيا(اخفيهااكادسبءالمئماعة

=دوتكبا>:لىتعاةولهوكذلك(،11/182)القرطبيوتفسير35(،)3/
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للنةوالنعو1ئلرسا

مثل:،""قاربفييقعقدوهذاالفعلبعدالنفييقعأن:الثانيالوجه

.القياسعلىجاروهوالنجاحإثباتيفهموهذا"ينجحلاأنالتلميذقارب"

قولك:أفهمفكما"؛يخيبأنالتلميذ"قارب:قولكبمعنىأنهترىألا

الخيبة،نفي"يخيبأن"قاربأفهمفكذلكالنجاحنفي"ينجحأنقارب"

.للنجاحإثباتوذلك

تفهمالاولالوجهفيكهيالوجههذافي""قاربأنأخرىوبعبارة

وذلكالنفينفيالمفهومكاننفيأداةالمفعولفيكانفإذاالمفعولانتفاء

.إثبات

)1(.الوجههذاعلىأجدهافلم"كاد"فاما"،"قاربفيكلههذا

اجتنبوه)2(؟!لماذادريولا

انظر.السطوةوقوعفياختلفقد(،...ءالئناعليهميتلونبالذجمتيسطوت-

388(.)6/حيانلابيالمحيطالبحر

ينجح.لاالتلميذكادمثلا:فيقالعنها،العفياداةتاخرفي:أي(1)

هذازجومنهيفهمللأئمةكلامعلىوقفتولكني،النحاةاو،للعربيرجعالضمير2()

ذلك"ووجه(:188)4/المحررفيعطيةابنقالفقد،مجتنبغيرنهو،التركيب

انتفىيصحبهالمواذابعدها،الذيالفعلوجبالعفيحرفصحبهاإذا"كاد"أن

بعدها،الذيالفعلعلىداخلاكاد""بعدالعفيحرفكانمتىلازموهذا،الفعل

واجبفالقيام،يقوملاانزيدكاد:قلتفإذا،منفيفالقيام،يقومزياكاد:تقول

نأالنعامكاد:قلتفإذا،عنهالطيراننفييقتضيفهذايطير،النعامكاد:وتقول،واقع

اهـ..."..لهالطيرانوجبيطير،لا

-كانقبلهاكادعلىالنفيدخل"فاذا(:125)7/المفصلشرحفييعيشابنوقال
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العربيلأ!طرانف(هوالصر!يلأالنعويلأالرسانل4الأولالقعر

قلت:إذافانك"قارب"فاماالفعلعلىالنفييتقدمأن:الثالثالوجه

ينجح.لمأنهأفهم"ينججأنالتلميذقاربما"

ذإريب؛بلاالوقوعنفييستلزمالمقاربةنفيفان،معقولواضجوهذا

مقاربة.بدونالوقوعيمتنح

ومافذبحوها>:وجلعزاللهقالهذاخلافعلى"كاد"فيالحاللكن

ي!اديمجرعه-ولا>:سبحانهوقال71[،:]البقرة<يقعلو%كادو

]النساء:<شاحديفقهونيبادونلا>:وجلعزلوقا[،71:]إبراهيم<يسيغه-

.[15:]الفتح<قليلأيفقهوقإلالا>:أخرىايةفيقولهومع78[،

ما"نحو:أنأعني-هذانحوعلىكلامهموجدالعربكلامتدبرومن

.النجاحلاثباتمفهم"ينجحالتلميذكاد

المتبادر،هوهذاأنعرفلكلامهمالممارسةكثيروكانأنصفومن

ما"أنمعللاثبات،مفهما"ينجحكادما"جعلالذيماترىكمامشكللكنه

المؤكد؟للنفيالعقليدعمهإفهاما(1مفهما)("ينجحانقارب

اهـ.."..يراها.لايكاديدهأخرجإذا:قلتكأنكالخبر،لعفيالايكنلمبعدهااو

عليهمتقدماالعفيحرفيكونأنبينفرق"ولا87(:4/)الكلياتفيالكفويوقال

اهـ.."يفعلونلاكادو:معناه<،يقعدوتكادوا>ومانحو:،عنهمتاخرااو

.(462)6/حيانلابيالمحيطالبحروانظر

نصبمنلغةعلىيخرجوقددا،ان"لخبرابالرفعأنهوالوجه،بالاصلهكذا(1)

لجزئين.ا
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فذا

وبط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النعوواللغلأرسانل

جرىالعرفبانعتذرو(،)1تقدمبماالعربيةعلماءبعضاعترف

صعوبةبعدنجحقدكانإذا:يقال"ينجحكاد"مانحوبان:أي)2(،

ء)3(.

)4(:)5(المعريقال

"المتبادر".:قولهلىإ"...العربكلامتدبر"ومن:قولههو

للأزهريلتهذيبفيكماوالاخفشالفراء،عنمعناهجاءالاعترافوهذا

.(488)2/العروستاجو]نظر328(،/01)

للمصنفلحاجبابنكافيةوشرح275(،)صالقاهرلعبدالإعجازدلائلانظر:

/3(.)229

مالكابنوكذا3(،1/30)المساعدفيكما،جنيابنالفتحأبوبهاخذالمعنىهذا

وانظر،."..عسيراالفعلبوقوعإعلاماكاد"وتنفى693(:/1)قالحيثالتسهيلفي

8(.24/)للائباريوالزاهر(،2612/)الإتقان

حاذق،باللغةلمعا،المعريالعلاءأبو،التنوخيسليمانبناللهعبدبنأحمد

لههـ(،)363سنةالنعمانبمعرةولد،صفتهعنتغنيشهرتهالشعر،جيدبالنحو،

علىوشروج،والشاحجلصاهلو،لغصونوالايككتاب:منها،كشيرةمصنفات

هـ(.4)94سنةتوفي،الدواويينبعض

31(.1/5)الوعاةوبغية81(،/1)ةالروإنباهانظر:

بهما،ألغزاللذينالمعريالعلاءأبيلبيتيالشيختركهما،سطرينبقدربياضهنا

:-65(1)2/والنظائروالاشباه(،1/466)مالكلابنالكافيةشرحفيكما-وهما

وثمودجرهملسانيفيجرتلفظةهيماالعصرهذاأنحوي

جحودمقامقامتأثبتتوانأثبتتلجحداصورةفياستعملتإذا
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العربيةفيطرانف(هوالصرفيلأالنعويةالرسانل،الأولالقسر

(:)2()1الشهابفاجابه

قارب"مامثل"ينجحكاد"ماأنعلىصرواوهذا،أكثرهمبىو

مؤكذا)3(.نفياالنجاجنفييفهم"ينجح

71[::]البقرة<يفعلونكادواومافذبحوها>:لىتعاقولهعنجابواو

لمالاولالوقتففي،مختلفينوقتينفيالقومحاللكن،كلامانأنهما

يفعلوا.انعنفضلاالفعليقاربوا

)1(

)2(

)3(

الطيببأبييعرف،المصريالشافعيالسعديالانصاريعليبنمحمدبنأحمد

،التذكرة:مؤلفاتهمنهـ(،097)سنةبالقاهرةولدشاعر،اديبلمعا،الدينشهاب

هـ(.)875سنةتوفيشعر،وديوان،النيلوكتاب

63(.)صللسيوطيالعقياننظمانظر

لغزعنبهماأجاباللذينالشهابلبيتيتركاأيضا،سطرينبقدربياضالاصلفي

:-268(/1)نيالاشموعلىالصبانحاشيةفي-كماوهما،المعري

بورودأشتفيمنهكدتومافكرتييصدئاللغزهذاكادلقد

بليدكلفهمعنوممتنعالنهىأولويرتضيهجوابفهذا

بعضمفأوضحهأيضا،لغزلجواباوهذا"54(:1)4/القديرفيضفيالمناويقال

بقوله:

وتليدطارفمنزكتعلوماحوىالذيالامامالحجازيأشار

بليدلكلإبعادابهموأوالنهىالفضللذيإفصاخا"كاد"لىإ

المفصل،فيالزمخشري:منهم،المحققينمنجماعةواخارهالجمهور،رأيهذا

لحاجباوابن،والكافيةالتسهيلفيمالكوابن،كاد""رسالتهفيباشاكمالوابن

لجيوشااجتماعكتابفيالقيموابن،والرضي،والكافيةالمفصلكشرح،كتبهفي

الائمة.منوغيرهم،كتبهفيوالسيوطي،الإسلامية
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النعوواللغةرسانل

وفعلوا)1(.قاربواالثانيالوقتفيثم

منتقدمماإليهألجاهموالذيفيه)2(،ماالتكلفمنهذاوفي

)3(.الاشكال

.الاثباتإفهامويقربالاشكاليزيلمازمانمنذليوقعوقد

اخر:كلاماأقدمأشرحهأنوقبل

تفيدوهيالابتداء)4(،لامتسمىاللاموهذهقائم((لزيد":العربتقول

.(التوكيد)5

"إن:ألبتةيقولوالم""إندخلتوإذالقائم("،"زيد:العربتقولولا

هذهإن:العربيةعلماءفقال"،لقائمزيدا"إن:يقولوا)6(ولكنهمقائم((لزيد

بينالجمعكراهيةموضعهاعنأخرتولكنهانفسها،الابتداءلامهياللام

توكيد)7(.حرفي

المغنيفيهشاموابن،لكافيةوالتسهيلشرحيفيمالكابنالتاويلهذاذكر(1)

الدروانظر2(،16)2/الاتقانوفي(،471)2/الهمعفيوالسيوطي34(،4)2/

2(.1/04)المصون

فانظره.(،1/557)والتنويرالتحريرفيعاشوربنلطاهرمحمدأيضاامشبعدهقد)2(

إلخ.مفهما...""ينجحكادما"جعلالذي"ما:قولههو)3(

.(1/122)للأزهريالتصريحفيكماوالفاء،بالقاف،لمزحلفةوا،المزحلقةواللام(4)

22(،/1)التسهيلشرحفيكما،مالكابنواعترضه،للحالالمضارعوتخليص)5(

96(.)صللزجاجياللاماتوكتاب343(،/1)اللبيبمغنيوانظر

لغة.وهي،الاصلفيهكذا)6(

،(171)2/لهمعو343(،1/)والمغني(،128)صالدانيالجنىجعر)7(

64(.)صللزجاجيواللامات

156



ال!ربيلأله!طرانف(هوالمرفيلأالنعويلأالرسانل(الأولالقـر

يكن"مهما:تقولولا"قائمفزيدشيءمنيكن"مهما:العربوقالت

".فقائمزيدشدءهن

".فقائمزيد"اماوقالوا:

محلهاذاكنو"زيد"قبلكانتالتيهيالفاءهذهإن)1(:النحاةفقال

ذكروها)2(.التيللعلةموضعهاعنخرتهتاأنهاإلا

تجئولموثم)3(،وفائهالعطفواوبعدالاستفهامية""هلوجاءت

تجئولمالعطفأحرفقبلفجاءتالاستفهامهمزةوخالفتهابعدها)4(،

بعدها)5(.

معرفةاردتإن:فاصله"،فمنطلقزيد"اما:قلتإذابعضهموعنلجمهور،اهم(1)

منطلق.فزيدزيدحال

.(6013)3/للمراديالالفيةشرحانظر

ابنوقال،عليهمعطوفبلاعاطفصورةوجودمنوالفرار،اللفظإصلاحهي2()

متبعةهناكانتوانالفاءانوهوثادق،"ووجه(:11)9/المفصلشرحفييعيش

لاأنعاطفةاوكانتمتبعةالفاءهذهعادةومن...العطفأصلهافان،عاطفةغير

إلخ.."..فعلأواسمقبلهايقعأنلابدوانه،الكلاماولقيمبتداةتقع

.(2622/)والتصريح523(،)صنيالدالجنىا:راجع

أشمفهل>:لىتعاكقوله،فائهوبعد؟قائمزيدوهل:كقولك،العطفواوبعد)3(

الكميت:كقولثم،وبعد(،ئمر

آتينهم*هلثمهلشعري*ليت

الاستفهامية.(""هلبعدالعطفحروفتجىولم:اي4()

-يومنوأنأفتظمعون>:لىتعاقال،الاستفهامادواتجميحالهمزةخالفتبل5()
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واللنةالنعورسانل

لاصالتهاقدمتولكنهاالأحرفهذهبعدالهمزةمحلإن:النحاةفقال

.(1)الصدارةفي

بعدموضعهاكان"كاد"تتقدمالتيالنفياداةأنليظهرهذافعلى

كمانفيباداة"كاد"بعدياتواأنمنمنعتهمالتيللعلةقدمتولكنها"كاد("،

)2(.تقدم

كاد"مافقولنا:هذاوعلىالتقديممنزعمهماعلىيدلالامتناعوهذا

نأتقدموقد،"ينجحلاأن"قارب-""قارببعبرنالو-أصله"ينجح

لان("؛ينجحكاد"مافكذلك)3(،بالاتفاقالاثباتيفهم"ينجحلاأن"قارب

)4(."ينجحلا"كادالاصل

يفعلكاد:يقال،الفعللمقاربة"كاد)5(:الراغبمفرداتفيقرأتثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ماإذاأثص>:وجلعزوقال،الاية(000عهداعهدواأوكلما>:وقال(،...لكخ

به-<.ءامنموغ

جملةتقديرلىإفذهبا،والبيضاويالزمخشريلجمهور،وخالفواسيبويهقولهذا

فيمالكابنقالكماهذا،عنرجعالزمخشريإن:وفيل،بالمحللائقةالهمزةبعد

والهمع3(،1)صنيالدالجنىاوانظر65(.64-)صالتوضبحشواهد

(/40.)36

التحريرتفسيرهفيعاشوربنالطاهرمحمدالاستاذالرايهذاعلىالمؤلفوافققد

المقدمة.راجع.المعلميإليهذهبماهناكوقرر(،1/955)والتنوير

استعمالاتمنالثانيالوجهيخصفيمالاتفاقذكرفيهوليس(،183)صانظر

"كاد".

".ينجحما"كاد:الاصللأن:يقالانالأحسنلعل

التصانيف=صاحبالاصفهاني،الراغبالمفضلبنمحمدبنالحسينالقاسمأبو
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العربيلأفيطرانف(هوالصر!يلأالنعويةالرسانل4الأللالقـص

ويكونوقع،]قد[)1(لمايكوننفيحرفمعهكانواذافعلقديكنلمإذا

وأعليهمتقدماالنفيحرفيكونأنبينفرقولا......يكونلاأنمنقريبا

".عنهمتاخرا

.2()كلامههذا

واحد،وجه"يكونلاأنمنقريباويكونوقعقدلما"يكون:وقوله

وبطء.جهدبعدوقعأنه:وحاصله،يكونلاأنمنقربهمعوقعلماأنه:أي

فماعنه)3(،النفيحرفتاخريسمعلمأنهففيه."..فرق"ولا:قولهفاما

النفي.حرفتأحرلويفيدهمايفيدالنفيحرفتقدمعندأنهإلابقي

هذا.سمعلو"ينجحلا"كاديفيدمايفيد"ينجحكاد"مافقولنا:

بها.تعالىاللهفتحوقد،العلةيبينلملكنحق،وهذا

علىأصالةمقدماالنفيحرفيدخلواأنمنامتنعوافهل:يقالأنبقي

("؟ينجحأنقاربما"نحوفي""قاربعلىيدخلونهكما"كاد"

("يفعلكاد"مافيهجاءموضعانعرفلاأننابدليلنعم:يقالقد:قلت

عالماكانوغيرها،،والمفرداتالادباء،محاضراتو،الذريعةككتاب،المشهورة

القرناوائلفيتوفيإنه:وقيلهـ(،205)سنةتوفيوالتفسير،لادبوباللغة

لخامس.ا

2(.1/90)السعادةومفتاح2(،279/)الوعاةبغية:انظر

.المفرداتمنزيادة(1)

.(434)صالقرانغريبفيالمفرداتانظر:2()

.(481)ص:راجع)3(
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للغةوالنعو1نلرسا

لماأنهموهيظاهرةذاكفيوالعلة"يفعلأنقارب"مايفهمهمامفهما

متأخرايكونأنحقهالذي-النفيحرف"كاد"علىيقدمواأناعنزموا

أصالة.مقدماعليهاالنفيحرفإدخالمنالإلباسخشيةامتنعوا-عنها

كانتإذابهيأتونقدبل،ألبتةذلكمنيمتنعوالمأنهملييظهرلكن

المقصود.علىقرينةهناك

مفصلا)1(.هذاعلىوالحجة

اسمها،منخبرهاقربعلىللدلالة"كاد("وضعوالما:يقالوقد

علىادل-لحاليةاعلىلدلالته-ليكونفعلا؛خبرهايكونأنواشترطوا

علىيقدملاأنوهو:،اللفظيالقرببالتزامذلكأكدوا)2(المعنويالقرب

نا"كاد:يقولونفلاالمصدرية""أنإبعادهملهذايشهدوقدحرف،الفعل

نادرالا(""بيؤتىأننادرا""أنبالاتيانمنيلزمهمولانادرا)3(،إلايقعد("

)4(.عليهالمحافظةفوجبتالتقديمعلىدليلهناالتركلأن

.الكلامهذابعدبياضترك!الاصلفيكذ1()

لما.:جوابهذا2()

الشعر،بضرورةخاصاوليسع!رو،النبيكلامفيجاء،فصيحصحيحاستعمالهو)3(

هذاعلىالشواهدسردوقد54(،/1)الحماسةشرحفيالمرزوقيإليهذهبكما

.(951)صالتوضيحشواهدكتابفيمالكابن

ولمنفسها،الصفحةمنلايمنالجانبفيكتبهنا،إلى:..."يقال"وقد:قولهمن)4(

المناسبمنان-التاملبعد-فرأيتمكانها،تعينإشارةاوتخريجلهايوضع

وسلم.والهنبيهعلىاللهوصلى،واعلماعلىواللهههنا،إيرادها

نصها:كاد""ماعنفائدةاللهرحمهالمؤلفتعاليقبعضفيوجد:فائدة
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ال!ربيلأفيطرانف(هوالمرفيلأالنعوبةالرسانلاالأللالقـر

هوكما،"كاد"علىمسلطايجيءالنفيانيكد""ولمو"كاد"مافيالصواب

.الوقوععدمفيلزمهالظاهر،

،(يفعلو%كادوا>وما:لىتعاكقولهتقديرا،النفيعلىمسلطة"كاد"تجيءوقد

.الوقوعفيلزمه.بفعلونلاوكادواوالنقدير:

لابكادلا"و"يفعللا"كاد:كلامهمفيتجدلاانكالتقديرهذاعلىكذلكوحمله

".يفعل

نظر.لىإفيحتاجالنفيلةادتقدملتزاموهذا،ورودعدمفيالعلةواما
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لسأدسةالرسألةا

ذو""تصريفعلىالكلاور





ذو""تص!يفعلىالكلام(6والصر!يلأالنعوبةالرسانلاالأللالقسر

ذواتصلهاو""ذاتمؤنثهفلأنالاولأماياء،ولامهواوعينهذو""

)1(هـكليات.الاستعماللكثرةالمفردةعينحذفت"ذواتا"مثناهاأنبدليل

.بتصرف-اللهرحمه-)2(الحسينيالبقاءأبي

ويكون،سببوزانذويالاصلفيووزنه،محذوفةياءلامه"ذو"

لىإمضافاإلايستعملولاوالياء،والالفبالواوفيعربصاحببمعنى

ذوولرجالو،علمذوالزيدانو،مالوذو،علمذوزيد:فيقال،جنساسم

"مصباج"هـ،مالذواتوالنساءمال،ذواتاوالهندانمالذاتوهندمال،

)3(.بتصرف

علىمفردبذوتثنية[16]سبا:(خموأكلذواني>:لىتعاقوله

الاصلعلىذواتتثنية48[:]الرحمن(أفنانذواتآ>:لىتعاقولههـ،.الاصل

.(4هـجلالين).ياءولامها

)5(."الصحاجمختار"هـ.عمى:مثلذوىأصله"ذو"

35(.26/)الكليات(1)

قاضوهووتوفي،بالقرمكفافيولد،الحنفيالكفويلحسينياموسىبنايوبهو)2(

هـ(.4901)سنةبالقدس

922(.)5/العارفينوهدية31(،)3/لكحالةالمؤلفينمعجمانظر:

2(.1/11)للفيوميالمنيرالمصباحانظر:)3(

.(4/051)278(،)3/لجلاليناتفسير:انظر(4)

.(181)صالمختارراجع5()
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النعوواللغةرسانل

بشد"ذو(")2(الخليلوعند،كجبلذوى(1)سيبويهعندأصله"ذو"

")3(.مالكابنألفيةعلىعقيلابنعلىالخضري"حاشيةهـالواو.

بالتحريك،فعلوزنهاصاحببمعنى"ذو"أنسيبويهمذهبتنبيه

تثنيتهافيوفيلذواتا،نحو:فيألفالامهانقلابلاذويفهيياءولامها

فلأننيالثاوأما-)4(التسهيلفيكما-ذواتاوالاكثر،اللامردبلاذاتاأيضا

حركاتونقلتاعتباطالامهحذفتذوىفأصلهواويهمنأكثراللاميائي

الرِفعحالفيثملها،اتباعاالواوبحركةالذالوحركتالواو،لىإالاعراب

الفاالواوقلبتالنصبحالوفي"ذو("،فبقيللثقلالواوضمةحذفت

الواوكسرةحذفتلجراحالوفي،"ذا"فبقيقبلهاماوانفتاحلتحركها

"."ذي:فقيلياءفقلبتكسرةإثرمتطرفةالواوفوقعتللنقل

والذالالواولفتحالنصبحالفيوالاتباعللنقلوجهلا:قلتفإن

أصليا؟فتحا

ويونس،لخليلاعنالنحواخذالمشهور،الإمامقنبر،بنعثمانبنعمروبضرابو(1)

ذلك.غيروقيلهـ(،018)سنةتوفي،لأخفشالخطابابيعناللغاتواخذ

.(66)صالزبيديوطبقات(،63)صفيللسيراالبصريينالعحوييناخبار:نظر

العروضيالنحوياللغوي،الفراهيديالبصرياحمدبنالخليلالرحمنعبدابو)2(

والعضرسيبويهعنهوأخذالعلاء،بنعروابيعلىدرس،المعروفالإمامالزاهد

ذلك.غيروقيلهـ(،016)سنةاللهرحمهتوفي،وجماعة

.(94)صالانباريلابنالألبانزهةانظر:

.(1/54)الخضريحاشيةانظر)3(

.(1/401)مالكلابنالتسهيلشرحراجع(4)
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"ذو"تصربفعلىالكلاكل6(والمرثيةالنعويةالرسائل4الأولالقعر

التيالاعراببفتحةالواووفتحالاصليفتحهماذهابيقدر:قلت

النصبحالةلتكون؛الاتباعبفتحةالذالوفتحالمحذوفةاللامعلىكانت

.(1")الالفيةعلىالاشمونيعلى"صبانهـلجر.واالرفعكحالتي

وذلاملاالتثنيةفيذاتلاموردعمى،:مثلذوىذوأصل"ذو"

اللامبحذفوجمعقليلوهو:قالذاتا،أيضاجاءوقد:قالذواتا،فقالوا:

والشافية"الكافيةعلى"رضيهـ..ذويات:لقيلردتولو،ذوات:فقيل

)2(.بتصرف

وفيذو،:فقيللمذكرمفردهافيلامهافحذفذوىأصلها"ذو"

جمعوفيذوون،:فقيلالمذكرجمعوفيذات:فقيلالمؤنثمفردها

وفيعمى،:مثلذوى:الاولفيلقيلردتولو،ذوات:فقيلالمؤنث

الرابع:وفي،حكمون:مثلذويون:الثالثوفي،نواة:مثلذواةفيالثا

الاصلعلى:قالتا،ذوفقالوا:ذاتفيالتثنيةوأما،حصيات:مثلذويات

،(أ!ل>ذواني:لىتعاقالالقرانوردالاكثر،وبهاوهيزيدذواتافوزنه

لجمعواوللتثنية،قليلوهوالقياسعلى"ذاتا"جاءوقد<،أفنانواتا>

:شروط

والمكسرلمالسالجمعواالمثنىتثنيةيجوزفلاالإفرادأحدها:

اسمولاالتكسير،جموعمنغيرهولااتفاقاذلكجمعولا،المتناهي

عنهما.لنقلفيالشيختصرفوقد71(،)1/الاشمونيعلىالصبانحاشيةراجع(1)

62(.2/)الثافيةوشرح(،2175/)الكافيةشرحانظر2()
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للغلأوالنعو1رسائل

)1(.بتصرف"للسيوطيالهوامع"همعهـ..بهتجؤزإنإلاالجنس

لقيلالاصلعلىجاءولوفعلوزانعلىذوي"ذو"أصل)2(:أقول

حدقة،وزن"ت"ذومؤنثهفيكونألفا،الياءلانقلابهوىنحوذوى:فيه

كانذاتامثناهاجعلنافلو،""فعتذاتووزان""فعلحذفابعدفوزانه

نحو"فعلتا"فوزانها،الاصلعلىذواتا:مثناهفيقيلولكن"فعتا"بوزان

حدقتا.

وكان،فعلوزانعلىذوى"ذو"اصلانمرمماليظهرقد:اقول

""ذوىفيكونقبلهامامفتوحامتحركةياءلكونهاألفالامهتبدلأنالقياس

خ،و،"أبمنحذفتكمااعتباطالامهحذفوالكنهم،هوىوزنعلى

العين-لىإالإعرابحركةنقلواثمواوا،الميممنقلب"،وفم،وهن،وحم

بمثلالذالتحركثم"ودم"يد،فيكماالكلمةآخرلصيرورتها-الواووهي

جرا،وياءفتحا)3(،ألفاوتبدلرفعاالواوحركةوتحذفاتباعا،حركتها

لهمكانتأنيثهعندثم،"ودمويد،،خو،"أبمثل""فع-حينئذ-ووزانها

"ذات"فقالوا:-فعلواكما-الفرعيتبعواأنإما،والفرعالاصلوجهان

على""ذواةفيقولوا:الاصليتبعوان،واما"وأخت،"بنتمثلفعتفوزانها

"ذاتا:فيقولواالفرعيتبعوانإمافكذلكالتثنيةأرادواإذاثمودواة،نواةوزن

.(051-1/913)الهوامعهمعانظر(1)

المعلمي.الشيخهوالقائل2()

نصبا.:أي)3(
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ذو""تصديفعلىالكلاور(6والصر!يلأالنعوبةالرسانل4الأللالقعر

"ذواتافيقولوا:الاصليتبعوانواما(،1)بقلةوردوقدفعتا""فوزانه"مال

لجمعاأرادوالماثمزيد،دواتاتمر،نواتا:فوزانه<.أفنانهواتآو>،"أكل

فالتقت،حدقاتقالوا:حدقة-:نحوفيكما-لجمعاألفلزيادةاحتاجوا

الاولىفحذفتساكنتينالجمعألفمعالياءعنالمبدلةالاصليةالالف

أعلم.-لىوتعاسبحانه-والله.""بناتمثل"فعات"فوزانه"ذوات":فقيل

الحقيرجمعه

المعلمييحيىبنالرحمنعبد

!!!

سعد:بعيمنرجلقال(1)

*العوجتيذابينسلمىداريا*

.(1/051)الهوامعهمعانظر:
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لسأبتالرسألةا

وجوابهصرهأإشكال



-



والصر!يلأالنعوبلأالرسانل4الأللالقسر

الر!صجمصالرتج!إلمحه

وجوابهصرفيإيفمكال7(

للصوابوفقاللهم

المعاجمفيوهيبالياء(وحوىوبغىوبلى)شوىالافعالهذهالمؤلفكتب(1)

لامهيالتيالياءعنمتقلبةالالفأنلىإيشيرأنيريدولعله،المقصورةبالالف

الفعل.

المفصلشرحفيكماشاويةأوشويّةولعلها:وجهها؟ماأدريولاوجدتهاهكذا)2(

(.)شويئةتكونأو(.01/131)يعيشلابن

حاويةأوحويةجمع":قاليا()حوذكرلما26(1/0)الارتشاففيحيانأبوقال)3(

اهـ."حاوياءأو
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النعوواللغةرسانل

وصحائف،،رسائلفيالقاعدةعلىيستعمللم)1(الامثلةهذهنحوإن

منقوصا.يكونأنلزمكذلكاستعمللوهنالاثه)2(؛!.. وعحالر

الهمزةفيالاخرىالقاعدةفلأنالهمزي)4(ماوفظاهر)3(،اليائيأما

هنافعلفلو(،لجائي)هكاياءتبدلمكسورةاخرىبعدطرفاكانتذاانها

فالتيسوبلاءخطاء،هنا:فقيلنونممرإذالمنقوصومنقوصا،صاركذلك

ألفا.بعدهومامفتوحةياءلجمعاألفبعدماابدلذلكمنفهربابالمصدر؛

فيلي!ستفهيوفتاوى،دعاوىنحو:فيالالفبعدكانتإذاالواوأما

تلحقتارةبل،همزةتقلبلافلذلكوعجوز)6(؛بغويفيكالتيمفردها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حوايا(.-بغايا-برايا-بلايا-شوايا-)خطايا:المؤلفبهاويعني

:الإبدالفيبقولهالالفيةفيمالكابنعليهنصماواخواتهارسائلقاعدة

كالقلائدمثلفييرىهمزاالواحدفيثالثازيدوالمد

مفاعل،شبهالفليتامنأيضاالهمزة"وتبدل2(:58)6/الهمعفيالسيوطيوقال

كمعايشأصلياكانإذامابخلافوالعجائز،والصحائفكالقلائدمزيدامدكانإذا

اهـ."وزومفا

ياء.عنمنقلبةألفهافانحوى(-بغى-بلى-)شوىنحو:اليائي

برء(.)خطىء،نحو:الهمزي

95(.،55)3/للرضيالشافيةشرحانظر

)بفوي،فيكالتيليستفيهماوالواو،وفتوىدعوى(وفتاوى)دعاوىمفردانأي

قلبهافيفعائلقاعدةعليهافتنطبقمدوحرفزائدةالاخيرتينفيلانهاوعجوز(

معاملةيعاملانجمعهمالكن،مدةليستأصلية(وفتوى)دعوىفيهيبينما،همزة

بوزنوفتاوىدعاوى:فيقالهنا،المؤلفرآهمابحسمبوعجوز()بغويجمع

-)فتوىمثلجمعفيوالكسرلفتحو)عجائز(،بوزنوفتاويودعاوي)بغايا(،
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وجوابهصر!اإيفمكال7(والصرفيةالنعويلأالرسانل(الأولالقـص

.وفتاوىدعاوى:فيقالببغويوتارة،وقتاويدعاوي:فيقالبعجوز

أعلم.-لىوتعاسبحانه-والله

أعلم.والله.الحقإلاظنهوما،استشكالطولبعدههتاليظهرماهذا

المعلمييحمىبنالرحمنعبد

!!!

.(534)3/عقيللابنالمساعدفيتجدهكماجائزوبابهاوعلقى(ودعوى
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لكأمثةالرسألةا

الا"زهارمتقفبمفعلينضبط

و[نتقاضواعتراض





وانتقاف!واعتراف!الأزهار،متقثيفعلينفمبط8"النعوبلأوالصرثيةالر!مائل4الأللالقسر

لرفصصآلرآتج!%لمحه

يرقمتى:قيل،المكاتبعن"وتسقط:الفطرةفيالازهارمتنعبارة

.(")1يعتقأو

يعتق؟أويرقنضبطكيفالحقير:سئل

ثانيهوكسرأولهبفتحويعتقثانيهوكسرأولهبفتح)يرق(ن:فأجاب

عتيقا.ورقيقاصارإذا(وعتق)رق،منمضارعاللمعلوممنهماكلمبني

هذهوهيالمصباج،عبارةنقلتالمراجعةفعند،الدليلمنيوطلب

منيرقالشخصرقمصدروهو،العبوديةبالكسر"والرق(:قق)رفي

منأرقهرققته:فيقال،وبالهمزةلحركةباويتعدى،رقيقفهوضربباب

ابنقاله.ومرقةمرقوقةمةو،ومرقمرقوقفهورققتهوقتلباب

)2(."السكيت

وعتاقةوعتاقا،ضرببابمنعتفاالعبد"عتقق(:ت)عفيوعبارته

:فيقاللهمزةباويتعدىعاتقفهو،منهاسمبالكسروالعتق-الأوائلبفتح-

)3(......"البابقياسعلىمعتقفهوأعتقته

الوجهين!ذكرنرا:قلتفان

81(.)2/لجراراالسيلانظر:(1)

235(.)صالمصباج:انظر2()

293(.)صالمصباج:انظر)3(
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للنلأالنعوو1رسانل

قلنا.بماصدرولكننعم،:قلت

فيه.مزيداوالاخرثلاثيا،لكونهبهصدر:قلتفإن

اذيصيرالذيهوالمكاتبلأن؛الأولهنايتعينولكنمسلما،:قلت

(".إلخ....اختيارهالرقفي"ويردهالازهار:فيقالرق،

بالوفاء.عتقذايصيرالذيهوالعتقوكذلك

طرحةسيدهأعتقهإذاالعبدأو،الامامأرقهإذاالاسيرنحوفيوأما

فعتقوأعتقته،رقذاصار:أيفرقأرققته:تقوللانك؟الوجهانفيجوز

عتق.ذاصار:أي

.سيدهأعتقهأيالعبدعتقأوالامامأرقه:أيالاسيرأرق:وتقول

أعلم.والله

(1[)]اعترانر

صار.بمعنىوعتقرقأنمسلمغيرصار"إذا":قوله

قتل؟!بابمنشيءأيقتل"باب"من:وقوله

التعليم.موطنفيالتعميةتليقفلا

السابق،السؤالعنالمعلميفيهاأجابالتيالورقةنفسفيوجدتهالاعتراضهذا(1)

وسطفيمكتوبا)ع(حرفوجدتنياغيرالمعترضاسمفيهايذكرولم

كثيراكانفقدالعموديعليبنعمداللهللقاضيرمز-اعلموالله-ولعلهالاعتراض

عينههوالخطأنهذايقويومما،المسائلفيويناقثهالمعلميعلىيعترضما

.-أعلموالله-هذافيفليانظرالعموديخط
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وانتقاف!واعتراف!الأزهار،متقثيفعلينفسبط8(والمر!يلأالنعويةالرسانل4الأولالقعص

فاحش.لحن"مسلما":قولهثم

رفعه.فالاصوب)ثلاثيا(علىعطفهيتضحلم"فيهمزيدا":وقوله

أيفما.ويصير"رقذايصير":وقوله

،واضطراره:نقول("اختيارهالرقفيويرده"(:1الازهار)فيوقوله

.عجزهالرقفيويرده:أي"وعجزه":بعدهقولهبدليل

)عتق:يقاللابالإعتاقأنهعبارتهأفهمتبالوفاء("عتقذا"يصير:قوله

و]لمختار)2(.بالاعتاقأوبالوفاءكانسواءمطلقاعتق:يقالانهعلى(يعتق

بمعنىذكرهاوقد،شاذةلكونهاإلاملكبمعنىيرق()رقيهمللمكاسمه

،واللسانكالقاموسوغيرهالمشهوربينيجمعوالفيومي،وغلطثخنضد

لى-وتعاتيارك-واللهالادنىيصدرمافكثيرا،الاعلىعلىيدللاوالتصدير

)3(.أعلم

****

293(.-193)3/لجراراالسيل(1)

.للرازيالصحاجمختاركتابيريد)2(

.الاعتراضانتهى)3(
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النعوواللنةرسانل

)1(وحدهللهالحمد

فانه!ماذا؟فبمعنىصار"بمعنىوعتقرقأنمسلمغيرصار"إذا:قوله

المصباج.فيذكرهبماويتعدى)2(لازم

إلخ"....قتلبابمنشيء"أي:قولهماو

نعمعليها،نتكلمحتىمسالتنا)3(منوليست،المصباحعبارةفهذه

بابمنويكونلحركةباقالكمابنفسهيتعدىقد()رقأنمقصوده

أرقه.،رققته:فتقول(،4()قتل)

أمليتهولاالحقيربخطليسفانه"فاحشلحن"مسلما)5(:قولهوأما

قلت:فإن")6(العبارةوهذه،وجهلهلكانذلكقلتلوانيعلى،كذلك

الثانية)قلت(فتضبطمسلما(:قلتفيه،مزيداوالاخرثلاثيالكونهبهصدر

مسلما()8(،)قولا:تقديرهمحذوفلمصدرنعتو)مسلما(التاء)7(،بفتح

فيإثبتهعليهاعتراضإيضالورقةنفسوقي،الاعتراضعلىالمعلميجوابهذا1()

الله.شاءإنسيأتياخرببجوالاعتراضلمعلميوسينقض،الحاشية

[.]المعترض(.يعرفما)العارففوقها:كتب2()

[.]المعترض.المصباحفعلىالتابميزانوهياستطردتموهالانكم؟بلى)3(

[.]المعترض.غلطضرببابومنإمفقط4()

[.]المعترض؟اصطلاحكمفيشيءأي)5(

[.]المعترض.وضعكمفيماهذا)6(

[.]المعترض.بالمذاكرةيليقلاغلط)7(

[.]المعترض.لجادةاغيرعلىوالأخذالتعسفمنمافيهعنكميعزبلا)8(
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وانتقاف!واعتراف!الأزهار،متقثيثعلينفسبط8(والصرفيةالنعويةالرسانل4لأولاالقـص

.هذهلمثلحاجةلاأنهعلى

الكونه:والعبارة!لا؟كيف.)ثلاثيا("علىعطفهيتضجلم":وقوله

جائزوهو،عاملليمعموعلى(1)العطفمنوهو(،فيهمزيداوالاخرثلاثيا

لان؟الاستئنافعلىهناالمعنىليسأنهعلى-)2(المغنيفي-كماجماعاإ

رفعه.والاصوب:قولكمفيفنظركم،التعليلفيداخلةالثانيةلجملةا

قوله:لانيصير)3(؛بأنهاعترافأيضا""ويصير:المكاتبفيوقوله

ذلك)4(.علىتدل"أيضا"

إنصافلىإموكول؟لىلاوا)5(اوالمتعينمافالنظر"ويصير(":قولهاما

إيرادها)6(.وجهلنايطهرلمالازهارعبارةونقل-،اللهعافاه-المجيب

عتق:يقاللابالاعتاقأنهعبارتهأفهمتبالوفاءعتقذا"يصير:قوله

إلخ"...مطلقا.عتق:يقالأدهعلى،يعتق

المنطوقففيسلمولو)7(،مسلمغيروالمفهوم،الاولويةفيكلامنا

خلف.وهو،فيهمزيدالكونهالاخروصدر:المعنىلكانلعطف1سوغعالو(1)

[.المعترض1

.(2131/)الدسوقيبحاشيةالمغعيانظر:2()

[.المعترض1.اعتراففلاويصير،:قلتإنما)3(

[ه]المعترض.ننكرهلاواضحأنهمع4()

لمعترض[.11هذا!يفهملم)5(

قوله:منماخوذواضطراره:فقلنادااختيارهالرقفي"يرده:أوردتملانكم؛بلى)6(

.[المعترض]."عجزه"

بقوله:تمثلناوإلافسلموا،الإنصافعلىمبعيةلمذاكرةا)7(
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واللغةالنعورسانل

.التعارضعندبالمنطوقوالعبرة،بعكسهيصرحمابعده

لكونهالاملكبمعنىيرق()رق،يهمللمكاسمه"والمختار:وقوله

شاذ-"

شاذ؟!المختار)1(أهملهماكلهل!شريليت

محمولفهو)عتق(نقيض)رق(أنعلىقطعا،ذلكيرىلاوالمجيب

)2(.عليه

مأحديثفيكماللمشاكلةهنالجازأصلايردلمإنه:قيللوأنهعلى

القافبفتحأنهصرحوا)4(هـ.)3(.در"ولاحرلاتهامةكليل"زوجي:زرع

ذلك.غيرلىإالحرلمشاكلة

الله-حفظه-المجيبعلىنحجرأنلنا"إلخ)5(..."والفيومي:وقوله

[.]المعترض.إلخ....سرفواوالحياةامدحواإذقلتقد

وهي:(1/183)الاثيرلابنالنهايةفيالشطرتكملة:قلت

تعرفلافضيلةألفالموتفي................................

ينصفلامعاشركلوفراقبلقائهعذابهامانمنها

مختارا-مشهوراكانفلو،والعبوديةملكلغيريرق()رقذكرفقديهمللمههناهو(1)

[.]المعترض.غيرهمنانهفعلم،بهلجاء-المختارذكرلزمكما

[.]المعترض.مخضرماولجاهليإلاممنوعاللغةفيالحمل)2(

[.]المعترض."تليتولادريت"لا:كقولهم،اولىكانبالمشهورستشهدتملو)3(

[المعترض1؟المصرحونهممن(4)

077(.)تالفيوميالمقرئعليبنمحمدبناحمدالعلامة)5(
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غيرغيرهلانالمختار)1(؛فييكوننإلابكلمةتتكلملا:لهنقولبان

الفصاحة.في)2(موثوق

".الادنىيصدرماوكثيرا،الاعلىعلىيدللا"والتصدير:وقوله

قدأناعلىفالافصح،بالافصحالبدءهذامثلفيالغالبلكنقلنا:

ذلك.فيلنادليللاألهسلمنا

منالحقوحبالصفاِ"تيقنمعالفائدةعلىحرصاهذا(وحررلا)

الموفق.واللهالجميع

****

القاموسأهملوقد!لا؟كيف،مطرهمنوقطرةضحضاجالمختارفإنماكذلكليس(1)

امعرب.لغةبعضقطعاواللسان.اللسانشملهافسافلااوفصاعدامادةالفاربعين

ولامستقلاالعقللاوالآحادالتواترمعرفتهاطريقواللغةلهاساحللابحروهي

.-اعلموالله-القياس

[.]المعترض.مقبولةلعدل1وزيادةبلى2()

[.]المعترض.يبينيكادلاالكاتبهذالكن)3(
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للنةالنعوو1رسانل

)1(وحدهللهالحمد

فبمعنىصار"بمعنى(وعتق)رقأنمسلمغيرصارإذا:"قوله:قوله

.المصباحذكرهبماويتعدىلازمفانهماذا؟!

وليست،المصباحعبارةفهذه"إلخ...قتلبابمنشئ"أي:قولهوأما

:قالكمابنفسهيتعدىقد()رقأنومقصودهعليها،ثتكلمحتىمسألتنافي

أرقه.رققته:فتقول،قتلبابمنويكون،لحركةبا

ولاالحقيربخطليسفانه"فاحشلحنمسلما:"قوله:قولهوأما

قلت:)فإن:العبارةوهذهوجه،لهلكانذلكقلتلوأننيعلىكذلكأمليته

مسلما(.:قلت.فيهمزيداوالاخرثلاثيالكونهبهصدر

محذوفلمصدرنعتومسلماالتاء،بفتحالثانية)قلت(فتضبط

هذا.لمثلحاجةلاأنهعلىسليماقولا:تقديره

ثلاثئاالكونه:والعبارة!لا؟كيف)ثلاثئا(علىعطفهيتضحلم":وقوله

جماعاإجائزوهو،عاملليمعموعلىالعطففيوهوفيه(مزيداوالاخر

لجملةالانالاستئنافعلىهناالمعنىليسأنهعلى-المغنيفيكما-

رفعه.والاصوب:قولهفيفنظركم،التعليلفيداخلةالثانية

"أيضا"قولهلانيصيربانهاعترافأيضا"ويصير":المكاتبفيوقوله

ذلك.علىتدل

إنصافه،لىإموكوللأولىأوالمتعينفيفالنظر"يصئر":قولهأما

هو:يقالقدبالاختيارلانهإيرادها؛وجهلنايطهرلمالازهارعبارةونقل

.زيادةعلىلاشتمالهواثمتهالمولفكررهقدالاولالاعتراضجوابهذا(1)
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الاضطرار.معلذلكلاالرقفيردهابمعنىنفسهأرقالذي

)عتق:يقاللابالاعتاقأنهعبارتهأفهمتبالوفاء،عتقذا"يصير:قوله

غيروالمفهومالاولويةفيكلامنا"إلخ..مطلقا.عتق:قالأنهعلى(يعتق

عندبالمنطوقلعبرةو،بعكسهيصرحمابعدهالمنطوقففيسلمولو.مسلم

.التعارض

لكونهاإلاملكبمعنىيرق()رقيهمللمكاسمه"والمختار:وقوله

الله-حفظه-والمجيبشاذ؟!المختارهملهماكلهل!شعريليت"شاذة

كماللمشاكلةهنالجازرأسايردلمإنه:قيللوألهعلىقطعا،ذلكيرىلا

بفتحأنهصرحوا(1)قر"ولاحرلاتهامةكليل"زوجي:زرعأمحديثفي

ذلك.غيرلىإ)حر(لمشاكلةالقاف

بأن-اللهحفظه-المجيبعلىنضيقأنلنا"إلخ...."والفيومي:وقوله

فيموثوقغيرغيرهلانالمختار؛فيتكونأنإلابكلمةتتكلملا:لهنقول

الفصاحة.

قلنا:"الادنىيصدرماوكثيراالاعلىعلىيدللا"والتصدير:وقوله

لانهسلمناقداناعلىفالافصح،بالافصحالبدءهذامثلفيالغالبلكن

ذلك.فيلنادليل

منلحقاوحبالصفاءتيقنمعالفائدةعلىحرصاهذاوحررنا

.-الموفقوالله-لجميعا

الاهلمعالمعاشرةحسنبابالنكاجكتابفيالبخاري،الشيخاناخرجهلحديثا(1)

2(.4)48رقمحديثالصحابةفضائلفيومسلم5(،)918رقمحديث

187
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(1ووصيه)والهنبيهعلىوالصلاةلوليهالحمد

المضاعففيالضم"ولزموا)2(:الشافيةشرحفيالرضيعبارة

فإنهلازماكان"وما:قالأنلىإ..)يفعل(.علىجاءتحرفاإلاالمتعدي

منشذماإلايكلوكليعف،عفنحو:بالكسر)يفعل(علىياتي

إلخ"....تعضعضضت

قرمصدروهو،العبوديةبالكسر"الرق:المصباجفقولذلكعرفتإذا

:فيقاللهمزةوبالحركةباويتعدى،رقيقفهوضرببابمنسيرقالشخص

)رق(لان؛إيضاجلىإيحتاجلامماإلخ"....قتلبابمنأرقهرققته

عليهالنصلىإحاجةفلاالكسرفيهالقياسأنعرفتوقد،لازمالاولى

.الإفادةتضمينأرادنهإلا

لىالاو()رقأنإيضاحزيادةفيه"لحركةباويتعدى":ذلكبعدوقوله

.اللازممن

مضارعه،عينضمقياسهأنعرفتوقدمتعلمهذا"أرقه"رققته:وقوله

وايضاج.كشفزيادة"قتلبابمن":فقوله

)رق(فيالواقعأنمعمضارعهعينضم:تقولكيف:قيلفإن

الفاء؟!ضم()يرقهالشخص

مشبالهوالموجودنيالثاالاعتراضعلى-اللهرحمه-المعلميجوابهذا(1)

[.]المعترضبمختوماالمتقدمة

الرسالهوهذه.وصياغ!روللنبيأنيثبتولم،الاصلفيهيكذا""ووصيه:وقوله

.لموضوعهذاغيرفينحوهالهنجدولم.عمرهأوائلفيالمؤلفكتبها

.(1/134)انظر)2(
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الكلمة-عينوهي-الاولىالقافعلىفالضمة)يرقق(أصله:قلت

وأدغمت،الكلمةفاءهيالتيالراءلىإ:أيقبلهامالىإالضمةفنقلت

.القاعدةعلىالقاففيالقاف

التعسف"منفيهماعنكميعزب"لا-:)مسلما(توجيهعلى-وقوله

فاحمث!".لحن"فيه:قولهفيماليعلمارتكبناهاننا)1(إلاصحيح

إنهوقولنا(فيهمزيداوالاخرثلاثيالكونهبه)صدر:عبارتنافي-وقوله

المعنى:لكانأمعطف)2(سوغنا"لو:عاملليمعموعلىالعطفمن

المعطوفالعاملفانسهو،"حلف!وهوفيه،مزيدالكونهالاخروصدر

مزيداالاخروكونثلاثيالكونهبه)صدر:لمعنىو(،)كونهوعامليهعلى

الأوليكونقدهذاغيرفيلاع!له؛الامرينبمجموعإلاتتملاالعلةلان(؛فيه

.مستويانفهوثلاثيانيوالثاثلاثيا،

يصير؛بأنهاعترافطأيضا"ويصير:المكاتبفي)وقولهقولنا:علىوقال

فلاويصير،:قلت"إنما:قال،إلخ.(..ذللشعلىتدل)أيضا(قولهلان

."اعتراف

نأ-اللهعافاه-المجيبفظنأولهبفتح)ويصير(ضبطالكاتب:قول

بضمأنهاعارفونفإنا،كذلكالامروليسذلكعلىمبنيةالاعترافدعوانا

عطفهاكونهالاقرارمحلوإنمامفتوحا،الثالثوتشديدنيالثاوفتحالاول

:فقال"رقذايصيرالذيهوالمكاتب"لانقولنا:في)يصير(قولنا:على

.[مسلمموجود:اصلناأن]معفوقها:كتب(1)

(.)ألالتعريفاداةبمنزلةالحميريةو)ام(،العطف:اصلهاامعطف2()
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النعوواللنةرسانل

نأعلىأيضا"":قولهمعولاسيماويصير،يصير:قالفكانه،أيضا""ويصير

دليلوهذا(.هـ")1عبدا.صار:أيفلانرق"وقد:القاموسشرحفي

صريح.

لىالأوأوالمتعينمافالنظرويصير:قوله)أماقولنا:على-وقال

هذا"!يفهملم":قال-(اللهعافاه-المجيبإنصافلىإموكول

وأ)يصير:المكاتبفيقولكمنالأولىأوالمتعينأيأردت:فأقول

يصير(؟.

ماإيرادها(وجهلنايظهرلمالازهارعبارة)ونقل:قولناعلىوكتب

مأخوذ"واضطراره:فقلنا"اختيارهالرقفييرده:أوردتملانكم؛"بلى:لفظه

هـ("عجز.:قولهمن

بهاحاولتنيأالازهارعبارةإيراديمنفهم-اللهحفظه-كانه

أنقللملحقير)2(وا،"اختياره":لقولهأولويتهأو()رقتعينعلىالاستدلال

نحوهاوالسيدلىإالرقفيالردينسبلمانهمراديبلدليلاالازهارعبارة

هووإنمافاعلا،الحقيقةفيليسبل،"أرق":يقالأنالأولىيكونحتى

لاليفهوالاختيار،فيهوكماالاضطرارفيموجودأيضاوهذالهسبب

وأخرجعمرا،زيدأدخل)قولنا:المثالهذامنيطهرالاستدلالووجهعلي،

منأولى(ضرجو)أدخل:قولككانالفاعلحذفأردتإذاعمرا(،زيد

المقاصد.بعضفييتعينقدبل(وخرج)دخل:قولك

ق(.ق)رمادةالعروستاجانظر(1)

نفسه.المؤلفيريد)2(
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وانتفاف!واعتراف!الأزهار،متقثيفعلينضبط8(والصرفيةالنعويلأالرسانل4الأولالقـص

أردتإذافإنك(لخوفاوأخرجه،لجبنازيدا)أدخل:قلتواذا

(،خرجو)أدخل:قولكمنأولى(وخرج)دخل:قولككانالفاعلحذف

هذامثليأتيولاخوفا(،وخرججبنا)دخل:فقلالسبببيانأردتفإذا

حذفتفإذاالاضطرار،أرقهالاختيار،أرقهقلنا:كاناوههنا،الاولفي

واذامر،كما)أرق(:قولنامنلىأو()رق:قولناكانوالاضطرارالاختيار

:نقولأنيحسنولا(،لاضطرارهرق،لاختياره)رق:قلناالسببذكرأردنا

بحسبحينئذالمعنىلان؛بتعسفالا(لاضطرارهأرق،لاختياره)أرق

إلخ....لاختيارهاختيارهأرقهالظاهر

)ارق،:يقالفإنه(سيدهوأعتقهالأسير،الامام)أرق:نحوفياما

عتق(.و

نأبالوفاء(عتقذايصيرالذيهوالمكاتبالان:ليقوعلىوأورد

يعتق.عتق:يقاللابالاعتاقانهمفهومه

صزحتفقدتسليمهفرضوعلى،مسلمغيرالمفهومهذابأنفاجبت

غير:ليقوعلى-فأجابالتعارضعندبالمنطوقوالعبرة،بخلافهعقبه

.الانصافبطلب-مسلم

في)والبحثأعتق:المكاتبفيقولهمقابلفيعبارتي:فأقول

(.المكاتب

منبإعتاقلابنفسههو:أيعتقذايصيرالذيهوالمكاتب:فقلت

المفهوماللفظيكونلاأنالمفهومشرطإن:الاصولفيقالواوقد،سئده

إلخ...سؤالجوابفيأو،الواقعلموافقةأوالغالبمخرجخرجمنه
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النعوواللغلأرسانل

.(1)أردتإنفراجعه

لاكذلكالواقعأوالمكاتبعنسؤالجوابفيكذاالمكاتبفقولنا:

بخلافه.غيرالمكاتبمنهيفهم

غيربمعنىلهاذكرهمعروي،ذاصار:بمعنى)رق(المختارإهمالماو

مابالوفاقمرحبافيا،شاذةأنهايفيدذلكأن:المجيبسيديودعوىذلك،

ذكرالتزامهفهمتملعلكمالمختار"ذكرالتزم"كما:قولكملكن،أمكن

هذا.فيمايخفىولاالمختار،اسممنالمختار

وأفقيهعالملكلبدلاماعلى"واقتصرت:فهيالخطبةفيعبارتهماو

الالسنعلىوجريانهاستعمالهلكثرةوحفظهمعرفتهمنأديبأو،محدث

معمختاركليذكرأنهعلىيدلمافيهوليس."إلخ....فالاهمالاهمهومما

".مقبولةالثقة"زيادة:قولكممعذلكادعائكمعدم

نأعلىقرينةغيرهابمعنى)رق(ذكرهمعالرقمن()رقإهمالهنعم

فيالزمخشريالامامعبارةننقلأنالفصلأنعلىاستعمالا،أكثر)أرق(

عبيدمنرقيق"وعبد)رق(:فيقالعدل،حكموهو،البلاغةاساسكتابه

وعبد،عليهالرقضربوقدرقا،رقوقد،رقائقإماءمنرقيقةوأمةأرقاء،

أحدعتقو،منهرقمايسعىبعضهالمعتقوالعبد،الرقعبدمنأذذالشهوة

الاخر)2(".وأرقالعبدين

الرسالة.ط775()2/للطوفيالروضةمختصرشرحراجع(1)

العبارةوهذه)نعمنصها:هذاحاشيةوعليهاالموضعهذافيوجدتعلامةهعا)2(

[.واضحةغيركلمة]هعاالانصافبشرطإليهجنحعامافيواضحة



فدوانتظواعترافدالأزهار،مثق!يفنلينفسبط(8والصرليةالنعويلأالرسانل؟الأللالقـر

وأعتق()أرقمنلىأوالمكاتبحقفي(وعتق)رقأنلحاصلوا

:مرجحاتلعدة

كلامنا.غضونمنيفهممامنها:

الاخففيهفيمدم؛الخفةعلىمبنيالعربوكلامأخفأنهماومنها:

.غيرهعلى

ولوالاختصار،يراعونوالمصنفون(،1لفظا)أخصرأنهما:ومنها

كتبهم.استقرامنيعرفهكمابحرف

كونهلاحراأوعبداصيرورتهمجردإلاهناالمقصودليسانهومنها:

.غرضبذلكيتعلقلاإذصئر

طارإذاالفرخعتق:منالعتقفإن،منهالماخوذاللفظمراعاةومنها:

أبو"وقال:القاموسشرحوفيوقسا،جفاضد)رق(منوالرق.واستقل

هـ."ويخضعونويذلونلمالكهميرقونلانهمرقيقا؛العبيدسميالعباس

منكثرواستعمالها،الشرعحملةلسانعلىدورانهااختيارومنها:

تهذيبصاحب-النوويكالاماماللغةفيإمامهومنومنهم،الأخرى

بلمرارا،وغيرهمنهاجهفي(وعتق)رقلفظكررفقد-واللغاتالاسماء

أختها.)رق(أنعلموقديحصر،يكادلاالاحاديثفي)عتق(لفظ

لحمداوله،طريقأقوملىإلهدايةواوالتوفيقيدالتسلمفيالمرجووالله

وسلم.وصحبهمحمدسيدناعلىاللهوصلى-سبحانه-

****

لمضارع[.والماضي]باعتبارفوقها:كتب(1)
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علىعليهمحمولفهوعتقنقيضنرقأن)على:قوليعلىوكتب*

اللغةفي"الحمل:لفظهماالنظير(علىكالحملالنقيضنعلىالحملقاعدة

لمنإلانظر"فيهالنظير(:على)كالحمل:قوليوعلى،لجاهلي"إلاممنوع

".بكلامهميحتج

وارد،شيءٍعلىيردلمشيئاأحملأنأردلموالحقير:،مسلم:أقول

الفصاحة.فيلتساويهمااستأنسأنوغرضيوارد،علىواردحملبل

هنالجازأصلارق:أييردلمإنه:قيللوانه)على:قوليعلىوكتب

ولاحرلاتهامةكليل"زوجي:زرعأمحديثفيكمايعتق:أيللمشاكلة

؟".المصرحونهم"منإلخ(:حر....لمشاكلةالقافبفتحأنهصرحواقر"

)أوعامةالبرد(بالضم")القر:شرحهمعالقاموسعبارةهاك:فأقول

صاحبنقله(1الاخير)،والصيفالشتاءفيوالبرد)بالشتاء(القريخص(

والفتح،التثليثفيهقتيبةابنوحكىشيخنا:قالالمحكمفيوهو،المعالم

بهيعني:قلت.المشاكلةلاجلأوجبوهالحرومع،نوادرهفياللحيانيحكاه

هـ.إلخ"...قر"ولاحر"لا:زرعأمحديثفيوقعما

فتخصيصهمطلقا،الحرمعالفتحوجوبشيخهعبارةظاهر)2(:أقول

.ظاهرهخلافلحديثباله

!!!

إلخ...الاخير.والقول(:486)3/العروستاجفي(1)

المعلمي.هوالقائل)2(
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تاننلىفا

الشاعر:قولفيخماطرة-ا

لعميد،حبهامنولكننيت*

الإلنمارةاسصبعدالتبمالمعار!-2



.



والصر!يلأالنعويلأنلالر!ط4الأللاالقص
(الم!ارفث!وسمالة-خاطرة)ثاندتان

الشاعر:[قولفي]خاطرة

لعميد)1(حبهامنولكننيعواذليليلىحبفييلومونني

نايمكن:ليبقو""لكنني:لقولهالدرستخريجعندذهنيفيخطر

لىإالهمزةحركةفنقلت""إننيوبعدها،النونمخففةلكن(""أصلهيكون

لكننونوهي-مكسورةفنونفكاففألفبلام("لكنني"فصار("لكن"نون

بب-ذونهي-ببوذودق-إنذونوهي-مفتوحةمشددةفنودق-

الاولىفحذفتنوناتأربعاجتماعفاستثقل-المتكلمضميرهو-فياءٍ

كهيئته.فصارتخفيفا،

)2(:النجاشيقالتستبعد،فلاهذاغيرفيلكق(""نونحذفوردوقد

)1(

)2(

هذاقائلأنالنحاةمنالمتأخرون"ذكر2(:47)2/النحويةالمقاصدفيالعينيقال

".الطويلمنشطروهو،تتمةلهيحفظولا،يعرفلا

ابنسوىعليهوففتحسبماأحديذكرهلمصدرهلان؛البيتعجزبهذاوالمقصود

فيهصدرهأنعلىكذلكشرحهفيعقيلوابن(،172)صالالفيةشرحفيالناظم

لكميد"،حبهامنولكنني"بلفظ(1/654)معانيهفيالفراءالعجزروىوقدشذوذ،

وهوالكمد،منوصفوالكميد:2(،791)6/الصحاحفيالجوهريوعنه

العشق.هدهالذي:والعميد،لحزنا

الكافيةوشرحي256(،)2/للنحاسالقرانوإعراب2(،1/90)الانصافانظر:

وشرح36(،01/1)لخزانةوا7923(،5/)والارتشاف،مالكلابنوالتسهيل

.(2851/)اللوامعو]لدرر،للبغدادي35(4/6)المغنيأبيات

فيكان،الحارثأبايكنى،كعببنالحارثبنيمنمالكبنعمروبنقيس

=وكان،عنهاللهرضيالخظاببنعمرعلىووفد،بصفينعمهاللهرضيعليعسكر
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للغلأوالنعو1ئلرسا

فضل)1(ذاماؤككانإناسقنيولاكأشطيعهولاباتيهفلست

..ورد.وقد:قوليإلا-اللهرحمه-الزمخشريعنيوافقهمارأيتثم

له)2(.يتعرضفلمالخ

الحمد.فلله

!!!

)1(

)2(

اليمن.فيبلحجماتإنه:يقال،الدينرقيق

الادبوخزانة387(،)6/والإصابة32(،1/9)قتيبةلابنوالشعراءالشعر:انظر

(01/024).

لهأبياتمعقتيبةابنذكرهوقد27(،/1)الكتابفيسيبويهشواهدمنلبيتهذا

وشرح(،0/1184)الخزانةفيعليهلكلاموانظر2(،1/70)الكبيرالمعانيفي

.للبغداديكلاهما(491)5/المغنيأبيات

يعيش.ابنشرحمن62()8/فيكما،المفصلفيمذكورالزمخشريرإي

اللاماتكضابفيهـ()337تالزجاجيالرأيهذالىإالزمخشريسبقوقد:قلت

كذلك،النجاشيببيتمحتخاهناالمعلميقررهماعينهناكوقرر(،177)ص

يعيشابنوكذا(،34224-1/9)المغنيفيهشامابنأيضاالرأيهذالىإوذهب

لأقوالمسألةوفي92(،)2/التسهيلشرحفيمالكبنو،المفصلشرحفي

لمظان.منوغيرهاالمذكورةالمراجعهذهفيتنظر،أخرى

891



المعار!(في-وسماللأخاطرة)ثاندتانوالصر!يةالنعوبةنلالرسط4الأللالقسص

[الاشارةاسمبعدالتيلمعارف]ا

وازيدهذانحو:الاشارةاسمبعدتجيءالتيالمعارففياختلف

.حاذققامالذيأوعبديأوالرجل

؟)1(بيانعطفاوبدلهواونعتهوهل

نالىفالاو)2(بعدهمماأعرفالإشارةاسم!انإنانهأراهوالذي

الاشارةاسمبعدماكانأوفالتخيير،له)3(مساوياأوله،نعتابعدهمايكون

بدلا.أوبيانعطفيكونأنلىفالاومنه)4(أعرف

!!!

لابنالتسهيلوشرح56(و)8/3()2/يعيشلابنالمفصلشرحفيالخلافانظر(1)

(4/3491،4491)حيانلابيالضربوارتشافبعدها،وما32(0)3/مالك

(1/792)عصفورلابنلجملاوشرح،لافغانيط742()2/هشاملابنوالمغني

.(994/الثالثالقسممن)3عضيمةلخالقعبدالمحمدالقرانلاسلوبودراسات

لابيخلافالجمهورقولوهو،المراتبفيتتفاوتالمعارفبانالقولعلىهذا)2(

اعرفأيهافيايضالخلافاووقعمتساويةإنهاقالالذيالظاهريحزمبنمحمد

الأشمونيوشرح9(،70)2/حيانلابيالارتشاففيمبسوطاوتجدهالاخر؟من

.(191)/للسيوطيالهوامعوهمع(1/701)

تي:الاالنحوعلىترتيبهامختار222(/)1الكافيةفيمالكابننظمهاوقد

متموموصولإشارةواسمالعلمثمأعرفهافمضمر

تبثنابهاإضافةذواوعينامنادئاوداةوذو

.بيانعطفاوبدلااونعتاجعلهفيفالتخييربعدهلمامساوئاالاشارةاسمكان:أي)3(

.الاشارةاسممن:اي(4)
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!ق!أقي

ثيةوالإاللغولةالريهمانل





لتأسعةالرسألةا

الخواكل"أوهاوهأالغواكلدرة"اختصاركتاب

هـ()516تالحريريعليبنالقاسممحمدلأبي





القسر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،...النوام!دزة"اختصاركتاب(9والأدبيلأاللنوبلأالرسطنل4الثاني

الجميع.بمعنىسائر

.(1)باقيبمعنى:والصواب

بمعنى.ومتواترمتتابعيجعلون

)2(بفصلنيوالثافصل،بلاالاول:والصواب

حضر.بمعنىازف

)3(.وقربدنابمعنى:والصواب

.(4)إخوتهافصلزيد

أبيه.بنيأفضل:والصواب

تغشرم)5(.

تغشمر.:والصواب

شرحانطر.وغيرهالفارسيعليأبوجازهواللغةكتبفيلجميعابمععى)سائر(ورد

.(48)صالخفاجي

الخفاجيشرحفيكماالاخر،موضعمنهماكلوضعالعرباستعمالفيورد

62(.)ص

735(.)صلحواشيا.عليهمعترضفإنه،المعنىهذاعلىبريابنكلامانطر

ظفروابنبريابنحواشيفيتجدهكما،الاستعمالهذاخالويهابنجوز

735(.)ص

".بعضهمفيهخالفهالتخطئةمنذكره"وما75(:)صشرحهفيالخفاجيقال

502



النعوواللغةرسانل

اللتيا)1(.

للتيا.ا:ابلصووا

.(2)يستاهل

اهل.هو:والصواب

اصبحوا.اذاالبارحةسهرنا

النهاراخرلىوإالليلةالزواللىإالصبحمن:والصواب-

)3(.البارحة

".قطأعمله"لا!الاتيفيقطاستعمال

".قطفعلته"ما!الماضيفي:والصواب-

.(4)للمريضودعا،مسح

مصح.:والصواب

منالسكيتوابنسيدهابنحكاهاالضملغةأن322(:/01)التاجفيلزبيديذكر(1)

انتهى..جوازهاالفاسيشيخهعنونقل،البصرةأهل

القائل:قولالناسبعض"وخطأ(:184)6/اللغةتهذيبفيالازهريالامامقال)2(

...سمعتهنيلاقالهمناخطئولاانكرهفلااناوأما:قالثم...الكرميستأهلفلان

736(.)صبريابنحواشينظرو.هذاعلىالادلةذكرثم

737(.)صالمسألةهذهعلىظفربنوبريابنكلامراجع)3(

حواشيهانظر.لحريرياقالهماعكسرجحبريابنإنبل،الوجهينالصاغانيجوز(4)

.(201)صالخفاجيشرحنظرو738(،)ص
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"...الفوامددزة"اخمتصاركتاب(9والأدبيلأاللفويةالرسانل4الثانيالقسو

.(1)ميملحواا

حم.آل:والصواب

السجن.باللصأدخل

[.]السجنباللصأدخلأواللصأدخل:والصواب

.مائدة:الطعاملتقديميتخذلما

)2(فمائدةالطعامعليهيحضرأنلىإخوان:والصواب

.الدواةلىإاضافةتيدوا

)3(دواوممب:والصواب

هدية.وأرسلتبغلامبعثت

بالعكس.:والصواب

.(64)لمشورا

.لمشورةا:والصواب

لخفاجيشرحوانظر973(.)صبزيابنحواشيفيتجدهكماوجائزر؟وهذا1()

.(801)ص

.(012)صالخفاجيشرحراجع)2(

.-مدبلا-دووي:الدزةوفيوجدتها،هكذا)3(

اللغةأهلحكىوقده..بصوابليسذكره"ما(:131)صشرحهفيالخفاجيقال4()

بهقرئوقد،العربنطقتوبهماشذوانأصلهعلىتنبيهاأيضاالاسكانفيهما

مادةالعروسناجوانظر.."..البخاريحديثفياصلهاعلىالمشورةووردت

)شور(.
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النعوواللغلأرسانل

كذا.إيّاك

)1(

)2(

وكذا.إيّاك:والصواب

عند.الى

من.غيرلجراحروفمن)عند(علىيدخللا:والصواب-

)1(."
لمعر.

تمعر.:بالصووا

والخجل.الخوفمنواحمراصفز

غيرواحمارالمستمر،الثابتالخالصاللونفياصفر:والصواب-

)2(.الثابت

.فلانمعفلاناجتمع

مع.بدلبالواوالاتيان:والصواب

اثنيهما.لقيتهما

وحدهما.:والصواب-

يقعل.لمأوفعللعله

يفعل.لاأويفعللعله:لصوابو-

.العربوكلاملحديثافيوردتانهاوذكرالاعجاملغةشرحهفيلخفاجياثبت

مناحدععدمعروفغيرالقول"هذا746(:)صحواشيهفيبريابنقال

اهـ.،البصريين

802



،...النواصرة"اختصاركتاب(9والأدبيةاللنوبلأالرسانل04الساالقعر

أعوره.ومازيدا،أبيضماوالأعراضالألوانمنالتعجبفي

وعوره.بياضهأشدما:والصواب

بطن.يؤنثون

(1)تذكيره:والصواب

الأجر.لأحازة

.لحيازة:والصواب

ذاعر.الدخلةالخبيث

.المفزعفهوذاعرأماداعر،:والصواب

ذميم.للقبيح

.مذمومفهوذميمأمادميم:والصواب

.سدوملجرد،و[و[لنواجدلجردو[الزمرد

المعجمة.بالذال:والصواب

الأمر.شوشت

هوشته.:والصواب

.تؤثرهما:يعنونلماثورااللهبلغك

لموثر.ا:والصواب

يجوزألهعبيدةوأبوالاصمعيحكىفقدعليهبمتفقليسذكره"ما:الخفاجيقال(1)

اهـ."الصحاحفيكماوتذكيرهتأنيثه
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1(

2(

3(

النعوواللغةرسانل

ونحوها.مفسودوعمل،متعوبقلث

ومفسا.،متعب:والصواب

وانوجد.وانفسدانضاف

ووجد.وفسد،،ضيفأ:لصوابو

(1)ص،

دم،بر

وشم.برِ،:والصواب

)2(.فلانمنواخيرشزأ

منه.وخيرشر،:والصواب

الأرلاح)3(.رلحجمع

.الارواح:والصواب-

اللغةانعلىقتلبوزن)شم(وجاء،القاموسفيكماضرببوزن)بر(ورد:قلت

الخفاجيشرحوانظر.واعلىافصح(و)شم)بر(فيلحريرياحكاهاالتي

.(186)ص

فولهفيبهوقرئ،كثيرالفصيحالكلامفيورد)اشر(انوغيرهالخفاجيافاد

روبة:وقال<،الأشرالكذالهى>من:لىتعا

الاخير*بنولناسخيربلال*

.(2592/)الصحاجوانظر

استعملوفدنياللحياغيراللغةاهلمناحدالارياجيحكلم":بريابنحواثيفي

المتحفطكفايةشرحفيالفايميوفال"،شعرهفيعقيلبنعمارةاللفظةهذه

نظمشرحفيوضحتهكماروججمحبينللفرقارياجفالوا"وربما4(:43)ص

لعرستاجوانظراهـ."لحريريكاانكرهلمنخلافاوغيرهماالدرةوحاشيةالفصيح

(01/481).
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"...النواكلذزة)اختصاركتاب9(والأدبيةاللنويةالرسانل،.الثاالقعص

وموسوس.ومسوسمدود

الاخر.قبلماكسر:والصواب-

و[لكافة.الغير

.الإدخالعدم:والصواب

نكرتين.وصغرىكبرىيستعملون

معرفتينه:لصوابوا

.تشاءمأوتيامنشمالا:اويميناأخذلمن

.(1)وتشأم،تيمن:والصواب

ما.

.مشئوم:والصواب

درخلهسرداث

تحت.لىإوالدركالعلو،لى!الدرجدرفيلأنلهسرداب:والصواب

)2(.عبيدككم.

لك)3(.عبداكم:والصواب

ناوهو:اخربمعنىلحريرياذكرهافقدتيمنوأما(،وشائم،)يامن:الدرةفي:قلت(1)

منظورلابنلخواصاوتهذيب6(،0)صالدرةفي-كمايميعهالرجليتوسد

هنا.هومامثل213()صالجيلطبعةفيووقع018(،)ص

لك".عبيدا"كم64(:)صالدرةفي)2(

البصريونومنعهالكوفيونأجازهجمعا)كم(تمييزمجيءمنهناالحريريمنعهما)3(

.(1171)4/مالكلابنالكافيةشرحفيكما

112



النعوواللغةرسانل

اراضي.ارضجمعفي

.أرضون:والصواب

امر.حدث

.حدث:والصواب

.(1نقزا)عشرون

الرهطأنإلا،الرهطونحوهعشرةنهايةلىإثلاثةمن:والصواب-

النفر.بخلافلابيرجعون

)2(.حاجةجمع*حوائج

.وحاجحاجات:والصواب

مثمن.لمنهيكثرلما

ئمنلهصارماوهو،كالمورقالمثمنلان؛ثمين:والصواب

قليلا.ولووورق

قرابتي.هذا)3(

.(4)قرابتيذو:والصواب

)1(

)2(

)3(

)4(

234(.)صالخفاجيشرحفيانظرهخلافهذافي

قفا"منأشهرفيهالوهماذعىماوصحة،ذكرهما"رذ923(؟)صالخفاجيقال

حوائج،علىجمعتفلهذاحائجةأصلهالعينفي-كماالخليلععدوحاجةنبك"،

الخواصتهذيبوراجع،كلامهبقيةوانظرالعلاء"بنعمرووابودريدابنقالهوكذا

2(.25/)العروسوتاجمنظور،لابن

هو.لدزة:في

=ونثرانظماوشائعفصيحصحيحأنكره"ما2(:94)صشرحهفيالخفاجيقال

212



القعر

)1(

)2(

)3(

والأدبيلأاللغوبلأالرسانل،.لثا

وأقفية.،ارحيةوقفا:رخاجمعفي

.(1وأقفاء)أرحاء،:والصواب

مصان.

.مصون:بالصووا

"...النواص"ؤزةاختصاركتاب(9

عمرلم)2(.وبينزيدبينلمالا

وعمرو.زيدبين:والصواب

البينين.بين

بين.بين:والصواب

كذا.وقعإذكذابينا

إذ)3(لفظةإسقاط:والصواب

مناحابقي"هل:فيهقالصحيححديثفيبالضادنطقمنافصحكلامفيووقع

لمغنياابياتشرحالبغداديتلميذهكتابفيو،فيهلمسالةابقيةوانظر.قرابتها"

.(1/224)لعروس1ناجوكذا(،2/471)

وانظراهـ.("بهالسماعوردقدانكرهالذي"هذا76(:1)صحواشيهفيبريابنقال

252(.)صالخفاجيشرح

اهـ.التاكيد"جهةعلىجالزةههنابين"إعادة762(:)صشيه1حوفيبريابنقال

إنشائهعنتاخربهذا-لحريريايعني-محمدأبيالاستاذ"علمظفر:ابنقال

".أمثلةوذكر...منهأنكرهالذيالوجهعلىقليلاإلاالمقاماتفيماوكل،المقامات

"وقد438(:صالاولىالمجلد،الثاني)القسمالكافيةعلىشرحهفيالرضيوقال

في"إذ"مجيءوالاغلب،للمفاجاةإذنوكلتاهماوبينما،بيناجو]بفيواذاإذتقع

ذلك.علىشاهداذكرثمبينا"جوابفيو"إذا"بينما،بجو
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واللفةالنعورسانل

بالريق.التوثثفل

.التوت،التفل:والصواب

تيتل.:الوعلتجير،:يعصرمالثقل

وثيتل.ثجير،:والصواب

كذا.علىازمعت

عليها.()علىفتدخلعزمتأماكذا،أزمعت:والصواب

إحدارا.السفينةأحدرت

حدرا.حدرت:والصواب

.(1افمام)فمجمع

51.أفو:والصواب

عقيربة)2(.

.عقيرب:ابلصووا

دنيائي.رجل

ودنياوي.ودنيويدني:والصواب

لمسالةفيلخلافالزبيديشارحهوذكرأفمام،علىفمجمعاباديالفيروزجوز(1)

285(.)صالخفاجيشرحوراجع(،404)9/فيهفانظرها

)عقرب(مادةالقاموسانظر.عقيربةعلىتصغيرهيجوزوعليهبالتاء،)عقربة(ورد)2(

.93(36-1/59)وشرحه
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"...النوام!درة"اختصاركتاب(9والأدبيةاللنويلأالرسانل..الثاالقسر

لتنوين.بادنيا

.(1)التنوينعدم:و]لصواب

جهدا.ليت1ما

لوت.ما:والصواب-

هالعرجاءالضبعة

.الضبعانفهوالذكرأماالعرجاء،الضبع:والصواب

مستهل.الشهرمنيومأول

ليلة.لأولإلامستهليقاللاأن:والصواب-

وخلون.خلتليلةعشرين

بقيت.آخرهلىإثمخلتنصفهلىإالشهرأولمن:والصواب

2(.)الكتابخرمش

خربش.:والصواب

أمس.من

أمس.ومذأمس،منذ:والصواب-

لموحدة.باالنوائبتتابع

الشر.فيوالتتايعالخير،فيالتتابع:والصواب-

دنيا.تنوينالعربعنجاءانه92(:1)صشرحهفيالخفاجيأفاد(1)

الليث:وقال،الجوهريهملها:")خرمش(3(:4/50)التاجوشرحهالقاموسفي)2(

،يتعاقبانوالميموالباء،الخربشةوكذلك،وشوشه()أفسدهلعمل1والكتابخرمش

اهـ.مبتذلا"كانوإن،معروفعربيكلامالكتابخرمشدريد:ابنوقال

512



)1(

)2(

)3(

النعوواللنلأرسانل

به.يؤتدمماإلىاشارة:لملحاوحق

.العربكلامفيالرضاعهوالملحلىإالإشارة:والصواب

.(1)يصنعذاهو

ذا.هوها:والصواب

متعوس.

.(2)عستا:ابلصووا

بكذا.شعرتما

)3(شعرتما:والصواب

ني.وسمسماوباقلانيفاكهاني

باقلائيفيصحباقلالاوالنونالالفحذف:والصواب-

.وباقلاوي

خلاض!.:للذهب

.خلاص:والصواب

الزاهر،كتابهفيالانباريابنفيهتبعمما"هو933(:)صشرحهفيالخفاجيقال

صحةعلىالشواهدذكرثمدا...لفضولوالهذيانمنوضربالقولسفسافوهو

ذلك.

34(.1)صشرحهفيالخفاجيرده

"...اللغةأهلبهصرحقدمنعهمافإن،الواسعتحجيرمنأيضا"هذا:الخفاجيقال

الشواهد.وذكر
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"...النوام!دزه"اختصاركتاب9(والأدبيلأاللنوبلأالرسانل،.الثاالقـر

وقاصصهحابهج

.صوقا،حاج:لصوابوا

التضعيف.بابرازونحوهوارددا،

.اورد:لصوابوا

.الأثاثالىاشارةالرحل

.المنزلأوالبعيرسرجإلاالرحلليس:والصواب

وسائلة.سائل:السواللمكبهر

وسئالة.،سئال:لصوابوا

يوشله.

يوشبه.:لصوابوا

وشلجم.،ثلجم:النهضرواتمنلنوع

سلجم.:والصواب

.الشجرةفيءفيبهلست.

لىإجانبمنالزوالعنديفيءماالفيءلأنظلها؛في:والصواب-

الستر.والظلجانبه

.(1معا)وتعريفهمهابالاضافةالأثو[هبالثلاتهة

فقط.الاخيرتعريف:والصواب

يجزئيهمافيدخولهاالكوفية"وجوز31(:4)5/الهمعفيالسيوطيقال(1)

قالوا:لبصريون1ورجلا،عشرلخمسة1و،الاثوابالثلاثة:فيقاللمركب1والمضاف

اهـ.)أل("تجامعلاالاضافة
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للغلأالنعوو1رسانل

ملكية.ثياب

.-للخفةطلبا-ملكية:والصواب-

.الشرابانساغ

هساغ:لصوابوا

.أنواعتلائةمنلاتخاذه؟مثلثالند:

.(1مثلوث)حبل:يقالكما،مثلوث:والصواب

2(.فىء)ودقميء،

ودفؤ.قمؤ،:والصواب

برئت.:بمعنىتبريّت

تعرضت.بمعنىتبريتلان؛تبرأت:والصواب

التهزيء.التبري،والتوضي،التباطي

علىكانمالانوالتهزو؛التبرو،والتوضو،التباطو،:والصواب

التفعلعلىمصدرهكان-مهموزاخرهمما-وتفاعل،تفعلوزن

هـ..الهمزةظاهرالعينمضموموالتفاعل

رخلة.:الضانولدمنللأنثى

معا.رخل:والصواب

لمامخالفاللغةائمةبهصرح"الذي:قالأنه373()صالخفاجيشرحفي(1)

الشواهد.وذكر"...ادعاه

)دفيء(.:فيقالكتعبلغةفيهالفيوميوالمجدحكى)2(
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القـص

)1(

)2(

"...النواكلدزة"اختصاركتاب9(والأدبيةاللنويلأالرسانل04السا

لعين.بارؤيا

فقط.النومفيفهيرويافاما،روية:والصواب

حدوثه.قبلالأمرهذاابصرت

به.بصرتوالصواب

وكيت.كيتقال

.(1وذيت)ذيتوقال،وكيتكيتفعلوالصواب

يذخر.ذخر

لحلق.احروفمنالفعلعينلأنيذخر؛:والصواب

مخيتير.:مختارتصغيرفي

مخير.:والصواب

.ستورد

الفاء.بفتحفعلولالعربكلامفييجئلمإذدستور؛:والصواب-

مصوص.سفوفلعوق

.الأولفتح:والصواب

جرجير.،برطيلطنجيرتلميذ،

2(.لها)أوفتح:والصواب

وكيتكيتبينالفرقمنذكرهالذي"هذا782(:)صحواشيهفيبريابنقال

يفرقونفلازيدوابووسيبويهلخليلاواما،تابعهومنثعلبمذهبهووذيتوذيت

."..بينهما.

.(136)صفانطرهههاناماعكسالدرةفيالذي
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1(

2(

3(

4(

النعوواللنةرسانل

فعلتا.المواتين(1كلا)فعلا،الرجلينكلا

الفعل.توحيد:والصواب

علي.ممرمأذت

يمرم.:والصواب

2(.مغض):البطنفي]و[للداء،الشغب

الإبل.خيارفهوالمغصفامافيهما،الغيناسكان:والصواب

عوز.منسدا؟

الدينفيالقصدفهوبالفتحفاماعوؤ،منسداد:والصواب-

)3(.والسبيل

.رقحيثمناقطعه

.ركحيثمن:العربكلام:والصواب

.عيان:للتعب

عمى)4(.:والصواب

.الصوابوهوكلتا،:الدرةفي(

وتسكينهاالغينفتحفانذكرهكماالأمر"ليس(:104)صشرحهفيالخفاجيقال(

."...وقياشاسماغاجائز

لسكيتابنقالوبهمايفتحوقد"فيكسر373(:)2/التاجفيالزبيديقال(

قتيبةابنمنهمالأكثروناقتصروعليهافصحو[لكسر،الجوهريوتبعهوالفارابي

.(704)صالخفاجيشرحوانظراهـ."والأزهريوثعلب

كمالرأيوبالقولنيوالثا،لحركةباالأولخصلكن)عص(:وفيها،معى:الدرةفي(

.(441)صانظر.اللغةاهلعننقله
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القعم

)1(

)2(

)3(

"...النواص)دزةاختصاركتاب(9والأدبيةاللنويلأالرسانل04الثا

ونحوها.البراغيثنياكلو

الفعل.توحيد:الصواب،فصحىلغةليست:والصواب

الحره:بمعنىحمى

وحمو.،حمي:والصواب

ونحوها.يمالاهالاك

الضمير.فصل:والصواب

ذي.وا،أئههب

وهبني.،هبه:ابلصوا

خؤونة.صبورةلجوجةشكورة7امر

كانإذالافعولعلىتدخللالانهاالهاء؛حذف:والصواب-

(.)ركوبة!لهبمعنى

.(1متعمدا)الذنباتى:بمعنىاخطا

خطيئة.فهوخاطيء2(خطا)يخطاخطيء:والصواب

نشب.شز:اثارفيبدالمن

.)3(نشم:والصواب

وخطيءالذنبتعمدخطأ:"خطيء(:1/468)للسرقسطيالأفعالكتابفي

لغهوفي،الاعتمهذاعمد،غيرعلىالذنباصابخطا:و،يصبهلم:الهدفالسهم

اهـ.العمد"غيرواحدبمعنى

المعاجم.فيهيوكذا-الطاءوسكونالخاءبكسر-خطء(:521)صالدرةفي

فينشبالقاموسوفي،صحيحادعاهما"ليس43(:0)صالخفاجيشرحفي

اهـ."ماتانينشبلم":البخاريوفي،نشم:الشيء
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النعوواللنةرسانل

كذا.فلانيفعل:الغائبامرفي

.اللامبإثباتليفعل:والصواب

صر.لماا:(1)الضرائبلمركز

2(.لماصر)ا:لصوابو

.ردوالواالصادر

الورود.بعدإلاالصدوريقعلالانهالوارد؛تقديم:والصواب

ابنت)3(.

بنت.أوابنة:والصواب

القاقلة.ودعت

فيتنافيان؛للآيبوالقفولللذاهبالتوديعلفظة:والصواب

.ونحوهالركبوودعتالقافلةتلقيت:يقالأنوالصواب

انفقته.كثيرمالرب

.بالكثرةموصوفوالمال)4(،للتقليل:رفي:والصواب

الغائب.:مرسومةالمخطوطفي(1)

اهـ.ومأصر"مأصروالموضع،حبسهأصرا:يأصره"أصره957(:2/)الصحاحفي2()

ذكراأنهماترىفأنتاهـ."المحبس:ومرقدكمجلسلمأصر"وا:القاموسوفي

الوجهين.

الوصل.همزةمعالباءبكسر:الدرةفي)3(

خلافادائماالتقليلمعناها"وليس)رث(:عن(1/018)المغعيفيهشامابنقال)4(

كثيرا،للتكئيرتردبل،وجماعةدرستويهلابنخلافادائماالتكثيرولا،للابهثرين

اهـ.قليلا"وللتقليل
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،...النواصذرة"اختصاركتاب(9والأدبيةاللنوبلأالرسانل04الساالقسر

فسادلاهذافعلى؛للانفاقبل،للمالليسهناالتقليلإنقلت)1(:

فيه.

.الانصاف:أيالنصفةفييفضلهانه:بمعنىأنصف

منإلايصحلا()أنصفلانإنصافاكثرأوأحسن:لصوابو

خدم)2(.بمعنىنصف

جنب.:الجنابةأصابتهلمن

أجنب.:والصواب

.ثمانبلفظدرهم008جارية18،نسوة8

إلخ....نسوةثماني:والصواب

.أخرىوجاريةعبدا،ابتعت

عبداأوأخرىوجاريةجاريةأوآخر،وعبداعبدا،:لصوابو

وجارية.

.طولنساءسبع.

بالكسر--طولفاما،لىطوجمع-الطاءبضم-طولوالصواب-

الحبل.فهو

أمتى.ياأبتي،يا.

إلخ....أبتياأبي،يا:والصواب-

الله.رحمهالمعلميهوالقائل(1)

".الانصافمنليسلانصفإنكاره"4(:04)صشرحهفيالخفاجيقال)2(
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)1(

النعوواللنلأرسانل

أولا.به[بدأ

.منصرفغيرأولأنعلىوبعد()قبللعلةأول:والصواب

الأولة.السنة

لى.لاوا:والصواب

سوسن.

ياتلموفوعلبفوعل،لالحاقه(؛معا)1السينينفتح:والصواب-

لغة.فيجوذرإلاالفاءبفتحإلا

شاربه.طر

طر.:والصواب

هيدهفيسقط

سقط.:والصواب

تركض.القرسركضت

تركض.ركضت:والصواب

ناقته.حلبت

حلبت.:والصواب-

الضمفيهالمصريابنوحكى:شيخنا"قال234(:)9/التاجفيالزبيديقال

:وقال-لىتعااللهرحمه-حثانابووحكاه،الغليلشفاءفيالخفاجيعليهوجرى

ثالثهما،وفوفل:قلتلهما"ثالثلاصوبجوغيرغيرهبالضم)فوعل(علىياتلم

شفاءوانظر.للأعشىشاهداذكرثم."..العربكلامفيجرىوقدمعربوهو

.(231)صالغليل
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القسر

)1(

)2(

"...الفواكلدزة"ب-اختصار"9والأدبيلأاللنويلأالرسانل04الثا

)1(.جسديحكني

هجسديأحكني:والصواب

عينه.اشتكت

عينه.اشتكى:والصواب

.السلطانركابسار

بالإبل.مختصالركاب:والصواب

)2(.الشينبفتحالشطرنج

حكمأعطوهعجمياعربواإذاأنهمالعربقياس:والصواب

إلاكلامهمفيذلكيأتولم)فعلل(،وزنعلىوشطرنج،مماثله

وهوجردحلبوزنليلحق؛كذلكالعجميفيجعلالفاء؛مكسور

الابل.منالضخم

لخير.اعنكسال

عنك.سئل:والصواب

وطرمذار.مطرمذ:عندهمابغيرللمتشبع

طرماذ.:والصواب

اهـ."و]ستحكنيواحكعي"وحكني:فقالوالرباعيالثلاثيالقاموسذكر

بفتحإلااللفظةهذهيذكرولماللغةأئمة"إن897(:)صحواشيهفيبريابنقال

وفياهـ."الشينبفتحالمنطقإصلاحكتابهفيالسكيتابنذكرهاوقد،الشين

يفتح()ولاأجودفيهالشينكسر(")الشطرنج:6(4)2/التاجوشرحهالقاموس

اهـ."الواحديصزحهكذاجردحلبابمنليكون
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ز-لدان.ياهاتا

:لصوابوا

وذويه.رأيته

:لصوابوا

جنس.

تطلقنلحواملا

:والصواب

)1(المثيءشلت

:ابلصووا

ذنبه.الطيرشال

:لصوابو

.يداهشلت

:والصواب

لجبل.ا،حرى

:والصواب

النعوواللنةرسانل

.زيدانياهاتيا

اسملىإمضافةإلابهاينطقوالمصاحببمعنىذو

تطرقن.لحوادثوا،

بالياء.ويطرقن،يطلقن

به.وأشلت

شلته.وبه،شلت

دورناباه.الطائرأشال

الشين.بفتحشلت

اء.حر

)1(

)2(

جاءإذاولذلك؛الخطابكافمنبدلا)2(المدةها:و]لصواب

.الهمزةسقطتالكاف

.(188)صالدرةانطر:.الصوابوهو.-"الشينبكسر-"شلت:الدرةفي

.بالمدةلعلها
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القعص

)1(

)2(

)3(

"...الفواكلدزة"اختصاركتاب(9والأدبيلأاللفويلأالرسائل04الثا

.سدكحاحسد

.حسدهفيزيدفضلكزادأيحسد،:والصواب

.البشارةأعطاه

.لجمالاوبالفتح،بهبشرماالباءبكسرلانهاالباء؛ضم:والصواب-

الجمع.وافترقالاراءتفرقت

غيرهاهفي()وافترق،الاجسامفي)تفرق(:والصواب

.تذكار

بفتحالصيغةهذهعلىالواردةالمصادروجميعتذكار،:والصواب

(.وتنضال،وبتلقاء،)تبيانلاإالتاء

.(1واقعد)،اجلس:بينيفرقونلا

قائم.ياواقعدراقد،يااجلس:والصواب

ذممت)2(.منوبشرمدحتمننعم

ذممت.منالرجلوبئس،مدحتمنالرجلنعم:والصواب

.النسيان:الذكرضد

العرقوهو)نسا(تثنيةفإنهفتحهافأما)3(،النونكسر:والصواب

.لمعروفا

التاجفيالخلافوانظر.مترادفينجعلهماوبعضهم،وجلسقعدبينفرقبعضهم

.(641)صوالمصباح(،2964/)

فيالمبزدوجوزه.للموصول(وبئس)نعمإسنادمغالبصويينمنوكثيرالكوفيون

36(.)5/الهمعراجعوما(.)منفياخرونوجؤزه()الذي

السينهوتسكين:قلت
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واللغةالنعورسانل

ظهرانيهم.بين

.النونفتح:والصواب

.الشام

شامي(،1)شامي،شامأوشاميإليهالمنسوبشام:والصواب

ني.يما،نييما،يمان،يمني

إلخ....اثنيناثنينواحدا،واحدّاجاءوا

إلخ....ومثنىأحاد:والصواب

قيولواليهبكرقد:فاعلهقيهيخفثشيكلقي.تعخلالثمر:هرف

.البكرةكير

بكر.يجيءوقد،عجلبكر،:والصواب

.سارع:بمعنىراح

)2(.صحيح:والصواب

أخ)3(.:التوجعلفظة

الحس!لأن؛والصعوبةالرفقواليسلحساحس،،أح:والصواب-

الحلب.فيالرفقواليسالاستقصاء،

.لثامالعسبةفيأوجهثلاثةذكر(991)صالدرةفي(1)

لحريريوا،العربكلامفيصحيحوهذا()سارعبمعنىاستعملت()راحإن:أي2()

هنا.وكذلكاستطرادااوردهابللخواصااوهاممنانهاعلىيذكرهالم

انهادريدابنعن2(205/)التاجوفي،المعجمةبالخاء()أخالقاموسذكر)3(

محدثة.
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القسم

)1(

"...النواكل"ذرةاختصاركتاب(9والأدبيلأاللنويلأالرسانل04الثا

.(1)وهأ

هة.وآهةتأوهأوه،أواه،أوه،آه،أفصحوالكسر،أوه:والصواب

.واحدةلقاةلقيته

ولقيانا.ولقيا،لقاء،،لقى،لقيانة،لقاءة،لقيةلقيته:والصواب

أعطي.مايستقل:أييكرففلان

.يجدف:والصواب

أنصارفي.علىقياساصحفي:الصحفمنللمقتبس

فشاذ.نصاريوأما(،)حنفي!صحفي:بوالصو-

غسلة.:الرأسبهيغسللما

غسلة.:والصواب

المرادفة.تقبللا:أيتردفلادابة

.ترادفلا:والصواب

مطرقة.،منطقة،مقنعة،مقرعة،منجل،ومبضع،مبرد،مطرد

الميم.بكسرفهوآلةومفعلة،مفعلكل:والصواب

مروحهب.

وشذ.الريجالكثيرالموضجفهوبالفتجفأما،مروحة:والصواب

مدق،مكحل،منصل،منخل،مسعط،ومدهنالبيطار،منقبة

لغة.الميمكسر)مدق(وفي-،الأولمضمومة-

.الهمزةبفتح:الدرةفي
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[لنعوو[للنةرسسانل

كذا.بحسباعمل

المثلمعنىالمماثلالمحسوبالشيءوهوالسينفتح:والصواب-

والقدر.

.(1)عياله:أيفلانعيلةكترت

الفقر.:العيلة:والصواب

رفهة.

رفهنية.،رفاهية،رفاهة:والصواب

بلبنه.ارتضع:الانسانرضيع

بلبانه.:والصواب

.العقربلدغته

يضربوما،لسع:قيلكالزنبور)2(بموخرهيضربما:والصواب

ئهش.:والسباعكالكلبباسنانهيقبضومالدغ:لحيةكابفيه)3(

كذا.كانالذيللهالحمد

بالعائد.الإتيان:والصواب

)1(

)2(

)3(

نصروقال،فانظرهالعيالبمععىالعيلةوردأنه568()صشرحهفيالخفاجيأفاد

العيلةورودوالصحيحالشفاء:شرحفي"قال:القاموسعلىحاشيتهفيلهوريني

اهـ."العيالبمعنى

والزنبور.:لمخطوطافي

الاصل.منوصوبتهبمؤخره،:المخطوطفي
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القـص

)1(

"...النوام!رة"اختصاركتاب(9والأدبيةاللنويلأالرسانل04الثا

.(1)شحات:لمسألة1فيلملح1

شحاذ.:والصواب

.فرث:الكرثزمنللخارج

فهومنهالفطفإذا،الكرثزفيداممافرثهو:والصواب-

.لحرثاويفسد،الفرثيحفظفلان:مثلالسرجين،

خلقة.جئة

مذكرهبين)خلق(فيساوتالعربلانالهاء؛تزادلا:ب1والصو-

.خلقانوملحفتانخلق،ملحفة:فقالوا؛ومونثه

بحور.سبعةشهورثلاثة

قلة.جمعأفعلعلى:لصواب1و-

معلوذ.:للعليل

العلل.منمفعولمفهوالمعلولأمامعل،فهوأعله:والصواب

منفعة.ولامنقوغفيهما

يجئلملانهمصدرا؛يكونولا،مفعولاسممنفوع:والصواب-

والمعسور،الميسور:وهي،قليلةأسماءإلامفعولبوزنمصدر

وباصلكم:قيلمحلوفا،وحلفمجلو؟،ولامعقولملهما:وقولهم

.المفتون

وهذا"فوقمنبثلاثالمعجمة"بالثاء:بقولهالكلمةهذهالدرةفيالحريريضبط

ما[لحريريلعبارةسياقهعندالخفاجيشرحفيووقع،الدرةطبعاتجميعفي

لكن،المخطوطفيوجدتهاوكذا"...باثنتينالمعجمةبالتاء-"شحات:نصه

بالثاء.أنهاب1الصو

231



النعوواللغلأرسانل

داء.اسمسل

وزنعلىجاءلادواءاأسماءمعظملان؛سلال:والصواب

(.)فعال

وبعيني.صدريفيالشيءحلا

الحليمنعينيفيوحلي،الطعمفميفيحلا:والصواب-

.الملبوس

مرايا.:مراةجمعفي

.(1مري)نا!ةجمعفهو)مرايا(أمامراء،:والصواب-

عزلة.:لمزادةالقم

تقديمعلىالعزايليجيءوقد،لىعزاجمعهاعزلاء:والصواب

القلب.

جمبهم.باجاءوا

الجمع.جمعلائه)2(؛أجمعهم:والصواب-

مقطع.الحخة:لمنقطع

المشعل،لجرادكاجاءوا:قولهمونطيره،مقطع:والصواب

لمشعل.ا:والصواب

595(.)صالخفاجيشرحفيكمامرايا.علىجمعهابعضهمجوز1()

باجمعهم.:الدزةفي2()
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القع!ص

)1(

)2(

)3(

"...الغوام!رة)اختصاركتا(9والأدبيةاللفويلأالرسانل؟.الثا

وغضب.ر؟دهاختل:أيفاختلطكلمته

الاحتلاط.العيأول:المثلومنه(،1)الغضب:والصواب

والأبيض.الأسود:والعجمالعربعنالكنايةفي

والاحمر.لاسود،ا:لصوابو

2(.بأهله)بنى:للمعرس

أهله.علىبنى:والصواب

بابه.علىجلس

بعضمقاملجراحروفبعضواقامة)3(،ببابهجلس:والصواب-

اللبس.أمنعنديجوزإنما

(.)متىعلىقياسا()حتىيميلون

،حرف(و)حتىاسم()متىلان؛للقياسوجهلا:والصواب

لا؟إماافعل:قولهمفيالا(و)بلى(و)يا(إلاتماللالحروفوا

يمال،ممافقربتبنفسهاقامتوالثانيةفعلعننابتالاولىلان

فاميلت.كحبارىصارتلا(ما)إنأحرفثلاثةفهيوالثالثة

انظر:.الغضب:لاحتلاطواحتلط:يقالانالكلامووجه،المخطوطفيهكذا

.(822)صالدرة

الخفاجيشرحوانظر،منكر"غيرباهله"بنى817(:)صحو[شيهفيبرِيابنقال

6(.70)ص

."بشئليسأيضا"هذا6(:70)صالخفاجيقال
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للنةوالنعو1رسانل

هذه.

الامالة.عدم:والصواب

شزقتلة.قتله

.للنوعلانه؛قتلة:والصواب

.اتنانواحدهذا:فيقولونالمرسلةالأعداداسماءيعربون

بعضهايعطفأوتوصفأنإلاالسكونعلىتبنىأن:والصواب

تليتإذاالهجاءحروفاسماءوكذلك،فتعرببعضعلى

تعاطفت.إذاوتعربعنها،يخبرولم،مقطعة

تجفافه.لىإإشارة،الفرسلبسأحسنما

ليس.:والصواب

ونيف.مائة

الواحدمنانهوالأكثرالعقدينبينماومقداره،ونيف:والصواب

الثلاثة.لىإ

عنه.يصبوشيء:عنيصغرلمن

صبامنلاوصباء،صبايصبىصبيمنلائهيصبى؛:والصواب-

.وصبوةصبوايصبو

شغلي.عنلهوألا

يلهو.لهامنلايلهىلهيمنلانهالهى؛:والصواب-

همجراكفعلته

.(1جمائك)وجريرتكمن:أيجراكمن:والصواب

الدزة.فيكماجنايتكولعلها:وجدتهاهكذا(1)
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"...ا!اصذن9اختصاركتاب(9والأدبيلأاللن!يلأالرسانل04الثاالقعر

اللبن.ضيعتالصيف

أصلها.علىتحكىوالامثالمثللاع!له-؛مذكراولو-ضيعت-

.السلطانطرده

كفه،فيبالةأو،بيدهأبعده:طردهمعنىلان؛أطرده:والصواب

.بطردهأمر:لمعنىاوهنا

بخس!بالمطر:الزرعمنينبتلما

وعذية.،عذاةأرض:يقالكما،عذيطعام:العربلغة:والصواب

.وراوق،هاون

عونما،فاروقسلكفيلينتظمإلخ...هاوون:والصواب

ونحوها

بثالث.الرسولينشفعت

بثالث،الرسولينوعزرتباخر،الرسولشفعت:والصواب

بالرسل.وقفيت

سامرا

.رأىمنسر:والصواب

قريص.البرد:فرطمنيجمدلما

قريس.:والصواب
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النعوواللغلأرسانل

الحب.قتله

:()1الرمةذوقال-كماالحباقتتله:والصواب-

يقتتلنه*أنحاولنامرؤماإذا*

لهذا.يعرضكما

الشيء:وعرض،لهعرضكينصبما:أييعرضك:والصواب-

جانبه.الحائطوعرض،جانبه

حسابي.فيكانما

العذاببمعنىالحسبانوجاء،ظني:أي)2(حسباني:والصواب-

الصغارالسهامصلهو<،حتمباناعليها>ويلرسل:تعالىقولهفي

حسبانة.الواحدة

.الكلامافتتاحعند)هم(يزيدون:يعني،فعلتهم

اليمنأهلبعضعنالعربلغةبعضفيالمسموع:والصواب-

(.)أمزيادة

الفردتين.لمجموعاوالنعللمقصوا،لمقراضا

بلالاثنينمجموع-توهمكما-الزوجوليس،التثنية:والصواب

.زوجانوالاثنان،لصاحبهالمزاوجالفردهو

:وعجزه(1/441)ديوانهفي(1)

ذحل*ولاالنفوسبينإحنةبلا*

المصدرواسم-،لحاءابكسر-حسبانحسبمنالمصدر2(:48)صالدرةفي)2(

بالضم.
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"...النواصرة"اختصاركتاب"9والأدبيلأاللنويةنلالرمط4.الثاالقـر

إلخ....وعوينةشوي()عينو)شيء(يصغرون

إلخ....عيينة،شعص:(1)والصواب

طلبه.منالاياسعلىشرفأ

لاوالمقلوب،يئسمنمقلوبفانهأيسفأما،اليأس:والصواب

لفظه.علىيتصرف

بطانة.زر:بالبندقعنهايرمىالتيالجوفاءللقناة

الطولوهيالسبوطةمنالاسملاشتقاق؛سبطانة:والصواب

والامتداد.

الرجل.ثدي

وثندوة،الثندوةفلهالرجلأما،بالمرأةمختصالثدي:والصواب

ثنادي)2(.لجمعوا

ثدايا.:علىالثديجمع

فيالياءوأدغمتياءالواوقلبتثدوي:أصلهثدي:والصواب

للمجانسة.الدالوكسرتالياء

الإتنين.،الإبنة،الإبن

والاحمرار،،والانطلاقالاقتدارومثله،إلخ...الابن:والصواب

"."والافصح:658()صالدزةفي(1)

صحيحوفي،لمرأةولرجلعلىالثديإطلاقعموملىااللغةأهلبعضذهب)2(

الجوهريقالوقد،."..ثدييهبينالسيفذبابوضعالصحابةمنرجلا"أن:مسلم

اهـ.أيضا"لرجلوللمرأةوهوويؤنثيذكر"الثدي922(:1)6/صحاحهفي
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النعوواللفةرسانل

والاحميرار،لاجلواذووالاخشيشان،والاقعنساس،والاستخراج

لاقشعرار.وا

وانقف!.منينجز

حضر.بمعنىفهي-بالفتح-نجزأمانجز:والصواب

جوالقات.علىجوالقيجمعون

تجمعلاأنالمطردالقياسلانجوالق؛جواليق،:والصواب

بهماجمعتأسماءوشذت،وتاءٍبألفالمذكرالجنسأسماء

هاون-إيوان-سرادق-حمام)وهيتكسيرهعنكثرهاتعويضا

)حديدةإوان-ممصا-ممقا-مكتوب-سجل-جواب-خيال-

-رمضان-شعبان-الخباء(في)عمودبوانالرائض(معتكون

.اللغاتبعضفيمونثةفهيوطريقسراويلأما(،محرم-شوال

كما-بالفتح-جوالقواجيزجواليق،جوالقجمعفيوالمسموع-

وهووعراعروحلاحل(الثيابالحسنالشاب)وهوغرانقفي

.القومرئيس

لاالذيالمذكروصفات،لموصوفكافهو)بويبات(!المصغرأما

بالالفالمجموعهذاالمذكرحكمومنوالتاءبالالفتجمعيعقل

،حماماتثلاثنحو:هاء،بلاالعددبابفييذكرأنوالتاء

وأجاز،المعنىدونباللفظالعددبابفيالاعتبارلان؛وسجلات

:فيقال(1)واحدهولفظبلبمعنىاعتباراالهاءتلحقأنبعضهم

".جمعهبلفظلاحدهوبمعنى"اعتبارا925(:)صالدرةوفي،المخطوطفيهكذا(1)
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"...الغوام!"ززةاخمسماركتالا(9والأدبيةاللفوبلأالرسانل04الثاالقسر

ثلاثة:اللفطمؤنثفييقالكما،وحمامات،سجلاتثلاث

الاعتبارأنالاكثرفعند(وحمامة)بطةأما،وحمزات،طلحات

المفسريراعى:بعضهموقالذكوربطاتثلاث:فيقالباللفظفيها

البط.منذكوروثلاثةذكور،بطاتثلاث:فيقال؛الاسبق

لوبذكورالتفسيرعنالهاءبزيادةاستغنىلوماأحسنما(:)1أقول-

وسمع.ورد

وبلى.نعمبينفرقلا

بعلممافتردالنفيمنالمجردالاستخبارجوابنعم:والصواب-

وانما)بل(أصلهاإن:قيلبل)بل(بمنزلةفهي)2(الاستفهامحرف

عليها.السكوتليحسنالالفزيدت

مساء.صباحمساء،صباحياتينافلان:فرقلا*

يأتينا؟نيوالثاالمساءصباحفييأتينا:بمعنىالاول:والصواب

ومساء.صباخا

والترحي.التمنيبينفرقلا

فقط.للممكننيوالثا،والمستحيلللممكنالاول:والصواب

الله.رحمهلمعلميهوالقائل(1)

انتهىبعدما)بلى(علىالكلامفيشروع"إلخ...بمنزلة"فهي:قولهلان؛سقطهنا)2(

)بلى("وأما2(:06)صالدرةفيكماالكلاموتتميم(،)نعمعلىالكلاممن

منالكلامورد،المنفيإثباتومعناهاالنفيعنالاستخبارجوابفيفتستعمل

"...إلخ)بل(.بمنزلةفهيالتحقيقلىإالجحد
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للغلأوالنعو[نلرسا

والعر.العربينفرق

الابلمشافرفيتخرجقروح:نيوالثا،للجربالاول:والصواب

وقوائمها.

؟مصبوغثوبكوبكممصبوكا؟ثوبكبكمبينفرق

أجرةكم:نيالثاوتقديرمصبوغا،كونهحالهوالاول:والصواب

صبغه؟

الدار.في(1رجل)لا:بينفرق

وأكثر،أورجلانبلرجلولاقطعا،الدارفيرجللا:والصواب

ليس.عملتعملالتيهيوالثانية،التبرئةهيالاولىالا(

عليه.اللهوأخلف،عليهاللهخلفبينفرق

لثاني1و،يستعاضلامماعنهلكخليفةاللهكانالاول:والصواب

.يستعاضفيما

.الاستفهامفي)ام(و)او(بينفرق

)أي()2(.تعادلالهمزةمعمو،شيئينأحدعنأو:والصواب

.اقاماماو/أذناادري

جعلتهلانك؛محققانفالامران)أو(ماوللشأ،أم:والصواب

للتقريب.ههناو)أو(لاسراعه،يقمولميؤذنلممنبمنزلة

النافيةوالا(للامعلىبفتحةاو،ليسعملالعاملةوالا(اللامعلىبضمتين(1)

للجنس.

.(62ه)صالدرةمنوأكملناه،بالاصلخرميوجد2()



"...اتامارة"ركتاباختصا(9يادبيةوااللغويةالرسائل04الثاالقـر

والحض.الحثبينيفرقونلا

فيمالحضواوغيرهما،والسوقلسيرافيالحث:والصواب-

عداهما.

.نامبمعنىفلانبات

ينم.لمأمنامالمبيتأظله:بمعنىبات:والصواب-

خاصهب.النجيبةالناقة:الراحلة

كما-للمبالغةوالهاء،النجيبوالناقةلجملا:الراحلة:والصواب

مرحولة.بمعنىوراحلة-داهيةفي

خاصهن.السوقلأهلاسم:السوقة

.مرادهلىإيسوقهمالملكلان؛للرعيةاسم:والصواب

كانت.حيثالألفبحذفاللهبسميكتبون*

الاستعماللكثرة؛والكتبالسورأوائلفيتحذفإنما:والصواب-

الله.اسممع

مطلفا.الألفبحذفالرحمانيكتبون

الواردةلاسماءوا،حارث،لحرثا؛حمانر-حمنالر:والصواب

أسماءوتحذف،صفاتالالففيهاتثبت)فاعل(وزنعلى

محضة.

)هذا(.علىقياسوهتاكهذاك،

كالشيءمعهصارتهذافيالهالان؟هاتاك،ذاكها:والصواب

الها؛عناستغنىالخطابكافدخلفاذا،الالففحذفتالواحد

ألفها.وإثباتالهاء،فصلفوجب
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النعوواللنلأرسانل

تلثمطلقا.

اللبس.خشيةالالفأثبتتأفردفاذافكذلكوصفأوأضيفإذا-

مطلقا.كلما

،الذيكل:بمعنىوتفصلوقت،كل:بمعنىتوصل:والصواب-

فتوصلوقلما(لما،وطا)حيثما،ماووإنما(-ينو-)إنوكذلك

لاالاخيرتينوفيالاسمموقعتقعلاالاولىفي)ما(لان؛فقط

صلة.إلاتقع

لماالوصل)نعما(فيالاختيارأنإلاوبئسما()نعمافيالامرانوجاز

وأووصلتألفهاحذفتاستفهامية)ما(كانتإذاوفيما(1)يخفىلا

كتبتحيثموصولةو)عما(الالفثبتتووصلت)الذي(بمعنى

إذاإلاكلهالجراحروفبعداستفهاميةكانتحيثألفهاوتحذف

الألف.فتثبتالواحد،كالشيءمعهافتصير2()ذا()تلتها

بخلافالمعنىتغيرلمالاولىلان؟مفصولةلاوكيموصولةكيما

الثانية.

وعم،إما،:فيكماللادغامومنعنمعإلاتوصلفلا)من(وأما

وعما.

مطلقا.الايكتبونهالاأن

والارادة،لخوفواالرجاءأفعالبعد)أن(وقعتإن:والصواب

اهـ.فيها"المتماثلينالحرفين"لالتقاء276(:)صالدرةفيلحريرياقال(1)

المؤلف.منزيادةهذه2()
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!...الفواكلرة"اختصاركتاب(9و[لأدبيلأاللفريلأالرسانل04الثاالقـص

بعدأو)أن(أصلهالان؛أثبتتواليقينالعلامبعدأو،تكتبفلا

الاولفيأدغمتوإنما،للاحتمالينجازاوالمخيلةالظنأفعال

إدغامفاستوجب؛فيهعاملةووقوعهاالاصلفيلاختصاصها

الا(.معالشرطية)إن(فيالنونتدغمكمابذلكالنون

وبلا.هلا

عن)هل(معنىغيرتالأولىلأنلا؛وبلهلا،:والصواب

الثانية.بخلافمعهافركبتالتحضيضلىإالاستفهام

اللبس-خشية-بواوينوذوو،بوالم،داود:نحو-منهيكتبالواوينذو

وين.بوا،ومغزوون،ومدعوون

مؤودةوموونة-وشؤون-ورؤوس-وبؤوس-)سؤولأما

بواو.تكتبوقدبواوينفالأحسن

فيالامرانوجازواحدةبواوجاءواشاءوا،فكتبالافعالأما-

ونحوها.ويستوون،يلوون

واستوواوالتوواكاحتووامفتوحةالاولىواواناجتمعتفإن

ألفابينهمالأن؛فبواويينوواوولووا(،1والتووا)واكتووا

لثانية1الواولتدلاكتوىلجمعاضميرقبلالأصللان؛محذوفة

بالواوينوشوور،عوودنحو:منوفوعل.المحذوقةالالفعلى

فيليستاواللفظتان،الرسملتشابه)اقتووا(ولعلها،المخطوطفيكررتهكذا(1)

.لدرةا
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للنةالنعوو1رسانل

فاعل؛فيالالفعنالمنقلبةوالثانيةأصليةالاولىأنليشعر

ثممالبثةالاولىعلىتلبثبأن،اللفظفيبرازهايجبولذلك

بفعل.لالتبستوإلا،بالثانيةينطق

منيكتبفيماالعشواءخبطيخبطونانهمالهجاءفياوهامهمومن

تعتبرأنفيهلحكموابالياء،يكتبوفيما،بالألفلمقصورةاالأسماء

وأفألفاواوعنمنقلبةكانتفانالثلاثيالمقصورالاسمفيالتيالألف

حالكلعلىفباليائيالثلاثيعلىالمقصورزادوانيائيا،فألفاياءعن

ومحيا،ودنيا،عليانحو:ياءينبينيجمعفلاياءاخرهقبلكانإذاإلا

فعلا."يحيا"وبينبينهليفرق-اسما-يحيىوشذورؤيا،

مطلقابالياءيثنىلانه؛الثلاثيعلىالزائدفيمطلقاياءكتبتوإنما-

وهو-مذرىتثنية-مذرويهينفضجاءالمتوعد:فيقولهملا

نوعه.عنميزبمفردهيلفظلمإذالائهالاليةطرف

لىإرددتهمقصوراالفعلكانإذاانهومعتبرهكالاسماء،والافعال

ياءاخرهقبلكانمماواستحيا()يعيانحو:فيإلاتصيبنفسك

مكنيبهاتصلمقصوروكلبالالف،واحداهافيهالمزيدفي

ونحوها.وبشراهن،وبشراكمكبشراها

النصبحالتيفيمضمرلىإأضيفإذاإلافبالالف)كلا(أما-

الرفع.حالةفيمضمرلىإمضافاإلابالياء-وكلتيفبالياء،لجروا

قتيبةوابن،رباعيةوالثانيةثلاثيةلىالاولانوكلتا()كلابينوفرق

بينهما.سوى
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الثاشه4القعص

ومن

وفي

والله

"...النوام!"دزةاختصاركتاب(9والأدبيةاللنويلأالر!طنل

عنللأولبالوصلتعويضاوستمائةثلثمائةفيهالوصليجبومما

تاءالسينقلبتسدس)ست(أصلإذالادغامعنوالثاني،الألف

)ست(.:فقيلالتاءفيالدالأدغمت)سدت(فصار

الكتاباولفيمنكرة()السلاملفظةالكتبفيذكرهماوهامهم

.آخره

أعيدإذاالنكرةاسملأن؛احرهوتعرف،أولهتنكرأنلىوالأو

تعريفه.وجب

حكم)1(.وأعلم-تعالى-

!!!

يستحقها.لمنوويليستحقها،لامهلكةفيوقعلمنويج:يقال(1)

ولعللغواص،1درةمنليستوهيالمختصر،تمةخابعدوجدتهالجملةاهذه

كملقدالمخطوطانالواضحومنبه،مرتلفائدةتقييداعندهمنوضعها[لمولف

وأحكم.أعلموالله:بقوله

245



-



لماشرةالرسألةا

كتابمقمنتقاةلغويةفوائد

المد!ون"الكنز"





والأدبيلأاللنايةالرسانل،الثانىالقعص

آلرنحصمير!إورالر

لنويةثواند.1(

:فائدة

حوار،:الناقةولولدجحش،لحمار:اولولدمهر،:الفرسلولديقال

:نثاهو(،1سخل):نثاهو،جديلمعز:اولولد،عجل:البقرةولولد

ولولد،خشف:الظبيولولد،رخل:نثاهو،حمل:الضأنولولد،عناق

لخنوص،ا:لخنزيراولولد(،2التتفل):لثعلباولولد،لخرنقا:لأرنبا

شبل:لأسدالدولو(،4الفرعل):الضبعلولدو،)3(القشة:لقردالولدو

لذئباوولد،لحسلا:الضبولولد(،5ص)لدرا:لفاراولولد،وحفص

النهار)6(.:الحبارىولولد،رأل:النعامولولد،سمع:ضبعمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيوالذي،"الخ.5المعز."ولولد:كلمةفوقوجدتهكذاسخل"نثاهو9:قوله

وفي،والضأنالمعزىولدمنوالانثىالذكرعلىبطلقانهعبيدأبيعنالمخصص

المشارقفيعياضبهجزمكماالضأنباولادتختصالسخلةأنللزبيديالتاج

النهاية.فيالاثيرابنجزموبهالمعزباولادتختص:وفيلالمسند،شرحفيوالرافعي

والتاج(،185)7/لمخصصاراجع.وسخالسخل:جمعهمفرد،و[لسخلة

.(1/494)للدميريالكبرىلحيوان1وحياة373(،)7/

079(.)صالقاموسفيانظرها.لغاتسبعوفيهولجروهللثعلبيقال

"."لقشهكتبتالمخطوطالاصلوفيولدها،اوالقردةعلىتطلق

لها.همابإوالصواب،الغينبإعجام""الفرغل:المخطوطالاصلفي

ونحوهالهرة1ووالفأرهواليربوعوالارنبالقنفذلولدويقالوفتحها،الدالبكسر

.القاموسفيكما

في-الاصمعيذكره،الحبارىفرخ"والنهار:84(:0)2/الصحاحفيالجوهريقال



)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

النعوواللنةرسانل

تسع)1(الانملةوفي،أصبوعبزيادة،لغاتعشرالاصبعفي

الطفاوة)2(.:الشمسودائرة،الهالة:بهالمحيطةالقمردائرة

)3(.الاسنانفيوعذوبةبرودة:الشنب

ليلا)4(.مجلسهملسامر:ونهارا،القوممجلس:النادي

النائم.صوت:والغطيط)5(،اليقظانصوت:الاطيط

القبر)6(.تراب:الرِمس

القطا،فرخ"والنهار(:195)3/التاجوشرحهالقاموسوفي:قلت".الفرقكتاب

".إلخ...الحبارىذكراولكروانولداوالبومذكراووالغطاط

للربعيالغريبنظامكتاب:لحيواناتااولادذكرفيالفصلهذاوراجع

.(1/141)للثعالبياللغةوفقه(،018)ص

تسع-الباءتثلثحركةكلومع،الهمزةمثلثة"الاصبع:القاموسفيالمجدقال

اهـ."كراععنذلككل-بالضم-أصبوعوالعاشر-لغات

اهـ"لغاتتسع:لهمزةواالميم"بتثليث:الأنملةفيايضاوقال

.(188)صالغريبنظامانظر

نقطأوالأسنانفىوعذوبةوبرد،،ورقةماء،-:محركة-"الشنب:القاموسفي

اهـ.كالمنشار!تراهاكالغربالانيابحدّةأوفيها،بيض

و)سمر(.()ندىتيمادالعربولسانالقاموسراجع

هوالمذكوربل،اليقظانبصوت()الأطيطقيدمنالمعاجمأصحابمناجدلم

وا،ونحوهالرحلصوتاو2(1/39)المنتخبفيكراععنكمامطلقاالصوت

فيهذاكلتجدكما.لجوعصوتاو،شربتإذالكظةمنالإبلأجوافصوت

.(201)5/التاج

.القاموسفيكمانفسهللقبرويقال
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ل!وبلأ!وئد(1.والأدبيةاللنويلأالرسانل04الثاالقـص

)1(.الميممثلث:المصحف

التيالمواضعوهي،البقاعمنإلايشربلالانهالحذر؛الطير:الباقعة

يصاد.لئلاوالمياهالمشارعيردولاالماء،فيهايستنقع

.المجوسقاضيالموبذ:

)2(:لغاتخمسالتأوهوكلمات

كجير.أ!ش-1

الهاء.بكسرواه-2

الواوهوتشديدالهمزةبفتحكلاهماالهاءبإسكانوأوه-3-4

.مكسورةالواوبتشديد:لىوالأو

!

الهاء.وإسكانالواووقتحالهمزةبضمواوه-5

)3(.للعذاب:مطرتو،للرحمة:مطرت

باسق.:لهويقالالباشق

هالعذبالباردلماءا:النقاخ

القلب.الذكي:اللوذعي

.(1/51)مالكلابنالاعلامإكمالراجع(1)

لغة.وعشريناثنتينلىإالقاموسشارحالزبيديأوصلهابل2()

376(.)9/التاجراجع

اذبراجع.يفرقولااللفظينيجيزغيرهانوأفاد،عبيدةأبيعنقتيبةابننقله)3(

3(.05)صالكاتب
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النعوواللغةرسائل

الانف.طرفعلى:واللفام،الفمعلى:اللثام

:وغشاوةوعند،،لجرووا،لبشارةو،والبغاب،والشرب،لخشاشا

)1(.الدلالةومثلها،الاولمثلثةكفها

وكسرها)2(.الزايبفتح-الهزمة

واسكانها)3(.الشينبضم-المشط

وكسرها.الصادبضم-الصياح

وفتحها.الشينبضم-الشهد

الراء)4(.مثلثة-الرغوة

والتسهيل.لهمزبا-الشام

وكسرها)5(.الميمبفتح-المهنة

6(./1)(اولهثلث)فيماالاولالفصلمالكلابنالإعلاماكمالراجع(1)

يأ:هزمةقدرنحو:الجليانشدةفيتقال-الزايبكسر-الهزمةانوجدتهالذي)2(

بننقلهكماالمعزىمنالمسانوهيالهزمفواحدةبفتحهاماو،الغليانشديدة

61(.1)12/العربلسانفيالشيبانيعنمنظور

وعنقوككتفمثلئة"المشط:بقولهالقاموسفيلمجدذكرهاأخرلغاتوفيها)3(

اهـ.ومنبر"وعتل

2(.1/56)مالكلابنالاكمالراجع(4)

الحذق:وككلمةوالتحريكوالفتحبالكسر"المهعة(:2361)صالقاموسفيقال()5

".والعملبالخدمة
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والأدبيلأاللغويلأالرسانل04الثاالقعص

وكسرها.لجيمابفتح-لجذرا

.(1وكسرها)الطاءبفتح-طنفسة

وكسرهما)2(والراءالنونبضم-نمرقة

وكسرها)3(.الشينبضم-الشجاع

وكسرها)4(.الياءبفتح-اليقق

وضمها.الفاءبفتح-فواق

وكسرها.الذالبضم-ذروة

وقتحها)5(.الذالبضم-لجؤذرا

01(!دئدلنوية

)و(كراععنوبضمهماوالفاء(الطاءمثلثة")والطنفسة(:181)4/التاجفيقال(1)

فوقالنمرقةوهي(الطنافسواحدة:وبالعكسالفاءوفتحالطاء)بكسريروى

اهـ."الرخل

الطنفسةأوالميثرةأو،الصغيرةالوسادة:مثلثة،و]لنمرقة"النمرق:القاموسفيو2()

".الرحلفوق

للمجدالمثلثةالغررراجعكأمير،لغةوفيهاالشينمثلثةهذاعلىفهيوفتحها)3(

)شجع(.مادةوالقاموس2(،79)ص

فيكراععاندعليهعثرتوالذي)اليقق(ياءفيوالكسرالفتحذكرأحدااجدلم(4)

:قالحيثوكسرهاالقاففتحوفعلفعلعلىجاءفيما5(01)2/المنتخب

اهـ."البياضالشديدوهو:ولهقولهقويققيققأبيض"ويقال

لجيمابفتحلجوذرواوكوكبكفوفل-بالواولجوذر-والجيذر،ا:القاموسوزاد)5(

الوحشية.لبقرة1ولد:الذالوكسر
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النعوواللنةرسائل

وكسرها.التاءبفتح-تمامبدر

وكسرها.الجيم-بضئمالليلجتح

بمعنى.وينبعثينبعت

وكسرها.أولهابفتحوهي،بمعنىلجدادوالحصادواالصرام

.(1وخيتام)خاتام:فيهويقالوكسرها،التاءبفتح-الخاتم

وكسرها.الفاءبضم-الفسطاط

اللاموضمالباءوفتحكسنور،مشددةاللاموفتجالباءبكسر-البلور

2(.كتنور)مشددة

:لغاتثلاثالمذيفي

تخفيفها.أوالياءوتشديدالذالوكسرالياء،وتخفيفالذالإسكان

وتشديدكسرها:الجوهريوحكى،المهملةالذالباسكان-الودي

)4(.المعجمةالذال:المطالعصاحبوحكىالياء)3(،

شارحجميعاأوردهاوقد،العراقينظمهاكماثمانلىاتصلاخرلغاتوفيها(1)

266(.)8/التاجفيالزبيديالقاموس

.القاموسراجعكسبطر.لغةوفيه2()

2(.152)6/الصحاحفيكما،الامويعنالجوهريحكاه)3(

الانوارمشارقفيعياضالقاضيالاصلصاحبقبلهالمعجمةبالذالذكرهبل4()

يوسفبنابراهيممولفهوسماهالمشارقمناختصركتابلمطالع1و283(،)2/

الاثار(.صحاحعلىالانوار)مطالعبهـ(965)تقرقولابن

متقدموهوبيالإعراابنعنالاعجاملغةذكرفقد388(/01)العروستاجوانظر

الجميع.على
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لنوبةثوئد(01اللنويلأوالأدبيلأالرسانل04الثاالقـر

وفتحها.الجيمبكسرالمسجد-*

.(1)والباطللحقا:وقيل،والخفيالظاهرالكلام:قيلوالليلحيا

بأ:أعياناولادواباء،أم:أخيافأبناء،وأمهاتاب:علاتأبناء

.(2)موأ

أسفلها.في:والمائحالبئر،أعلىفي:الماتح

.سرهميا:والبارح،ميامنهولاكما:السانح

منه.أوفى:والنضحاليسير،العطاء:الرضخ

،الزايوتشديدفتحهاوالهمزةضم:الأفصح،لغاتيستفيهالأرز:*

ورزالراء،وإسكانالهمزةوضم،الزايوتخفيفوالراءالهمزةوقتح

ورنز)3(.،الزايوتشديدالراءبضم

اهـ..لحبلافتلمنالحويةيعرفلا-:القاموسفيكما-وقيل(1)

...:الباطلمنالحق"قوله32(:4/4)القاموسعلىالهورينينصرحاشيةوفي

الحي-:الفارضابنيائيةعلىالسيوطينقلهماعلى-لجمهرةافيدريدابنوفسر

اهـ."يفهملابالذي:واللي،يفهمبالذي:الكلاممن

فلان:"يقال(:1/201)فيهوالذي،المطبوعلجمهرةافيالنصهذ[أجدولم:قلت

اهـ.لوى"مماحوىمايعرفلااياللو:منالحويعرفلا

بيتين.فيالفروقهذهنظمفقد)عل(مادةللفيوميالمنيرالمصباحراجع2()

فيزادفقد(44/)العروستاجوانظر،بالنونوصوابهبالتاءالمخطوطالأصلفي)3(

لغاته.
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للغةوالنعو1ئلرسا

وهومعروف:التراب

)2(ترابة:واحدهجمع

-8.تراب-1

-9.تورب-2

001(4توراب)-3

11.تيرب-4

21.أثلب-5

31.إثلب-6

41.كثكث-7

المبرد:وقال)1(.يجمعولايثنىلاجنساسم

اسما:عشرخمسةله)3(النحاسوذكر،

نك.

دقعم.

-دقعاء.

.فلانأنفاللهأرغم:ومنه،رغام-

-ثرى.

-ظليم.

-قتام.

1(

2(

3(

4(

للنوويواللغاتالاسماءتهذيبفيكمالمحققون1والفراءعليهالذيوهو

/3(04).

الترابأنالفارسيعليبيأعننقلواالأئمةبعضأن(1/571)العروستاجوفي

اهـ..تربجمع

كتابهفيلجموعاهذهذكروقدهـ(338)تالمعروفالامامالنحاسجعفرأبو

جمعهاو(،04)3/التهذيبفيالنوويعنهونقلها(،511)صالكتابصناعة

42(.0)صللفاسيالمتحفظكفايةشرحفيكماأبياتأربعةفيلجلالا

وصاحبالمعلميفيهاخالفوثلاث،كلمةعشرةاثنتيذكريتفقالمصادرهذهوفي

مقصور-)البرا:النحاسفعندقتام(،-ظليم-)الثرىوهيالنحاسابنذكرهماالكنز

بينهمااللامواسكانالمعجمةلخاءواالكافبكسروالكلخم-كالعصاالباءمفتوح

وفياهـ.(معجمةأيضالخاءوابينهماالميمواسكانللام1والكافبكسر-والكملخ-

.القاموسفيوكذاالمهملةلحاءباالاخيرتينان(1/024)لكراعالمنتخب

تهذيبهفيالنوويأجادوقدبفتحها،المصادروفيالتاء،بضملشيخضبظها

إليه.فارجعلفظياضبطااللغاتهذهضبطفي4(0)3/
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والأدبيلأاللنويةالرسانل04الثاالتعر

.(1عثير)-51

لنويةلواند01(

تمت..مسر-نقع-مور-صعيد

.وحدهبالظاءفهوالنملبيظلابالضادكلهالبيض

والنعامةله،مرارةلالجملواله،طحاللاوالفرس،لهرئةلاالسمك

له.كرشلاوالادميلها،مخلا

.بالإيمانالكفراجتناب:التقوى

ضمن.فيماباللهالثقة:التوكل

يناله.لمكرفىالانسانينالروع:الخوف

.يزولمكروهأو،يحصلمحبوبتطلعالرجاء:

الدنيا.عنالنفسغروبالزهد:

لى.تعابهواستقلاله،العلائقعنالقلبتجردالفقر:

إيثارعلىتحملهالمحببقلبلطيفةحالة:المخلوفينبينالمحبة

طوعا.محبويه

بالطلب.القلبنهوض:الإرادة

عدمويوجب،المحبوبلىإيعطشالقلبفييوجداتسااب:الشوق

القرار.

لىإإشارة()زيادةكلمةوضعثمالعدد،تمأنهلىإإشارة(51)رقمهعاالشيخوضع(1)

.الترابأسماءنتهاءلىإمنهتوضيح)تمت(وكلمةبعدها،وما)صعيد(زيادة
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النعوواللغلأرسانل

.الاعتراضعنالقلبإمساكالصبر:

النفس.شخوسقوطالبذلسهولةلجود:ا

إحسانه.بذكرالمحسنعلىالثناءالشكر:

والبنك.،الكذب:لمريةوا،الفرية

الطاقة.بكلالمرادلىإالسلوك:الهمه

الحاء)1(.بكسروغيرهالحاء،بفتححئة:لحبتهيقالمطعومكل

اللئيم،هو:ينفعولايشفعولاويمنعيجمعالذي)2(:النيسابوريقال

ولايجمعوالذي،البخيلهوينفعولاويشفعويمنعيجمعوالذي

نفعبلاغيرهلينفعالفعليفعلوالذي،السخيهو:وينفعويشفعيمنع

الكريم.هو:عليهيعود

-سللغوا-(4)نلطملاا-لالملا-نسرحا:3()ئبلذاءسماأ

لعسلق-ا-طلسىلاا-ال!يد-لاوسا-ئبلذا-لةذوا-لعملسا

.(1/891)العروستاجفيالخلافانظر(1)

هو.منأعرفلم2()

كفايةشرح(،178)صالغريبنظام65(،)8/سيدهلابنالمخصصهذافيراجع)3(

ماعلىزادوافقد(،841)صفيللاسكااللغةومبادئ933(،)صللفايصيالمتحفظ

هنا.

.باللامالطملال:وغيرهالقاموسفيالذي(4)
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القـص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لغويلأفوان!(01والأدبيةاللنويةالرسانل04الكا

لخمع-ا-طحللاا-(2)لأمقطا-(1)لأصمعا-لنهشلا-لعسعسا

-سلعسعاا-(4)لتوسلا-نمالشيذا-3()لوعوعا-لعوفا-لأطلجا

للعين.ا

.جوزاوقسط،لأعدقسطأ

الديار.اثارمنشخصما:الطلل

.الطلاقبلفظبالنكاحالثابتالوطءحلرفعهو:الطلاق

)5(.بمعنى:وقيلليلا،:والهجوعنهازا،النومالهجود:

.المستحسناتمعالوقوفهو:الأدب

)6(:الأصواتفيفائدة

ونهيق-الفرسوحمحمة-لخيلاوصهيل-لجدياونباب-الشاةثغاء

الناقة-وهدير-البعيروجرجرة-لجملاورغاء-البغلوشحيح-لحمارا

وضبح-الكلبونباج-الذئبوعواء-الاسدوزئير-العجلوخوار

.-المعجمةلخاءبا-الاخمع:ولعلهابالاصلهكذا

68(5)8/المخصصانظر.الامعط:ولعلها.اجدهاولمبالاصلهكذا

والمفازةالبليغلخطيبوا-و]لثعلب-آوىلابنتقالالوعوع:وغيرهالقاموسفي

والكلابالذئابصوت:لوعواع1و،الوحشحماروهولديدبان1وو[لضعيف

وغيرها.

اجده.ولمبالاصلهكذا

هجع(.-)هجدمادتيالتاجراجع

اللغةوفقه(،131)صالغريبنظاموكتاب392(،/1)لكراعالمنتخبانظر

بعدها.وما3(1/25)للثعالبي
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النعوواللغةرسانل

صوتوهو:الافعىوكشكشة-الفيل(1)ونهيم-الخنزيروقبع-الثعلب

وضغاء-[)2(لجعل]اوحفيف-الضفاعونقيق-لحيةاوفحبح-جلدها

ونعيب-البازيوصرصرة-الفهد)3(وصئيئ-الظبيوبغام-الهرة

-)5(الفارةونميم-الظليم)4(وزمير-الديكوصقيع-ونعيقهالغراب

القنبر-وصفير-العصفوروزقزقة-لحماماوهدير-اوىابنووعوعة

الريح-وهبوب-الماءوخريم)6(-النسروخرير-الدجاجونقيق

الرحى-وجعجعة-السلاحوقعقعة-لحجراوصليل-البحوروزخر

لهواء.اودوي-الرعدصوت:ورزمة-)7(التيسوبث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وان356(،/1)اللغةفقهفيكما-بالهاءلابالهمزة-النعيم:وصوابه،بالاصلهكذا

لقاموس.فيكمالظبي،ووالسباعللأسدالنئيمأنذكرالثعالبيغيركان

وحفيف98(:)صالمدفونالكنزوفي،الورقتمزقلاجلليتتضحلمكلمةهنا

الجعل.

سيدهلابنالمخصصوفياهـ.للفيلصوتالصئيأن356(/1)اللغةفقهفي

تاجوفياهـ..السباعمنونحوهالفهدصوتالنحيمانالفهود:بابفي72()8/

كالخنزيرونحوهالفرخصوتوهوالصادمثلثةالصئيأن2(:01/50)العروس

فيه.فلينظراهـ..والكلبوالسنورواليربوعوالفأر

وأما،النعامصوت:ككتابالزمارانافاد2(14)3/التاجوشرحهالقاموسفي

يعاز.عارإلافيهيقالفلاالظليم

اهـ..الفأرةصوتالكعيصدريد:ابنعن89(:)8/المخصصفي

)خرير(منمحرفولعله،وغيرهكالمخصصالمعاجمفيأجدهولمبالاصلهكذا

بالراء.

نبيب(.أو)نستمنتصحفتولعلها،للمعنىأهتدولم،بالاصلهكذا
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والأدبيلأاللنويلأالرسانل)الثانيالقعر

.الناسفيالطعان:الهمزة

.المغناب:اللمزة

حكمة:

.1(!وفدلنوبلأ

حمارعلىجوادوكمجوادعلىحماروكم

وتؤخر.تقدمأو

السوادهي:والحدقة،والبياضللسوادالجامعةالعينشحمة:المقلة

وذنابةالناظر،داخل:والانسانالأصغر،السوادهو:والناظر،الأعظم

والموق:،الصدغيليمماالعينطرف:واللحاظموخرها،:العين

العين:وشفر،العينجفنباطن:والحملاق،الانفيليمماطرفها

علىالمشرفالعظم:والحجاجالشعر،فيهينبتالذيلجفناطرف

العين.

)1(.الشرففيبناء:يبنووبنا،العمرانفيبناءة-يبني-بنا

الفاكهة.طايبو،اللحممطايب

.المجاورةلعلاقةالازارعلىمجازاويطلقالخصر،هو:الحقو

الخمر.وجهعلىالدخانيشبهشيء:الحبب

فيعنهالزبيديونقله(1/177)2المحكمفيسيدهابنعندإلابالواوأجدهلم(1)

قال."الشرففيالمناية"وتكون:القاموسعبارةعندقالأنهمع46(،/01)التاج

بالياء.يبنيهبناهيريد:."..كالفعللفعل1"و:الزبيدي
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النعوواللغلأرسانل

:(1لمطر)اأسماء

-الرباب-الصوب-الصيب-لهطلا-الوكف-الديمة-الغيث-الوبل

عهاد.:جمعهالعهد-لحياا-الودق-)3(الثلة-لماءا-القطر-2()المزن

وأاللفظفيفيهخللبإظهارالغيركلامعلىاعتراضكلالمراء:

المتكلم.قصدأوالمعنى

فائد!4(:

يذوكللحمارواالفرسربض-الانسانجلس-الرجلقعد:يقال

الطائر.جثم-البعيربرك-السباعفييجوزو،ظلفأوحافر

وكلوالفرسالحمارراث-الطائرذرق-ينجوونجاالانسانخرئ

)5(.الذبابوونم-النعاموصام-وظلفخنسذيكلوبعرحافرٍ،ذي

:ويقال

لبقر-وهاج-حافرذيوكلالفرسواستودق-وشبقالرجلاغتلم

وصرفت-اللبوة)6(وجعلت-الناقةوضبعت-وهبالبعيروقطم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الغريبنظاموكتاب(،021)9/والمخصص(،2244/)لكراعالمنتخبانظر

للفاسيالمتحفظكفايةوشرح(،2473/)للثعالبياللغةوفقه(،091)ص

5(046)ص

المعاجم.فيكماماءبهالذيالسحابعلىيطلق

.المثلثاتوكتبوالقواميسالمعاجمفياجدهالم

325(.)1/للثعالبياللغةفقهجعر

62(.)1/لكراعلمنتخبانظر

.-رباعيابالالف-أجعلت(:1/136)والمنتخبالقاموسفي



لغربلأ!واند"01والأدبيةاللفويلأالرسائل04انالقـر

.(1)التيسونب-الشاةواسْتحرمت-الانعجةوحنت-الكلبة

:ويقال

عاظل-الفحلطرق-ووطئولام!صوباضعوجامعالانساننكج

الطائر)2(.وسفدقمط-ينزوالسبعنزا-الكلب

المسك.فارةإلامهموزكلهالفأز

بالعشي.والفيء،بالغداةالظل

الشامحر:قال

تستطيعهالضحىبردمنالظلفلا

)3(تذوقالعشيبزدمنالفيءولا

لموماوظل،فيءفهوفزالتعليهالشمس!كانتما)4(:عبيدةأبووقال

فقط)5(.ظلفهوعليهتكن

.(1/361)لمنتخباانظر(1)

284(.1/)اللغةفقهراجع)2(

وفيه:الميمنيط(04)صديوانهفيكماليالهلاثوربنلحميدالبيت)3(

تذوقبالصثيمنهاالفيءولاتستطيعهبالضحىمعهاالظلفلا

وغيرهم،والمازنيحاتموأبوعبيدابوعنهاخذالبصريالمثنىبنمعمرالامام(4)

غيرها.وقيلهـ(،02)9سنةتوفي،العربواياموالاخباربالأنسابعالفاوكان

492(.)2/البغيةراجع

العروسوتاج26(،)صقتيبةلابنالكاتبأدبةوالفيءالظلبينالفروراجع)5(

(1/،)89/7(524).
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النعوواللغةرسانل

منكانما:والسدى،الأرضمنكانما:الندى(:)1محلمابوقال

السماء)2(.

الوجود.:والفتق،العدم:الرتق:فائدة

البحر.فيوالقواصفالبر،فيالمهلكةالريح:العواصف

الابل.شعرواللبد:المعز،شعرالسبد:

النلفر.وسخوالت!:،الاذنوسخ:الاف

:ئدةفا

.قدرةنوععليهلهامفنالنفستكرههماهجوم:الغضبسبب

يتحركوالغضب،قدرةعليهلهاليسممنذلكهجومالحسد:وسبب

لاالحزنيقتلولذلك؛عكسهوالحزن،خارجهلىإلجسداداخلمن

الغضب.

)3(:الذهبأسماء

.نعقيا-عسجد-فخرز-برجز-رنضا-نضير-نضر

الادبخزانةانظر.أماليهفيليالقاعليأبوكثيراععهينقلالقدماءالرواةمنراو(1)

35(.5)376/6(/1)للبغدادي

وذكر(،201)صلممدودوالمقصورفيليالقاعنهنقلهكماايضاحبيبابنوقاله)2(

،آخرهفيإلايكونلاوالندى،الليلاولفيالايكونلاالسدىانعبيدةأبيعن

لممدود.والمقصورفيكماليالقاوجودهسواءانهماالاصمعيوعن

74(.)صالغريبنظامراجع)3(
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القـص

)1(

)2(

لنويلأثواند01(والأدبيلااللنويلأالر!سانل01الظ

:(1)للهلااءسماأ

.هلال:الاولالثلاثة

قمر.:الثانية

بهر.:الثالثة

زهر.:والرابعة

بيض.:لخامسةوا

.درع:السادسة

ظلم.:السابعة

.حنادس:الثامنة

سرار.:وليلةمحامر،وليلتيندادئ،:والتاسعة

تسع،:وثلاث،نفلأوزهر:وثلاث،شهبأوغرر:ثلاث:وقيل

وفحم،دهم:وثلاث،درع:وثلاث،بيض:وثلاثبهر،:وثلاث

.محاق:وثلاثدادىء،وثلاث،حنادس:وثلاث

دهماء،:والعشرينالتاسحوليلةدعجاء)2(،:وعشرينثمانليلة:وقيل

ليلاء.:الثلاثينوليلة

مثلث:

وبالضم:،الاذنشحمةالمتجاوزالشعروبالكسر:،الشدة:بالفتحاللمة

الصاحب.

)عم!7(.للاسكافياللغةومبادئ26(،)9/المخصصانظر

أثبت.ماوالصواب)دعماء(،:المخطوطالاصلفي



النعوواللنلأرسانل

،(1السير)فيالقافلةوبالكسر:،المتصلةالرمال:بالفتحالرقاق

المرقق.لخبزا:وبالضم

وبالضم:،العطيةوبالكسر:،لحنكبامعلقةجلدة:بالفتحاللهوة

)2(.الحفنة

.كرةجمع:وبالضم،الاجرة:وبالكسر،النوم-:بالفتح-الكرى

منلجماعةا:والضمالمطر)3(،والكسر:،الغنمقطيع-:بالفتح-الثلة

.الناس

السوار.:وبالضم4(،العصفور)وبالكسر:،معروف-:بالفتح-القلب

.لخصالا:وبالضم5(،)لخلالا:وبالكسر،لحاجةا-بالفتح-لخلةا

1(

2(

3(

4(

5(

عليهاينبسطأرضكلوهي:رقةجمعو،غليظضد،رقيقجمع:معناهافيقالوا

مالكلابنالكلامبتثليثالاعلامإكمالفيكذا،للنباتفيطيبهاالمدماء

(1/58.)2

ذكر-اباديوالفيروزمالكوابنكالبطليوصي-المثلثاتأصحابمنأحداأجدلم

منلحفنةواللعطيةتقالوالضمبالفتحاللهوةأنعلىنصواوانمااللهوة،تثليث

335(./01)التاجراجع.اللهاةفهيلحنكباالمعلقةلجلدةاوأما،المال

عنالهلكةبالكسر:الثلة:البطليوصيوععد،الهلكةبالكسرالثلة:المعاجمفي

)المطرز(كلمةولعل381(،)صالمثلثةالغررفيالمجدعنهونقلهالمطرز،

385(./1)للبطليوصيالمثلثكتابو[نظر)المطر(.لىإتصخفت

النخلةقلبالمكسور:فيالبطليوصيذكروانمابالكسر،العصفورمعنىأجدلم

)قلب(.مادةالقاموسأيضاوانظر،يثلثأنهفادو

.القاموسقيكمابالاسنانالطعامبقيةوهي-بالكسرخلةجمع



لنويةفوالد(1.والأدبيلأاللنويةالرسانل04الثاالقعر

سنين،أربععمرهماالإبلمنوبالكسر:،الباطلضد-بالفتح-لحقا

الخشب.منيعملما:وبالضم

العشق.:وبالضم،المعشوقوبالكسر،حبةجمع-بالفتح-لحبا

وهوعقيرجمع:وبالكسر،الثابتالملك-:بالفتح-العقار

الخمرة.:وبالضم(،1)لجريحا

)2(.فالوليمة،فالزوجةالاسد،بيتالغرس

وسط:والضم،اللجاجةمنوالكسر:،وصياحلجب-بالفتح-اللجة

البحر.

فالوقار.،الثقيللحملفا،الصممالوقر:

)3(.فالنصيب،فالطريق،الكتابة:لخطا

الشيء:عاقرمصدرا:لمعاقرة1ووالعقار(:044)2/الاكمالفيمالكابنعند(1)

اهـ..لازمه

العاطفةالفاءفاستخدم(والفمه.والكسر....)بالفتح:قولهعنهعاالمصعفعدل)2(

منبعدهاياتيماوكذاإلخ،..وبالكسر.الاسد،بيت:بالفتحالعرس:قولهعنناثبة

.ألفاظ

المكان:مالكابنقالوبالكسرهنا،كما،الكتابةمنها:نيمعالهذكروابالفتحالخط)3(

احدينزلهاأنقبلتنزلالارضوبالكسر:الغررفيالمجدوفال،عليهالمخطوط

مالك:ابنوقال،فيهوموضعهمالقومومشارع،الفلاةالمجد:قالوبالضئم،لخطةكا

اهـ..المحاسنالدقيقوهو:اخطجمعلخط1و

انظر.ألبتةاجدهفلمالنصيبوامامفتوحا،ذكروهبلبالكسرأجدهفلمالطريقوأما

.(024)صللمجدوالغرر(،1/091)مالكلابنالاكمال
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النعوواللغلأرسانل

الايفاء.فعدم(،1)الناسمنفالقرين،ماضينبعدباقونقوم:الخلف

لحلقة.فا2(،)لمحالفالحرز،ا:لخرصا

البطن.عظيمة:وهيحبناءفجمعفالقرد،،الدفلىشجرة:الحبن

.مسمومفنبات،لمذبوحفا،الوريدينقطع)3(:الذبح

)4(.بهيكالفما،القليلفالماءالدار،:الربع

.رسولفجمعلبنها،منفاليسير،الابلمنالخفيف:الرسل

فالمسرة)5(.،الاحسانمنفالمرةالنعيمهيئة:النعمة

:المثناة

.جزع:لكسرباو،غلط:يأ-لفتحبا-هلو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من)القرنعنمصحفةولعلهاالناسمنالقرينبهيراد-بالكسر-الخلفأجدلم

معاقفلهالمكسوروأماالخاء،بفتج-[لخلففيذكرالمعنىهذاولكن(الناس

.(1/591)الإكمالفيانظرها

فيه:ذكرواوانماالمكسور،فيالمععىهذااجدولم،المخطوطبالأصلهكذا

مادةالقاموسراجع.و]لزبيل،والدب،اللطيفلرمح1و،الضليعالشديدلجملا

)خرص(.

علىليستلأنها؟كتبهمفيالكلمةهذهالمثلثاتأصحابمنأحديوردلم

لنباتوامافيها،ضمولاالباء،سكونمعوالكسرلفتح1فيهافالكلمة،شرطهم

.(138)2/التاجفيتجدهكما(،وذبح)ذباح،وصردغرابفبوزنالمسموم

الحمىخذو،يومينظمأبعدالماءورودأنهبالكسرالربعفيوغيرهمالكابنذكر

أربعة.منجزء:بالضموالربع،يومينتخليةبعد

الأصل.خلافعلىالفتحعلىالكسرقدم
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القـص

)1(

)2(

)3(

لنوبةثيواند(1.والأدبيلأاللنويةالرسانل(5اللا

والطاقة.الوسع:وبالضم،والغايةالمبالغة-:بالفتح-لجهدا

تفتض.لملجاريةاوالكسر:،الإبلمنالفتي-:بالفتح-البكر

لمداد.ا:وبالكسر،لمالعا-:بالفتح-لحبرا

.الكذبخلافوبالكسر:،الصلب-:بالفتح-الصدق

النفس.:وبالكسر،الطريق-:بالفتح-السرب

.الواديجانبوبالكسر:،اليمانيالخرز-:بالفتح-لجزعا

.(1)الفضل:وبالكسر،الرقيقالستر-:بالفتح-الشف

ونحوها.السوطعلاقةوبالكسر:،لحبا-:بالفتح-العلاقة

بهيحملالذيالسيفسير:وبالكسر،ديةغرممنأخذما:الحمالة

ويتقلد.

الولاية.وبالكسر:،العلامة-:بالفتح-الامارة

يوضعثخينكساءوبالكسر:السير،البطيءالبعير-:بالفتح-الئفال

العجين.تحت

)2(.كالدينيرىلافيماوبالكسر:كالعصا،يرىفما-بالفتح-العوج

.)3(لميتا:وبالكسر،النعش-:بالفتح-لجنازةا

والكسر.الفتحالمعنيينفيالقاموسحكى

.نزاعوقيه،القاموسقيكما.كعانبيرىلاوفيماوالواو،العينبتحريكيرىفيما

هنا،المصنفنقلهماذكروبعضهم،الميتفيالوجهينجوزبعضهم،خلاففيه

مادةالقاموسراجع.الميتمعالسريربالكسر:قالوبعضهم،عكسوبعضهم

)جنز(.
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1(

2(

3(

4(

النعوواللنةرسانل

.ثمرةجمع:وبالفتح،المال-:بالضم-الثمر

.القطران:وبالكسر،الفرح-:بالفتح-لهناءا

.(1)فرغ:لكسروبا،خرق:-لفتحبا-نفذ

القمر)2(.ضوءوبإسكانها:ليلا،الحديث-:الميمبفتح-السمر

الاضداد)4(:فيوغيرهالصاغاني)3(كلاممنجليلةفوائد

)صذ(

-المقوي-القرء-غبر-الظلامعسعس-عفا-البين-خفيت-أسر

-الطرب-والنهارالليل:أيالصريم-لجونا-الادمة-الظن-وراء

وأفسد.أصلجالامر:شعب

والإعجامبالكسر)نفذ(وأن،خرقبمعنىلاعجام1وبالفتج)نفذ(أنالعبارةظاهر(

منانهاعلىنصوابالإعجام)نفذ(لانالمعاجمفيلهوجودلاوهذا،فرغبمعنى

التنزيل:فيجاءكما)تعب(بابمنأنهاعلىنصوابالاهمالو)نفد()قعد(،باب

والإعجام:بالفتج]نفذهكذا:يكونالعبارةفتصحبحوعليه(،ادلهنفدتكلئت>ما

فتامل.[فرغ:هماللاواوبالكسر،خرق

القمر.وضوءليلا،للحديثتقالبالتحريكالسمرأنللزبيديوشرحهالقاموسفي(

إليهكانهـ(،)577سنةولد،نيالصاغامحمدبنالحسنالدينرضيالامام(

علىوالتكملة،اللغةفيالبحرينمجمع:التصانيفمنله،اللغةفيالمنتهى

.(1/915)البغيةراجع65(.0)توفيكثير،وغيرهاوالعباب،الصحاح

لاضدادو،القاهرةطنيللصاغاد1الأضدكتاب:منمظانهافيالالفاظهذهتراجع(

حسنمحمدتحقيقالأضدادفينصوصوثلاثةللأنباري،والاضداد،حاتملأبي

ياسين.آل
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لنوبلأ!واند(01والأدبيلأاللنويلأالرسانل04الظالقسص

-والهبوطالصعود:فرع-السيفشمت-والظمانالمرتوي:الناهل

-الشراء-البيع-البلاء-الصفازة-(1)الشفق-والنتنالطيبالذفر:

-والضوءالظلمة:السدفة-والفارغالمملوءالمسجور:-الساجد-أثغم

ومعدومها-الناصيةخفيف:الأنمى-وقليلهالذكركثير:السديم

)3(-أساه-والمسنالشابالثور2(:الشبوب)-والبعيدالقريب:الثاقب

:لمالاسراة-الشرف-وعطشتإبلهرويت:الرجلأشرب-الشجاع

والتفريق-لجمعا:الشعب-ونشطأعيا(:4سرد)-ورديئهخيره

-)5(والسيئةالكريمةالشيم:الاخلاق-والنقصانالفضل:الش!

وحسنةقبيحة:شوهاء-والمهزولالسمين:الدوابمنالنشور)6(

خضرتهااشتدت:البقلةاصحامت-تصدق-وضيعتهالفموواسعة

.واصفرت

)الشنق(وجدتوانماالفنكتبفيأجدهلملانن؟تصحيفولعلهبالاصلهكذا(1)

لدية.والفريضةعلىيزيدممالغوايكونوماوالشجاج،لجراحافيالارشوهو

3(.50)صللأنباريوالاضداد(،001)صننللصاكاالاضدادراجع

(.)الشبوببذكرالقاموسوفي)الصثسب(،بيذكرالاضدادكتبفي2()

واذا،واذاهيكرهفيماألقاهإذا(:)أشباهتكونولعلها،ليتتبينولمبالاصلهكذا)3(

.سامبمعنى()أسامتكوناو،واعطاهاكرمه

.(642)صحاتملابيلاضداد1و(،89)صننالصاكاانظر

99(5)صالصاكاننعندكما)شزن(صوابهولعلاجدها،لم(4)

الاضداد.كتبفيعليهاأعثرلم)5(

الصاكانن:عندفهي)الشنون(الصوابولعللي،تتبينولمبالاصلهكذا)6(

.(234)صانظر"والسمينالدوابمن"المهزول

172



للفةالنعوو1رسانل

معوالكسر،إبانةبلاالشقأوالصدع:والقضم،والقصم،الفصم

.الاسنانباطرافوالاكل،الابانة

والظن،الطرفينمتساوياعتقادالفقهاء:اصطلاحفيالشك:فائدة

المرجوح.هووالوهم،الراجحهوفالظن،بترجيحوالوهم

بأنهتين.المتزوجان:السلفانالظأبان

.المكاناسم:وعرفات،الزماناسم:عرفة

البعير.:الضمعج

.عشرةلىإثلائةمنالنفر:

ضم.أفردواذا،فتجالنفعمعذكرإذاالضر

الاربعين.لىإالعشرةبينما:والعصابة،أربعة:والطائفة،ثلاثةوالفرقة

.عذابكلمة:ويل،رحمةكلمة:ويج

العنفقة.جانباهما:الفنيكان

الاظافرهتحتما:الرواجب،الاناملظهورمقاطع:البراجم

:(1الاسد)أسماءمن

-لهواسا-الصم-الشدقم-الشجعم-هرثمة-لهمسالد-السبع

الليث--قسورة-2(الغظنفر)-حيدرة-الضيغم-لهصورا-لخابسا

،(481)صاللغةومبادئ(،95)8/والمخصص(،175)صالغريبنظامراجع(1)

هنا.ذكرماعلىزادواوفد334(.)صللفاسيالمتحفظكفايةوشرح

)الغضعفر(.بالضادصوابهخطاوهو،المعلميأصلفيكذا2()
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القعر

)2(

)3(

)4(

)5(

لغويةهـواند(1.والأدبيلأاللن!يةالرسانل04الثا

لحفصا-برلهزا-لسمياعا-(1)للوردا-ملضرغاا-بثالوا-لكلبا

.ةعدسا-مةساأ-فصةلفراا-سلهرماا-للريباا-لعنبسا-

:(2لقمر)اسماءأ

لمنسق-ا-صلوباا-سقلغاا-3()لحلما-لطوسا-لبدرا-هرلباا

لسررا-يرمهرلزا-هورلساا-حورلباا-صلابرا-ضحلواا-(4)لسماءا

منزلته:لوكسوا،منزلته:خذلاوا-لقمراضوء:لفختوا-للهلاوا-

دائرته.:والهالة-بهايخسفالتي

وأأحبتإذاوالعرب،كثيرةأسماءللخمرالمعتز:ابنالعباسأبوقال

أسمائها)5(:منلحاضروا،سماهأكثرتشيئاهابت

.الشربشملتجمعأنها:يعنيالشمول

إدمالهاهوهوعليها،المعاقرةمنالعقار:

عليه.أقفلم

.(281)صالغريبونظام26(،)9/المخصصراجع

)حلم(مادةفي2(58)8/التاجوفي،المعجمةلجيمبا(لجلم)اوغيرهالقاموسفي

بالفتع"الحلم:نصهماالبيضاويحاشيةفيالحكيمعبدعنشيخنا"ونقل:قال

اهـ.نظر"وفيه"،العقل

:(01/184)التاجوفي،فتصحفتالقاموسفيكماالسنمارولعله،أجدهلم

."طلع:لهلال1"وسما

،(95)صالغريبونظام72(،/11)والمخصص385(،/1)المنتخبانظر

بتفسيراتها.لخمراأسماءذكرتالتيالمصادرمنوغيرها
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النعوواللنةرسانل

كماالدنفيمحجوبةأنها:يعنيالعروسخدرمنالخندرش!:

الخدر.فيالعروستحجب

الصافية.البياضالنقية:القرقف

.الهموممنالراحةمنمشتق:الراح

.(()1يشتهىفلاالطعامعنتقهيالانها:القهوة

اكل.عنبهافيستغنىتشبعلانها:المدام

.مرارةفيهاالتيهي:المزة

لاسكارها.:السكر

(.بعينهالطلاءأنهالااسمهاتحسينبه)يرادالطلاء:

.دوسغيرمنالمعصارمنيسيلماأول:السلاف

بكرا.بقاوهاطالالتيالبكر:هيوالعاتق،الدنفيبقائهالطول:العاتق

الرالحة.عطرةوهي:الاسفنط

الاغصان)2(.محمودالعنبكرمكانإنالعراقةمن:المعرق

.اللونحمراء:الكميت

.اللسانفيحدةلهاالتيهي:الزنجبيل

)1(

)2(

قوسينبينهومماسياتيماوكلالمصادر،منوالاضافةبياضالقوسينبينما

الأمر.هذافعلى

.شرابكلمنالممزوج:المعرق386(:/1)المنتخبفي
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والأدبيلأاللغويلأالرسانل4.الثاالقعر

القلب.وسطيكوندموهوالتأمور:

الجسيمة.العللفيلنفعها:الدرياق

المائع.الطعمالحسنالأبيضالعسلالماذي:الماذية

.معروف:بلشراا

هأخرىلىامدينةمنالمجلوبةالسباء:

الخمط)1(.اسمهموضعلىإمنسوبة:الخمطة

)2(.المضيئة:المشعشع

الخمر)3(.منالحديثالمسطار:

الممزوجة.:المصفق

كالقمحة.البياضمنيعلوهاماوهو:القمحان

طويلة.مدةالدنفيعتقتالتي:المعتقة

(4)المزجعندوتندرجتتزرالتيهي:الشموس

لنوبلأثواند.1(

وأريحا،أخذتالتيلخمروا،وشبههالعنبنورريح:الخمطة:القاموسفي(1)

اهـ.ريجمعالحامضة

الممزوجة.:والمشعشعة385(:/1)المنتخبوفي2()

لحديثة.ااولحامضةااولشاربها]لصارعةالخمرةالمسطار::القاموسوفي)3(

بهشجتإذاالماءتنافرلأنهاالمزاجعندلشماسهاشموشاسميت:المخصصفي)4(

السهم.رميلحبابباوترميوتميز
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)1(

)2(

)3(

)4(

للغلأوالنعو[نلرسا

فشبهتالعصفرمنالصباغراووقمنيسيللمااسموهو:الجريال

به)1(.

عليه.توضعلانها:لخرطوما

.الممزوجهو:المقطب

السوداء.هي:السحامية

الخمر()2(.من)الفيضة:الغرب

عصرها.مواضعلىإمنسوبة:العانية

بيعها.حاناتلىإمنسوبة:الحانية

الرائحة.الطيبة:الرحيق

لسورتها.شربهاعندالجسديحمىالتيالحميا:

حلاوتها.فيالقند)3(مشبهةالقنديد:

.معلوم:الخليلة

فيه.عصرتموضع:الرساطون

.(4()):العارض

لجريال:ولحمرتها،جريالاوسميت:الكسيتابنعن78(/11)المخصصفي

إلخ...صبغا.جعلوربماللخمر،جعلوربمااحمرصبغ

.القاموسفيكما

.-القاموسفيكماجقد-اذاالسكرقصبعسلوهو

تفسيرهاهاعرفولم،بياض
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القسص

)1(

)2(

لنويةثواند(1.والأدبيلأاللنويةالرسانل04الثا

.معلوم:ةللذا

فيه)1(.تشربالذيمحلهاباسم:الكأس

الشرابوناجود،والباطيةالمصفاةوهيالراووقمن)مشتق:المروق

()2(.نفسهعلىبالإذا:السكرانوروقبعينها،والكأس،بهيروقالذي

يصفر.:أيشربهابعداللونيمتقعالذي:الماقع

.معلوم:لحبابيةا

.معلوم:المطيبة

.لأقدامبالدوسها:المطية

.معلوم:المحبتة

فقط.الأصفرتلبسكانتبامرأةتشبيهاالصفراء:ليلىأم

.الكأسفيالتسلسلمن:والسلسالوالسلسلهوالسلسبيل

.الحالقيالنشوةتهيحالتي:المهيج

.النفوسلهاترتاجالتي:المرتاج

لبريقها.بالزيبقشبهت:زئبقأم

الزيت.لونتشبه:الزيتية

للمعلميهتفسيرهذا

)راق(.مادةالقاموسراجع
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)1(

)2(

للنةوالنعو1رسانل

.معلوم:هبيةلذا

.للوناءحمرا:ءلصهباا

.كالعروسالسمععلىتجليلانها:العروس

.معلوم:سرةلاا

.البدنلمخاللتها:لخلةا

(.المثالبجالبةالعلها:المثلبة

.(1())حامض:الناقس

بمعنى.:والدبابةالنميلة

لها.نعت:الضريع

بعيدهمنتشمالتيالتفاحةوهي:المرواحة

الكمائن.مثيرة:الثائر

وأفضاقامتلأ:بأهلهالموضعشرق:يقالالامتلاءمنالعلها:الشريق

لونبحسنأوبدمحمرتهاشتدتإذاالشيء:شرقيقالاللونمن

()2(.اختلطالشيء:شرقيقال،الاختلاطمنأوأحمر،

شربها.بعدللانسانيتولدلمابهسميتالاسد،لغاباسمهو:الخيفة

السرور.مفتاج:المفتاج

97(./11)المخصصمنوتصويبهابالفاء،الاصلفي

276(.)5/للزبيديالتكملةراجع
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لغويلأثواند01(والأدبيلأاللفويلأالرسانل،.الثاالقـر

لتها.لنبا:النبيلة

لرووسهن.النساءتتخذهلعطراسمهو:الساهرية

لشربها.والقبيحالحسنمزينة:المزينة

معلومة.:العصير،المنومة،المصرعة

.(صفاتها()1منهووقيل،الصافي)الخمر:الفيهج

.معلوم:الاثم

.معلوم:لحمقا

.تمزجلمالتيالصرفهي:الصريفية

2(.()إليهتنسببالشام)بلد:الصرخدية

محل.لىإمنسوبة:المقدية

()3(.الذهبلون:أيزركون)معرب:الزرجون

السواد()4(.لىإتضربحتىحمرتهاتشتدالتي:وهياللونهاالكلفاء:

(.إليهتنسببالعرا!تى)بلد:البابلية

)2/98(.التاج)1(

)صرخد(.مادةالقاموسانظر2()

.(252/)التاجراجع)3(

238(.)6/التاجانظر4()
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)1(

)2(

للغلأ1النعوورسانل

.(1الخمر()إليهتنسببالعراقأحدهما)موضعان:القطربلية

معلومة.:الرابية،المنرةالمبولة

.الدنفواد

.الدنانأم

معلومة.:المبرحة

2(.()):لايما

اللطفه

البكر.

العجوز.

المسلية.

المنسية.

الساردة.

لمشرحة.ا

.الطاردة

معلومة.:النمامة

اللبنمعلجنةافينهرهاأجرى"-لىوتعاسبحانه-اللهلانالنور:

الرسالة.ط(4801)صالقاموسراجع

أجدها.ولمبالاصلكتبتهكذا
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القعص

)1(

)2(

)3(

)4(

لنوية!وفد(01والأدبيلأاللفويةالرسانل04السا

ربنايا":الملائكةفقالتغيرها؛نورعلىنورهافسطعوالماء،والعسل

.(1")الشرابهذا:قال؟نرىالذيالنورهذاما

:بيتان

زرنابا)2(تخالهاالمزاجبعدوتارةالغزالدمحمراءمثل

عنابا)3(قمعتقسد!ةمنبنائهاكانغانيةكفمن

اللؤلؤ.صغار:لجمانا

:فائدة

)4(:فقلتجمعتهاأنواعتسعةالجناس

علمهاتحوزأنتقصرولانظمهاخذتسعةالجناسإن

مصرفمحرفمرجعمصحفمغايرمملألل

عليه.أقفلم

.القاموساهـمن.لزعفران1و،الرائحةطيبشجرأوطيحب:الزرنب

.الصوابوهي،ماؤهأوالذهبوهو)زريابا(:روايةوفي

الاولالبيتبهويوجدنيالاغافيكماالعميالصمدعبدبنلعكاشةالبيتان

وفيه:الثانيالبيتبهويوجد234(/1)ليالقاليماوعاس،احسانط(185)3/

إلخ......طرِفتقدفضةمن.............جاريةكفمن

526(./1)عليهالميمنيالعلامةوتخريجلياللآسمطنظر1و

لها.[لناظمهو:أينفسهالمعلمييريد

وعقود2(،0)صمنللصفديلجناساجنانكتابفيغيرهامعالانواعهذهنظر1و

.(951)2/لمرشدي1والمصنفبشرحيلجمانا

182



النعوواللغةرسانل

التوفيقياتككلاميفاحفظوالتطبيقوالتركيبوالعكس

الشر)1(.فيوتجسسالخير،فيتحسس:يقال

!!!

.(4/911،281)العروستاجراجع(1)
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عمثرةلمحأد!ةالرسمالةا

والشاعرالأديبالمعلمبمبينأدبيةمناظرة

هـ()1363تالسنوسيمحمدبنعلي





والأدبيلأاللغويلأالرسانل)الثانيالتعر

الر!صيرالرتج!إلمحه

دبيلأ1مناظرة(11

اللهم،اللهرسولمحمذاأنوأشهد،اللهإلاإلهألاوأشهدلله،الحمد

.وبعدهوسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىفصل

لى-تعااللهإلده-المؤمنينأميرمولاناحضرةالحقيرحضوركانفانه

السيدالفاضلسيديفيهمجماعةمعهـ)1(1337سنةالفطرعيدعقب

وزنهابالعيدتهمئة)3(قصيدةعليالسيدفأنشد)2(السنوسيمحمدبنعلي

)4(الضربمنالوزنهذاوأصل،مراتأربع(فعلنفاعلن)فاعلاتن

)1(

)2(

)3(

)4(

سنةالفطرعيدعقبلمافإنه:كالاتيجاءوتاخيرتقديمالاخرىالنسخةفي

ومراده،نفسه:لحقيرباومراده.إلخ...مولانامقامالحقيرحضوركانهـ،1337

فيالادارسةدولةمؤسسهـ(1134ت)الإدرشيعليبنمحمدالموجمنينبامير

وعسير.صبيا

ونشاهـ()1315سنةبمكةولدالسنوسيبكرابيبنيوسفبنمحمدبنعليهو

رجالمنحداووكانالإدرشيعندومكثهـ،1328عامجيزانلىاوصلبها،

مجلةفيمحمدولدهلهترجمهـ()1363عامتوفي،شعرائهمنوشاعرا،دولته

وانظر،السنوسيعليالسيدوالدي:عنوانهبمقالهـ(1388الحجة)ذوالمنهل

خطا1وقد3(40)6/للزركليوالاعلام،والسنوسيللعقيليلجنوباشعراءكتاب

(.السنوسيعليبنمحمد)جعلهاذاسمهفي

إلخ....تهحئةلهقصيلمة:الاخرىالنسخةفي

ني.الثاالشطرمنالاخيرلجزء[:الضرب
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النعوواللفلأرسانل

الضربوهذامجزوءا)2(،إلايستعمللاوالمديد(،1المديد)منالخامس

رنت:خر)3(،محذوصكعررض

)4(قدمهساقهتهديحيثبهيعتشعقلللفتى

منإلاأعرفهفلاعليالسيدكقصيدةتربيعهفاما.العربعنسمعوكذا

فيلحقوالبرعي)6(كالتكريتي)5(،:المتاخرينبعضاستعمال

1(

2(

3(

4(

5(

6(

فقيل:بالمديدتسميتهسببفيختلف1و،الطويلبعدمنالثانيالبحرهوالمديد:

فيوالاخرلجزء،ااولفيأحدهمافصارالسباعيةأجزائهفيامتدتأسبابهلان

فيالمجموعالوتدلامتداد:وقيلمديدا،سمياجزائهفيالاسبابامتدتفلمااخره

ستة.لمديداوأضرب،السباعيةاجزائهوسط

6(.ه)صللشاويفيوالكا(6ه)صفيالكامتنعلىالدمنهوريحاشيةراجع

قالوجوبا"مجزو"66(.)صفيالكاكتابهفيهـ(ت)858القنائيالعباسأبوقال

للمولدينيجوزفلاعلمتكماللايستعمالبالنطر"أي:حاشيتهفيالدمنهوري

".اهـ.عليهيقاسلانادرفهوتمامهالعربعنوردوانتا"ما،استعماله

.عجزهمنوجزء،صدرهمنجزءحذفماالمجزوء:ومعنى

الاخير،السببحذف:لحذفوا،نيالثاالشطرمنالاخيرلجزءا:العروض

الساكن.نيالثاحذف:والخبن

فيثعلبالإمامبهاستشهدممّالبيت1و،ديوانهفيقصيدةمنالعبدبنطرفةقائله

شرحهوقدالرضيشواهدمنوهو-،تحتيةبياء-يهديحيث:ورواهاماليه

.(91)7/فيفانظرهالخزانةفيالبغدادي

،القرآنوحفظوالدهعلىتفقهالتكريتيالمفرجبنالقاسمبنيحتصبنالسلامعبدهو

ولد،الادبيةوالمصنفاتوالمكاتباتوالخطبوالعثرالنظموله،فيهوبرعالادبوقرا

32(.25/)شاكرلابنالوفياتفوات:انظر(5670)سنةوتوفيهـ(057)سنة

=الشهير،الصوفيالشاعر،اليمنيالهاجريالبرعيعليبناحمدبنالرحيمعبدهو
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ادبيلأمناظرة(11والأدبيلأاللفويلأالرسانل04انالقسص

علىالاولىالارباعالثلاثةتكونأنفيهيلتزممماوهو(،1)بالموشحات

التكريتي:كقول)2(،التجنيسفيهايلتزمماوكثيرا،واحدةقافية

جاريهالعينودموعجاريهبدرمنبدرت

جاريهوهيقالتثم

بالرجلهندياأرفقي

.القصيدةاخرلىإالرابعالربعقافيةتلتزمثم

.بحرهغيرفيالمسمطات)3(منسمعماعلىيقاسأنيبعدولا

الشاعر:كقول

)1(

)2(

)3(

هـ(5)308سنةماتغ!م،النهبيفيممادحلهمفتيا،فقيهانحوياكان

2(5205/)لمؤلفيناومعجم(،021)صلزبارةالطالعالبدرذيلراجع

عجيبفنوهو،الاندلسيونستحدثهالشعرمقلنوعاسم:لموشحات1أوالتوشيح

هأبياتسبعةلىإعندهمينتهيماواكثرمختلفةوأعاريضوأكصانأسماطله

.(061)3/للرافعيالعربيالادبوتاريخ2(،264/)العروستاجراجع

فيالثعالبيقاله.مختلفلمعنىو،الكلامفياللفظاللفظيجانسأنهو:التجنيس

)2/667(.اللغةفقه

الشاعريبتدئ"أن:بقوله285(/1)العمدةفيرشيقابنعرفهماهوالمسمطالشعر

ماجنسمنواحداقسمايعيدثم،قافيتهغيرعلىأقسمةبأربعةيأتيثممصرعببيت

اهـ.."القصيدةآخرإلىهكذابهابتدأ

واحدةقافيةتجمعهاأبياتالشعرمقكمعظم"المسمط:القاموسفيالمجدوقال

اهـ.".الابياتفيلقوامخالفة
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النعوواللنلأرسانل

اللممسودغيركالقسموشيبة

بالكتمداويتها

(1بهتانا)وزورا

القيس:امرئوقول

حزنامكابدافبت-شجناليهاجخيال

مرتهناالقلبعميد

)2(والطرباللهوبذكر

وقوله:

لملكيفقديعلىفابكيعينياألا

ليلماواتلافي

وجهدحرفبلا

قلاباوضيعتبلاداتخطيت

قديماكنتوقد

ومجدعزأخا

بريابنوقاللاحد،ينسبهاولم(134)3/الصحاحفيالجوهريالابياتأورد(1)

323(.)7/العربلسانانظر.المحدثينلبعضانهامنظور:ابنعنهنقلهكما

بعدهاوذكر323(،)7/اللسانفيكمالاحدينسبهاولمبرِيابنالابياتهذهأنشد)2(

كماالقيسلامرئنسبتهاواما286(./1)رشيقلابنالعمدةأيضاوانظر،أبياتستة

كذلك.الامرفليس-مطبوعهومابحسب-ذكر
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أدبيلأمناظرة(11والأدبيلأاللفويلأالرسانل،.الثاالقـر

مخمسا:مسمطاوقوله

ميلهسفاسقذيبعضبأقمتذيلهبالرمحكشفتومستلئم

حولهتحجلالطيرعتاقتركتخيلهالحيملتقىمنبهفجعت

جريال)1(نضحسربالهعلىكان

الاخر:وقوله

مرتاعالاحوالأكثرفيالمرءإن

ارتاعفماالدنيايدخللمالمرءليت

عقلليسإذالصباعيشالعيشإن

نزاعالمرءإليهعماالمرءينهى

شرحفيالدماميني)2(قالشذوذا،تاماالمديدسمعقدنعم

:انزيدابنأنشد)3(:لخزرجيةا

فيوالازهري(1341)3/صحاحهفيالجوهريالقيسلامرئالابياتهذهنسب(1)

القيسلامرئكونهاننالصاغاانكروقد348(،/1)2فيكماالليثعننقلاتهذيبه

.(161)5/العروستاجوانظر(.4138/)التكملةكتابهفي

هـ()763سنةولدالمالكيالدمامينيالدينبدرعمربنبكرابيبنمحمد)2(

العربيةلاقراءوتصدر،خلدونابنلازم،فقيهوفنونهابالعربيةلمعااديببالاسكندرية

التسهيلعلىشرحه:منهاكثيرةمصنفاتلههـ()827سنةبالهندتوفيبالازهر،

وغيرها.البخاريصحيحعلىوشرحه،اللبيبمغعيعلىوشرحه،مالكلابن

.(481)7/للسخاوياللامعلضوء1انظر

عندينتهيوكلامه(،051)صللدمامينيلرامزة1خباياعلىالغامزةالعيونراجع)3(

غرر(.فيمعهانتالهوىفيعز)كل:قوله
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النعوواللغةرسانل

السهرطولأهلهلىإيشكومنمثلالكرىطولأهلهلىإيشكومنليس

قانتشرعقدسلكخانهكجمانأدمعامنهالصبرنفدلماسح

ظهرمنهبالذيباطنهوامتحنبكىأويلاقيماشكىإنتلمهلا

وقبلها:

غررفيمنهأنتالهوىفيعزكلهجرماطعماللحبذاقلوإنه

:-(1مشطوره)منانهاوالظاهر-ولدهاترثيالسلكةوقول

فهلكهلاكمننجوةيبغيطاف

قتلكشيءأيضلةشعريليت

ختلكعدوأمتعدلمأمريض

السلكالدهرفيغالمابكتولىأم

سلكحيثللفتىرصدوالمنايا

لكيكلملفتىحسنشيءأي

أجلكتلقىحينقاتلشيءكل

مشطورالمديد،"من:الابياتذكربعد(191)2/الحماسةشرحفيالتبريزيقال(1)

،مسعدةبنسعبدولاالخليليذكرهلمالوزنهذاالعلاء:أبوقالمتراكبلقافية1و

اهـ..للمديد"مشطورايكونأنيحتملوقد،للرملسابعاوجعله،الزجاجوذكره

،العربمنولامرأةشرا،تأبطولام،للسلكةفنسبتقائلهافياختلفلابياتو

قائله.يعرفلاقديمشعرهذا:وقيلشرا،تأبطلاختوقيل

.(1/536)الشنتمريللأعلمتمامابيحماسةشرحراجع



ادبيلأمناظرة(11والأدبيةاللنويةالرسانلاالكانيالقـص

أملككدغيرفينلتقدماطال

شغلكجوابيعنفادخاأمراإن

سألكمنتجبلمإذالنفسسأعزي

بدلكللمناياقدمتنفسيليت

الرابعالشطرقافيةعليالسيدوجعل:فنقولالمقصودلىإولنرجع

وربما،"علي"ابن:قالوربما،"عليابن"يا:القصيدةاخرلىإملتزمةلفظة

يحسبولكنه،العطنضيقمنذلكوليس"علي":لفظملتزماابن"":أبدل

حسن.ذلكأن

بهمأضرالبلدأهلمنكثيراأنيذكرحيثللشكوىفيهاتعرضثم

وأرضى،والقاصيالدانيغمرقدمولانافصلفان!منهعجبوهذا،الجوع

تنبهلمافتخطاهاأبياتبضعةفيالشكوىوكانتوالعاصيالمطيع

"لا:لفظ-حكايتهمناللهوأستغفر-منهكانالدعاءلىإوصلفلمالخطاها،

السوء".عداك

زائدب!.الا(حينئذ:فقلت

مغاضبا!ليإفالتفت

نافية.بل:وقال

.زائدة:فقلت

.قالكماأولحةصاالنيةولكن،قبيحةلدعوةإلهامولانا:فقال

أصابتك.لامعناها:"،عدتكلا"المنشد:فقال
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للغلأوالنعو1رسانل

:البردةبيتنشدو

0)1(...ليحاعدتك

عنك.وبعدت،أخطاتك:معناه:فقلت

كلا.:فقال

الذهن.لىإالمتبادرالمعروفهذا:قلتالمقامبذلكللمراءفاشفاقا

ووضح،غلطغيرهوادعاء،لحقاهوبل-:اللهاصلده-مولانافقال

قصيدته.المنشدأتمثم،بلفظهالبيتمعنى-اللهاصلده-

ذلكوكانذلك،قبل-اللهاع!لده-لمولاناتهنئتيقدمتقدوكنت

كفينا)2(.قدأولا-:-نفسيفيفقلت.قصيدةفيهتنشدلانأهلاالمجلس

إلايتيسرفلم،مناسبةأبياتتجالارحاولتثرهاوقصيدتهرأيتفلما

.حضرتابياتثلاثة:ليبقومولانافاستاذنت-تيستا-ابياتثلاثة

بيتا،الستينزهاءقصيدتهلان؛عليالسيدقرطكمافرطت:فقال

أشطر.اربعةعنعبارةوالبيت

منخيرليلةورب،بالعنقحاطماالقلادةمنحسبك:نفسيفيفقلت

وتمامه:منهاالبيتوهذا،المعروفةالميميةالبوصيريقصيدةبالبردةلمراد(1)

بمنحسمداليولاالوشاةعنبمستترسزيلاليحاعدتك

خبريةانهابطهروالذيكفينا؟قداولا:هكذااستفهامأسلوبداهشابود/جعلها2()

فيفقلت:نفسهالسياقفيجاءماهذاعلىوالدليل،منصوبالاوليةبمعنىو)اولا(

إلخ....القلادةمنحسبك:نفسي
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أدبيلأمنا!مدة(11والأدبيلأاللفويلأالرسانل؟.الثاالقـر

عليهوالتشنيعمباهاتهأردتأنيعليالسيدفحسبأنشدتها،ثمشهر.ألف

يصوبها.دعوتهفييراجعنيفخرج

محلالانسانوانماهذا،مثلتصويبتحاولأنلمثلكانف:لهفقلت

محتكمساعلىوتعض،والقلمالفكرطغى:تقولأنحقككان،النسيان

.الندمبنانلنفسك

من:وتارة،العديمن:وتارهيالعدو،من:يقولتارة،مدعاهعلىفأصر

.العدوى

مضمونه:كتاباالثانياليوملهفكتبت

".جاوزه:عدوايعدوهعداه:الصحاحمختار"عبارة

موضعه.هذاوليس،لازمفهولجريابمعنىالعدوماو

كما-أصابكلا:أيالسوءجاوزك:فالمعنىالسوءعداك:قلتفإذا

طورهفلانعدا:وقالوا،عليكذملاأي:جاوزك:أيالذمعداك-:قالوا

منأبلغوهو،جاوزكلا:فالمعنىالسوءعداكلا:قلتواذا.جاوزه:أي

.(1)يخفىلاكماأصابك:قولك

وليس-اللغةكتبفيكما-يعديأعدىمنها:فالفعلالعدوىماو

غيرهلىإصاحبهجاوزالداءأنيأيضاالمجاوزةمنأنهامعموضعهاهذا

".فاقهم

يخفى.كما[لمطبوعةفي(1)
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النعوواللغلأرسانل

بقوةالسعيشدةوهوجريا:أيعدوايعدوه"عداه:لفظهبمافأجاب

العدو،بابمنلاالعديبابمنأصابهلا:أيالسوءعداهلاماو،الانسانية

أصابه:بمعنىالسوءعداهيضاويعديهكذا...:أيفلانافلانأعدى:تقول

أصابهم:أيلجوعاالناسأفنى:يقالأفنىبابمنالعدوىأنومفهوم

غيرفلتحرر،محقهموأبهمأصا:أيالموتاوالوباءأفناهمومنه،واهلكهم

".الصوابلىإترشدنيحتىلكبداما

بنصوصلازمفهوجرىبمعنىعدا"اما:مضمونهبماعليهفأجبت

بوزن-العديوأما،الانسانيةبقوة:فيقال؛بالانسانيختصولا،اللغةكتب

منهيبل،يعديعدى-:توهمتكما-منهوليس،يسمعفلم-الرمي

قبلها،ماوانفتاحلتحركهاألفاالاولفيقلبتيعدواعدووأصلها:العدو،

قبلها.ماوانكسارلتطرفهاياءالثانيفيالواووقلبت

بابمنالعدوى:وقولك،مسموعفغيرأصابهبمعنىالسوءعداهوأما

غرضفأي،يفنيأفنى-:يقالكما-يعديأعدى:يقالاناردتانأفنى

توفمت.كمالا،واويوعدا،ياليفنيانمعفيه؟

فيغرضولا،واضحومنعه،فممنوعواحاالمعنىأنأردتوإن

سهو)1(.)محق(فيالهمزةوزيادة،أفنىتفسير

مابمعنىلكبدامافإنأيضا؛سهو"لكبداماغير"فلتحرر:وفولك

حررتولو،أردتمابمعنىاو،الرأيمنلكنشأمابمعنىأو،لكظهر

أذهبته،:محقهوأالشيء،محقت"و(:4041/)الأفعالكتابفيالسرقسطيقال(1)

لغيةفيمحقهكا:القاموصفيالفيروزاباديوقالاص.".محقهالاالأصمعيئوابى

رديئة.:الزبيديقال
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ادبيلأمناظرة(11والأدبيلأاللنويةالرسانل01الثاالقـر

،تحريرهلكبداماغيرفلتحررمعناها:بلمخادعا،كاذبالكنتذلكغير

علىنحملهاأنلىوالاوتراها،كماالعبارةوهذه،تحريرهأردتماغير:أي

"لا".زيادةعلىعداكلاحملنا:كما"غير"زيادة

الناسأفنى:بدلهتجعلأنالاولىكان("لجوعاالناس"أفنى:وقولك

نأعنفصلا،لجوعارائحةيشموالمالناسفإن؛النعموكفران،الجهل

الذيالمؤمنينأميرمولاناعبدهكرمظلفيلىتعااللهبنعمةفإنهميفنيهم،

والبعيد.القريبغمر

،أخرىكرهبراجعتهللحقفحباتخبطا؟أشداخربجوابفأجاب

مستبصرا،يذهبأنالاولىوكانمستنصزا،الفصلاءبعضلىإفذهب

المتنبي:قالماصادففلعله

الفواد)1(فيهوئصادفتإذاءالمرفيالمقالةتنجحإنما

رسمه:هذاجواباإليهفاوحى

الشاعر:"قال

أشياء)2(عنكوغابتشيئاعلمتتوسعةالعلامفييدعيلمنوقل

31(.لم2)للعكبريالمنسموببالشرحالمتنبيديوانانظر(1)

مطلعها:قصيدةمننو[سلأبيالبيت)2(

الداءهيكانتبالتيوداونيإغراءاللومفانلوميعنكدع

7(:)صن1الديوفيالبيتية1ووو

أشياءعنكوغابتشيئاحفظتفلس!فةلعلم1فييدعيلمنفقل
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للغلأالنعوو1رسانل

لا:بمعنىالسوءعداكلا"!علمهفيالكماليدعيقائلمنعجبت

المومنينأميرالإمامتكلموقدلا؟وكيف"العرببهتنطقفلم،أصابلش

الله"عباد:هذهوهيخطبهاخظبةفي-وجههاللهكرم-طالبأبيبنعلي

فنسوا،وسلموافلهوا،وانظرواففهموا،وعلموافنعموا،عمرواالذينأين

مم
مرا؛عائلهمواستاقغرا،الموتفعداهمجميلا؛ومنحواطويلا،امهلوا

...إلخ")1(.سلفلمنوعظةخلف،لمنعبرةفكانت

وأفناهم،عليهمهجم:أيالموتفعداهمقوله)2(:الرضيالشريفقال

غفلة.حينعلى:أيغرا:وقولهيجفو(،)جفا:وبابه

يمدحآخرمحلفي-وجههالله-كرمطالببيبنعليالإماموقال

ولا،الغفلاتبلادةجدهمعزيمةعلىتعدو"ولا:والمهاجرينالأنصار

فاقتهم،ليومذخيرةالعرشذافاتخذواالشهواتخدائعهممهمفيتنتضل

)3(."إلخ...انقطاعهمعندويفموه

بلادةجدهمعزيمةعلىتعدو"ولا:قوله:الرضيالشريفقال

..العاليةهممهموكثرة،شأنهملعلوتصحبهاولاتصيبها،لا:أي:الغفلات

البلاغة.نهجفيذىهكلاممع

.(1451/)عيدهمحمدبشرحالبلاغةنهج(1)

صاحبالشاعر،ديالبغدالموسويلحسينياالطاهربنمحمدلحسن1أبو)2(

وقيلهـ(04)6سنةماتالطالبيين،اشعرانه:قيلحتىالذروةفينظمله،الديوان

ذلك.غير

.(4414/)الاعيانووفيات285(،/)17النبلاءأعلامسيرراجع

النهج.فيلهوجودلاالرضيكلاممنساقهوما(،1/171)البلاغةنهج)3(
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أدبيلأمناظرة(11والأدبيلأاللف!يةالرسانل(.الثاالقعص

عليهوخرجبيعتهنقضنحينللزبيراخرمحلفيأيضاالاماموقال

عدافما،العراقفيوتنكرنيالحجاز،فيتعرفني":لقتالهوجمعبالعراق

بدا")1(.مما

عدافما:أعني،الكلمةهذهمنهسمعتماأولإئه:الرضيالشريفقال

كلامه.("...بداممّا

وبينوا،راجعوهفأنتمالخطألىإأقربلحقيرفاالامامأخطأإن:وقوله

وإنلحقالىإالرجوعوعدم،بالدينالتعصبمنغايةعلىالصوابله

العلامفأبىاللهلغيرالعلمقرأت":العارفينقولتحتمندرجفهودليلهثبت

لله")2(.إلا

ندءفيليسلمنوالمبادرةالاعجازبهقصدالذيإنشادهفيوقوله

شأنه:من

بالعيدالحقإمامنهنيوقموالغيدللصيدماالغيدمندعني

أحدمنماإنهحيثمنوقصرفيه،فرطبلالمدحمنغايةعلىليس

للممدوحيرىفضلولا،المملوكالعبدحتىبالعيديهنأوإلاالناسمن

الوجودزينةهوالذي-لحقابامامالعيديهنأأنليالعاالمدحبل،بذلك

نفسه.لجزءامن77()صفيالرضيوكلام76(،/)1البلاغةنهج(1)

العلمطلبنا":بلفظالسلفبعضعنوالمتكلمالسامعتذكرةفيجماعةابنذكره)2(

لفظه.علىالمعلميوسينبه86()صانظر"للهإلايكونانفأبىاللهلغير
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النعوواللغةرسانل

الحقهوهذا-السنةفيواحديومزينةالعيدأنخفاءولاالشهود)1(،وحلة

منبادلهنعوذ،السبيليهديوهو،الحقيقولوالله،عنهمحيصلاالذي

الخالق،دونالمخلوقعندالرفعةوطلب،لجاهاوحب،والسمعةالرياء

نتو،اجتنابهفارزقناباطلاالباطلوأرنا،اتباعهفارزقناحقالحقاأرنااللهم

".وسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلىقدير،شيءكلعلى

وأسلموأصليالاحد،الواحدللهلحمدا":مضمونهبماعليهفأجبت

بعد...أمامحمدرسولهعلى

الاشياء،جميععلميدعيولا،العلمفيالتوسعةيدعيلاالحقيرفإن

أشياء،ولاشيئايعلملامخلوقرثولكن،وتعالىسبحانهاللهذلكفإنما

منالحقيسمعمركباجهلاجاهلورببسيطا،جهلاولكنلجاهلواني

فتلكالعناد،علىفيصروالاجتهادالنظرأهلمننقادإمامانهيشكلامنفم

نألىو]لاويغفر،لاالذيوالذنبالاكبر،لجهلاهيومثلكمثليمن

:-حسانوهو-القائلقولههناينشد)2(

حمقاوإنكيسافإنالأنامعلىيعرضهالمرءعرضالشعروإنما

صدقا)3(أنشدتهإذايقالبيتقائلهأنتبيتأبلغوإن

.مذمومغلوفيههذاالمعترضكلام(1)

اثبته.مايطهرلذي1و)ينقد(:المطبوعةفي)2(

وابنالاثرمبرواية،حسنينحنفيمحمدتحقيقالمعارفدارط،الديوانفيالبيتان)3(

لي:كالتاوهماحبيب
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والأدبيةاللنويةالرسطئل،.الثاالقـر

الحطيئة:وهو-الراجزوقول

سلمهوطويلصدبئالشعر

قدمهالحضيضلىإبهزلت

ادبيلأمناظرة(11

يعلمهلاالذيفيهارتقىإذا

(1فيعجمه)يعربهأنيريد

فعداهم":فقوله-السلامعليه-عليالمؤمنينأميرمولاناخطبأما

على-بتعديتهاوالاصل،عليهموثب:أيعليهمعدا:وأصلهغرا"الموت

نأجديرسرفلهاالمومنينأميرلىإنسبتهاصحتوإذا-اللغةكتبفيكما

بنفسها-فعداهاأفنىمعنى)عدا(ضمنانهوهوالمستشهد،فهميبلغهلا

فقوله:"فناهموعليهم"هجم:بقولهالرضيأشارواليهأفنىتعدىكما

القاموسفيعنهعبرالذيالمعنىلاصلتفسير..."عليهم"هجم

بدليلمعناهضمنتالذياللفظلىإإشارة"أفناهم":وقولهب)وثب()2(،

)3(.العربيةأسرارمنوالتضمين،بنفسهالفعلتعدية

يشربونقد:الثالثةالقاعدة":اللبيبمغنيفيهشامابنعبارةواليك

تؤديأن:ذلكوفائدةتضمينا،ذلكويسمىحكمهفيعطونهلفظمعنىلفظا

حمقاوانكيساإنالمجالسعلىيعرضهالمرءلبالشعرإنما

صدقاأنشدتهإذايقالبيتقائلهأنتبيتأشعروان

277(.)صن1الديوراجع

.(1/185)رشيقلابنالعمدةانظر،للحطيئةتنسبالابيات(1)

)عدا(.ماةالمحيطالقاموسراجع)2(

2(.1/91)للسيوطيالعحوفيوالنظائرالاشباهانظر)3(
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النعوواللنةرسانل

>ولالغد:معنىرجعكيفترىألا:الزمخشريقال،كلمتينمؤدىكلمة

مجاوزتين)1(عيناكتقتحمولا:قولكلىإ:28[]الكهف.(..عنهمعياناك

إليهاتضموهاولا:أي2[:]النساء(...إلي+امولكمأمولمغ>ولاتأكلؤأ،غيرهملىإ

انتهى.0(2)"اكلين

)تعدو(ضمن..."عنهمعيناكتعدو"ولا:فيقاللو)3(:كاتبهيقول

فيالمذكور(و)ينصرف)تقتحم(،منأوضحلكان)تنبو(معنى

)5(:الرمةذوقال)4(،لجلالينا

القطارا)6(وامتنجالريحعفتهبحزوىطللعنعيناكنبت

دنسالكغ<اك>ألرفث:لىتعاقولهأيضاذلكمثلومن":هشامابنقال

:>وقدأهضئمثللى()إبفعديالافضاءمعنىالرفثضمن[:187]البقرة

:يقالبالباء،يتعدىأنالرفثأصلوإنما21[،]النساء:(بعف!إكبعضحخ

المغني.منو[لتصويب،مجاوزين:المطبوعةفي(1)

798(.)2/الافغانيط،اللبيبمغنيانظر)2(

نفسه.المعلميئ:أ!)3(

5(.)2/:فيكماب)تنصرف()تعدو(الفعلفسرفقدالجلالينتفسيرراجع4()

الرمة:بذيويلقبالمعروفينالعربعشاقاحدالحارثأباويكنى،عقبةبنغيلان)5(

للبغداديلخزانةو52(،1/4)قتيبةلابنوالشعراءالشعرانظر.ليالبالحبلاوهو

(1/601).

الباهلي،نصرأبيالامامبشرح(1371)2/بالديوانموجودةقصيدةمطلعالبيت)6(

صالح.ابوالقدوسعبدتحقيق
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والأدبيةاللفوبةالرسانل04الثاالقـر

بامرأته.فلانأرفث

أدبيةمناظرة(11

:عمران]ال<يكفروهفلنخترمنيفعلوأوما>:لىتعاوقوله

لااثبرلىإعديولهذا؛ثوابهيحرموافلن:أي،يحرموهفلن:أي(،1[)151

:أي235[،:]البقرة(الت!احعقذ>ولالعزمو:لىتعاوقولهواحد،لىإ

المل!إلىلايستضعون>:لىتعاوقوله)على(لاببنفسهعديولهذاتنووا؛لا

:أيحمدهلمناللهسمع:برلهم،يصرلا:أي8[،:]الصانات<الأقئ

أصلهوانما،باللامنيالثاوقيلى(ب)إالاولفي)يسمع(فعدي؛استجاب

لمحذين>:لىتعاوقوله42[،:]ق<الضئحة!متمعونيؤم>:مثلبنفسهيتعدىأن

فلهذا؛لحلفباذسائهمءوطمنيمتنعون:أي226[،:]البقرة<دئابهممنيؤلون

:يقاللاأنهورأى،الايةفيبعضهمعلىالتضمينخفيولماب)من(،عدي

-كما(اللذينبمعنىمتعلقة")من(:قالعليهحلفبلكذا،منحلف

فيهأوقعهمفغلطامرأتهمنلىاالفقهاء:قولوأما:قال،مبرةمنكلي:تقول

الاية.فيالمتعلقفهمعدم

في:بقوله(101و)(001)حاشيتيفيكما-الايةهذهعلىداهشأبود/علق(1)

اهـ.أئبتماوالصواب""تكفروه:الاصلفي،ائمتماوالصواب"تفعلوا":الاصل

التحتيةبالياءفقرأسبعيتانقراءتانانهماوذلكصوابالوجهينكلاأنوالصواب

وشعبة.عامروابنكثيروابنناالفوقيةبالتاءوقراوحفص،لكسائي1وحمزة

23(.1/0)للمهدويالهدايةوشرح(،017)صزنجلةلابنالقر[ءاتحجةانظر
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النعوواللنلأرسانل

1(:)ليالهذكبيرأبوقال

يحلللمنطاقهاوعقدكرهامزءودةليلةفيبهحملت

قبله:وقال

)2(مهبلغيرفشبالنطاقحبكعواقدوهنبهحملنمما

يسز<اذا>واللمثل:لليلةصفةبالجرويروىمذعوفئ:ايمزءودة

ذكرلأن؛الحقيقةانهمعبقويوليس،المرأةمنحالاوبالنصب]الفجر:4[،

معنى)حمل(ضمنانهفيهماوالشاهدفيه،فائدةكبيرلاحينئذالليلة

.[1ه:الاحقاف1<أئةبهرها>حملته:مثلبنفسهلعديذلكولولا(،)علق

)3(:الفرزدقوقال

عني)4(زيادااللهقتلقدمجنيقالباترانيكيف

ماعلىوصحابي،فحلشاعرهذيلبنسهلبنيأحدالهذليالحليسبنعامر(1)

316(./11)الكنىمنالاولالقسمفيالاصابةفيحجرابنذكره

2(.90)8/دي1للبغدالادبخزانةوانظر

للمحققالتعقيبقسمفيالسكريشرح[لهذليينبديوانموجودانالبيتان)2(

شرحوانظر(،491)8/البغداديخزانةوفي(،7201)3/فراجالستارعبد

85(./1)للمرزوفيلحماسةا

المفضلكانالمشهورالشاعرالتميميالمجاشعيصعصعةبنغالببنهمام)3(

مات.العربلغةثلثلذهبالفرزدقلولا:يونسوقالجرير،علىيفضلهالضبي

2785(.)6/لياقوتالادباءمعجمراجع.هـ(011)سعة

شرحفيالبغداديعليهوتكلمشرحهوفد58(،2/)النقائضفيعببدةأبوأورده(4)

86(.)8/اللبيبمغنياببات
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أدبيلأمناظرأ(11لأدبيلأوااللفوبلأفيالرطط).اللىالقمص

كثير.وهو،بالقتلعنيصرفه:أي

منهلجاءمنهجاءماجمعلوأحعممب"؟التمامكتابفيالفتجأبوقال

اهـ.(1")...أوراقامئينيكونكتاب

الصحيحعلىسماعيوالتضمين،للفائدةإيخاراالقاعدةاستتوفيتوقد

)2(.عليهيقاسفلا

فرضناولونسبتها)3(،فيمتكلمواحدةكلمةالسماعفييكفيولا

)1(

)2(

)3(

ففيكتبهفيموطنمنأكثرفيكررهقدهـ(ت)293جنيابنعثمانالفتجابيكلام

فيوكذا52(،/1)المحتسبوفي3(،90)2/فيكمالهذاتعرضالخمعائص

البغد[دي.أفادهكمالحماسةااعراب

".ينقاسلاالتضمينأنلحق"وا:تذكرتهفيهشامابنقال

346(:/1)التوضيحفيالأزهريوقال22(،1/5)الأشباهفيالسيوطينقله

نأوضابطه،قياسيأنهعلىوالأكئرون،سماعيأمقياسيأهوالتضمينفيختلف1"و

واختاراهـ.".تلخيصهفيالمراديقاله.عاممعنىفييجتمعاننيوالثاالاوليكون

سماعيا.كونه4()2/التوضيحعلىحاشيتهفييس

رضي-طالبأبيبنلعليالبلاغةنهجكتابنسبةصحةمسالةلىإالمعلمييشير

العلماءبينوقد"المؤمنيناميرلىإنسبتهاصحت"واذا:قالأنسبقوقد-عنهالله

رضى-طالبابيبنعليعلىموضوعالبلاغةنهجفيالموجودالكلامأنقديما

أخي-المرتضىترجمةفي588(/)17النبلاءأعلامسيرفيالذهبيقال-عنهالله

عليالاماملىإالفاطهالمنسوبةالبلاغةنهجكخابجامعهو:"قلت-:الرضي

موضوعاتفيهولكن،حقوفيهباطلوبعضها،لذلكأسانيدولا-عنهاللهرضي-

اهـ."الرضياخيهجمعبل:وقيل؟المنصفاينولكنبها،النطقمنالامامحاشا
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النعوواللغةرسانل

لاعليهيقاسأنوصحةالمذكور،التخريجعلى"الموت"عداهم:صحة

هذيتوانما،الوجهذلكعلىتستعملهالمالسيدأيهافانتالسوء،عداك

لمأنكشاهدةليإوأوراقك-اللهإلده-مولانايحضرهوكلامكجزافا،بها

لموأنتفكيف،تستعملهأنعنفصلا،تعرفهأنعنفصلابالتضمينتسمع

المؤمنينأميرعنرويوقدهذا،يومناإليكأحيتحتىاللفظةبهذهتسمع

من:رجللهفقال،جنازةمعيمشييوماكانانه-السلامعليه-نفسه

الفاعل؟اسمبصيغةالمتوفي

.-وجلعز-الله:قال

الميت؟منأردتإنما:الرجلفقال

)1(.المفعولاسمبصيغةأي،المتوفىمنقل:المؤمنينأميرلهفقال

-(يتوفون>والذين:يقرأ-السلامعليه-المؤمنينوأمير!هذا؟وكيف

ذلكأنيعلملسركذلكقرأولكنه،)2(للفاعلالمبنيالمضارعبصيغة

استكمل:أيتوفىالميتأنوهو،خطابهفييلاحظهأنمنأبلدالسائل

الأسوداباالرجلوجعل278(/1)الكشاففيالزمخشريالقصةهذهذكر(1)

234(./1)الحلبيللسمينالمصونالدروانظر،ليالدو

رضي-طالببيابنعليوقرأ-فاعلهيسململمامبعيا-""يتوفونلجمهور:اقراءة)2(

قراءةروىوقد.المعلميإليهاأشارالتيوهي-للفاعلمبعيا-""يتوفون-:عنهالله

جنيلابنالمحتسبفيكماالسلميالرحمنعبدابوطالبابيبنعلي

عليهوردبهاالقراءةمجاهدانكروقد،عاصمعنلمفضل1يضاورواها(،1/125)

2(:1/53)الشواذالقراءاتإعرابفيالعكبريوفالجائز،مستقيمبانهجنيابن

اهـ.يستوفونها.:ايلهمآجايتوفون:والتقديرالياء،بفتحيقرا"منكم"يتوفون:قوله

2(2225/)المحيطوالبحر278(،/1)الكشافانظر
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دبيلأ1مناظرة(11والأدبيلأاللنويلأالرسانل04الثاالقعص

ورزقه.وعمله،عمره

وصحت:قياسهالكوصح،التضمينبنيةاستعملتهانكفرضناولو

وثب:"الموتفعداهم"معنىفإنالمومنين،أميرعن("الموتفعداهم"

الزمانإمامتخاطبأنعلىيحملكفماالسوء،عداكوكذا،وأفناهمعليهم

يعرفالسوء"عداك"لا:أنمع،أفناكولاالسوءعليكوثبلابنحو:

لهدعاءلكونهاوالتمحل،لهلاالمخاطبعلىدعاءأنهاوالكبيرالصغير

.العنكبوتبحبالالاسودصيدأوالخبوت،فيالحوتعيشكادعاء

الواوإهمالالعيوبأشدمنأنيعلمعاقلبهايدعوفكيفسلمولو

ابنالحافظكقول)1(المواربةقصدحيثإلا،اللهرحمكلا:المجيبفي

حجر:

ماربكأقضيسوفليقالالدوادار)2(

)3(جانبكاللهحفظلاقلتالكيسأفغ

لعبدالقاهرالاعجازدلائلفينيالمعاعلممنلوصل1والفصلمبحثانظر(1)

84(.،62)2/للصعيديالإيضاجوبغية3(،40)3/للعلويلطراز1و222(،)ص

.القاموسفيكما-لمخاتلةواهاة1المد:والمواربة

وصاحب(مالك:ودار)دواةمنمركبمعربة1الدوحامل،الملككاتبالدوادار:2()

ذلكفيبماالكتابةلامورينضمماكلعلىأطلقتثمالكاتبالمنشئبمعنى

المناشير.عامةعلىنيالسلطاالخطوأخذ،القصصوعرضالبريدنقل

81(.)صللسباعيالفارسيةالمعرباتمعجمراجح

ابن=للحافظ2(1/13)لجماناعقودشرحهفيالسيوطينسبهماالبيتانهذان)3(
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النعوواللغةوسانل

عزيمةعلىتعدوولا"-:السلامعليه-المؤمنينأميرمولاناقولوأما

فيهافليسبى)على(فيهاصرحإذ؛الغفلةمنفايرادها"الغفلاتبلادةجدهم

شبهة.

-(1)اللغةكتبفيكما-كثيرةمعان)عدا(فلىبدا"ممّاعدافما":قولهوأما

علىاللصعدا:يقالوتارة،ظلامبمعنىوتارة(،سعيهفي)جدبمعنىتارة

بمعنىوتارة(،)وثببمعنىوتارة(،)صرفبمعنىوتارة،سرقه:أيلمالا

)2(؟العبارةهذهفياريديفافأجرحرفوتارةاستثناء،فعلوتارة)جاوز(،

والظاهربيانها،لتعرفمكانهافاجعلها)أصاب(بمعنىأنهازعمتفان

بنفسها،واحدلىإتتعدىوهي()صرفبمعنىو)عدا(،استفهامية)ما(أن

طاعتي؟عنصرفكما:والمعنى،بهللعلممحذوفوكلاهمابى)عن(وئان

بمعنىأو،الرأيمن)نشأ(بمعنىو)بدا(،موصولةو)ما(تبعيضيةو)من(

،الرأيمنلكنشأممّاطاعتيعنصرفكما:المعنىيكونفحينئذ)ظهر(

2(،1/21)للعقودشرحهفيالمرشديوكذاههعا،المعلميذكرهماوذكرحجر،

فيهما:نيالثاالبيتوروي

جانبكاللهحفظلاقلتالمالأبذل

652(،)3/فارسلابنوالمجمل235(،/01)العروستاجفينيالمعاهذهراجع(1)

.(482)3/والكليات

تفسيرهونقلطالببيابنعليقول(171)3/اللغةتهذيبفيالازهريذكردد)2(

وفسره،العامةقولمنجعلهانهالاصمعيعنوذكر،وغيرهكثعلباللغةائمةعن

بالظلم؟بدامنلحقايتعدألم:ومععاهبدأ؟منعداأما:بالاستفهام

277(.)ص.وشرجهاالعبارةذكرفقدللخفاجيالغليلشفاءوانظر
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أدبيلأمناظرة(11والأدبيةاللفويلأالرسانل،.الثاالقـر

منيظهرمماأو،الرأيمنلكنشأمماشيءأي:أيمنيظهرمماأو

بها.الاستدلالعنبمعزلتقديركلعلىوهي.طاعتيعنصرفك

النصيحة،محضكأأنردتلفانيفإ"الامامراجعوا":قوليوأما

خبطتخبطوطفقتذلكعنتقاعستالصحيحةالاستعمالاتلىإردكو

.()1"الكيالداءاخر":المثلفيقيلوقد،النشوىعربدةوتعربدعشواء،

تىو،العصابةشدوتعصب":القاموسفيفقالبالدينالتعصبماو

بالدينمتعصبااأكونبأنعليملامةفأي)2(،"بهورضيبالشيءوتقنع،بالعصبية

راضيامتقنعا:أيبهمتعصباوكونيمتعززا،:أيبهمتعصباوكونيمعتما:أي

علىيتعصبمنعلىاللومهـانماعارها()3(عنكظاهرشكاة)وتلك:به

الدين.بدللحقبايعبرنقضيتنافيالاولىأنمعفيهيتعصبأو،الدين

إليه؟أرجعالذيلحقافأين".إلخ..لحقالىإالرجوعوعدم":قولكماو

ثم)الدواء(لىإصوبتهاوكنتبالقصر،)الدا(الاصلوفي،المطبوعةفيهكذا(1)

تقل:ولاالكيئ،الدواءآخر:ويقال:الجوهريقول2(477)6/الصحاحفيرأيت

ماوصوابهضعيفلكنهمستعملالداءاخر:قولهمانعلىفدلاهـ..الكيالداءآخر

الكيئهالطباخر:بلفظرويانهبدليلالجوهريذكره

3(.01/91)و]لتاج(،1/235)5العربلسانوانظر

)عصب(.مادةالقاموسراجع2()

:وصدرهمحرثبننشيبةبهايرثيقصيدةمنالهذليذويبلابيبيتعجزهذا)3(

احبها(.نيأ[لواشون)وعيرها

96(./1)للسعكريالهذليينديوانشرحانظر
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للنةلنعوو11رسانل

المعاند.جهلعلىثبتقد(1بل)؟عليهأعولحتىثبتالذيالدليلوأين

لغيرالعلمطلبنا":لفظهفإنما،إلخ."..العلم"قرأت:العارفينقولوأما

الاستشهادوجهلييطهرلمالشاهدوهذالما،للهإلايكونأنالعلمفابىالله

عليه.أتكلمحتىبه

بهقصدتفما"والمبارزةالاعجازبإنشاديقصدتإني":قولكوأما

قدلمامحواوصدعها،عضاالرؤوسوتنشيطقرعها،عماالمسامعتطهيرإلا

يه.يتشاءم

لييبالاحاسدكلامفهذاالمدحمنغايةعلىليستأبياتيكونوأما

.يقولبما

أبياتي:وهذه

بالعيدالحقإماملنهنيوقموالغيدللصيدماالغيدمندعني

وتسديدبتوفيقعيتزخيرفيفدمالسعيدالعيديهنوكمولاي

وتأييدوتمكينوفتجنصرفييرفلالدهرطولسعدكودام

العبدحتىبالعيدويهنىإلااحدمنماإنهحيثمن":وقولك

بالعافيةتهنئةبالعيدالتهنئةفانما"؛بذلكللممدوجيرىقضلولا،المملوك

لاأمربذلكوالتهنئة،فيهاللهطاعةفيالعمروامتدادلحبورواوالسرور

الملوكفيهيستويالعافيةوسؤالبالعافيةالدعاءأنوكما،بصيرةذوينكره

)بل(لىإوصوبها)بلا(:المخطوطفياصلهاأنلىإداهشأبواللهعبدد/أشار(1)

الالفبرسمالمقصورةالالفيرسممايرالمعلميالشيخلان)بلى(ولعلها

.بلادهخطوطفيسائرهوكماالممدودة
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دبيلأ1مفاظرة(11والأدبيةاللنويلأالرسانل4.الثاالقـص

هيوانماعادلاي،بلفظتهنئةلي!ستأنهاعلىبها،التهنئةفكذا؛والمملوك

يعرفولا،سلكهمنإلاالسبيليعرفولا،ملكةلهمنيعرفهالطيفةبأبيات

فيهيمشولممتخبطا،سلكهمنوأما،بصيرةعلىكانإذاإلاالسبيلالسالك

.الجهالوسائرسواءفهوالمنوالعلى

العيدهوفمن"الحقبإمامالعيديهنأأنليالعاالمدح"بل:وقولك

؟!تهنئهحتى

ليسالعيدإن:فنقولالتلميحعنفصلاالتصريحيفهمممنلستواذ

إنسانايتصورالعيدأنفلو،تهنئهحتىواذانوعيونووجدانعقلبذي

وأخشى(،1للمحرورين)دواءأبلغلكانيتجسدلواعتراضكأنكما،لهنأناه

)2(.البردةفتصيبهصفراويغيرعليهيطلعأن

الفكريشغلالمقامذلكأنولولا،لحطةبنتمرتجلةأبياتيأنعلى

فيلجلجكقدذلكتعرفنتوالابياتالثلاثةعلىاقتصرتلمابهيبته

الانشاء؟!فيبيفكيفالانشاد،

فيملتزماالاستعمالقليلبوزنشهر،بنتقصيدتكأبياتيمنينو

الناسأندعوىمنالنعمةبكفرانالتعرضمع"عليابن"يا:قولكفيالقوا

وبتيسيره-اللهأيلده-مولاناعبدهبفضللىتعااللهأغناهموقد،لجوعاأفناهم

عيد:تهنئةفيبعضهمقولمنذلكوأينالك!سب،سبل

.القاموسانظر.غيرهاوالغيظحرارةتداخلتهمنلمحرور:1ولحريرا(1)

التخمة.:ويحركالبردة:آباديالفيروزالمجدقال2()
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واللنةلنعو1رسانل

الرحمنرحمةوالمساكيناليتامىوغوثالهدىإماميا

نيالامابنيللكمالتهانيمأعلايحملوهوالعيدزارك

رمضانفيالاجورونيللبشواالسرورلكفهنيئا

عيدتهنئةفيمقابلتهبعدالامامإساءةيريدمنيبلغهأنعسىوما

عداكلا":وقوله"لجوعاالناس:"أفنىقولهبنحوالناسمنبمحضر

منأعديتهومن،عداكولاسوءكلمحبيهوالمؤمنينأميرفعدا،السوء"

زعمك.علىفابنسوءانباهتك

لماالخطأعلىنمهتلولكننيخطأ،كلعنمتحرزأنيأزعمولست

الانسانلانبالقصور؛والاقرارالعفوبسؤالبادرتبل،لتصويبهتمحلت

كفارة:يقالوقدوتقصيرا.قصورادرجتنافيكانإذاسيماولاالنسيانرهين

والاعتذار،المحاجةمعالانكارومغلظهوالاستغفار.والندمالاقرارالذنب

الاعتبار.منالاعذارومسقطالاصرار،عينهووذلك

فالله"الرفعةوطلبلجاهاوحب،والسمعةالرياء،في":قولكوأما

كالذي،النيةصلاحأصلحهاوربما،القلبأدواءأنهاعلىبهاأعلملىتعا

بهليستعينالجاهويطلب،الصلاةكيفيةالناسليتعلمصلاتهويحسنيصلئي

طاعة.على

فإنسواء؛ليسوافالمخلوقون"الخالقدونالمخلوق"عند:وقولك

الله،لىإتقرباإليهوالتقرب،دلهبغضاوبغضه،دلهحباحبهيكونمنمنهم

لى.تعااللهإلدهمولانامنهمأنتنكرلاوأظنك
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دبيلأ1مناظرة(11والأدبيلأاللن!يلأالرمطنل04الثاالقعر

الكلامولا،أظلمالبادئ:قولولا،القصاصفيأسرفتقدولعلي

إلاإلهلاالذيبادلهلكقسموالعفو،أسألكولكنيذكر،لجوابوا،أنثى

تثبتأناللهرسولولجدك،للهنصحكو،الحقبيانإلاقصدمنليماهو

بمامخاطبهعلىيجبمجتهدانقاداإماماتخاطبأنكوتعلم،الكلامفي

منأولىالذنب)ترك:قيلفكماوالاالتحرز،نقحهقدأنهالمخاطبيزعم

فيه-تشكماودعيقينا،تعرفهمافخذالتحرزأردتواذا(،المغفرةطلب

النفسمحةمساالغلطفيالانسانيوقعفإنمالثيء-ظنكفيترجحوان

الظن.بمجردوالعمل

هذا.فاعوالاالشمسمثلكلا:

،الاقوىبالسببمنهانتمسكلاناللهوفقنا،بالتقوىالفضلوانما

والهمحمدرسولهعلىاللهوصلى،وعنكمعناوعفا،ولكملناوغفر

وسلم.وصحبه

محسنبنصالحالعلامةالسيدأرىألهفادومعتذر،جوابعليفأعاد

مثله.علىيخفىلابمافقصد،جوابيالصيلمي

ذكرهيليقمامنهاأرلم]فيها[يعتذرقصيدةعليالسيدليإكتبثم

بهذا)1(.ملصقةهيفهاتعصبمنيهذاأنظنفمن

داهشأبود/ذكروقدللمعلميفيهايعتذرالتيهذهالسنوميقصيدةعلىأقفلم(1)

مطلعها:نوالمحاورةبهذهمرفقةانها

يحلاينمامقيماكليكمقلبييزللمإدرشىبنيياسادتييا
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النعوواللنةرسانل

عليهفاجبتيطولبذلكالامرفرأيتحللها،إصلاحمنيوطلب

وأولها:،قصيدتهتحتالمطلعيراهاأبياتبعشرةتجالاار

علي)2(الانامبينكاسمهوقدرهمليبالمكرماتدلو)1(فاضليا

!!!

)يا:المخطوطبالاصلأنالناشروذكر-بالنصب-فاضلا()يا:المطبوعفي(1)

الضم،علىفيبنىمقصودةنكرةنوعهمنادىلانهالصوابهوبالاصلوما(،فاضل

غيرلكانهالمقصودةغيرللنكرةعربيةفجائزبالنصبفاضلا()ياوأما،ضرورةونون

السنوسي.يريدلانههنامناسب

:وبعده2()

الرسلخاتممنقربهمنحواهبمااكيدالحقلهعليناومن

لجدلوبالبحثسمعةأردولملمحمدةحبعنكانماكانما

معتدلغيربقوللخداعامننعظمهأنأحرىلحقالكنما

ليالمقاصدخيرمنوهوحيُّهكماالصوابإلالكمأحبولا

خطلمنالحقنصراثناءكانمامحتملافيككظنيخيرافظن

عللبلاتعليلاعنهإعراضكمأرىحيثللحقغضبيفإنما

لجبلواالسهلربللهلحمدومحاورتيفيصوابيعلمتموقد

عليابنالعلاأوجالمرتقيعليأبيالإمامالمولىعلىالسلامثم

اهـمنتحلغيرندبفضلبدامااوقمربداماعليكمالسلامثم

وأردفهالقصيدةمطلعذكروقد،الكلماتبعضفييسيراختلافالمطبوعوفي*

المعلمي:قولمعمتفقغيروهو،تسعةالجميعفيصبحأياتبثمانيةالحاشيةفي

فيكاملةالقصيدةمع-منهاالاخيروهو-العاشرالبيتوجدتوقد"،أبيات"بعشرة

.الاخرىالمخطوطةالنسخة
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ومعناهبيق!م





والأدبيلأاللنويةالرسانل4نىالثاالقعر
وم!ناهبيتث!رع

الحمدلله.

ناحيةسكانمن-معوضسعيدبنثابتوهو،الوقتمتادبيلبعض

:(1)عتمة

ا!-واعنكأزالعمياالعامهذاتاريخ

1332

شبهجناسومنها،محاسنالتاريخمعالبيتهذافيلهاتفققد:أقول

)2(.والعامالعمبينالمشتق

الهمبينالمضارعوجناس)3(،والغمالعمبينالتصحيفوجناس

)1(

)2(

)3(

بجبالمنيعحصن-بالضم-"وعتمة388(:)8/العروستاجفيالزبيديقال

.اهـ."اليمن

اقساملىإوينقسم،اللفظيةالمحسناتمنوهوالبديععلمألوانمنلونالجناس

فييكونماجميعالكلمتينمنكلفييكونأنهوالمشتقشبهوجناسعدة،

كلمتيفيكماحد،واصللىإيرجعانلاولكناكثرهااولحروفامنالاخر

)عوم(.مادةمنلثانيةو(،)عمممنمشتقةلىفالأو(والعام،)العم

لصفيالبديعيةالكافيةوشرح355(،)صنيالتفتازابحاشيةالمفتاجتلخيصانظر

.(2172/)للسيوطيلجماناعقودوشرح6(،1)صلحلياالدين

وهوالخطجناسبعضهموشمميه،الناقصالجناسمنضربهوالتصحيفجناس

فيلحروفاتختلفأن:السيوطيقالكمااولفظالاخطامتشابهتينبكلمتينالاتيان

انظر[.401:لكهف11<صئعانهمتحسنونيخسبون>وهئم:لىتعاقولهالقرانمن،ومثالهالنقط

لجماناعقودوشرح3(،0)صللصفديلجناساوجنان36(،5)2/للعلويالطراز

6(.ه)صللحليالبديعيةالكافيةوشرح(،2117/)
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للنةو1لنعو1نلريمط

الغالبأنمعوالدعاء،الخطابفيوالتلطفالسبكحسنمع)1(،والغم

)2(.تكلفبغيرتتيسرقلمالأنها؟والمعنىاللفظركاكةالتاريخهذهعلى

مزيللالانهمقاما؛معلوموهومحذوفعنك()أزال:فيوالفاعل

لى.تعااللهإلالذلك

تصشا.

الال!!!

المطمعالجناسبعضهمويسميهالناقصالجناسمنايضاهوالمضارعجناس1()

الحرفانكانفانالكلمةفيالواقعالحرفبحسبكلهاوهذهواللاحقوالمطرف

والغم()الهمفيكماالكلمةأولفييكونوقدمضارعاسميلمخرجفيمتقاربين

فيو[،62:]الانعام(عةوشوتعنهينهونوهم>:لىتعاقولهفيكماوسطهافيو

الخير.نواصيهافيمعقودالخيل:فيكمااخرها

وجنان(،2172/)لجماناوعقود353(،)صنيالتفتازابحاشيةالتلخيصانظر

28(.)صللصفديالجناس

البلاغةوكتابالشعريلتاريخباب693()3/للرافعيالعربآدابتاريخانظر)2(

.(182)صامينشيخلبكري(البديع)علملجديداثوبهافيالعربية
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لغويةنظاوأ

السماعيةالمؤنثةا!اسماءنظ!-ا

عبد()كلمة-!نظ!-2

)يثممخ(جمولحنظ!-2





رالأدبيةالل!يلأالر!انل،الثانيالقعص

السماعيةالمؤنثةالأس!ماءنظم-1

لنويةأنطاس

علامهبسلاتانيسثٍأسماء

الأذنفيسهالتأئضثيلزمما

عسضدواسسستوالدلووالسدار

عقدربنعسارالسسعي!رجهمسنم

الفخذالغسوللردوسناعم!اريح

بيربحرفلكشكرعروض!

قدمرجلالبنسانوال!سمذهب

الأفنعىاليمينالموسىوالفرس

الكبدوالسراويلوالعنكبو!

أرنبوقودم!والساقوالك!

اسستقامهعلى(بضربيها)1خذها

دسعنوكتفوالنفسوالعسين

والي!دالس!ذراعثسموورك

والثيعلبسقرلجحيمالظى

فخذالمئحمعوالأرضلفاسو

عسيرعو؟والينبسوعوالنهر

تعلئموكأس!والنعللحربوا

الضلعاعدثمانثسىشمالى

اعتمدالشمس!معالكرشوالسقب

يح!سب)2(فيماالخمروالمنجهـنيى

!**

كلف!وقالم!ؤلفوضعوقدهذأ،الوجهانفيهيجوزوما،الفائيثفيهيلزمما:اي(1)

الواجبةالالفاظعددفبلغوغيوها،التانيثجبة1الوالالفاظلاحصاءرقماكلمة

كل!مة.عشرةستالواجمةوغيو،كلمةصتينالتاذيث

يعظمهاولموصسينحد1ووقمفوفهاووضع)والضبع(.البيستهذأبعدالم!ؤلفكمب)2(

علىالتانيثفمهايلزممماالكلمةهذهإنإذالسابقةبالالفاظلحقهاأوكأنه،بيتف!

.قول
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النعوواللغةرسسانل

تذكرأولضميراتؤنثنخيرالذيالثانيوضربها

لسانعنقطريقليت)2(1(خان)وقدروالمسكالسلم

حكمبذا)3(القوىوفيسلاحناالرحموالسرىالسلطانسكيننا

وصرحا)5(نظمهالمنفاشكروالضحى)4(السبيلأسماءكذاك

ال!ال!ال!

انظر،منظومتهفيالحاجبابنمنهموتأنيثهتذكيرهيجوزأنهذكرو[فقد)حال(لعلها(1)

.(211)ص

العنق.صفحة-:بالكسر-الليت2()

جعلهاذمنظومتهفيالحاجبابنمنهمالائمةمنو[حدغيرذكرهكما)القفا(لعلها)3(

.(ص)122فيكمالتأنيثوالتذكيرفيهيجوزالذيالثانيالقسممن

.(2522/)للسيوطي"المزهر"انظر.والسبيل،والصراط،والطريق،كالزقاق(4)

الباقي.وأكملت)سلاحنا(لفظةعندوقفالكلماتترقيم)5(
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والأدبيلأاللن!يلأالر!طنل4الثانيلقمر

)عبد(كلمةجموع2-نظم

لن!يةنظام1

وأعابدأعبدعبيدعباد

كذاومعبدةتاتيعبدةو

ومدةبقصرمعبوداعبيدون

فهاكموا)3(بالضمتينعبدكذا

له:أو

(1)عبدانعبداءعبدانعبدى

وعبدان2()بفتحخففأوعبدة

خانواعبادهووعبدونعبو؟

لتردانوافاحفظوهالعبدجموعا

المعلميالرحمنعبد

عبيدأعابدأعبدقل

وعبدهعبادناأعبادنا

وجدوعبدانعبدانكذا

كذاعبيدونعبدونيتلوه

عبودمعبدةعبدمع

عبدهوعاشرهاعبدة

تردإنوأقصرمعبوداعبدان

فخذاعبداوالقصرلمدبا

!!!

جمعا،عشرينالاولالنظمفيالمجموعفبلغرقماجمعكلفوقالمؤلفوضع(1)

الثاني.النظمفيوكذلك

لمعلمي.1هعبدة(2)

تحتها:وكتبالناظمعليهافضرب"عبدةبكسريتلوعبد"كذا:الاصلفيكان)3(

فهاكموا"."بالضمتين

321



النعوواللنلأرسانل

"شيخ"3-جموع

شيخ:جموعفيالحقير

عشرإحدىعدهاشيخجموع

)4()3(شيوخ)2(وشيخةسن

)9()7(ومشيخاء)8(مشيخةمشايخ

اتى(وأشياخ)12فالميمبالشين

المعتبروهو(1)القاموسحكىكما

)6(شيوختلا)5(شيخانيتلوه

(11)مشيخهثم(01مشيوخاء)كذاك

فتىياوخذهافافهمهالهمزبا

!!!

.(1/272):()شاخمادةللفيروزاباديالمحيطالقاموس(

(.)عنبةوزنعلىففتحبكسر(

265(.2/)التاجفيكماوكراعسيدهابنذكره()صبيةبوزن(

.القياسعلىالشينبضئم(

.()غلمانبوزن(

وبابه.بيوتقيكماالتحتيةلمناسبةالشينبكسر(

اصللا:لجامعافيالقزازوقالدريد،ابنوانكره265(:)2/التاجفيالزبيديقال(

تكونانوتصلحلشيخجمعاليستالمشايخ:الزمخشريوقال.العربكلامفيله

اهـ..لجمعاجمع

منظور.ابنيذكرهولم(

(.)متربةبوزنوالياءالميمبفتح(

نادر.وزنوهومفعولاءبوزن(1

الياء.وفتحالشينوسكونالميمبكسر(1

بيت.بوزنشيخومفردهابياتبوزن(1
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أول!أول

العروضيةالرسانل





عمثرةن!ةلكأالرسألةا

لكاهه[مكمختصر

والقو[ههالعروض!!





العروفميلأالرسانل4الثاللىالقسص

والقوافيالعروضفيالكافيمتن

الكا!متنمخت!ر12(

منتقريراتببعضمشوباالشافعيالقنائيشعيببنأحمدللعلامة

رحمهما-الدمنهوريمحمدالسيدالمشايخلشيخالشافيالمختصرشرحه

امين.-لىتعاالله

عنوأبحث،حفظهعلىأحثليكونالشواهدغالبمنهوأسقطت

الموفق.والله،دقائقه

*!*
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النعوواللغةرسائل

الرتيرالرتجضقه

العروضعلصفانبذة

المعت:عشرةمنهاالاجزاءتتألفالتيالتقطيعاحرفأناعلم

سيوفنا(.

ووتدان:،وثقيلخفيف:سببانلحركاتابحسبالكلاموأقسام

جبلظهرعلىرأالميجمعها:وصغرىكبرىوفاصلةومفروق،،مجموع

خماسيانحكماعشرةلفظا،ثمانيةوهيالتفاعيلتتالفومنها(سمكة

الوتدذولاتنفاعمفاعلتنمفاعلينفعولنمنها:الاصولسباعيةوثمانية

متفاعلن،،فاعلاتن،مستفعلنفاعلن)1(والفروع،المضارعفيالمفروق

والمجتث.الخفيففيالمفروقالوتدذولنمستفع،مفعولات

وتدبينهماخفيفينسببينمنمركبايكونتارة:وجهانلهومستفعلن

يليهماخفيفينسببينمنوتارةوالمجتثالخفيفبحريفيكمامفروق

غيرهما.فيكمامجموعوتد

يليهمفروقوتدمنمركبايكونالمضارعقفي:حالتانلهوفاعلاتن

،مجموعوتدبينهماخفيفينسببينمنمركبايكونغيرهوفي،خفيفانسببان

مجموعمستفعلنأنجهةمنلتفارقهمامختلفوالحكمواحداللفظفحال

الكافيمتنمنوالتصويبقلمسبقوهو-بالقاف-والفروق:المخطوطالاصلفي(1)

".فيالشاالارشاد"من38()صانظر
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الكافىم!مغتصر(21العروضيلأالرسانل4الثالثالقـص

بخلافخبنهيجوزالوتدمجموعوفاعلاتنمفروقهبخلافطيهيجوزالوتد

نأفيهاالتفريعوكيفية،الفروعبعضعنهيتفرعالأصولمنوكل،مفروقه

مهملالكونهبمستعملينشأماتبدلثملوتداعلىالسببينأوالسببتقدم

نحو:فيهاالتيالأسباببعددفروععنهاينشأالاصولأنعندهموالقاعدة

وهوبمستعمليبدلفلاهمالهمفا()عيلنصارسبباهتقدمإذامفاعيلن

وهوبمستعمليبدلمهملفهومفاعي(النفصارأخوهماأومستفعلن

وفاعلاتن.متفاعلن:وهمافرعانلهالاصلومفاعلتنفاعلاتن،

***
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النعوواللغةرسانل

الأولالباب

وتعاريفهاوالعللالزحافألقاببيانفي

يدخلولا،لزومبلامطلقاالاسبابنيبثوامختصتغيير:الزحاف

لجزء.امنوالسادسوالثالثالاول

ثمانية:لمفردفا

ساكنا.لجزءاثانيحذفوهو:الخبن

متحركا.إسكانهوالإضمار:

متحركا.حذفه:والوقص

ساكنا.رابعهحذف:والطيئ

ساكنا.خامسهحذف:والقبض

تحركه.بعدإسكانه:والعصب

فيفيبدلمفاعلتنفيإلايكونانلاوهذانمتحركاحذفه:والعقل

مفاعلن.نيالثاوفي،مفاعيلنالأول

ساكنا.سابعهحذفوالك!:

فأربعة:المزدوجوأما

)تا(إسكانفيويحصرخزل،الاضمارومعخبل،الخبنمعالطي

شكلالخبنمعوالكف،مفتعلنلىإفيبدلمتفاعلن()ألفوحذف

الوتد،مجموع)فاعلاتن(منوالنونالاولىالألفحذففيوانحصر

ومفاعلفاعلنلىإفينقلانالوتدمفروقلن()مستفعمنوالنونوالسين

مفاعيل.لىإفينقلفقطمفاعلتنويدخلنقم!،العصبومع
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مالكا!متنمغتصر(21العروضيلأنلالر!ط4الثالدالقـص

الضربفيبلالحشوفيتكونولالزم،عرضإذاما:فهيالعللواما

:مجموعوتدآخرهماعلىخفيفسببفزيادة،الخرمعداما،والعروض

الاولفيفاعلنفيصيروالكاملالمتداركمجزوءفيإلايقعولاترفيل،

)متفاعلاتن(.الثانيفيومتفاعلن)فاعلاتن(،

بمجزوءخاص!وهوتذييلمجموعوتداخرهماعلىساكنوحرف

(،)متفاعلانالاولفيمتفاعلنفيصيروالمتداركوالبسيطالكامل

(.)فاعلانالثالثفيوفاعلن)مستفعلان(،الثانيفيومستفعلن

الرملبمجزوءخاص!وهوتسبيغ:خفيفسبباخره]ما[وعلى

عنعوضابالمجزوءالزيادةعللوخصت)فاعلاتان(،فيهفاعلاتنفيصير

النقص.

قطفالعصبمعوهوحذف!،خفيفسببفذهابالنقصانعللوأما

وحذف()فعولنلىإوينقل()مفاعلفيهمفاعلتنفيصيربالوافرخاص!وهو

والكاملبالبسيطويختضقطعقبلهماواسكانالمجموعالوتدساكن

الثالثفيومستفعلننيالثافيومتفاعلنالاولفيفاعلنفيصيروالرجز،

الثلاثة.فياللامباسكانو)مستفعل((و)متفاعل)فاعل(

والمديدالمتقارب1(-)الخليلقالكما-ويدخلبترلحذفامعوهو

العروضيالنحويالفراهيديعبدالرحمنأبو[لبصريعمروبناحمدبنالخليل(1)

العروضاخترعمنأولمشهور،معروف،الصنعةهذهامامالزاهداللغوي

هـ(.)175أوهـ(017)سنةمات،فيوالقوا
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النعوواللغلأرسانل

)فاعل(.الثانيفيوفاعلاتن)فع(الأولفيفعولنفيصير

مجموعوتدوحذفقصر)1(،متحركهواسكانالسببساكنوحذف

لىإالباقيوينقلمتفاعلنمن)علن(فيحذفالكاملإلايدخلولاحذذ،

مستفعلنأجزاوهالذيالسريعإلايدخلولاصلمومفروق(،)فعلن

(.)فعلنلىإالباقيوينقل(الاتفتحذفمفعولاتمستفعلن

متحركسابعلناولمسكسف،وحذفهوقفالمتحركالسابعواسكان

.مفعولات)تاء(لاإ

***

.(99)صللفيروزآباديالبلغةانظر

والخفيفوالمديدوالمتقاربالرمل"ويدخل9(:)ص"الشافي"المختصرفيقال(1)

".لامهوإسكانفعولننونوحذفتائهواسكانفاعلاتننونكحذف
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العروفميةالرمطنل4ال!اللىالقـر

نيالثاالباب

(1وعروضها)نهاوموازالبحورفي

الكاثممقئمغتصر(21

)2(:الحليللصفيفيهاأبياتهذه

الطويل:

)3(مفاعلفعولنمفاعيلنفعولنفضائلالبحوردونلهطويل

ثلاثة:ضربهاأ،مقبوضةواحدةعروضه

.محذوف:والثالث،مثلها:نيوالثا،صحيح:لأولا

فيوليسوأضربها(عاريضهاوالبحوراسماءفيالثاني)الباب":فيالكا"متنفي(1)

بينهما.تباينولاعندهمنهذاعلىالترجمةفتكون[لمعلميذكرهماالحاشيتين

وتعانىهـ(،)677سنةولد،الدينصفيالحليالطائيالسنبسيسرايابنعبدالعزيز)2(

يتهمكانفيهما،وصنفو[لبيانالمعانيوتعلمكلها،الشعرفنونفيفمهر[لادب

يشتملشعرديوانله-،حجرابنالحافظقالهكما-بهيشعرماشعرهوفيبالرفض

سنةوقيلهـ(752)سنةماتشرجها،وكذامشهورةوبديعيته،كثيرةفنونعلى

هـ(.075)

.(2947/)حجرلابن"الكامنة"الدرر:راجع

(162)ص"لحلي"ابديوانموجودةالبحورنظمفيأبياتمنيليهوماالبيتهذا)3(

ولا"في"الكافيلهاوجودلاإذالاصلعلىهناالمعلميزياداتمنوهي

".الدمنهوري"حاشيتي
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النعوواللغةرسانل

لمديد:ا

(1)فاعلاتفاعلنفاعلاتنصفاتعتديالشعرلمديد

ستة:وأضربهثلاثةأعاريضهوجوبا،مجزوء

مثلها.وضربهاصحيحة:الاولى

الثالث:مثلها،:نيالثامقصور،:الأول:ثلاثةوأضربهامحذوفة:الثانية

أبتر.

:ضربانلهامخبونةمحذوفة:الثالثة

بتر.أ:نيلثاوا،مثلها:لاولا

فعلومستفعلنفاعلنمستفعلنالامليبسطلديهالبسيطإن

ستة:ضربهوأثلاثةأعاريضه

.مقطوع:نيوالثامثلها،:الاول:ضربانولهامخبونة:لىالاو

ثلاثة:وأضربهاصحيحةمجزوءة:الثانية

.مقطوعمجزوء:الثالث،مثلها:نيالثا،مذالىمجزوء:لاولا

مثلها.وضربهامقطوعةمجزوءة:الثالثة

(.)فاعلاتفوقدقيقبخط()فاعلنكلمةتوجد(1)
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الكا!مكمغتصر(21ال!روفميلأالرسانل4لث!اللىالقـر

فر:لواا

(1)فعولمفاعلتنمفاعلتنجميلوافرهاالشعربحور

:أضربوثلاثةعروضانله

مثلها.وضربهامقطوفة:الأولى

:ضربانولها،صحيحةمجزوءة:الثانية

.معصوبمجزوء:نيالثامثلها،:الأول

الكامل::(2)لخامسا

متفاعلومتفاعلنمتفاعلنالكاملالبحورمنلجمالاكمل

تسعة:ضربهوأثلاثةأعاريضه

ثلاثة:وأضربهاتامة:الأولى

مثلها.:لأولا

.مقطوع:نيالثا

أحذ.:الثالث

:ضربانلهاوحذاء:الثانية

مثلها.:لأولا

".مراتستمفاعلتناجزائه"أصل:الشيخفيهايقولحاشيةالبيتفوق(1)

هذا.الاالبحورأسماءالشيخيرقملم2()
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النعوواللغةرسانل

مضمر.أحذ:نيالثا

أربعة:وأضربهاصحيحةمجزوءة(:1)الثالثة

مرفل.مجزوء:لاولا

.مذالمجزوء:نيالثا

مثلها.:الثالث

.مقطوع:الرابع

:الهزج

مفاعيلو)2(مفاعلينتسهيلالاهزاجعلى

:ضربانولها،صحيحةواحدةعروضه

مثلها.:لأولا

.محذوف:نيالثا

الرجز:

مستفعلومستفعلنمستفعلنيسهلبحرالأرجازأبحرفي

خمسة:وأضربه،أربعةأعاريضه

الثانية.:المخطوطفي(1)

وشذوجوبا،مجزوءولكنهمراتستمفاعلين"اجزاوه:حاشيةفيالمعلميقال)2(

تاما.مجيئه
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الكافىمقمغتصر(21الروفميةالرمطنل4الثالثالقـص

:ضربانولهاتامة:الأولى

مثلها.:الأول

.مقطوع:نيالثا

مثلها.وضربها،صحيحةمجزوءة:الثانية

تفاعيله،نصفذهبماالضربلأن؛الضربوهيمشطورة:الثالثة

نحو:

شجا)1(*قدوشجواأحزاناهاجما*

الثالثلجزءافصارامتزجاوالضربالعروضلان؛ذلكفاختير

يعنيالمنهوكفييقالوكذاأحدهما،عنالبيتيخلولئلاوضرباعروضا

بيته.ثلثاذهبالذي

وبيتها:الضربوهيمنهوكة:الرابعة

جذع)2(*فيهاليتنييا*

:بعده271()صنه1ديوفيقصيدةمطلعمنللعجاج[لشطرهذا(1)

أنهجا*كالاتحميئطللمن*

:وبعدهالصمةبنلدريدالشطر2()

ضع*وفيهاأخب*

البخارياخرجهاالتيالمشهورةالوحيقصةفيكمانوفلبنورقةعنأيضاويروى

صحيحيهما.فيومسلم

أالكبرىالدمعهوريو"حاشية(،11/021)"للبغداديالادب"خزانة:راجع

86(.)ص
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النعوواللنلأرسانل

لرمل:ا

فاعلاتوفاعلاتنفاعلاتنالثقاتترويهالابحررمل

:أضربوستةعروضانله

ثلاثة:وأضربهامحذوقة:الأولى

.متا:لاولا

مقصور.:نيالثا

مثلها.:الثالث

ثلاثة:وأضرابهاصحيحةمجزوءة:الثانية

مسئغ.مجزوء:لاولا

مثلها.:نيالثا

.محذوفمجزوء:الثالث

السريبع:

فاعلو)1(مستفعلنمستفعلنساحللهماسريعبحر

ستة:وأضربهاربعةأعاريضه

ثلاثة:وأضربها،مكسوفةمطوية:لىالأو

العروضوهذهمفعولات"أصله(:)فاعلكلمةعلىحاشيةفيالمعلميقال(1)

.".مكسوفانمطويانوالضرب

بالإشباع)فاعلو(رايتكماالمعلميوجعلها()فاعل:لحلياديوانفي:قلت

.صوابهماوكلا
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مالكا!متنمغتصر(21العروفميلأالرسائل4الثالدالقعر

.موقوفمطوي:الاول

مثلها.:نيالثا

اصلم.:الثالث

)معلا(.به()مفعولاتيصيرمثلهاوضربها،مكسوفةمخبولة:الثانية

مثلها.وضربهامشطورةموقوفة:الثالثة

.مشطورةمكسوفة:الرابعة

المنسرح:

مستفعلومفعولاتمستفعلنالمثليضربفيهمنسرح

كاضربه:ثلاثةعاريضهو

.مطويوضربهاصحيحة:الاولى

وبيته:مثلهاوضربها،منهوكةموقوفة:الثانية

1(*الدار)عبدبنيصبزا*

هشامابنسيرةفيكماأحدغزوةفيقالتها-عنهااللهرضي-عتبةبنتلهند(1)

برواية:(68)3/

الدار*عبدبنيويها*

:هوبعلى

بتاربكلضرباالأدبارحماةويها

69(.)عى"الكبرىالدمنهوري"حاشيةوانظر:
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النعوواللنلأرسانل

وبيته:مثلها،وضربهامنهوكةمكسوقة:الثالثة

سعدا)1(*سعدامويل*

الخفيف:

فاعلاتلنمستفعفاعلاتنالحركاتبهخفتخفيفايا

خمسة:وأضربه،ثلاثةأعاريضه

:ضربانلها،صحيحة:لىالاو

لى)فاعلاتن(تغييروهو:-جوازا-التشعيثويلحقهمثلها،:الاول

.()مفعولنزنة

.محذوف:نيالثا

مثلها.وضربهامحذوقة:الثانية

:ضربانولها،صحيحةمجزوءة:الثالثة

مثلها.:لاولا

مقصور.مخبونمجزوء:نيالثا

:المضارع

لات)2(فاعمفاعيلنالمضارعاتتعد

عنه.اللهرضيمعاذبنسعدأمكلاممن(1)

.(69)ص"الكبرىالدمنهوريو"حاشية3(،00)6/لفريد"1"العقد:راجع

.(401)صللتبريزي"فيالكاو"

فاعلاتنمفاعيلناجزاءهلانوجوبامجزوء":حاشيةالكلمةهذهفوقكتب2()

".مفاعيلن
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فىلكاام!مختصر(21العروفميةالرسانل،الثاللىالقـص

بيته:مثلهاوضربها،صحيحةواحدةعروضه

(1لسعادا)هوىدواعيسعادالىانيدعا

المقتضب:

مفتعلو)2(مفعولاتسالواكمااقتضب

وبيته:مثلها،وضربها،مطويةواحدةعروضه

كالسبح)3(عارضانلهافلاحأقبلت

)1(

)2(

)3(

التبريزيللخظيبفيلكا1و3(،10)6/ربهعبدلابنلفريد1العقدفيالبيت

)سعاد(.بجرالمصادرهذهفيلبيت1،ونسبةبدون(.171)ص

ضربثمكذلكالامراولالمعلميكتبهاوقد(مفتعل)فاعلات:الحلتيديوانفي

.صوابهماوكلا(،)مفعولاتوكتبعليها

مستفعلنمفعولاتجزاءهإذوجوبامجزوء":كتب)مفتعل(كلمةوفوق

".مستفعلن

برواية:03(2)6/[لفريد""العقدفيالبيت

كالبردعارضانلهافلاحأعرضت

نسبة،بلا(021)صللتبريزي"فيو"الكا2(،01)ص"الغامزة"العيونفيوكذا

هذاأن:السجاعيعننقلا(301)ص"الكبرىلحاشية"افيالدمنهوريذكروقد

فادو-لمجمرو،النبيمامأنشدهالرجلأخرأبياتمع""الرسالةفيالقشيريذكرهالبيت

الاسودالخرز:البيتفيو[لسبح.موضوعحديثانهالانصاريالإسلامشيخعن

،511)3/لجوزياابنموضوعاتانظرالاثرهذامعرفةفيوللاستزادة.البراق

للقشيريوالرسالة692(،/1)و[لاستقامة2(،70)2/المصنوعةلالع1و(،611

.لمعارفادار.ط(705)ص

341



النعوواللنةرسانل

المجتث:

فاعلاتو)1(لنمستفعلحركاتاجثتإن

جوازا:التشعيثويلحقهمثلها،وضربها،صحيحةواحدةعروضه

المأمول)2(السيدذاأقولمايعيلالم

لمتقارب:ا

فعولوفعولنفعولنفعولنالخليلقالالمتقاربعن

:أضربوستةعروضانله

أربعة:بهاضروا،صحيحة:لىلاوا

مثلها.:لأولا

مقصور.:نيالثا

.محذوف:الثالث

أبتر.:الرابع

:ضربانولها،محذوفةمجزوءة:الثانية

مثلها.:لاولا

وبيته:أبتر،مجزوء:نيوالثا

يأتيكا)3(يقضفماتبضولاتعفف

وجوبا".مجزوءفاعلاتن"ثم:حاشيةفيالمعلميقال(1)

2(.41)ص"و"الغامزة(،412)صللتمريزي""الكافيفينسبةبلاالبيت)2(

5(133)صللتبريزي"و"الكافي38(،)4/"العرب"لسانفينسبةبلاالبيت)3(
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الكا!ممتنمغتصر12(العروفميلأالرسائل)الثالدالقـر

لمحدث:والخيلاوطردلخببااولمخترعاأوالمتدارك

فعلوفعلنفعلنفعلنتنتقلالمحدثحركات

:أضربربعةوعروضانله

مثلها.وضربهاتامة:الاولى

ئلاثة:وأضربها،صحيحةمجزوءة:الثانية

مرفل.مخبونمجزوء:الأول

مذالى.مجزوء:نيالثا

وبيته:حسن،فيهوالخبنمثلها،:الثالث

(1رجل)رجلفتلقفهالجةبصواطرحتكرة

وبيته:جائز،حشوهفيوالقطع

(2الادهم)ذاكنيبرذوأودرهمإلامالليما

وبيته:اجتمعا،وقد

سلكوا)3(قدتهامةغورفيضحىللبينإبلزمت

***

!الكبرىالدمنهورينظرحاشيةو،للقنائيقي"الكا"متنفيمنسوبغيرالبيت(1)

.(211)ص

"هالدمنهوريو"حاشيتي"،فيالكا"متنقينسبةبلاالبيت)2(

"حاشيتهفيعليهالدمنهوريكلاموانظر،فيالكامتنقيوالبيت،قائلهعلىأقفلم)3(

.(131)ص"الكبرى
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النعوواللنةرسانل

خاتمة

ونحوهاالأبياتالقابفي

كاول،نقصبلاوضربعروضمندائرتهأجزاءاستوفىما:التام

والرجز.الكامل

كالطويل.بنقصمنهمااستوفاهاما:عرفهمفيفي1والو

وضربه.عروضهجزءاذهبماوالمجزوء:

نصفه.ذهبمالمشطور:وا

.ثلثاهذهبما:لمنهوكوا

.الرويفيضربهعروضهخالفتما:والمصمت

نقص.أوبزيادةبضربهلحاقللاعروضهغئرتما:لمصزعوا

تغيير.بلاتساوياوضربعروضكل:لمقفىوا

أربعالبحرفيوغايتها،الاولالمصراعاخروهو-:موئثة-والعروفر

.وثلاثونأربعمجموعهاوكالرجز،

تسعةالبحرفيوغايته،نيالثاالمصراعاخروهو-:مذكر-والصنرب

.وستونثلاثةمجموعهو،كالكامل

:(1وهو)لخرمكاحشوهفيممتنعةبعلةأعلبيتأؤلجزءكلا!بتداء:

.(621)صانظر،الدمنهوريحاشيةمنوهذه،الخرم:أي(1)

443



الكادمتنمغتصر(21العروفسيلأالرطنل4الثاللىالقسص

والوافروالمتقاربالطويلفي(1)دخولهيجوزو،المجموعالوتدأولحذف

.والمضارعلهزجوا

كالخبن.بهمختصغيربزحافزوحفحشويجزكلو[لاعتماد:

!)مفاعلن(واعتلالاصحةللحشومخالفةعروضكل:والفصل

والخبن،الاولىيلزمالقبضفانالبسيطعروض(و)فعلن،الطويلعروض

للزومهاالمنسرحعروضو!)مستفعلن(الحشو،يلزمانولا،الثانيةيلزم

الحشو)2(.تلزمولا،الخبلعدموهيوالاعتلالالصحة

.العروفرفيكالفصلالضربفيوالغاية

فيه.جوازهمعالخرممنسلمحشويجزءكللموفور:وا

فيه.جوازهمعالزحافمنسلمحشويجزءكلوالسال!!

كالقصرحشوايقعلامماسلموضربلعروضجزءكل:و[لصحيح

والتذييل.

كالتذييل.فيهجوازهامعالزيادةعللمنسلمضربكل:لمعرىوا

***

لحاشية.امنو[لتصويب()دخولالمخطوطفي(1)

.الدمنهوريحاشيةمنماخوذهنالىا!)مفاعلن(:قولهمن2()

543



للنةالنعوو1رسانل

نيالثاالعلر

القواف!عل!وهو

:أقسامخمسةوفيه

بينهما،ساكنقبلمتحركأوللىإالبيتاخرمن:وهي:القافية:الأولى

منبينهمامامعالبيتاخرفياللذينالساكنينعنعبارةالقافيةأن:يعني

)1(.الأولالساكنقبلالذيالمتحركومع،المتحركةالحروف

وكلمتين.،أخرىوبعضوكلمة،كلمةبعض)2(تكونوقد

ستهب:وهيحروفها:نيالثا

دخيلها)3(ثموالتأسيسوالردفوخروجهاوصلهامعفرويها

إليه.ونسبت،القصيدةعليهبنيتحرف:وهوالرويعظمها)4(و

هاءأوالرويحركةإشباععنناشيءلينحرفوهو:الوصلوثانيها:

تليه.

الوصل.هاءحركةعنناشئحرفوهو:الخروجثالثها:

.(921)صالدمعهوريحاشيةمنهنالىإ...يععي:قولهمن(1)

القافية.:أي(2)

منغيرهافيولاالدمنهوريحاشيتيفيولاالكافياصلفياجدهلمالبيتهذا)3(

الله.رحمهالمعلمينظممنيكونانيبعدولا،العروضكتب

)اولها(.:الكافيمتنفي)4(
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الكافيمتنمغتصر12(العروضيةالرسانل4الثالث!القـر

.الرويقبل(1لين)حرفوهو:الردف:رابعها

كلمةمنيكونحرفالرويوبينبينهألفوهو:التاسيسخامسها:

وغيرها.الروي

التأسيس.بعدمتحركحرفوهو:الدخيلسادسها:

ست:تهاحركاالأقساممنالثالث

يرادبهننسقعلىستتهاحركاعندنافيالقواان

ونفاد)2(بعدهو!جرىجيهتوثموحذوصماشباعرس

التأسيس!.قبلماحركة:رس

الدخيل.حركة:اشباع

.الردفقبلماحركةحذو:

المقيد.الرويقبلماحركة:توجيه

المطلق.الرويحركة:مجرى

الوصل.هاءحركةنفاد:

الدمنهوريعليهنبهماعلىبناءالمعلميوغيرها(الينبدل)مذ(فيالكامتنفي(1)

يكونأنمناعتملينحرفوهو:يقولأن"الاولى(941)صحاشيتهفيقالحيث

".تقدمكمااولامدحرف

"حاشيتيه"فيولا!فيالكا"متنوهومنهالمختصربالاصلن1يوجدلاالبيتانهذان2()

مكان)يلاذ(وفيه62(،0)صديوانهفيكمالحلياالدينلصفيوهما،للدمنهوري

الدمنهوريذكرهكماالوجهانفيهاالاخيرةوهذه،المعجمةبالذالو)ونفاذ()يراد(،

.(51ه)ص"الكبرى"حاشيتهفي

347



النعوواللنلأرسانل

تسغ:أنواعهاالاقساممنالرابع

باللينموصولةومردوقةبالهاء،أوباللينموصولةمجزدةمطلقةستة

ومردوفةمجردة:مقيدةوثلاثةبالهاء،أوباللينموصولةوموفسمةبالهاء،أو

وموسسة.

:(1)قولهفيذكرتأقسامخمسةلىإالقافيةوتنقسم

واصفأناماالترتيبعلىفاحفظخمسةحدودفيالقوافيحصر

المترادفبعدهمنمتواترمتداركمتراكمبمتصكاوس

الساكنين.بينحركاتأربع:متكاوس

.ثلاث:متراكب

.حركتان:متدارك

حركة.:تزمتوا

الساكنين.مجتمع:المترادف

تنبيه:

البسيط،مجزوءكجزءطيهجازجزءاخركانإذاالمجموعالوتد

كجزصخبنهأو،جزءه:أيكالكاملإضمارهمعطيه:أيوخزلهالرِجز،وجزِ

.الضربالمحذوفيالخفيفكاملوجزِ،الرمل

المعلمينظممنولعلها،حاشيتيهفيولا،لكافي1متنفيقائلهماولالبيتين1اجدلم(1)

تعالى.اللهرحمه
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الكافىم!مغتصر(21العروفسيلأالر!طنل4الثالدالقعص

كجزءخبلهأو،والمتراكبالمتداركاجتماعجاز(1)والمتدارك

مطلقا.الرجزوجزء،البسيطمجزو

القصيدةفي:أيبالاجتماعنعني،الاولينمعالمتكاوساجتماعجاز

لازمة.غيرالزحافهذهلان؛ذلكجازوانما،الواحدة

وهي:عيوبهاالأقساممنالخامس

سبعةبينهماتفصللمماومعنىلفظاالرويكلمةاعادةوهو[لإيطاء:

وتنكير.بتعريفيختلفاأوفأكثر،أبيات

.بعدهبماالبيتتعليقوهو:والتضمين

وضم.بكسرالمجرىاختلافوهووالإقو[ء:

.وغيرهبفتحالمجرىاختلافوهو:والإصراف

.المخارجمتقاربةبحروفالروياختلافوالاكفاء:

.المخارجمتباعدةبحروفاختلافهوهي:والاجازة

لحركاتوالحروفامنالرويقبليراعىمااختلافوهووالسناد:

خمسة:وهو

في:كماالاخردونالبيتينأحدردفوهو:الردتسناد

فيبما[ثرالمعلميلكن،المتداركأسماءمنوهولخبب(1)و:في[لكامتنفي(1)

.(651)صالكبرىالدمنهوريحاشيةانظرلمتدارك(.ب)1بتفسيرهلحاشيةا
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للغةالنعوو1رسائل

(1)"تعصهولا"،"توصهلاو"

.(2)(لمالعاو)(سلميا):التاسيسوسناد

)غائر(:فيكماالدخيلحركةاختلافوهو:الاشباعوسناد

و)التغاور()3(

)عين(:فيكماالردفقبلماحركةاختلافوهوالحذو:وسناد

فيوليا-ثابتبنلحسانفقيلنسبتهمافياختلفبيتينمنالكلمتانهاتان1()

وقيلجعفر،بنمعاويةبنلعبدالله:وقيل،عبدالمطلببنللزبيروقيل-،ديوانه

نسبة.بلاالمصادربعضفيو،عبدالقدوسبنلصالح

للجمحيالشعراء"فحولو"طبقات2(،1/15)رشيقلابن""العمدة:راجع

.(17ه)ص"الكبرىالدمنهوريو"حاشية2(،1/46)

:القصيدةمطلعقولهفيإحداهاللعجاجأبياتمنالكلمتانهاتان2()

سمسميمينعنأوبسصسماسلميثماسلميياسلمىداريا

نفسها:القصيدةفيقولهمنوالثانية

لمالعأهذاهامةفخاندف!خأتمللأنبياءمبارك

صادر.ط(042و)(423)صديوانهانظر

ففيالاولىأقاعذرةبنيفيهايمدحالذبيانيللنابغةمختلفينبيتينمنالكلمتان)3(

قوله:

غالرتهامةمنبوادبلىفأصبحتبلياعنهاطردواهم

قوله:فيوالثانية

التغاورعندالحمراءمضرومنكلهاقضاعةمنمنعوهاوهم

"الكبرىالدمنهوريو"حاشية(،1/188)"الجاهليالشعرمختار"انظر

.(176)ص
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الكافيمقئمختصر(21العروفسيلأالرسانلاالثاللىالقـص

المعجمة.بفتحو)غين()1(-المهملةالعينبكسر-

قوله:فيكماالمقيدالرويقبلماحركةاختلافوهو:التوجيهوسناد

الحمقبالراعيليسشتىألفالمخترقخاويالاعماقوقائم

)2(السحقالربعشذىعنهاشذابة

الاخفش)5(:قالبل،للمولدينجائزة4()والأولان)3(بأنواعهوهو

)6(.للمولدينيجوزفلاالباقيماوالسناد،:يعني"بعيبليسنه"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وهما:تغلببنيمنلرجلبيتينمنالكلمتان

عينعيونعيونهنكأنجوارعلىالخباءألجلقد

غينيومفيحمامةنريدعقابخافيتيبينكاني

الغيم.فيلغةوالغين

"و"الصحاح81(،/1)للتبريزي"المعطقإصلاحتهذيب"فيالابياتانظر

.(6/5712)للجوهري

.(401)صديوانهفيالعجاجبنلرؤبةالاشطارهذه

لخمسة.اوأنواعهالسناد:أي

والتضمين.الايطاء:اي

قرأ،البصرةسكنالاوسطالاخفشلهويقالالبلخي[لمجاشعيمسعدةبنسعيد

ية،1روولهمعتزليا،وكان،لخليلاعنيأخذولم،منهأسنوكانسيبويهعلىالنحو

سنةتوفي،ذلكوغيرالقرآننيومعا،الاوسط:كتابله،سيبويهأصحابأبرعوكان

هـ(.12)5

.(401)صللفيروزاباديلبلغة1انظر:

.(و)178(661)ص"الكبرىالدمنهوري"حاشيةجع1ر
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النعوواللنةرسانل

الصلاةأفضلوصحبهوالهنبيهوعلى،الختامحسننسألوالله

.والاكراملجلالاذيالعالمينربللهلحمدوا،والسلام

تمت

!ال!الالهـ
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العروضبعورنظ!





العروضبعورنظرالعروضيلأالرسانل4الثالثالقـر

ببسطةترومفيماتفزوابسطومدهاالبحورفيكلامكطول

حصةأوفرنالقدكاملايابكامل(1)وائتفيهبيانكوفر

."..."وائت..فوقهاوكتبعليهافضرب"...بكاملعن1"و:الاصلفي(1)

553



النعوواللفةرسانل

وثتتبالببانوصرجتهزجولافارملأرجازهاترىوإذا

اجتثتاقتضبتقإذاأشعارهاضارعنخفيفمنسرجبسريع
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ال!روفميلأالرسانل4الثاللىالقصص

مسلما)1(بالصلاةوداركقارب

ال!روكهبعورنظص

المخبتالنبيطهعلىأبدا

!!!

مكانها:وجعلعليهافضربمسلما"استطعت"ما:المخطوطالاصلفي(1)

مسلما"."بالصلاة
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ملعق

المعلميالمثمدختعليقاتمقلغولةوتدقيقاتفواند

وغيرهالكبير"المعانبمفىعلى



.



الكبير،وغيره"المعاهعلىاالعسختعليظتلنويلأمقا!داندوتدقيقاتملعق

الس!صيرالرتجصآلمحه

بحرفغيرهتعليقاتمنتعليقاتهيميزتعالىاللهرحمهالمعلميكان

)ح(بحرفيرمزوكانبينهما،يجمعأو()يبحرفأويختتمهاعندما()ع

وتركنا)1(،بالموضوعوصلةفائدةلهماالتعليقاتهذهمناخترناوقدكثيرا،

.للقارئالباقي

قتيبة:لابنالكبير(المعاني"كتاب

الوبل(وثانيهأوله)بفتح"رفهكرنكو:قال)6(:هامش68()صفي*

اهـ."غيمغشيه:أيدجن،عنهزال:أي.عنه

نأوالاشبهكسر،معفتشديدبضم()رفهليءاللاوفي":لمعلمياقال

فيكماعنهالتنفيسالمثيء:عنوالترفيه،فتحمعفتشديدبفتحيكون

اهـ."لمعاجما

البحرينبحرفيجزيرة:"أوال:قال(:)4هامش(701)صوفي*

منوغيرهالنقائضفيوجدتهوكذا،بالفتحوالبكري،بالضمياقوتضبطها

اهـ.لمواد("ا

ظؤر:النقلفي":لمعلمياقال2(:)هامش(211)صفيوجاء*

أجدهولمبالتشلميدليالاماوفي،الوزنبهيستقيمولاتشديدبلاففتحبضم

اهـ."عليهغبارولا)أظؤر(:العيونوفي،المعاجمفي

يفيد.مامتهواختصرناطولفيهكانإذايسيراتصرفاالكلامفيتصرفناربما(1)
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الفعوواللغةرسانل

فييهدد"كحمامة:قتيبةابنقولعند)8(هامش(188)صوفي*

لحمامةوا،السياقويرده)تهدهد(النقلفي":المعلميقال"..إلخ..صوته

اهـ.والانثى("الذكرعلىيطلق

فوقالاصلفي"كتبكرنكو:قال)5(هامش2(10)صوفي*

اهـ.)معا("القاف

الاتيةنظائرهحالوكذالجرواالنصبيصحأنهيعني":المعلميقال

اهـ.)ومعتمد("(،)وذيل:يأتيفيماقولهبدليللجر،االروايةلكن

الشاعر:قولعند)3(هامش2(50)صوفي*

بالقرىفاستغنذاكهللهوقلنا

مغنيك"ذاك"هلالتقدير:فكانتصحيفهنايقعلم"إن:المعلميقال

اهـ.(")فاستغنلدلالة()مغنيكفحذف

الشاعر:قولعند)2(هامش2(90)صوفي*

إلخ...حراثةلامضيعكلانا

وأظنه(،خزانةالا:الكتابهذاعنلخزانةافي":لمعلمياقال

تصحيفا".

:قالالبطليوسيشرح"وفيكرنكو:قال)2(هامش223()صوفي*

كرنكو:قال.هكذا":فقالحبيببنيونسيسألالشيبانيعمروأباسمعت

اهـ."بصريحبيبوابن،فيكوعمروأبالأنالبطليولتيمنخطأهذا"لعل

كوفيبيناللقاءتمنعلامعاصرةفيهاحادثةبذكرالمعلميفتعقبه
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وغيره"الكبر.المعا"علىاالشسخت!ليقاتمقلغويةوتلقيقات!دفداملعق

العلاءبنعمروبيأمنالشيبانيعمروأبوسمع"قد:فقال،وبصري

اهـ.-"التهذيبفي-كماالبصري

الشاعر:قولعند)6(هامش27(0)صوفي*

العواطساللجمبينبالنفس

فيوالذيكلها،المواضعفيبضمتينالاصلفي"شكلكرنكو:قال

اهـ."الجيمبفتح:اللغةمعاجم

اللامبفتح:اللجمأنالمعاجمفيماملخص"أقول:المعلميقال

الثلاثة،القاموسصاحبوذكر،دويبة:وقفلوكصردبهيتطيرمالجيموا

اهـ."اللسانوراجع"لجمةجمع"منها:كلعقبشارحهوقال

أيضا:(لجماكلمةعندكرنكوقال)3(هامثر271()صوفي*

بلاففتحبضماللجمالواحدفيوالمشهوربتشديد،بضمالاصلفي"شكل

اهـ."لجيموااللامبضمالجمعوقيتشديد،

يطهروالذي،اللسانوراجع،قبلتقدمماراجع"أقول:لمعلمياقال

فأما،فثقلفسكونبضم(الجمأرادإنمابضمتين(لجماهذافيقالمنأن

اهـ."لجامجمعفهوأصالةوالجيماللامبضم(الجم

بتقديم)حجل(:"بالاصلكرنكو:قال(:1)هامش(692)صوفي*

اهـ.التف!سير"فيوكذاالحاء

معاجموقي)جحل(،جمعأنهالتفسيرفيوياتي:قول":المعلصيقال

فيالكلمةفلعل)جحول(جمعهنوفسكونبفتحالجحلضبطاللغة
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)النجومبعضهمخففكماجحولتخفيفوالحاءالجيمبضمالبيت

الثانيةالطبعةالنحويةوالنظائرالاشباهراجع(والخطوبلحلوقوا

اهـ.("17./1)

عنفيهاحققصفحةنصفبلغت)1(رقمحاشية303()صوفي*

فراجعه.التعليقفيجادووالاخطلللعرندس،نسبابيتين

الشاعر:قولعند)2(هامش3(50)صوفي*

يزمازيزفيهللجنتسمع

الياء،وسكونالزايبكسر(زي)زيالمعاجمأصحابذكر":قال

ئالثه،وفتحأولهبكسرروبةبيتفيكما()زيزيم:الاعرابيابنعنوذكروا

كما..."3(:)صالصناعتينخطبةفيأنإلانضا)زيزيزم(يذكروا:ولم

قوله:فيجحدرابنفعل

شيظمخلقهاهمرجلةحولهأرقلتبماحلفت

زيزيزملجناوحيمنبهاتنوفيةمنشبرقتوما

اهـ.66("-)65:صالشعرنقدوراجع"...الاعرابيابنوأنشده

الشاعر:قولعند(:4)هامش31(1)صوفي*

الشرعبهمحفوفاالماءاجنمن

اللسانمنوالإصلاح"السرعبهمحنوفا:بالاصل""كلرنكو:قال

اهـ."أعلمواللهمخنوقا()المراد:لعل(01/44)

القطاأنالشاعريريدصحيحاللسانفيالذيأقول":المعلميقال
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وغيرهالكبلإ،.المعا0علىاالشغتعليقاتمقلنويةوتدقيقات!وند4ملعق

:يقولأنالوجهفكانالاشراكوهيالشرعحولهنصبتوقدالماء،يردن

اهـ.قلب"ولكنه"بالمكارهمحفوفةالجنة":يقالكما"بالشرعمحفوفا"

الشاعر:قولعند)2(هامش32(4)صوفي*

تمرحلممدبوغة

بلباتها"،**منوطةأداويذيرعيلفيغدت":البيتأول"كرنكو:قال

تمرخ"لم"مربوعةوروي،غنيمنلرجل926()2/ليالقاوأنشده

رويعلىاخربيتمع(428)2/العربلسانصاحطرواهولكنبالخاء،

مصنوعاتمنيكونأمالبيتهذاالطرماحأسرقأدريفلاشك،بلاالخاء

اهـ."الاصمعي

وسعةالتحقيقفيرسوخعلىيدلبكلامعليهمتعقباالمعلميقال

أحدهماهذابيتانليالامافيالذيأقول":بقولهالمصادرعلىاطلأع

وحدهالبيت(942)3/اللسانفيوالذيقطعا،معجمةخاءوالقاقية

لكنالتمريج،علىشاهدارح()ممادةفيلانهحتما؛مهملةحاءوالقافية

"مرحتالعينكتابعلىالزبيدياستدركهفيما(941)2/المزهرفي

مرختهووانما":الزبيديقالالبيتوذكر."..الطرماحقالدهنته،لجلد:ا

المعجمةالخاءعلىقاقيتهاقصيدةمنوالبيت،المعجمةبالخاءلجلدا

الأماليفيالقصةوظاهر،الأماليفيمابنحوالثانيالبيتفذكر..."وبعده

السارقهوالغنويهذافيكونالغنويقائلهمامنالبيتينسمعالاصمعيأن

وبالخاءللطرماحالمهملةالحاءبقافيةفالبيت،الطرماحعنمتأخرلانه

يكونوقدهذا،مثلفييتهملاثقةوالاصمعي،الغنويلذاكالمعجمة
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بها،لشبههالطرماجقصيدةفيأدرجهالرواةبعضولكن،للغنويالبيت

اهـ."أعلمواللهقافيتهوغير

لبيد:قولعند)3(هامش328()صوفي*

الزجلالحبشيينكحزيق

322(/)13اللسانفيوالعجز،ديوانهفيالبيتأجدلم"كرنكو:قال

والصواب،القطعةبمعنىزجلةجمعبانهوفسرهففتحبضمالزجلوروى

اهـ."صوتهيرفعالذي:أي،زجلجمعأنه

،بقياسهوولالجمعاهذاالمعاجمفيأجدلم:"أقول:المعلميقال

اهـ.("ظلمانهعصب)ورقاق:صدرهلكن(قز)حاللسانفيبكمالهوالبيت

النجم:أبيقولعند(1)هامش934()صوفي*

إلخ..يذكر.ماونسي

يستقيملالكنالاصلوهوالسينبكسرالنقلفيشكل":المعلميقال

النجموأبو،تميمبنيمنكثيرلغةفيجائزومثله،بالتسكينإلاالوزن

257(،)2/سيبويهكتابراجع.التخفيفهذانحوعنهرويوقدتميمي،

اهـ.("124)صللمؤلفالكاتبدبو

الشاعر:قولعند)3(هامش934()صوفي*

أنسائهمنالجللميفري...

فعلأنهوالظاهر،ومفعولفعلأنهعلىالنقلفي"شكل:المعلميقال

اهـ.التفسير"فيعليهجرى-كمافاعلهونائب
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وغرهالكبير،.العا0عكاالعغتعليقاتمقلغويلأوتدقيقات!داند4ملعق

لقريش:"وقال:قتيبةابنقولعند)4(هامش356()صوفي*

وقوبها("تفيئوالمإنغالببنينتموغدوانحنمافقابئة

فيمنظورابنعلىويعترضالنسبفيمسألةيحرر-لمعلمياقال

بنالنضربنمالكبنفهربنغالب-الشاعرأي-"يريد:قال-للبيتفهمه

منشمسعبدوبنوتفيئوا("،أنشمسعبد"بني:الجمهرتينوفي،كتانة

كنانة،بنالنضربنمالكبهفالمراد"مالك"بني:اللسانفيووقع،قريش

بنسبهمتحولهمعلى"يعاتبهم:فقالذلكغيرفهماللسانصاحبولكن

خطأ:وهوقضاعةالمرادأنفهم"اليمنلىإ

قريشا.يخاطبأنهيوضجالقصيدةسياقلانأولا:

وانما!دشان،بنمعدابنإنه:قضاعةفييقولونمضرنسابيأن:الثاني

اليمنونسابوا،إليهفنسبحميربنمالكبنزيدبنمرةبنمالكأمهتزوج

فيلقضاعةالكميتيقولفكيف،حقيقةالمذكورمالكابنإنه:يقولون

اهـ.؟("مالك)بني:عدنانمنأنهمتثبيتصدر

الكميت:قولعند)2(هامش367()صوفي*

طاهياالطبخفيتونلمومرصوفة

اللسانفيوهو،اللسانفيوهكذا)تؤن(:النقلفي":المعلميقال

فيهاالبيتأوردولذلك(ين)أترتيبمنعندهالكلمةلانصحيح

فهيالمولففاما...("الكميتقال...:أيايناءيؤنيه"اناه:قال5(1/)18

مثلهمزبلا)تون(كتابتهافأصل-يأتي-كماي(ن)وتركيبمنعنده

اهـ."توصي
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قتيبة:ابنقولعندالبيتهذانفسعلى)4(هامش367()صوفي*

وفي-فتامل،للمفعولمبنيأنهعلىالنقلفي"شكل:تحيسلم:تونلم

".الطاهييؤنهالم:أيالقلبعلى"هذار(:ر)غالتاج

أخرتهفقدوحبسهاأخرهاإذالانهالقلبلىإحاجةأرىولا:اقول

لأن؛أوضحفالامرالونىمن)توني(أنالمؤلفرايعلىفاما،وحبسته

اهـ..الطاهييلحقإنماوهووالفتور،التعبهوالونى

غيرهمينهونفهم:قتيبةابنقولعند)5(هامش382()صوفي*

اهـ.بهمنزلمامثلعن

المنعبمعنىالنهيمنليستالبيتفيوينهون"كذا:المعلميقال

فالوجه،اللسانفيومثله-مركما-والاكتفاءالشبعبمعنىهيبلوالزجر،

اهـ."شربوعنأكلعنيعجزونأويستغنونأويصدرونالمعنىأن

الشاعر:قولعند(1)هامش993()صوفي*

حولهابالمصابيحويسعىيهل

"الاصل-وبهامشه(ونسعى)نهلللسانتبعاالنقلفي"كرنكو:قال

اهـ."الصوابهوولعلهويسعىيهل

يهل):قرئإذالكناللسانيوافقالتفسيرظاهر"أقول:لمعلمياقال

)يمد("اهـ.الثانيالبيتفيقولهلهويشهداستقامللمفعولبالبناء(ويسعى

)تهل(النقلفي"كرنكو:قالنفسهاالصفحةمن)3(هامشوفي*

اهـ."للمفعولبالبناءيهل""الاصل:وبهامشه
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وغره"الكبير.المعا"علىاالشسختعليقاتمقلنريلأوتدقيقاتثدئد4ملعق

للمفعولبالبناء-يهل-يكونأنتصحيحهفيوالاولى":المعلميقال

اهـ.مرِ-"-كما

الشاعر:قولعند)3(هامش(904)صوفي*

مظنةيكونلكيالبيوتيسط

الصوابولعل"ردية)؟(تكونلكي:والتاجاللسانفي":لمعلمياقال

لانالضيافةفيالبيوتلبقيةسترة:أي()دريئةأو()درية:الروايةهذهفي

بقيةعنفيدفعفيمريهمالضيفانينزلهأنالعادةجرتالذيبالموضعبيته

اهـ"واللومالغرمالبيوت

جميل.أدبيتذوقوهذا

:جندلبنسلامةقولفي(174)صوفي*

شاميةهبتإذانحلكنا

وفي،بالرفعوالديوانالنقلفيشكل")شامية(:كلمةفيقال

اهـ."الوجهوهوبالنصب(بد)جواللسانالمفضليات

الشاعر:قولعند)6(:هامش(442)صوفي*

الصباهبتمابعدالتقياقرانا

فتشديد،فكسربفتجالنقلفيالكلمةهذه"شكلت)التقيا(:عندقال

تصغيرفتشديدففتحبضموأحسبهايضبطها،ولمالتاجصاحبوذكرها

اهـ.(")تقوى
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قالللشماخبيتعلىقتيبةابنكلامعند)5(هامش942()صوفي

إلخ"...والتبذير.السرفعلىلامهمكأنه":فيه

لامتهوانماتبذيرولاإمساكعلىتلمهلمنهاالصواب":المعلميقال

كذلكقومهابأنعليهافاحتبئإبلهباصلاحالقيامفينفسهإتعابهعلى

اهـ."الديوانشرحوراجعالقصةسياقتأمل،يصنعون

"كذاكرنكو:قال()مأموسةكلمةعن)6(هامش(432)صوفي*

،معربأنهوزعمواهمز،بغيراللغةمعاجمفيوالمعروف،الاصلفيورد

اهـ.("الاصلهولعلهوالنونلهمزبا()مأنوسةأيضاويروى

س(:م)موفيه)مأنوسة(س(:ن)أاللسانفيأقول":المعلميقال

الشعروفي)مأنوسة((:1/422)جنيابنخصائصفيوهو)ماموسة(

همزبغير)ماموسة(38(/11)والمخصصالاشعارجمهرةووالشعراء

فموضعمهموزةغيركانت"إن:الصاغانيعنس(م)مالتاجفيلكن

اهـ."احتمالمجردوهذاس("م)أفتركيبهمهموزةكانتوانهنا،ذكرها

".ربة:وواحدهالعهد:"والرباب:قتيبةابنقولعند(044)صوفي*

وردوقد،ربة:الربابواحدليسقتيبةابنمنوهم"هذاكرنكو:قال

ولعل،ربابعلىرئاجمعإنهويقال،علقمةشعرفيالعهدبمعنىالربابة

اهـ"الاولالاصوب

بمعنىالربابأنالمعاجممنيطهرالذي"أقولمتعقبا:المعلميقال

واستشهاد(،)أرئةجمعهأنالفارسيعليبيأوعنمفرد،اسمالعهد:

هناعبارتهفيوقعبانهيشعرقد..."اربتهم"كانت:الاتيبالبيتالمؤلف
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وغيره،الكبرالمعا"علىاالشسغتعليقاتمقلغويلأوتدقيقات!واند4ملعق

اهـ.("أربةحد1و"وهوأو"أربةواحدالعهد"والرباب:قالإنماوأنهتحريف

ثقيفتصنع"وما:الأصمعيقولعند)2(هامدش(144)صوفي*

".عجبولكنهالعنبوعندهمبالخمر

غيرنسخةوعندي-المثالبكتابفيالكلبيابنذكر"قدكرنكو:قال

لابيشريكاكانبعضهمنوبالطائفالخمرتجارمنواحدغير-منهكاملة

اهـ."التجارةهذهفيسفيان

أراد:يقالأنفالوجه،الاصمعيكلاميدفعلا"هذا:لمعلمياقال

هوالذيالموضعلىإتجلبفجعلهاالخمرتلكإطراءفيالمبالغةالشاعر

لالانهمذلكيكونوانمابها،ليويغاالطائفوهوالخمرمعادنمن

اهـ."الجودةفييقاربهاماعندهمفيمايجدون

معرفتهعلىيدلوقويجيدتحرير)8(هام!ش(644)صوفي*

الشاعر:قولمنوعسكلمةففي،المتأخرةالمعاجمبأوهام

مرنوعسعودفيترجع

فحاصل،البيتهذافي)وعس(كلمةفي"اضطربوا:المعلمييقول

يواعسفالقدح،الفاعلإليهأضيفالمواعسةبمعنىأنهاالمؤلفكلام

قال-عودعسعن-الاصمعييروى":الاقتضابوفي،يواليه:أيالعرف

-غيرهويروي..عود.كأنهافصيرهاقارورةفييشربكانكأنهالأصمعي

الرمل،منيعملوالزجاج،زجاجقدحأراد:وقال-وعسعودعن

الموطأ".اللينالرمل:والوعس
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فيسيدهابنحدسمنأحسبه-ثالثقولوالقاموساللسانوفي

والوعس":المادةاخراللسانففي-فيهتغميربعدالبيتمنحدسهالمحكم

مقبل:ابنقالبها،يضربالتيالعيدانمنهتعملشجر

مرنوعسعودفيترجعدفهامنزعرهاوية

شجركالوعد"الوعس:بقولهالمادةفصدرالقاموسصاحبوزاد

منوهذا،مغنيةوصففيالبيتأنفهمواوالاعواد"،البرابطمنهتعمل

المحققاتمعرضفيالمحدوساتتوردالمتأخرةالمعاجمهذهعيوب

الوعسأنالاساسفيالزمخشريولالجمهرةافيدريدابنيذكرولم

اهـ."أعلمواللهشجر،

الشاعر:قولعند(1)هامش(944)صوفي*

عجةذووأناشعريليتيا

إلاالوزنيستقيملالكنالاصلوهو)وأنا(:النقلفي":المعلميقال

رأيتثم،"غنىذونا"و:اللسانوروايةالواو،حذفأوألفاالهمزةبإبدال

:عديقال،قلتهان:الاولىتمدوقضاعة")أنا(علىالكلامفين()انفيه

اهـ"عجةذوانشعريليتيا

لبيد:قولفي(054)صوفي*

ظروفهاكالاوزبيضاتضمن

بالظاءوالظاهروالفاء،المهملةالطاءبضم)طروفها(:النقلفي":قال

وأالبدلعلىوفتحهاظروفها""هي:معنىعلىالفاءضميجوزوالمعجمة

اهـ."البيان
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وغرهالكبد".المعاهعلىاالث!غتعليتاتمقلف!يلأوتدقيقات!داند4ملعق

أباتبعقتيبةابنأنكرنكوذكرعندما)3(هامش(054)صوقي!!

اعترض،الكاملكتابمنوأخذهبيتقافيةتغييرفيالمبردابنالعباس

وماتثلاثأوبسنتينالمبردمولدبعدقتيبةابنولد":بقولهالمعلميعليه

اهـسنة("عشرةببضعقبله

حكيمبنحرملةأبياتتخريجفي(4)هامش(164)صوقي*

لأربعة.ا

فيقطعةفيكلهاوالأربعة"-:كرنكوتعليقبعد-المعلميقال

باختلاف(571)صللآمديالمؤتلفوفي6،و3-1ب71المفضليات

وهولحرملةوالاخرون،عسلةبنالمسيحلعبدالمفضلونسبها،بعضهيأتي

وسبب،الخزانةفيكماالأعرابيمحمدوأبي،حبيببنمحمدقول

المسيباسمهثالثولهم(،عسلة)ابن:لهيقالالرجلينكلاأنالاشتباه

فينيالمرزبابهوجزم،الامديظنهماعلىأمهموعسلة،اخوةوهم

اهـ.385(")صالمعجم

زبيد:أبيقولفي(624)صوفي*

باتقاءيريبهلاوأنالخمربهرانتراهلماثم

بالأصل":حاشيتهوعلى"ترينه":النقلفي")يريبه(:لفظةفيقال

ذلكوكلن(ي)روالتاجاللسانفي()ترينهوقعوكذا"يزينه...زانت

المعنىتدبرويعينه""يريبه2(:11/4)نيالأغافيماوالصواب،تحريف

لانهوالخمرعليهغلبتقدالضيفرأىلماالمضيفأندا:المعنىاذا

اهـ."فقتلهعليهأقدمباتقاءيريبه
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النعوواللفلأرسانل

".إلخ...يالقوم"الشاعر:قولعند(1)هامش(463)صوفي*

اهـ.(")بالقوم:لاصلبا"كرنكو:قال

فيوكذاالميمتحتواحدةبكسرةالنقلفي"وشكل:المعلميقال

بالتنوين،فهوصحفإن""يالقوم2(:91)صالمغنيشواهدوفيالتفسير،

وهو""يالقومي(:571)2/العينيوشواهد(2531/)الخزانةوفي

اهـ.("واضح

زهير:بنكعبقولعند)3(هامنر(047)صوفي*

زانيااللبتتركالندامىبجس

كعب،درجةعنالقافيةهذهنزولالناقدعلىيخفى"لا:المعلميقال

رانيا،(اللبيب:أياللامبفتح-)اللبتترك-:لىتعااللهشاءإن-فالصواب

ظل:يقال...الطرفسكونمعالنظرإدامةالرنو:"ا(:ن)راللسانوفي

اهـ."الهوىوغلبةوالبصرالقلبشغلمعاللهووالرنو:.،..رانيا

الشاعر:قولعند(1)هامش(474)صوفي*

سيبهمستعلووطيد

سيبه"ملكليء:اللاوفي،الضبطبهذاالنقلفي"كذا:المعلميقال

بهأظفرولم،بالملكالوطيد:-قتيبةابنأي-المؤلفويفسر،"مستعمل

هذامعنىأنلبكريوالمولفتفسيرمعالسياقيقتضيهوالذي،لغيره

اهـ."عطاؤهمتتبعوملكالشطر:
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وغرهالكبير،.المعا،علىاالثسيخت!ليقاقمقلفويةوتدقيقاق!دفد4علعق

المخبل:قولعند)2(هامثر478()صوفي*

كثيرةحلولاقيسمنشهدو

)وأشهد(إنشادهصواب:بريابنوقال":البيتتخريجبعدكرنكوقال

أنشدهوكذاكلها،الشواهدفيبالرفعوردولكنكرنكو:قال،الدالبنصب

اهـ."مواضععدةفيلجمهرةافيدريدابن

بأن-ب(ب)ساللسانفيكما-بريابناحتج:أقول":المعلميقال

البيت:قبل

لاكبراالزمانريبتخاطأنيأننيعمرةمياتعلميلمأ

ماكثيراوالقراءوالنساخالأكبرا(علىمعطوف)وأشهد(:فقوله

اهـ.("الذهنلىإيتبادربماالكلماتيشكلون

الشاعر:قولعند)8(هامش(487)صوفي*

ريحهاالكلبتطبيلاطرحتإذا

اهـ.("يطبيلابالاصل"كرنكو:قال

اللسانفيوالذي(471)4/الخزانةفيومثله:"أقول:المعلميقال

لان؛الاصلهووبالتاء(تطبلما64(:)3/والتبيينالبيانوفيتطبي(،الا

هناوالريح،حقيقيغيرالتأنيثلانأيضاصحيحبالياءلكنمؤنثةالريح

اهـ."فاصلالفعلوبينبينهافصلوقد،العرفبمعنى

الشاعر:قولعند4(19)صوفي*

معلاالامركانماإذاني!ا
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النعوواللنةرسانل

مناللاموفتحالهمزةإسقاطالروايةهذهعلىينبغي":المعلميقال

اهـ."كانالامرماإذا":اللسانفيوالذي،الوزنليستقيم)الأمر(

فيشكل"كرنكو:قالالنهلكلمةعلى(1)هامش(994)صوفي*

والهاءالنونبفتح-النهل-بالأصل":الهامشعلىوكتببضمتينالنقل

اهـ."اللسانفيكذا

نهلعلىيجمعناهلاأنعلىاللغةأئمةنض:"أقول:المعلميقال

اهـ.والهاء"النونبفتح

فيتتميمههناالغني:قتيبةابنقولعند)ب(هامش994()صوفي*

الشاعر:قول

بناقهقومهصدقاتمنطاقهوالغنيللفقيرما

علماءعند"التتميم:فقالالبيتفيمغزاهعنوكشفالتتميمعرف

يتمهناالمعنىفأصل،المعنىحسنبهايتمالكلامأصلعلىزيادة:البيان

فيهالماحسناالمعنىتزيد()والغني:فزيادة."...طاقةللفقير"ما:يقالبأن

أغنيائهممنتؤخذأنالصدقةحقأنوذلك،لحرمانابعمومالتصريجمن

يعطونلاأنهمالعمالظلممنالشكوىالراجزهذافأراد،فقرائهمعلىوترد

ظلامأنيتوهمقدلمادفعاالغنيبذكرتممثمقومهصدقاتمنالفقير

يأخذوهابأنهوظلمهمبأنفصرحيستحقلامنبإعطاءهونماالعمال

اهـ."فتأمللانفسهم

:عميرةقولعند5(30)صوقي*

فحولهاعفرتهاولكنهجاناطروقةيكونوالاأنبهمفما
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وغيرهالكبير".المعا"علىاالفمغتعليقاتمقلفويةوتدقيقاتثدالد4ملعق

الشعرفيوالذي،المفضلياتفيمثله":طروقة""كلمةعندقالى

والمرادالتفسير،منيعلمكماالصوابوهو"طروقةتكونلاأن"والعشراء:

اهـ."الفحلطروقة:للناقةيقالكما-الزوجاتأوالزوجة:بالطروقة

وعليه"كراما"والشعراءالشعرفي":قالالبيتمنهجانا""كلمةوعند

".حلوبةوابل،حلوبةناقة:يقالكماللجمع"طروقة"لمجيءشاهدفالبيت

"بالاصل)شمس(:كلمةفيكرنكوقال)6(هامش(805)صوقي*

اهـ."شموسجمعلانهخطأ؛وهذاالميمبسكون)شمس(

وكتبالمعاجممراجعةمنيعلمكمابخطاليس:أقول":المعلميقالى

اهـ"للوزنأتمالضمولكن،التصريف

الشاعر:قولعند)3(هامش5(90)صوفي*

القبيلأتأمهاالشكربمنع

اهـ."المفضاة:والأتوم":قتيبةابنقال

اتأملعللكنم(ت)أمنوالأتومم(،أ)تمنأتأمها":المعلميقال

اهـ.)اتم("عنمقلوب

ذاكاذوشربهم":قتيبةابنقولعند)2(هامش5(13)صوفي*

".الفضيخ

بالخاءوالصواب،المهملةبالحاء)الفضيج(النقلفي":المعلميقالى

مادتيفيوالتاجاللسانفيووقعالبسر،منيتخذشرابوهو:،المعجمة

وحاصلخ(،ض)فالنهايةفيوكذاتصحيفخ(ضو)فح(ض)ف
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النعوواللغلأرسانل

بالفضيخ"لبر:فقال،الشرابوهوالفضيخعنسئلعمرابنأنذلك

المهملةبالحاءوالفضوححتماالمعجمةبالخاءفالفضيخ"الفضوحولكنه

جزما".

المتين.التحريرهذالىإفانظر

يهجوالراعي"وقال:قتيبةابنقولعند)3(هامش523()صوفي*

بنتالحلالوهيصعصعةبندارمجدة"الحلالكرنكو:قال"الحلال

بنعبيدبنعاصمهووعاصم88(،.)صالنقائضانظر.التغلبيةظالم

جعلإذبالنسبعلمقتيبةابنعنديكنولم،النقائضفهارسانظر.ثعلبة

اهـ.رجلا"لحلالا

قيسبنعاصمابنالحلالهوالحلالبل:"أقول:المعلميقال

اهـ.("514)صتقدمماراجع.النميري

الاعشى:قولعند)9(هامش5(54)صوفي*

نتفرقماعوضداجباسحم

:والمعروف(يتفرقالاالتفسير:فيوقيه(يتفرق)ما:النقلفي":قال

القسم،جوابنتفرقلاوجملة"2(:18)3/الخزانةوفي(،نتفرقالا

بهجاءولو،التحالفعنديهنطقاالذيالمتحالفينلفظحكايةعلىبهوجاء

بحثفيهشامابنمغنيوفي،"يفترقانلا:لقالعنهماالاخبارلفظعلى

".للحالالجمهورعندتخلصالمضارعنفت"وإذا)ما(:

فيالتفرقنفيالمعنىلانهناتصحفلاهذاوعلى":المعلميقال

اهـ."المستقبل
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وغيرهالكبير،العا"علياالثمسختعليقاتمقلغويلأتوتدتيظ!داند4ملعق

الشاعر:قولعند(4)هامش552()صوقي*

ثبجارتبهافيلهميوائمولم

اهـ.دينها"في":التاجوروايةذبها("،في":اللسانرواية"كرنكو:قال

وسيفسرأيضا،ذبها"في":التاجفيالذيبل:أقول":المعلميقال

بمعنىالذبولاالرتبأجدولم""الاصلاح:بقولهالكلمةالمولف

اهـ.("والرب-)الرابالاصلاحبمعنىجاءمماو،الاصلاح

المحاربية:قولعند568()صوقي*

الخنقمسعودتقدلهاكلببذلقمنهاالمنطقوعلق

بفتحو)بذلق(اللاموتشديدالعينبضم)علق(النقلفيشكل":قال

فكسربفتح)علق(والاقرب،للمفعولبالبناءو)عودت(بالرفع)كلب(اللام

نأ:لمعنىوا،للفاعلبالبناء()عودتلجربا()كلباللامبكسر()بذلق

اهـ."تخنقهأنعودتهقدذلق:اسمهبكلبفعلقسقطمنطقها

النجم:بيأقولعند(576)صوقي*

بالافوقظهرهيكدعيرا

العيران:أي"ظهره"راءوفتحيكد""كافبضمالنقلفيشكل":قال

للمفعولبالبناء)يكد(-لىتعااللهشاءإن-والصواب،ظهرهيكدهو

اهـ."فاعلنائببالرفع(و)ظهره

937



للنلأوالنعو1نلرسا

الشاعر:قولعند2()هامش576()صوفي*

بالافوقظهرهيكدعيرا

اهـ."المعاجمأهليذكرهولم()فواقجمعهذاأنالتفسيرظاهر":قال

الشاعر:فولعند)2(هامش957()صوفي*

وعائهفيماالذهليأنفضإذا

انفض"-الاصلفي":هامشهوعلى)انفد(النقلفي":المعلميقال

القوم"أنفض89(:)3/لجمهرةافيدريدابنقالأيضاصحيحوهو:قال

".أفنوهإذا:منفضونفهمإنفاضازادهم

(؟زادهمفنيإذا:القوم)انفضلازمايجعلونهالاكثر:قيلفإن

اهـ.نفد(أو)أفنىمعنى()انفضضمنالشاعريكونهذاوعلى:قلت

الشاعر:قولعند(1)هامش6(13)صوفي*

صغارهابالترابيعاجىسخالا

الشاءفأولادالسخالفأماوجها،لهأجدولم"سجالا،:النقلفي":قال

اهـ."القردانأولجرادالاولادهنااستعير

الشاعر:قولعند()4هامش6(13)صوفي*

بردينفيملتفةكأنهالونينلوناتسلخملعونة

"لون"عنأولا:كتبوكان"لونينعن"لونا:النقلفي":المعلميقال

الهامش،فيماعلىصححثم"لونينعن-"بالاصل:الهامشعلىوكتب

038



وغيره"الكبر.المعا5عيااالثمسختعليقاتمقلنويلأوتدقيتات!دفد،ملعق

تضمينعلى"لونينلوناتسلخ"يصحأنيمتنعولا،بالوزنمخلهو:قولو

صفةفي(172)8/المخصصوفي،نحوهأو"تجعل"معنىتسلخ""

اهـ."وراجعه."..صفراءوجدةسوداءجدةفيهافتصيرتسلخثم"لجراد:ا

الشاعر:قولعند)7(هامنر623()صوقي*

ذنوبهايسقيبيضاءضربوما

اهـ.بنور"وفسره)دبوبها(الديوانرواية"كرنكو:قال

موضعأنهوذكردبوبها""ب(:ب)داللسانفي:أقول":لمعلمياقال

واستشهدهذيلجبالفيموضعإنه:وقال،البلدانمعجمفيياقوتوذكره

،السكريرواهماالنحلوهودبرجمع"دبورها"ويروى:قال،البيتبهذا

جاءهكذاموضع"الذنوب"أنوذكرواأجدهفلمالنوربمعنىدبوبأما

اهـ.الاسديين"وبشرعبيدشعرقيمعرفا

الكميت:قولعند64(0)صوفي*

مرئميناالضفادعفتخعلىقوماكفالضبابوعطفت

ونصب()الضبابورفع)عطفت(طاءبتخفيفالنقلفيشكل":قال

ذإ)أكف(؛ورفع،الضبابونصبللوزنالطاءبتشديد:والصواب()اأكف

اهـ.وترأمها"الضفادععلىتعطفالضبابجعلتقومأكفأن:المعنى

الشاعر:قولعند)3(هامش657()صوفي*

خززأوجرذانعضوكلفي

النونوتنوينالراءوسكونلجيمابكسرالنقلفيشكل":لمعلمي[قال
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النعوواللغةرسانل

تثنيةتنوينبلاالنونوكسرالراءوفتحالجيمبضملاالوزنيستقيمولا

اهـ.جرذ"

السحاء"."وضب:قتيبةابنقولعند)3(هامش668()صوفي*

اللغةكتبفيوالمعروف،السينبفتحالسحاء"""بالاصل:قال

اهـ.بكسرها("

جرير:قولعند678()صوقي*

فيلورأسلحبيناأمشوىتيمعروسالمجتلونيقول

ذلكقبلرواهلكنبريابنعنمثلهن(ب)حاللسانفي"نقل:قال

اللسانفيوشكل،"ضرورةفقصرسواءأراد:":وقال"الحبينأم"سوى

والمعنى:،والاضافةبالتخفيفالصوابوارى(،)أمورفع)سوى(بتنوين

مأوكذلكالبطنضخمةأنها:أي،حبينأمسواء-وسطهاأي-سواءها

اهـ"والرجلانفاليدانالشوىفأما،حبين

أنهوأفاد)وهبين(كلمةعنتحدثلما()4هامش967()صوفي*

وسكونالمهملةلحاءابفتح:بقوله()الحبلوضبطالدهناءحبالمنحبل

،وحبالحبلتصحيفوغيرهاالمعاجمفيكثروقد":قال...الموحدة

اهـ."لذلكفليتنبهوجبالبجبل

جرير:وقال:قتيبةابنقولعند)3(هامش682()صوفي*

الادمملسالعثيقرضوقد

".ديوانهفيليسالرجز"هذاكرنكو:قال
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وكيرهالكبير".المعا،علىاالشغتمليقاتمقلفوبةوتدقيقات!دفد4ملعق

اهـ."المتقاربمنهوأقول":لمعلمياقال

الشاعر:قولعند)6(هامش685()صوفي*

أسفعببناتتامرنيلا

الروايةليوافقكسرهاوالوجهالراء،بفتحالنقلفيشكل":قال

يبيحأنامرأتهأمرتهرجلهذاأن":البكريعنونقل،تأمرينيلا:المشهورة

غنما".ويشتريإبله

الشاعر:قولفيو)2((1)هامش688()صوفي*

ذيبهاالرأسأسودعليهايبكىسمينةليالمواشاءمنوسوداء

اهـ."لهوجهولايمكو""النقلفي")يبكى(::كلمةعندقال

تحريف،وهودبيبها"":النقلفي"قال(:إلخ.)أسود.كلمةعندوقال

اهـ.وخبر"مبتدأذيبها"الرأسأسود":وقوله

الشاعر:قولعند)6(هامنر96(.)صوفي*

أسوداماءلماءبايدعونني

أسودا""بالاصل:هامشهوعلىأسود""النقلفي":قال

اهـ."لحكايةاعلىصحيح"وهو:اقول

الشاعر:قولعند)9(هامنر596()صوفي*

الموقفالارحراحإذعمايةأحرزتالموتفائتشيئاأنفلو

قافيةكانتوإذالجر،بابعدهالكلمتينوشكل()أدراجالنقلفي":قال
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النعوواللغلأرسانل

اهـ."صححتهبماذلكويستقيممثلههذاأنفالظاهرمرفوعةالثانيالبيت

منها:التيمقبلابنأبياتفي)2(هامش896()صوفي*

ضرعالمناإلاظلوفيةرخص

أمهلىإيضرعأنطعامه:أي"ضرعالمنىإلا"علوفته:ولعله"كذا:قال

اهـ."منهيأكلكأنهللمرعىالطلاتشمملىإإشارةتمنيايتمنىأنإلافترضعه

قوله:وفي

الصنعللموشيةالوقفحفاكما

بحنيالمهاةانعطافشبهكأنه""حنىالصوابيكونأن"أخشى:قال

اهـ.للسوار"الصانع

اهـ.الرجالمنالرفيق:والصنع:قتيبةابنقولوفي*

الحاء،بإهمال"الرحالمن)بقاقين(الرقيقالنقلفي"كرنكو:قال

الصنعفإنفاحشاخطأأخطأالمولفأنوأظنبالاصل"كذا:الهامشوعلى

اهـ.السوار":لوقفو،الرجالمنلحاذقا

"والرفيق(:)رفاقاللسانوفي،الصوابعلمت"وقد:لمعلمياقال

صنعورجالصناعوامرأة(661)صالالفاظتهذيبوفيالاخرق"،ضد

".بالعملالرفيقوهوالايديصنعونسوة

رقيقة:الصناعتفسيرفيوالتاجاللسانفيوقع"وما:المعلميقال

اهـ."اليدينرفيقة:والصواب،تصحيف،اليدين
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وغيره،الكبر.اول،علىاالشغتعليقاتمقلغويلأوتدقيقات!داند4ملعق

حميدقولففي،نفيسلغويتحرير)3(هامش07(2)صوفي*

ظبية:يصف

منهماغاضقدبمدريينتجود

لذيوياتيالتفسيرفيوكذا،الذالبإعجامبمذريين(""النقلفي":قال

يتفللا"،لممذريينباطراف":ياتيوكذا،مذرى"حدلهاينحى":الرمة

هذهفيالنقلفيوأصلح"بمذريهالشمسيتقي":للطرماجأيضاوهناك

وسكونالميمبكسر-والمدراةوالمدرى،الدالهمالبإالثلاثةالمواضع

فسكونبفتجفأما،لغيرهيستعاروقدالقرن-فيهماالراءوفتجالمهملةالدال

يحلماو)ذرا()درا(مادتيالمعاجمفيأجدفلممشددةفياءفكسر

رماج(الدال)بفتح"والمدريةر(:د)ماللسانفيرأساحتىالاشكال

لبيد:قالالاسنة،مكانالمحددةالقرونفيهاتركبكانت

إلخ"...مدريةلهاواعتكرتفلحقن

مدرية-والصواب:الصاغانيقال":قالثمر(د)مالتاجصاحبفتبعه

يقالنهفاستفدنا"المعتلفيذكرهوموضعمحددةأي-الدالبسكون

الكلمةوقوعلكن،الدالوبإهمالالمفعولبصيغةمدرى"":ونحوهللقرن

اهـ."أعلموالله،مشكككلهاالمواضعهذهفيالذالبنقطالاصلفي

المسألة.منالتحققفيوالتؤدةالبحثفيالجلدهذالىإفانظر

الشاعر:قولعند(1)هامش7(40)صوفي*

تذعرانهالااللهعليفقلت
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النعوواللغةرسانل

ممافهوصحفإنالهاء،بكسرالنقلفي"شكل:الجلالةلفظفيقال

اهـ."حذفهبعدلجاراعملإبقاءمنشد

ههنالهاجنواكرنكو:قولعند()5هامش71(9)صوفي*

اهـ.الهجينمثلاللونالخالص

اهـ."اللونالخالصبمعنىلهاجنااجدلم:"أقول:قال

الكميت:قولعند(1)هامش74(4)صوفي*

الصفيراالسقاةتجشملا-بالمش!فيكوارععنالتربيبحث

مخلوهو)بالرفع(السقاة(فسكون)بفتحتجشم":النقلفي":قال

اهـ.لها"يصفرواأنالسقاةتكلفلانهاالمعنىإذابالمعنى

و]لملاحين:":قتيبةابنقولعند)2(هامش774()صوفي*

اهـ."المخاصمين

هذاعلىأقفلم":هامشهوعلى()الخياطينالنقلفي":لمعلمياقال

ماوآخر،البحثفيتعبتفقدناو:قول:اللهرحمهقال"للملاحالمعنى

اهـ.ثبتهالذيهوليتحصل

فيأناةطولعلىيدل"البحثفيتعبتققدنا"و:قولهلىإفانظر

غيروقتامنهأخذقداللفظةلتلكبحثهفيولعلهالتحزي،صدقمعالعلم

الحقيقة.عنالبحثأجلمن-اللهرحمه-وطافتهجهدهواستنفديسير

الذيهو"يقول:قتيبةابنقولعند)2(هامش697()صوفي*

."..بكاها.وحذلها
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وغيرهالكبير".المط"علىاالشسختعليقاقمقلفويةوتدقيقاق!واند(ملعق

".اللغةمعاجمفيأحذلبمعنىحذلأجدلم":المعلميقال

معية:بنحكيموقال:قتيبةابنقولعند)2(هامش81(9)صوفي*

عواسرأيديهاولقحتالزنابرطارتماإذانيإ

فيكماجريرزمنفيكانإسلاميراجزمعيةبنحكيم":المعلميقال

بضبطهأثقولاهذارجزهأجدولم31(21/)والخزانة(44)7/نيالأغا

:أيالمذبورةالصكوك:أيالذبائر"طارتماإذانيإ":يكونأنيبعدولا

ولقحت"بهاأيديهمويرفعونالمخاصمةعندالخصوميقدمهاالمكتوبة

اهـ."بالصكوك:أييها"أيدبكسر(وتشديد)بضم

النابغة:لبيتيقتيبةابنشرحعند)9(هامش843()صوفي*

نافعالبراءةعلىحلفيولامنكلاعنيالضغنذالاكنتفإن

طائعوهومةذويأثمنوهلريبةلنفسكأتركفلمحلفت

فان":قولهعلىمتقدمالبيت"..."خلفت:النابغة"قول:المعلميقال

"...كالليلفانك":وبعده،البيت"...مامونأناولا"هذا:وبعد."..كنت

يحتمل"ريبةلنفسكأتركفلم":وقوله"كنت"فإن:قولهجوابوهذا

وجهين:

وصرحت.فيهاأبلغتفاننياليمينفيريبةلنفسكأتركلم:الاول

دينذوناوحلفت:قالكانهوقععمالايجبعماخبرأنه:الثاني

اهـ."ريبةنفسكفيتبقىلاأنفينبغي
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للغلأالنعوو1رسانل

السابقة:الابياتفيقتيبةابنقولعند(1)هامش84(4)صوفي*

اهـ.حشو."حلفيولا":قولهفيالا(بعضهمقال

بشيء(".هذاليس":المعلميقال

الجعد:بنصخرقولعند)865(وفي*

أهيدهالابهاكجنابنيوأتهيدنيلاأنهاحبولاأليس

التفسيروفيهنا،الجيمبفتحالنقلفيشكل")كجناب(:كلمةعندقال

بضمأنهالمعاجممنيطهرلذيو"كحنات:بالاصل":هامشهوعلى

اهـ"الجيم

في"شكل:قال)جناب(كلمةعند(1)1هامش865()صوفي*

".كحنات:بالاصل":هامشهوعلىالتفسيروفيهنا،لجيمابفتحالنقل

الجيم.بضمأنهالمعاجممنيطهروالذي

حجر:بنأوسقولعند)9(هامش98(0)صوفي*

يتصرملموأولاهتناجزأشابةغيرالطودمثلبارعن

ماضفعل:والزايلجيمواالتاءبفتحتناجز"":ليءاللافي":قال

فأماتتناجز،:أي،الزايوضملجيمواالتاءبفتحأنهيقتضيالمؤلفوتفسير

فالمناجزة:(الزايوضملجيماوكسرالتاءبضم)يعنيهناضبطماعلى

نأقبلوتفتجتقاتللجيشاأولىأن:البيتمعنىفيكونالحاسمالقتال

اهـ."أبلغهذاأنيخفىولا،بقيتهتصل
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وغيره"الكبير.المعا"علىاالفممختتعليظمقلفويةوتدقيقات!دئد4ملعق

الشاعر:قولمنيجين()كلمةعند)5(هامش09(9)صوقي*

الخدامعلىيجينلاحواسر

هامشه:وعلى،ساكنةفهمزةفكسربضم(يجئن)النقلفي":قال

يرخين"":بقولهالكلمةالمؤلفسيفسر:أقول.أولهبضميجبين"بالاصل"

منهاالثلاثيمنالاناثففعل("نأىو"(""رأىمثلى(أ)جمادةمنفالكلمة

"،يرين":مثلوثانيهأولهبفتجيجين""صارخفففإنيناين""مثليجاين""

أولهبضميجين(""صارخفففإنينئين"":مثليجئين""الافعالبابومن

(ىأ)جاللسانفيكذلكوقعوانلهوجهفلا"يجئن"فاما،يرين""مثل

اهـ.("أعلموالله.بالتصريفلجهلهمالنساختصرفمنفإنه

منالمعاجمفييقعبماومعرفة،الصرفلفنمنهدقيقفهموهذا

.أغلاطأوتصحيف

النجم:أبيقولعند)7(هامش929()صوفي*

رعابلومنطمطبقمنالصواهلأيددخيسوذو

بالهمز"رعائل"أولا:كتبوكانالتفسير،وفيهناالنقلفيكذا":قال

لانبالمعنىأوفىوهو("رعائل"المعاجمفيأرولمبالباء،أصلجثم

والله.متقدمةلخيلامنالقطعةوالرعيل،الخيلمنالقطعة:الرعلة

اهـ.("أعلم

النقلفيأنهأفاد)هيخت(كلمةعند)6(هامش659()صوفي*

لسانفيوالفعلصج""عليهوكتب،المشددةوالياءالهاءبفتجالفعلشكل

الهاءبضمأنهيقتضيهناكالسياقلكن:قالكذلكمشكولأيضاالعرب
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النعوواللغةرسانل

الطباخ"هيخ:قالمنظورابنلانللمفعولمبنياالمشددةالياءوكسر

:-منظورابنأي-وقالالفعلفيهالواردالبيتذكرثمودكها("أكثر:الهريسة

".إلخ...اخأخهيخهيخ:الاناخةعندلهايقالأنوهوأنيخت"وهيخت

للضرابالفحلودعاء("هيخ"هيخ:وقولفالاناخة":لمعلمياقال

لهمقولمناخوالفحل،والداعيوالقائلالمنيخفهوالإنسانفعلمنكلها

فيالبيتوذكرأحلامها""الموضعهذافياللسانفيووقعفتدبر،مدعو

لجيم،وباللمفعولبالبناء"وهيجت"وفيه)أخلامها(وفيه(مل)خ

وشكله"نقطهلىيركنفلاكثيراللسانطبعةفيوالتحريفوالتصحيف

اهـ.

ولاالعربلسانطبعةعلىتتبعلهاللهرحمهالمعلميأنيبينوهذا

.واستدراكاتوتصحيحاتتصويباتبهاالخاصةنسختهتكونأنيبعد

الشاعر:قولعن()4هامش(6101)صوفي*

المئينانبتدرالافواجمنفجئناإساءتهتبادرنا

التاءبفتحتبادرنا""الصوابوأحسبكذا")تبادرنا(:الفعلعنقال

اهـ"فيهماوياتي،بالنصب()إساءتهالراءوسكونوالدال

".لجرحاأسوت:قولكمن":البيتشرحعندقتيبةابنقولوفي

وإنماو(س)أمن"الإساءة"المعاجمفيأجدولم"كذا:المعلميقال

فيماعلى"اساءته"تبادرناضبطصحفإنالإفسادبمعنى(و)سمنهي

قبلالامرتداركنا:أي،فسبقناهيسابقناالفجعذاكإفسادأنفالمعنىالنقل

مفعولايكونمضافحذفعلىفكأنهليظهرماعلىكانوان،فساده
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وغرهالكبير،.المعاهعلىاالشغتعليقاتمقلفويةوتدقيقات!دانداملعق

من78()صالمؤلفذكرهماوراجع"إساءتهخشية"والتقديرلاجله

اهـ."الاولالنصف

:الشماخقولفي)2(هامتر(4201)صوفي*

حاجزالسهميغرقأنولهاكفى،جانبااللينمنفأعظتهوذاق

أنهعلىالهاءفوقبفتحتينالنقلفيشكل")ولها(:كلمةعندقال

الشنقيطيالامينبنأحمدعلىالوهمهذامشىوقدولهت"":قولهمصدر

ضميرها"و"جر،حرفواللام،الحالواوالواووانما،الشماخديوانشارح

نأعنحاجزااخرجانبالهافانجانبااللينمنأعطتهوانإنهايريد:،القوس

اهـ.فتدبر"،يغرق

الشاعر:قولعند(8801)صوقي*

اغتصابهاالفقارذيمنجذمةله

وفي،بها"اعتمى"الصوابيكونأنأخشى")اغتصابها(:عندقال

لهيكون:يعنيعصا"يجعله:أيبالسيفيعتميفلان"ي(:ص)عاللسان

اهـ."لغيرهكالعصا

الشاعر:قولعند)7(هامش(2011)صوفي*

القبائلوثيقعجلأبيوجلد

علىوالظاهروبفتحها،القافبكسرالنقلفيشكل")وثيق(:عنقال

يقصدلمإذنكرةفانه""أبي:لقولهنعتأنهعلىالكسرالمؤلفتفسير

ولذلك"لعجلأب"بمنزلةهيوانما،كنيةتكونأن"عجلبي"أ:بقوله
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النعوواللنلأريمعانل

فإنماالفتحفأماالثور"":لقالكنيةعدهاولو"ثور":بقولهالمولففسره

فيعليهالتنبيهيأتي-كما"جلد"لقولهنعتا(""وثيق:قولهيكونأنعلىيأتي

اهـ."لحاشيةا

الشاعر:قولعند)2(هامش(1361)صوفي*

تغفرلمأندابهوقرعلى

علامةعليهامهملةعينوفتجالتاءبضم"تعقر":"بالاصلكرنكو:قال

اهـالتفسيرلمافيوكذا،قافبعدهاالاهمال

وانما،المعاجمفي."..لجرحا"تغفرأجدولم:"أقول:لمعلمياقال

".أعلمواللهالتاجفيونقله..."الجرح)كفرح("غفر:القطاعابنأفعالفي

جمع"الحوالس:قتيبةابنقولعند)2(هامش(171.)صوفي*

أنصباء".أربعةلهقدحوهوحلس

هوولاالمعاجمفيالجمعهذايذكرولم"كذا:المعلميقال

اهـ.("بقتاس

خطا"هذا:بقولهقتيبةابنكرنكوخطا)6(هامش(4122)صوفي*

تقولالعربفإن،الربيعفيإلاالازمنةفيأفعلواقالوا:فانهمقتيبةابنمن

اهـ.ربعالماأخذواإذاربعوا:و،الربيعفيدخلوا

(25/)القطاعلابنالافعالكتابفي:"أقول:بقولهلمعلميافدافع

:(117/)5المخصصوفي،"الربيعفيصرناربعنا"و:القوطيةابنعن

والقاموسالصحاحمختارفيونحوه،الربيعفيدخلوا:القومربع"و

اهـ.وغيرها"واللسان
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وغرهالكبير".اولهعلىاالث!سختعليقاقمقلفويلأوتدقيقاق!دفد4ملعق

":اليزيديلي"اماكتاب

بالنصبالقريتينويروى":قولهعند()5هامش22()صفي*

."إلخ...والرفع

انفا-المتقدم-القرنتين""والصوابالاصلفيكذا":المعلميقال

الفتحعنيعبرونوالأوائلوضمها،القافبفتحرويأنهلبيانأعادهوانما

اهـ."المتاخريناصطلاحخلافعلىبالرفعالضموعن،بالنصب

الشاعر:قولشارخااليزيديقولعند)2(هامش36()صوقي*

باسودوليسالسواد،لىإأحمرالدم:"يقول:قالأسود"غيرحالك"

اهـأسود"اللونحالكويروىمحض،

ليسالحمرةشديدالشيءهذا":قولكمثلالتركيب"هذا:المعلميقال

معنىإذظاهروتناقضهجرا،وهلمبأصفرليسالصفرةوشديدبأحمر،

منيكونماأشدالفقوعأنكماالسواد،منيكونماأشد:اللغةفيالحلكة

والناضروالناصعنيوالقالحالكفا-السوادالشديدلحالكفا،الصفرة

صفروء،قانيحمروحالكأسود:فيقولون-للتأكيدبهاينعتونوالفاقع

يرجعلاالماضيالذاهبأيالدابر:أمسقالوا:كماناضر،خضرو،فاقع

قيلإذاليوملانللتوكيدالمشامالتطوعمنوهذار(ب)دالتاجفيقالأبدا،

أبويذكرهالمالروايةوهذهالدابر(":بقولهأكدلكنهدبرأنهفمعلومأمسفيه

اليزيديذكرهاولماالاصمعيات،ولاالتبريزيشارجهاولاحماستهفيتمام

الحالكيفسروالمفإنهماللغةمعاجمفيلهوجودلابماتأويلهالىإاضطر

اهـ."تقدمكماالسوادالشديدبأنهفسروهوانماالسواد،لىإأحمرالدمبأنه
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النعوواللغةرسانل

الشاعر:قولفي)6(هامش6(1)صوفي*

لجراءامعذاكوعلمت

بفتح-لجراءابينةجاريةقولهممنلجراء:وا":الميمنيمتعقباقال

نمنالسمطتعليقفيوما:قال"الشجاعةوهيالجراءةمن-الجيم

اهـ.قلم"سبقجروجمعلجراءا

جعفرأباوسمعت":اليزيديقولعند)3(هامش76()صوفي*

كلوصرمتها:وجذمتهاوتررتهاونضكتهاوبتلتها،يدهبتكت:يقال:يقول

قطعتها".إذاذلك

فيالمادةهذهاجدولمالاصلفي"كذا)ونضكتها(:كلمةعنلمقال

ت)موشرحهالقاموسففيمتكتها،عنتصحفتولعلها،والتاجاللسان

اهـ."كالبتكالقطعبالفتحوالمتكك(:

***

خالويهلابن"الكريمالقرانمنسورةثلائيناعراب"كتاب

الشاعر:قولعند)2(هامش8()صفي*

هوائهفيالشيطانبهرجم

كقوله:الشعرفيكثيرهذاومثل،الوزنليستقيمهنالجيماتسكن":قال

اهـ.انعصر"والمسكالبانمنهعصرلو"

لقولهقتادةقراءةخالويهابننقلعند)5(هامش71()صوفي*

الطاء.بفتجبمسيلرعلئهصئست>:لىتعا

493



وغيره"الكبير.المط"علىاالسشختعليقاقمقلفويةوتدقيقات!وفد،ملعق

"وقي:لفظهماالتاجفيجاءفقد،القراءةهذهغريبة":المعلميقال

فعله،مجهولايستعملولممسيطر،فهوفيعلعلىجاءسيطرالتهذيب

اهـ"إليهانتهوامالىإالعربكلامفيوننتهي

الكوفة:أهلقال":خالويهابنقولعند)2(هامش(961)صوقي*

".نفسهلىايضافلاالشيء

بشرطلجوازاالكوفيينعنالنحوكتبفيالمنقول":المعلميقال

".البصريينمذهبوردماوتأويلوالمنع،فقطاللفظاختلاف

ولم)كفو(لغاتخالويهابنذكرعندما)3(هامش231()صوقي*

يستقصها.

الفاءبسكونكفء:يقالأنهاللغةكتبفيماوخلاصة":المعلميقال

لىإالهمزةتخففقداللغةهذهوعلىبضمتين،وكفؤ،الكافتثليثمع

اهـ.كامير"ءوكفي-،لمدوابالكسر-وكفاء)كفو(،فيصيرالواو

***

التنكيل:كتاب

الشافعيالامامعلىالكوثرياعترضنعندما(1/604)التنكيلوفي

قداليهود"كأنهم:عنهاللهرضيعمرقولفيالواردالفهر""تفسيرهفي

ويعترضالكبار،لحجارةباالمبنيبالبيتالشافعيفسره"فهرهممنخرجوا

فيكانسواءمطلقاودرسهماجتماعهمأوعبادتهمموضع"قائلا:الكوثري

صحراء".أوبنيان

593



النعوواللنلأرسانل

كتبفيأجدهالم.".."مطلقا-:الكوئريأي-وقوله":لمعلمياقال

يطلقالتيالكلماتكثرةلكليتبينالراغبمفرداتوراجع،والغريباللغة

اهـ.التقمتد"وحقهااللغةكتبقيتفسيرها

وأنالفهر،تفسيرالمعلميأوضجلما(704)صنفسهالسياقوفي*

علىيدللا"وهذا:قالمثلهمنمقبولوهوباجتهادهتفسيرهقالالشافعي

الالفاظجميعمعانييعرفأنالفصبحشرطمنلمسفانه،فصاحتهعدم

منالكلماتبعضمعانيالصحابةبعضعليتخفىكانتفقد،العربية

بعضهم،ويخطئ،فيختلفونظنهمامنهمكلويقول،فيجتهدونالقران

أصلهاالكلمةكانتإذاهذاويتأكدشيء،فيالفصاحةعدممنذلكوليس

الفصيحالعربيعلىلومولا،عبرانيةأونبطيةفانهاكهذهالعربلغةغيرمن

ماتدر"لمالفصحاء:بعضقالوقد،عربيةغيركلمةمعرفةفييخطئأن

تذق"ولماخر:وقال.ينسجئوب:اليرندجأنفزعم"بالضحىاليرندجنسج

اهـ."معروفةنظائرولذلكبقل،الفستقأنفزعمالفتسقا"البقولمن

عليهالكوئريواعتراض"مالج"ماء:الشافعيقولمسالةوفي*

نألحاصل"وا:يقولثمالأئمةكلاموينقل،بالبحثالمعلميلهايتعرض

ماأكثرلكنقياشا،وثابتنصاالفصحاءالعربعنثابت"مالجماء":قولهم

أتىمالج،:الشافعيعصرفيالناسألسنةعلىغلبولما)ملج(:يقولون

إلخ....الناسأفهاملىإالتقريبيتحرىكانلانه؛كتبهفيالشافعيبها

قال"نسويداثوب:الشافعيعلىمعترضاالكوثريقولوعند*

".عامية"لفظة:الكوئري

693



وغيرهالكبير،.المعا"علىاالثمسغتمليقاتمقلفويلأوتدقيقات!دفد4ملعق

نسبةكانإنثم،الشافعيعنيثبتهمايذكرلمأيضا"هذا:[لمعلميقال

)نسا(لىإنسبةكانوان-وغيرهسيبويهقالكما-الصوابفهوالنساءلىإ

إليهاالصحيحة"والنسبة:ياقوتوقول،القياسفهوالمعروفةالبلدةوهي

اهـ."فيهمافيه"النونكسرالواجبمنوكان-أيضا-نسوي:وقيل،نسائي

رحمهيقولحيثهذافينفيسةقاعدةذكرالمجازعنتحدثهوعند*

وأموضعألفأوموضعفيالكلمة"ومجيء5(:4)2/التنكيلفيكماالله

كلمةوهذه،قرينةلاحيثالمجازعلىحملهايسوغلابقرينتهمجازااأكثر

ذلكيكونلقدحتىالقرينةمعالشجاعالرجلفياستعمالهاجداكثر"أسد"

يسوغإنهعاقليقوللاذلكومع،الحقيقيمعناهافياستعمالهامنأكثر

فقد،استحضارهينبغيقطعيأصلوهذا،قرينةلاحيثالمجازعلىحملها

".إلخ...الناسعلىتلبيساعنهالمتأولينتغافلكثر

ال!ال!
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النهار!

الأياتفهرس

والاثارالأحاديثفهرس

لحكمواالأمثالفهرس

الأرمفهرس

والطوائفالقبائلأسماءفهرس

الشعرأبياتفهرس

لمسائلافهرس

العلميةالفوائدفهرس

درةمختصرمنالمصححةالألقاظفهرس

الغو[ص

والمراجعالمصادر

العاملموضوعياالفهرس





الفهارم!

الآياقفهرمد

نحةالقاسورة

]7[<غليهمالمغضوبغيرعيغ>آدغمت

البقرةسورة

[]91<ظلنتفيهألشمأةضناؤك!بتم>

[2]0(لهماضاه>كلما

[42]<تقعلوولنتفعلولآبان>

[71]<يفعلوتكادوأوما>فذبحوها

[]187<دنسابكغ>ألرفثإك

[]791<دلةيغلعهخيرمن>وماتقعلو

[412]<قبلكممنظواألذينمثلياتكم>ولما

[622]<دت!إنهممنيؤلونللذين>

]233[<آلرضحاعةيتمأناراد!لمن

234[]<منكميتوقؤن>وألذين

]235[(أل!احعقذدقزمو>ولا

[125]<لئاسأللهدفع>ولولا

271[]<هي>فنعئا

]284[<الأرضنومافىلسموليمافى>تته

عمراناالسورة

[1]15<يكفروهفلنخيرمنيفعلوأوما>

104

153،5

81

86

76

03

77

03

99

03

03

62

03



للنلأالنعوو1رسانل

[11]8<عانتتمما>ودوا

[]915<للهمنفبمارخمه>

النساءسورة

[2](ائولكغلىأتولهغتآكلؤأ>ولا

[12]<بعنهىالىبعض!غأمقئ>وقد

[]78<حديثايفقهوني!دون>لا

[1]23<بهءئحشسوصايعمل>من

[171]<واحدإلةالله>إنما

الأنعامسورة

[451]<أحسنالذكىعلى>نمائا

الأعرافسورة

]176[(بهاولوثالرفغنه>

[]186<له-هادىنلاأدثهيضللمن>

التوبةسورة

<]7[الئمفاشتقيموالكخشتقمو>فما

[]124<ايئنأقيزادئهي!م>

يون!سورة

[]15<ابذلهأنلى-يكؤت>ما

]68[(كذاسلئئمنعند->إن

هودسورة

]85[<مفسدينفالأزضتعو>ولا

204

201

301

003

003

153

001

301

85

78

74

101

001

201

69

27



الفهال!

[111]<ليوفينهغلماوزانكا>

يوسفسورة

<]2[نزلمه>إنا

(]31[>ماهذابشرا

]69[<البمميرجاءأن>فلعا

08[](يرسمرفىفرطتضماقل>هـمن

ابراهيمسورة

[1]7<يسيغه-يكادولاشجؤعه->

[31](خنلولافيهبيعلايؤميأقأنقتل>من

النحلسورة

[9]6(ينقدعد!ما>

الاسراءسورة

]39[(نقرؤهعلئناكتئاتنرل>حني

[011](الخ!تئالاشتماءفلهتدعوأماثا>

الكهفسورة

]28[<عنهمعنناكلغد>ولا

[14]<صتمباناعيئها>وبرسل

مريماسورة

[]17<سويابسم!إلها>فتمثل

امسورة

[]17(يموسىبيمينكتلثوما>

304

79

75

201

99

301

153

74

101

78

001

003

236

27

101



النعوواللغلأر!طنل

الأذبياءسورة

]82[(يويغوصوتمنا!يظين>!من

الشعراءسورة

82[]<الديتيومخطثتىلييغفرأنأطمعوالذى>

القصصسورة

]97[(ن!ينتهفى"ليهعكفخرج>

الرومسورة

]36[<يقنونهمإذاأيدحممقدمتبماممنئتمالصحتهم>لمذا

بسسورة

]37[<النهارمنهفمتلخاليللهموءايه>

[52]<مرقدنامنبعثانا>من

الصافاتسورة

]8[<الأضلمل!إلىلايخمضعون>

[31](آءلقونإتالرشاقوللخعا>قحق

صسورة

82[](أجمعينلاغولئهمنجعزتكقال>

الزخرفسورة

[84](إلةءا!هرضوفىإلة!التممأءفيالذى>وهو

الأحقافسورة

[51]<أنهبهرئا>حملنه

[4](>فضرليألرتا+

404

001

79

،6283

74

97

103

72

77

08

203



الفهرس

[151<قليلأإلايفقهون>لا

[281(شهيهابائه>كى

الفتحسورة

الحجراتسورة

81[<أللهمن>فضلأ

قسورة

[]42(الخراحيؤمذلكدالمحقالضحئحةيسمعونيوبم>

الحديدسورة

[]16(تخسشعأن[شولقذينيأن>ألغ

[2]9(تفستأدليعلم>للأ

المزملسورة

[<]02سيكونأن>علم

المدثرسورة

61[<تشتكز>ولائتانن

<61[الإلنمق>يأيها

[14<يعرإذا>والل

41[<ئاعلئهاحانأننس>إنفي

[1]<احدللههو>قل

الانفطارسورة

القجرسورة

الطارقسورة

الاخلاصسورة

504

153

82

103

89

69

97

101

203

79

146



النعوواللغةرسانل

والآثارالأحاديثفهرس

الأثراوالحديثطرف

"العراقفيوتنكرنيالحجازفي"تعرفني

الصيحبتنويرالتنور:عنهاللهرضيعليتفسير

"..قر.ولاحرلاتهامةكليلزوجي"

"هه.عمرواالذينأينالله"عباد

"...نرى؟الذيالنورهذاماربنا"يا:الملائكةقالت

الله"لغيرالعلمقرأت"

جدهم"عزيمةعلىتعدوا"ولا

!!ال!

604

الصفحة

792

138

،184،187491

692

028

792،803

692



الفال!

والعك!الأمثالفهرس

الحكمةأولمثلا

[لكي.1ءالدخرا

.المغفرةطلبمنأولىالذنبترك

بالعنق.حاطماالقلادةمنحسبك

شهر.ألفمنخيرليلةرب

اللبن.ضيعتالصيف

بك.عائذا

رصيعته.رجلكل

منك.قريباهم

!!!

704

الصفحة

703

311

292

292

235

25

23

26



العلم

شعيببناحمد

محمدالغنيميبنأحمد

الاخفش

ييدرلاا

لقيسامرؤا

بابثاذابن

البرعي

برهانابن

بريابن

البصريون

لحسينياالبقاءأبو

العكبريالبقاءأبو

السراجابنبكرأبو

التكريتي

سعيدبنثابت

ثعلب

الجرجاني

الجرمي

جماعةابن

حاتمأبو

لحاجباابن

للغلأوالنعو1رسانل

الأعلاورفهرس

804

الصقحة

،87،99101،17

09،49،9

،771.

،762

86

،7812

،7922

327

914

351

703

288

118

286

81

124

165

124

287

315

014

81

701

012

015



النار!د

503حجرابنالحافظ

892ثابتبنحسان

992الحطيئة

333الحلي

0،829،201،411،512خروفابن

49،661،331لخليلا

301درستويهابن

928مينيالدما

723الدمنهوري

003الرمةذو

851الراغب

051،188لرضيا

792العوامبنالزبير

49،001الزجاج

39،49،301،521،291،891،003الزمخشري

928فلد[نابن

59سعد[نابن

57السكاكي

30،1917[لسكيتابن

092[لسلكة

،49،69،8900،120،140،1901،114-73،76.08،83،سيبويه

91،1-123،126166

168السيوطي

10،1124شامةابو

904



الرضيالشريف

الشلوبين

الشهاب

نيالصاغا

الصيلميصالح

طاهرابن

عبيدةأبو

عصفورابن

الفارسيعليأبو

طالبابيبنعلي

السنوسيمحمدبنعلي

جنيابنلفتح1ابو

الفراء

الفرزدق

الفيومي

قتيبةابن

قطرب

الهذليكبيرأبو

الكسائي

الكوفيون

اللحياني

مالكابن

للنلأالنعوو1رسانل

،692،792992

77،81،112

155

027

311

08،89،114

،89263

19،118

،73،76،82،29،101111،112،114،124

،692،992403

،285،192-392311

،73،76،81،82،84،29،301،111،114

15،1،125131،136،303

،88،98،59،69012

203

،181،184187

244

،79122

203

،29،49،69،911012

،08-87،88،980،9،8999،301

09،99

،74،82،86،09،29،89،101،201،901

114،117،124

041



الفهارس

لمبردا

المعتزابن

المعري

طالبأبيبنمكي

العجاشي

النحاس

شميلبنالنضر

نوح

لنوويا

بوريلنيساا

هشامابن

هشام

يعيشابن

،76،81،88،49،6911،1

!!!

411

،59

،701

،29

123

273

77

791

256

012

138

391

258

992

911

84



النعوواللنةريمانل

والطوانفالقبائلءأسمافهرس

والطوائفالقبائلاسماء

العاليةأهل

ضبةبنيمنصباجبنو

التهاميون

الحجازيون

النجديون

!!!

412

الصفحة

69

99

201

201

201



الفهارس

القافية

أشياء

لطربوا

بازربا

علاتفا

علاتفا

توعلافا

توعلافا

لسبجكا

لعميد

الفؤادفي

مجدو

بالعيد

سعادا

حمار

ارلقطاا

لسهرا

مرتاع

قوتذ

حمقا

لسحقا

سلكو[

ربكما

اعلىد

الشعرأبياقفهرس

ئلالقالأبيات

نواسبوا1

لقيسامرؤا4

الصمدعبدبنعكاشة2

لحليا1

لحليا2

الحلي1

لحليا1

معروفغير1

معروفغير1

المتنبي1

القيسامرؤ4

المعلمي1

يعرفلا1

يعرفلا1

الرمةذو1

يعرفلا3

يعرفلا4

ثوربنحميد1

ثابتبنحسان2

العجاجبنرؤبة3

يعرفلا1

حجرابن2

413

الصفحة

288

281

334

034

338

342

341

791

288

792

341

003

092

928

263

892

351

343

355



القافية

فهلك

فعول

لمأمولا

رجل

فعلو

متفاعلو

مفاعيلو

مستفعلو

علوفا

مستفعلو

مفتعلو

فعولو

فعلو

فضلذا

بالرجل

جريال

يحلللم

قدمه

يعلمهلا

لادهما

حمنالر

عني

علي

للغلأ1النعوورسانل

القائللأبياتاعدد

فيهمختلف11

لحليا1

يعرفلا1

يعرفلا1

لحليا1

لحليا1

لحليا1

لحليا1

لحليا1

لحليا1

لحليا1

لحليا1

لحليا1

النجاشي1

التكريتي2

لقيساامرؤ3

ليلهذاكبيرأبو2

طرفة1

لحطيئةا2

يعرفلا1

يعرفلا3

الفرزدق1

لمعلميا1

414

الصفحة

335

342

343

334

335

336

336

338

933

341

342

343

891

287

928

203

286

992

343

031

203

312



القرس

(1)لأبياتاشطارأ

الشطر

الدارعبدبنيصبرا

ليحاعدتك

حبلىفمثلك

أباناكان

قريبمنكر1المغوابيلعل

طللموحشالمية

أحججلمالعامذافيلولاك

شجاقدحزاناوشجواهاجما

عارهاعنكظاهرشكاةوتلك

سعداسعدأمويل

جةعفيهاليتنييا

ئلالقا

عتبةهندبنت

البوصيري

القيسامرؤ

القيسامرؤ

الغنويكعب

عرهكثير

غيرهأوربيعةبيبنعمرو

العجاج

دويبأبو

معاذبنسعيدأم

الصمةبندريد

القافية

تركيب

يراد

واصف

جعلوا

دخيلها

لوصلا

****

لمنظوماتا

لأبياتاعدد

شطر.كلمنلحروفائل1أوبحسبرتبتها(1)

514

لقائلا

يعرفلا

لحليا

يعرفلا

يعرفلا

يعرفلا

يعرفلا

الصفحة

933

88

148

82

27

82

337

703

034

337

الصفحة

47

347

348

67

346



النعوو[للنةرسانل

المسائلفهرس

النحوية:لمسائلا*

لمسائلا

كلامهمفيكثيرلتأخيروبالتقديمالقلب

كلامهمفيالقصةوضميرالشأنضميربينالفرق

لجواربالجرا

ورتبةلفظامتأخرعلىتعودالتيالضمائرمنالشأنضمير

التوكيدتفيدالابتداءلام

توكيدحرفيبينلجمعاكراهية

الاستفهامهمزةبخلافوثموفائهالعطفو1وبعدتاتيالاستفهامية)هل(

فعلاخبرهايكونان)كاد(في1اشترطو

جنساسملىإمضافاالايستعمللا)ذو(

إلخ...ليمعموعلىالعطفمسألة

بعضمكانلجراحروفبعضإقامة

تماللاالحروف

لجنساأسماءجمعفيالمطردالقياس

سماعي؟أمقياسيهووهل،التضمينمسألة

****

الصرفية:لمسائلا*

ياءتبدلمكسورةأخرىبعدطرفاكانتإذاالهمزة

حرفاإلا[لمتعديالمضاعففيالضمألزموا

قليلةسماءإلامفعولبوزنمصدريجئلم
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156

156

157

016

165،226

،183186

233

233

238

992،303

174

188

231



الفهارس

لفظهعلىيتصرفلاالمقلوب

****

اللغوية:لمسائل*ا

راءيعقبهانونالعربيةفييقعقلما

وكافةغيرعلى()الإدخالعدم

مماثلهحكماعطوهعجمياعربواإذاانهمالعربقياس

إلاالتاءبفتحجميعهاتذكارصيغةعلىالواردةالمصادر

مصدرين

ومونثهمذكرهبين)خلق(فيساوتالعرب

قليلةسماءإلامفعولبوزنمصدريجئلم

داهيةفيكماللمبالغةراحلةفيالهاء

****

العروضية:لمسائل*ا

مجزوءاإلايستعمللاالمديد

التجنيسالموشحاتفييلترمماكثيرا

ال!!!
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237

913

211

225

227

231

231

241

286

287



واللغةالنعورسانل

الملميةالفواندفهرس

ئدةلفاا

لمنطوق1والمفهومتعارضعندبالمنطوقالعبرة

مخرجخرجمنهالمفهوماللفظيكونلاأنالمفهومشرطان

إلخ...سوالجوابفياوالواقعلموافقةاوالغالب

الخفةعلىمبنيالعربكلام

بحرفولوالاختصاريراعونالمصنفون

ويخضعونويذلونلمالكهميرقونلانهمرقيقاالعبيدسمي

النظيرعلىكالحملالنقيضعلىالحمل

ح!بانا<علبها>ولرسل:قولهفيكماالعذاببمعنىالحسبانوجاء

!!!
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191

391

391
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الفارس

(1،)الغواكلدرةلامختممرمقالمممععةالألفا!فهرس

خ

لجميعابمععىسالر-

ومتواترمتتابعبينيفرقونلا-

ووقعحضر:أزف-

أخوتهأفصلزيد-

تغشرم-

اللامبضماللتيا-

يتأهل-

اصبحواإذاالبارحةسهرنا-

قطاكلمهلا-

بالسينمسح-

الحواميم-

السجنباللصأدخل-

مائدة:الطعاملتقديميتخذلما-

تيدوا:ة1دولىإالنسبهة-

بهديةرصتلتوبغلامبعثت-

فسكونبفتحالمشورة-

كذاإياك-

عندإلى-

بالغينتمغر-

وافعالافعلبينالفرقعدم-

باقيبمعنى

ومتواترمتتابعبينالفرق

وقربدنابمععى

ابيهبنيأفصل

تغشمر

بالفتحاللتيا

اهلهو

الليلة:الزواللىإالصبحمن

قطمافعلته

بالصادمصح

حمآل

باللصخلادأو،اللصأدخل

طعامعليهكانماالمائدة

دووي

غلاماوأرصتلتبهديةبعثت

مثوبةبوزنالمشورة

وكذاإياك

عندمن

المهملةبالعينتمعر

وافعال،الثابتاللونفيافعل

الثابتغيرفي

(.)صوللصواب)خ(،بحرفللخظارمزت(1)
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الصفحة

502

502

502

502

502

602

602

602

602

602

702

702

702

702

702

702

802

802

802

802



للغلأالنعوو1رسانل

خ

فلانمعفلاناجتمع

ثنيهمالقيتهما

يفعللمأوفعللعله

أعورهومازيدابيضما

البطنتأنيث

الاجرالإحازة

بالذالذاعر

بالذالذميم

لجردواوالنواجدلجردواالزمرد

الامرشوشت

المأثوراللهبلغك

ومفسودمتعوب

نوجدووانفسدانضاف

الشينبضموشمالباء،بكسربرِ

منهوأخيرأشر

الارلاج

وموسوس،ومسوسمدؤد

الكافة

وصغرىكبرى

وتشاءمتيامن

مشوم

درجلهسرداب

عبيدلبكم

ص

وفلانفلاناجتمع

وحدهمالقيتهما

يفعللاأويفعللعله

وعورهبياضهأشدما

بطنتذكير

الاجرلحيازة

المهملةبالدالداعر

المهملةبالدالدميم

والنواجذلجرذواالزمرذ

لجرذوا

الامرهوشت

المؤثراللهبلغك

ومفسدمتعب

ووجدوفسدأضيف

بفتحهماوشمبر

منهوخيرشز

الارواح

بكسروموسوسومسوسمدود

الاخرقبلما

كافةعلىألإدخالعدم

والصغرىالكبرىتعريف

وتشأمتيمن

مشئوم

درلشلهسرداب

لكعبداكم
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802
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902

902

902

902

902

902

902

021

021

021

021

021

211

211

211

211

211
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211



الفهال!

خ

الدالبضمحدث

والنفرالرهطبينالفرقعدم

حوالجحاجةجمع

مثمن

قرابتيهذه

وأقفيةارحية

مصان

عمرووبينزيدبين

البينينبين

كذاوقعإذكذابيعا

والتوثالثفل

وتيتلتجير

كذاعلىازمعت

إحداراأحدرت

أفمامفمجمع

عقيربة

دنيائي

بالتنويندنيا

جهداليت1ما

العرجاءالضبعة

مستهلالشهرمنيوماول

وخلونخلتليلةعشرين

-خرمنر

أمسمن-

بفتحهاحدث

والنفرالرهطبينالفرق

وحاجحاجات

ثمين

قرابتيذو

وأقفاءأرحاء

مصون

وعمروزيدبين

بينبين

كذاوقعكذابينا

والتوتالتفل

وثيتلثجير،

كذاأزمعت

حدراحدرت

أفواه

عقيرب

ودنياويودنيويدن!

تنوينبلادنيا

ألوتما

العرجاءالضبع

مستهلالشهرمنليلةأول

نصفه،لىإالشهرأولمن:خلت

بقيت:اخرهلىوا

خربنر

أمسومذأمسمنذ
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213
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213
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213
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214

215
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215
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النعوواللغةرسانل

خ

والتتايعالتتابعبينالفرقعدم

يهيؤتدمما:الملحوحق

يصنعذاهو

متعوس

العينبضمشعرتما

فياوسمسمانيوباقلانينيفاكها

الخاءبفتحخلاص

وتاصصحاجج

ارددا

الاثاثبمعنىالرحل

للمبالغةوسائلة،سائل

الشينبفتحيوشك

وشلجمثلجم

لظل1والفيءبينالتفويقعدم

الاثوابالئلائة

اللامبكسرملكيةثياب

الشرابانساغ

مثلثالنذ

فرحبوزنودفىقمئ

برأتبمعنىتبريت

والتبرئلتوضيء1والتباطى

الضانمنللأنثىرخلة

للعينرويا

أبصعرت

صر

فيوالتتايعالخيرفيالتتابع

الشر

العربعندالرضاعبالملحيراد

اذهوها

تاعس

العينبفتحشعرتما

الكلماتهذهمنالنونحذف

الخاءبكسرخلاص

وقاض!حاج

ردا

لمنزل1اوالبعيرسرجالرحل

وسئالةسئال

الشينبكسريوشك

سلجم

والظلالفيءبينالفرق

الاثوابثلاثة

اللامبفتحملكيةثياب

ساغ

مثلوث

كرمبوزنودفؤتمؤ

تبرأت

والتبرؤلتوضوواطؤلتباا

خلر

روية

بهبصرت
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الفارس

خ

وكيتكيتقال-

الخاءبضميذخر-

مخيتيرمختار:تصغير-

الدالبفتحدستور-

بالضممصوصسفوفلعوق-

جرجير،برطيلطتجير،تلميذ،-

فعلتاالمرأتينوكلافعلا،الرجلينكلا-

للمفعولبالبناءتكرم-

الغينبفتحومغصشغب-

السينبفتحسداد-

قرحيثمئاقطعه-

عيان:للتعب-

البراغيثأكلوني-

للحزحمى-

!مالاهإلاك-

أنيوهبأنههب-

خؤونةصيورةلجوجةضكورةامرأة-

وأخطاخطيءبينالفرقعدم-

بالباءنشب-

ص

ذيتوقال،وكي!كيتفعل

وذيت

الخاءبفتحيذخر

مخئر

الدالبضمدستور

بفتحمصوصسفوفلعوق

لأولا

جرجيربرطيلطنجيرتلميذ

الاولبكسر

وكلتافعل،الرجلينكلا

فعلتالمراتين

للفاعلبالبناءتكرم

الغينبتسكينومغص،شغب

عوزمن-السينبكسرسداد

كرحيثمناقطعه

ععى

البراغيثااكلني

وحموحمي

اياه!الا،إياكإلا

وهبنيهبه

صبورلجوجشكورامرأة

خؤون

لغيروأخطاللعمد،خطيء

العمد

بالميمنتبم
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022

022

022

022

022

022

221

221

221

221

221

221

221



النعوواللنلأرسانل

خ

يفعل:الغائبأمرفي

الصادبفتحالمأصر

والصادرالواردبينالفرقعدم

ابنت

القافلةودعت

للتكثيررث

تفضيلافعلانصف

للمجهولبالبناءجنب

نسوةثمان

اخرىوجاريةعبداابتعت

ففتحبكسرطولنساءسبع

أمتيوياأبتييا

أولابهابدأ

الاولةالسعة

ففتحبضمسوسن

للمفعولبالبناءكر

للفاعلبالبناءسقط

للمعلومبالبعاءالفرسركضت

للمعلومبالبناءناقتهحلبت

جسدندحكني

عينهاشتكت

السلطانركابسار

الشينبفتحالشطرنج

الخيرعنكسأل

وطرمذارمطرمذ

ليفعل

الصادبكسرالمأصر

بمعنىليسوالصادرالوارد

بنتأوابنة

الركبوودعتالقافلةتلقيت

للتقليلرث

انصافاأحسن

رباعياللمجهولبالبناءأجنب

نسوةئماني

آخروعبداعبداابتعت

ففتحبضمطولنساءسبع

أبتياأبييا

أولبهابدأ

الاولىالسنة

بفتحهماسوسن

للفاعلبالبناءطر

للمفعولبالبناءسقط

للمجهولبالبناءتركضركضت

للمجهولبالبناءحلبت

جسدندأحبدني

عينهاشتكى

بالابلتختصالركاب

الشينبكسرالشطرنج

للمجهولبالبناءعنكسئل

طرماذ
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الصفحة

222
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خ
زيدانياهاتا

وذولهرأيته

تطرقنلحوادثوا،تطلقنلحواملا

الشينبكسرشلت

بذنبهالطيرشال

الشينبضمشلت

للجبلحرى

ها

الحاءبضمحاسدكحسد

الباءبكسرالبشارةأعطاه

وافترقتفزقترادف

التاءبكسرتذكار

وقعدجلسبينالفرقعدم

ذممتمنوبئسمدحتمننعم

بالفتحالنسيان

النونبكسرظهرانيهمبين

الشآم

واحداحدا1وجاءوا

الثمرهرف

توجعلفظة:أخ

لم

الهمزةبضماوه

حدة1ولقاةلقيته

زيدانياهاتيا

جنسلاسمتضافذو

لحوادثوايطلقنلحواملا

يطرقن

الشينبضمشلتهأوبهشلت

ذناباهالطيرأشال

الشينبفتجشلت

حراء

هاء

والسينالحاءبفتجحسد

الباءبضمالبشارةأعطاه

فيفترقو،الاجسامفيتفزق

غيرها

التاءبفتجتذكار

وقعدجلسبينالفرق

وبئس،مدحتمنالرجلنعم

ذممتمنالرجل

النونبكسرالنسيان

النونبفتجظهرانيهمبين

شام

ومثنىأحادجاوا

وعخلالثمربكر

توجعلفظة:أح

أوهلغات

لقيةلقيته
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الصفحة

226
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226

226
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226
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227

227

227

228

228

228

228

228
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النعوواللغةريمسانل

خ

يكدففلان

صحفي:الصحفمنللمقتبس

غسلة:الرأسبهيغسللما

تردفلادابة

الميمبفتجالآلةاسم

الميمبفتجمروحة

السينبسكونبحسباعمل

للعيالالعيلة

رفهة

بلبنهارتضع

العقربلدغته

شحات

فرث:الكرثمنللخارج

خلقةجبة

بحورسبعةشهور،ثلاثة

معلول:للعليل

منفوعمافيه

الداءلاسمسل

وبعينيصدريفيالثيءحلا

مرايا:مراةجمع

عزلة:المزادةلفم

جمعهمبأجاءوا

يجدففلان

والحاءالصادبفتجصحفي

الغين.بكسرغسلة

ترادفلادابة

مفعلالميمبكسرالالةاسم

ومفعلة

بالكسرمروحة

السينبفتجكذابحسباعمل

الفقر:العيلة

رفهنيةرفاهية،رفاهة

بلبانهارتضع

وما،لسع:بمؤخرهيضربما

يقبضوما،لدغ:بفمهيضرب

نهش:باسنانه

شحاذ

الكرشفيدامماالقرث

خلقجبة

أبحرسبعةأشهر،ثلاثة

للعليل:معل

منفعةمافيه

سلال

عينيفيوحلافمي،فيحلا

مراءمراةجمع

المزادةلفمعزلاء

جمعهمأجاوا
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232
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الف!

خ

الطاءبفتحمقطع

بالخاءفاختلطكلمته

والابيضالاسود

باهلهبنى

بابهعلىجلس

لحروفاإمالة

()هذهمالةإ

المرسلةالاعدادأسماءيعربون

اللامبضمالفرسلبس

بالتخفيفونيفمائة

عنهيصبو

شغليعنالهولا

مجراكفعلته

التاءبفتحضيعتالصيف

السلطانطرده

بخس

راوقهاون

بثالثالرسولشفعت

مراءسا

بالصادقريص

قتله

ص

بكسرالحجةلمنقظعمقطع

الطاء

المهملةبالحاءفاحتلطكلمته

عنكنايةوالاحمرالاسود

والعجمالعرب

أهلهعلىبنى

ببابهجلس

)حتى(منهاتماللاالحروف

هذهإمالةعدم

وأ،المرسلةلاعداداأسماءبناء

بالعطفبهاإعرا

اللامبكسرلبس

وثئفماءلة

عنهيصبى

شغليعنألهىلا

جراكمنفعلته

التاءبكسراللبنضيعتالصيف

السلطاناطرده

عذيالزرعمنينبتلما

راووقهاوون

وعززتباخر،الرسولشفعت

بثالثالرسولين

راىمنسز

بالسينقريس

لجبااقتتله
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234

234

234

234

234

234

234

235

235

235

235

235
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النعوواللنةرسانل

خصر

لهذايعرضكمالكذايعزضكما

حسبانيفيكانماحسبانيفيكانما

والنعلانوالمقصانالمقراضانوالنعلوالمقصالمقراض

بالتشنية

وعينيةشيبالتصغيروعينشوي

الياسعلىاشرفالاياسعلىأشرف

سبطانةزربطانة

الثاندوةلرجل1ثدي

ثديعلىثديجمعثداياعلىثديجمع

وصلبهمزةالابنقطعبهمزةالإبن

الجيمبكسرنجزالجيمبفتحنجز

جواليقعلىجوالقجمعجوالقاتعلىجوالقجمع

لقوجوا
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النعوواللنةرسانل

نشاوي.نسيبتحقيق،هشاملابنهامةمقالات

.هارونالسلامعبدتحقيق،المصريةط،فارسلابناللغةمقاييس

الفكر.دارعصفور،لابنالمقرب

الخانجي.دار،ليالقاعليلأبيوالمدودالمقصور

.القرىأمجامعةط،لكراعالمنتخب

.فراجالستارعبدتحقيق،للمرزبانيالموشح

العلمية.الكتبدارالبنا،تحقيقللسهيلي،الفكرنتائج

العربي.الفكردارط،الفضلأبوتحقيقالألباء،نزهة

العلمية.الكتبدارصورة،للربعيالغريبنظام

العايد.سليماند/تحقيق،مالكلابنالفوائدنظم

العلمية.الكتبدار،عبيدةلأبيالنقائض

.بيروت،للصفديالهمياننكت

الطناجي.تحقيق،العلميةالكتبدارصورةالاثير،لابنالنهاية

مصر.ط،عبدهمحمدبشرحالبلاغةنهج

.مكرمسالمالعالوعبدهارونالسلامعبدطللسيوطيالهوامعهمع

لرسالة.

.بيروتتصوير،المصريةط،خلكانلابنالاعيانوفيات

دارلحميد،عبدالدينمحييمحمدتحقيق،للثعالبيالدهر،يتيمة

العلمية.لكتب

الال!!ال!
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النال!

العاروالموفموعأالفهرس

لموضوعا

..........................................التعقيقمقدملأ

.............................اللغةفيالمعلميمؤلفات

............................اللغةفيالمعلميتحقيقات

........ترجيحاتهمعاللغةفيالمعلميكلاممننماذج

.......................(أقسام)ثلاثةالمجموعمحتوى

....لصرفية(1والنحوية)الرسائل:الاولالقسممحتوى

..............................لىالأوبالرسالةالتعريف

...............................الثانيةبالرسالةالتعريف

...............................الثالثةبالرسالةالتعريف

..............................الرابعةبالرسالةالتعريف

............................لخامسةابالرسالةالتعريف

............................السادسةبالرسالةالتعريف

..............................السابعةبالرسالةالتعريف

...............................الثامنةبالرسالةالتعريف

................................................فائدتان

......(والادبيةاللغوية)الرسائل:نيالثاالقسممحتوى

............00000000000000005التاسعةبالرسالةالتعريف

.............................العاشرةبالرسالةالتعريف
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واللغةالنحورسانل

0000000000000000000000000000000000000000000046عشرةالحاديةبالرسالةالتعريف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000066ومعناهبي!سرح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000167لغويةانظام

0000000000000000000000000000000017(العروضية)الرسائل:الثالثالقسممحتوى

000000000000000000000000000000000000000000000017عشرةالثانيةبالرسالةالتعريف

المعققةالرساثلنصوكل

0000000000000000000000000000000000000003والصرفيةالنحويةالرصائل4الأولالقسص

00000000000000000000000000000000050000000000005البكريةاللطيفة:الأولىالرصالة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008مقدمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008النحولعريف

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008الاعرابلعريف

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008البناءلعريف

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009النحوفائدة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009مهوأ-الكلام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009الماضيالفعل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009المضارعالفعل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011.الامرفعل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011وعلامتهالاسم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000021المبنيات

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041البناءانواع

0000000000000000000000000000000000000000000000051والضملكسروالفتحاسباب
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الفهارس

00000000000000000000000061.........ء............ء................الممنوعباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091الاسمخصائص

00000000000000000000000000000000000000000000000000002المنصرفةالاسماءإعراب

02..!...0000000000000000،000000000000000000000000000000000الحركةعليهتقدرما

00000000000000000002.......ء..الخمسةوالاسماءلمالساالمذكروجمعالمثنى

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012..ونائبهالفاعل

000000000000000000000000000000012..المفعولعلىالفاعلتقديموجوبمواضع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022المبتدا

00000000000000000000000000000000000000022المبتدتقديموجوبومواضعالخبر

0000000000000000000000000000000000000،000000000022الخبرتقديموجوبمواضع

00000000000000000000000000022...جملةلخبر1ونكرةالمبتدأومجيءالخبرلعدد

00000000000000000000000000000000000000000000،00000000022،المبتدأحذفوجوب

0000،00000000000000000000000000000000000000000000000000032لخبراحذفوجوب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000032الناقصةالافعالاسم

00000000000000000000000000000000000000000000032وخبرهاكانباسمتتعلقمسائل

0000000000000000000042..ء.......0.0000.000005..0000.00000000.و]خواتها.انخبر

00000000000000000000000000000000000000052.ء.................عشرةالمنصوبات

000000000000000000000000000000000000000000000062مكانظرفيكونأنيصلحما

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000092تلمجروراا

............ء00000000000000،00000000000000000000000000000000092التعجب."

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000092الفعلاسم

443



النعوواللغةنلرمط

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000092التفضيلاسم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003وعملهلمصدرا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003الفاعلاسم

00000000000000000000000000000003المشبهةوالصفةالمفعولواسمالمبالغةأمثلة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003العملفيالتنازع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003لاشتغالا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013التوا.

23...00000000000000000000000000000000000000000000000000000000الجملفيخاتمة

...............الاعرابمنمحللهاالتيالجمل

............الإعرابمنلهامحللاالتيالجمل

.........مستقربةالنحوفيحقاثق:الثانيةالرسالة

لمفرد،ا،لمعنىا،الوضع،اللفظ،الكلمة:تعريف

المعرفة.،الاسمانقسام،الحرف،الفعل:تعريف

.....وانقسامهالضمير،لمعارفا،النكرة:تعريف

،بأللمعرفا،العلم،الموصول،الإشارة:تعريف

........وحكمهالمعربوتعريفالاضافةتقسيم

..............المعرباتوتقسيم،المبني:تعريف

...........................وحكمهالمثنىتعريف

الاسم.،الكلمةأقسام

..............ضافةلاا

...التكسيروجمع،السالمالمؤنثوجمع،السالمالمذكرجمعتعريف

................المنصرفغيروالاسم،النفسياءلىاالمضاف:تعريف

..........................لمرفوعاتوا،والعلل،المنصرفغير:تعريف
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الفهال!

000000000000000000000000000000000000000000000084.لخبراوذكر،وتقديمه،لمبتدأا

000000000000000000000000094تقديمهووجوبالفاعلوذكرلخبر،اتقديموجوب

000000000000000000000000000000000005..وحكمهالفاعلنائبذكر،الفاعلانقسام

000000000000000000000015ولا()ماسم1ووأخواتها،كانواسمخواتها،وإنخبر

0000000000000000000000000000000000000000000015والمنصوبات،المرفوعاتتوابع

0000000000000000000000000000000000000000000000025تقديمهووجوب،بهلمفعولا

0000000000000000000000000000000000000000000000000053معهالمفعولفيه،المفعول

0000000000000000050000000000000045التمييز،المطلقالمفعول،أجلهمنالمفعول

000000000000000000000000000000000000000000055المنادىأقسام،المضافالمنادى

00000000000000000000000000000000000000000000000065لتحذير1والاغراء،المستثنى

000000000000000000000000000000000000000000000000075خواتهاواناسم،التعجب

00000000000000000000000058بليسالمشبهتينوالا()ما(خبرخواتها،وكانخبر

00000000000000000000000000000000000058المنصوبتوابع،لجنسالنفيالا(اسم

000000000000000005000000055000000000000000000000000000000000000016لمجروراتا

005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026المضارعالفعل

000000000000000000000046وحكمهالماضيالفعل،المبني،المضارعالفعلحكم

0000000000000000000000000000000000000000056الشبهمبني،لحرفا،وحكمهالامر

000000000000096الصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصر:الثالثةالرسالة

000000000000000000000000000017........مسائلأربعوفيهلجملافيالأولالباب

27..0000000000000000000000000000000000000000الاعرابمنمحللهاالتيالجمل

00000000000000000000000000000000000000057الاعرابمنلهامحللاالتيالجمل
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النعوواللنةرسانل

..مسائلاربعوفيهلمجرور1ولجارواالظرففي:نيالثاالباب

.الكلامفيدورهايكثرواتادذكرعنديقالفيما:الثالثالباب

..................الصغرىالاعرابقواعدنظم:الرابعةالرسالة

...................................................الاولالباب

................................................الأولىالمسألة

...........................العربيةفيطرائف:الخامسةالرسالة

شور.........................................................

.........................................................تفاح

...........................................والةصةالشانضمير

كاد

....................ذو""تصريفعلىالكلام:السادسةالرسالة

............وجوابهصرفيإشكال:السابعةالرسالة

........لأزهار1متنفيفتلينضبط:التامنةالرسالة

.................،................الأولالاعتراض

....................................الاوللجوابا

....................................الثانيلجوابا

حبهامن)ولكنني:الشاعرةفولفيخاطرة:فائدتان

....................الاشارةاسمبعدالتيالمعارف

..............لأدبيةوااللغويةالرسائل4اننيالقسص

....."الغواص"درةكتاباختصار:التاسعةالرسالة
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000000000701
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00182186-
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الف!رس

000000000000000000000742المدفونالكنزكتابمنمنتقاةفوائد:شرةالعاالرسالة

0000000000942.....?...........................ء...0005..البهائمأولادفيفائدة

00000000000000000000052الرمس-الاطيط-النادي-القمردائرة-الاصبعلغا!

النقاخ--مطرت-التأوهكلمات-الموبذ-الباقعة-المصحف

00000000000000000000000000152ء....................................ءاللوذعي

الشام-الرغوة-الشهد-الصياج-لمشطا-لهزمةا-لخشاشا-اللثام

0000000000000000000000000252ء...ء.........................!...00005لمهنةا-

0253ء.......لجؤذرا-ذروة-فواق-اليقق-لشجاعا-قةنمر-طنفسة-لجذرا

البلور--الفسطاط-الخاتم-الصرام-ينبعث-الليلجنح-تمامبدر

000254.*..........................ء...................الودي-المذيلعات

000،00000255..ء.....الارز-الرضخ-السانح-المانع-والليلحيا-المسجد

000256ء.........................ء..............................!.الترابلغات

00000000257ء......الخوف-التوكل-التقوى-لهرئةلاالذيلحيوانا-البيض

الصبر--الشوق-الإرادة-المحبةتعريف-الفقر-الزهد-الرجاء

258-0.0.000000572الذيبسماءأ-لحبةا-لهمةا-الفرية-الشكر-لجودا

0000000،00925الأصواتفيوفائدة-الأدبالهجود--الطلاق-الطلل-أقسط

0000000162الحببالحقو--اللحممطايب-بنى-المقلة-حكمة-اللمزة-الهمزة

000262..!،.............ء.......لجلوسىاأنواعفيفائدة-المراء-المطراسماء

000000000050000000000000000263والفىءالظل-وغحرهبالهمزالفأر-النكاحأنواع

فائدة-الاف-السبر-العواصف-الرتق-والسدىالندىبيقالفرق

00000000462ء...ء......،......الذهبأسماء-والحسد-الغضبأسبابفي
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النعوواللغةرسانل

265268-..0.000000000000000000.000اللغةفيالمثلئاتمنشيء-الهلالأسماء

000268027-..0000000000000000000الضمأووالكسربالفتحالكلماتمنجاءما

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000027الأضدادفيجاءما

000000000272......والوهموالظنوالشك-والقضموالقصمالفصم:بينالفرق

البراجم--الفنيكان-ويح-الفرقة-الضر-النفر-الضمعح-عرفة

500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000272لاسداأسماء

000000000000000000000000000000000000000000000000273لخمراأسماء-لقمراأسماء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000281الجناسفينظم

الأديبوالشاعرلمعلميابينأدبيةمناظرة:عشرةالحاديةالرسالة

283312-00000000000000000000000000000000000000السنوسىمحمدبنعلي

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000313ومعناهبيماسرح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000317لغويةانظام

000000000000000000000000000000000000000000000913السماعيةالمونثةالأسماءنظم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000321)عبد(جموعنظم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000322شيخجموعنظم

000000323!....................................العروضيةالرسائل4الثالثالقسر

00000000000523والقوافيالعروضفيفيالكامتنمختصر:عشرةالئانيةالرسالة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000328العروضعلمفينبذة

00000000000000000000033وتعاريفهاوالعللالزحافألقاببيانفي:الاولالباب

000000000000000000000000000000333وعروضهاوموازنهاالبحورفي:نيالثاالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000333الطويل
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الفهار!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000433لبستطا-لدلمدا

000000000000000005000000000000000000000000000000000000000000533مللكاا-فرلواا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000633لرجزا-لهزجا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000833لسريعا-لرملا

.-0000000000000000000933..............................................المنسرح.

0005000000000000000000000000000000000000000000000000000043لمضارعا-لخفيفا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000341المقتضب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000243لمتقاربا-لمجتثا

000000343.............والمحدثلخيلاوطردالخببأوالمخترعأوالمتدارك

000000000000000000000000000000000000000000443ونحوهاالأبياتألقابفيتمةخا

0000000000000000000000000000000000346...........القوافيعلموهو:الثانيالعلم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000643وحروفهاالقافيةلعريف

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000348.القافيةأنواع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000353..العروضبحورنظم

علىالمعلميالشيختعليقاتمنلغويةوتدقيقاتفوائدملحق

935793-0000000،000.0000000000000000.0.0000000..000ونحوهالكبيرنيالمعا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000993رسلفهاا

0000000000000000000000000000000104الاياتفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000000604...والا"لار.الأحاديثفهرس

0000000000000000000000000000000000000000000000000000704والحكمالامثالفهرس

0000000000000000000000000000000000000000804........الأعلامفهرس
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النعوواللغةرسانل

.....................والطوائفالقبائلأسماءفهرس

.................................الشعربياتفهرس

......................................لابياتاشطارا

.........................................لمنظوماتا

.....................................المسائلفهرس

...............................العلميةالفوائدفهرس

.الغواصدرةمختصرمنالمصححةالالفاظفهرس

.................................لمراجعوالمصادرا

..........................العامالموضوعيالفهرس
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