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٣ المقدمة

بسم اهللا الرحيممحن الر  

  املقدمة
والعطاِءوِل هللا ذي الطّاحلمد ،ت ِن، وجلّه عن اإلحصاِء كثرت آالؤعه عن اجلزاِءم ،

ي كما ينبغي جلالِلأمحد ربكتبه، وأرسل  وجهه، ويليق بعظيم سلطانه، أنزل علينا خري 
  .نا يف األوىل واآلخرة يا رب احلمدفلك، اس للنتجِرخ أٍُة أم رسله، وجعلنا خريإلينا أفضلَ
والصالم على رسوله، وِخالة والسه على وحيه، وعلى آلهه، وأميِنه من خلقِتري 

  .وأصحابه أمجعني
البحثَفإنّا بعد؛ أم اللّ يف احلقِل العلمي ها يف كلّ البحوث، وأنفِع من أشرِفغوي 

 ةَ العربيغةَ اللّ، وإنّ اإلنساينّ الفكِر، ووعاُءِة البشري املعرفِة هي أداةُغةَ اللّالعصور؛ ألنّ
فُتوقاللّ مجيع ا لغةً؛ةغات احليلرسوله األمني، ووعاًء لكتاب اهللا املبني، ولساناً بكو  

مجعنيأاس لشريعته للن.  
بشرف مقصوده، وملّ العلِموشرف غِة من علوم اللّا كان القصدكالِم معرفةَِة العربي  

 على خدمة  العلِم أهِل من فضالِءةٌبخ نلَبقْ أَ-مى اهللا عليه وسلّ صلّ- رسولهِماهللا وكال
، متفاوتة األحجام، ما بني عة األغراِض متنوها، فقاموا بتآليٍف ودراسِتريفِة الشغِةهذه اللّ

  . لطيفٍة، وتعليقاٍت دقيقٍة، وحواٍش، وشروٍح قصريٍةمتوٍن
 إىل أن وصلنا يف هذا هِر الد حواجبفيس يشق الن العلميراِث هذا التومل يزلْ

  عصري أخرجوه يف ثوٍب حىت،حقيقراسة والت والباحثون بالد فتناوله العلماُء؛العصر
 اليت  املتواصلِةاجلهوِدمن  غِم على الر العلم اليوم، ولكن طلبِة مع ذوِق ليتالءم؛قشيٍب

تلذَب،فاِتؤلّ وامل من الكتِب مازال العديدطْ موراًمينتظر  املظلمِةوِففُ يف املتاحف والر ،
  .وِر الن يتاح له رؤيةُحىت ، إليهأيدي الباحثني أن تصلَ

 ، حلسني بن أمحد)تعليق الفواضل على إعراب العوامل (:ومن تلك الكتب كتاب
 ،ٍبرا وإع فوائد وزيادةُوهو اختصار، )ـه١١٦٨( سنة ى املتوفّ،املشهور بزيين زاده

ى سنة  املتوفّ،كلير الِبد بن بري عليين حمم لزين الد)العوامل اجلديدة( لكتاب
  .)هـ٩٨١(

 



٤      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  وأسباب اختيارهأمهية املوضوع 
 - ألمهّيته البالغة) املاجستري(يرجع اختياري هلذا الكتاب، موضوعاً لرساليت العاملية 

  : من وجهنيهانميكن أن نبي واليت -يف نظري
الًأو :ية  لربكلي؛ وأمهّ)العوامل اجلديدة(كتاب ل ، وإعراب وزيادة فوائده اختصارأن
  : هذا تظهر فيما يلي"العوامل"كتاب 

١-كونه م ناًتاً حنويأو مفيداًاًلي وعمالً ومعموالً عامالًحو ليس إالّ للغاية؛ فالن ، 
نها هذا الكتابوقد تضم.  
٢-ف،  العوامل يف كتاب مستقلّ ثالث كتاب قام حبصر، هذا الكتاب يعدل األو

  .    )١(للمطرزي) املصباح: (، وثانيهاللجرجاينّ) العوامل املائة: (منها
يته، وسأذكر بعض تلك  دليل على أمهّ)العوامل اجلديدة( كثرة شروح -٣

روحالش:  
ت ( تعليق الفواضل على إعراب العوامل، حلسني بن أمحد الشهري بزيين زاده -١
  ).املاجستري( وهو موضوع رساليت لنيل درجة العاملية ).هـ١١٦٨
ت ( حتفة اإلخوان يف شرح العوامل، ملصطفى بن إبراهيم الكليبوليلي -٢
  .)٢()هـ١١٧٦
  .)٣()هـ١٢٠٧ت ( شرح العوامل للربكوي، أليب بكر بن يعقوب العاريفّ -٣
ت (رعشي  التحفة النحوية على العوامل الربكوية، حملمد بن علي امل-٤
  .)٤()هـ١٣١٢

                                 
 .٢/١٧٦٠، ومعجم املطبوعات ٢/١٧٠٨كشف الظّنون : ينظر) ١(
 .٢/١٧٥٠، ومعجم املطبوعات ٢/٤٥١هدية العارفني : ينظر) ٢(
 .٣/٧٧، ومعجم املؤلّفني ١/٢٤٢ هدية العارفني : ينظر)٣(
 .١١/٦٣جم املؤلّفني مع: ينظر) ٤(

 



٥ المقدمة

وتظهر فيما ) تعليق الفواضل على إعراب العوامل (: أي،ية الكتاب نفسهأمهّ: ثانياً
  :يلي

؛ فقد أورد يف ةة، وعلى علماء أئمف يف شرحه على مصادر مهم اعتماد املؤلّ-١
  : أذكر منهم ما يلي، وأقوال علماء كثريين، الكتاب آراءأثناء

 واملربد، وابن احلاجب، وابن كسائي، والفراء، واألخفش،اخلليل، وسيبويه، وال
ماميينوابن هشام، والد ،ضيمالك، والر.  

كما أناةه نقل عن كتب هؤالء األئموكتب أخرى كثرية مل يذكر أصحا ،، 
   .)١( عند ذكر مصادره- شاء اهللا تعاىل  إن-وسيأيت تفصيل ذلك

ة ة، والبغدادية، والكوفية؛ كاملدرسة البصرييه اخلالف بني املدارس النحوركْ ِذ-٢
مع التعليلرجيح، والت      .  

٣-يف كثري من املسائل اليت عاجلها يف أثناء ترجيحاته، ؤلّفة امل ظهور شخصي 
وآرائه الشخصية يف املسائل النةحوي.  

  .عليلوالت مثيل،غة، واهتمامه باالستشهاد، والتف بأصول اللّ اعتناء املؤلّ-٤
 عقدت العزم على اختيار هذا املخطوط موضوع دراسيت، ،هلذه األسباب وغريها

ين وضعت خطّوجمال حبثي، مث إنوفق ما يقتضيه املوضوع،ة أسري عليهاة علمي .  

                                 
 .٥٤-٤٩ص : ينظر) ١(

 



٦      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  ة البحثخطّ
: وقسمني مة،ته مشتملة على مقد تقتضي أن تكون خطّ، طبيعة هذا املوضوعإنّ

راسة، واآلخر لأحدمها للدلتة ، وفيما يلي تفصيل لذلكحقيق، مث فهارس تفصيلي:  

مةاملقد :ة  وأسباب اختياري له، وخطّ،ية املوضوعوفيها أمه  
  .بع فيه واملنهج املتّالبحث،

لالقسم األو :راسة، وفيها متهيد، وفصالنالد:  
 :، وفيه مطلبان)العوامل اجلديدة(الربكلي وكتابه : مهيدالتّ

وآثاره بإجياز،ربكلي حياتهال: لاملطلب األو .  
 شروحه، وسبب ة، وأهمقيمته العلمي(كتاب العوامل اجلديدة، : ايناملطلب الثّ

  .)تأليفه

مخسة مباحث وآثاره، وفيه،حياته: زيين زاده: لالفصل األو :  
هامسه، ونسبه، وكنيته، ولقب: لاملبحث األو.   
  .مولده، ونشأته، ووفاته: ايناملبحث الثّ

  .شيوخه، وتالميذه: لثا الثّاملبحث
   .ةمكانته العلمي: ابعراملبحث ال

  .آثاره: املبحث اخلامس

  :حث مباستة، وفيه )على إعراب العواملتعليق الفواضل (كتاب : انيالفصل الثّ
فه، وسبب تأليفهحتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل مؤلّ: لاملبحث األو .  
  : يف كتابه، وفيه أربعة مطالبمنهج زيين زاده: ايناملبحث الثّ

 



٧ المقدمة

لاملطلب األو :أسلوبه، وطريقة عرضه للمادةة العلمي.  
  .عنايته بآراء العلماء: ايناملطلب الثّ
  .اختياراته، وترجيحاته، واعتراضاته: الثاملطلب الثّ
طريقته يف االستشهاد: ابعاملطلب الر. 
 .مصادره: الثاملبحث الثّ
األصول ال: ابعاملبحث الرحوية اليت اعتمد عليهان.  

  :تقومي الكتاب، وفيه مطلبان: املبحث اخلامس
مزايا الكتاب: لاملطلب األو.  
  .املآخذ على الكتاب: ايناملطلب الثّ

 .، ومناذج منهاسخوصف الن: املبحث السادس

 ،لوحة) ٦٠(، ويقع يف ، ويشمل الكتاب كامالقص احملقّالن: انيالقسم الثّ
  .مكتبة عارف حكمتمن نسخة جمموعة 

وهيةالفهارس التفصيلي ،:             
 ةفهرس اآليات القرآني.  
 ةفهرس األحاديث النبوي،حابة وآثار الص.  
 فهرس أقوال العرب وأمثاهلا.  
 واألرجاز،ةفهرس األبيات الشعري .  
 فهرس األعالم.  
 والبلدان،فهرس األماكن .  
 واملراجع،فهرس املصادر .  
 فهرس املوضوعات.  
 رس الفهارسفه.  

 



٨      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

حقيقراسة والتّمنهج الد  
بع يف حتقيق  وفق املنهج املت،مبشيئة اهللا تعاىل سوف أسري يف حتقيق هذا املخطوط

راثكتب الت،ص ذلك يف الفقرات اآلتية ويتلخ:  
١-ص على االعتماد يف حتقيق النسخة األوىل، نسخة جمموعة مكتبة عارف  الن

ا نسخة جياألصل" هلا بكلمة أرمزس وها واضح، خطّملة، وأنّدة، وكاحكمت؛ لكو".  
٢-ن سخسخة اليت  الكتاب من النها اعتمدتة أصال، حسب القواعد اإلمالئي

  .سخ األخرى الن املنسوخ معمقابلةاحلديثة،  و
 وأضعه ،سخ األخرىله من الني أكم فإن،"األصل" إذا وجد سقط يف نسخة -٣

  .امش مع اإلشارة إىل ذلك يف اهل، املنتيف[ ]  بني معقوفني هكذا
 ،سخ األخرىواب من الني أكتب الص فإن،"األصل" ما جزمت خبطئه يف -٤

  . مع اإلشارة إىل ذلك يف احلاشية،يف املنت( )  وأضعه بني قوسني هكذا
به من املصادر اليت نقل ي أصو فإن،سخ أو نقصانه يف مجيع الن، ما جزمت خبطئه-٥
محيص، به حسبما يظهر بعد البحث والت أصو، وإالّ منقوالًاًف إن كان نصلّمنها املؤ

  .واإلشارة إىل ذلك يف اهلامش
وحة، مع اإلشارة إىل ذلك على اللة على اية اللّ للد؛/ هكذا ل مائ وضع خطّ-٦

حيفةاجلانب األيسر من الص.  
٧-ة إىل سورها مع بيان رقمها، وكتابت عزو اآليات القرآنيسم العثماينّها بالر.  
٨-ها توثيق القراءات من مصادرها، أو مظان.  
٩-ة، واآلثار إىل مصادره عزو األحاديث النبويذكر كالم نة، معا من كتب الس 

  .حيحني أو أحدمها مامل يكن يف الصأهل العلم يف بيان درجته،
١٠ -كتب املعتمدة ة من مصادرها، أو من ال توثيق أقوال العرب، واألمثال العربي

يف هذا الفن.  

 



٩ المقدمة

١١ -نسبة الش ة إىل قائليهاواهد الشعري،ها  وتوثيقها من مصادرها، أو مظان
ةاملعتمدة مع بيان حبورها العروضي.  

 توثيق املسائل الواردة يف الكتاب من الكتب املعتمدة، ونسبة اآلراء إىل - ١٢
  . إن كان مل ينسبها،أصحاا

١٣ -عليق على املسائ التةل النحوي،تعليقاً،ة والصرفي عند احلاجة إىل ذلكاً علمي .  
١٤ -ة شرح الكلمات الغريبة، واملصطلحات العلمي .  
١٥ -عريف باألماكن، والبلدان من املصادر املعتمدة الت.  
١٦ -ترمجة موجزة ،رمجة لألعالم الت.  
١٧ -رقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط االلتزام بعالمات الت.  

 إىل  البالِغ، والعرفاِن اخلالِص بالدعاِء علي أن أتقدم أرى من الواجِباِمويف اخلت
 ، وغرسهما ِفي حب العلِم رعايتهما إياي تربيتهما وكماِل على حسِنِنيميِرواِلدي الكَ

  الطّويِلالشرعي وطلبه، رحم اهللا من قضى حنبه منهما رمحةً واسعةً، وأمد من بقي بالعمِر
  . والعافيِةوالصحِة

مكِرمثّ أتقدِة إىل اململكِة اجلميِل، والثّناِء اجلزيِل بالشِة العربيعوديحكومةً  الس 
، عميداً  خاصةً العربيِة اللّغِة عامةً، وكليِة املنورِة باملدينِة اإلسالميِةِةوشعباً، وإىل اجلامع

 احلرمني الشريفني، وِد إىل بالِد الورووكيالً ومنسوبني، على ما أتاحوا يل من فرصِة
  . النظِري من علمائها، حتت رعايٍة منقطعِةواإلفادِة

 أمحد بن حممد السعيد نافع، ذلك  شيخي وأستاذي األستاذ الدكتوروأخص بالذّكر
الذي فتح يل قلب ،العاملُ الكبري ،له قبل بيِتالفاضلُ الكرميهذه  علىشراِفباإل ه، وتفض 

، وبارك يف عمره ها بتوجيهاٍت قيمٍة نيرٍة، فجزاه اهللا عني خري اجلزاِء، وتوشيِحالرسالِة
  .وماله وولده

 ة، وأخصيف حيايت العلمي عاِء إىل كلِّ من أسهمكِر، وخالِص الدبوافِر الش ممثّ أتقد
عوة والدبالذّكِر أساتذيت يف مركز الدفجزى اهللاةراسات اإلسالمي ، خري ي اجلميععن 

 



١٠      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .اجلزاِء
 وإجنازه، وحسيب أني بذلت  العمِلاوأخرياً، فاحلمد هللا أوالً وأخرياً على إمتاِم هذ

 قِص واخلطأ، فإن أصبتمن الن لن خيلو والطّاقةَ، وهو عملٌ بشري من اهللا وله فاجلهد
  . الرجيِماحلمد والفضلُ، وإنْ أخطأت فمن نفسي املقصرِة، ومن الشيطاِن

أسأل اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد، والتيسري يف طلِب العلِم واالنتفاِع به، 
وأن يغفر يل جرأيت على ما ال أحسن وال أطيق، وأن جيعلَ عملي هذا خالصاً لوجهه 

 آله  وعلى،، إنه على ذلك قدير، وباإلجابِة جدير، وصلّى اهللا على سيدنا حممدالكرِمي
  .وصحبه وسلّم

 



  راسةالد: األولالقسم 
   متهيد، وفصالنوفيها

 



  
  

  :مهيدالتّ
وفيه مطلبان)العوامل اجلديدة( وكتابه الربكلي ،:  

  . حياته، وآثاره بإجيازالربكلي: املطلب األول
  .كتاب العوامل اجلديدة: املطلب الثّاني

  
  
  
  

 



١٣ الدراسة: القسم األول

  از الربكلي حياته، وآثاره بإجي:لطلب األوامل
  حياته: أوالً

  :امسه وكنيته ولقبه
هو حممد بن بري عليبن إسكندر الر ومياحلنفي زين (ب بـامللقّ ،ويفّ الفقيه الص

ينالد، ين،وحميي الد ين،وتقي الد ِبال(بـ واشتهر. أفندي دوحمميِلِكرِبال أو،يِلِكري، 
  .)١()يِوِكرِبالأو

  :والدته ونشأته
 ،)بايل كسرى (مدينة يف )هـ٩٢٦(سنة : ، وقيل)هـ٩٢٩( سنة يلولد الربك

  . واملنشأ األصل فهو تركي؛)٢(يف تركيا )بالكثر(، أو )باليكسر(أو
 منذ طفولته، فحفظ القرآن الكرمي،  يف طلب العلوم واملعارفيلوقد نشأ الربك

 .)بايل كسرى( وتلقّى الدروس عن والده، الذي كان مدرساً، وعاملاً، وقاضياً يف مدينة
فضالً عن  وصرفاً،  حنواً،؛ة من علماء العربي أصبح عاملاً حىت،وعكف على حتصيل العلم

  .ة اليت تركهاان من آثاره العلميب وهو ما ي،ة باختالف موضوعاالعلوم الشرعياإتقانه 
قُ) عطا اهللا(ه قد حصل بينه وبني املوىل وقد ذكر من ترجم له أنربفبىن له ،ةة وحمب 

فكان  ،)٣(هاولذلك نسب إلي ض تدريسها إليه؛ووفُ ، )يِكرِب (دينةاألخري مدرسة مب
                                 

، ١٢٤٦، ١٠٧٤، ٢/١٠١٧، ٨٢٢ ،٧٣٧، ٥٩٢، ٢١٤، ١/١٨٣ كشف الظنون : ينظر)١(
 واكتفاء القنوع ،١/١٣٤أمساء الكتب و ،٢٠٢٢، ١٨٠٦، ١٧٣٧، ١٥٤٦ ،١٥٠٠

 ومعجم ،٦/٦١، ٨٠، ٢/٤٩ واألعالم ،١٠٧٤-٢/١٠٧٣ وفهرس الفهارس ،١/٣٠٨
 ومعجم املؤلّفني، ٤٤٢، ٣/٢، وإيضاح املكنون ٢/٢٥٢ارفني هدية العو ،٢/٦١٠املطبوعات 

٩/١٢٣.  
وهدية  ،٦/٦١واألعالم ، ٢/٦١٠ومعجم املطبوعات ، ١/٣٢٨بطوطة رحلة ابن : ينظر) ٢(

 .٩/١٢٣  ومعجم املؤلّفني،٦/٢٥٢ العارفني
  .٦/٦١الم عواأل ،٢/٦١٠ومعجم املطبوعات ، ٧٨، ٥/٤٦، ١/٢٢٩رحلة ابن بطوطة : ينظر) ٣(
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دويعظ أخرى ،رس تارةي، ويف ، وانتفعوا بدرسه ووعظه، مكاناس من كلّفقصده الن 
لم ودخل جملس الوزير حممد باشا ، وكلّمه يف قمع الظّ ،ةآخر عمره ذهب إىل قسطنطيني

  .)١(اسعن النودفع املظامل 
  :شيوخه وتالمذته

  : وهم ذكرهم من ترجم لهملختلفة عن عدد من املشايخ،العلوم ا يل الربك أخذلقد
  .)٢( البريامي عبداهللا القرماينّ-١
٢-د أفندي،ين حميي الد٣()أخي زاده( بـعروف امل حمم(.  
٣-٤()قيزيل موىل( أفندي، امللقّب بـمحن عبد الر(.  
  .)٥(وجك أفندي مشس الدين ك-٤

  . عبد الرمحن أفنديوأجازه شيخه وأستاذه
ريف الـش  (:بتلميذ واحد هو    إالّ - فيما اطّلعت عليه   -ومل يصرح من ترجم له    

  .)٦( مجيع مصنفاته كذلك، وأجازه)ةريقة احملمديالطّ (:أخذ عنه كتاب الذي ،)الواواليتّ
  ةآثاره العلمي:ثانياً

  ع وتنو، على اختالف موضوعاا،فاتكبرياً من املؤلّقد ألّف هذا العامل مجعاً ل
  :وهي ، ذكرها من ترجم له،علومها

١-٧( آداب الربكوي(.  

                                 
 .٢/٦١٠معجم املطبوعات : ينظر) ١(
 .٢/٦١٠ معجم املطبوعات : ينظر)٢(
 .املصدر السابق: ينظر) ٣(
 .املصدر السابق: ينظر) ٤(
 .١١مقدمة إظهار األسرار ص: ينظر) ٥(
 .٢/١٠٧٣فهرس الفهارس : ينظر) ٦(
 .٢/٢٥٢هدية العارفني : ينظر) ٧(

 



١٥ الدراسة: القسم األول

  .)١( األربعني يف احلديث-٢
، وأما األحاديث الباقية، فقد شرحها الشيخ حممد وقد شرح فيه مثانية أحاديث

  .عقرماين
  . اإلرشاد يف الفقه احلنفي-٣

  ).٩٨٢( مكتبة مركز امللك فيصل بالرياض، حتت رقم  يف خمطوطةمنه نسخة
٤-٢(حو إظهار األسرار يف الن(.  

، ودار هـ١٢٨٠ة سنةة السلطانيواملكتبة احلربي ،هـ١٢٧٩  سنةطبع يف بوالق
وزيع سنة املنهاج للنهـ١٤٣٠شر والت.  
  .)٣( امتحان األذكياء-٥

) لب األلباب(بيضاوي، وللقاضي ال) لب األلباب يف علم اإلعراب(وهو شرح 
حتت رقم  يف مكتبة احلرم النبوي  منه نسخة خمطوطة.البن احلاجب) الكافية(خمتصر 

)٣١/٤١٠.(  
  .)٤(رفظار يف شرح املقصود يف علم الص إمعان األن-٦

  .هـ١٢٩٣طبع يف األستانة سنة 
  .)٥( إنقاذ اهلالكني-٦

د صدر الكتاب عن دار القلم رسالة يف قراءة القرآن على األموات باألجرة، وق
م٢٠٠٥اط سنة بدمشق بتحقيق أمينة عمر اخلر.   

                                 
 .املصدر السابق: ينظر) ١(
، ٢/٦١٠ومعجم املطبوعات ، ٣٠٩ -١/٣٠٨، واكتفاء القنوع ١/٨١ كشف الظّنون:  ينظر)٢(

 .٢/٢٥٢وهدية العارفني  ،٦/٦١واألعالم 
 . ٢/٢٥٢ وهدية العارفني ،٢/٦١٠ ومعجم املطبوعات ،٢/١٥٤٦كشف الظّنون : ينظر) ٣(
 . ٦/٦١واألعالم ، ٢/٦١٠ومعجم املطبوعات ، ٢/١٨٠٦ف الظّنون كش: ينظر) ٤(
  .٩/١٢٤، ومعجم املؤلّفني ٢/٢٥٢، وهدية العارفني ١/١٨٣ون كشف الظّن:  ينظر)٥(
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٧-١(ائمني وإفهام القاصرين إيقاظ الن(.  
  . وقف النقودرسالة يف عدم جواز

  . البدر املنري-٨
  ).١٠٣١/٣( يف املكتبة السليمانية، حتت رقم  خمطوطةكتاب يف اللّغة، منه نسخة

  . بيان الصفات السلبية-٩
  ).٤٣٥٤( يف املكتبة املركزية بالرياض، حتت رقم  خمطوطةمنه نسخة

  .)٢( املسلمني فرق حتفة املسترشدين يف بيان مذاهب- ١٠
  . تراكيب األدوية- ١١

  ).٣/٢٧٣٥( يف املكتبة احملمودية باملدينة املنورة، حتت رقم  خمطوطةمنه نسخة
  .MR  Q  P  OL  تفسري آية- ١٢

  ).٦٠٥/٨( املكتبة املركزية جبدة، حتت رقم  يف خمطوطةمنه نسخة
  .)٣( تفسري سورة البقرة- ١٣

، )املاجستري( بشار دوزنلي كأطروحة مل يكمله املصنف، وقد قام بتحقيقه الطّالب
 قدمت إىل املعهد األعلى للعلوم االجتماعية جبامعة مرمرة يف إستنبول، ومتّت مناقشتها عام

  .م١٩٨٩
  .)٤( جالء القلوب- ١٤

  .ا عدة شروح، وهي غري مطبوعةصوف، وهليف الترسالة 
  . حاشية شرح األمنوذج- ١٥

  ).٥( يف قطر  خمطوطةحاشية على شرح األردبيلي يف النحو، منه نسخة
                                 

 .٢/٢٥٢، وهدية العارفني ١/٢١٤كشف الظّنون : ينظر) ١(
 .٢/٢٥٢ هدية العارفني :ينظر) ٢(
 .املصدر السابق: ينظر) ٣(
 .٢/٢٥٢ وهدية العارفني ،٦/٦١، واألعالم ١/٥٩٢كشف الظّنون : ينظر) ٤(
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١٦ -غري مطبوعة.)١(دين دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللح .  
١٧ -الدر ٢(جويد اليتيم يف الت(.  

ة٩٧٤جويد، ألّفها سنة رسالة متعلّقة بعلم التوهلا ،هـ، وترمجت إىل اللّغة التركي 
   .هـ١٢٥٣ة سنة  يف القسطنطينيتطبع عدة شروح،

١٨ -ساءلني ذخر املتأهوالن ،٣(ماء يف تعريف األطهار والد(.  
١٩ -غري مطبوعة.)٤( وصواعق املنافقنياحلني راحة الص .  
  . الرد على الشيعة- ٢٠

  .)٢١٣٢(ملكتبة امللكية بربلني، حتت رقم  يف ا خمطوطةمنه نسخة
  .)٥( رسالة يف أصول احلديث- ٢١

 رسالة صغرية مفيدة، شرحها داود القارصي، وعلى الشرح حاشية ملصطفى
د شوكت أفندي، ويوسف بن عثمان اهلاربوطي، وطبعت هذه الرسالة مع شرح داو

  .القارصي عدة مرات
  .)٦( واألخالق، والعبادات، واجلماعةة اعتقاد أهل السن: رسالة يف- ٢٢

 هاأمتّ،  ألوالده، وأقربائه، وسائر املؤمنني أمجعني: ضمن وصاياهوهي بالتركية،
  .هـ٩٧٠ سنة :تقريباً

                                 
، ومعجم املؤلّفني ٢/٢٥٢ وهدية العارفني ،٣/٤٤٢إيضاح املكنون ، و٦/٦١األعالم : ينظر) ١(

٩/١٢٤.  
 وهدية ،٢/٦١١ ومعجم املطبوعات ،١/١٢٣، واكتفاء القنوع ١/٧٣٧كشف الظّنون : ينظر) ٢(

 .٢/٢٥٢العارفني 
  .٢/٢٥٢، وهدية العارفني ١/٨٢٢كشف الظّنون :  ينظر)٣(
 .٦/٦١عالم األ: ينظر) ٤(
 .٦/٦١، واألعالم ٢/٦١١معجم املطبوعات : ينظر) ٥(
 .١/٨٥٠ون كشف الظّن: ينظر) ٦(
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  . على مدح املال والنقود رسالة يف بيان احلجج الدالة- ٢٣
  ).١٠٢٤( يف مكتبة برنستون، حتت رقم  خمطوطةمنها نسخة

  .Má   à   ß     Þ     Ý  ÜL  آية رسالة يف تفسري- ٢٤
  ).١٤٩/٣٨٨٢( يف املكتبة الظّاهرية، حتت رقم  خمطوطةمنها نسخة

  . رسالة فيما شاع وذاع بعلم القرآن الكرمي- ٢٥
  ).٥٥٨٩(ة بأملانيا، حتت رقم  يف املكتبة امللكي خمطوطةمنها نسخة

  . رسالة يف تفضيل الغين الشاكر على الفقري الصابر- ٢٦
  ).٢٠٦٧/٢( امللك فيصل بالرياض، حتت رقم  مركز يف مكتبة خمطوطةها نسخةمن

٢٧ -١( ووجوب استماع اخلطبة،ي رسالة يف حرمة التغن(.  
  . زاد املتزوجني- ٢٨

  ).٥٧١٦( يف مكتبة مركز امللك فيصل بالرياض، حتت رقم  خمطوطةمنه نسخة
  .زاوية الرضا - ٢٩

  رقم يف املكتبة اآلصفية باهلند، حتتة خمطوطكتاب يف التصوف، منه نسخة
)٣/٥٣٤/١١٧٦.(  

  .)٢( زيارة القبور- ٣٠
 يف مطبعة كردستان طبعترسالة ذكر فيها البدع واخلرافات املتعلّقة بزيارة القبور، 

  .هـ١٣٢٩سنة 
٣١ -الس يف الص٣(راهمارم يف عدم جواز وقف املنقول والد(.  

قود ا على شيخ اإلسالم أيب فيهارسالة ردعود أفندي يف جواز وقف النلس.  
  

                                 
 .٢/٢٥٢، وهدية العارفني ١/٨٥٤كشف الظّنون : ينظر) ١(
 .٢/٦١١معجم املطبوعات : ينظر) ٢(
 .٢/٢٥٢، وهدية العارفني ٢/١٠١٧كشف الظّنون : ينظر) ٣(
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  .)١(واية يف مسائل اهلداية شرح وقاية الرحاشية على - ٣٢
٣٣ -٢(ة صحاح عجمي(.  

ةرسالة بالفارسي.  
  .)٣(ةريقة احملمدي الطّ- ٣٤

 حيكي عن الدين اإلسالمي، واألخالق، والتصوف، وقد طبع ،كتاب مشهور
  .طبعات كثرية، وله شروح كثرية

  .ة البيان يف تدبري بدن اإلنسان غاي- ٣٥
  ).١/٢٧٣٥( يف املكتبة احملمودية باملدينة املنورة، حتت رقم  خمطوطةمنه نسخة

  . فتاوى الربكوي يف التصوف- ٣٦
  ).٢٩٥٢( يف املكتبة احملمودية باملدينة املنورة، حتت رقم  خمطوطةمنه نسخة

  .)٤( والواجباتفرائضال - ٣٧
  .حسان كتاب اإلميان واإل- ٣٨

ميان واإلحسان، يقع الكتاب يف كتاب مجع فيه األحاديث النبوية، املتعلّقة باإل
 يف  يف مكتبة عاطف أفندي باملكتبة السليمانية خمطوطةلّدين، وتوجد منه نسخةجم

  ).٥٩٧(و) ٥٩٦(إستنبول برقم 
  .)٥(فيصرت ال يف،ي كفاية املبتد- ٣٩

                                 
 .٢/٢٥٢دية العارفني ، وه٢/٢٠٢٠كشف الظّنون :  ينظر)١(
 .٢/٢٥٢، وهدية العارفني ٢/١٠٧٥كشف الظّنون : ينظر) ٢(
، ٢/٦١١ومعجم املطبوعات ، ٢/١٠٧٣، وفهرس الفهارس ٢/١١١٢كشف الظّنون :  ينظر)٣(

  .٢/٢٥٢العارفني  وهدية ،٦/٦١واألعالم 
 .٢/٢٥٢هدية العارفني ، و٦/٦١األعالم : ينظر) ٤(
وإيضاح  ،٦/٦١واألعالم ، ٢/٦١١ومعجم املطبوعات  ،٢/١٥٠٠ كشف الظّنون: ينظر) ٥(

 .٢/٢٥٢ وهدية العارفني ،٤/٣٧٤املكنون 
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كفاية املنتهي يف : (، وعليها شرحانهـ١٢٨٤طبعت أول مرة يف إستنبول سنة 
  .حملمد كوشا دايل) كناية املبتغي يف شرح كفاية املبتدي(لسليمان سري، و) شرح املبتدي

٤٠ -حمك ١( واملنتسبني إىل سلوك طريق اهللافني املتصو(.  
  . خمتصر إغاثة اللّهفان يف مصائد الشيطان- ٤١

  ).١/٢٧٥٤(دينة املنورة، حتت رقم  يف املكتبة احملمودية بامل خمطوطةمنه نسخة
٤٢ -٢(الة معدل الص(.  

  .الة أركان الصتبحث يفرسالة 
  . جناة األبرار- ٤٣

 يف مكتبة رضا باهلند، حتت رقم  خمطوطةرسالة يف احلجاب، منه نسخة
)١/٣٤٣.(  

  .)٣( نوادر األخبار- ٤٤
  . )٤( نور األخيار- ٤٥

  . البحث، الذي هو منت موضوعحويف الن) العوامل اجلديدة ( كتابفضالً  عن

                                 
 .٢/٢٥٢هدية العارفني : ينظر) ١(
 .٤/٥٠٩ وإيضاح املكنون ،٢/٦١١ ومعجم املطبوعات ،٢/١٧٣٧كشف الظّنون : ينظر) ٢(
 .٢/٢٥٢ هدية العارفني :ينظر) ٣(
 .املصدر السابق: ينظر) ٤(
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  )العوامل اجلديدة(كتاب : املطلب الثّاني
  قيمته العلمية، وأهم شروحه، وسبب تأليفه

  كتاب العوامل اجلديدة: أوالً
، فقد  أبواب النحواً، شامالً لغالب متناً حنوياً وجيز)العوامل اجلديدة(يعد كتاب 

، املتون واملختصراتكتب  يف يقة خمتلفة عما ألّفسار الربكلي يف تبويبه لكتابه على طر
  : على ثالثة أبوابفبىن كتابه

  .يف العامل: الباب األول
  .يف املعمول: الباب الثّاين

  .اإلعراب: يف العمل، أي: الثّالثالباب 
  ضربني، وهذانإىل" الباب األول"يقسم :  مثالً، فنجدهمثّ فصلّ القول يف كلّ باب

وكلّ، قسمنيسمانربان ينقالض مثّ ، أنواعإىلم  منهما مقسل الكالم على هذه  يفص
 وهكذا يفعل يف ؛ اليت بدورها تنقسم على عدة أقسام ليصل إىل اية املوضوع،األنواع

  .اينالباب الثّ
العامل"ل يف فمثالً يقول يف الباب األو":) وهو على ضربني: لفظيومعنوي ، 

 . مخسة: وأنواعه، تسعة وأربعون:ماعيفالس ، وقياسيمساعي : على قسمنيفظيفاللّ
النلوع األو: فقط واحداً امساًحروف جتر ،ى تسم:وحروف اإلضافة، حروف اجلر ، 

 .)١(...)آمنت باهللا تعاىل، وبه ألبعثن: ، حنوالباء :لاألو .عشرون :وهي
  ."املعمول"اين يف الثّ الباب:وهكذا فعل يف ؛ل القول إىل اية البابفص مثّ
العمل" يف الث الباب الثّ:ا يفأم"،وهو: (م أنواع اإلعراب بقوله فيقس:ا حركة إم، 

                                 
  .٣٦٠العوامل اجلديدة ص:  ينظر)١(

 



٢٢      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .ة منها إىل تقسيماته الفرعيم كال يقسمثّ، )١() أو حذف،أوحرف
 متثيله على مجل موجزة ضمنها ألفاظاً شرعية، تعكس وقد اعتمد الربكلي يف غالب

ينيه يرثقافته الدية، فكأنحويى يف كتابه النذلك قوله من أمثال،د الوعظ، حت :)  آمنت
عن احلرام، رب كففت ،الة منذ يوم  تاٍل يلعنه القرآن،باهللا تعاىل، وبه ألبعثنجيب الص 

 مبكان، وال شيء اًكّن متم تعاىلالبلوغ، اعتقدت أنّ اهللا تعاىل قادر على كلّ شيء، ما اهللا
، إذا ما ، لن يغفر اهللا تعاىل للكافرين، ما تفعل من خري جتده عند اهللا تعاىل تعاىلمشااً هللا

 كلّ حسود حمرق حسده عملَه، ينبغي للعامل أن يكون تعمل بعلمك تكن خري الناس،
 األولياء ، صلّ الضحى أربعاً أو مثانياًلتكبر الئقاً للعامل وال حسد حالالً، احممدياً خلُقه، ما

 أن يشفعا لنا، ومل يعرضا عنا، توكّلنا على من ال علماء يشفعان يوم القيامة، فنرجووال
  .)٢() من جهتهيأيت اخلري إالّ

:  مل يستشهد سوى بآيتني، إحدامهاربكلي زاهداً وواعظاً،على الرغم من كون الو
(  *   +   M:، واألخرى قوله تعاىل )٣(M 2  13L:قوله تعاىل

,L)شريف)٤ من املنت، فضالً عن كونه مل يستشهد حبديث نبوي أو بيت ، وتعد ،
شعري، أو مثل عريب، وكذلك مل يعتمد على لغات القبائل سوى مرة واحدة، وذلك يف 

  .)٥() يغفر ذنيب تعاىللعلّ اِهللا: ل، حنويقَلعلّ يف لغة ع: (قوله يف الباب األول
ما فعل ذلك، قصداً للتهاًيولعلّه إنهولة، وذلك كون كتابه موجللمبتدئنيسري والس  

  .من قاصدي تعلّم العربية، فجاءت شواهده متناسبة مع مستوى إدراكهم
                                 

 .٣٧٣-٣٧٢العوامل اجلديدة ص: ينظر) ١(
، ٣٦٩، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٠العوامل اجلديدة ص: ينظر) ٢(

٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٢. 
 .٣٦١العوامل اجلديدة ص: وينظر. ١١: الشورى) ٣(
 .٣٦٤ العوامل اجلديدة ص: وينظر. ٣:  اإلخالص)٤(
 .٣٦٢العوامل اجلديدة ص: رينظ) ٥(

 



٢٣ الدراسة: القسم األول

  قيمته العلمية: ثانياً
  :اآليتيف مجلة أمور، ميكن إمجاهلا يف " دةالعوامل اجلدي"تربز قيمة كتاب 

 لتعلّم النحو، صنفه الربكلي مثّ أعقبه  خمتصراًمتناً حنوياً" العوامل اجلديدة " متثّل-١
  ".إظهار األسرار يف النحو: "هو كتابهو ،مبكمل له أكثر سعة يف عرض املادة النحوية

٢- ينّ،  بعد عوامل اجلرجا- يصل إلينا- ثالث كتاب" العوامل اجلديدة "تعد
  . مستقلّ حماولة حصر العوامل النحوية يف كتابواملصباح للمطرزي، يعمد إىل

: العمل، أي"و" املعمول: " عن عوامل اجلرجاينّ ببايب"العوامل اجلديدة" متيز -٣
  .، مما جيعله أكثر فائدة من عوامل اجلرجاينّ"اإلعراب
 مما ، وكثرة التعداد والترقيم يف أثناء تقسيماته ملادة الكتاب، سهولة عباراته-٤

  . العربيةمن قاصدي تعلّمجيعله أكثر تناوالً للطّلبة املبتدئني 
، دليل على  بعد تأليفها وقع عليه من الشروح، واإلعراب وأخرياً، فلعلّ كثرة م-٥

  .حاجة الناس إليه واشتغاهلم به
  أهم شروحه: ثالثاً

 مجعت غالب أبواب من أهم املتون واملختصرات النحوية، اليت" العوامل اجلديدة"
؛ لذلك كثرت حوله الشروح اجة إىل شرح وتوضيحالنحو، ولكونه خمتصراً كان حب

  :، وفيما يلي ذكر ألهم شروح هذا الكتابوالتعليقات واإلعراب
ت ( تعليق الفواضل على إعراب العوامل، حلسني بن أمحد الشهري بزيين زاده -١
  ).املاجستري(وهو موضوع رساليت لنيل درجة العاملية ). هـ١١٦٨
ت ( العوامل، ملصطفى بن إبراهيم الكليبوليلي حتفة اإلخوان يف شرح -٢
  .)١()هـ١١٧٦
  .)٢()هـ١٢٠٧ت  (وي، أليب بكر بن يعقوب العاريفّ شرح العوامل للربك-٣

                                 
 . ٢/٤٥١هدية العارفني ، و٢/١٧٥٠معجم املطبوعات : ينظر) ١(
 .٣/٧٧ومعجم املؤلّفني  ،١/٢٤٢ هدية العارفني : ينظر)٢(

 



٢٤      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .)١()هـ١٢٢٤ت  (  شرح العوامل، خلليل بن أمحد القونوي-٤
ت ( الشهري باملنطقي يلُورنوي الِف، ملصطفى بن إمساعيل شرح العوامل-٥
  .)٢()هـ١٢٤٤
٦- ٣()هـ١٢٣٠ت ( شرح العوامل، خلليل بن أمحد مسيحي زاده املغنيساوي(.  
  .)٤()هـ١٢٩٠ت (مد الصفدي  التحفة املرضية يف نظم العوامل الربكوية، حمل-٧
٨-  املرعشي د بن علية، حملمة على العوامل الربكويحويحفة النت (الت
  .)٥()هـ١٣١٢
ت (عبد الفتاح بن عبد القادر الدمشقي  إعراب العوامل اجلديد، ل-٩
  .)٦()هـ١٣٠٥

١٠ - مشقياح بن عبد القادر الدت ( تيسري املطالب يف شرح العوامل، لعبد الفت
٧()١٣٠٥(.  

١١ - اح احملمودي٨()هـ١٣٢٥ت ( خريدة العوامل اجلديدة، لعبد الفت(.  
  هسبب تأليف: رابعاً

 - بينقد بتدئني، بوضعه هذا املنت الوجيز، ولقد أسهم الربكلي يف تيسري النحو للم
السبب الذي محله على تصنيف هذا الكتاب يف مقدمة يتكلّم فيها على  -رمحه اهللا

                                 
 . ١/٣٥٦ العارفني ةهدي: ينظر) ١(
 .١٢/٢٤٢، ومعجم املؤلّفني ٢/٤٥٦هدية العارفني ، و٢٣١- ٧/٢٣٠األعالم : ينظر) ٢(
  .١/٣٥٢دية العارفني ه: ينظر) ٣(
 .١٠/٩٣معجم املؤلّفني : ينظر) ٤(
 ،١١/٦٣معجم املؤلّفني : ينظر) ٥(
 ،٥/٢٧٩ ومعجم املؤلّفني ،١/٥٩٥هدية العارفني  : ينظر)٦(
 .١/٥٩٥هدية العارفني : ينظر) ٧(
 .٥/٢٨١ ومعجم املؤلّفني ،٤/٣٦األعالم  و،٢/١٧١٥معجم املطبوعات : ينظر) ٨(

 



٢٥ الدراسة: القسم األول

 ال بد فاعلم أنه...: ( من معرفة مجلة أمور؛ إذْ يقول، اإلعراب علِمضرورة معرفة طالِب
، وثالثون "عامالً "سمىت: ا ستون منه مائة شيء، من معرفة، اإلعراب معرفِةلكلّ طالِب

 بإذن اهللا -  فأبين لك؛"عمالً وإعراباً"تسمى : ، وعشرة منها"معموالً"سمى ت: منها
الباب ، "العامل" يف :الباب األول:  هذه الثّالثة على طريق اإلجياز يف ثالثة أبواب- تعاىل
  .)١()"اإلعراب"يف : ، الباب الثّالث"املعمول"يف : الثّاين
  :وفاته

بعد أن أفىن حياته يف الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، والتعليم والتأليف، انتقل الربكلي إىل 
 رمحه اهللا تعاىل رمحة .)٢(، وهو مكب على الزهد والعبادة)هـ٩٨١ (رمحة اهللا سنة

  .واسعة، وأسكنه فسيح جناته

                                 
 .٣٦٠عوامل اجلديدة صال: ينظر) ١(
، ٢/٦١٠ومعجم املطبوعات ، ١/٣٠٨، واكتفاء القنوع ٢/١٢٤٦ كشف الظّنون : ينظر)٢(

 . ٢/٢٥٢، وهدية العارفني ٦/٦١، واألعالم ١٠٧٤- ٢/١٠٧٣وفهرس الفهارس 

 



  
  
  

  
  

وآثاره،حياته: زيين زاده: لالفصل األو    
  : مخسة مباحثوفيه

  

  
  

  
  
  

 



٢٧ الدراسة: القسم األول

  ، ونسبه، وكنيته، ولقبهامسه: ملبحث األولا
؛ نسبة إىل بروسه بلدة  الربسويريفّ الصحوي الن احلنفيومي الرهو حسني بن أمحد

  .)١()زيين زاده(ـ وقد اشتهر حسني بن أمحد ب.تركيا، حيث ولد فيها، وا نشأتهب

  ، ونشأته، ووفاتهمولده: املبحث الثّاني
 - رمحه اهللا- بلدة بتركيا، ونشأ فيها، وتويف) بروسه(يف مدينة ولد زيين زاده 

  .)٢(فهو تركي األصل واملنشأ. هـ١١٦٨بلدة بتركيا سنة ) آيدين(بـ
ؤلّف تتناول جوانب حياته املختلفة، م على ترمجة لل- فيما اطّلعت عليه- ومل أقف

  . من ترمجته ال يتعدى ما ذكرتهفكلّ ما هو موجود

  شيوخه، وتالميذه: املبحث الثّالث
 عن تالميذه، إالّ أنه جاء يف هامش األصلال  عن شيوخه ومل يصرح من ترجم له

وإذا أريد املعىن، : ( قولهد وذلك عن الذي أخذ عنه واستفاد منه، وأستاذهشيخه  اسمذكر
  .)٣()أمر حاضر، مبين على الوقف ال حملّ له، كذا قال األستاذ": صلِّ"فـ

وفعل الشرط مع جزائه مجلة شرطية، أو : (- الشرطية" من"الم عن  عند الك- وقوله
أو فعل الشرط . فعلية مرفوعة حمال، خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسية ال حملّ هلا، ابتدائية

والشرط . وحده، أو جزاء الشرط وحده مرفوع حمال، خرب املبتدأ، أو ال خرب هلذا املبتدأ
خمتار األستاذ وشيخه، كما : واألول. فهذا أربعة أقوال. مستغنياً عن اخلربواجلزاء جعاله 

                                 
، ومعجم ١/٣٢٦، وهدية العارفني ٢/٢٣٢، واألعالم ٢/٩٩٢معجم املطبوعات : ينظر) ١(

  .٣/٣١١املؤلّفني 
  .املصادر السابقة:  ينظر)٢(
 .ب/٤٦هامش األصل  و،٢٦١ صقسم التحقيق :  ينظر)٣(

 



٢٨      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .)١(")اإلظهار"بينه يف شرحه لـ
زائدة، " الباُء" وال جيوز أن يكون: (- عن أنواع املعرب عند الكالم- وقوله

، كما توهمه بعضهم، كذا قال األستاذ "احلركة"جمرورة لفظاً معطوفة على " احلروف"و
  .)٢(")اإلظهار" شارح

وي الرومي احلنفّي، املتوفّى سنة  حممد بن حممد بن أمحد الصبوجه: وهو
  .)٣("فتح األسرار يف شرح اإلظهار"صاحب . هـ١١٧٢

  مكانته العلمية: املبحث الرابع
  .انب من ترمجته هذا اجللعدم وجود معلومات كافية عن املؤلّف، مل أقف على

  آثاره: املبحث اخلامس
  :ة، ذكرها من ترجم له، وهيغة العربي يف اللّفات زيين زاده مصنفقد خلّل

  .)٤()معرب العوامل(ويعرف بـ. تعليق الفواضل على إعراب العوامل -١
وهو موضوع رساليت لنيل  .للبريكلي) العوامل اجلديدة(لـ من شرحهاختصره 

  ).املاجستري(درجة العاملية 
)  اإلظهارمعرب(ويعرف بـ. عراب إظهار األسرار إ حلّ أسرار األخيار على-٢

  .)٥(للبريكلي) إظهار األسرار(وهو شرح على 

                                 
 .١٧٢ص التحقيق قسم : ينظر) ١(
 .٢٨٥ التحقيق صقسم : ينظر) ٢(
 .١١/١٨٢، ومعجم املؤلّفني ٢/٣٣٢هدية العارفني ، و٣/٩٦إيضاح املكنون : ينظر) ٣(
، ومعجم ١/٣٢٦، وهدية العارفني ٢/٢٣٢، واألعالم ٢/٩٩٢ معجم املطبوعات :ينظر) ٤(

 .٣/٣١١املؤلفّني 
 .املصادر السابقة: ينظر) ٥(

 



٢٩ الدراسة: القسم األول

يف و هـ،١٢١٨أستانة سنة يف  وهـ،١٢٩٥هـ، و١٢٦٩بع يف بوالق سنة ط
  .هـ١٣٠٩ سنة تركية، -املطبعة العثمانية

  .)١( رسالة يف التصريف-٣
 املكتبة التركية يف جمموعة رقم  يف، منه نسخةذكر فيها ما بقي من أبواب التصريف

)٧٢/١٢٨١.(  
  .)٢()معرب الكافية( بـ ويعرف. الفوائد الشافية على إعراب الكافية-٤

  طبع يف.هـ١١٦٨ سنة تأليفهفرغ من ) كافية ابن احلاجب(وهو شرح على 
  .هـ١٣٠٧أستانة سنة 
  
  

                                 
 .٣/٣١١ؤلّفني ، ومعجم امل٢/٩٩٢معجم املطبوعات : ينظر) ١(
، ومعجم ١/٣٢٦، وهدية العارفني ٢/٢٣٢، واألعالم ٢/٩٩٣معجم املطبوعات : ينظر) ٢(

 .٣/٣١١املؤلّفني 

 



  

  
  

  
عليق الفواضل على إعراب ت(كتاب : الفصل الثّاني

  )العوامل

  :يه ستّة مباحثوف
  
  
  

 



٣١ الدراسة: القسم األول

حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل مؤلّفه، : املبحث األول
  وسبب تأليفه

  حتقيق امسه
تعليق الفواضل على إعراب : (إنّ اسم الكتاب كما هو مثبت يف صفحة العنوان

 مسؤوهلم،  فأجبت: (...، وقد نص املؤلّف على ذلك يف مقدمة الكتاب، فقال)العوامل
، أمر  األمساع بآخرها الطّباع بأسرها، ومقبولَنسحتسمأموهلم؛ علماً مني بأنّ موكتبت 

تعليق الفواضل على " بـال يسعه قدرة البشر، وإنما هو شأن خالق القوي والقدر، ومسيته
  .)١()"إعراب العوامل

 يف  املعتمدة، وسائر النسخوتتفق هذه التسمية مع عنوان النسخة اليت اتخذا أصالً
  .التحقيق

  توثيق نسبته
ب، ونسبته إىل مؤلّفه، فقد قال يوسف  اسم هذا الكتاوقد أثبتت املصادر واملراجع

: - وهو يتحدث عن زيين زاده- يف كتابه) هـ١٣٥١(بن إليان سركيس املتوفّى سنة 
، وهو املله تعليق الفواضل على إعراب العومن علماء أواخر القرن الثّاين عشر للهجرة، (

  .)٢()شرح على العومل اجلديدة للبريكلي
له تعليق : ( كتابه يف)هـ١٣٩٦( املتوفّى سنة  خري الدين بن حممود الزركليقالو

  .)٣()الفواضل على إعراب العوامل، اختصره من شرحه للعوامل
د أمني البغداديله من : ( يف كتابه)هـ١٣٩٩( املتوفّى سنة وقال إمساعيل بن حمم

                                 
 .٣- ٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٢/٩٩٢معجم املطبوعات : ينظر) ٢(
 .٢/٢٣٢األعالم : ينظر) ٣(

 



٣٢      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .)١() تعليق الفواضل على إعراب العواملتبالك
نيفه تعليق من تصا: (يف كتابه) هـ١٤٠٨(وقال عمر بن رضا كحالة املتوفّى سنة 

  .)٢()الفواضل على إعراب العوامل
  سبب تأليفه
 السبب الذي محله على تصنيف هذا الكتاب - رمحه اهللا-بين املؤلّف زيين زادهلقد 

فيقول الراجي من ربه احلُسىن والزيادة، حسني بن أمحد : عدأما ب (:بقوله يف مقدمته
قد كنت أعربت العوامل اجلديدة بالتماس بعض خلِّّص أبناء الزمان، : الشهري بزيين زاده

وِإلْحاِح بعض كُمل اإلخوان، إالّ أنّ الكثري من الفضالء، واجلَم الغفري من األذكياء 
تصاره، مع الزيادة يف فوائده، فأجبت مسؤولَهم، وكتبت سألوين صرف اهلمة حنو اخ

مأْمولَهم؛ علماً مني بأنّ مستحسن الطّباع بأسرها، ومقبولَ األمساع بآخرها، أمر ال 
والقدريسعه قدرة البشر، وإن يته بـ،ما هو شأن خالق القويتعليق الفواضل على " ومس

عانة، وإليه الزلفى، وهو حسب من توكلّ عليه ، ومنه سبحانه اإل"إعراب العوامل
  .)٣()وكفى

  
  
  

                                 
 .١/٣٢٦هدية العارفني : ينظر) ١(
 .٣/٣١١معجم املؤلّفني : ينظر) ٢(
 .٣- ٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(

 



٣٣ الدراسة: القسم األول

  :منهج زيين زاده يف كتابه، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثّاني
  أسلوبه، وطريقة عرضه للمادة العلمية: املطلب األول

 لنفسه منهجاً حمدداً يسري على من يتصدى لوضع مؤلّف، أو شرح كتاب أن يضع
منهم زيين  واملتأخرين، قدمة كتابه، وهو أمر درج عليه قدامى علمائناعليه، يذكره يف م

 املعلِّمني تعليم إعراِب مثّ ملّا كان عادةُ: ( يقولزاده يف تعليقه على العوامل اجلديدة؛ إذْ
 ناسب لنا إعرابه أوالً، وإعراب مالتزمناه - رضي اهللا تعاىل عنا وعنكم-قوِل املتعلّمني 

  :يتجلّى منهجه باآليتو ،)١()...ثانياً
ة الشرح املمزوج، وذلك بأن يذكر عبارة قصرية  اتبع زيين زاده يف كتابه طريق-١

رح، أيصل، وكأنّ العبارتني يف : من عبارات املنت، مثّ يعقبها بالشاإلعراب بأسلوب مت
  . واحد عبارةٌ واحدة، صادرة من منشأغالب األمر

 ، وذلك بإيراده النص فيعربه إعراب مجلة، مثّ يعقب ذلكمياً اتبع أسلوباً تعلي-٢
  .بإعرابه كلمة كلمة، وقد ترددت هذه الطّريقة يف كلّ الكتاب

 من اً اتبع أسلوب اإلحاالت، فقد يتناول مسألة سبق أن حبثها، أوبعض-٣
كما مر : (قولهبوأ، )تذكّر ما قلنا يف أمثاله: (، فيشري إليها بإشارة موجزة بقولهجوانبها
وفيه احتماالت أُخر، ذكرناها يف حروف العطف، فانظر إليها إذا : ( أو بقوله،)يف أمثاله

مر إعرابه قُبيل : (، أوبقوله)٢()مر إعراب أمثاله فراجع إليها (:أوبقوله ،)أردت معرفتها
  .)٣()هذا املقال

يها بإشارة  سيذكره الحقاً، فيشري إلأو يتناول مسألة يف باب مشابه لباب آخر
 ما سيجيء من وقس عليها": (باب حروف اجلر"موجزة، من ذلك قوله يف 
                                 

 .٣ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٢٧٩،٣١٠، ٢٢٦، ٢٠٥  قسم التحقيق ص:ينظر) ٢(
 .٣١٢ لتحقيق صقسم ا: ينظر) ٣(

 



٣٤      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

، أو وفعل الشرط مع جزائه مجلة شرطية": (باب ازومات"، وقوله يف )١()املعطوفات
  .)٢()وقس على هذا ما سيجيء. فعلية ال حملّ هلا ابتدائية

فال "، أو"فاحفظه"، أو"ظفاح" ينهي كالمه على املسائل بعبارة  كان كثرياً-٤
فاحفظ هذا االختالف، وأجر يف  (:، من ذلك قوله"فتأملّ"، أو يقرن بينهما، أو"تغفل
كما مر (: ، وقوله)٤()فاحفظه، فإنه مما زلّ فيه أقدام بعض أويل النهى: (، وقوله)٣()أمثاله

فمحلّ : (، وقوله)٦()فاحفظه، وال تغفل عن أمثاله(: ، وقوله)٥()اإلشارة إليه، فال تغفل
  .)٧()تأمل، فتأمل

فألنّ املفسر بالكسر نائب : ( أبنية الكلمات بالشكل، كقوله-  أحياناً-  ضبط-٥
  .)٨()مناب املفسر بالفتح

:  مييل إىل االختصار يف بعض األحيان؛ خوفاً من سآمة االكثار، من ذلك قوله-٦
ال؛ فإنا سنقتصر على قول فاحفظ هذا االختالف، وقس عليه ما سيأيت من األمث(

ولبعضهم هنا وجوه االحتمال : ( وقوله،)٩()املصنف، فإنّ كثرة التكرار توجب املالل
  .)١٠()تركناها خللوها عن املآل

وإنما أَطَبنا الكالم فيه؛ فإنّ أكثر : (وإذا أطنب فإنه يبين السبب، من ذلك قوله
                                 

 .٩٣ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .١٦٦ قسم التحقيق ص: ظرين) ٢(
 .٢٠ سم التحقيق صق: ينظر) ٣(
  .٣١ قسم التحقيق ص:  ينظر)٤(
 .١٢٥ قسم التحقيق ص: ينظر) ٥(
 .٩١ قسم التحقيق ص: ينظر) ٦(
 .١٥٧ لتحقيق صقسم ا: ينظر) ٧(
 .١١٠ قسم التحقيق ص: ينظر) ٨(
 .٦٠ قيق صقسم التح: ينظر) ٩(
 .٢٠٤ قسم التحقيق ص: ينظر) ١٠(

 



٣٥ الدراسة: القسم األول

والعوام رون فيه من اخلواصاس متحي١()الن(.  
 به، ويعتد برأيه يف كثري  يعتذر للمصنف يف بعض األحيان، حيث كان معجباً-٧

" اإلظهار: "القول األول يف وهللا در املصنف حيث بين: (من املواضع، من ذلك قوله
، واعتذاره هنا )٢()لبة األذكياءلطّل" االمتحان: "للمبتِدئني الضعفاء، وبين القول الثّاين يف

؛ إذْ أغفل ه بعدم اإلشارة إىل القولني حيث افترض أنّ معترضاً قد اعترض عليواضح،
  .ا هناذكرمه

ورد بأنّ وقوع االعتراض يف آخر الكالم قول ضعيف؛ كما صرح به : ( وقوله-
، فال ينبغي محل قول املصنف عليه، وفيه أنّ "حاشية املطول: "املوىل حسن جليب يف

  .)٣()ر يف احلملاملصنف ممن أجازه فال ضر
  :، من ذلك قوله كان خيتم كالمه كثرياً بتفويض العلم إىل اهللا، أو الدعاء-٨
 : وقوله،)وكُنه كلِّ شيء عند امللك الباري: ( وقوله،)والعناية من امللك الوهاب(

 أرشدنا اهللا تعاىل إىل خري: (وقوله، )واهلداية من امللك اجلليل: (وقوله ،)والعلم عند اهللا(
  . يف عمله على تواضعهلوهذا يدلّ .)٤()والعناية من امللك املتعال: (وقوله ،)الكالم

 كان يضع أسئلة افتراضية، مثّ يتولّى اإلجابة عنها، من ذلك ما أورده يف مسألة -٩
ظرف " مهما"أنّ : هذا وما قيل... مهما تفْعلْ تسأَلْ ِمنه (:من قوله" مهما"إعراب 

، أو هو مرفوع حمال مبتدأ، بتقدير العائد يف الشرط، "تسأَلْ"ال مفعول فيه لـمنصوب حم
: فألنّ املعىن ليس على الظرفية؛ ألنّ املعىن حينئٍذ يكون: أما أوالً: تفعله، ففيه حبث: أي

حمذوف، " تفعلْ"إنّ مفعول : وإن قال. ِإذَا ما تفْعلْ تسأَلْ ِمن ذَِلك الزماِن؛ وال حمصل له
وأما . ِإذَا ما تفْعلْ ذَنباً تسأَلْ ِمن ذَِلك الذَّنِب؛ فتكلّف بعيد: راجع إليه، أي" منه"وضمري 

                                 
 .٢٦٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .١٠٠ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 .٨٨ قسم التحقيق ص:  ينظر)٣(
 .٣١٢ ،٢٦٢، ٢٠٣، ١٤٤، ١٢٥، ١٠٧ حقيق صقسم الت: ينظر) ٤(

 



٣٦      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .)١(فألنّ تقدير العائد يف أمثاله ضعيف: ثانياً
أنّ : وههنا سؤال مشهور يغفل عنه من غفل عن كالم اجلمهور، وهو (:وقوله -

، وال باخلرب، وال بغريمها، فكيف "إنْ"لفصل بينه وبني امسه بـمشروط بعدم ا" ما"عمل 
ل أنّ الفصل مبا ذكر وإن كان مانعاً، إالّ أنّ الفص: وجوابه. أحسن ؟" ما"ينصب 

  .)٢()ليس مانعاً، على ما يف الرضي" ِمن"بـ
حتته، ظرف لغو، : (استخدم بعض املصطلحات النحوية غري الشائعة، مثل - ١٠

اجع، ظرف مستقرمري الروحتته ( : من ذلك قوله.)مدخول، الض"واهللا" راجع إىل ":ه" ،
وأيضاً يلزم فيه التباس؛ إذ ال يعلَم حينئٍذ أن : (، وقوله...)وهو ضمري مرفوع منفصل

وحتته ضمري : (، وقوله")مداحل"الظّرف مستقر خرب مبتدأ حمذوف، أو لَغو متعلّق بـ
"ووال جيوز جعله أيضاً خرب : (، وقوله)"ال"لّقه احملذوف راجع إىل اسم  املنتقل من متع":ه

لك، كما قيل به؛ ملا: مبتدأ حمذوف، أي نمن أنّ ارتكاب " مغين اللّبيب: " ذكر يف)٣(املبي
  .)٤()احلذف لغري مقتٍض مدخول

  :)٥(وهي ، وضع لنفسه خمتصرات األلفاظ والعبارات- ١١
  .تعين فحينئذ: )فح( -  .الربكلي:  تعين املصنف، أي:)املص( -
  .تعين ظاهر: )ظ( -                       .تعين حينئذ: )ح( -
  .تعين فظاهر: )فظ( -                    .تعين الظّاهر: )الظ( -
  .تعين إىل آخر الكالم: )إخل( -                  .تعين فالظّاهر: )فالظ( -
  تعين إىل اية الكالم: )إهـ( -

                                 
 .١٦٩-١٦٧ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٢٠٤ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 ". كما: "ـيف ه) ٣(
 .٦٦، ٥٨، ٢٣، ٤ ينظر قسم التحقيق ص) ٤(
 . هذه املصطلحات والعبارات، وذلك تسهيالً للقارئلقد قمت بتحرير) ٥(

 



٣٧ الدراسة: القسم األول

  بآراء العلماءعنايته : املطلب الثّاني
 مذهب معين، وإنما كان ينظر ويطالع مجيع اآلراء الواردة ريمل يكن زيين زاده أس

يف مسألة ما، مثّ ينتخب لنفسه ما ترجح لديه، فهو يعنى عناية كبرية مبا يوازره الدليل، 
  : منسوباً إىل مذهب من املذاهب، وتتجلّى تلك العناية يف اآليتبغض النظر عن كونه

  : ثالث طرقله يف نقل اآلراء واإلفادة منها -١
:  الرضي، والسيد عبد اهللاوقال: ( ينقل النص معزواً إىل صاحبه، مثال ذلك قوله- أ

يف " الواو"، وإما مفيدة ألحد الشيئني غري عاطفة، و"الواو"احلق أنّ احلرف العاطف هو (
  .)١() مقدرة،إما إىل جنة إما إىل نار: قوله

جيوز فيه : فعلى األول: ( إىل صاحبه، مثال ذلك قوله ينقل الرأي باملعىن معزواً-ب
مررت برجٍل : اجلر على أن يكون صفةً للجاللة بال تقدير املضاف للمبالغة، كما يف

لكن يفوت حينئٍذ  معىن املبالغة، على ما صرح به  ِذي رب؛: أو بتقديره، أي عدٍل،
  .)٢()"دالئل اإلعجاز: "هر يفالشيخ عبد القا

وأجيز كونه مع : ( من غري إشارة إىل مصادره، مثال ذلك قوله ينقل الرأي-ج
بتقدير املتعلّق معرفة، أو حاالً منه، أو خرب مبتدأ " احلمد"جمروره ظرفاً مستقرا صفة 

٣()هو هللا: حمذوف، أي(.  
  .، فإنه يشري إىل املصدر غالباًمن كتبهمنصاً، أو باملعىن  إذا نقل آراء العلماء -٢
 ويستدرك عليها،  يوردها، ويعلّل هلا، ويستدلّ، يناقش آراء العلماء اليت-٣

  .ويعقّب، دون تعصب ملذهب على آخر، بل كان يرجح ما يراه راجحاً باحلجج الثّابتة
 لبصريني والكوفيني يذكر مذاهب النحويني يف املسائل اخلالفية بني ا-٤

                                 
 .٢٦٦ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٢٧-٢٦ يق صقسم التحق:  ينظر)٢(
 .٢٣-٢٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(

 



٣٨      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

، ويهتم كثرياً، بآراء اهب املذ بأحداألحيان  يف بعض، ويكتفي أحياناًغدادينيوالب
راجع إىل ": هو"وحتته : ( اجلمهور، من ذلك قولهاملصنف، ويذكرها، وخباصة إذا خالف

، وهو ضمري مرفوع منفصل، مبين على الفتح عند البصريني، وعلى الضم عند "اهللا"
 ني، مرفوع حمالة"تعاىل"فاعل الكوفية ال حملّ هلا اعتراضي١()، وهو مع فاعله مجلة فعلي( .

مذهب األكثرين، وعلى " ال" خرب "لكلّ" ما فعلناه من جعل واعلم أيضاً أنّ: (وقوله
باسم " لكلّ"موجود، ويتعلّق : خرب حمذوف، أي" ال"مذهب البغداديني جيوز أن يقدر لـ

جمرور به ": اِالسِم"و: (وقوله. )٢()وإن مل جيوزه اجلمهورمع كونه مبنياً على الفتح؛ " ال"
 على قول البعض، منصوب حمال رور وحده على قول اجلمهور، أو مع اجلارلفظاً، وا

ر، أيحاة، مفعول به غري صريح للفعل املقدف، وتقديراً عند مجهور النعند املصن :
  .)٣()استعانة اسم اهللا تعاىلباستعانة اسم اهللا تعاىل أصنف، أو أصنف ب

 من  ينقل آراء العلماء من كتبهم إما للرد، أو استدراك، أو لتأييد ما ذهب إليه،-٥
وال جيوز  ".هذه" مرفوعة لفظاً صفة، أو عطف بيان، أو بدل من :الستةُ: (ذلك قوله

رة أن ال كوا مرفوعة، أو منصوبة على القطع؛ ملا سبق من أنّ من خصائص اسم اإلشا
  .)٤()شرحيهما على مغين اللّبيب: الدماميين يفويقْطَع نعتها؛ كما صرح به الشمني، 

 مراد :أُِطيع اَهللا تعالَى: (حياناً بالنقل من دون إبداء رأي، من ذلك قولهيكتفي أو
. للجمهور: األول. ، أو مفعول مطلق له"قال"لفظه منصوب تقديراً، مفعول به لـ

 والثّاين : الرضيواألول هو الصواب، وقال": مغين اللّبيب "قال يف. البن احلاجب: ينوالثّا
  .)٥()وهم؛ من رامه فلرياجع إليه

                                 
 .٤ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٥٦-٥٥  صقسم التحقيق: ينظر) ٢(
 .٩- ٨ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(
 ١٤٠ قسم التحقيق ص:  ينظر)٤(
  .١٥٨ قسم التحقيق ص:  ينظر)٥(

 



٣٩ الدراسة: القسم األول

: ، من ذلك قولهف رمزاً لكتابه الذي ينقل منه وقد جيعل زيين زاده املؤلِّ-٦
  .لكافيةشرح الرضي على ا: ، أي)١()على ما يف الرضي(...

ختصار أو اإلجياز إذا كان ، وأحياناً يتصرف يف النقل باالنقل بدقّة وأحياناً ي-٧
اعلم أنّ اللّفظ املُعبر عنه إذا كان حرفاً " مغين اللّبيب: "قال يف: (، من ذلك قولهطويالً

ضربت، : واحداً عبر عنه بامسه اخلاص، أو املشترك، فيقال يف املتصل بالفعل من حنو
فاعل، كما بلغين عن بعض املعلّمني؛ إذ ال " ت"و الضمري فاعل، وال يقال فاعل، أ" التاُء"

  .)٢(...)يكون اسم ظاهر هكذا
وقال : ( كقوله مثّ يذكر كالمه،قال فالن:  بقوله- أحياناً- كان يبدأ الرأي-٨

  .)٣()هذا هو احلق ال كالم فيه: الدماميين يف شرحه
قد صرح : شرح حتفة الغريب وقال يف: (، كقولهوأحياناً حيدد ايته بقوله انتهى

، فإنه يكمل "ِق"النحاة أنّ احلرف الواحد املتحرك إذا مسي به ومل يكن بعض كلمة كـ
، ويف التسمية بتاء "تو"يف التسمية بتاء املتكلّم املذكور : بتضعيف جمانس حركته، فتقول

لثّانية مهزةً، كما يف محراء، ويف التسمية باأللف ممدودةً على قلب األلف ا" تاء"املخاطب 
  .)٤(انتهى"). ِتي"بتاء املخاطبة 

فاستحسن : ( يف ايته، كقوله مثّ يصرح مبصدرهحيان يذكر الكالمويف بعض األ
  .)٥()"شرح مغين اللّبيب: "اجلواب من كان حضره، كذا ذكره الدماميين يف

  
                                 

 .٧ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٥٢-٥١ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 .١٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(
 .٥٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ٤(
  .٢٩٩ قسم التحقيق ص:  ينظر)٥(

 



٤٠      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  اعرتاضاتهاختياراته، وترجيحاته، و: املطلب الثّالث
  اختياراته وترجيحاته: أوالً

تقدم أنّ زيين زاده مل يكن أسري مذهب معين، وإنما كان ينظر يف اآلراء املختلفة، 
، فبينما جتده خيتار وينتقي منها ما كان أسعد بالدليل، ويتضح ذلك من تفننه يف االختيار

 لتكاد حتكم عليه بأنه بصري يف كثري من القضايا النحوية املذهب البصري حتى إنك
 ويرجحه، وقد خيتار مذهباً خمالفاً  املذهب الكويفّاملسائل  بعضالنزعة، جتده خيتار يف
  .لكال املذهبني وينصره

  :وله طرق خمتلفة يف اختياراته وترجيحاته، وهي على النحو التايل
  . يسوق رأي عامل من العلماء ويؤيده-١
  .دة يف املسألة، مثّ يرجح ما يراه راجحاً يناقش اآلراء الوار-٢
  . ال يكتفي بالترجيح غالباً، بل يعلّل، ويستدلّ لرأيه-٣
  . ويؤيده، ويقتصر عليه ينقل رأي املصنف-٤

،  وهي األكثروقد استعمل يف ذلك مصطلحات عديدة وصرحية يف االختيار
نحوية يف االحتجاج ل معتمدا يف ذلك على األصول ا، وهي قليلةوأخرى غري صرحية

  : وهي على النحو التايلواالستشهاد،
، )املختار(، وعبر عنه بـ)الختيارا(مصطلح  استخدم زيين زاده :االختيار -١

  )غري خمتار: (، أي قولهوربما يعبر عنه بالنفي
 مصطلح  يف اختياراته من املصطلحات اليت استخدمها زيين زاده: الظّاهر-٢

  ).األظهر: (د يورده على صيغة اسم التفضيل، أي، وق)اهرظّال(
من املصطلحات اليت عبر ا زيين زاده عن اختياراته، وقد جاء منفياً، : حسن -٣
  .)وال حيسن، وليس حبسن(: أي قوله
٤- استخدم زيين زاده مصطلح : احلق)يف اختياراته) احلق.  

 



٤١ الدراسة: القسم األول

  . اختياراتهيف) الراجح(استخدم زيين زاده مصطلح :  الراجح-٥
 اليت استخدمها زيين زاده يف اختياراته مصطلح من املصطلحات:  الصحيح-٦

 وربما قرن بني ،)ليس بصحيح، أو غري صحيح: ( وقد يعبر به منفياً، أي،)الصحيح(
  ).األصح(:  وقد يورده على صيغة اسم التفضيل؛ أياالثبات والنفي،

  .يف اختياراته) الصواب( استخدم زيين زاده مصطلح : الصواب-٧
  .اته اختيار عن زيين زادهوهذا من املصطلحات اليت عبر ا:  مليح-٨

  :وهذه بعض النماذج من اختياراته وترجيحاته
فإنّ تعلّق اجلار بالضمري الراجع إىل املصدر ، وإن منع اجلمهور من : (قوله -

 منهم، وقول الكوفيني ، وابن السراج ر قول الفارسي، والرماينّالبصريني؛ إالّ أنّ املختا

  .)١()عند املتأخرين
وأما على غري القول املختار، فهو مبين على السكون مرفوع حمال، مبتدأ : (قوله -

  .)٢()وفاعله املستتر ساد مسد اخلرب
: خرب مبتدأ حمذوف، أي، أو "الثّالثة"مرفوعة لفظاً  صفة لـ: مختصةٌ: ( قوله-

: ، واألول"أعين"هي، واجلملة االمسية ال حملّ هلا معترضة، أو منصوبة لفظاً، مفعول به لـ
  .)٣()هو الظّاهر

إنه من حكاية احلال املاضية؛ كما يف قوله : واألظهر يف جوابه أن يقال: (قوله -
  .)٤()Mi  h   gL: تعاىل

  .)٥()ال خيفى على أهل النهىالعطف هنا، كما  وال حيسن: (قوله -
                                 

 .٥٩-٥٨ قسم التحقيق ص: رينظ) ١(
 .٨٥ قسم التحقيق ص: ينظر )٢(
 .٢٨٠ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(
 .١٨٤ تحقيق صقسم ال: ينظر .١٨:  الكهف)٤(
 .٨٦ قسم التحقيق ص: ينظر )٥(

 



٤٢      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

، فهو ليس حبسن؛ كما ال "أحسن"وأما جعله ظرفاً مستقراً صفة لـ: (قوله -
  .)١()خيفى على من نظر إىل حبث شرط عمل اسم التفضيل

  .)٢()واحلق ما قاله املتأخرون: (قوله -
 العطف، بتأويله باملفعول بواسطة "كال" منصوب لفظاً، حال من :مضافاً: (قوله -

ثنية، واثنان، وكال"أشري إىل : أيارح"التيخ الشأو  ، حال كونه مضافاً، كما قال الش
ِعلَ ِكالَ من هذا القسم حال كونه مضافاً، كما قيل: بتأويله بنائب الفاعل، أيج .

ل هو الر٣()اجحواألو(.  
  .)٤()لصحيح اسم فعل، مبين على الفتح ال حملّ له، على ا:هيهات: (قوله -
احلال على  ولو سلّم كون احلال خمصصاً ففيه مانع آخر، وهو عدم تقدم: (قوله -

ين ، صحيٍحكرة، وهو ليس بصحيح على قوٍلذي احلال النح به سعد الدصر 
  .)٥()التفتازاين
ظرف مستقر منصوب حمال خرب مقدم " الدنيا"من أنّ يف : وأما ما يقَالُ: (قوله -

إذا قدم خربه على امسه " ما"امسه املؤخر فغري صحيح؛ ألنّ عمل " الراحة"، و"ام"لـ
٦()يكون ملغى(.  

 اسم شرط، مبين على السكون منصوب حمال، مفعول فيه لفعل :ىمت: (قوله -
رط على األصح٧()الش(.  

                                 
 .٢٠٣ قسم التحقيق ص: ينظر )١(
 .١٩٠ قسم التحقيق ص: ينظر )٢(
 .٣٠٦ قسم التحقيق ص:  ينظر)٣(
 .٢١٠ م التحقيق صقس:  ينظر)٤(
 .٦١قسم التحقيق ص:  ينظر)٥(
 .٢١٢ قسم التحقيق ص:  ينظر)٦(
 .١٧٤ قسم التحقيق ص:  ينظر)٧(

 



٤٣ الدراسة: القسم األول

 يثبت القول األول؛ ألنّ حرف اإلشباع ال يتحرك، وأيضاً ال: والصواب: (قوله -
  .)١()إالّ لضرورة

مقول القول، وهو مليح، إالّ أنّ أكثر : اعلم أنه كثرياً ما يقال يف أمثاله: (قوله -
  .)٢()القائلني ال يعلم ما هو، وهو قبيح، وقد عرفت ما هو، وال تغفل عنه

  اعتراضاته: ثانياً
الً عما  واالعتراض على العلماء الذين سبقوه، فضلقد أكثر زيين زاده من الرد

، وسأذكر  ممن شرح الكتاب وأعربه من اعتراض على صاحب املنت، أو على بعضأورده
  :مناذج من اعتراضاته

انتقاده بعض التعليالت النحوية لبعض العلماء، وإيراده عليها اعتراضات، كما  -
حه شر: "يف موضع من وقد ذهب إليه املوىل اجلامي: (فعل ذلك يف تعليل املصنف يف قوله

  ).ذهب إليه بأَنا مل نر من( ":االمتحان: "، ورده املصنف يف"على الكافية
أنّ عدم الرؤية ال يدلّ على عدم الذّاهب، واملُثِْبت مقدم على النايف، : واجلواب عنه

  .)٣()واحلافظ حجة على من مل حيفظ
 مع )وفيه نظر (: اعتراضه على بعض التعريفات اليت ذكرها بعض العلماء بعبارة-

هنا لالستئناف ال لالبتداء؛ " الواو: " اعلم أنه قيل (: من ذلك قولهالتعليل واالستدالل،
: ، واالستئناف يف عرف النحاة"الواو"وزيد قائم بـ: ألنه مل يوجد يف كالم العرب

  . الكالم الذي جاء على طريق السؤال املقدر؛ وفيه نظر
ا أول الكالم من غري أن " واو" فألنّ معىن: الًأمحاة ليس وقوعه أواالبتداء عند الن

 يتقدم عليه شيء، وإنما معناه وقوعه أول كالم بعد تقدم مجلة مفيدة من غري ارتباطه

  ". شرح القصيدة اخلمرية: "لفظاً؛ كما صرح به الفاضل الرومي يف
                                 

 .٦ قسم التحقيق ص:  ينظر)١(
 .١٥٨ قسم التحقيق ص:  ينظر)٢(
 .٧٧ قسم التحقيق ص:  ينظر)٣(

 



٤٤      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

االستئناف يف عرف النحاة؛ " واو" االبتداء وبني" واو"فألنه ال فرق بني : وأما ثانياً
  ". مغين اللّبيب: "كما يظهر من كالم بعض أهل اللّغة، واملفسرين، وابن هشام يف

فألنّ ما ذكره من معىن االستئناف، ليس معىن االستئناف النحوي، بل : وأما ثالثاً
  .معىن االستئناف املعاين

البتداء، سواء كان جواباً لسؤال الكالم الذي وقع يف ا: عند النحاة واالستئناف
أن يكون جواباً للسؤال املقد ه ال بدر أو ال، خبالف استئناف أهل املعاين، فإن١()رمقد(.  

نعم : قلت: ( بقولهما أكثر النقل منهن، والرضي اللّذيلدماميين اعتراضه على ا-
هما مل يصيبا ؛ ملا ذكر، إالّ أن"آةاملر: "، واملوىل خسرو يف"حتفة الغريب: "نفاه الدماميين يف

فيه؛ ألنّ ما ذكر من التعريف ليس تعريفاً ملطلق التوابع، بل لتوابع االسم، ولو سلّم فهو 
والعدمي ،٢()باعتبار األصل األغلب، أو بتعميم اإلعراب الوجودي(.  

كيف وابن . ليس مبتفق عليه أنّ ما نقل عن اجلوهري، والرضي: وعن الثّاين: (وقوله
تسرة، قال يف ويهدز احلاليحيح" القاموس: "جو٣()وهو الص(.  

-عوامل اجلديدة، وهو األكثر، من ل لراح واملعربني اعتراضه وردوده على بعض الش
فاحفظه؛ فإنّ املُعِربني من أويل األفهام عن هذا التفصيل ساكتون، وعلى قول : (ذلك قوله

 ما اشتهر عند السنة العوام، وعلى الغفول عن كالم مشايخ قاصرون، بناًء على الفراء
  .)٤()الكرام

فاحفظه، فإنّ املُعِربني عن هذا التحقيق ساكتون، وأكثر الناس عنه ( :وقوله
   .)٥()غافلون

                                 
 .٧٩-٧٨ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٣٦ قسم التحقيق ص:  ينظر)٢(
 .٤١ قسم التحقيق ص:  ينظر)٣(
 .٥٠ قسم التحقيق ص:  ينظر)٤(
 .٥٥ م التحقيق صقس:  ينظر)٥(

 



٤٥ الدراسة: القسم األول

بعض املُعِربني حلرف جر وحبرف جر، وهو خطأ؛ : واعلم أيضاً أنه يقول( :وقوله
  .)١()من أنّ اللّفظ إذا كان على حرف واحد عبر عنه بامسه": بمغين اللّبي"ملا ذَكَر يف 
؛ كما تومهه بعض "تبت"ال بـ" فعلته" حرف جر متعلّق بـ:ومذْ(: وقوله

  .)٢()املُعِربني
  .)٣()فاحفظه، فإنه مما نفاه بعض املُعِربني؛ لعدم اطّالعه على كالم احملققني(: وقوله
جمزومة " اعلَم"من أنّ مجلة : عض شارحي هذا الكتابهذا وأما ما قاله ب: (وقوله

وإن كان من حروف الشرط " أما"، خطأ فاحش بال ارتياب؛ ألنّ "أما"حمال، جواب 
  .)٤()فليس جبازم

                                 
 .٥٦ قسم التحقيق ص:  ينظر)١(
 .١١٧ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 .١١٨ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(
 .٥١ قسم التحقيق ص: ينظر) ٤(

 



٤٦      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  طريقته يف االستشهاد: املطلب الرابع
 ، اليت أوردها يف كتابههسلك زيين زاده منهجاً مطّرداً يف التعامل مع شواهدمل ي

  :وميكن أن نلخصه فيما يلي
من آية مشتمالً على موطن الشاهد،  جبزء ، غالباً يقتصر عند استشهاده باآليات-١

أنه جيوز أن يكون حاالً يف اللّفظ تأكيداً يف املعىن، : واجلواب عن األول( :من ذلك قوله
، )١(M$  #  "  !L  :كما قال البيضاوي عند الكالم على قول الكرمي العالّم

  .)٢()اهبطوا أنتم أمجعون:، كأنه قيل حال يف اللّفظ تأكيد يف املعىن"مجيعاً"إنّ 
أنّ : وعن الثّاين: ( يستشتهد باآلية كاملة مشتملة على موطن الشاهد، كقولهوقد

كيف وابن درستويه جوز احلالية، قال . ما نقل عن اجلوهري، والرضي ليس مبتفق عليه
M  v : يف تفسري قوله تعاىل البيضاويوكذا جوزها.  الصحيحوهو" القاموس ":يف

y  x  wL)٣(
 .  

طن الشاهد، مع النظر إىل مصدره،  من احلديث مشتمالً على مويورد جزأ -٢
وإنْ (: عن سيد األنام" املوطّأ"ويشهد لقول هؤالء الكرام ما وقع يف : أقول: (كقوله

ة، وال جمال للتأكيد، على احلالي" أمجعني"يث نصب ، ح)فصلّوا قعوداً أمجعنيصلّى قاعداً 
  .)٤()على التأكيد، كما ذكره السيوطي" الواو"ورِوي أمجعون بـ. عوإالّ لرف

وملّا : (مالً مشتمالً على موطن الشاهد دون النظر إىل مصدره، كقوله يورده كاوقد
 صلّى اهللا عليه -لنيب احلميدقتفاء حلديث اأراد املصنف االقتداء بالقرآن ايد، واال

                                 
 . ٣٨: البقرة) ١(
 .٤١-٤٠ قسم التحقيق ص:  ينظر)٢(
 .٤٢- ٤١قسم التحقيق ص: ينظر . ٤٣: احلجر) ٣(
 .٤٣-٤٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ٤(

 



٤٧ الدراسة: القسم األول

وكلّ أمر ذي بال  كلّ أمر ذي بال مل يبدأْ بسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أقطع، (- وسلّم
  .)١()مل يبدأْ باحلمد هللا فهو أجذم

  . إىل حبورها ال ينسب األبيات اليت يوردها إىل قائليها، وال-٣
اعلم أنّ مبىن : ( كقوله.د من البيت مشتمالً على موطن الشاه يورد جزأ-٤

أنّ الواو عند البصريني من نفس الكلمة، وعند : اخلالف بني البصريني، والكوفيني
ها ليست منها، بل هي حرف اإلشباع كاأللف يف قولهاآلخرين أن:  

  )٢(فَكَيف أَنتا.............. 
وإنما : ( كقولهكامالً مشتمالً على موطن الشاهد، -أحياناً– يستشهد بالبيت -٥

خرباً؛ ألنّ جمرور " يلعنه القرآن: "ارتكبنا حذف اخلرب يف الصورة األوىل، ومل جنعل قوله
"بيلزم أن " ر؛ وألنّ فعله يلزم أن يكون ماضياً على ما هو يكون موصوفاً على األصح

 جوز عبد اهللاللسيد " شرح لب اللّباب ":إالّ أنّ يف.  واملصنف الرضي،املشهور، وارتضاه
  :استقبال فعله، كقوله

  )٣(علَي مهذٍَّب رخِص البناِنفَِإنْ أَهِلك فَرب فَىت سيبِكي    
وذا ظهر : ( للرد على رأي مل يوافق عليه، كقوله- اًأحيان– يورد البيت -٦

" رب"والعجب كلّ العجب من بعض املعربني حيث جعل : التعجب من قول من قال
  : وصدق يف حقّه. متعلّقاً بفعل مقدر؛ ألنه مل يطّلع على قول اجلمهور

  )٤(حِفظْت شيئاً وغَابت عنك أَشياُء.................   
  

                                 
 .٧ قسم التحقيق ص: ينظر )١(
 .٥ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 .١٠٩-١٠٨ قسم التحقيق ص: ظرين) ٣(
  .١١١ قسم التحقيق ص: نظري) ٤(

 



٤٨      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  مصادره: املبحث الثّالث
جاء زيين زاده وقد استوى النحو على سوقه؛ إذْ فرغ النحاة األوائل من وضع 

) تعليق الفواضل على إعراب العوامل: ( ولذلك كان كتابه، وبسط الفروع،األصول
ممني على اختالفِرعني املتقدحاة واللّغويمضاً آلراء أعالم النجاهامذاهبهم وات .  

شرح الرضي "املؤلّف كثرياً على من خالل دراسيت هلذا الكتاب ظهر يل اعتماد و
، إضافة "املنصف"، و"فة الغريبحت"، وبعض شروحه كـ"بيبمغين اللّ"، و"كافيةلعلى ا

، واحلاشية على "األطول"و" املطول" كـ"مفتاح العلوم" شروح إىل اعتماده على بعض
  ".املطول

اجم لغوية،  على هذه الكتب فحسب، بل تنوعت مصادره بني معومل يقتصر
رح ، منها ما صرح بالنقل عنها، ومنها ما ص وغريهابالغية و،وكتب حنوية وصرفية

  :وميكن تقسيم مصادر الكتاب إىل قسمني. بالنقل عن أصحاا
وهي مقسمة حسب فنوا، لّف صراحة، املصادر اليت نص عليها املؤ: القسم األول

  :ومرتبة ترتيباً زمنياً
  كتب اللّغة واملعاجم: أوالً

  .فقط نقل منه مرتني .هـ٨١٧للفريوزآبادي املتوفّى سنة ) القاموس احمليط( -١
  كتب النحو والصرف: ثانياً

  . نقل منه مرة واحدة فقط.هـ٥٩٩البن أيب الربيع املتوفّى سنة ) البسيط (-١
  . نقل منه مرة واحدة فقط.هـ٦٤٦البن احلاجب املتوفّى سنة ) األمايل (-٢
 ذكره يف .هـ٦٤٦البن احلاجب املتوفّى سنة ) اإليضاح يف شرح املفصل (-٣

  .موضع واحد فقط
 ذكره يف .هـ٦٥٥لعز الدين الزجناينّ املتوفّى سنة ) الكايف يف شرح اهلادي (-٤

  .موضع واحد فقط

 



٤٩ الدراسة: القسم األول

 من املصادر اليت .هـ٦٨٦للرضي املتوفّى سنة ) شرح كافية ابن احلاجب (-٥
 ويف موضع مواضع،) ٣ (، وقد صرح ذا االسم يفاعتمد عليها زيين زاده يف كتابه

 وقد ؛ إشارة إىل كتابه،)الرضي(ى يف بقية املواضع بذكر  واكتف،)شرح العصام: (بقوله
  .أشرت إىل ذلك يف مواضعه من التحقيق

 ذكره يف موضع واحد .هـ٧٦١البن هشام املتوفّى سنة ) حواشي التسهيل (-٦
  .فقط

 نقل منه يف موضع واحد .هـ٧٦١البن هشام املتوفّى سنة ) قواعد اإلعراب (-٧
  .فقط

 من أهم املصادر اليت اعتمد .هـ٧٦١البن هشام املتوفّى سنة ) اللّبيبمغين  (-٨
) ٢١(، فقد بلغ عدد املواضع اليت صرح فيها باسم هذا الكتاب عليها املؤلّف يف كتابه

  .موضعاً
 نقل منه .هـ٧٧٦للسيد عبد اهللا النقرة كار املتوفّى سنة ) شرح لب اللّباب (-٩

  .يف موضع واحد فقط
 يعترب هذا الكتاب .هـ٨٢٧للدماميين املتوفّى سنة ) فة الغريب الغريبحت (- ١٠

) ١٤( مادته العلمية، فقد صرح بامسه يف  زادهمن املصادر املهمة اليت استقى منها زيين
  .، وقد بينت ذلك يف مواضعه)لّبيبشرح مغين ال(مواضع بـ) ٥( ويف موضع،

 نقل منه مرة .هـ٨٥٠يب املتوفّى سنة لسراج الدين احلل) حاشية الوافية (- ١١
  .واحدة فقط
، ومل مواضع) ٣( نقل منه يف .هـ٨٧٢للشمني املتوفّى سنة ) املنصف (- ١٢

  ).شرح مغين اللّبيب: (إنما اكتفى بقولهويصرح ذا االسم، 
 .هـ٨٩٨للجامي املتوفّى سنة ) الفوائد الضيائية شرح كافية ابن احلاجب (- ١٣
  . موضع واحد فقطنقل منه يف
 نقل منه يف .هـ٩٤٥لعصام الدين اإلسفراييين املتوفّى سنة ) حاشية اجلامي (- ١٤

 



٥٠      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .موضع واحد فقط
لعصام الدين اإلسفراييين املتوفّى سنة )  اللّباب يف علم اإلعرابشرح (- ١٥

  . نقل منه مرة واحدة فقط.هـ٩٤٥
  من املصادر.هـ٩٨١ سنة للربكلي املتوفّى) إظهار األسرار يف النحو (- ١٦

مواضع تصرحياً ذا ) ٦(، فقد نقل منه يف  اليت اعتمد عليها زيين زاده يف كتابهاملهمة
 وقد أشرت إىل فاته،؛ إشارة إىل مؤلّ)املصنف(تفى بذكر  ويف بقية املواضع اكاالسم،

  .ذلك يف مواضعه من التحقيق
) ٩( صرح به يف .هـ٩٨١ للربكلي املتوفّى سنة) امتحان األذكياء (- ١٧

  .، وقد بينت ذلك يف مواضعه من التحقيق)املصنف: (ضع، ويف البقية بقولهامو
حملمد الصبوجه وي املتوفّى سنة ) فتح األسرار يف شرح اإلظهار (- ١٨

  .منها مل يصرح باسم هذا الكتاب) ٤(مواضع، ) ٦(نقل منه يف  .هـ١١٧٢
  البالغةاألدب وكتب : ثالثاً

 نقل منه .هـ٤٧١للشيخ عبد القاهر اجلرجاينّ املتوفّى سنة ) دالئل اإلعجاز (-١
  .مرة واحدة فقط

 من املصادر املهمة اليت .هـ٧٩٣لسعد الدين التفتازاينّ املتوفّى سنة ) املطول (-٢
، ويف )شرح التلخيص: ( بقوله، فقد نقل منه يف موضعنياعتمد عليها املؤلّف يف كتابه

ملواضع اكتفى بذكر مؤلّفه؛ إشارة إليه، وقد أشرت إىل ذلك يف مواضعهة ابقي.  
 اعتمد .هـ٨١٦للسيد الشريف اجلرجاينّ املتوفّى سنة ) اشية على املطولاحل (-٣

شرح : (، موضعان بقولهمواضع) ٣(عليها املؤلّف كثرياً يف هذا الكتاب، فنقل منه يف 
، ويف مواضع أخرى باسم مؤلّفه، وقد بينت )شرح التلخيص: (، وموضع بقوله)املفتاح

  .ذلك يف مواضعه من التحقيق
نقل منه ف  اهتم به،.هـ٨٨٦للموىل حسن اجلليب املتوفّى سنة ) حاشية املطول (-٤

  .مواضع) ٥(يف 

 



٥١ الدراسة: القسم األول

 نقل منه مرة واحدة .هـ٩٤٠البن كمال الوزير املتوفّى سنة ) شرح املفتاح (-٥
   .فقط

، ذكره يف هـ٩٤٠البن كمال الوزير املتوفّى سنة ) مريةلقصيدة اخلشرح ا (-٦
  .موضع واحد فقط

 نقل منه صراحة .هـ٩٤٥لعصام الدين اإلسفراييين املتوفّى سنة ) األطول (-٧
  .موضعني، ويف البقية باسم مؤلّفه، وقد أشرت إىل ذلك يف مواضعهيف االسم ذا 

املتوفّى سنة " وجك الصغريك"لنور الدين الشهري بـ) شرح املسالك( -٨
  . نقل منه مرة واحدة فقط.هـ٩٧٩

 نقل منه .هـ١٠١٤للموىل علي القاري املتوفّى سنة )  شرح الربدة يفالزبدة (-٩
  .مرةّ واحدة فقط

   وعلومهكتب التفسري: رابعاً
  . نقل منه مرة واحدة فقط.هـ٥٣٨للزخمشري املتوفّى سنة ) الكشاف (-١
 نقل منه مرة واحدة .هـ٧٥٦للسمني احلليب املتوفّى سنة ) ملصونالدر ا (-٢

  .فقط
لناصر الدين الشريازي البيضاوي املتوفّى سنة ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (-٣

  .منه يف موضعني فقط، تصرحياً باسم مؤلّفه داللة عليه، وقد بينت ذلك نقل .هـ٦٨٥
 نقل منه مرة .هـ٨٨٥بن عادل املتوفّى سنة ال) اللّباب يف علوم الكتاب (-٤

  .واحدة فقط
 نقل منه يف موضع .هـ٩١١للسيوطي املتوفّى سنة ) اإلتقان يف علوم القرآن (-٥

  .واحد فقط
 اهتم .هـ١٠٦٩لشهاب الدين اخلفاجي املتوفّى سنة ) حاشية أنوار التنزيل (-٦

حاشية (ع ذا االسم، ويف موضع باسم مواض) ٤(به املؤلّف يف كتابه هذا، فنقل منه يف 
  .، وقد أشرت إىل ذلك يف مواضعه)حاشية البيضاوي(، ويف موضع آخر باسم )القاضي

 



٥٢      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  كتب احلديث: خامساً
  . نقل منه يف موضع واحد فقط.هـ١٧٩إلمام مالك املتوفّى سنة ) املوطّأ (-١
نقل منه مرة  .هـ١٠١٤للموىل علي القاري املتوفّى سنة ) شرح املشكاة (-٢

  .واحدة فقط
 للشربخييت املتوفّى سنة) الفتوحات الوهبية بشرح األربعني النووية (-٣
  . نقل منه يف موضع واحد فقط.هـ١١٠٦
   كتب أخرى:سادساً

نقل منه يف . هـ٧٨٦للشيخ أكمل الدين املتوفّى سنة ) شرح اهلدايةالعناية  (-١
  .موضع واحد فقط

  . نقل منه مرتني فقط.هـ٨٨٥خسرو املتوفّى سنة للموىل ) املرآة (-٢
 ذكره يف موضع. هـ١٠١٤للموىل علي القاري املتوفّى سنة ) شرح الغرى (-٣

   . فقطواحد
أليب عبد اهللا الفاسي املتوفّى سنة ) مطالع املسرات جبالء دالئل اخلريات (-٤
  . نقل منه مرة واحدة فقط.هـ١١٠٩
 نقل منه مرة واحدة .هـ١١١٧وسي املتوفّى سنة للطّرس) حاشية املرآة (-٥

  .فقط
  .ذكره يف موضع واحد فقط) الطّريقة احملمدية (-٦

 



٥٣ الدراسة: القسم األول

  : عنهم أو أشار إليهم يف كتابه، وهمالعلماء الذين نقل: القسم الثّاين
   . ذكره يف موضع واحد فقط.)هـ١٧٠ت( اخلليل -١
  .مواضع) ٦( يف ه ورد ذكر.)هـ١٨٠ت( سيبويه -٢
  .مواضع) ٣( تكرر امسه يف .)هـ١٨٩ت( لكسائيا -٣
  . فقطني ذكر امسه يف موضع.)هـ٢٠٧ت( الفراء -٤
  . ذكره يف موضعني فقط.)هـ٢١٥ت( األخفش -٥
٦- ذكر رأيه يف موضع واحد فقط.)هـ٢٢٥ت( اجلرمي .  
  .ورد ذكره مرة واحدة فقط). هـ٢٨٦ت( املربد -٧
   .يف موضع واحد فقط ذكر امسه .)هـ٣١٦ت( ابن السراج -٨
  . ذكر رأيه يف موضع واحد فقط.)هـ٣٤٧ت( ابن درستويه -٩

١٠ - ورد ذكره يف موضعني فقط.)هـ٣٧٧ت( الفارسي .  
  . ذكره يف موضع واحد فقط.)هـ٣٨٤ت( الرماينّ - ١١
١٢ - ورد ذكره يف موضعني فقط .)هـ٣٩٣ت( اجلوهري.  
  .د فقط رأيه يف موضع واح ذكر.)هـ٤٥٨ت( ابن سيده - ١٣
  .ذكره يف موضع واحد فقط .)هـ٥٨٠ت( "ِخدب"ـابن طاهر الشهري ِب - ١٤
١٥ - ورد ذكره يف موضع واحد فقط .)هـ٦١٠ت( اإلمام املطرزي.  
١٦ - اللورقي ورد ذكره يف موضع واحد فقط.)هـ٦٦١ت( األندلسي .  
  .مواضع) ٥(تكرر امسه يف  .)هـ٦٧٢ت( ابن مالك - ١٧
  . ذكره يف موضع واحد فقط.)هـ٩٤٥ت( املوىل سعدي جليب - ١٨

هذه هي مصادر املؤلّف اليت نص عليها صراحة يف كتابه، وهي مصادر أصيلة يف 
، وتبين حرص زيين زاده على تأصيل كتابه الذي مل باا، تدلّ على قيمة الكتاب العلمية
كبار العلماء، ، ولكنه باإلضافة إىل ذلك ضمنه أقوال يقتصر فيه على ما ذكر من مصادر

   .ونقل فيه آراءهم مع الشرح والنقد واالستدالل

 



٥٤      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  األصول النحوية اليت اعتمد عليها: املبحث الرابع
 السماع، والقياس،:  ركائز، هيأربعيعتمد االستدالل يف النحو العريب على 

  . واستصحاب احلال،واإلمجاع
ل، وقياس، واستصحاب نق: أدلّة صناعة اإلعراب ثالثة: (قال ابن األنباري

  .)١()حال
 الكالم العريب الفصيح، املنقول بالنقل الصحيح، ومرادنا: (وعرف النقل بأنه

والشواهد اخلارج عن حد القلّة . الدليل األول من هذه األدلّة، وهو النقل: بالشواهد هنا
  .)٢()إىل حد الكثرة

لغة القرآن، وما تواتر من : (ر بأنه وآحاداً، وعرف املتواتوجعله قسمني متواتراً
 .)٣() من أدلّة النحو، يفيد العلموهذا القسم دليل قطعي: (، قال)السنة، وكالم العرب

الشواهد القرآنية، والشواهد احلديثية، والشواهد الشعرية، وأقوال العرب : وهي
  .الفصحاء

وعليه، فقد اعتىن زيين زاده بالشواهد السة؛ ماعية كتابه وتوثيقها، لتوضيح ماد
وقد تعددت عنده هذه الشواهد لتشمل االستشهاد بالقرآن وقراءاته، واألحاديث النة، بوي

  : اآليتضح ذلك يف، ويتين حيتج بشعرهمأشعار العرب الذو
   القرآن الكرمي وقراءاته:أوالً

ناء األحكام والقواعد عول النحاة على القرآن الكرمي وجعلوه مصدراً أساسياً يف ب
 يف مواضع كثرية من وكان يقتصر. كتابهالنحوية، وقد سلك زيين زاده هذا الطّريق يف 

                                 
  .٤٥ صاإلغراب يف جدل اإلعراب:  ينظر)١(
 .٨١ملع األدلّة ص: ينظر) ٢(
 .٨٣ملع األدلّة ص: ينظر) ٣(

 



٥٥ الدراسة: القسم األول

M   y:، مثل قوله تعاىل عند استشهاده باآليات على االستشهاد جبزء من آيةكتابه هذا

~  }  |   {  zL)١( ،قوله تعاىلو:M i  h   gL)أو يستشهد . )٢
  .)٣(M y  x  w  vL:وله تعاىلباآلية كاملة، مثل ق

 الذين ومل يقف زيين زاده من القراءات القرآنية موقف بعض النحاة املتشددين
 يردون القراءة إذا مل توافق القاعدة النحوية أو الصرفية، أو يصفوا بأشنع األوصاف

شهد ا يف كالقبح والضعف والبعد، ولكنه وقف املوقف السليم من القراءات، حيث است
 يف ه وهو يتحدث مع ذكر اسم القارئ الذي نسبت إليه القراءة، من ذلك قولكتابه

 ،مثّ اختلفوا: (، فيقول )٤(M 3        2  1L :د يف قوله تعاىل عن الزائاختالفهم
M  V  U  T  S : كما زيدت يف قوله تعاىل،"مثل"الزائد كلمة : فقال بعضهم

X  WL)ما زيدت هه)٥مري؛ إذ الكاف ال تدخل " الكاف"نا لتفصل ، وإنمن الض
بأنّ قراءة ابن عباس رضي اهللا : وأجيب عنه. ورد بأنّ زيادة االسم مل تثبت. على الضمري

 تقَوي قول من قال بزيادة االسم، بل شاهدة حقّة ال كالم "لثْاِمل"عنه يف هذه اآلية بترك 
  .)٦()يف قبوهلا

   الشريف احلديث النبوي:ثانياً
 االحتجاج يف ستشهاد باحلديث النبوي الشريف، واعتباره مصدراً من مصادراال

قضايا النحو والصرف، أمر كثر اجلدل حوله بني مؤيد ومعارض، وقد أشبع العالّمة 
                                 

 .١٥٢ قسم التحقيق ص: ينظر. ١١٦، و٤٨:  النساء)١(
 .١٨٤ قسم التحقيق ص: ينظر. ١٨:الكهف) ٢(
 .٤٢ قسم التحقيق ص: ينظر. ٤٣:احلجر) ٣(
 .١١: الشورى) ٤(
 .١٣٧: البقرة) ٥(
 .١٠٣  ص قسم التحقيق:ينظر) ٦(

 



٥٦      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  .)١(البغدادي الكالم فيه
املسائل  من املصادر السماعية، فاستشهد به يف وقد اعتد زيين زاده باحلديث مصدراً

" املوطّأ"ويشهد لقول هؤالء الكرام ما وقع يف : أقول: (نحوية واإلعرابية، من ذلك قولهال
على " أمجعني"، حيث نصب )فصلّوا قعوداً أمجعني وإنْ صلّى قاعداً: (عن سيد األنام

أكيد، وإالّ لراحلاليأمجعون بـ. فعة، وال جمال للت ِويأكيد" الواو"ور٢()على الت(.  
   أشعار العرب:ثالثاً

يعد الشعر العريب من أهم أصول االستدالل على املسائل واألحكام النحوية، وقد 
 إالّ وجتد فيه أبياتاً -  ولو كان صغرياً- أكثر النحاة منه يف كتبهم، فقلّما جتد كتاباً حنوياً

  .من أشعار العرب
كروا أنه يبدأ من العصر  الذي يصح االحتجاج به، وذوقد بين العلماء الشعر

  .تقريباً) هـ١٨٠(اجلاهلي وينتهي أواخر القرن الثّاين، أي يف حدود سنة 
 يف استشهاده، وأخذ استشهاده  على الشعر وعول عليهوقد اعتمد زيين زاده

، من  مشتمالً على موطن الشاهدبالشعر صوراً متعددة، فتارة يكتفي جبزء من البيت
تحدث عن اختالف البصريني والكوفيني يف تعيني االسم من ضمري ذالك قوله وهو ي

)وني: (ليقو، ف)هني، والكوفيني "الواو"أنّ : اعلم أنّ مبىن اخلالف بني البصريعند البصري 
األلف"ـ كها ليست منها، بل هي حرف اإلشباعمن نفس الكلمة، وعند اآلخرين أن" 

  : يف قوله
............... فافَكَيت٣( أَن(  

، من ذلك قوله وهو يتحدث عن اختالفهم يف جتويز استقبال وأخرى يورده كامالً
وألنّ فعله يلزم أن يكون ماضياً على ما هو املشهور، وارتضاه : (، فيقول)رب(فعل 

                                 
 .١٥-١/٩ خزانة األدب :ينظر) ١(
  .٤٢  ص قسم التحقيق:نظري) ٢(
  .٥ ص قسم التحقيق : ينظر )٣(

 



٥٧ الدراسة: القسم األول

للسيد عبد اهللا جوز استقبال فعله، " شرح لُب اللّباب: "إالّ أنّ يف. الرضي واملصنف
  :كقوله

  )١(فَِإنْ أَهِلك فرب فَىت سيبِكي     علَي مهذٍَّب رخِص البناِن
راض على رأي اليراه، من ذلك قوله وهو يعترض  العتويف بعض األحيان يورده

وذا ظهر التعجب من قول من  (:، فيقول"العوامل اجلديدة" لكتاب على بعض املعربني
متعلّقاً بفعل مقدر؛ ألنه " رب"عربني حيث جعل والعجب كلّ العجب من بعض امل: قال

  : وصدق يف حقّه. مل يطّلع على قول اجلمهور
  )٢(حِفظْت شيئاً وغَابت عنك أَشياُء....................      

  .ا حبوره، واصحا إىل أغفل نسبة األبيات أ كلّهاِروهذه الصويف 
  

  
  
  

  

  
  
  

                                 
 .١٠٩-١٠٨ ص قسم التحقيق :ينظر) ١(
 .١١١ ص تحقيققسم ال :ينظر )٢(

 



٥٨      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  يم الكتاب، وفيه مطلبانتقو: املبحث اخلامس
  مزايا الكتاب: املطلب األول
كغريه من املصنفات له ميزات ) تعليق الفواضل على إعراب العوامل(كتاب 

  :وحماسن، وعليه بعض املآخذ واالستدراكات، فمن ميزات هذا الكتاب ما يلي
، )لإعراب العوام( يتميز هذا الكتاب بأنه اختصار وزيادة فائدة على كتابه -١

قد كنت أعربت العوامل اجلديدة بالتماس بعض خلِّّص : (وقد نص عليه يف مقدمته، قال
أبناء الزمان، وِإلْحاِح بعض كُمل اإلخوان، إالّ أنّ الكثري من الفضالء، واجلَم الغفري من 

  .)١()األذكياء سألوين صرف اهلمة حنو اختصاره، مع الزيادة يف فوائده
 الكتاب يسهل على املعرب التمرن والتمرس وعلى فهم اإلعراب  أنّ هذا-٢

  .بطريقة منهجية
، فلم يترك يف هذا املنت كلمة )العوامل اجلديدة(اعتناؤه بإعراب مجيع مفردات  -٣

ناسب لنا ...: ( نفسه بذلك، حيث ذكره يف مقدمته، قال، وقد ألزمإالّ وقد أعرا
  .)٢()ناه ثانياًإعرابه أوالً، وإعراب مالتزم

 ظهور شخصية املؤلّف من خالل إعرابه، فهو ال يكتفي بإيراد األقوال فقط، -٤
  يوردها مقرونة باألدلّة ويناقش ويورد اعتراضات عليها، وجييب عن االعتراضات اليتبل

  .)٣(ترد على القول الذي اختاره أو رجحه، بأسلوب مؤدب
، مما يعطي فادة أو األخذ من بعض شيوخه باالست-أحياناً - يصرح زيين زاده-٥

مبين على الضم مرفوع حمال، نائب ": نحن"وحتته : (النص توثيقاً أكثر، من ذلك قوله
؛ هكذا استفيد من "نشفَع"فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ هلا، عطف على مجلة 

                                 
 .٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٣ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 .راسة من قسم الد.٣٨ ص: ينظر) ٣(

 



٥٩ الدراسة: القسم األول

تقديراً مقول القول؛ كما يفعله إنه منصوب : وال جيوز أن يقَالَ: (وقوله. )١()األستاذ
بعض القاصرين من املتعلِّمني واملعلِّمني؛ ألنّ املصدر هنا ليس على معناه، بل مبعىن 

املصدري ال يصح أن يكون مثاالً قطعاً؛كذا قال  املفعول؛ لعدم صحة املعىن؛ إذ املعىن
  .)٢()شيخي عن شيخه

  .ة اليت نقلها إىل أصحاا اآلراء واألقوال النحوي أنّ املؤلّف يعزو-٦
) املنصف(اميين، وللدم) حتفة الغريب(وخاصة ) مغين اللّبيب( اعتناؤه بشروح -٧

  .ن يعدان من أهم شروح املغينللشمني، اللّذي
  . الرجوع إىل شرح الكافية للرضي، الذي يعد أهم شرح للكافية-٨
علوم خمتلفة، مما يدلّ على سعة  احتواء هذا الكتاب يف طياته كتباً كثريةً يف -٩

  .اطّالع املؤلّف وثقافته
مثّ إنّ التعبري عن فاعل : (، من ذلك قوله أمانة املؤلّف يف نقل آراء العلماء- ١٠

مغين "بامسه اخلاص، وبالضمري بامسه العام، فقد سبق ذكره نقالً عن " تو"بـ" آمن"
: مبعىن" مع"كون :  عن الفاضل العصامونِقلَ: (وقوله .)٣(")حتفة الغريب"، و"اللّبيب

سِئلْت مبكّة املكرمة عن ناصب : نِقلَ عن الزخمشري (:وقوله .)٤()مقارناً حاالً
   .)٥(...)احلال

  . يل يف أثناء قراءيت هلذا الكتاب الكبريهذه بعض املزايا اليت ظهرت

                                 
 .٣١١ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .١٠٢ حقيققسم الت: ينظر) ٢(
 .٩١ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(
 .٢٨٦ قسم التحقيق ص: ينظر) ٤(
 .٢٩٩ قسم التحقيق ص: ينظر) ٥(

 



٦٠      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

   املآخذ على الكتاب:املطلب الثاّين
 اليت ال خيلو كتاب، فإنه ال خيلو أيضاً من بعض املآخذعلى الرغم من حماسن هذا ال

افعيوالعصمة هللا ولكتابه : (- رمحه اهللا-منها كتاب من كتب البشر، فقد قال اإلمام الش
  .)١()وألنبيائه، وقد أىب اهللا العصمة لكتاب غري كتابه

  :ما يلي) تعليق الفواضل على إعراب العوامل(فمن املآخذ على كتاب 
 أنّ هذا الكتاب ألّفه : يف ذلكولعلّ عذر املؤلّف. واهد يف هذا الكتابة الش قلّ-١

مثّ إنّ ما ذكرناه من اإلعراب ما هو املوافق : ( قال.للمبتدئني من قاصدي تعلّم العربية
  .)٢()لطَبع املبتدئ من الطالّب

فوا فقال مثّ اختل: (ال أحياناً غفالً عن ذكر أصحاا، من ذلك قوله يذكر األقو-٢
" إما"إنّ الواو يعطف : وقال بعض النحاة: (وقوله. )٣()..."مثل"الزائد كلمة : بعضهم
هذا الذي : ( وقوله.)٤()السابق" إما"يعطف ما بعده على ما بعد " إما"، و"إما"على 

ذكرناه يف هذا املقام، ما صدر فيه من العلماء األعالم، فال تصِغ إىل قول من قال من 
قولوا بسم اهللا تعاىل إىل آخره الكالم؛ فإنه أبعد كلّ البعد عن : أيتمال تقدير القال، اح

  .)٥()املرام
": يا"و: ( إىل أصحاا دون مصادرها، من ذلك قوله-أحياناً - ينسب األقوال-٣

منصوبة لفظاً مفعول به لفعل ": الرحمةَ"و. حرف نداء مبين على السكون ال حملّ له
 .فعل مضارع مرفوع تقديراً بعامل معنوي": أَدعو"و. أدعو الرمحة: ف وجوباً، أيحمذو

عبارة عن املتكلّم مبين على الفتح مرفوع حمال فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال ": أَنا"وحتته 

                                 
 .٢/٦٨٥، و٢/٦٣١، و١/١٨٢تفسري اإلمام الشافعي : ينظر) ١(
 .٢٧٠ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 .١٠٣قسم التحقيق ص : ينظر) ٣(
 .٢٦٥قسم التحقيق ص : ينظر) ٤(
 .١٣سم التحقيق ص ق:  ينظر)٥(

 



٦١ الدراسة: القسم األول

 انتصاب : املربدوقال .وإليه ذهب املصنف، حملّ هلا اعتراضية؛ على مذهب سيبويه
هو حبرف النداء؛ لكونه من :  وقال أبو علي.حبرف النداء؛ لسده مسد الفعل" الرمحة"

  .)١()أمساء األفعال
 البن احلاجب صدره األصلي، فقد نقل رأياًمب  وال يكتفي- أحياناً- ينقل الرأي -٤

اإليضاح يف شرح "اعتماداً على حتفة الغريب، وهو يف احلقيقة موجود يف كتابه 
  .)٢()املفصل

  . اإلسهاب أحياناً يف اإلعراب بدون حاجة إليه-٥
ياناً يورد كلمة واحدة من الشعر، من أح، فنجده  االجتزاء يف الشواهد الشعرية-٦

  : أو بتقديره نكرة إنْ أُِزيلَت العلمية عنه؛ كما يف(: ذلك قوله
  ......................)٣(زيدنا... 

 املسألة النحوية اليت يناقشها، مثّ يعقّب عليها  يستدرك على بعض األقوال يف-٧
غُير مهما إىل : وقيل: (دون أن يشري إىل صاحب االعتراض، من ذلك قوله) ورد(: بقوله

ورد بأنّ تغيري . مهزة لقرب خمرجهما، وبتقدمي اهلمزة على امليم مثّ أُدِغم" اهلاء"بقلب " أما"
 هي زائدة جيء ا لدفع توهم :وقيل: (وقوله. )٤()المهم احلرف مل يوجد يف كاالسم إىل

ورد بأنه ال جيوز إضافة هذا الظّرف إىل ما بعده حىت يؤتى . إىل ما بعده" بعد"إضافة 
  .)٥() لدفع التوهم"الفاء"بـ

 اكتفاؤه يف بعض املواضع بعبارات مبهمة دون إسناد األراء ألصحاا، ومن -٨
، "وقيل"، "فقال بعضهم"، "وعلى ما اختاره بعضهم"، "وأجيز": (قولهاألمثلة على ذلك 

                                 
 .١٢٣-١٢٢قسم التحقيق ص : ينظر) ١(
 .٢٦٤ قسم التحقيق ص: ينظر) ٢(
 .١٢٧ قسم التحقيق ص: ينظر) ٣(
 .٤٦ قسم التحقيق ص: ينظر) ٤(
 .٤٧ قسم التحقيق ص: ينظر) ٥(

 



٦٢      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

، وحنو ذلك، مما جيعل توثيق هذه املسائل يف بعض األحيان أمراً ليس )١()"كما قيل به"
  .ميسوراً

كذا يف " ،"على ما حقّقه الفاضل العصام": ( يف كثري من املواضع بقوله اكتفاؤه-٩
ما على " ،"وارتضاه الفاضل العصام" ،"لفاضل العصامعلى ما دقّقه ا" ،"شرح العصام
 وحنوه، دون أن يشري إىل ما يعني )٢()"نقل عن الفاضل العصام" ،" العصاملذكره الفاض
  . من ذكر اسم كتابهالوصول إليه

   
  

  
  
  

                                 
 .٢٧٨، ١٠٤، ١٠٣، ٨٧، ٢٢ قسم التحقيق ص: ينظر) ١(
 .٢٨٦، ٢٨٣، ١٨٩، ١١٢، ٨٠، ٢٩ ص  قسم التحقيق:ينظر) ٢(

 



٦٣ الدراسة: القسم األول

  يةسخ اخلطّوصف الن: املبحث السادس
أ(نسخة : سخة األوىلالن(  

 ورقم ٢٥١٨: عارف حكمت برقميخ وهي حمفوظة مبجموعة مكتبة الش ،
٣٥/٤١٥:صنيفالت. 
 الوحة٦٠: عدد لوحا . 
 سطرا٢١ً: عدد أسطرها . 
 اسم٥،١٥×٢١: مسطر . 
 مل يذكر امسه: ناسخها. 
 ّهاوصف خط :د، حبرب أسودنسخي جي. 
  هـ١٢٦٦يف آخرها ختم بتاريخ. 
 دة، مجيلة اخلطّوهي نسخة جيكثرية، ، وعليها تعليقات ، ومزخرفة بلون ذهيب

ا خطوط محراء، وبعض التصحيحات على اجلانبوفوق بعض كلما.  

ب(نسخة : انيةسخة الثّالن(  
 ورقم ١٠٦٧/٥:  وهي حمفوظة مبجموعة مكتبة بشري آغا برقم ،

١٣٧٢:صنيفالت. 
 الوحة٩٠: عدد لوحا . 
 سطرا١٣ً:  عدد أسطرها .  
 اسم٥،١١×١٧: مسطر . 
 مل يذكر امسه: ناسخها. 
 هـ١١٨٦: سخهاتاريخ ن. 
 ّهاوصف خط :معتاد، حبرب أسودرقعي . 

 



٦٤      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

 دة، حسنة اخلطّوهي نسخة جيا باألمحر، وفوق ، مصححة، كتب بعض كلما
ا خطوط محراء، وبعض التصحيحات على اجلانببعض كلما. 

 ا وقف يف سبيل اهللا تعاىل؛ وصاحب الوقف الشيخ سليمان بن على صفحا
  .حسن البوسنوي السرائي

  )ج(نسخة : الثةسخة الثّنال
 ٢١٥٥: ة برقم وهي حمفوظة مبجموعة مكتبة احملمودي٤١٥: صنيف، ورقم الت. 
 الوحة٥٠: عدد لوحا . 
 سطرا٢٥: عدد أسطرها .ً 
 اسم١٤×٢١: مسطر . 
 مل يذكر امسه: ناسخها. 
 مل يذكر تارخيها: تاريخ نسخها. 
 ّهاوصف خط :حبرب أسودفارسي ،. 
 ليها تصحيحات على اجلانبني، وللكتابة إطار أمحر، وفوق دة، عوهي نسخة جي

  .املنت خطوط محراء

سخة الالند(نسخة : ابعةر(  
 ّوهي يف معهد الثقافة والدراسات الشة جبامعة طوكيو باليابانرقي. 
 الوحة٨١: عدد لوحا . 
 سطرا١٩ً: عدد أسطرها . 
 كلمة١٣ -٩: طرعدد كلمات الس . 
 ناسخها :ن أمحدد حسن بالسي. 
 هـ١٢٠٤يف يوم األحد من شهر رمضان املبارك سنة : تاريخ نسخها. 
 ّهاوصف خط :معتاد، حبرب أسودنسخي . 

 



٦٥ الدراسة: القسم األول

 مة سخة مرقّعليها تصحيحات على اجلانبني، وفوق املنت خطوط محراء، والن
برقمني خمتلفني أحدمها ضعيف ال يظهر يف الغالب واآلخر خطأ؛ حيث تراجع 

وحة اخلامسة و العشرينرقيم بعد اللّعن الت. 
 صف: مالحظةا الذي يتجاوز النسخة لنقصامل أقم بقابلة هذه الن.  

هـ(نسخة : امسةسخة اخلالن(  
 وهي حمفوظة باملكتبة امللكي٢٣٤:  برقمةة الدامنركي.  
  اعددلوحة٩٥ :لوحا . 
 سطرا١٧ً : هاعدد أسطر . 
 كلمة١٢ -٩: عدد كلمات السطر . 
 مل يذكر : ناسخهااسخاسم الن. 
 هـ١١٩٤شهر شوال من سنة : تاريخ نسخها. 
  هاخطّوصف :ممتاز، حبرب أسود وأمحرمكتوبة خبط نسخي . 
 ا إطار أمحر، يف أوهلا ملك احلاج فاتح أمحد أفندي األغروسيلصفحا. 
 ًهـ، ١١٤٤شهر ربيع اآلخر من سنة : ف وهو تاريخ تسويد املؤلّيف آخرها أيضا

  .ها واضحخطّ

ة السخالنو(نسخة : سةساد(  
 وهي نسخة جيياض برقمدة حمفوظة يف مكتبة جامعة امللك سـعود بالر :

 .م/٠٨٢: فيصنتم، ورقم ال٤١٨٧/١
 الوحة٨٩: عدد لوحا . 
 سطرا١٧ً: عدد أسطرها . 
 اسم١٣، ٥×٢١، ١: مسطر . 
 مل يذكر امسه: ناسخها. 

 



٦٦      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

 هـ١٢١٨يف شهر مجادى األوىل من سنة : تاريخ نسخها. 
 هاخطّصف و:نسخي د، حبرب أسود وبعضه بأمحر، وللكتابة إطار أمحر وفوق  جي

 . وبعضها حبرب أسودبعض كلماا خطوط محراء

 



 

  
  

  
  مناذج من املخطوط

  
  
  
  

 



٦٨      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  
 

 
 

)األصل (فسخة األوىل ويظهر فيها اسم املخطوط واسم املؤلّمن النصفحة العنوان 

 



٦٩ الدراسة: القسم األول

  

  
  )صلاأل (سخة األوىلوحة األوىل من الناللّ

  

 



٧٠      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  
)األصل (سخة األوىلوحة األخرية من الناللّ

 



٧١ الدراسة: القسم األول

  
  )ب(انية سخة الثّوحة األوىل من الناللّ

 



٧٢      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  

  
  )ب(انية سخة الثّوحة األخرية من الناللّ

  

 



٧٣ الدراسة: القسم األول

  

  
ج(ف الثة ويظهر فيها اسم املخطوط واسم املؤلّسخة الثّصفحة العنوان من الن(  

  

 



٧٤      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  

  
  )ج(الثة سخة الثّوحة األوىل من الناللّ

  
  

 



٧٥ الدراسة: القسم األول

  

  
  )ج(الثة سخة الثّوحة األخرية من الناللّ

 



٧٦      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  

  
  )د(ابعة سخة الروحة األوىل من الناللّ

  

 



٧٧ الدراسة: القسم األول

  
  

  
  )د(ابعة سخة الروحة األخرية من الناللّ

  

 



٧٨      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  
  )هـ(سخة اخلامسة  األوىل من النالورقة

 



٧٩ الدراسة: القسم األول

  

  
  
  

هـ(سخة اخلامسة الورقة األخرية من الن(  
  

 



٨٠      دراسة وتحقیق– لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل

  

  
  )و(ادسة سخة السوحة األوىل من الناللّ

 



٨١ الدراسة: القسم األول

  

   
  )و(ادسة سخة السوحة األخرية من الناللّ

 



  النص احملقّق: القسم الثّاني
  
  
 

 



  نص احملقّق منت 
)العوامل اجلديدة (:كتاب

 



٢  ھـ٩٨١ الجدیدة لزین الدین محمد بن بیر علي البركليالعوامل    

بسم اهللا الرحيممحن الر  
  .، وبعدد وآله أمجعنيالم على حممة والسالهللا رب العاملني والصاحلمد 

  سمىتون منها ، ست شيء مائة اإلعراب من معرفةة معرف طالبِ لكلّعلم أنه البداف
ذن إك بأبين لف ؛سمى عمالً وإعراباًت وعشرة منها ،ى معموالًسمت، وثالثون منها عامالً

  :الثة على طريق اإلجياز يف ثالثة أبواباهللا تعاىل هذه الثّ
  .يف العامل :الباب األول* 
  .يف املعمول :اينالباب الثّ* 
  .يف اإلعراب :الثالباب الثّ* 

]يف العامل:لالباب األو [  
.  وقياسيمساعي :على قسمني :فظي فاللّ. ومعنويلفظي :وهو على ضربني

فالسوأنواعه مخسة،ون تسعة وأربع:ماعي :   
 ***النلوع األو: امساً واحداً فقطحروف جتر ،ى حروف اجلرسموحروف  ت 

  :، وهي عشروناإلضافة
لاألو :"حنو"اُءالب ، :)تعاىل باِهللاآمنت وبه ألبعثن (.  
  . ) ذنب كلِّنبت مت(: حنو ،"من": اينوالثّ
  .) تعاىلبت إىل اِهللات(: حنو ،"ىلَإِ": الثوالثّ
ابعوالر: "عحنو"ن ، :)عن احلرامِكففت (.  

  .) مذنبوبة على كلِّيجب الت(: حنو ،"ىلَع": واخلامس
الالَّ": ادسوالسِهللا( :حنو ،"م ا عبيدتعاىلإن (.  
ابعوالس: "حنو ،"يف: )ةاملُطيع يف اجلن(.  
  . M 1  2        3L :حنو قوله تعاىل ،"افالكَ" :امنوالثّ

 



٣ ھـ١١٦٨  لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل: كتابمتن 

اسعوالت :"ىحتعاىل هللاأعبد ا(: حنو ،"ت حىتاملوت (.  
  .)رب تالٍ يلعنه القرآن(: حنو ،"رب" :والعاشر

  .) الأفعل الكبائرواِهللا: حنو ،"مِس القَاوو" :واحلادي عشر
  .) ألفعلن الفرائضتاِهللا( :حنو ،"مِس القَاُءت" :اين عشروالثّ
  .)اس حاشا العاملِهلك الن( :حنو ،"ااشح" :الث عشروالثّ
ابع عشروالر: "من كلّ( :حنو ،"ذْم بتالبلوغمذ يومِ  ذنب فعلتهت (.  

  .) البلوغالة منذ يومِالص بجي (:، حنو"ذُنم" :واخلامس عشر
ادس عشروالس: "بعلمههلك العاملون خال العاملِ( :حنو ،َ"الخ (.  
ابع عشروالس: "عون عدا املُملهلك العا( :حنو ،"ادلصِخ(.  
  .)اس اهللا  هللك النارمحةَي لوالك(: حنو ،"الَولَ" :امن عشروالثّ
كَ" :اسع عشروالتكَ( :حنو ،"ييمهعصيت (.  

  .) اِهللا تعاىل يغفر ذنيبلعلّ( :حنو ،"ليقَع يف لغة لَّعلَ" :والعشرون
 ***وهي مثانية،حروف تنصب االسم وترفع اخلرب: اينوع الثّالن :  

شيء تعاىل عامل كلّإنّ اَهللا( :حنو ،"نَّإِ" :لاألو (.  
  .) شيء تعاىل قادرعلى كلّ أنّ اَهللاعتقدأ( :حنو ،"نّّأَ" :اينوالثّ
  .) ناركأنّ احلرام(:حنو ،"نَّأَكَ" :الثوالثّ
لَ" :ابعوالركحنو ،"َن: )العاملَ  فائز مافاز اجلاهل لكن(.  

  .) أحدليت العلم مرزوقٌ لكلّ( :حنو ،"تيلَ" :واخلامس
لَ" :ادسوالسذنيب لعلّ اَهللا(: حنو ،"لَّع تعاىل غافر(.  

ى احلروفوهذه الستسمة ت هة بالفعل املشب.  
حنو ،"يف االستثناء املنقطع الَّإِ" :ابعوالس: )بعاملعصية مة إالّ الطاعةََ دةٌ عن اجلن

بةٌ منهامقر(.  
  .) فائزالفاعلَ شر( :حنو ،"لنفي اجلنس الَ" :امنوالثّ

 



٤  ھـ٩٨١ الجدیدة لزین الدین محمد بن بیر علي البركليالعوامل    

*** ومها،حرفان ترفعان االسم وتنصبان اخلرب :الثوع الثّالن : "الَو امهتان  املشب
  .) والشيٌء مشااً هللا تعاىل،ناً مبكانما اُهللا متمكِّ( :حنو ،"ليسب

*** النوهي أربع  حروف تنصب الفعل املضارع،:ابعوع الر:   
أنْاُ( :حنو ،"نْأَ ":لاألو اهللا تعاىلحب أطيع (.  
  .)لن يغفر اهللا تعاىل للكافرين( :حنو  ،"نلَ": اينوالثّ
  .)العلم لَ أحصأُحب طول العمر كي( :حنو ،"يكَ ":الثوالثّ
إذن تدخلَ : قولك( حنو ،"ْإذَنْ ":ابعوالرأُطيع اهللا تعاىل: ملن قال،ة اجلن (         .  

 ***ة عشروهي مخس ،مات جتزم الفعل املضارعكل :اخلامسوع الن:  
  . M)  *   +  ,L: قوله تعاىل :حنو ،"ملَ" :األوىل

  .) عمري ينفعاملّ( :حنو ،"الَم ":ةانيوالثّ
  .) عمالً صاحلاًيعملْل( :حنو ،"األمر مالَ ":ةالثوالثّ
الَ ":ةابعوالر ال( :حنو ،"هييف الن ذْتنب(.  

  .داًوهذه األربعة جتزم فعالً واح
  .)بكو ذن يغفرتب تإنْ( : حنو،"نْإِ ":ةواخلامس

ةادسوالس:" مهسألْمهما تفعلْ( :، حنو"اممنه ت (.  
ةابعوالس:" تفعلْما ( :، حنو"امه عند اهللا من خري جتد(.  
  .) ناجياً صاحلاً يكن عمالًمن يعملْ( :حنو ،"نم ":ةامنوالثّ
أَ ":ةاسعوالتيحنو ،"ن: )أين تكن يداملوتركك (.  

  .) لكمىت حتسد( :حنو ،"ىتم ":ةوالعاشر
  .)ك اهللا تعاىل يعلمأنى تذنب( :حنو ،"ىنأَ ":ة عشرةواحلادي

   .)ه اهللا تعاىل يبغضر عامل يتكبأي( :وحن ،"يأَ" :ة عشرةانيوالثّ
  .) فعلكيكتب حيثما تفعلْ( :حنو  ،"امثُيح" :ة عشرةالثوالثّ
ذْإِ ":ة عشرةابعوالرحنو ،"ام: )بتقبلْإذما تتوبتك ي (.  

 



٥ ھـ١١٦٨  لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل: كتابمتن 

  .)اس خري الن بعلمك تكنإذا ما تعملْ( :حنو ،"اا مذَإِ ":ة عشرةواخلامس
  . وجزاًءطاًجتزم فعلني مسميني شر وهذه اإلحدى عشرة

تسعةوالقياسي :  
وحن ، فعل يرفع وينصبفكلّ ،"الفعل مطلقاً ":لاألو: )شيء، تعاىل كلّ اُهللاخلق  

  .) نزوالًلَ القرآنُزون
ى فعالً تاماً به كالماً فإن متّ، فعل من مرفوع لكلّوالبدسمعلم اهللا ( :حنو ، ي

  تعاىلكان اُهللا:(حنو ،فعالً ناقصاً خرب منصوب يسمى  به بل احتاج إىل وإن مل يتم.)تعاىل
 بعيداً من اهللا تعاىل، وما زال املذنب اً للعذاب،قّوصار العاصي مستح ، حكيماًعليماً

قْويلُبوبةُ التما دام الر تعاىل جسماً داخالً يف البدن، وليس اُهللاوح  .(  
ق  محرِ حسودكلّ( :حنو هو يعمل عمل فعله املعلوم،ف، "سم الفاعلا ":اينوالثّ

  ).حسده عملَه
كلُّ تائبٍ مقبولٌ : (حنو ،يعمل عمل فعله اهول هوف، "اسم املفعول ":الثوالثّ

  . )توبته
ابعوالر:" الصحنو عمل فعلها، فهي أيضاً تعمل ،"هةفة املشب) :العبادة حسنها  ثواب

عذاب هاواملعصية قبيح.(  
 فيه ما من رجلٍ أحسن (:حنو ،هو يعمل عمل فعلهف، "فضيلاسم الت": واخلامس

  ).احللم منه يف العالم
حنو  يعمل عمل فعله،أيضاً هوف، "املصدر ":ادسوالس: )حباُهللا تعاىل إعطاًء له ي 

  ).عبده فقرياً درمهاً
هو يعملف ،"االسم املضاف ":ابعوالسحنو ، اجلر) :عبادةُ اهللا تعاىل خري .(  
  ).راويح عشرون ركعةًًالت: (صب، حنو النيعمل هوف ، "اماالسم الت ":امنوالثّ
معىن الفعل ":اسعوالت"، كلّ:أي فْ لفظ يهحنو ، منه معىن فعلٍم) : هيهات املذنب  

ينبغي للعالم أن يكون : (وحنو. )نيا راحةٌما يف الد: (وحنو). من اهللا تعاىل، وتراكِ  ذنباً

 



٦  ھـ٩٨١ الجدیدة لزین الدین محمد بن بیر علي البركليالعوامل    

  ).محمدياً خلُقُه
  :واملعنوي اثنان

رسولُ اهللا: (حنو ،"رافع املبتدأ واخلرب ":لاألو حممد.(  
  ).ائباهللا تعاىل الت يرحم: (حنو ،"رافع الفعل املضارع ":اينوالثّ

  ]يف املعمول :الباب الثاني[
مثل   إعرابه يكون: أي،بعيةومعمول بالت ،معمول باألصالة: وهو على ضربني

  .إعراب متبوعه
 ***ربالض ومنصوب ،مرفوع : أنواعل أربعةاألو،باالسم وجمرور خمتص ، 

بالفعلوجمزوم خمتص .  
  :أما املرفوع فتسعة

حنو ،"الفاعل ":لاألو: )محر ائب اُهللا تعاىل الت(.  
  .)ائبحم التر( :حنو ،"نائب الفاعل ":اينوالثّ
الة د خامتُ األنبياء عليهم الصحمم: (حنو ،"اخلرب ":ابعوالر ،"املبتدأ ":الثوالثّ

الموالس.(  
  ).كان اهللاُ  تعاىل عليماً حكيماً(: حنو ،"وأخواته  كاناسم ":امسواخل
حنو ،"خرب باب إنّ ":ادسوالس: )إنّ البعثَ حق(.  
راٍء مقبولٌ( :حنو، "خرب ال لنفي اجلنس ":ابعوالسالعملَ م( .  
سد والح ر الئقاً للعامل،ما التكب( :وحن ،"ليسـ  باملشبهتني اسم ما وال ":امنوالثّ

  ).حالالً
اُهللا تعاىل : (حنو ،"الفعل املضارع اخلايل عن النواصب واجلوازم ":اسعوالت حبي

التواضع.(  

 



٧ ھـ١١٦٨  لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل: كتابمتن 

  :فثالثة عشر، وأما املنصوب
توبةً نصوحاًت( :حنو ،"املفعول املطلق" :لاألو بت.(  
  ).أَعبد اَهللا تعاىل: (حنو ،"املفعول به ":اينوالثّ
  ).صم شهر رمضان( :حنو ،"املفعول فيه ":الثوالثّ
عمل طلباً ملرضات اهللا تعاىلا: (حنو ،"املفعول له ":ابع والر.(  

  ). يفىن املالُ وتبقى وعملََك: (حنو ،"املفعول معه": واخلامس
اَهللا تعاىل خائفاً راجياًأ( :حنو ،"احلال ":ادسوالس عبد.(  
ابعوالس:" العا( :حنو ،"مييزالت عبادةًملُطَاب .(  
  ).اس إالّ الكافر النةَ لُ اجلنيدخ( :حنو ،"املستثىن ":امنوالثّ
هللا تعاىلا كان املالئكةُ عباد( :حنو ،"خرب باب كان ":اسعوالت.(  

  ).إنّ السؤالَ حق( :حنو ،"اسم باب إنّ ":العاشر
  ).  مغتاب مقبولةٌالطاعةَ ( :حنو ،"اسم ال لنفي اجلنس ":ة عشرةواحلادي

 وال منيمةٌ حالالً، ما الغيبةُ( :حنو ،"ليسـ هتني بخرب ما وال املشب ":ةعشر ةانيوالثّ
  ).جائزةً

  أنْأُحب: (حنو ،"واصبإحدى الن  الذي دخلهفعل املضارعال ":ة عشرةالثوالثّ
ذنويبيغفر .(  

  :، فاثنانوأما ارور
لاألو:" إعمل بإخالصِ: (حنو ،"رور حبرف اجلرا.(  
  ). قلبهد يسوذنب العبد: (حنو ،"رور باإلضافةا ":اينوالثّ

  :فواحد وأما ازوم،
  يقبلْ تخلصنْإ: (حنو ،"الذي دخله إحدى اجلوازم الفعل املضارع" :وهو

  ).كعملُ
  

 



٨  ھـ٩٨١ الجدیدة لزین الدین محمد بن بیر علي البركليالعوامل    

 ***مخسة :اينرب الثّوالض:  
لاألو:" اَهللا: (حنو، "فةالص تعاىلأعبد العظيم .(  
  :"رة احلروف العشأحدب العطف ":اينوالثّ

  ).ولَس والر، تعاىل اَهللاأطيع: (حنو :"الواو"
  ). فالقيام، االفتتاحيجب تكبريةُ(: حنو ":الفاء"و
  ) . مث العملُ،يجب العلم: (حنو :"مثّ"و
  ).الم السالة الص عليهمى األنبياُء حت،اسمات الن: (حنو :"ىحت"و
  ). أو مثانياً،حى أربعاًالض صلِّ: (حنو :"أو"و
  ).ا مستحباً وإم،ا واجباًعمل إما: (حنو :"اإم"و
  ).ه أم سخطَ، اهللا تعاىل تطلبأرضاَء: (حنو :"أم"و
  ).ئاًالسي، عمل صاحلاًا: (حنو :"ال"و
  ).باً بل طي،أطلب حالالً: (حنو :"بل"و
  ). لكن إخالص، رياٌءاليحلّ: (حنو :"لكن"و
 نوباترك الذّ :وحنو ،خالص اإلطلب اإلخالصا: (حنو ،"أكيدالت ":الثالثّو

  ).كلَّها
حنو، "البدل ":ابع والر) :إله كوحنو  العاملني،أعبد رب: ضِأبغالن ن عصى اهللا  ماس
  ).تعاىل حقَّهحفظ اهللا  ا:وحنو ،تعاىل منه
  ).المالة والسد عليه الصنا حممآمنا بنبي: (حنو: عطف البيان:واخلامس

 



٩ ھـ١١٦٨  لزیني زاده تعلیق الفواضل على إعراب العوامل: كتابمتن 

  ]يف اإلعراب :الثالباب الثّ[
  .أوحذف ،أو حرف ،ا حركة إم:وهو

  .وكسرة ، وفتحة،ةضم :ثالثة احلركةو
  .ونون ،وألف وياء، ،واو :أربعة واحلرف

، ونوحذف الن، وحذف اآلخر احلركة، حذف:ة بالفعلخمتص واحلذف ثالثة
  .فاجلملة عشرة

ا  إمألنّ إعراا ؛ ما أعطي هلا من هذه العشرة تسعةب بالقياس إىلرعوأنواع املُ
أو  ،ان باالسم، أو باحلركة مع احلذفومها خمتص ،ف احملضة أو باحلرو،باحلركة احملضة

  .ان بالفعلخمتص ومها ف مع احلذف،باحلر
لواألو: إماإلعرابا تام :  

  املفردوذلك ه بالكسرة،وجر به بالفتحة،ونص ،مة أن يكون رفعه بالض:وهو
 عليه سولَقنا الروصد ،الم عليه السجاءنا رسولٌ(: ر املنصرف حنوومجع املكس ،املنصرف

المالس، وآمنسولِ ا بالرنزل:وحنو ،المعليه الس من الس ماء كتب، وصدقنا الكتب،ا  وآمن
  ).بالكتبِ

  :فهو على قسمني ،ا ناقص اإلعرابمإو
د جاءنا أمح: (حنو ، وذلك غري املنصرف،بالفتحة همة ونصبه وجر رفعه بالض:قسم

الم،عليه الس وصدعليه الس الم،قنا أمحد وآمنعليه الس الما بأمحد.(  
 :امل، حنوث السوذلك مجع املؤن ،ه بالكسرةمة ونصبه وجر رفعه بالض:وقسم

)جاءنا معجزات، وصدقنا معجزات، وآمنا مبعجزات.(  
  : اإلعرابا تامإم :اينوالثّ

ة الست وذلك األمساء ،ه بالياء وجر، باأللف ونصبه، أن يكون رفعه بالواو:وهو
وفوه،  ومحوها، وهنوه، وأخوه، أبوه، :ي، وهرةً مكبم مفردةًاملضافة إىل غري ياء املتكلّ

 



١٠  ھـ٩٨١ الجدیدة لزین الدین محمد بن بیر علي البركليالعوامل    

ا ، وآمن عليه السالمقنا أبا القاسموصد الم،جاءنا أبو القاسم عليه الس( :وذو مالٍ، حنو
المبأيب القاسم عليه الس(.  

  :فهوعلى قسمني راب،ا ناقص اإلعمإو
 وعشرون وولُوأُ ،املر السه بالياء، وذلك مجع املذكّ ونصبه وجر، رفعه بالواو:قسم
ا وآمن ،الم عليهم السقنا املرسلنيوصد ،الم عليهم الس املرسلوناجاءن( :حنو وأخواته،
  ).الم عليهم االسباملرسلني

 إىل وكال مضافاً ،واثنان ،ثنية وذلك الت،ه بالياء ونصبه وجر، رفعه باأللف:وقسم
وعملنا  بعنا االثنني كليهما،وات ة،الكتاب والسن :أي ،جاءنا االثنان كالمها: (حنو مضمر،

  ).باالثنني كليهما
  :وهو قسمان ،ام اإلعراباليكون إال ت :الثوالثّ

وهو الفعل املضارع  وجزمه حبذف احلركة، ،مة، ونصبه بالفتحة رفعه بالض:قسم
  ). ع ومل نحرمفَش ننْنحب أَ: (حنو ،وهو حرف صحيح صل بآخره ضمري،ذي مل يتال

 املضارع  الفعلوجزمه حبذف اآلخر، وذلك بالفتح،  ونصبه،مة رفعه بالض:وقسم
نْ اهللا تعاىل أَاندعو: (حنو ،ة وهو حرف علّ،صل بآخره ضمريالذي مل يت يعفونا ومل يرنا م

اريف الن.(  
ناقص اإلعراباليكون إالّ :ابعوالر :  

 ونصبه ،ونفرفعه بالن ،ونصل بآخره ضمري غري الن الفعل املضارع الذي ات:وهو
َ القيامة،األولياُء والعلماُء يش: (حنو وجزمه حبذفها، ومل  ،نْ يشفعا لنافنرجوا أَ فعان يوم

عيا عنارض.(  
 وإن مل . األمثلة املذكورة كما يف،اً لفظي إعراباًفظ يسمى اإلعراب إن ظهر يف اللّمثّ
 مل، و وإن مل يظهر.)أنا العاصي: (حنو ،ر يف آخره يسمى تقديرياًبل قُد ،فظيف اللّيظهر 

قدى حملّيسمر ين ال يأيت اخلري إالّ من جهتهلنا علىتوكّ: (حنو ،اًيم (.  

  .ابالوه كتابة الكتاب بعون ا امللك تمتّ

 



١  المقدمة

  ]مقدمة الشارح[
١(موات بال عماداحلمد هللا الذي رفع الس(فَ، وخاألرضض )ونصب اجلبال )٢ ،

النتفاع العباد، والصالة والسالم على من مل ي٣(بِرع(ة كماالتهافون كافّ الوص)؛ للعجز )٤

                                 
 ".بال عمد: "يف هـ. ج: سقط من" بال عماد) "١(
 ". وحفظ األرض: "يف هـ، و) ٢(
   ".مل يعرف: "يف هـ) ٣(

الثَّيب تعِرب عن : (ومنه احلديث. اإلبانة واإلفصاح عن الشيء: واإلعراب بالكَسر
رب ب الكَالَم وأَعوأَعر. أَِبن يل كالمك: أَعِرب يل، أي: ويقال للعرِبي. تفِْصح: ، أي)هانفِْس

  : أَنشد أَبو ِزياد .بينه: به
  ها    وأُعِرب أَحياناً ِبها فأُصاِرحوِإني َألكِْني عن قَذُور ِبغِري    

وتاج العروس  ،٥٨٩ -١/٥٨٨ن العرب، ولسا٣٠١ -٤/٢٩٩مقاييس اللّغة : ينظر
٣/٣٣٥. 

)٤ (مجيع كماالته: أي.  
وقد يلزم بعض األمساء : (قال الرضي. أن تلزم احلالية وال تضاف" كافّة"واملشهور يف 

فة غري يف كالم من ال يوثق بعربيته مضا" كافّة"كافّة، وقاطبة، وال تضافان؛ وتقع : احلالية، حنو
  . انتهى). حال، وقد خطِّئوا فيه

إلنشاء كتاب يف : (...قال" املفصل" يف مقدمة كتابه  يشري إىل قول الزخمشريولعلّ الرضي
  . انتهى). اإلعراب حميط بكافّة األبواب

، ولكن "أل"مضافة أو مقرونة بـ" كافّة" استخدام والواقع أنّ بعض اللّغويني خطّأوا
بعضهم اآلخر سوغ استخدامها لوقوعها يف كالم البلغاء والفصحاء، منه قول عمر بن اخلطّاب 

قد جعلت آلِل بين كَاِكلة على كافِّة بيِت ماِل املسلمني لكلِّ عاٍم مائيت مثقاٍل : (رضي اهللا عنه
  ).ذهباً إبريزاً

إن صح هذا سقطت األوجه الثّالثة بأسرها؛ إذْ فيه استعمال كافّة لغري : (قال الدماميين
  ). لبتة، واهللا أعلم بالصوابأالعاقل، وعدم نصبه على احلال، وإخراجه عن النصب 

 =قسم " وحتفة الغريب ،٢/٨٩ على الكافية ، وشرح الرضي٢٠-١/١٩املفصل : ينظر

 



٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

الذين عملوا بأحكامه، وأصحابه ) ١(عن درك ما فيه من أفعاله، ومعموالته، وعلى آله
٢(ة كالمهالذين جزموا بصح(.  

٣(ا بعدأم(:فيقول الر ه احلُاجي من ربسيادة، ىن والزهري بزيين حسني بن أمحد الش
 اِححلْمان، وِإ الز)٤(]أبناء[ص لِّّ بالتماس بعض خةقد كنت أعربت العوامل اجلديد :زاده

 )٦( سألوين،)٥(من األذكياء  الغفريمالكثري من الفضالء، واجلَ  أنّل اإلخوان، إالّمبعض كُ
صرف اهلمة حنو اختصاره، مع الزيادة يف فوائده، فأجبت مسهم، وكتبت مأْلَوؤهم؛ ولَم

 ال يسعه أمر ،)٨(بآخرها األمساع  بأسرها، ومقبولَ)٧(باع الطّنسحتس مي بأنّ منعلماً
  ــــــــــــــ

 .٢٣٧-٢٣١، ومعجم اخلطأ والصواب يف اللغة ص٥٣٢- ٢/٥٣١" التركيب  =
 . ج: سقط من" آله) "١(
عمول، والعمل، الرفع، واخلفض، والنصب، واإلعراب، والوصف، والفعل، وامل(يف ذكر ) ٢(

 .سنات البديعيةستهالل؛ وهي كون املقدمة مناسبة للمقصود، وهي من احملبراعة اال) واجلزم
 ". وبعد: "يف ج) ٣(
 ". بناء الزمان: "يف ب. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، وما أثبته من بقية النسخ) ٤(
جاءوا : مجاعة من الناس شريفهم ووضيعهم، من ذلك قوهلم" اجلم الغفري: "األصل يف قوله) ٥(

 ،فرياَء الغاَء غَفرياَء ممدوداً، واجلَممجفِري، أياَء الغمفِري، وجالغ مجاءوا جبماعتهم: وج :
  .الشريف والوضيع، ومل يتخلَّف أحد وهم كثريون

ومل حيك . مررت م جموماً غَفرياً: دِر، أي اسم موضوع موضع املَصوهو عند سيبويه
: هو من األحوال اليت دخلتها األلف والالّم، وهو نادر وقال:  إال اجلماء الغفري، وقالسيبويه
  . وجعلَه غريه مصدراً.اجلماء وتسكت: الزم للجماء، يعين أنك ال تقول وصف: الغفري

تنصب اجلَماَء  العرب: ساِئيوقال الك. هم : وأجاز ابن اَألنباِري فيه الرفع على تقدير
، ٢/٧٧١، والصحاح يف اللّغة ١/٣٧٥الكتاب : ينظر .الغفري يف التماِم، وترفعه يف النقْصاِن

 . ١/٤٥١، والقاموس احمليط ٥/٥٠١واحملكم 
 ". يسألون: "يف ب) ٦(
 ". الطّباِيع: "يف ب) ٧(
 ".  عن أخوها: "يف هـ". عن آخرها: "يف ج، و". ألمساع عن آخرهامقبوهلم ا: "يف ب) ٨(

 



٣  المقدمة

ما هقدرة البشر، وإن١( والقدرو شأن خالق القوي(.   
ومنه سبحانه اإلعانة، وإليه ،)تعليق الفواضل على إعراب العوامل(ـيته بومس 

عليه وكفى من توكلّ، وهو حسب)٢(لفىالز .   
ا عنرضي اهللا تعاىل -  )٣(مني املتعلّ قوِل إعراِبمني تعليما كان عادة املعلِّ ملّمثّ
  : ، فنقول مالتزمناه ثانياً أوالً، وإعراب)٤(ه ناسب لنا إعراب-وعنكم
"ِضري":له من اإلعراب على الفتح ال حملّ/ فعل ماٍض مبين .   
 هلا من  ال حملّ)٥(ة، وهو معه مجلة فعلي"يِضر" فاعل  مرفوعة لفظاً:لفظة اجلاللةو
  .)٦(ةنافي استئ،اإلعراب

أو م: الُقَوما ينصوبة حمالولُ قُ: على إضمار القول، أيِضوا ر٧( اهللا تعاىل إخلي( ،
  . كما ال خيفى على أويل األفهام،)٨(فبعيد عن املرام

                                 
)١" (در: "يف و. ج، هـ: سقط من" القويشأن خالق الص ." 
)٢ (القرىب، واملنزلة: أي . 
 . هـ: سقط من" قول. "ب: سقط من" تعليم) "٣(
 ". إعراا: "يف هـ) ٤(
  . هـ: سقطت من" مجلة". "وهو مع مجلة: "يف ب) ٥(

، "كان زيد قائماً"، و"ضِرب اللّص"، و"قام زيد" كـهي اليت صدرها فعل: ملة الفعليةاجل
 .١/٤٩٢ مغين اللّبيب: ينظر". قُم"و" يقوم زيد"، و"ظننته قائماً"و

زيد قائم، ومنها اجلمل :  ا النطق، كقولك ابتداًءإما أن تكون املفتتح: املستأنفةواجلملة ) ٦(
مات فالن رمحه اهللا، أو مجلة العامل : املفتتحة ا السور، وإما أن تكون املنقطعة عما قبلها، حنو

 . ١/٥٠٠املغين : ينظر. زيد قائم أظنه: امللغى لتأخره، حنو
)٧ (ه مفعول به لفعل حمذوف؛ ألنّ حذف القول يف كالم العرب كثري، وهو شيء يذ: أيهب أن

مطالع املسرات جبالء دالئل : ذكره الفاسي يف كتابه. إليه النحويون يف كثري من األبواب
 .١/٧١الكتاب الفريد يف اإلعراب القرآن ايد : ، وينظر أيضا٥ًاخلريات ص

 .٣٢/٢٩٥تاج العروس :  ينظر .هو ثَبت املَقَاِم بِعيد املَرام: يقالاملطلوب : أي: املرام) ٨(

]أ/١[

 



٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

   .)١( ال حظّ له من اإلعراب، على الفتح تقديراً فعل ماٍض مبين:"ىالَعت"و
لفتح عند  على ا مبين،صل، وهو ضمري مرفوع منف"اهللا" راجع إىل :"وه"وحتته 

البصريني، وعلى الضم٢(ني عند الكوفي(،مرفوع حمال )وهو مع فاعله "تعاىل" فاعل )٣ ،
ة ال حملّمجلة فعلي٤(ة هلا اعتراضي(.  

شرح دالئل اخلريات" : على ما يف؛"لةلفظة اجلال" حال دائمة من ،أومنصوبة حمال" 
٥(للفاسي(.  

من خصائص لفظة اجلاللة أن  إنّ: صفة هلا على قول من قال،أو مرفوعة حمال 
   . )٧( وغريهالقهستاينكرة على ما يف  بالن)٦(توصف

                                 
)١ (ال حملّ له من اإلعراب: أي . 
 ". عند الكوفيون: "يف ب، ج) ٢(
 ". مرفوع احمللّ: "يف و) ٣(
ما يتوسط بني أجزاء الكالم، متعلّقاً به معىن، مستأنفاً لفظاً على طريق : واجلملة االعتراضية) ٤(

  :االلتفات، كقول املتنبي
   فانياً-اك وحاش-وحتتقر الدنيا احتقار جمرب     ترى كلّ من فيها

  ).أنا سيد أوالد آدم، وال فخر: (وقد جييء بعد متام الكالم كقوله صلّى اهللا عليه وسلّم
 .٤٦٨-٤٦٧، واملطول ١/٥٠٦، واملغين ٤/١٠٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر

  .١٦ريات صمطالع املسرات جبالء دالئل اخل: ينظر ".للفارسي: "يف ب، ج، هـ) ٥(
أبو عبد اهللا حممد املهدي بن أمحد بن علي بن يوسف الفاسي لقباً وداراً، : الفاسي هو
عامل مشارك يف العربية، والفقه، والعقائد، والتفسري، واحلديث، والتاريخ، . القصري مولداً

، "جلزويلممتع األمساع يف ذكر ا: "من مصنفاته. هـ١١٠٩تويف سنة . واألنساب، والقراءات
، وهدية ٧/١١٢األعالم : ينظر". الدرة الغراء يف وقف القراء"، و"شرح دالئل اخلريات"و

 . ٨/٣٠١: ، ومعجم املؤلفني٢/٤٨٤العارفني 
 ". أنْ توصيف: "يف هـ". أنْ يوصف: "يف ج". أنْ توضيف: "يف ب) ٦(
  . فيما اطّلعت عليهمل أقف على ترمجته) ٧(

 = واملوصوف تعريفاً وتنكرياً، فكما جييز وصف  يف إجازة التخالف بني الصفةتوسع األخفش

 



٥  المقدمة

 من )٢(]نيعند البصري [)١( الواو أنّ:نيني، والكوفي اخلالف بني البصري مبىناعلم أنّ
كاأللف يف قوله)٣(شباعا ليست منها، بل هي حرف اإلنفس الكلمة، وعند اآلخرين أ  :

  )٤(فَكَيف أَنتا ...............
  ــــــــــــــ

  . النكرة باملعرفة إذا خصصت النكرة، فإنه كذلك جييز العكس وهو وصف املعرفة بالنكرة  =
ز وصف املعرفة بالنكرة، إذا كان الوصف خاصاً بذلك أنه جيو: لطّراوةونقل عن ابن ا

  : املوصوف، كقول النابغة الذّبياين
       من الرقش يف أنياا السم ناقعفبت كأني ساورتين ضئيلةٌ

مع أنّ السم معرفة، وناقع نكرة؛ وسوغ ذلك كون السم، " السم"صفة لـ" ناقع"فجعل 
  .سم ناقع: الّ بناقع؛ فيقالال يوصف إ

املعرف بالم "بدالً من السم، أو خرباً ثانياً للسم، أو جعل " ناقع"جعل : بتأويله، أي: وقيل
  . كالنكرة؛ لعدم تعيني شيئ من أفراد جنسه" اجلنس

 .٤١٥م ص يف الكوفيني وتأثّره  أثر األخفش، و٣/٨٧حاشية الصبان : ينظر
 . و: سقط من" البصريني والكوفيني". "واعلم: "يف ج، وهـ". واعلم أنّ معىن اخلالف: "يف ب) ١(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، و) ٢(
 ". بل هي لإلشباع: "يف ج، هـ، و". بل هي اإلشباع: "يف ب) ٣(
  : ، ومتامه"وكيف أنتا: "، أيالبيت من الوافر ويروى بالواو) ٤(

  أخوك أخو مكَاشرة وضحك    وحياك اإلله وكيف أَنتا
  .  الضحك حىت تبدو األسنان: واملكاشرة. وهو من شواهد اإلنصاف بدون نسبة

أصل يف الكلمة، وأنّ " هو وِهي"هو أنّ الواو، والياء من : مذهب البصريني يف املسألة
جيوز أن يبىن على حرف واحد؛ ألنه ال بد من االبتداء حبرف والوقف على الضمري املنفصل ال 

وحدها لكان يؤدي إىل أن يكون احلرف الواحد ساكناً " اهلاء"حرف، فلو كان االسم هو 
  . وحدها هي االسم" اهلاء"متحركاً، وذلك حمال؛ فوجب أن ال تكون 

 هو اهلاء وحدها دون الواو والياء؛ ألنها "هو، وِهي"أنّ االسم من : أما مذهب الكوفيني
، كما حتذفان أيضاً يف حالة اإلفراد وتبقى اهلاء وحدها، قال الشاعر "مها: "حتذفان يف التثنية حنو

 =  :وهو العجري السلويل جاهلي

 



٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

وابوالص:حرف اإلل؛ ألنّ القول األو ال يثبت إالّك، وأيضاًشباع ال يتحر  
  . )٢(ضيرال يف )١(]ما[ لضرورة على

 :"ان"و". يِضر"ال حملّ له، ومتعلّق بـ[كون  على الس مبين، حرف جر:"نع"و
ه ، وحملّ)٤("نع"ه القريب جمرور بـ، فمحلّ)٣(]كون على الس مبين،ضمري جمرور متصل

   .)٥("يِضر"د نصب، مفعول به غري صريح لـالبعي
  .  له على الفتح ال حملّ مبين،حرف عطف :"اوالو"و
  .  لهكون ال حملّ على الس مبين، زائد حرف جر:"نع"و
  عطف على احمللّ،كون، جمرور حمال على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"مكُ"و

ه القريب جمرور ، وحملّ)٧(ائد مثل هذا الز)٦(]عمل[ على القول بعدم ،"ان"ريب لضمري الق
 على القول بعمل ،مري البعيد لذلك الضه البعيد نصب، عطف على احمللّ، وحملّ"نع"بـ

  ــــــــــــــ
  فبيناه يشري رحله قال قائل     ملن مجل رخو املالط جنيب  =

 .   ٢/٦٧٧سائل اخلالف االنصاف يف م: ينظر). بينا هو: (أراد
 . ما بني املعقوفني ساقط من األصل، وما أثبته من بقية النسخ) ١(
  . و: سقط من" الرضي) "٢(

يف شرح كافية ابن احلاجب: أيين حممد بن احلسن االستراباذيالد املتوفّى سنة .  لرضي
 .٣/٢١: ينظر). هـ٦٨٦(

 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 ". عنه"بـ: يف هـ) ٤(
ما كان الفعل ال يصل إىل املفعول به إالّ بواسطة حرف اجلر، مثل : املفعول به غري صريح) ٥(
"بك مبعىن " ذهبت"كى"أَذهبتغري صريح: ، فمفعوله يسم .  

ضربت زيداً، : بغري واسطة حرف اجلر، مثل:  يصل إىل املفعول به مباشرةً، أيأماإذا كان
   .٣٥-١/٣٤جامع الدروس العربية : ينظر .صرحياً: فمفعوله يسمى

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(
)٧ (بك وبز: احلرف الذي أعيد يف املعطوف، كما يف: أي يٍدمررت. 

 



٧  المقدمة

ائدهذا الز.   
هو املختار على ما يف:لوالقول األو : الر١( من رام وجهه فلرياجع إليه.ضي(.   

ى  صلّ- احلميدقتفاء حلديث النيبايد، واال /قتداء بالقرآن اال)٢(املصنفا أراد وملّ
كلّ أمر ذي بال مل يبدأْ بسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أقطع، وكلّ أمر ( - )٣(ماهللا عليه وسلّ

  .    )٤()ذي بال مل يبدأْ باحلمد هللا فهو أجذم

                                 
  .٤/١٣٩: شرحه على الكافية: ينظر. ، قد سبقت ترمجتهالرضي) ١(

عن ذنوبكم : رضي اهللا تعاىل وجتاوز عنكم، أي: إنّ يف الكالم حذفاً تقديره: وقيل
 .٤٦ائة للجرجاين صالعوامل امل: ينظر. وسيئاتكم، فيكون املعىن صحيحاً

  ". املص" بـ- رمحه اهللا-رمز إليه املؤلّف ) ٢(
زين الدين حممد بن بري علي بن إسكندر الربكوي الرومي احلنفي املتوىف سنة : هو

 ". العوامل اجلديدة: "صاحب املنت أي. هـ٩٨١
 ". صلّى اهللا تعاىل: "يف هـ، و". حبديث النيب احلميد عليه السالم: "يف ب) ٣(
". مل يبدأ باحلمدلة: "يف هـ". باحلمد اهللا: "يف ج". مل يبدأ فيه باحلمد هللا يبدأ أجزم: "يف ب) ٤(

  ". مل يبدأ فيه باحلمد: "يف و
، ٩/١٨٤والسنن الكربى للنسائي  ،١/٦١٠سنن ابن ماجه : ينظر روايات هذا احلديث يف

والسنن الكربى للبيهقي  ،٤٢٨-١/٤٢٧، وسنن الدار قطين ١/١٧٣وصحيح ابن حبان 
٣/٢٩٥ .  

" جذم: "باجليم والذّال املعجمة، ويقال منه" أجذم"قليل الربكة، وكذلك : ومعىن أقطع
  .، وهومن التشبيه البليغ يف العيب املنفّربكسر الذّال جيذم بفتحها

ربكة أنّ كلّ أمر ذي حال يهتم به، ومل يبدأ فيه بذكر اهللا، فهو ناقص ال: واملراد باحلديث
 .غري تام يف املعىن، وإن متّ يف احلسن

]ب/١[

 



٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]املصنفمقدمة [
   ).يِمِح الرِنمح الر اِهللاِمسِب: (قال

"اُءالب": ١(ستعانة، أو للمالبسة لالحرف جر(،على  مبين )له من  ال حملّ)٢()لكسرا 
 ما هو املشهور، أو مقدم على على[ فادة احلصرر إلر مؤخق بفعل مقداإلعراب، ومتعلّ

 تفسري"، و)٤(لعلي القاري "شرح اِملشكَاة" :على ما يف ،)٣(]رأي البعض من غري اجلمهور
  . )٥("ابن عادل
 على قول اجلمهور، أو مع اجلاروحده على ، وارور  جمرور به لفظاً:)٦("ِمساِال"و

                                 
  .٣٧٧املطول ص: ينظر) ١(

وهو معىن ال يفارقها؛ فلهذا اقتصر عليه " اإللصاق: "واملعىن األصلي املوضوع هلا هو
ذا يف فما اتسع من ه: ختالط، مثّ قالوإنما هي لإللزاق واال: (ه، قال، ومل يذكر غريسيبويه

 .١/٣٧٥، واملزج ٤/٢١٧الكتاب : ينظر). الكالم فهذا أصله
 .  وما أثبته من بقية النسخ، وهو الصواب". السكون: "يف األصل) ٢(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
  .١/٤: ينظر". املشكوة: "يف ج، و". على ما يف املشكالت: "يف ب) ٤(

، علي بن سلطان حممد، املالّ اهلروي القاري، فقيه حنفي، من صدور العلم ور الدينن: هو
مرقاة املفاتيح : "من تصانيفه. هـ١٠١٤ولد يف هراة وسكن مكّة وتويف ا سنة . يف عصره

شرح الرائية يف رسم املصحف املسماة "مساه الناموس، و" تلخيص القاموس"، و"ملشكاة املصابيح
الزبدة يف "، و"أنوار القرآن وأسرار الفرقان"، و"عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد للشاطيب

، ومعجم املؤلّفني ١/٧٥١، وهدية العارفني ٥/١٢األعالم للزركلي : ينظر". شرح الربدة
٧/١٠٠ . 

  .١١٩-١/١١٨: ينظر) ٥(
، تويف سنة عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقيأبو حفص سراج الدين، : هو

: ينظر. "حاشية على احملرر يف الفقه" و،"اللّباب يف علوم الكتاب: "من تصانيفه. هـ٨٨٥
 .٧/٣٠٠، ومعجم املؤلفني ١/٧٩٤، وهدية العارفني ٥/٥٨األعالم للزركلي 

 =ضع على موجود يف العيان، إن كان حمسوساً، ويف األذهان، إن  هو اللّفظ الدال بالو:االسم) ٦(

 



٩  المقدمة

ف عند قول البعض، منصوب حمالوتقديراًاملصن ،حاة، مفعول به غري  عند مجهور الن
١(رصريح للفعل املقد( ،أي:باستعانة اسم اهللا تعاىل أصن ف باستعانة اسم اهللا ف، أو أصن

   .)٢(تعاىل
 )٤()وأ( عند اجلمهور، العامل املعنوي ب مرفوع لفظاً، فعل مضارع معلوم)٣(وهو

  .)٥(الكسائيباهلمزة على قول 
  ــــــــــــــ

وهو االرتفاع :  من السمووهو. غري تعرض ببنيته للزمان، ومدلوله هو املسمى كان معقوالً من  =
  . وهو العالمة: والعلو، أو من الوسم

- ١/٦، واإلنصاف ٧٩-١٣/٧٧ذيب اللّغة : ينظر اختالفهم يف أصل اشتقاق االسم يف
 . ١٤/٣٩٧، واللّسان  ٥٩-١/٥٧، والكتاب الفريد ١٧

  . ٥٥، وإظهار األسرار ص٤/١٣٩، ١/٢١٥ على الكافيةشرح الرضي: ينظر) ١(
وذهب أبو عبيدة، ". بسم اهللا"ابدءوا بـ" بسم اهللا ":املراد من قوله: قال ابن اخلطيب

  :                                                           زائد، كقوله" اسم"أنّ لفظ : واألخفش، وقطرب إىل
ِك حوالً كامالً فقد اعتذَربي نالسالِم عليكما     وم ِل مث اسمإىل احلَو  

 مة: أيالم عليكما، وقول ذي الرالس:  
  ِء مبغومالَ يرفَع الطرف إالَّ ما تخونه     داٍع يناديه باسِم املا

  :مثّ اختلفوا يف معىن الزيادة
زيد : "وقال قطرب". ليخرج من حكم القسم إىل قصد التربك: "فقال أبو عبيدة، واألخفش

، والدر ٢/٢٧١ على الكافية شرح الرضيو ،١/١٥٦ فاحتة اإلعراب :ينظر". لإلجالل والتعظيم
 . ١٢٦- ١/١٢٤ اللّباب ، وتفسري١٨- ١/١٧املصون 

 . و: سقط من" اسم". "أو أصنفها باستعانة اهللا تعاىل: "يف ج. ب: سقط من" تعاىل) "٢(
)٣ (قوله: أي ) :فنأُص .( 
 .وما أثبته من بقية النسخ؛ ألنّ السياق يقتضيه". و: "يف األصل) ٤(
إمام يف اللّغة والنحو صل، األ فارسي أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهللا موىل بين أسد،: هو) ٥(

ولد يف إحدى قراها، وتعلّم ا، وقرأ النحو بعد الكرب، وتنقّل يف . والقراءة، من أهل الكوفة
 =معاين " :من تصانيفه. هـ عن سبعني عاما١٨٩ًالبادية، وسكن بغداد، وتويف بالري سنة 

 



١٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 على الفتح  مبين،صل ضمري مرفوع منف)٢(، وهو)١(م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
األلف ليست من نفس الكلمة ألنّ؛)٣(ةعند البصري ،ا لبيان  وإن ما هي زائدة جيء
نْأَ" فيلتبس بـ، الفتحة للوقف)٤(ه لوال األلف لسقطتالفتحة؛ ألناحلرفي ةة املصدري."   

وعلى السلمة األلف عندهم من نفس الك؛ ألنّ)٥(ةكون عند الكوفي .  
لواألو:اجح على ما يف هو الر: "الر٦(، وغريه"ضي(.  

مرفوع حمال،٧(ر فاعل لذلك الفعل املقد(ة، واجلملة الفعلي)هلا ال حملّ)٨ ،ة ابتدائي.   
هذا عند الكوفيني، وأم٩(نيا عند البصري(فاجلار رور ظرف مستقروضمريه  مع ا ،

   .)١٠(نتقل من متعلّقه احملذوفامل

  ــــــــــــــ
، ١/٥٨، ونزهة األلباء ١١/٤٠٢د تاريخ بغدا: ينظر. "احلروف"، و "املصادر"، و "القرآن  =

  . ٢/٢٥٦وإنباء الرواة 
-٢/٣٥٦، وشرح التصريح ١/١٨٧علل النحو : ينظر مسألة رافع الفعل املضارع يف

، ١/٥٧، وشرح قطر الندى ٢٦-٢/٢٥، واللّباب للعكربي ٥٥٥-٢/٥٥٠، واإلنصاف ٣٥٧
 .  ٧٤٠-١/٧٣٧وتأثري الكوفيني يف حناة األندلس 

)١ (ث" اأن: "أيضمري للمتكلّم املذكّر واملؤن . 
 ". فهو: "يف ب) ٢(
 ". عند البصريني: "يف ب، ج، و) ٣(
 ".  لسقط: "يف ب، ج، هـ، و". ألنها: "يف و) ٤(
 ". عند الكوفيني: "يف ب، ج) ٥(
، ١/١٩٥، وحاشية الصبان ١/٩٧، وشرح التصريح ٢٠-٣/١٩ شرحه على الكافية: ينظر) ٦(

 .١٠٧-١/١٠٤وتأثري الكوفيني يف حناة األندلس 
 ". ذلك: "يف و". املقدرة: "يف هـ". مرفوع حملّ للفعل املقدر: "يف ب) ٧(
 . و: سقطت من" الفعلية) "٨(
 ". البصرية... الكوفية: "يف ج) ٩(
)١٠ (ر، وكونه من األفعال ا: أيه متعلّق مبحذوف مقدأنة أيمما ال خيلو منه فعل حنو: لعام := 

 



١١  المقدمة

 على الفتح، أو صل مبين حمذوف، وهو مرفوع منف راجع إىل مبتدأ:"وه" )١()حتتهو(
على الض٢(م( الظّ فاعل ،مرفوع حمالرف املستقربة، أو مركّ، وهو معه مجلة فعلي، 

خرب مبتدأ حمذوف،مرفوع حمال /مقد م، أو مؤختصنيفي كان، أو كائن بسم اهللا :ر، أي 
 من ة ال حملّ؛ واجلملة االمسي)٤( تصنيفي)٣(تعاىل، أو كان، أو كائن بسم اهللا تعاىل

  . ة ابتدائي،اإلعراب
اعلم أنلْما قُه إنالظّ)٥( أنّ:ان رف املستقرإشارة إىل ؛بة، أو مركّ مع فاعله مجلة فعلي 
ني، أو  كما هو قول البصري، فعالً)٧(]فيه[ ق احملذوف كون املتعلّ)٦(]اراختي[ االختالف يف

  . )٩(فسريني، كما أشرنا إليه يف الت كما هو قول الكوفي،)٨(امساً

  ــــــــــــــ
 . ١/٢١٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر.  ليكون الظّرف داال عليه" حاصل"، و"كائن"  =

 . وما أثبته من بقية النسخ؛ ألنّ السياق يقتضيه". حتته: "يف األصل) ١(
)٢ (ني، وهو املختارمن أصل الكلم" الواو"على اعتبار : أيم . ة وهو مذهب البصريأو على الض

 . وحدها، وهو مذهب الكوفيني" اهلاء"على اعتبارها لإلشباع والضمري هو 
 . ب: سقط من" تعاىل) "٣(
 البصرينيتصنيفي كان بسم اهللا تعاىل، أو كان بسم اهللا تعاىل تصنيفي؛ إشارة إىل مذهب : قوله) ٤(

 كائن بسم اهللا تعاىل، أو كائن بسم اهللا تعاىل تصنيفي؛ إشارة إىل وقوله تصنيفي. يف املسألة
  .  يف املسألةكوفينيمذهب ال

وال جيوز عند اجلمهور إظهار هذا العامل أصالً؛ لقيام القرينة على تعيينه، وسد الظّرف 
 . ١/٢١٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر). زيد كائن يف الدار: (مسده، فال يقال مثالً

 ". أنّ ما قلنا: "يف ج". واعلم: "يف ب، ج، هـ) ٥(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٧(
 .هـ: سقط من" كما هو قول البصريني، أو امساً) "٨(
 إىل أن ذلك احملذوف مبتدأ :مثّ اختلفوا، فذهب بعضهم. أنّ املتعلّق اسم:  ذهب البصريون إىل)٩(

 =ابتدائي بسم اهللا كائن أو مستقر ، أو قراءيت بسم : حذف هو، وخربه، وبقي معموله، تقديره

]أ/٢[

 



١٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

   .)١("شروح الكافية" : يفليل على ماعوه بالداد ثبتوا ما من الفريقني أوكلّ
 كال القولني على إطالقه ليس بصحيح، )٢(:"مغين اللّبيب" قال يف امابن هش  أنّإالّ
٥ (، ومن االسمأو مضارعاً ، من الفعل ماضياً)٤( على ما يقتضيه املقام)٣(قر املتعلّبل يقد( .  

  . )٦(هذا هو احلق ال كالم فيه:  يف شرحهالدماميينوقال 
  ــــــــــــــ

 وبقي معموله - أيضا - إىل أنه خرب حذف هو ومبتدؤه: وذهب بعضهم. اهللا كائنة أو مستقرة  =
منصوب : فهو على األول". زيد مبكّة: "ابتدائي كائن بسم اهللا، حنو: ئماً مقامه؛ والتقديرقا

  . مرفوع؛ لقيامه مقام اخلرب: احملل، وعلى الثّاين
: إنّ ذلك الفعل احملذوف مقّدر قبله، قال: وقال بعضهم. أنه فعل: وذهب الكوفيون إىل

ومنهم من قدره بعده؛ . اهللا، أو أبتدئ بسم اهللاأقرأ بسم : ألنّ األصل التقدمي؛ والتقدير
، وتفسري اللّباب ٣-١/٢الكشاف : ينظر. بسم اهللا أقرأ، أو أبتدئ، أو أتلو: والتقدير

١٣١- ١/١٣٠. 
، وشرح ٢٢٧-١/٢١٤ على الكافية شرح الرضي: ينظر". شرح: "يف ب، ج، هـ، و) ١(

 .٢١١- ١/٢١٠ح ابن عقيل ، وشر١/٢٠٦التصريح 
أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري، ولد بالقاهرة سنة  : هو) ٢(

أوضح "، و"اإلعراب عن قواعد اإلعراب: "من تصانيفه. هـ٧٦١هـ، وتويف سنة٧٠٨
 عن كتب مغين اللّبيب"، وشرحه، و"شذور الذّهب"، و"املسالك إىل ألفية ابن مالك

، وشذرات الذّهب ١٠/٣٣٦، والنجوم الزاهر ٣/٩٣الدرر الكامنة : ينظر". األعاريب
٨/٣٢٩. 

 ". يقدر املقدر املتعلّق: "يف ب) ٣(
 ".ما اقتضا: " يف و".ما اقتضاه: "يف ب، ج، هـ) ٤(
 .١/٢٠٦، وشرح التصريح ١/٥٨٤املغين : ينظر) ٥(
  .١/٢٦٠" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر) ٦(

بدر الدين حممد بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن حممد بن سليمان بن جعفر : هو
اإلسكندراينّ املالكي املخزومي األديبالقرشي هـ، وتويف سنة ٧٦٤ولد سنة .  النحوي

جواهر "، و"شرح اخلزرجية"، و" اللّبيب يف شرح مغينحتفة الغريب: "من تصانيفه. هـ٨٢٧
 =-٧/١٨٤الضوء الالّمع : ينظر". شرح البخاري"و، "شرح التسهيل"، و"البحور يف العروض

 



١٣  المقدمة

وأم١(رينا عند بعض املتأخ(،ّفالظ الفعل[  حال من فاعلرف املستقر[)احملذوف، )٢ 
أي:٣(ا بسم اهللا تعاىل حال كوين متربك(أصن ف، وأمم، ا عند البعض فهو خرب مقد
  . )٤("مغين اللّبيب" : يفابن هشامه  ورد.ر مبتدأ مؤخ:"دماحلَ"و

 إىل )٥(ِغص فال ت، ما صدر فيه من العلماء األعالم،هذا الذي ذكرناه يف هذا املقام
 الكالم؛ )٨( قولوا بسم اهللا تعاىل إىل آخر:أي ،)٧( من احتمال تقدير القال)٦(قول من قال

البعد عن املرام كلّ)٩(ه أبعدفإن .   
مت  قد:ر، أي املقد)١٠( به للفعلزائدة، وجمرورها مفعوالً" الباء"ومن احتمال كون 

ق ح احملقّ وقد صر، كيف الرى مثله يف الغرائب؛ه من العجائب ال ي فإن؛)١١(اسم اهللا تعاىل
الرضي :١٢(ه إذا أمكن يف احلروفأن(عد يادة وم الزلو بالتيادةأويل ال يصار إىل الز)١٣(.  

  ــــــــــــــ
 . ٦/٥٧، واألعالم للزركلي ٩/٦٠، وشذرات الذّهب ١٨٥  =

)١ (اف:  ينظر. وهو مذهب الزخمشري١/٤ الكش. 
 . سخوما أثبته من بقية الن. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 . ب، و: سقط من" تعاىل) "٣(
ويلزم من قدر املتعلق فعالً أن يقدره متأخراً يف مجيع املسائل، ألنّ اخلرب إذا كان فعالً ال : قال) ٤(

 .١/٥٨٧: ينظر. يتقدم على املبتدأ
 ". يصغَ: "يف و) ٥(
 . ١/١١٨تفسري اللّباب : ينظر. أبو بكر الرازي: القائل هو) ٦(
 . و: سقط من" تقدير". "املقام: "يف هـ". املقالة ":يف ج) ٧(
 ". آخره: "يف ب، و) ٨(
 . ج: سقط من" أبعد) "٩(
 ". أفعل: "يف ب) ١٠(
 .  و: سقط من" تعاىل) "١١(
 ".  إذا أمكن احلرف: "يف ج". يف احلرف: "يف ب، هـ) ١٢(
 .٤/٣٤٥ شرحه على الكافية: ينظر. سبقت ترمجته) ١٣(

 



١٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ". االسم" لـ مضاف إليه لفظاً باجلر)١(:لفظة اجلاللةو
   . لهكون ال حملّ على الس مبين،، حرف تعريف)٢()ِنمحرال( يف :"لْأَ"و
 ،)٤(]له[ ، أو عطف بيان)٣(]لكلّا[ ، أو بدل"اهللا" صفة ، لفظاً باجلر:"ِنمحر"و

   . املذكورة)٧( حيتمل الوجوه)٦(يء الواحد الشأنّ :)٥("متحاناال" يف املصنفح  صر/كما
 على ما ، كونه عطف بيانالصفةمل  عنده ال جيوز فيما حيت فإنّ،)٨(بن احلاجبال خالفاً

  . )٩("شرح العصام" :يف
                                 

  ". اجلالل: "يف هـ) ١(
جمالس : هل هو اسم مرجتل، أو اسم مشتق يف" اهللا"اختالفهم يف أصل اسم اجلاللة : ينظر

، والدر املصون ٢٨-١/٢٧، والبحر احمليط ٦٤-١/٦٠، والكتاب الفريد ٥٦العلماء للزجاج 
 . ١٤٢-١/١٣٧، وتفسري اللّباب ٢٨-١/٢٤

-١/١٠٠يضاوي ب، وحاشية الشهاب على ال١/٣٠، والدر املصون ١/٦ملفاتيح مرقاة ا: ينظر) ٢(
 . ٨٦، وهداية الفخام ص١١٣

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
)٥ (يف كتابه: أي األلباب يف علم اإلعراب"، وهو شرح " األذكياءامتحان: "الربكوي للقاضي " لب

 .ب/٨٩: ينظر. البيضاوي
 .هـ: سقط من"  الواحد) "٦(
 .و: سقطت من" الوجوه) "٧(
، فقيه مالكي، من عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس ابن احلاجبأبو عمرو مجال الدين : هو) ٨(

من . هـ٦٤٦كان أبوه حاجباً فعرف به، تويف سنة  ،لعلماء بالعربية، كردي األصلكبار ا
  ". اإليضاح يف شرح املفصل" و، "الشافية يف الصرف"، و"الكافية يف النحو: "تصانيفه

 .٢٦٥-٢٣/٢٦٤، وسري أعالم النبالء ٧/٤٠٥، وشذرات الذّهب ١/١٩٦البلغة : ينظر
 ال يدلّ على صفة ومعىن يف متبوعه، وال فيما يتعلّق به، فإنه عني متبوعه فهو ألنّ عطف البيان )٩(

  . يكمل باإليضاح ورفع االحتمال
 = على الكافية شرح الرضي: ينظر.  على الكافيةشرح الرضي: ويقصد بشرح العصام

]ب/٢[

 



١٥  المقدمة

   .)٢(م كما هو قول اجلمهورلَليس بع "محنالر" )١(نّ إ:هذا على قول من قال
؛  أو بدل ال غري فهو عطف بيان،،)٣(، ومن تبعهابن مالككا عند من قال به وأم

٤(م ال يقع صفةلَألنّ الع(.   

  ــــــــــــــ
 . ١/١١٠، وحاشية الشهاب ٦٠٢-١/٦٠١ واملغين ،٢/٤١٣  =

 . ب: من: سقط" أنّ) "١(
، وحاشية الشهاب ١/١٤٦، ، وتفسري اللّباب ١/٢٦، والبحر احمليط ١/٣٠الدر املصون : ينظر) ٢(

١/١٠٧. 
أحد األئمة يف علوم . مالك الطائي اجلياينّهو أبو عبد اهللا مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن ) ٣(

من . هـ٦٧٢هـ، وانتقل إىل دمشق فتويف فيها سنة ٦٠٠سنة ) باألندلس(ولد يف جيان . العربية
الكافية "، و"الضرب يف معرفة لسان العرب"، وشرحه، و"تسهيل الفوائد"، و"األلفية: "تصانيفه
  .٦/٢٣٣األعالم و، ١/٢٦٩البلغة : ينظر". المية األفعال"، و"الشافية

ويدل : قالواو. بدل" الرمحن"إنّ : األعلم الشنتمري وابن هشام وغريمها، قالوا: قال بهوممن ) ٤(
، ٥:طه M\ [ Z YL  :على علميته وروده غري تابع السم قبله، قال تعاىل

وإذا ثبتت العلمية امتنع  ،٢ – ١: محنالرMJ  I  H  GL : وقوله تعاىل
  .فتعين البدلالنعت 

بيان؛ ألنّ االسم األول ال ال فيه عندي ممتنع، وكذلك عطف البدل: وقال أبو زيد السهيلي
: الفرقان M _  ^L :يفتقر إىل تبيني؛ ألنه أعرف األعالم كلّها وأبينها، أال تراهم قالوا

  .فهو وصف يراد به الثّّناء وإن كان جيري جمرى األعالم) ا اهللاوم: ( ومل يقولوا،٦٠
وإذا كان عطف بيان له، فهو على جهة املدح ال على جهة التوضيح؛ ألنّ لفظة اجلاللة 

عند تفسري قوله تعاىلأعرف املعارف، كما قال الزخمشري : M  <  ;  :  9

=L اف ١/٦٠١املغين  :رينظ. ٩٧: املائدةاملصون ، و١/٦٨١، والكش ١/٣٠الدر ،
، وحلّ أسرار ١/١٠٧، وحاشية الشهاب ١/١٤٦، وتفسري اللّباب ٢٨، و١/٢٦والبحر احمليط 

   .٤األخيار ص

 



١٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

١(فع خربأو بالر(مبتدأ حمذوف، أي :محن هو الر)٢(أو بالن ،ه مفعول به صب على أن
لفعل مقدبه أعين:ر، أي  "٣("محنالر( .  

   .)٥(، أو باهلمزة)٤(العامل املعنوي ب فعل مضارع مرفوع تقديراً:"يِنعأَ"ـف
 فاعله،  حمال، مرفوع)٦( على الفتح مبين،صل ضمري مرفوع منف وهو:"انأَ"وحتته 

ة،وهو معه مجلة فعليالة، أو  واجلملة االمسيال حملّ)٧(ةفعلي ة هلا ابتدائية، أو اعتراضي .  
 على القول جبواز ،البدل ، أو بدل بعد)٩(الصفة صفة بعد ا باجلر إم:)٨("يِمِحالر"و

                                 
 ". خربه: "يف ب) ١(
 . ب: سقط من" الرمحن) "٢(
 .٣/٢٨٦، وأوضح املسالك ٢/١١عمدة احلافظ وعدة الالّفظ : ينظر) ٣(
 ".بعامل معنوي: "يف ب، ج) ٤(
)٥ (أي :له، وهو مذهب الكسائيائد يف أوه ارتفع بالزل. إنمذهب اجلمهور، وهو املختار   : واألو

 .٢٦-٢/٢٥، واللّباب للعكربي ٥٥٣-٢/٥٥٠اإلنصاف : ينظر
. زائدة جيء ا لبيان حركتها) أَنا(يف أنّ األلف من : على مذهب البصريني هنا اقتصر املصنف) ٦(

 . وهذا من ترجيحاته
)٧ (ة على اعتباره خرب ملبتدأ حمذوف، أيمحن: فهو مجلة امسية على اعتباره . هو الرومجلة فعلي

محن: مفعول به لفعل حمذوف، أيأعين به الر . 
ال، فعول، ِمفْعال، فع: فاعل للمبالغة، وهو أحد األمثلة اخلمسة وهيفَِعيل حمول من : الرحيم) ٨(

وجاء رحيم مبعىن مرحوم، قال العملس بن . ِسكِّري: وزاد بعضهم ِفعيالً فيها، حنو. لفَِعيل، فَِع
  :عقيل

  فأما إذا عضت بك األرض عضة    فإنك معطوف عليك رحيم
  ١/٢٦، والبحر احمليط ١٢/٢٣١اللّسان : ينظر

)٩ (محن"ال صفة لـ" هللا"صفة : أيفة"الرال توصف، بل إن جاء ما يوهم ؛ ألنّ املختار أنّ الص 
هة، بيا أيها الفارس ذو اجل: ذلك جعل صفة لألول إالّ أن مينع مانع، فيكون صفة للصفة، حنو

  . وصلة" أي"يف احلقيقة، و؛ ألنه املنادى "أي"فذو اجلهة صفة للفارس، ال لـ
 =إمجاعاً، ال " الرمحن"صفة لـ" الرحيم"علماً، فـ" الرمحن"وعلى تقدير أن يكون 

 



١٧  المقدمة

٢(]للجاللة[ ، أو عطف بيان)١(دهتعد(.  
وإمرفع )٣( على تقدير،فع خرب بعد خربا بالر "على ،، أو خرب مبتدأ حمذوف"محنالر 

تقدير غري رفعه، أي:حيم هو الر.  
]ر، أيصب بالفعل املقدا بالن٤(وإم( :حيمأعين به الر[)٥(.   

واجلملة ابتدائيوإليه  على القول بوقوع االعتراض يف آخر الكالم،ةة، أو اعتراضي ،
  .)٦(املصنفذهب 

رفعهما، :  تسعة احتماالت، سبعة منها جائزة:"يِمِح الرِنمحالر"  يفاعلم أنّ
ونصبهما، وجراين،  الثّ)٧(نصب ل معمها، ورفع األووعكسه، وجراين، ل مع رفع الثّ األو

  ــــــــــــــ
 . ٤حل أسرار األخيار ص: ينظر.  وعطف بيان على الصفة لعدم جواز تقدمي البدل"اجلاللة"لـ  =

 .  البدلتعددمل أقف على قول جييز ". جلواز ":يف ب) ١(
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٢(
 ". بتقدير ":يف ج) ٣(
)٤" (و: من سقط"أي  . 
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٥(

هو اجلر؛ لكوما صفتني " حيمالرمحن الر"أمجعوا على أنّ إعراب :  قال ابن اخلطيب
بسم اهللا :  أنّ الرفع والنصب جائزان فيهما حبسب احلال، فأما الرفع فعلى تقديرللمجرور، إالّ

  .١/١٥٠باب اللّ تفسري :ينظر. بسم اهللا أعين الرمحن الرحيم: هو الرمحن، وأما النصب فعلى تقدير

)٦ (ذييل، وإليه ذهب الزفيشمل بذلك التعند تفسري قوله تعاىلخمشري :  MÄ  Ã  ÂL 
  .وحيدمن حالنا أنا خملصون له الت: وأن تكون اعتراضية مؤكّدة، أي:  قال١٣٣: البقرة

ماً منه أنه ال  كأيب حيان توه،ويرد عليه مثل ذلك من ال يعرف هذا العلم: (قال ابن هشام
 صلّى اهللا -قوله: ومنه. اهـ). ما يقوله النحوي، وهو االعتراض بني شيئني متطالبنياعتراض إالّ
 على ، وشرح الرضي١/١٩٤ الكشاف: ينظر ).أنا سيد أوالد آدم وال فخر: (-عليه وسلّم

 . ٢/١٣٣، وبغية اإليضاح ٤٦٨-٤٦٧، واملطول ص١/٥٢١، واملغين ٤/١٠٥الكافية 
 ". ونصب الثّاين: "يف ج) ٧(

 



١٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

   .نصبهأو 
باع بعد ؛ المتناع اإلت)٢(اين الثّمع جر ل، أو نصبهرفع األو:  ممتنعان)١(اواثنان منه

  . )٣(القطع
   .)٦("ةالفتوحات الوهبية بشرح األربعني النووي" : يف)٥()الشبرِخيِتي( قال )٤(كذا

 ،هذا مذهب اجلمهور: "نوار التنزيلأحاشية " يف )٧(شهاب الدينوقال املوىل 
                                 

 ". منهما: "يف ج) ١(
 . ج: سقط من" مع جر الثّاين". "رفع األول أو نصب الثّاين: "يف ج) ٢(
؛ وملا فيه من ال جيوز اإلتباع بعد القطع؛ ملا فيه من الفصل بني النعت واملنعوت جبملة أجنبية) ٣(

الرجوع إىل الشيء بعد االنصراف عنه، أو ملا فيه من القصور بعد الكمال؛ ألنّ القطع أبلغ يف 
املعىن املراد من اإلتباع اعتباراً بتكثري اجلمل، وسكت عن النعت األول، وهو املوصول، خلفاء 

 . ٢/١٢٤شرح التصريح : نظري. إعرابه، فيتبع إن أتبعت اجلميع، ويقْطَع إن قطعت اجلميع
 . ج: سقط من" كذا) "٤(
  ". الشبخ: "يف ب. وهو الصواب. ج، هـ، و: وما أثبته من". الشرباخيت: "يف األصل) ٥(

تويف غريقاً يف النيل وهو . برهان الدين إبراهيم بن مرعي بن عطية املالكي الشربخييت: هو
الفتوحات الوهبية "، و"شرح خمتصر خليل: "فهمن تصاني. هـ١١٠٦متوجه إىل رشيد سنة 
ووية العراقي يف أصول احلديث"، و"ةبشرح األربعني الن١/٧٣األعالم : ينظر". شرح ألفي ،

 .١/١١١، ومعجم املؤلفني ١/٣٦وهدية العارفني 
  :وإىل هذا أشار النور األجهوري".  النورية: "يف هـ، و) ٦(

  إنْ ينصِب الرمحن أو يرتِفعا     فاجلر يف الرحيم قَطْعاً مِنعا
  وإنْ يجر فَأَِجز يف الثّاين     ثالثةَ اَألوِجِه خذْ بياِني

ِمعتِر هذا واسوجهان منها فاد     ِنععاً مِتس تنمضفهذه ت  
 .١٤، وشرح الكفراوي على منت األجرومية ص٢٣ الفتوحات الوهبية ص:ينظر

 أمحد بن حممد بن عمر املصري، املعروف باخلفاجي، األديب اإلمام القاضي شهاب الدين: هو) ٧(
اضي حاش: "من تصانيفه. هـ١٠٦٩تويف سنة . احلنفيية على تفسري عناية القاضي وكفاية الر

فاء للقاضي "، و"ديوان األدب يف ذكر شعراء العرب"، و"البيضاويياض يف شرح الشنسيم الر= 

 



١٩  المقدمة

 على ما باع بعد القطع وروى شواهد تدلّز اإلته جو فإن،)١("البسيط" لصاحب خالفاً
٢(يهِعيد( .  

باعمث املراد باإلت/:٣( فالبدل بعد القطع ال نزاع فيهعوت، وإالّ الن(.   
من ال حظّ له [ كون على الس حرف تعريف مبين:"لْأَ" )٤()دماحلَ(

  .)٥(]اباإلعر
الالَّ"  أيضاًالُقَويتعريف حرف:"م مبين له من اإلعراب ال حملّ)٦(كون على الس  ،

  ــــــــــــــ
، وهدية ١/٢٣٨األعالم : ينظر". شرح درة الغواص للحريري"، و"حديقة السحر"، و"عياض  =

 . ٢/١٣٨، ومعجم املؤلّفني ١/١٦٠العارفني 
ابن أيب الربيع عبيداهللا بن أمحد بن عبيداهللا القرشي األموي العثماينّ اإلشبيلي، إمام النحو :  هو)١(

 .هـ٥٩٩ من أهل إشبيلية باألندلس، انتقل ملا استوىل عليها الفرنج إىل سبتة ولد سنة .يف زمانه
 يف البسيط"املسمى بـ" شرح اجلمل"، و"شرح كتاب سيبويه: "من تصانيفه. هـ٦٨٨تويف سنة 

  ". ملخص القوانني يف النحو"، و"اإلفصاح يف شرح اإليضاح"، و"شرح مجل الزجاجي
 . ٦/٢٣٦، ومعجم املؤلفني ١/٦٤٩، وهدية العارفني ٤/١٩١األعالم : ينظر

  ". يدلّ: " يف و". يدلّ على ما يدلّ عليه: "يف ب. ١١٣-١/١٠٠: ينظر) ٢(
ليس فيه إالّ الفصل بني : اختلف النحويون يف اإلتباع بعد القطع، فمنهم من أجازه وقال

األصل يف صفة املدح والذم والترحم : ومنهم من منعه وقال.  واملوصوف وهذا جائزالصفة
 يف شرح البسيط: ينظر. ا متّ اإلخبار عنه بفعلهالقطع؛ ألنّ املقصود اإلخبار حباله وصفته بعدم

 جاجي٣١٧-١/٣١٦مجل الز                                                  . 
 . ١/٣٤البحر احمليط : ينظر) ٣(
سان، فيكون والوصف ال يكون إالّ باللّ. الوصف باجلميل االختياري على قصد التعظيم: احلمد) ٤(

  .مورده خاصاً، وهذا الوصف جيوز أن يكون بإزاء نعمٍة وغريها، فيكون متعلّقه عاماً
 .١/٧التصريح شرح : ينظر

 . ب: وما أثبته من. ج، وهـ، و: ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ومن) ٥(
 .  ج: سقط من" السكون: "إىل قوله" ويقال: "من قوله) ٦(

]أ/٣[

 



٢٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . )٣(وسيبويه، )٢(اخلليل )١(ف بنيعلى اختال
   .)٥(]مغين اللّبيب" : يفابن هشامتار  خم:لواألو [،)٤(املصنف خمتار :اينوالثّ

   . هلا من اإلعراب على الفتح ال حملّ حرف تعريف مبين":اهلمزة" )٦(وقيل
  .  يف أمثاله)٧(فاحفظ هذا االختالف، وأجر

                                 
 . ج: سقط من" بين". "االختالف": يف ب، هـ، و) ١(
من أئمة اللّغة .  بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدياخلليلأبو عبد الرمحن : هو) ٢(

لبصرة هـ، ومات يف ا١٠٠ولد سنة .  النحويوهو أستاذ سيبويه. واألدب، وواضع علم العروض
  ". النقط والشكل"و" العروض"، وكتاب "معاين احلروف"، و"العني: "من تصانيفه. هـ١٧٠

 . ٢/٣١٤األعالم و، ١/١٣٣، والبلغة ١/٣٧٦إنباه الرواة : ينظر
إمام النحاة، وأول من . أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، امللّقب بسيبويه: هو) ٣(

 بن أمحد هـ، وقدم البصرة، فلزم اخلليل١٤٨ ولد يف إحدى قرى شرياز سنة .بسط علم النحو
  .هـ١٨٠تويف سنة . يف النحو" كتاب سيبويه"وصنف كتابه املسمى بـ. ففاقه

 .٥/٨١األعالم و، ١/٢٢١، والبلغة ٢/٣٤٦إنباه الرواة :  ينظر
مث اعلم أنّ اسم اجلنس إمنّا يطلق على :  يف قولهوإىل مثل هذا ذهب الرضي. الربكوي: يأ) ٤(

 على الكافية شرح الرضي: ينظر. الالّم واإلضافة: بعض أفراده املعين بأدايت التعريف ومها
 .أ/١٠٥أ، /١٤متحان ال، وا١١٦، وإظهار األسرار ص٣/٣٣٤

 .  وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل . ١/٧٢: ينظر) ٥(
 . املربد: القائل هو) ٦(
  ".وأخرب: "يف و )٧(

  :قال ابن مالك
مقُلْ فيهأَلْ حرف تعريف، أو الالّم فقط     فَن فْتطْ: "طٌ عرمالن"  

  :  للعلماء يف تعيني املعرف أربعة مذاهب
" أَلْ"أنّ املعرف هو : والثّاين. برمتها، واأللف أصلية ال زائدة" أَلْ"أنّ املعرف هو : األول

أنّ املعرف هو : والرابع. وحدها" الالّم"أنّ املعرف هو : والثّالث. برمتها، واأللف زائدة
 =  . وحدها، والالّم زائدة فرقاً بني مهزة االستفهام واهلمزة املعرفة" األلف"

 



٢١  المقدمة

  . )٢(أ مبتد بعامل معنوي)١(]لفظاً[  مرفوع:"دمح"و
   . له على الكسر ال حملّ مبين حرف جر:)٣("مالالَّ" )ِهللا(
، وضمريه املنتقل  مع ارور ظرف مستقر، واجلار"مالالّ" بـ)٤( لفظاً باجلر:لفظة اجلاللةو

 صل مبين مرفوع منف)٦( راجع إىل املبتدأ، وهو)٥(]هو[ فيه قه احملذوف، املستترمن متعلّ
  ــــــــــــــ

هو مذهب : والثّالث. هو مذهب سيبويه: والثّاين.  بن أمحدهو مذهب اخلليل: واألول  =
  . ، ولكلّ واحد من هذه األقوال حجتههو مذهب املربد: والرابع. كثري من النحاة

، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ١/١٧٧، وشرح ابن عقيل ٣/٣٢٥الكتاب : ينظر
 . ٦٩،  وشرح ابن الناظم ص١٨٠-١/١٧٩، وشرح التصريح ٣٥٥- ٢/٣٥١

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
احلامدية واحملمودية ثابتان له : مبعىن الفاعل أو املفعول، أي" أل"إما مصدر معرف بـ:  واحلمد)٢(

ا للعهد فإنّ محده الئق له، أياحلمد املعروف بينكم هللا، أو : تعاىل، فهو احلامد وهو احملمود، وإم
رهم، أيينار خري من الدة، كالددينار كان فهو: لتعريف املاهي درهم كان، فيستلزم أي خري من أي 

 فيدل على استغراق األمحدة - وهو اختيار الزخمشري- إذْ ذاك األمحدة كلّها، أو لتعريف اجلنس،
  . كلّها باملطابقة

على " أَحمد"مجعه على : وحكى ابن األعرايب. واألصل يف احلمد ال جيمع؛ ألنه مصدر
  : ؛ كأنه راعى فيه جاِمعه اختالف األنواع، قالأَفْعل

  وأَبلَج حمموِد الثناء خصصته    بأفضِل أقوايل وأفضِل أَحمدي
 .٣٨-١/٣٧، والدر املصون ١/٣٤البحر احمليط : ينظر

 أو مجيع احملامد مملوكة هللا: للملك أو لالستحقاق، وقيل للتعليل، واملعىن على األول: الالّم هنا) ٣(
 .   ١/٨التصريح شرح : ينظر. مجيع احملامد ثابتة ألجل اهللا: مستحقّة له، وعلى الثّاين

 ". لفظة: "يف ب) ٤(
  .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(

إذا مل يرفع ظاهراً ففاعله ضمري مستتر فيه، منتقل من متعلّقه إ:  أي نّ الظّرف املستقر
 .٨٢إظهار األسرار ص: ينظر. ذوفاحمل

 ". وهو ظمري: "يف ب) ٦(
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، أو )٢(ة، وهو معه مجلة فعليرف املستقر فاعل الظّ)١(ه على أنالعلى الفتح، مرفوع حم
  هلا من اإلعرابة ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسيب مرفوع حمالمركّ

]٣(]ةاستئنافي( .  
 فبعيد عن املرام كما ال خيفى ،)٥(قولوا:  على تقدير)٤( أو منصوبة حمال:وما يقال

  . على ذوي األفهام
 :ر، أيه مفعول مطلق لفعل مقد على أن منصوباً:"احلمد"وجيوز أن يكون 

   .)٧("احلمد" بـقاً متعلّ"مالالّ" يكون )٦(، فحينئٍذدم احلَدِمحأَ
 ،)٩(ق معرفةبتقدير املتعلّ" احلمد"ا صفة  مستقر كونه مع جمروره ظرفاً)٨(وأجيز

                                 
 . ب: سقط من" على أنه) "١(
 .و: سقطت من" فعلية) "٢(
    . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 . ب، ج، هـ: سقط من" حمالّ) "٤(
  ". بتقدير: "يف ب، ج، هـ، و) ٥(

على تقدير العامل : أيمن احلمد، أي صب فعالً غري مشتققولوا احلمد هللا، أو الزموا : للن
تفسريه : ينظر. وإىل مثل هذا قال الطربي. اللهم ضبعاً وذئباً: احلمد هللا، كما حذفوه من حنو

 .١/٤٠ ، والدر املصون١/٣٤، والبحر احمليط ١/١٣٧
 ".فح" بـ-رمحه اهللا- رمز إليه املؤلّف) ٦(
)٧ (ناب مناب العامل احملذوف كقوهلمصدرأنّ امل: أي ) :ًفاحتة :ينظر). محداً وشكراً ال كفرا 

 .    ١/٤٠، والدر املصون ١/٣٤البحر احمليط و ،١/٢١٢اإلعراب 
 ". أُخرب: "يف و) ٨(
)٩ (اً الكائن هللا، فيكون الظرف امل: أيحينئٍذ مع فاعله مركب ة؛ أستقرلتعيني كون املتعلّق امساً؛ إذ لبت

 بعض املتأخرين - أي كون املتعلّق معرفة- وقد جوز هذا التقدير. التعريف ال يكون يف الفعل
 اجلرجاين، وتبعه الربكوي؛ مراعاة جلانب ، وصوبه السيد الشريف التفتازاينسعد الدين: منهم
، وامتحان األذكياء ٤٥ على املطول ص، وحاشية السيد الشريف١٤٠املطول ص: ينظر. املعىن

 . ٥، وحلّ أسرار األخيار ص١٠٣لوحة 
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  . )٢()هللا(هو  :، أو خرب مبتدأ حمذوف، أي)١( منهأو حاالً
ور٤( فيه ارتكاب حذف بال)٣( األخري بأنّد(قْ موهوٍضت )مدخول، على ما يف)٥ : 

  .)٦("مغين اللّبيب"
 خرب مبتدأ حمذوف، )٧(رف مستقر أن الظّحينئٍذم لَع يلزم فيه التباس؛ إذ ال يوأيضاً

  .)٩( واالحتراز عنه مهما أمكن الزم على ما فيه أيضاً،"احلمد"ق بـ متعلّ)٨(وغأو لَ
 :، على ما يف تقديراً، فيكون مرفوعاً)١٠(" ِهللاالِم" ملشاكلة وجيوز أن يكون مكسوراً
                                 

)١ (حاالً بن: أي احلمد حال : اء على جواز انتصابه من املبتدأ، ألنّ املقصودجبعل الظّرف املستقر
 . كونه هللا

 ". أي اهللا تعاىل: "يف ج. ب، هـ، و: وما أثبته من". اهللا: "يف األصل) ٢(
 ". ألنّ: "يف ج) ٣(
 ". مثال: "يف ج) ٤(
 . ج: سقط من" وهو) "٥(
)٦ (١/٧٣٠: ينظر. مل تدع إليه ضرورة: أي. 
)٧" (ح" بـ-رمحه اهللا-رمز إليه املؤلّف": حينئٍذ. "ج: منسقط " مستقر." 
  ".لقو: "يف هـ". لقول: "يف ج) ٨(

ما كان متعلّقه : مستقر ولغو، فاملستقر: واعلم أنّ الظّرف عندهم حبسب متعلّقه قسمان
 سواء عاماًما كان متعلّقه : واللّغو. حصل: زيد يف الدار، أي: واجب احلذف، حنوخاصاً 
: ينظر. زيد راكب على الفرس: يوم اجلمعة صمت فيه، أو جاز حذفه، حنو: حذفه، حنووجب 

 .٥٥، وإظهار األسرار ص٢٥٣-١/٢٥٢" قسم التركيب "حتفة الغريب
)٩ (يف مغين اللّبيب: أي . 
   ".م اهللاال: "يف ج". الم له: "يف ب) ١٠(

ِد ِهللا:" أيه. "احلَمبعدها، وهي لغة متيم وبعض : ووجه ا حركةُ إتباٍع لكسرِة الِم اجلرأ
  : غطفان، حيث أم يتِبعون األول للثّاين للتجانس،  ومنه

  اضرِب الساقَين أُمك هاِبلُ................  
 =   :بضم نون التثنية؛ ألجل ضم اهلمزة، ومثله
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ه ، على أن)٣( تقديراً، أو منصوباً)٢("ِهللا" ه مبتدأ وخربه على أن،)١(للدماميين "حتفة الغريب"
ل فقد ر على األوصومن قَ. دم احلَدِمح أَ:ر، أي املقد)٤(]احملذوف[ مفعول مطلق للفعل

٥(رقص( .  

  ــــــــــــــ
=  وطالبةً     وال كهذا الذي يف األرض مطلوب ها يف هواِء اجلَوِلمي  

  .ويلٌ ألُِمها: األصل 
: بضم الالّم على إتباع الثّاين لألول، وهي لغة بعض قيس، كقوهلم" احلَمد لُلَّه"وكذلك 
راءة كسر الدال معتال لذلك بأنَّ إتباع حركة البناء  على قوفضلها الزخمشري .منحدر وِمِغريةٌ

-١/٧٠، والكتاب الفريد ٧٣٨-٢/٧٣٧اإلنصاف : ينظر. حلركة اِإلعراب أحسن من العكس
   .١/١٧٢، وتفسري اللّباب ١/٤٠، والدر املصون ٣٤-١/٣٣، والبحر احمليط ٧١

" قسم التركيب: "ينظر. سبقت ترمجته: الدماميين". القريب: "يف هـ". حتفة الدماميين: "يف ب) ١(
 . أ/٣٠، واالمتحان ٢/٧٩٩

 . ب: سقط من" هللا". "أو خربه: "يف هـ) ٢(
 ". بالتقدير: "يف ب) ٣(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
)٥ (حتمل أن تكونَ هذه القراءة م: أيمن ي عنم رمقد نصٍب؛ ألنَّ اِإلعراب ن رفٍع وأن تكونَ ِمن

بكسر الدال، ) احلمِد ِهللا(اعلم أنّ قراءة و .١/١٧٣تفسري اللّباب :  ينظر.ظهوِره حركةُ اِإلتباِع
" الدال"قرأ ا إبراهيم بن أيب عبلة، ووجهها أنه استثقل أن خيرج من ضم إىل كسر، فكسر 

لالّم، وهذه القراءة ضعيفة؛ ألنّ فيها إبطال اإلعراب، وفيها مع ضعفها داللة إتباعاً لكسرة ا
وقرأ أهل البادية . على شدة ارتباط املبتدأ خبربه، حيث أجرامها جمرى الشيء الواحد يف اإلتباع

، "لالدا"بضم الالّم، كأنه كره اخلروج من ضم إىل كسر، فضم الالّم إتباعاً لضمة ) احلمد لُله(
وهذه القراءة أسهل من اليت قبلها؛ إذْ ليس فيها إبطال اإلعراب كما كان يف تلك، ويف هذه 

اشعية ارتباط املبتدأ باخلرب، وقال اما نذكر هذه األشياء ليعلم : القراءة أيضاً داللة على شدإن
فاحتة اإلعراب : ينظر. يثبت بذلك رواية عن السلفن وجه التصريف، ال أن يقْرأ ا؛ إالّ أ

 .١/٣٧احملتسب : وينظر أيضاً. ٢٧٩- ١/٢٧٨

 



٢٥  المقدمة

)ر١()ب(هو /:ا مصدر مبعناه إم)٢(.  
  .)٣(اسم الفاعلأو مبعىن 

ا خمفّوإم٤(ف راب(.  
٥(اسم الفاعلا مبالغة وإم(.  

                                 
)١ (املالك، يقال: الرب :ار، أيالد فاً باأللف والالّم . مالكها: هذا ربويطلق على اهللا تعاىل معر

 :ومضافاً، ومل يطلقوا الرب إال يف اهللا وحده، وهو يف غريه على التقيد باإلضافة، كقوله تعاىل
M¥   ¤  £L وال جيوز استعماله باأللف والالّم للمخلوق مبعىن : وقالوا. ٥٠: سفيو

الرب كقول احلارث بن حلّزة : املالك؛ ألنّ الالّم للعموم، وأما قوهلم يف اجلاهلية للملك
  :اليشكري

  وهو الرب والشهيد على يو     ِم احليارين والبالُء بالُء
وربما :  هذا القول وقالورد شهاب الدين. ي كافرفال اعتداد به لشذوذه؛ ألنّ قائله جاهل

وال حاجة إىل : جاء بالالّم عوضاً عن اإلضافة إذا كان مبعىن السيد، كما ذكر يف البيت، وقال
ة وقد نسخه اإلسالم، أو هو جهل باحلكم اإلسالميه كان يف اجلاهليماقيل من أن .  

، ٧٤-١/٧٣، والكتاب الفريد ١/١٠، والكشاف١٢٩-١٥/١٢٨ذيب اللّغة : ينظر
، ١/٨٧، والقاموس احمليط ١/٤٤، والدر املصون ١/٣٣، والبحر احمليط ١/٣٩٩واللّسان 

 .٥، وحل أسرار األخيار ص١٣٩-١/١٣٨،  وحاشية الشهاب ١/١٧٩وتفسري اللّباب 
)٢( من: أي درصه مأن " :  هبره  يباً ربر"،أي  :لَكَهم. ة أليب سفيانومنه قول صفوان بن أمي: 
: ينظر. ألن ميلكين: ، أي"ألنْ يربين رجل من قريش أحب إيلَّ من أن يربين رجل من هوازن"

 .املصادر السابقة
 .رجلٌ عدلٌ وصوم: كقوهلم) ٣(
  ".إما خمفّف ربو: "يف هـ". خمفّفة رب: "يف ب. ب: سقط من" وإما) "٤(

أي :وبر كما قالوا رجل بار ،ه اسم فاعل حذفت ألفه لكثرة االستعمال، فأصله رابأن ،
بل مها صيغتان مستقّلتان فال ينبغي أن يدعى أنّ رباً أصله إنّ براً ليس مأخوذاً من بار : وقيل
ابقة: ينظر .راباملصادر الس   . 

 =  ".ابوإما مبالغة ر: "يف ج) ٥(

]ب/٣[

 



٢٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

١(ا صفةوإم(هة مشب)٢(.  
  . )٣(أو فعل ماٍض

٤(لفعلى األو(:للجاللة على أن يكون صفةً جيوز فيه اجلر )بال تقدير املضاف )٥ 
  حينئٍذ يفوت لكن ؛ي ربِذ: أو بتقديره، أي، )٦(ٍلد ع برجٍل مررت:كما يفللمبالغة، 

  ــــــــــــــ
=  وم، وغريمها من املصادر اليت إ:  أيه وصف باملصدر للمبالغة كما وصف بالعدل والصن

 .١/١٣٧، وحاشية الشهاب ١/٧٣الكتاب الفريد : ينظر. يوصف ا للمبالغة
 . هـ: سقطت من" صفة) "١(
)٢ (مث اختلفوا يف وزنه: مبعىن: أي ،برفهو  ":كقولك" فَِعل"هو على : فمنهم من قال: م ،ِنمي من

ممام" ناز، وقيل، من النوأصلُه، " فَاِعل"وزنه : مبعىن غَم" :ابحذفت األلف لكثرة االستعمال، " ر
 .١/١٧٩، وتفسري اللّباب ١/٤٤ الدر املصون: ينظر.  رجل بار وبر: لقوهلم

: ينظر. إذا نشأ، فعدى بالتضعيف" عال يعلو"ى الصغري، بالتخفيف كـرب: كقولك يف التربية) ٣(
 .١/١٣٧حاشية الشهاب 

)٤ (كون : أي"مصدراً" رب . 
إعراب ثالثني سورة من : ينظر. هذا هو مذهب اجلمهور يف إعرابه، وقيل جبواز جره على البدل) ٥(

 . ١/٧٣، والكتاب الفريد ١/٥والتبيان يف إعراب القرآن ، ٢١القرآن البن خالويه ص
رجلٌ عدلٌ، ورضاً، : هو من املصادر اليت استعملتها العرب يف نعت الذّوات كثرياً كقوهلم) ٦(

وصوم، وفطْر، وزور وحنوها، إالّ أنهم ألزموه لفظ اإلفراد والتذكري، وإن اختلفت أحوال 
  :مالكوإىل هذا أشار ابن . منعوته

  ونعتوا مبصدر كثرياً     فالتزموا اإلفراد والتذكريا
أن يكون منكّراً، وصرحياً ال مؤوالً، وأن يكون مصدر ِفعٍل ثالثي أو بزنته، :  ومن شروطه
  .وأن ال يكون ميمياً

أي ،ل باملشتقه يؤوني أنني على تقدير مضاف، عادل، ومذهب البصر: ومذهب الكوفيي
ال تأويل وال حذف مضاف، بل على جعل العني نفس املعىن مبالغة جمازاً : وقيل. ذو عدل: أي

، وأوضح املسالك ٣/١١٦٠ الشافية شرح الكافية و،٣/٥٠شرح ابن يعيش : ينظر. وادعاًء
 . ١١٨-٢/١١٧التصريحشرح ، و٢/٤١١، واملساعد ٢/٧٣٥، وإرشاد السالك ٣/٢٨٠
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يخ عبد القاهرح به معىن املبالغة، على ما صرضي، )٢("دالئل اإلعجاز" : يف)١(الشيف ّوالر: 
  .)٣("شرح الكافية"

والر مبتدأ حمذوف، على الوجه الذي سبق من تقدير فع على أن يكون خرب 
   .)٤(املضاف وعدمه

وال جيوز فيه الن؛"اجلاللة"ة من صب على احلالي٥(ف لكونه معرفة باإلضافة إىل املعر( 
  . )٧( حاالً)٦()تقع(ة، واملعرفة ال فة معنويإضا" مالالّ"بـ

                                 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاينّ، عاش يف القرن اخلامس اهلجري، وتويف على : هو) ١(

أسرار "، و"دالئل اإلعجاز"يف النحو، و" العوامل املائة: "من تصانيفه. هـ٤٧١الراجح عام 
  ". شرح اجلمل"، و"شرح اإليضاح"، و"سالة يف إعجاز القرآنر"، و"البالغة

- ٥/١٤٩، وطبقات الشافعية الكربى ١/٢٦٤، ونزهة األلباء ١/٤٩٩دمية القصر : ينظر
١٥٠. 

وزيادة القول يف هذا من خطل الرأي، فإنه مما يعلمه العاقل ببديهة النظر، ومن مل يتنبه له : قال) ٢(
 .١/١٣٧، وحاشية الشهاب ٤٥٣-٤٥٢ص:   ينظر. أهالً ألنْ يكلّميف أول ما يسمع مل يكن

 . ٢/٣٢١: ينظر) ٣(
)٤(أي  :ة، فيكون خرباً ملبتدأ حمذوٍف، أيمرفوعاً على القَطِْع من التبعي :ومن تقدير . هو رب

املضاف، أي :املصون ١/٧٣الكتاب الفريد : ينظر. ذو رب ٥، وحلّ األسرار ص١/٤٥، والدر.  
 ". املعرفة: "يف ب) ٥(
 . وما أثبته من بقية النسخ، ولعلّه هو الصواب". تكون: "يف األصل) ٦(
، وهو "أمحد رب العاملني: "تقِديره، إما مبا دلَّ عليه احلمد: ففيه ثالثة أَوجٍه، إذا كان منصوباً) ٧(

أو . أعين به رب: لفعل حمذوف تقديرهفيكون مفعوالً به ، أو على القطع من التبعية. اختيار أيب حامت
داِء، أيفة: على النِل بني الصدِّي إىل الفَصؤه يا؛ ألنوهو قول أيب قاسم، وهذا أضعفُه ،يا رب 

وأما . اًاحلمد هللا رباً وإهل: ، أيوأما النصب على احلالية فقد ذكره النحاس عن الكسائي. واملوصوف
هذا على األصل؛ ألنّ احلال واجب التنكري، إالّ أنه قد جييء معرفاً " واملعرفة ال تقع حاالً: "قوله

  : باألداة واإلضافة، فيؤول بنكرة حمافظة على ما استقر له من لزوم التنكري وإىل هذا أشار الناظم
 =  عتقد     تنكريه معىن كوحدك اجتهدواحلال إنْ عرف لفظاً فا

 



٢٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

ة، أو ، أو البدلي"جلاللةا"ـة لعلى الوصفي  جيوز فيه اجلر:)١(الثاين والثّوعلى الثّ
 ملا ؛الن ال غري فاألو،ابن احلاجب وعلى مذهب .)٢(املصنفعلى مذهب ، عطف بيان

٣(مر( .  
الُقَال ي:ال يصح فةا إضافة ؛ ألنّ)٤(الن األولصة وال  هنا إىل معموهلا، فتكون لفظي

 هنا الصفةمعىن : )٥(ا نقولة؛ ألنكرة صفة للمعرف كون الن، فال يصحفيد تعريفاًت
 وعدم هلا على  معىن احلال، واالستقبال، إىل اشتما إعماهلا نظراً)٦(ستمرار، فيصحلال

 قسميها من )٨( إىل اشتماهلا على معىن املاضي؛ فيحتمل اإلضافة إىل نظراً)٧(إعماهلا
  ــــــــــــــ

عائداً، وادخلوا األولَ : منفرداً، ورجع عوده على بدئه، أي: جاء وحده، أي: من ذلك قوهلم  =
لّ، أياً أورد أتنه املاء لتشرب: فاألويصف محاراً وحشي بني، وقول لبيد العامريمرت:  

  غص الدخالفأرسلها العراك ومل يذُدها     ومل يشفق على ن
ل . معتركةً: أيون جميء احلال معرفةً مطلقاً، وفصهذا وقد أجاز يونس والبغدادي

  . إن تضمنت احلال معىن الشرط صح تعريفها لفظاً وإالّ فال: الكوفيون، فقالوا
، ١/٥، والتبيان يف إعراب القرآن ١/١٠، والكشاف ١/١٨إعراب القرآن للنحاس : ينظر

، وأوضح ١/٤٥، والدر املصون ٢٤٣-٢/٢٤٢، وشرح التسهيل ١/٧٣د والكتاب الفري
 .  ٢/٣٠١، واهلمع ٥٧٩-١/٥٧٨التصريح شرح ، و٢٥٧- ٢/٢٥٥املسالك 

 . ، أو خمفّف من رابكونه مبعىن اسم الفاعل: أي.  ب: سقط من" الثّاين) "١(
قد جيوز يف تابع أن يكون نعتاً، وبدالً، وبياناً نظراً إىل اختالف : (كما صرح به يف االمتحان) ٢(

 . ب/٨٩: ينظر...). املعاين
)٣ (فة: أية، ال على عطف بيان؛ ألنّ عنده ال جيوز فيما حيتمل الصة، أو البدليعلى الوصفي اجلر 

 .١٤ ص: ينظر. كونه عطف بيان
 ". األول: "يف ب، ج، هـ، و) ٤(
 ". ال نقول: "يف ج) ٥(
 ". فال يصح: "يف و) ٦(
 . ج: سقط من" وعدم إعماهلا"إىل قوله " إىل اشتماهلا: "من قوله) ٧(
  .هـ، و: سقط من" إىل) "٨(

 



٢٩  المقدمة

املعنوي١(الفاضل العصامقه ة على ما حقّة، واللفظي( .  
فةة فصحالص٢(]على[ ر، أوة، على ما هو املشهو على اعتبار كون اإلضافة معنوي( 

٣( من خصائص اجلاللة أن توصف أنّ علىة بناًءاعتبار كون اإلضافة لفظي(كرة، على  بالن
  . )٤(القهستاينما ذكره 
والرفع على اخلربية ملبتدأ حمذوف، أي:هو رب ة ال حملّ، واجلملة امسية،  هلا ابتدائي
٥(ةأو اعتراضي(.   
والنةصب على املفعولي ألعين املقدر، أي:أعين به رب ة على أحد ، واجلملة فعلي
 :على ما يف،  رب حنمد:أي، )٧("احلمد"، أو للفعل املدلول عليه بـ)٦(الوجهني

  .ة فعلي واجلملة أيضاً،/)٨("الكشاف"
                                 

عىن املاضي  خالفاً للكسائي  فإنه ذهب إىل عدم وجوب إضافته؛ ألنه يعمل عنده، سواء كان مب)١(
أو احلال أو االستقبال، فيجوز أن يكون منصوباً على املفعولية، وعلى تقدير إضافته ليس إضافة 

  .معنوية؛ ألا عنده من قبيل إضافة الصفة إىل معموهلا
، ١/٣٧٠، والفوائد الضيائية ٢٥٢-٢/٢٥١ على الكافية شرح الرضي: ينظر املسألة يف

 اخلفاجي شهاب الدين: ويقصد بالفاضل العصام هنا. ١/١٤٧وحاشية الشهاب البيضاوي 
 .، وقد سبقت ترمجتهصاحب حاشية أنوار التنزيل

 ". وعلى: "يف و. نسخوما أثبته من بقية ال. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 ". لفظة اجلاللة أنْ توضيف: "يف ب) ٣(
ز وصف املعرفة بالنكرة إذا كان الوصف خاصاً أنه جيو:  ونقل عن ابن الطّراوة.٤ص : ينظر )٤(

   .٣/٨٧حاشية الصبان : ينظر، بذلك املوصوف

" ال حملّ هلا".  "االمسية: "يف ب. و: سقط من" اعتراضية: "إىل قوله" أي هو رب: "من قوله) ٥(
 . ب، ج، هـ: سقط من

  .و: سقط من" أحد الوجهني: "إىل قوله" أعين: املقدر، أي: "من قوله) ٦(
 .   االبتداء، واالعتراض: الوجهان مها

 ". باجلملة: "يف ج) ٧(
  .١/١٠: ينظر) ٨(

]أ/٤[

 



٣٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

الدر " :بس كما يف ملا فيه من اللّ؛يف ضع)١()هوو(،  يا رب:داء، أيعلى الن أو 
ائمة على ة الد أو على احلالي.)٣("نوار التنزيلأحاشية " يف شهاب الدين، ذكره )٢("املصون

  . )٥(ة لفظي)٤(ةاعتبار اإلضاف
٦(ابعوعلى الر( :جيوز فيه اجلرة، أو عطف بيان على البدلي)٧(ة؛ ، ال على الوصفي

 )٨( لعدم اشتراط معىن احلال، واالستقبال يف نصبه املفعول به؛ة قطعاًاإلضافة لفظي لكون
  . )١٠(كرة بالن)٩( من اخلاصية للجاللة بالوصفالقهستاين على ما ذكره ، إالّأصالً

والرفع على اخلربية ملبتدأ حمذوف، أي:هو رب .  
والن احلمد"ـة ألعين، أو للفعل املدلول عليه بصب على املفعولي."داء،  أو على الن

أو احلاليائمةة الد .  
                                 

 .ب، ج، هـ:  وما أثبته من".فهو ":يف األصل، و و) ١(
   . ١/٤٥ الدر املصون: ينظر.  واملوصوففةه يؤدِّي إىل الفَصِل بني الصأنووجه اللّبس ) ٢(
 .قد سبقت ترمجته: شهاب الدين. ١٤٧-١/١٤٦: ينظر) ٣(
 ". على إضافة: "يف ج". عتبار كون اإلضافة لفظيةواحلالية الدائمة على ا: "يف ب) ٤(
)٥ (حاس : ينظر. وهو ظاهر كالم الكسائي١/١٨إعراب القرآن للن  . 
  .و: سقط من" وعلى اخلامس: إىل قوله" وعلى الرابع: "من قوله". وعلى الرفع: "يف هـ) ٦(

كونه مبالغة اسم الفاعل: أي. 
 ". أو عطف بيان للجاللة: "يف ب، هـ) ٧(
 ". ونصب مفعول به: "يف ج". املفعولية: "يف ب) ٨(
 ". للفظ اجلاللة بالوصفية: "يف ب) ٩(
إذا كانت اإلضافة لفظية تكون الصفّة نكرةً، وهي إذا أبدلت من : فإن قلت: قال زيين زاده) ١٠(

 بدالً من املعرفة بال وصف؟  فالوصف واجب، فكيف جيوز أن تكون الصفةاملعرفة بدل الكلّ
¶    M : مامل يستفد من املبدل منه، كما يف قوله نعاىلهذا إذا مل يستفد من البدل: قلت

º  ¹L ا إذا استفيد كما هو هنا فال . ١٦ – ١٥: العلقحلّ : ينظر. جيب الوصفأم
   .٦األسرار ص

 



٣١  المقدمة

فع  والر.)٢(ة، أو عطف بيانأو البدلية،  على الوصفيجيوز فيه اجلر: )١(وعلى اخلامس
 أعين، أو املدلول عليه :ر، أية للفعل املقدصب على املفعولي أو الن.على تقدير املبتدأ

 مل تضف إىل معموهلا، الصفة ة؛ ألنّ ال على احلالي،داء أو على الن.حنمد: ، أي"احلمد"بـ
  . ، واملعرفة ال تقع حاال)٤(عريفة مفيدة للتارت اإلضافة معنوي فص،)٣(بل إىل غريه

 معناها ؛ ألنّ)٥("العاملني" مضافة إىل معموهلا وهو الصفة ن أنّ من البيال يقال أنّ
فةاملراد مبعمول : )٦(ا نقولواقع عليه؛ ألنهةالصاملشب يء الذي هو يف األصل ، املعمول الش

 ليس كذلك، فال يكون "العاملني"و. هغالم: ، أي الغالِم كرمي زيد:كما يف[، )٧(فاعل
  . )٩(عنيني على أحد امل البلِد كرمي زيد: كما يف،)٨(] هلامعموالً

 الصفة  هنا أنّ)١٠(]ذلك[  ظنهى، حىتويل النقدام بعض أ فيه ألّا زه مم فإن،فاحفظه
   .، ال صفة للجاللةفة حال فالص،ة اإلضافة لفظيإنّ: أضيفت إىل معموهلا، فقال

                                 
)١ (هة: أيكونه صفة مشب . 
  ". للجاللة: "يف هـ، و) ٢(

، والكتاب الفريد ١/٥، والتبيان يف إعراب القرآن ٢١إعراب ثالثني سورة ص: ينظر
١/٧٣ . 

 ". إىل غريها: "يف هـ) ٣(
 .٧٨ص: إظهار األسرار: ينظر) ٤(
 . ج: سقط من" وهو العاملني) "٥(
 ". ال نقول: "يف ج) ٦(
الرفع على الفاعلية، واخلفض باإلضافة، والنصب على التشبيه باملفعول : وملعموهلا ثالث حاالت) ٧(

 .٢/٥٢التصريح شرح : ينظر. به؛ إن كان معرفةً، وعلى التمييز إن كان نكرة
 . وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٨(
زيد كرمي بلده، : هو كون الكرم صفةً لزيد ال للبلد، وأما إذا كان الكرم صفةً للبلد على معىنو) ٩(

متحان ، واال١/٥٩٨ مغين اللّبيب: وينظر. ب/٤هامش األصل . تكون اإلضافة فيه لفظية
 . أ/٨٤

 .  من بقية النسخوما أثبته. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١٠(

 



٣٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

إىل شرح  خصوصاًشروح الكافيةا قلنا فراجع إىل وإن كنت يف ريب مم الرضي ،
   .)١(افية فيه الفوائد الشفإنّ

٢(ادسوعلى الس( :له على الفتح ال حملّفهو مبين )٣(.   
 الفتح،  علىصل مبينوهو ضمري مرفوع منف ،"اجلاللة"ع إىل  راج:)٤("وه"وحتته 
٥( فاعله، وهو معهمرفوع حمال(ة ال حملّ مجلة فعلية هلا ابتدائي/،ة، أو  أو اعتراضي)ةنافاستئي 

٦()ةتعليلي(، نزيلأحاشية " : يفالفاضل العصام على ما ذكرهنوار الت")٧( .  
اجلملة ال تقع ؛ ألنّ)٩("اللةجلا"ـ ال صفة ل،)٨("اجلاللة" حال من أو منصوبة حمال 

 أو ،كرةة للجاللة بالوصف بالن من اخلاصيالقهستاين على ما ذكره ، إالّ)١٠(صفة للمعرفة
  .  خرب مبتدأ حمذوف على ما قيل حمال)١٢(أو مرفوعة. )١١(اجلملة

                                 
 .قد سبقت ترمجته: والرضي. ٢٦٦-٢/٢٥٤ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ١(
)٢ (كونه فعالً ماضياً: أي . 
 ". هلا: "يف ب، ج، و) ٣(
 . ج: سقط من" هو) "٤(
 . و: سقط من" معه) "٥(
 . ب: وما أثبته من". استئنافية تعليلي: "يف ج". استئناف تعليلي: "هـ، ويف األصل، و) ٦(
  . اخلفاجي، وقد سبقت ترمجتهشهاب الدين: أي". اإلصام: "يف هـ) ٧(

نّ مجلة إ:  أي"بنه ما " رر تضمة، فهي يف املعىن جواب سؤال مقدوفاعله املسستر بياني
رب العاملني، فهي مجلة جيء ا : مل قلت ذلك، فقال: احلمد هللا، قيل له: بلها، فكأنه ملّا قالق

  .  لتعليل ما قبلها، والتعليل كما يكون باملصدر كما يف املفعول ألجله، كذلك يكون باجلمل
 .١/٣٠٦التصريح شرح ، و١٣٨- ١/١٣٧: ينظر

. وهو الصواب، واختاره املصنف: قال أبو حيان. بال تقدير قد، كما هو مذهب الكوفيني) ٨(
 . ٩٢-٩١، وإظهار األسرار ص٧، وحلّ أسرار األخيار ص٨٣٤-١/٨٣٣ مغين اللّبيب: ينظر

  ". اجلالل:"يف هـ". ال ضافة للجاللة ال تقع: "يف ج". صفة هلا: "يف ب) ٩(
 . ١/٥٦٠ مغين اللّبيب: ينظر) ١٠(
 .٤ ص: ينظر) ١١(
 ". مرفوع: "يف ج) ١٢(

]ب/٤[

 



٣٣  المقدمة

)ِمالَالع١()ني( "َّالالم")حرف تعريف مبين على ال:)٢لهكون ال حملّس .   
 مفعول به  لفظاً أو منصوب.)٤("بلرا"ـل مضاف إليه  جمرور لفظاً:"نيِمالَالع")٣(و

  .  ماضياًصريح له على تقدير كونه فعالً
 عليه ما سيأيت من سوِق . له ال حملّ)٦()الفتح( على  مبين)٥( حرف عطف:)و(

  . حروف العطف

                                 
بفتح الالّم، وليس " عالَم"اسم مجع " العاملني: "، وتبعه خالد األزهري إىل أنّذهب ابن مالك) ١(

خمتص بالعقالء، واخلاص ال يكون " العاملَون" العقالء وغريهم، وعام يف" العالَم"مجعاً له؛ ألنّ 
" عالَم"إىل أنه مجع : وذهب كثري". الِعلم"مجعاً ملا هو أعم منه، وعلى هذا يكون اشتقاقه من 

  . على حقيقة اجلمع، وهو مشتق من العلَم والعالمة
إىل أنه : بو احلسن بن كيسانالذي مجع هذا اجلمع، فذهب أ" العامل"مثّ اختلفوا يف تفسري 

ه أصناف : وذهب أبو عبيدة. أصناف اخللق العقالء وغريهم، وهو ظاهر كالم اجلوهريإىل أن
كّلفون اجلن واإلنس؛ ألنهم امل:  هموقال ابن عباس. اإلنس واجلن واملالئكة: العقالء فقط، وهم

، ٧٥- ١/٧٤، والكتاب الفريد ١١-١/١٠الكشاف : ينظر. باخلطاب، وهو خمتار أيب حيان
 . ١/٦٩التصريح شرح ، و١/٤٦والدر املصون 

. أللف فيها زائدةأنّ ا: ، حيث ذهب إىل"ألْ" يف تعيني املعرف بـ مذهب سيبويهرجح املصنف) ٢(
 .٢٠-١٩ ص :ينظر

 . ج: سقط من" و". "ال حملّ هلا: "يف ب) ٣(
  .باإلضافة، وعالمة خفضه الياء؛ جلريانه جمرى مجع املذكّر السامل" العاملني"وخفض ) ٤(

وذهب . لتنوين عوض من احلركة واإىل أنها: العاملني، فذهب سيبويه" نون" مثّ  اختلفوا يف 
إىل أنها عوض من احلركة، : وذهب أبو إسحاق . إىل أنها عوض من التنوين: أبو العباس

، وإعراب القرآن للنحاس ١٨- ١/١٧الكتاب : ينظر. االثنني" نون"وفتحت فرقاً بينها وبني 
 . ١/٧٤ والكتاب الفريد ،١/١٨

 . ج: سقط من" عطف) "٥(
 . أثبته من بقية النسخ، وهو الصوابوما". السكون: "يف األصل) ٦(
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)الالَّ" )١()ةُالَالصحرف ت:"م عريف مبينلهكون ال حملّ على الس .  
  .  مبتدأ لفظاً)٢( مرفوعة:"ةُالَص"و
  .)٤( لهكون ال حملّ على الس حرف تعريف مبين:"مالالَّ ")٣()مالَالس(و
  ". الةالص" عطف على  مرفوع لفظاً:"مالَس"و
  . )٥( لهلّكون ال حم على الس مبينجر حرف :)علَى(
)مح٦()ٍدم(:ًعلى" بـ جمرور لفظا"وهو مع جمروره ظرف مستقر ،)٧(.   

  مبين،"المالة والسالص"ذوف راجع إىل قه احمل املنتقل من متعلّ:"امه"وحتته ضمري 
                                 

. صلّيت صالةً، وال تقول تصليةً:  تقولفَعلَة من صلّى وهو اسم يوضع موضع املصدر: الصالة) ١(
 عطفت على فالن،: الدعاء خبري، وتعدية فعلها بعلى لتضمنه معىن العطف، تقول: وهي يف اللّغة

رمحة، ومن املالئكة استغفار، ومن املؤمنني دعاء، واملراد ا هنا االعتناء بشأن وهي من اهللا 
 . ٨٧، وهداية الفخام ١/٨التصريح شرح ، و١/١٢املزج : ينظر. املصلّى عليه وإرادة اخلري له

 ". مرفوع: "يف ج) ٢(
M  I  : لقوله تعاىلالتحية، وهو اسم من التسليم، ومجع املصنف بينهما امتثاالً: السالم) ٣(

O  N  M  L  K   JL حذراً من كراهة إفراد أحدمها ٥٦: األحزاب ،
  .السابق: ينظر. عن اآلخر؛ ولو خطأ

 . ج: سقط من" ال حملّ له) "٤(
 .١/١٣٩ األطول: ينظر. الرمحة نازلة: متعلّقة بالنزول، أي" على"كلمة و) ٥(
يفيد : واشتق له من احلمد امسان، أحدمها. لم منقول من اسم مفعول حمد بالتشديدع: حممد) ٦(

  :وإىل هذا قال حسان بن ثابت" حممد"املبالغة يف احملمودية وهو 
  وشق له من امسه ليجلّه     فذو العرش حممود وهذا حممد

  .مسني األول أكثر اشتهار، واشتهر من بني اال"أمحد"املبالغة يف احلامدية، وهو : واآلخر
 . ١/١٣٩، واألطول ٩- ١/٨التصريح شرح : ينظر

)٧ (ا : وحيتمل أن يكون يف حملّ نصب على احلال منهما، أيالم يف حال كوالة والسبعد الص
 . ١/١٢املزج : ينظر. على حممد

 



٣٥  المقدمة

على السفاعل الظّكون مرفوع حمال رف املستقرب ، أو مركّ)١(ة، وهو معه مجلة فعلي
٢( املبتدأ خربمرفوع حمال(هلاة ال حملّ، وهو معه مجلة امسي )احلَ ")٤( عطف على مجلة)٣مد 

  ". ِهللا
ح ، كما صر"ِهللا"على " ٍدحممعلى "، و)٥("احلمد"على " الةالص"وجيوز أن يعطف 

  . )٧("شرح الكافية" : يفوالفاضل العصام، )٦(التفتازاين سعد الدينبه 
 )بِرعأُ ( ثان كلّ:وابع، وهي أن العطف من التدرل ي على الوجه األو:فإن قيل

 )٩(كالوهذا ال يصدق عليه لعدم اإلعراب يف . )٨(بإعراب سابقه من جهة واحدة

                                 
 . سقطت من ج" فعلية) "١(
 . و: سقط من" خرب املبتدأ: "إىل قوله" وهو معه: "من قوله) ٢(
 ". له: "يف هـ) ٣(
 . ج: سقطت من" مجلة) "٤(
: ، فقيل"السالم"فهو جممع عليه، وإنما اختالف يف عطف " احلمد"على " الصالة"أما عطف ) ٥(

. على القولني املشهورين ذكرمها أبو حيان وغريه" الصالة"أيضاً، أو على " احلمد"بعطفه على 
 .١/١٢املزج : ينظر

  .٤٣٥-٤٣٤املطول ص: ينظر) ٦(
. من أئمة العربية والبيان واملنطق.  مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاىنسعد الدين: هو

وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إىل مسرقند، فتويف فيها سنة ) من بالد خراسان(ولد بتفتازان 
شرح "، و"املختصر"، و"املطول"، و"ذيب املنطق: "همن تصانيف. هـ، ودفن يف سرخس٧٩٣

. يف الصرف، وهو أول ما صنف من الكتب، وكان عمره ست عشرة سنة" التصريف العزي
 . ٧/٢١٩، واألعالم ٣٠٤-٢/٣٠٣، والبدر الطّالع ٦/١١٢الدرر الكامنة : ينظر

 .طّلعت عليهمل أقف على مقصود املؤلّف به فيما ا. ج: سقط من" العصام) "٧(
شرح : وما أثبته من. ساقط من النسخ" أُعِرب"وكلمة .  للتوابعهذا تعريف ابن احلاجب) ٨(

 .٢/٣٠٧: ينظر.   على الكافيةالرضي
 ". كلّ: "يف ب، ج) ٩(

 



٣٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

املعطوفني، فال يصح جعل مجلة التِلص١(ةي(ًعلى مجلة احلَ عطفا مةلَد)٢( .  
 ملا ؛)٤("املرآة" : يفواملوىل خسرو، )٣("حتفة الغريب" : يفالدمامييننعم نفاه : تلْقُ

، بل )٦(وابع ملطلق التعريف ليس تعريفاً من الت/ ما ذكر فيه؛ ألنّ)٥( أما مل يصيباذكر، إالّ
، لوجودي بتعميم اإلعراب ا)٧(م فهو باعتبار األصل األغلب، أولتوابع االسم، ولو سلّ

٨(والعدمي(،ملرآةحاشية ا" : كما يف" وسيسللطَّر)لحاشية ا"، و)٩للموىل حسن  "ملطو
  .)١٠(اجلليب

                                 
 ". مجلة الفعلية: "يف هـ، ج) ١(
 ". احلمد هللا: "يف ب، ج) ٢(
 .قد سبقت ترمجته: والدماميين. ١/١٢، واملزج ٣٤٩- ١/٣٤٨" قسم التركيب: "ينظر) ٣(
  .مل أقف على هذا الكتاب". املراتب: "يف و". املراعت: "يف هـ) ٤(

حممد بن فرامرز بن علي، املعروف مبالّ، أو منالَ، أو املَولَى خسرو، : املوىل خسرو هو
أسلم أبوه، ونشأ هو مسلماً، فتبحر يف علوم املعقول . عامل بفقه احلنفية واألصول. صلرومي األ
درر احلكّام يف : "من تصانيفه. هـ، ونقل إىل بروسة٨٨٥تويف بالقسطنطينية سنة . واملنقول

  ".مرآة األصول"، وشرحها "مرقاة الوصول يف علم األصول"، و"شرح غرر األحكام
 .٢/٢١١، وهدية العارفني ٦/٣٢٨، واألعالم ٥١٣-٩/٥١٢شذرات الذّهب : ينظر

 . ج: سقط من" مل) "٥(
 ".مبطلق: "يف ج. ج: سقط من" تعريفاً) "٦(
 ". و: "يف ج) ٧(
اللّغوي، ال االصطالحي الذي ال : أجيب عن هذا اإلشكال بأنّ املراد بالتابع هنا: قال زيين زاده) ٨(

، أو اطالق التابع هنا جمازاً لعالقة راب، كما عرفه ابن احلاجببد أن يكون ملتبوعه حملّ من اإلع
 . ٨حلّ أسرار األخيار ص: ينظر. املشاة

   .مل أقف على هذا الكتاب) ٩(
. حممد بن أمحد بن حممد الطّرسوسي، فقيه حنفي، له اشتغال بالتفسري: الطَّرسوِسي هو

حاشية على مرقاة "، و "تقريرات على كتاب املرآة: "من تصانيفه. هـ١١١٧تويف سنة 
 .٩/٨، ومعجم املؤلّفني ٢/٣٠٩، وهدية العارفني ٦/١٢األعالم : ينظر. ، ملالّخسرو"الوصول

 =  .مل أقف على هذا الكتاب) ١٠(

]أ/٥[

 



٣٧  المقدمة

ويف عطف : "شرح املفتاح"يف  )١( اجلُرجاينّشريفالسيد اله قال أن: اين وعلى الثّ
فْمرديفْ مجلة على مرد٢( مجلةي(ّأخرى دق ة فليأَتّلم)؟وما هي.  انتهى)٣   

 حكم قة هو ما يدفع اإلشكال الوارد على ذلك، وهو أنّوجه الد: )٤(تلْقُ
ظر إىل ما قبله، فإذا كان املعطوف عليه خرب مبتدأ  بالن)٥(املعطوف حكم املعطوف عليه

اين ما يشترط يف  عن ذلك املبتدأ، حيث يشترط يف الثّ املعطوف خرباً)٦( لزم أن يكونمثالً
ذلكوغريد إىل ذلك املبتدأ،  يعو)٧(ل من اشتماله على ضمرياألو روط من الش .  

آخر؟)٨( مع ذلك أن يعطف خرب مبتدأ على خرب مبتدأفكيف يصح .  
  ــــــــــــــ

قرأ على . حاشية املطولاحلسن بن حممد شاه الفناري املعروف باجلليب، صاحب : هو  =
، ومسع يف مصر صحيح البخاري على "مغىن اللّبيب"علماء الروم، مث ارحتل إىل مصر لقراءة 

حاشية "، و"حاشية املطول: "من تصانيفه. هـ٨٨٦تويف سنة . بعض تالمذة احلافظ بن حجر
، والبدر الطالع ٩/٤٨٥شذرات الذهب : ينظر". حاشية على التلويح"، و"على شرح املواقف

 .٢/٢١٦، واألعالم ٢٠٩- ١/٢٠٨
عامل الشرق،  .السيد علي بن حممد بن علي احلسيين اجلرجاينّ، املعروف بالسيد الشريف: هو) ١(

يع العلوم العقلية وغريها، متفرداً ا خرج إىل بالد الروم مث حلق ببالد العجم وصار إماماً يف مج
مصنفاً يف مجيع أنواعها متبحراً ىف دقيقها وجليلها، وطار صيته ىف اآلفاق وانتفع الناس مبصنفاته 

، "شرح املواقف العضدية"و، "شرح املفتاح: "من تصانيفه. هـ٨١٦، تويف سنة ىف مجيع البالد
، واألعالم ١/٤٨٨، والبدر الطّالع ٥/٣٢٨الضوء الالّمع : ينظر".  بالعجميةرح الكافيةش"و
٥/٧. 

 ". مفرد ذي مجلة: "يف هـ. ج، هـ: سقط من" على مفردي مجلة) "٢(
 .٢٧٩حاشيته على املطول ص: ينظر) ٣(
 .١/٣٥٨" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر. بدر الدين الدماميين: القائل) ٤(
 . ب: سقط من" حكم املعطوف عليه. "ج، و: سقط من"حكم املعطوف) "٥(
 ". كون: "يف ب، ج، هـ، و) ٦(
 ".لى ضمريهيشترط يف األوىل من اشتمال ع: "يف و". عن اشتماله إىل ضمري: "يف ج) ٧(
 . هـ: سقط من" خرب. "ب، ج، و: سقط من" على خرب مبتدأ) "٨(

 



٣٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 دي ز:حد ما قبل املعطوف عليه كما يفما هو حيث يترط إن الش حملّأنّ: وجوابه
قُي١(وم(قْ ويعدأم ،دا إذا تعد)كما يف،)٢ :ز يدقُ يوموع مروقْ يعدرط اال؛ فالشحاد يف ت

حادمها  الت)٤("زيد" على خرب "عمرو"، فيعطف خرب )٣(عموم اجلهة ال يف خصوصها
ر بخة املُ منهما خرب يف اجلملة، وال ينظر إىل خصوصي كلّ؛ إذْ)٥(باعتبار عموم اجلهة

  . )٦(عنه
عمرو" خرب أنّ: رطوفائدة هذا الش"على ، وال"زيد" ال يعطف على صفة الًثَ م 

ما يعطف على خربه لتحقّحاله، وإنحتفة " : ذكره يف.ةق االشتراك يف مطلق اخلربي
  . )٧("الغريب

٨(أدخله-طوريقول جامع هذه الس(رور اهللا سبحانه دار الس -)كان هذا العطف : )٩
ميل من ِبالًِكش ة للكتب امل انفتح باملطالع سنني، مثّ)١٠(ع وعشرضعتربة بعون اهللا رب 

  . العاملني
  . عاطفة:)و(
   ."دحمم" عطف على  جمرور لفظاً:)١١("آِل" )ِهآِل(

                                 
 ". يقول: "يف و) ١(
 ". تعدى: "يف ج) ٢(
 ". خصومها: "يف و". عموم اجلملة ال يف خصومها: "يف هـ) ٣(
 .  هـ: سقط من" خرب) "٤(
 ". اجلملة: "يف هـ) ٥(
 ". اخلرب: "يف ب) ٦(
)٧ (ماميين: أيركيب "حتفة الغريب: ينظر. ، وقد سبقت ترمجتهالد٣٥٩-١/٣٥٨" قسم الت . 
 ". أدخل: "يف ب، ج، و) ٨(
 ". زيين زاده"حسني بن أمحد الشهري بـ: أي املؤلّف) ٩(
 ". عشرين: "يف و) ١٠(
 =  ؟"واو"، أو عن "هاء"اختلف يف ألفه أمنقلبة عن و. اسم مجع ال واحد له من لفظه: آل) ١١(

 



٣٩  المقدمة

والضمري جمرور متصل مبينآللا"ـل / مضاف إليه على الكسر، جمرور حمال ."  
، كما هو املشهور فيما بني  املعنويالتأكيد على )١( جيوز فيه اجلر:)نيِعمجأَ(
  . )٣("املرآة" : يف ماة علىصب على احلالي، والن)٢(اجلمهور
ورديكون )٤(]ال[ ه يوهم أن األخري بأن "الصالم عليهمالة والس "قني، ومبا متفر

  ــــــــــــــ
الكسائي، وأصله عنده أَول؛ من : وقال بالثّاين. أهل: ، وأصله عندهسيبويه: فقال باألول  =

: قال يف تصغريه" أهل"ويظهر أثر القولني يف التصغري، فمن قال أصله . آل إليه يف الدين يؤول
، وكالمها مسموع، ولكن األول أشهر "أُويل: "قال يف تصغريه" ومن قال أصله أَول. "أُهيل"

  .وأكثر
بنو هاشم، وبنو املطّلب على املشهور عند املالكية، : وآل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

 هذا مجيع أمته، ونسب: وقيل. عترته، وهم نسله ورهطه األدنون: وقيل. واملختار عند الشافعية
-ويف رواية أنس سئل النيب : قال القاضي عياض. أتقياء املؤمنني: وقيل. القول إىل اإلمام مالك
وإنما يشتمل اآلل الصحابة على هذا ". كلّ تقي: " من آل حممد؟ فقال-صلّى اهللا عليه وسلّم

هداية الفخام ، و١/١٢املزج : ينظر. القول، وأما على األول والثّاين فإنما يشمل بعضهم
 .٨٨ص

)١" (ب: سقط من" اجلر . 
 .٢/١٣٧، و١/٩التصريح شرح : ينظر )٢(
  ". املراتب: "يف و) ٣(

أمجعني"، ففي هذه احلالة جيوز إعراب "كلّ"إذا أكّد به ومل يسبقه :  أي " حاالً، ولكن
يف حال : جمتمعني، أي: املعىن خيتلف عن إعراا توكيداً؛ فإنّ معناها على احلال يكون

  . الشمول واإلحاطة: اجتماعهم، وعدم تفرقهم، وعلى التوكيد، يكون معناها
أعجبين القصر أمجع، : أجمِعني وجمع، إالّ التوكيد، وحكى قوهلم:  يفومل جيز الفراء

، ١/٧٠١القاموس احمليط ، و٣/١٥٧شرح التسهيل : ينظر. والدار مجعاَء بالنصب على احلال
 .٨، وحلّ األسرار ص٣/٢٩٨ومصباح السالك إىل أوضح املسالك 

 . وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(

]ب/٥[

 



٤٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 كيداًون إال تأ، وسائر تصاريفه ال يك"عمجأَ " أنّ)٢(]من [)١(واجلوهري، ضيالرذكره 
ومبا . )٤(، وال مفعوالً عنه، وال يكون فاعالً)٣( وال،ر بهبخأ، وال يدتب ال ي، ملا قبلهتابعاً

  . )٥(ه معرفة من أن:الشيخ مظهرالدينذكره 
٦(لواجلواب عن األو( :أيف [كيداًفظ تأ يف اللّه جيوز أن يكون حاالًن[)املعىن، )٧ 

                                 
  . سبقت ترمجتهالرضي) ١(

هواجلوهري  :أبو نصر إمساعيل بن محاجلوهري الفارايب يسابوريأصله من فاراب، ،اد الن 
. ودخل العراق صغرياً، وسافر إىل احلجاز فطاف البادية، وعاد إىل خراسان، مث أقام يف نيسابور

: هـ، وقيل٣٩٨: هـ، وقيل٣٩٣ومات يف سبيله سنة ) الطّيران(وهو أول من حاول 
ونزهة : ينظر". الصحاح" املعروف بـ"تاج اللّغة وصحاح العربية"تصانيفه أشهر . هـ٤٠٠

 .١/٨٧، والبلغة ١/٢٢٩، إنباه الرواة ١/٢٥٢األلباء 
 . وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 . ج: سقط من" وال) "٣(
 ، ٣٩٥، و٢/٣٨٩، وشرحه على الكافية ٣/١٢٠٠الصحاح : ينظر) ٤(
  . ج: سقط من" مظهر) "٥(

، جار اهللا، من أئمة  أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشري:هو
، وسافر إىل مكّة، )من قرى خوارزم(ولد يف زخمشر . العلم بالدين والتفسري واللّغة واآلداب

، )من قرى خوارزم(جبار اهللا، وتنقّل يف البلدان، مثّ عاد إىل اجلرجانية فجاور ا زمناً فلقّب 
  ".املفصل(، و "أساس البالغة"، و "الكشاف: "من تصانيفه. هـ٥٣٨فتويف فيها سنة 

   . ٢/٢٧٩، وبغية الوعاة ٥/١٦٨، ووفيات األعيان ١/٢٩٠نزهة األلباء : ينظر
، وحلّ ١/١٤٧املفصل : ينظر.  تقع حاالً على رأي اجلمهور وتبعهم املصنفواملعرفة ال

 . ٨األسرار ص
)٦ (أكيد" أمجعني"كون : أيجمروراً على التاملعنوي  . 
 .خوما أثبته من بقية النس. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٧(

 



٤١  المقدمة

!  "  #  M  :م عند الكالم على قول الكرمي العالّ)١(البيضاويكما قال 

$L)٣(حال"مجيعاً "إنّ، )٢(ّيد يف املعىنكفظ تأ يف الل ه قيل، كأن): اهبطوا أنتم
  . )٤()أمجعون

كيف . )٧(فق عليه ليس مبت)٦(والرضي، اجلوهري ما نقل عن أنّ: )٥(اينوعن الثّ
تسر٨(ويهوابن د(جو القاموس" : قال يف،ةز احلالي"حيح وهو الص)٩( .زهاوكذا جو 

                                 
أبو سعيد، أو أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي الشريازي، ناصر الدين :  هو)١(

عالّمة. البيضاوي ،وويل قضاء شرياز ) قرب شرياز - بفارس(ولد يف املدينة البيضاء . قاٍض، مفسر
أنوار التنزيل : "من تصانيفه. هـ٦٨٥يها سنة وصرف عن القضاء، فرحل إىل تربيز فتويف ف. مدة

، "منهاج الوصول إىل علم األصول"، و"طوالع األنوار"، وويعرف بتفسري البيضاوي" وأسرار التأويل
 .٤/١١٠، واألعالم ٦٨٦-٧/٦٨٥شذرات الذّهب : ينظر". لب اللّباب يف علم اإلعراب"و
 . ٣٨: البقرة) ٢(
 . ج: سقط من" حال) "٣(
 . ١/٣٠٢تفسريه : ينظر) ٤(
)٥ (ع وتصاريفه ال يكون إالّ تأكيداً تابعاً ملا قبله: أيمكون أَج. 
 .سبقت ترمجتهما) ٦(
 ". ليس مبشغول عليه: "يف هـ. ج: سقط من" ليس) "٧(
علماء اللّغة، فارسي من . أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن درستويه بن املرزبان:  هو)٨(

يعرف بشرح فصيح ثعلب، " تصحيح الفصيح: "من تصانيفه. هـ٣٤٧تويف ببغداد سنة . األصل
  ".نقض كتاب العني"، و"أخبار النحويني" ، و"معاين الشعر"، و"اإلرشاد"و

  .٤/٢٤٨، شذرات الذّهب ١/٢١٣، ونزهة األباء ٢/١١٣إنباه الرواة : ينظر
فقاً: أية، فـكيف يكون متز احلاليحال من " كيف" عليه واحلال أنّ ابن درستويه جو

 . أ/٦هامش األصل . فاعل يكون احملذوف، أو مفعول مطلق له
)٩ (١/٧٠١: ينظر. هـ٨١٧قاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي املتوىف سنة ال :أي. 

 . ٣/١٥٧شرح التسهيل : ينظر أيضاًو

 



٤٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

١(البيضاوي(يف تفسري قوله تعاىل : My  x  w  vL)٢(
  .  

وإنْ ( : األنامد عن سي)٤("املوطّأ" هؤالء الكرام ما وقع يف )٣()قولل(ويشهد : أقول
ة، وال جمال  على احلالي"أمجعني"، حيث نصب )٧() أمجعني)٦(وا قعوداً فصلّ)٥(صلّى قاعداً

                                 
 . سبقت ترمجته) ١(
 . ٣/٢٩٨، ومصباح السالك ٣/٣٧٢تفسريه : ينظر . ٤٣: جراحل) ٢(
 .بقية النسخ: وما أثبته من". بقول: "يف األصل) ٣(
ئمة األ عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي احلمريي، إمام دار اهلجرة، أحد  ملؤلّفه  أيباملوطّأ )٤(

 .هـ١٧٩األربعة املتوىف سنة 
  . كتب املعتربةالوما أثبته من ". وإنْ صلّى قعوداً: "جاء يف النسخ) ٥(

إنْ صلّى اإلمام قاعداً لعذر فصلّوا قعوداً إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل اإلمام، أو : أي
 . صلّى قاعداً وصلّى القوم قائمني-صلّى اهللا عليه وسلّم- هو منسوخ مبا ثبت يف آخر عمره 

 . ب:  سقط من"فصلّوا قعوداً) "٦(
وإنْ صلّى قاعداً فصلّوا : "وفيه) ١/٢٤٥( برواية حممد بن احلسن الشيباينّ هذا احلديث يف املوطّأ) ٧(

وجاء يف رواية حيىي اللّيثي ". قعوداً أمجعني، إذا صلّى اإلمام جالساً فصلّوا جلوساً أمجعني
: بقوله) ١/١١٩(، وقد علّق السيوطي يف تنوير احلوالك "ونفصلّوا جلوساً أمجع): "١/١٣٦(
ويف صحيح البخاري برواية أيب ذر وأيب هريرة، وذكره ". أمجعني على احلال: ورواه آخرون"

من حديث رواه أنس بن مالك، عن ) ٢/٥١(إرشاد الساري شرح البخاري : القسطالين يف
بالرفع على أنه تأكيد لضمري الفاعل " لوساً أمجعونفصلّوا ج: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم

. جلوساً جمتمعني: بالنصب على احلال، أي" أمجعني: "، وَألبوي ذر وهريرة"صلّوا: "يف قوله
معارف، أو تأكيد جللوسنا، وكالمها ال يقول به البصريون؛ ألنّ ألفاظ التوكيد : قال الدماميين

 يف أعنيكم أمجعني، وهذا القول شبيه بقول سيبويه:  لضمري مقدر منصوب، أيأو على التأكيد
مررت بزيد : باب ما انتصب فيه االسم؛ ألنه ال سبيل إىل أن يكون صفة): "١/٢٤٧الكتاب (

مها : أعنيهما أنفسهما، وبالرفع على تقدير: لنصب على تقديربا" وأتاين أخوه أنفسهما
وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً ): "١/٣٩٢(وأخرجه ابن ماجه يف سننه ". صاحباي أنفسهما

 =، "هكذا بالنصب على احلال: "بقوله) ١/٣٦٤(، وعلّق اإلمام الصنعاين يف سبل السالم "أمجعني

 



٤٣  المقدمة

١( لرفعكيد، وإالّأللت( .ِوورأكيدعلى " الواو" أمجعون بـيالت)كما ذكره )٢ ،
  . )٣(السيوطي

، نيِعِمتج م:كرة، أيل بالنوم فهو مؤ لو سلّ"أمجعني" تعريف أنّ: )٤(الثوعن الثّ
  . داًِرفَن م:، أي)٦(هدح و)٥(ِه ِبترر م:كما يف

  ــــــــــــــ
 . بالرفع تأكيداً لضمري اجلمع" أمجعون: "ر الروايات علىوهي رواية يف البجاري، وأكث  =

 . و: سقط من" وإال لرفع) "١(
 . و: سقط من" على التأكيد: "إىل قوله" وروي: "من قوله) ٢(
  .١/٧٠١، والقاموس ١/١١٩ تنوير احلوالك شرح موطّأ مالك : ينظر)٣(

، رمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطيجالل الدين عبد ال:  هو
نشأ يف .  مصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة الصغرية٦٠٠له حنو . إمام حافظ مؤرخ أديب

على النيل، تويف القاهرة يتيماً، اعتزل الناس ملّا بلغ أربعني سنة، وخال بنفسه يف روضة املقياس، 
، "إمتام الدراية لقراء النقاية"، و"اإلتقان يف علوم القرآن: "من تصانيفه. هـ٩١١سنة 

إسعاف املبطّأ يف رجال "، و"االدكار يف ما عقده الشعراء من اآلثار"، و"األحاديث املنيفة"و
وله شرح ) الفريدة(وامسها " األلفية يف النحو"، و"راحاالقت"، و"األشباه والنظائر"و" املوطّأ
 .٧٥- ١٠/٧٤، وشذرات الذّهب ١/٣٢٨البدر الطّالع : ينظر .عليها

)٤ (معرفة" أمجعني"كون : أي  . 
 ".   بزيد: "يف ج) ٥(
ها حال من فاعل جاء املستتر، وهي معرفة بسبب إضافتها إىل الضمري الواقع مفعوالً؛ ألن: وحده) ٦(

اسم يدلّ على التوحد واالنفراد، وأغلب " وحد"وكلمة . وجامدة مؤولة مبشتق" وحد"مصدر 
̄   M :جاء وحده، واجتهد وحدك، كما يف قوله تعاىل: استعماالته منصوباً؛ إما لفظاً، حنو

µ   ́  ³  ²  ±  °L ا منصوباً تقديراً، وذلك إذا أضيف إىل ٨٤ :غافروإم ،
  :"من املنسرح "كلّم، كما يف قول الشاعرياء املت

  والذّئب أخشاه إنْ مررت به     وحِدي وأخشى الرياح واملطرا
 =. وجاءت هذه الكلمة جمرورة باإلضافة يف مخس كلمات؛ وقعت يف معرض املدح أو الذّم

 



٤٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

مبناه على ، ولعلّ"آللا"ـل كونه صفة )١(القهستاينز وجو ه معرفة، أو على محل أن
  .)٢(عريف منع الت إنْهينعلى العهد الذّ" اآلل"إضافة 
  . )٥(رة، أو عاطفة املقد)٤("اأم"ة عن ة حمضة، أو مع العوضيابتدائي )٣(:)و(

  ــــــــــــــ
  الداللة علىوقالوا يف.  وحِدهِده، وفالن قُريع وحفالن نسيج: ففي معرض املدح، قالوا  =

 واصفةً عمر – رضي اهللا عنها -ومن األول قول عائشة .  وحِدهفالن رجيلُ: اإلعجاب بالنفس
فالن عيير وحِده، : وقالوا عند إرادة الذّم".  أحوذياً نسيج وحِده- واهللا-كان: "بن اخلطّاب

وهو " جحش"تصغري : ، واجلُحيشوهو احلمار" عري"تصغري : وفالن جحيش وحِده، والعيير
  .ولد احلمار

 املوضوع هو اسم موضوع موضع املصدر: ، واخلليلفقال سيبويه: وأما بالنسبة إىل إعرابه
 جاء :جاء زيد وحده، قد قلت: موضع املشتق؛ فهو منصوب على احلال، وكأنك حني تقول

انفراداً، وأنت تريد: زيد إجياداً، أي :داً، أيمنفرداً: جاء زيد متوح.  
جاء : إىل أنه منصوب على الظّرفية، والتقدير يف قولك: وذهب يونس، وهشام، والكوفيون

قد جاء : على مقابله، وهو قوهلم" وحده: "زيد وحده، جاء زيد ال مع غريه، وهؤالء قاسوا
  .معاًزيد وعمرو 

 رأيت زيداً وحده، يرى سيبويه: ، ففي قوهلم"وحده"واختلفوا أيضاً يف صاحب احلال لـ
 كال وأجاز املربد. هو حال من املفعول: أنّ صاحب احلال هو الفاعل، وقال أبوبكر بن طلحة

:  احلال يف املثال املذكور املفعول؛ ألنه لو أراد نفسه، لقالالوجهني؛ واألرجح أنّ صاحب
، وحاشية ٢/٣٠٣، واهلمع ١٥٦٨- ٣/١٥٦٦ارتشاف الضرب : ينظر. رأيت زيداً وحِدي

 . ٢/٢٥٦الصبان 
 .مل أقف على رأيه فيما اطّلعت عليه) ١(
)٢ (ة" أمجعني"أنّ : أي٨حلّ األسرار ص: ينظر. جمرور على الوصفي 
 . ج: سقط من" و) "٣(
 . ج: سقط من" أما) "٤(
عاطفة هو املختار عند الربكوي؛ إذْ صرح به يف تعليقاته على " الواو"وكون : قال زيين زاده) ٥(

 =على االستئناف ضعيف؛ ألنّ يف ثبوته كالماً، " الواو"إنّ محل : العناية يف أمثال هذا، وقال

 



٤٥  المقدمة

)بعمن الظّ:)د روف الزمانية مبينعلى الضم ـل مفعول فيه ، منصوب حمال"اأم "
ر، أو رط املقد، أو للش"اأم"لنيابتها عن " لواوا"ـل، أو "الفعل" لنيابتها عن ؛رةملقدا
، ملَ فاع)٢(الِة، والصِةلَدم، واحلَِةلَمس بعد البٍءي شن ِمنكُا يمه م:/قدير والت،)١("ملَاع"ـل

أو مهمكُا يِمن نش ٣(ٍءي(لَ فاعمبعد الب سواحلَِةلَم ،ِدمالِة، والص)٤(،ذْ فحمهما يكن ف 
من شيء دوأقيم  لالختصار،ماًو "حذف كلمة ، مثّ)٥( مقام أدعو)يا(مقامه كإقامة " اأم 

  ــــــــــــــ
حلّ األسرار : ينظر. الواو، فاألقرب جعله للعطفوعلى التسليم فقليل عند تعذّر سائر معاين   =

 .٩ص
ما لنيابتها عن الفعل أ :فعل الشرط املقدر، وقيل: ، فقيل"أما"اختلفوا يف ناصبها إذا وقعت بعد ) ١(

:  الثّايننائبة عن الفعل معىن ال عمالً، وعلى" أما: "فعلى األول. املقدر، وهو مذهب سيبويه
 .١/١٠التصريح شرح : ينظر.  نائبة معىن وعمالً

 . ب: سقطت من" بعد البسملة واحلمدلة والصالة) "٢(
 . ب: سقطت من" أو مهما يكن من شيء فاعلم) "٣(
اسم : مامه: ويقال يف إعراب هذا التركيب. مبهما يكن من شيء" أما" لـهذا تفسري سيبويه) ٤(

 ":شيء"زائدة، و" من: "من شيء. مضارع جمزوم ألنه فعل شرط: يكن. شرط جازم مبتدأ
ة؛ وامسها على اعتبارها ناقصة، وخربها حمذوف، أيموجوداً: فاعل يكن، على اعتبارها تام.  

  .خرب مهما: يكون بعد هذه اجلملة مقترناً بالفاء؛ واجلملة: وجواب الشرط
فذهب مجهور النحاة إىل أنها اسم، واستدلّوا على ذلك بعود الضمري : يتهامثّ اختلفوا يف امس

؛ إذ الضمري ال يعود إالّ ١٣٢: األعراف M?  >   =  <  ;L : عليها يف حنو قوله تعاىل
  :وذهب السهيلي وابن يسعون إىل أنها حرف واستدلّوا بقول زهري .على اسم

  نْ خاهلا ختفى على الناس تعلَِم وإ    ومهما تكن عند امرئ من خليقة
املغين و ،١/١٤٣ نتائج الفكر :ينظر. بدليل أنها ال حملّ هلا" إنْ"هي هنا حرف مبنزلة : قالوا

 .٢/٣٩٨التصريح شرح ، و١/٤٣٥
  . ب: سقطت من" كإقامة يا مقام أدعو. "وما أثبته من بقية النسخ". الياء"يف األصل ) ٥(

أداة شرط ومجلته، وموضعها صاحل هلما، وهي قائمة مقامها لتضمنها نائبة عن " أما"فتكون 
 =مهما، وشرطها؛ ألنها حرف، واحلرف ال يصلح أن يكون : مبعىن" أما"معىن الشرط، وليست 

]أ/٦[

 



٤٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

"يف اجلواب عليها، فصار" الفاء"لداللة " اأم:ب عدالب سواحلَِةلَم ،ِدمفَِةالَ، والص لَاعمثّم ، 
 جيء بالواو ، مثّملَاع فَدع ب:، فصار جرباً على الضميِنرف وبظّحذف املضاف إليه لل

  . )١(ملَاع فَدعب و:فصار
، وبتقدمي اهلمزة )٢(مهزة لقرب خمرجهما" اهلاء"بقلب " اأم"ا إىل مه غُير م:وقيل
  .م احلرف مل يوجد يف كالمه االسم إىل)٣( تغيري بأنّدور. مِغد أُعلى امليم مثّ

" دعب"ـفر فيه دقَا إذا مل ي، وأم)٤(م الكالميف نظ" اأم"ر دهذا الذي ذكرناه إذا قُ
  . )٥( فقط بال كالم"ملَاع"ـظرف ل

؛ ظرفاً)٨( كال الوجهني)٧( على)٦(رفا كون الظّوأمأقول : ياق مثل ملا يفهم من الس
  . ىه الن أويلال خيفى علىفظي، كما  مناسب، هنا إلمكان إعمال العامل اللّ)٩(فغري

  ــــــــــــــ
حويني، ال حرف فيه معىن الشرط، صرح به مجاعة من الن" أما: "قال الدماميين. مبعىن اسم وفعل  =

نائبة عن مهما يكن من شيء، وال تعرب اسم شرط، أو " أما: "ويقال يف إعراا. حرف شرط
 .ب/٦١متحان ، واال٢/٤٢٨، و١/٩التصريح شرح : ينظر. فعل شرط

 .١٠-١/٩التصريح شرح : ينظر. هـ: سقط من" فاعلم) "١(
)٢ (ما يف أقصى احللق: أيلكو. 
 ". تقدير ":يف ج) ٣(
، ووضع "أما"نها تؤدي معىن الشرط، وتقوم مقام اسم الشرط، حبيث يصح حذف إ حيث )٤(

 .مهما يكن من شيء موضعها، وال يفسد املعىن وال التركيب
)٥ (فيكون : أي"دعمفعول فيه لـ" ب م منصوب حمالعلى الض أقول"ظرف زمان مبين "ر، أياملقد :

 .٩حلّ األسرار ص: ينظر. لية فأقولبعد البسملة واحلمدلة والتص
)٦ (أي" :دعب ." 
 . هـ: سقطت من" وأما كون الظّرف على) "٧(
)٨ (ا"تقدير : أيوعدم تقديره"أم ، . 
 ". فنعم: "يف و) ٩(

 



٤٧  المقدمة

، أو زائدة جيء ا )٢(مةووهرة، أو املاملقد" اأم"ـلة جوابي: )١("اُءالفَ" )ملَاعفَ(
 : يف قوهلم)٣(سيبويه عليه رط، كما نص واملعمول منزلة الش،لتنزيل العامل منزلة اجلزاء

٤( حني أكرمكزيد(ر ، إن مل فأكرمها" تقدأم")٥(.   
  . )٦(إىل ما بعده" دعب"م إضافة  هي زائدة جيء ا لدفع توه:وقيل

وردلدفع )٧("الفاء"ده حىت يؤتى بـرف إىل ما بعه ال جيوز إضافة هذا الظّ بأن 
   .التوهم

                                 
الزمة لربط اجلواب ا، ولتكون كالقرينة عليها، خلفاء شرطيتها؛ ألنّ شرطيتها " الفاء"هذه ) ١(

من " أما"أن تكون يف صدر اجلواب، كما هو الشأن مع غري " الفاء"وأصل هذه . بطريق النيابة
لفظاً، أو ألنها تشبه العاطفة صورة، " أما"أدوات الشرط، ولكنها أخرت؛ لقبح وجودها عقب 

  :فيكون يف الكالم عاطف بال معطوف عليه، وإىل هذا أشار الناظم
  ا     لِتلِْو ِتلِْوها وجوباً أُِلفَاأما كَمهما يك ِمن شيٍء وفَ

 .١٣٣، واملطول ص٢/٤٢٩التصريح شرح : ينظر
  ". املتوهمة: "يف ب، ج، هـ، و) ٢(

ا"جواب : الفاء: أيه ذكر " أمم أنه توها"املوهومة؛ لكثرة وقوعها يف هذا املقام، فكأنأم" ،
  . كثرة دخوله هناك:  حسنهصحة دخول ذلك العامل املتوهم، وشرط: وشرط جوازه

  :من ذلك قول زهري
ي لست مدركما مضى     وال سابٍق شيئا إذا كان جائيابدا يل أن   

اً منه أنه زاد الباء على توهم"  ما مضىمدرك"على " ال سابٍق: " عطف قولهحيث
"١/٦١٩املغين : ينظر ".مدرك. 

 .سبقت ترمجته) ٣(
 ". أكرمه ":يف هـ) ٤(
)٥ (صضي:وينظر أيضاً. ١/١٠٧الكتاب : ينظر. حيث زيداً جتده فأكرمه:  كالمهونشرح الر  

 . ٩، وحلّ األسرار ص٤/٥١١على الكافية 
 . و: سقط من" بعد. "ب: سقطت من" بعد إىل ما) "٦(
 ". تؤتى الفاء: "يف ب، ج، هـ، و) ٧(

 



٤٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

، وجمزوم )٢(ني له عند البصريكون ال حملَّ على الس مبين)١( حاضررم أَ:"ملَاع"و
  .)٣(مقدرة عند الكوفيني" مال"لفظاً بـ

   ".ملَاع"ـل فاعل كون، مرفوع حمال على الس مبين:تن يف أَ"نْأَ"وحتته ضمري 
  . له على الفتح ال حملّ على تذكري الفاعل مبين حرف دالّ:"اُءالت"و

                                 
ليفعلْ زيد، فإنه :  ا الفعل من الفاعل املخاطب، ليخرج حنوصيغة يطلب: واملراد بأمر حاضر) ١(

 :ألفعلْ أنا، وقوله تعاىل: أمر الغائب، وكذا خيرج حنو: ال يدخل يف مطلق األمر، بل يقال له
M~  }L ضي: ينظر .١٢: العنكبوت١٢٩-٤/١٢٨ على الكافية شرح الر. 

 . هـ: سقطت من" له عند البصريني) "٢(
  ". الكوفيون: "يف ب) ٣(

مبين " اضِرب: "إىل أنّ فعل األمر مبين على ما جيزم به مضارعه، فنحو: ذهب البصريون
، وتابعهم لمبين على حذف آخر الفع" اغْز"مبين على حذف النون، و" اضِربا"على السكون، و

  :، وإىل هذا أشار بقولهعلى ذلك ابن مالك
  ...................وِفعلُ أَمٍرومِضي بِنيا 

إىل أنّ فعل األمر معرب جمزوم بالم األمر احملذوفة، فأصل :  والكوفيونوذهب األخفش
"لَم؛ فحذفت الم األمر، مثّ حذف حرف املضارعة، وتابعهم عل" اعلَمى ذلك ابن هشاملتََِع ،

، فحقّه أن يؤدى باحلرف؛ وألنه وبقوهلم أقول، ألنّ األمر معين: (وإىل هذا أشار بقوله يف املغين
  .اهـ). أخو النهي
، وأثر ٥١-١/٥٠التصريح شرح و، ١/٣٠٠، واملغين ٦٢- ١/٦١أوضح املسالك : ينظر
 .٤٩٢-٤٩١ يف الكوفيني صاألخفش

 



٤٩  المقدمة

١(ني بأمجعهمهذا عند البصري( وعند ،اءالفر)٢(ني ضمري الفاعل جمموع  من الكوفي
   . وحده"اءالت ")٤( الباقي منهم هو/، وعند)٣("تنأَ"

   .)٥( ال حملّ لهكون على الس حرف عماد مبين:"نْأَ"و
، "ملَاع" فاعل  حمال على الفتح، مرفوعاًاً يكون ضمري الفاعل مبني)٦(فعلى األخريين

  .)٧(الفاضل العصام ذكره "شرح اللّباب" :كذا يف
                                 

عندهم ضمري صاحل " أَنا"؛ وكأنّ "أَنا"، وأصله "أَنْ"هو " أَنتن"إىل " أَنت"إنّ الضمري يف : قالوا) ١(
أنت، : جلميع املخاطبني واملتكلّم، فابتدأوا باملتكلّم، وكان القياس أن يبينوه بالتاء املضمومة، حنو

" أَنْ"ملا كان أصالً، جعلوا ترك العالمة له عالمة، وبينوا املخاطبني بتاء حرفية بعد إالَ أنّ املتكلّم 
-١/١١١، واملزج ٣/٢١ على الكافية شرح الرضي: ينظر. كاالمسية يف اللّفظ ويف التصرف

 . ١/٩٧التصريح شرح ، و١١٢
 بين أسد، لقّب بالفراء؛ ألنه كان يفري الكالم، من أصل أبو زكريا حيىي بن زياد موىل: هو) ٢(

ولد بالكوفة، وتلقّى عن الكسائي ،ى أطراف فارسيعة، وتقصر يف علوم متنوى تبحوغريه، حت 
 حتت هـ وكتاب سيبويه٢٠٧حو، تويف سنة  أمري املؤمنني يف النالفراء: علم النحو حتى قيل فيه

املقصور "، و" احلدود"كتاب : من تصانيفه. إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد خمالفته: فقيلرأسه، 
  ".املذكّر واملؤنث"، و"واملمدود
 .٦/١٧٦، ووفيات األعيان ٤/٧، وإنباه الرواة ١/٨١نزهة األلباء : ينظر

 . ١/٩٧التصريح شرح ، و١١٢-١/١١١، واملزج ٣/٢١ على الكافية شرح الرضي: نظري) ٣(
 ". فهو: "يف ب، ج، هـ، و) ٤(
)٥ (مري املرفوع هو : أياء"إنّ الضصلة، " التر حبسب املخاطب، فكانت مرفوعة متفة اليت تتغياملتصر

املستقلّ لفظاً، كما هو مذهب الكوفيني، وابن كيسان يف " أَنْ"بـفلما أرادوا انفصاهلا دعموها 
: ينظر. وما أرى هذا القول بعيداً من الصواب يف املوضعني: قال الرضي. وأخواته" إياك"

 . السابق
 ". فعلى القولني األخريين: "يف ب) ٦(
)٧ (وقد سبقت ترمج: أي ،رح.تهاإلسفراييينينظر.  ومل أقف على هذا الش :على شرح الرضي 

 . ٣/٢١الكافية 

]ب/٦[

 



٥٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

فصيل ساكتون، وعلى قول  من أويل األفهام عن هذا الت)١(بنيِرع املُفاحفظه؛ فإنّ
 عن كالم )٣(ول وعلى الغف،ة العوام عند السنشتهرا  على ما قاصرون، بناًء)٢(الفراء

  . شايخ الكرامامل
رة، أو املوهومة، أو املقد" اأم"ـلة  هلا جوابية ال حملّ مع فاعله مجلة فعلي:"اعلم"و

ابتدائية، أو معطوفة على اجلمل السة؛ وهو عطف مجلة مسوقة ابقة بطريق عطف القص
  . )٥(ة بينهماة واإلنشائيمن غري نظر إىل اإلخباري ،)٤(لغرض على مجلة مسوقة لغرض آخر

املوىل الشهري  عليه د فممنوع، نصد على املتعده خمصوص بعطف املتعد إن:وما قيل
   .)٦("شرح املفتاح: " يفبابن كمال الوزير

                                 
 . ب: سقط من" املعربني) "١(
 . سبقت ترمجته) ٢(
 ". القول: "يف و". العقول: "يف هـ". الفحول: "يف ج". الغفلة: "يف ب) ٣(
" رض على مجلة مسوقة لغرضمسوقة لغ. "ب، و: سقطت من" على مجلة مسوقة لغرض) "٤(

 . ج: سقطت من
قسم "، وحتفة الغريب ٢٩٣-٢٩٢ اجلرجاين على املطول صحاشية السيد الشريف: ينظر) ٥(

 .٣٥٣- ١/٣٥٢" التركيب
  .مل أقف على كتابه) ٦(

مية، تركي األصل، مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال باشا، أحد املوايل الرو: هو
نسب إىل جده كمال باشا، واشتهر بابن كمال باشا، أو كمال باشا زاده، أو ابن . مستعرب

كمال الوزير، كما عرف مبفيت الثّقلني لوسع اطالعه، وعمق إحاطته باملسائل الشرعية، وقوة 
كما باشا مصنف قلّما يوجد فن من الفنون وليس البن : (حماكمته يف املناظرة، قال التاجي

هـ يف مدينة قسطنطينية خملّفاً ما يزيد عن ثالث مائة رسالة يف فنون شتى ٩٤٠، تويف سنة )فيه
، "طبقات الفقهاء"، و"اإليضاح يف شرح اإلصالح يف الفقه احلنفي"، و"أسرار النحو: "منها

  ".شرح القصيدة اخلمرية"، و"التنبيه على غلط اجلاهل والنبيه"
، واألعالم ٣٧٤-١/٣٧٣، وطبقات املفسرين لألدنروي ١٠/٣٣٥ذرات الذّهب ش: ينظر

١/١٣٣.  

 



٥١  المقدمة

، جمزومة حمال" ملَاع" مجلة  من أنّ:ما قاله بعض شارحي هذا الكتاب )١(]وأما [ذاه
رط  الش)٣()فوحر(وإن كان من " اأم "؛ ألنّ)٢(]بال ارتياب [ خطأ فاحش،"اأم"جواب 

  .  )٤(فليس جبازم
 حرف من احلروف :"نَّأَ" ، مثّ"ملَاع"ـل بالفتح لوقوعها مع مجلتها مفعوالً :)أَنَّ(

مرفوعاً وخرباً منصوباً يقتضي امساً- هة بالفعلاملشب  -له على الفتح ال حملّ مبين .   
هكذا ينبغي للم٦(]حني اإلعراب [ أن يقول)٥(بِرع(يفابن هشام عليه ، كما نص : 

  .ه غافل عن هذا البيان فإن،مان فال عربة ملنع بعض أبناء الز،)٧("قواعد اإلعراب"
مريوالض:منصوب مت صل مبينعلى الضم أنّ" اسم ، منصوب حمال."   

اُءاهلَ ":القَوجيوز أن ي":خلصل إ ضمري منصوب مت.   
هذا التعبري بامسه املشترك، وأما إذا عبر عنه بامسه اخلاصو ":الُقَ، فيبقلب " ه

الواو"ة إىل الضم"ضمري منصوب مت ،صل مبينعلى الضم نَّأَ" اسم ، منصوب حمال".  
كما وقع عن بعض الطالّ،/بال واو) هُـ (:الُقَوال ي ب، وعن بعض ميب هذا ِرع

   .الكتاب
وإن أرتدحتقيق هذا فاستمع ملا عليك ي اعلم أنّ(: "مغين اللّبيب" : قال يفى،لَت 

 يف :الُقَ في، أو املشترك،ر عنه بامسه اخلاصب ع واحداًر عنه إذا كان حرفاًعبفظ املُاللّ
                                 

 . ما أثبته من بقية النسخ. هـ: مابني املعقوفني ساقط من األصل، ومن) ١(
 . وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ". حرف"يف األصل ) ٣(
 على شرح الرضي: يف" أما"ينظر مبحث . حرف شرط وتوكيد دائماً وتفصيل غالباً: فهي) ٤(

 .٤٣٠-٢/٤٢٦التصريح شرح ، و٢٣٦-١/٢٢٣، واملزج ٥١٣-٤/٥٠٤الكافية 
 . و: سقطت من" ينبغي للمعرب) "٥(
 . ة النسخوما أثبته من بقي. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(
  . قد سبقت ترمجته: ابن هشام". فوائد: "يف هـ )٧(

  .١/٣١٣، وأوضح املسالك ١/٨٧٥، واملغين ٩٦ صاإلعراب عن قواعد اإلعراب: ينظر

]أ/٧[

 



٥٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

صل بالفعل من حنواملت: ،ضربت "اُءالت "الُ وال يقُمري فاعل،فاعل، أو الض:" اعلف" ت، 
  . )٢()... هكذا)١(]ظاهر [ ال يكون اسممني؛ إذغين عن بعض املعلّكما بل

ك إذا  احلرف الواحد املتحرحاة أنّح النقد صر(: "حتفة الغريبشرح  "وقال يف
ِق"ي به ومل يكن بعض كلمة كـمس"،ه ي فإنيف : فتقولل بتضعيف جمانس حركته،كم 
و"م املذكور اء املتكلّسمية بتالتت"باأللف ممدودةً على " تاء"سمية بتاء املخاطب ، ويف الت

  . )٣(انتهى. )"ِتي"سمية بتاء املخاطبة انية مهزةً، كما يف محراء، ويف التقلب األلف الثّ
ون؛ لقصر نظرهم هن مضلّالذّ اس عنه غافلون، خالو أكثر الن فإنّفاحفظه،

ون بِسنحقيق يه إذا نقل عندهم هذا التالت، مع أنملطوللمختصرات، وإعراضهم عن ا
 املشتكى من أبناء  اهللا، وإىل)٥(ططَ، وال يعرفون أم وقعوا يف الش)٤(طلَه إىل الغناقلَ
مان، من ذوي الِعالزراجعلنا من روا مهمهم، ومل ينالوا مرامهم،فان، حيث قص اللهم 

  . )٦(ئك ورسلك الفاضلةذوي اهلمم الكاملة، حبرمة أنبيا
  . )٧( لهكون ال حملّ على الس مبين، لنفي اجلنس:)الَ(

                                 
 . سخوما أثبته من بقية الن. مابني املعقوفني ساقط من النسخ) ١(
 . ١/٨٧٢: ينظر) ٢(
  .٢/٧٧١" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر) ٣(

ذكر يف غري هذا املوضع من " يت انتهى: "إىل قوله" هذا التعبري بامسه املشترك: "من قوله
ورقة عند ) هـ(ويف ). ١٢( عند لوحة ) ج(ويف ). ٤٠(ذكر عند لوحة ) ب(النسخ، ففي 

 ). ٢٠(عند لوحة ) و(ويف ). ٢٢(
 .٧/٣٦٣اللسان :  ينظر.أن تعيا بالشيء فال تعرف وجه الصواب فيه:والغلَط) ٤(
: أي" هلا مهر مثلها ال وكس وال شطط:" ويف احلديث. جماوزة القدر يف كلّ شيء: الشطَطو) ٥(

`  M    a:، وقوله١٤ :الكهف M Ä  Ã  Â  ÁL :نزيلويف الت. ال نقصان وال زيادة

e  d      c    bL ٢٢: ص  :أي :٧/٣٣٣ اللّسان .جوراً من القول وبعداً عن احلق . 
 . ب، ج، هـ، و: سقط من" ورسلك الفاضلة: "إىل قوله..." فاحفظه: "من قوله) ٦(
 =   تدلّ على التربئة؛ ألنها" ال: "مسيت بذلك؛ ألنها تنفي كلّ فرد من أفراد اجلنس، وتسمى أيضاً) ٧(

 



٥٣  المقدمة

)د١()ب(:على الف مبين ال" اسم تح، منصوب حمال ."  
   . له على الكسر ال حملّ مبين حرف جر:"مالالَّ" )لِّكُِل(
   .رور ظرف مستقرا )٣( معر، واجلا"مالالّ"ـ ب)٢( جمرور لفظاً:"لُّكُ"و

، وهو مرفوع )٤("ال"قه احملذوف راجع إىل اسم  املنتقل من متعلّ:"وه"وحتته ضمري 
ب مرفوع  أو مركّ،/ة فاعله، وهو معه مجلة فعلي حمال على الفتح، مرفوعصل مبينمنف
وامسه مع خربه مجلة ا"ال" خرب حمال ،مسيأنَّ" خرب ة مرفوعة حمال"ة ، وامسه وخربه مجلة امسي

 قائمة مقام )٦( مفعول به حمال)٥ ()ةمنصوب(، وهي يف تأويل املفرد "أنّ" هلا صلة لـال حملّ
  .)٧(سيبويهعند " ملَاع"ـلاملفعولني 

  ــــــــــــــ
  :بشروط وهي" إنّ"النافية للجنس عمل " ال"وأعملت  . تربئة جنس امسها كلّه من معىن غريها  =

 ،اً، وأن ال يدخل عليها جاروأن يكون نفيه نص ،اجلنس أن تكون نافية، وأن يكون املنفي
 .٢/٣سالك أوضح امل: ينظر. وأن يكون امسها نكرة متصالً ا، وأن يكون خربها أيضاً نكرة

)١(" دال ب "بـ: أي رفَسفارقة، وقد يال م"بجوذلك ألنَّ أصله يف االثبات"و ، :األمر دب : ،قفر
دوتبد :داِد، أيوجاءت اخليلُ ب ،ققةً: تفرشيئِني حصلَ . متفر واملُفارقة بني قفي التفرفإذا ن

  ". وجب"جباً لآلخر، من مثَّ فسروه بـتالزم بينهما دائماً فصار أحدمها وا
، والفوائد ٧/٤٠٤، وتاج العروس ١/٢٦٦ والقاموس احمليط ،٣/٧٨ اللّسان: ينظر

 .١/٣٣العجيبة يف إعراب الكلمات الغريبة 
 ". جمرور به لفظاً: "يف ب، ج، هـ، و) ٢(
 . ب: من: سقط" واجلار مع) "٣(
 . و: سقط من" ال) "٤(
 .وما أثبته من بقية النسخ". صوبمن: "يف األصل) ٥(
 . و: سقط من" حمال مفعول به)"٦(
 .قد سبقت ترمجته) ٧(

]ب/٧[

 



٥٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . )٢( موجوداً:اين حمذوف، أي ومفعوله الثّ،لله األو مفعو)١(األخفشوعند 
ذكر يف)٣(وخربه يف تأويل املفرد حممول على املساحمة؛ ملا" أنّ" اسم :الُقَوما ي : 

                                 
أبو احلسن سعيد بن مسعدة ااشعي بالوالء، البلخي مث البصري، املعروف باألخفش : هو) ١(

، تويف سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه. حنوي، عامل باللّغة واألدب، من أهل بلخ .األوسط
معاين "، و"االشتقاق"و" شرح أبيات املعاين"، و"تفسري معاين القرآن: "من تصانيفه. هـ٢١٥سنة 

 قد جعل البحور وكان اخلليل) اخلبب(،  وزاد يف العروض حبر "القوايف"، و"كتاب امللوك"، و"الشعر
  . ستة عشرمخسة عشر فأصبحت

 .٢/٣٨٠، ووفيات األعيان ٢/٣٦، وإنباه الرواة ١/١٠٧نزهة األلباء : ينظر
  ومعموليها يسد مسد مفعولَي ظَن وأخواا،" أَنّ" املؤول من إىل أنّ املصدر: ذهب سيبويه) ٢(

  ).أظن أنه فاعل كذا، وكذا، فتستغىن: ، تقول"أنّ"لق، فاستغىن خبرب فأما ظننت أنه منط: (فقال
مل حتتج إىل مفعول . ظننت أنّ زيداً منطلق: فإذا قلت: (فقال يف أحد قوليه وتبعه املربد

د؛ فلذلك ظننت انطالقاً من زي: ىف الصلة؛ ألنّ املعىن" زيد"ثان؛ ألنك قد أتيت بذكر 
  ).استغنيت

ومعموليها ال تغين عن املفعول الثّاين ىف باب " أنّ"بأنّ :  قوله اآلخروذكر السيوطي
، وذهب مث ال حذف فيه عند سيبويه: (... فهو يقدره خالفاً لسيبويه، فقال السيوطي" ظننت"

  ...)أظن قيام زيٍد ثابتاً أو مستقراً: إىل أنّ اخلرب حمذوف، والتقدير:  واملربداألخفش
بصلتها سدت مسد مفعول واحد، واملفعول اآلخر حمذوف، " أنّ"إىل أنّ : وذهب األخفش

على حذف ثاين املفعولني،  (...فقال : خمشريوتبعه ىف ذلك الز ،ك ذاهبأن وكذلك ظننت
  ).ظننت ذهابك حاصالً: واألصل

: أحدها: وهذا مستغىن عن تقديره لثالثة أوجه: (ورد هذا القول أبو البقاء العكربي بقوله
للتوكيد مع " أنّ"أنّ : ثوالثّال. أنّ ما تعلّق به العلم، والظن مصرح به: والثّاين. أنه ال فائدة فيه

، وكما ال حيتاج هناك إىل تقدير مفعول، كذلك "الم االبتداء"بقاء اجلملة على رمتها، فهي كـ
، واللّباب ١/٣٩١، واملفصل ٢/٣٤١واملقتضب  ،١٢٦-١/١٢٥الكتاب : ينظر ).ههنا

 ١/٥٤٨، واهلمع ٢٥٤-١/٢٥٣للعكربي. 
 ". كما: "يف هـ) ٣(

 



٥٥  المقدمة

   : هلا من اإلعرابادسة من اجلمل اليت ال حملّ اجلملة الس أنّ من:"مغين اللّبيب"
 الذي قام ينجاء:  حنول فاألو، موصول أو حرف موصول، السملواقعة صلةً ا)١(اجلملة(

 من  فأين اجلملة اليت ال حملّوإالّ.  انتهى.)٢()قمت أعجبين أنْ: اين حنو والثّ.أبوه
  .؟اإلعراب

؛ وإالّ مع امسه وخربه يف تأويل املفرد فمساحمة أيضاً)٣("أنّ" يف هذا الباب :الُقَوما ي 
يء ملكان الشالً لنفسه وهو حمال قطعاًؤ.  

  .اس عنه غافلونحقيق ساكتون، وأكثر النبني عن هذا التِرع املُ فإنّفاحفظه،
بالكسر " هنِإ "أَرقْه جيوز أن ياعلم أن: ا يتلىإذا عرفت ما قيل هنا، فاستمع مل)٤(و
 .بعض كالم أهل اللّغة كما فهم من ،)٥(نبيهالت" هاء"نبيه كـد الت رحرفاً" ملَاع"جبعل 

٦("جلاميحاشية ا" : يفالفاضل العصامه عليه نب(ُق ،س ِسدراميه الس)٧( .  
مذهب األكثرين، وعلى " ال" خرب )٨()لكلّ( ما فعلناه من جعل  أنّاعلم أيضاًو

                                 
 . هـ: سقط من" اجلملة: "إىل قوله" دسةالسا: "من قوله) ١(
 .٥٣٥-١/٥٣٤: ينظر) ٢(
 . ج: سقط من" أنّ) "٣(
 . ب، ج، هـ، و: سقط من" و) "٤(
 . هـ: سقط من" كهاء التنبيه) "٥(
  . كتابهليه يفمل أقف ع) ٦(

من قرى (ولد يف إسفرايني . ، إبراهيم بن حممد بن عرب شاه اإلسفراييينعصام الدين: هو
وزار يف أواخر عمره مسرقند . ، وكان أبوه قاضيها، فتعلّم واشتهر وألّف كتبه فيها)خراسان

، "ميزان األدب"، و" يف شرح تلخيص املفتاحاألطول: "من تصانيفه. هـ٩٤٥فتويف ا سنة 
شذرات الذّهب : ينظر". النحو"، و"التوحيد"يف، وحواش "حاشية على تفسري البيضاوي"و

 .١/٦٦، واألعالم ١٠/٤١٧
 . ج: سقط من" اجلامي قدس سره) "٧(
 .وما أثبته من بقية النسخ". الكلّ"يف األصل ) ٨(

 



٥٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

ني جيومذهب البغداديال"ر لـز أن يقد "لكلّ"ق  موجود، ويتعلّ:خرب حمذوف، أي "
  . )٢(جيوزه اجلمهور على الفتح؛ وإن مل اًمع كونه مبني" ال ")١(باسم

 وخربه ،)٣( باملضافنه مشااًك تنوينه لكوِرمنصوب ت" ال" اسم :ابن مالكوقال 
   .مسه بال مانعمتعلّق با" لكلّ"، والم حمذوف
ر كَ، وهو خطأ؛ ملا ذَ وحبرف جر:بني حلرف جرِرع بعض املُواعلم أيضاً أنه يقول[

   .)٤(]ر عنه بامسهبكان على حرف واحد عفظ إذا من أنّ اللّ: "مغين اللّبيب"يف 
  ". لكلّ " مضاف إليه جمرور لفظاً:)ِبطَاِل(
)مالبلطّا"ـ مضاف إليه لجمرورة لفظاً :)ِةفَِرع ."  
 عند يراً، ومنصوب تقد"معرفة" لـ)٥( مضاف إليه جمرور لفظاً:)اِإلعراِب(

ف عند اجلمهور، وحمالاملصنف /ح به، مفعول به  هلا، صر٦("اإلظهار" : يفاملصن(.   
 مغلقات هذا )٨()لّحل(ى  من تصد، حىت)٧( عنه أكثر األخيارومع هذا غفل

لَِّب ِج واألحباب، فإنّ)٩(ها اإلخوانالكتاب، فال تعجبوا يا أيسيان، ورفع ة اإلنسان على الن
                                 

  ".السم: "يف ب، ج، هـ، و) ١(
)٢ (إ: أيرور متعلّق باملنفيأعين نّ اجلار وا ،"دب"ني حيث أجازوا، على قول البغدادي: ال طالع 

 كما أجري جمراه يف اإلعراب، وعلى ل إجراًء له جمرى املضاف،االسم املطو  بترك تنوين،جبالً
   ).ال ماِنع ِلما أعطَيت، وال معِطي ِلما منعت: (قوهلم يتخرج احلديث

فيم رفون أوجبوا يف مثله تنوين االسم، وجعلوا متعلّق الظّوالبصريِنا باالسم فيه علىي  
ثابت: الفتح حمذوفاً هو خرب املبتدأ، أي د١/٣٣، والفوائد العجيبة ١/٥١٥املغين : ينظر. ال ب.    

 .١/٤٣٤شرح التسهيل : ينظر.  قد سبقت ترمجتهابن مالك) ٣(
 . ١/٨٧٢املغين : ينظر. ة النسخوما أثبته من بقي. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
 . ج: سقط من" إليه) "٥(
 . ١٣٢إظهار األسرار ص: ينظر) ٦(
 ". األحباب: "يف ج) ٧(
 . وما أثبته من بقية النسخ". حملّ"يف األصل ) ٨(
 . ج: سقط من" اإلخوان) "٩(

]أ/٨[

 



٥٧  المقدمة

١(سيانالقلم معلوم يف اخلطأ والن( .  
؛ لعدم املصنف عند )٢( له بهمفعوالّ" املعرفة"وجيعل " البالطّ"ز أن ينون وال جيو

 املوصوف ال ينفعها عنده، كما )٣( على شيء جيب اعتمادها عليه، وتقديرالصفةاعتماد 
  . )٤( ومن تبعهبن احلاجبال  خالفاً"متحاناال" :ذكره يف
)ِمن(:حرف جر مبين لهكون ال حملّ على الس  .  

                                 
  . ب:  منطسق" معلوم يف اخلطأ والنسيان  ".ب: سقط من" على النسيان) "١(

 صلَّى اهللا -قال رسول اِهللا:  أَِبي ذَر الِْغفَاِري، قال جاء يف سنن ابن ماجه من حديث كما
: ينظر". ِإنَّ اهللا قَد تجاوز عن أُمِتي الْخطَأَ، والنسيانَ، وما استكِْرهوا علَيِه: "-عليه وسلّم

١/٦٥٩. 
 . ب، ج، هـ، و: سقط من" به) "٢(
 . ب:  سقط من"وتقدير) "٣(
  :شرطان" أل" إذا كان جمرداً من يشترط يف عمل اسم الفاعل. أ/١٣٠- ب/١٢٩: ينظر) ٤(

  .الداللة على احلال أو االستقبال، ال املاضي خالفاً للكسائي: أحدمها
: ذي حال؛ حنواعتماده على استفهام، أو نفي، أو خمرب عنه، أو موصوف، أو : والثّاين

أضارب زيد عمراً، وما ضارب زيد عمراً، وزيد ضارب أبوه عمراً، ومررت برجٍل ضارٍب 
  .أبوه عمراً، وجاء زيد راكباً أبوه فرساً

  :واالعتماد على املقدر، كاالعتماد على امللفوظ به، ومنه قول األعشى ميمون
ا     فلم يهوِهنرةً يوماً ِليخاِطٍح صِعلُكَنه الونى قَرهها وأَوِضر  

وال يرى . كَوِعٍل ناِطٍح:  فهو من حيث املعىن معتمد على موصوف حمذوف تقديره
  .الربكوي مثل هذا التقدير

إىل أنه يعمل وإن مل يعتمد على شيء من األشياء :  والكوفيون وابن مالكوذهب األخفش
  :دلّوا بقول الشاعراملذكورة، واست

  .خِبري بنو ِلهٍب فَالَ تك ملِْغياً    مقَالَةَ ِلهِبي إذا الطّير مرت
شرح ، و٢٢٧١-٥/٢٢٦٩رتشاف ، واال٤٨٩-٣/٤٨٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 .٧٥، وإظهار األسرار ص١٣- ٢/١٢التصريح 

 



٥٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، واجلار مع ارور ظرف مستقر"من" بـ لفظاًة جمرور:)معِرفَِة(
، وهو مرفوع "ال"جع إىل اسم  راقه احملذوف املنتقل من متعلّ:"وه"وحتته ضمري 

ب مرفوع ، أو مركّ)٢(ة فاعله، وهو معه مجلة فعلي، مرفوع حمال)١( على الفتحصل مبينمنف
ال" خرب بعد اخلرب لـحمال"ريف  عليه، نصد الش٤( أمثاله يف"شرح املفتاح" : يف)٣(السي( ،

هو:أو خرب مبتدأ حمذوف، أي ،املنفي دحاشية " :ا يف كائن من معرفة، كم يعين الب
  . )٥(للموىل حسن اجلليب "ملطولا

 )٧(اء منه، أو بال ينتفيىن االنتف مع)٦(النفهام" ال" بـقاًوجيوز أن يكون اجلار متعلّ
 ،املصدراجع إىل  الررف املستقرمري املستتر يف الظّ، أو بالض)٨(ياق املفهوم من السبدال
  أنّني؛ إالّ وإن منع اجلمهور من البصري،)٩(]املصدرمري الراجع إىل جلار بالضفإنّ تعلّق ا[

                                 
 . ج: منسقط " الفتح) "١(
" وهو معه مجلة فعلية: "إىل قوله"  من أنّ اجلملة السادسةملا ذكر يف مغين اللّبيب: "من قوله) ٢(

 . و: سقط من
 .والسيد الشريف، قد سبقت ترمجته". الشريف: "يف األصل، ج هـ و) ٣(
)٤ (د اخلرب للمبتدأ الواحد، : أيوذلك؛ ألنّ اخلرب حكم على املبتدأ، وقد حيكم على جواز تعد

  :زيد شاعر كاتب، وإىل هذا أشار الناظم بقوله: الشيء الواحد بأكثر من حكم، حنو قولك
  .....وأخربوا باثنني أو بأكثرا     عن واحد

 . ١/٢٣١التصريح شرح ، و١٠٠حاشية السيد على املطول ص:  ينظر
  . املنفية ال حملَّ هلا من اِإلعراب؛ ألنها مجلة مستأنفة لفظاً وهذه اجلملة االمسية)٥(

 .وحسن اجلليب، قد سبقت ترمجته. ١/٣٣الفوائد العجيبة : ينظر
 ". الستفهام: "يف ج) ٦(
 ". ينبغي: "يف هـ) ٧(
)٨ (رور متعلّق مبا دلّ عليه : أيكون اجلار وا"١/٣٣الفوائد العجيبة : ينظر". ال بد . 
 .وما أثبته من بقية النسخ. هـ: سقط من" الراجع إىل. "ا بني املعقوفني ساقط من األصلم) ٩(

 



٥٩  المقدمة

 عند )٤(ني منهم، وقول الكوفي)٣(وابن السراج ،)٢(]والرماينّ[ ،)١(الفارسياملختار قول 
٥(ريناملتأخ(.  

                                 
 األصل، أحد أئمة العربية، نشأ بفسا  احلسن بن أمحد بن عبد الغفّار الفارسيأبو علي: هو) ١(

 وابن اخلياط د بغداد فأخذ النحو عن الزجاج ومربمان وابن السراج، مثّ ور"بالد فارس"من
وغريهم، مثّ طار صيته يف األقطار اإلسالمية، ورفع من شأن املذهب البصري، تويف بعد حياة 

، "التذكرة: "همن تصانيف. هـ عن نيف وتسعني سنة٣٧٧حافلة بالدراسة والتأليف ببغداد سنة 
، ١/٣٠٨، وإنباه الرواة ١/٢٣٢نزهة األلباء : ينظر". احلجة"، و"اإلغفال"، و"اإليضاح"و

 .٢/٨٠ووفيات األعيان 
  .وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل، هـ) ٢(

وفد إىل بغداد، ، مثّ "مبدينة واسط"أبو احلسن علي بن عيسى، نشأ بالرمان : والرماينّ هو
فأخذ عن الزجاج وابن دريد وابن السراج وغريهم، ونبغ يف العربية مؤيداً املذهب البصري مع 

شرح كتاب : "من تصانيفه. هـ٣٨٤ميل إىل الفلسفة؛ ألنه معتزيلّ، تويف يف بغداد سنة 
  ". النكت يف إعجاز القرآن"، و"شرح أصول ابن السراج"، و"شرح مقتضب املربد"، و"سيبويه

 . ٣/٢٩٩، ووفيات األعيان ٢/٢٩٤، وإنباه الرواة ٢٣٤-١/٢٣٣نزهة األلباء :  ينظر
، أبو بكر حممد بن السري بن سهل، أحد أئمة األدب والعربية، نشأ ببغداد ومسع من املربد: هو) ٣(

، حىت برز يف العربية، وخلّفه يف بغداد، مات وكان أحدث تالميذه، وقرأ عليه كتاب سيبويه
شرح "، و"املوجز"، و"اجلمل"، و"كتاب األصول: "من تصانيفه. هـ٣١٦وهو شاب سنة 

 .٤/٣٣٩، ووفيات األعيان ٣/١٤٥، وإنباه الرواة ١/١٨٦باء نزهة األل: ينظر". كتاب سيبويه
 ". الكوفيون: "يف ب) ٤(
 ليس ،٧٩: النساء Më  ê  éL :إىل أنّ الفاعل يف حنو قوله تعاىل: ذهب ابن السراج )٥(

ضمري يعود إىل االكتفاء املفهوم  "كفى: "االسم الظّاهر، وإنما هو ضمري االكتفاء، ففي قولك
  ).وصحة قوله موقوفة على جواز تعلّق اجلار بضمري املصدر: (قال ابن هشام. ممن املقا

وهو ممنوع، جلواز كون اجلار متعلّقاً على قوله مبحذوف ال بضمري : (قال الدماميين
  ).االكتفاء يف حال كونه ملتبساً باهللا: كفى هو، أي: ، واملعىناملصدر

اينوأجاز الفارسيواستدالّ على ذلك بقول :  والرم ،وهو بعمرٍو قبيح وِري بزيٍد حسنرم
 =  :زهري

 



٦٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

شرح املفتاح" :قني ذلك يفرى جتويز احملقّأال ي"١(اح، رمحهم امللك الفت( .  
  . )٢(ني، أو البغداديابن مالك على قول ، إالّ"ال"ق باسم وال جيوز أن يتعلّ

، املصنف عند صب حمال، وبالن"ملعرفةا"ـل )٣( مضاف إليه لفظاً باجلر:)ِةائَِم(
  .وهلاهور مفع عند اجلموتقديراً

ا سنقتصر على قول  فإن،/ وقس عليه ما سيأيت من األمثالفاحفظ هذا االختالف،
  . كرار توجب املالل كثرة التفإنّ، املصنف
)شمائة" مضاف إليه لـرور لفظاً جم:)ٍءي."  
)لفظاً)٤(]بالواو [ مرفوع:)ونَِست مبتدأ بعامل معنوي .  
  .حرف جر: "نِم" )اهنِم(
، واجلار مع "من" بـكون، جمرور حمال على السصل مبين ضمري جمرور مت:"اُءاهلَ"و

رور ظرف مستقرراجع إىل املبتدأ، )٥(قه احملذوف املستتر فيه، وضمريه املنتقل من متعلّا 
  ــــــــــــــ

=  ا احلَرومموذُقْت متِلماعإالّ م ا هوبم     ومجا باحلَِديِث املُرهنع   
إعماله يف الظّرف وغريه، نظراً إىل أنّ الضمري هو مفسره حبسب املعىن، : وأجاز الكوفيون

ضربك زيداً حسن، وهو عمراً قبيح وضربك : واملفسر يعمل فكذا املفسر، فيجوز عندهم
  .عمراً

 أو غريه، حلصول الضعف إعماله مطلقاً، سواء كان املعمول ظرفاً: ومنع البصريون
 بسبب وجودها فيه فيشبه الفعل باإلضمار من جهة زوال حروف الفعل، اليت كان عمل املصدر
، واملزج ١/١٤٤املغين : ينظر .حينئٍذ، وبزوال حروفه باإلضمار زال التشبيه فامتنع العمل

٣٩٦- ١/٣٩٥. 
 .١/٣٣الفوائد العجيبة : ينظر) ١(
 .   وابن مالك، قد سبقت ترمجته.٥٦ ص :ينظر) ٢(
 ". إليها: "يف ب، ج، هـ، و) ٣(
 . وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
  ".هو: "يف ب، ج) ٥(

]ب/٨[

 



٦١  المقدمة

، أو )٢(ة فاعله، وهو معه مجلة فعلي على الفتح، مرفوع حمال)١(صل مبينفوهو مرفوع من
  ". ونست" صفة لـب مرفوع حمالمركّ

 )٣(أويل على مذهب اجلمهور، أو بال تأويل من املبتدأ بالتوال جيوز أن يكون حاالً
  .ة حمضة لزم كون املبتدأ نكر، وإالّ)٤(ابن مالكعند 

 احلال على ذي )٦(م ففيه مانع آخر، وهو عدم تقدصاً كون احلال خمص)٥(مولو سلّ
:  يفالتفتازاين سعد الدينح به كرة، وهو ليس بصحيح على قول صحيح، صر الن)٧(احلال

 )٩(ةل هنا، مع عدم سالسوم احملظور األوللز" ىمست"وال من فاعل  .)٨("شرح التلخيص"
  .املعىن

)تسىم(:ًة [ فعل مضارع جمهول، مرفوع تقديرامبالض[)١٠(عند  بعامل معنوي 
  .)١١(الكسائي  عند"الياء"، أو بـ"اءالت"ـبمهور، واجل

  على الفتح، مرفوع حمالاجع إىل املبتدأ مبين الر:)١٢("وه" أو"يِه"وحتته ضمري 

                                 
)١" (هـ: سقط من" مبين .  
 . ج: سقطت من" فعلية) "٢(
 . و: سقطت من" على مذهب اجلمهور، أو بال تأويل) "٣(
 . قد سبقت ترمجته) ٤(
 . ج: سقطت من" ولو سلّم. املبتدأ نكرة حمضة) "٥(
 . و: سقط من" تقدم) "٦(
 . ج: سقطت من" على ذي احلال) "٧(
 .والتفتازاين، قد سبقت ترمجته. ج: سقط من" التفتازاينّ.  "٤٦٦-٤٦٥املطول ص: ينظر) ٨(
 . وما أثبته من بقية النسخ". سالمة: "ألصل، بيف ا) ٩(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ألصلاما بني املعقوفني ساقط من ) ١٠(
 . قد سبقت ترمجته: والكسائي. ٩ص : ينظر. قد مر بيان خالفهم يف رافع الفعل املضارع) ١١(
، وكونه "يسمى" راجع إىل على تقدير كونه على صيغة الغائب": هو"فكون الضمري املقدر ) ١٢(

 ". تسمى"على تقدير كونه على صيغة الغائبة راجع إىل ": هي"

 



٦٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 خرب مبتدأ، وهو معه مجلة ة مرفوعة حمال، وهو معه مجلة فعلي"ىمست"نائب الفاعل لـ
هلا استئة ال حملّامسي نافيهذا كره بعض شارحي، كما ذ"مائة" صفة لـة، أو جمرورة حمال 

  .الكتاب
وأموإن مل يوجد من جهة القاعدة مانع، إالّ" املائة"ة منا نصبها على احلاليه بعيد  أن

  . هى، كما ال خيفى على أويل النمن جهة املعىن
)لـ، مفعول ثاٍنصوب لفظاً من:)١()الًاِمع "تسىم."  
  .عاطفة: )و(
خمصص بصفة مقدرة،  [ مبتدأ،نويالعامل املع ب،"الواو"بـ  مرفوع لفظاً:)ونَثُالَثَ(

٢(]منها: أي(.  
)تسىم(:هلا، أو جمرورة، أو ة ال حملّ هو مع نائب فاعله خرب املبتدأ، واجلملة االمسي 

منصوبة حمال٣(ابقة عطف على اجلملة الس(.  

                                 
ما أوجب بواسطٍة كونَ آخر الكلمة على وجه : واصطالحاً. ما يصدر عنه العمل: والعامل لغة) ١(

  .ما يحِدثُ الرفع، أو النصب، أو اجلزم، أو اخلفض فيما يليه: أو هو .خمصوص من اإلعراب
الفعلُ وِشبهه، واألدوات اليت تنصب املضارع أو جتزمه، واألحرف اليت : والعواملُ هي

 ،واملُضاف ،اليت ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب، وحروف اجلر واألحرف ،اخلرب املبتدأ وترفع تنصب
ام ، وهداية الفخ٢٧٤-٣/٢٧٣، وجامع الدروس ٥١-٥٠إظهار األسرار ص:  ينظر.واملبتدأ

 .٩٠ص
  .وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(

ضمري متصل مبين على ": اهلَاُء"و. حرف جر مبين على السكون ال حملّ له" ِمن): "ِمنها(
 ". ثالثون"، واجلار مع ارور ظرف مستقر مرفوع حمال صفة لـ"من"السكون يف حملّ جر بـ

األول لألول، والثّاين للثّاين، والثّالث للثّالث يف االحتماالت اليت يف : مه لف ونشر مرتبيف كال) ٣(
  .مع االحتمال البعيد" ستون منها تسمى عامالً"مجلة 

أن تكون جمرورة : أما إذا كان هلا حملّ فإما. إذا مل يكن هلا حملّ إعرايب فهي استئنافية: وبيانه
 =، أو تكون منصوبة حمال فتكون معطوفة "مائة"فة على اجلملة الواقعة صفة لـحمال فتكون معطو

 



٦٣  المقدمة

 على )١(]معطوفة[ "ىتسم"، ومجلة "ونست" علىمعطوفاً" ثالثون" أن يكون /وجيوز
  . مر تفصيله كما)٢()ةابقالس(" ىتسم"مجلة 

)مع٤("عامالً" مثل :)٣()والًم(.  
  . عاطفة:)و(
: خمصص بصفة مقدرة، أي[ مبتدأ، العامل املعنوي ب مرفوعة لفظاً)عشرةٌ(

  .)٥(]منها
 هلا، أو ة ال حملّ امسي مع نائب فاعله خرب املبتدأ، وهو معه مجلة هو أيضاً:)تسمى(
 عطف على اجلملة القريبة، أو على البعيدة على االختالف ، أو منصوبة حمال)٦(جمرورة

  .)٧(فيما بينهم
)ع٩("معموالً" مثل :)٨()الًم( .  
  . عاطفة:)و(

  ــــــــــــــ
 . ، كما بينه يف الشرحواألخري غري مرضي عنه عند املصنف". املائة"اجلملة الواقعة حاالً من  على  =

سقط " معطوفة على مجلة تسمى ".وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
 . ج: من

 ". السابقة صفة تسمى كما مر تفصيله: "يف هـ. وما أثبته من بقية النسخ". السابق"يف األصل ) ٢(
  .ما يتغير آخره برفٍع، أو نصٍب، أو جزٍم، أو خفٍض بتأثري العامل فيه:  املعمولُ هو)٣(

 .٣/٢٧٤روس ، وجامع الد٨٧إظهار األسرار ص:  ينظر
)٤ (وهو: أي ،ى"منصوب لفظاً مفعول ثاٍن لـ: يف حكمه اإلعرايبتسم ." 
 . ج: سقط من" أي منها. "وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(
 . ج: سقط من" جمرورة: "إىل قوله" تسمى: "من قوله) ٦(
 . وستون منها تسمى: ها تسمى، واجلملة البعيدة هي قولهوثالثون من: اجلملة القريبة هي قوله) ٧(
األثر احلاصلُ بتأثري العامل، من رفٍع أو نصٍب أو خفض :  وهو- ويسمى اإلعراب أيضاً-العملُ) ٨(

 .٢٧٦-٣/٢٧٥، وجامع الدروس ١٢٣إظهار األسرار ص:  ينظر.أو جزم
)٩ (وهو: أي ،ى"ول ثاٍن لـمنصوب لفظاً مفع: يف حكمه اإلعرايبتسم  ." 

]أ/٩[
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  .)٢(، عطف تفسري"عمالً" على )١( عطف منصوب لفظاً:)اًابرعِإ(
)نيفَأُب( "َاُءالف":لشرط حمذوفة جوابي )٣(له على الفتح ال حملّ، مبين .  
 عند اجلمهور، أو باهلمزة على العامل املعنوي ب فعل مضارع مرفوع لفظاً:"ينبأُ"و

   .)٤(الكسائيقول 
و ، وه"أبين" فاعل ، مرفوع حمال)٥( على الفتحم مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
ة ال حملّمعه مجلة فعليهلا جوابي ة، أو جمزومة حمالجزائي إذا كان األمر كذلك، أو :ة، أي 

                                 
 . ج: سقط من" عطف) "١(
)٢ (عطف اإلعراب على العمل عطف تفسري؛ ألنّ اإلعراب هو العمل: أي.  

، وإمنا اكتفى بذكر )اإلعراب(و) املعمول" (العوامل املائة: "يذكر اجلرجاينّ يف كتابه ملو
فالسماعية : اسية، فقالعية والقي وقسمها بني السما،مثانية وتسعني عامالً لفظياً: العوامل، فذكر

: قالف ،مثّ ذكر عاملني معنويني. سبعةُ عوامل: والقياسية منها. حد وتسعون عامالًوا: منها
 . ٤٠العوامل املائة للجرجاين ص: ينظر. مائةُ عامٍل: فاجلملة

سببيته، " الفاء"اليت تعطف على حمذوف تبين : هي املسماة بفاء الفصيحة، أي" الفاء"وهذه ) ٣(
M  N   M   L  K :سواء أكان احملذوف شرطاً، أم غري شرط، كما يف قوله تعاىل

R  Q  P  OSX  W  V     U  T   Lقدير. ٦٠ :البقرةوالت :
ذكر ذلك الزخمشري وقال عن هذه . فضرب فانفجرت، أو فإن ضربت فقد انفجرت

والصواب أن : (قال ابن هشام  ).كالم بليغوهي على هذا فاء فصيحة ال تقع إالّ يف "(الفاء"
، واملغين ١/١٤٤الكشاف : ينظر). رابطة جلواب الشرط، وإنما جواب الشرط اجلملة: يقال

١/٨٥٦ . 
 .قد سبقت ترمجته:  والكسائي.٩ ص :ينظر) ٤(
، أما ؤلّف، وهو مذهب البصريني، وارتضاه املكونه مبنياً على الفتح على اعتبار األلف فيه زائدة) ٥(

مبنياً على السكون فعلى اعتبار األلف فيه أصلية، وهو مذهب الكوفيني، وفد مر " أنا"كون 
 .١٠ ص :ينظر. تفصيل ذلك

 



٦٥  المقدمة

 "شرح الربدة" : يفاملوىل علي القاري، كما أشار إليه )١( فأبين كان األمر كذلكإنْ
  .)٢("بالزبدة"املسمى 

والقصر على األوكما ال  أو من القصور،هول يف مقام البيان ألهل العرفان من الس ،
طورخيفى على أهل الس .  

)الالَّ" )لَكم" :ن"ق بـ متعلّحرف جرأبي."  
، "ملالّا"ه القريب جمرور بـ على الفتح، فمحلّصل مبين ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

  .)٤(، أو مفعول له"أبين" مفعول به غري صريح لـ)٣(ه البعيد منصوب حمالوحملّ
ه مفعول مطلق  منصوب احمللّ على أناً مستقر اجلار مع ارور ظرفاً)٥(وجيوز كون

  يلزم كون املفعول املطلق؛ وإالّ)٦( لك، ال كان لك كائناً أبين تبييناً:، أيجمازاً" أبين"لـ
  . فاحفظه حىت باملرام تفوز،)٧( مجلة، وهو ال جيوزولو جمازاً

                                 
  .و: سقط من" أو إن كان األمر كذلك) "١(

كون اجلملة الفعلية ال : سري على الوجه األول وهوتف) إذا كان األمر كذلك: أي: (قوله
كون اجلملة : تفسري على الوجه الثّاين وهو) أو إن كان األمر كذلك: (وقوله. حملّ هلا جوابية

 .٥٥٢-١/٥٥١، و١/٥٣٤املغين : ينظر. الفعلية جمزومة حمال جزائية
  .ب/٣: ينظر) ٢(

واملالّ علي ". املسمى بالزيادة: "يف ب". ئدةشرح القصيدة الربدة املسمى بالزا: "يف و
 . القاري، قد سبقت ترمجته

)٣" (ب، ج، هـ، و: سقط من" حمال . 
 .؛ لكونه علّة التبيني"أبين"فيكون الضمري يف حملّ نصب مفعول له لـ) ٤(
 ". أن يكون: "يف ب) ٥(
 .و: سقط من" ال كان لك. "ج: سقط من" لك) "٦(
كان الظّرف املستقر مفعوالً مطلقاً جمازاً بتقدير املوصوف يقدر عامله امساً، ال فعالً؛ يعين إذا ) ٧(

  . ليكون الظّرف املستقر مركّباً مع فاعله ال مجلة؛ ألنّ املفعول املطلق ال يكون مجلة
قال : ة، وجعل من ذلك حنو، فإنه جوز وقوع املفعول املطلق مجل   خبالف ابن احلاجب

 = شرح الرضي: ينظر، و١/٨٦٨: ينظر.  يف املغينزيد عمرو منطلق، ورد هذا القول ابن هشام

 



٦٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

قُ"هذه"ه حال من ال على أن بقوله)١(م عليها؛ للزوم الفصل بني احلال وذيهاد  :
 الدماميينح به ؛ على ما صر ال جيوز قطعاً/ وهو، ولزوم االلتباس أيضاً)٢("بإذن اهللا تعاىل"

  .)٣("حتفة الغريب" :يف
 )٦( قيل به؛ ملا)٥( كما لك، املبين: خرب مبتدأ حمذوف، أي أيضاً)٤(وال جيوز جعله

 هذا  يف، مع أنّ)٨( مدخولتٍض لغري مق)٧( ارتكاب احلذف من أنّ"مغين اللّبيب" :ذكر يف
حاة بامتناع حذف املبتدأ ح الن ولذا صر؛"أبين" بـقاً متعلّ)٩("لك" بكون ؛لتباساًاحلذف ا

اس؛  النجاءين الذي هو أشد:  يف حنو)١١(ار، وجبوازهجاءين الذي هو يف الد: )١٠(يف حنو
١٢(اينل، وعدمه يف الثّللزوم االلتباس يف األو(.   

  ــــــــــــــ
 .ب/٩،  وهامش األصل ٤/١٧٣، و١٤٦- ٤/١٤٥على الكافية   =

 ". وذي احلال: "يف ب، ج، هـ، و) ١(
 . ج: سقط من" عاىلت) "٢(
 .والدماميين، سبقت ترمجته". القريب: "يف ج، هـ. ٢٩٩- ١/٢٩٨" قسم التركيب: "ينظر) ٣(
 . و: سقط من" وال جيوز جعله: "إىل قوله" وهو ال جيوز قطعاً: "من قوله) ٤(
 .  ج، هـ: سقط من" كما) "٥(
 ". كما: "يف هـ) ٦(
 ". احملذوف: "يف ج) ٧(
)٨ (١/٩١٦، و١/٧٣٠املغين : ينظر. ليه ضرورةمل تدع إ: أي. 
 ". يكون ذلك: "يف ج، و) ٩(
 . ج، و: سقط من" حنو) "١٠(
 ". جيوز: "يف و) ١١(
ميتنع احلذف؛ إذْ لو حذف الضمري املنفصل املفيد لالختصاص مل يدل دليل على : ففي األول) ١٢(

ه على ضمري مسستر يف  الباقي بعد احلذف صاحل ألن يكون صلة كاملة، الشتمالحذفه؛ إذْ
  .اجلار وارور

فمن . جيوز حذف العائد؛ ألنّ اخلرب مفرد، فإنه ال يصلح للوصل على حدته: ويف الثّاين
 =. أيهم هو أشد، واملبتدأ احملذوف هو العائد: ، أي٦٩: مرمي MR  QL :احلذف قوله تعاىل

]ب/٩[

 



٦٧  المقدمة

من أنّ:الُقَوما ي  "١("ك(:ضمري جمرور ،ه خطأ فقد عرفت أن)٢(.  
  . له على الكسر ال حملّ مبين حرف جر:"اُءالب" )٣()ِإذِْنِب(

  ".أبين"ق بـ؛ ومتعلّ)٥( خطأ ملا مر)٤(ه فإن،؛ كما قيل حرف جر"ِب"  أنّ:وال تقل
 مفعول به غري تقديراً، أو ، وارور منصوب حمال"الباء" بـ جمرور لفظاً"ِنذْاِإل"و

  .، أو اجلار مع ارور ظرف مستقر"أبين"صريح لـ
 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمالم، مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته ضمري 

٦(ب منصوبة، أو مركّمجلة فعلي(ن" حال من فاعل  حمالأبي"مفعول ، أو منصوب حمال 
 مفعوالً" كلَ" مل جيعل ة ملا مر؛ إنْ خاص كونه مركّباً)٧( على تقدير،"أبين" لـمطلق جمازاً

 "لقاضيحاشية ا" : على ما يف بال تبعية، النوعي)٨(د املفعول املطلق ال جيوز تعد؛ إذْمطلقاً
  .)٩(للموىل الشهاب

  ــــــــــــــ
: دأ حمذوف تقديرهخرب مبت: فإله، ٨٤: خرفالزM z  y  x  w  vL :وقوله تعاىل  =

وذلك املبتدأ هو العائد، وخربه مفرد وهو إله ،ماء. هو إلهه مبعىن : ويف السمتعلّق بإله؛ ألن
معبود، أي :ماء، أييف الس مبتدأ خمرباً عنه بالظّرف، : معبود فيها، وال جيوز تقدير: هو إله إله

التصريح شرح ، و١/٥٦٧املغين : ينظر. ئدأو فاعالً بالظّرف؛ ألنّ الصلة حينئٍذ خالية من العا
١٧٢- ١/١٧١. 

 ". من أنّ لك: "يف هـ) ١(
 .١/٨٧٢املغين : ينظر) ٢(
 " بإذن اهللا: "يف هـ) ٣(
 . ب: سقط من" فإنه) "٤(
 . ١/٨٧٢املغين : ينظر) ٥(
 ".   مركّبة: "يف و". مركّبة منصوبة: "يف ج) ٦(
 . هـ: سقط من" تقدير) "٧(
 . ج: سقط من" تعدد املفعول املطلق: "إىل قوله" جمازاً ألبين: "من قوله) ٨(
 . مل أقف على هذا الرأي يف كتابه.قد سبقت ترمجته) ٩(
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؛ وقد )١( هو ملتبس بإذن اهللا تعاىل: خرب مبتدأ حمذوف، أيو مرفوع حمال أ:وقيل
  .م عليهاد قُ"هذه" حال من أو منصوب حمال .)٢(عرفت ما فيه
 من فاعل الفعل  واحد صاحل ألن يكون حاالً)٣(ه إذا جاء شيء أن: القانونوفيه أنّ

ر  وإن تأخ،)٥(مط بينهما جيب كون احلال عن املتقدا، أو توسمم عليهد فإن قُ)٤(ومفعوله
 ل واملفعول،ط احلال بني الفاع وههنا توس.ر عن املتأخ)٦(]حاالً [عنهما جيب كونه

والفاضل ، )٧("حتفة الغريب" : يفالدماميينفيجب كون احلال من الفاعل؛ نص عليه 
  . )٩("شرح الكافية" : يفوالرضي، )٨("األطول" : يف/العصام

من  كونه حاالً)١١( ما حيتملمن أنّ: "مغين اللّبيب" يف ابن هشام )١٠(ا ما قالهوأم 
 حيث ،يف شرحه الدماميينه  فقد رد،)١٣( ضاحكاً)١٢(ضربت زيداً: الفاعل واملفعول حنو

                                 
 . هـ: سقط من" تعاىل) "١(
)٢ (بيان ذلك: أي ٢٣ص :  ينظر.من اللّبس وارتكاب احلذف لغري مقتض، كما مر. 
 . ب: سقط من" شيء) "٣(
 ". فاعل الفعل واملفعول: "يف و". و يف مفعولفاعل الفعل أ: "يف ب) ٤(
 ". املقدم: "يف ب، ج، هـ، و) ٥(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج) ٦(
 . والدماميين، قد سبقت ترمجته. ٢/٥٣١" قسم التركيب: "ينظر) ٧(
 م بن حممد بن عربشاه عصام الدينإبراهي: ويقصد بالفاضل العصام هنا. ١/٤٠٩: ينظر) ٨(

 . األسفراييين، وقد سبقت ترمجته
 .، قد سبقت ترمجتهوالرضي. ٢/٥١: ينظر) ٩(
 ". وأما قال: "يف هـ، و) ١٠(
 ". من أن حيتمل ":ويف هـ، و". من أن ال حيتمل ":يف ج) ١١(
 ". ضربت ضربنا ":يف ج.  هـ:نسقط م" حنو) "١٢(
 .وابن هشام، قد سبقت ترمجته. ٧٣٣-١/٧٣٢: ينظر)  ١٣(

]أ/١٠[

 



٦٩  المقدمة

 األقرب، )٣( صاحبها ال جيعل لغري)٢(دت وتعدد احلال إذا تعد على أنّ)١(نص العلماء: قال
 كوا لألقرب سامل من ؛ فينبغي أن يكون هناك كذلك؛ ألنّ)٤( للفصل بدليل تقليالًإالّ

، وفيه )٥(]انتهى [ الفصل هنا يسري فجازق بأنّ وقد يفرالفصل، وكوا لألبعد مستلزم له،
  .)٦(نظر

 ، وتقديراًاملصنف عند ، ومرفوع حمال"ناإلذْ"ـل مضاف إليه جمرور لفظاً: )اِهللا(
  . )٧(عند اجلمهور فاعله

                                 
 . ب: سقط من" العلماء. "ج: سقط من" حيث) "١(
 . ب، ج: سقط من" تعدد) "٢(
 . ج: سقط من" لغري) "٣(
 ". للمفصل: "يف و". تعليالً للفصل: "يف ب) ٤(
 . وما أثبته من بقية النسخ. صلمابني املعقوفني ساقط من األ) ٥(
  .والدماميين، قد سبقت ترمجته. ٢/٥٣١" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر) ٦(

د صاحبها، ومل تأت بكلّ حال منهما جبنب  اتد احلال، وتعده إذا تعدحاة على أنفق الن
عل أول احلالني لثاين الصاحبني، وثاين احلالني ألول صاحبها، بل أخرت احلالني، فإنك جت

الصاحبني، وال جتعل أول احلالني ألول الصاحبني، وثانيهما لثانيهما إالّ حني تقوم قرينة، ترشد 
  . لقيت هنداً مصعداً منحدرةً: السامع إىل رد كلّ حال إىل صاحبه، حنو

لقيته مصعداً منحدراً، وكقول : ه، حنووإن مل تكن، فاألوىل جعل كلّ حال جبنب صاحب
  :"من الوافر "الشاعر

  عِهدت سعاد ذَات هوى معنى     فَِزدت وعاد سلْواناً هواها
على عكس ترتيب صاحبيهما، فقد جعل أول احلالني " معنى"و " ذات" فمجيء احلالني 

فصاحبه تاء املتكلّم " معنى: "احبه، وأما قولهليتصل بص" سعاد"لثاين االمسني وهو " ذات"وهو 
  . وهذا يقلّل الفصل بني احلال وصاحبها بأجنيب". عهدت: "يف قوله

 .١/٣٨٦، وحاشية يس على التصريح ٢/٥١ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 . هـ: سقط من" فاعله". "فاعل له: "يف ب، و) ٧(
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)تىالَع(:الً إعرابه سبق مفص)١(.  
  . لهكون ال حملّ على الس حرف تنبيه مبين)٢(:"اُءاهلَ" )هِذِه(
عول به فم كون منصوب حمال على الكسر، أو على الس اسم إشارة مبين:)٣("ِهِذ"و

  ".أبين"لـ
بن ال "األمايل" : كما يفقني،عند احملقّ" هذه" صفة  لفظاً)٤()ةمنصوب: ()ةَثَالَالثَّ(
  .)٥(احلاجب

                                 
 .٤ ص :ينظر) ١(
تنبه يا خماطب ملا ألقيه إليك، : ، إشعاراً بأنّ املعىن"ها"وتصدر أمساء اإلشارة حبرف التنبيه وهو ) ٢(

  . ها زيد قائم، وها إنّ زيداً قائم: كما يؤتى به للتنبيه يف اجلمل، حنو
" هنا"، و"ثَم"هذا، خبالف : اإلشارة غري املختصة بالبعيد، حنو: أحدها: وتدخل على أربعة

  :ها أنا ذا، وقوله تعاىل: ضمري الرفع املُخبر عنه باسم اإلشارة، حنو: الثّاين". هنالك"بالتشديد و
Mq  pL مري مبتدأ، واسم اإلشارة خرباً عنه١١٩: آل عمرانفيكون الض ،.  

  .الضمريهازيد ذا، جاز بال خالف، يعين أنه يفصل بينهما بغري : لو قائل قال: قال الزجاج
يا أيها الرجل، وهي يف هذه واجهة للتنبيه على أنه : نعت أي يف النداء، حنو: الثّالث

اسم اهللا تعاىل يف القسم عند : الرابع. للتعويض عما تضاف إليه أي:  وقيل.املقصود بالنداء
، ٢/٩٧، واملنهل الصايف ٩٧٧-٢/٩٧٦رتشاف اال: ينظر .ها اهللا: حذف احلرف، يقال

 .٢/٤٩٥و
ِذي، وِتي، : للمفرد املؤنث يف القرب عشرة، مخسة مبدوءة بالذّال، ومخسة مبدوءة بالتاء وهيو) ٣(

  .وِذِه، وِتِه، وِذه، وِته باختالس، وِذه، وِته باإلسكان، وذات، وتا
به وبِني اسم اإلشارة إما لتضمن معىن احلرف الذي من حقّه أن يوضع لإلشارة، أو لش

احلرف يف االفتقار إىل غريه من حيث إنّ اسم اإلشارة حيتاج يف إبانة مسماه إىل مواجهة، أو ما 
، مثّ "ذي"و" ذا"يقوم مقامها، أو لشبهه احلرف يف الوضع، فإنّ منه ما وضع على حرفني كـ

 . ١/١٤٢التصريح شرح و. ٢/١٠٢املنهل الصايف : ينظر.   محلت البواقي عليه؛ ألنها فروع
 .وما أثبته من بقية النسخ". منصوب"يف األصل ) ٤(
 =وصف أمساء اإلشارة "اختالفهم يف : وينظر. وابن احلاجب، قد سبقت ترمجته. ٢/٥٢٨: ينظر) ٥(

 



٧١  المقدمة

   .)١( على االختالف فيما بينهم بدل: عطف بيان، وقيل:وقيل
٢(اوأم( )بتقدير أعين، كما هو )٤()منصوبة( بتقدير املبتدأ، أو )٣()ا مرفوعةكو 

، )٦("حواشي التسهيل" :لة يف به بعض الكم)٥(ح فليس جبائز صرة،نِسلْاملشهور عند اَأل
 )٩( من خصائص أمساء؛ ألنّ" اللّبيبشرح مغين" : يف)٨(والدماميين، )٧(الشمنيكما نقله 
  .)١٠(صبفع والن ال يقطع وصفها بالراإلشارة أنْ

  .ه من العجائبيسمعه أن من مل ه من الغرائب، يظن فإن،فاحفظه
  ".أبين"ق بـ له، ومتعلّال حملّكون  على الس حرف جر مبين:)علَى(

  ــــــــــــــ
 .٦٦٥- ١/٦٦٣، وتأثري الكوفيني يف حناة األندلس ٧٤٣- ١/٧٤٢املغين : يف" والوصف ا  =

 . ٧٤٩-٧٤٨/ ١املغين : ينظر) ١(
 . ج: قط منس" أما) "٢(
 .ثبته من بقية النسخأوما ". كونه مرفوعاً "يف األصل) ٣(
 . وما أثبته من بقية النسخ". منصوب"يف األصل ) ٤(
 . ج: سقط من" صرح) "٥(
)٦ (سهيل: " يفابن هشام: أيوقد ذكر فيه ستة شروط لنعت اسم إشارة"حواشيه على الت ، :

كونه : الثّالث. أن يكون جنساً ال وصفاً، وهذا غالب ال الزم: والثّاين. أن يكون بأَلْ: لاألو
. أنه ال يقْطَع: اخلامس. مررت ذا يف الدار الفاضل: االتصال، فال يقال: الرابع. مفرداً

  .ذين الرجِل واملرأِة: أنه ال خيالف متبوعه يف إفراد وغريه، فال جيوز: السادس
 . ٢/٢٣١، واملنصف ٢/٥٧١" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر

لشمني القُسنِطيين أبو العباس، تقي الدين، أمحد بن حممد بن حممد بن حسن بن علي ا:  هو)٧(
لقاهرة سنة سكندرية، وتعلّم ومات يف اولد باال. حمدث مفسر حنوي. ريسكنداألصل، اال

كمال الدراية "، و"مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا"، و"شرح املغين البن هشام: "من تصانيفه. هـ٨٧٢
 .١/٢٣٠، واألعالم ٩/٤٦٤شذرات الذّهب : ينظر". يف شرح النقاية

 . قد سبقت ترمجته) ٨(
 ". اسم: "يف ج) ٩(
 .٢/٢٣١، واملنصف ٢/٥٧١" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر) ١٠(

 



٧٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 مفعول به غري /، أو تقديراً)٢(منصوب حمال" على" بـ)١( جمرور لفظاً:)طَِريِق(
ه مفعول مطلق ن على أ منصوب حمال، أو اجلار مع ارور ظرف مستقر"أبين"صريح لـ

  ".هذه" ملا مر، أو حال من  مطلقاً؛ إن مل جيعل ما ذكر مفعوالً"أبين"لـ
 فقد ، أو مفعوله؛"أبين"حال من فاعل  أو خرب مبتدأ حمذوف، أو :)٣(وما قيل

  .)٤(عرفت ما فيه بال نزاع لديه
، ملصنفا المية عند )٥(؛ إضافة"طريق" مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:)اِزجياِإل(

  .)٧( وبيانية عند البعض،)٦(حاةالنومجهور 
  .)٩( المية األخص)٨( إىل إضافة األعم:شهاب الدينقال 

                                 
 . ب: سقط من" لفظاً) "١(
 ". منصوب احمللّ: "يف هـ) ٢(
 ". وقيل: "يف ب) ٣(
 .٢٣-٢٢ ص :ينظر) ٤(
 . هـ: سقط من" إضافة) "٥(
 .ب/٨٦ االمتحان: ينظر) ٦(
)٧ (ل، كما: أييفإذا جاز أن يكون الثّاين وصفاً لألو  :خز فترفع : ثوب ،خز ثوب"ه "خز؛ ألن

أن يكون املضاف بعض املضاف إليه : وضابطها. البيانية" من"صفة لثوب، فاإلضافة مبعىن 
  .وصاحلاً لإلخبار به عنه

غالم زيد، فال جيوز أن جتعل : غالم زيٍد: وإذا مل ميكن كون الثّاين وصفاً لألول، كما يف
 .١/٢٠٦أسرار العربية : ينظر. م، فاإلضافة هنا مبعىن الالّمصفة لغال" زيداً"

 . ج: سقط من" إىل) "٨(
  . قد سبقت ترمجته) ٩(

إذا كان املضاف أ: أيواملضاف إليه أخص ،األحِد" كـعم الفقِه"، و"يوم و"علم ،" شجر
  :ها وللنحاة يف معىن اإلضافة عدة مذاهب من.فاإلضافة مبعىن الالّم " األراِك

أنّ اإلضافة ليست على معىن حرف أصالً، وال هي على نية : ذهب أبو حيان إىل: أوالً
 =  .حرف

]ب/١٠[

 



٧٣  المقدمة

 من )٢( شجر األراك إىل أا بيانية؛ ولذا تراهم جيعلون:)١(شارح اهلاديوذهب 
ا غفل عنه كثريون من  مم)٣(مية تارة، ومن اإلضافة البيانية تارة أخرى؛ وهذاة الالّاإلضاف

انتهى.اسالن .  
  ".أبين"ق بـ حرف جر متعلّ:)ِفي(
جيرى فيه  مفعول فيه له؛ و، أو تقديراً، منصوبة حمال"يف" بـ جمرورة لفظاً:)ثَالَثَِة(

فقس عليه إن فهمت هؤالء .  من االحتماالت"على طريق ":)٤(ما ذكر يف
  . )٥(االحتماالت

  ".ثالثة" لـ)٦( مضاف إليه جمرور لفظاً:)أَبواِب(
)الببعامل موع لفظاً مرف:)اب مبتدأعنوي .  

  ــــــــــــــ
أنّ اإلضافة تكون على معىن : ذهب أبو إسحاق الزجاج، وأبو احلسن بن الصائغ إىل: ثانياً  =

  .فقط" الالّم"
، وال "ِمن"معىن ، أو على "الالّم"أنّ اإلضافة تكون على معىن : وذهب اجلمهور إىل: ثالثاً

  ".يف"تكون على معىن 
  وتبعه شارحوا كالمه، ومنهم ابن هشام- تبعاً لطائفة من النحاة-ورأى ابن مالك: رابعاً
روف الثّالثة وهياحلأنّ اإلضافة جتيء على معىن أحد : األنصاري" :ويفالالّم، وِمن ،."  
 . ١/٦٧٦، والتصريح ١/٢٦٤، والفوائد الضيائية ١٨٠١-٤/١٨٠٠رتشاف اال: ينظر

. من علماء العربية. عز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب اخلزرجي الزجناين: هو) ١(
الكايف شرح "، وشرحه "اهلادي"، و"تصريف العزي: "من تصانيفه. هـ٦٥٥تويف ببغداد سنة 

 .١/٥٧، ومعجم املؤلّفني ١/١٢، وهدية العارفني ٤/١٧٩األعالم : ينظر". هلاديا
 ". األواك: "يف ج) ٢(
 ". وهذه: "يف هـ) ٣(
 . ج: سقط من" يف) "٤(
 . و: سقطت من" فقس عليه إن فهمت هؤالء االحتماالت) "٥(
 ". جمرورة لفظاً مضاف إليها: "يف ب، ج، هـ، و) ٦(

 



٧٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١("الباب"، صفة  مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
  .حرف جر :)ِفي(
)يف" بـ جمرور لفظاً:)ِلاِمالع"رور ظرف مستقرواجلار مع ا ،.  

 على الفتح، قه احملذوف راجع إىل املبتدأ، مبين من متعلّ)٢( املنتقل:"وه"وحتته ضمري 
مرفوع حمالة، أو مركّ فاعله، وهو معه مجلة فعليوهو معه )٣( خرب املبتدأب مرفوع حمال ،

  .  هلا ابتدائية حملّة اللة امسيمج
)ابب مرفوع لفظاً:)الب مبتدأالعامل املعنوي .  
  ". الباب" صفة  مرفوع تقديراً:)الثَّاِني(
 ة ال حملّامسي خرب املبتدأ، وهو معه مجلة ، مرفوع حمال ظرف مستقر:)وِلمعي املَِف(

ةهلا ابتدائي .  
  .)٥( ما مر)٤(مثل إعرابه :)اِلثُ ِفي اِإلعراِبالباب الثَّ(

                                 
 . هـ: سقطت من" البابمرفوع لفظا صفة ) "١(
 ". املنفصل: "يف ج) ٢(
 .  ب: سقط من" خرب املبتدأ: "إىل قوله" وهو معه: "من قوله) ٣(
 . ج: سقط من" مثل) "٤(
)٥ (قال الربكوي) :االحتياج ِرب أشدعإظهار : ينظر). فهذه األشياء الثّالثة، حيتاج إليها كلّ م

 .٤٥األسرار ص

 



  يف العامل: الباب األول

 



٧٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]يف العامل: الباب األول[
)الباَألاب ِفلُو ِريب هذا وفيه احتماالت ذكره . سبق إعرابه:/)ِلاِمي الععا بعض م
   :الكتاب

الباب" كون :لاألو "خرباً ملبتدأ حمذوف، أي:ر البكَذْ ما سياب١(ل األو(.  
  . ركَذْل يف العامل ما سي األو الباب:كونه مبتدأ وخربه حمذوفاً، أي: اينوالثّ
  . ل األو البابركُذْ أَ: أير، بالفعل املقدكونه منصوباً: الثوالثّ

 على رأي من ،"لبابا"ـل صفة اً مستقرظرفاً" يف العامل ":ن يكون قولهيلَى األولَعفَ
الظّز كون جوفاًق صفة للمعرفة؛ بتقدير املتعلّرف املستقرواختاره ،"مالالّ" بـ معر 

  .)٣("متحاناال" : يف)٢(املصنف
 الفعل  رأي اجلمهور)٥( اخلرب؛ والعامل يف احلال على)٤( من املبتدأ، أوأو حاالً
 هليئة ناًيب م فيكون احلالل،عرفت الباب األو: ه قيلعريف، فكأنلتا" الم"املفهوم من 

حاشيته على شرح " : يف)٧(الفاضل العصامح به ما صر؛ على  معىن)٦(املفعول
  .)٨("التلخيص

رب،سبة بني املبتدأ واخلوعند البعض النفيكون احلال م باملبتدأ؛ كما ذهب)٩( هليئةناًي  

                                 
 . و: سقط من" األول) "١(
 . ج: سقط من" املص) "٢(
 .١٠٣لوحة : ينظر) ٣(
 ". و: "يف هـ، و) ٤(
 . ج: سقط من" على) "٥(
 ". كهيئة املفعول: "يف هـ. ج: سقط من" احلال) "٦(
 .  اجلرجاين، وقد سبقت ترمجتهأي، السيد الشريف) ٧(
 .أ/١٠٣، واالمتحان ١٠٠احلاشية على املطول ص: ينظر) ٨(
 . ج: سقط من" هليئة) "٩(

]أ/١١[

 



٧٧  في العامل: الباب األول

 )٣(املوىل اجلامي، وقد ذهب إليه )٢( أو هليئة اخلرب؛ كما هو رأي البعض.ابن مالك )١(إليه
 )٥(ن مرا مل ننبأَ( :"متحاناال" : يفاملصنفه  ورد،)٤("شرحه على الكافية" :يف موضع من

  .)٦()ذهب إليه
م على  مقدتِبثْ، واملُ)٧(اهب على عدم الذّؤية ال يدلّ عدم الرأنّ: واجلواب عنه

النأشار )٩(التفتازاينّق اين احملقّ العالّمة الثّمع أنّ ؛)٨( مل حيفظة على منايف، واحلافظ حج 
  نكرة حمضة، وال)١٠(ال يقع احلال عن: ، حيث قال"شرح التلخيص" :إىل االختالف يف

انتهى.)١١(عن مبتدأ، وال عن خرب على األصح  .  
 بعد اخلرب على  هو يف العامل، أو خرباً)١٢(: للمبتدأ احملذوف، أيرباًأو خ

  .)١٤(ل األو)١٣(االحتمال

                                 
 ".كما هو مذهب: "يف ب، ج، هـ، و) ١(
 .أ/١٠٣ االمتحان: ينظر رأيه يف. ، قد سبقت ترمجتهابن مالك) ٢(
 . قد سبقت ترمجته) ٣(
 ". ةمن شرح الكافي: "يف ب. ١/١٧٦: ينظر) ٤(
 . و: سقط" من".  "بأن مل نر: "يف هـ) ٥(
 أ/١٠٣: ينظر) ٦(
 . ج: سقط من" عدم". "املذهب: "يف ب) ٧(
 ". حيفظه: "يف ب) ٨(
 .سبقت ترمجته قد) ٩(
 . و: سقط من" احلال عن) "١٠(
 . ٤٦٦املطول ص: ينظر) ١١(
 ". أو: "يف هـ) ١٢(
 ". حتماالتاال: "يف ج) ١٣(
 . ما سيذكر الباب األول: خرباً ملبتدأ حمذوف، أي" الباب"وهو كون ) ١٤(

 



٧٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 حال منه، أو خرب مبتدأ ، أو"للباب األوا"ـلا صفة  إم:)٢(فهو: )١(الثوعلى الثّ
  .حمذوف

  ]تقسيمات العامل[
  . لالبتداء، أو للعطف:)و(
)وضمري:)ه / ؛ على االختالف بني مرفوع منفصل مبينعلى الفتح، أو على الضم 
البصري٣(ةة، والكوفي(،وجهه وهو [؛ كما مر[)٤(مبتدأ مرفوع حمال .  

ة ال  املبتدأ، وهو معه مجلة امسي)٥( خرب، مرفوع حمال ظرف مستقر:)علَى ضربيِن(
  ".ل يف العاملالباب األو" ة، أو عطف على مجلة  هلا ابتدائيحملّ

هنا لالستئ" الواو " :ه قيلاعلم أنربه مل يوجد يف كالم العناف ال لالبتداء؛ ألن :
وزيدناف يف عرف ، واالستئ"الواو" بـ قائم)الكالم الذي جاء على طريق : )٦()حاةالن
ر؛ وفيه نظرالسؤال املقد .  

واو" معىن فألنّ: ا أوالًأم "ل الكالم من غري أن االبتداء عند النحاة ليس وقوعه أو
م عليه شيء،يتقدوإن ل كالم بعد تقد٧(م مجلة مفيدة من غري ارتباطهما معناه وقوعه أو( 
  . )٨("شرح القصيدة اخلمرية" : يفالفاضل الروميح به  كما صر؛لفظاً

ا ثانياًوأم :االستئ" واو"االبتداء وبني " واو"ه ال فرق بني فألنحاة؛ ناف يف عرف الن
                                 

 . أذكر الباب األول: منصوباً بالفعل املقدر، أي" الباب"وهوكون ) ١(
 ". وعلى الثّاين هو: "يف ج) ٢(
 ". البصريني: "يف هـ". البصريني والكوفيني: "يف ج) ٣(
 .ب: وما أثبته من. قط من األصل، ومن ج، هـ، ومابني املعقوفني سا) ٤(
 . ج: سقط من" خرب) "٥(
 . ب: وما أثبته من". النحو: "يف األصل، ج، هـ، و) ٦(
 ". اوطباطه: "يف ج) ٧(
: وميالرلعلّه يقصد بالفاضل و.  مل أقف عل هذا الكتاب فيما اطّلعت عليه".اجلزرية ":يف ب) ٨(

 .وقد سبقت ترمجته. ثر النقل عنه يف غري هذا الكتابابن كمال الوزير؛ ألنه أك

]ب/١١[

 



٧٩  في العامل: الباب األول

  . )١("مغين اللّبيب" : يفابن هشامغة، واملفسرين، وكما يظهر من كالم بعض أهل اللّ
ما ذكره من معىن االستئناففألنّ: لثاًا ثاوأم ،حوي، بل  ليس معىن االستئناف الن

  .معىن االستئناف املعاين
 لسؤال واباً سواء كان ج،الكالم الذي وقع يف االبتداء: حاة عند الن)٢(نافواالستئ

خبالف استئ)٣(ال ر أومقد ،ناف أهل املعاين، فإنأن يكون جواباًه ال بد ر؛  للسؤال املقد
  . )٤("مغين اللّبيب" :ح به يفرص

ة ال و معه مجلة امسيل، وه األو:، خرب مبتدأ حمذوف، أي مرفوع لفظاً:)٥()يِظفْلَ(
  .ةنافي هلا استئحملّ

  . عاطفة:)و(
)ِوينعمرفوع لفظاً:)٦()م اين، وهو معه مجلة ا الثّ:، خرب مبتدأ حمذوف، أية المسي 

   .ابقة هلا عطف على اجلملة السحملّ

                                 
 . وابن هشام، قد سبقت ترمجته. ٤٧١- ١/٤٧٠املغين : ينظر) ١(
 .  ج: سقط من" واالستئناف: "إىل قوله" ليس معىن االستئناف: "من قوله) ٢(
 .جاءين زيد إنه عاملٌ: زيد قائم، أو بعده حنو: سواء وقع يف أول الكالم، حنو) ٣(
 .٧٣- ٢/٦٨، وبغية اإليضاح ١٥٥-١٥٢، واإليضاح للقزويين ٥٠١-١/٥٠٠: ينظر) ٤(
، ٥٢إظهار األسرار ص: ينظر. ما يكون للسان فيه حظّ، أو هو املؤثّر امللفوظ: واملراد به) ٥(

 . ٣/٢٧٤وجامع الدروس 
  .ما ال يكون للسان فيه حظّ، وإنما هو معىن يعرف بالقلب: واملراد به) ٦(

، ١/٧٢أسرار العربية : وينظر تقسيم العامل على ضربني يف. ٨٤إظهار األسرار ص: رينظ
  . ٣/٢٧٤، وجامع الدروس ٥٢، وإظهار األسرار ص١٠٠- ٥٧واملصباح يف علم النحو 

أقوى من العامل املعنوي ة؛ ألنّ العامل اللفظية على املعنويم اللفظيما قده أمر وإن؛ ألن
أمر اعتباري حمقّق، واملعنوي.  

إنما قدم؛ ألنّ اللفظية أقوى؛ ألنها تعرف باحلس البصري والقلب معاً، واملعنوية : وقيل
 .تعرف بالقلب فقط وما تعرف بشيئني ينبغي أن يقدم على ما تعرف بشيء واحد

 



٨٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 ، وعطف معنوي)١(ل احملذوفاين احملذوف على األووقد عرفت جواز عطف الثّ
  . ر فيما سبق فتذكّفظيعلى اللّ

 للمبتدأ، أو بدل من اخلرب، )٢(، خرب بعد اخلرب مرفوع لفظاً:"فظياللّ" /أو
 الشمنيح به  على ما صر،)٣(سبةفيهما للن" الياء " معطوف عليه؛ بناًء على أنّ:"وياملعن"و
  .)٤(" اللّبيبشرح مغين" :يف

  بتقدير املوصوف يف كلّ؛أ حمذوف، خرب مبتد)٥( مع ساقته مرفوع لفظاً:فظيأو اللّ
٦( مها:منهما، أي(شيء لفظي والعطف ليس إالّ وشيء معنوي ،اً صوريه ليس ؛ ألن

 )٨(سبة، بل اموع من حيث اموع واملعطوف عليه يف الن)٧(لتشريك املعطوف
، كذا محكّ للته أعرب كل جزء دفعاً أنإالّ،  واحداً إعراباً)٩()ستحقي(منسوب، واموع 

  .)١٠(شرح العصام: يف

                                 
 . ج: سقط من" على األول احملذوف) "١(
 . هـ: سقط من" رباخل) "٢(
 ". للنسب ":يف ج، هـ) ٣(
 .٢٧حلّ أسرار األخيار ص: ينظر.   قد سبقت ترمجته) ٤(
)٥ (أي :واملعنوي اجع . اللّفظيل االسم املفرد ضمري التثنية الروإالّ مل يقعا خربين ملبتدأ؛ لعدم حتم

ب/١٢هامش األصل ". مها: "الذي هو: إىل املبتدأ احملذوف، أي . 
 . ب، و: سقط من" مها) "٦(
 . ب، ج، هـ، و: سقط من" املعطوف) "٧(
 . ب: سقط من" من حيث اموع) "٨(
 . وما أثبته من بقية النسخ". مستحق"يف األصل ) ٩(
)١٠ (موع ال ميكن ظهور أثر العامل فيه وكان جعله يف أحدمها دون اآلخر حتكّماً : أيملّا كان ا

. ٢٧، وحلّ األسرار ص٣/١٩٠حاشية الصبان : ينظر. اً للتحكّمجعل يف كلّ منهما دفع
حلّ أسرار : ، صرح بذلك يف كتابهشرح الشمني على مغين اللّبيب: ويقصد بشرح العصام

 . ٢٧األخيار ص

]أ/١٢[

 



٨١  في العامل: الباب األول

 البدل، أو بدل منه على "بنيضر" مع ساقته عطف بيان لـأو جمرور لفظاً
 املوىل ح به أيضاً على ما صر،ةفيهما للمصدري" الياء "؛ بناًء على أنّ)١()التفصيلي(
  .)٣( املذكور يف كتابه)٢(ذكورامل

أعين"ـ  اخلط فعلى املفعول به ل)٤(ا نصبهما وإن مل يساعده رسموأم"املقد ر، أي :
ما لفظي اًأعين٥(اً ومعنوي(.  

  ]العامل اللفظي وأقسامه[
)اُءالفَ) "فَاللَّفِْظي":فصيل للت،ه ل على الفتح ال حملّ مبين.  
  .  مبتدأ بعامل معنويمرفوع لفظاً :"يِظفْاللَّ"و
 ة ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسي مرفوع حمال ظرف مستقر:)علَى ِقسميِن(

ةهلا تفصيلي.  
)ساِعميِق واِسيمثل إعراب :)٦()ي "لفظيومعنوي ."  

                                 
 .وما أثبته من بقية النسخ". الكلّ"يف األصل ) ١(
)٢ (ي: أيمند سبقت ترمجتهوق. الش.  

ج، ولعلّه هو الصواب، حيث صرح به : وما أثبته من". املزبور: "يف األصل، ب، هـ، و
 .٢٧حلّ أسرار األخيار ص: يف كتابه

  .٣/١٩٠وحاشية الصبان ، ٢٧حلّ أسرار األخيار ص: ينظر) ٣(
 . هـ: سقط من" رسم) "٤(
 .٢٧حلّ أسرار األخيار ص: ينظر) ٥(
)٦ (ماعيماعهو: السالذي يتوقّف إعماله على الس  .ما ميكن أن يذكر يف عمله قاعدة : والقياسي

، واملصباح يف ٤٠ العوامل املائة ص:وينظر أيضاً. ٦٩، وص٥٣إظهار األسرار ص: ينظر. كلية
  .٩٨-٥٧: علم النحو

 الواحد على: ؛ لكثرته، والقياس أن يقدم األقلّ، مثلوإنما قدم السماع على القياس
االثنني، وهذا ورد على لفظي ومعنوي، أو قدمها عليها لتقدمها يف التقسيم، ورعايةً للترتيب 

  .لفظية ومعنوية، وليكون على ج واحد: الذي بني قوله

 



٨٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]العامل السماعي وأنواعه[
)اِعيماُءالفَ) "فَالس":فصيل للت.  
  .، مبتدأ بعامل معنويرفوع لفظاً م:"ياِعمالس"و
  .)١( بعامل معنوي لفظاً)ةمرفوع( :)ِتسعةٌ(
  . عاطفة:)و(
، واموع خرب املبتدأ، )٢("سعةالت"عطف على " الواو" بـ مرفوع لفظاً:)ونَعبرأَ(
  .ة هلا تفصيلية ال حملّلة امسيعه مجوهو م

  .ة، أو عاطفة ابتدائي:)و(
)هاعومبتدأ مرفوع لفظاً:)أَن ،.  

روروالضمري ا:مبين  على الضماعألنوا"ـل مضاف إليه ، جمرور حمال."  
 هلا ة ال حملّ مجلة امسي)٤(، خرب املبتدأ، وهو مع خربه لفظاً)٣( مرفوعة:)خمسةٌ(

  ". تسعة وأربعونماعيفالس"مجلة ة، أو عطف على يابتدائ
  ]حروف اجلر: النوع األول[

)عومبتدأ لفظاً)٥( مرفوع:/)الن ،.  
  ".وعالن" صفة  مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
)وفرخرب املبتدأ، وهو معه مجلة امس لفظاً)٦ ()ةمرفوع( :)ح ا استئ هلة ال حملّيةنافي .  

                                 
. ج، هـ، و: سقط من" بعامل معنوي. "وما أثبته من بقية النسخ". مرفوع: "يف األصل، ب) ١(

 ".  مرفوع لفظاً خربه: "يف ب
 . ج: سقطت من" التسعة) "٢(
 ". مرفوع: "يف ب، هـ) ٣(
 . ب، ج، هـ، و: سقط من" خربه) "٤(
 . ج: سقط من" مرفوع) "٥(
 .  وما أثبته من بقية النسخ". مرفوع: "يف األصل، ج) ٦(

]ب/١٢[

 



٨٣  في العامل: الباب األول

)تج١( فعل مضارع مرفوع:)ر(ًلفظا أو  بعامل معنوي ،"اءبالت")٢(.  
 فاعله، وهو  حمال على الفتح، مرفوع مبين،"احلروف" راجع إىل :"يِه"وحتته ضمري 

معه مجلة فعليأو ال حملّ"احلروف"صفة  ة مرفوعة حمال ،ة هلا استئنافي.  
 مر ا فضعيف كمهي جتر،: ة احمللّ خرب مبتدأ حمذوف، أيها مرفوع من أن:وما قيل

  .)٣(وجهه
  ".جتر" مفعول به لـنصوب لفظاً م:)ِاسماً(
)االسم" صفة  منصوب لفظاً:)داًاِحو."  
  . زائدة الزمة، أو عاطفة أوة لشرط حمذوف، جوابي:"اُءالفَ" )فَقَطْ(

٤(قول اجلمهور: لاألو(.  
  .)٥(ابن هشامقول : اينوالثّ
  .)٦(ابن سيدهقول : الثوالثّ

                                 
 . هـ: سقط من" مرفوع) "١(
)٢ (٩ ص :ينظر. على اخلالف فيما بني اجلمهور، والكسائي. 
 .١/٩١٦، و١/٧٣٠املغين : ينظر. ارتكاب احلذف لغري مقتضوهو ) ٣(
املطول : ينظر. ، واألسفراييين، ذكراه يف شرحيهما على التلخيص التفتازاينسعد الدين: منهم) ٤(

 .١/١٥٨ ، و األطول١٣٩ص
  .قد سبقت ترمجته) ٥(

" قسم األدوات واحلروف "حتفة الغريب: ينظر رأيه يف". حواشيه على التسهيل: "ذكره يف
 .٢١، وحلّ أسرار األخيار ص٦١٩- ١/٦١٨

يف (ا، ولد مبرسية أبو احلسن علي بن إمساعيل، املعروف بابن سيده، إمام يف اللّغة وآدا:  هو)٦(
كان ضريراً وكذلك . هـ٤٥٨هـ، وانتقل إىل دانية، فتويف ا سنة ٣٩٨سنة ) شرق األندلس

اشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع لألمري أيب اجليش جماهد العامري، ونبغ يف آداب اللّغة . أبوه
 ،"ل من شعر املتنبيشرح ما أشك"، و"احملكم واحمليط األعظم"و" املخصص" ومفرداا، فصنف 

 =، وشذرات ٣/٣٣٠، ووفيات األعيان ٢/٢٢٥إنباه الرواة : ينظر. اميف شرح محاسة أيب متّ" نيقاأل"و

 



٨٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 .)٢(" اللّبيبشرح مغين" : يفوالدماميين، )١(املوىل الشهري بابن كمال الوزيرواختاره 
  . بيب إن كنت العاقل اللّ)٣()هفاحفظ(

 له على كون ال حملّ على الس اسم من أمساء األفعال مبعىن يكفي، مبين:)٤("طْقَ"و
  .القول املختار

 فاعله، ح مرفوع حمالّ على الفت، مبين"االسم الواحد" راجع إىل :"وه"وحتته ضمري 
 إن كان األمر : أير،ة لشرط مقد هلا جوابي، أو ال حملّة جمزومة حمال فعليوهو معه مجلة

  . كذلك)٥(كذلك، أو إذا كان األمر
  ــــــــــــــ

، وحلّ أسرار ١/٦٢٠" قسم األدوات واحلروف "حتفة الغريب: وينظر رأيه يف. ٥/٢٥٠الذّهب   =
 .٢١األخيار ص

 . ٢١حلّ أسرار األخيار ص:  ينظر رأيه يف.قد سبقت ترمجته) ١(
 . والدماميين، قد سبقت ترمجته. ١/٦٢٠" قسم األدوات واحلروف "حتفة الغريب: ينظر) ٢(
سقط " فاحفظه إن كنت العاقل اللّبيب. "وما أثبته من بقية النسخ". فاحفظ: "يف األصل، و) ٣(

 .  ج: من
  :على ثالثة أوجه: طّقَ) ٤(

أن تكون ظرف زمان الستغراق ما مضى، وهذه بفتح القاف وتشديد الطّاء : أحدها
: واشتقاقه من قَطَطْته، أي. ما فعلته قطّ: مضمومة يف أفصح اللّغات، وختتص بالنفي، يقال

قاء ما فعلته قطّ، ما فعلته فيما انقطع من عمري، وقد تكسر على أصل الت: قطعته، فمعىن
  .الساكنني، وقد تتبع قافه طاءه يف الضم، وقد ختفّف طاءه مع ضمها أو إسكاا

قَِطي، وقَطْك، : حسب، وهذه مفتوحة القاف ساكنة الطّاء، يقال: أن تكون مبعىن: والثّاين
حسيب، وحسبك، وحسب زيٍد درهم، إالّ أنها مبنية؛ ألنها : وقَطْ زيد درهم، كما يقال

  .ضوعة على حرفني، وحسب معربةمو
  .يكفيين:  كما يقال- بنون الوقاية-قَطْين: يكفي، فيقال: أن تكون اسم فعل مبعىن: الثّالث

لَدنْ، : ظاً على البناء على السكون، كما جيوز يفاوجتوز نون الوقاية على الوجه الثّاين، حف
 . ٢٣٢/ ١ مغين اللّبيب: ينظر. وِمن، وعن كذلك

 ". أو إن كان اهـ: "يف و". أو إذا كان إخل: "يف هـ) ٥(

 



٨٥  في العامل: الباب األول

؛ على "جتر" هلا عطف على مجلة ، أو ال حملّة، أو مرفوعة حمال هلا ابتدائيأو ال حملّ
٢(]سعيهم[ عل اهللا سبحانه؛ ج)١(حاةاالختالف فيما بني الن(جاة سبب الن.  

وأما على غري القول املختار، فهو مبينعلى الس مبتدأ وفاعله كون مرفوع حمال ،
اخلرب، أو منصوب حمال مسد املستتر سادمفعول مطلق ليكفي املقد ة ر، واجلملة الفعلي

الثةل يف الوجوه الثّعلى هذا كالقول األو.  
 مبتدأ وخربه كون مرفوع حمال على الس مبين،اسم مبعىن حسب :"طْقَ "أو
 )٤(فحسبها االسم الواحد، أو االسم الواحد: ، أي)٣( أو خرب ومبتدأه حمذوف،/حمذوف

  .الثةقدير كما سبق يف الوجوه الثّتة على هذا الالمسيا )٥(حسبها؛ فاجلملة
٦("مغين اللّبيب" : يفابن هشامح وقد صر(: ة أن ختالف اجلملتني يف الفعلي

٧(ةواالمسي(عاطف ال مينع الت)٨(.  
                                 

هذه الترديدات مبنية على االختالف الذي ذكر أوالً، فكون اجلملة جوابية على قول اجلمهور، ) ١(
 .لى قول ابن سيده، وكوا معطوفة عوكوا ابتدائية على قول ابن هشام

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 . ج: سقط من" أو خرب ومبتدأه حمذوف) "٣(
 . هـ: سقط من" الواحد. "ب: سقط من" أو االسم الواحد) "٤(
 ". واجلملة: "يف ب، ج، هـ، و) ٥(
  .قد سبقت ترمجته) ٦(
 . هـ: سقطت من" واالمسية) "٧(
  :ذكر فيها ثالثة أقوال) ٨(

قام زيد : اجلواز مطلقاً، وهو املفهوم من قول النحويني يف باب االشتغال يف مثل: أحدها
  .أرجح؛ ألنّ تناسب اجلملتني املتعاطفني أوىل من ختالفهما" عمراً"وعمراً أكرمته، إن نصب 

  :"من الرمل " عن ابن جني أنه قال يف قول اهلذيلاملنع مطلقاً، حِكي: الثّاين
ِقدن سراغُ والضدِت األصا اهللا غالماً بعد ما     شابهاضع  

  .فاعل مبحذوف يفسره املذكور، وليس مببتدأ" الضرس"إنّ 
 =  الفتح، وبىن عليه منعو أبهأنه جيوز يف الواو فقط، وهو قول أيب علي، نقله عن: الثّالث

]أ/١٣[

 



٨٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

؛ وإن )١(عصام الدين، وتبعه سعد الدينكما ذكره - اسم فعل مبعىن انتِه؛ :"طّقَ"أو 
  . لهكون ال حملّ على الس مبين-)٢("شرح املسالك" : يفنور الدينمل يرتض 

  . فاعلهكون، مرفوع حمال على الس مبين:تن يف أَ"نْأَ"وحتته ضمري 
  . له على الفتح ال حملّ حرف دالّ على تذكري الفاعل، مبين:"اُءالت"و

لى االختالف  فاعله؛ ع على الفتح، مرفوع حمال مبين:"اُءالت"، أو "تنأَ"أو ضمري 
  .)٣("اعلم ":الذي ذكر يف

أو مرفوع حمالاخلرب، أو منصوب حمال مسد مفعول مطلق  مبتدأ وفاعله ساد 
 ،)٦()ةينافاستئ(، أو )٥(ة على هذا جواب شرط حمذوف، واجلملة الفعلي)٤(راملقد" انتِه"لـ

  .هى كما ال خيفى على أهل الن،)٨(نا العطف ه)٧(وال حيسن
  ــــــــــــــ

املغين : ينظر. القول الثّاين: وأضعف الثّالثة .خرجت فإذا األسد حاضر، عاطفة: كون الفاء يف  =
٦٣١- ١/٦٣٠  . 

)١ (ين: أيفتازاينسعد الدوقد سبقت ترمجتهما الت ،ين اإلسفراييينل : ينظر. ، وعصام الداملطو
 .  ١/١٥٨، واألطول ١٣٩ص

  .مل أقف على هذا الكتاب )٢(
كان . احلنفي) الصغري( محزة بن طور غود اآليديين الرومي الشهري بكوجك نور الدين: هو

 تلخيص تلخيص املسالك يف: "من تصانيفه. هـ٩٧٩بتركيا، املتوفّى ا سنة ) جورلو(مدرساً يف 
األعالم : ينظر. هـ٩٦٢صنفه سنة " اهلوادى يف شرح املسالك"، و"املفتاح ِفي املعاين والبيان

 .٤/٧٩، ومعجم املؤلّفني ١/٣٣٨، وهدية العارفني ٢/٢٧٧
 .٤٩-٤٨ص : ينظر) ٣(
 . ج: سقط من" املقدر) "٤(
 . ١٣٩املطول ص: ينظر) ٥(
 .  وما أثتبه من بقية النسخ". االستئناف: "يف األصل، ج) ٦(
 ". وحيسن: "يف و) ٧(
فكون اجلملة الفعلية جواب شرط حمذوف على قول اجلمهور، وكوا استئنافية على قول ابن ) ٨(

 . هشام، واملردود قول ابن سيده

 



٨٧  في العامل: الباب األول

)تسفعل مضارع جمهول مرفوع تقديراً:)ىم بعامل معنوي .  
ل  نائب الفاع على الفتح مرفوع حمالّ، مبين"احلروف" راجع إىل :"يِه"وحتته ضمري 

له، وهو معه مجلة فعلي١("حلروفا"ـل صفة بعد صفة ة مرفوعة حمال(أو منصوبة حمال ، 
  .ة هلا استئنافي، أو ال حملّ"جتر" فاعل حال من
)وفرمفعول ثاٍن لـاً لفظ)٢()ةمنصوب( :)ح ،"ىتسم."  
)ف اختاره راب احلكاية؛ على ما مشغول بإع:)٣()اجلَريه مضاف إل، أو املصن

  .)٥( وقس عليه أمثاله،)٤( على ما اختاره بعضهم،"حلروفا"ـل
  .ة عاطف:)و(
)وفراحلروف"، عطف على  لفظاً)٦()ةمنصوب( :)ح."  
  ".حلروفا"ـلكاية، أو مضاف إليه  مشغولة بإعراب احل:)٧()اِإلضافَِة(
  .ء، أو للعطفلالبتدا: )٨()و(
ني، وعلى الكسر  على الفتح عند البصري ضمري بارز مرفوع منفصل مبين)٩(:)يِه(

                                 
 . ج: سقط من" للحروف) "١(
 . قية النسخوما أثبته من ب". منصوب: "يف األصل) ٢(
هذه تسمية البصريني، وعلّلوا ذلك بأنها تعمل اجلر فيما بعدها ظاهراً أو مقدراً أو حملياً؛ كما ) ٣(

 . ٢/٢حاشية يس على التصريح : ينظر. حروف النصب، واجلزم لذلك: قيل
 .٢٩لّ األسرار ص، وح١٢٩ب، وإظهار األسرار ص/٧ متحاناال: ينظر) ٤(
وقس عليه على ما : "يف ج. ج: سقط من" املص، أومضاف إليه للحروف على ما ختاره) "٥(

 ". على اختياره املص، أو مضاف إليه للحروف على اختياره بعضهم: "يف و". سيأيت من األمثال
 .وما أثبته من بقية النسخ". منصوب: "يف األصل، ب) ٦(
 وعلّلوا ذلك بأنها جتر معاين األفعال وشبهها وتوصلها إىل ما جتره، فهي هذه تسمية الكوفيني،) ٧(

 .٢/٢حاشية يس على التصريح : ينظر. تضيف معاين األفعال وتربطها مبا بعدها
 . ج: سقط من" و) "٨(
 ". هو: "يف ب) ٩(

 



٨٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . مبتدأ، مرفوع حمال)١(لإلشباع عندهم" الياء" و،نيالكوفيعند 
ة، أو نافي هلا استئة ال حملّامسيمجلة ه، وهو معه  مرفوع لفظا خرب:/)٢()ِعشرونَ(

  . ة أو اعتراضي)٣(رح ويف الش.ـها" لوع األوالن"معطوفة على مجلة 
وقوع االعتراض يف آخر الكالم ق بأنّورد املوىل حسن ح به ول ضعيف؛ كما صر

 ممن املصنف  أنّ)٥( وفيه عليه،املصنفل قول ينبغي مح فال ،)٤("ملطولحاشية ا" : يفجليب
  .)٦(أجازه فال ضرر يف احلمل

                                 
 .٣/٢١فية  على الكا، وشرح الرضي٦٨٦- ٢/٦٧٧اإلنصاف : ينظر) ١(
  :عشرون حرفاً على املشهور، غري أنه يف بعضها خالف، وقد أشار الناظم إليها بقوله: وهي) ٢(

  ِمن، إىل    حتى، خال، حاشا، عدا، يف، عن، على: هاك حروف اجلر وهي
  مذ، منذ، رب، الالّم، كي، واو، وتا    والكاف، والبا، ولعلّ،، ومىت

. فتستعمل زائدة أحياناً) ِمن، والباء، والالّم، والكاف(أصلية إالّ وحروف اجلر تقع كلّها 
  .حرفا جر شبيهان بالزائد) رب، ولعلّ(و

. ما له معىن خاص، وهو حيتاج إىل متعلّق مذكور أو حمذوف: وحرف اجلر األصلي
 له متعلّق ما ليس له معىن خاص، وإنما يؤتى به رد التوكيد، وليس: وحرف اجلر الزائد

ما زارين من أحد، فأحد جمرور لفظاً مرفوع حمال : مذكور أو حمذوف يف الكالم، حنو قوهلم
وأما حرف اجلر الشبيه بالزائد، فله معىن خاص كاحلرف األصلي، غري أنه . على أنه فاعل زارين

وال، ورب، ولعلّ، ل: ال متعلّق له كالزائد، ففيه شبه من األصلي، وشبه من الزائد، ومثاله
تدلّ على " لعلّ"تدلّ على التقليل أو التكثري، و" رب"تدلّ على امتناع لوجود، و" لوال"فـ

الترجي، وهذه جتر كاحلروف األصلية، غري أنها ال حتتاج إىل متعلّق، فأشبهت احلرف الزائد، 
 . ولذا مسيت أحرف جر شبيهة بالزائد

 .امتحان األذكياء يف شرح لب األلباب يف علم اإلعراب للربكوي:  أي".الشروح: "يف هـ) ٣(
 .قد سبقت ترمجته) ٤(
)٥ (يف االمتحان: أي. 
، واملطول ٢/١٣٣، وبغية اإليضاح ١/٥٢١، ومغين اللّبيب ١/١٩٤ الكشاف :ينظر) ٦(

 .٤٦٨-٤٦٧ص

]ب/١٣[

 



٨٩  في العامل: الباب األول

  . بعامل معنوي مبتدأرفوع لفظاً م:)اَألولُ(
  .ة هلا ابتدائية ال حملّمسي ا خرب املبتدأ، وهو معه مجلة مرفوع لفظاً:)١()الباُء(
)وحن(:ًمرفوع لفظا هو: خرب مبتدأ حمذوف، أي )٢(ة ال حنو، وهو معه مجلة امسي 

  .ةة، أو اعتراضي هلا ابتدائيحملّ
  .ةة، أو اعتراضي ابتدائيملة أيضاً واجل،ر مفعول به ألعين املقد لفظاً)٣(أو منصوب

أو مفعول مطلق لفعل مقدأ:ر، أي ة، أو مثّلها حنو، واجلملة كذلك ابتدائي
ةاعتراضي.   

  . شائعة)٤( سائغة، وفيما بني احملصلني:الثةوهذه الوجوه الثّ
  . مثال الباء:مبتدأ مضاف إىل ما بعده وخربه حمذوف، أي" حنو ":وقيل
بأورد نه يلزم التواجلواب عنه .شبيهكرار يف أداة الت:  

أمالًا أو :ه ال مافألننع من التح به كرار، بل هو إشارة إىل كثرة األمثلة؛ كما صر
  .)٥(املوىل الشهري بابن كمال الوزير

ا ثانياًوأم :من الكناية من املضاف إليه، كما يف،ـها )٦(..."آمنت"ا جنعل فألن : 

                                 
، واجلىن ١٥٤-١/١٣١، وسر صناعة اإلعراب ٤٧عاين صحروف امل: يف" الباء"ينظر مبحث ) ١(

، ورصف ٨٧-٨٦، ٥٥-٤٣، وجواهر األدب ص١٤٤-١/١٣٧، واملغين ٥٦- ٣٦الداين ص
  .١٨٩-١٨٣، وموسوعة احلروف ص٦٤٩-١/٦٤٦التصريح شرح ، و١٥٢-١٤٢املباين ص

تأثري : يف) عن، وعلى، وللداللة على التبعيض(مبعىن " الباء"وينظر اختالفهم يف جميء 
 .٥٣١-١/٥٢١الكوفيني يف حناة األندلس

 . ج: سقط من" هو) "٢(
 ". منصوبة: "يف ب، هـ) ٣(
 ". وفيما بني املشهورين: "يف ج. ج: سقطت من" سائغة) "٤(
 .مل أقف على هذا الرأي فيما اطّلعت عليه. قد سبقت ترمجته) ٥(
  ".آمنت باهللا: "يف ب) ٦(

 



٩٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . حينئٍذ تكرار فال ،)١(لُخب ي الَكلُثِْم
ذْخاكرين، فإنّ هذا وكن من الشمن القاصرين)٢(اظرين كان بعض الن  .  

حتفة " يف الدماميين ورده.  يف حنو:، أي)٣(منصوب على إسقاط اجلار" حنو":وقيل
   .)٤(قيس يف مثل هذا املوضع إسقاط اجلار ليس مب بأنّ"الغريب
ابن   عند، وحمالاملصنف عند مراد لفظه جمرور تقديراً :)آمنت ِباِهللا تعالَى(
  ".حنو"ـل مضاف إليه – وقس عليه أمثاله - )٥(احلاجب
" آمنت باهللا" مجلة ، فال يرد أنّ)٦(ه وأمثاله من قبيل ذكر الكلّ وإرادة اجلزءن إمثّ

  ". الباء "/ليس مثال
                                 

غري ما أضيف إليه، لكن أريد أن " مثل"ةً من غري تعريض مما ال يراد بلفظ  وهو أنه استعمله كناي)١(
من كان على هذه الصفة اليت هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل ما ذكر، 

  :"من السريع "ولكون املعىن هذا، قال املتنبي. أو أن ال يفعل
   مشِبهومل أقل ِمثْلك أعين به     سواك يا فرداً بال

  :"من السريع "وعليه قوله أيضاً
  مثلك يثين احلُزنَ عن صوِبه    ويسترد الدمع عن غَربه

  . ٨/٥٨٢، وخزانة األدب ١٠٢-١/١٠١، وبغية اإليضاح ٧٢-٢/٧٠اإليضاح : ينظر
 ". كانوا: "يف ب، ج) ٢(
)٣ (اعر: أينزع اخلافض كقول الش:  

ومل ت يارونَ الدرمتامرِإذاً ح لَيكم عوا    كالمعوج  
يار: أيون بالدمتر. 

  . والدماميين، قد سبقت ترمجته. ٢/٥٧٤" قسم التركيب: "ينظر) ٤(
 ". املاضي: "يف و". املوضوع: "يف ج

  . مبين، فإعرابه حمليألنّ احملكي عند الربكوي معرب، فإعرابه تقديري، وعند ابن احلاجب) ٥(
  .١٣٦أ، وإظهار األسرار ص/٢٨أ، و/٢٢، واالمتحان ٢/٥١٩ األمايل: ينظر

 .وابن احلاجب، قد سبقت ترمجته
)٦ (من قبيل ذكر الكلّ وإرادة اجلزء" حنو"هذا املثال وأمثاله اليت وقعت بعد : أي. 

]أ/١٤[

 



٩١  في العامل: الباب األول

  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين:"نآم"فـ )١(وإذا أريد معناه
 الضم، صل مبينمري مرفوع مت على الضم، أو الضصل مبين ضمري مرفوع مت:"وت"و

مرفوع حمالة ال حملّ فاعله، وهو معه مجلة فعلية هلا ابتدائي.   
 فقد سبق مري بامسه العام،بامسه اخلاص، وبالض" وت"بـ" آمن"عبري عن فاعل  التمثّ إنّ
  .)٢("حتفة الغريب"، و"مغين اللّبيب" عن ذكره نقالً
  .  يذكر يف أكثر الكتب)٣()مل(ا ه مموال تغفل عن أمثاله، فإن ظهفاحف

  ".آمن"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب"و
، املصنف عند ، وارور منصوب حمال)٤("الباء" بـ جمرورة لفظاً:لفظة اجلاللةو
  ".نتآم" مفعول به غري صريح لـ،حاة عند مجهور النوتقديراً
  . قد مر إعرابه:"ىالَعت"و
  .عاطفة :)و(
آمنت باهللا " عطف على لفظة ، أو حمال مراد لفظه جمرور تقديراً:)نثَعب ُألِهِب(

  . )٥("تعاىل
  .رق بأقسم املقد حرف جر متعلّ:"اُءالب"فـوإذا أريد معناه، 

مريوالض:جمرور مت ه ، وحملّ"الباء" بـه القريب جمرور على الكسر، فمحلّصل مبين
  .راملقد" أقسم" صريح لـالبعيد منصوب مفعول به غري

  .العامل املعنوي ب فعل مضارع مرفوع لفظاً)٦(وهو

                                 
)١ (إعرابه: أي . 
 .٢/٧٧١" قسم التركيب"، وحتفة الغريب ١/٨٧٢ املغين :نظري) ٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ". ال"يف األصل ) ٣(
 ". جمرورة به لفظاً: "يف ب، ج، هـ) ٤(
 . ب، ج: سقط من" تعاىل) "٥(
)٦ (أي) :ج: سقط من" وهو). "أُقِْسم . 

 



٩٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمالم مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
حملّالة فعلي ة هلا ابتدائي.  

  .)١( له على الفتح ال حملّ جواب للقسم، مبين:"مالالَّ"و
 بعامل معنوي عند  على الفتح مرفوع حمال فعل مضارع جمهول مبين:"نثَعبأُ"و

  .جلمهورا
  .)٢(للدماميين "حتفة الغريب" :؛ على ما يف معرب إعرابه تقديري:وقيل

 نائب الفاعل له، وهو  على الفتح، مرفوع حمالم مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
ة ال حملّمعه مجلة فعلية هلا جوابي.  

  . )٣( هلا على الفتح ال حملّكيد الفعل، مبينرف جيء به لتأ ح:"ونُالن"و
  .فة عاط:)و(
  .)٤( بعامل معنوي مبتدأ مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
)لفظه مرفوع تقديراً/ مراد:)٥()ِمن أو حمال ،هلا ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي 

  . )٦("ل الباءاألو" عطف على مجلة 
)وح٧( إعرابه معلوم:)ن(.  

                                 
 .  ج:  سقط من"ال حملّ له: "إىل قوله" مرفوع حمال فاعله: "من قوله) ١(
 .١٣٦، وإظهار األسرار ص١/٥٢التصريح شرح ، و١/٥٢٦" قسم األدوات واحلروف: "ينظر) ٢(
 . ٤٤٤- ١/٤٤٣املغين : ينظر) ٣(
 . ج: سقط من" مبتدأ. "هـ: سقط من" بعامل) "٤(
، واملغين ٤/١٧١٨شاف رت، واال٤/٢٦٦ على الكافية شرح الرضي: يف" ِمن"ينظر مبحث ) ٥(

  .٦٤٢-١/٦٣٧التصريح شرح ، و٤٢٥- ١/٤١٩
يف، والبتداء الغاية الزمانية، وللداللة على انتهاء : ( مبعىن)ِمن(وينظر اختالفهم يف جميء 

 .  ٥٨٢-١/٥٧١تأثري الكوفيني: يف) الغاية، وزيادا
 . ب: سقط من" الباء) "٦(
 .٨٩ ص :رينظ) ٧(

]ب/١٤[

 



٩٣  في العامل: الباب األول

  ".حنو"لـيه  مضاف إل)١( مراد لفظه جمرور تقديراً:)تبت ِمن كُلِّ ذَنٍب(
  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين)٢(:"بت"ـفوإذا أريد املعىن، 

 فاعله، وهو معه مجلة  على الضم، مرفوع حمالصل مبين ضمري مرفوع مت:"وت"و
ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي.  

  ".تبت"ق بـ حرف جر متعلّ:"نِم"
 مفعول به غري صريح )٤( ارور نصب، وحملّ)٣("من" بـ جمرور لفظاً:"لِّكُ"و

  ".تبت"لـ
  ". كلّ" مضاف إليه لـجمرور لفظاً "ٍبنذَ"و
  . عاطفة:)و(
  .)٥(]مبتدأ [ بعامل معنوي مرفوع لفظاً:)الثَّاِلثُ(
 هلا لّة ال حم خربه، وهو معه مجلة امسي، أو حمال مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٦()ِإلَى(

  . اجلملة القريبة، أو على البعيدةعطف على
   . من املعطوفات)٧(وقس عليها ما سيجيء

)وحمعلوم:)ن .  
)تبى اِهللالَ ِإتت حنو"لـ، مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع."  

                                 
 ".  تقديراً، أو حمال: "يف ب، هـ، و) ١(
 ". فتبت: "يف ب، ج، هـ، و". معناه: "يف ب، ج، هـ) ٢(
 ". جمرور به لفظاً: "يف ب، ج، هـ، و) ٣(
 ". ومنصوب به حمال: "يف ب) ٤(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(
رتشاف ، واال٤/٢٧٣ على الكافية ، وشرح الرضي١/٣٨٥اجلىن الداين : يف" إىل"ينظر مبحث ) ٦(

: يف) مع، ويف، ومن: (مبعىن" إىل"وينظر اختالفهم يف جميء . ١٠٥-١/١٠٤، واملغين ٤/١٧٣٠
 .٥٧٠-١/٥٦٣تأثري الكوفيني 

 ". جييء: "يف ب، ج، هـ، و) ٧(

 



٩٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين)١(:"بت"فـوإذا أريد معناه، 
 فاعله، وهو معه مجلة  على الضم، مرفوع حمالصل مبين مرفوع مت ضمري:"وت"و

ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي.  
  ".تبت"ق بـ حرف جر متعلّ:"ىلَِإ"و
 ارور نصب مفعول به غري صريح ، وحملّ جمرورة به لفظاً:لفظة اجلاللةو

  . )٢("تبت"لـ
  .  مر إعرابه:"ىالَعت"و
  . عاطفة:)و(
  . بعامل معنوي مبتدأرفوع لفظاًم :)عالراِب(
)نخربه، وهو معه مجلة امس تقديراً)٣( مراد لفظه مرفوع:)ع هلا عطف ة ال حملّي 

                                 
 ". فتبت: "يف ب، ج، هـ، و) ١(
  :  ثالثةُ أقساماملفعول به غري الصريح) ٢(

مجلةٌ مؤولة : والثّاين. عِلمت أنك جمتهد: "مؤولٌ مبصدر بعد حرٍف مصدري، حنو: األول
وقد يسقُطُ حرف . "أمسكْت بيِدك: "جار وجمرور، حنو: والثّالث". ظننتك جتتهد: "مبفرٍد، حنو

رورا فينتصب ى اجلرسمعلى نزِع اخلافِض" على أنه مفعولٌ به، وي إىل " املنصوب رجعفهو ي
  :أصلِه من النصب، كقول الشاعر

امرِإذاً ح لَيع كُموا،    كالمعوجومل ت ،يارونَ الدرمت  
 .٣/٦جامع الدروس : ينظر

  .هـ: سقط من" مرفوع" )٣(
نعلى ثالثة أوجه: ع:  

أن تكون حرفاً مصدرياً، وذلك : والثّاين. ون حرف جر، وهلا عشرة معاٍنأن تك: أحدها
  :عن تفْعلَ، قال ذو الرمة": أعجبين أنْ تفْعلَ: "عند بين متيم يقولون يف حنو

جومبابِة من عينيك مسمن خرقاَء منزلةً    ماُء الص تمترس نأع  
 =  :، ويتعين ذلك يف ثالثة مواضع"جانب: "ن امساً مبعىنأن تكو: والثّالث .وتسمى عنعنةَ متيم

 



٩٥  في العامل: الباب األول

  . )١(على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
  ".وحن" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)اِمر احلَِن عتفِْفكُ(

  .  لهكون ال حملّ على الس مبين، فعل ماٍض جمهول:)٢("كُِفف"فـعناه، وإذا أريد م
 نائب فاعله، وهو معه  على الضم، مرفوع حمالصل مبين ضمري مرفوع مت:"وت"و

ة ال حملّمجلة فعلية هلا ابتدائي.  
  ".تفِْفكُ" حرف جر متعلق بـ:"نع"و
  . رور نصب مفعول به غري صريح له ا وحملّ،/ جمرور به لفظاً:"ِماراحلَ"و
  . عاطفة:)و(
  . مبتدأ بعامل معنويمرفوع لفظاً :)ساِماخلَ(
 هلا ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي)٣(]تقديراً[  مراد لفظه مرفوع:)علَى(

  ــــــــــــــ
  : وهو كثري كقوله)ِمن(أن يدخل عليها : األول  =

  فلقد أراين للرماح دريئةً     ِمن عن مييين تارةً وأمامي
  :، وذلك نادر، قال الشاعر)على(أن يدخل عليها : الثّاين

   الطّري سنحاً    وكيف سنوح واليمني قطيععلى عن مييين مرت
، قال أن يكون جمرورها وفاعل متعلّقها ضمريين ملسمى واحد، قاله األخفش: الثّالث

  :الشاعر
  ودع عنك باً ِصيح يف حجراته    ولكن حديثاً ما حديث الرواحل

ها وقعت امساً هناإ: أي٢٠٠- ١/١٩٦، واملغين ١٧٢٩-٤/١٧٢٧رتشاف اال: نظري .ن ،
بعد، والباء، وللتعليل، : ( مبعىن)عن(وينظر اختالفهم يف جميء  .٦٥٤-١/٦٥٢التصريح شرح و

 .٥٤٣- ١/٥٣١تأثري الكوفيني : يف) والداللة على االستعالء
)١ (البعيدةعطف على اجلملة القريبة، أو على :أي . 
 ". فكففت: "يف ب، هـ، و) ٢(
 =  .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل )٣(

]أ/١٥[

 



٩٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .  على أحدمها)١(عطف
)وحعلوم م:)ن.  
  ". حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)يِجب التوبةُ علَى كُلِّ مذِْنٍب(

  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع لفظاً":بِجي"فـوإذا أريد معناه، 
  .ة هلا ابتدائية ال حملّ فاعله، وهو معه مجلة فعلي مرفوعة لفظاً:"ةُبوالت"و
  ".جيب"ق بـتعلّ حرف جر م:"ىلَع"و
  .رور نصب مفعول به غري صريح له ا، وحملّ جمرور به لفظاً:"لِّكُ"و
  ". كلّ"رور لفظا، مضاف إليه لـ جم:"ٍبِنذْم"و
  . عاطفة:)و(
)اِدسرفوع لفظاً م:)السمبتدأ، بعامل معنوي .  
)خربه، وهو م مرفوع لفظاً:)٢ ()الالَّم هلا عطف على أحدمهاة ال حملّعه مجلة امسي  .  

  ــــــــــــــ
  :على وجهني: علَى  =

، وذلك إذا )فَوق: (أن تكون امساً مبعىن: والثّاين. أن تكون حرفاً، وهلا تسعة معاٍن: أحدها
  :كقول الشاعر" ِمن"دخلت عليها 

   تِصلُّ وعن قَيٍض ببيداَء مجهِل    دما متّ ِظمؤهاغدت ِمن عليه بع
  .٦٥٢-١/٦٥٠، والتصريح ١٩٤- ١/١٨٩، واملغين ١٧٣٧-٤/١٧٣٢رتشاف اال: ينظر

الباء، وللمصاحبة، والداللة على ااوزة، والداللة : (مبعىن) على(وينظر اختالفهم يف جميء 
عليل، وِمنة، وللتني تأثري: يف) على الظّرفي٥٦٢-١/٥٤٤ الكوفي. 

 . ج: سقط من" عطف) "١(
)٢ (ثالثة أقسام: الالَّم:  

ِلزيٍد، وِلعمرو، إالّ من املستغاث : عاملة للجر، وهي مكسورة مع كلّ ظاهر، حنو: األول
لَنا، ولَكُم، ولَهم، إالّ مع : يا هللا، ومفتوحة مع كلّ مضمر، حنو: فمفتوحة، حنو) يا(املباشر لـ

  .ملتكلّم فمكسورة، وهلا اثنان وعشرون معىنياء ا
 =عاملة للجزم، وهي الالّم املوضوعة للطّلب، وحركتها الكسر، وسلَيم تفتحها، : الثّاين

 



٩٧  في العامل: الباب األول

)وحمعلوم:)ن .  
)ِإنِبيدِهللاا ع ت حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع."  

  .)١(دةاملشد" ِإنّ"فة من خمفّ:"نِْإ"فـ وإذا أريد معناه، 
  ". نّإ"  اسممنصوب حمالكون،  على السصل مبين ضمري منصوب مت:"ان"و
ة ال  خربه مجلة امسي)٣( خربه، وامسه مع على وزن كرمي، مرفوعة لفظاً:)٢("عِبيد"و

  .ة هلا ابتدائيحملّ
  .جر حرف :)٤("مالالَّ"و
  .، واجلار مع جمرور ظرف مستقر جمرورة به لفظاً:اجلاللةو

على ، أو  على الفتحمبين" يدِبالع" راجع إىل :)٥("م أو هيِه"وحتته ضمري 
 صفة ب مرفوع حمالة، أو مركّ فاعله، وهو معه مجلة فعلي، مرفوع حمال)٦(السكون

  .)٧("عبيد"لـ
  ــــــــــــــ

M  Ê  É  È :قوله تعاىل: وإسكاا بعد الفاء والواو أكثر من حتريكها، حنو  =

ËL قوله تعاىل: ، حنو)مثّ(، وقد تسكّن بعد ١٨٦: البقرة :M}  |L ٢٩: حلجا ،
  .الكوفيني وقالون والبزييف قراءة 

، ٢٩٣-٤/٢٩٠ على الكافية شرح الرضي: ينظر.  سبع:غري عاملة وهي: الثّالث
 . ٦٤٦-١/٦٤٢التصريح شرح ، و٣١٢-١/٢٧٤، واملغين ١٧١٠-٤/١٧٠٦رتشاف واال

 ". من املشددة: "يف ب، وج. ج: سقط من" فإنْ) "١(
 ". عبيد مجع عبد: "يف ج) ٢(
 ". و: "يف ب، وج) ٣(
 ". والالّم يف اهللا: "يف ب) ٤(
 .٩٧إظهار األسرار ص: ينظر. الرجال جاءت، أو جاؤوا: على طريق) ٥(
)٦ (اجع إىل العبيد: أياً على الفتح على اعتبار الضمري الريكون مبني) :اً على )ِهيويكون مبني ،

 ). هم: (الضمري الراجع إىل العبيدالسكون على اعتبار 
 .  هـ: سقط من" لعبيد) "٧(

 



٩٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

، )١( فاعله على الضم، مرفوع حمالم مبين عبارة عن املتكلّ:"نحن"أو حتته ضمري 
إنْ" خرب بعد اخلرب لـب مرفوع حمالّة، أو مركّوهو معه مجلة فعلي ."  

   .)٢(لفهم معىن املخلوق منه" العبيد" بـقاًمتعلّ" مالالّ "وجيوز أن يكون
  ./ مبتدأ على الفتح مرفوع حمال ضمري مرفوع منفصل مبين:"انأَ"أو
 هلا ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسيصغري مرفوع لفظاً على صيغة الت:"عبيد"و

ةابتدائي .  
ا وإم، أو خرب بعد اخلرب للمبتدأ، "عبيد" صفة لـا ظرف مستقر إمحينئٍذ :"ِهللا"و

  ". عبيد"ظرف لغو لـ
  . عاطفة:)و(
)اِبالسرفوع لفظاً م:)عمبتدأ، بعامل معنوي .  
 هلا عطف ة ال حملّي خربه، وهو معه مجلة امس مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٣()ِفي(

  . على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
  ". حنو" مضاف إليه لـمراد لفظه جمرور تقديراً :)٤()ِةني اجلَ ِفيعِطاملُ(

  .  لهكون ال حملّ على الس حرف تعريف مبين:)٥("مالالَّ"وإذا أريد معناه، فـ
  . مبتدأ، بعامل معنوي مرفوع لفظاً:"يعِطم"و

                                 
 ". مرفوع حمال مبين على الضم فاعله: "يف ب) ١(
 ". عنه: "يف هـ) ٢(
-٤/١٧٢٥رتشاف ، واال٢٨٥-٤/٢٨٣ على الكافية شرح الرضي: يف" ِفي"ينظر مبحث ) ٣(

. ٦٥٠-١/٦٤٩التصريح شرح ، و٢٢٦-١/٢٢٣، واملغين ١/٢٥٠، واجلىن الداين ١٧٢٧
 .٥٨٥- ١/٥٨٣تأثري الكوفيني : يف) على: (مبعىن) يف(وينظراختالفهم يف جميء 

 . هـ: سقط من" املطيع) "٤(
 .٢٠-١٩ ص :ينظر". أَلْ"وقد مر بيان اختالفهم يف تعيني املعرف بـ) ٥(

]ب/١٥[

 



٩٩  في العامل: الباب األول

  . حرف جر:"يِف"و
  .، واجلار مع ارور ظرف مستقر لفظاً)١(]به [رورة جم:"ِةناجلَ"و

 فاعله، وهو معه  على الفتح، مرفوع حمال راجع إىل املبتدأ، مبين:"وه"وحتته ضمري 
مجلة فعليخربه، وهو معهة مرفوعة حمال ة ال حملّ مجلة امسية هلا ابتدائي.  

هذا رأي بعض النالالَّ" فـ، رأي أكثرهم)٢( علىاحاة، وأماسم موصول مبعىن :"م 
  .)٣( له؛ لكونه يف صورة احلرفكون ال حملّ على الس مبين"الذي"

  . مبتدأ)٤(]مرفوع لفظاً [:"يعِطم"و
فوع ، أو مر)٥("اإلظهار" : يفاملصنف وقد ذكره ، خربه على رأٍي:"ِةني اجلَِف"و

  . مبتدأحمالّ
 على الفتح  بعامل معنوي إن كان أصله مضارعاً، أو مبين مرفوع تقديراً:"يعِطم"و
  .)٦( له إن كان أصله ماضياً ال حملّتقديراً

 فاعله، وهو معه )٧( على الفتح، مرفوع حمال راجع إىل املوصول مبين:"وه"وحتته 
لة املوصول هلا صة ال حملّمجلة فعلي.  
  . ة هلا ابتدائية ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسي:"ةيف اجلن"و

 )٨( أُِتياًورة احلرف، وكان إعرابه حمليا كان اسم املوصول يف صه ملّ أن:وحتقيقه
                                 

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج، و) ١(
 . ج: سقط من" على) "٢(
- ١/٤٦١ اإليضاح يف شرح املفصل: ينظر تفصيل الالّم الداخلة على امسي الفاعل واملفعول يف) ٣(

 .٨٩، وإظهار األسرار ص٣/٩٣ على الكافية ، وشرح الرضي٤٦٢
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
 .٨٩ص: ينظر) ٥(
 ".أَطَاع"، ومبين على الفتح إن كان أصله "يِطيع" فهو مرفوع تقديراً إن كان أصله )٦(
 . و: سقط من" مرفوع حمال: "إىل قوله". حرف جر متعلّق بكففت: وعن. ابتدائية: "من قوله) ٧(
 ". إىل: "يف ب، ج، هـ، و) ٨(

 



١٠٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 ا أتيت عليه ألجل ذلك البيان كان مشغوالًلبيان ذلك اإلعراب، وملّ" مطيع"الضمة على 
  .اً عليه فكان تقديري)١( أو البناء وتعذّر إتيان اإلعراب،ا

   .)٢("متحاناال" يف تعليقاته على /املصنفهذا على رأي آخر، وقد ذكره 
 فوهللا درناملصن٣( حيث بي(القول اإلظهار" :ل يف األو")٤(ِدئني الضتبعفاء،  للم

٥() األذكياءلبةطّلل" متحاناال"( :اين يفن القول الثّوبي(.  
  . )٦(ه غافلون، وبعضه كانوا خيطئوناس عن من الن كثرياً فإنّ،فاحفظه

  . عاطفة:)و(
  . مبتدأ، بعامل معنويمرفوع لفظاً :)٧()ناِمالثَّ(
)مرفوع لفظاً:)٨()الكَاف هلا عطف على ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي 

                                 
 ". البيان: "يف ج) ١(
 .أ/٢٢: ينظر) ٢(
 . ج: سقط من" بين) "٣(
 . ٨٩إظهار األسرار ص: ينظر) ٤(
  .وما أثبته من بقية النسخ".  األذكياءاالمتحان: "يف األصل) ٥(

- ١/٤٦١ ح يف شرح املفصل، واإليضا٣٠، ولوحة ٢٩ امتحان األذكياء لوحة: ينظر
 .٢/١٠٥، واملنهل الصايف ٣/٩٣ على الكافية ، وشرح الرضي٤٦٢

حرف تعريف حبسب الظّاهر، ": الالّم"أنّ : ومن املخطئني يف هذا املقام، من قال إلفادة املرام) ٦(
  . مرفوع حمال مبتدأ،حبسب احلقيقة، مبين على السكون" الذي"لّ له، ومبعىن مبين على السكون ال حم

  . مبتدأ حبسب الظّاهر،مرفوع لفظاً": مطيع"و
فإنه خارج عن األقوال، كما ال . واجلملة فعلية ال حملّ هلا صلة املوصول حبسب احلقيقة

 . ب/١٦هامش األصل  .خيفى على من له سليم البال
 ". الثّاين: "يف ب) ٧(
  .إما أن تكون جارة، أو غريها، واجلارة إما حرف، أو اسم: الكاف) ٨(

 = واحملقّقني ، وال يقع كذلك عند سيبويه"مثل"واالسم مرادف لـ. واحلرف له مخسة معاٍن

]أ/١٦[

 



١٠١  في العامل: الباب األول

  . أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو"يه لـ مضاف إل جمرور لفظاً)١(:"ِلوالقَ" )قَوِلِه(

والضرور مبينجمرور  على الكسرمري ا ،القول" مضاف إليه لـحمال."  
  . إعرابه معلوم:)تعالَى(

M2  13  L)من )٣(]الكلّ [، بدلمراد لفظه جمرور تقديراً:  )٢ 
  .، أو عطف بيان له"القول"

  بأعين املقدر،)٤( هو، أو منصوب تقديراً: خرب مبتدأ حمذوف، أيأو مرفوع تقديراً
واجلملة االمسيحملّة ال ة، أو الفعلية هلا ابتدائي.   

  ــــــــــــــ
  :"من مشطور الرجز "إالّ يف الضرورة كقول الشاعر  =

  يضحكْن عن كالبرد املُنهم     كنعاج جمِبيض ثالثٌ
 كاألسِد، أن زيد: جيوز يف االختيار، فجوزوا يف حنو:  والفارسي منهم األخفش،وقال كثري

  .خمفوضاً باإلضافة" األسد"يف موضع رفع، و" الكاف"تكون 
M  H:  أو جمرور، حنو قوله تعاىلمضمر منصوب: األول: وأما الكاف غري اجلارة فنوعان

J  IL ال حملّ له، ومعناه اخلطاب، وهي الالّحقة : والثّاين. ٣: الضحى حرف معىن
إياك وإياكما، وحنومها، : ذلك وتلك، وللضمري املنفصل املنصوب يف قوهلم: السم اإلشارة، حنو

  . حيهلك، ورويدك: ولبعض أمساء األفعال، حنو
، واملغين ١٧١٧-٤/١٧١٠رتشاف ، واال٣٤٤-٤/٣٣٦ على الكافية ضيشرح الر: ينظر

 . ٦٥٥-١/٦٥٤التصريح شرح ، و٤٢٤- ٢/٤١٩، واملنهل الصايف ٢٤١- ١/٢٣٢
 . و: سقط من" القول) "١(
 .١١: الشورى) ٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل)  ٣(
 .  ج: سقط من" تقديراً: "إىل قوله" خرب مبتدأ: "من قوله) ٤(

 



١٠٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

الَقَوال جيوز أن ي:؛ كما يفعله بعض القاصرين )١( مقول القوله منصوب تقديراً إن
ة  هنا ليس على معناه، بل مبعىن املفعول؛ لعدم صحاملصدر ؛ ألنّ)٢(من املتعلِّمني واملعلِّمني

  . )٤(كذا قال شيخي عن شيخهن يكون مثاالً قطعاً؛ ال يصح أ املصدري)٣( إذ املعىناملعىن؛
 على الفتح ال اقصة، مبين الن)٥( فعل ماٍض من األفعال:"سيلَ"فـ  وإذا أريد معناه،

  . لهحملّ
  . )٦(املصنفومنهم  ق بشيء عند اجلمهور، غري متعلّ، صلة جرف حر:"افالكَ"و
  .)٧("ليس" ارور منصوب خرب ، وحملّر به لفظاً جمرو:"ِلثْاِمل"و

والضرور مبينمري ااملثل" مضاف إليه لـ على الكسر، جمرور حمال."  
   .ة هلا ابتدائية ال حملّ، وهو معهما مجلة فعلي"ليس" اسم  مرفوع لفظاً:"ُءيالش"و

  .)٨(ليس بصلة" الكاف "  إنّ:حاةبعض النوقال 

                                 
 .  و: سقط من" القول. "هـ: سقط من" مقول) "١(
 . ج: سقط من" واملعلّمني) "٢(
 . هـ: سقط من" إذ املعىن) "٣(
 .٢٦١ص : وينظر ترمجة شيخه يف. أ/١٧فتح األسرار : ينظر". قاله: "يف ب، هـ، و) ٤(
 . ج: منسقطت " األفعال) "٥(
)٦ (أكيد، وتقدير الكالم: أير زائدة صار املعىن: الكاف زائدة للتليس شيء مثله؛ إذْ لو مل تقد :

ي املثل؛ ألنّ زيادة ليس شيء مثل مثله، فيلزم احملال، وهو إثبات املثل، وإنما زيدت لتوكيد نف
يمن مل جيعله كناية عن نفي هذا ف.  إعادة اجلملة ثانياً، على ما صرح به ابن جنينزلةاحلرف مب

لُ: املثل على حدخبال ي ناعة : ينظر. ِمثْلُكضي٣١٤-١/٣٠٠سر الصعلى الكافية ، وشرح الر 
، ١/٦٥٥التصريح شرح ، و٢/٤٢٢، واملنهل الصايف ٢٣٨-١/٢٣٧، واملغين ٣٤٠- ٤/٣٣٧

 .ب/١٥٦واالمتحان 
 ". يسل"لـ: يف ج، هـ، و) ٧(
 . ١/٦٥٥صريح التشرح و. ٢/٤٢٢، واملنهل الصايف ١/٢٣٨املغين : ينظر) ٨(

 



١٠٣  في العامل: الباب األول

M  S :/ا زيدت يف قوله تعاىل كم،"مثل"ائد كلمة الز: مثّ اختلفوا فقال بعضهم

X  W  V  U  TL)١(
 ،الكاف ")٢(ما زيدت ههنا لتفصل وإن "إذ ؛مريمن الض 

   .)٤( زيادة االسم مل تثبتورد بأنّ. مري ال تدخل على الض)٣(الكاف
 اآلية بترك املثل )٦(]هذه [ يف)٥(]رضي اهللا عنه [ابن عباس قراءة  بأنّ:وأجيب عنه

قَتحتفة " : يف كماة ال كالم يف قبوهلا،ي قول من قال بزيادة االسم، بل شاهدة حقّو
  . )٨(ام منه ال زائد:وقال بعضهم .)٧("الغريب

  .)٩(ات مبعىن الذّ:"لُثْاِمل: "هممثّ اختلفوا فقال بعض

                                 
 .١٣٧: البقرة) ١(
 ". لتفصيل: "يف هـ، و) ٢(
 ". إذا أريد لكاف: "يف هـ) ٣(
 . ١/٦٥٥التصريح شرح ، و٢/٤٢٢، واملنهل الصايف ١/٢٣٨املغين : ينظر) ٤(
  .ب: ثبته منأوما . ، و ساقط من األصل، ج، هـما بني املعقوفني) ٥(

.  أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد املطّلب القرشي اهلامشي، حرب األمة:ابن عباس هو
 وروى عنه -صلّى اهللا عليه وسلّم-ولد مبكّة، ونشأ يف بدء عصر النبوة، فالزم رسول اهللا 

، واألعالم ٣/٦٢عيان وفيات األ: ينظر. هـ٦٨األحاديث الصحيحة، تويف رضي اهللا عنه سنة 
٤/٩٥. 

 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(
؛ فإنّ اهللا ليس ))فإنْ آمنوا ِبمثل ما آمنتم ِبِه((ال تقرأ :  أنه قالحكى ابن جماهد عن ابن عباس) ٧(

  )). بالَِّذي آمنتم ِبِه: ((وكان يقرأ أيضاً)). نتم ِبِهِبما آم: ((له مثل ولكن اقرأ
قسم األدوات "، وحتفة الغريب ١/٢٣٨املغين و، ١١٤-١/١١٣احملتسب البن جني : ينظر
 .٢/٦٣٠" واحلروف

ال زائد " ِمثْالً"هذا قول ثالث يف اآلية األوىل، وهو أنّ الكاف و". زائدة: "يف ب، هـ، و) ٨(
   . املصادر السابقة:ينظر. منهما

 . ١/٦٥٥التصريح شرح : ينظر. ليس كذاته شيٌء: واملعىن) ٩(

]ب/١٦[

 



١٠٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١(الصفة مبعىن :وقيل
  .)٣("املثل"د مبعىن اسم مؤكّ" الكاف ":)٢(وقيل
  .)٥(لُخب ي الَ)٤(كلُثِْم:  على الكناية مثل الكالم مبين:وقيل

 "ملطولاشية اح" إىل )٦(املراجعة املراد فعليك بويف األخري كالم إن أردت حتقيق
  . )٧(للموىل حسن جليب

  . عاطفة:)و(
)اِسالترفوع لفظاً م:)عمبتدأ، بعامل معنوي .  

                                 
)١ (بيه، واملعىنألنّ املثل واملثيل مبعىنبه والشابقاملصدر: ينظر. ليس كصفته شيٌء:  كالشالس  . 
 .  ج:سقط من" قيل) "٢(
  :كما عكس ذلك من قال) ٣(

 تأْكُولْولِعبٍف مصوا ِمثْلَ كَعريم أبابيل     فَص رطَي  
شرح ، و٢/٤٢٢، واملنهل الصايف ١/٢٣٨، املغين٤/٣٣٨ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 . ١/٦٥٥التصريح 

 ". مالك: "يف ج) ٤(
 من باب -كر صاحب الكشافكما ذ- إىل أنّ الكاف غري زائدة، وأنّ ذلك :ذهب مجاعة) ٥(

ِمثْلُك ال يبخل؛ ألنهم إذا نفوا البخل عمن مياثله ويكون على أخص : الكناية، كما يف قوهلم
ليس كاهللا شيٌء، : بلغت أَترابه، يريدون بلوغه، فقولنا: أوصافه، فقد نفوا عنه، كما يقولون

، عبارتان متفقتان على معىن واحد، وهو نفي ١١ :الشورىM 2  13   L:وقوله
  .املماثلة عن ذاته إالّ ما تعطيه الكناية من املبالغة

، واملنهل ٣٤٠-٤/٣٣٩ على الكافية ، وشرح الرضي٢١٤-٤/٢١٣ الكشاف: ينظر
 .٢/٤٢٢الصايف 

 ". املراجعة: "يف ب، ج، هـ، و) ٦(
 .قد سبقت ترمجته) ٧(

 



١٠٥  في العامل: الباب األول

 عطف )٢( هلاة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي مراد لفظه مرفوع تقديراً:)١()حتى(
  . على أحدمها

)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ِتوى املَتى حالَع ت اَهللادبعأَ(

  .العامل املعنوي ب فعل مضارع مرفوع لفظاً:"دبعأَ"فـوإذا أريد معناه، 
 فاعله، وهو معه مجلة ح مرفوع حمال على الفتم مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 

ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي .  
  . حاضراً أمراً:"اعبد"وجيوز أن يكون 

  ."أَعبد" مفعول به لـ منصوبة لفظاً:لفظة اجلاللةو

                                 
حتى لغة قريش ومجيع العرب إالّ هذيالً :  قال الفراء.عتى: وهذيل تبدل حاؤها عيناً فتقول) ١(

  :"ن مشطر الرجزم "عتى، قال أنشدين به بعض أهل اليمامة: ، فإنهم يقولوناًفيوثق
  عتى أرى علتها تويل    ال أضع الدلو وال أصلي

: قوله تعاىل: انتهاء الغاية وهو الغالب حنو: األول: حرف يأيت ألحد ثالثة معاٍن: وحتى
MU  T   S  R  Q  P  O  NL عليل حنو: والثّاين. ٩١: طهى : التحت أسلم

ال يكون فالن عاملاً حتى حيلّ املشكالت، : ستثناء حنومبعىن إالّ يف اال: والثّالث. تدخل اجلنة
  .وهذا أقلّها

يف املعىن " إىل"أن تكون حرفاً جاراً مبنزلة : األول: وتستعمل حتى على أحد ثالثة أوجه
اللة على انتهاء الغاية، ويف العمل وهو اجلرالواو"أن تكون عاطفة مبنزلة : الثّاين. وهو الد ."

  :تكون حرف ابتداء، كقول جريرأن : والثّالث
  ها     بِدجلَةَ حتى ماُء ِدجلَةَ أَشكَلُفما زالت القتلى متج ِدماُء

، ٢٨٣-٤/٢٧٧ على الكافية  وشرح الرضي،٣٧-٣/٣٥شرح التسهيل  :ينظر
 . ٤٠٩-٢/٤٠٦، واملنهل الصايف ١٧٣- ١/١٦٦املغينو

 .  ج: منسقط" حملّ هلا) "٢(

 



١٠٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . معلوم)١(:"ىالَعت"وإعراب 
  ".أعبد"ق بـ حرف جر متعلّ:"ىتح"و
  .  نصب مفعول به غري صريح له)٢(ارور ، وحملّ جمرور به لفظاً:"ِتواملَ"و
  . عاطفة:)و(
)اِشرالع(:ًمبتدأ مرفوع لفظا بعامل معنوي )٣(.  
)بمراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()ر هلا عطف ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي 

                                 
 . هـ: سقط من" تعاىل) "١(
 ". وحملّه القريب: "يف ج) ٢(
 . ج: سقط من" مبتدأ) "٣(
)٤ (بقليل دائماً، وهو مذهب األكثرين: ركثري دائماً: وقال ابن درستويه. للتقال ابن مالك. للت :

ولذا تصلح كَم يف كلّ موضع وقعت فيه : ، قالوالصحيح أنها للتكثري، وهو مذهب سيبويه
  :"من الرمل "إالّ، كقوله

طَعموتاً مل ي ى ِليه     قد متنظاً قلبغي تجضأن من بر  
 يرد للتكثري كثرياً وليس معناه التقليل دائماً، وال التكثري دائماً، بل: وقال ابن هشام

  .وللتقليل قليالً
  : بني االمسية واحلرفية، وذلك على قولني)رب(واختلفوا يف 

ذهب : والثّاين. راوةطّال، وابن ذهب الكوفيون إىل القول بامسيتها، وتابعهم الرضي: األول
  . القول حبرفيتها، وتابعهم ابن مالكالبصريون إىل

شاء اهللا  وسيأيت البيان عنهما إن: ، وذلك على قولني)رب(مثّ اختلفوا يف وصف جمرور 
  .تعاىل

  :عليها، وذلك على قولني) رمبا(مثّ اختلفوا يف اجلمل اليت تدخل 
، بالدخول على اجلمل الفعلية دون االمسية، وهو ما ذهب إليه سيبويه) رمبا(تص خت: األول

لوبني، كما نسب القول بذلك إىل اجلمهوروتابعه أبو عليالش .  
كذلك اجلمل االمسية، ) رمبا(كما أجاز أن تدخل على اجلمل الفعلية، جيوز أن يلي : الثّاين

وإىل ذلك ذهب الكسائيني، وتابعه اجلزويلّ، وابن مالك، واملالقيمن الكوفي .  = 

 



١٠٧  في العامل: الباب األول

  .على أحدمها
  . )١(كثر فيه، ويف أمثالهوهي األ" رب"هذا على تقدير احلكاية يف 

فظ، أو بال تنوين إن نوين إن أولته باللّ بالت لفظاًمرفوعاً" رب"وجيوز أن يكون 
  .فظةباللّ /أولته

غري منصرف؛ على ما يف : اينوعلى الثّ. منصرف: لفعلى األوضي٢(الر(.  
ه من احلور املقصورات، ومن الفوائد اليت مل توجد يف املتداوالت، حىت  فإن،فاحفظه

  . اباب، والعناية من امللك الوهى إلعراب هذا الكت بعض من تصد)٣(أنكره
)نحمعلوم: )و .  
)برت لْاٍل يعنالقُه حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)٤()آنُر."  

وابن ، )٦(الدماميينق بشيء عند  حرف جر غري متعلّ:)٥("رب"فـ، وإذا أريد معناه
   .)٧(طاهر
  ــــــــــــــ

رتشاف ، واال٤/٢٩٧ على الكافية ، وشرح الرضي٥٢-٣/٤٣شرح التسهيل : ينظر  =
، ٢/٤٢٨، واملنهل الصايف ١٨٤-١/١٧٩، واملغين ١/٤٤٠، واجلىن الداين ١٧٣٨-٤/١٧٣٧
 .٥٩٥-١/٥٨٥، وتأثري الكوفيني١/٦٥٧التصريح شرح و

 .٢/٢٧٣املنصف : ينظر) ١(
  .٢/٢٧٣املنصف : ينظر رأيه يف. ، قد سبقت ترمجتهالرضيو. فال ينصرف للعلمية والتأنيث) ٢(

، واجلىن الداين ٤/١٧٣٩رتشاف ، واال٣/٤٣شرح التسهيل :  يف)رب(وينظر اللّغات يف 
 . ١/١٨٤، واملغين ١/٤٤٧

 ". النكرة: "يف هـ) ٣(
 . ج: سقط من" يلعنه) "٤(
)٥" (بج: سقط من" فر . 
 . مجتهقد سبقت تروالدماميين، . ١/٤٩٩" قسم األدوات واحلروف"حتفة الغريب :  ينظر)٦(
  .٤/١٧٤٣رتشاف اال:  ينظر رأيه يف.ج: سقط من" طاهر) "٧(

 =، ولد يف إشبيلية، ورحل إىل "اِخلدب"ـأبو بكر حممد بن أمحد بن طاهر املشهور ب: هو

]أ/١٧[

 



١٠٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

   .)١(صنفاملوإليه ذهب  ،"مغين اللّبيب" : يفابن هشاموصوب قوهلما 
 : ارور مرفوع مبتدأ وخربه حمذوف، أي، وحملّ تقديراً)٢(]به [ جمرور:)تاٍل(و

ة، أو  واجلملة االمسي.)٣( لقيت:راً، أير مؤخ أو منصوب مفعول به لفعل مقد.لقيته
ال حملّ)٤(ةالفعلي ة هلا ابتدائي .  

ما ارتكبنا حذف اخلربوإن؛ خرباً" يلعنه القرآن: "ورة األوىل، ومل جنعل قوله يف الص
 فعله يلزم أن يكون ؛ وألنّ)٥()صحاأل( على يلزم أن يكون موصوفاً" بر" جمرور ألنّ

  . )٦(واملصنف الرضيماضياً على ما هو املشهور، وارتضاه 
  ــــــــــــــ

، وذاع امسه، فأقبل الناس عليه من اجلهات النائية، وله كتاب سيبويه" فاس"مراكش، فدرس يف   =
 .١/٢٥٣، وبلغة ٤/١٩٤إنباه الرواة : ينظر. هـ٥٨٠طرر على الكتاب، تويفّ بفاس سنة 

  .٥٤وإظهار األسرار ص ،١/٥٧٧املغين : ينظر. ، قد سبقت ترمجتهابن هشام) ١(
 . هـ، و: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج) ٢(
 ". لقيته: "هـيف ب، ج، ) ٣(
 . هـ: سقطت من" أو الفعلية) "٤(
 .ابوولعلّه هو الص. ب: وما أثبته من". على األفصح:  "يف األصل، ج، هـ، و) ٥(
  .ب/١٤٩، واالمتحان ٤/٢٩٤ شرحه على الكافية: ينظر. ، قد سبقت ترمجتهالرضي) ٦(

  : على قولني)رب(اختلف النحويون يف وصف جمرور 
، والفراء إىل عدم إجياب الوصف، وتابعه أبو الوليد الوقشي، وابن ذهب األخفش: األول

  :"من الكامل "دلّوا بقول الشاعرواست. ، وابن خروف، وابن مالكطاهر
معاويه أم قائلٍة غداً     يا هلف بيا ر  

إنّ ما فيها من معىن القلّة أو الكثرة  يغين عن الوصف : وقالوا. حيث جر قائلٍة دون وصف
 . اخلربية) كَم(كما يف 

، وتابعهم )بر(ذهب ابن السراج، والفارسي، والعبدي  إىل إجياب وصف جمرور : الثّاين
إنّ رب للتقليل، والنكرة بال صفة فيها تكثري بالشيوع : على ذلك أكثر املتأخرين، قالوا

رب رجٍل عامل : وأنّ قول القائل. والعموم، ووصفها حيدث فيها التقليل، فلزم الوصف لذلك
 =  . مل يكن الرد موافقاًاً، فلومل تذكر الصفةما لقيت رجالً عامل: لقيت، رد على من قال

 



١٠٩  في العامل: الباب األول

  :، كقوله)٢( جوز استقبال فعله)١(للسيد عبد اهللا ")اللّباب(شرح لُب " : يف أنّإالّ
بيس فَىت بفر ِلكفَِإنْ أَهصخذٍَّب رهم لَي٣( البناِنِكي     ع(  

  ــــــــــــــ
، ٣٠٠-٤/٢٩٩ على الكافية ، وشرح الرضي٥٢-٣/٤٩شرح التسهيل : ينظر  =

، وتأثري الكوفين ٢/٤٣٠، واملنهل الصايف ٤٥١-١/٤٥٠، واجلىن الداين ٤/١٧٤١رتشاف واال
٥٩٢- ١/٥٨٩ . 

  .ب: وما أثبته من". األلباب: "يف األصل، ج، هـ، و) ١(
 بالنقْرة كار، أو تمحد احلسيين النيسابوري، وينعمجال الدين عبد اهللا بن حممد بن أ: هو

ويل التدريس حبلب، وأقام بدمشق مدة، . عامل بالعربية وأصول الفقه، حنفي. بالشريف
شرح "، و"شرح التسهيل"و ،"شرح املنار: "من تصانيفه. هـ٧٧٦تويف سنة . وبالقاهرة مثلها

   ".شرح التلخيص" ، و"العباب"املسمى بـ" شرح لب اللّباب"، و"الشافية
 .٦/١٠٨، ومعجم املؤلّفني ١/٤٦٧، وهدية العارفني ٤/١٢٦ األعالم: ينظر

  .٤١١ص"  إىل آخر الكتابقسم املنصوبات: "ينظر) ٢(
من خصائص رب، عند أكثر النحويني، أنّ الفعل الذي تتعلّق به جيب أن يكون ماضياً، 

وإمنّا لزم مضي فعلها، ألنها جواب لفعل . رب رجٍل كرٍمي لقيت، وال جيوز سألقي: تقول
  .، ألنه قد حتقّقت قلّتهوها املاضيلَألنها للتقليل، فأو: وقيل. ماض

وذهب بعض . وذهب ابن السراج إىل أنه جيوز أن يكون حاالً، ومنع أن يكون مستقبالً
واملضي أكثر، وهو اختيار ابن . النحويني إىل أنه جيوز أن يكون ماضياً، وحاالً، ومستقبالً

  : ربيعة، أما كونه حاالً فلقول ابن أيبمالك
  فقمت ومل تعلَم علي خيانةٌ     أال رب باغي الربِح ليس برابح

رتشاف ، واال٤/٣٠٢ على الكافية ، وشرح الرضي٤٧-٣/٤٦شرح التسهيل : ينظر
 .٢٦٥-١/٢٦٤، والفصول املفيدة ٤٥٣-١/٤٥١، واجلىن الداين ٤/١٧٤٢

  :سوب جلحدر بن مالك اللّص، قاله وهو يف حبس احلجاج، ويروى قبلهالبيت من الوافر من)  ٣(
  فيا أخوي من كعب بن عمرو    أقالّ اللّوم إن مل تنفعاين

  إذا جاوزمتا سعفات حجر    وأودية اليمامة فانعياين
 =  وقوال جحدر أمسى رهيناً    حياذر وقع مصقول مياين

 



١١٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

   ".تاٍل"صفة " يلعنه القرآن "ومجلة
 مل خيطر خلاطر اإلنسان، ين إلعراب هذا الكتاب إعراباً بعض املتصد هناوقد أبدع

ره الفعل فسر ي مقد)١(م بفعل مقدمنصوب حمالّ" رب" جمرور  أنّن ِم،ومل يسمعه اآلذان
املقدتاٍل يلعنه القرآن لقيته)٢( لقيت:ر، أي بر .   

  :وفيه حبث من وجوه
أمـل فألنّ: الا أو"بر "٣(م عليه الكالمصدر الكالم فال يتقد(.  

رفألنّ: ا ثانياًوأمر / نائب مناب- بالكسر-  املفسبالفتح – املفس –هما ال  فكما أن
  .)٥("مغين اللّبيب" : يفابن هشام عليه  ال حيذفان، على ما نص)٤()كذلكف(جيتمعان 
 يف إفادة املرام؛ )٦(ا ال معىن لهراً للمحذوف مم كون احملذوف مفسفألنّ: ا ثالثاًموأ

  . األفهامكما ال خيفى على أويل 

  ــــــــــــــ
  الماً جلاينحياذر صولة احلجاج ظلماً    وما احلجاج ظ  =

  إىل قوم إذا مسعوا بقتلي    بكى شبام وبكى الغواين
  فإنْ أهلك فرب فىت سيبكي    علي مهذّب رخص البنان

  ند والسنانهومل أك قد قضيت حقوق قومي    وال حق امل
، واجلىن الداين ٤/١٧٤٣رتشاف ، واال٣/٤٧، وشرح التسهيل ١/٢٨٢ أمايل القايل: ينظر

  .  ١١/٢٠٩، وخزانة األدب ١/١٨٣ملغين ، وا١/٤٥٢
 . ب، ج: سقط من" مقدم) "١(
 ". لقيته: "يف ب) ٢(
  . ألنه إلنشاء التقليل على رأي األكثرين، أو إلنشاء التكثري عند القائل به) ٣(

 .٢/٤٣٠ ، واملنهل الصايف١/١٨١، واملغين ٤/٢٩٩ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 .وما أثبته من بقية النسخ". كذلك"يف األصل ) ٤(
 . ، قد سبقت ترمجتهابن هشام. ١/٤٩: ينظر) ٥(
 . ب: سقط من" له) "٦(

]ب/١٧[

 



١١١  في العامل: الباب األول

اجلمهور من البصرية فـ)١(]رأي[ ا علىوأم "بمتعلّ" رق بالفعل املقدر، أي: 
  . مثالً)٢(لقيت

  .)٣(والسيد عبد اهللا، الرضيوفيه أحباث وأجِوبة، من أراد فلرياجع إىل 
ذا ظهر التعجمن بعض املعربني )٤( والعجب كلّ العجب:قول من قالب من و 

  : وصدق يف حقّه. ه مل يطّلع على قول اجلمهورر؛ ألن بفعل مقدقاًمتعلّ" رب"حيث جعل 
  )٥(عنك أَشياُء) وغَابت(حِفظْت شيئاً       ....................

ليست حرف " رب" كلمة إنّ: ةة، والكلّ من الكوفي من البصري)٦(األخفشوقال 
بل اسم مضاف إىل الن ،كرة، فمعىنجر:بقليلٌ من هذا : يف أصل الوضع، رجٍل)٧( ر 

والفاضل ، ضيلرا واختاره . كَم رجٍل كثري من هذا اجلنس: معىناجلنس، كما أنّ
  .)٨(العصام

                                 
 ". قول: "يف ب. هـ، و: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج) ١(
 .٤/١٧٤٣رتشاف اال: ينظر". لقيته: "يف ب، هـ) ٢(
"  إىل آخر الكتابقسم املنصوبات"، والعباب ٢٩٦- ٤/٢٩٥ شرحه على الكافية: ينظر) ٣(

 .، قد سبقت ترمجتهما والسيد عبد اهللالرضي. ٤١١-٤١٠ص
 . ج: سقطت من" كلّ العجب) "٤(
  :اس يف ديوانه، وصدره، وهو أليب نوالبيت من البسيط". وغاب: "يف النسخ) ٥(

  فَقُلْ ِلمن يدِعي يف الِعلِْم فَلْسفَةً
  :ويروى يف ديوان ابن معصوم املدين

   فقُلْ     حِفظت شيئاً وغابت عنك أشياُءوإن توقَّف جهالً باجلواِب
 .١/٦، وديوان ابن معصوم املدين ١/٢اس ديوان أيب نو: ينظر

 .٤/٢٩٧شرح الرضي على الكافية :  ينظر. قد سبقت ترمجتهاألخفش) ٦(
)٧" (بج: سقط من" ر . 
ومل أقف على مقصود املؤلّف بالفاضل . ب: سقط من" الفاضل. "د سبقت ترمجته، قالرضي) ٨(

، ٨٣٤-٢/٨٣٢اإلنصاف : وينظر أيضاً. ٤/٢٩٧  على الكافية الرضيشرح: ينظر. العصام
 .١/١٧٩واملغين 

 



١١٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

، )١(ضيالرقه ه مبتدأ ال خرب له، على ما حقّ على أن،ا مرفوع أبداً إمحينئذ"رب"فـ
وإما م٢(امالفاضل العصقه وامل، على ما دقّرب على حسب العع(.  

، مرفوع )٤( رب رجٍل لقيته:، ويف)٣("لقيت" منصوب بـ، رب رجٍل لقيت:ففي
  .مبتدأ وما بعده خربه

  . عاطفة:)و(
)رشاحلَاِدي ع(:تركيب تعدادي اجلزء األو ،ل مبيناين كون، واجلزء الثّ على الس

على الفتح ممبين مبتدأ رفوع حمال بعامل معنوي.  
)اوو(:هلا عطف على أحدمهاة ال حملّ مرفوع لفظا خربه، وهو معه مجلة امسي  .  
  .)٦(]للواو [ مشغول بإعراب احلكاية، أو مضاف إليه:)٥()القَسِم(
)وحمعلوم:)ن .  
)فْ أَ الَاِهللاوالكَلُع اِئبحنو" مضاف إليه لـرور تقديراً مراد لفظه جم:)٧()ر."  

  .راملقد" مِسقْأُ"ق بـ حرف جر متعلّ:"اوالو"فـوإذا أريد معناه، 
  . له/ ارور نصب مفعول به غري صريح، وحملّ به لفظاًة جمرور:اجلاللةو

  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع لفظاً)٨(وهو
                                 

 .٤/٢٩٧ شرحه على الكافية: ينظر) ١(
 .مل أقف على مقصود املؤلّف به فيما اطّلعت عليه) ٢(
 . ب: سقطت من" منصوب بلقيت) "٣(
 .  هـ: سقطت من" ويف رب رجل لقيته) "٤(
وللقسم واملقسم به أدوات يف حروف اجلر، وأكثرها الواو، مثَّ الباء، يدخالن على :  قال سيبويه)٥(

واهللا ألفعلن، وباهللا ألفعلن، : كلِّ حملوف به، مثَّ التاء، وال تدخل إالّ يف واحد وذلك قولك
رتشاف ، واال٢٠٤-١/٢٠٣ وأسرار العربية ،٣/٤٩٦الكتاب : ينظر. وتاهللا ألكيدنَّ أصنامكم

 .١/٤٧٣، واملغين ٤/١٧٦٥
 ١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر. سخوما أثبته من بقية الن. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(
 ". ال أفعلن: "يف و) ٧(
)٨ (فعل : أي)ر) أُقِْسماملقد . 

]أ/١٨[

 



١١٣  في العامل: الباب األول

 على الفتح، مرفوع حمال فاعله، وهو معه م مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته ضمري 
مجلة فعليةة ال حمل هلا ابتدائي.  
  .  لهكون ال حملّ على السحرف نفي دخلت على جواب القسم، مبين :"الَ"و
   بعامل معنوي، لفظاً)١( فعل مضارع مرفوع:"لُعفْأَ"و

 فاعله، وهو معه مجلة  مرفوع حمالّ على الفتح،ينم، مب عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
ة ال حملّفعلية هلا جوابي.  

  ". لُعفْ أَالَ" لـ)٢( مفعول به صريح منصوب لفظاً:"راِئبالكَ"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ)٣("رشي عاِداحلَ ": مثل:)رشي عاِنالثَّ(
  .  هلا عطف على أحدمها حملّة الي خربه، وهو معه مجلة امس مرفوع لفظاً:)٤()تاُء(
  .)٥(]للتاء[  مشغول بإعراب احلكاية، أو مضاف إليه:)القَسِم(
)نحمعلوم:)و .  
)فْ َألاِهللاتلَعالفَن اِئرحنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ض."  

  .راملقد" مِسقْأُ"ق بـمتعلّ حرف جر :"اُءالت"فـوإذا أريد املعىن، 
  .  ارور منصوب مفعول به غري صريح له، و حملّ جمرورة به لفظاً:اجلاللةو
  . هلا على الفتح ال حملّ مبين،"القسم"ة لـ جوابي:"مالالَّ"و
 أو، العامل املعنوي ب على الفتح، مرفوع حمال فعل مضارع مبين:"نلَعفْأَ"و

                                 
 .  و: سقط من" ِفعل. "ب: سقط من" مرفوع) "١(
  ".غري صريح: "يف ج) ٢(
)٣(كون، واجلزء الثّاين :  يف حكمه اإلعرايب وهو: أيعلى الس ل مبيناجلزء األو ،تركيب تعدادي

 . الفتح مرفوع حمال بعامل معنوي مبتدأمبين على
 . هـ: سقط من" التاء: "إىل قوله" واهللا ال أفعل الكبائر: "من قوله) ٤(
 . بقية النسخ وما أثبته من. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(

 



١١٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)٢( بهيراً مرفوع تقد)١(]معرب[
 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح، مرفوع حمالم مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 

هلا جواب القسمة ال حملّفعلي .  
  . )٣( هلا على الفتح ال حملّ حرف تأكيد مبين:"ونُالن"و
  ". نلَعفْأَ" لـ)٤()صريح(  منصوبة لفظا مفعول به:"ضاِئرلفَا"و
  .ة عاطف:)و(
   . مبتدأ)٥(ان على الفتح مرفوع حمال، واجلزءان مبني تركيب تعدادي:)رش عثَاِلالثَّ(

  . من األخوات عليه ما سيأيتسوِق
 هلا ة ال حملّي خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امس)٦(]تقديراً [ مراد لفظه مرفوع:)حاشا(

                                 
 . ج، و: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، هـ) ١(
  .ع مع نون التوكيد املباشرة؛ لتركّبه معها كتركّب مخسة عشرعلّة بناء املضار) ٢(

وعلّة إعرابه مع غري املباشرة؛ أنّ الفاعل فاصل بني الفعل والنون، وهم ال يركبون ثالثة 
 . ١١٨-١/١١٧، وحاشية الصبان ١/٥٢التصريح : ينظر.  اجلميع معرب تقديراً: وقيل . أشياء

 . ٤٤٤- ١/٤٤٣املغين : ينظر) ٣(
 ". غري صريح: "يف األصل، ج) ٤(
)٥" (و: سقط من" حمال . 
  .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل )٦(

  :حاش، وحشا، وللنحاة فيها ثالثة مذاهب: يقال فيها: حاشا
، لكنها "إالّ"أنها حرف دائماً مبنزلة : ىل ومجاعة من البصريني إما ذهب إليه سيبويه: األول
  .جتر املستثىن
ما ذهب إليه اجلرمي، واملازينّ، واملربد والزجاج، واألخفش، وأبو زيد، والفراء، : الثّاين

وهو عدها حرف جر كثرياً وما بعدها يكون جمروراً : وأبو عمرو الشيبايتّ، وكثري من املتأخرين
حاشاي، : يالً فعالً متعدياً جامداً، فتنصب ما بعدها، فإذا استعملت حرفاً، قيلا، واستعماهلا قل

 =  .حاشاين: من دون نون الوقاية، وإذا استعملت فعالً، قيل

 



١١٥  في العامل: الباب األول

  .عطف على أحدمها
)حنمعلوم:)و .  
)لَهكالن اسح اشحنو"مضاف إليه لـ / مراد لفظه جمرور تقديراً:)ِماِلا الع."  

  . له على الفتح ال حملّعل ماٍض مبينف :"كلَه"فـوإذا أريد معناه، 
  .ةبتدائي هلا اة ال حملّ فاعله، وهو معه مجلة فعلي مرفوع لفظاً:"اسالن"و
  .)١(املصنفق بشيء عند اجلمهور ومنهم  حرف جر غري متعلّ:"ااشح"و
  .)٢("اسالن" ارور منصوب مستثىن من ، وحملّ جمرور به لفظاً:"ِماِلالع"و

رور ، وحملّ جمرور به لفظاً"العامل"، و"هلك"ق بـا عند البعض فهو متعلّوأما 
  .)٣("هلك"وب مفعول به غري صريح لـمنص

  . عاطفة:)و(
)اِبالرعع شمثل ماسبق، مبتدأ:)ر .  
 هلا عطف حملّ ال )٤(ة خربه، وهو معه مجلة امسي مراد لفظه مرفوع تقديراً:)مذْ(

  ــــــــــــــ
  .ما ذهب إليه الكوفيون، وهو أنها فعل دائماً، تنصب ما بعدها، وال تكون حرفاً: الثّالث  =

، وحاشية ١/٥٣٨التصريح شرح ، و٢/٤٢٥، واملنهل الصايف ١٦٦- ١/١٦٤املغين : ينظر
 .٢٤٧-٢/٢٤٣الصبان 

فذهب بعضهم إىل أنّ هلا متعلّقاً كسائر حروف اجلر، ومتعلّقها ما يكون قبلها : اختلفوا فيها) ١(
  .من فعل أو شبهه، وعلى هذا يكون حملّها مع ارور نصباً

أنها ال تتعلّق بشيء كاحلروف الزائدة؛ ألنها ليست : إىل وذهب آخرون، ومنهم ابن هشام
على منط حروف اجلر األصلية، اليت توصل معاين األفعال اليت قبلها إىل االسم ارور ا، 

  .ال توصل املعىن إىل ما بعدها، بل تزيل معىن الفعل" حاشا"و
  ٥٤، وإظهار األسرار ص٤٢٦-٢/٤٢٥نهل الصايف، وامل١/٥٧٨املغين :  ينظر

 . يكن هلا تعلّقهذا إذا مل) ٢(
 . هذا إذا كان هلا تعلّق) ٣(
 . و: سقط من" امسية: "إىل قوله" تقديراً خربه: "من قوله) ٤(

]ب/١٨[

 



١١٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
)تبِمت ذَلِّ كُن فٍَبن لْعتهذْ مي ِمومضاف إليه مراد لفظه تقديراً :)وِغلُ الب 

  ".حنو"لـ
  .كون ال حملّ له على الس فعل  ماٍض مبين)١(:"تب"فـوإذا أريد املعىن، 

 فاعله، وهو معه مجلة  على الضم مرفوع حمالصل مبين ضمري مرفوع مت:"تو"و
ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي.  

  ".تبت"ق بـتعلّ جر مف حر:)٢("نِم"و
  .  ارور منصوب مفعول به غري صريح له، وحملّ جمرور به لفظاً:"لِّكُ"و
  ".الكلّ" مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:"ِبنذَ"و
  . لهكون ال حملّ فعل ماٍض مبين على الس:"فَعلْ"و
  فاعله، وهو معه مجلة على الضم مرفوع حمال)٣(صل مبين ضمري مرفوع مت:"تو"و

فعليذنب" صفة لـة جمرورة حمال."  
وأما منصوبة على أنمل يكن ها حال منه؛ وإنْا كو أنّة، إالّمانع من جهة العربي  

  . املعىن متنعه فتأمل)٤(ةسالس
 مفعول به  على الضم، منصوب حمالصل مبين ضمري منصوب مت:"اُءاهلَ"و

  ".فعلت"لـ
  . بنيِرع؛ كما تومهه بعض املُ"تبت"ال بـ" فعلته"ق بـ جر متعلّف حر:"ذْم"و
  .  ارور منصوب مفعول به غري صريح له، وحملّ جمرور به لفظاً:"ِموي"و

                                 
 ". فتبت: "و، يف ب، ج، هـ) ١(
 ". منذ: "يف هـ) ٢(
)٣" (هـ: سقط من" مبين . 
 ".  سالمة:  "يف ب، ج، و) ٤(

 



١١٧  في العامل: الباب األول

  ".اليوم"رور لفظا مضاف إليه لـ جم:"وِغلُالب"و
  . عاطفة:)و(
)رشع ما سبق مبتدأ / مثل:)اخلَاِمس.  
 هلا، عطف ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي مراد لفظه مرفوع تقديراً:)١()منذُ(

                                 
  ).مذُ اليوم: (، بدليل ضم الذّال عند مالقاة الساكن، فتقول)منذُ: ()مذْ(أصل : قيل) ١(

إذا : وقال املالقي. مها أصالن؛ ألنه ال يتصرف يف احلرف وال شبهه: وقال ابن ملكون
  .، أو حرف فهي أصل)منذُ( امساً فأصلها )مذْ(كانت 

  :ثالث حاالت) مذْ، ومنذُ(ولـ
 إن كان الزمان )ِمن: (أنهما حرفا جر إذا وليهما اسم جمرور، فيكونان مبعىن: األول

  :"املمن الك "ماضياً، كقول زهري
  ملن الديار بقُنِة اِحلجِر     أقْوين مذْ حجٍج ومذْ دهٍر

  :مارأيته منذ يومنا، وإىل هذا أشار الناظم: إن كان حاضراً، كقولك) يف: (ومبعىن
ِبنتمها ويف احلضور معىن يف اس     فَكَِمن ا يف مضيوِإنْ جير  

  .ما رأيته مذْ ثالثة أيام: معاً إن كان معدوداً، كقولك) إىل( و)ِمن: (ومبعىن
  وابن السراجمذ يوم اخلميس، ومنذ يومان، فقال املربد: أن يليهما اسم مرفوع، حنو: الثّاين
األمد، إن كان الزمان حاضراً أو معدوداً، وأول : امبتدآن، وما بعدمها خرب، معنامه: والفارسي

  .املدة إن كان ماضياً
  :أن يليهما اجلمل الفعلية أو االمسية، كقول الفرزدق: الثّالث

  ما زال مذْ عقدت يداه إزاره     فسما فأدرك مخسةَ األشبار
  :وقول األعشى

  هالً حني شبت وأمرداوما زلت أبغي املالَ مذْ أنا يافع      وليداً وك
إىل زمٍن مضاٍف إىل : وقيل. إىل اجلملة: واملشهور أنهما حينئٍذ ظرفان مضافان، فقيل

  .اجلملة
  .مبتدآن، فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو اخلرب: وقيل

 =- ٣/١٤١٥رتشاف ، واال٢٠١-١/٢٠٠ة ، وأسرار العربي١/٣٨٢اإلنصاف : ينظر

]أ/١٩[

 



١١٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .على أحدمها
ا  إم مرفوع لفظاً:"ذُنم"ا إذا مل تقصد فـ، وأم"منذ"هذا على قصد احلكاية يف 

بالتالت فصيل عن نوين أو بغريه؛ كما مرضي١(الر(يف :" بر")٢(.  
  .دم اطّالعه على كالم احملققنيبني؛ لعِرعا نفاه بعض املُه مم فإن،فاحفظه

)وحمعلوم:)ن .  
  ". حنو" مضاف إليه لـمراد لفظه جمرور تقديراً :)يِجب الصالَةُ منذُ يوِم البلُوِغ(

  . امل معنوي بع فعل مضارع مرفوع لفظاً:"بِجي"فـوإذا أريد املعىن، 
  .ة هلا ابتدائية ال حملّ مجلة فعلي معه فاعله، وهو مرفوعة لفظاً:"الةُالص"و
  ".جيب"ق بـ جر متعلّف حر:"ذُنم"و
  .رور نصب مفعول به غري صريح له ا، وحملّ جمرور به لفظاً:"ِموي"و
  ".اليوم"، مضاف إليه لـور لفظاً جمر:"وِغلُالب"و
  . عاطفة:)و(
)اِدالسسع شمثل ما سبق مبتدأ:)ر .  
 هلا عطف ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٣()خالَ(

  ــــــــــــــ
 .٦٥٧- ١/٦٥٦التصريح شرح ، و٢/٤٢٥ واملنهل الصايف ،٤٤٢-١/٤٤١، واملغين ١٤٢٣  =

 .٢/٢٧٣املنصف : ينظر رأيه يف. قد سبقت ترمجته) ١(
 ". باب: "يف هـ) ٢(
  :إما أن تكون فعالً، أوحرفاً:  خالَ)٣(

وإذا كانت حرفاً كان ما . فإذا كانت فعالً كان ما بعدها منصوباً، وتتضمن ضمري الفاعل
بعدها جمروراً؛ ألنها حرف جر.  

  .كانت فعالً، ومل جيز أن تكون حرفاً؛ ألنها معها مبنزلة املصدر" ما"فإن دخل عليها 
، واملنهل ١٧٩-١/١٧٨، واملغين ١/٤٣٦، واجلىن الداين ١/١٦٢أسرار العربية : ينظر
 .٢٤٢-٢/٢٤١ن ، وحاشية الصبا٥٦٦- ١/٥٦٣التصريح شرح ، و٤٢٦-٢/٤٢٥الصايف 

 



١١٩  في العامل: الباب األول

  .دمهاعلى أح
)وحمعلوم:)ن .  
)لَهكاِل العونَمالَ خمضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)ِهِملِْع ِبِلاِم الع 

  ".حنو"ـل
  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"كلَه"وإذا أريد املعىن، فـ

 هلا ة ال حملّفاعله، وهو معه مجلة فعلي" الواو" بـ مرفوع لفظاً:"ونَماِلالع"و
ةابتدائي.  

  .)١(ق بشيء عند اجلمهور حرف جر غري متعلّ:"الَخ"و
  ".وناملالع"ر منصوب مستثىن من  ارو، وحملّ جمرور به لفظاً:"ِلاِمالع"و
  ".العامل"ق بـ جر متعلّفحر :"اُءالب"و
  .رور منصوب مفعول به غري صريح له ا، وحملّ جمرور به لفظاً:"ِملْالِع"و

مريوالضرور مبينجم)٢( على الكسر ا ،العلم" مضاف إليه لـرور حمال."  
  .عاطفة :)و(
)اِبالسعع شبتدأ مثل ما سبق م:)ر.  

                                 
 . ٥٤، وإظهار األسرار٢/٤٢٦، واملنهل الصايف ١/٥٧٨املغين : ينظر. وإليه ذهب املصنف) ١(
 ".  مبين على السكون: "يف ج. هـ: سقط من" والضمري) "٢(

 



١٢٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 هلا عطف ة ال حملّي خربه، وهو معه مجلة امس لفظه مرفوع تقديراً/ مراد:)١()عدا(
  .على أحدمها

)وحمعلوم:)ن .  
)لَهكونَلُاِم العع ا املُدمضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)٢()ِصِلخ 

  .)٣("وحن"لـ
  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"كلَه"وإذا أريد املعىن، فـ

 هلا ة ال حملّفاعله، وهو معه مجلة فعلي" الواو" بـ مرفوع لفظاً:"ونَلُاِمالع"و
ةابتدائي.  

                                 
  .دا زيداًحضر القوم ع: ، فإنها تكون عندئٍذ فعالً، حنو)عدا(إذا انتصب االسم بعد ) ١(

  :، وذلك على قولني)عدا(واختلفوا يف اجلر بـ
حضر القوم عدا زيٍد، وهو : إىل إجازة اجلر ا، فيقال:  من الكوفينيذهب الفراء: األول

بـأيضاً قياس قول الكسائي م على ذلك ابن خروف، وابن ، وتابعه)ما عدا( الذي أجاز اجلر
ان، واملالقياعر. مالك، وأبو حيواستدلّوا بقول الش:  

  أبحنا حيهم قتالً وأسراً     عدا الشمطَاِء والطّفل الصغِري
، واقتصر على القول بأنها ناصبة فقط، ولذلك إذا )عدا( اجلر بـمل يذكر سيبويه: الثّاين

  :صبت ضمري املتكلّم جاءت نون الوقاية، كقولهن
      بكلّ الذي يهوى نِدميي مولَعتملُّ الندامى ما عداين فإنين 

  .، وابن عصفور ووافقه املربد
- ٣/١٥٣٤رتشاف ، واال٢٣٠-٢/٢٢٥، وشرح التسهيل ٣٤٩- ٢/٣٤٨الكتاب : ينظر

-٢/٢٨٠، ومهع اهلوامع ٥٦٦-١/٥٦٣، وشرح التصريح ١/٤٦٠، واجلىن الداين ١٥٣٥
 .٥٩٧-١/٥٩٥، وتأثري الكوفيني ٢٨٢

 ". العاملون: "يف ج) ٢(
 .  ج: سقط من" لنحو) "٣(

]ب/١٩[

 



١٢١  في العامل: الباب األول

  .)٢(ق بشيء عند اجلمهور متعلّ)١( جر غريف حر:"ادع"و
  ".العاملون"رور نصب مستثىن من  ا، وحملّ به لفظاً)٣( جمرور:"ِصِلخاملُ"و
  . عاطفة:)و(
  . مثل ما سبق مبتدأ:)رش عناِمالثَّ(
 هلا عطف ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()لَوالَ(

                                 
 . ج: سقط من" غري) "١(
 .٥٤ر األسرار، وإظها٢/٤٢٦، واملنهل الصايف ١/٥٧٨املغين : ينظر. وهو املختار عند املصنف) ٢(
 . ج: سقط من" جمرور) "٣(
يعدها بعض النحاة من حروف اجلر يف بعض استعماالا، فهي تدخل على االسم : لوال) ٤(

  .لوالي، ولواله، ولوالك: الصريح، واملؤول، وعلى الضمري املنفصل، واملتصل، فتقول
  :واختلف النحاة يف هذا االستعمال، وهلم يف ذلك ثالثة مذاهب

موضوع موضع الضمري املنفصل، وحملّه من ) الياء، الكاف، اهلاء(نّ الضمري املتصل أ: األول
. اإلعراب الرفع، وليس له إالّ هذا اإلعراب؛ ليجري استعماهلا يف األحوال كلّها جمرى واحداً

  . ويونسوهذا مذهب الكوفيني، واألخفش من البصريني، ونسبه العيين إىل اخلليل
يف هذه احلالة حرف زائد، ال يتعلّق بشيء، والضمري الذي بعدها له ) لوال(نّ أ: الثّاين

الزائدة، كما يف " ِمن"الرفع باالبتداء، كارور بـ: اجلر، والثّاين: حمالّن من اإلعراب، أحدمها
، ه الرفع؛ ألنه مبتدأ، وهذا مذهب سيبويهجمرور لفظاً وحملّ: ما يف الدار من أحد، فأحد: قوهلم

  .ومجهور البصريني
نّ هذا االستعمال خطأ مل يرد عن العرب، غري أنّ هذا املذهب زعم خالف أ: الثّالث

  :"من السريع "احلقيقة، حني ورد عمن حيتج بكالمهم هذا االستعمال، كما يف قول العرجي
  عينها من اهلَودِج     لوالك يف ذا العاِم مل أحجِجأومت ب

وكقول عمرو بن العاص خياطب معاوية بن أيب سفيان يف شأن احلسن بن علي رضي اهللا 
  :عنهما

نسفينا من أراق دماءنا     ولوالك مل يعرض ألحسابنا ح طِْمعأت  
 =  .وهذا املذهب احملجوج مذهب أيب العباس املربد

 



١٢٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .مهاعلى أحد
)وحمعلوم:)ن .  
  ". حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)اس النكلَهلَ  اِهللاةَمحا ر يكالَولَ(

  .)١(ق بشيء حرف جر غري متعلّ:"الَولَ"وإذا أريد املعىن، فـ
، "لوال"ه القريب جمرور بـ على الفتح، فمحلّصل مبين ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

ة ال جود، وهو معه مجلة امسي مو:، أي، وخربه حمذوف وجوباً)٢(ه البعيد مرفوع مبتدأوحملّ
ةحمل هلا ابتدائي.  

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف نداء:"اي"و
  . محة أدعو الر: مفعول به لفعل حمذوف وجوباً، أي منصوبة لفظاً:"ةَمحالر"و
  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع تقديراً:"وعدأَ"و

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمالبينم م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
ة ال حملّفعليفوإليه ذهب ، سيبويهة؛ على مذهب  هلا اعتراضي٣(املصن(.  
  ــــــــــــــ

، ٦٨٨- ٢/٦٨٧، واإلنصاف ٧٨- ٣/٧٦، واملقتضب ٣٧٤-٢/٣٧٣الكتاب : ينظر  =
، ١٧٥٧-٤/١٧٥٦، واالرتشاف٤٨-٣/٤٧ ، وشرح الرضي٥٤-٣/٥٣وشرح التسهيل

ابن عقيل شرح ، و٣٦١-١/٣٥٩، واملغين ٢٩٢، ورصف املباين ٦٠٨-١/٥٩٧واجلىن الداين 
 .٢/٢، وحاشية يس على التصريح ٤٢٧، واملنهل الصايف ٣/٧

، وإظهار األسرار ١/٣٦١، واملغين ٦٠٤-١/٦٠٣اجلىن الداين : ينظر اختالفهم يف تعلّقها يف) ١(
 .٥٤ص

 .٣/٤٧ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٢(
  .  ترمجته، سبقتسيبويه) ٣(

محة"كون : أير، وأصله عنده" الريا أدعو رمحةً، فحذف الفعل حذفاً : منصوبة بفعل مقد
  .الزماً لكثرة االستعمال، ولداللة حرف النداء عليه وإفادته فائدته

 ابن أمايل: وينظر. ب/٦١، واالمتحان ١/٣١٢ على الكافية شرح الرضي: ينظر رأيه يف
  .٤٢٥-١/٤٢٤ احلاجب

 



١٢٣  في العامل: الباب األول

  .)٣( الفعل)٢( مسدداء؛ لسده حبرف الن"محةالر"انتصاب : )١(املربدوقال 
  .)٤(داء؛ لكونه من أمساء األفعاللن هو حبرف ا:أبو عليوقال 

  ".محةالر" لـ)٥( مضاف إليه جمرورة لفظاً:لفظة اجلاللةو
  . له على الفتح ال حملّ، مبين"لوال"ة لـ جوابي:"مالالَّ"و
  .)٦( له ال حملّ على الفتح فعل ماٍض مبين:"كلَه"و
  ". لوال" لـ هلا جوابة ال حملّمعه مجلة فعلي فاعله، وهو / مرفوع لفظاً:"اسالن"و
  . عاطفة:)و(
)اِسالتعع شمثل ما سبق، مبتدأ:)ر .  
)خربه، وهو مع مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٧()كَي ف  هلا عطة ال حملّه مجلة امسي

                                 
إمام العربية . أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثّمايلّ األزدي، املعروف باملربد: هو) ١(

هـ، ووفاته ببغداد سنة ٢١٠مولده بالبصرة سنة . ببغداد يف زمنه، وأحد أئمة األدب واألخبار
شرح "، و "التعازي واملراثي"و" املقتضب"، و"املذكّر واملؤنث"، و"الكامل: "نيفهمن تصا. هـ٢٨٦

  .١/٢٨٦، والبلغة ٣/٢٤١، وإنباه الرواة ١/١٦٤نزهة األلباء : ينظر". المية العرب
)٢" (ج: سقط من" مسد . 
جزءا : مجلة، وليس املنادى أحد جزأي اجلملة، فعند سيبويه" يا رمحة"وعلى املذهبني، فـ) ٣(

د: اجلملة، أيران، وعند املربأحد جزأي اجلملة، : الفعل والفاعل مقد مسد داء سدحرف الن
مها: أيه مسدر، وال منع من دعوى سدالفعل، والفاعل مقد.  

  . أو تقديراً؛ إذْ ال نداء بدون منادىواملفعول به ههنا على املذهبني واجب الذّكر لفظاً
 .١/٣١٢ على الكافية شرح الرضي: ينظر

 . ١/٣١٢ على الكافية شرح الرضي: ينظر رأيه، والرد عليه، واجلواب عنه يف. سبقت ترمجته) ٤(
 ". مضاف إليها: "يف ب، ج، هـ، و) ٥(
 . ج: سقط من" ال حملّ له: "إىل قوله" وهلك فعل: "من قوله) ٦(
)٧ ( ما جتروإن)ثالثة)كَي :  

: ، واألكثر أن يقولوا؟كَيمه: االستفهامية، يقولون إذا سألوا عن علّة الشيء) ما: (أحدها
ه؟ِلم.  = 

]أ/٢٠[

 



١٢٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)١()تيص عهميكََ(

  ". عصيت"ق بـ متعلّ)٢("عليلالم الت" جر مبعىن ف حر:"يكَ"وإذا أريد املعىن، فـ
ه وحملّ" يكَ" القريب جمرور بـه على الفتح؛ فمحلّ مبين)٤( اسم استفهام:)٣("هم"و

 لالستفهام قدم عليه وجوباً يف هذا املقام؛ ألنّ" عصيت"البعيد منصوب مفعول له لـ
  .)٥(عميكالم؛ هكذا أفاده شيخي، وويلّ نصدر ال

  ــــــــــــــ
  : املصدرية وصلتها كقول الشاعر) ما: (الثّاين  =

وينفع را يضمما     يراد الفىت كَيفإن رإذا أنت مل تنفع فض  
فع: أيوالن رللض.  

بعدها، كقول " أنْ"جئت كَي تكِْرمِني، إذا قدرت :  املصدرية وصلتها، حنو)أَنْ: (الثّالث
  :مجيل بن معمر

    لسانك كَيما أنْ تغر وختدعاأكلَّ الناس أصبحت ماحناً   : وقالت
، وعمدة ١٩-٣/١٨، وشرح التسهيل ٢٦٢-٢/٢٦٠ اإليضاح يف شرح املفصل: ينظر

 . ٦٣٣-١/٦٣١، وشرح التصريح ٢٤٢-١/٢٤١، واملغين ٢٥٧- ١/٢٥٦احلافظ
)١ (ك، فـ: أيغرض عصيت رب ألي)كَي (مبعىن الالّم، وأصل :"همكَي) :"امحذف األلف؛ )كَي ،

ِلم، : (املوصولية، كما حذف مع سائر حروف اجلر، حنو) ما(االستفهامية بـ) ما(لئالّ يلتبس 
كت بعد األلف، فقيل) هاء(، مثّ أحلقت )وِبمالس :همكَي.  

 . ٣٦، وحلّ أسرار األخيار ص٥٥إظهار األسرار ص: ينظر
 ، ١/٢٤١، واملغين ٣/١٨شرح التسهيل : ينظر) ٢(
 .  ج: سقط من" مه) "٣(
)٤ (يء وعلّته: أيا عن سبب الش اليت يسأل . 
  .٣٦حلّ أسرار األخيار صب، و/٤٢فتح األسرار : ينظر". نعميت: "يف ب) ٥(

 =ارع، وهذا  هنا مصدرية ناصبة للفعل املض)كَي(هذا عند البصريني، وعند الكوفيني أنّ 

 



١٢٥  في العامل: الباب األول

نّ إ:اس من يقولومن الن" مه":مبين ١(كون تقديراً على الس(.  
 على ه مبين إن، ضربت:لى الضم، ويف عه مبين إن، ضربوا:يف حنو  قوهلم:وأقول

٢(كونالس(-يؤيلقالوا وإالّ-يخد ما قاله الش :إن يراً على الفتح تقده مبينورتني يف الص.   
  . شيء عند امللك الباري كلِّهن وكُهذا ما عندي،

  .)٣( لهكون ال حملّ على السكت مبينهاء الس" هم" يف آخر :"اُءاهلَ"و
  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين:"يصع"و
لة  فاعله، وهو معه مج على الفتح مرفوع حمالصل مبين ضمري مرفوع مت:"اءالت"و

ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي.  
  . عاطفة:)و(
  .بعامل معنوي، مبتدأ" الواو"بـ  مرفوع لفظاً:)الِعشرونَ(
 خرب -كما مر اإلشارة إليه فال تغفل-، أو لفظاً مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()لَعلَّ(

  ــــــــــــــ
اسم استفهام، ومن " ما"اليت بعدها مؤلّفة من ) مه(الفعل املضارع املنصوب ا حمذوف، وأنّ   =

االستفهامية يف حملّ نصب مفعول به لذاك الفعل احملذوف، والتقدير " ما"السكت، وأنّ " هاء"
  .كَي تفْعلَ ماذا؟: ِجئْت، فَقُلْت له: كأنّ قائالً قد قال لك

االستفهامية عن الصدر، وحذف " ما"ويلزمهم كثرة احلذف، وإخراج : (بن هشامقال ا
  ).ألفها يف غري اجلر، وحذف الفعل املنصوب مع بقاء عامل النصب، وكلّ ذلك مل يثبت

، واملغين ٢٦٢-٢/٢٦٠ ، واإليضاح يف شرح املفصل٥٧٤- ٢/٥٧٠اإلنصاف : ينظر
 . ٢/٤٢٧، واملنهل الصايف ١/٢٤٣

 .٣٦حلّ أسرار األخيار ص: ينظر).  ما(ألنّ أصله ) ١(
 . ج: سقط من" مبين على السكون: "إىل قوله" وأقول قوهلم: "من قوله) ٢(
وقف؛ حفظاً السكت يف ال" هاء"االستفهامية إذا جرت حتذف ألفها، وحيلّ حملّها ) ما(ألنّ ) ٣(

 .للفتحة الدالة على األلف
وعند . إا بسيطة ال مركبة، والمها األوىل أصلية عند الكوفيني، وأكثر النحاة: قيل: لعلّ) ٤(

 =، وشرح ٢٢٧-١/٢١٨اإلنصاف : ينظر. هي الم االبتداء: وقيل. البصريني زائدة للتكثري

 



١٢٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . هلا عطف على أحدمهاال حملّة ، وهو معه مجلة امسي)١(املبتدأ
  .بتدأ واخلربسبة اليت بني املنق بالر متعلّ حرف ج:)ِفي(
سبة؛ كما صرح تلك النرور منصوب مفعول فيه ل ا، وحملّ جمرورة به لفظاً:)ِةغلُ(

  . يف أمثاله)٣("نوار التنزيلحاشية أ" : يف)٢()شهاب الدين(به املوىل 
  اجلار مع ارور ظرف مستقر)٥( أو،/ياق املفهوم من الس)٤("جير"ق بـأو هو متعلّ

مرفوع حمالا يف لغة إ هو: خرب مبتدأ حمذوف، أيخل؛ كما صرح به ، أعين كونه جار
  :  قول امللك اجلليل، عند الكالم على)٦("نوار التنزيلحاشية أ" : يفاملوىل العصام

  ــــــــــــــ
  .٣/١٢٨١رتشاف ، واال٤/٣٩٦ على الكافية الرضي  =

ورعلّ، وَألنّ، وأنّ، : (وفيها لغات ،وغن ،ورغن ،رعن ،ولغن ،وعن ،لعلّ، وعلّ، ولعن
اَء، ولعلّتولع .(بـ وال جيوز اجلر)ّإالّ يف أربع لغات) لعل:  

  :اثبات المها األوىل، كقول الشاعر: أوالً
  م شِرميلعلّ اِهللا فضلكم علينا     بشيء أنّ أمك

  :حذفها، كقول الشاعر: ثانياً
  علّ صروف الدهر أو دوالا

  :فتح المها الثّانية أو كسرها، أنشدوا عليهما: ثالثاً، ورابعاً
  لعلّ اِهللا ميكنين عليها     جهاراً من زهري أو أسيِد

، وشرح ١٢٨٢-٣/١٢٨١ رتشاف، واال٣٩٤-٤/٣٩٣ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 . ١/٦٣١التصريح 

 . ج: سقط من" خرب املبتدأ) "١(
 .، قد سبقت ترمجتهشهاب الدين. وما أثبته من بقية النسخ". الشهاب"يف األصل ) ٢(
 .٢/١٣٤: ينظر) ٣(
 ". جيزم"ب : يف". أو متعلّق: "يف ب، ج) ٤(
 ". و: "يف هـ، و) ٥(
 . ٨/٣٣٢: ينظر) ٦(

]ب/٢٠[

 



١٢٧  في العامل: الباب األول

ML  K   J  I  HL)١( .  
  أُبِقي)٣(]إنْ. [ـها الكائن يف لغة : معرفة، أي)٢(قبتقدير املتعلّ" لعلّ"أو صفة لـ

   : العلمية عنه؛ كما يفتلَيِز أُ إنْ)٤(على علميته، أو بتقديره نكرة" لعلّ"
  .......................)٥(زيدنا... 

  .)٧(" اللّبيبشرح مغين" : يف)٦(الدماميين  بهصرح
" ابن"صوف بـم املولَ والع:)٩(ابن احلاجبوايتني يف قول  وجه الر)٨(وذا ظهر

  .)١١( ونصبه)١٠(مضاف، جر املضاف

                                 
 . ١٩: آل عمران) ١(
 . و: سقط من" املتعلّق) "٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 . ج: سقطت من" نكرة) "٤(
  : هذا املثال جزء من قول رجل من طيئ، وهو زيد بن عروة بن زيد اخليل، ومتامه) ٥(

  ي يوم النقَا رأْس زيِدكُم     ِبأَبيض ماِضي الشفْرتيِن يماِنعالَ زيدنا
إىل القائم مقام الوصف وهو ) زيد(إضافة املوصوف وهو : والشاهدالبيت من الطّويل، 

  .زيد صاحبنا: واألصل) نا(
، ٢/٢٣٩، ١/٣٣٣لكافية ضي على ا، وشرح الر١/٣٢٠ أمايل ابن احلاجب: ينظر

، وحاشية الصبان ١/١٨٦صريح ، وشرح الت١/٧٥، واملغين ٢/٩٨٨رتشاف ، واال٣/٣٣٥
٢/٣٦٥. 

 .ته، قد سبقت ترمجالدماميين". املوىل الدماميين: "ب، ج، هـ، و: يف) ٦(
 . ١/٣٠٤" قسم األدوات واحلروف"، وحتفة الغريب ٢١١-١/٢١٠املزج : ينظر) ٧(
 . هـ: سقط من" ظهر) "٨(
 .قد سبقت ترمجته) ٩(
 . ج: سقط من" جر املضاف. "ب: سقط من" مضاف) "١٠(
 .١/٣٢٥ على الكافية ، وشرح الرضي١/٢٣٤ اإليضاح يف شرح املفصل: ينظر) ١١(
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ته: والثّاين. "ابن"على تنكري : لاألوعلى علمي.  
 "كلّ"أو لفظة  : يف قوله)٢("شرح اللب" : يفاملصنف حكم )١(]وجه [وظهر أيضاً

  .)٤( لكلّ)٣(مضاف، يكون مضاف وصفاً
  .، ويف فهم مرامه)٥(رون يف حكمهاظرين متحي بعض الن فإنّ،فاحفظه

٦()عند(األفهام، ومل يظهر جواب شاف  عنه لبعض أويل  مستفسراًوقد كنت( 
حتفة "ـى ب املسم اللّبيبشرح مغين: الكالم، مثّ ظفرت باملرام بعون امللك العالّم، يف

  ."الغريب
فمحتاج)٧("لعلّ" من ا كونه حاالًوأم ،أويل على قول اجلمهور إىل الت.  

  ".غةاللّ"ر لفظاً، مضاف إليه لـ جمرو:)٨()عقَيٍل(
)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)لَى يغِفر ذَنِبيعلَّ اِهللا تعالَ(

                                 
 . ج:  منوما أثبته.  ب، هـ، وما بني املعقوفني ساقط من األصل،) ١(
  ". اللّباب: "يف و". اللّبيب: "يف ب، ج، هـ) ٢(

األلباب يف علم اإلعراب"امتحان األذكياء، وهو شرح : أي للقاضي البيضاوي، وهو " لب
 .بالبن احلاج" الكافية"خمتصر 

 . و: سقط من" مضاف وصفاً. "ج: سقط من" يكون مضاف) "٣(
 .٢/٧٦٣ ب، وأمايل ابن احلاجب/٦٢ االمتحان: ينظر) ٤(
 . ب: سقط من" حكمه) "٥(
 .  بقية النسخ، ولعلّه هو الصوابوما أثبته من". عنه: "يف األصل) ٦(
 . هـ: سقط من" لعلّ) "٧(
  .قبيلة عربية أبوها عقيل بن كعب بن ربيعة من قيس عيالن بن مضر: عقَيل بالتصغري) ٨(

  .أبو عبيدة، واألخفش، والفراء، وأبو زيد: وحكى اجلر ا
، ٣/٥٤شرح التسهيل : ظرين). ومن أنكر اجلر ا، حمجوج بنقل هؤالء: (قال أبو حيان

 .٥٨٦-١/٥٨٢، واجلىن الداين ٣/١٢٨٢رتشاف واال

 



١٢٩  في العامل: الباب األول

  .)١(ق بشيء حرف جر غري متعلّ:"لَّعلَ"وإذا أريد املعىن، فـ
  . جمرورة به لفظاً، وحملّ ارور مرفوع مبتدأ:لفظة اجلاللةو
  .)٢(] معلوم"ىالَعت"وإعراب [
  .عنوي بعامل م فعل مضارع مرفوع لفظاً:"رِفغي"و

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال مبين"اهللا" راجع إىل :"وه"وحتته 
فعلي٣( خرب املبتدأة مرفوعة حمال(وهو معه مجلة امسي ،ةة ال حملّ هلا ابتدائي.  

  منصوب حمال)٥( على الكسر، أو مبين)٤(املصنف عند منصوب تقديراً: "ِبنذَ"و
  .)٧("يغفر" مفعول به لـ)٦(اإلمام املطرزيعند 

                                 
  . ألنها مل تدخل لتوصل معىن عامٍل، بل إلفادة معىن الترجي فقط) ١(

، ٢/٤٢٦، واملنهل الصايف ١/٥٧٦، واملغين ٤/٣٩٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 .٣/١١٥ومهع اهلوامع 

 .  هـ، و: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج) ٢(
  . هـ: سقط من" خرب املبتدأ: "إىل قوله" وهو معه: "من قوله) ٣(

يف موضع رفع على االبتداء، وما بعده خربه، حنو" لعلّ"أنّ جمرور : أي : ،لعلّ زيٍد قائم
  :ومنه قول كعب بن سعد الغنوي

  رفِع الصوت جهرةً     لعلّ أيب املغواِر منك قريبفقلت ادع أخرى وا
 .٣/١١٥، واهلمع ١/٥٧٦املغين : ينظر

 .أ/٢٢ االمتحان: ينظر) ٤(
 ". السكون: "يف ج) ٥(
. أبو الفتح ناصر بن عبد السيد أيب املكارم بن علي برهان الدين اخلوارزمي املطرزي: هو) ٦(

، "اإليضاح: "من تصانيفه. هـ٦١٠تويفّ يف خوارزم سنة . ، عامل باللّغة، من فقهاء احلنفيةأديب
، ٥/٣٦٩، ووفيات األعيان ٣/٣٣٩إنباه الرواة : ينظر". املغرب يف ترتيب املعرب"، و"املصباح"و

 .١/٣٠٣والبلغة 
 = معرب وإعرابه تقديري، ومنصوب حمال عند اإلمام فهو منصوب تقديراً؛ ألنه عند املصنف) ٧(

 



١٣٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

والضرور مبينمري ا/على الس ذنب" مضاف إليه لـكون جمرور حمال."  
 فلعلّ اهللا له ،"فريغ"ق بـمتعلّ" لعلّ " من أنّ:ارحني وما قاله بعض الش)١(]هذا[

فيف اإلساءة بالغفلة عن كالم ه وقع يغفر؛ ألن٢( املطالعةم بعد"اإلظهار" : يفاملصن(.  
  ]احلروف املشبهة بالفعل: النوع الثّاين[

)النعلفظاً ب مرفوع :)ومبتدأالعامل املعنوي ،.  
  ".وعالن" صفة لـ مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
)وفرمرفوعة لفظاً خربه، وهو معه مج:)ح ة ال حملّلة امسية هلا ابتدائي.  
)ِصبنفعل مضارع مرفوع لفظاً:)ت بعامل معنوي .  

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال راجع إىل احلروف، مبين:"يِه"وحتته 
فعليصفة احلروف، أو ال حملّة مرفوعة حمال ة هلا استئنافي.  

)متنصب" مفعول به لـمنصوب لفظاً :)اِالس."  
  . عاطفة:)و(
)فَعرفعل مضارع مرفوع لفظاً:)ت بعامل معنوي .  

 مرفوعة  فعلية، وهو معه مجلة)٣(]راجع إىل احلروف أيضاً [:"يِه"وفاعله حتته 

  ــــــــــــــ
=  املطرزيوإعرابه حملي ه عنده مبينب، واملغرب يف ترتيب املعرب/٧ االمتحان: ينظر .؛ ألن 

: يف املضاف إىل ياء املتكّلم أربعة مذاهباعلم أنّ و. ١/٣٢٨ ، وأمايل ابن احلاجب٢/٤١١
ه معرب  أن:اينوالثّ. الثة وهو مذهب اجلمهوررة يف األحوال الثّ معرب حبركات مقدأنه: أحدها
يف الرفع والنرةصب حبركة مقد،الثوالثّ. ابن مالك بكسرة ظاهرة واختاره  ويف اجلر:أن ه مبين، 

 . وإليه ذهب ابن جين،ه ال معرب وال مبين أن:ابعوالر. رجاين وابن اخلشابوإليه ذهب اجل
  .٢/٤٢٧، وحاشية الصبان ١٤٤- ٣/١٤٣شرح التسهيل : ينظر

 .  وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، و) ١(
 .٥٤إظهار األسرار ص: ينظر".  بعد: "يف ج، هـ) ٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ. قوفني ساقط من األصل، جما بني املع) ٣(

]أ/٢١[

 



١٣١  في العامل: الباب األول

تنصب" عطف على مجلة هلا ، أو ال حملّحمال."  
)رترفع" مفعول به لـمنصوب لفظاً :)١()اخلَب."  
  .، أو عاطفةة ابتدائي:)و(
)ِهي(:ضمري مرفوع منفصل مبين مبتدأ على الفتح، مرفوع حمال ،.  
  ة، هلا ابتدائية ال حملّ وهو معه مجلة امسي. خربه مرفوع لفظاً:)٢()ثَماِنيةُ(

                                 
أنّ هذه احلروف تنصب االسم وترفع اخلرب؛ ألنّ هلذه األحرف شبهاً : ذهب البصريون إىل) ١(

الناقصة يف لزوم دخوهلن على املبتدأ واخلرب، واالستغناء ما، فعملهن عملها " كان"بـ
ةمعكوساً، ليكون املبتدأ واخلرب معهنتنبيهاً على الفرعي ،م وفاعل أخركمفعول قد .  

ون، وتبعهم السهيليإىل أنّ اخلرب باٍق على رفعه الذي كان عليه قبل : وذهب الكوفي
إنّ قائم زيداً، ولو كان اخلرب معموهلا جلاز أن : دخوهلن، فهي ال تعمل يف اخلرب؛ ألنه ال جيوز

  .يليها
  .متنيت قيام زيٍد: ليت زيداً قائماً، أي: ، حنو"ليت"جواز نصبهما بـ:  إىلوذهب الفراء

  :وباخلمسة عند بعض أصحابه، واستدلّوا بقول الشاعر
  إذا اسود جنح اللّيل فلتأِت ولتكن     خطَاك ِخفَافاً إنّ حراسنا أُسدا

شاهد، وما شاه بأن اجلزء الثّاين حال غري أنّ اجلمهور مينعون ذلك، ويؤولون هذا ال
  .إنّ حراسنا تلقاهم أسداً، وحنو ذلك: واخلرب حمذوف، والتقدير

 على الكافية ، وشرح الرضي١/٣٨٧، وشرح التسهيل ١٨٥-١/١٧٦اإلنصاف : ينظر
، واهلمع ١/٢٩٣، وشرح التصريح ١/٥٥، واملغين ٣/١٢٣٧رتشاف ، واال٣٥٠- ٤/٣٤٨
١/٤٩٠ . 

لنفي ) ال(يف االستثناء املنقطع، و) إالّ(املفتوحة، و) أنّ(؛ ألنه أدخل فيها هي مثانية عند املصنف) ٢(
مبعىن لعلّ، ) عسى(املفتوحة، و) أنّ(؛ ألنه أدخل فيها وهي مثانية أيضاً عند ابن هشام. اجلنس

  .التربئة) ال(و
  .إنّ، وأنّ، ولكن، وكأنّ، وليت، ولعلّ: وعند األكثرين ستة وهي

، وابن املفتوحة فرع املكسورة عنده، وتبعه يف ذلك املربد) أنّ( مخسة؛ ألنّ وعند سيبويه
 =، واألصول يف النحو ٤/١٠٧، واملقتضب ٢/١٣١الكتاب : ينظر .، وابن مالكالسراج

 



١٣٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ". حروفاينوع الثّالن"أو معطوفة على مجلة 
  . مبتدأ مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
ة لة امسي، وهو معه مج)١( خرب املبتدأ، أو مرفوع لفظاً مراد لفظه مرفوع تقديراً:)ِإنَّ(

ةال حمل هلا ابتدائي.  
)وحمعلوم :)ن.  
  . )٢("حنو" مضاف إليه لـقديراً مراد لفظه جمرور ت:)ِإنَّ اَهللا تعالَى عاِلم كُلِّ شيٍء(

يقتضي امساً  -هة بالفعل حرف من احلروف املشب:"نَِّإ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . له على الفتح ال حملّ مبين- )٣( مرفوعاًمنصوباً، وخرباً

  . امسه منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  .)٤(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [
  . اسم فاعل:"ماِلع"و

 ب فاعله، وهو معه مركّ مرفوع حمال على الفتح، مبين"اهللا" راجع إىل :"وه"وحتته 
  . ةنافي استئ/ هلاة ال حملّ خربه، وامسه وخربه مجلة امسيمرفوع لفظاً

  ــــــــــــــ
، ٢٠٥-١/٢٠٣، وعمدة احلافظ ١/٣٨٧، وشرح التسهيل ٤٩، والعوامل املائة ص١/٢٢٩  =

، ١/٣١٣، وأوضح املسالك ٣/١٢٣٧رتشاف ، واال٤/٣٤٦ية  على الكافوشرح الرضي
 . ٥٩وإظهار األسرار ص

إما بالتنوين على الصرف، أو بغريه على غري : وعلى الثّاين. على احلكاية بالفتح: فعلى األول) ١(
 . ب/٢١هامش األصل . الصرف

يف حكم فإن أريد باجلملة لفظها فال بد له من اإلعراب؛ لكونه :  رمحه اهللا تعاىلقال املصنف) ٢(
االسم املفرد حتى جيوز وقوعها يف كلّ ما وقع فيه، فتقع مبتدأً، وفاعالً، ونائبه، وغري ذلك، 

 .٩٠إظهار األسرار ص: ينظر. هذا اللّفظ: زيد قائم مجلة امسية، أي: حنو
 .١/٨٧٥املغين : ينظر)  ٣(
  .هـ، و:  وما أثبته من.ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج) ٤(

]ب/٢١[

 



١٣٣  في العامل: الباب األول

 مرفوع لفظاً على خالف ماشتهر يف السنة بمع فاعله مركّ" العامل ":)١(مثّ إنما قلنا
مان؛ غفلة منهم عن حتقيق البيان؛ ألنّأبناء الزموع )٢(فات مع فواعلها معربة الصوا ،

إالّما يكون مركّباً،إن أن موع على اجلزء األواين ل؛ الشتغال اجلزء الثّه أجري إعراب ا
ح به احملقّبإعراب اقتضاه اجلزء األوفتازاين قون منهمل؛ صر٣(والفاضل العصام ،الت( ،

  .)٤(واملصنف
  . له)٦("األطول" هنا حتقيق وتدقيق من رامه فلرياجع )٥(وللفاضل العصام

 بال ضم الفاعل )٨(ربه مثال خ:"العامل" أنّ )٧(]من [فظهر أنّ ما اشتهر من املعربني
  .مساحمة بيقني

  ".العامل" مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:"لِّكُ"و
  ".كلّ"ه لـ مضاف إليجمرور لفظاً :"ٍءيش"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع تقديراً:)الثَّاِني(
 ة ال حملّ معه مجلة امسي، وهو)١٠( خربه، أو لفظاً مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٩()أَنَّ(

                                 
 ". قلت: "يف ج) ١(
 ". مع فاعلها معرفة: "يف و) ٢(
إبراهيم بن حممد اإلسفراييين، وقد سبقت : ويقصد بالفاضل العصام.  قد سبقت ترمجتهالتفتازاين) ٣(

 . والشريف اجلرجاين: زيادة: يف هـ، و. ترمجته
 . ١٢٩، واإلظهار ص٤٤٦-١/٤٤٥، واألطول ٣١٠املطول ص: ينظر) ٤(
 .  ج: سقطت من" واملص وللفاضل العصام". "والشريف اجلرجاين: "يف ب) ٥(
 . السابقاملصدر: ينظر) ٦(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٧(
 ". خرب: "يف ب، ج، هـ، و) ٨(
) أنّ(كيد النسبة، ونفي الشك عنها، واإلنكار هلا، ومتيم وقيس يبدلون مهزة مها لتو: إنّ، وأنّ) ٩(

 .١/٣١٤، وأوضح املسالك ٣/١٢٣٧رتشاف اال: نظري. املفتوحة عيناً
 ).إنَّ(كما مر يف إعراب ) ١٠(

 



١٣٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".ل إنّاألو"هلا عطف على مجلة 
)وحعلوم م:)ن.  
 مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)ٍءي شلِّى كُلَ عراِدى قَالَع ت اَهللانَّ أَدِقتعأَ(

  ".حنو"لـ
  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع لفظاً:"دِقتعأَ"فـوإذا أريد املعىن، 

 فاعله، وهو معه مجلة  مرفوع حمال)١( على الفتحم، مبين عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي.  

 -، وخرباً مرفوعاً يقتضي امساً منصوباً- هة بالفعل حرف من احلروف املشب:"نَّأَ"و
له على الفتح ال حملّمبين .  

  .)٢( امسه منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  .)٣(] معلوم":ىالَعت"وإعراب [
  . اسم فاعل:"راِدقَ"و

 فاعله، وهو معه  حمال)٤( على الفتح مرفوع مبين"اهللا" راجع إىل :"وه"وحتته 
، وهي يف "أنّ" هلا صلة لـة ال حملّ خربه، وامسه وخربه مجلة امسيب مرفوع لفظاًمركّ

٥("أعتقد" مفعول به لـتأويل املفرد منصوبة حمال(.  
  ".قادر"ق بـ حرف جر متعلّ:"ىلَع"و
صوب مفعول به غري صريح  ارور من وحملّ، لفظاً)٦(]به [ جمرور:"لِّكُ"و

  ".قادر"لـ
                                 

 ". على الضم: "يف و) ١(
 . ج: سقط من" امسه) "٢(
  .و: وما أثبته من .ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، هـ) ٣(
 . و: سقط من" مرفوع) "٤(
  ١/٦٠املغين : ينظر) ٥(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(

 



١٣٥  في العامل: الباب األول

  ".كلّ" مضاف إليه لـجمرور لفظاً :"ٍءيش"و
  . عاطفة:)و(
  . مبتدأ مرفوع لفظاً:)١()الثَّاِلثُ(
 هلا ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي، أو لفظاً لفظه مرفوع تقديراً/ مراد:)٢()نَّكَأَ(

  .ف على القريبة أو على البعيدةعط
)وحمعلوم:)ن .  
)ارن امحنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)كَأَنَّ احلَر."  

 )٣( يقتضي امساً-هة بالفعلاملشب حرف من احلروف :"نَّأَكَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . له على الفتح ال حملّ مبين-عاً مرفو وخرباًمنصوباً

                                 
 ". الثّاين: "يف ج) ١(
" كاٍف"للتشبيه مركّبة من ) كأنّ(أنّ : راء، ومجهور البصريني، والف، وسيبويهمذهب اخلليل) ٢(

وقال بعض البصريني هذا خطأ، ). أنّ(، واعتين حبرف التشبيه فقدم، ففتحت مهزة "أنّ"ومن 
  ".كاف"واألوىل أن يكون حرفاً بسيطاً، وضع للتشبيه كـ

ا تأيت كم) كأنّ(أنّ : وال خترج عن التوكيد عند البصريني، وزعم الكوفيون، والزجاجي
  :للتشبيه تأيت للتحقيق، وجعلوا منه قول احلارث بن خالد

ا هشام اً      كأنّ األرض ليسمكّة مقشعر فأصبح بطن  
أنها تأيت للظن، إذا كان خربها فعالً، أو ظرفاً، أو صفة : وزعم ابن السيد، وابن الطّراوة

أظن الشتاء : أنك بالشتاء مقبلٌ، أيك: من صفات أمسائها، وجعل ابن األنباري من ذلك قوهلم
  . مقبالً

قريب، كقوهلم: وزعم أبو احلسني األنصاريها تأيت للتأن :ك بالفرج آٍت، أيقريب: كأن.  
وزعم أبو عليفي، كقوهلم:  الفارسيها قد تأيت للنك دالّ: أنكأنما أنت دالّ :  عليها، أي

 على الكافية ، وشرح الرضي٣٨٩-١/٣٨٨، وشرح التسهيل ٣/١٥١الكتاب : ينظر. عليها
، ٢٥٥-١/٢٥٢، واملغين ١/٥٦٨، واجلىن الداين ٣/١٢٣٨رتشاف ، واال٣٩٢- ٤/٣٨٧

  .٣٠٣- ١/٣٠١وفيني ، وتأثري الك٢٩٥-١/٢٩٤، وشرح التصريح ١/٣١٥وأوضح املسالك 
 . هـ: سقط من" امساً) "٣(

]أ/٢٢[

 



١٣٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . امسه منصوب لفظاً:"امراحلَ"
  .ة هلا ابتدائية ال حملّلة امسي خربه، وامسه وخربه مج مرفوع لفظاً:"ارن"و
  . عاطفة:)و(
)اِبعمبتدأ مرفوع لفظاً:)الر .  
)مجلة خربه، وهو معه، أو لفظاً مراد لفظه مرفوع تقديراً:)١()لَِكن هلا ة ال حملّ امسي 

  .عطف على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
)ا فَمِك لَلُاِه اجلَازناِل العاِئ فَمحنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ز ."  

  . لهكون ال حملّ على السنفي مبين )٢( حرف:"ام"فـوإذا أريد املعىن، 
  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"ازفَ"و

                                 
)١ (م نفيه، : لكنم ثبوته، أو إثبات ما يتوهتستعمل يف االستدراك، وهو تعقيب الكالم بنفي يتوه

وهذا هو الغالب فيها، وقد تستعمل لتأكيد النسبة وتقويتها يف ذهن السامع، إجيابية كانت أو 
  . سلبية

اءبسيطة عند البصر: ولكنني منتظمة من مخسة أحرف، وعند الفرة من يمركب "لكن "
  :"من الطّويل "للساكنني كقول النجاشي" لكن"فطرحت اهلمزة للتخفيف، ونون " أَنَّ"و

  فلست بآتيه وال أستطيعه     والك اسقين إن كان ماؤك ذا فضِل
زائدة ال للتشبيه، وحذفت اهلمزة " الكاف"، و"أنّ"و" ال"ن إنها مركّبة م: وقال الكوفيون

  .ختفيفاً
على أصلها، " أنّ"، والكاف للتشبيه، و"كأنّ"و" ال"أنها مؤلّفة من : وذهب السهيلي إىل

ولذلك وقعت بني كالمني؛ ملا فيها من نفي لشيء، وإثبات لغريه، وكسرت الكاف لتدلّ على 
، ١٢٣٨-٣/١٢٣٧رتشاف ، واال٤/٣٩٢ على الكافية ح الرضيشر: ينظر. اهلمزة احملذوفة

، وتأثري ٤٢٤-١/٤٢٣، وحاشية الصبان ١/٢٩٤، وشرح التصريح ٣٨٥-١/٣٨٣واملغين 
 .٢٩٦-١/٢٩٣الكوفيني 

 . و: سقط من" حرف) "٢(

 



١٣٧  في العامل: الباب األول

من [ هلا ة ال حملّوهو معه مجلة فعلي،  فاعله مرفوع لفظاً:)١("لُاِهاجلَ"و
  .ة  ابتدائي،)٢(]اإلعراب
 -  مرفوعاً وخرباً منصوباًيقتضي امساً-هة بالفعل  حرف من احلروف املشب:"نِكلَ"و

له على الفتح ال حملّمبين .  
  . امسه منصوب لفظاً:"ماِلالع"و
  . اسم فاعل:"زاِئفَ"و

 فاعله، وهو معه  مرفوع حمال)٣( على الفتح، مبين"العامل" راجع إىل :"وه"وحتته 
  .ة هلا ابتدائية ال حملّ خربه، وامسه وخربه مجلة امسي مرفوع لفظاًبمركّ

  . عاطفة:)و(
  . مبتدأ، مرفوع لفظاً:)ساِماخلَ(
)تخربه، وهو معه مجلة امس، أو لفظاً مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()لَي هلا ة ال حملّي 

                                 
 ". اجلار: "يف و) ١(
 .ثبته من بقية النسخوما أ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
)٣" (ج: سقطا من" الفتح"و " مبين . 
)٤ (تاء، وهي: ويقال: لَيبإبدال الياء تاًء، وإدغامها يف الت ي حماٍل، حنو: لَتلتمن : بابليت الش

ليت زيداً يأتيين : ليت البخيلَ جيود، أو ادعاًء، كقولك: يعود، أو ممكن بعيد حقيقةً، كقولك
  .ليت غداً جييء: وال تكون يف الواجب، فال يقالفيحدثين، 

  :واستشهد بقول العجاج" ليت" نصب اجلزأين بـوأجاز الفراء
  يا ليت أيام الصبا رواجعا

  أيام الصبا كانتيا ليت: ، أيعند الكسائي" كان"بتقدير فعل من التمني عنده، وبتقدير 
يا : على احلالية، وعامله خرب ليت احملذوف، أي) رواجعا(رواجع، وعند البصريني على محل 

  .ليت أيام الصبا لنا رواجع
، ٤/٣٤٩  على الكافية، وشرح الرضي١٩١-٢/١٩٠ اإليضاح يف شرح املفصل: ينظر

 =، ٤٦٠-٢/٤٥٩، واملنهل الصايف ٣٧٦-١/٣٧٥، واملغين ١٢٤٢-٣/١٢٤١رتشاف واال

 



١٣٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .عطف على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
  ". وحن" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)١()ٍدح أَلِّكُ ِلوقزر مملْ الِعتيلَ(

  يقتضي امساً-هة بالفعل حرف من احلروف املشب:"تيلَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . له على الفتح ال حملّ مبين- مرفوعاً وخرباًمنصوباً
  . منصوب لفظا امسه:"ملْالِع"و
  . اسم مفعول:"وقزرم"و

 نائب فاعله، وهو معه ع حمالعلى الفتح مرفو ، مبين"العلم" راجع إىل :"وه"وحتته 
  . ة ابتدائي/ هلاة ال حملّ مجلة امسي)٣()وامسه وخربه( خربه،  لفظاً)٢(]مرفوع[ب مركّ

  ".مرزوق" حرف جر متعلق بـ:"مالالَّ"و
  . منصوب مفعول به غري صريح له ارور، وحملّ جمرور به لفظاً:"لِّكُ"و
  ".كلّ"ضاف إليه لـ م جمرور لفظاً:"ٍدحأَ"و
  . عاطفة:)و(
)اِدالسس(: ًمرفوع لفظا] بعامل معنوي[)مبتدأ،)٤ .  
 هلا ة ال حملّي خربه، وهو معه مجلة امس، أو لفظاً مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٥()لَعلَّ(

  ــــــــــــــ
 .٤٢٤، و١/٤٢٢وحاشية الصبان   =

 ". العامل: "يف و) ١(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 . و: نسقط م" وامسه وخربه. "ب، ج، هـ: وما أثبته من". وهو معه"يف األصل ) ٣(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
  .هـ: سقطت من" لعلّ". "مبتدأ". "السادس". "و) "٥(

 M N  M  L  K  J   IL :للتوقّع، أوالترجي يف احملبوب، حنو قوله تعاىل: لعلّ

 =  .٦: لكهفا M 6  5  4L:، أو اإلشفاق يف املكروه، حنو قوله تعاىل١: القالطّ

]ب/٢٢[

 



١٣٩  في العامل: الباب األول

  .عطف على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
  ". حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)يِبن ذَراِف غَ)١(]تعالَى[  اَهللالَّعلَ(

  يقتضي امساً- هة بالفعل حرف من احلروف املشب:"لَّعلَ"وإذا أريد املعىن، فـ
  . له على الفتح ال حملّ مبين- مرفوعاً  وخرباًمنصوباً
  . امسه منصوبة لفظاً:لفظة اجلاللةو
  .)٢(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
 ة ال حملّ مجلة امسي)٤( خربه، وامسه وخربه)٣(ب مرفوع لفظاً مع فاعله مركّ:"راِفغَ"و

ةهلا ابتدائي.  
  . )٥("غافر" مضاف إليه لـ على الكسر جمرور حمال، أو مبينجمرور تقديراً :"ِبنذَ"و
ه  مضاف إلي)٦(كون، جمرور حمال على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"اُءالي"و

  ــــــــــــــ
=  عليل، كقولك: ، واألخفشوقال الكسائيها تأيت للتى: إنأفرغْ عملك لعلّنا نتغد.  

   .٣: عبس M +  *  )  (L:إنها تأيت لالستفهام، حنو قوله تعاىل: وقال الكوفيون
املنهل ، و٣٨٠-١/٣٧٧املغين  و،٣/١٢٤٠رتشاف ، واال١/٣٨٩شرح التسهيل: ينظر
  .٢٩٦- ١/٢٩٥وشرح التصريح ، ٤٦٢-٢/٤٦١الصايف 

  .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
وإعراب تعاىل معلوم مبا : "يف و. وما أثبته من بقية النسخ. مابني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(

 ". ذكر سابق
 . ج: سقط من" مرفوع لفظاً: " قولهإىل" منصوبة لفظاً امسه: "من قوله) ٣(
 . هـ: سقط من" وامسه وخربه) "٤(
 واملغرب يف ترتيب ،١/٣٢٨ أمايل ابن احلاجب: ينظر". لفائز: "يف هـ. و: سقط من" إليه) "٥(

 . ب/٧االمتحان ، و٢/٤١١املعرب 
 ".  حمال جمرور: "يف ج) ٦(

 



١٤٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".ذنب"لـ
  .ة أو اعتراضي،ة ابتدائي:)و(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف تنبيه:"اُءاهلَ" )هِذِه(
 - على اختالف فيه-كون على الكسر، أو على الس اسم إشارة مبين:"ِهِذ"و

مبتدأمرفوع حمال .  
)الس١("هذه" صفة، أو عطف بيان، أو بدل من  مرفوعة لفظاً:)ةُت(.  
 خصائص )٢(]من [ ملا سبق من أنّ؛ال جيوز كوا مرفوعة، أو منصوبة على القطعو

طَقْاسم اإلشارة أن ال ييح به ع نعتها؛ كما صرنمالش ،ماميينشرحيهما على " : يف)٣(والد
  .)٤("مغين اللّبيب

ما لّليت ال توجد يف أكثر املعتربات، قكرات اه من النها احلبيب، فإن يا أي،فاحفظه
٥(العه عليه لعدم اطّ؛ه عليهيوجد من تنب(.  

  . بعامل معنوي فعل مضارع جمهول مرفوع تقديراً:)تسمى(
 نائب فاعله، وهو  على الفتح مرفوع حمال راجع إىل املبتدأ، مبين)٦(:"يِه"وحتته 

معه مجلة فعلية مرفوعة حمال/ة ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسية، أو  هلا ابتدائي
ةاعتراضي.  

 قبلها حبسب  ماعطوفة علىوجعل بعض أويل األفهام هذه اجلملة يف هذا املقام م

                                 
  . ٧٤٩-١/٧٤٨، واملغين ٢/٥٢٨ بن احلاجبأمايل ا: ينظر) ١(

 ". أو بدل الكلّ من هذه: "يف هـ. ج: سقطتا من" هذه".  "صفة"
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج) ٢(
 .قد سبقت ترمجتهما) ٣(
وصف "وينظر اختالفهم يف . ٢/٢٣١، واملنصف ٢/٥٧١" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر) ٤(

 .٦٦٥-١/٦٦٣، وتأثري الكوفيني ٧٤٣-١/٧٤٢املغين : يف" أمساء اإلشارة والوصف ا
 . ج: سقط من" لعدم اطّالعه عليه) "٥(
 ". ضمري هي: "يف ب، ج) ٦(

]أ/٢٣[

 



١٤١  في العامل: الباب األول

  . عن العطف"الواو"ح بعدم خروج ل صرإنّ بعض األفاض:  قائالً،املعىن
١(ه خمالف للمشهور، وملا عليه اجلمهور، كما يظهر من الكتبوال خيفى أن( 

  .املعتربة
)وفمفعول ثاٍن لـوبة لفظاً منص:)احلُر "ىتسم."  
  .)٢(ب احلكاية مشغول بإعرا:)ِلعِفالْ ِبةَهبشاملُ(

  ] يف االستثناء املنقطع"إالّ"[
  . عاطفة:)و(
)اِبالسمرفوع لفظاً:)ع مبتدأ، بعامل معنوي .  
 على )٣( هلا عطفة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي مراد لفظه مرفوع تقديراً:)ِإالَّ(
  .أحدمها
  . حرف جر:)ِفي(
  . واجلار مع ارور ظرف مستقر،)٤("يف" بـ جمرور لفظاً:)اِالسِتثْناِء(

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال، مبين"إالّ" راجع إىل :"وه"وحتته 
                                 

 . و: سقطت من" الكتب) "١(
  .١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر". مشغولة: "يف هـ، و".  بالفعلاملشهورة: "يف و) ٢(

يت هذه احلروفما مسا على ثالثة أحرف فصاعداً، : وإنهة بالفعل؛ لكواملشب احلروف
ل  يف كلّ واحدة منها، وكما أنّ الفعوفَتح أواخرها، كما فُِتح آخر الفعل، ووجود معىن الفعل

  .يرفع وينصب، فكذلك هي ترفع وتنصب؛ ملشاتها الفعل من هذه الوجوه
قائم إنّ زيداً، وال يف الدار إنّ عمراً، وال : وال جيوز تقدمي أخبارها عليها مطلقاً، فال تقول

  .على أمسائها، إالّ إذا كان اخلرب ظرفاً، أو جاراً وجمروراً، فإنه جيوز أن يتقدم على االسم
، ٥٠العوامل املائة ص: ينظر. ، فال تقع يف الصدر أصالً)أَنَّ(در الكالم سوى وهلا ص

 . ٦٠-٥٩، وإظهار األسرار ص٢/٤٤٧، واملنهل الصايف ٤/٣٤٦ على الكافية وشرح الرضي
 . ج: سقط من" وخربه". هـ: سقطت من" عطف". "إالّ". "السابع". "و) "٣(
 ". جمرور به لفظاً ":هـ يف. ب، و: سقط من" بفي) "٤(

 



١٤٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

بكّة، أو مرفعليإالّ" صفة  مرفوع حمال."  
كرة ال ق معرفة؛ ألن اجلملة، أو الن بتقدير املتعلّ،مفرداً" إالّ"ه ال يكون  إن:ومن قال

بقاء العلمية، وإزالتها يف كلمة أريد ا لفظها؛ كما إ للمعرفة، فلم يعلم جواز )١(تقع صفة
الت فصيل عن مرماميين٢(الد(.  

 هو يف االستثناء، أو منصوباً:  خرب مبتدأ حمذوف، أي مرفوعاً)٣(وال يبعد كونه
  . حال)٤( يكون اخلرب ذا:على قول من قال" إالّ"حاال من 

  ".االستثناء" صفة  جمرور لفظاًب مع فاعله املستتر مركّ:)٥()ِعِطقَناملُ(
)وحمعلوم:)ن .  
  مراد لفظه جمرور تقديراً:)اهن ِم)٦(ةٌبرقَ مةَعا الطَّالَّ ِإِةن اجلَِن عةٌدعب مةُيِصعاملَ(

                                 
 . و: سقطت من" صفة) "١(
 "قسم األدوات واحلروف"، وحتفة الغريب ٢١١- ١/٢١٠املزج : ينظر. قد سبقت ترمجته) ٢(

١/٣٠٤. 
 ". كوا ":هـ يف) ٣(
 . "ذي حال: "يف ب. هـ: سقط من" قال. "و: سقط من" على قول) "٤(
جاءين القوم إالّ : ، فيقدر له اخلرب، حنو"لكن"وهو الذي مل يخرج من متعدد؛ لكوا مبعىن ) ٥(

محاراً مل جييْء: محاراً، أي لكن.  
ما : يف االستثناء املنقطع إذا مل ميكن تسليط العامل عليه، حنو) إالّ(وجيب نصب املستثىن بـ

  .زاد النقص:  يقالزاد هذا املالُ إالّ ما نقص؛ إذْ ال
M   ^  ]  \  [  Z  Y :وجيب النصب عند احلجازيني إذا أمكن تسليطه، حنو قوله تعاىل

 ̀  _ Lبنصب ١٥٧:  النساء ،)اعبات(باع أيحه وجتيز اإلتاالبدال، : ، ومتيم ترج
  : الشاعرإالّ اتباع بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار املوضع، وعليه قول: فيقرأون

وإالّ العيس إالّ اليعافري     ا أنيس وبلدٍة ليس  
 .٦٥، وإظهار األسرار ص٥٤٨-١/٥٤٦شرح التصريح : ينظر

 . ب: سقطت من" مقربة) "٦(

 



١٤٣  في العامل: الباب األول

  ".حنو"مضاف إليه لـ
  . مبتدأ، مرفوعة لفظاً:"ةُيِصعاملَ"فـوإذا أريد املعىن، 

  . اسم فاعل:"ةٌدعبم"و
 فاعلها، وهي معه مرفوع حمال على الفتح  راجع إىل املبتدأ، مبين:"يِه" )١(وحتتها

  .ة هلا ابتدائية ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسي، مرفوعة لفظاًبمركّ
  ".مبعدة"ق بـ جر متعلّ/ حرف:"نع"و
  .  ارور منصوب مفعول به  غري صريح هلا، وحملّ"عن" بـ جمرورة لفظاً:"ِةناجلَ"و
  . لهن ال حملّكو على الس مبين، حرف لالستثناء املنقطع:"الَِّإ"و
  . امسه منصوبة لفظاً:"ةَاعالطَّ"و
 خربه، وامسه وخربه مجلة  مركبة مرفوعة لفظاً، املستتر)٢()افاعله( مع :"ةٌبرقَم"و

ة ال حملّامسية هلا ابتدائي.  
  ".مقربة" ظرف لغو لـ:"اهنِم"و
  .)٣(]"اجلنة"الضمري ارور راجع إىل و[

حاة انقسام  مل يذكر الن خمالف للكتب املعتربة؛ إذْ،)٤(دراكية أو اجلملة است:وما قيل
  .اجلملة إىل االستدراك

 بناًء على وجود احلرف الدال على االستدراك يف صدر اجلملة :ا انلْمع أنه لو قُ
ة ، إنه مجل ناركأنّ احلرام: ويف. ة حتقيقي)٥(ه مجلة، إن قائمإنّ زيداً: ال يفقَزم أن يلَلَ

                                 
 ".  وحتته: "يف ج، و) ١(
 .ولعلّه هو الصواب. وما أثبته من بقية النسخ". فاعله"يف األصل ) ٢(
 .هـ، و: وما أثبته من.  سقط من األصل، ب، ج) ٣(
 . هـ: سقط من" وما قيل أو اجلملة استدراكية) "٤(
 . ج: سقطت من" مجلة) "٥(

]ب/٢٣[

 



١٤٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

ويف. ةتشبيهي :ليت العلم١()حدأ( لكلّ  مرزوق(إن ،يلعلّ اَهللا: ويف. ةه مجلة متنذنيب،  غافر 
٢(هإن(يوغري ذلك. ة مجلة ترج.  

  .)٣( والعلم عند اهللا تعاىل فتأمل،هذا ما خطر للبال هنالك
  ] لنفي اجلنس اليت"ال"[

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ بعامل معنويرفوع لفظاً م:)ناِمالثَّ(
 ملا عطف على ة ال حملّي خربه، وهو معه مجلة امس مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()الَ(
  .أحدمها
رب مبتدأ حمذوف، أو ، أو خ)٥("ال" صفة  ظرف مستقر مرفوع حمال:)ِلنفِْي(

على قول" ال" حال من )٦(منصوب حمال.  
 ، وتقديراًاملصنف عند ، ومنصوب حمال"لنفي"يه  مضاف إل جمرور لفظاً:)٧()اِجلنِس(

                                 
 .وما أثبته من بقية النسخ، ولعلّه هو الصواب". الحد"يف األصل ) ١(
 . ب: سقط من" إنه". "لعلّ اهللا تعاىل: "يف ب، ج) ٢(
 . ب، ج، هـ، و: سقط من" لفتأم. "ب: سقط من" للبال. "ج: سقط من" غري) "٣(
 . هـ: سقطت من" ال". "الثّامن". "و) "٤(
 . ب: سقط من" ال) "٥(
)٦"(ب، ج: سقط من" حمال . 
ن يكون نفيه نصاً، وأن أن تكون نافيةً، وأن يكون املنفي اجلنس، وأ): إنّ(شروط إعماهلا عمل ) ٧(

  .ا، وأن يكون خربها أيضاً نكرة عليها جار، وأن يكون امسها نكرة متصالً ال يدخل
  :ملشاتها هلا من أربعة أوجه" إنّ"عمل " ال"وإنما أعملت : قال أبو البقاء

" ال"أنّ كال منهما للتأكيد، فـ: والثّاين. أنّ كال منهما يدخل على اجلملة االمسية: أحدها
، والشيء حيمل على "إنّ"يضة نق" ال"أنّ : والثّالث. لتأكيد االثبات" إنّ"لتأكيد النفي، و

  .أنّ كال منهما له صدر الكالم: والرابع. نقيضه، كما حيمل على نظريه
 =، ٣٣٧-١/٣٣٦، وشرح التصريح٢/٣أوضح املسالك  و،١/٢٢٦  للعكربياللّباب: ينظر

 



١٤٥  في العامل: الباب األول

  .)١(]له [عند اجلمهور مفعول به
)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)زاِئ فَر شلَاِع فَالَ(

  .  لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف لنفي اجلنس:"الَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . امسه منصوب لفظاً:"لَاِعفَ"و
  ".فاعل"ضاف إليه لـ م جمرور لفظاً:"رش"و
ة ال مسي خربه، وامسه وخربه مجلة ا مرفوع لفظاًب املستتر مركّ)٢( مع فاعله:"زاِئفَ"و

ةحمل هلا ابتدائي.  
  ]"ليس" املشبهتان بـ"ال" و"ما": النوع الثّالث[

)النورفوع لفظاً م:)عمبتدأ بعامل معنوي ،.  
  ".وعالن" صفة لـ مرفوع لفظاً:)ثُاِلالثَّ(
 هلا /ة ال حملّخربه، وهو معه مجلة امسي" األلف" بـ مرفوع لفظاً:)حرفَاِن(
٣(ةابتدائي(.  

  . بعامل معنوي)٤("ونالن" بـ فعل مضارع مرفوع لفظاً:)ترفَعاِن(
، "ترفع ")٥( فاعلكون مرفوع حمال على السصل مبين ضمري مرفوع مت:"فِلاَأل"و

  ".احلرفان" صفة ة مرفوعة حماليمعه مجلة فعلوهو 
)مترفعان" مفعول به لـصوب لفظاً من:)اِالس."  

  ــــــــــــــ
 .  ٦٥وإظهار األسرار ص  =

  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلاسما بني املعقوفني ) ١(
 .  و:سقط من" وفائز مع فاعله) "٢(
 . هـ: سقطت من" ال حملّ هلا ابتدائية". "حرفان". "الثّالث". "النوع) "٣(
 ". بالنوع: "يف هـ) ٤(
 ". فاعله: "يف هـ) ٥(

]أ/٢٤[

 



١٤٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . عاطفة:)و(
  .بعامل معنوي" ونالن" بـ فعل مضارع مرفوع لفظاً:)تنِصباِن(
، "تنصب" فاعل كون مرفوع حمال على السصل مبين ضمري مرفوع مت:"فِلاَأل"و

مرفوعة حم،ةوهو معه مجلة فعلي انترفع" معطوفة على مجلة ال."  
)رتنصبان" مفعول به لـصوب لفظاً من:)اخلَب."  
  .ة أو ابتدائي، عاطفة:)و(
  .، مبتدأكون مرفوع حمال على الس مبين،صل ضمري مرفوع منف:)هما(
  . مراد لفظه مرفوع تقديراً:)ما(
  . عاطفة:)و(
، وهو معه خرب املبتدأ، وهو معه "ما" عطف على  مراد لفظه مرفوع تقديراً:)الَ(

هلا معطوفة على مجلة ة ال حملّمجلة امسي "الث حرفانوع الثّالن"ة، أو ابتدائي.  
للمبتدأ على االخرباً" ما"اك أن جتعل وإي ١(نفراد ال تكون على االنفراد، حىت( .  
  . اسم مفعول:)اِنتهبشاملُ(

 نائب فاعله، ع حمالكون مرفو على الس، مبين"ال"و" ما" راجع إىل :"امه"وحتته 
  ".ال"و" ما" صفة لـ مرفوع لفظاًبوهو معه مركّ

  ".املشبهتان"ق بـ جر متعلّف حر:"اُءالب" )٢()لَيسِب(

                                 
)١ (ل  لكي ال تكون على االنفراد يف قولك؛ إذْ مل يذهب؛أحذّرك عن هذا: أيأحد إىل ذلك، فتأم 

 .ب/٢٤مش األصل ها: ينظر. فإنه دقيق
 ،٣١:يوسف M <  ;  :L :فأعملها احلجازيون، وبلغتهم جاء التنزيل، قال تعاىل): ما(أما ) ٢(

  : وإلعماهلم إياها أربعة شروط،٢:اادلة   M <  ;  :L :وقوله
  :أن ال يقترن امسها بإِن الزائدة كقول الشاعر: أحدها

 =   صريف، ولكن أنتم اخلَزفبين غُدانةَ ما إنْ أنتم ذَهب     وال

 



١٤٧  في العامل: الباب األول

  ارور نصب مفعول به غريوحملّ، )١("الباء" بـ مراد لفظه جمرور تقديراً:"سيلَ"و
  ".مشبهتان"صريح لـ

راف باجلر مع الكسرة، أو الفتحة على االنص" ليس ")٣(]كون [)٢(وقد عرفت جواز
  .)٤(وغريه يف أمثاله وال تغفل

)نحمعلوم:)و .  

  ــــــــــــــ
آل  MF    E    D  CL:أن ال ينتقض نفي خربها بإالّ، كقوله تعاىل: الثّاين  =

  .١٤٤:عمران
  .ما مِسيٌء من أعتب: أن ال يتقدم اخلرب، كقوهلم: الثّالث
  :أن ال يتقدم معمول خربها على امسها، كقول الشاعر: الرابع

   ِمن ِمىن     وما كلَّ من وافَى ِمىن أناَ عارفتعرفْها املنازلَ: وقالوا
أما التميميون فأمهلوها، ولغتهم يف هذا أجري على القياس؛ ألنّ العامل يف األمساء حقّه أن 

  .خيتص باألمساء، كما أنّ عامل األفعال خيتص باألفعال
، وطائفة من ه ذهب سيبويهفإعماهلا عمل ليس قليل جداً عند احلجازيني، وإلي): ال(وأما 

  .منعه:  واملربد إىلالبصريني، وذهب األخفش
أصالً، وأن " ال"ال تزاد بعد " إنْ"ويشترط له الشروط السابقة، ماعدا الشرط األول؛ ألنّ 

  :يكون املعموالن نكرتني، كقول الشاعر
 زعاِقياًتا قضى اُهللا ومم رزفال شيٌء على األرِض باقياً     وال و  

، وعمدة احلافظ ١/١٦٥، واإلنصاف ٤/١٨٨، واملقتضب ٦٦-١/٥٧الكتاب : ينظر
، ١٢٠١-٣/١١٩٧رتشاف ، واال٢٢٨-٢/٢١٥ى الكافية  عل، وشرح الرضي٢٠١- ١/١٩٨

 .٤٥٨- ١/٤٥٦، و٤٤٩- ١/٤٤٧، واهلمع ٢٦٨- ١/٢٦١، وشرح التصريح ١٢٠٩-١٢٠٨
 ". جمرور به تقديراً: "يف هـ، و) ١(
 . ولعلّه هو الصواب. وما أثبته من بقية النسخ". جواب"يف األصل ) ٢(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 .٢/٢٧٣املنصف : ينظر) ٤(

 



١٤٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

)ا اُهللامت الَعى متِبناًكِّم حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)اٍنكَم."  
.  لهكون ال حملّ على الس مبين،"ليس" بـ)١( حرف مشبه:"ام"فـإذا أريد املعىن، و

  . امسه مرفوعة لفظاً:)٢(لفظة اجلاللةو
  .)٣(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
 ال )٤(ة وخربه مجلة امسي/ خربه، وامسه مع فاعله املستتر منصوب لفظاً:"ناًكِّمتم"و

  .ة هلا ابتدائيحملّ
  ".متمكّناً"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب"و
  .عول فيه له ارور منصوب مفلّ وحم، جمرور به لفظاً:"اٍنكَم"و
  . عاطفة:)و(
  . ابق عطف على مثال الس مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع ت ِهللاهاًاِبش مٌءي شالَ(

  .  لهكون ال حملّ على الس مبين،"ليس" بـ)٥(هرف مشب ح:"الَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . امسه مرفوع لفظاً:"ٌءيش"و
 ة ال حملّ خربه، وامسه وخربه مجلة امسي، مع فاعله املستتر منصوب لفظاً:"هاًاِبشم"و

ةهلا ابتدائي.  
  .ق بشيء غري متعلّ،قوية حرف جر جيء به للت:"مالالَّ"و
 صريح )٦( ارور منصوب مفعول به غري، وحملّظاً به لفة جمرور:اجلاللةو

                                 
 ". مشبهة: "يف ب، ج، و) ١(
 . ج: سقطت من" اجلاللة) "٢(
 . هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٣(
 . ج: سقطت من" مجلة امسية) "٤(
 ". مشبهة: "يف ب، ج، و) ٥(
 .  هـ، و:سقط من" غري) "٦(

]ب/٢٤[

 



١٤٩  في العامل: الباب األول

 ارور منصوب ، وحملّ جمرورة به لفظاً:، واجلاللة)١("مشاا"ق بـ، أو متعلّ"مشاا"لـ
   .)٣("حتفة الغريب" : يفالدماميينح به ؛ على ما صر"مشاا" صريح لـ غري)٢(]به [مفعول
  .)٤(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [

  ]نواصب املضارع: النوع الرابع[
)عومبتدأ مرفوع لفظاً:)الن ،.  
)اِبالرصفة ، مرفوع لفظاً:)٥()ع "وعالن."  
)حرخربه، وهو معه مج، مرفوعة لفظاً:)وف ة ال حملّلة امسية هلا ابتدائي.  
)تِصنلفظاً مرفوعضارع فعل م:)ب بعامل معنوي .  

 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال مبين،"احلروف" راجع إىل :"وه"وحتته 
  ".حروف" صفة لـة مرفوعة حمالليمجلة فع
  ".تنصب" لـ)٦( مفعول به صريح، منصوب لفظاً:)لَعالِف(
  ."الفعل" صفة لـ)٧( مشغول بإعراب احلكاية، أو:)عاِرضاملُ(
  .، أو عاطفةة ابتدائي:)و(
)ضمري مرفوع منفصل:)ِهي ،مبين مبتدأ، على الفتح مرفوع حمال .  
ة، أو معطوفة على  هلا ابتدائية ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي مرفوع لفظاً:)عبرأَ(

                                 
 .  هـ: منتسقط" أو متعلّق مبشااً) "١(
 .ثبته من بقية النسخوما أ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٢(
قسم "، و٧٣٣، و٧٢٩، و٢/٧١٨ "قسم األدوات واحلروف": ينظر. قد سبقت ترمجته) ٣(

 .٢/٤٨٦ "التركيب
  .هـ: ثبته من وما أ.سقط من األصل، ب، ج، و) ٤(
 .  هـ:سقطا من" الرابع "."النوع) "٥(
 ". غري صريح ":هـ يف) ٦(
 ". أي ":يف هـ )٧(

 



١٥٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ". ابع حروفوع الرالن"مجلة 
  .)١(]مبتدأ [، مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
. ة هلا ابتدائية ال حملّلة امسي خربه، وهو معه مج مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٢()أَنْ(

)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو" مضاف إليه لـمراد لفظه جمرور تقديراً :)ىالَع ت اَهللايعِطنْ أَ أَبِحأُ(

  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع لفظاً:"بِحأَ"فـ أريد املعىن، /وإذا
 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال)٣( مبين،م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 

  .ة هلا ابتدائي ال حملّ)٤(فعلية
  . لهكون ال حملّ على الس حرف ناصب مبين:"نْأَ"و

                                 
 . وما أثبته من بقية النسخ.  ساقط من األصلما بن املعقوفني) ١(
  . هـ: سقطا من" أنْ". "األول) "٢(

ة؛ وعالمتها: أيجاء واألمل، وأن يقع : املصدريأو الر ،أن تقع يف كالم يدلّ على الشك
  .بعدها فعل

وال تنصب . وتدخل على املاضي واملضارع، وتنصب املضارع لفظاً، أو تقديراً، أو حمال
" ال"وتتصل بالفعل الذي تدخل عليه، وال يفصل بينهما بغري . اضي مطلقاً، وال تغير زمنهامل

النافية، أو الزائدة، وميتنع تقدمي معمول فعلها عليها، على الصحيح؛ خالفاً للفراء، واستشهد 
  :بقوله الشاعر

  ربيته حتى إذا تمعددا    كان جزائي بالعصا أنْ أُجلَدا
  .وال حجة فيما استشهد به لندوره، وإمكان تقدير عامل مضمر: قال ابن مالك

، ٣٤-٤/٢٧ على الكافية ، وشرح الرضي٣٣٤-٣/٣٢٩شرح التسهيل : ينظر
 واهلمع ،٤١٦-٣/٤١٣، وحاشية الصبان ٤٣- ١/٤١، واملغين ١٦٤٢- ٤/١٦٣٧رتشاف واال

٢/٣٦٢ . 
)٣" (و: سقط من" مبين . 
 ". مجلة امسية فعلية: "يف هـ) ٤(

]أ/٢٥[

 



١٥١  في العامل: الباب األول

  ".أنْ" بـصوب لفظاًن فعل مضارع م:"يعِطأَ"و
 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال مبين،م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"ته وحت

أنْ" صلة لـ)١( هلاة ال حملّفعلي"مفعول به ، وهي يف تأويل املفرد منصوبة حمال 
  ".أحب"لـ

  ".أطيع" مفعول به لـ منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  .)٢(]معلوم: "تعالَى"إعراب و[
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع تقديراً:)ثَّاِنيال(
)مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٣()لَن ،هلا معطوفةة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي  

                                 
 . و: سقط من" ال حملّ هلا: "إىل قوله" ابتدائية وأنْ حرف ناصب: "من قوله) ١(
 .ب، هـ: وما أثبته من.  ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج، و) ٢(
  . هـ: سقطا من" لن". "الثّاين) "٣(

)ها بسيطةمذهب سيبويه: )لَنإىلوذهب اخلليل. ، واجلمهور أن ها مركّبة : ، والكسائيأن
، وحدث بالتركيب معىن مل يكن قبل التركيب، واستقلّت مبا بعدها كالماً، وقد )أنْ(و) ال(من 

  :األصل للضرورة قال الشاعرجاءت على 
  يرجى املرُء ما ال أنْ يالقي     وتعرض دون أدناه اخلطوب

لن يالقي: أي.  
والفعل يف ) لن(نّ  إىل أوذهب املربد. النافية أبدل من ألفها نون) ال( إىل أنها وذهب الفراء

  .موجود" ال أنْ تقوم"لَن تقُوم : بتداء، واخلرب حمذوف، والتقدير يفضع رفع باالمو
  :وحكى اللّحياين عن بعض العرب اجلزم ا، كقول الشاعر

ك دون باِبك احلَلَقَهرح     نرجائك م ِخِب اآلنَ ِمني لَن  
  وشرح الرضي،٣٣٧-٣/٣٣٦، وشرح التسهيل ٢/٨، واملقتضب ٣/٥الكتاب : ينظر

، ٢٧٢-١/٢٧٠، واجلىن الداين ١٦٤٥-٤/١٦٤٣رتشاف ، واال٣٧-٤/٣٦على الكافية 
 =، وحاشية ٣٥٩-٢/٣٥٧، وشرح التصريح ٢٨١-٢٨٠، ورصف املباين٣٧٥-١/٣٧٣واملغين 

 



١٥٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .ابقة الس)١(]على اجلملة[
)وحمعلوم:)ن .  
  ". حنو" مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)٢()ينِراِفكَلْى ِلالَع ت اُهللارِفغ ينلَ(

  . لهكون ال حملّ على الس حرف ناصب مبين:"نلَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  ".لن" بـ فعل مضارع منصوب لفظاً:"رِفغي"و
  .ة هلا ابتدائية ال حملّ فاعله، وهو معه مجلة فعلي مرفوعة لفظاً:اجلاللةو 
  .)٣(]معلوم :"ىالَعت"وإعراب [
  ".يغفر"ق بـ متعلّ حرف جر:"مالالَّ"و
 ارور منصوب مفعول به غري صريح ، وحملّ جمرور به لفظاً:"ينِراِفالكَ"و

م؛ كما صرح به هوبنرين ذُ للكاف اُهللالن يغفر: ريح حمذوف، أي، ومفعوله الص"يغفر"لـ
 إىل مفعولني، إىل واحد بنفسه، )٥( املغفرة تعدى فإنّ؛)٤("الطّريقة احملمدية"ح بعض شرا

M  z  y: ومن شواهدها قوله تعاىل. )٦("القاموس" :؛ على ما يف"مالالّ"وإىل اآلخر بـ

~  }  |   {L )٧(.  
 الكافرين، فقد  ذنوب اُهللالن يغفر: وتقدير املضاف، أي" مالالّ"ومن قال بزيادة 

  .هى؛ كما ال خيفى على أويل النع عمله هناأضا
  ــــــــــــــ

  .٤٠٩-٣/٤٠٧الصبان   =
 . و: سقطت من" اجلملة. " النسخوما أثبته من بقية. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
 . هـ، و: يف" تعاىل"بدون ) ٢(
 .ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 .مل أقف عليه فيما اطّلعت عليه) ٤(
 ". تتعدى: "يف ب، ج، هـ، و) ٥(
 .مل أقف على هذا الرأي يف كتابه) ٦(
 . ١١٦، و٤٨: النساء) ٧(

 



١٥٣  في العامل: الباب األول

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ثُاِلالثَّ(
)خربه، وهو، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)١()كَي /هلا عطف ة ال حملّ معه مجلة امسي 

  .ى البعيدة، أو علالقريبة )٢(]اجلملة [على
)نحمعلوم:)و .  
 مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)ملْ الِعلَصحي أُ كَِرم العلَو طُبِحأُ(

  ".حنو"لـ
  . بعامل معنوي فعل مضارع مروع لفظاً:"بِحأُ"فـوإذا أريد املعىن، 

، وهو معه مجلة  فاعله على الفتح مرفوع حمال مبين،م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي.  

  ".أحب"، مفعول به لـ منصوب لفظاً:"لَوطُ"و
  .  فاعل له، أو تقديراً، ومرفوع حمال"ولالطّ"لـ  مضاف إليه، جمرور لفظاً:"ِرمالع"و
  . لهكون ال حملّ على الس ناصب مبين)٣( حرف:"يكَ"و
  ".يكَ" بـاً فعل مضارع منصوب لفظ:"لَصحأُ"و

                                 
  .هـ: سقطت من" كي". "الثّالث". "و) "١(

M    ¹: املعروفة بالم التعليل لفظاً، حنو قوله تعاىل،وقوعها بعد الم اجلر: وعالمتها

ºL أو تقديراً، حنو٢٣: احلديد ، :جئتك كية بعدها " أنْ"ين، وعدم وقوع  تكرماملصدري
وهي تقتضي سببية ما قبلها، فيما بعدها، إذا كان الكالم مثبتاً؛ فإن كان . ظاهرة أو مضمرة

 على ضي، وشرح الر٣٤١-٣/٣٣٧شرح التسهيل : ينظر.  أو ال،فياً، فقد تقتضي ذلكمن
املغين ، و١/٢٦١ واجلىن الداين ،١٦٤٩-٤/١٦٤٥رتشاف الا و،٥٢-٤/٤٧ الكافية

  .٣٦٢-٢/٣٥٩، وشرح التصريح ٢٤٢- ١/٢٤١
 . من بقية النسخ وما أثبته .قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٢(
 . و: سقط من" وكي حرف: "إىل قوله" مضاف إليه للطُّول: "من قوله) ٣(

]ب/٢٥[

 



١٥٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 مجلة  فاعله، وهو معه الفتح مرفوع حمالّ)١( على مبين،م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
ة ال حملّفعلية:ولك أن تقول. ة هلا ابتدائيتعليلي .  

  ".أحصل"، مفعول به لـنصوب لفظاً م:"ملْالِع"و
  . عاطفة:)و(
)اِبالرمبتدأ مرفوع لفظاً:)ع ،.  
 هلا عطف ة ال حملّي خربه، وهو معه مجلة امس، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٢()ِإذَنْ(

  .على أحدمها
)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:"ِلوالقَ" )كِلوقَ(
 مضاف إليه )٣( على الفتح جمرور حمال مبين،صل ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

  ".القول"لـ
                                 

 . و: سقط من" مبين على) "١(
أنها اسم ظرف، : وذهب بعض الكوفيني إىل. أنها حرف بسيط: ذهب اجلمهور إىل: )ِإذَنْ) (٢(

حينئٍذ، وحذفت األلف : ض منها التنوين، كما عوضوا يف، وعو"إذا"حذف ما تضاف إليه 
  .اللتقاء الساكنني

، وغلب عليها حكم احلرفية، ونقلت )أَنْ(و) ِإذْ(أنها حرف مركّب من :  إىلوذهب اخلليل
 )أَنْ(إضمار : وحكى أبو عبيدة عن اخلليل. حركة اهلمزة إىل الذّال، وحذفت والتزم هذا النقل

  . عنه أنها تنصب بنفسها، وبه قال الزجاج، والفارسي، وحكى سيبويه)إذن(بعد 
ندى إىلوذهب األستاذ أبو عليها مركّب من :  الروألف )أَنْ(حذفت مهزة ) أَنْ(و) اِإذ(أن 

  ).أَنْ(وتنصب بـ) إذا(اللتقاء الساكنني، فتدلّ على الربط كـ) ِإذا(
، ٤/٤٤ الكافية ، وشرح الرضي٣/٣٤٢، وشرح التسهيل ١٦-٣/١٢الكتاب : ينظر

، واملسائل البصريات ٣٢-١/٣٠، واملغين ٣٦٤-١/٣٦٣ ، واجلىن الداين٤/١٦٥٠رتشاف واال
 . ٢/٣٧٤، واهلمع٤٢٥- ٣/٤٢٤، وحاشية الصبان ٦٩، ورصف املباين ١/٧٠٥

)٣" (ب: سقط من" حمال . 

 



١٥٥  في العامل: الباب األول

)ِإذَنْ تداجلَلَخ القول"، أو عطف بيان لـ)١( بدل، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ةَن" ،
 مفعول به ديراً، أو منصوب تق)٢(خلهو ِإذَنْ إ:  خرب مبتدأ حمذوف، أي،أو مرفوع تقديراً

  .املقدر" أعين"لـ
ليس على معناه  كما اشتهر فال جمال؛ ألنّ القول هنا ،)٣(ا جعله مقول القولوأم
٤(، بلاملصدري( اسم املفعول مبعىن .الت فصيل فيهوقد مر)ن ضاع  فاحفظ.)٥ه، وال تكن مم

  .الكالم لديه
  . )٦( لهكون ال حملّ على الس حرف ناصب مبين:"ِإذَنْ"فـوإذا أريد املعىن، 

  ".ِإذَنْ" بـ فعل مضارع منصوب لفظاً:"لَخدت"و
  . فاعله/كون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف"أَنْ"وحتته 

 )٧( له، وهو معه على الفتح ال حملّ مبين، حرف دالّ على تذكري الفاعل:"اُءالت"و
                                 

 ". بدل الكلّ ":يف ب، هـ. ج: سفط من" جمرور) "١(
 ". هو إذنْ تدخل اجلنة: أي ":ب يف) ٢(
 . و: سقط من" القول) "٣(
 .  هـ:سقط من" بل". "ليس على معناه املتعدي ":ـيف ه) ٤(
 .١٠٢- ١٠١ ص :ينظر M 3        2  1 L :وذلك عند إعراب قوله تعاىل) ٥(
  :وإنما تكون ناصبة بثالثة شروط) ٦(

ة: لاألور عزأن تكون واقعة يف صدر الكالم، فإن وقعت حشواً أمهلت، كقول كثي:  
   وأمكنين منها إذنْ ال أقيلها    لئن عاد يل عبد العزيز مبثلها

: إذنْ تصدق؛ جواباً ملن قال: أن يكون الفعل بعدها مستقبالً، فيجب الرفع يف حنو: والثّاين
  . أنا أحب زيداً؛ ألنه حال، وال مدخل للجزاء يف احلال

  :أن ال يفصل بينهما بفاصل غري القسم، كقول حسان بن ثابت األنصاري: والثّالث
   نرميهم حبرٍب     تشيب الطّفلَ من قبل املشيِبإذنْ واهللا

 .٣٧٠-٢/٣٦٧شرح التصريح : ينظر
 ". وهو معه فاعله: "قي ج، هـ، و) ٧(

]أ/٢٦[

 



١٥٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

ة ال حملّمجلة فعلية: ولك أن تقول.ة هلا ابتدائي١( جوابي(.  
  .)٢(ها اإلخوان فال تغفلوا عنهما أي،لفاعل قوالن آخرانوقد مر يف ا

 على اختالف ،"تدخل" لـ)٣( مفعول فيه، أو مفعول به، منصوبة لفظاً:"ةَناجلَ"و
  .)٤(واجلرميبني اجلمهور، 

حه :لواألوف قول اجلمهور؛ ورج٥(ثرون واألكاملصن(.  
)نالالَّ" )ِلمم":حرف جر .  
، "مالالّ" بـكون جمرور حمال على الس مبين،)٦( اسم موصول، أو موصوف:"من"و

                                 
  .هي كذلك يف كل موضع: ، وقال الشلوبنيحرف جواب وجزاء عند سيبويه) إذنْ(ألنّ ) ١(

إذنْ : فتقول. أحبك: للجواب بدليل أنه يقالوقد تتمحض . يف األكثر: وقال الفارسي
، وشرح التصريح ١/٣٠، واملغين ١٣-٣/١٢الكتاب : ينظر. أظنك صادقاً؛ إذْ ال جمازاة هنا

 .٤٢٦-٣/٤٢٥ الصبان ة، وحاشي٢/٣٦٧
ول مجهور البصريني، وإليه ق:  من الكوفيني، وقول مجهور الكوفيني، واألولقول الفراء: ومها) ٢(

  .٤٩-٤٨ ص : ينظرذهب املصنف
 . و: سقط من" أو مفعول به) "٣(
أبو عمر صاحل بن إسحاق، موىل بين جرم من قبائل اليمن، نشأ بالبصرة، فتعلّم من : هو) ٤(

حو واللّغة، ومسع من يونس واألخفش األوسط، ومل يلقوزامله يف عصره  سيبويهشيوخها الن ،
  .هـ٢٢٥، تويفّ بغداد سنة "فرخ كتاب سيبويه"له كتاب الفرخ . املازينّ

 .١/١٥٥، والبلغة ٢/٨٠، وإنباه الرواة ١/١١٤نزهة األلباء : ينظر
الزم، وأنّ ما بعده من األمكنة املعينة منصوب على " دخلَ" إنهم يرون أنّ ، حيثمنهم سيبويه) ٥(

، والفُعول يف األغلب لالّزم، وأنّ "الدخول"الظّرفية لكثرة دوره يف كالمهم، وأنّ مصدره 
  .دخلت يف البلِد يرجح انتصاب ما بعده على الظّرفية: حنو" يف"استعماله مع 
هو متعد بنفسه، بناًء على أنه ال يعلّق إالّ مبتعلّق، فما بعده : مي قالقول اجلر:  والثّاين

حه اجلاميمفعول به، ورج.  
قسم "، وحتفة الغريب ١/٢١٧، والفوائد الضيائية ٢/١٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 .٥٧، وإظهار األسرار ص٢/٥٧٣" التركيب

 . و: سقط من" أو موصوف) "٦(

 



١٥٧  في العامل: الباب األول

رور ظرف مستقرواجلار مع ا.  
له، وهو معه  فاع على الفتح مرفوع حمال راجع إىل القول، مبين:"وه"وحتته ضمري 

ة، أو مركّبمجلة فعليالقول"حال من   منصوب حمال"،مثيل املستفاد  والعامل فيه معىن الت
 فيكون احلال مبيناً هليئة املفعول ل قولك حال كونه ملن قال،أمثّ: فكأنه قيل: من حنو

  .)١("ملطولحاشية ا: "يف املوىل حسن اجلليبصرح به يف أمثاله معىن؛ كما 
بتقدير املتعلّ، صفة لهأو جمرور حمال ق معرفة، أي :زه الكائن ملن قال؛ على ما جو

  .)٣("متحاناال" : يفاملصنف، واختاره )٢(املتأخرون
أو مرفوع حمالو ملن قاله:  خرب مبتدأ حمذوف، أي.  

  .ق معرفة بتقدير املتعلّ،"ِإذَنْ تدخل اجلنة: "وجيوز أن يكون صفة لقوله
٤(]به [ منه كما قيلا جعله حاالًوأم(لل، فمحلّ تأمفتأم )٥(.  

  . له على الفتح ال حملّ مبين فعل ماٍض،:)قَالَ(
، وهو معه مجلة  فاعله على الفتح مرفوع حمال مبين،"نم" راجع إىل :"وه"وحتته 

هلا صلة للموصولة ال حملّفعلي  .صفة أو جمرورة حمال "ناملوصوف" ِلم .  

                                 
 . قد سبقت ترمجته) ١(
وقد أصاب يف ذلك لرعاية جانب : ( اجلرجاينقال السيد الشريف.  التفتازاينمنهم سعد الدين) ٢(

هذا، وأمثاله من التراكيب، وراع فيها جزالة املعاين، وإن أحوجتك إىل وقس على ... املعىن
  .ومجهور النحاة مل جيوزوا تقدير املتعلّق معرفة). زيادة تقدير يف األلفاظ

، واالمتحان ٤٥ على املطول ص، وحاشية السيد الشريف١٤٠املطول ص: ينظر
 .ب/١٤٢

 .١٠٣لوحة : ينظر) ٣(
 . ب، هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج، و) ٤(
. ب/٢٦هامش األصل : ينظر".  أعين"ألنه ليس بفاعل وال مفعول، إالّ إذا كان منصوباً بـ) ٥(

 .٤٥ على املوطول صحاشية السيد الشريف: وينظر

 



١٥٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

٢( هل يقبل إعراباً، أم)١( املوصول وحده يف أنّ:هم اختلفوااعلم أن(لة؛  مع الص
 ليقُم: باً حنو بدليل ظهور اإلعراب يف نفس املوصول إذا كان معر،فاجلمهور على األول

  .)٣("مغين اللّبيب: " يف الدار؛ على ما يفأيهم
، أو "قال"ل به لـ مفعو،)٥( لفظه منصوب تقديراً/ مراد:)٤()ىالَع ت اَهللايعِطأُ(

  .مفعول مطلق له
  .)٦(بن احلاجبال :اينوالثّ.  للجمهور:األول

  .)٧(واب واألول هو الص:"مغين اللّبيب"قال يف 
  .)٩(اين وهم؛ من رامه فلرياجع إليه والثّ:)٨(ضيالروقال 

 أكثر القائلني أنّ  إالّ؛)١٠( وهو مليح، مقول القول:ال يف أمثالهقَ ما ياعلم أنه كثرياً
  . وال تغفل عنه، وقد عرفت ما هو، وهو قبيح،ال يعلم ما هو

                                 
 ". وهده: "ـيف ه) ١(
 ". أو: "يف ب، ج، هـ، و) ٢(
 .١/٥٣٥: ينظر) ٣(
 ". تعاىل"بدون : يف ب، ج) ٤(
 . هـ: سقط من" تقديراً) "٥(
، ١٤٦-٤/١٤٥ على الكافية ، وشرح الرضي٧٠٣-٢/٧٠٢ األمايل: ينظر. قد سبقت ترمجته) ٦(

٤/١٧٣. 
 .١/٨٦٧: ينظر) ٧(
  .و: سقط من" وقال الرضي: "إىل قوله" والثّاين البن احلاجب: "من قوله) ٨(

 .قد سبقت ترمجته: الرضي
 .٤/١٧٣ شرحه على الكافية: ينظر) ٩(
)١٠(ةً، أيالحةً وملُوحم ميلح مئ بالضالش لُحم  :م خمففبالض الحوم ليحفهو م ،نسح . واملُالَّح

  :أَملَح ِمن املَليح؛ قَالَ
  تمشي جبهٍم حسٍن ملَّاِح     أُِجم حتى هم بالصياِح

 .٢/٦٠١، واللّسان ١/٤٠٦الصحاح : ينظر

]ب/٢٦[

 



١٥٩  في العامل: الباب األول

  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع لفظاً:"يعِطأُ"فـ أريد املعىن، اوإذ
 مجلة  معه فاعله، وهو على الفتح مرفوع حمال مبين،م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 

ة ال حملّفعلية هلا ابتدائي.  
  ".أُطيع" مفعول به لـ، منصوبة لفظاً:اللةاجلو
  .)١(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [

  ]"ما جتزم فعالً واحداً" جوازم املضارع: النوع اخلامس[
)النوبتدأ م، مرفوع لفظاً:)ع.  
)صفة لـ، مرفوع لفظاً:)اخلَاِمس "وعالن."  
  .ة هلا ابتدائية ال حملّلة امسي خربه، وهو معه مج،لفظاً مرفوعة :)اتمِلكَ(
)تِزجفعل مضارع مرفوع لفظاً:)م بعامل معنوي .  

 فاعله، وهو  على الفتح مرفوع حمال، مبين"الكلمات" راجع إىل :"يِه"وحتته ضمري 
معه مجلة فعليهلا استئ، أو ال حملّ"الكلمات " صفة،ة مرفوعة حمال ةنافي.  

ا خرباًوأموجهه، ملبتدأ حمذوفا كو ٢( فضعيف؛ كما مر(.  
  ".جتزم"، مفعول به لـ منصوب لفظاً:)الِفعلَ(
  .)٣("الفعل"اب احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعر):عاِرضاملُ(
  .)٤(ةة، أو عاطفة، أو اعتراضيدائي ابت:)و(
)ضمري مرفوع منفصل:)ِهي ،على الفتح مرف مبين مبتدأ،وع حمال .  
  واجلزءان مبنيان على الفتح مرفوع حمال، تركيب تعدادي:)٥()خمس عشرةَ(

                                 
 .هـ، و: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج) ١(
 .٢٣ ص: ملا فيه من ارتكاب حذف بال مقتض، صرح به يف) ٢(
 .١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر) ٣(
 .١٥٥-١/١٥٤ األطول: ينظر) ٤(
 ". مخسة عشر: "يف ب، ج، و) ٥(

 



١٦٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

ة ال حملّخربه، وهو معه مجلة امسية، أو معطوفة على مجلة  هلا ابتدائي"ع اخلامس والن
  .ة، أو اعتراضي"كلمات
  .، مبتدأمرفوعة تقديراً: )١()ىلَواُأل(
)خربه، وهو معه مج، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)لَم ة ال حملّلة امسية هلا ابتدائي .  
)وحمعلوم :)ن.  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:)٢()ىالَع تِهِلوقَ(

والضرور مبينمري االقول" لـ/ مضاف إليه على الكسر جمرور حمال."  
]"ت٣(]إعرابه معلوم: "ىالَع(.  

M,  +   *  )L)أو عطف بيان )٥( بدل،مراد لفظه جمرور تقديراً: )٤ ،
 مفعول به )٦(]تقديراً [أو منصوب. هو: ، أو مرفوع خرب مبتدأ حمذوف، أي"القول"لـ
  .املقدر" أعين"لـ

٧(ا كونه مقول القول فقد عرفت ما فيهوأم(.  
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف جازم:"ملَ"فـوإذا أريد املعىن، 

  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"دِلي"و

                                 
 ". األول: "يف هـ) ١(
 ". تعاىل"بدون : " يف ب، ج، هـ. هـ: سقط من" معلوم) "٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، و) ٣(
 . ٣: اإلخالص) ٤(
 ". بدل الكلّ: "يف هـ) ٥(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(
)٧ (ذهب إليه ابن احلاجب مفعوالً مطلقاً له، على مامن الفساد، وهو كونه : أي.  

قلت هذا القول، ": قلت زيد قائم"إنّ معىن :  قوهلموالذي أوهم املصنف: (قال الرضي
  .٤/١٧٣: ر شرحه على الكافيةينظ). وذهل عن أنّ القول يطلق على املقول

]أ/٢٧[

 



١٦١  في العامل: الباب األول

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال مبين،"اهللا" راجع إىل :"وه"وحتته 
هلا من اإلعرابة ال حملّفعلي ،ة ابتدائي.  

  . عاطفة:"اوالو"و
  . لهون ال حملّك على الس مبين، حرف جازم:"ملَ"و
  . فعل مضارع جمهول جمزوم به لفظاً:"دلَوي"و

 نائب فاعله، وهو معه ، على الفتح مرفوع حمال مبين،"اهللا"راجع إىل : "وه"وحتته 
١("مل يلد" هلا عطف على مجلة ة ال حملّمجلة فعلي(.  
  . عاطفة:)و(
  .أ مبتد، مرفوعة لفظاً:)ةُياِنالثَّ(
هلا  ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي)٣()تقديراً( مراد لفظه مرفوع :)٢()لَما(

                                 
 ". مل يولد: "يف ب) ١(
عند األكثرين، وبسيطة عند بعض النحاة، ) ما( و)لَم(فهي مركّبة من " لَما"أما ): لَم ولَما) (٢(

  .والقلب ، واالختصاص باملضارع، والنفي، واجلزم،ومها جيزمان املضارع، ويشتركان يف احلرفية
  .أنهما يصرفان لفظ املاضي إىل املضارع دون معناه: فعند سيبويه
  .أنهما يصرفان معىن املضارع إىل املاضي دون لفظه: وعند املربد

M  W  V  U    T  S :  مبصاحبة أدوات الشرط، حنو قوله تعاىل)لَم(وتنفرد 
XLها عن احلال، ومن مثّ جاز٦٧:  املائدةمل يكن مثّ كان، : ، وجبواز انقطاع نفي منفي

  .وامتنع يف ملّا
وبتوقّع . ولَما أدخلْها: ما، أيقاربت املدينةَ ولَ:  جبواز حذف جمزومها، حنو)لَما(وتنفرد 

  .١٤: احلجراتM k  j  i  h  g L : ثبوت جمزومها، حنو قوله تعاىل
- ٣/٣٨٣سهيل ، وشرح الت١/٣٦١ والكامل ،١/٤٦ واملقتضب ،٣/١١٧الكتاب : ينظر

رح قطر الندى  وش،٤/١٨٥٩رتشاف واال، ٨٦-٤/٨٣ على الكافية ، وشرح الرضي٣٨٥
 .٣٩٧- ٢/٣٩٥صريح  وشرح الت،٨٤- ٨٣ص

  .ولعلّه هو الصحيح.  وما أثبته من بقية النسخ".حمال"يف األصل ) ٣(

 



١٦٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".األوىل مل"عطف على مجلة 
)نحمعلوم:)و .  
)لَما يفَنعع حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)يِرم."  

  . لهكون ال حملّى الس عل مبين، حرف جازم:"املَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"عفَني"و
  .ة ابتدائي،ة ال حملّ فاعله، وهو معه مجلة فعلي، مرفوع تقديراً:"ِرمع"و
 مضاف إليه رور حمالكون جم على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"اُءالي"و

  ".عمر"لـ
  .عاطفة :)و(
  .، مبتدأظاً مرفوعة لف:)١()الثَّاِلثَةُ(
)مرفوع لفظاً:)الَم ،جلملة  هلا عطف على اة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي

  .القريبة أو على البعيدة
  ".الَم"، مضاف إليه لـرور لفظاً جم:)٢()اَألمِر(

                                 
 ". الثّالث: "يف و) ١(

 MH  G  FL  :الالّم املطلوب ا الفعل، أمراً كان، حنو قوله تعاىل: أي): الم األمر) (٢(

: ، أو التماساً، حنو٧٧: الزخرفM :  9    8  L :عاىل، أو دعاء، حنو قوله ت٧: القالطّ
ليقم.  

" أكثر؛ وحتريكها بعد" الفاء والواو"الكسر؛ وفتحها لغة سلَيم؛ وتسكينها بعد : وحركتها
  :قال الشاعر. وقد حتذف ويبقى عملها. أجود" مثّ

  حممد، تفِْد نفسك كلُّ نفٍس    إذا ما خفت ِمن أمٍر تباال
فِْد، على حذف حرف العلّة:  أيه ابن مالك. ِلتتفدي : ؛ جلواز أن يكون أرادورد

  .األيدي: األيد، يريد: نفسك، على اخلرب، ولكن حذف الياء ختفيفاً، كما حذفوا يف
 =  .قلْ له يفعلْ:  حذفها يف النثر يف حنووأجاز الفراء

 



١٦٣  في العامل: الباب األول

)وحمعلوم:)ن .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـتقديراً مراد لفظه جمرور :)حاًاِلالً صم علْمعيِل(

  . له على الكسر ال حملّ مبين، حرف جازم:"مالالَّ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"لْمعي"و

 معه / فاعله، وهو على الفتح مرفوع حمال راجع إىل غائب، مبين:"وه"وحتته ضمري 
  .ة ابتدائي، هلا ال حملّ)١(ةيمجلة فعل
؛ كما صرح "يعمل" لـ)٢( مفعول به، أو مفعول مطلق، منصوب لفظاً:"الًمع"و

  .)٤( أمثاله)٣( يفواملوىل علي القاري، ضيالربه 
"عمالً"، صفة لـ منصوب لفظاً:"حاًاِلص."  
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدألفظاًمرفوعة  :)٥()الراِبعةُ(
 هلا عطف على ة ال حملّي خربه، وهو معه مجلة امس، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)الَ(
  .أحدمها
  ".ال"ـ صفة ل، ظرف مستقر مرفوع حمال:)٦()ِفي النهِي(

  ــــــــــــــ
 على الكافية ، وشرح الرضي٢/٧٧، و١/٢٨٥، ومعاين القرآن للفراء ٣/٨الكتاب : ينظر  =

، وحاشية ١٨٥٧- ٤/١٨٥٥رتشاف ، واال٣٨٢-٣/٣٧٨، وشرح التسهيل ٨٩-٤/٨٧
 . ٧-٤/٣الصبان 

 . و: سقطت من" فعلية) "١(
 . و:  منسقطت" مفعول به أو. "هـ: سقط من" مفعول) "٢(
 . ج: سقط من" يف) "٣(
 .، قد سبقت ترمجتهما، واملوىل علي القاري الرضي.١/٢٦٨ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٤(
  ".الرابع: "يف ج) ٥(

 =، ١٣:  لقمانM ?  >  =L  :الدالة على النهي عن الفعل، كقوله تعاىل: أي): ال يف النهي) (٦(

]ب/٢٧[

 



١٦٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .على قوٍل" ال" حال من وب حمال منص)٢(أو. هو:  خرب مبتدأ حمذوف، أي)١(أو
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو" لـ)٣( مضاف إليه، مراد لفظه جمرور تقديراً:)بِنذْ تالَ(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف جازم:"الَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .به لفظاً فعل مضارع جمزوم :"بِنذْت"و

  . فاعلهكون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف )٤("أَنْ"وحتته 
 له، وهو معه مجلة  على الفتح ال حملّ حرف دالّ على تذكري الفاعل، مبين:"اُءالت"و

هلاة ال حملّفعلي ،ة ابتدائي.  
  .ةة، أو اعتراضي ابتدائي:)و(

  ــــــــــــــ
  .ال تفعلْ: ، أو االلتماس، حنو٢٨٦:  البقرةM ¹  ¸L  :أو الدعاء، كقوله تعاىل  =

لك يف الدعاء مبنزلتهما يف األمر والنهي وذ" ال"، و"الالّم"واعلم أنّ هذه : (قال سيبويه
  ).ال يقطع اهللا ميينك، وليجزك اهللا خرياً: قولك

وهي أصل بنفسها، خالفاً ملن زعم أنّ أصلها الم األمر ِزيد عليها ألف، فانفتحت الالّم 
اليت للنفي، وأنّ اجلزم يف الفعل بالم األمر مضمرة ) ال(ألجلها، وخالفاً للسهيلي، إذْ زعم أنها 

  .قبلها
عل املخاطب أو الغائب، وقد جيزم ا فعل املتكلّم، وهو أقلّ من ف) ال(وأكثر ما جيزم بـ

  :، ومنه قول الوليد بن عقبة)الالّم(جزمه بـ
هلا أبداً مادام فيها اجلُراِضم     دعفال ن إذا ما خرجنا من دمشق  

وشرح  ،٤/١٨٥٧رتشاف واال ،٣٨٣-٣/٣٨٢شرح التسهيل و ،٣/٨ الكتاب :ينظر
  .١/٣٢٧املغين ، و١/٣٠٠اجلىن الداين : رأي السهيلي يف: نظر وي.٢/٣٩٣التصريح 

 . و: سقط من" أو) "١(
 . ب، هـ: سقط من" أو) "٢(
 . و: سقط من" إليه) "٣(
 . ج: سقط من" أنْ) "٤(

 



١٦٥  في العامل: الباب األول

)حرف تنبيه:"اُءاهلَ) "ِهِذه ،مبين  لهكون ال حملّعلى الس .  
  .  مبتدأ، مرفوع حمال)١(كون على الكسر، أو على الس مبين، اسم إشارة:"هِِذ"
 ال مرفوعة أو ،"هذه" صفة، أو بدل، أو عطف بيان لـ مرفوعة لفظاً:)اَألربعةُ(

  .)٢(منصوبة على القطع ملا سبق
)تِزجلفظاً مرفوع فعل مضارع:)م بعامل معنوي ،.  
 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال مبين"هذه" راجع إىل :"يِه"حتته ضمري و

مجلة فعلية مرفوعة حمالهلالّة ال حم خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسي ،ابتدائي ةة، أو اعتراضي .  
  ".مجتز" مفعول به لـ، منصوب لفظاً:)الًعِف(
)فعالً"، صفة لـ منصوب لفظاً:)داًاِحو".  

  ]ما جتزم فعلني[
  .عاطفة :)و(
  .، مبتدأ لفظاً)٣( مرفوعة:)ةُساِماخلَ(
 هلا عطف ة ال حملّي خربه، وهو معه مجلة امس، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()ِإنْ(

                                 
 .  ج: سقط من" على الكسر، أو". "مبين على السكون، أو على الكسر: "يف ب) ١(
 .٧١-٧٠ ص: ينظر) ٢(
 ". مرفوع: "يف ج". امس مرفوعاخل: "يف ب) ٣(
  .أُم األدوات: )ِإنْ) (٤(

:  هي أُم حروف اجلزاء فسألته، ِلم قُلْت ذلك؟ فقال)ِإنْ( أنّ وزعم اخلليل: (قال سيبويه
ِمن ِقبِل أني أرى حروف اجلزاء قد يتصرفن فيكن استفهاماً، ومنها ما يفارقه ما فال يكون فيه 

  ).اجلزاء، وهذه على حاٍل واحدٍة أبدا ال تفارق اازاة
  .وال تشِعر بزمان يكون فيه توقّف حصول اجلزاء على حصول الشرط من لفظها

لى املاضي تارة وعلى املضارع تارة، فتجزم وهي ختالف اجلوازم األخرى بدخلوهلا ع
  .املاضي تقديراً، واملضارع لفظاً مامل يصحب نون توكيد أو نون إناٍث

 =والذي يليها من األفعال يسمى شرطاً، وأنها تقتضي بعده مجلة تسمى جواباً، وأنّ اجلواب 

 



١٦٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .على أحدمها
)نحمعلوم:)و .  
)إنْ تتي بذُفَغ رونبحنو"اف إليه لـ مض، تقديراً/ مراد لفظه جمرور:)١()ك."  

  . لهكون ال حملّ على الس مبين)٢( حرف شرط:"نِْإ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . لفظاً)٣( فعل مضارع جمزوم به:"بتت"و

  . فاعلهفوع حمالكون مر على الس مبين:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته ضمري 
، وهو معه )٤( له على الفتح ال حملّ مبين، حرف دالّ على تذكري الفاعل:"اُءالت"و

رطة ال حملّمجلة فعليهلا فعل الش .  
  .، جمزوم به لفظاً فعل مضارع جمهول:"رفَغي"و
هلا   ال حملّ)٧(ة، وهو معه مجلة فعلي)٦( نائب فاعله، لفظاً)٥( مرفوع:"وبنالذُّ"و

رطجزاء الش.  
٨(رط مع جزائهوفعل الش(ة ال حملّ مجلة شرطية، أو فعليس على هذا وق. ة هلا ابتدائي

  . سيجيءما
  ــــــــــــــ

  .جيب اقترانه بالفاء؛ إن مل يصلح للشرطية  =
، وقطر الندى ١/٣٣٧، وعمدة احلافظ ٤/١٨٦٢شاف رت، واال٣/٦٣الكتاب : ينظر

١/٧٩. 
 ".  تبت: "يف ب، ج) ١(
 .٤/١٨٦٢رتشاف ، واال٤/٩٠ على الكافية شرح الرضي: ينظر. على اتفاق فيما بينهم) ٢(
 ". جمرور به: "يف و) ٣(
 . ب، ج: سقط من"  لهال حملّ: "إىل قوله" والتاء حرف دالّ: "من قوله) ٤(
 ". مرفوعة: "يف ب، ج، و) ٥(
 ". نائب الفاعل ليغفر: "يف ب، ج) ٦(
 . ج: سقطت من" فعلية) "٧(
 ". مع جزاء الشرط: "يف و. ج: سقطت من" وفعل الشرط) "٨(

]أ/٢٨[

 



١٦٧  في العامل: الباب األول

  . عاطفة:)و(
)اِدالسمبتدأ لفظاً)١( مرفوعة:)ةُس ،.  
 هلا عطف  ال حملّةي خربه، وهو معه مجلة امس، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٢()مهما(

  .على أحدمها
)نحمعلوم:)و .  
)مهمفْا تعلْ تلْ ِمأَسنحنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)٣()ه."  

 ،كون منصوب حمال على الس مبين،)٤( اسم شرط:"امهم"فـوإذ أريد املعىن، 
                                 

 ". السادس مرفوع: "يف ب) ١(
وزا فَعلى، وألفها إما للتأنيث، وإما لإلحلاق، وزوال التنوين إنها بسيطة، و: قيل: )مهما) (٢(

  .للتأنيث
األوىل اليت للجزاء، والثّانية اليت تزاد بعد اجلزاء، ) ما(و) ما(هي مركّبة من : وقال اخلليل

  .ء الواحداستقبحوا التكرير، فأبدلوا من األلف األوىل هاًء، وجعلوها كالشي
) ما(مبعىن اسكت، و) مه(أنها مركبة من : ، والزجاج، والبغداديون إىلوذهب األخفش

  . اليت هي شرط)من(مع ) مه(وقد تستعمل : الشرطية، قالوا
  .شرطية) ما(، وال جيوز إالّ على أن تكون )ما(أضيف إليها ) مه( أن تكون وأجاز سيبويه

، واألصول ٢/٣٦٩، ومعاين القرآن للزجاج ٢/٤٨، واملقتضب ٦٠- ٣/٥٩الكتاب : ينظر
 على ، وشرح الرضي٣٨٨-٣/٣٨٧، وشرح التسهيل ٣١٣، والبغداديات ٢/١٥٩يف النحو 

  .٤/١٨٦٣رتشاف اال، و٤/٩١الكافية 
 . و: سقط من" مهما) "٣(
 : واستدلّوا على ذلك، بعود الضمري عليها يف حنو قوله تعاىل،إىل أنها اسم: ذهب مجهور النحاة) ٤(

 M?  >   =  <  ;L مري ال يعود إالّ على اسم؛١٣٢ :األعرافإذ الض .  
  ول زهيربدليل قَ ،إىل أنها حرف:  ابن يسعون وتبعهوذهب السهيلي،
مهما تكنِليقَةوِرئ من خد اماس تعلم     ِعنِإن خاهلا ختفى على النو   

 ،٣/٣٨٧ شرح التسهيل :ينظر.  هلا بدليل أنها ال حملّ،"ِإنْ"قال فهي هنا حرف مبنزلة 
 . ٢/٣٩٨، وشرح التصريح ١/٤٣٥املغين و

 



١٦٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . وهو فعل مضارع جمزوم به لفظاً،"لْعفْت"مفعول به لـ
  . فاعلهكون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف "نْأَ" وحتته ضمري 

 له، وهو معه مجلة  على الفتح ال حملّ مبين، حرف دالّ على تذكري الفاعل:"اُءالت"و
هلاة ال حملّفعلي ،رط فعل الش.  

  .فعل مضارع جمهول جمزوم به لفظاً :"لْأَست"و
نائب الفاعل ( كون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته ضمري 

  .)١()تسأَلْ"لـ
  . رط هلا جزاء الشوهو معه مجلة فعلية ال حملّ. فيما مر" اءالت"وقد عرفت حال 

  ".لْأَست" لـ)٢( ظرف لغو:"هنِم"و
وفعل الشرط مع جزائه مجلة شرطيهلاة ال حملّة، أو فعلي ،ة ابتدائي.  
، أو )٥(]لْأَست[ لـ مفعول فيه)٤(ظرف منصوب حمال" مهما ")٣( أنّ:يلهذا وما ق
مبتدأهو مرفوع حمال ،بتقدير العائد يف الش ففيه حبث)٦(تفعله: رط، أي ،:  

الًأم٧(ا أو( :ذَ ِإ: يكونحينئٍذ املعىن /ة؛ ألنّفألنّ املعىن ليس على الظرفيا ا مفْتلْ ع
تلْ ِمأَسِل ذَنكالز ل له)٨(اِنم؛ وال حمص.  

  
                                 

  .ب، ج:  وما أثبته من".فاعله ":يف األصل، هـ، و) ١(
 . ج: سقط من" لغو) "٢(
 ". من أنّ ":ب يف) ٣(
)٤( "ج: سقط من" حمال . 
ظرف منصوب مفعول : "يف ج. النسخوما أثبته من بقية . ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(

 ". يهف
 ". أي تفعل: "يف و) ٦(
 ". األول: "يف ج) ٧(
 . و: سقط من" الزمان) "٨(

]ب/٢٨[

 



١٦٩  في العامل: الباب األول

 لْعفْا تا مذَِإ: راجع إليه، أي" منه"حمذوف، وضمري " تفعلْ" مفعول  إنّ:إن قالو
  .؛ فتكلّف بعيدِبن الذَّكِل ذَن ِم)١(لْأَسباً تنذَ

العائد يف أمثاله ضعيف؛ على ما يف)٢(فألنّ تقدير: ا ثانياًوأم  الروممتنع على ما ضي ،
  .)٣("مغين اللّبيب" :يف

  . عاطفة:)و(
)اِبالسمبتدأ مرفوعة لفظاً:)ةُع ،.  
ا عطف  هلة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()ما(

  .على أحدمها
)نحمعلوم:)و .  
)مفْا تِملْع نخ ٍريِج تدِعه ناِهللاد ت مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)٥()ىالَع ،

  ".حنو"لـ
 مفعول كون منصوب حمال على الس مبين، اسم شرط:)٦("ام"فـوإذا أريد املعىن، 

  . لفظاً)٧(هوهو فعل مضارع جمزوم ب ،"لْعفْت"به لـ
 معه )٨( فاعله، وهوكون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته ضمري
  .رط هلا فعل الشمجلة فعلية ال حملّ

                                 
 . ج: سقط من" تسأل: "إىل قوله"  حمصل لهالزمان وال: "من قوله) ١(
 ". تقدمي: "يف ج) ٢(
 .، قد سبقت ترمجتهوالرضي. ١/٤٣٧، واملغين ٩٢- ٤/٩١ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٣(
رتشاف ، واال٣/٣٨٧شرح التسهيل : نظري .اسم شرط باتفاق، دالّة على اإلام، وتعم): ما) (٤(

٤/١٨٦٣ . 
 . ج: يف" تعاىل"بدون . ج: سقط من" ما) "٥(
 .  ج:سقط من" ما) "٦(
 ". جمرور به ":يف و) ٧(
 . و: سقط من" وهو" )٨(

 



١٧٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . مستقر)١( ظرف:"ٍري خنِم"و
 وهو معه مجلة  فاعله، على الفتح مرفوع حمال مبين،"ما" راجع إىل :"وه"وحتته 

  ".ما" حال من وب حمال منصفعلية، أو مركّب
  .، فكالمه لغو"لْعفْت" لـ)٢(ه ظرف لغو إن:ومن قال

  .، جمزوم به لفظاً فعل مضارع:"دِجت"و
 فاعله، وهو معه مجلة كون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته ضمري 

  .)٣(رط جزاء الش، هلافعلية ال حملّ
مري املنصوبوالض،عل مبين منصوب حمال جتد" مفعول به لـى الضم."  

  ".جتد"على الظرفية مفعول فيه لـ منصوب :"دنِع"و
  ".عند"، مضاف إليه لـجمرورة لفظاً: اجلاللةو

ة، أورط مع جزائه مجلة وفعل الشة ال حملّشرطية فعليهلا، ابتدائي .  
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوعة لفظاً:)ةُناِمالثَّ(
)نة ال حملّ مجلة )٥( خربه، وهو معه، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()معطف امسي 

  .على أحدمها
)نحمعلوم :)و.  

                                 
)١" (ج: سقط من" ظرف. "ب: سقط من" ِمن.  
 . و:سقط من" لغو) "٢(
 ". طال حملّ هلا من اإلعراب جزاء الشر ":يف ج) ٣(
)٤) (نفاق، وهي لتعميم أويل العلم من ملَك، وإنسان، وشيطان: )ماسم شرط بات.  

 .٤/١٨٦٣رتشاف ، واال٣/٣٨٧شرح التسهيل : ينظر
 . و: سقط من" معه) "٥(

 



١٧١  في العامل: الباب األول

)مني عالً  )١(لْممعحاًاِلص/كُ ينمضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)ياًاِج ن ،
  ".حنو"لـ

  .  مبتدأ،كون مرفوع حمال على الس مبين، اسم شرط:"من"فـوإذا أريد املعىن، 
  .عل مضارع جمزوم به لفظاً ف:"لْمعي"و

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال مبين،"من" راجع إىل :"وه"وحتته 
  .رط فعل الش، هلافعلية ال حملّ

  ".يعملْ" مفعول مطلق لـ)٢(ول به، أو مفع، منصوب لفظاً:"الًمع"و
  ".عمالً"، صفة لـ)٣(]لفظاً [ منصوب:"حاًاِلص"و
  .، جمزوم به لفظاًاألفعال الناقصة فعل مضارع من :"نكُي"و

  . امسه على الفتح مرفوع حمال مبين،"من" راجع إىل :"وه"وحتته 
  خربه، وهو معهما مجلة فعلية ال حملّ،مع فاعله املستتر منصوب لفظاً :"ياًاِجن"و

  .رط جزاء الش،هلا
٤(رطوفعل الش(ة مرفوعة حمالة، أو فعليخرب املبتدأ، وهو ، مع جزائه مجلة شرطي 

  .، ابتدائية هلامعه مجلة امسية ال حملّ
أو فعل الشرط وحده، أو جزاء الشخرب املبتدأ، أو ال خرب ،رط وحده مرفوع حمال 

  .)٥(هلذا املبتدأ
فهذا أربعة أقوال.  مستغنياً عن اخلرب)٦(رط واجلزاء جعالهوالش.  

                                 
 ". من يفعل: "يف و) ١(
 . ج: سقطت من" مفعول به، أو) "٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ن األصلما بني املعقوفني ساقط م) ٣(
 . ج: سقط من" الشرط) "٤(
 ". وال خرب هلذه املبتدأ: "يف ج) ٥(
 ". خطاه"يف ب ) ٦(

]أ/٢٩[

 



١٧٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١("اإلظهار"  كما بينه يف شرحه لـ،ستاذ وشيخه خمتار األ:واألول
  .)٢("مغين اللّبيب":  يفابن هشام خمتار :اينوالثّ

  .افلني من كالم الفضالء الكاملني وال تكن من الغ،)٣(فاحفظها
  .عاطفة) و(
)اِسالتمبتدأ مرفوعة لفظاً:)ةُع ،.  
)نمراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()أَي ،عطف  هلاحملّة ال  خربه، وهو معه مجلة امسي ،

  .على أحدمها
)وحمعلوم :)ن.  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)تو املَككِرد ينكُ تنيأَ(

 مفعول فيه ، على الفتح منصوب حمال مبين، اسم شرط:"نيأَ"فـوإذا أريد املعىن، 
رط، أوللجزاء، على االختالفلفعل الش.  

  ./وقس عليه ما سيأيت. )٥( هو األولاحلق :ضيالرقال 
                                 

 .٢٦١ص : وينظر ترمجته يف. أ/٤٦فتح األسرار :  ينظر)١(
 . وابن هشام، قد سبقت ترمجته. ١/٦٠٨: ينظر) ٢(
 ". فاحفظهما: "يف ب) ٣(
)٤) (نة، وتكون شرطاً، : )أَيفاق، وهي لتعميم األمكنة، وال خترج عن الظّرفياسم شرط بات

  .واستفهاماً
  :قوله، وهو ابن مهّام السلويل" أَين"ويف : قال سيبويه

حن العيس ِرفصا     تنِجداةُ تدا العِبن ِربضت نالقيأَيا للتهو  
،  ٣/٣٩١، وشرح التسهيل ٣/٥٨الكتاب : ينظر). أَين(هو اازاة بـ: والشاهد

   .١٨٦٧-٤/١٨٦٦رتشاف واال
  . قد سبقت ترمجته)٥(

لكنهم جوزوا أن يعمل فيها ما حقّه أن يليها بال فصل كالشرط، وأما اجلزاء؛ فلفرط : قال
والدليل على أنه ال يعمل اجلزاء فيها أنه مل يسمع مع . تأخره عنها، مل جيوزوا عمله فيها

 .٣/٢٤٦ شرحه على الكافية: ينظر". أيهم"أيهم جاءك فاضرب، بنصب : االستقراء، حنو

]ب/٢٩[

 



١٧٣  في العامل: الباب األول

  . جمزوم به لفظاً)٢(امة مضارع من األفعال الت)١( فعل:"نكُت"و
  . فاعلهكون مرفوع حمال على الس مبين:"نتأَ" يف "أَنْ"وحتته ضمري 

  .رط فعل الش، هلاعه مجلة فعلية ال حملّوهو م". اءالت"وقد عرفت حال 
  .عل مضارع جمزوم به لفظاً ف:"كِردي"و
 مفعول به ، على الفتح منصوب حمال مبين،)٣(صل ضمري منصوب مت:"افالكَ"و

  ".كِردي"لـ
  .رط جزاء الش، هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تواملَ"و

ة، أرط موفعل الشة ال حملّع جزائه مجلة شرطيهلاو فعلي ،ة ابتدائي.  
  . عاطفة:)و(
)اِشالعمبتدأ مرفوعة لفظاً:)ةُر ،.  
  . خربه، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()متى(

                                 
 ". يف ":يف ج) ١(
 ". الناقصة ":ب، ج يف) ٢(
 .  و:سقط من" متصل) "٣(
مىت :  فتكون شرطاً، حنو،اسم شرط باتفاق، وهي لتعميم األزمنة، وال تفارق الظّرفية: )متى) (٤(

  :تقم أقم، ومنه قول احلطيئة
  متى تاِْته تعشو إىل ضوء ناِرِه     تِجد خري ناٍر عندها خري موِقِد

) مىت(ويليها املاضي واملستقبل، وال جتيء بعد  .مىت القيام فتكون خرياً: واستفهاماً، حنو
  .مىت ما تقم أقم: إالّ يف الشرط، فيجوز) ما(

يف : جعلته يف مىت الكيس، أي: وسط يف لغة هذيل تقول: أنها تكون مبعىن: وعند الكوفيني
  :أَخرجها متى كُمِه، قال الشاعر:  كقوله)ِمن(وسطه، وتكون أيضاً عندهم حرف جر مبعىن 

ِئيجن ٍر هلنضٍج خى لُجتم     تمباء البحر مثّ ترفَّع نشِرب  
، واجلىن ٤/١٨٦٤رتشاف ، واال٣/٣٩٠شرح التسهيل : ينظر. وال يعرف ذلك البصريون

 . ٣/٤، وأوضح املسالك ١/٥٠٥الداين 

 



١٧٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، عطف على أحدمها هلا ال حملّة مجلة امسي)١(وهو معه
)نحمعلوم:)و .  
)ىمتت حست دِلهحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ك."  

 ،كون منصوب حمال على الس مبين،)٢( اسم شرط:"ىتم"فـوإذا أريد املعىن، 
مفعول فيه لفعل الش٣(رط على األصح(.  

  .فعل مضارع جمزوم به لفظاً :"دسحت"و
  . رط فعل الش، هلا مجلة فعلية ال حملّ)٥(وهو معه. )٤(]فاعله [:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته 

  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"كِلهت"و
  . رط جزاء الش هلا،وهو معه مجلة فعلية ال حملّ،  فاعله:"تنأَ"يف  "نْأَ"وحتته ضمري 

ةوفعل الشهلا ال حملّ)٦(رط مع جزائه مجلة شرطي ،ة ابتدائي.  
  .عاطفة :)و(
،  حمال)٨( واجلزءان مبنيان على الفتح مرفوع، تركيب تعدادي:)٧()ةَرشةَ عياِداحلَ(

  .مبتدأ
 عطف ، هلاة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٩()أَنى(

                                 
 . و: سقط من" معه) "١(
تأخر عن " فمىت اسم الشرط: "إىل قوله" األربعة مرفوعة لفظاً... مبين على السكون: "من قوله) ٢(

 .  هـ: هذا املوضع يف
 .٣/٢٤٦ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٣(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
 . "وهو معه فاعله: "يف ب) ٥(
 . و: سقطت من" شرطية) "٦(
 .ج: سقطت من" عشرة. "ب، هـ: وما أثبته من". احلادية عشر: "يف األصل، و) ٧(
 ". مرفوعة: "يف هـ) ٨(
 =  : لبيدقول) أنى(ومما جاء من اجلزاء بـ: قال سيبويه. اسم شرط باتفاق: )أَنى) (٩(

 



١٧٥  في العامل: الباب األول

  .على أحدمها
)نحمعلوم :)و.  
  ". حنو" لـ مضاف إليه، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع ت اُهللامكلَعب يِننى تذْأَ(

 مفعول ،كون منصوب حمال على الس مبين، اسم شرط:"نىأَ"فـوإذا أريد املعىن، 
فيه لفعل الش١(رط على األصح(.  

  . لفظاً/ فعل مضارع جمزوم به:"تذِْنب"و
  .رط فعل الش، هلاوهو معه مجلة فعلية ال حملّ،  فاعله:"تنأَ" يف "أَنْ" ضمري )٢(وحتته

  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"ملَعي"و
، مفعول به  على الفتح منصوب حمال مبين،صل ضمري منصوب مت:"افالكَ"و

  ".يعلم"لـ
  . رط جزاء الش، هلا ال حملّ)٣( مرفوعة لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية:اجلاللةو
  . ابتدائية، هلا مع جزائه مجلة شرطية ال حملّ)٤(رطفعل الشو
  .)٥(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [

  ــــــــــــــ
=  اِجرش ِلكها حتت ِرجيكَبرا     ِكالَ م ِبسلْتى تأِْتها تأن فأصبحت  

  ).أين(، ومبعىن )مىت(وذكرها الناس يف ظروف املكان للعموم مبعىن 
  .لتعميم األحوال: وقيل. كَيف وأَين: وأنى تكون يف معىن: قال سيبويه

  .مىت، ومعىن كيف، ومبعىن أين: يضاً استفهاماً مبعىنوتكون أ
 .٢/٣٩٩، وشرح التصريح ٤/١٨٦٧رتشاف ، واال٤/٢٣٥، و٣/٥٨الكتاب : ينظر

 .٣/٢٤٦ شرح الرضي على الكافية :ينظر) ١(
 . هـ: سقط من" حتته) "٢(
 . ج: سقطت من" فعلية) "٣(
 .  ج:سقطت من" فعل الشرط". "جزائية الشرط: "يف هـ) ٤(
 .هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٥(

]أ/٣٠[

 



١٧٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . عاطفة:)و(
 ، مبنيان على الفتح مرفوع حمال)٢( وجزءاه، تركيب تعدادي:)١()ةََرشةَ عياِنالثَّ(

  .)٣(مبتدأ
)خربه،قديراً مراد لفظه مرفوع ت:)٤()أَي ،عطف  هلاة ال حملّ وهو معه مجلة امسي ،

  .على أحدمها
)نح٥( معلوم:)و(.  
، مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)٦()ىالَع ت اُهللاضهِغبكبر يت يٍماِلي عأَ(

  ".حنو"لـ
  .، مبتدأ اسم شرط مرفوع لفظاً:"يأَ"فـوإذا أريد املعىن، 

  ".أي"، مضاف إليه لـور لفظاً جمر:"ٍماِلع"و
  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"كبرتي"و

 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال راجع إىل املبتدأ، مبين:"وه"وحتته ضمري 
                                 

 .هـ: وما أثبته من". الثّانية عشر: "يف األصل، ب، ج، و) ١(
 ". جزءانه: "يف هـ) ٢(
 . ج: سقط من" حمال. "و: سقط من" مرفوع حمال مبتدأ: "إىل قوله" أنى مراد لفظه: "من قوله) ٣(
)٤" (ج: سقط من" أي.  

)فاق، وهي حبسب ما تضاف إليه؛ إن أضيفت إىل ظرف مكان كانت ): أياسم شرط بات
أَي جهٍة جتلس أجلس معك، أو إىل ظرف زمان كانت ظرف زمان، أو إىل : ظرف مكان، حنو

وهي لتعميم أوصاف الشيء، واألوصاف . مفعول كانت مفعوالً، أو إىل مصدر كانت مصدراً
  .لزم أن تضاف لفظاً أو معىن إىل املوصوفمشتركة، فلذلك ي

رتشاف ، واال٣٩٢-٣/٣٩١، وشرح التسهيل ٢/١٥٩األصول يف النحو : ينظر
   .٤/١٨، وحاشية الصبان ٢/٣٩٩، وشرح التصريح ٤/١٨٦٨

 . ج: سقط من" معلوم) "٥(
 ".  يبغضهم ":يف ب) ٦(

 



١٧٧  في العامل: الباب األول

  .)١(رط فعل الش، هلامجلة فعلية ال حملّ
  . جمزوم به لفظاً)٢( فعل مضارع:"ِغضبي"و

مري املنصوبوالض،مبين منصوب حمال مفعول به لـ على الضم ،"يبِغض."  
  .رط جزاء الش، هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ، مرفوعة لفظاً:اجلاللةو

وفعل الشة مرفوعة حمالة ،رط مع جزائه مجلة شرطيخرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسي 
  .، ابتدائية هلاال حملّ

أو فعل الشرط، أو جزاء الشخرب املبتدأ، أو ال خرب هلذا رط وحده مرفوع حمال 
  .)٣(]كما مر [املبتدأ

  .)٤(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  . عاطفة:)و(
  .  مبتدأ،ن على الفتح مرفوع حمال وجزءاه مبنيا، تركيب تعدادي:)ةَرشةَ عثَاِلالثَّ(
،  هلاة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي،فظه مرفوع تقديراً مراد ل:)٥()حيثُما(

  .عطف على أحدمها
)نحمعلوم:)و .  

                                 
 . ب: سقط من" الشرط) "١(
 . و: سقط من" مضارع) "٢(
 .١٧١ ص: نظري . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلاسما بني املعقوفني  )٣(
 .هـ: وما أثبته من. قط من األصل، ب، ج، وا س مابني املعقوفني)٤(
الّ  يف تعميم األمكنة، وعدم اخلروج عن الظّرفية؛ إ)أَين(اسم شرط باتفاق، وهي مثل ): حيثما) (٥(

  :"من اخلفيف "ال تكون إالّ شرطاً، كقول الشاعر) حيثما(أنّ 
  حيثُما تستِقم يقَدر لك اهللا     جناحاً يف غَاِبِر األزماِن

 . ٢/٣٩٩، وشرح التصريح ٤/١٨٦٧رتشاف ، واال٣/٣٩١شرح التسهيل : ينظر

 



١٧٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

)حثُيمفْا تكْعلْ يِفت بعحنو"اف إليه لـ مض، تقديراً/)١( مراد لفظه جمرور:)لُك."  
 مفعول ،على الضم منصوب حمال  مبين، اسم شرط:"ثُيح"فـوإذا أريد املعىن، 

فيه لفعل الشرط على األصح.  
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،)٣( اإلضافة)٢( حرف زائد قاطع عن:"ام"و
  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"تفْعلْ"و

  . رط فعل الش، هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته ضمري 
  . جمزوم به لفظاً)٤( فعل مضارع جمهول:"تبيكْ"و
  . رط جزاء الش، هلا مرفوع لفظاً نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"لُعالِف"و
، مضاف إليه  على الفتح جمرور حمال مبين،صلّ ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

  ".الفعل"لـ
ة ال حملّرط مع جزائه مجلةوفعل الشة، ا هلا شرطيبتدائي.  

  . عاطفة:)و(
)اِبالرعةَ عش٥()ةَر(:وجزءاه، تركيب تعدادي )ا)٦مبني ن على الفتح مرفوع حمال ،

  .مبتدأ
 عطف ، هلاة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة امسي، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٧()ِإذْما(

                                 
 ". جمزوم: "يف هـ) ١(
 ". من: "يف و". على: "يف هـ) ٢(
  .عن اإلضافة، ال زائدة" حيث"فيها كافة لـ" ما: "، فنقول"حيثما"وأما :  الرضيقال) ٣(

 .٤/٩٥ شرحه على الكافية: ينظر
 . هـ، و: سقط من" جمهول) "٤(
  .هـ: وما أثبته من ". الرابعة عشر: "يف األصل، ب، ج، و) ٥(
 ". جزءانه: "يف هـ) ٦(
  :، واستشهد ببيتني"ِإنْ: " إىل أنها حرف شرط مثلذهب سيبويه: )ِإذْما) (٧(

 =  :قول العباس بن مرداس: أحدمها

]ب/٣٠[

 



١٧٩  في العامل: الباب األول

  .على أحدمها
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)كتبولْ تبقْب يتا تمذِْإ(

 ،كون منصوب حمال على الس مبين،)٢( اسم شرط:)١("إذْ"فـوإذا أريد املعىن، 
مفعول فيه للشرط على األصح.  

  .له  ال حملّ)٥(كون الس)٤(]على[  مبين،)٣( حرف زائد:"ام"و
  ــــــــــــــ

=  لسا عليك إذا اطمأنَّ اسوِل فقلْ له     حقعلى الر ا أتيتِإذْم  
  :"من الطّويل "واآلخر قوله

سرياً يف البالد وأُفِْرع دعيت     أُصجي مطيأز ين اليوما تريإذْم  
عجباحلجاز وأش مما     رجايلَ فَهي من قوم سواكم وإنفإن  

:  ظرف زمان، مثلاسم شرط، وهو) إذما(أنّ : ، والفارسي، وابن السراج إىلوذهب املربد
  ".مىت"

  .والصحيح ما ذهب إليه سيبويه: قال ابن مالك
، ١٦٠-٢/١٥٩، واألصول يف النحو ٤٧-٢/٤٦، واملقتضب ٥٧-٣/٥٦الكتاب : ينظر

 على ي، وشرح الرض١/٣٥٠، وعمدة احلافظ ٣/٣٩١، و٣٨٧-٣/٣٨٦وشرح التسهيل 
، وشرح ١/١٢٠، واملغين ١/١٩١، واجلىن الداين ٤/١٨٦٢رتشاف ، واال٩٥- ٤/٩٣الكافية 

 . ٢/٣٩٨التصريح 
 ". فإذا: "يف و) ١(
: ينظر. إظهار األسرار: رجح املؤلف القول بامسيتها، وإىل مثل هذا قال الربكوي يف كتابه) ٢(

 . ٧٤ص، وحلّ األسرار ٦٨ص
  ".نداء: "يف ج) ٣(

عن طلب اإلضافة؛ لتصري مبهمة " ما"كفّتها : هنا كافة، ال زائدة، أي" ما "وعند الرضي
 . ٤/٩٦ شرحه على الكافية: ينظر. كسائر كلمات الشرط

 . وما أثبته من بقية النسخ. ، وما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
 . و: سقط من" مبينّ  على السكون: "إىل قوله" منصوب حمال مفعول فيه: "من قوله) ٥(

 



١٨٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .عل مضارع جمزوم به لفظاً ف:"بتت"و
  .رط فعل الش، هلا، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ)١( فاعله:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته 

  . فعل مضارع جمهول جمزوم به لفظاً:"لْبقْي"و
 جزاء ، هلاة ال حملّ فاعله، وهو معه مجلة فعلي)٢( نائب، مرفوعة لفظاً:"ةُبوالت"و

رطالش.  
 على الفتح، فمحلّه القريب جمرور مضاف  مبين،صلري جمرور مت ضم:"افالكَ"و
  . فاعلها)٣(، وحملّه البعيد مرفوع"وبةالت"إليه لـ

ة ال حملّرط مع جزائه مجلوفعل الشهلاة شرطي ،ة ابتدائي.  
  . عاطفة:)و(
،  حمال)٥(ه مبنيان على الفتح مرفوع وجزءا، تعدادي/ تركيب:)٤()ةَرشةَ عساِماخلَ(

  .مبتدأ
،  هلا ال حملّ)٧( خربه، وهو معه مجلة امسية، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٦()ِإذَا ما(

  .عطف على أحدمها
)نحمعلوم:)و .  

                                 
 . ب: سقط من" فاعله) "١(
 . هـ: سقط من" نائب) "٢(
 ". وحملّه البعيدة مرفوعة: "يف هـ) ٣(
 . هـ: وما أثبته من". اخلامسة عشر ": األصل، ب، ج، ويف) ٤(
 ". مرفوعة" "وجزءانه ":هـ يف) ٥(
  ".إذما ":يف و) ٦(

- ٦٧، وإظهار األسرار ص١٨٦٦-٤/١٨٦٥رتشاف  اال،٣/٣٩٩ شرح التسهيل :ينظر
 . ٧٤، وحلّ األسرار ص٦٨

 . ج: سقطت من" امسية) "٧(

]أ/٣١[

 



١٨١  في العامل: الباب األول

، مضاف إليه  لفظه جمرور تقديراً مراد:)١()اِس النرين خكُ تكِملِْعلْ ِبمعا تا مذَِإ(
  ".حنو"لـ

 مفعول ،كون منصوب حمال على الس مبين، اسم شرط:"اذَِإ"فـوإذا أريد املعىن، 
فيه لفعل الش٢(رط على األصح(.  

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف زائد:"ام"و
  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"لْْمعت"و

  . رط فعل الش، هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ" يف"نْأَ"وحتته ضمري 
  ".تعملْ"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب"و
  .  ارور منصوب مفعول به غري صريح له، وحملّ"الباء" جمرور لفظاً بـ:"ِملْالِع"و
 على الفتح، فمحلّّه القريب جمرور مضاف  مبين،صل ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

  . فاعله)٤(، وحملّه البعيد مرفوع)٣("ِملْالِع" لـإليه
  . فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"نكُت"و

  .  امسه،كون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف "نْأَ" )٥(]ضمري [وحتته
  . له على الفتح ال حملّ مبين، الفاعل)٧( حرف دالّ على تذكري:)٦("اُءالت"و
  . اسم تفضيل:"ريخ"و

، وهو معهما )٨( منصوب لفظاً خربه فاعله، وهو معه مركّب:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته 
                                 

  .ج: سقط من" تكن) "١(
)٢" (ضي على الكافية : ينظر. و: سقط من" األصح٣/٢٤٦شرح الر. 
 ". ليعلم ":يف و) ٣(
 ". وحملّه البعيدة مرفوعة ":يف هـ) ٤(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصل، وا س ما بني املعقوفني)٥(
 ". والفاء ":يف هـ) ٦(
 . و: سقط من" تذكري) "٧(
 . و: سقط من"  خربه منصوب لفظاوهو معه مركب) "٨(

 



١٨٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .رط جزاء الش، هلامجلة فعلية ال حملّ
  .)١("خري" جمرور لفظاً مضاف إليه لـ:"اِسالن"و

ة ال حملّرط مع جزائه مجلةوفعل الشة هلا شرطيابتدائي ،.  
  .، أو اعتراضية)٢( ابتدائية:)و(
)حرف تنبيه:"اُءاهلَ" )ِذهِْه ،مبين لهكون ال حملّ على الس .  
  .  مبتدأ،كون مرفوع حمال على الس، أو)٣( على الكسر مبين، اسم إشارة:"هِِْذ"و
اين كون، والثّ على السل مبين واجلزء األو، تركيب تعدادي:)٤()ةَرشى عدحاِإل(

٥(مبين(أو بدل صفة،  على الفتح مرفوع حمال)٧("هذه"، أو عطف بيان لـ)٦(.  
 فساده على /فقد عرفت. أو مرفوع، أو منصوب على الوصف املقطوع: وما قيل
  .)٨(الوجه املقطوع

)تِزجفعل :)م مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي.  
 فاعله، وهو )٩(،وع حمال على الفتح مرف راجع إىل املبتدأ، مبين:"يِه"وحتته ضمري 

ة مرفوعة حمالة ال حملّمعه مجلة فعلية، أو  خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسيهلا ابتدائي 
                                 

 ". لنحو: "يف هـ) ١(
 . ج: سقطا من" ابتدائية". "و) "٢(
 ". و ذي اسم إشارة مبين على السكون: "يف و) ٣(
 .هـ: وما أثبته من". اإلحدى عشر: "يف األصل، ب، ج، و) ٤(
)٥" (ج، وو: سقط من" مبين . 
 ". بدل الكلّ: "يف هـ) ٦(
، ٧٤٣-١/٧٤٢ ، واملغين٢/٥٢٨ أمايل ابن احلاجب: ينظر. على اختالف فيما بينهم) ٧(

 .٦٦٥-١/٦٦٣، وتأثري الكوفيني يف حناة األندلس ٧٤٩-١/٧٤٨و
  .ألنّ من خصائص أمساء اإلشارة أن ال يقطع وصفها بالرفع، أو النصب) ٨(

 .٢/٢٣١، واملنصف ٢/٥٧١" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر
)٩" (على الفتح مرفوع حمال و: سقط من" مبين . 

]ب/٣١[

 



١٨٣  في العامل: الباب األول

ةاعتراضي.  
  ".جتزم"، مفعول به لـنصوب لفظاً م:)ِنيلَعِف(
)مِنسيياسم مفعول:)م .  

 نائب فاعله، ع حمالرفوكون م على الس مبين،"فعلني"إىل  )١(نيراجع: "امه"وحتته 
رة  احلال إذا كان نك)٢( ذاال حال منه؛ ألنّ" فعلني" صفة ، منصوب لفظاًوهو معه مركّب

  .)٣(حمضة وجب تقدمي احلال عليه
)شطاًر(:ًمفعول ثاٍن لـ، منصوب لفظا "مِنسييم")٤(.  
  .عاطفة: )٥()و(
  .)٨("شرطاً" عطف على ،)٧( منصوب لفظاً:)٦()جزاًء(

 به يشترط فيه )٩( يف املفعولاسم املفعول أنّ عمل :وههنا سؤال مشهور وهو
  .؟احلال، أو االستقبال

                                 
 ". راجع: "يف ب، ج، هـ، و) ١(
 . ج: سقط من" ذا". "ذي: "يف ب، و) ٢(
 .١/٥٨٤شرح التصريح : ينظر) ٣(
 ".ملسميان: "يف ج. هـ: سقطت من" منصوب لفظاً مفعول) "٤(
 . هـ: سقط من" و) "٥(
: ة تدخل على الفعلني، لسببية األول ومسببية الثّاين، ويسميانوكَِلم اازا: (قال ابن احلاجب) ٦(

  .٤/٩٠ على الكافية شرح الرضي: نظري). شرطاً وجزاًء
فمنهم من جزم ا، ومنهم من أنكر ذلك لقلّته، ولعلّ هذا ما يفسر إمهال ): أيانَ(وأما 

 .ِذكِْرها من قبل املصنف
 . و: سقط من" منصوب لفظاً" :إىل قوله" مفعول ثاٍن ملسميني ": من قوله)٧(
 . و: سقط من" شرطاً) "٨(
 . ب: سقط من" املفعول) "٩(

 



١٨٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

:  تعاىل)٢(؛ كما يف قوله)١(ه من حكاية احلال املاضيةإن: واألظهر يف جوابه أن يقال

Mi  h   gL)٣(.  

                                 
)١ (قال األندلسي) :ر نفسك، كأنمان،معىن حكاية احلال أن تقدر ك موجود يف ذلك الزأو تقد 

ذلك الزمان كأنه موجود اآلن، وال يريدون به أنّ اللّفظ الذي يف ذلك الزمان حمكي اآلن على 
، بل املقصود حبكاية احلال حكاية املعاين الكائنة "دعنا من مترتان: " كما يف قولهما تلُفِّظَ به،

  ).حينئٍذ، ال األلفاظ
ال أن يقدر أنّ ذلك الفعل املاضي واقع يف ونعم ما قال، معىن حكاية احل: قال جار اهللا

؛ وإنما ٩١: البقرة M v  u  t  s  r  qL :حال التكلّم، كما يف قوله تعاىل
يفعل هذا يف الفعل املاضي املستغرب، كأنك حتضره للمخاطب، وتصوره له ليتعجب منه، 

  .رأيت األسد، فآخذُ السيف فأقتله: تقول
قسم " والعباب ،١/٩٠٦، واملغين ٤٨٨-٣/٤٨٧ على الكافية شرح الرضي: ينظر

 .٢/١٢ وشرح التصريح ،٥٠٧ص"  إىل آخر الكتاباملنصوبات
 ". قال ":ب يف) ٢(
 .١٨: الكهف) ٣(

 



١٨٥  في العامل: الباب األول

]١(]العامل القياسي(  
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ياِسيالِق(
 عطف على مجلة ، هلا خربه، وهو معه مجلة امسية ال حملّ، مرفوعة لفظاً:)٢()ِتسعةٌ(

"تسعة وأربعونفالس ماعي."  
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
  .ة ابتدائي، هلاة امسية ال حملّ خربه، وهو معه مجل، مرفوع لفظاً:)٣()الِفعلُ(
)قاًلَطْم(:ًأُطلق" مفعول مطلق لـ، منصوب لفظا "راملقد)أو مفعول به )٤ ،

عرفت الفعل :  أي،، أو حال من اخلرب بتأويله باملفعول عند اجلمهور)٥(راملقد" أعين"لـ
ويل عند من ، أو بال تأ)٦( يف أمثالهضل العصامالفاحال كونه مطلقاً، على ما صرح به 

  .)٧(جوز احلال من اخلرب
                                 

)١ (قال الربكوي :ة، موضوعها غري ما ميكن أن يذكر يف عمله قاعدة : والعامل القياسيكلي
 .٦٩إظهار األسرار ص: ينظر. حمصور، وال يضره كون صيغته مساعية

  ".معىن الفعل"، و"اسم التفضيل"مل يذكر اجلرجاينّ يف عوامله إالّ سبعةً، حيث إنه أمهل و) ٢(
 .٦٣العوامل املائة ص: ينظر

قد، "دخول : ومن خواصه.  نفسه مقترن بأحد األزمنة الثّالثةما دلّ على معىن يف: الفعل) ٣(
  ".والسني، وسوف، واجلوازم، وحلوق تاء فعلت، وتاء التأنيث الساكنة

- ١/٣٤، وشرح التصريح ٢/٢٩٥، واملنهل الصايف ٤/٣ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 . ٤٠-٣٨، و٣٦

 ". إلطالق املقدر: "يف و. و:  منسقط" لفظاً) "٤(
 ". أو مفعول به يف مصدر ميمي، وعلى الوجهني األخريين هو اسم مفعول أعين املقدر: "يف ب) ٥(
  . اجلرجاينّ، وقد سبقت ترمجتهالسيد الشريف: يقصد بالفاضل العصام هنا) ٦(

 .١٠٠حاشيته على املطول ص: ينظر
 .أ/١٠٣ االمتحان: ينظر) ٧(

 



١٨٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . للتفصيل:"اُءالفَ" )لُّكُفَ(
  .، مبتدأفظاً مرفوع ل:"لُّالكُ"و
  ".كلّ"، مضاف إليه لـرور لفظاً جم:)ٍلعِف(
)يفَرفعل :)ع مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي.  

 فاعله، وهو معه مجلة مبين على الفتح مرفوع حمال، / راجع إىل املبتدأ:"وه"وحتته 
  .، تفصيلية هلاة امسية ال حملّ خربه، وهو معه مجل، مرفوعة حمال)١(فعلية

  .عاطفة ):و(
)يِصنفعل :)٢()ب مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي.  

  ". يرفع" عطف على مجلة وعة حمال، وهو معه مجلة فعلية مرف)٣( فاعله:"وه" وحتته
)نحمعلوم:)و .  
)لَخاُهللاق ت لَّى كُالَعش حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ٍءي."  

  . ماٍض، مبين على الفتح ال حملّ له فعل:"قلَخ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . ابتدائية، هلارفوعة لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ م:)٤(اجلاللةو
  .)٥(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  ".خلق"، مفعول به لـ)٦(]لفظاً[  منصوب:"لَّكُ"و
  ".كلّ" مضاف إليه لـ،جمرور لفظاً :"ٍءيش"و

                                 
 . ج: سقطت من" فعلية) "١(
)٢ (فكلّ فعل يرفع وينصب معموالت كثرية، وجيوز تقدمي منصوبه عليه، وهو على : قال الربكوي

 . ٦٩إظهار األسرار ص: نظري. الزم ومتعد: نوعني
 ". وحتته هو راجع فاعله ":يف ج".  فاعلهوحتته هو راجع إىل املبتدأ ":يف ب) ٣(
 ". ولفظة اجلاللة ":يف هـ، و )٤(
  . هـ:  وما أثبته من.قط من األصل، ب، ج، وا س ما بني املعقوفني)٥(
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٦(

]أ/٣٢[

 



١٨٧  في العامل: الباب األول

  . عاطفة:)و(
)نالقُلَز آنُرن خلق اهللا تعاىل " لفظ  عطف على، مراد لفظه جمرور تقديراً:)والًز

  ". شيء)١(كلّ
  . له على الفتح ال حملّ مبين، فعل ماٍض:"لَزن"فـوإذا أريد املعىن، 

  .  ابتدائية، هلا مجلة فعلية ال حملّ)٢( مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه:"آنُرالقُ"و
  .)٣("نزل" مفعول مطلق لـ، منصوب لفظاً:"والًزن"و

]الفعل التام[  
  .)٤(ائية، أو عاطفة ابتد:)و(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،نس لنفي اجل:)الَ(
)بد(: عمبين ال"، اسم لى الفتح منصوب حمال."  
  . ظرف مستقر:)لِّكُِل(

 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال، مبين"ال" راجع إىل اسم :"وه"وحتته 
 ابتدائية، أو معطوفة ، هلا خربه، وامسه وخربه مجلة امسية ال حملّ مرفوعة حمالمجلة فعلية
  ".)٥(فكلّ فعل يرفع"على مجلة 

  ".كلّ"، مضاف إليه لـرور لفظاً جم:)ٍلعِف(
)ِمن(:حرف جر .  
)ممن" جمرور لفظاً بـ:)وٍعفُر"رور ظرف مستقرواجلار مع ا ،.  

                                 
 . ج: سقط من" كلّ) "١(
 . و: سقط من" معه) "٢(
 ". نزوالًل ":ب يف) ٣(
  ".و عاطفة أو ابتدائية ":يف و) ٤(
 . ج:  منتسقط" فعل يرفع) "٥(

 



١٨٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

، وهو معه )١( فاعله على الفتح مرفوع حمال، مبين"ال" راجع إىل اسم :"وه"وحتته 
ة مرفوعة حمال٢("ال" خرب بعد اخلرب لـ،مجلة فعلي(.  

 يف صدر الكتاب، فال /ها بعض أويل األلباب، وقد ذكراوفيه وجوه أُخر ذكر
  .)٣(تغفل

  .فصيل للت:"اُءالفَ" )نِْإفَ(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،رط حرف ش:"نِْإ"و
)تم(:فعل ماٍض ،مبين إنْ" بـ على الفتح جمزوم حمال")٤(.  

 ، هلا فعلية ال حملّ فاعله، وهو معه مجلة راجع إىل الفعل، مرفوع حمال:"وه"وحتته 
رطفعل الش.  
  ".متّ"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب" )ِبِه(

روروالضمري ا،وحملّه "الباء"، فمحلّه القريب جمرور بـ)٥( على الكسر مبين ،
  ".متّ"البعيد منصوب مفعول به غري صريح لـ

، "متّ" من ، أو متييز، أو خرب منصوب"متّ" منصوب لفظاً حال من فاعل :)ماًالَكَ(
  .صار: إن كان مبعىن

)يسمرفوع تقديراً، فعل مضارع جمهول:)ىم بعامل معنوي .  
 نائب فاعله، وهو معه ،، مبين على الفتح مرفوع حمال"فعل" راجع إىل :"وه"وحتته 

  .، تفصيلية هلارطية ال حملّواجلملة الش. رط جزاء الش، هلامجلة فعلية ال حملّ

                                 
 . و:  منتسقط" حمال فاعله) "١(
مرفوعة حمال  ":يف و". مرفوعة حمال خربه بعد اخلرب ":هـ يف". مرفوعة حمال خربه لال ":ج يف) ٢(

 ". خرب بعد اخلرب
 .٥٦-٥٢ص : ينظر) ٣(
 ". جمزوم به حمال ":يف ب، ج، هـ، و) ٤(
  ".السكون ":يف ج) ٥(

]ب/٣٢[

 



١٨٩  في العامل: الباب األول

ى" من أنّ مجلة :ا ما قيلهذا وأمجز،جمزومة" يسم ١(رط، فمردود بأنّ كوناء الش( 
  . كما ال خيفى،"إذاً" )٢()وأ( ،"الفاء" مبا بعد اإلعراب خمصوصاجلملة اجلزائية ذات 

، فمردود أيضاً؛ ألنّ "إنْ" حمال بـ)٣(مرفوع تقديراً، وجمزوم" يسمى"ومن أنّ 
يف " ملّا"، و"مل"ثل سبة إىل اجلزاء، حىت صار م عن العمل بالنورة ملغى يف هذه الص)٤("إنْ"

  .)٦(الفاضل العصام، وارتضاه )٥(ضيالراجلزم للفعل الواحد؛ على ما صرح به 
باجلزم؛ " مسي ":أرقْ، حىت جيوز أنْ ي)٧( أنّ هذا اإللغاء ليس بواجب، بل جائزإالّ

  .)٨( من رام وجهه، فلرياجع إليه. أيضاًضيالرعلى ما يف 
٩(رين، واختيار احملقّقنيهذا مذهب املتأخ(.  

ورة  إنّ اجلزاء يف مثل هذه الص:)١٠(سيبويهوأما املتقدمون فاختلفوا فيه، فقال 
حمذوف، أي" :ى )١١("يسمقدمي دالّ على اجلزاء  [املذكور باجلزم، وأنّ يسمة التعلى ني

، "الفاء"رط، على حذف  جزاء الش)١٢(]إنّ يسمى املذكور: ال الكوفيونوق. احملذوف

                                 
 ". يكون: "يف هـ) ١(
 ". ما بالبعض الفاء: "يف ج". أو لواو: "يف و. ب، ج، هـ: وما أثبته من". و إذاً"يف األصل ) ٢(
 ". جمرور: "يف ج) ٣(
 . ج: سقط من" إنْ) "٤(
 . ٤/١١٥ شرحه على الكافية: ينظر. قد سبقت ترمجته) ٥(
 .مل أقف على مقصود املؤلّف به فيما اطّلعت عليه". الفاعل العصام: "يف و) ٦(
 ". جزاء: "يف ب) ٧(
  .و: سقط من" فلرياجع إليه". "من أمر وجهه: "يف و) ٨(

 .٤/١١٥ شرحه على الكافية: ينظر
 ". واختاره احملقّقني: "يف هـ". تاره احملقّقونواخ: "يف ب، و) ٩(
 ،٤/١١٥ على الكافية ، وشرح الرضي٣/٧١الكتاب : ينظر. ، قد سبقت ترمجتهسيبويه) ١٠(
 ". يسمى: "يف هـ، و) ١١(
 . ة النسخوما أثبته من بقي. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١٢(

 



١٩٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . )١("مغين اللّبيب: "كذكرها؛ على ما يف" الفاء"دير فتكون اجلملة جمزومة احمللّ؛ ألنّ تق
 والكالم يف ،/رورة، والكوفيون خمصوص بالضسيبويهما ذكر : ضيالرقال 

٢(عةالس( .رونما قاله املتأخ واحلق)٣(.  
  ".يسمى"، مفعول ثاٍن لـب لفظاً منصو:)الًعِف(
)ات٥("فعالً"كاية، أو صفة لـاب احل مشغول بإعر:)٤()ام(.  
)نحمعلوم:)و .  
)ِلعُهللا امت حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)٦()ىالَع."  

  . له على الفتح ال حملّ مبين، فعل ماٍض:)٧("مِلع"فـوإذا أريد املعىن، 
  . ابتدائية، هلا ال حملّ)٩( مرفوعة لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية:)٨(اجلاللةو
  .)١٠(]معلوم: "ىالَعت"إعراب و[

  ]األفعال الناقصة[
  . عاطفة:)و(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،رط حرف ش:)ِإنْ(

                                 
 على الكافية ، وشرح الرضي٢/١٦١ األصول يف النحو :وينظر أيضاً. ٧٠٦-١/٧٠٥: ينظر) ١(

٤/١١٥. 
 . ٤/١١٥ شرحه على الكافية: ينظر. ، قد سبقت ترمجتهوالرضي) ٢(
 . السابق: ينظر". ما قال املتأخرين: "يف هـ) ٣(
 . ويسمى مرفوعه فاعالً، ومنصوبه مفعوالً) ٤(
 .١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر.  ج: سقط من" مشغول) "٥(
 ". تعاىل"بدون : يف ب) ٦(
 . هـ: سقط من" فَعِلم) "٧(
 ". ولفظة اجلاللة: "يف هـ. ب: سقطت من" واجلاللة) "٨(
 . ج:  سقطت من"فعلية) "٩(
 . هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ١٠(

]أ/٣٣[

 



١٩١  في العامل: الباب األول

)جازم)١( حرف:)لَم ،مبين له حملّكون ال على الس .  
)ِتي٢("مل" بـ جمزوم تقديراً، فعل مضارع:)م(وحمال ،)إنْ" بـ)٣."  

 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال راجع إىل الفعل، مبين:"وه"وحتته ضمري 
  .رط فعل الش، هلا فعلية ال حملّمجلة

  ".مل يتم"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب" )ِبِه(
روروالضمري ا،وحملّه البعيد "الباء" على الكسر، فمحلّه القريب جمرور بـ مبين ،

  ".مل يتم" لـ به غري صريح)٤(منصوب مفعول
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،)٥( حرف عاطف:)بلْ(
  ".إنْ" بـ على الفتح جمزوم حمال مبين، فعل ماٍض:)حتاجِا(

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال راجع إىل الفعل، مبين:"وه"وحتته 
  .رطية الش)٦( عطف على اجلملة، هلافعلية ال حملّ

  ".احتاج"ـق ب حرف جر متعلّ:)ِإلَى(
)خرور منصوب، وحملّ"إىل" جمرور لفظاً بـ:)ٍربفعول به غري صريح  م ا

  ".احتاج"لـ
)من٧("اخلرب" صفة لـ، جمرور لفظاً:)وٍبص(.  
)يسمرفوع تقديراً، فعل مضارع جمهول:)ىم بعامل معنوي .  

                                 
 . هـ: سقط من" حرف. "و: سقط من" مل) "١(
 ". جمزوم به تقديراً ":يف ب، ج، هـ، و) ٢(
 ". حاال ":يف ج) ٣(
 . ج: سقط من" مفعول) "٤(
 ". عاطفة ":يف ب، هـ) ٥(
  . و:سقطت من" اجلملة) "٦(
 ". اجلر ": ويف) ٧(

 



١٩٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 جزاء ، هلا نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ،"الفعل" راجع إىل :"وه"وحتته 
ة ال حملّالشعلى عطف، هلارط، واجلملة الشرطي ة السابقة اجلملة الشرطي.  

  ".يسمى"، مفعول ثاٍن لـب لفظاً منصو:)الًعِف(
  ./)٢("فعالً" مشغول بإعراب احلكاية، أو صفة لـ:)١()ناِقصاً(
)نحمعلوم:)و .  
 )٥(مضاف إليه ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)٤()يماًِكيماً حِل ع)٣(]ىالَعت[  اُهللاانَكَ(

  ".حنو"لـ
 على الفتح ال  مبين،)٦(األفعال الناقصة فعل ماٍض من :"انَكَ"فـوإذا أريد املعىن، 

  . لهحملّ
  . امسه، مرفوعة لفظاً:اجلاللةو
  .)٧(]معلوم: "ىالَعت"و إعراب [
صوب لفظاً خربه، وهو معهما مجلة  من،)٨(]مركّب [ مع فاعله املستتر:"يماًِلع"و

  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ
، أو صفة "كان" خرب بعد اخلرب لـ، منصوب لفظاً)٩(]أيضاً[ :"يماًِكح"و

                                 
)١ (ى: أيفعالً ناقصاً، ومرفوعه امساً له، ومنصوبه خرباً له: إن احتاج إىل معمول منصوب يسم. 
 . ١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر) ٢(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٣(
 . ج: سقط من" حكيماً) "٤(
 . هـ: سقط من" إليه) "٥(
 ". فعل ماٍض ناقص ":و يف. ج: سقط من" ٍض منما) "٦(
 .هـ: وما أثبته من. قط من األصل، ب، ج، وا س ما بني املعقوفني)٧(
 .  وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٨(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٩(

]ب/٣٣[

 



١٩٣  في العامل: الباب األول

  .)١("عليماً"، أو حال من فاعل "عليماً"لـ
  . عاطفة:)و(
)صاراِص العي مسِحتلْا ِلقعلى لفظ  )٢( عطف، مراد لفظه جمرور تقديراً:)اِبذَع

  .ـها .")٣(]تعاىل [كان اهللا"
 على الفتح ال  مبين،)٤(األفعال الناقصة فعل ماٍض من :"ارص"فـوإذا أريد املعىن، 

  . لهحملّ
  .، امسه مرفوع تقديراً:"ياِصالع"و
 عهما مجلة فعلية ال حملّ منصوب لفظاً خربه، وهو م، مع فاعله املستتر":مستِحقا"و

  .، ابتدائيةهلا
  ".مستحقا"ق بـ متعلّ)٥(جر فحر :"مالالَّ"و
  . به غري صريح له ارور منصوب مفعول، وحملّ)٦("مالالّ" جمرور لفظاً بـ:"اِبذَالع"و
  . عاطفة:)و(
)مِنذْ املُالَا زبِميداًِع ب اِهللان ت عطف على ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع 

  .القريب، أو على البعيد
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف نفي:"ام"فـوإذا أريد املعىن، 

  .  له على الفتح ال حملّ مبين،)٧(األفعال الناقصة فعل ماٍض من :"الَز"و

                                 
 . ج:  منتسقط" اًأو حال من فاعل عليم) "١(
 . هـ: سقط من" عطف) "٢(
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٣(
 ". فعل ماٍض ناقص ":يف و) ٤(
)٥" (ج:  منتسقط" حرف جر . 
  ".جمرور به لفظاً ":يف ب، ج، هـ، و) ٦(
 ".  فعل ماٍض من الناقصة ":يف و) ٧(

 



١٩٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، امسه مرفوع لفظاً:)١("بِنذْاملُ"و
  مجلة فعلية ال حملّ)٢( منصوب لفظاً خربه، وهو معهما، مع فاعله املستتر:"يداًِعب"و

  .، ابتدائيةهلا
  ".بعيداً"ق بـ جر متعلّف حر:"نِم"و
 ارور منصوب مفعول به غري صريح ، وحملّ)٣("نِم" جمرورة لفظاً بـ:اجلاللةو

  ".بعيداً"لـ
  .)٤(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  .عاطفة :)و(
)يلُ التقْبوةُبم ادامالر وحالً ِفاِخ دي البعطف على  مراد لفظه جمرور تقديراً:)ِند ،

  .القريب، أو على البعيد
  .  مرفوع لفظاً بعامل معنوي، فعل مضارع جمهول:"يقْبلُ"فـوإذا أريد املعىن، 

  .  ابتدائية، هلا نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ، مرفوعة لفظاً:/"ةُبوالت"و
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف مصدري:"ام"و
  . له على الفتح ال حملّ مبين،)٥(األفعال الناقصة فعل ماٍض من :"امد"و
  .، امسه مرفوع لفظاً:"وحالر"و
  منصوب لفظاً خربه، وهو معهما مجلة فعلية ال حملّ، مع فاعله املستتر:"الًاِخد"و

  .)٦( صلة للحرف املوصول،هلا

                                 
 ". والذّنب ":يف و) ١(
 ". وهو معه ":يف ج) ٢(
 ". جمرورة به لفظاً ":يف ب، ج، هـ، و. هـ: سقطت من" واجلاللة) "٣(
  .هـ:  وما أثبته من.ب، ج، و قط من األصل،ا س ما بني املعقوفني)٤(
  ".فعل ماٍض ناقص ":يف و) ٥(
 ". واملول ":يف هـ". املوصولة ":يف ب) ٦(

]أ/٣٤[

 



١٩٥  في العامل: الباب األول

ل" مفعول فيه لـ،وهي يف تأويل املفرد منصوبة حمالقْبمان؛ ألنّ ["يبتقدير الز 
 :فسها، كما يفها زمان يف ن، ال أن)١(أا النائبة عن الزمان" مانيةما املصدرية الز ":معىن

  . )٣(]اس عنه غافلون أكثر النحفظه، فإنّفا. )٢(السيوطيمام إل ل"اإلتقان"
  ".داخالً"ق بـ حرف جر متعلّ:"يِف"و
  ".داخالً"ر منصوب مفعول فيه لـ ارو جمرور به لفظاً، وحملّ:"ِندالب"و
  . عاطفة:)و(
 على القريب، أو )٥( عطف، مراد لفظه جمرور تقديراً:)٤() ِجسماًىالَع ت اُهللاسيلَ(

  . البعيدعلى
 على الفتح  مبين،)٧(األفعال الناقصة من )٦(]ماٍض [فعل :"سيلَ"فـوإذا أريد املعىن، 

  . لهال حملّ
  . امسه،وعة لفظاً مرف:)٨(اجلاللةو
  .)٩(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  .)١٠( ابتدائية، هلا منصوب لفظاً خربه، وهو معهما مجلة فعلية ال حملّ:"ماًسِج"و

                                 
 ". يف النائبية عن الزمان ":يف و) ١(
 .السيوطي، قد سبقت ترمجته. ٢/٢٦١: ينظر) ٢(
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصل، جاما بني املعقوفني س) ٣(
 ". تعاىل" بدون :ج يف) ٤(
 . هـ: سقط من" عطف) "٥(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلاس ما بني املعقوفني )٦(
 ". فعل ماٍض ناقص ":يف و) ٧(
  .ج: سقطت من" اجلاللةو) "٨(
  .هـ:  وما أثبته من.قط من األصل، ب، ج، وا س ما بني املعقوفني)٩(
كان، وصار، وزال، ودام، (، فلم يذكر إالّ  يف ذكر هذه األفعال مذهب سيبويهاتبع املصنف) ١٠(

 =  ).وليس

 



١٩٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]اسم الفاعل[
  . عاطفة:)و(
  .)١( مبتدأ، مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
)م٢( مرفوع لفظاً خربه، وهو معه:)ِاس(ّة ال حملمعطوفة على مجلة، هلا مجلة امسي )٣( 

"ل الفعلاألو."  
، أو مضاف إليه عند غري املصنف  مشغول بإعراب احلكاية عند:)الفَاِعِل(
  .)٥( مرة؛ كما مر غري)٤(املصنف
  . تفصيلية:)٦("اُءالفَ" )وهفَ(
  .، مبتدأ على الفتح مرفوع حمالين مب،)٨( مرفوع منفصل)٧( ضمري:"وه"و

  ــــــــــــــ
تعمل هذا العمل مطلقاً من غري شرط، سواء كانت مثبتة : فهي" وليسكان، وصار، "فأما   =

  ".ال"الظّرفية أو " ما"أو منفية، صلةً لـ
  .فيعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي، أو ي، أو دعاء" زال"وأما 
  .املصدرية الظّرفية" ما"فيعمل هذا العمل بشرط تقدم " دام"وأما 

امتحان :  بقية أفعال هذا الباب يف هذا الكتاب، وذكرها يف كتابيهوأغفل املصنف
- ب/١٤٢، واالمتحان ٧٣، واإلظهار ص١/٤٥الكتاب : ينظر. األذكياء، وإظهار األسرار

لكافية  على ا، وشرح الرضي١/٣١٦شرح التسهيل : وينظر تفصيل هذا الباب يف. أ/١٤٥
 . ١/٤٠٨، واهلمع ١/٢٣٣، وشرح التصريح ٣/١١٤٧رتشاف ، واال٤/١٧٨

 . ج: سقط من" مبتدأ) "١(
 . و: سقط من" معه) "٢(
 . ج: سقطت من" مجلة) "٣(
 ".عند البعض: "يف ب، ج، وهـ، و) ٤(
 . ١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر. ج: سقط من" مر غري) "٥(
 ". مع الفاء: "يف ج) ٦(
 ". وهو معه ضمري ":يف ج) ٧(
 ". منصوب ":يف و) ٨(

 



١٩٧  في العامل: الباب األول

)يع١( فعل):لُم( مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي.  
  معه مجلة فاعله، وهو على الفتح مرفوع حمال مبين، راجع إىل املبتدأ:"وه"وحتته 

  .، تفصيلية هلاة امسية ال حملّ، وهو معه مجل)٣( خرب املبتدأ مرفوعة حمال)٢(]فعلية[
)علـ)٤( مفعول به، أو مفعول، منصوب لفظاً:)لَم بتقدير" يعمل" مطلق نوعي: 

  .)٥() فعله مثل عمل عمالً:املضاف، أياملوصوف و(
القَوي:شبيه أيضاً مفعول مطلق للت.  
  ".العمل"، مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:)ِهِلعِف(

روروالضمري ا،على الكسر جم مبين الفعل"، مضاف إليه لـرور حمال."  
  ".الفعل"، صفة لـ لفظاً/ جمرور:)وِملُعاملَ(

  .ر، أو مرفوعاً بتقدير املبتدأاملقد" أعين" بـوحيتمل أن يكون منصوباً
)نومعلوم:)ح .  
اف إليه  مض، مراد لفظه جمرور تقديراً:)هلَم عهدس حقِرح موٍدس حلُّكُ(

  ".حنو"لـ
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:"لُّكُ"فـوإذا أريد املعىن، 

  ".كلّ"، مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:"وٍدسح"و
  . اسم فاعل:"قِرحم"و

                                 
 . ج: سقط من" فعل) "١(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٢(
 . ج: سقط من" خرب املبتدأ: "إىل قوله" وهو معه مجلة ": من قوله)٣(
 . هـ: سقط من" مفعول) "٤(
 يف. ولعلّه هوالصواب. ب،هـ: وما أثبته من. "بتقدير املضاف أي مثل عمل ":يف األصل، ج) ٥(

  ".عمالً أي مثل عمل فعله ":و

]ب/٣٤[

 



١٩٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 مرفوع لفظاً خرب املبتدأ، وهو  مركّب)١( مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه:"دسح"و
  .، ابتدائية هلامعه مجلة امسية ال حملّ

٢(مريوالض(رورا ،مبين جمرور حمال حسد" مضاف إليه لـ، على الضم")٣( .  
  ".حمرق" مفعول به لـ، منصوب لفظاً:"لَمع"و

روروالضمري ا،جم مبين على الضم العمل"، مضاف إليه لـرور حمال."  
  ]اسم املفعول[

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأمرفوع لفظاً :)ثُاِلالثَّ(
)اسة ال حملّ:)ممعطوفة على القريبة، هلا مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي  ،

  .)٤(أو على البعيدة
  .)٥("االسم"كاية، أو مضاف إليه لـ بإعراب احل مشغول:)املَفْعوِل(
  . تفصيلية:"اُءالفَ" )وهفَ(
  .، مبتدأ)٦( على الفتح مرفوع حمال مبين، ضمري مرفوع منفصل:"وه"و
)يعلُم(:فعل مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي .  

 فعلية مرفوعة  فاعله، وهو معه مجلة على الفتح مرفوع حمال مبين:"وه"وحتته ضمري 
ة ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلحمالة هلاة امسيتفصيلي ،.  

)عيعمل"ل به، أو مفعول مطلق لـ مفعو، منصوب لفظاً:)لَم."  

                                 
 . ج، و: سقط من" معه) "١(
 . هـ: سقط من" الضمري) "٢(
 ". حلسود ":يف ج، هـ) ٣(
 ". عطف على القريب أو على البعيد ":يف ج". معطوف على القريب أو على البعيد ":يف ب) ٤(
 .١٢٩صإظهار األسرار : ينظر) ٥(
)٦" (هـ: سقط من" حمال . 

 



١٩٩  في العامل: الباب األول

  ."العمل" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)ِهِلعِف(
روروالضمري ا،جم)١()الكسر(ى  عل مبين الفعل" مضاف إليه لـ،رور حمال ."  

ر، أو مرفوع املقد" أعين" صفة الفعل، أو منصوب بـ، جمرور لفظاً:)٢()وِلهجاملَ(
  .خرب مبتدأ حمذوف

)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ تقديراً)٣( مراد لفظه جمرور:)هتبو تولٌبقْ مٍباِئ تلُّكُ(

  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:"لُّكُ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .)٤("كلّ" لـ/ مضاف إليه، جمرور لفظاً:"ٍباِئت"و
  . اسم مفعول:"ولٌبقْم"و
 )٥( خرب، مرفوع لفظاً نائب فاعله، وهو معه مركّب، لفظاً مرفوعة:"ةُبوالت"و

                                 
 . ولعلّه هو الصواب. هـ، و: وما أثبته من". على الضم: "يف األصل، ب، ج) ١(
  :، واسم املفعول يف الفاعل املنفصل واملفعول بهوشرط عمل اسم الفاعل) ٢(

جاءين ضارب شديد، : ال موصوفني، حنوو. ضويرب ومضيِرب: أالّ يكونا مصغرين، حنو
  .جاءين رجلٌ ضارب غالمه شديد: وإن وِصفَا بعد العمل مل يضر عملَهما السابق، حنو

  .الضارب غالمه عمراً أمِس عندنا: ال يشترط لعملهما غري ما ذكر، حنو) الالّم(مثّ إن كانا بـ
: بتدأ، أو املوصوف، أو ذي احلال، حنواالعتماد على امل: وإن كانا جمردين منها يشترط

  .ما قائم الزيدان: أقائم الزيدان، أو النفي، حنو: جاءين زيد راكباً غالمه، أو االستفهام، حنو
  .الداللة على احلال، أو االستقبال: ويشترط يف نصبهما املفعول به

رتشاف ، واال٤٩٧، و٣/٤٨٥على الكافية  ، وشرح الرضي١/١٦٤الكتاب : ينظر
، واهلمع ٢٢، و٢/١١، وشرح التصريح ١/٢٦٩، وشرح قطر الندى ٢٢٨٧، و٥/٢٢٦٧
٣/٦٨   . 

 . و: سقط من" جمرور) "٣(
 . و: سقط من" لكلّ". "جمرور تقديراً: "يف ج) ٤(
 . ج: سقط من" خرب) "٥(

]أ/٣٥[

 



٢٠٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، ابتدائية هلااملبتدأ، وهو معه مجلة امسية ال حملّ
روروالضمري ا،مبين على الضم مضاف إليه لـ، جمرور حمال "وبةالت."  

  ] املشبهةالصفة[
  . عاطفة:)و(
)اِبالرمبتدأ)١( مرفوع لفظاً:)ع ،.  
)ةُفَالص(:عطف على أحدمها، هلالّة ال حم مرفوعة لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي  .  
  ".الصفة"اب احلكاية، أو صفة لـمشغول بإعر :)املُشبهةُ(
  . تفصيلية:"اُءالفَ" )يِهفَ(
  . مبتدأ، على الفتح مرفوع حمال مبين، ضمري مرفوع منفصل:"يِه"و
 على املقدر، وهو فعل ماٍض مبين" آض" مفعول مطلق لـ،وب لفظاً منص:)ضاًيأَ(

  . لهالفتح ال حملّ
 فاعله،  على الفتح مرفوع حمال راجع إىل احلكم املذكور، مبين:"وه"وحتته ضمري 

  .، اعتراضية هلا ال حملّ فعليةوهو معه مجلة
)تعفعل :)لُم مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي.  

معه وهو  [ فاعله، على الفتح مرفوع حمال مبين، راجع إىل املبتدأ:"يِه"مري وحتته ض
  .، تفصيلية هلاة امسية ال حملّ وهو معه مجل،)٢(] خرب املبتدأ،علية مرفوعة حمالمجلة ف

)عتعمل"ل به، أو مفعول مطلق لـ منصوب لفظاً مفعو:)لَم."  
  ".عمل" لـ، مضاف إليه جمرور لفظاً:)٣()اهِلعِف(

                                 
 . هـ: سقط من" لفظاً) "١(
  . وما أثبته من بقية النسخ.من األصلقط ا س مابني املعقوفني)٢(
 غري معىن احلال وذلك لشبهها باسم الفاعل، وتعمل بالشروط املعتربة يف اسم الفاعل) ٣(

، وشرح ١/٢٩٣، واملفصل ١/١٩٤الكتاب: ينظر. واالستقبال، فإنه ال يشترط يف عملها
 . ٢/٤٥، وشرح التصريح ٥/٢٣٤٧رتشاف ، واال٣/٥٠١ على الكافية الرضي

 



٢٠١  في العامل: الباب األول

روروالضمري ا،مبين كون  على السفعل"، مضاف إليه لـجمرور حمال."  
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)اهابو ثَنس حةُادبالِع(

  .، مبتدأ مرفوعة لفظاً:"ةُادبالِع"فـوإذا أريد املعىن، 
  . صفة مشبهة:"نسح"و
 خرب املبتدأ، وهو ، مرفوع لفظاً لفظاً فاعله، وهو معه مركّب)١( مرفوع:"ابوثَ"و

  .، ابتدائية هلامعه مجلة امسية ال حملّ
روروالضمري ا،مبين على الس ٢("وابالثّ" مضاف إليه لـ،كون جمرور حمال(.  

  . عاطفة:)و(
العبادة حسن "ف على لفظ  عط،يراً مراد لفظه جمرور تقد:)اهابذَ عيحِب قَةُيِصعاملَ(

  ".ثواا
  . لفظاً مبتدأ/ مرفوعة:"ةُيِصعاملَ"فـوإذا أريد املعىن، 

  .)٣( صفة مشبهة بالفعل:"يحِبالقَ"و
 مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مركّب :"ابذَع"و

  .هلا، ابتدائية امسية ال حملّ
روروالضمري ا،مبين كون جم على السعذاب"، مضاف إليه لـرور حمال."  

  ]اسم التفضيل ومسألة الكحل[
  .عاطفة: )و(
  . مرفوع لفظاً مبتدأ:)ساِماخلَ(
)ماس(:عطف على أحدمها، هلالّة ال حم مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي  .  

                                 
 ". وثواا مرفوعة: "يف و) ١(
 ". للتوبة: "يف ج) ٢(
  .ب، ج، هـ، و: سقط من" بالفعل) "٣(

]ب/٣٥[

 



٢٠٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)٢("اسم"حلكاية، أو مضاف إليه لـ مشغول بإعراب ا:)١()التفِْضيِل(
  .)٥( مما قبله، فتذكّر)٤( ظاهر إعرابه:)٣()ِهِلع ِفلَم علُمع يوهفَ(
)نحمعلوم:)و .  
)ا ِممنر أٍَلج حسلْ اِحليِه ِفنِم)٦(م نِفه مراد لفظه جمرور تقديراً:)ِماِلي الع  ،

  ".حنو"مضاف إليه لـ
  .  لهكون ال حملّ على الس مبين،"ليس" حرف مشبه بـ:"ام"فـوإذا أريد املعىن، 

  .ق بشيء جر زائد غري متعلّف حر"نِم"و
  ".ما" ارور مرفوع اسم ، وحملّ"من" جمرور لفظاً بـ:"ٍلجر"و
  . اسم تفضيل"نسحأَ"و

                                 
  .هو اسم مشتق مصوغ؛ للداللة على شيئني اشتركا يف صفة، وزاد أحدمها على اآلخر فيها) ١(

  .للمؤنث" فَعلَى"لمذكّر ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ول" أَفْعل: "وقياسه
 .٣/٦٢، وحاشية الصبان ٢/٩٢، وشرح التصريح ٢/٢٩٨شرح األمشوين، : ينظر

 . ١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر) ٢(
)٣ (فضيل ومسألة الكُحفاق، وال يرفع الفاعل الظّاهر إالّ وهو ال ينصب ا: لاسم التملفعول به باالت

إذا صار مبعىن الفعل؛ بأن يكون وصفاً ملتعلّق ما جرى عليه، مفضالً باعتبار التعلّق على نفسه 
ما رأيت : زيٍد، أيما رأَيت رجالً أَحسن يف عيِنِه الكُحلُ ِمنه يف عيِن : باعتبار غريه منفيا، حنو

رجالً حسالكحِل يف عني زيٍد فوق حسنه يف ن يف عينه الكحلُ كحسِنه يف عني زيٍد، بل حسن 
عني غريه، على ما هو املفهوم عرفاً، فالكحل مفضل عليه مفروضاً يف عني غري زيٍد، ومفضل 

  .مفروضاً يف عينه، ولوال النفي لكان األمر على العكس كما ال خيفى
، وشرح ١/٢٨٠، وشرح قطر الندى ٥٣٦- ٣/٥١٢ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 .٧٧، فوائح األذكار يف حلّ نتائج األفكار ص٣/٩٢، واهلمع ١٠٥-٢/١٠٢التصريح 

 ).ظ( بـرمز إليه املصنف) ٤(
 .٢٠٠ ص: ينظر) ٥(
 ". احلكم: "يف و) ٦(

 



٢٠٣  في العامل: الباب األول

ب لفظاً خربه؛ كما ذكره  منصوكّب مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مر:)١("ملْاِحل"و
  .، ابتدائية هلا وامسه وخربه مجلة امسية ال حملّ.)٢("متحاناال: " يفاملصنف
  ".سنأح"ق بـ حرف جر متعلّ:"يِف"و

روروالضمري ا،ه البعيد ، وحملّ"يف"ه القريب جمرور بـ على الكسر، فمحلّ مبين
،  ظرف مستقر منصوب حمال)٤(، أو اجلار مع ارور"أحسن" مفعول فيه لـ)٣(منصوب

  ".احللم"حال من 
  ".أحسن"ق أيضاً بـحرف جر متعلّ :"نِم"و

روروالضمري ا،فمحلّ مبين ،ه البعيد ، وحملّ)٥("من" القريب جمرور بـه على الضم
  ".أحسن"لـمنصوب مفعول به غري صريح 

  . حرف جر:"يِف"و
  .، واجلار مع ارور ظرف مستقر جمرور به لفظاً:"ِماِلالع"و

 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال مبين،"منه" راجع إىل ضمري :"وه"وحتته 
ة منصوبة حمال٦("منه"حال من ضمري  ،مجلة فعلي(.  

؛ كما ال خيفى على )٧(، فهو ليس حبسن"أحسن"وأما جعله ظرفاً مستقراً صفة لـ
واهلداية من امللك اجلليل،/)٨(فضيلمن نظر إىل حبث شرط عمل اسم الت .  

                                 
 ". كماحل ":يف و) ١(
 .ب/١٣٣: ينظر) ٢(
 .  ج: سقط من" منصوب) "٣(
 ".  أو اجلار وارور ":يف ب، ج، هـ، و) ٤(
 . ج: سقط من" ِمبن) "٥(
 ". حال منه ":يف ب، ج، هـ، و) ٦(
 ". وأما جعله ظرفاً لغواً ألحسن فهو ليس حبسن ":يف ب، ج، هـ، و) ٧(
  : يشترط فيه مثانية شروط)٨(

 =أن يكون : الرابع. أن يكون متصرفاً: الثّالث. أن يكون ثالثياً: الثّاين. الًأن يكون فع: أحدها

]أ/٣٦[
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  .حتمال تركناها خللوها عن املآلولبعضهم هنا وجوه اال
" ما"أنّ عمل :  مشهور يغفل عنه من غفل عن كالم اجلمهور، وهووههنا سؤال

فكيف ينصب . )١()ابغريمه(، وال باخلرب، وال "نْإ"ط بعدم الفصل بينه وبني امسه بـمشرو
  .أحسن ؟" ما"

ليس مانعاً، " ِمن" أنّ الفصل بـ الفصل مبا ذكر وإن كان مانعاً، إالّأنّ: وجوابه
  .)٢(ضيالرعلى ما يف 

  
  

  ــــــــــــــ
أن : السابع. أن يكون تاماً: السادس. أن ال يكون مبنياً للمفعول: اخلامس. معناه قابالً للتفاضل  =

هذا أبيض :  أن يقالأن ال يكون من أفْعل فَعالَء، خالفاً للكوفيني، فإنهم جوزوا: الثّامن. يكون مثبتاً
  :قال الشاعر. من ذاك، وأسود من هذا

  جاريةٌ يف درِعها الفَضفَاِض    أَبيض من أُخِت بين أَباِض
  :واإلضافة؛ فيجب له حكمان" أل"أن يكون جمرداً من : إحداها: وله حاالت

 MZ  Y  XL: أن يكون مفرداً مذكّراً دائماً، حنو قوله تعاىل: أحدمها
جارةً للمفضول، وقد حتذفان، وقد جاء اإلثبات " ِمن"أن يؤتى بعده بـ:  والثّاين.٨:سفيو

  .منك: ، أي٣٤: الكهف M×   Ö  Õ  Ú  Ù  ØL : واحلذف يف قوله تعاىل
  :؛ فيجب له حكمان"أل"أن يكون بـ: احلالة الثّانية

 أالّ يؤتى معه: الثّاين. لَىزيد األفضلُ، وهند الفُض: أن يكون مطابقاً ملوصوفه، حنو: أحدمها
  .علي األفضلُ من حممد: ، فال يقال"ِمن"بـ

الزيدان أفضلُ رجلني، والزيدون أفضلُ رجاٍل، وهند : أن يكون مضافاً، حنو: احلالة الثّالثة
، ١٦٢، و٢/١٥٩ عمدة احلافظ :نظري .الناقص واألشج أعدال بين مروان: أفضلُ امرأٍة، وقوهلم

 .٣/٦٢، وحاشية الصبان ١٠١-٢/٩٣شرح التصريح و ،٢٩٤-٢/٢٨٢ الصايف واملنهل
  .ولعلّه هو الصواب.  وما أثبته من بقية النسخ".وال بغريها"يف األصل ) ١(
 .٢/٢٢٢ شرحه على الكافية: ينظر) ٢(

 



٢٠٥  في العامل: الباب األول

  ]املصدر[
  . عاطفة:)و(
)اِدالسمبتدأ، مرفوع لفظاً:)س .  
  . عطف على أحدمهاة ال حمل هلا مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي:)املصدر(
  .)٢(تذكّر ما قلنا يف أمثاله :)١()ِهِلع ِفلَم علُمعضاً يي أَوهفَ(
)نحمعلوم:)و .  
)ِحياُهللاب ت ى ِإالَعلَاَءطَع هع بهماًرياًِق فَدهرور تقديراً مضاف  مراد لفظه جم:)٣() ِدر
  ".حنو"إليه لـ

  .مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي فعل :"بِحي"فـوإذا أريد املعىن، 
  . ابتدائية، هلاه، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ مرفوعة لفظاً فاعل:اجلاللةو
  .)٤(]علوم م:"ىالَعت"وإعراب [
  ".حيب"، مفعول به لـ منصوب لفظاً:"اَءطَعِإ"و
  ".إعطاء"ق بـ حرف جر متعلّ:"مالالَّ"و

روروالضمري ا،له القريب جمرور بـ مبينفمح ،البعيد ، وحملّه"مالالّ" على الضم 
                                 

ن مصغراً، وال موصوفاً، وال مقترناً باحلال، وال أالّ يكو: وشرط عمله يف الفاعل واملفعول به) ١(
 غري فاً بالالّم عند األكثر، وال عدداً، وال نوعاً، وال تأكيداً مع الفعل أو بدونه، والفعل مرادمعر

  .سقياً زيداً: ؛ لقيامه مقام الفعل، حنووإن كان الزم احلذف فيعمل املصدر. الزِم احلذف
وال يتقدم . ، وال يضمر فيهوجيوز حذف فاعله بال نائب، وال جيوز هذا يف غري املصدر

  .معموله عليه
رتشاف ، واال٢/٤٣٤التسهيل ، وشرح ١/٢٨١، واملفصل ١/١٨٩الكتاب : ينظر

 .١/٦٢٠، وتأثري الكوفيني ٣/٥٤، واهلمع ٥/٢٢٥٧
 .٢٠٠ص : ينظر) ٢(
 . ب: سقط من" فقرياً) "٣(
 . هـ: وما أثبته من. ب، ج، و: ما بني املعقوفني ساقط من األصل، من) ٤(

 



٢٠٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".إعطاَء"له لـمنصوب مفعول 
  .)١("إعطاء" مرفوع لفظاً فاعل :"دبع"و

روروالضمري ا،مبين جمرور حمال عبد"، مضاف إليه لـ على الضم."  
  ".إعطاء" مفعول أول لـ،منصوب لفظاً :"رياًِقفَ"و
  .)٢(اين مفعوله الثّ، منصوب لفظاً:"ماًهرِد"و

  ]االسم املضاف[
  . عاطفة:)و(
)اِبالسمرفوع لفظاً مبتدأ:)ع .  
)مة )٣( مرفوع لفظاً خربه:)اِالسمعطوفة على  هلاال حملّ، وهو معه مجلة امسي ،
  .أحدمها
  ".االسم"اب احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعر:)افضاملُ(
)وة:"اُءالفَ" :)فَهتفصيلي .  
  .، مبتدأ على الفتح مرفوع حمال مبين، ضمري مرفوع منفصل:)٤("وه"و
)يعفعل :)لُم مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي.  

 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال مبين، راجع إىل املبتدأ:/"وه"وحتته ضمري 
ة مرفوعة حمالة  خرب املبتدأ، وهو معه مجل،مجلة فعلية هلاال حملّة امسيتفصيلي ،.  

  ".يعمل" مفعول به لـ،نصوب لفظاً م:)٥()راجلَ(

                                 
 . ج: سقط من" إعطاء) "١(
 ". مفعول الثّاين ":يف و". مفعول له الثّاين ":يف ج". مفعول الثّاين له ":يف ب) ٢(
 .  و: منتسقط" االسم مرفوع لفظاً خربه. مبتدأ) "٣(
 . هـ: سقط من" هو) "٤(
 وهو نون التثنية وشبهها، ونون مجع -أن يكون امساً جمرداً عن تنوينه، ونائبه: وشرط عمله) ٥(

 = ألجل اإلضافة، وأالّ يكون مساوياً للمضاف إليه يف العموم واخلصوص، - املذكّر السامل وشبهه

]ب/٣٦[

 



٢٠٧  في العامل: الباب األول

)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ري خ)١(]ىالَعت[  اِهللاةُادبِع(

  . مرفوعة لفظاً مبتدأ:"ةُادبالِع"فـوإذا أريد املعىن، 
  ارور منصوب مفعول به وحملّ،"العبادة"يه لـ مضاف إل، جمرورة لفظاً:اجلاللةو

  .)٣("اإلظهار: " يفاملصنف؛ على ما صرح به )٢(صريح هلا
  .)٤(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  .)٥( اسم تفضيل:"ريخ"و

 فاعله، وهو  حمال)٦( على الفتح مرفوع، مبين"العبادة" راجع إىل :"يِه"وحتته ضمري 
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلةمعه مركّب

  ــــــــــــــ
 أيضاً خمتص عمر، وأبو حفص، فإنّ األول خمتص بذات، والثّاين: ، مثلوال أخص منه مطلقاً  =

  .عمر أيب حفص: بذلك الذّات، فال جيوز إضافة كلّ منهما إىل اآلخر، فال يقال
 ، وإظهار األسرار٥٧٣-٢/٥٦٨، وشرح شذور الذّهب ٧١-٣/٧٠أوضح املسالك : ينظر

 .١٠٩- ١٠٨، وفوائح األذكار ص٧٧ص
  .ب، ج:  وما أثبته من.قط من األصل، هـ، وا س ما بني املعقوفني)١(
 ". غريصريح هلا ": ويف) ٢(
 .١٣٢ص: نظري) ٣(
  .هـ:  وما أثبته من.قط من األصل، ب، ج، وا س مابني املعقوفني)٤(
 حذفت مهزا؛ لكثرة ،أَخير، وأَشر، وأَحب: خري، وشر، وحب يف التفضيل: األصل يف) ٥(

  :االستعمال، وجاء على األصل قول رؤبة
األخ اس وابنالن باللُ خريِري  

).  األعمال إىل اهللا أدومها وإن قلّبحأَ: (، ويف احلديث))مِن الكَذَّاب اَألشر: ((وقراءة أيب قالبة
، وشرح التصريح ٢/٢٩٨، وشرح األمشوين، ٤/٤٣٨، والكشاف ٢/٢٩٩احملتسب : ينظر

 .٣/٣١٩، واهلمع ٣/٦٢، وحاشية الصبان ٢/٩٢
 ". مرفوعة ":يف ج) ٦(

 



٢٠٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

]اماالسم الت[  
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ناِمالثَّ(
  .  معطوفة على أحدمها، هلاة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي:)مساِال(
)التاالسم"اب احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعر:)١()ام."  
  .)٣(له تذكّر ما قلنا يف أمثا:)٢()بص النلُمع يوهفَ(
)نحمعلوم:)و .  
)التاِورِعيح شونَركْ رحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ةًع."  

  .، مبتدأ مرفوعة لفظاً:"يحاِورالت"فـد املعىن، وإذا أري
  .  ابتدائية، هلا لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسية ال حملّ)٤( مرفوع:"ونَرشِع"و
  ".نعشرو" متييز من ، لفظاً)٥()ةمنصوب( :"ةًعكْر"و

  
                                 

)١ (ام، ومتامه يكوناال: أيبإضافة، حنو قوله تعاىل: سم املبهم الت:M ¿  ¾  ½L  آل

 M ½  ¼  »L:ِرطْلٌ زيتاً، أو مقدر، حنو قوله تعاىل: ، أو تنوين ظاهر، حنو٩١:عمران

M    f:منوان عسالً، أو نون مجع، حنو قوله تعاىل: ، أو نون تثنية، حنو٤ :يوسف
gL و قوله تعاىل، أو شبه اجلمع، حن١٠٣: الكهف: M i  hL ١٤٢: األعراف .  
 .  ٧٩، وإظهار األسرار ص٢/٣٣٦، اهلمع ٤٠٨-١/٤٠٧املنهل الصايف : ينظر

)٢ (ن االسم: أياصب ملبيمييز، والناصب : ينصب امساً نكرةً على التهو ذلك االسم املبهم، والن
شرح التصريح ، و١/٤٣٢عمدة احلافظ : ينظر .املسند من فعل أو شبهه: لنسبةملبين ا

٦١٨- ١/٦١٧. 
 .٢٠٠ ص :ينظر) ٣(
 ". مرفوعة: "يف ب، هـ) ٤(
 . ولعلّه هو الصواب. هـ، و: وما أثبته من". منصوب: "يف األصل، ب، ج) ٥(

 



٢٠٩  في العامل: الباب األول

  ]معىن الفعل[
  . عاطفة:)و(
)اِسالتمبتدأع لفظاً مرفو:)ع ،.  
)معة ال حملّ، مرفوع تقديراً:)ىنعطف على  هلا خربه، وهو معه مجلة امسي ،
  .أحدمها
  ".املعىن"اية، أو مضاف إليه لـ مشغول بإعراب احلك:)ِلعالِف(
 مبين على السكون ال ،، أو حرف عطفهري حرف تفسري على القول الش:)يأَ(
  .)١(حملّ له

  . ه، أو عطف تفسري ل"معىن الفعل" من )٢(اً عطف بيان، أو بدل مرفوع لفظ:)لُّكُ(
  ".كلّ"، مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:)ِظفْلَ(
)فْيهمرفوع لفظاً بعامل معنو،هول فعل مضارع جم:)م ي.  
  ".يفهم"بـق  جر متعلّ/ حرف:"نِم" :)٣()هنِم(

روروالضمري ا،فمحلّه القريب جمرور بـ مبين ،ه البعيد ، وحملّ"من" على الضم
  ".يفهم"ب مفعول به غري صريح لـمنصو

                                 
  :كقول الشاعر) ١(

أنت ين بالطّرِف، أَياِك ال أَقِْليوترمينإي ين لكنقْلينوت     ذِْنبم   
ني أنها تكون حرف عطف، وذلك إذا وقعت بني مشتركني يف اإلعراب، وعند الكوفي

والصحيح أا حرف  .بالسيف: األسد، وضربت بالعضب، أي: رأيت الغضنفر، أي: حنو
  .تفسري، وما بعدها عطف بيان يوافق يف التعريف والتنكري ما قبله

، ٤/١٩٧٨رتشاف ، واال٤/٤٦٨على الكافية  ، وشرح الرضي١/٤٢٧املفصل : ينظر
 . ٢٢٨-١١/٢٢٥، وخزانة األدب ٣/٢١٨، واهلمع ١/٥٣٩، واملغين ١/٢٣٣واجلىن الداين 

 ". بدل الكلّ. "يف هـ) ٢(
 . ب: سقط من" منه) "٣(

]أ/٣٧[

 



٢١٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

)مع١( مرفوع تقديراً:)ىن(،نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلي صفة ة جمرورة حمال 
  ".فظاللّ"لـ

  ."معىن"، مضاف إليه لـرور لفظاً جم:)٢()ٍلعِف(
)نحمعلوم:)و .  
)هيهِنذْ املُاتِمب اِهللان ت حنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع ."  

  .حيح له، على الص على الفتح ال حملّ مبين، اسم فعل:"اتهيه"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"بِنذْاملُ"و
  ".هيهات"ق بـ جر متعلّف حر:"نِم"و
 ارور منصوب مفعول به غري صريح ، وحملّ)٣("نِم" جمرورة لفظاً بـ:اجلاللةو

  ".هيهات"لـ
  .)٤(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  . عاطفة:)و(
)َتذَاِكر مراد لفظه جمرور تقديراً:)٥()باًن ،ابق عطف على املثال الس.  

                                 
 . ج: سقط من" تقديراً) "١(
يعمل عمل اسم : واسم الفعل، والظّرف املستقر، واملنسوب وه: فمعىن الفعل هنا يظهر يف) ٢(

مررت برجل أسٍد : مررت برجٍل هامشي أخوه، واالسم املستعار، حنو:  بشروطه، حنواملفعول
ه، أيجمترٍئ: غالم.  

  M D  C  B:يف قوله تعاىل) اهللا(لفظة : ، حنوويف كلّ اسم يفهم منه معىن الصفة
EL املعبود فيها٣: األنعام أي ،.  

 .٨٣- ٨١األسرار صإظهار : ينظر. يف عوامله" معىن الفعل"ومل يذكر اجلرجاين 
 . ج، هـ: سقط من" مبن". "واجلاللة جمرورة به لفظاً ":يف ب، و) ٣(
 . قط من األصل، ب، ج، وا س ما بني املعقوفني)٤(
)٥ (هيهاِك: اتروت ،دعاسم ناب عن فعل ماٍض، وهو ب :كراسم ناب عن فعل أمٍر، وهو ات.  = 

 



٢١١  في العامل: الباب األول

  . له على الكسر ال حملّ مبين، اسم فعل:"اِكرت"فـد املعىن، وإذا أري
  .، فاعلهكون مرفوع حمال على الس مبين:"تنأَ" يف "نْأَ"وحتته 

 له، أو فاعله  على الفتح ال حملّ مبين، حرف دالّ على تذكري الفاعل:)١("اُءالت"و
"أَ"وحده، أو جمموع " اُءالتن٢(على االختالف" ت(.  

  .، ابتدائية هلا ال حملّ)٣(وهو معه مجلة فعلية
  ".راكت" لـ)٤( صريح مفعول به، منصوب لفظاً:"باًنذَ"و
  . عاطفة:)و(
)نححنو"معطوف على  (:)و" :٥()ابقالس(.  
)ا ِفمي الدنيا رحنو"اف إليه لـ مض، جمرور تقديراً)٦(]لفظه [ مراد:)ةٌاح."  

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف نفي:"ام"فـوإذا أريد املعىن، 
  . حرف جر:"يِف"و

  ــــــــــــــ
وإنما خص األمر واملاضي؛ ألنّ أمساء األفعال مبنية ملشاتها فعل األمر أو املاضي، ولو   =

عبر : ، أيمبعىن تضجرت وتوجعت اإلنشائيني" أف وأوه"كانت مبعىن املضارع ألعربت، فـ
عجووأَت رجضعنهما باملضارع احلايلّ؛ ألنّ املعىن على اإلنشاء احلايلّ فيه، ال مبعىن أَت.  

وابن مالك جييز كون اسم الفعل مبعىن املضارع، فيجعل أُف مبعىن أّتضجر، وأَوه مبعىن 
رف بلزوم النيابة عن الفعل وعدم أَتوجع، ويرى أنّ سبب بنائها ليس ماذكر، بل مشاة احل

 على ، وشرح الرضي٢/١٤٥، وعمدة احلافظ ٢١٢التسهيل ص: ينظر .مصاحبته العوامل
 . ٢/١٤٤، واملنهل الصايف ٣/١٦٥الكافية 

 ". وأنْ: "يف ج) ١(
 .٤٩-٤٨ ص: ينظر) ٢(
 ". وهو مع فاعله: "ويف ". وهو معه فاعله مجلة فعلية: "يف ج، هـ) ٣(
 ". غري صريح: " يف هـ) ٤(
 ". معطوف على املثال السابق: "يف ب. ج، هـ، و: وما أثبته من". معلوم"يف األصل ) ٥(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(

 



٢١٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، واجلار مع ارور ظرف مستقر تقديراً)١(]به [ جمرورة:"اينالد"و
  .)٢( ابتدائية، هلا مرفوعة لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"ةُاحالر"و

مبتدأ مؤخر؛ كما صرح به " احةالر"رف املستقر خرباً مقدماً، ووجيوز أن يكون الظّ
  .، ابتدائية هلا واملبتدأ مع خربه مجلة امسية ال حملّ.)٣("اإلظهار: " يفاملصنف

ا ما يمن أنّ يف :/الُقَوأم "منص" نياالد ظرف مستقرم لـوب حمالما" خرب مقد" ،
إذا قدم خربه على امسه يكون " ما"امسه املؤخر فغري صحيح؛ ألنّ عمل " احةالر"و

٤(ملغى(.  
  . عاطفة:)و(
)نحالقريب، أو على البعيد)٥( معطوف على حنو:)و .  
)ينلْي ِلِغبنْ أَِماِلعونَكُ يم حِدمايقُلُ خمضاف إليه ديراً مراد لفظه جمرور تق:)ه ،

  ".حنو"لـ
  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع تقديراً:"يِغبني"فـوإذا أريد املعىن، 

  ".ينبغي"ق بـ حرف جر متعلّ:"مالالَّ"و
  .رور منصوب مفعول به غري صريح له اجمرور به لفظاً، وحملّ :"ِماِلالع"و
  . حرف ناصب:"نْأَ"و

                                 
 . ج: سقط من" راًتقدي. "وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
وال يعمل الظّرف املستقر يف املفعول به باالتفاق، وال يف الفاعل الظّاهر إالّ بشروط اليت ذكرت ) ٢(

، واسم املفعول يف الفاعل الظّاهر؛ من االعتماد على املبتدأ، أو املوصوف، يف عمل اسم الفاعل
، وفوائح األذكار ٨٢إظهار األسرار ص: ينظر. هام، أو حرف النفيأو ذي احلال، أو االستف

 .١٢٢-١٢١ص
 .٨٢ص: ينظر) ٣(
 ". ملغى عن العمل: "يف ب) ٤(
 . ج: سقط من" حنو) "٥(

]ب/٣٧[

 



٢١٣  في العامل: الباب األول

  ".نْأَ"، ومنصوب لفظاً بـألفعال الناقصةا من )١( فعل مضارع:"ونَكُي"و
  .، امسه على الفتح مرفوع حمال مبين:"وه"وحتته ضمري 

  .)٢()بمنسو( اسم :"ايِدمحم"و
 منصوب لفظاً خربه، وهو  نائب فاعله، وهو معه مركّب، لفظاً مرفوع:"خلُق"و

  صلة للحرف املوصول، وهي يف تأويل املفرد مرفوعة حمال، هلا ال حملّمعهما مجلة فعلية
  . ابتدائية، هلا، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ"ينبغي"فاعل 

روروالضمري ا،مبين جمرور حمال مضاف إليه لـ، على الضم "لُق٣("خ(.  

                                 
 . ج: سقط من" مضارع) "١(
، ، ولعلّ ما أثبته هو الصحيح؛ ألنّ اسم املنسوب يعمل كعمل اسم املفعول"منصوب"يف النسخ ) ٢(

 ، ٨٣، وإظهار األسرار ص٢/٥٩٩رتشاف اال: ينظر.  يف عمله ما يشترط فيهويشترط
 ". لنحو: "يف هـ. ج: سقط من" خللق) "٣(

 



٢١٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

]١(]العامل املعنوي(  
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)يِونعاملَ(
لى مجلة  معطوفة ع، هلا مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسية ال حملّ:)٢()اِننثِْا(

  ".فاللفظي على قسمني"
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
)اِفعة ال حملّ)٣(مجلة مرفوع لفظاً خربه، وهو معه :)رة هلا امسيابتدائي ،.  
  ".رافع"ف إليه لـ مضا، جمرور لفظاً:)ِإدتباملُ(
  .عاطفة: )و(
  ".املبتدأ" معطوف على ، لفظاً جمرور:)٤()ِرباخلَ(

                                 
)١ (يعرف بالقلب: العامل املعنوي ما هو معىنان فيه حظّ، وإنإظهار : ينظر. ما ال يكون للس

 .٨٤األسرار ص
هو كوا . ، والتأكيد، وعطف بيانعامل الصفة: خالفاً لألخفش، فإنه جيعله ثالثة، ثالثها) ٢(

  .صفةً، أو تأكيداً، أو عطف بياٍن ملرفوٍع، أو منصوٍب، أو جمروٍر
لعاقلُ، فإنه لو اتحد العامل ملا يا زيد ا: اختالف احلركتني إعراباً وبناًء يف مثل: ودليله

  .اختلف احلركتان
 قد تنزل منزلة اجلزء من املوصوف، فالعامل يشتمل عليهما  هذا؛ بأنّ الصفةومنع سيبويه

 واللّباب يف علم ،٢١٥، و١/٧٢أسرار العربية : ينظر رأيهما يف.  يف املعىن، فيكون عامالً فيهما
 .٩١-٩٠ وفوائح األذكار ص،١٨٥اإلعراب ص

 . و: سقط من" وهو معه مجلة... فاللفظي على قسمني) "٣(
بتداء، وأنّ العامل فيه عامل معنوي، أنّ املبتدأ مرفوع باال: لبصريني، ومجهور امذهب سيبويه) ٤(

  . عن العوامل اللفظية غري الزائدة وما أشبههاوهو كون االسم جمرداً
ما إ:  اخلرب هو املبتدأ، أيأنّ العامل يف املبتدأ هو اخلرب، والعامل يف: ومذهب الكوفيني

 =الذي خنتاره من هذه املذاهب هو مذهب : (ترافعا، وتابعهم على هذا القول أبو حيان قال

 



٢١٥  في العامل: الباب األول

)نحمعلوم:)و .  
)محمدر حنو"إليه لـ مضاف ، مراد لفظه جمرور تقديراً:) اِهللاولُس."  

  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:"دمحم"ـفوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسية ال حملّ:"ولُسر"و
  ".رسول" لـ/ مضاف إليه، جمرورة لفظاً:اجلاللةو
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأمرفوع تقديراً :)ياِنالثَّ(
)اِفعة ال حملّ:)رمجلة  عطف على، هلا مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي 

  ".األول رافع املبتدأ"
  .)١("رافع" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)ِلعالِف(
  .بإعراب احلكاية، أو صفة للفعل مشغول :)٢()املُضاِرِع(

  ــــــــــــــ
  ). اآلخر، وهو اختيار ابن جينالكوفيني، وهو أنهما يرفع كلّ واحد منهما  =

  .إىل أنهما مرفوعان باالبتداء: ، والرماين، وابن السراجوذهب األخفش
إىل أنهما مرفوعان بتعريهما لإلسناد من : وذهب اجلرمي، والسريايفّ، وكثري من البصريني

  .والقول األول هو املختار عند املصنف. فظيةالعوامل الل
، ٤/١٢٦، واملقتضب ١/٩، ومعاين القرآن لألخفش ١٢٧-٢/١٢٦الكتاب : ينظر

، وأسرار ٤٨-١/٤٤، واإلنصاف ١/٤٣، واملفصل ١/٢٥، واللّمع ١/٥٨واألصول يف النحو 
، وتأثري الكوفيني ١٩٧-١/١٩٥رح التصريح ، وش٣/١٠٨٥رتشاف ، واال٧٣- ١/٧٢العربية 

١/١٩٤. 
 . هـ: سقط من" لرافع) "١(
قيامه مقام : يقُوم زيد، هو: مذهب مجهور النحاة من البصريني يف رافع الفعل املضارع حنو) ٢(

  .االسم
 إىل أنّ رافعه هو تعريه من العوامل الناصبة :والزجاج،  ووافقه األخفشوذهب الفراء

 =  .واجلازمة

]أ/٣٨[

 



٢١٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

)نحم معلو:)و.  
)يرحاُهللام ت الَعاِئى التحنو" لـ مضاف إليه، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ب."  

  . بعامل معنوي)١( فعل مضارع مرفوع لفظاً:"محري"فـوإذا أريد املعىن، 
  . ابتدائية، هلا مرفوعة لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:اجلاللةو
  .)٢(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  .)٣("يرحم"، مفعول به لـنصوب لفظاً م:"باِئالت"و

  ــــــــــــــ
=  إىل أنّ رافعه حروف املضارعة:  يف املسألةوذهب الكسائي.  

  .إىل أنّ رافعه مضارعته لالسم: وذهب ثعلب
  : يف قولهوافقه، وهو اختيار ابن مالك ومن وأصح هذه األقوال، هو قول الفراء

دَعسد     من ناصٍب وجازٍم كتمضارعاً إذا جير ارفع                         
، ٢٦-٢/٢٥، واللّباب للعكربي ٥٥٥-٢/٥٥٠، واإلنصاف ١١-٣/١٠الكتاب : ينظر

-٢/٣٥٦، وشرح التصريح ١/٥٧ى ، وشرح قطر الند٣/١٥١٩وشرح الكافية الشافية 
 .   ٧٤٠-١/٧٣٧، وتأثري الكوفيني ٤٠٤-٢/٤٠٣، وحاشية الصبان ١/٥٩١، واهلمع ٣٥٧

 . هـ: سقط من" مرفوع لفظاً) "١(
 . هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٢(
 .ن العوامل ستون مفمجموع ما ذكره املصنف) ٣(

 



  يف املعمول: الباب الثّاني

 



٢١٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]يف املعمول: الباب الثّاين[
)البأ مبتد، مرفوع لفظاً:)اب.  
  ".الباب"، صفة لـ مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
،  هلا حملّ امسية ال خربه، وهو معه مجلة مرفوع حمالّ، ظرف مستقر:)وِلمعي املَِف(
  .ابتدائية

  ]تقسيمات املعمول[
  .، أو عاطفة)١( ابتدائية:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)و ،مبين مبتدأ، على الفتح مرفوع حمال .  
  . حرف جر:)علَى(
)ضربوا)٢("على" جمرور لفظاً بـ:)ِني ،رور ظرف مستقرجلار مع ا.  

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال راجع إىل املبتدأ، مبين:)٣("وه"وحتته 
ة مرفوعة حمالة ال حملّ،فعلية، أو معطوفة على  خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسيهلا ابتدائي 

  ".اين يف املعمولالباب الثّ"لة مج
)معخرب ،لفظاً مرفوع :)ولٌم ل معمول: مبتدأ حمذوف، أيوهو معه مجلة. األو 

  .، ابتدائية هلاامسية ال حملّ
ق ، أو ظرف لغو متعلّ"معمول" صفة لـ، ظرف مستقر مرفوع حمال:)ِةالَصاَألِب(

  ".معمول"بـ
  . عاطفة:)و(
)معمرفوع لفظاً:)ولٌم ،مجلة  وهو معه .اين معمولالثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أي

  ".الةاألول معمول باألص" معطوفة على مجلة ، هلاامسية ال حملّ
                                 

 . ج: سقط من" و ابتدائية) "١(
 ". جمرور به لفظاً ":يف ب، ج، هـ، و) ٢(
 ". ضمري هو ":يف ب، ج) ٣(

 



٢١٩  في المعمول: الباب الثاني

  ".باألصالة" مثل إعراب :)ِةيِعبالتِب(
، ومرفوعاً خرب "ضربني" جمموع املعطوفني جمروراً عطف بيان لـ/وجيوز أن يكون

ومعم)١(مها معمول باألصالة: مبتدأ حمذوف، أي بعية، ومنصوباً وإن مل يساعده ول بالت
شروح "  به يف بعضحراملقدر؛ على ما ص" أعين"رسم اخلط على أنه مفعول به لـ

  .)٢("الكافية
  . لهكون ال حملّ على السطف مبين حرف تفسري، أو ع:)يأَ(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)هابرعِإ(

روروالضمري ا،جمرو مبين على الضم اإلعراب"، مضاف إليه لـر حمال."  
)اقصة فعل مضارع من :)ونُكُياألفعال النمرفوع لفظاً بعامل معنوي .  

  .  امسه، على الفتح مرفوع حمالين، مب"اإلعراب" راجع إىل :"وه"وحتته ضمري 
 خرب ، وهو معهما مجلة فعلية مرفوعة حمال"يكون" خرب لـ، منصوب لفظاً:)لَثِْم(
 من )٣(وجيه األول عطف بيان، أو بدل على التوهو معه مجلة امسية مرفوعة حمالاملبتدأ، 

  .ة، أو عطف تفسري لهول بالتبعيمعم
  ".مثل"ضاف إليه لـ م، جمرور لفظاً:)اِبرعِإ(
)متإعراب"، مضاف إليه لـظاً جمرور لف:)ِهوِعب."  

روروالضمري ا،على الكسر جمر مبين متبوعه" مضاف إليه لـ،ور حمال."  
  ]املعمول باألصالة وأنواعه[

)الضرمبتدأ مرفوع لفظاً:)ب ،.  
  ".ربالض" صفة لـ، مرفوع لفظاً:)اَألوِل(
  .  ابتدائية،هلا  خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسية ال حملّ، مرفوعة لفظاً:)ةُعبرأَ(

                                 
 . ج: سقط من" معمول باألصالة) "١(
 .و: سقط من" بعض) "٢(
 ". بدل الكلّ ":يف هـ) ٣(

]ب/٣٨[

 



٢٢٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١("أربعة" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)اٍعونأَ(
)مفُرمرفوع لفظاً:)٢()وع ل:، خرب مبتدأ حمذوف، أية ال .  األووهو معه مجلة امسي

بعض من الكلّ، بتقدير العائد إىل املبدل  بدل ال"أربعة أنواع" هلا ابتدائية، أو بدل من حملّ
  .منها: ، أي)٣(منه

  .ة عاطف:)و(
)منصمرفوع لفظاً:)وب ،ة ال . اينالثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أيوهو معه مجلة امسي

 على "مرفوع" على  عطف لفظاًأو مرفوع(، "األول مرفوع" عطف على مجلة ، هلاحملّ
  .)٤()"مرفوع" :الوجهني يف

  .اطفة ع:)و(
)مجرمرفوع لفظاً:)ور ،ة ال ،/الثالثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أيوهو معه مجلة امسي 

 معطوف ، لفظاً)٦(مرفوع" ارور"، أو )٥( معطوفة على القريبة، أو على البعيدة، هلاحملّ
  ".املنصوب"، أو على "املرفوع" على إما

)مختجمرور"، صفة لـفوع لفظاً مر:)ص."  
  .واجلملة معترضة. هو: ذوف، أي خرب مبتدأ حم:وقيل

  ".خمتص"ق بـ حرف جر متعلّ:)٧("اُءالب" )ِمساِالِب(
 مفعول به غري صريح  ارور منصوب، وحملّ)٨("الباء" جمرور لفظاً بـ:"ِمساِال"و

  ".خمتص"لـ
                                 

 . هـ:  منتسقط" ألربعة". "جمرورة ":يف ب، هـ، و) ١(
 ".  مرفوعة ":يف هـ. ج: منسقط " مرفوع) "٢(
  ".إىل املبتدأ منه ":يف ب، و". بدل البعض بتقدير العائد ":يف ب، ج، هـ، و )٣(
 .  ب، و: سقط من" أو مرفوع". "أو مرفوع عطف على الوجهني يف مرفوع: "يف األصل، ج) ٤(
 ". معطوفة على القريب، أو على البعيد: "يف ب، ج) ٥(
 . ج: سقط من" مرفوع) "٦(
 . و: سقط من" الباء) "٧(
 ". جمرور به لفظاً: "و، يف ب، ج، هـ ) ٨(

]أ/٣٩[

 



٢٢١  في المعمول: الباب الثاني

  . عاطفة:)و(
)مجزخرب، مرفوع لفظاً:)وم مبتدأ حمذوف، أي  :ة ال . ابعالروهو معه مجلة امسي

 معطوف إما ،مرفوع لفظاً" ازوم" معطوفة على القريبة، أو على البعيدة، أو ، هلاحملّ
  .)١("ارور"، وإما على "املرفوع"على 

)مختأو خرب  مبتدأ حمذوف؛ كما قيل، "جمزوم" صفة لـ، مرفوع لفظاً:)ص .  
  ".خمتص"ق بـحرف جر متعلّ :"اُءالب" )٢()ِلعالِفِب(
 ارور منصوب مفعول به غري صريح ، وحملّ)٣("الباء" جمرور لفظاً بـ:"ِلعالِف"و

  .)٤("خمتص"لـ
أربعة "مثّ اعلم أنه جيوز أن يكون جمموع املعطوفات عطف بيان، أو بدل الكلّ من 

 وإن مل يساعده رسم )٥(املقدر" أعين"هي، أو مفعول : ، أو خرب مبتدأ حمذوف، أي"أنواع
  .اخلط

                                 
 ". إما على املرفوع، أو على ارور: "يف ب، ج. و: سقط من" إما على املرفوع) "١(
  :وإىل هذه العالمات األربع أشار الناظم بقوله) ٢(

  والرفع والنصب اجعلن إعرابا     السم وفعل حنو لن أهابا
   قد خصص الفعل بأنْ ينجِزما    السم قد خصص باجلر كماوا

- ١/٥٦شرح التصريح ، و١/١٧٣، وشرح شذور الذّهب ١/٩٧عمدة احلافظ : ينظر
٥٧. 

 ". جمرور به لفظاً ":يف ب، ج، هـ، و) ٣(
)٤" (ب: سقط من" ملختص . 
 ". أو مفعول به ألعين املقدر ":يف ب) ٥(

 



٢٢٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]املرفوعات[
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،رط حرف ش:)امأَ(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)وعفُراملَ(
  . له على الفتح ال حملّ مبين، جوابية:"اُءالفَ" )١()ةٌعسِتفَ(
  .  تفصيلية، هلا خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسية ال حملّ،اً مرفوعة لفظ:"ةٌعسِت"و
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة:)٢()الفَاِعلُ(
)نحمعلوم:)و .  
)ِحراَهللام ت الَعاِئى التحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)٣()ب."  

                                 
 عمدة الكالم، كالفاعل واملبتدأ واخلرب، والبواقي باملرفوعات؛ لكون املرفوعاتبدأ املصنف ) ١(

  .حممولة عليها
واملنصوب يف األصل فضلة، وإن وقع النصب يف بعض العمد تشبيهاً له بالفضالت، كاسم 

  . عن العمدة، والفضلة مؤخرة"ال"و" ما"وأخواما، وخرب " كان"وخرب " إنّ"
 يف اللّفظ واحمللّ، وارورات يف األصل منصوبة احمللّ، فهي أحطّ رتبة من املنصوبات

، ١/٣٣٠، وشرح شذور الذّهب ١/١٦٠ على الكافية شرح الرضي: ينظر .فأخرت عنها
 . ٩٣وإظهار األسرار ص

ضرب زيد، وأقائم الزيدان، : هو ما أسند إليه الفعل التام املعلوم، أو ما مبعناه، حنو: الفاعل) ٢(
وهيهات زيد.  

  .وبدأ بالفاعل؛ ألنّ عامله لفظي، وعامل املبتدأ معنوي، وألنّ رفعه للفرق بينه وبني املفعول
  .كون الرفع يف األصل له، وغريه حممول عليهينبغي أن يعلَّل تقدميه ب: وقال الرضي

، ١/٣١، واللّمع ١/٣٣الكتاب : وينظر مبحث الفاعل يف. ٩٤إظهار األسرار ص: ينظر
، وشرح التصريح ١/٣٣٠، وشرح شذور الذّهب ١/١٦١ على الكافية وشرح الرضي

١/٣٩٢ . 
 ".  اهللارمحة: "يف و". تعاىل"بدون : يف ب) ٣(

 



٢٢٣  في المعمول: الباب الثاني

  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:)١("مِحر"فـوإذا أريد املعىن، 
  . ابتدائية، هلا مرفوعة لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:اجلاللةو
  .)٢(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  .)٣("رحم"ل به صريح لـ مفعو، منصوب لفظاً:"باِئالت"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع تقديراً:/)ياِنالثَّ(
)اِئبة ال حملّ):نمجلة  معطوفة على، هلا مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي 

  ".األول الفاعل"
  ".ائبالن"اب احلكاية، أو مضاف إليه لـمشغول بإعر: )٤()الفَاِعِل(
)نحمعلوم:)و .  
)اِئبالت ِحمحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ر."  

                                 
 ". فريحم ":و يف) ١(
 .هـ: وما أثبته من. قط من األصل، ب، ج، وا س ما بني املعقوفني)٢(
 ". صريح له رحم ":يف هـ". غري صريح لرحم ":يف ب. ج: سقط من" والتائب) "٣(
  .ج: سقط من" الفاعل) "٤(

أو ) فُِعل (أي ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه، وغُير عامله إىل طريقة: نائب الفاعل
  ).مفْعول(أو ) يفْعلُ(

 M Ã  ÂL:املفعول به، حنو قوله تعاىل: األول: وينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء
. ١٤٩: األعراف M º  ¹   ¸  ¶L:ارور، حنو قوله تعاىل: الثّاين. ٤٤: هود

: الرابع. ١٣: احلاقة M C     B    A  @  ?  >L:مصدر خمتص، حنو قوله تعاىل: الثّالث
، وشرح ١٢٧-٢/١٢٠أوضح املسالك : ينظر.  ِصيم رمضانُ: ظرف متصرف خمتص، حنو

، وشرح ١/١٦٩، وعمدة احلافظ ١/٣٣اللّمع : وينظر مبحثه يف. ١/٣٣٢شذور الذّهب 
  .١/٢٢١، واملنهل الصايف ١/١٨٩ على الكافية ، وشرح الرضي٢/٦٢التسهيل 

]ب/٣٩[

 



٢٢٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .  له على الفتح ال حملّ مبين، فعل ماٍض جمهول:"رِحم"فـوإذا أريد املعىن، 
  .  ابتدائية، هلا حملّ فعلية ال نائب فاعله، وهو معه مجلة، مرفوع لفظاً:"التاِئب"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ثُاِلالثَّ(
 معطوفة على ، هلا خربه، وهو معه مجلة امسية ال حملّ)٢( مرفوع لفظاً:)١()املُبتدأُ(

  .)٣(القريبة، أو على البعيدة
  . عاطفة:)و(
)اِبالرمبتدأ، مرفوع لفظاً:)ع .  
)رة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه :)٤()اخلَبعطف على ، هلامجلة امسي 

  .حديهماإ
)نحمعلوم:)و .  
)محمدخ اتاَألم ِبناِءيلَ عِمِهيةُالَ الصو الَالسمضاف د لفظه جمرور تقديراً مرا:)م ،
  ".حنو"إليه لـ

                                 
 الواقعة بعد حرف النفي هو االسم ارد عن العوامل اللّفظية مسنداً إليه، أو الصفة: املبتدأ) ١(

  .قائم الزيدان، وأقائم الزيدان زيد قائم، وما: وألف االستفهام رافعة لظاهر، حنو
 ، وشرح الرضي١/٧٢ر العربية أسرا: وينظر مبحثه يف. ١٠٠إظهار األسرار ص: ينظر

، وشرح التصريح ١/١١٦، وشرح قطر الندى ٣/١٠٧٩رتشاف ، واال١/١٩٦على الكافية 
١/١٨٩ . 

 . و: سقط من" املبتدأ مرفوع لفظاً. مبتدأ) "٢(
 ". معطوفة على القريب، أو البعيد: "يف ب، ج) ٣(
  .زيد قائم: يف" قائم: "العوامل اللفظية، املسند به غري الفعل ومعناه، حنوهو ارد عن : واخلرب) ٤(

 على ، وشرح الرضي١/٢٦اللّمع : وينظر مبحثه يف. ١٠٠إظهار األسرار ص:  ينظر
، وشرح شذور الذّهب ١/٢٣٤، واملنهل الصايف ٣/١٠٨٥رتشاف ، واال١/٢٠٧الكافية 

١/٣٦٠.  

 



٢٢٥  في المعمول: الباب الثاني

  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:"دمحم"فـذا أريد املعىن، وإ
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسية ال حملّ:"ماتخ"و
  ".خامت"، مضاف إليه لـ لفظاً)١( جمرور:"اِءيِبناَأل"و
  . حرف جر:"ىلَع"و
، واجلار مع "على"بـ كون جمرور حمال على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"مه"و

رور ظرف مستقرا.  
 كون مرفوع حمال على الس مبين،"المالة والسالص" راجع إىل :"امه"وحتته ضمري 

  . خرب مقدم)٣(]حمال[) ٢(فاعله، وهو معه مجلة فعلية مرفوعة
  . مبتدأ مؤخر، مرفوعة لفظاً:"ةُالَالص"و
  .)٤(]عاطفة :"اوالو"و[
 ، هلا، وهو معه مجلة امسية ال حملّ"الةالص" معطوف على ، مرفوع لفظاً:"مالَالس"و

  .)٥(ابتدائية، أو اعتراضية
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ساِماخلَ(
)مة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجل:)ِاسحديهما معطوفة على إ، هلاة امسي .  

                                 
 ". جمرورة ":يف ب، ج، هـ، و) ١(
 . و:  منتسقط"  مرفوعة مجلة فعليةفاعله وهو معه) "٢(
  .بقية النسخ:  وما أثبته من.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٣(
والصالة مرفوعة  ": يف هـ. وما أثبته من بقية النسخ.ج قط من األصل،ا س ما بني املعقوفني)٤(

 ". والواو عاطفة. اجلملة االمسية ال حملّ هلا دعائيةو. لفظاً مبتدأ مؤخر
  .هـ: سقط من" اعتراضية... وهو معه مجلة امسية) "٥(

 



٢٢٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 /رف، أو بغريهنوين على الص إما بالت؛، أو لفظاً مراد لفظه جمرور تقديراً:)كَانَ(
يف أمثاله"اسم" مضاف إليه لـ،رفعلى غري الص ١(؛ كما مر(.  

  . عاطفة:)و(
  ".كان" معطوف على ، جمرورة لفظاً:)٢()أَخواِتِه(

روروالضمري ا،مبين أخوات" لـ)٣(]إليه [ مضاف، على الكسر جمرور حمال ."  
)نحمعلوم:)و .  
، مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)يماًِكيماً حِل ع)٤(]ىالَعت[  اُهللاانَكَ(

  ".حنو"لـ
 على الفتح  مبين،)٦(األفعال الناقصة من )٥(]ماٍضفعل [ :"انَكَ" فـوإذا أريد املعىن،

  . لهال حملّ
  . امسه، مرفوعة لفظاً:اجلاللةو
  .)٧(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [

                                 
 .١٠٧ ص: ينظر) ١(
ضرب، : ، تشبيهاً بالفعل الصحيح عند البصريني، حنو"كان وأخواته" ما رفعه من املرفوعات) ٢(

أو تشبيهاً . بالفاعل وخربها باملفعول" كان"، واملربد اسم لك مسى سيبويهفعمل عمله؛ لذ
  .بالفاعل عند الفراء

وأما الكوفيون فإنهم ال جيعلون هلذه األفعال عمالً إالّ يف اخلرب؛ ألنّ االسم مل يتغير عما 
، ٤/٨٦، واملقتضب ١/٤٥، والكتاب ١٤٤- ١/١٤٣اجلمل يف النحو : ينظر. كان عليه

-١/٣٦٢، وشرح شذور الذّهب ٣/١١٤٦رتشاف ، واال١/٣٨٠شرح الكافية الشافية و
 .٤٠٩-١/٤٠٨، واهلمع ٣٦٣

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 .ا أثبته من بقية النسخوم. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب) ٤(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(
 ". فعل ماٍض ناقص: "يف و. هـ: سقطت من" فكان فعل ماٍض من األفعال الناقصة) "٦(
 . ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٧(

]أ/٤٠[

 



٢٢٧  في المعمول: الباب الثاني

  .  ابتدائية، هلا منصوب لفظاً خربه، وهو معهما مجلة فعلية ال حملّ:"يماًِلع"و
، أو حال "يماًعل"، أو صفة لـ"كان" خرب بعد اخلرب لـ، لفظاً منصوب:"يماًِكح"و

  .)١(دائمة من فاعله
  . عاطفة:)و(
)اِدالسمبتدأ مرفوع لفظاً:)س ،.  
)ربة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه :)خحديهما عطف على إ، هلامجلة امسي .  
  ".خرب"ـ مضاف إليه ل، جمرور لفظاً:)باِب(
  ".باب" لـ)٣( مضاف إليه، مراد لفظه جمرور تقديراً:)٢()ِإنَّ(

  .)٤(وفيه وجه آخر سبق ذكره فتذكّر
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ق حثَع البنَِّإ(

ي امساً منصوباً  يقتض، حرف من احلروف املشبهة بالفعل:"نَِّإ"فـأريد املعىن، وإذا 
  .وخرباً مرفوعاً

  ".إنّ"، اسم  منصوب لفظاً:"ثَعالب"و

                                 
 .١/٤٥٢ األطول: ينظر) ١(
وأخواته اليت تدخل على املبتدأ، فتنصبه ويسمى امسها، وعلى اخلرب " إنّ" خرب من املرفوعات) ٢(

فترفعه، ويسمى خربها، وهذه طريقة البصريني من أنها عاملة يف اجلزأين، وطريقة الكوفيني، 
وتبعهم السها ليست عاملة يف اخلرب، بل هو باٍق على رفعه الذي كان عليه قبل دخوهلنهيلي أن.  
، ونتائج الفكر ١/١٢٢، وأسرار العربية ١/١٧٦، واإلنصاف ٤/١٠٤املقتضب : ينظر

، واجلىن الداين ٣/١٢٣٧رتشاف ، واال١/٢٥٤ على الكافية ، وشرح الرضي١/٢٦٤
 .١/٤٩٠، واهلمع ١/٣٨١، وشرح شذور الذّهب ١/٣٩٣

 . هـ: سقط من" مضاف إليه: "إىل قوله" إنّ. خلرب"من قوله) ٣(
 .١٠٧ ص: ينظر) ٤(

 



٢٢٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّوامسه وخربه مجلة. )١( مرفوع لفظاً خربه:"قح"و
  . عاطفة:)و(
)اِبالسمبتدأ مرفوع لفظاً:)ع ،.  
)خرة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجل:)بحديهما معطوفة على إ، هلاة امسي .  
  ".خرب"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)الَ(
 خرب مبتدأ ،)٢(، أو مرفوع حمال"ال"صفة لـ ، ظرف مستقر جمرور حمال:)ِلنفِْي(

هو: حمذوف، أي.  
املستفاد من إضافة اخلرب إىل معىن الفعل والعامل فيه ،"ال" حال من أو منصوب حمال 

  . )٣(الفاضل العصامخرب ثبت له؛ على ما صرح به : ، أي"ال"
رور منصوب مفعول به  ا، وحملّ"نفي" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)٤()اِجلنِس(

  .صريح له
)نحمعلوم:)و /.  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ولٌبقْاٍء مر ملَم عالَ(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، لنفي اجلنس:"الَ"فـيد املعىن، وإذا أر
  ".ال"، اسم  منصوب لفظاً:"لَمع"و
  ".عمل"، مضاف إليه لـ)٥( جمرور تقديراً:"اٍءرم"و

                                 
 ". خرب إنّ: "يف ب) ١(
)٢" (و: سقط من" صفة لال، أو مرفوع حمال . 
حاشيته على : ينظر.  اجلرجاين، وقد سبقت ترمجتهالسيد الشريف: يقصد بالفاضل العصام هنا) ٣(

 .١٠٠املطول ص
، وشرح ١/٢٨١، واملنهل الصايف ١/٢٥٧ على الكافية ، وشرح الرضي١/٥١املفصل : ينظر)  ٤(

 .١٠٣ صسرار، وإظهار األ١/٣٩٤شذور الذّهب 
 .٢/٦٢٠شرح التصريح : ينظر. لّ إعالل قاٍض فصار مراٍءفأع" مراِئي"يقدر إعرابه؛ ألنّ أصله ) ٥(

]ب/٤٠[

 



٢٢٩  في المعمول: الباب الثاني

  . ابتدائية، هلا امسية ال حملّوامسه وخربه مجلة.  مرفوع لفظاً خربه:"ولٌبقْم"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ لفظاً مرفوع:)ناِمالثَّ(
)مة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه :)ِاسعطف على ، هلامجلة امسي 

  .)١(حديهماإ
  ".اسم"، مضاف إليه لـرور تقديراً مراد لفظه جم:)ما(
  . عاطفة:)و(
  ".ما"، عطف على ظه جمرور تقديراًف مراد ل:)الَ(
  ".ال"، و"ما"، صفة  جمرور لفظاً:)املُشبهتيِن(
  ".املشبهتني"ـق ب حرف جر متعلّ:"اُءالب" )٢()سيلَِب(
به ل  ارور منصوب مفعو، وحملّ)٣("الباء" بـ مراد لفظه جمرور تقديراً:"سيلَ"و

  ".املشبهتني"غري صريح لـ
)نحمعلوم:)و .  
)مكَا التبلْقاً ِلِئ الَرحنو"، مضاف إليه لـمراد لفظه جمرور تقديراً :)٤()ِماِلع."  

  .  لهكون ال حملّ على الس مبين،"ليس"ـ حرف مشبه ب:"ام"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، امسه مرفوع لفظاً:"ربكَالت"و
  .  ابتدائية، هلاوامسه وخربه مجلة امسية ال حملّ.  منصوب لفظاً خربه:)٥()اًقِئالَ(و

                                 
 ". أحدمها: "يف ب، ج، هـ، و) ١(
، واملنهل ٣/١٠٥٩رتشاف ، واال١/٢٦٠ على الكافية ، وشرح الرضي١/٥٣املفصل : ينظر) ٢(

 . ٣٧٧-١/٣٧٥، وشرح شذور الذّهب ١/٢٨٣الصايف 
 ". جمرور تقديراً: "يف ب، ج". جمرور به تقديراً: "يف ب، ج، هـ، و) ٣(
 ". للعلم: "يف ب) ٤(
 .وهو الصواب. وما أثبته من بقية النسخ". وال يقال"يف األصل، ) ٥(

 



٢٣٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".الئقاً"ق بـ حرف جر متعلّ:"مالالَّ"و
  .صريح لهر منصوب مفعول به غري  ارو، وحملّ)١( جمرور لفظاً:"ِماِلالع"و
  . عاطفة:)و(
  .ابقال الس على املث عطف، مراد لفظه جمرور تقديراً:)الًالَ حدس حالَ(

  .  لهكون ال حملّ على الس مبين،"ليس"ـ حرف مشبه ب:"الَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، امسه مرفوع لفظاً:"دسح"و
  .تدائية اب، هلا امسية ال حملّوامسه وخربه مجلة.  منصوب لفظاً خربه:"الًالَح"و
  . عاطفة:)و(
)اِسالتمبتدأ مرفوع لفظاً:)ع ،.  
 عطف على ، هلامجلة امسية ال حملّوهو معه .  مرفوع لفظاً خربه:)الِفعلُ(

  .)٢(حديهماإ
  ".الفعل"راب احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإع:)عاِرضاملُ(
  ".الفعل املضارع"، صفة لـتقديراً مرفوع :)اخلَاِلي(
)نمتعلّ:/)ع اخلايل"ق بـ حرف جر."  
)النرو، وحملّ"عن" جمرورة لفظاً بـ:)ِباِصور منصوب مفعول به غري صريح له ا.  
  . عاطفة:)و(
  ".واصبنال" على )٤()ةمعطوف( جمرورة لفظاً :)٣()اجلَواِزِم(

                                 
 ". جمرور به لفظاً ":يف ب، هـ، و )١(
   ".أحدمها ":يف ب، ج، هـ، و) ٢(
، وعلل النحو ١١-٣/١٠ الكتاب : ينظر. على اختالف فيما بينهم يف رفع الفعل املضارع)٣(

، ١/٥٧، وشرح قطر الندى ٢/٢٥، واللّباب للعكربي ٥٥٥-٢/٥٥٠، واإلنصاف ١/١٨٧
 .١/٥٩١، واهلمع ١/٣٩٦وشرح شذور الذّهب 

 .وما أثبته من بقية النسخ". معطوف"يف األصل ) ٤(

]أ/٤١[

 



٢٣١  في المعمول: الباب الثاني

)نحمعلوم:)و .  
)ِحياُهللا بت الَعى التواضحنو" مضاف إليه لـ،مراد لفظه جمرور تقديراً :)١()ع ."  

  . )٢(]معنوي [ فعل مضارع مرفوع لفظاً بعامل:"بِحي"فـوإذا أريد املعىن، 
  .ة ابتدائي، هلاوهو معه مجلة فعلية ال حملّ.  مرفوعة لفظاً فاعله:اجلاللةو
  .)٣(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  .)٤("حيب"منصوب لفظاً مفعول به لـ :"عاضوالت"و

                                 
 ". تعاىل"بدون : يف ب) ١(
 . ته من بقية النسخوما أثب. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 .هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٣(
كاد، وكرب، وأوشك لدنو اخلرب، وعسى، : ( اسم أفعال املقاربة، وهيمن املرفوعات: والعاشر) ٤(

). وجعل، وهب، وهلْهلَ للشروع فيهواخلولق، وحرى لترجيه، وطِفق، وعلَق، وأنشأ، وأخذ، 
 .  ١/٣٧٤، وشرح شذور الذّهب ٣/١٠٥٩رتشاف اال: ينظر.   هذا النوعوقد أمهل املصنف

 



٢٣٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]املنصوبات[
  . عاطفة:)و(
  . له حملّكون ال على الس مبين، حرف شرط:)امأَ(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)وبصناملَ(
  . جوابية:"ُءاالفَ" )١()رش عةَثَالَثَفَ(
.  خربه وجزءاه مبنيان على الفتح مرفوع حمال، تركيب تعدادي:"رش عةَثَالَثَ"و

  ". املرفوع فتسعة)٢(أما" معطوفة على مجلة ، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
  .  ابتدائية، هلا حملّ امسية ال مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة:)ولُعفْاملَ(
)املفعول" احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعراب:)٣()املُطْلَق."  
)نحمعلوم:)و .  
)تبتت وةًبن حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)وحاًص."  

  . لهكون ال حملّلس على ا فعل ماٍض مبين:)٤("تب"فـوإذا أريد املعىن، 
 فاعله، وهو معه مجلة  على الضم مرفوع حمال مبين،صل ضمري مرفوع مت:"تو"و

                                 
أصالً يف :  قسمنيقد قسم النحاة املنصوبات؛ و شرع يف ذكر املنصوباتملّا فرغ من املرفوعات) ١(

النصب، ويعنون به املفعوالت اخلمسة، وحمموالً عليه، وهو غري املفعوالت من احلال، والتمييز، 
 .٢/٤٠٥، وشرح شذور الذّهب ١/٢٦٤ على الكافية شرح الرضي: ينظر. وغري ذلك

 . ج: سقط من" أما) "٢(
: هو اسم يؤكّد عامله، أو يبين نوعه، أو عدده، وليس خرباً وال حاالً، حنو: املفعول املطلق) ٣(

  . ضربت ضرباً، أو ضرب األمِري، أو ضربتيِن
وبدأ باملفعول املطلق؛ ألنه املفعول احلقيقي الذي أوجده فاعل الفعل املذكور وفَعلَه، 

ضرب زيد ضرباً، ألجل : يف قولك" ضاربية زيد"جل قيام هذا املفعول، به صار فاعالً؛ ألنّ وأل
 . ١/٤٩٠، وشرح التصريح ١/٢٦٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر.  منهحصول هذا املصدر

 ". فتبت: "يف ب، ج، هـ، و) ٤(

 



٢٣٣  في المعمول: الباب الثاني

  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ
  .، مفعول مطلق له منصوبة لفظاً:"ةَبوالت"و
  ".وبةالت" صفة لـ، منصوب لفظاً:"وحاًصن"و
  .)١( عاطفة:)و(
  . مبتدأ، مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
مجلة  على  معطوفة، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  مرفوع لفظاً خربه:)ولُعفْاملَ(

  ".األول املفعول املطلق"
  ".املفعول"، أو نائب الفاعل لـ مشغول بإعراب احلكاية:)٢()ِبِه(
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـه جمرور تقديراً مراد لفظ:)ىالَع تأَعبد اَهللا(

  .بعامل معنوي )٣()لفظاً( فعل مضارع مرفوع :"بدعأَ"فـ املعىن، /وإذا أريد
  .، ابتدائية هلا، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ)٤( فاعله:"انأَ"وحتته 
  .)٦(] لهال حملّ [كون على الس مبين، أمر حاضر)٥(أو هو
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته 

  ".أعبد" منصوبة لفظاً مفعول به لـ:اجلاللةو

                                 
 . و:  منتسقط" و عاطفة.  للتوبة) "١(
 يسمى صرحياً :ما يقع عليه الفعل بال واسطة، أو ا ويسمى ظرفاً مستقراً، فاألول: املفعول به) ٢(

  .ذهبت بزيٍد:  يسمى غري صريح حنو:ضربت زيداً، والثّاين: حنو
 .١٠٤ار ص، وإظهار األسر٢/٥، واهلمع ١/٢٩٩، واملنهل الصايف ١/٥٨املفصل : ينظر

 . ج: سقط من" مرفوع ". وما أثبته من بقية النسخ، وهو الصواب".تقديراً"يف األصل ) ٣(
 ". وحتته أنا عبارة عن املتكلّم مبين على الفتح مرفوع حمال فاعله ":هـ يف) ٤(
)٥ (أي) :ُأعبد .( 
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٦(

]ب/٤١[

 



٢٣٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١(]م معلو:"ىالَعت"وإعراب [
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ثُاِلالثَّ(
 على  معطوفة، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  مرفوع لفظاً خربه:)ولُعفْاملَ(

  .القريبة، أو على البعيدة
  ".املفعول"، أو نائب الفاعل لـ مشغول بإعراب احلكاية:)٢()ِفيِه(
)نحمعلوم:)و .  
)ش مصهرر محنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)انَض."  

  . لهكون ال حملّ مبين على الس، أمر حاضر:"صم"فـوإذا أريد املعىن، 
،  هلا، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ)٣( فاعله:"تنأَ"، أو "اُءالت"، أو "نْأَ"وحتته 

  .ابتدائية
  ".صم"، مفعول فيه لـ منصوب لفظاً:"رهش"و
كما " شهر"إليه لـ، أو مضاف املصنف مشغول بإعراب احلكاية عند :"انَضمر"و

  .)٤(هو رأي البعض
                                 

 . هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ١(
ويسمى عند البصريني . باطّراد من اسم وقٍت، أو اسم مكان) يف(ما ضمن معىن : املفعول فيه) ٢(

  . حمال، والكسائي وأصحابه يسمون الظّروف صفاتظرفاً، ومساه الفراء
رتشاف ، واال٢/١٢٩، وشرح التسهيل ١/٢٠٤، و١/١٩٠األصول يف النحو : ينظر

، ١/٥١٥، وشرح التصريح ١/٤٨٥، وشرح األمشوين ١/٤٥٤، وإرشاد السالك ٣/١٣٨٩
 .٢/١٣٧واهلمع 

  ".وحتته أنْ يف أنت: "يف هـ. ج: سقط من" وحتته) "٣(
 .٤٩-٤٨ ص: يف" أَنت"ينظر اختالفهم يف تعيني الفاعل يف ضمري 

  .ج: سقط من" أو مضاف إليه لشهر كما هو رأي البعض. "ج: سقط من" مشغول) "٤(
 .١٢٩إظهار األسرار ص: ينظر

 



٢٣٥  في المعمول: الباب الثاني

وأما إذا مل يكن . )١(]املصنفكما هو مذهب  [ علَماً،"شهر رمضان"هذا إذا كان 
  . مضاف إليه ال غري"رمضان"ـ ف  كما هو رأي البعض،)٢(علَماً

  . عاطفة:)و(
)اِبالرمبتدأ مرفوع لفظاً:)ع ،.  
 معطوفة على ، هلاة امسية ال حملّوهو معه مجل.  مرفوع لفظاً خربه:)ولُعفْاملَ(

  .)٣(حديهماإ
)املفعول" أو نائب الفاعل لـ مشغول بإعراب احلكاية،:)٤()لَه."  

                                 
".  وأما إذا كان ": يف ج. وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصل، هـاس ما بني املعقوفني )١(

 . السابق املصدر:نظري
 . هـ:  منتسقط" ذا مل يكن علماًو أما إ) "٢(
 ". أحدمها: "يف ب، ج، هـ، و) ٣(
 . الذي يدلّ على سبب وعلّة ما قبله، ويشارك عامله يف وقته وفاعلههو املصدر: املفعول له) ٤(

  .املفعولَ ألجله، ومن أجله: ويسمى
  : على أنه مفعولٌ له مخسة شروطويشترط يف انتصاب املصدر

كونه مصدراً، وكونه قلبيا، وكونه علّةً، وكونه متحداً مع املعلَّل به يف الوقت، وكونه 
  .متحداً مع املعلَّل به يف الفاعل

 ويقلّ إن .ضربته للتأديب:  ويكثر جره إن كان بأل، حنو.وجيوز فيه أنْ جير حبرف التعليل
اجزكان بدوا، وليس مضافاً كقول الر:  

ِصرتتكونوا ناِصريه ِين نوم     غْبٍة فيكم ظَِفرِلر كُممن أم  
#  $  %   M:ويستوي اجلر والنصب يف املضاف، حنو قوله تعاىل

'  &L وقوله٢٦٥: البقرة ، :Mª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤ L٧٤: البقرة.  
ر باحلرف الدال على التعليل أو ما يقوم  وإذا فقد شرطاً من هذه الشروط وجب اجل

 ،١/٥٠٩، وشرح التصرح ١/٤٤٨إرشاد السالك ، ١/٣٧٤عمدة احلافظ : ينظر .مقامه
 .٢/١٨٠وحاشية الصبان 

 



٢٣٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

)نحمعلوم:)و .  
  ". حنو"ف إليه لـ مضا، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع ت اِهللااِةضرمباً ِللَعملْ طَِا(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:)١("اعملْ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .  ابتدائية، هلا ال حملّ فعلية فاعله، وهو معه مجلة،)٢( قوٍلى عل:"تنأَ"وحتته 

  ".اعملْ"، مفعول له لـ منصوب لفظاً:"باًلَطَ"و
  .)٣(قه، أو بعدم تعلّ"لباًط" بـهقتعلّمب : تقول ولك أن.قوية جر للتف حر:"مالالَّ"و
 ارور منصوب مفعول به غري صريح على ، وحملّ)٤( جمرورة به لفظاً:"اِةضراملَ"و

  . كما مر،/)٥("حتفة الغريب: "؛ على ما يف"طلباً"اين لـى الثّاألول، أو صريح عل
، أو املصنف عند ، ومرفوعة حمال"املرضاة" مضاف إليه لـ، جمرورة لفظاً:اجلاللةو
  . فاعلها، عند اجلمهورتقديراً

  .)٦(]معلوم: "ىالَعت"وإعراب [
  .عاطفة  :)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ساِماخلَ(
 عطف على ، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ. خربه لفظاً )٧(]مرفوع [:)ولُعفْاملَ(

  .)٨(القريبة، أو على البعيدة
                                 

 ". فاعلم: "يف ج) ١(
ق بيان خالفهم يف ، وقد سب"أَنت" يف تعيني الفاعل يف ضمري اختار املؤلّف مذهب الفراء) ٢(

  .٤٩-٤٨ ص: ينظر. املسألة
 . ب: سقط من" تعلقه) "٣(
 ". جمرورة لفظاً: "يف ج، هـ) ٤(
 .٢/٤٨٦) قسم التركيب(، و٧٣٣، و٧٢٩، و٢/٧١٨) قسم األدوات واحلروف: (ينظر) ٥(
 . هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٦(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ساقط من األصلما بني املعقوفني ) ٧(
 ". عطف على أحدمها: "يف ب) ٨(

]أ/٤٢[

 



٢٣٧  في المعمول: الباب الثاني

)هعأو نائب فاعله"املفعول" مشغول بإعراب احلكاية، أو نائب الفاعل لـ:)١()م ،.  
 له، وعلى األخريين  ظرف:"هعم" راجع إىل مصدره، فـ:"وه" حتته )٢(]و[

  . مضاف:)٣()عمف(
روروالضمري ا،جمرور مبين ٤( على الضم(مع"، مضاف إليه لـ حمال."  

)نحمعلوم: )و.  
)فْيالُى املَنو تقَبى وعلَمحنو" لـ مضاف إليه، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ك."  

  .  بعامل معنوي، فعل مضارع مرفوع تقديراً:)٥("ىنفْي"فـوإذا أريد املعىن، 
                                 

 باب املفعول معه، وهو آخر املفاعيل اخلمسة، وجِعل آخرها للتردد يف كونه من املنصوبات) ١(
  .قياسياً، وهو مذهب اجلمهور، أو مساعياً، وهو مذهب األخفش

اسم، فضلة، تاٍل لواو مبعىن مع، تاليٍة جلملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه، : وهو
  ).أَنا ساِئر والنيلَ(و) ِسرت والطَّريق(كـ

هو : وعند بعض الكوفيني. ما سبقه من فعل أو معناه: والعامل فيه عند مجهور النحاة
هو منصوب بإضمار فعٍل بعد : وعند الزجاج. العامل معنوياًمنصوب على اخلالف، فيكون 

  . هو منصوب بنفس الواو: وعند اجلرجاينّ. الواو
وإذا اجتمعت املفاعيل قدم املفعول املطلق، مثّ املفعول به الذي تعدى إليه العامل بنفسه، مثّ 

اينّ، مثّ املفعول له، مثّ املفعول الذي تعدى إليه بواسطة احلرف، مثّ املفعول فيه الزماين، مثّ املك
، والظّاهر أنّ هذا الترتيب )ضربت ضرباً زيداً ِبسوٍط نهاراً هنا تأِْديباً وطُلُوع الشمِس(معه، كـ

  .أوىل ال واجب
شاف رت، واال٣٨-٢/٣٧ على الكافية ، وشرح الرضي٢/١٧٢شرح التسهيل : ينظر

، وحاشية الصبان ٥٣١-١/٥٢٨، وشرح التصريح ٢/٤٤٠، وشرح شذور الذّهب ٣/١٤٨٤
 .٤٧٠-١/٤٦٣، وتأثري الكوفيني ٢/٢٠٧

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 ". فمعه: "يف هـ. ب، ج، و: وما أثبته من". مع"يف األصل ) ٣(
 . هـ: سقط من" رورمبين على الضم جم) "٤(
 ". فيبقى: "يف و". فتبقى: "يف هـ) ٥(

 



٢٣٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، ابتدائية هلاوهو معه مجلة فعلية ال حملّ. )١( مرفوع لفظاً فاعله:"الُاملَ"و
  . حرف عطف:"اوالو"و
  . بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع تقديراً:"ىقَبت"و

  . فاعلهكون مرفوع حمال على الس مبين":تنأَ" يف "نْأَ"وحتته ضمري 
 له، وهو معه مجلة  على الفتح ال حملّ مبين،اعل دالّ على تذكري الفف حر:"اُءالت"و

  ".يفىن املال"، عطف على مجلة  هلافعلية ال حملّ
  ".عم ": مبعىن"اوالو"و
  .)٢("تبقى" مفعول معه لـ، منصوب لفظاً:"لَمع"و
، مضاف إليه جمرور حمال على الفتح  مبين،صل ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

  ".عمل"لـ
  . عاطفة :)و(
)اِدالسمبتدأ مرفوع لفظاً:)س ،.  
 معطوفة على ، هلاال حملّوهو معه مجلة امسية .  مرفوع لفظاً خربه:)٣()احلَالُ(

  .حديهماإ
)نحمعلوم:)و .  
   ."حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ياًاِجفاً راِئى خالَع تأَعبد اَهللا(

                                 
 . ج: سقط من" فاعله) "١(
 . على مذهب مجهور البصريني وطائفة من الكوفيني، وهو املختار عند املصنف) ٢(
و مضمون وصف، فضلة، مسوق لبيان هيئة صاحبه، أو تأكيده، أو تأكيد عامله، أ: احلال) ٣(

  .اجلملة قبله
، وأسرار ٩٣-١/٨٩، واملفصل ١/٢١٣األصول يف النحو : ينظر تفصيل هذا الباب يف

، وشرح التصريح ٢/٤٤٦، وشرح شذور الذّهب ١/٣٩٢، وعمدة احلافظ ١/١٥٠العربية 
١/٥٦٩. 

 



٢٣٩  في المعمول: الباب الثاني

  . بعامل معنوي)١( فعل مضارع مرفوع لفظاً:"عبدأَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"انأَ"وحتته 

  ".عبدأَ" مفعول به لـ، منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  .)٢(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [
  . اسم فاعل:"فاًاِئخ"و

، وهو معه )٣( فاعله على الفتح مرفوع حمال مبين،م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
  ".عبدأّ" حال من فاعل ، منصوب لفظاً/مركّب
  ".خائفاً"ك حال منه، أو من فاعل  كذل:"ياًاِجر"و

وهذا ، )٤(تداخلةباحلال امل: اينوعلى الثّ.  باحلال املترادفة احلاليسمى: فعلى األول
  .)٥(االحتمال على قول اجلمهور

ل؛ ألنّ عنده ال جيوز تعد٦(د احلالوعند البعض ال جيوز األو(د ، كما ال جيوز تعد

                                 
 ". تقديراً: "يف ج) ١(
 .  هـ:وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٢(
 ". وحتته أنا فاعله: "يف هـ) ٣(
أن تكون احلال الثّانية حاالً : واملتداخلة. أن يكون احلاالن لشيء واحد: واملراد باحلال املترادفة) ٤(

 .٢/٥٣٤" قسم التركيب "حتفة الغريب: ينظر. من ضمري األوىل
  : الشاعرومنه قول. وإليه ذهب ابن جني) ٥(

  علي إذا ما جئت ليلى خبفْيٍة     زيارةُ بيِت اِهللا رجالن حافياً
  : وإىل هذا أشار الناظم بقوله

  واحلالُ قد جييُء ذا تعدِد     ملفرٍد فاعلم وغِري مفرِد
لى الكافية  ع، وشرح الرضي١/٤٣١، وعمدة احلافظ ٣/٦٠، و٢/٢٠اخلصائص : ينظر

 .١٠٦، وإظهار األسرار ص١/٦٠١، وشرح التصريح ٣/١٥٩٥رتشاف ، واال٢/٥٢
 . ب: سقط من" احلال) "٦(

]ب/٤٢[

 



٢٤٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١(الرضيفه  وزيرف،الظّ
  .)٢("خائفاً"صفة لـ" راجياً"أن يكون وجيوز 

ل بعيد ال ينظر إليه ، فاحتما)٣(أعين به راجياً: أياملقدر، " أعين"وأما كونه مفعول 
  .رجل رشيد

  . عاطفة:)و(
)اِبالسمبتدأ مرفوع لفظاً:)ع ،.  
)ِييزمة ال حملّوهو معه . مرفوع لفظاً خربه :)٤()التعطف على ، هلامجلة امسي 

  .إحديهما
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ةًادب ِعماِل العابطَ(

                                 
  .٢/٥٢ شرحه على الكافية: ينظر. قد سبقت ترمجته) ١(

ني؛ ألنّ عندهم ال جيوز أن ، وابن عصفور، ومجاعةوهذا مذهب الفارسيحويمن الن 
ينصب الفعل الواحد أكثر من حال واحد لصاحب واحد قياساً على الظّرف، وجيعلون يف حنو 

  ".خائفاً"، أو حاالً من الضمري املستكن يف "خائفاً"صفة " راجياً"ذلك املثال أن يكون 
 وذلك ألنّ وقوع الفعل يف زمانني أو مكانني خمتلفني حمال، وال وجه للقياس،: قال الرضي

  .جلست خلفك أمامك، وضربت اليوم أمس: حنو
رتشاف ، واال٢/٢٦٤،  وشرح التسهيل ٧٨٣-٢/٧٧٨املسائل البصريات : ينظر

 .٢/٣١٥، واهلمع ٣/١٥٩٥
 .املصادر السابقة: ينظر) ٢(
" تعدد الظرف: "من قوله. هـ: سقط من".  به راجياًأعين: "إىل قوله" صفة خلائفاً: "من قوله) ٣(

 . ج: سقط من" وأما كونه مفعول: "إىل قوله
  .، مبين إلام اسم أو نسبة)ِمن(اسم نكرة مبعىن : التمييز) ٤(

، ٤/١٦٢١رتشاف اال: وينظر تفصيل هذا الباب يف. ٢/٢٩٥أوضح املسالك : ينظر
  .١/٦١٦، وشرح التصريح ١/٤٠٧ل الصايف واملنه

 



٢٤١  في المعمول: الباب الثاني

  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"ابطَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"ماِلالع"و
  .رة يف نسبة طاب إىل فاعله مقد)١("ذات" متييز عن ، منصوبة لفظاً:"ةًادبِع"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ناِمالثَّ(
 معطوفة على ، هلاة امسية ال حملّوهو معه مجل.  خربه مرفوع تقديراً:)٢()املُستثْنى(

  .حديهماإ
)نحمعلوم:)و .  
)يداجلَلُخ ةَنالن اِفلكَ االَّ ِإاسحنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ر ."  

  .مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي فعل :"لُخدي"فـوإذا أريد املعىن، 
  .)٣("يدخل" منصوبة لفظاً مفعول فيه، أو به لـ:"ةَناجلَ"و
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"اسالن"و
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف استثاء:"الَِّإ"و

                                 
 . ج: سقط من" عن ذات) "١(
، أو ما )إالّ(هو املُخرج حتقيقاً أو تقديراً، من مذكور، أو متروك بـ: قال ابن مالك" املستثىن) "٢(

  .مبعناه
. ستثناء، وغري ذلكجنس يشمل املخرج بالبدل، وبالصفة، وبالشرط، وباال: فاملخرج

من مذكور أو : (وقوله. إشارة إىل قسمي االستثناء، املتصل واملنقطع) حتقيقاً أو تقديراً: (وقوله
يشمل أدوات ) بـ إالّ أو ما مبعناها: (وقوله. إشارة إىل قسمي االستثناء، التام واملفرغ) متروك

 على شرح الرضي: يل هذا الباب يفوينظر تفص. ٢/١٨٨شرح التسهيل : ينظر. االستثناء مجيعاً
 . ٢٩٢- ٢/٢٤٨، واهلمع ٢/٢٠٨، وحاشية الصبان ٣/١٤٩٧رتشاف ، واال٢/١١١الكافية 

)٣ (ل. على اختالف بني اجلمهور، واجلرميف: فاألوحه املصنواألكثرون، قول اجلمهور؛ ورج 
، والفوائد ٢/١٥ على الكافية شرح الرضي: ينظر. قول اجلرمي، ورجحه اجلامي: والثّاين

 .٥٧، وإظهار األسرار ص٢/٥٧٣" قسم التركيب"، وحتفة الغريب ١/٢١٧الضيائية 

 



٢٤٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".اسالن" من  مستثىن، منصوب لفظاً:"راِفالكَ"و
  . عاطفة:)و(
)اِسالتمبتدأفوع لفظاً مر:)ع ،.  
)ربة ال حملّوهو معه مجل.  مرفوع لفظاً خربه:)خمعطوفة على إحديهما، هلاة امسي  .  
  .)١("خرب" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)باِب(
  ".باب"، مضاف إليه لـرور تقديراً مراد لفظه جم:)٢()كَانَ(
)نحمعلوم:)و .  
  ". حنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ىالَع ت اِهللا/ادب ِعةُكَِئالَ املَانَكَ(

 على الفتح ال  مبين،األفعال الناقصة من )٣(]ماٍض [ فعل:"انَكَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  . لهحملّ

  ".كان" اسم ، مرفوعة لفظاً:"ةُكَِئالَاملَ"و
  .  ابتدائية، هلا مجلة فعلية ال حملّ)٤(ماوهو معه.  منصوب لفظاً خربه:"ادبِع"و
  ".عباد" إليه لـ، لفظاً مضاف)٥()ةجمرور( :اجلاللةو
  .)٦(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [
  . عاطفة:)و(
)اِشالعمبتدأ مرفوع لفظاً:)ر ،.  

                                 
 ". مضاف إليه لنحو: "يف و) ١(
 على الكافية ، وشرح الرضي١/٣٦، واللّمع ١/٧٣اجلمل يف النحو : ينظر هذا الباب يف) ٢(

 .١/٤٠٨، واهلمع ٢/٤٩٢، وشرح شذور الذّهب ١/٤٤٤، واملنهل الصايف ٢/١٧٢
 ". فعل ماٍض ناقص: "يف و. وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 ". وهو معه: "يف ب". منصوبة: "ج، هـ، ويف ب، ) ٤(
 .وما أثبته من بقية النسخ، وهو الصواب". مرفوعة"يف األصل ) ٥(
 .هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٦(

]أ/٤٣[

 



٢٤٣  في المعمول: الباب الثاني

)مة ال حملّوهو معه مجل.  مرفوع لفظاً خربه:)ِاسمعطوفة على إحديهما،ا هلة امسي  .  
  ".اسم"، مضاف إليه لـرور لفظاً جم:)باِب(
  ".باب"، مضاف إليه لـرور تقديراً مراد لفظه جم:)١()ِإنَّ(
)نحمعلوم :)و.  
  .)٢("حنو" لـ  مضاف إليه، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ق حالَؤ السنَِّإ(

ي امساً منصوباً  حرف من احلروف املشبهة بالفعل يقتض:"نَِّإ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .وخرباً مرفوعاً

  ".إنّ"، اسم  منصوب لفظاً:"الَؤالس"و
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّوامسه وخربه مجلة.  مرفوع لفظاً خربه:"قح"و
  . عاطفة:)و(
 ، وجزءاه مبنيان على الفتح مرفوع حمال، تركيب تعدادي:)ةَرش عةَياِداحلَ(

  .)٣(مبتدأ
)مة ال حملّوهو معه مجل.  خربه)٤(]لفظاً[  مرفوع :)ِاسمعطوفة على  هلاة امسي ،

  .إحديهما
  ".اسم"، مضاف إليه لـرور تقديراً مراد لفظه جم:)الَ(
  .)٥(فصيل قد سبق إعرابه على الت:)ِلنفِْي اِجلنِس(

                                 
وشرح شذور الذّهب ، ١/٤٤٨، واملنهل الصايف ٣/١٠٦٢رتشاف اال: ينظر هذا الباب يف) ١(

 .١/٤٩٠ع واهلم، ٢/٥٠٥
  .ج: سقط من" مضاف إليه لنحو) "٢(
احلادي عشر تركيب تعدادي اجلزء األول مبين على السكون، واجلزء الثّاين مبين على  ":يف هـ) ٣(

 . ج: سقط من" مرفوع". "الفتح مرفوع حمال مبتدأ
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٤(
 =  .١٤٤ ص:  ينظر)٥(

 



٢٤٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ةٌولَبقْاٍب متغ مةَاع طَالَ(

  . لنفي اجلنس:"الَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، امسهبة لفظاً منصو:"ةَاعالطَّ"و
  ".اعةالطّ" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:"اٍبتغم"و
  .  ابتدائية، هلا امسية ال حملّوامسه وخربه مجلة. )١(]خربه [ مرفوعة لفظاً:"ةٌولَبقْم"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ)٢("ةحادية عشر"ـ ك:)ةَرش عةَياِنالثَّ(
)ربخ(:ة ال حملّ.  مرفوع لفظاً خربهعطف، هلاوهو معه مجلة امسي )على )٣ 

  .إحديهما
  ".خرب"، مضاف إليه لـرور تقديراً مراد لفظه جم:)ما(
  . / عاطفة:)و(
  ".ما" على )٤(معطوف ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)الَ(

  ــــــــــــــ
ال غالم سفٍر عندنا، وال طالعاً جبالً : وإنما يظهر نصبه إن كان مضافاً أو شبهه، حنو  =

حاضر.  
، لكن املفرد تصريح بأنّ املفرد وغريه معدودان من املنصوبات) اسم ال لنفي اجلنس: (وقوله

فال تظهر عليه عالمة اإلعراب، وغريه منصوب لفظاً أيضاً وهو منصوب حمال ،ه مبينال غري؛ ألن 
أسرار العربية : وينظر هذا الباب يف. ٥١٦-٢/٥١٥شرح شذور الذّهب : ينظر .ظاهر

 ، واملنهل الصايف١/١٦٦، وشرح قطر الندى ٢/١٨٤ على الكافية ، وشرح الرضي١/١٨٥
 .١/٥٢٢، واهلمع ١/٤٥٠

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
 ". كحادي عشر: "يف هـ) ٢(
 ". معطوفة: "يف ج، هـ، و) ٣(
 ".  معطوفة: "يف ج، و". عطف: "يف ب) ٤(

]ب/٤٣[

 



٢٤٥  في المعمول: الباب الثاني

  ".ال"، و"ما"ور لفظاً صفة  جمر:)املُشبهتيِن(
  ".املشبهتني"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب" )١()سيلَِب(
ر منصوب مفعول به غري  ارو، وحملّ"الباء" بـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:"سيلَ"و

  .صريح له
)نحمعلوم:)و .  
)ا الِغمةُيبحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)الًالَ ح."  

  .  له كون ال حملّ على الس مبين،"ليس"ـ حرف مشبه ب:"ام"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، امسه مرفوعة لفظاً:"ةُيبالِغ"و
  .  ابتدائية، هلاال حملّ امسية وامسه وخربه مجلة. )٢( منصوب لفظاً خربه:"الًالَح"و
  

                                 
رى ليس يف بعض املواضع بلغة أهل هذا باب ما أجري جم: (وهو لغة احلجاز، قال سيبويه) ١(

وأما ... ما عبد اهللا أخاك وما زيد منطلقاً : تقول" ما"احلجاز، مثّ يصري إىل أصله وذلك احلرف 
يف بعض " الت"إذ كان معناها كمعناها، كما شبهوا ا " ليس"أهل احلجاز فيشبهوا بـ

  ).املواضع
يف رفع االسم خاصة، وال تعمل يف " ليس"أجريت جمرى " ال"أنّ : وذهب بعضهم إىل

  :ومن الشواهد على ذلك قوله. اخلرب، وهو مذهب الزجاج
  ر مما قضى اهللا واقياًى األرِض باقياً    والَ وز علتعز فالَ شيٌء

، "ليس"عمل " ال"، واملربد أنهما مينعان عمل وأما ما نقله املرادي، والسيوطي عن األخفش
" ليس"مبنزلة " ال"وقد جتعل :  أنه يرى عكس هذا؛ إذْ يقولفالواضح من حديث املربد

  .ال رجلٌ أفضلَ منك:الجتماعهما يف املعىن وال تعمل إالّ يف النكرة، فتقول
- ٥/٦٣جاج ، ومعاين القرآن للز٤/٣٨٢، و٤/١٨٨، واملقتضب ١/٥٧الكتاب : ينظر

، واجلىن ١٢٠٨، و٣/١١٩٧رتشاف ، واال١/١١٢، واملفصل ١/٩٢النحو، واألصول يف ٦٤
 .٤٥٦، و١/٤٤٧، واهلمع ١/٤٦٥، واملنهل الصايف ١/٢٩٣الداين 

 . ج: سقطت من" وحالالً منصوب لفظاً خربه. امسه) "٢(

 



٢٤٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . عاطفة:)و(
  .ابق معطوف على املثال الس، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ةًزاِئ جةٌيمِم نالَ(

  .  لهكون ال حملّ على الس مبين"ليس"ـ حرف مشبه ب:"الَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  ".ال"، اسم  مرفوعة لفظاً:"ةٌيمِمن"و
  .  ابتدائية، هلا ال حملّ)١(وامسه وخربه مجلة امسية.  خربه منصوبة لفظاً:"ةًزاِئج"و
  . عاطفة:)و(
  .  مبتدأ،ن على الفتح مرفوع حمال وجزءاه مبنيا، تركيب تعدادي:)٢()ةَرش عةَثَاِلالثَّ(
معطوفة على ،  هلاة فعلية ال حملّوهو معه مجل.  مرفوع لفظاً خربه:)الِفعلُ(

  .إحديهما
  .)٣("الفعل"بإعراب احلكاية، أو صفة لـ مشغول :)عاِرضاملُ(
  ". الفعل" صفة لـ،كون مرفوع حمال على الس مبين، موصول)٤( اسم:)يِذالَّ(
)لَهخد(:له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين .  

مري املنصوبوالض،منصوب  مبين حم)٥(على الضم مفعول فيه، أو به ،ال 
  .)٦("دخل"لـ

 هلا صلة علية ال حملّ، وهو معه مجلة ف"دخل" فاعل ، تقديراً)٧()ةمرفوع( :)ىدحِإ(
  .املوصول

                                 
 . ج: سقطت من" امسية) "١(
 ". الثالث عشر: "يف هـ، و) ٢(
 ".أوصفة للفعل املضارع: "ج، هـ، ويف ب، ) ٣(
 .  هـ: سقط من" اسم) "٤(
 . ج: سقط من" مبين على الضم منصوب) "٥(
 .١٥٦ ص:  خالفهم يفنظري) ٦(
 .وما أثبته من بقية النسخ". مرفوع: "يف األصل، ب) ٧(

 



٢٤٧  في المعمول: الباب الثاني

)إحدى" لـ)٢( مضاف إليه، جمرورة لفظاً:)١()ِبواِصالن."  
 اإلعراب ، وإمنّا حملّ له من اإلعرابنّ املوصول وحده ال حملّإ: هذا وأما ما قيل

  .)٣("متحاناال: " يفاملصنف فقد رده ،لةوصول والصجمموع امل
لة صفة  اعتقاداً أنّ مجلة الص،)٤(لة هلا إعراب على إعراب املوصولنّ الصإ: وما قيل

 "لوافيةحاشية ا: " صفة للمعارف؛ كذا يف ال تقع)٥( بشيء؛ ألنّ اجلمل/ليسوصول فللم
٦(للحليب(.  
)وحمعلوم:)ن .  
  .)٧("حنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)يوِبن يغفَر ذُنْب أَِحأُ(

  .)٨( فعل مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي:"بِحأُ"فـيد املعىن، وإذا أر

                                 
أَنْ، ولَن، وكَي، : (النصب األربعة، وهي املضارع الداخل عليه أحد أدوات من املنصوبات) ١(

، وشرح ٤/١٦٣٧رتشاف ، واال٣٥-٢/٣٠، واللّباب للعكربي ٣/٥الكتاب : ينظر). وِإذَنْ
 .٣٧٧-٢/٣٥٩، واهلمع ٥٩-١/٥٧قطر الندى 

 ". مضاف إليها: "يف ب، ج، هـ، و. ج: سقطت من" جمرورة) "٢(
". فقط رده: "يف ج. ج: سقط من" موع املوصولجم: "إىل قوله" وحده ال حملّ له: "من قوله) ٣(

 . ب/١٠٤: ينظر
 ".  وما قيل أنّ الصلة هلا إعراب املوصول: "يف ج، و". وقيل: "يف ب) ٤(
 ". ألنّ اجلملة: "يف ب، هـ) ٥(
  . مل أقف على كتابه فيما اطّلعت عليه)٦(

تويف سنة . لّمحنوي، صريفّ، منطقي، متك. سراج الدين حممد بن عمر احلليب: هو
" كشف الوافية يف شرح الكافية"و" املنهج السديد إىل كلمة التوحيد: "من تصانيفه. هـ٨٥٠

، ومعجم ٢/١٩٦، وهدية العارفني ٦/٣١٥األعالم : ينظر. "حاشية على شرح العزي"و
 .١١/٨١املؤلّفني 

 . ب: سقط من" إليه"و. ج: سقط من"  إليهمضاف". "أن يغفر ذنوباً: "يف و) ٧(
 . و: سقط من" معنوي" :إىل قوله" فأحب فعل مضارع ": من قوله)٨(

]أ/٤٤[

 



٢٤٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح مرفوع حمال مبين،م عبارة عن املتكلّ:"انأَ"وحتته 
  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ

  . حرف ناصب:"نْأَ"و
  ".أن"، منصوب لفظاً بـ فعل مضارع جمهول:"رفَغي"و
الفاعل ( نائب ،ر مرفوع حمالالكس على ، أو مبين تقديراً)١( مرفوع:"وِبنذُ"و

 صلة للحرف املوصول، وهي يف تأويل ، هلا، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ)٢()"يغفر"ـل
مفعول به لـاملفرد منصوبة حمال ،"أحب."  

  مضاف إليهكون جمرور حمال على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"اُءالي"و
  .)٣("ذنوب"لـ

                                 
 ". مرفوعة ":يف ب، هـ، و) ١(
 .وما أثبته من بقية النسخ". نائب فاعله"يف األصل ) ٢(
  ".لذنب ":يف ب، ج) ٣(

 



٢٤٩  في المعمول: الباب الثاني

  ]ارورات[
  . عاطفة:)و(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،رط حرف ش:)امأَ(
  . مبتدأ،)١( مرفوع لفظاً:)وررجاملَ(
  . جوابية:"اُءالفَ" )٢()اِنناثْفَ(
 على القريبة،  معطوفة، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  مرفوع لفظاً خربه:"اِنناثْ"و

  .أو على البعيدة
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّوهو معه مجلة.  مرفوع لفظاً خربه:)وررجاملَ(
  ".ارور"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب" )ِفرحِب(
  . غري صريح لهر منصوب مفعول به  ارو به لفظاً، وحملّ)٣( جمرور:"ِفرح"و
)بإعراب احلكاية مشغول :)٤()اجلَر.  
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ِصالَخِإ ِبلْمعِا(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"لْماع"فـوإذا أريد املعىن، 

                                 
 . ج: سقط من" مرفوع لفظاً) "١(
  .١١٠، وإظهار األسرار ص٣/١٠٦٥رتشاف اال: ينظر) ٢(

 .٢/٥٤٤شرح شذور الذّهب : ينظر. ارور بااورة: وزاد بعضهم نوعاً ثالثاً وهو
 . ج: سقط من" وحرف جمرور. بارور) "٣(
حروف اجلر، وحروف : حروف جتر امساً واحداً فقط، تسمى: (وقد مر بيانه عند قوله) ٤(

   .٨٨-٨٢ ص: ينظر). اإلضافة، وهي عشرون
، ٤/٢٦٤ على الكافية ، وشرح الرضي٣/٣شرح التسهيل : وينظر تفصيل الباب يف

  .٤/١٦٩٥رتشاف واال

 



٢٥٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ" )١(]ضمري [وحتته
  ".اعملْ"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب"و
 ارور منصوب مفعول به غري صريح  لفظاً، وحملّ)٢(]به [ جمرور:"ِصالَخِإ"و

  .)٣("اعملْ"لـ
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
 معطوفة على ، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  مرفوع لفظاً خربه:)٤()وررجاملَ(

  ./ـها ."األول ارور"مجلة 
  ".ارور"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب" )٥()ِباِإلضافَِة(
  .  منصوب مفعول به غري صريح لهر ارو جمرورة به لفظاً، وحملّ:"ِةافَضاِإل"و
)نحمعلوم:)و .  

                                 
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج) ٢(
 . ب: سقط من" العمل") ٣(
 . و: سقط من" ارور. مرفوع تقديراً مبتدأ. "ج: سقط من" مرفوع) "٤(
  .هي نسبة تقييدية بني امسني تقتضي أن يكون ثانيهما جمروراً دائماً: اإلضافة) ٥(

ف، وهو الراجح؛ إىل أنه هو املضا: واختلفوا يف اجلار للمضاف إليه، فذهب سيبويه
  .التصال الضمري به، والضمري ال يتصل إالّ بعامله

هو اخلافض، " ِمن"أو " الالّم"إنّ : وعند قوم. إىل أنّ اجلار هو معىن الالّم: وذهب الزجاج
  .ومل مينع ذلك من اإلضافة

  .أنّ اجلار هو اإلضافة: وذهب السهيلي، وأبو حيان إىل
رتشاف ، واال١/٤١٩الكتاب : ينظر.  مقدرنّ اجلار هو حرفأ: وذهب ابن الباذش إىل

، وشرح التصريح ٢/٥٧٢، وشرح شذور الذّهب ١١٧، والنكت احلسان ص٤/١٧٩٩
 .٥٠١-٢/٥٠٠، واهلمع ٢/٣٥٧، وحاشية الصبان ١/٦٧٤

]ب/٤٤[

 



٢٥١  في المعمول: الباب الثاني

  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)هبلْ قَودس يِدب العبنذَ(
  .)١( مبتدأ، مرفوع لفظاً:"بنذَ"فـوإذا أريد املعىن، 

  ".عبد"، مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:"ِدبالع"و
  . لفظاً بعامل معنويمضارع مرفوع فعل :"ودسي"و

 فاعله، وهو معه  مرفوع حمال على الفتح مبين،جع إىل املبتدأ را:"وه"وحتته ضمري 
ة مرفوعة حمالة ال حملّ،مجلة فعلية ابت، هلا خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسيدائي.  

  ".يسود"، مفعول به لـمنصوب لفظاً :"بلْالقَ"و
روروالضمري ا،جم مبين على الضم لقلبا"، مضاف إليه لـرور حمال."  

                                 
 . ج: سقط من" مبتدأ) "١(

 



٢٥٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]ازومات[
  . عاطفة:)و(
  . حرف شرط:)امأَ(
  .)١( مبتدأ، مرفوع لفظاً:)ومزجاملَ(
  . جوابية:"اُءالفَ" )داِحوفَ(
 معطوفة على ، هلاة امسية ال حملّوهو معه مجل.  مرفوع لفظاً خربه:)٢("داِحو"و

  .إحديهما
  .عاطفة:  وقيل. ابتدائية:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)و ،مبين مبتدأ على الفتح مرفوع حمال ،.  
 ابتدائية، أو معطوفة ، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  خربه مرفوع لفظاً:)الِفعلُ(

  ".حدوأما ازوم فوا"ى مجلة عل
  ".الفعل"اب احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعر:)عاِرضاملُ(
  ". الفعل املضارع" صفة لـ،ع حمالكون مرفو على الس مبين، اسم موصول:)يِذالَّ(
)لَهخد(:فعل ماٍض مبين )له على الفتح ال حملّ)٣ .  

مري املنصوبوالض،مبين  منصوب حم على الضم٤("دخل" مفعول فيه، أو به لـال( .  
، صلة  هلاعلية ال حملّ، وهو معه مجلة ف)٥("دخل" فاعل لـ، مرفوع تقديراً:)ىدحِإ(

  .للموصول

                                 
 . ج: سقط من" مبتدأ) "١(
 . و: سقط من" وواحد) "٢(
)٣" (هـ: منسقط " مبين . 
 .١٥٦ ص :على اختالف فيما بينهم، وقد مر بيان ذلك يف) ٤(
 ". فاعله: "يف ب) ٥(

 



٢٥٣  في المعمول: الباب الثاني

  ".إحدى"، مضاف إليه لـورة لفظاً جمر:)١()اجلَواِزِم(
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)كلُملْ عبقْص يِلخنْ تِإ(

  .)٢(]شرط [ حرف:"نِْإ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .)٣("إنْ" فعل مضارع جمزوم لفظاً بـ:"صِلخت"و

  .رط فعل الش، هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته 
  . به لفظاً، جمزوم)٤(]جمهول [ فعل مضارع:"لْبقْي"و
  .رط جزاء الش، هلا مرفوع لفظاً نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:/"لُمع"و

ة ال حملّوفعل الشة هلارط مع جزائه مجلة شرطيابتدائي ،.  
، مضاف إليه جمرور حمال على الفتح  مبين،صل ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

  ".ملع"لـ

                                 
 .١٥٩ ص: نظري). كلمات جتزم الفعل املضارع، وهي مخس عشرة: (وقد مر بيانه عند قوله) ١(

، ٥٤٨-٢/٥٣٨، واهلمع ١/٢٣٨، وأسرار العربية ٥٦، و٩-٣/٨الكتاب :  أيضاًوينظر
 .١١١وإظهار األسرار ص

 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٢(
 ".  جمزوم به لفظاً ":يف ب، ج، هـ، و) ٣(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصل، هـا س ما بني املعقوفني)٤(

]أ/٤٥[

 



٢٥٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]املعمول بالتبعية[
  . عاطفة:)و(
)الضرمبتدأ مرفوع لفظاً:)ب ،.  
  ".ربالض" صفة لـ، مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
)خمة ال حملّ.  لفظاً خرب املبتدأ)٢( مرفوعة:)١()ةٌسمعطوفة ، هلاوهو معه مجلة امسي 

  .ـها .)٣("ألولرب االض"على مجلة 
  ]الصفة[

  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)لُواَأل(
  .  ابتدائية، هلا ال حملّ)٥(]امسية [وهو معه مجلة.  مرفوعة لفظاً خربه:)٤()الصفة(
)نحمعلوم:)و .  
  " .حنو"، مضاف إليه لـد لفظه جمرور تقديراً مرا:)٦()يمِظى العالَع تبد اَهللاعأَ(

  . مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي فعل:"بدعأَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"انأَ"وحتته ضمري 

  ".أعبد" مفعول به لـ، منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  .)٧(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [

                                 
 . ٢/١٠٧شرح التصريح : ينظر دليل احلصر يف اخلمسة يف) ١(
 ". مرفوع: "يف ب، ج، هـ) ٢(
 .و: سقط من" الضرب األول) "٣(
  .تابع يدلّ على معىن يف متبوعه مطلقاً:  مصطلح البصريني، وعند الكوفيني النعت، وهوالصفة) ٤(

، ٣/١٦٨، وشرح التسهيل ١/١٤٩، واملفصل ١/٣٨٠علل النحو : ينظر هذا الباب يف
 .٤/١٩٠٧رتشاف ، واال٢/٣١١ على الكافية وشرح الرضي

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(
 ". تعاىل"بدون : يف ب) ٦(
 .هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٧(

 



٢٥٥  في المعمول: الباب الثاني

  .)١("اجلاللة" صفة ، منصوب لفظاً:"يمِظالع"و
  ]العطف باحلروف[

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ(
)طْالعف(:ة ال حملّ.  مرفوع لفظاً خربهعطف على مجلة، هلاوهو معه مجلة امسي )٢( 

"فةل األوالص."  
  ".العطف"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب" )٣()ِدحأَِب(
 به غري صريح له، )٤( ارور منصوب مفعول، وحملّ"الباء" جمرور لفظاً بـ:"ِدحأَ"و

مرفوع حمال رور ظرف مستقر٥("لعطفا"ـ صفة ل،أو اجلار مع ا(.  
  .)٦("أحد" مضاف إليه لـ، جمرورة لفظاً:)وِفراحلُ(
أو مرفوعة ". احلروف"أو بدل، أو عطف بيان لـ  جمرورة لفظاً صفة،:)٧()ِةرشلعا(

                                 
 . هـ: سقطا من" اجلاللة". "لفظاً) "١(
 . ج: نسقطت م" اجلملة) "٢(
 ". بإحدى: "يف ب) ٣(
 . ج: سقط من" مفعول: "إىل قوله" لفظاً بالباء: "من قوله". جمرور به لفظاً: "يف ب، هـ، و) ٤(
 ". صفة للفعل: "يف ج". واجلار مع ارور: "يف ب، هـ، و) ٥(
 ". إلحدى: "يف ب) ٦(
وعه، يتوسط بينه وبني متبوعه تابع مقصود بالنسبة مع متب: والكالم هنا على عطف النسق وهو) ٧(

  . أحد األحرف اآليت ذكرها
ما يشرك يف اللّفظ واملعىن من غري شرط، وهو أربعة : وأحرف العطف على ثالثة أقسام

وما يشرك يف اللّفظ واملعىن بشرط أالّ يقتضي إضراباً، ). الواو، والفاء، ومثّ، وحتى: (حروف
اإلعراب دون املعىن، وهو ثالثة :  يشرك يف اللّفظ، أيوما). أو، وإما، وأم: (وهو ثالثة أحرف

 على الكافية ، وشرح الرضي٣/٢٠٦شرح التسهيل : ينظر). بلْ، ولكن، وال: (حروف
 =، ٨١١- ٢/٨٠٠، وشرح شذور الذّهب ٣/٣١٧أوضح املسالك و، ٤/٤٠٤، و٢/٣٥٤

 



٢٥٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

ر" أعين" مفعول به لـ)١(]لفظاً [أو منصوبة. هي: خرب مبتدأ حمذوف، أياملقد .  
)اومرفوع لفظاً:)٢()الو ،ل:  خرب مبتدأ حمذوف، أيوهو معه مجلة. األوة ال  امسي

  .حمل هلا ابتدائية
)نحمعلوم:)و .  
  ". حنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)٣()ولَسى والرالَع ت اَهللايعِطأُ(

  .معنوي فعل مضارع مرفوع لفظاً بعامل :"يعِطأُ"فـوإذ أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا معه مجلة فعلية ال حملّ فاعله، وهو:"انأَ" ضمري /وحتته

  ".أطيع" مفعول به لـ، منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  .)٤(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [
  . له على الفتح ال حملّ مبين، حرف عطف:"اوالو"و

  ــــــــــــــ
 .١٣٣-٣/١٣٢وحاشية الصبان   =

: إىل قوله" صفة أو بدل:"من قوله". بدل الكلّ: "يف هـ. املعقوفني ساقط من األصلما بني ) ١(
 . ج:سقط من" أو منصوبة لفظاً"

!  "   M:وهي ملطلق اجلمع، فيعطف الشيء على مصاحبه، حنو قوله تعاىل: الواو) ٢(
#L وعلى سابقه، حنو قوله تعاىل١٥: العنكبوت ،:M C  B  A  @L 

 M ( '  & % +  *  )L:الحقه، حنو قوله تعاىل، وعلى ٢٦: احلديد
  :وإىل هذا أشار الناظم بقوله. ٣: الشورى

  فاعطف بواٍو الحقاً أو سابقاً     يف احلكم أو مصاحباً موافقاً
 ، وشرح الرضي٢/٥٤، وعمدة احلافظ ٣/٢٠٧شرح التسهيل : يف" واالو"ينظر مبحث 

، وشرح التصريح ١/٣٠١، وشرح قطر الندى ٤/١٩٨١رتشاف ، واال٤/٤٠٤على الكافية 
 . ٣/١٣٤، وحاشية الصبان ٢/١٥٦

 ". تعاىل"بدون : يف ب، ج) ٣(
  . وما أثبته من بقية النسخ.ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(

]ب/٤٥[

 



٢٥٧  في المعمول: الباب الثاني

  ".اجلاللة" معطوف على )١(]لفظاً [ منصوب:"ولَسالر"و
  . عاطفة:)و(
وهو معه مجلة امسية ال . اينالثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أي، مرفوع لفظاً:)٢()الفَاُء(

  ."األول الواو"طوفة على مجلة  مع، هلاحملّ
)نحمعلوم:)و .  
)ِجيبِبكْ تِتفْ اِالةُريِقالْ فَاِحتيحنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ام ."  

  .ي فعل مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنو:"بِجي"فـوإذا أريد املعىن، 
 ، هلاوهو معه مجلة فعلية ال حملّ. )٣()"جيب"فاعل  (، مرفوعة لفظاً:"ةُريِبكْت"و

  .دائيةابت
  ".تكبرية"، مضاف إليه لـ جمرور لفظاً:"اِحتِتفْاِال"و
  . هلا مبنية على الفتح ال حملّ، عاطفة:"اُءالفَ"و

                                 
  .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(

M   t  s:وهي للجمع، والترتيب، والتعقيب وهو يف كلّ شيء حبسبه، حنو قوله تعاىل: ءالفا) ٢(

uL وقوله تعاىل٢١: عبس ،: M   ́   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬        «

¶       µ Lله: ، وتقول٦٣: احلج ِلدج فالنٌ فووتزو ،البصرةَ فبغداد دخلت.  

M   I:مجلة، حنو قوله تعاىلوتقتضي السببية كثرياً إن كان املعطوف      H  G

JLاظم. ١٥:  القصصوإىل هذا أشار الن:  
  ........................والفاء للترتيب باتصال 

 ، وشرح الرضي٢/٥٥، وعمدة احلافظ ٣/٢١٠شرح التسهيل : يف" الفاء"ينظر مبحث 
، وشرح قطر الندى ١/٦١، واجلىن الداين ٤/١٩٨٥رتشاف ، واال٤/٤٠٧على الكافية 

 . ٣/١٣٧، وحاشية الصبان ٢/١٦٠، وشرح التصريح ١/٣٠٢
 . وما أثبته من بقية النسخ". فاعله"يف األصل ) ٣(

 



٢٥٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١("تكبرية" معطوف على ،رفوع لفظاً م:"اميالِق"و
  . عاطفة:)و(
)٣( خرب، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٢()ثُم(وهو معه . الثالثّ:  مبتدأ حمذوف، أي

  . على القريبة، أو على البعيدة معطوفة، هلامجلة امسية ال حملّ
)نحمعلوم:)و .  
)ِجيلْ الِعبثُم م العحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)لُم."  

  .مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي فعل :"بِجي"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"ملْالِع"و
  . له على الفتح ال حملّ مبين، حرف عطف:"مثُ"و
  ".العلم" معطوف على ، مرفوع لفظاً:"لُمالع"و

  .عاطفة :)و(
   .ابعالر:  خرب مبتدأ حمذوف، أي، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()حتى(

                                 
 ". والقيام مرفوع لفظاً بعامل معنوي على التكبرية: "يف ج) ١(
التراخي، حنو : لفها يف أنها للمهلة، أييف إفادة اجلمع والترتيب، لكن ختا" الفاء"وهي كـ: مثّ) ٢(

  : وإىل هذا أشار الناظم بقوله.٢٢ - ٢١: عبس M z  y  x  w  v    uL :قوله تعاىل
  ومثّ للترتيب بانفصال..................  

" الفاء"توضع ، كما "الفاء"قد توضع موضع ) مثّ(أنّ :  يف شرح التسهيلذكر ابن مالك
  :، فمن األول قول أيب دؤاد اإليادي)مثّ(موضع 

بطَراض اِبيِب ثُمى يف اَألنراِج      ججالع تحت ِنييدالر كهز  
  .٣/٢١٢شرح التسهيل : ينظر. ٥: األعلى M £  ¢  ¡L:ومن الثّاين قوله تعاىل

، واجلىن ٤/١٩٨٨رتشاف ، واال٤/٤١٣ على الكافية شرح الرضي: يف" مثّ"وينظر مبحث 
 . ٢/١٦٤، وشرح التصريح ١/١٥٨، واملغين ١/٤٢٦الداين 

 . ب: سقط من" خرب) "٣(
 =خالف فيها الكوفيون، فعندهم ال تكون حرف عطف، وإنما يعربون ما بعدها بإضمار، : حتى) ٤(

 



٢٥٩  في المعمول: الباب الثاني

  .، معطوفة على إحديهما هلاة امسية ال حملّوهو معه مجل
)نحمعلوم:)و .  
)ماتالن اسح ى اَألتِبناُءيلَ عِمِهيةُالَ الصالَ والسمراد لفظه جمرور تقديراً:)م  ،

  ".حنو"مضاف إليه لـ
  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"اتم"فـوإذا أريد املعىن، 

  .، ابتدائية هلالّوهو معه مجلة فعلية ال حم.  مرفوع لفظاً فاعله:"اسالن"و
  . لهكون ال حملّ على الس مبين )١()عطف( حرف :"ىتح"و
  ."اسالن" معطوف على ، مرفوعة لفظاً:"اُءيِبناَأل"و
  .، خرب مقدم)٢(]مرفوع حمال [ ظرف مستقر:/"مِهيلَع"و
  .)٣(فصيل قد سبق فتذكّر مبتدأ مؤخر، والت:"مالَ والسةُالَالص"و

  ــــــــــــــ
  . حتى قدم املشاة:قدم احلجاج حتى املشاة، يقدرون: حنو  =

  :وعند البصريني أنها تكون عاطفة بأربعة شروط
كونه بعضاً من املعطوف : والثّالث. كونه ظاهراً: والثّاين. كون املعطوف امساً: أحدها

  :أكلت السمكةَ حتى رأسها، أو بالتأويل كقول الشاعر: عليه، إما بالتحقيق، حنو
خي ِحيفَةَ كَيأَلْقَى الصلَهحر ا    فِّفأَلْقَاه لَهعى نتح ادوالز   

مات الناس حتى األنبياُء، وقدم احلجاج حتى : كونه غاية يف زيادة أو نقص، حنو: والرابع
  :املشاةُ، وقد اجتمعا يف قول الشاعر

ماةَ فَأَنتى الكُمتح اكُمنرا     قَهِنينى بتا حنونابهاِغِر تاَألص  
  :وإىل هذا أشار الناظم بقوله

   يكون إالّ غاية الذي تال    بعضاً حبتى اعطف على كلّ وال
، ١٩٩٨، و٤/١٩٧٨رتشاف اال و،٣/٢١٥ وشرح التسهيل ،٩٧-١/٩٦ الكتاب :ينظر

 .٢/١٦٥، وشرح التصريح ٣/١٤٢وحاشية الصبان 
 .سخ، وهو الصوابوما أثبته من بقية الن". حرف جر"يف األصل ) ١(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٢(
 .٢٢٥-٢٢٤ ص: نظري) ٣(

]أ/٤٦[

 



٢٦٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . عاطفة:)و(
)١()أَو(:خرب ،اد لفظه مرفوع تقديراً مر ]اخلامس: مبتدأ حمذوف، أي[)٢( .  

                                 
)١ (خيري، حنو: فهي بعد الطّلب. تقع تارة بعد الطّلب، وتارة بعد اخلرب: أَوا للتج زينب أو : إمتزو

  .ء أو الزهاد، وجيوز معه اجلمعجالس العلما: وإما لإلباحة، حنو. أختها، وميتنع معه اجلمع
، ١٩:  الكهفM§  ¦  ¥  ¤   £L :إما للشك، حنو قوله تعاىل: وهي بعد اخلرب

، ٢٤:  سبأM N  M  L  K  J  I   H  G     FL:أو لإلام، حنو قوله تعاىل
يف مثل هذا " الواو"أنّ : ، وذكر ابن مالك)اسم أو فعل أو حرف(الكلمة : أو للتقسيم، حنو

  ".أو"أجود من 
وقد تأيت لإلضراب عند الكوفيني، وأيب علي، وابن برهان، وابن جين مطلقاً، كقول 

  :"من البسيط "الشاعر
  كَانوا ثَماِنني أَو زادوا ثَماِنيةً     لَوالَ رجاؤك قَد قَتلْت أَوالَِدي

بل : ، أي١٤٧: افاتالصM   ª°   ¯  ®  ¬  «L : ومنه قوله تعاىل

M    á:والبصريون منعوا أن تكون لإلضراب إالّ بعد النهي أو النفي، حنو قوله تعاىل. يزيدون
æ     å  ä  ã   âL أو ما قام عمرو: ، وقولك٢٤: اإلنسان ما قام زيد.  
 عند أمن اللّبس  ومجاعة من الكوفيني، واجلرميعند األخفش" الواو"وقد تكون مبعىن 

  :"من الكامل "كقول الشاعر
  قوم إذا مسعوا الصريخ رأيتهم     ما بني ملِْجِم مهِرِه أو ساِفِع

 وإىل هذا أشار ويزيدون،: ، أي١٤٧: الصافات M°   ¯Lومنه قوله تعاىل 
  :الناظم بقوله

خ راي وإضراب كُكِهم     واشبأو وأب موقَس ِمي أيضاًأِبحن   
، ٣/٢٢٠، وشرح التسهيل ٣/١٢٠٣، وشرح الكافية الشافية ٣/١٨٨الكتاب : ينظر

، وحاشية ٢/٨٠٨، وشرح شذور الذّهب ١/٢٢٧، واجلىن الداين ٤/١٩٨٩رتشاف واال
 . ٣/١٥٥الصبان 

 . وما أثبته من بقية النسخ.  األصلما بني املعقوفني ساقط من) ٢(

 



٢٦١  في المعمول: الباب الثاني

  . ال حملّ هلا، معطوفة على إحديهماة امسيةوهو معه مجل
)نحمعلوم:)و .  
)لِّصالض ى أَحرعاً، أَبثَو حنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ياًاِنم ."  

 قال ، كذا)١(]لّ لهال حم [ على الوقف مبين، أمر حاضر:"لِّص"فـىن، وإذا أريد املع
  .)٢(األستاذ

  .مها خطأ فكال،كون لفظاً، أو تقديراًلى الس عه مبيننمن أ: وأما ما قيل
  .)٣(اهرفظ: أما األول

" مل يصلّ: "ال يفقَفكما ال ي(، )٤(فألنّ حكم املوقوف كحكم ازوم: اينوأما الثّ
إنصلّ: "ال يفقَه جمزوم تقديراً، فكذلك ال ي "على الوقف تقديراًإن مع أنّ ،)٥()ه مبين 

املبين٦( يف معناهكون تقديراً على الس(.  
والدقَلْوأَ: (حاةليل على ما قلناه قول النالبناءاب  : ،٧()وفتح، وكسر، ووقفضم( .  

ات حيحة من غري ذووال خيفى أنّ الوقف يف األفعال الص"ونالن"كون لفظاً الس، 
                                 

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
صاحب . هـ١١٧٢حممد بن حممد بن أمحد الصبوجه وي الرومي احلنفّي، املتوفّى سنة : وهو) ٢(

، ٣/٩٦ب، وإيضاح املكنون /٤٦هامش األصل : ينظر". فتح األسرار يف شرح اإلظهار"
 .ب/١٤١فتح األسرار : ينظر. ١١/١٨٢، ومعجم املؤلّفني ٢/٣٣٢وهدية العارفني 

 ."فظ"رمز إليه املؤلّف بـ) ٣(
 ". كحكم ارور: "يف ج) ٤(
 ولعلّه .وما أثبته من بقية النسخ". فكما ال يقال يف صلّ إنه مبين على الوقف تقديراً"يف األصل ) ٥(

 .هو الصواب
 ". يف مضاف: "يف و) ٦(
، ١/٤٨، وشرح األمشوين ١/٧٠ي ، واللّباب للعكرب٣/٤ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٧(

  .١/٥٧٢ب، والكليات /٩٧متحان واال
 .١/٣٠٠ شرحه على الكافية: ينظر. وخصص اجلامي الوقف بالسكون

 



٢٦٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 ة من غريها سقوط الم الفعلويف األفعال املعتلّ.  أمراً حاضراً،كمد: انصر، وتقديراً: حنو
  .)٢("اغز" كـ، فقط)١(]لفظاً[

طَأَ(ما وإنبالكالم فيه؛)٣()ان والع فإنّ أكثر الن رون فيه من اخلواصاواس متحيم .
  .كالملأرشدنا اهللا تعاىل إىل خري ا

  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته ضمري 
حى، أو صالة الض :إنْ أريد ا" صلّ" مفعول به لـ، منصوبة تقديراً:"ىحالض"و

  .حى وقت الض: إنْ أريد ا،مفعول فيه له
ك  كذل):ياًاِنمثَ(، و"حىالض" حال من ، منصوب لفظاً):عاًبرأَ(: فعلى األول

  .معطوف عليه
  .)٥( معطوف عليه"مثانياً"، و"صلّ" مفعول به لـ)٤(هو: اينوعلى الثّ

  . الة حال كوا أربعاًصلّ الص: املقدر، أي" صلّ"إنه حال من مفعول : وقيل
  . صالةً أربعاً)٦(]صلّ [:، أي"صلّ"إنه مفعول مطلق جمازاً لـ: وقيل

   .)٧(ذكرناه  مااهرالظّو
  

                                 
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
 .٨٢١-٢/٧٩٨رتشاف اال: يف" الوقف"ينظر باب ) ٢(
  .ولعلّه هو الصواب؛ ألن املقام يقتضيه. وما أثبته من بقية النسخ". أطبت"يف األصل ) ٣(

يء واالستطال: وطَبحاح ٣/٤٠٧مقاييس اللّغة : ينظر. ة فيهاالمتداد يف الشوالص ،
 . ١/٥٥٥، واللّسان ١/١٧١

)٤ (أربعاً: أي. 
 . و: سقط من" معطوف عليه: "إىل قوله" وعلى الثّاين: "من قوله) ٥(
وهو الصواب؛ ألنّ السياق . و: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج، هـ) ٦(

 ".  الصالة أربعاًأي صلّ : "يف ب. يقتضيه
 .  هـ: سقط من" ما ذكرناه) "٧(

 



٢٦٣  في المعمول: الباب الثاني

  . عاطفة:)و(
  . /السادس:  مراد لفظه مرفوع تقديراً، خرب مبتدأ حمذوف، أي:)١()ِإما (

                                 
، "ام"، فصارت "ما"يف " ِإنْ"، أدغمت نون "ما"و" ِإنْ"مركّبة من " إما"أنّ : مذهب سيبويه) ١(

  :"من الوافر "وأنشدوا" ما "ندو" ِإنْ"وقد جاء يف الشعر 
  نْ حرباً حذَيف وِإنْ سالماقتلت به أخاك خبِري عبٍس    فِإ

ا: أيا...فإموإم.  
أنها ليست مركّبة؛ ألنّ األصل البساطة، ال التركيب، وهو املختار : وذهب بعضهم إىل

  . عند أيب حيان
: األوىل غري عاطفة؛ ألنها تقع بني العامل ومعموله، حنو" إما"وال خالف بني النحاة يف أنّ 

  .ما أختهاتزوج إما هنداً، وإ
قبلها زائدة؛ لكيال " الواو"أنها عاطفة و: الثّانية؛ فذهب أكثر النحاة إىل" إما"واختلفوا يف 

  .يلزم دخول العاطف على العاطف
وذهب أبو عليا"و" الواو"أنّ العاطف هو :  وابن كيسان وابن برهان إىل الفارسيدالّة " إم

يف الداللة على املعىن " أو"عندهم مثل " إما"فـ. على اإلباحة، أو التخيري، أو الشك، أو اإلام
  .فقط، وليست مثلها يف عطف ما قبلها على ما بعدها

  :تكرارها، وقد حتذف الثّانية ويؤتى مبا يقوم مقامها، كقول الشاعر" إما"ويغلب يف 
  ن أخي بصدق     فأعرف منك غثّي من مسيينفإما أن تكو

  وإالّ فاطّرحين واتخذين     عدواً أتقيك وتتقيين
  :"من الطّويل "وقد حتذف األوىل ويكْتفى بالثّانية، كقول الشاعر

  تِلم بداٍر قد تقادم عهدها     وإما بأمواٍت أَلَم خيالُها
ا بدار: أيإم.  

  :قال الناظم. فتح مهزا: ، ولغة متيم، وقيس، وأسد"إما" مهزة كسر: ولغة أكثر العرب
  إما ذي وإما النائيه: ومثل أو يف القصد إما الثّانيه     يف حنو

، واجلىن الداين ٤/١٩٩٢رتشاف ، واال٣/٢٢٣وشرح التسهيل ، ١/٢٩٤الكتاب : ينظر
 =، وشرح التصريح ٢/٣٨٣مشوين ، وشرح األ٢/٤٨٢، واملنهل الصايف ١/٨٤، واملغين ١/٥٢٨

]ب/٤٦[

 



٢٦٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .وهو معه مجلة امسية ال حملّ هلا، معطوفة على إحديهما
)وحمعلوم):ن .  
  ". حنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ابحتسا ممِإ و،باًاِجا وملْ ِإمعِا(

  . لهكون ال حملّى السعل  مبين، أمر حاضر:"لْماع"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته ضمري 

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف ترديد:"امِإ"و
  ".اعملْ"، مفعول به لـ منصوب لفظاً:"باًِجاو"و
  . له على الفتح ال حملّ مبين، حرف زائد:"اوالو"و
  .)١(]له [كون ال حملّ على الس مبين، حرف عطف:"امِإ"و
  ."واجباً" معطوف على ، منصوب لفظاً:"مستحبا"و
  . )٢()عليه رمحة اهللا املصنف واملذهب املنصور، ومنهم  قول اجلمهور، علىهذا(

" وإما"إنّ جمموع (: "شرح املفصل" يف ابن احلاجبيخ  قال الش،رخوفيه أقوال أُ
 وبعض ،، وال يبعد أن يكون صورة احلرف مستقلّة حرفاً يف موضع)٣(حرف عطف

  .)٥(للدماميين" حتفة الغريب: " على ما يف.)٤() يف موضع آخرحرف

  ــــــــــــــ
 .٣/٢٠٨، واهلمع ٢/١٧٤  =

 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١(
 بدون :ج، هـ، و  يف. وما أثبته من بقية النسخ".هذا قول اجلمهور ومنهم املص"يف األصل ) ٢(

 .  ١١٧إظهار األسرار ص: نظري". رمحة اهللا عليه"
 . ج: سقط من" عطف) "٣(
  .وابن احلاجب، قد سبقت ترمجته. ٢٠٣-٢/٢٠٢: ينظر) ٤(
 .ب، و: سقط من" وبعض حرف يف موضع آخر"
والدماميين قد سبقت . ١/٢٣٩، واملزج ١/٣٢٣" قسم األدوات واحلروف "حتفة الغريب: ينظر) ٥(

 .ترمجته

 



٢٦٥  في المعمول: الباب الثاني

 قدمت تنبيهاً على أنّ ،انية حرف عطف األوىل مع الثّ"إما"(: )١(األندلسيوقال 
األمر مبينا" جامعة بينهما عاطفة لـ"الواو"، و)٢( على الشكى الثّ" إمانية على األوىل، حت

 الرضيوزيفه . )٣()انية على ما بعد األوىلتصريا كحرف واحد، مثّ تعطفان ما بعد الثّ
  .)٤(فصيل منه فليطلب الت،بوجوه

ا"إنّ الواو يعطف : حاةوقال بعض النا" على "إما"، و)٥("إميعطف ما بعده على "إم 
  .)٦(ابق الس"إما"ما بعد 

عطف احلرف على احلرف بأنّ ( :)٧(السيوطي، واإلمام املوىل حسن جليبورده 
  .)٨()بعيد

                                 
 املرسي اللّورقي، نسبة إىل د، القاسم بن أمحد بن املوفّق األندلسيأبو القاسم، أو أبو حمم: هو )١(
رحل إىل العراق وسورية، وتويف بدمشق سنة . من علماء العربية باألندلس. مبرسية" لورقة"

شذرات الذّهب : ينظر". شرح اجلزولية"، و"ةشرح الشاطبي"، و"شرح املفصل"له . هـ٦٦١
 .٥/١٧٢، واألعالم ٧/٥٣٢
 ". على أنّ األمر مبين على السكون: "يف ب، هـ، و) ٢(
 .٤/٤٣٠ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٣(
بارد من وجوه؛ ألنّ تقدم بعض العاطف على وهذ عذر : (قال. ، قد سبقت ترمجتهوالرضي) ٤(

املعطوف عليه، وعطف بعض العاطف على بعضه، وعطف احلرف على احلرف، غري موجودة 
  ).يف كالمهم

إنّ صاحب هذا الرأي مل يقل بأنه عطف حرف على حرف؛ إذْ العاطف : (قال الدماميين
 شرح: ينظر).  إىل العطف حرف واحدالثّانية، فهما بالنسبة" إما"وىل واأل" إما"عنده جمموع 

 .١/٢٣٩، واملزج ٤/٤٣٠  على الكافيةالرضي
 . هـ، و: سقطت من" إما. "ج: سقط من" بعض) "٥(
  .ج، و: سقط من" على ما بعد. "ج، و: سقطت من" وإما) "٦(

شرحه على املفصل : نظري. إنه ال يبعد:  وجوزه، وقالكاه ابن احلاجب هذا القول ح
 .٣/٢٠٩مع اهل، و١/٨٥ مغين اللّبيب: نظريو. ٢/٢٠٣

 .قد سبقت ترمجتهما) ٧(
 =بأنّ حرف  ":ب يف. هـ:  من وما أثبته".بأنّ حرف العطف على احلرف بعيد"يف األصل ) ٨(

 



٢٦٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

، وإما مفيدة "الواو" أنّ احلرف العاطف هو احلق(: بد اهللاوالسيد ع، الرضيوقال 
رة:  يف قوله"الواو"يئني غري عاطفة، وألحد الشا إىل نار مقدة إما إىل جن١()إم(،ا :  أيوإم

  .إىل نار
  . عاطفة:)و(
)٢()أَم(:ه مرفوع تقديراً مراد لفظ،خرب مبتدأ حمذوف، أي  :ابعالس)وهو معه . )٣

  .حديهماة على إ معطوف، هلامجلة امسية ال حملّ
)نحمعلوم:)و .  

  ــــــــــــــ
  ".بأنّ عطف احلرف بعيد ":ج، و يف". العطف حبرف على حرف بعيد  =

 ، ١/٨٥املغين :  وينظر أيضاً.٣/٢٠٩اهلمع : نظري
" خر الكتاب إىل آقسم املنصوبات"، والعباب ٤/٤٣٠ على الكافية شرح الرضي: نظري) ١(

 .، قد سبقت ترمجتهما والسيد عبد اهللا الرضي.٣٢٩ص
  .هـ: سقطا من" أم". "و) "٢(

"صلة ومنقطعة: نوعان" أَمصلة. متا املتسوية، حنو قوله تعاىل: أممزة الت افهي مسبوقة إم: 
M  &  %  $+   *      )    (  'L مزة ٦: البقرة أو تكون مسبوقة ،

̂  M:التعيني، حنو قوله تعاىل" أم"يطلب ا وبـ  ]  \  [  Z Lازعاتيت .٢٧: النومس 
  .مبتصلة؛ ألنّ ما قبلها وما بعدها ال يستغىن بأحدمها عن اآلخر

مجلتني مستقلّتني يف فهي اخلالية من ذلك، ومسيت بذلك لوقوعها بني : وأما املنقطعة
معنامها؛ لكلّ منهما معىن خاص خيالف معىن األخرى، وال يتوقّف أداء أحدمها ومتامه على 

  :وإىل هذا أشار الناظم. اآلخر
هِنيغم أو مهزٍة عن لفظ أي     سويهِز التمه إثْر ا اعطف وأَم  

، واجلىن الداين ٣/٢١٧سهيل ، وشرح الت١/٤٨حروف املعاين : يف" أَم"ينظر مبحث 
، وشرح ٢/٨٠٤، وشرح شذور الذّهب ٢/٤٨٤، واملنهل الصايف ١/٦١، واملغين ١/٢٠٤

  .٢/١٦٨التصريح 
 ". السابق: "يف ج) ٣(

 



٢٦٧  في المعمول: الباب الثاني

، مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:/)هطَخم س أَبلُطْ ت)١(]ىالَعت[  اِهللااَءضِرأَ(
  ".حنو"لـ

  .  هلا مبنية على الفتح ال حملّ، حرف استفهام:"ةُزماهلَ"فـذا أريد املعىن، وإ
اً لوقوعه بعد  قدم عليه وجوب،"تطلب" مفعول به لـ، منصوب لفظاً:)٢("اَءضِر"و

  .ما له صدر الكالم
   . فاعلها، ارور مرفوع، وحملّ"ضاءالر" مضاف إليه لـ، جمرورة لفظاً:اجلاللةو
  .)٣(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [
 فاعله، وهو :"تنأَ"وحتته .  فعل مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي:"بلُطْت"و

  .، ابتدائية هلامعه مجلة فعلية ال حملّ
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف عطف:"مأَ"و
  ."ضاءالر" معطوف على ، منصوب لفظاً:"هطَخس"و

روروالضمري ا،فمحلّه القريب جمرور مضاف إليه لـ  مبين ،على الضم"خطالس" ،
  .، فاعلهوحملّه البعيد مرفوع

ا ما قاله بعض موأما ال" سخطه"من أنّ : يب هذا الكتابِرعينبغي فعل ماٍض، فمم 
  .صدوره عن أويل األلباب

  . عاطفة:)و(
ة وهو معه مجل. امنالثّ: خرب مبتدأ حمذوف، أي ، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٤()الَ(

                                 
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج) ١(
  . عن األخفشاء اسم، نقله اجلوهريالرض: بالقصر مصدر حمض، وباملد أي: والرضا) ٢(

ِضد سِخطَ، : رِضي عنه، وعليه يرضى ِرضاً وِرضواناً، ويضماِن، ومرضاةً :ويف القاموس
، ٦/٢٣٥٧الصحاح : ينظر. رضاةُ، ويثَنى ِرضواِن وِرضياِناملَ: املُراضاةُ، وبالقَصِر: والرضاُء

 .١/١٢٨٨والقاموس 
 . هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٣(
 =جاء زيد ال عمرو، وبعد :تفيد نفي احلكم عن معطوفها؛ ألنه يعطف ا بعد اإلثبات، حنو: الَ) ٤(

]أ/٤٧[

 



٢٦٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، معطوفة على إحديهما هلاامسية ال حملّ
)نحمعلوم :)و.  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ئاًي سحاً، الَاِللْ صمعِا(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"لْماع"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ" ضمري وحتته

  ".اعملْ"، مفعول به لـ منصوب لفظاً:"حاًاِلص"و
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف عطف:"الَ"و
  ".صاحلاً" معطوف على ، منصوب لفظاً:"ئاًيس"و
  . عاطفة:)و(
ة وهو معه مجل. اسعالت:  خرب مبتدأ حمذوف، أي، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)١()بلْ(

  ــــــــــــــ
يا ابن :  حنو ال عمراً، وبعد النداء على األصح، نص على ذلك سيبويه،اضرب زيداً: األمر، حنو  =

  .أخي ال ابن عمي
، "يا: "يا زيد وعمرو، ليس إالّ ألنهما قد اشتراكا يف النداء يف قوله: تقول: (قال سيبويه

  :وإىل هذا أشار الناظم بقوله). ا زيد ال عمرويا زيد وعبد اهللا وي: وكذلك
  نداًء أو أمراً أو اثباتاً تال... وال ..............

على منادى ليس من كالم " ال"أنّ العطف بـ: وذهب ابن سعدان من الكوفيني إىل
  .العرب

، واملنهل ٤/١٩٩٦رتشاف ، واال٣/٢٢٨، وشرح التسهيل ٢/١٨٦الكتاب : ينظر
 .٣/٢١٥، واهلمع ٢/١٧٨، وشرح التصريح ٢/٤٨٩الصايف 

ال يقم زيد، بل : ما جاء زيد، بل عمرو، وبعد النهي، حنو: يعطف ا بعد النفي، حنو: بلْ) ١(
: ويعطف ا أيضاً بعد اإلثبات، حنو. عمرو، وتفيد حينئٍذ مع كلّ منهما تقرير حكم ما قبلها

ب زيداً، بل عمراً، وتفيد حينئٍذ نقل حكم ما اضر: جاء زيد، بل عمرو، وبعد األمر، حنو
  :قال الناظم. قبلها

 =  ها     كلم أكن يف مربٍع بلْ تيهاين بعد مصحوبِكلَوبلْ كَ

 



٢٦٩  في المعمول: الباب الثاني

  .، معطوفة على إحديهما هلاامسية ال حملّ
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ تقديراً)١( مراد لفظه جمرور:)باًي طَلْالً، بالَب حلُطْاُ(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"بلُاطْ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:/"تنأَ"وحتته ضمري 

  ".اطلب"، مفعول به لـ منصوب لفظاً:"الًالَح"و
  . لهكون ال حملّ مبين على الس، حرف عطف:"لْب"و
  ".حالالً"لى  معطوف ع، منصوب لفظاً:"باًيطَ"و
  . عاطفة:)و(
)مراد لفظه مرفوع تقديراً:)٢()لَِكن ،العاشر:  خرب مبتدأ حمذوف، أي.   

  ــــــــــــــ
  وانقلْ ا للثّان حكم األول     يف اخلرب املثبت واألمِر اجلِلي  =

، ٤/١٩٩٤رتشاف ، واال٤/٤٤٥ى الكافية  علشرح الرضي: يف" بلْ" ينظر مبحث 
 . ٢/١٧٧، وشرح التصريح ٢/٤٩٠، واملنهل الصايف ١/١٥١، واملغين ١/٢٣٥واجلىن الداين 

 . ج: سقط من" جمرور. "هـ: سقط من" بل) "١(
)٢ (فيها مخسة مذاهب: لكن:  

أنها ليست حبرف عطف، وهو مذهب يونس، بل هي حرف استدراك، والعطف : أحدها
  .ما قام سعد ولكن سعيد: لواو تقولبا

، وال حتتاج إىل الواو، أنها حرف عطف، وهو مذهب أكثر النحوين منهم الفارسي: الثّاين
  .ما قام زيد لكن عمرو: حنو

قبلها إذا أنها عاطفة بنفسها، وال بد يف العطف ا من الواو قبلها، والواو زائدة : الثّالث
  .عطفت، وهو اختيار ابن عصفور

  .أنّ العطف ا وأنت خمير بني أن تأيت بالواو، وأالّ تأيت ا، وهو قول ابن كيسان: الرابع
أنّ العطف هو من عطف اجلمل، ال من عطف املفردات، والواو هي العاطفة، : اخلامس

 =  . سعيدولكن قام: ما قام سعد ولكن سعيد، فالتقدير: فإذا قلت

]ب/٤٧[

 



٢٧٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، معطوفة على إحديهما هلاحملّوهو معه مجلة امسية ال 
)نحمعلوم:)و .  
   ."حنو" مضاف إليه لـ،ديراًمراد لفظه جمرور تق :)١()صالَخن ِإِكاٌء، لَي ِرلُِّح يالَ(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف نفي:"الَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .وع لفظاً بعامل معنوي فعل مضارع مرف:"لُِّحي"و
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"اٌءيِر"و
  . له حملّكون ال على الس مبين، حرف عطف:"نِكلَ"و
  ."رياٌء" معطوف على ، مرفوع لفظاً:"صالَخِإ"و

  .ع املبتدئ من الطالّبب لطَ)٢(مثّ إنّ ما ذكرناه من اإلعراب ما هو املوافق
ون عطف بيان، أو  مع ما عطف عليه جمروراً على أن يك"الواو"وجيوز أن يكون 

ن يكون خرب مبتدأ حمذوف،  أو مرفوعاً على أ،)٣(]بدل الكلّ ["احلروف العشرة"بدالً من 
املق" أعين "هي الواو إخل، أو منصوباً بـ: أير، أيا الواو إخلأع: د ين.  

  ]التأكيد[
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ثُاِلالثَّ(
 عطف على ، هلا مجلة امسية ال حملّ وهو معه خربه،، مرفوع لفظاً:)٤()التأكيد(

  ــــــــــــــ
، وشرح التسهيل ١/٢٢٤، وشرح اجلمل البن عصفور ٢٩٠اإليضاح العضدي ص: ينظر  =

، واجلىن الداين ٤/١٩٧٥رتشاف ، واال٤/٤٤٧ على الكافية ، وشرح الرضي٣/٢٠٢
 .٢/١٧٥، وشرح التصريح ٢/٣٦٢، واألمشوين ١/٣٨٦، واملغين ١/٥٨٦

 . و: سقط من" إخالص"و ". الصلكن اإلخ: "يف ج) ١(
 ". املوقوف: "يف ج) ٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 =لفظي، ومعنوي، : وهو قسمان. يقال أكّد تأكيداً، ووكّد توكيداً، وهو بالواو أكثر: التأكيد) ٤(

 



٢٧١  في المعمول: الباب الثاني

  .)١(القريبة، أو على البعيدة
)نحمعلوم:)و .  
  ". حنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)٢()صالَخ اِإلصالَخِب اِإللُطْاُ(

  .)٣( لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"بلُاطْ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته ضمري 

  ".اطلب" مفعول به لـ، منصوب لفظاً:"صالَخاِإل"و
  .األول" اإلخالص"لفظي لـكيد  تأ،اين منصوب لفظاً الثّ:"صالَخاِإل"و
  . عاطفة:)و(
)نحو(:ممعطوف على حنو املقد )٤(.  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)اهلَّ كُ/وبنِك الذُّرتاُ(

  .)٥( لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"كرات"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته 

  ".كاتر" مفعول به لـ،فظاً منصوبة ل:"وبنالذُّ"و

  ــــــــــــــ
جاءين زيد زيد، وضربت : اللّفظ األول، أو مرادفه يف الضمري املتصل، حنوتكرير : فاللّفظي هو  =

أنت.  
  .التابع الرافع احتمال إرادة غري الظّاهر: واملعنوي هو

 على ، وشرح الرضي٣/١٥٢، وشرح التسهيل ١/٢٠٨أسرار العربية : ينظر تفصيله يف
 .  ٢/١٣٢، وشرح التصريح ٤/١٩٤٧رتشاف ال، وا٢/٣٧٧الكافية 

 ".  عطف على القريب، أو على البعيد: "يف ب، ج، و) ١(
 . و: الثّاين سقط من" اإلخالص) "٢(
 ". أمر حاضر مبين على السكون تقديراً ال حملّ له: "يف هـ، و) ٣(
 . ج: سقط من" حنو معطوف". "املقدر: "يف ب، ج) ٤(
 ".اضر مبين على السكون تقديراً ال حمل لهأمر ح: "هـ، ويف ) ٥(

]أ/٤٨[

 



٢٧٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".نوبالذّ" تأكيد معنوي لـ، منصوب لفظاً:"لَّكُ"و
، مضاف إليه جمرور حمال ،كون على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"اُءاهلَ"و

  ".كلّ"لـ
  ]البدل[

  . عاطفة:)و(
)اِبالر١( مبتدأ، مرفوع لفظاً:)ع(.  
 معطوفة على ، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  مرفوع لفظاً خربه:)٢()البدل(

  .إحديهما
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)٣()نيِمالَ العهلَ ِإكبد ربعاُ(

  . لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"بداع"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته 

  ".اعبد"، مفعول به لـ منصوب لفظاً:"بر"و
، مضاف إليه  على الفتح جمرور حمال مبين،صل ضمري جمرور مت:"افالكَ"و

                                 
 ". مرفوع لفظاً بعامل معنوي مبتدأ: "يف ب، ج، هـ، و) ١(
. يسمونه بالترمجة والتبيني: وعند الكوفيني، قال األخفش. هذا يف اصطالح البصريني: البدل) ٢(

  .والصحيح أنّ الكوفيني قد استعملوا كال التعبريين. يسمونه بالتكرير: سانوقال ابن كي
  :وأقسامه أربعة. التابع املقصود باحلكم بال واسطة: وهو

إما بدل : بدل كلٍّ من كلّ، وبدل بعٍض من كلّ، وبدل االشتمال، وبدل املباين وهو
  .الغلط، أو بدل النسيان، أو بدل اإلضراب

، ١/٢٠، وجمالس ثعلب ٣/٢٧٩، و٢/١٧٨، ومعاين القرآن للفراء ١/١٥٠اب الكت: ينظر
، وحاشية الصبان ٢/١٩٠، وشرح التصريح ٢/٧٨٥، وشرح شذور الذّهب ١/١٥٧واملفصل 

  .٣/١٧٦، واهلمع ٣/١٨٣
 . و: سقط من" إله) "٣(

 



٢٧٣  في المعمول: الباب الثاني

  ".الرب"لـ
  .)١(، بدل الكلّ"رب" بدل من ، منصوب لفظاً:"هلَِإ"و
  .)٢("اإلله" مضاف إليه لـ،ور لفظاً جمر:"نيِمالَالع"و
  . عاطفة:)و(
)نحو(:ابق عطف على حنو الس.  
، مضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)هنى ِمالَع تى اَهللاص عناس مِض النبِغاَ(

  ".حنو"لـ
  .)٣( لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"بِغضا"فـإذا أريد املعىن، و

  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"مري وحتته ض
  ".ِغضبا" مفعول به لـ، منصوب لفظاً:"اسالن"و
 بدل من ،كون منصوب حمال على الس مبين، اسم موصول، أو موصوف:"من"و

"بدل البعض من الكلّ"اسالن .  
  . على الفتح تقديراً فعل ماٍض مبين:"ىصع"و
، وهو معه )٤() على الفتح مرفوع حمال فاعلهمبين، "من" راجع إىل :"وه"حتته و(

  .، صفة للموصوف صلة للموصول، أو منصوبة حمال، هلامجلة فعلية ال حملّ
  .)٥("عصى" مفعول به لـ، منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  . حرف جر:"ِمن"و
واجلار مع ". ِمن" بـجمرور حمال على الضم  مبين،صل ضمري جمرور مت:"اُءاهلَ"و

                                 
 ". بدل الكاف ":يف هـ) ١(
  ."مضاف إليه لألول ":ج يف) ٢(
  ".ر حاضر مبين على السكون تقديراً ال حملّ لهأم ":يف ج، و) ٣(
 . وما أثبته من بقية النسخ".وحتته هو راجع إىل من فاعله"يف األصل ) ٤(
 ". واجلاللة منصوبة لفظاً مفعول له بعصى ":يف ب) ٥(

 



٢٧٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

رور ظرف مستقرا.  
 فاعله، وهو  على الفتح مرفوع حمال مبين،"عصى" راجع إىل فاعل :"وه" /وحتته

ة منصوبة حمالعصى" من فاعل )١( حال،معه مجلة فعلي."  
  . عاطفة:)و(
)نحو(:ق قريبه، أو بعيدهاب معطوف على حنو الس)٢(.  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)هقَّى حالَع ت اَهللاِظفَحِا(

  .)٣( لهكون ال حملّ على الس مبين، أمر حاضر:"ظْفَاح"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"تنأَ"وحتته ضمري 

  ".احفظ" مفعول به لـ،)٤(]لفظاً [منصوبة :اجلاللةو
  .)٥(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [
  ".اجلاللة" بدل اشتمال من ، منصوب لفظاً:"قح"و
 مضاف إليه ، على الضم جمرور حمال مبين،صل ضمري جمرور مت:"اُءاهلَ"و

  .)٦("حق"لـ
  ]عطف البيان[

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ساِماخلَ(
)طْعة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجل:)فعلى  معطوفة ، هلاة امسي

                                 
 . هـ: سقط من" حال) "١(
 ". قريبة أو بعيدة ": هـ، و،يف ب، ج) ٢(
 ". على السكون تقديراً ال حملّ لهأمر حاضر مبين  ":هـ يف) ٣(
 . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٤(
  .هـ:  وما أثبته من.قط من األصل، ب، ج، وا س ما بني املعقوفني)٥(
 . ج: سقط من" حلق". "لنحو: "يف و) ٦(

]ب/٤٨[

 



٢٧٥  في المعمول: الباب الثاني

  .إحديهما
)البلعطفا" مشغول بإعراب احلكاية، أو مضاف إليه لـ:)١()اِني."  
)نحمعلوم:)و .  
)آما ِبنِبنينا محٍدملَ عِهيةُالَ الصو الَالسمضاف إليه  مراد لفظه جمرور تقديراً:)م ،

  ".حنو"لـ
  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين:"آمن"فـوإذا أريد املعىن، 

،  هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ مرفوع حمال،صل ضمري مرفوع مت:"ان"و
  .ابتدائية
  ".آمنا"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب"و
 غري صريح )٢(]به [ ارور منصوب مفعول، وحملّ"الباء" جمرور لفظاً بـ:"يبِِن"و

  .له
                                 

  .هـ: سقطت من" البيان".  "عطف".  "اخلامس".  "و) "١(
هو التابع املشبه للصفة يف توضيح متبوعه؛ إن كان معرفة، وختصيصه إن : يانعطف الب

  :وهذا معىن قول الناظم. كان نكرة
كَِشفَهنحقيقةُ القصِد به م    فهالص شبه فذو البياِن تابع  

 األول، ومرادفاً له؛ وألنّ الذّات ومسي عطف بيان؛ ألنّ الثّاين يشبه أن يكون تكراراً للّفظ
  .املدلول عليها باللّفظني واحدة، وإنما يؤتى بالثّاين لزيادة البيان

أن يكون جامداً، خبالف النعت؛ فإنه ال يكون إالّ مشتقّاً أو مؤوالً به، : ويشترط فيه
 فإنه يوضح بيانوالنعت يوضح متبوعه ببيان صفة من صفاته ومعىن فيه أو سببه، أما عطف ال

. متبوعه ويزيل عنه شائبة اإلام بنفسه، وتوضيحه ملتبوعه إن كان معرفة متفق عليه بني النحاة
  :حنو قول الشاعر

ربقٍَب وال دها من نما مس     رمفْصٍٍ عو حباِهللا أَب مأَقْس  
، وشرح ٤/١٩٤٣رتشاف ، واال٢/٤٣مدة احلافظ ، وع٣/١٨٦ل شرح التسهي: ينظر
  .٢/١٤٧التصريح 

". جمرور به لفظاً: "يف ج، هـ، و. وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 .  ج: سقط من" مفعول به: "إىل قوله" لفظاً بالباء: "من قوله. ب: سقط من" به"

 



٢٧٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

، مضاف إليه  جمرور حمال،كون على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"ان"و
  ".النيب"لـ

  ".النيب"، عطف بيان لـ جمرور لفظاً:"ٍدمحم"و
  . ظرف مستقر:"ِهيلَع"و

 كون مرفوع حمال على الس مبين، بعده"المة والسالالص" راجع إىل :"امه"وحتته 
ة مرفوعة حمالمفاعله، وهو معه مجلة فعليخرب مقد ،.  

  . مبتدأ مؤخر، مرفوعة لفظاً:"ةُالَالص"و
  .)١(]عاطفة ":اوالو"و[
  ."الةالص" معطوف على ، مرفوع لفظاً:"مالَالس"و

  .)٢(ا ابتدائية، أو اعتراضية هلواملبتدأ مع خربه مجلة امسية ال حمل

                                 
 . وما أثبته من بقية النسخ. صلما بني املعقوفني ساقط من األ) ١(
 . من املعموالت ثالثونفمجموع ما ذكره املصنف) ٢(

 



  يف اإلعراب: الباب الثّالث

 



٢٧٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  )١(] اإلعراب يف:الباب الثّالث[
)البي اِإل ِف/ثُاِل الثَّابعاِبر(:ًالقد سبق إعرابه مفص )عنه  )٣(وال تكن ذا غفلة .)٢

  .أصال
  ]تقسيمات اإلعراب[

  .تدائية، أو عاطفة اب:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)و ،على الف مبين مبتدأتح مرفوع حمال ،.  
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،يد حرف ترد:)ِإما(
)حة ال حملّ:)ةٌكَرهلا مرفوعة لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي ،ة، أو معطوفة  ابتدائي
  ".الث يف اإلعرابالباب الثّ"لة على مج
)اطفة ع:)أَو.  
)حراحلركة" معطوف على ،مرفوع لفظاً :)٤()ف".  
)عاطفة:)أَو .  
)ذْحمعطوف على قريبه، أو بعيده مرفوع لفظاً:)ف ،.  
  .)٥( كما قيل به ال عاطفة، ابتدائية:)و(

                                 
  :وهو شيٌء جاء من العامل، خيتلف به آخر املُعرب، وله تقسيمات أربعة متداخلة) ١(

  .اإلعراب حبسب الذّات واحلقيقة: األول
  .اإلعراب حبسب احمللّ: والثّاين

  .اإلعراب حبسب النوع: والثّالث
 . ١٣١-١٢٣إظهار األسرار ص: ينظر تفصيل ذلك يف. اإلعراب حبسب الصفة: والرابع

 .٧٤-٧٣ ص: ينظر) ٢(
 . ج: سقطت من" ذا غفلة) "٣(
 ". احلروف: "يف ب) ٤(
  .٧٢ ص: ينظر) ٥(

]أ/٤٩[

 



٢٧٩  في اإلعراب: الباب الثالث

  .، مبتدأ مرفوعة لفظاً:)١()ةُكَراحلَ(
  .بتدائية ا، هلا امسية ال حملّوهو معه مجلة.  مرفوعة لفظاً خربه:)ةٌثَالَثَ(
)ضمرفوعة لفظاً:)ةٌم ،خرب مبتدأ حمذوف، أي  :ل، وهو معه مجلة امسية ال حملّاألو 

  .، ابتدائيةهلا
  . عاطفة:)و(
 اين، وهو معه مجلة امسية ال حملّالثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أي،وعة لفظاً مرف:)ةٌحتفَ(

  ".األول ضمة" طوفة على مجلة  مع،هلا
  . عاطفة:)و(
الث، وهو معه مجلة امسية ال الثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أي، مرفوعة لفظاً:)ةٌرسكَ(

  .فة على القريبة، أو على البعيدة معطو، هلاحملّ
 بتقدير العائد إىل املبدل ، بدل البعض"الثةالثّ" بدل من ، مرفوعة لفظاً":مةالض"أو 
ماحديهعطف على إ": الكسرة" عطف عليها، و":الفتحة"منها، و: منه، أي.  

 فانظر إليها إذا أردت ،)٢( ذكرناها يف حروف العطف،وفيه احتماالت أُخر
  .)٣(معرفتها
  . عاطفة:)و(
  . مبتدأ، مرفوع لفظاً:)٤()فراحلَ(
طوفة على مجلة  مع، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  لفظاً خربهة مرفوع:)ةٌعبرأَ(

  ".احلركة ثالثة"
)ووي ،ِلاٌء، وأَاوون ،ةٌ، وفتحةٌ، وكسرةٌ"عراب  إعرابه مثلُ إ:)ونٌفضم."  

                                 
 .داً، ومررت بزيٍدجاء زيد، ورأيت زي: مثال احلركة) ١(
 . ج: سقط من" العطف. "هـ: سقطت من" أخر) "٢(
  .٢٧٠ ص: ينظر) ٣(
 .جاء أبوه، ورأيت أباه، ومررت بأبيه، ويضِرباِن: مثال احلرف ".احلروف: "يف ب، و) ٤(

 



٢٨٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)١()فذْاحلَ(
  معطوفة على، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ. خربه مرفوعة لفظاً :)ةٌثَالَثَ(

  . القريبة، أو على البعيدة)٢(]اجلملة[
)مختالثةالثّ" صفة لـ/ مرفوعة لفظاً:)ةٌص"هي، : ، أو خرب مبتدأ حمذوف، أي

 : واألول.)٣("أعين"ه لـ، مفعول ب هلا معترضة، أو منصوبة لفظاًواجلملة االمسية ال حملّ
  .راهالظّ هو

  ".خمتص"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب" )ِلعِفالِْب(
  . ر منصوب مفعول به غري صريح له ارو جمرور به لفظاً، وحملّ:"ِلعالِف"و
)ذْحمرفوع لفظاً:)ف ،ل: خرب مبتدأ حمذوف، أية ال وهو معه مجلة.  األوامسي 

  .، ابتدائية هلاحملّ
 ارور منصوب مفعول ، وحملّ"احلذف" مضاف إليه لـ، جمرورة لفظاً:)ِةكَراحلَ(

  . صريح له)٤(]غري[به 
  . عاطفة:)و(
)ذْحمرفوع لفظاً:)ف ،ة ال حملّ. اينالثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أيوهو معه مجلة امسي 

  .ابقة معطوفة على اجلملة الس،اهل
  ".احلركة" مثل :)اآلِخِر(
  .فة عاط:)و(
)ذْحمرفوع لفظاً:)ف ،ة ال . الثالثّ:  خرب مبتدأ حمذوف، أيوهو معه مجلة امسي

                                 
 .مل يضرب، ومل يغز، ومل يضربا: مثال احلذف) ١(
 .ته من بقية النسخوما أثب. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٢(
 ".ألعين املقدر: "يف هـ) ٣(
 .ج، هـ: وما أثبته من. قط من األصل، ب، وا س ما بني املعقوفني)٤(

]ب/٤٩[

 



٢٨١  في اإلعراب: الباب الثالث

  . على القريبة، أو على البعيدة معطوفة، هلاحملّ
)أيضاً"احلركة" مثل :)وِنالن .  

  .، فتذكّر ذكرت سابقاً)١(وفيه االحتماالت اليت
: فصيل على ما يفاإلمجال بعد الت على  وهي اليت تدخل،ةٌكَلَذْ فَ:"اُءالفَ" )ةُلَمجالْفَ(

"ينللموىل " حاشية البيضاوي٢(، وغريهشهاب الد(.  
ا غفل عنه كثريونفاحفظه، فإنه مم .  

  .، مبتدأ مرفوعة لفظاً:"ةُلَماجلُ"و
)عشة ال حملّمعه مجلةوهو .  مرفوعة لفظاً خربه:)ةٌرة هلا امسيابتدائي ،.  

  ]أنواع املعرب[
  .اطفة ع:)و(
  .، مبتدأ مرفوعة لفظاً:)اعونأَ(
  ".األنواع"ـ مضاف إليه ل، لفظاً جمرور:)ِبرعاملُ(
  . ظرف مستقر:)اِسيِقالِْب(

                                 
 . ب: سقطت من" اليت) "١(
  .، قد سبقت ترمجتهاملوىل شهاب الدين) ٢(

قول احلاسب بعدما ميلي مفردات ما عبارة عن إمجال األمور، مأخوذة من : والفَذْلَكَةُ
  .حيسبه فجملة ذلك كذا كذا، فركّب هذا اللّفظ من بعض حروفه

  .حوقلة وبسملة، وهو مقصور على السماع: ويسمى عند األدباء حنتاً، كقوله
وهذه اللّفظة مل تسمع من فصحاء العرب الذين حيتج بكالمهم، وإنما أحدثها املولّدون، 

  :"من الكامل "كما قال املتنبي
  نِسقُوا لَنا نسق اِحلساِب مقَدماً     وأَتى فَذَِلك ِإذْ أَتيت مؤخراً

شرح ديوان املتنبي : وينظر أيضاً. ٦٠٠-١/٥٩٩حاشية الشهاب على البيضاوي : ينظر
  .٢٧/٢٩٣، وتاج العروس ٢/٣٣٧، واملثل السائر ٢/١٧١للعكربي 

 



٢٨٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 فاعله،  مرفوع حمال على الفتح مبين،)١("األنواع" راجع إىل :"ن، أو هيِه"وحتته 
، أو منصوب )٣(ق معرفة بتقدير املتعلّ،)٢("األنواع" صفة لـ، مرفوع حمالوهو معه مركّب

، أو بال ـهإ حال كوا بالقياس أنواع املعربيكون : ، أي)٤(حال منها بتأويلها بالفعل
  .)٥(كابن مالتأويل عند 

ما كونه خرب مبتدأ حمذوف، وأ.  بني املبتدأ واخلرب)٦()للنسبة(وجيوز كونه ظرفاً لغواً 
مراراً)٧(]وجهه [فضعيف كما مر .  

  ".القياس"ق بـ حرف جر متعلّ:/)ِإلَى(
كون، فمحلّه القريب جمرور به،  على الس مبين،، أو موصوف)٨( اسم موصول:)ما(

  . غري صريح له)٩(]به [وحملّه البعيد منصوب مفعول
  . له على الفتح ال حملّ مبين،)١٠(]جمهول [ فعل ماٍض:)يِطعأُ(

 نائب فاعله، وهو معه ،ال على الفتح مرفوع حم مبين،"ما" راجع إىل :"وه"وحتته 
  .، صفة للموصوف، أو جمرورة حمال صلة لالسم املوصول، هلامجلة فعلية ال حملّ

 وال ، وهو متعد بنفسه،"أعطي" لـ أوالً؛ لكونه مفعوالً"الالّم" ترك اهر الظّ:)اهلَ(
                                 

 . ج، هـ، و: سقط من" عراجع إىل األنوا) "١(
وهو معه مجلة : "يف ج". وهو معه مجلة فعلية، أو مركب مرفوعة حمال صفة لألنواع: "يف ب) ٢(

 ". مركب مرفوعة لفظاً صفة لألنواع
 .٤٥ على املطول صحاشية السيد الشريف: ينظر) ٣(
 ". بالفاعل: "يف ج". حمال حال منها بتأويلها بالفاعلأومنصوبة : "يف ب، هـ، و) ٤(
 . وابن مالك، قد سبقت ترمجته.٦١ ص: ينظر. قد مر بيانه) ٥(
 . وما أثبته من بقية النسخ، وهو الصواب". للتشبيه"يف األصل ) ٦(
 .٢٣ ص: ينظر. وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٧(
 . ج: سقط من" موصول) "٨(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٩(
 ".   مبين على الضم: "يف هـ. وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ١٠(

]أ/٥٠[

 



٢٨٣  في اإلعراب: الباب الثالث

عل، على ما يف ؛ إذ ال جيوز دخوهلا على املعمول املتأخر للف)١(قوية الت"الم"جمال جلعله 
الر٢( وغريه،ضي(.  

:  حيث قال"شرح اهلداية: " مثل هذه العبارة يف)٣(الشيخ أكمل الدينولذا عاب 
٤(واب ترك الالّمالص(.  

:  على تضمني معىن العروض، أي،"أعطي"ق بـ متعلّ"مالالّ"وميكن أن جياب بأنّ 
  .)٥(الفاضل العصامأعطي عارضاً هلا، على ما ذكره 

  .)٧(املوىل سعدي جليب، على ما ذكره )٦(M²  ±L:  كما يف، زائدة"الالّم"وبأنّ 
  .)٨(الكوردي كما ذكره ،قبيل مساحمات املصنفنيوبأنّ هذا من 

                                 
 ". الم التعدية: "يف ج) ١(
 . قد سبقت ترمجته، والرضي١٣٩-٤/١٣٨ شرحه على الكافية: ينظر) ٢(
حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا بن الشيخ مشس الدين بن الشيخ مجال :  هو)٣(

 بفقه احلنفية، عالّمة. بلدة بتركيا) بابرت(، أو )قرية ببغداد(الدين الرومي البابريتّ، نسبته إىل بابريت 
شرح : "من تصانيفه. هـ٧٨٦عارف باألدب، رحل إىل حلب، مث إىل القاهرة، وتويفّ ا سنة 

شرح "، و"شرح خمتصر ابن احلاجب"، و"العناية يف شرح اهلداية"، و"تلخيص اجلامع الكبري للخالّطي
، ٨/٥٠٤، وشذرات الذّهب ٦/١الدرر الكامنة : ينظر". حاشية على الكشاف"، و" ابن معطيألفية

 .٧/٤٢واألعالم 
 .٥/١٧٦:  ينظر)٤(
 .مل أقف على مقصود املؤلّف به) ٥(
 .٧٢: سورة النمل) ٦(
سعد اهللا بن عيسى بن أمري خان، الشهري بسعدى جليب أو سعدي أفندي، قاٍض حنفي من : هو) ٧(

حاشية على " الفوائد البهية: "من تصانيفه. هـ٩٤٥منشأه ووفاته يف األستانة سنة . ء الرومعلما
١٠/٣٧٣شذرات الذّهب : ينظر".  للبابريتّحاشية على العناية شرح اهلداية"، وتفسري البيضاوي ،

 .١/٣٨٦وهدية العارفني ، ٨٩-٣/٨٨واألعالم 
 =يف ". سيد اجلليب: "يف و. هـ:سقط من" املصنفني: "إىل قوله" املوىل سعدي اجلليب"من قوله ) ٨(

 



٢٨٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . "أعطي" حال من نائب فاعل ، منصوب حمال، ظرف مستقر:)ِهِذ هنِم(
)العشهذه" من )١( جمرورة لفظاً صفة، أو عطف بيان، أو بدل:)ةَر."  

  . )٢( ملا ذكر مراراً أو أعين؛، بتقدير املبتدأ،وال جيوز كوا مرفوعة، أو منصوبة
طوفة على  مع، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ.  مرفوعة لفظاً خرب املبتدأ:)ةٌعسِت(

  ".فاجلملة عشرة"مجلة 
تسعة، أو باالحنصار : ق باالحنصار املفهوم من قوله حرف جر متعلّ:"مالالَّ" )نََّأل(

ر يف نظم الكالم، أيما احنصر : املقدإنالفاضل سعة، على ما ذكره األنواع يف الت
  .)٣(العصام
  . امساً منصوباً وخرباً مرفوعاً يقتضي ، حرف من احلروف املشبهة بالفعل:"نَّأَ"و
  ".أنّ" منصوب لفظاً اسم :)اهابرعِإ(
، مضاف إليه حمالر كون جمرو على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"اُءاهلَ"و

  ".اإلعراب"لـ
  ./ ترديدية:)ِإما(
 ، وامسه وخربه مجلة امسية ال حملّ"أنّ" خرب ، مرفوع حمال، ظرف مستقر:)ِةكَراحلَِب(

، "الالّم"يب جمرور بـ فمحلّها القر، صلة للحرف املوصول، وهي يف تأويل املفرد،هلا
  . لالحنصار)٤(ها البعيد منصوب مفعول لهوحملّ

 جمرورة ،)٥(]"احلركة"راجع إىل : "يِه" ، وفاعلها حتتها،صفة مشبهة [:)ِةضحاملَ(
  ".احلركة" صفة ،لفظاً
  ــــــــــــــ

 .مل أقف على ترمجته فيما اطّلعت عليه".  الكرخي: "يف و". حممود الكوردي: "هـ  =
 ". بدل الكلّ: "يف هـ) ١(
 .٧١-٧٠ ص: ينظر) ٢(
 .مل أقف على مقصود املؤلّف به) ٣(
 ". مفعول به: "يف ب) ٤(
 .ب، ج: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، هـ، و) ٥(

]ب/٥٠[

 



٢٨٥  في اإلعراب: الباب الثالث

)عاطفة:)أَو .  
  ".احلركة"ى  معطوف عل، ظرف مستقر مرفوع حمال:)وِفراحلُِب(

 جمرورة لفظاً معطوفة على "احلروف"زائدة، و" اُءالب ")١(وال جيوز أن يكون
  .)٣("اإلظهار" بعضهم، كذا قال األستاذ شارح )٢( كما توهمه،"احلركة"

  .)٤(]"احلروف" جمرورة لفظاً صفة :)ِةضحاملَ([
  . ابتدائية، أو اعتراضية:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)ام ،مبين على الس مبتدأكون مرفوع حمال ،.  
)مختاسم مفعول:)اِنص .  

  نائب فاعله، وهو معه مركّب،ع حمالكون مرفو على الس مبين:"امه"وحتته 
  . هلا ابتدائية، أو اعتراضيةمرفوع لفظاً خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسية ال حملّ

  ".خمتصان" ظرف لغو لـ:)ِمساِالِب(
)عاطفة:)أَو .  
  . أو على البعيد معطوف على القريب، ، ظرف مستقر مرفوع حمال:)٥()ِةكَراحلَِب(
)مع(:ظرف مستقر .  

 فاعله، وهو معه  على الفتح مرفوع حمال مبين،"احلركة" راجع إىل :"يِه" )٦(وحتته
مجلة فعلياحلركة"ل من  حا،ة منصوبة حمال".  

 ينئٍذ فح،"اإلعراب"جع إىل ارف املستقر الر من فاعل الظّوجيوز أن يكون حاالً

                                 
 . ج: سقط من" يكون) "١(
 ". توهم: "يف ب، و) ٢(
 .ب/٧٩ب، /٢٤ فتح األسرار :ينظر. حممد الصبوجه وي، وقد سبقت ترمجته: وهو) ٣(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ني املعقوفني ساقط من األصلما ب) ٤(
 ". باحلكة: "يف ب) ٥(
 . هـ: سقط من" حتته) "٦(

 



٢٨٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)٢(ق معرفة بتقدير املتعلّ،"حلركةا"ـ صفة ل)١( وأن يكون."وه"فاعله حتته 
٣(مقارناً حاالً: مبعىن" مع" كون :الفاضل العصام عن لَِقون(.  

  .رف املستقر الظّ، أو من فاعل"احلركة" من  حاالً،منصوباً لفظاً" مع"فعلى هذا يكون 
٤(نيوعند الكوفي(على ما يف"باحلركة": ظرف لغو لقوله" مع"نّ  أ ،: ضيالر)٥( .  

  ".مع"، مضاف إليه لـجمرور لفظاً :)ِفذْاحلَ(
)عاطفة:)أَو .  
  .على أحدمها معطوف  مرفوع حمال، ظرف مستقر:)ِفراحلَِب(
)مع(:ظرف مستقر .  

 حال من ، فاعله، وهو معه مجلة فعلية منصوبة حمال:"ن، أو هيِه"وحتته 
بتقدير " حلرفا"رف املستقر، أو صفة لـ الظّ/ل حال من فاع:"وه"، أو حتته "احلروف"

  ."باحلروف": ق معرفة، أو ظرف لغو لقولهاملتعلّ
  .)٦(]"مع"ـ مضاف إليه ل، جمرور لفظاً:)ِفذْاحلَ([
  .عتراض لالبتداء، أو لال:)و(
)هام(:] على الس مبينكون مرفوع حمال[)مبتدأ)٧ ،.  
)مختة ال حملّ خربه،)٨(]مرفوع لفظاً [:)اِنصة، أو  هلا وهو معه مجلة امسيابتدائي 

  .اعتراضية
  ".خمتصان"ظرف لغو لـ :)ِلعِفالِْب(

                                 
 ". أو يكون: "يف ب) ١(
 .٤٥حاشية السيد على املطول ص: ينظر) ٢(
 .مل أقف على مقصود املؤلّف به) ٣(
 ". واملشهور: "يف ب، ج، هـ، و) ٤(
 .، قد سبقت ترمجتهوالرضي. ٢٥١-١/٢٥٠ شرحه على الكافية: ينظر) ٥(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٦(
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٧(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ن األصلما بني املعقوفني ساقط م) ٨(

]أ/٥١[

 



٢٨٧  في اإلعراب: الباب الثالث

  ]إعراب اسم املفرد املنصرف، ومجع املكسر املنصرف[
  . ابتدائية:)و(
  . مبتدأ، مرفوع لفظاً:)١()لُواَأل(
  . حرف ترديد:)ِإما(
)تة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة:)امة هلا امسيابتدائي ،.  
شبيه  على الت، ومنصوب حمال"تام" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)اِبرعاِإل(

  .)٢(" اللّبيبمغين: "، على ما يفِهج الونسح:  كما يفباملفعول،
  .ها احلبيب يا أي، أردت الكمالنْفاحفظه إ

  .بتدائية ا:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)و ،مبين مبتدأ على الفتح مرفوع حمال ،.  
  . حرف ناصب:)أَنْ(
)ونُكُي(: اقصة فعل مضارع مناألفعال الن)أنْ"، منصوب لفظاً بـ)٣."  
)فْرعيكون" اسم ، مرفوع لفظاً:)ه".  

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "فعالر."  
 ، هلا خربه، وهو معهما مجلة فعلية ال حملّ منصوب حمال، ظرف مستقر:)ِةمالضِب(

 حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسية ال رفوعة حمال، وهي يف تأويل املفرد م"أنْ"صلة لـ
  . ابتدائية،هلا

  .طفة عا:)و(
)نصبرفعه" معطوف على ، مرفوع لفظاً:)ه".  

                                 
)١ (ضي: ينظر. اإلعراب باحلركة احملضة: أيوإظهار األسرار ٦٨-١/٦٧ على الكافية شرح الر ،

 .١٢٤ص
 .١/٨٩٦: ينظر) ٢(
 ". فعل مضارع ناقص: "يف و) ٣(

 



٢٨٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "صبالن."  
  ".بالضمة"وف على  معط، منصوب حمال، ظرف مستقر:)ِةحتفَالِْب(
  . عاطفة:)و(
)جروف على القريب، أو على البعيد معط،ع لفظاً مرفو:)ه.  
  .ف على أحدمها معطو منصوب حمال، ظرف مستقر:)ِةرسكَالِْب(
  . ابتدائية:)و(
  .، مبتدأكون مرفوع حمال على الس مبين، اسم إشارة:"اذَ" )كِلذَ(
  . له على الكسر ال حملّ مبين،)١( حرف عماد:"مالالَّ"و
  . له على الفتح ال حملّ مبين،ابط حرف خ:"افالكَ"و
   ./، ابتدائية هلا، وهو معه مجلة امسية ال حملّ)٣( مرفوع لفظاً خربه:)٢()درفْاملُ(
  ".املفرد" صفة ، مرفوع لفظاً:)٤()فِرصناملُ(
  . عاطفة:)و(
  ".املفرد" على )٥( عطف، مرفوع لفظاً:)عماجلَ(
  ".اجلمع" صفة ، مرفوع لفظاً:)٦()رسكَاملُ(

                                 
 . ب/٥١هامش األصل : ينظر. حرف تبعيد": الالَّم"ويقال ) ١(
  .أي الذي ال يكون مثنى وال جمموعاً، سواء كان مضافاً، أو ال: واملراد باملفرد) ٢(

 . ١/٦٧ على الكافية شرح الرضي: ينظر
 . و: سقط من" خربه) "٣(
 .زيٍد: مادخله اجلر والتنوين، حنو: واملراد باملنصرف) ٤(
 . و: سقط من" عطف) "٥(
ما تغيرت فيه صيغة الواحد، إما بزيادة؛ كِصنٍو وِصنواٍن، أو بنقص؛ كتخمة وتخم، أو :  وهو)٦(

بتبديل شكل؛ كأَسد وأُسد، أو بزيادة وتبديل شكل؛ كِرجال، أو بنقص وتبديل شكل؛ 
 . ٤/٢٩٥، وأوضح املسالك ١/٦٨ على الكافية شرح الرضي: ينظر. كرسل، أو ن كِغلْمان

]ب/٥١[

 



٢٨٩  في اإلعراب: الباب الثالث

  .، صفة أخرى له مرفوع لفظاً:)فِرصناملُ(
)نحمعلوم:)و .  
)اَءجنا رولٌسلَ عِهيالَ السحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)م."  

  . له فعل ماٍض مبين على الفتح ال حملّ:"اَءج"فـوإذا أريد املعىن، 
  ".جاء"، مفعول به صريح ـلكون منصوب حمال على الس مبين،صلضمري منصوب مت :"ان"و

 ،)٢(ح به بعض األفاضل بنفسه تارة، وحبرف اجلر أخرى، كما صر)١(وهو يتعدى
  .)٣(يل احلذف واإليصالِب إنه من قَ:فال حاجة إىل أن يقال

  .، ابتدائية هلاال حملّوهو معه مجلة فعلية .  فاعله، مرفوع لفظاً:"ولُسالر"و
  .)٤(اهر ظ:"مالَ السِهيلَع"وإعراب 

  . عاطفة:)و(
)صقْدنا الرولَسلَ عِهيالَ السجاءنا " عطف على لفظ ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)م
  ".رسولٌ

                                 
 . و: سقط من" يتعدى) "١(
  .وهو موالنا دده أفندي: أ/٥٢ذكر يف هامش األصل ) ٢(

بن مصطفى بن حبيب األرضرومي، مثّ القسطنطيين، ) بري حممد دده(زين الدين حممد : وهو
 منفيا يف بروسة سنة املعروف بدده أفندي، من علماء الدولة العثمانية، فقيه حنفي، تويفّ

الوصف احملمود يف مناقب "، و "الوسيلة العظمى"، و"املدحة الكربى: "من تصانيفه .هـ١١٤٦
  .٩/٢٩٨، ومعجم املؤلّفني ٢/٣٢١، وهدية العارفني ٧/١٠٠األعالم : ينظر ".األدباء واجلدود

 :قوله تعاىل: لي، حنوأن توصل حرف اجلر بعد حذفه إىل ارور، فتظهر اإلعراب احمل: وهو) ٣(
M®  ¬   «L ١٥٥: األعرافاعر: ، أيمن قومه، وقول الش: 

إذاً حرام علي ومل تعوجوا     كالمكم اريون الدمتر  
ياِر: أيونَ بالدرم٥٩إظهار األسرار ص:  ينظر.ت. 

  .و: سقط من" ظاهر. "ج: سقط من" عليه) "٤(
إعرابه: أي ٢٢٥ ص: ينظر. مر. 

 



٢٩٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين:"قدص"فـوإذا أريد املعىن، 
 فاعله، وهو معه مجلة كون مرفوع حمال على الس مبين،صلرفوع مت ضمري م:"ان"و

  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ
  .)١("صدقنا" مفعول به لـ، منصوب لفظاً:"ولَسالر"و

  .)٢(اهر ظ:"مالَ السِهيلَع"وإعراب 
  . عاطفة:)و(
)آما ِبنالروِلسلَ عِهيالَ السعطف على القريب، أو  تقديراً مراد لفظه جمرور:)م ،

  .على البعيد
  . له حملّكون ال على الس فعل ماٍض مبين:"آمن"فـوإذا أريد املعىن، 

 فاعله، وهو معه مجلة كون مرفوع حمال على الس مبين،صل ضمري مرفوع مت:"ان"و
  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ

  ".آمن"ق بـ حرف جر متعلّ:"اُءالب"و
 مفعول به غرب صريح )٣( ارور منصوب جمرور به لفظاً، وحملّ:"وِلسالر"و

  ".آمن"لـ
  .اهر ظ:"مالَ السِهيلَع"وإعراب  

  . عاطفة:)و(
)نحو(:ابق معطوف على حنو الس)٤(.  
)نِملَز نالس كُاِءم تحنو"مضاف إليه لـ، / مراد لفظه جمرور تقديراً:)ب."  

                                 
 ". لصدق ":يف ب، ج، هـ، و) ١(
 . هـ: سقط من" ظاهر) "٢(
 . ب: سقط من" وحملّ ارور منصوب) "٣(
حنو ". "حنو معلوم على حنو السابق ":هـ يف". حنو معلوم معطوف على السابق  ":ب يف) ٤(

 . و: من  سقط"معطوف

]أ/٥٢[

 



٢٩١  في اإلعراب: الباب الثالث

  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"لَزن"فـوإذا أريد املعىن، 
  ".نزل"ق بـ حرف جر متعلّ:"نِم"و
  ". نزل" ارور منصوب مفعول به غري صريح لـ جمرور به لفظاً، وحملّ:"اِءمالس"و
  .، ابتدائية هلا حملّ فعلية ال لفظاً فاعله، وهو معه مجلة)١()ةمرفوع( :"بتكُ"و
  . عاطفة:)و(
)صقْدا الكُنتمعطوف على لفظ ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ب "ماء نزل من الس

  ".كتب
  .ائية فعل وفاعل، واجلملة ابتد:"انقْدص"فـوإذا أريد املعىن، 

  .)٣("صدقنا" مفعول به لـ، لفظاً)٢()ةمنصوب( :"بتالكُ"و
    . عاطفة:)و(
)آمالكُا ِبنمعطوف على القريب، أو على البعيد، مراد لفظه جمرور تقديراً:)ِبت  .  

  .)٤( مما سبقاهر ظرموإذا أريد املعىن، فاَأل
  .)٥( املشهور]ما هو [ زائدة على:)و( 
  . عاطفة:)ِإما( 
)اِقنمعطوف على مرفوع لفظاً :)ص ،"تام."  
 على ،، ومنصوب حمال"اقصالن" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)٦()اِبرعاِإل(

الت٧(شبيه باملفعول، كما مر(.  
                                 

   . وما أثبته من بقية النسخ."مرفوع"يف األصل ) ١(
  . وما أثبته من بقية النسخ".منصوب"يف األصل ) ٢(
 ". لصدق ":يف ب، ج، هـ) ٣(
 .٢٩٠ص :  ينظر".فاألمن ":يف و) ٤(
  .ب:  منتسقط" على ما ". وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٥(

 .٢٦٤ص : ينظر
)٦ (ما يكون إعرابه باحلركتني: أي. 
 .٢٨٧ ص: نظري) ٧(

 



٢٩٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . ابتدائية:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)و ،مبين مبتدأ على الفتح مرفوع حمال ،.  
)ى ِقلَعسمِني(:ظرف مستقر ،ة ال حملّ خربه، وهو معه مجلة مرفوع حمالا هل امسي ،
  .ابتدائية

  ]إعراب غري املنصرف[
  .)١( مبتدأ أول، مرفوع لفظاً:)مسِق(
)فْرع٢( مبتدأ ثاٍن، مرفوع لفظاً:)ه(.  

روروالضمضاف إليه لـ،مري ا "فعالر."  
 و معه مجلة امسية، وهاين خرب املبتدأ الثّ، مرفوع حمال، ظرف مستقر:)ِةمالضِب(

صغرة،ى مرفوعة حمالل، وهو معه مجلة امسيكُ)٣( خرب املبتدأ األو بة، ، هلاى ال حملّرابتدائي 
  .)٤("مغين اللّبيب: "على ما يف

  . عاطفة:)و(
)نصبمبتدأ مرفوع لفظاً:)ه ،.  

روروالضا"اف إليه لـ مض،مري اصبلن."  
  . عاطفة:)و(
)جرمعطوف على ، مرفوع لفظاً:)ه "صبالن".  

رورمريوالضمضاف إليه لـ ا ،"اجلر."  
  . ظرف مستقر:)ِةحتالفَِب(

                                 
 ". األول: "جيف ب، ) ١(
 ". الثّاين: "يف ب) ٢(
 . و: سقط من" مجلة امسية: "إىل قوله" صغرى مرفوعة: "من قوله) ٣(
  .زيد قَام أَبوه، وزيد أَبوه قَاِئم: الكُبرى هي االمسية اليت خربها مجلة، حنو(:  قال ابن هشام)٤(

ى هي املبنيرغا يف املثالنيوالص ١/٤٩٧املغين : ينظر. )ة على املبتدأ، كاجلملة املخرب. 

 



٢٩٣  في اإلعراب: الباب الثالث

 فاعله، وهو معه مجلة فعلية مرفوعة كون مرفوع حمال على الس مبين:)١("امه"وحتته 
ة / املبتدأ، وهو معه خرب،حمالمعطوفة مرفوعة( مجلة امسي ٢()حمال(غرى على اجلملة الص.   

، "صبالن" معطوفاً على "اجلر"، و"فعالر" معطوفاً على "صبالن"وجيوز أن جيعل 
والفاضل ، التفتازاينّ، كما صرح ما العالّمة )٣("بالضمة" معطوفاً على "بالفتحة"و

  .)٤( كما مرالعصام
  . ابتدائية:)و(
  .، مبتدأ)٥(]حمال [كون مرفوع على الس مبين، اسم إشارة:"اذَ" )كِلذَ(
  . حرف عماد:"مالالَّ"و
  .)٦()امهل(  حرف خطاب ال حملّ:"افالكَ"و
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّلةوهو معه مج.  مرفوع لفظاً خربه:)ريغَ(
، أو مضاف إليه عند املصنف مشغول بإعراب احلكاية عند :)٧()ِفِرصناملُ(
  .)٨(البعض

                                 
 ". ضمري مها: "يف ب) ١(
امسية مرفوعة حمال معطوفة على . "وما أثبته من بقية النسخ". مرفوعة معطوفة حمال"يف األصل ) ٢(

 . و: سقطت من" اجلملة
 ". وبالفتحة معطوفة على بالضم: "يف ب) ٣(
 .٣٥ص : ينظر. مل أقف على املقصود به والفاضل العصام. ، قد سبقت ترمجتهلتفتازاينا) ٤(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٥(
 .نسخوما أثبته من بقية ال". هلا: "يف األصل، ج) ٦(
األصول : وينظر تفصيله يف. ١٢٤، وإظهار األسرار ص١/٦٩ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٧(

، وشرح التصريح ١/٥٥، وأسرار العربية ١/٣٥، واملفصل ١/١٥٠، واللّمع ٢/٧٩يف النحو 
 .١/٩٢، واهلمع ١/٨٤

  .و: سقط من" عند البعض) "٨(
 .١٢٩ر األسرار صإظها: ينظر

]ب/٥٢[

 



٢٩٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

)نحمعلوم:)و .  
)اَءجا أَنحمدلَ عِهيالَ السموص ،قْدا أَنحمدلَ عِهيالَ السموآم ،أَا ِبنحمع لَدِهي 

الَالسم(:ا ذكر، واملعىنفظراب هذه األلفاظ على إرادة اللّ إعقد ظهر مم )آنفاً)١ .  
  ]إعراب مجع املؤنث السامل[

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ أول مرفوع لفظاً:)مسِق(
)فْرعمبتدأ ثاٍن مرفوع لفظاً:)ه ،.  

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "فعالر."  
، وهو معه مجلة امسية )٢(اين خرب املبتدأ الثّ، ظرف مستقر مرفوع حمال:)ِةمالضِب(

صغرة كُ،ى مرفوعة حمالل، وهو معه مجلة امسيخرب املبتدأ األو بفة  معطو، هلاى ال حملّر
  .ابقةى السربعلى اجلملة الكُ

  .فة عاط:)و(
)نصبمبتدأ مرفوع لفظاً:)ه ،.  

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "صبالن."  
  .فة عاط:)و(
)جرنصبه" معطوف على ، مرفوع لفظاً:)ه".  
  .)٣(]"جلرا"ـ مضاف إليه ل،الضمري ارورو[
  . ظرف مستقر:)ِةرسالكَِب(

 خرب املبتدأ، وهو معه مجلة ، فاعله، وهو معه مجلة فعلية مرفوعة حمال:"امه"وحتته 
ة مرفوعة حمالامسي،عطف على اجلملة الص غىر.  

                                 
 .٢٩٠-٢٨٩ص : ينظر". ذكرنا ":يف ب، ج) ١(
 . هـ: سقط من" املبتدأ) "٢(
 . و: سقط من" للجر ". وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصل، جا س ما بني املعقوفني)٣(

 



٢٩٥  في اإلعراب: الباب الثالث

  .)١(وفيه وجه آخر كما سبق
  .دائية ابت:)و(
  .ابقالس" ذلك" كـ،)٢(]مبتدأ [:)كِلذَ(
)جمة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة:)عة هلا امسيابتدائي ،.  
  .ب احلكاية مشغول بإعرا:)ِثنؤاملُ(
)اِلالس٤("اجلمع" صفة ، مرفوع لفظاً:)٣()م(.  
)نحمعلوم:)و .  
)اَءجنا مِجعزحنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ات."  

  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"اَءج"فـوإذا أريد املعىن، 
  . )٥( مفعوله،كون منصوب حمال على الس مبين،/صلوب مت ضمري منص:"ان"و
  . ابتدائية، هلا فعلية ال حملّ مرفوعة لفظاً فاعله، وهو معه مجلة:"اتزِجعم"و

                                 
 .٣٥ص : ينظر) ١(
 .وما أثبته من بقية النسخ.  ما بني املعقوفني ساقط من األصل)٢(
   .١/٨٣، ١٢٤، وإظهار األسرار ١/٦٨ على الكافية شرح الرضي: ينظر) ٣(

هند، وكلّ : كلّ اسم مؤنث باملعىن فقط، حنو: وجيمع باأللف والتاء املزيدتني ستة أنواع
شفة وأمة وشامة، وكلّ اسم : طلحة، إالّ ثالث كلمات:  دون املعىن، حنواسم مؤنث بالتاء

مسلمة، وكلّ اسم مؤنث بألف التأنيث املقصورة، حنو حبلى، : مؤنث بالتاء واملعىن مجيعاً، حنو
  .إصطبل: عذراء، وكل اسم لغري عاقل، حنو: وكلّ اسم مؤنث بألف التأنيث املمدودة، حنو

بفتح -ه ساملا تغير بناء مفرده يف حال اجلمع كسجدات، وزفَرات وال مينع من تسميت
 يف مجع ظُلْمة -بضم الثّاين- يف مجع سجدة وزفْرة بسكون ثانيهما، وحنو ظُلُمات - ثانيهما

  .صحراوات، بقلب مهزة مفرديهما واوا: بسكون الثّاين، وحنو
 .١/٨٣، واهلمع ١/٨٠شرح التصريح : ينظر

 . هـ: سقط من" مرفوع لفظاً صفة اجلمعالسامل ) "٤(
 ". مفعول له: "يف ب، ج، هـ، وو) ٥(

]أ/٥٣[

 



٢٩٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . عاطفة:)و(
)صقْدنا مِجعمراد لفظه جمرور تقديراً:)اٍتز ،ابق عطف على املثال الس.  

  . لهكون ال حملّ على الس ماٍض مبين فعل:"قدص"فـوإذا أريد املعىن، 
  .، فاعلهكون مرفوع حمال على الس مبين،صل ضمري مرفوع مت:"ان"و
،  هلا فعلية ال حملّ مجلة)٢( فاعله، وهو مع)١( منصوبة لفظاً مفعوله:"اٍتزِجعم"و
  .ابتدائية
  . عاطفة:)و(
)آما ِبنمِجعطف على أحد املثالني، ع مراد لفظه جمرور تقديراً:)اٍتز.  

  . مما قدمنااهروإذا أريد املعىن، فاإلعراب ظ
  ]إعراب األمساء الستة[

  .ة عاطف:)و(
  .، مبتدأ مرفوع تقديراً:)ياِنالثَّ( 
  . له ترديد ال حملّ)٣( حرف:)ِإما(
)تة ال حملّ مر:)امعطف على مجلة ، هلافوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امسي 

  .ـهإ "األول"
شبيه  على الت، ومنصوب حمال"التام" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)٤()اِبرعاِإل(
  .)٦( كما مر)٥(باملفعول

                                 
 ". مفعول له ":يف ب، ج) ١(
 ". وهو معه فاعله ":يف ج، هـ".  وهو معه مجلة ":يف ب) ٢(
 . ج: سقط من" حرف) "٣(
)٤ (ما يكون إعرابه باحلروف الثّالثة : أي)الواو، واأللف، والياء.( 
 ". بالفعل ":ب يف) ٥(
 .٢٨٧ ص: نظري) ٦(

 



٢٩٧  في اإلعراب: الباب الثالث

  .ة ابتدائي:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)و ،مبين أ، مبتد على الفتح مرفوع حمال.  
  . حرف ناصب:)أَنْ(
)اقصة فعل مضارع من :)ونُكُيأنْ"، منصوب لفظاً بـاألفعال الن."  
)فْرعيكون" اسم ، مرفوع لفظاً:)ه".  

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "فعالر."  
 ، هلا خربه، وهو معهما مجلة فعلية ال حملّب حمال منصو، ظرف مستقر:)اِوالوِب(

  امسية ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة، وهي يف تأويل املفرد مرفوعة حمال"أنْ"صلة لـ
  .، ابتدائيةهلا

  . عاطفة:)و(
)نصبرفعه" عطف على ، مرفوع لفظاً:)ه".  

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "صبالن."  
  .)١("بالواو" عطف على ، منصوب حمال، ظرف مستقر:)ِفِلاَألِب(
  . عاطفة:)و(
)جهعطف على القريب، أو على البعيد، مرفوع لفظاً:)ر .  
]روروالضا"ـ مضاف إليه ل،مري ا٢(]"جلر(.  
  .، عطف على أحدمها منصوب حمال،ر ظرف مستق:)اِءاليِب(
  . ابتدائية:)و(
  .، مبتدأكون مرفوع حمال على الس مبين،ارة اسم إش:"اذَ" )كِلذَ(

                                 
 ". عطف على الواو ":يف ب، هـ) ١(
 . هـ: سقط من" للجر ". وما أثبته من بقية النسخ.ج قط من األصل،ا س ما بني املعقوفني)٢(

 



٢٩٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . عماد)١(]حرف [:/"مالالَّ"و
  . هلما حرف خطاب ال حملّ:"افالكَ"و
  .  ابتدائية، هلا امسية ال حملّوهو معه مجلة.  خرب املبتدأ، مرفوعة لفظاً:)اُءمساَأل(
)الساألمساء" احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعراب:)٢()ةُت."  
  ".ألمساءا"ـ صفة ل،لفظاً مرفوعة :)ةُافَضاملُ(
  ".املضافة"ق بـ حرف جر متعلّ:)ِإلَى(
  . منصوب مفعول به غري صريح هلا ارور جمرور به لفظاً، وحملّ:)ِريغَ(
)الغري"، مضاف إليه لـور لفظاً جمر:)اِءي."  
  ".الياء"، مضاف إليه لـ لفظاً)٣( جمرور:)ِملِّكَتملُا(
)فْمرا مفعوالً"األمساء" حال من ، منصوبة لفظاً:)ةًد؛ لكوأي ،إىل أشري:  معىن 

أو حال .)٤( من اسم اإلشارة املستنبطمعىن الفعلوالعامل فيها  ردةً،األمساء حال كوا مف
 أو مرفوعة خرب مبتدأ ،مفردةًأعين ا :  أو مفعول به لفعل مقدر، أي."املضافة"ل من فاع

٥(هي مفردةٌ: حمذوف، أي(.  
)كَمبأو "املضافة"، أو من فاعل "األمساء" حال بعد حال من ، منصوبة لفظاً:)٦()ةًر ،

                                 
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)١(
 .١/٥٧، وشرح التصريح ١/١١٠، وعمدة احلافظ ١/٦٩الكافية  على شرح الرضي: ينظر) ٢(
 . و: سقط من" جمرور) "٣(
 .١٠٠حاشية السيد على املطول ص: ينظر. ج: سقط من" املستنبط) "٤(
 . ب: سقطت من" مفردة". "هو: "يف ب. ج: سقط من" أعين) "٥(
)٦ (ياء املتكلّم"فة إىل غري شرط إعراب هذه األمساء باحلروف املذكورة، أن تكون مضا: أي."  

قال تستعمل إالّ كذلك، وأما غريها فإن أفرد عن اإلضافة أعرب حبركات ) ذو(فأما 
M   Z ،٧٨: يوسف MÐ  Ï  ÎL ،١٢: ساءالنM a  `L :ظاهرة، حنو قوله تعاىل

[L إذا أفرد لزمته امليم) فاه( إالّ أنّ ،٢٣: ساءالن.  = 

]ب/٥٣[

 



٢٩٩  في اإلعراب: الباب الثالث

رب املبتدأ  أو مرفوعة خ.أو مفعول أعين. )١("مفردة"ـ أو صفة ل."مفردة"حال من فاعل 
رة: حمذوف، أيأو خرب بعد .)٢(هي مكب رة: اخلرب له، أيهي مفردة مكب.  

 يف قوله )٤(ة املكرمة عن ناصب احلال مبكّتلِْئس: (()٣(الزخمشري عن لَِقن: تنبيه
شارة من ما يف اسم اإلنبيه، أو تالما يف حرف : فقلت. )M(  '  &L)٥: تعاىل

:  فقلت.)٦(العامل يف احلال، وذيها جيب أن يكون معىن االبتداء:  فقيل يل،معىن الفعل
مري هو ذو احلال، والعامل ، فالض)٧(هذا بعلي أنبه عليه شيخاً، أو أشري إليه شيخاً: تقديره

 كذا ،)))٩()هحضر( من كان  فاستحسن اجلواب، واحد كما ترى)٨(فيه، ويف احلال
  .)١٠(" اللّبيبشرح مغين: " يفالدماميينذكره 

  ــــــــــــــ
، أعرب حبركات مقدرة على األصح، حنو قوله "تكلّمياء امل"وإنْ أضيف شيء منها إىل   =

: املائدةM:  9   8  7  6  5 L  ،٣٤: القصص M ²  ±L:تعاىل
 ويشترط أيضاً أن تكون مفردة، ال مثناة وال جمموعة، وأن تكون مكبرة، ال مصغرة، فإن .٢٥

هذا : ركات، حنوثنيت أو مجعت أعربت كما يعرب املثنى واموع، وإن صغرت أعربت باحل
كيضي: نظري. أُبالك و، ١/٦٩ على الكافية شرح الروشرح شذور ١/١١٨إرشاد الس ،

 .  ١/١٨٨الذّهب 
 . و: سقطت من" ملفردة". "أو منصوبة صفة ملفردة ":ب يف) ١(
 ". هن مكبرة ":و يف". هو مكبرة ":ب يف) ٢(
 .قد سبقت ترمجته) ٣(
 ". عن يف ناصب احلال ":ج يف". مبكرمة ":و يف. "مبكّة املكرمة الكوفية ":ب يف) ٤(
 .٧٢: هود) ٥(
 ."االبتدائية... فقيل إىل العامل يف احلال وفيها ":ج يف". االبتدائية... فقيل إىل العامل ":ب يف) ٦(

 ". فقيل إىل العامل وذهب ":و يف". فقيل يف العامل ":هـ يف
 ". أنبه، أو أشري إليه شيخاً ":و يف) ٧(
 . ج:  منتسقط" ويف احلال. "ب:  منتسقط" احلال) "٨(
 . و: سقط من" كان  ". وما أثبته من بقية النسخ، وهو الصواب".حضر"يف األصل ) ٩(
 . قت ترمجتهوالدماميين، قد سب .٢/٥٣٢ "قسم التركيب" حتفة الغريب: نظر ي)١٠(

 



٣٠٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . ابتدائية:)و(
  .، مبتدأ على الفتح مرفوع حمال مبين، ضمري مرفوع منفصل:)١()يِه(
  .)٢()اٍلو م، وذُوه، وفُوهنا، وهوهم، وحوهخ، وأَوهبأَ(

  معه مجلة/وهو.  مراد لفظه مرفوع تقديراً، مع املعطوف عليه خرب املبتدأ)٣(:فاألول
  . ابتدائية،ا ال حمل هل)٤(]امسية[

ظاهربتدألفظاً خرب امل، وما بعده مرفوع "أبوه"إنّ : الُقَوما ي فسهو ،.  
)نحمعلوم:)و .  
)اَءجا أَنِماِسو القَبلَ عِهيالَ السحنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)م ."  

  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"اَءج"فـوإذا أريد املعىن، 
  .  مفعولهكون منصوب حمال على الس مبين،)٥(]متصل [ ضمري منصوب:"ان"و
  .  ابتدائية، هلا مرفوع تقديراً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"باَأل"و
  ".األب"احلكاية، أو مضاف إليه لـ مشغول بإعراب :"ِماِسالقَ"و

  .)٦( ظاهر:"مالَ السِهيلَع"وإعراب 
  .)٧( عاطفة:)و(

                                 
 ". هو ":ب يف) ١(
  ".ومحوه ":و يف) ٢(

محو هنٍد أفضل من محي :  ألنّ األشهر يف احلمو إضافته إىل امرأة، فيقال:)محوها(قوله 
 . أ/٢٦متحان ، واال١/١١٢فظ عمدة احلا: نظر ي.دعٍد

)٣ (أبوه: أي. 
 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٤(
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصل، وا س ما بني املعقوفني)٥(
 .٢٢٥ ص: نظري ".مر سابقاً: "ج، هـ، و:  يف)٦(
  .ب:  منتسقط"  عاطفة.و) "٧(

]أ/٥٤[

 



٣٠١  في اإلعراب: الباب الثالث

)صقْدا أَنِماِسا القَبلَ عِهيالَ السعطف على لفظ  ،فظه جمرور تقديراً مراد ل:)م
  ".جاءنا أبو القاسم"

  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين:"قدص"فـوإذا أريد املعىن، 
 فاعله، وهو معه مجلة كون مرفوع حمال على الس مبين،صل ضمري مرفوع مت:"ان"و

  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ
  ".صدقنا"، مفعول به لـ منصوب تقديراً:)١("باَأل"و
  ".األب"احلكاية، أو مضاف إليه لـ مشغول بإعراب :"ِماِسالقَ"و

  .اهر ظ:"مالَ السِهيلَع"وإعراب 
  . عاطفة:)و(
)آمِماِسي القَِبأَا ِبنلَ عِهيالَ السعطوف على القريب،  م، مراد لفظه جمرور تقديراً:)م

  .أو على البعيد
  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين:"نآم"ـفوإذا أريد املعىن، 

 فاعله، وهو معه مجلة كون مرفوع حمال على الس مبين،صل ضمري مرفوع مت:"ان"و
  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ

  . حرف جر:"اُءالب"و
  . )٢()آلمنا( مفعول به غري صريح ،ومنصوب حمال جمرور به تقديراً، :"ِباَأل"و
، على ما عرفت "األب" مشغول بإعراب احلكاية، أو مضاف إليه لـ:"ِماِسالقَ"و

  .)٣(االختالف فيما سبق
  .)٤(اهر ظ:"مالَ السِهيلَع"وإعراب 

                                 
 ". االعراب ":يف ج) ١(
 .وما أثبته من بقية النسخ". له"يف األصل ) ٢(
 .٨٧ ص: نظري) ٣(
 =" وإعراب عليه السالم ظاهر " :إىل قوله"  القاسم عليه السالم آمنا بأيب. عاطفة.و ":من قوله) ٤(

 



٣٠٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .)١( على ما هو مشهور، حرف زائد:)و(
  . عاطفة:)ِإما(
)اِقنص:(ًعطف على ، مرفوع لفظا  " ا تاماإلعرابإم")٢(.  
على  /، ومنصوب حمال"اقصالن" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)٣()اِبرعاِإل(

شبيه باملفعولالت.  
  . ابتدائية:)و(
)همرفوع منفصل ضمري:)و ،مبين مبتدأ على الفتح مرفوع حمال ،.  
  .ف جر حر:)علَى(
  .، واجلار مع ارور ظرف مستقر جمرور به لفظاً:)ِنيمسِق(

 مجلة )٤( فاعله، وهو معه على الفتح مرفوع حمال مبين، راجع إىل املبتدأ:"وه"وحتته 
ة مرفوعة حمالة الفعلية هلا حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسيابتدائي ،.  

  ]وما أحلق بهإعراب مجع املذكّر السامل [
 فراجع ، قد ظهر إعرابه مما سبق:)٥()]اِءاليِب[ هر وجهبص، وناِوالو ِبهعفْ رمسِق(

  .)٦(إليه
  . ابتدائية:)و(
  .، مبتدأكون مرفوع حمال على الس مبين، اسم إشارة:"اذَ" )كِلذَ(

  ــــــــــــــ
  .و: سقط من  =

 .٢٦٤ ص :ينظر) ١(
)٢" (ج: سقط من" تام . 
)٣ (ما يكون إعرابه باحلرفني : أي)األلف، والياء(، أو )الواو، والياء.( 
 . هـ: سقط من" معه) "٤(
  .قية النسخ وما أثبته من ب.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٥(
 .٢٩٢ ص: نظري".  وقد ظهر إعرابه مما سبق فلرياجع إليه ":ب يف) ٦(

]ب/٥٤[

 



٣٠٣  في اإلعراب: الباب الثالث

  . عماد)١(]حرف [:"مالالَّ"و
  . هلما ال حملّ، حرف خطاب:"افالكَ"و
)جمة ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة:)عة ، هلا امسيابتدائي.  
  ".اجلمع"، مضاف إليه لـور لفظاً جمر:)ِركَّذَاملُ(
)اِلالساجلمع" صفة ، مرفوع لفظاً:)٢()م."  
  . عاطفة:)و(
  ".مجع املذكّر" معطوف على ،لفظه مرفوع تقديراً مراد :)وولُأُ(
  . عاطفة:)و(
  .، عطف على أحدمها مراد لفظه مرفوع تقديراً:)ونَرشِع(

  .)٣( فخطأٌ ظاهر، مرفوعان لفظاً"أولو، وعشرون"نّ إ: وما قيل
  . عاطفة:)و(
)هاتوفقط" عشرون" عطف على ، مرفوعة لفظاً:)٤()أَخ.  

                                 
  . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)١(
  :ويشترط فيه ثالثة شروط. فةالعلم والص: وجيمع على هذا اجلمع نوعان) ٢(

أن يكون ملذكّر، فال جيمع : والثّاين. طلحة: اخللو من تاء التأنيث، فال جيمع حنو: أحدها
 صفةً" سابق"علماً لكلب، و" واشق: "أن يكون لعاقل، فال جيمع حنو: الثّالث. زينب: حنو

 .٧٤- ١/٧٣أوضح املسالك : نظر ي.لفرس
 ". مرفوع لفظاً ":ب يف. هـ: سقط من" نّ أولو وعشرونإ: وما قيل) "٣(
  :عومحلوا على هذا اجلمع أربعة أنوا) ٤(

مجوع تكسري، : والثّاين. أُولُو، وعالَمونَ، وِعشرونَ، وبابه: أمساء مجوع، وهي: أحدها
 ،مجوع تصحيح مل تستوف الشروط: والثّالث. بنونَ، وحرونَ، وأَرضونَ، وِسنونَ، وبابه: وهي
ِعلِّيونَ وزيدونَ  ـك: ما مسي به من هذا اجلمع وما أحلق به: والرابع. أَهلُونَ وواِبلُونَ كـ

  . بهمسمى
 ،١/١٠٧عمدة احلافظ : وينظر تفصيل هذا الباب يف. ٧٥-١/٧٤أوضح املسالك : نظري

 .١/١٦٦، واهلمع ١/١٩٧، وشرح شذور الذّهب ٢/٥٦٦رتشاف االو

 



٣٠٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

روروالضاألخوات" مضاف إليه لـ،مري ا".  
)نح١(اهر ظ:)و(.  
)اَءجا املُنرونَلُسلَ عِهيمالَ السحنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)م ."  

  .اهروإذا أريد املعىن، فاإلعراب ظ
  . عاطفة:)و(
)صقْدا املُنرِلسنيلَ عِهيمالَ السعطف على لفظ  مراد لفظه جمرور تقديراً:)م ،

  ".جاءنا املرسلون"
  .اهروإذا أريد املعىن، فاإلعراب ظ

  . عاطفة:)و(
)آماملُا ِبنرِلسنيلَ عِهيمالَ السعطف على أحدمها، مراد لفظه جمرور تقديراً:)م  .

  .اهروإذا أريد املعىن، فاإلعراب ظ
  ]إعراب املثنى وما أحلق به[

  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ أول مرفوع لفظاً:)مسِق(
)فْرعمبتدأ ثاٍن مرفوع لفظاً:)ه ،.  

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "فعالر."  
ى رغ، وهو معه مجلة امسية ص خرب مبتدأ ثاٍن، مرفوع حمال، ظرف مستقر:)ِفِلاَألِب(

خرب،مرفوعة حمال /ة كُ مبتدأ أول، وهو معه مجلة امسيبعطف على اجلملة ، هلاى ال حملّر 
  .)٢(ابقةى السربالكُ

  . عاطفة:)و(
)نصب٣("رفعه" عطف على ، مرفوع لفظاً:)ه(.  

                                 
  ".معلوم ":ب يف) ١(
 . )قسم رفعه بالواو(: وهي قوله". السابق ":يف ب، و) ٢(
  ".لى نصبهعطف ع ":يف ج) ٣(

]أ/٥٥[

 



٣٠٥  في اإلعراب: الباب الثالث

  ".صبالن" مضاف إليه لـ، ارورمريالضو
  .ة عاطف:)و(
)جرنصبه" عطف على ،)١( مرفوع لفظاً:)ه".  

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "اجلر."  
  . ظرف مستقر:)اِءاليِب(

 فاعله، كون مرفوع حمال على الس، مبين"صب واجلرالن" راجع إىل :"امه"وحتته 
ة مرفوعة حمالباأللف" على )٢( عطف،وهو معه مجلة فعلي."  

  .)٣( فتدبر،هوفيه وجه آخر مر ذكر
  . ابتدائية:)و(
  .، مبتدأكون مرفوع حمال على الس مبين، اسم إشارة:"اذَ" )كِلذَ(
  . حرف عماد:"مالالَّ"و
  . هلما ال حملّ، حرف خطاب:"افالكَ"و
)ِنثْالتة ال حملّ خرب املبتدأ، وهو معه مجلة، مرفوعة لفظاً:)٤()ةُية، هلا امسيابتدائي  .  

                                 
 . و: سقط من" مرفوع لفظاً: "إىل قوله" عطف على رفعه: "من قوله) ١(
 .  ج: سقط من" عطف) "٢(
 .٣٥ ص :نظري) ٣(
يعرفونه بأنه اسم، يدلّ على اثنني، متفقني يف احلركات، واحلروف، واملعىن؛ بسبب زيادة يف و) ٤(

األلف والنون املكسورة رفعاً، أو الياء : آخره، تغين عن العاطف واملعطوف؛ وهذه الزيادة هي
  :املفتوحة والنون املكسورة نصباً وجراً؛ ويشترط يف كلّ ما يثنى مثانية شروط

  .اإلفراد؛ فال يثنى املثنى، وال اموع على حده، وال اجلمع الذي ال نظري له يف اآلحاد: أحدها
ذان وتان واللذان واللتان؛ فصيغ موضوعة : واإلعراب؛ فال يثنى املبين، وأما حن: الثّاين

  .للمثنى وليست مثناة حقيقة على األصح، عند مجهور البصريني
عدم التركيب؛ فال يثنى املركّب تركيب إسناد اتفاقاً، وال مزج على األصح، وأما : الثّالث

 =  .اف إليهاملركّب تركيب إضافة مع األعالم فيستغىن بتثنية املضاف عن تثنية املض

 



٣٠٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .ة عاطف:)و(
  ".ثنيةالت" عطف على ، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)اِننثِْا(
  . عاطفة:)و(
  .حدمها عطف على أ، مراد لفظه مرفوع تقديراً:)الَِك(

 باأللف "كال"؛ ألنّ كون إعراب )١( فاحش فخطأٌـ،هأو مرفوع لفظاً إ: وما قيل
  .)٢( فكيف يكون إعرابه هنا باأللفمشروط باإلضافة إىل مضمر،

)مباملفعول بواسطة العطف، )٣()تأويلهب ("كال" حال من ، منصوب لفظاً:)فاًاض 
أي :أشري إىل التثنية، واثنان، وكال حال كونه مضافاً، كما قال الش٤(ارحيخ الش(.  

أو بتأويله بنائب الفاعل، أي :كما )٥( من هذا القسم حال كونه مضافاًالَ ِكلَِعج ،
  .اجحل هو الرواألو. قيل
  ــــــــــــــ

  .التنكري؛ فال يثنى العلم باقياً على علميتة، بل ينكّر مثّ يثنى: الرابع  =
  .األبوان لألب واألم، فمن باب التغليب: اتفاق اللّفظ، وأما حنو: اخلامس
القلم أحد اللّسانني : اتفاق املعىن؛ فال يثنى املشترك وال احلقيقة وااز، وأما قوهلم: السادس

  .ذّفشا
عن " ِسي"أن ال يستغىن عنه بتثنية غريه؛ فال يثنى سواء؛ ألنهم استغنوا بتثنية : السابع

  .سواءان: ِسيان، ومل يقولوا: تثنيته، فقالوا
القمران، فمن : أن يكون له ثان يف الوجود؛ فال يثنى الشمس والقمر، وأما قوهلم: الثّامن
 .١٤٠- ١/١٣٩، وحاشية الصبان ١/٦٥التصريح شرح : ينظر. باب ااز

 ". فحتماء فاحش: "يف و". فجاء فاحش: "يف ج. ج: سقط من" لفظاً) "١(
فكيف يكون إعرابه ) "ب(يف . و: سقط من" فكيف: "إىل قوله" ألنّ كون إعراب: "من قوله) ٢(

 ". فيكون إعرابه هنا باأللف: "يف ج". ههنا
 . بقية النسخ، ولعلّه هو الصوابوما أثبته من". بال تأويله"يف األصل ) ٣(
)٤(بوجه وي:  أيداشيب، وح/١٣٥فتح األسرار : ينظر. الصل صة السي١٠٠ على املطو. 
 .  ج: سقط من" مضافاً". "من هذه القسم: "يف هـ، و". كالماً: "يف و) ٥(

 



٣٠٧  في اإلعراب: الباب الثالث

ر، أيأعين به مضافاً، كما قال : أو مفعول أعين املقدالقاري يخ علييف أمثاله الش 
  .)١("شرح الغرى: "يف

  ".مضافاً"ق بـ حرف جر متعلّ:)ِإلَى(
)مضلفظاً)٣(]به [رور جم:)٢()ٍرم ،مفعول به غري صريح  ، ومنصوب حمال

  ".مضافاً"لـ
)نح٤( معلوم:)و(.  
)اَءجثْا اِالنالَ ِكاِننها، أَمالِك: يتابوالس ،٥( مراد لفظه جمرور تقديراً:)ةُن( ،

  ./"حنو"مضاف إليه لـ
  . له على الفتح ال حملّ فعل ماٍض مبين:"اَءج"فـوإذا أريد املعىن، 

  . )٦( مفعوله،كون منصوب حمال على الس مبين،صل ضمري منصوب مت:"ان"و
  .، ابتدائية هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"اِننثْاِال"و
  ".اثنان"، تأكيد معنوي لـ مرفوع لفظاً:"الَِك"و
، مضاف إليه كون جمرور حمال على الس مبين،صلمت ضمري جمرور :"امه"و

  ".كال"لـ
                                 

 .ف على كتابهعلي القاري، فد سبقت ترمجته، ومل أق".  الرضى: "يف هـ". العز: "يف ب، ج) ١(
للمؤنث يف لغة ) اثنتان(للمذكّر، و) اثنان: (ومحلوا عليه مخسة ألفاظ، ثالثة منها بال شرط وهي) ٢(

بشرط إضافتها إىل مضمر، فإن أضيفا إىل ) كال، وكلتا(يف لغة متيم، و) ثنتان(أهل احلجاز، و
  .مظهر لزمتهما األلف، وأعربا باحلركات مقدرة

، وشرح شذور الذّهب ٣/٤١٣ على الكافية ، وشرح الرضي١/١١٣عمدة احلافظ : ينظر
 . ١/٦٦، وشرح التصريح ١/١٩٣

 .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٣(
 ". ظاهر: "يف هـ) ٤(
 . ج: سقط من" تقديراً) "٥(
 ". مفعول به صريح جلاء ":يف ب) ٦(

]ب/٥٥[

 



٣٠٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  مبين- )١(ى ما مر عل-هري، أو حرف عطف حرف تفسري على القول الش:"يأَ"و
لهكون ال حملّعلى الس .  
 من  بيان، أو بدل الكلّ)٢( مع ما عطف عليه عطف، مرفوع لفظاً:"ابتالِك"و

  .، أو عطف تفسري له"االثنان"
  . عاطفة:)و(
جاءنا " معطوف على لفظ ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)امِهيلَ ِكِنينثْا اِالنعبتِا(
  .)٣(ـهإ "االثنان

  . لهكون ال حملّ على الس فعل ماٍض مبين:"بعات"فـوإذا أريد املعىن، 
لة  فاعله، وهو معه مجكون مرفوع حمال على الس مبين،صل ضمري مرفوع مت:"ان"و

  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ
  . مفعوله،منصوب لفظاً": ِنينثْاِال"و
  ".اثنني"، تأكيد معنوي لـ منصوب لفظاً:)٤("يلَِك"و
 مضاف إليه ،كون جمرور حمال على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"امه"و

  .)٥("يلَِك"لـ
  . عاطفة:)و(
)لِْمعثْاِالا ِبننلَ ِكِنيِهيعطف على أحدمها مراد لفظه جمرور تقديراً:)٦()ام ،.  

  .، واجلملة ابتدائية)٧( فعل وفاعل:"انلِْمع"فـوإذا أريد املعىن، 
  ".عملنا"ـ ظرف لغو ل:"ِنينثْاِالِب"و

                                 
 .٢٠٩ ص: نظري) ١(
 . و: سقط من" عطف) "٢(
 ". عطف على لفظ جاءنا إىل آخره ":يف ب) ٣(
 ". وكال ":يف ب، ج، هـ، و". مفعول له ":يف هـ". مفعول به صريح ":يف ب) ٤(
 ". مضاف إليه لكال ":يف ب، ج، هـ، و) ٥(
 ". آمنا باالثنني كليهما ":يف ب) ٦(
  ".فآمن فعل ماض ":يف ب) ٧(

 



٣٠٩  في اإلعراب: الباب الثالث

  .)١( تأكيد معنوي:"امِهيلَِك"و
  . عاطفة:)و(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ثُاِلثَّال(
  .)٢( لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف نفي:)الَ(
)ونُكُي(: اقصة فعل مضارع مناألفعال النمرفوع لفظاً بعامل معنوي )٣(.  

  .، امسه على الفتح مرفوع حمالين مب:"وه"وحتته ضمري 
  . لهال حملّكون  على الس مبين،اء حرف استثن:)الَِّإ(
)تال يكون" خرب ، منصوب لفظاً:)ام"ة مرفوعة حمالخرب ، وهو معهما مجلة فعلي 

  . )٤( عطف إما على القريبة، أو على البعيدة، هلااملبتدأ، وهو معه مجلة امسية ال حملّ
شبيه  على الت/ ومنصوب حمال،)٥("التام" مضاف إليه لـ، جمرور لفظاً:)اِبرعاِإل(

  .فعولبامل
  . ابتدائية:)و(
)هو(:ضمري مرفوع منفصل ،مبين مبتدأ، على الفتح مرفوع حمال )٦(.  
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّ وهو معه مجلة مرفوع لفظاً خربه،:)٧()اِنمسِق(

                                 
 ". وكليهما. وباالثنني ظرف لغو: "بيف ) ١(
 . و: سقط من" السكون". "الثّالث مبتدأ: "يف و) ٢(
 ". فعل مضارع ناقص: "يف و) ٣(
. و: سقط من" مجلة: "إىل قوله" فعلية مرفوعة حمال: "من قوله".  وهو معه مجلة فعلية: "يف ب) ٤(

 ". عطف على إما القريب، أو على البعيد: "يف ب
 . سقطا من ج" إليه". "لفظاً) "٥(
 ". مرفوع لفظاً: "يف و) ٦(
 اً وذلك يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر، وإما أن يكون حرفألنّ حمذوفه إما أن يكون حركةً) ٧(

ومثال . يضِرب، ولَن يضِرب، ولَم يضِرب: ، فمثال األولوذلك يف الفعل املضارع املعتلّ اآلخر
 .١٢٥إظهار األسرار ص: ينظر. زو، ولَن يغزو، ولَم يغزيغ: الثّاين

]أ/٥٦[

 



٣١٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]إعراب الفعل املضارع الصحيح اآلخر[
 فراجع ، مر إعراب أمثاله:)ِفذْح ِبهمز، وجِةحتالفَ ِبهبص، ونِةمالض ِبهعفْ رمسِق(

  .)١(إليها
  .  مفعول به لهصوب حمال، ومن"احلذف" مضاف إليه لـ، جمرورة لفظاً:)ِةكَراحلَ(
  . ابتدائية:)و(
)هع منفصلمرفو ضمري :)و،مبتدأ مرفوع حمال ،.  
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّوهو معه مجلة.  مرفوع لفظاً خربه:)الِفعلُ(
  ".الفعل"اب احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعر:)عاِرضاملُ(
  . )٢("املضارعالفعل " صفة ،كون مرفوع حمال على الس مبين، اسم موصول:)يِذالَّ(
)زم حرف جا:)لَم،مبين لهكون ال حملّ على الس .  
)ي٣(لفظاً" مل" فعل مضارع جمزوم بـ:)لِْصت(.  
  ".صلمل يت" ظرف لغو لـ:)ِهِرآِخِب(

رورموالضآخر"، مضاف إليه لـري ا."  
)ِمضفاعل ، مرفوع لفظاً:)ري "ة ال حملّ مجلة فوهو معه". صلمل يتصلة ، هلاعلي 

  .املوصول
  .)٤( حالية:)و(
)هضمري مرفوع منفصل:)و ،مبين مبتدأ على الفتح مرفوع حمال ،.  
)حرمرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة امس:)ف ة منصوبة حمالآخر" حال من ،ي."  
)ِحصحرف" مرفوع لفظاً، صفة لـ:)٥()يح."  

                                 
 .٢٩٢ ص: نظري". فلرياجع إليها ":يف ب) ١(
 . و: سقط من" املضارع) "٢(
 ". جمزوم به لفظاً ":يف ب، ج، هـ، و) ٣(
  ". عاطفة.و ":و يف) ٤(
 =-١/٥٦يح وشرح التصر ،١/١٧٣، وشرح شذور الذّهب ٩٩-١/٩٧عمدة احلافظ : ينظر) ٥(

 



٣١١  في اإلعراب: الباب الثالث

)نحمعلوم :)و.  
)ِحننْ أَبفَ نشولَ،ع محن رحنو" مضاف إليه لـ، مراد لفظه جمرور تقديراً:)م ."  

  .، بعامل معنوي فعل مضارع مرفوع لفظاً:"بِحن"فـوإذا أريد املعىن، 
،  هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ على الضم مرفوع حمال مبين:"نحن"وحتته 

  .ابتدائية
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،رف ناصب ح:"نْأَ"و
  .)١(لفظاً" أنْ" منصوب بـ، فعل مضارع جمهول:"نشفَع"و

 نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال ، على الضم مرفوع حمال مبين:"نحن"وحتته 
 مفعول به صريح  منصوب حمال/د، وهي يف تأويل املفر)٢( صلة للحرف املوصول، هلاحملّ
  .)٣("حنب"لـ

  . عاطفة:"اوالو"و
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف جازم:"ملَ"و
  .)٤(لفظاً" مل" جمزوم بـ، فعل مضارع جمهول:"نحرم"و

 نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال ، على الضم مرفوع حمال مبين:"نحن"وحتته 
  .)٥(؛ هكذا استفيد من األستاذ"نشفَع"طف على مجلة  ع، هلاحملّ

  .)٦( أعرضنا عنه خللوه عن املآل،ولبعضهم هنا مقال

  ــــــــــــــ
 .١٢٥، وإظهار األسرار ص٥٧  =

 ". منصوب به لفظاً ":ب، ج، هـ، و يف )١(
 ".  صفة للحرف املوصول ":و يف. ب: سقط من" للحرف) "٢(
 . و: سقط من" حمال مفعول به) "٣(
   . هـ، و:زيادة من" أو منصوب حمال بأن". " جمزوم به لفظاً ":يف ب، ج، هـ، و) ٤(
)٥(أي  :د الصبوجه وي، وقد سبقت ترمجتهحمم. 
 ".  خللوه عن املثال: "يف ب".  اعترضنا عنه: "يف ج) ٦(

]ب/٥٦[

 



٣١٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ]إعراب الفعل املضارع املعتلّ اآلخر[
  . عاطفة:)و(
 )٢(]إعراب [ مر:)١()ِر اآلِخِفذْح ِبهمز، وجِةحتالفَ ِبهبص ون،ِةمالض ِبهعفْ رمسِق(

  .)٣( فتدبر،أمثاله
  . ابتدائية:)و(
 مر إعرابه :)٤()فر حو، وهريِم ضِهِرآِخ ِبلِْصت يمي لَِذ الَّعاِرض املُلُع الِفكِلذَ(

  .)٥(]والعناية من امللك املتعال[ل هذا املقال، يبقُ
  ".حرف"، مضاف إليه لـ لفظاًرورة جم:)٦()ِةلَِّع(
)نحمعلوم:)و .  
)نداَهللاوع  ]تنْ أَ)٧(]ىالَعي فُعنولَ،او مي ِمرا ِفنمراد لفظه جمرور تقديراً، :)اِري الن 

  ".حنو"مضاف إليه لـ
  .مل معنوي فعل مضارع مرفوع تقديراً بعا:"وعدن"فـوإذا أريد املعىن، 

  .، ابتدائية هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ على الضم مرفوع حمال مبين:"نحن"وحتته 
  ".ندعوا" مفعول به لـ، منصوبة لفظاً:اجلاللةو
  .)٨(] معلوم:"ىالَعت"وإعراب [

                                 
 ".حبذف آخره: "يف ب) ١(
 .  هـ: وما أثبته من. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ب، ج، و) ٢(
 .٢٩٢ص : ينظر) ٣(
 .هـ: سقط من" الذي. "ج: سقطا من" ضمري". "املضارع) "٤(
 . وما أثبته من بقية النسخ. فني ساقط من األصلما بني املعقو) ٥(
، وشرح التصريح ٢١٤- ١/٢١٠، وشرح شذور الذّهب ١٠٥- ١/١٠٤عمدة احلافظ : ينظر) ٦(

 .١٢٥، وإظهار األسرار ص٢٠٦-١/٢٠٣، واهلمع ٩٠-١/٨٦
  .وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل) ٧(
 ". وإعراب تعاىل ظاهر ":ب  يف. وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٨(

 



٣١٣  في اإلعراب: الباب الثالث

  . حرف ناصب:"نْأَ"و
  . فعل مضارع منصوب به لفظاً:"وفُعي"و

 فاعله، وهو معه مجلة ح مرفوع حمال على الفت مبين،"اجلاللة" راجع إىل :"وه"وحتته 
، مفعول ثاٍن  صلة للحرف املوصول، وهي يف تأويل املفرد منصوبة حمال، هلافعلية ال حملّ

  ".ندعوا"لـ
 مفعول به ،كون منصوب حمال على الس مبين،صل ضمري منصوب مت:"ان"و

  ".وفُعي"لـ
  . عاطفة:"اوالو"و
  . لهكون ال حملّعلى الس  مبين، حرف جازم:"ملَ"و
  .)١( فعل مضارع جمزوم به لفظاً:"يرِم"و

 ، هلا فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ على الفتح مرفوع حمال مبين:"وه"وحتته 
  ".ونافُعي"عطف على مجلة 

 مفعول به كون منصوب حمال على الس مبين،صل ضمري منصوب مت:"ان"و
  ".ِمري"لـ

  . ظرف لغو له:"اِري النِف"و
  

  ] اخلمسةإعراب األمثلة[
  .عاطفة :/)و(
)اِبالرمبتدأ مرفوع لفظاً:)ع ،.  
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،في حرف ن:)الَ(
)ونُكُي(:اقصةل مضارع من  فعاألفعال الن)٢(مرفوع لفظاً بعامل معنوي ،.  

                                 
 ". ومنصوب حمال بأن "زيادة: يف و". ومنصوب حمال"زيادة  :يف هـ) ١(
  ".فعل مضارع ناقص ":يف و) ٢(

]أ/٥٧[

 



٣١٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .، امسه على الفتح مرفوع حمالين مب:"وه"وحتته 
  . لهكون ال حملّعلى الس  مبين،)١( حرف استثناٍء:)الَِّإ(
)اِقنة)٢( منصوب:)صلفظاً خربه، وهو معهما مجلة فعلي خرب املبتدأ، ، مرفوعة حمال 

  . على القريبة، أو على البعيدة عطف، هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ
 على ، حمال)٣()منصوبو(، "اقصالن" مضاف إليه لـ، لفظاً جمرور:)اِبرعاِإل(

شبيه باملفعولالت.  
  .ابتدائية :)و(
)و٤(]ضمري مرفوع منفصل [:)ه(،على الفتح مرفو مبين مبتدأع حمال ، .  
  .، ابتدائية هلا امسية ال حملّ مرفوع لفظاً خربه، وهو معه مجلة:)الِفعلُ(
  ".الفعل"اب احلكاية، أو صفة لـ مشغول بإعر:)عاِرضاملُ(
  ".  املضارعالفعل" صفة ،كون مرفوع حمال على الس مبين، اسم موصول:)يِذالَّ(
  . له على الفتح ال حملّاٍض مبين فعل م:)لَصتِا(
  ".صلات" ظرف لغو لـ:)ِهِرآِخِب(
]روروالضمري ا،مبين ٥(]"آلخرا"ـ مضاف إليه ل، على الكسر جمرور حمال(.   
)ِمضة ال حملّ مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة ف:)٦()ريصلة للموصول، هلاعلي  .  
  ".ضمري" بدل، أو عطف بيان لـفظاً مرفوع ل:)ريغَ(

                                 
 ". حرف استفهام ":ج يف) ١(
 . هـ: سقط من" منصوب) "٢(
 .بقية النسخوما أثبته من ". وهو منصوب" األصل يف) ٣(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٤(
 . وما أثبته من بقية النسخ. ما بني املعقوفني ساقط من األصل، ج) ٥(
تفْعلُونَ ويفْعلُونَ، أو ياء خماطبة، : تفْعالَِن ويفْعالَِن، أو واو مجع، حنو: ألف اثنني، حنو: وهو) ٦(

 .تفْعِلني: حنو

 



٣١٥  في اإلعراب: الباب الثالث

 "ونالن" باإلضافة إىل "ريالغ"؛ الكتساب )١(ه ال جيوز أناهر فالظّ،وأما جعله صفة له
تعريفاً باالشتهار بالغة، إالّيف أصالً، وهو خمتار :  على قول من قالريه ال يتعرابن إن

  .)٢("مغين اللّبيب: " يفهشام
 ال حال منه؛ ألنه وإنْ سلّم كونه نكرة، إال أنّ ،"ضمري"أو منصوب مستثىن من 

، فيجب تقدمي احلال عليه على األصح، على ما صرح به احملقّق  نكرةٌ حمضة"ضمري"لفظ 
  .)٣(التفتازاينّ

                                 
  ".فالظ"رمز إليه املؤلّف بـ" فالظّاهر) "١(

هنا صفة وفاقاً البن هشام، حيث " غري"وقوع " حلّ أسرار األخيار: "وقد جوز املؤلّف يف
؛ ألنه ال يتعرف باإلضافة إىل املعرفة، ولو كان اإلضافة إىل الضد "ضمري"أو صفة لـ: (قال

، ١/٢١٠املغين : وينظر رأي ابن السراج يف. ٢٢٤ص: نظري). الواحد خالفاً البن السراج
 .١/٣١١واملنصف 

وابن هشام، قد سبقت . ١/٢١٠: ينظر). وال تتعرف غري باإلضافة؛ لشدة إامها: (حيث قال) ٢(
  ":غري"على " أَلْ"مسألة دخول . ترمجته

لكن قال ": غري "على" أَلْ"مطلب يف دخول ": (رد احملتار"قال العالّمة ابن عابدين يف 
هذه : وقالوا" بعض"، و"كلّ"، و"غري"على " األلف والالّم"منع قوم دخول : بعض أئمة النحاة

فعل الغري : كما ال تتعرف باإلضافة، ال تتعرف باأللف والالّم، وعندي أنها تدخل عليها، فيقال
للتعريف، ولكنها املعاقبة كذا، والكلُّ خري من البعِض؛ وهذا ألنّ األلف والالّم هنا ليست 

قد حيمل على " الغري"تتعرف باإلضافة يف بعض املواضع، مثّ إنّ " غرياً"لإلضافة؛ ألنه قد نص أنّ 
على اجلزء، فيصلح دخول األلف والالّم عليه أيضاً من " البعض"على اجلملة، و" الكلّ"الضد، و

نظري الضد، " الغري"نظري على النظري، فإنّ أنها تتعرف على طريقة محل ال: هذا الوجه؛ يعين
نظري اجلزء، ومحل النظري على النظري سائغ شائع يف لسان " البعض"نظري اجلملة، و" الكلّ"و

العرب، كحمل الضد على الضد، كما ال خيفى على من تتبع كالمهم، وقد نص العالّمة 
  ).امالزخمشري على وقوع هذين احلملني، وشيوعهما يف لس

، وذيب األمساء ١٧-١/١٦ الكشاف: وينظر أيضاً. ٣٨٠-٧/٣٧٩رد احملتار : ينظر
 .٢٨٦- ١٣/٢٨٥، وتاج العروس ١/٣١١، واملنصف ٦٦-٣/٦٥واللّغات 

 =  .والتفتازاين، قد سبقت ترمجته.  ٤٦٦املطول ص: نظري) ٣(

 



٣١٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".غري"ـ مضاف إليه ل، جمرور لفظاً:)١()النوِن(
  . تفصيلية:"اُءالفَ" )هعفْرفَ(
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً":عفْالر"و

رورمريوالضمضاف إليه لـ، ا "فعالر."  
 ة امسية ال حملّ، وهو معه مجل)٢( خرب املبتدأ، مرفوع حمال، ظرف مستقر:)وِنالنِب(

  .، تفصيليةهلا
  . عاطفة:)و(
)نصبمبتدأ مرفوع لفظاً:)ه ،.  

روروالضنصب" مضاف إليه لـ،مري ا"/.  
  . عاطفة:)و(
)جزمنصبه" عطف على ، مرفوع لفظاً:)ه".  

رورموالضجزم"، مضاف إليه لـري ا."  
  . ظرف مستقر:)٣()اهِفذْحِب(

 فاعله، وهو معه مجلة فعلية مرفوعة  حمالكون مرفوع على الس مبين:"امه"وحتته 
ة ال حملّ،حمالعطف على مجلة ، هلا خرب املبتدأ، وهو معه مجلة امسي "٤("ونفرفعه بالن( .  

روروالضمري ا،مبين كون، فمحلّه القريب جمرور مضاف إليه  على الس
  ــــــــــــــ

أو حال من ضمريه املستكن يف : (هنا حال، حيث قال" غري"وقد جوز املؤلّف أيضاً وقوع   =
 .٢٢٤حلّ أسرار األخيار ص: ينظر"). ضمري"

 .١٢٥إظهار األسرار ص: ينظر) ١(
  ".مرفوع لفظاً ":يف ب) ٢(
شرح التصريح  و،٢١٠-١/٢٠٥، وشرح شذور الذّهب ١/١١٦عمدة احلافظ : ينظر) ٣(

 .١/٢٠٠، واهلمع ٨٦-١/٨٥
 . ج: سقط من" فرفعه بالنون" :إىل قوله"  ارور مضاف إليه جلزموالضمري ": من قوله)٤(

]ب/٥٧[

 



٣١٧  في اإلعراب: الباب الثالث

  .د منصوب مفعول به غري صريح لهه البعي، وحملّ"حذف"لـ
)نحمعلوم:)و .  
 :)١()انا عضِرع يما، ولَنا لَعفَشنْ ي أَوجرن، فَِةامي الِقمو ياِنعفَش ياُءملَ والعاُءيِلواَأل(

  ".حنو"، مضاف إليه لـمراد لفظه جمرور تقديراً
  .، مبتدأ لفظاً)٢()ةمرفوع( :"اُءيِلواَأل"فـوإذا أريد املعىن 

  . هلانية على الفتح ال حملّ مب، عاطفة:"اوالو"و
  ."األولياء" عطف على ، مرفوعة لفظاً:"اُءملَالع"و
  .مضارع مرفوع لفظاً بعامل معنوي فعل :"اِنعفَشي"و
 فاعله، وهو كون مرفوع حمال على الس مبين،)٣(صل ضمري مرفوع مت:"فِلاَأل"و

ة مرفوعة حمالة ال حملّ خرب املبتدأ، وهو مع،معه مجلة فعلية، هلاه مجلة امسيابتدائي  .  
  ".يشفعان"، مفعول فيه لـ منصوب لفظاً:"موالي"و
  ".يوم"، مضاف إليه لـ جمرورة لفظاً:"ِةاميالِق"و
  .)٤( جوابية، أو جزائية:"اُءالفَ"و
  .، مرفوع تقديراً بعامل معنوي فعل مضارع معلوم:"وجرن"و

  فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّلضم مرفوع حمال على ا مبين:"نحن"وحتته 
إنْ كان : يرط، أأو جمزومة حمال جزاء الش .إذا كان األمر كذلك، فنرجو: يجوابية، أ

  .األمر كذلك، فنرجو
ل من القصور، كما ال خيفى على أهل الس٥(طوروالقصر على األو(.  

                                 
 ". يشفعون يوم القيامة ":يف و) ١(
  . وما أثبته من بقية النسخ".مرفوع"يف األصل ) ٢(
  ".منفصل ":يف هـ) ٣(
 ". والفاء جوابية، أو خربية ":يف و) ٤(
 . "كما ال خيفى على ذوي السطور " :يف ب، ج، هـ، و) ٥(

 



٣١٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  . له حملّكون ال على الس مبين، حرف ناصب:"نْأَ"و
  .منصوب به لفظاً فعل مضارع :"اعفَشي"و
كون مرفوع حمال فاعله، وهو معه  على الس مبين،صل ضمري مرفوع مت:"فِلاَأل"و

، مفعول  صلة للحرف املوصول، وهي يف تأويل املفرد منصوبة حمال، هلامجلة فعلية ال حملّ
  ".نرجوا"به صريح لـ

  ./"يشفعا"ق بـ حرف جر متعلّ:"مالالَّ"و
، "الالّم"كون، فمحلّه القريب جمرور بـ على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"ان"و

  ".يشفعا"وب مفعول به غري صريح لـوحملّه البعيد منص
  . هلا مبنية على الفتح ال حملّ، عاطفة:"اوالو"و
  . لهكون ال حملّ مبين على الس، حرف جازم:)١("ملَ"و
  .حمال" أنْ"ه لفظاً، ومنصوب بـ فعل مضارع جمزوم ب:)٢("اضِرعي"و
 فاعله، وهو كون مرفوع حمال على الس مبين،)٣(]صلمت [ ضمري مرفوع:"فِلاَأل"و

  . )٥(، على ما استفيد من األستاذ)٤("يشفعا" عطف على مجلة ، هلامعه مجلة فعلية ال حملّ
  .)٦( لهكون ال حملّ على الس مبين،ف جر حر:"نع"و
، "نع"كون، فمحلّه القريب جمرور بـ على الس مبين،صل ضمري جمرور مت:"ان"و

  ".مل يعرضا"عول به غري صريح لـوحملّه البعيد منصوب مف
  

                                 
 . و:  منتسقط" ومل) "١(
 ". عرضنا ":يف هـ) ٢(
 . وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٣(
 ". عطف على مجلة يشفعان ":ب، ج، و يف) ٤(
)٥(بوجه وي، وقد سبقت ترمجته:  أيد الصحمم. 
 ". الحملّ له ومتعلّق بلم يعرضا ":يف هـ) ٦(

]أ/٥٨[

 



٣١٩  في اإلعراب: الباب الثالث

]واحمللي ،قديريوالت ،اإلعراب اللّفظي[  
)١( حرف ابتداء:)ثُم(،ذا املعىن، على ما  له؛ على الفتح ال حملّ مبين ه جيئفإن 

  .)٢(املوىل الشهري بابن كمال الوزيرصرح به 
  .، مبتدأ مرفوع لفظاً:)ابرعاِإل(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،رط حرف ش:)ِإنْ(
  . على الفتح جمزوم به حمال فعل ماٍض مبين:)رهظَ(

  فاعله، وهو معه مجلة على الفتح مرفوع حمال مبين، راجع إىل املبتدأ:"وه"وحتته 
  .رط فعل الش، هلافعلية ال حملّ

  ".ظهر" ظرف لغو لـ:)ِظفْي اللَِّف(
)يس٣( مرفوع، فعل مضارع جمهول:)ىم(تقديراً بعامل معنوي .  

 نائب فاعله، وهو ، على الفتح مرفوع حمال مبين، راجع إىل املبتدأ أيضاً:"وه"وحتته 
  .رط جزاء الش، هلامعه مجلة فعلية ال حملّ

ةوفعل الشخرب املبتدأ، )٤(رط مع جزائه مجلة فعلي ة مرفوعة حمالوهو معه ، أو شرطي
  .، ابتدائية هلامجلة امسية ال حملّ

من أنّ :الُقَوما ي "يسبـمرفوع تقديراً " ىم وجمزوم حمال ،نِْإ"بعامل معنوي." 
ى، وقد ه فخطأ بين، كما ال خيفى على أويل الن)٥(]حمال [جمزومة" يسمى"ومن أنّ مجلة 

  .)٦(سبق اإلشارة إليه

                                 
 ".  ابتدائيةحرف ":يف ب، هـ) ١(
 .قد سبقت ترمجته) ٢(
 ". مبين تقديراً ":يف ب) ٣(
  .و: سقطت من" فعلية. "هـ:  منتسقط" وفعل الشرط) "٤(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٥(
 .١٨٩ ص: نظري) ٦(

 



٣٢٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".ىيسم" مفعول ثاٍن لـ،ظاًب لف منصو:)اباًرعِإ(
 أريد نْ، وِإغوي أريد به معناه اللّنِْإ، /"اإلعراب" صفة لـ، منصوب لفظاً:)ياِظفْلَ(

، أو صفة املصنف مشغول بإعراب احلكاية على رأي :"ايِظفْلَ"فـبه معناه االصطالحي 
  .)١(على رأي اجلمهور" اإلعراب"لـ

  . له على الفتح ال حملّ مبين، حرف جر:"افالكَ" )امكَ(
واجلار مع . )٢(كون جمرور به حمال على الس مبين، موصوف أوم موصول اس:"ام"و

رور ظرف مستقرا.  
 معه  فاعله، وهو على الفتح مرفوع حمال مبين، راجع إىل مبتدأ حمذوف:"وه"وحتته 

ة مرفوعة حمالمجلة فعلية ال حملّ. هو كما:  خرب ملبتدأ حمذوف، أيهلاوهو معه مجلة امسي ، 
  .ابتدائية

:  خرب مبتدأ حمذوف، أي، على الفتح مرفوع حمال مبين،)٣( مبعىن املثل:"افالكَ"أو 
  .، ابتدائية هلاوهو معه مجلة امسية ال حملّ. هو مثل ما

  ".الكاف"، مضاف إليه لـرور حمالكون جم على الس مبين:"ام"و
  . ظرف مستقر:)ِةلَِثمي اَألِف(

 فاعله، وهو معه مجلة  على الفتح  مرفوع حمال مبين،"ما" راجع إىل :"وه"وحتته 
  .)٤(املوصوف" ما" صفة لـ صلة للموصول، أو جمرور حمال، هلافعلية ال حملّ

  .ل اسم مفعو:)ِةوركُذْاملَ(

                                 
: سقط من" على رأي اجلمهور: "إىل قوله"  منصوب لفظاً مفعول ثاٍن ليسمى.إعراباً ": من قوله)١(

لفظياً منصوب لفظاً مفعول ثاٍن ليسمى كما الكاف  ":ب، ج، هـ، و يف. ب، ج، هـ، و
١٢٩ إظهار األسرار ص:نظري. "حرف جر.  

 ".جمزوم به حمال ":ب يف. ج:  منتسقط" موصول، أو) "٢(
  ."والكاف اسم مبعىن املثل ":يف هـ) ٣(
 ".  املوصولصفة ملا ":يف هـ، و) ٤(

]ب/٥٨[

 



٣٢١  في اإلعراب: الباب الثالث

 نائب فاعلها، ، على الفتح مرفوع حمال مبين،"األمثلة" راجع إىل :"يِه"وحتتها 
أو مرفوعة خرب مبتدأ حمذوف، [، "األمثلة" لـ)١()جمرورة لفظاً صفة (وهي معه مركّبة

ِه: أير، أو منصوبة بأيل. عين املقداجح:واألو٢(] هو الر(.  
  . عاطفة:)و(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين،رط حرف ش:)ِإنْ(
)م، حرف جازم:)لَم بينلهكون ال حملّ على الس .  
)ظْيهإنْ" فعل مضارع جمزوم به لفظاً، وبـ:)ر "حمال.  

عه  فاعله، وهو م على الفتح مروع حمال مبين،"اإلعراب" راجع إىل :"وه"وحتته 
  .رط فعل الش، هلا فعلية ال حملّمجلة

  ".رهظْ يملَ" مفعول فيه لـ:)ِظفْي اللَِّف(
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف عطف:)بلْ(
)رفعل ماٍض جمهول:)قُد ،إنْ" على الفتح جمزوم بـ مبين "حمال.  

 نائب فاعله، ، على الفتح مرفوع حمال مبين،"اإلعراب" راجع أيضاً إىل :"وه"وحتته 
  ".مل يظهر" عطف على مجلة ، هلالّوهو معه مجلة فعلية ال حم

  ".قدر" مفعول فيه لـ:)ِهِري آِخِف(
روروالضآخر" مضاف إليه لـ،مري ا."  

)يسفعل مضارع جمهول:)ىم مرفوع تقديراً بعامل معنوي ،.  
 نائب ً، حمالّ على الفتح مرفوع/ مبين،أيضاً" اإلعراب" راجع إىل :"وه"وحتته 

  .رط جزاء الش، هلافاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ
وفعل الشة مرفوعة حمالة، أو شرطيعطف على مجلة،رط مع جزائه مجلة فعلي  

                                 
سقطت " صفة ".وما أثبته من بقية النسخ، ولعلّه هو الصواب. "مرفوعة لفظاً صفة"يف األصل ) ١(

 .ج: من
  .و:  منتسقط" بأعين املقدر ". وما أثبته من بقية النسخ.قط من األصلامابني املعقوفني س) ٢(

]أ/٥٩[

 



٣٢٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ".ـهاإنْ ظهر اإلعراب "
)يِرِدقْتى"، مفعول ثاٍن لـب لفظاً منصو:)١()اييسم."  
)نحمعلوم:)و .  
  ".حنو"، مضاف إليه لـ مراد لفظه جمرور تقديراً:)ياِصا العنأَ(

 ، على الفتح مرفوع حمال مبين، ضمري مرفوع منفصل:"انأَ"فـوإذا أريد املعىن، 
  .)٢(مبتدأ

  .، ابتدائية هلا ال حملّة مرفوع تقديراً خربه، وهو معه مجلة امسي:"ياِصالع"و
  . عاطفة:)و(
  .طشر حرف :)ِإنْ(
)حرف جازم:)لَم .  
)ظْيهإنْ" فعل مضارع جمزوم به لفظاً، وبـ:)ر "حمال.  

و معه  فاعله، وه على الفتح مرفوع حمال مبين،"اإلعراب" راجع إىل :"وه"وحتته 
  .رط فعل الش، هلا فعلية ال حملّمجلة

  . عاطفة:)و(
)حرف جازم:)لَم .  
)قَيرإنْ" جمزوم به لفظاً، وبـ، فعل مضارع جمهول:)د "حمال.  

 ال حملّ نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ، على الفتح مرفوع حمال مبين:"وه"وحتته 
  .رط على فعل الش عطف،هلا

)يسفعل مضارع جمهول:)ىم مرفوع تقديراً بعامل معنوي ،.  
                                 

  ".تقديراً: "يف هـ) ١(
، وشرح ٢/٨٤٦رتشاف ، واال١/٨٤ على الكافية يشرح الرض: ينظر تفصيل هذا الباب يف

 .١/٢٠٨، واهلمع ١/٩١التصريح 
  ".مبين على السكون: "يف ب) ٢(

 



٣٢٣  في اإلعراب: الباب الثالث

 نائب فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال ، على الفتح مرفوع حمال مبين:)١("وه"وحتته 
  .رطلشا جزاء ، هلاحملّ

ةوفعل الشرط مع جزائه مجلة شرطي،عطف على القريبة، أو على  مرفوعة حمال 
  .)٢(دةالبعي

)ملِّح٣()اي(:ًى" مفعول ثاٍن لـ، منصوب لفظايسم")٤(.  
)نحمعلوم:)و .  
)تلْكَّونلَا عى مالَن ي اخلَِتأْ ييِمالَّ ِإر ِجن مضاف  مراد لفظه جمرور تقديراً:)٥()ِهِته ،
  ".حنو"إليه لـ

  . لهال حملّكون  على الس فعل ماٍض مبين:"لْكَّوت"فـوإذا أريد املعىن، 
 فاعله، وهو معه مجلة كون مرفوع حمال على الس مبين،صل ضمري مرفوع مت:"ان"و

  .، ابتدائية هلافعلية ال حملّ
  ".توكّلنا"ق بـ حرف جر متعلّ:"ىلَع"و
ه ، وحملّ"على"كون، فمحلّه القريب جمرور بـ على الس مبين، اسم موصول:"من"و

  . مفعول به غري صريح له/البعيد منصوب
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف نفي:"الَ"و

                                 
 ". وحتته هو راجع مبين ":يف هـ) ١(
 ". واجلملة الشرطية مرفوعة حمال عطف ":يف ب، ج، هـ، و) ٢(
)٣ (حنويكون يف اال: اإلعراب احمللي ،ل آخره بإعراب غري حمكيغتب املُشربزيٍد، : سم املُع مررت

أعجبين ضرب زيٍد، ومر بزيٍد، : بالنصب على املفعولية، وكذا" زيٍد"فإنه حيكم على حملّ 
  .مرفوع احمللّ على الفاعلية يف األول، والنائبية يف الثّاين" زيد"فـ

 .٣٥- ١/٣٤مع الدروس العربية  وجا،١٣٢إظهار األسرار ص: نظري
 . و: سقط من" ليسمى) "٤(
   ".على من ال يأت اخلري ":يف هـ) ٥(

]ب/٥٩[

 



٣٢٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .ارع مرفوع تقديراً بعامل معنوي فعل مض:)١("يِتأْي"و
  . )٢( صلة للموصول، هلا مرفوع لفظاً فاعله، وهو معه مجلة فعلية ال حملّ:"رياخلَ"و
  . لهكون ال حملّ على الس مبين، حرف استثناٍء:"الَِّإ"و
  ".ال يأيت"ق بـحرف جر متعلّ :)٣(]نِم [و
  .)٥( مفعول به غري صريح له، ومنصوب حمال)٤( جمرورة به لفظاً:"ِةهاِجل"و

روروالضاجلهة" مضاف إليه لـ،مري ا."  
واب؛ يخ الكامل املرشد إىل الص على عوامل الش،هذا آخر ما أوردناه من اإلعراب

  .)٦(نة للطّلبة الكرام، بعون امللك العالّمإعا
 ما يقبل اإلصالح؛ ابتغاَء جزاِء حالَص ِإ،)٧(فانري الِعِو من ذَ،واملرجو من اإلخوان

٨(حالاحلمل على الص(.  
  .)١١( خالتكِتخ أُ ابن املُخِطئَ)١٠()لعلّ(، )٩(وال يتبادر إىل التخطئة فيما هنالك

                                 
 ". يف يأيت ":يف هـ) ١(
 ". صفة للموصول ":يف و) ٢(
 .وما أثبته من بقية النسخ. قط من األصلا س ما بني املعقوفني)٣(
 . ب: سقط من" به". "واجلملة ":يف هـ) ٤(
ومنصوب حمال مفعول به : "إىل قوله"  حرف نفي مبين على السكون ال حملّ له.الو: "من قوله) ٥(

 . ج: سقط من" غري صريح له
 ". بعون اهللا امللك العالّم ":يف ب، هـ، و". إعانةً لطلب الكرم ":يف ب) ٦(
  ".من ذي العرفان ":يف ج) ٧(
 ". العمل على الصالّح: "يف ب. ب: سقط من" ابتغاء) "٨(
 ". وال تبادر: "يف هـ، و". وال تبارى: " يف ج)٩(
 ". ولعلّي: "يف ب. ج، ولعلّه هو الصواب: وما أثبته من". لعلّي: "يف األصل، هـ، و) ١٠(
وأنت إذا : ( اجلرجاين يف حاشيته على املطول، حيث قالذكر مثل هذا القول السيد الشريف) ١١(

 =). لكالم أخيك حممالً صحيحاً، فال تقْدمن على ختطئته، فتخطّئ ابن أخت خالتكوجدت 

 



٣٢٥  في اإلعراب: الباب الثالث

 يوم ال ينفع مال وال ،، وسبباً جلزيل الثّواب)١(ك الكرمياللّهم اجعله خالصاً لوجه
  .، إالّ من أتى اهللا بقلب سليم)٢(بنون

فاعة الكربى يوم احلساب، وعلى آله الذين اتبعوه يف  الذي له الش، على حممدوصلِّ
  .)٣(سبيل الصواب

ة أربع وأربعني  من حج،بيع اآلخر يف أواخر الر،قد تيسر اإلمتام، بعون امللك العالّم
ةومائة وألف هجرته النبوي.  

  ./وصلّى اهللا تعاىل عليه، وعلى آله، وصحبه أمجعني
                                                                                                                                      

                                                                                             
                                                                   

                                                                                                                                                                                  

  ــــــــــــــ
 .٣٠٨ص: ينظر  =

 ". اللهم اجعل: "يف ج) ١(
 . هـ: سقط من" ال". "وسبب اجلزيل الثواب: "يف ج) ٢(
وصلّى اهللا تعاىل على سيدنا حممد الذي له الشفاعة يوم احلساب وعلى آله وأصحابه : "يف ب) ٣(

وصلى اهللا على حممد الذي له الشفاعة الكربى يوم : "يف و". ين اتبعوه يف سبيل الصوابالذ
. ج: سقط من" آله". "يوم احلسام: "يف ج". احلساب وعلى آله الذين اتبعوه يف سبيل الصواب

 ". الذي اتبعوه: "يف ج

]أ/٦٠[

 



التّفصيليةالفهارس 

 



٣٢٧  الفھارس

    اآليات القرآنيةفهرس
  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية

 M$  #  "  ! L  ٤١  ٣٨  البقرة  

 MX  W  V  U  T  SL   ١٠٣  ١٣٧  البقرة  

ML  K   J  I  H L  ١٢٧  ١٩  آل عمران  

 M~  }  |   {  z  yL   ساء١٥٢  ١١٦، ٤٨  الن  

 M(  '  & L  ٢٩٩  ٧٢  هود  

My  x  w  vL  ٤٢  ٤٣  حلجرا  

 Mi  h   gL   ١٨٤  ١٨  الكهف  

 M²  ±L   مل٢٨٣  ٧٢  الن  

 M3        2  1L  ورى١٠١  ١١  الش  

 M,  +   *  )L   ١٦٠  ٣  اإلخالص  

 



٣٢٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 فهرس األحاديث النبوية

  الصفحة  احلديث
كلّ أمر ذي بال مل يبدأْ بسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أقطع، (

  ) باحلمد هللا فهو أجذموكلّ أمر ذي بال مل يبدأْ
٧  

  ٤٢  )، فصلّوا قعوداً أمجعنيوإنْ صلّى قاعداً(

 



٣٢٩  الفھارس

   األبيات الشعريةفهرس
  الصفحة  البحر  البيت

  ١١١  البسيط  حِفظْت شيئاً وغَابت عنك أَشياُء     فَقُلْ ِلمن يدِعي يف الِعلِْم فَلْسفَةً
  ٥  الوافر   أَنتافيكَف هلَ اِإلاكيوح      وضحٍكٍةرو مكَاشخ أَوكخأَ

  ١٠٩  الوافر  علَي مهذٍَّب رخِص البناِن     فَِإنْ أَهِلك فرب فَىت سيبِكي
  ١٢٧  الطويل  يِبأَبيض ماِضي الشفْرتيِن يماِن      يوم النقَا رأْس زيِدكُمعالَ زيدنا

  

 



٣٣٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  فهرس األعالم
  الصفحة  العلم

  ١١١، ٥٤  األخفش
  ٢٨٣  أكمل الدين

٢٦٥  األندلسي  
٤٢، ٤١  البيضاوي  

  ٧٧  اجلامي
١٥٦  اجلرمي  

٤١، ٤٠  اجلوهري  
  ، ٢٦٤ ،١٥٨ ،١٢٧، ٩٠، ٧٠، ٥٧، ٢٨، ١٤   احلاجب ابن

٢٦٥، ١٥٧، ٨٨، ١٠٤، ٥٨، ٣٦  حسن اجلليب  
  ٢٤٧  سراج الدين: حلليبا

  ٢٠  اخلليل
  ٤١  درستويه ابن 

ماميين١٠٧، ٩٢، ٩٠، ٨٤، ٧١، ٦٨، ٦٦، ٣٦، ٢٤، ١٢  الد ،
٢٩٩، ٢٦٤، ١٤٩، ١٤٢، ١٤٠، ١٢٧  

ضي١٠٨، ١٠٧، ٦٨، ٤١، ٤٠، ٣٢، ١٣، ١٠، ٧، ٦  الر ،
١٧٢، ١٦٩، ١٦٣، ١٥٨، ١١٨، ١١٢، ١١١ ،

٢٨٦، ٢٨٣، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٤٠، ٢٠٤، ١٩٠، ١٨٩  
  ٥٩  الرماينّ

الز٢٩٩، ٤٠   خمشري  
  ٧٣  الزجناينّ

 



٣٣١  الفھارس

  الصفحة  العلم
  ٥٩  السراج ابن 

  ٣١٥ ،٢٩٣، ١٣٣، ٨٦، ٧٧، ٣٥،٦١  فتازاينّالت سعد الدين 
٢٨٣  سعدي جليب  

   ١٩٠، ١٨٩، ١٢٢، ٥٣، ٤٧، ٢٠  سيبويه
   ٢٢٨، ١٨٥، ٧٦، ٥٨، ٣٧   اجلرجاينّالسيد الشريف

  ٢٦٦، ١١١، ١٠٩   لسيد عبد اهللا
  ٨٣   سيده ابن

  ٢٦٥، ١٩٥، ٤٣  السيوطي
ِخيِتيرب١٨  الش  

  ١٤٠، ٨٠، ٧١  الشمني
  ٢٨١، ١٢٦، ٧٢، ٦٨ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،١٨   اخلفاجيشهاب الدين

  ١٠٧  طاهر ابن 
  ٣٦  لطَّرسوسيا

  ١٠٣   عباس ابن
  ٢٧  عبد القاهر

  ١٣٣، ٨٦، ٦٨، ٥٥، ٤٩   اإلسفراييينعصام الدين
   ١٢٣، ٥٩    الفارسيعليأبو 

القاري ٣٠٧، ١٦٣، ٦٥، ٨  علي  
  ٤  لفاسيا

   ٥٠، ٤٩  الفراء
  ٤٤، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٤  القهستاينّ
٦٤، ٦١، ٩  الكسائي   

 



٣٣٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  الصفحة  العلم
  ٣١٩، ٨٩، ٨٤ ،٧٨ ،٥٠  كمال الوزير ابن 

٢٨٣  الكوردي  
  ٢٨٢، ٧٧، ٦١، ٦٠ ،٥٦، ١٥  مالك ابن 
  ١٢٣  املربد

، ٧٢، ٦٩، ٦٠، ٥٧، ٥٦، ٢٨، ٢٠، ١٧، ١٤، ٩، ٧  الربكوي: املصنف
١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٧٧، ٧٦ ،

١٣٣، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٢، ١١٥، ١٠٨ ،
٢١٢، ٢٠٧، ٢٠٣، ١٩٦، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٤ ،
٣٢٠، ٢٩٣، ٢٦٤، ٢٤٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤  

١٢٩  املطرزي   
  ٣٦  املوىل خسرو

  ٨٦  نور الدين
، ١٠٨، ٨٥، ٨٣، ٧٩، ٦٨، ٥١، ٢٠، ١٣، ١٢  هشام ابن 

٣١٥، ١٧٢، ١١٠  

  
   األماكن، والبلدانفهرس

  الصفحة   أو البلداملكان
  ٢٩٩  مكّة املكرمة

 



٣٣٣  الفھارس

 الكتب الواردة يف املنت

  الصفحة  الكتاب
  ١٩٥   يف علوم القرآناإلتقان
   ١٣٣، ٦٨  األطول
   ٢١٢، ٢٠٧، ١٣٠، ١٠٠، ٩٩، ٥٦   األسرارإظهار
   ٧٠  ن احلاجب الباألمايل

 ،١٢٨، ١٠٠، ٧٧، ٧٦، ٥٧، ١٤   األذكياءمتحانا
٢٤٧، ٢٠٣، ١٥٧  

  ٤٢، ٤١  أنوار التنزيل وأسرار التأويل
  ١٩  البسيط

، ٧١ ،٦٨، ٦٦، ٥٢، ٣٨، ٣٦، ٢٤  حتفة الغريب
١٢٧ ،١٠٣، ٩٢، ٩١، ٩٠ ،٨٤، 
٢٩٩، ٢٦٤، ٢٣٦، ١٤٩ ،١٤٠ ،١٢٨   

  ٨  تفسري ابن عادل
  ٥٥  حاشية اجلامي

  ٣٦  ية املرآةحاش
  ١٥٧، ١٠٤، ٨٨، ٥٨، ٣٦  حاشية املطول
  ٢٤٧  حاشية الوافية

  ٢٨١، ١٢٦ ،٦٧ ،٣٢، ٣٠، ١٨  حاشية أنوار التنزيل
  ٧٦، ٥٨، ٣٧   احلاشية على املطول

  ٧١  حواشي التسهيل
  ٣٠  الدر املصون

 



٣٣٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  الصفحة  الكتاب
  ٢٧  دالئل اإلعجاز

  ٦٥  الزبدة يف شرح الربدة
  ٣٠٧  شرح الغرى

  ٧٨  اخلمريةشرح القصيدة 
  ٦٨ ،٣٢ ،٢٧، ١٤   للرضيشرح الكافية
  ٤٩  شرح اللّباب

  ٨٦  شرح املسالك
  ٨  شرح اِملشكَاة
  ٥٠   البن كمال الوزيرشرح املفتاح
  ٢٦٤  شرح املفصل
  ٧٣  شرح اهلادي
  ٢٨٣  شرح اهلداية

  ٤  شرح دالئل اخلريات
  ١٠٩  شرح لُب اللّباب
  ١٥٢  الطّريقة احملمدية

، ٢٨٥، ٢٦١ ،١٧٢، ١٢٤، ١٠٢   رار يف شرح اإلظهارفتح األس
٣٠٦  

ة بشرح األربعني النةالفتوحات الوهبي١٨  ووي  
  ٧٧  الفوائد الضيائية

  ١٥٢، ٤١  القاموس
  ٥١  قواعد اإلعراب

  ٢٩  الكشاف

 



٣٣٥  الفھارس

  الصفحة  الكتاب
  ٣٩، ٣٦  املرآة

  ٧٧، ٦١  املطول
، ٥٦، ٥٥، ٥١، ٢٣، ٢٠، ١٣، ١٢  مغين اللّبيب

١١٠، ١٠٨، ٩١، ٨٥، ٧٩، ٦٨، ٦٦ ،
٢٨٧، ١٩٠، ١٧٢، ١٦٩، ١٥٨ ،

٣١٥، ٢٩٢  
  ١٤٠، ٨٠، ٧١   املنصف

  ٤٢  املوطّأ

 



٣٣٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  فهرس املصادر واملراجع
  حرف اهلمزة

د أبو الفضل  حمم/حتقيق. )هـ٩١١ت(يوطي ين السالل الدجل ،اإلتقان يف علوم القرآن
  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤: بعةالطّ، ة للكتابة العام اهليئة املصري.إبراهيم

عمادة البحث . ، للدكتور حممد بن عمار درينأثر األخفش يف الكوفيني وتأثّره م
ة-العلميد بن سعود اإلسالميياض-  جامعة اإلمام حممهـ١٤٢٩: الطّبعة األوىل.  الر-
  .م٢٠٠٨

حملاناإلحسان يف تقريب صحيح ابن حب ،مد بن حبان بن معاذ بن ان بن أمحد بن حب
الت بدعمميميالد ارميسيتترتيب. )هـ٣٥٤ت ( الب/األمري عالء الد بن بلبان ين علي 
حقّ. ) هـ٧٣٩ت (الفارسيشعيب األرنؤوط/ق عليهج أحاديثه وعلّقه وخر .سة  مؤس

م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ :بعة األوىلالطّ،  بريوت- سالةالر.  
حتقيق . )هـ٧٤٥ت(، أليب حيان األندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب

 القاهرة، -مكتبة اخلاجني. رجب عثمان حممد، والدكتور رمضان عبد التواب/ الدكتور
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٨: الطّبعة األوىل

، لربهان الدين إبراهيم بن حممد بن قيم اجلوزية إرشاد السالك إىل حلّ ألفية ابن مالك
 اجلامعة -ادة البحث العلميعم. حممد بن عوض السهلي/ حتقيق الدكتور). هـ٧٦٧ت(

  .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠:  املدينة املنورة، الطّبعة األوىل-اإلسالمية
يبأل ،ةأسرار العربيبعةالطّ،  دار األرقم بن أيب األرقم.)هـ٥٧٧ت ( الربكات األنباري 

  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ :األوىل
 هطيف بن حممد رياض زادعبد اللّل ، املتمم لكشف الظّنونأمساء الكتب

 :الثةالطبعة الثّ،  دمشق-  دار الفكر.وجنيد الت حمم/حتقيق الدكتور. )هـ١٠٧٨ت(
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

بكريب، ألحواألصول يف الن  عبد احلسني الفتلي/حتقيق. )هـ٣١٦ت(اج ابن السر  .

 



٣٣٧  الفھارس

مؤسبريوت- سالة، لبنانسة الر .  
حتقيق ). هـ٩٤٣ت (، لعصام الدين اإلسفراييين،األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

-هـ١٤٢٢:  بريوت، الطّبعة األوىل-دار الكتب العلمية. عبد احلميد اهلندوي/ الدكتور
  .م٢٠٠١

/ عين به). هـ٩٨١ت(، لزين الدين حممد بن بري علي الربكوي إظهار األسرار يف النحو
-هـ١٤٣٠:  جده، الطّبعة األوىل-دار املنهاج. أنو بن أيب بكر الشيخي الداغستاينّ

  .م٢٠٠٩
 عبد /ق عليهوضع حواشيه وعلّ. )هـ٣٣٨ت(  جعفر النحاسيبأل ،إعراب القرآن

بعة الطّ،  بريوت- بيضون، دار الكتب العلميةد علي منشورات حمم.املنعم خليل إبراهيم
  .هـ١٤٢١ :األوىل

عامل ). هـ٣٧٠ت(، حلسني بن أمحد بن خالويه إعراب ثالثني سورة من القرآن
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦ بريوت، -الكتب

مؤسسة ابن جربين / إعداد). هـ٧٦١ت(، البن هشام اإلعراب عن قواعد اإلعراب
  .هـ١٤٣١:  الرياض، الطّبعة األوىل-اخلريية

 ت (مشقي الدركلي بن فارس، الزد بن عليين بن حممود بن حممري الدخل ،األعالم
  .م٢٠٠٢ :امسة عشربعة اخلالطّ،  دار العلم للماليني.)هـ١٣٩٦

األستاذ / حتقيق). هـ٥٧٧ت(، أليب الربكات األنباري اإلغراب يف جدل اإلعراب
 دمشق - مطبعة اجلامعة السورية. لألنباري أيضاً) ملع األدلّة(سعيد األفغاين، ومعه كتاب 

  .هـ١٣٧٧
حه صح. )هـ١٣١٣ت(دوارد كرنيليوس فانديك ال، اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع

-هـ١٣١٣ ، مصر-"اهلالل"أليف  مطبعة الت. الببالويد عليد حمم السي/ عليهوزاد
  .م١٨٩٦

دراسة وحتقيق ). هـ٦٤٦ت(، أليب عمرو عثمان بن احلاجب أمايل ابن احلاجب

 



٣٣٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 -  لبنان، ودار عمار، عمان-دار اجليل، بريوت. فخر صاحل سليمان قدارة/ الدكتور
  .األردن
د عبد اجلواد  حمم/عين بوضعها وترتيبها. )هـ٣٥٦ت(  القايل علييبأل ،األمايل

األصمعي.م١٩٢٦ - هـ١٣٤٤ :انيةبعة الثّالطّ، ة دار الكتب املصري.  
منه نسخة ). هـ٩٨١ت(، لزين الدين حممد بن بري علي الربكوي امتحان األذكياء

  ).٣١/٤١٠(خمطوطة يف مكتبة احلرم النبوي حتت رقم 
واة على أإنباه الرجل ،حاةنباه النمال الدبن يوسف القفطي ين أبو احلسن علي 

  .هـ١٤٢٤ :بعة األوىلالطّ،  بريوت- ة املكتبة العصري.)هـ٦٤٦ت(
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريأل ،نيني والكوفييب الربكات األنباري 

  .دمشق -  دار الفكر).هـ٥٧٧ت(
أنوار التل ،لأوينزيل وأسرار التناصر الدين عبد اهللا بن عمر بن حممريازي د الش
بريوت -  دار الفكر.)هـ٦٨٥ت (البيضاوي.  

مصباح السالك : ومعه). ـه٧٦١ت(، البن هشام أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك
يوسف الشيخ حممد / راجعه وصححه. ، لربكات يوسف هبودضح املسالكإىل أو
م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠وت،  بري- دار الفكر. البقاعي.  

حسن شاذيلّ / حتقيق الدكتور). هـ٣٧٧ت(، أليب علي الفارسي اإليضاح العضدي
  .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩القاهرة . فرهود

 الباباين مساعيل بن حممد أمنيإل: املؤلف، نونيل على كشف الظّإيضاح املكنون يف الذّ
م  واملعلّ،بالتقاياين د شرف الد حمم/ بتصحيحه وطبعهعين. )هـ١٣٩٩ب(البغدادي 

  . لبنان-، بريوتراث العريب دار إحياء الت.يرفعت بيلكه الكليس
حتقيق ). هـ٦٤٦ت(، أليب عمرو عثمان بن احلاجب اإليضاح يف شرح املفصل

: دار سعد الدين للنشر والتوزيع، الطّبعة األوىل. إبراهيم حممد عبد اهللا/ الدكتور
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥

 



٣٣٩  الفھارس

إحياء   دار).هـ٧٣٩ت ( القزويين، خلطيب يف علوم البالغةوم البالغةاإليضاح يف عل
  .م١٩٩٨ :بعة الرابعةالطّ،  بريوت-العلوم

 حممد عبد املنعم /حتقيق. )هـ٧٣٩ت ( القزويين، خلطيباإليضاح يف علوم البالغة
  .الثةبعة الثّالطّ،  بريوت- دار اجليل،خفاجي

  حرف الباء
يبأل ،فسريالبحر احمليط يف التحي ان حممد بن يوسف بن عليان أثري  بن يوسف بن حي

الدحتقيق. )هـ٧٤٥ت (ين األندلسي/بعة الطّ،  بريوت- دار الفكر.د مجيل صدقي حمم
  .هـ١٤٢٠

. )هـ١٢٥٠ت (وكاينّ الشد بن عليمحمل ،ابعالع مبحاسن من بعد القرن السالبدر الطّ
  . بريوت-دار املعرفة

، البن أيب الربيع عبيد اهللا بن أمحد القرشي االشبيلي ل الزجاجيالبسيط يف شرح مج
: دار الغرب اإلسالمي، الطّبعة األوىل. عياد بن عيد الثّبييت/ حتقيق ودراسة). هـ٦٨٨ت(

  .م١٩٨٦
صالح الدين عبد اهللا / دراسة وحتقيق). هـ٣٧٧ت(، أليب علي الفارسي البغداديات
نكاويم١٩٨٣بغداد . الس.  

 - مكتبة اآلداب. ، لعبد املتعال الصعيديبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠: القاهرة، الطّبعة العاشرة

/ حتقيق. )هـ٩١١ت(يوطي ين السالل الدجل ،حاةني والنغويبغية الوعاة يف طبقات اللّ
د أبو الفضل إبراهيمحمم.يدا ص- لبنان-ة املكتبة العصري.  

البلغة يف تراجم أئمغةحو واللّة الن، د الدي د بن يعقوب الفريوزآبادين أبو طاهر حمم
 - هـ١٤٢١ :بعة األوىلالطّ، وزيعشر والتباعة والنين للطّ دار سعد الد.)هـ٨١٧ت(

  .م٢٠٠٠
  

 



٣٤٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  حرف التاء
 -ة البحث العلميعماد. حممد بن عمار درين/ ، للدكتورتأثري الكوفيني يف حناة األندلس

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧: الطّبعة األوىل.  الرياض-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 /حتقيق. )هـ١٢٠٥ ت(مد بن حممد الزبيدي حمل ،تاج العروس من جواهر القاموس

  .اهلداية دار: اشرالن، قنيجمموعة من احملقّ
ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  بن  بكر أمحد بن علييبأل ،تاريخ بغداد وذيوله

مصطفى عبد القادر عطا/ دراسة وحتقيق.)هـ٤٦٣ت (البغدادي  .ةدار الكتب العلمي- 
  .هـ١٤١٧ :بعة األوىل الطّ،بريوت

يبأل ،بيان يف إعراب القرآنالتهـ٦١٦ت ( البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي( .
  .يب احلليب وشركاهعيسى البا: اشرالن. د البجاوي حممعلي/ حتقيق

قسم (، )هـ٨٢٨ت(، لبدر الدين الدماميين حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللّبيب
حممد بن خمتار اللّوحي، كلية اآلداب والعلوم / حتقيق الدكتور). األدوات واحلروف

عامل الكتب : املطبعة.  املغرب-فاس.  ظهر املهراز- اإلنسانية، جامعة سيدي حممد
  .هـ١٤٣٢ -م٢٠٠١: الطّبعة األوىل.  األردن-  إربد-ثاحلدي

قسم (، )هـ٨٢٨ت(، لبدر الدين الدماميين حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللّبيب
 - جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، فاس. حممد عبد اهللا غنضور/ حتقيق الدكتور) التركيب
 - م٢٠٠١: الطّبعة األوىل.  األردن- إربد- عامل الكتب احلديث: املطبعة. املغرب
  .هـ١٤٣٢

حممد كامل / حتقيق). هـ٦٧٢ت(، البن مالك تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد
  .م١٩٦٧ مصر -دار الكتاب العريب. بركات

حممد / حتقيق). هـ٨٢٨ت(، لبدر الدين الدماميين تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
  .م١٩٨٣: الطّبعة األوىل. بن عبد الرمحن املفدى

تفسري اإلمام الشيبأل ،افعيد بن إدريس عبد اهللا حممافعيمجع . )هـ٢٠٤ت ( الش

 



٣٤١  الفھارس

بعة الطّ، ة السعودي-ةدمري دار الت. أمحد بن مصطفى الفران/كتوردالوحتقيق ودراسة 
  .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧: األوىل

ة جاريكتبة الت امل.)هـ٩١١ت(يوطي ين السالل الدجل ،أ مالكتنوير احلوالك شرح موطّ
  .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩ ، مصر-الكربى

/ حتقييق). هـ٦٧٦ت(، لإلمام احلافظ حيىي بن شرف النووي ذيب األمساء واللّغات
  .م٢٠٠٦:  سورية، الطّبعة األوىل- دار الفيحاء ودار املنهل. عبده علي كوشك

/ حتقيق. )هـ٣٧٠ت(  اهلرويد بن أمحد بن األزهريمأليب املنصور حمل ،غةذيب اللّ
د عوض مرعبحمم.دار إحياء الت م٢٠٠١ :بعة األوىلالطّ، بريوت -راث العريب.  

  حرف اجليم
 /حتقيق. )هـ٣١٠ت ( الطّربيد بن جرير بن يزيدمحمل ،جامع البيان يف تأويل القرآن

د شاكرأمحد حمم.مؤس م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ :بعة األوىلالطّ، سالةسة الر.  
روس الجامع الدمل ،ةعربياملكتبة. )هـ١٣٦٤ت (د سليم الغالييينصطفى بن حمم 

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ :امنة والعشرونبعة الثّالطّ،  بريوت-العصرية، صيدا
اجلامع ألخالق الريبأل ،امعاوي وآداب السبن ثابت بن أمحد بن  بكر أمحد بن علي 

كتور. )هـ٤٦٣ت (مهدي اخلطيب البغداديمكتبة .حانطّ حممود ال/حتقيق الد 
  .ياض الر-املعارف

كتور. )هـ١٧٠ت(لخليل بن أمحد الفراهيدي ل ،حواجلمل يف النحتقيق الد/ين  فخر الد
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ :بعة اخلامسةالطّ. قباوة

ال ،اين يف حروف املعايناجلىن الدال حتقيق. )هـ٧٤٩ت (بن قاسم املراديفخر /كنورد 
األستاذ، وين قباوةالد/د ندمي فاضل حمم،الطبعة ،  لبنان-تة، بريو دار الكتب العلمي

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ :األوىل
إميل بديع / صنعة. ، لعالء الدين بن علي اإلربليجواهر األدب يف معرفة كالم العرب

  .م١٩٩١:  بريوت، الطّبعة األوىل-دار النفائس. يعقوب

 



٣٤٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  حرف احلاء
اةامل، هاب على تفسري البيضاويحاشية الشعناية: سماضى على  القاضى وكفاية الر

 دار .)هـ١٠٦٩ت (د اخلفاجيين أمحد بن حممشهاب الدللقاضي  ،تفسري البيضاوي
  .تبريو-صادر

عناية القاضي وكفاية الراضي على : ، املسماةحاشية الشهاب على تفسري البيضاوي
د اخلفاجيين أمحد بن حممدار ). هـ١٠٦٩ت (تفسري البيضاوي للقاضي شهاب الد

  .م١٩٩٧:  بريوت، الطّبعة األوىل-الكتب العلمية
، أليب العرفان حممد بن علي الصبان حاشية الصبان على شرح األمشوين

  . القاهرة-املكتبة التوفيقية. طه عبد الرؤف سعد/ حتقيق). هـ١٢٠٦ت(
جلرجاينّ ، للسيد الشريف ااحلاشية على املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

 بريوت، -دار الكتب العلمية. الدكتور رشيد أعرضي/ قرأه وعلّق عليه). هـ٨١٦ت(
  .م٢٠٠٧: الطّبعة األوىل

مطبوع على هامش التصريح، ). هـ١٠٦١ت (حاشية ياسني العليمي على التصريح
  .مطبعة عيسى البايب احلليب، ودار إحياء الكتب العربية

أليبفاتحروف املعاين والص ،اجيجحتقيق. )هـ٣٣٧ت ( القاسم الز/توفيق  علي 
  .م١٩٨٤ :بعة األوىلالطّ،  بريوت-سالةسة الر مؤس.احلمد

، "معرب إظهار األسرار" املعروف بـ على إعراب منت إظهار األسرارحلّ أسرار األخيار
عة  تركية، الطّب- املطبعة العثمانية). هـ١١٦٨ت(حلسني بن أمحد الشهري بزيين زاده 

  .هـ١٣٠٩: األوىل
  حرف اخلاء

ل ، لباب لسان العربخزانة األدب ولبهـ١٠٩٣ت (عبد القادر بن عمر البغدادي( .
 :ابعةبعة الرالطّ،  القاهرة-  مكتبة اخلاجني.الم حممد هارون عبد الس/حتقيق وشرح

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

 



٣٤٣  الفھارس

 عامل .جار الن حممد علي/ حتقيق).هـ٣٩٢ت (يب الفتح عثمان بن جينأل ،اخلصائص
  . بريوت-الكتب

ين بن  الدد أمني بن فضل اهللا بن حمبمحمل ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر
حممد احملبي الدبريوت - دار صادر.)هـ١١١١ت (مشقي.  

  حرف الدال
ل ، املصون يف علوم الكتاب املكنونالدرشهاب الدائم ين أمحد بن يوسف بن عبد الد
 دار القلم، .اطد اخلر أمحد حمم/كتور الدحتقيق. )هـ٧٥٦ت (مني احلليبوف بالساملعر

  .مشقد
يبأل ،امنةرر الكامنة يف أعيان املائة الثّالدالفضل أمحد بن علي د بن أمحد بن  بن حمم

جملس دائرة املعارف . د عبد املعيد ضان حمم/حتقيق. )هـ٨٥٢ت (حجر العسقالينّ
م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢ :انيةبعة الثّالطّ، اهلند/ ر اباد صيد- ةالعثماني.  

حممود / قرأه وعلّق عليه). هـ٤٧١ت(، أليب بكر عبد القاهر اجلرجاينّ دالئل اإلعجاز
  .١٩٩٢- هـ١٤١٣:  املؤسسة السعودية مبصر، الطّبعة الثّالثة-مطبعة املدين. حممد شاكر

 ب الباخرزي بن أيب الطيلي بن احلسن بن ععليل ،دمية القصر وعصرة أهل العصر
  .هـ١٤١٤ :بعة األوىلالطّ،  بريوت- دار اجليل.)هـ٤٦٧ت(

  ).هـ١١١٩ت (د معصوم املدينّين بن حمم صدر الدعلي، لديوان ابن معصوم املدينّ
ألاسديوان أيب نو ،يب نوهـ٣٣٨ت (اس احلسن بن هاين احلكمي.(  

  حرف الراء
د بن عبد اهللا محمل ،)يف غرائب األمصار وعجائب األسفارار حتفة النظّ (رحلة ابن بطوطة

عام ، باط الر- ةة اململكة املغربيأكادمييو دار الشرق العريب،. )هـ٧٧٩ت(بن بطوطة 
هـ١٤١٧: شرالن.  

علي / حتقيق الدكتور). هـ٧٧٩ت(، حملمد بن عبد اهللا بن بطوطة رحلة ابن بطوطة
  .هـ١٤٠٥:  بريوت، الطّبعة الرابعة-ةمؤسسة الرسال. املنتصر الكتاين

 



٣٤٤  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

). هـ١٢٥٢ت(، حملمد أمني بن عمر املعروف بابن عابدين رد احملتار على الدر املختار
:  سورية، الطّبعة األوىل-دار الثّقافة والتراث. حسام الدين فرفور/ حتقيق الدكتور

  .م٢٠٠٠
أمحد حممد / حتقيق. ور املالقي، ألمحد بن عبد النرصف املباين يف شرح حروف املعاين

  .م١٩٧٥:  دمشق، الطّبعة األوىل-مطبوعات جممع اللّغة العربية. اخلراط
  حرف الزاي

مكتبة جامعة امللك سعود ). هـ١٠١٤ت(، للمالّ علي القاري الزبدة يف شرح الربدة
خبط : الناسخ. ٥/٨١١: رقم التصنيف. ١٣٣٨:  قسم املخطوطات، الرقم-اإلسالمية

د عليسخ. السيهـ١١٦٤: تاريخ الن.  
  حرف السني

حمل ،المسبل السمبدون . دار احلديث.)هـ١١٨٢ت(نعاين د بن إمساعيل الكحالين الص 
  .طبعة وبدون تاريخ

يبأل ، صناعة اإلعرابسرهـ٣٩٢ت ( الفتح عثمان بن جين(.ة دار الكتب العلمي ،
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ :بعة األوىلالطّ، لبنان -بريوت

د فؤاد  حمم/حتقيق. )هـ٢٧٣ت( د بن يزيد القزويين عبد اهللا حمميبأل ،سنن ابن ماجه
  .ة دار إحياء الكتب العربي.عبد الباقي
يبأل ،ارقطينسنن الداحلسن علي عمان بن  بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن الن

دينار البغداديقه وضبط حقّ. )هـ٣٨٥ت(ارقطين  الدشعيب /ق عليهه وعلّنص 
سالة، سة الر مؤس.طيف حرز اهللا، أمحد برهوم، عبد اللّرنؤوط، حسن عبد املنعم شليباأل

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ :بعة األوىلالطّ،  لبنان-بريوت
يبأل ،نن الكربىالسعبد الر اخلراساينّمحن أمحد بن شعيب بن علي الن سائي 

 :بعة األوىلالطّ،  بريوت- سالةسة الر مؤس.شليب حسن عبد املنعم /حتقيق. )هـ٣٠٣ت(
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١

 



٣٤٥  الفھارس

أل ،نن الكربىالسِجردي اخلراساينّمحد بن احلسني بن عليوربن موسى اخلُس البيهقي  
بعة الطّن،  لبنا- ة، بريوت دار الكتب العلمي.د عبد القادر عطا حمم/حتقيق. )هـ٤٥٨ت(

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ :الثالثة
 هيبد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز الذّين أبو عبد اهللا حممشمس الدل ،بالءالم النسري أع

سة  مؤس.يخ شعيب األرناؤوط بإشراف الش،قني جمموعة من احملقّ/حتقيق. )هـ٧٤٨ت(
م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ :الثةبعة الثّالطّ، سالةالر.  

  حرف الشني
 د ابن العماد العكريأمحد بن حمم بن عبد احليل ،هب يف أخبار من ذهبشذرات الذّ

حممود األرناؤوط/حتقيق. )هـ١٠٨٩ت (احلنبلي  .عبد القادر /ج أحاديثهخر 
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ :بعة األوىلالطّ.  دار ابن كثري، دمشق.األرناؤوط

يب، ألة ابن مالكشرح األمشوين على ألفياحلسن نور الد وين الشمين اُألشافعي 
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ :بعة األوىلالطّ،  لبنان-ة بريوت الكتب العلمي دار.)هـ٩٠٠ت(

). هـ٦٨٦ت(، حملمد بن حممد بن مالك املعروف بابن الناظم شرح ألفية ابن مالك
منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب . حممد باسل عيون السود/ وضع حواشيه

  .م٢٠٠٠:  بريوت، الطّبعة األوىل- العلمية
). هـ٦٧٢ت(، جلمال الدين حممد بن مالك  الفوائد وتكميل املقاصدشرح تسهيل

 بريوت، الطّبعة - دار الكتب العلمية. حممد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد/ حتقيق
  .م٢٠٠٩: الثّانية

). هـ٩٠٥ت(، للشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري شرح التصريح على التوضيح
:  بريوت، الطبعة الثّالثة-دار الكتب العلمية. لسودحممد باسل عيون ا/ حتقيق

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
اجيجالعراق . صاحب أبو جناح/ حتقيق). هـ٦٦٩ت(، البن عصفور شرح مجل الز

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

 



٣٤٦  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

يبأل ،يشرح ديوان املتنبحتقيق. )هـ٦١٦ت ( البقاء العكربي/قا مصطفى الس ،
  . بريوت- دار املعرفة.يبعبد احلفيظ شل، وإبراهيم األبياريو

/ دراسة وحتقيق). هـ٨٨٩ت(، حملمد بن املنعم اجلوجري شرح شذور الذّهب
 املدينة -  اجلامعة اإلسالمية-عمادة البحث العلمي. نواف بن جزاء احلارثي/ الدكتور

  .م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩: الطّبعة الثّانية. املنورة
بن عال ،ة ابن مالكشرح ابن عقيل على ألفيقيل عبد اهللا بن عبد الرمحن العقيلي 

 - راث دار الت.ين عبد احلميدد حميي الد حمم/حتقيق. )هـ٧٦٩ت (املصري اهلمداينّ
  .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ :العشرون بعةالطّ باعة،القاهرة، دار مصر للطّ

دى وبلّشرح قطر النحتقيق. )هـ٧٦١ت(بن هشام ال ،دى الص/يد حمي حممين  الد
  .هـ١٣٨٣ :بعة احلادية عشرةالطّ، القاهرة: اشرالن. دعبد احلمي

عبد املنعم أمحد هريدي/حتقيق. )هـ٦٧٢ت(بن مالك ال ،افيةشرح الكافية الش  .
ريعة ية الش كلّ- راث اإلسالمي وإحياء الت مركز البحث العلمي-  القرىجامعة أم: اشرلنا

  .رمةة املكّة مكّدراسات اإلسالميوالّ
عين ). هـ١٢٠٢ت(، حلسن بن علي الكفراوي وي على منت األجروميةشرح الكفرا

  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١:لطّبعة األوىل الرياض، ا-دار اإلحياء. الدكتور حسني بركات/ به
قدم له ووضع ). هـ٦٨٦ت(، لرضي الدين األستراباذي شرح كافية ابن احلاجب

 لبنان، - كتب العلمية، بريوتدار ال. الدكتور إميل بديع يعقوب/ حواشيه وفهارسه
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٩: الطّبعة األوىل

.  لبنان- عامل الكتب، بريوت). هـ٦٤٣ت(، ملوفّق الدين بن يعيش شرح املفصل
  . القاهرة-ومكتبة املتنبي

  حرف الصاد
حاح تاج اللّالصل ،ةغة وصحاح العربيلجوهريأمحد /حتقيق، )هـ٣٩٣ ت ( الفارايب 

  .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ :ابعةبعة الرالطّ، بريوت - دار العلم للماليني،ارعبد الغفور عطّ

 



٣٤٧  الفھارس

  حرف الضاد
وء الالّالضل ،اسعمع ألهل القرن التشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرد محن بن حمم

بريوت- منشورات دار مكتبة احلياة.)هـ٩٠٢ت (السخاوي .  
  حرف الطّاء

طبقات الشتال ،ة الكربىافعيج الدين عبد الوهاب بن تقيالد بكي ين الس
د اح حمم عبد الفت/، والدكتورد الطناحي حممود حمم/حتقيق الدكتور. )هـ٧٧١ت(

  .هـ١٤١٣انية، بعة الثّالطّ، وزيعشر والتباعة والن هجر للطّ.احللو
أل ،رينطبقات املفسمحد بن حمممكتبة  . سليمان بن صاحل اخلزي/ حتقيق.د األدنروي
  .م١٩٩٧ :بعة األوىلالطّ، رة املدينة املنو-العلوم واحلكم

  حرف العني
دراسة ). هـ٧٧٦ت(، للسيد عبد اهللا النقرة كار العباب يف شرح لباب اإلعراب

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ باكستان -جامعة بشاور. حممد نصري الدين/ وحتقيق
العرف الشذيشرح سنن الت حمل ،رمذيد أنور شاهمبن معظم شاه الكشمريي اهلندي  

،  لبنان- بريوت، راث العريب دار الت.يخ حممود شاكر الش/تصحيح. )هـ١٣٥٣ت(
  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ :بعة األوىلالطّ

ال ،حوعلل النبن الورحممود /حتقيق. )هـ٣٨١ت(د بن عبد اهللا بن العباس اق حمم 
جاسم حممرويشد الد.شد مكتبة الر - م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ :بعة األوىلطّال، ياضالر.  

دراسة ). هـ٦٧٢ت(، جلمال الدين حممد بن مالك عمدة احلافظ وعدة الالّفظ
 -املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع. أمحد بن إبراهيم بن عبد املوىل املغيين/ وحتقيق

  .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠: القاهرة، الطّبعة اإلوىل
 . دار الفكر).هـ٧٨٦ت(مد أكمل الدين البابريتّ ، حملمد بن حمالعناية شرح اهلداية

  .بدون طبعة، وبدون تاريخ
/ دراسة وحتقيق). هـ٩٨١ت(، لزين الدين حممد بن بري علي الربكوي العوامل اجلديدة

 



٣٤٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

العدد .  عراق- جملّة العلوم اإلسالمية بكلية الشريعة يف جامعة تكريت. نيدرا علي عباس
  .هـ١٤٣٠ األول، ربيع الثّاين

أنو بن أيب بكر / عين به). هـ٤٧١ت(، أليب بكر عبد القاهر اجلرجاينّ العوامل املائة
  .م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠:  جده، الطّبعة األوىل-دار املنهاج. الشيخي الداغستاينّ

  حرف الفاء
/ حتقيق وتعليق) هـ٦٨٤ت(، لتاج الدين اإلسفراييين فاحتة اإلعراب بإعراب الفاحتة

 جامعة -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي. مل العمريي اهلذيلّحمسن بن سا
  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١: الطّبعة األوىل. مكّة املكرمة-أم القرى

 منه نسخة ).هـ١١٧٢ت(، حملمد الصبوجه وي فتح األسرار يف شرح اإلظهار
رقم الصنف و) ٦٦٤٤(خمطوطة يف مكتبة جامعة امللك سعود اإلسالمية، حتت رقم 

)٤١٥.(  
، لربهان الدين إبراهيم بن مرعي بن الفتوحات الوهبية بشرح األربعني حديث النووية

 الرياض -دار الصميعي. أمحد اجلداد/ حتقيق وتعليق). هـ١١٠٦ت(عطية الشربخييت 
  .م٢٠٠٧: الطّبعة األوىل

 /حتقيق. )هـ٧٦١ت (ليل بن كيكلدي العالئيخل ،الفصول املفيدة يف الواو املزيدة
م١٩٩٠هـ ١٤١٠ :بعة األوىلالطّ،  عمان– دار البشري .اعرحسن موسى الش.  
 إحسان /حتقيق. )هـ١٣٨٢ت (الكتاينّ د عبد احلي بن عبد الكبريمحمل ،فهرس الفهارس

اسعب.م١٩٨٢ : الثّانيةالطبعة،  بريوت- دار الغرب اإلسالمي.  
، للعالّمة النحوي عبد اهللا بن صاحل ر شرح اإلظهارفوائح األذكار يف حلّ نتائج األفكا

ة، الطّبعة األوىل. بن إمساعيل األيويبة، تركيهـ١٢٨٢: املطبعة العثماني.  
الفوائد الضل ،ة شرح كافية ابن احلاجبيائينور الد٨٩٨ت(محن اجلامي ين عبد الر 

  .فاعي أسامة طه الر/كتوردراسة وحتقيق الد. )هـ
د أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين محمل ،لعجيبة يف إعراب الكلمات الغريبةالفوائد ا

 



٣٤٩  الفھارس

الدمشقيكتور. )هـ١٢٥٢ت ( احلنفيحتقيق الد/امن حامت صاحل الض.دارالر ائد العريب- 
  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠ :بعة األوىلالطّ، بريوت

  حرف القاف
راث  مكتب حتقيق الت/قيقحت. )هـ٨١٧ ت (يبن يعقوب الفريوزآبادال ،القاموس احمليط

يف مؤسبإشراف، سالةسة الر/حمم وسيد نعيم العرقس،مؤس سالة للطّسة الرشر باعة والن
م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ :امنةالثّ بعةالطّ،  لبنان–وزيع، بريوت والت.  

  حرف الكاف
. حممد أمحد الدايل/ حتقيق). هـ٢٨٥ت(، أليب العباس حممد بن يزيد املربد الكامل

  .م١٩٩٣:  بريوت، الطّبعة الثّانية-مؤسسة الرسالة
، للعالّمة احلافظ املقرئ املنتجب اهلمذاينّ الكتاب الفريد يف إعراب القرآن ايد

: مكتبة دار الزمان، الطّبعة األوىل. حممد نظام الدين الفتيح/ حتقيق). هـ٦٤٣ت(
  .م٢٠٠٦
 - مكتبة اخلاجني.د هارونالم حمم عبد الس/حتقيق. )هـ١٨٠ت(سيبويه ل ،الكتاب
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ :الثةبعة الثّالطّ، القاهرة
الكشيبأل ،نزيلاف عن حقائق غوامض التالقاسم حممود بن عمرو بن أمحد الز خمشري 

  .هـ١٤٠٧ :الثةبعة الثّالطّ، بريوت -  دار الكتاب العريب.)هـ٥٣٨ت(جار اهللا 
 صطفى بن عبد اهللا حاجي خليفةمل ،وننون عن أسامي الكتب والفنكشف الظّ

  .م١٩٤١: شرتاريخ الن.  بغداد-  مكتبة املثىن.)هـ١٠٦٧ت(
ات معجم يف املصطلحات والفروق اللّالكليالبقاء أيوبيبأل ،ةغوي بن موسى احلسيين  

و ، عدنان درويش/حتقيق. )هـ١٠٩٤ت (الكفويحممد املصري.مؤس سالةسة الر - 
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ .بريوت

  حرف الالّم
  البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربييبأل ،باب يف علل البناء واإلعراباللّ

 



٣٥٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

 :بعة األوىلالطّ، دمشق - دار الفكر.بهان عبد اإلله الن/حتقيق الدكتور. )هـ٦١٦ت(
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦

/ يق الدكتورحتق). هـ٩٤٣ت( لعصام الدين اإلسفراييين ،اللّباب يف علم اإلعراب
  .م١٩٩٦: الطّبعة األوىل.  بريوت-مكتبة لبنان ناشرون. شوقي املعري

  بن عادل احلنبليين عمر بن علي حفص سراج الديبأل ،باب يف علوم الكتاباللّ
الدمشقيحتقيق. )هـ٧٧٥ت (عماينّ الن/يخ عادل أمحد عبد املوجود الش،والش يخ علي 
حممدار الكتب ا.ضد معو م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ :بعة األوىلالطّ، لبنان -بريوت، ةلعلمي.  

،  بريوت- دار صادر.)هـ٧١١ت (ي اإلفريقبن منظور األنصاريال ،لسان العرب
  .هـ١٤١٤ :الثةالثّ بعةالطّ
  دار. فائز فارس/حتقيق. )هـ٣٩٢ت ( الفتح عثمان بن جينيب، ألةمع يف العربياللّ

  . الكويت- ةقافيالكتب الثّ
   امليمحرف

املثل السيبأل ،اعرائر يف أدب الكاتب والشين املعروف بابن األثري الفتح ضياء الد 
-شرباعة والنة للطّ املكتبة العصري.ين عبد احلميدد حمي الد حمم/حتقيق. )هـ٦٣٧ت(

  .هـ١٤٢٠ بريوت
. وند هارالم حمم عبد الس/حتقيق). هـ٣٣٩ت(اج ج القاسم الزيبأل ،جمالس العلماء
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ :انيةبعة الثّلطّا.  القاهرة-مكتبة اخلاجني

الس الوعظياصلى اهللا عليه وسلم من صحيح اإلمام ةة يف شرح أحاديث خري الربي 
قه حقّ. )هـ٩٥٦ت (افعي الشفرييد بن عمر بن أمحد السين حممشمس الدل ،البخاري

ج أحاديثهوخر/دا.محن أمحد فتحي عبد الر بعةالطّ،  لبنان-ة، بريوتر الكتب العلمي 
  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥: األوىل

عبد السالم / حتقيق). هـ٢٩١ت(، أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب جمالس ثعلب
  .هـ١٣٦٨:  مصر، الطّبعة األوىل-دار املعارف. هارون

 



٣٥١  الفھارس

ني ، أليب الفتح عثمان بن جاحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها
علي النجدي ناصف، والدكتور عبد احلليم النجار، والدكتور / حتقيق). هـ٣٩٢ت(

اح إمساعيل شليبشر، الطّبعة الثّانية. عبد الفتهـ١٤٠٦: دار سزكني للطّباعة والن-
  .م١٩٨٦

 ، عبد احلميد هنداوي/حتقيق). هـ٤٥٨ت ( بن سيده املرسي، الاحملكم واحمليط األعظم
  . م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ :بعة األوىلالطّ،  بريوت-ةالعلميدار الكتب 

مكتبة ). هـ١٠١٤ت(، للمالّ علي القاري مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح
  ). باكستان- مغريب.( ملتان–إمدادية 

صححه ). هـ٨٢٨ت (، لبدر الدين الدماميين )شرح الدماميين على مغين اللّبيب (املزج
:  بريوت، الطّبعة األوىل- مؤسسة التاريخ العريب.  عزو عنايةأمحد/ وعلّق عليه

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨
  اهلمداينّمحن العقيليبن عقيل عبد اهللا بن عبد الر، الاملساعد على تسهيل الفوائد

كتور. )هـ٧٦٩ت (املصريد كامل الربكات/ حتقيق الددمشق، -دار الفكر. حمم 
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

حممد الشاطر / حتقيق الدكتور). هـ٣٧٧ت(، أليب علي الفارسي تاملسائل البصريا
  .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥القاهرة . أمحد حممد

يوسف / راجعه وصححه. ، لربكات يوسف هبودمصباح السالك إىل أوضح املسالك
د البقاعييخ حممم٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بريوت، - دار الفكر. الش.  

ياسني / حتقيق). هـ٦١٠ت(ناصر الدين املطرزي ، أليب الفتح املصباح يف علم النحو
  .م١٩٩٧:  لبنان، الطّبعة األوىل-دار النفائس، بريوت. حممود اخلطيب

د املهدي بن أمحد بن علي  عبد اهللا حمميبأل ،مطالع املسرات جبالء دالئل اخلريات
 م١٨٧٢طبعة مصر سنة ). هـ١١٠٩ت(الفاسي.  

حتقيق ). هـ٧٩٢ت(، لسعد الدين التفتازاينّ وماملطول شرح تلخيص مفتاح العل

 



٣٥٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  .م٢٠٠٧:  بريوت، الطّبعة الثّانية-دار الكتب العلمية. عبد احلميد هنداوي/ الدكتور
 هدى /كتورةحتقيق الد. )هـ٢١٥ت(األخفش األوسط   احلسنيب، ألمعاىن القرآن
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ :بعة األوىلالطّ،  القاهرة-  مكتبة اخلاجني.حممود قراعة
 د علي حمم،جايت أمحد يوسف الن/حتقيق. )هـ٢٠٧ت(اء  زكريا الفريبأل ،معاين القرآن

جارالن،عبد الفت اح إمساعيل الشليب.دار املصري ة للتبعة األوىلالطّ،  مصر-رمجةأليف والت.  
،  بريوت-  عامل الكتب.)هـ٣١١ت(اج ج إسحاق الزيبأل ،معاين القرآن وإعرابه

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ :األوىل بعةالطّ
 بريوت، - دار العلم للماليني. ، إلميل بديع يعقوبمعجم اخلطأ والصواب يف اللّغة

  .م١٩٨٦: الطّبعة الثّانية
معجم املطبوعات العربييوسف بن إليان بن موسى سركيس ل ،بةة واملعر

  .م١٩٢٨ -هـ١٣٤٦مطبعة سركيس مبصر . )هـ١٣٥١ت(
د راغب بن عبد عمر بن رضا بن حممل ، مصنفي الكتب العربية تراجمفنيمعجم املؤلّ

الغينمشق كحالة الدمكتبة املثىن.)هـ١٤٠٨ت (ي -بريوت، دار إحياء الت راث العريب- 
  .بريوت

 /حتقيق. )هـ٣٩٥ت (ازي الرمحد بن فارس بن زكرياء القزويينأل ،غةمعجم مقاييس اللّ
  .م١٩٧٩ ،هـ١٣٩٩: شرعام الن دمشق، -كر دار الف.السالم حممد هارون عبد

 حممود /حتقيق). هـ٦١٠ت(ي ين املطرز الفتح ناصر الديب، ألاملغرب يف ترتيب املعرب
  .م١٩٧٩ :بعة األوىلالطّ،  حلب-مكتبة أسامة بن زيد.  وعبداحلميد خمتار،فاخوري
مازن  /حتقيق الدكتور. )هـ٧٦١ت(بن هشام ال ،بيب عن كتب األعاريبمغين اللّ

  .م١٩٨٥ :ادسةبعة السالطّ،  دمشق-  دار الفكر، محد اهللاد عليحممو ،املبارك
يبأل ،ل يف صنعة اإلعراباملفصالقاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الز جار اهللا خمشري 

 :بعة األوىلالطّ،  بريوت- مكتبة اهلالل. بو ملحم علي/كتوردال حتقيق. )هـ٥٣٨ ت(
  .م١٩٩٣

 



٣٥٣  الفھارس

 عامل. د عبد اخلالق عظيمة حمم/حتقيق. )هـ٢٨٥ت(د د بن يزيد املربمحمل ،املقتضب
  . بريوت-الكتب

، لتقي الدين أمحد بن حممد الشمني املنصف من الكالم على مغين ابن هشام
  . مصر- مطبعة حممد أفندي مصطفى، واملطبعة البهية). هـ٨٧٢ت(

دراسة وحتقيق ). هـ٨٢٨ت(اميين  الدين الدمر، لبداملنهل الصايف يف شرح الوايف
  .م٢٠٠٨:  لبنان، الطّبعة األوىل-دار الكتب العلمية، بريوت. فاخر جرب مطر/ الدكتور

 بريوت، الطّبعة -دار اجليل. ، إلميل بديع يعقوبموسوعة احلروف يف اللّغة العربية
  .م١٩٨٨: األوىل
مالك بن أنس لإلمام  ،)هـ٢٤٤ت( األندلسي يثي اللّ بن حيىي رواية حيىي،أ مالكموطّ

حممد فؤاد عبد الباقي/حتقيق). هـ١٧٩ت (األصبحي .دار إحياء الت مصر-راث العريب .  
  مالك بن أنس األصبحي الشيباين، لإلمامد بن احلسن رواية حمم،أ مالكموطّ

ريف جبامعة  أستاذ احلديث الش-دويين الن الد تقي/ الدكتور حتقيق).هـ١٧٩(
  .م١٩٩١ - هـ١٤١٣ :بعة األوىلالطّ،  دمشق-  دار القلم،حدةة املتارات العربياإلم

  حرف النون
 -ة دار الكتب العلمي.)هـ٥٨١ت (هيلي القاسم السيبأل ،نتائج الفكر يف النحو

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢: بعة األوىلالطّ، بريوت
النعبد اهللا الظّيوسف بن تغري بردي بنل ،اهرة يف ملوك مصر والقاهرةجوم الز اهري 

وزارة الثّ.)هـ٨٧٤ت (احلنفي مصر-، دار الكتبقافة واإلرشاد القومي .  
ل ،حو الوايفالنبعة اخلامسة عشرة الطّ، دار املعارف.)هـ١٣٩٨ت(اس حسن عب.  

 إبراهيم /حتقيق. )هـ٥٧٧ت( األنباري الربكات يبأل ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء
السمكتبة.امرائي م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ :الثةبعة الثّالطّ، األردن -رقاء املنار، الز.  

/ حتقيق). هـ٧٤٥ت(، أليب حيان األندلسي النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان
  .م١٩٨٨:  بريوت، الطّبعة الثّانية- مؤسسة الرسالة. عبد احلسني الفتلي
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  حرف اهلاء
أنو بن أيب / عين به. ل أفندي األنغدي، خلليهداية الفخام شرح منظومة العوامل املائة

  .م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠:  جده، الطّبعة األوىل-دار املنهاج. بكر الشيخي الداغستاينّ
ة العارفني أمساء املؤلّهديإل ،فنيفني وآثار املصند أمني بن مري سليم الباباينّمساعيل بن حمم 

هـ١٣٩٩ت (البغدادي(.دار إحياء الت لبنان-ت بريو،راث العريب .  
 عبد /حتقيق. )هـ٩١١ت(يوطي ين السالل الدجل ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع

احلميد هنداوي.مصر- ة املكتبة التوفيقي .  
  حرف الواو

يبأل ،مانوفيات األعيان وأنباء أبناء الزالعب اس مشس الدد بن إبراهيم بن ين أمحد بن حمم
اإلربأيب بكر ابن خلكان الربمكي حتقيق. )هـ٦٨١ت (لي/دار صادر.اس إحسان عب - 

  .بريوت
  

 



٣٥٥  الفھارس

  فهرس املوضوعات
   الدراسة موضوعاتفهرس: أوالً

  ٣.........................................................................املقدمة
  ١١.........................................................الدراسة: القسم األول

  ١٢......................................"العوامل اجلديدة"الربكلي وكتابه : التمهيد
  ١٣.................................... حياته، وآثاره بإجياز،الربكلي: املطلب األول
  ٢١..........، وسبب تأليفهوامل، قيمته العلمية، وأهم شروحهكتاب الع: املطلب الثّاين
  ٢٦.........................................زيين زاده، حياته، وآثاره: الفصل األول
  ٢٧......................................امسه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: املبحث األول
  ٢٧..........................................مولده، ونشأته، ووفاته: املبحث الثّاين

  ٢٧..............................................شيوخه، وتالميذه: املبحث الثّالث
  ٢٨..................................................مكانته العلمية: املبحث الرابع

  ٢٨.........................................................آثاره: خلامساملبحث ا
  ٣٠......................."تعليق الفواضل على إعراب العوامل"كتاب : الفصل الثّاين

  ٣١.........حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل مؤلّفه، وسبب تأليفه: املبحث األول
  ٣٣.........................................منهج زيين زاده يف كتابه: املبحث الثّاين
  ٣٣.............................أسلوبه، وطريقة عرضه للمادة العلمية: املطلب األول

  ٣٧..............................................عنايته بآراء العلماء: يناملطلب الثّا
  ٤٠...............................اختياراته، وترجيحاته، واعتراضاته: املطلب الثّالث
  ٤٦............................................طريقته يف االستشهاد: املطلب الرابع

  ٤٨.......................................................مصادره: املبحث الثّالث
  ٥٤.................................األصول النحوية اليت اعتمد عليها: املبحث الرابع

  ٥٨.................................................تقومي الكتاب: املبحث اخلامس
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  ٥٨...................................................مزايا الكتاب: املطلب األول
  ٦٠..............................................املآخذ على الكتاب: املطلب الثّاين

٦٣....................................وصف النسخ، ومناذج منها: املبحث السادس

 



٣٥٧  الفھارس

   موضوعات التحقيقفهرس: ثانياً
  ١.................................................................مقدمة الشارح
  ٨.................................................................مقدمة املصنف

  ٧٦............................ يف العامل: الباب األول                               
  ٧٨.............................................................تقسيمات العامل

  ٨١.......................................................العامل اللفظي وأقسامه
  ٨٢......................................................العامل السماعي وأنواعه

  ٨٢....................................................حروف اجلر: نوع األولال
"٨٩......................................................................."اُءالب  
"٩٢........................................................................"ِمن  
  ٩٣........................................................................"ىلَِإ"
"ن٩٤........................................................................"ع  
  ٩٥......................................................................."علَى"
"٩٦......................................................................."الالَّم  
  ٩٨........................................................................"ِفي"
"١٠٠...................................................................."الكَاف  
  ١٠٥......................................................................"حتى"
"ب١٠٦......................................................................"ر  
" اوِمو١١٢................................................................."القَس  
  ١١٣................................................................."القَسِمتاُء "
  ١١٤....................................................................."حاشا"
  ١١٦......................................................................."مذْ"
  ١١٧......................................................................."منذُ"

 



٣٥٨  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ١١٨......................................................................"خالَ"
  ١٢٠......................................................................."عدا"
  ١٢١......................................................................"لَوالَ"
"١٢٣......................................................................."كَي  
  ١٢٥......................................................................."لَعلَّ"

  ١٣٠.........................................احلروف املشبهة بالفعل: النوع الثّاين
  ١٣٢........................................................................"ِإنَّ"
  ١٣٣........................................................................"أَنَّ"
  ١٣٥......................................................................"كَأَنَّ"
"١٣٦......................................................................"لَِكن  
"ت١٣٧......................................................................"لَي  
  ١٣٨......................................................................."علَّلَ"
  ١٤١.....................................................ستثناء املنقطع يف اال"إالّ"
  ١٤٤.........................................................اليت لنفي اجلنس" الَ"

وع الثّالثالن :"هتان بـ" الَ"و" ام١٤٥................................."ليس"املشب  
  ١٤٩...............................................نواصب املضارع: النوع الرابع

  ١٥٠........................................................................"أَنْ"
"١٥١........................................................................"لَن  
"١٥٣......................................................................."كَي  
  ١٥٤......................................................................."ِإذَنْ"

  ١٥٩........................."زم فعالً واحداًما جت" جوازم املضارع: النوع اخلامس
"١٦٠........................................................................"لَم  
  ١٦١......................................................................."لَما"

 



٣٥٩  الفھارس

" ١٦٢.................................................................."األمرالَم  
  ١٦٣................................................................"يف النهيالَ "

  ١٦٥...............................................................ما جتزم فعلني
  ١٦٥........................................................................"ِإنْ"
  ١٦٧....................................................................."مهما"
  ١٦٩........................................................................"ما"
"ن١٧٠......................................................................."م  
"ن١٧٢......................................................................."أَي  
  ١٧٣......................................................................"متى"
  ١٧٤......................................................................."أَنى"
"١٧٦......................................................................."أَي  
  ١٧٧....................................................................."حيثُما"
  ١٧٨......................................................................"ِإذْما"
  ١٨٠....................................................................."ِإذَا ما"

١٨٥..............................................................العامل القياسي  
  ١٨٥.......................................................................الفعل

  ١٨٧...................................................................امفعل التال
  ١٩٠..............................................................ناقصةاألفعال ال

  ١٩٦..................................................................اسم الفاعل
  ١٩٨.................................................................اسم املفعول

  ٢٠٠................................................................املشبهةالصفة 
  ٢٠١..................................................اسم التفضيل ومسألة الكحل

  ٢٠٥......................................................................املصدر

 



٣٦٠  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ٢٠٦...............................................................االسم املضاف
ام٢٠٨..................................................................االسم الت  
  ٢٠٩..................................................................معىن الفعل

٢١٤..............................................................العامل املعنوي  
  ٢١٤............................................................ املبتدأ واخلربرافع

  ٢١٥..........................................................املضارعرافع الفعل 
  ٢١٨..................... .يف املعمول: الباب الثّاين                                    

  ٢١٨...........................................................تقسيمات املعمول
  ٢١٩....................................................املعمول باألصالة وأنواعه

  ٢٢٢..................................................................املرفوعات
  ٢٢٢......................................................................الفاعل
  ٢٢٣.................................................................الفاعلنائب 
  ٢٢٤.......................................................................املبتدأ
  ٢٢٤........................................................................اخلرب
  ٢٢٥..........................................................."أخواتهكان "اسم 
  ٢٢٧..............................................................."إنّ "بابخرب 
  ٢٢٨......................................................... اجلنسلنفي" ال"خرب 
  ٢٢٩..........................................."ليس" بـاملشبهتني" ال"و" ما"اسم 

  ٢٣٠.................................... عن النواصب واجلوازماخلايلالفعل املضارع 
  ٢٣٢..................................................................املنصوبات

  ٢٣٢...............................................................املطلقاملفعول 
  ٢٣٣...................................................................بهاملفعول 
  ٢٣٤..................................................................فيهاملفعول 

 



٣٦١  الفھارس

  ٢٣٥...................................................................لهاملفعول 
  ٢٣٦..................................................................معهاملفعول 

  ٢٣٨.......................................................................احلال
  ٢٤٠......................................................................التمييز

  ٢٤١.....................................................................املستثىن
  ٢٤٢............................................................."كان"خرب باب 

  ٢٤٣..............................................................."إنّ" باب اسم
  ٢٤٣........................................................لنفي اجلنس" ال"اسم 
  ٢٤٤............................................"ليس"املشبهتني بـ" ال"و" ما "خرب

  ٢٤٦....................................الفعل املضارع الذي دخله إحدى النواصب
  ٢٤٩...................................................................ارورات

رور حبرف اجلر٢٤٩...........................................................ا  
  ٢٥٠..............................................................ارور باإلضافة

  ٢٥٢...................................................................ازومات
  ٢٥٢......................................الفعل املضارع الذي دخله إحدى اجلوازم

  ٢٥٤..............................................................املعمول بالتبعية
  ٢٥٤.......................................................................الصفة

  ٢٥٥............................................................العطف باحلروف
"او٢٥٦......................................................................"الو  
  ٢٥٧......................................................................"الفَاُء"
"٢٥٨........................................................................"ثُم  
  ٢٥٨......................................................................"حتى"
"٢٦٠........................................................................"أَو  

 



٣٦٢  دراسة وتحقیق  –ى إعراب العوامل لزیني زاده تعلیق الفواضل عل   

  ٢٦٣........................................................................"ِإما"
"٢٦٦........................................................................"أَم  
  ٢٦٧........................................................................"ال"
  ٢٦٨........................................................................"بلْ"
"٢٦٩......................................................................"لَِكن  

  ٢٧٠......................................................................التأكيد
  ٢٧٢.......................................................................البدل

  ٢٧٤.................................................................عطف البيان
  ٢٧٨ ....................يف اإلعراب: الباب الثّالث                                   

  ٢٧٨..........................................................تقسيمات اإلعراب
  ٢٨١...............................................................أنواع املعرب

  ٢٨٧............................إعراب اسم املفرد املنصرف، ومجع املكسر املنصرف
  ٢٩٢.........................................................إعراب غري املنصرف

  ٢٩٤.....................................................إعراب مجع املؤنث السامل
  ٢٩٦..........................................................إعراب األمساء الستة

  ٣٠٢..........................................إعراب مجع املذكّر السامل وما أحلق به
  ٣٠٤.....................................................إعراب املثنى وما أحلق به

  ٣١٠..........................................إعراب الفعل املضارع الصحيح اآلخر
  ٣١٢............................................رع املعتلّ اآلخرإعراب الفعل املضا

  ٣١٣........................................................ اخلمسةمثلةإعراب األ
  ٣١٩..........................................، والتقديري، واحمللّيفظياإلعراب اللّ

  ٣٢٦...........................................................فهارس التفصيليةال
  

 



٣٦٣  الفھارس

  فهرس الفهارس
  ٣٢٧........................................................فهرس اآليات القرآنية

  ٣٢٨......................................................فهرس األحاديث النبوية
  ٣٢٩.......................................................فهرس األبيات الشعرية

  ٣٣٠...............................................................فهرس األعالم
  ٣٣٢.....................................................فهرس األماكن، والبلدان

  ٣٣٦.......................................................واملراجعهرس املصادر ف
  ٣٥٥...........................................................فهرس املوضوعات

  ٣٦٣..............................................................فهرس الفهارس
  
   
  

 


