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تــــقــدمي

موضوع هذا املؤلف يأتي في سياق اإلجابة على مجموعة من التساؤالت نطرحها بخصوص 
طبيعة الطرق املستعملة في تدريس اللغة العربية في متبكتو. 

ال شك أن مخطوطات جنوب الصحراء ستمكننا من تقدمي إجابات تلقي بعض الضوء على 
معالم هذه الطرق التي كانت مستعملة في تدريس اللغة العربية وخاصة أن الطلبة ليسوا أصال 
نطقا  العربية  اللغة  تعلم  منها هي  لهم  مناص  التي ال  األولى  فاخلطوة  بالعربية،  الناطقني  من 
أمرا ضروريا  اللغة  بزمام  اإلمساك  لذلك كان  العلوم.  واستيعاب  تلقي  للتمكن من  وكتابة، 
لولوج مدارج العلم املتشعبة. والكتاب الذي نقدم له يندرج في هذا السياق وهو يتضمن 

ثالثة مخطوطات.
األول : يحمل عنوان : »تسهيل حفظ احلذف للطالب«، يتعلق موضوعه مبجال علوم القرآن 

حيث أن املصنف يعطي جردا وافيا للكلمات التي ال يكتب في رسمها األلف.
الثاني : عنوانه : »األجوبة اجللية في األصول النحوية« وهو كتاب تعليمي للنحو العربي على 
طريقة السؤال واجلواب، مادته مستمدة من اآلجرومية. هذا املخطوط ليس تاما إال أن فصوله 

اإلثنى عشر تعطينا معلومات كافية لفهم طبيعة هذه الطريقة املعتمدة.
الثالث : عنونه صاحبه ِبـ » أصل علم الصبيان« وهو بكل ما حتمله الكلمة من معنى فريد من 

نوعه. يتعلق األمر هنا بتلقني خط احلروف العربية انطالقا من حروف كلمات سورة الفاحتة.
السياق،  هذا  في  منشورات  سلسلة  يتصدر  الكتاب  هذا  أن  إلى  األعزاء  قرائنا  انتباه  نلفت 
سنردفه مبؤلف أو مؤلفني يتضمن أحدهما، باخلصوص، معجما ملفردات متعددة اللغات من 

اللغة العربية ولغات أفريقية أخرى.
املوقع  على  عليها  االطالع  ميكن   VECMAS البحث  مجموعة  منشورات  كل  أن  إلى  نشير 

http://vecmas-tombouctou.ens-lsh.fr  : اإللكتروني التاليhttp://vecmas-tombouctou.ens-lyon.fr



Présentation

Comment enseignait-on l’arabe à Tombouctou ? Les manuscrits sub-sahariens 
vont permettre d’apporter des réponses à cette question. Les étudiants n’étant pas 
arabophones d’origine, le problème de l’enseignement de cette langue devait constituer 
le premier pas – indispensable – pour accéder au savoir. Le livre que nous présentons 
ici inclut trois manuscrits. 
Le premier, Tashîl ḥifẓ al-ḥaḏf lil-ṭullâb, relève du domaine des études coraniques. Il s’agit 
d’énumérer les endroits où l’on n’écrit pas le ’alif dans le ductus du texte. 
Le second, Al-’ajwiba al-jaliyya fî l-’uṣûl al-naḥwiyya, peut être considéré comme un 
catéchisme grammatical fondé sur la Âjurrumiyya. Il n’est pas complet, mais les 
douze premiers chapitres donnent déjà une indication suffisante quant à la méthode 
adoptée.
Le troisième, Aṣl ‘ilm al-ṣibyân, est une petite merveille : il s’agit de l’acquisition de 
l’alphabet à partir des mots de la Fâtiḥa.
Ce livre sera suivi d’un ou deux autres volumes sur le même thème, comportant, 
notamment, un lexique plurilingue (arabe/langues africaines).

Les publications de l’équipe VECMAS sont diffusées sur le site : 
http://vecmas-tombouctou.ens-lsh.fr/http://vecmas-tombouctou.ens-lyon.fr
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تــــقــدمي

تصميم
موضوع الكتاب
التعريف باملؤلف

النسخ املخطوطة وطريقة التحقيق املعتمدة
املصادر واملراجع املعتمدة

فهرس احملتويات

موضوع الكتاب

اللغة  كلمات  بعض  في  األلف  حذف  تخص  تعليمية  أرجوزة  عن  عبارة  املخطوط  هذا 
العربية وباخلصوص في القرآن الكرمي الذي يتطلب جهدا كبيرا في ضبط رسمه وحفظ آياته 
السيما في املغرب حيث يوجد هناك تقليد قدمي وهو أن حفظ النص القرآني يتم عبر كتابته 
على األلواح للطلبة ولذلك كان لزاما على املعلم أن يكتبه كتابة صحيحة وأن يلقنه تلقينا 
يعنيه  ما  لهم، وهم مطالبون بحفظه حفظا صحيحا وتالوته تالوة مضبوطة وهذا  صحيحا 

مؤلف هذه األرجوزة نفسها في الشطرين املواليني : 

ــادا ــه مـــهـــــــــــــــاداً الـــمـــنـــصـــوب مــــع جـــ
ـــــات ـــ كـــــــــذاك فـــاحـــــــــــذف مــتــشــابــهـــ

أغلب الكلمات قرآنية ولذلك ال بد من حتديد اآليات التي وردت فيها هذه األلفاظ وشرحها 
إذا استدعى األمر ذلك. وقد متكنا من استخراج هذه اآليات القرآنية استنادا إلى رسم القراءة 

http://quran.muslim-web.com/sura.htm?aya=084003 : املوجودة على موقع اإلنترنيت
املذكور  املوقع  املعتمدة على  القراءة  الناظم ورسم  قراءة  إذا حصل خالف بني رسم  لكن 

نرجع إلى مصحف قراءة ورش. 

باالمـتـحــان فـــــاحـــــفــــظ الســـــداد
إن كـنت تــرجـــو الفــــوز بـــالـثـبـــــات
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وقد رتبت هذه الكلمات على حروف املعجم كما ذكر الناظم : 
رتــــبــــتــــه عــــلــــى حــــــــروف الــمــعــجــم

ويفهم من قوله »حرفا فحرفا مغربيا فاعلم« أن هذا الترتيب الذي اعتمده املؤلف مغربي 
وقد أتى على الشكل التالي : 

فصل في األلف احملذوفة بعد الهمزة = أ
فصل في األلف احملذوفة بعد الباء = ب
فصل في األلف احملذوفة بعد التاء = ت
فصل في األلف احملذوفة بعد الثاء = ث
فصل في األلف احملذوفة بعد اجليم = ج
فصل في األلف احملذوفة بعد احلاء = ح
فصل في األلف احملذوفة بعد اخلاء = خ
فصل في األلف احملذوفة بعد الدال = د

فصل في األلف احملذوف بعد الذال = ذ
فصل في األلف احملذوفة بعد الراء = ر

فصل في األلف احملذوفة بعد الزاي = ز
فصل في األلف احملذوفة بعد الطاء = ط
فصل في األلف احملذوفة بعد الظاء = ظ

فصل في األلف احملذوفة بعد الكاف = ك
فصل في األلف احملذوفة بعد الالم = ل
فصل في األلف احملذوفة بعد امليم = م

فصل في األلف احملذوفة بعد النون = ن
فصل في األلف احملذوف بعد الصاد = ص
فصل في األلف احملذوفة بعد الضاد = ض

حـــرفــــا ¬فـحــرفــــــا1 ¬مـغـربـيــــا فـاعـلـــم2

في 2 : بحرف.   1
2 في 2 : يا خليل فاعلم، وهو كذلك صحيح عروضيا.
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فصل في األلف احملذوفة بعد العني = ع
فصل في األلف احملذوفة بعد الغني = غ

فصل في األلف احملذوفة بعد الفاء = ف
فصل في األلف احملذوفة بعد القاف = ق
فصل في األلف احملذوفة بعد السني = س
فصل في األلف احملذوفة بعد الشني = ش

فصل في األلف احملذوفة بعد الهاء = هـ
فصل في األلف احملذوفة بعد الواو = و
فصل في األلف احملذوفة بعد الياء = ي

وترتيب احلروف نوعان : 
ل1  1(  أبجدي وهو املستعمل في حساب اجُلمَّ

2( هجائي ويقال له األلفبائي 

وكل منهما له طريقة مشرقية وطريقة مغربية ، كما يلي : 

فالترتيب األبجدي على الطريقة املشرقية : 
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

والترتيب األبجدي على الطريقة املغربية : 
أبجد هوز حطي كلمن صعفض قرست ثخذ ظغش

العالم  الناحية من  التي كتبت في تلك  للمنظومات  التأريخ  »العد بحساب اجلمل املستعمل في    1
اإلسالمي فيكون كالتالي :

ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن ص ع ف ض ق ر س ت ث خ ذ ظ غ ش  
أ = 1 - ب = 2 - ج = 3 - د = 4 - هـ = 5 - و = 6 - ز = 7 - ح = 8 ط = 9 - ي = 10 - ك =   
20 - ل = 30 - م = 40 - ن = 50 - ص = 60 ع = 70 - ف = 80 - ض = 90 - ق = 100 - ر = 
200 - س = 300 - ت = 400 ث = 500 - خ = 600 - ذ = 700 - ظ = 800 - غ = 900 - ش = 

1000« )املكتبة الشاملة، أرشيف ملتقى أهل احلديث 3(.
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والترتيب الهجائي على الطريقة املشرقية : 
أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، 

ل، م، ن، هـ، و، ي.
والترتيب الهجائي على الطريقة املغربية : 

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، 
س، ش، هـ، و، ي«1. وهذا الترتيب الهجائي املغربي هو الذي يوافق متاما ترتيب الناظم : 

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، 
س، ش، هـ، و، ي.

التعريف باملؤلف
ورد في »فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور« )ص 136( اسمه الكامل »سيد 
املختار بن الطالب بن الشواف اجلكاني. كان رحمه اهلل تعالى عارفا بكتاب اهلل تعالى وبأصول 
الدين أي علم التوحيد، عاملا قارئا محققا مدرسا يقرئ الرسالة قراءة بحث وحتقيق، ومختصر 
خليل، له حظ من النحو يقرأ العبارة واآلجرومية وامللحة واأللفية. سهل عليه النظم، إال أن 

نظمه متوسط، عابد له حظ في قيام الليل.
له نظم احلذف املشهور  الفقيه أحمد بن سالم املسمومي رحمهما اهلل تعالى.  أخذ عن 
املسمى تسهيل حفظ احلذف، اعتمده األشياخ والتالميذ وأغناهم عن غيره من كتب احلذف 

من نثر ونظم حلسن نية مؤلفه رحمه اهلل تعالى، ألفه عام أربعني ومائة وألف. 
توفي رحمه اهلل تعالى في اخلامس والتسعني بعد املائة واأللف«. 

 
النسخ املخطوطة وطريقة التحقيق املعتمدة

اعتمدنا مخطوطني من مكتبة مما حيدرة وهما حتت رقم : 3925 نرمز له برقم 2، و 4008 نرمز 
له برقم 1. املخطوطة األولى كتبت بخط سوقي والثانية بخط سوداني.

لم ُنحاك الكتابة كما جاءت في املخطوط حيث مت تغييب ضبط الهمزة على األلف أو حتت 
األلف، مثال في املخطوط : ان التي تصبح : أن أو إن.

 www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t  : املصدر : ملتقى أهل احلديث  1
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هدفنا األساسي هو تبسيط اصطالحات ورموز حتقيق املخطوطات ولذلك اعتمدنا الرموز التالية : 
¬ : يحدد القسم املعني باحلاشية. 
 : يحدد جزءا داخل هذا القسم. 

▪ : يحدد جزءا داخل جزء ينتمي بدوره لقسم أكبر.

اآليات القرآنية نضعها بني األقواس املخصصة آليات القرآن الكرمي وهي التي تسمى باألقواس 
َناُكْم ُشُعوًبا  َوأُْنَثى وََجَعْل َذَكٍر  ا َخَلْقَناُكْم ِمْن  إِنَّ اُس  النَّ َها  أَيُّ ا  املزهرة : ﴿...﴾، مثال : ﴿َي

وا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهلل َعِليٌم َخِبيٌر﴾. َتَعارَُف اِئَل ِل َب َوَق
–وبني  مباشرة  نردفه  القرآني  بالنص  بدأنا  إذا   : التالي  الشكل  على  يكون  اآليات  ضبط 
معقوفتني– بذكر اسم السورة وبعد ذلك رقم اآلية مفصولني بنقطتني : ﴿هَذا َما ُتوَعُدوَن 
اٍب َحِفيٍظ﴾ ]ق : 32[. أما إذا أردنا أن نذكر أوال اسم السورة ورقم اآلية وبعد ذلك  ِلُكلِّ َأوَّ
النص القرآني فال بأس من القول مثال : قال تعالى في سورة ق اآلية 32 : ﴿هَذا َما ُتوَعُدوَن 
اٍب َحِفيٍظ﴾. إذا كان الشاهد القرآني يتكون من تتابع آيات من نفس السورة نفصل  ِلُكلِّ َأوَّ
ْيُتوِن، َوُطوِر ِسيِننَي، َوَهَذا اْلَبَلِد  نِي َوالزَّ بني آياتها وأرقامها بفواصل، على سبيل املثال : ﴿َوالتِّ

َِمني﴾ ]التني : 1، 2، 3[. 

ْ

األ
بخط  اآليات  أرقام  بني  نفصل  الكرمي  القرآن  في  ما  عبارة  أو  كلمة  بتردد  األمر  تعلق  إذا 
مائل كما هو الشأن بالنسبة لكلمة »شاكرين/الشاكرين« التي وردت ثالث مرات في سورة 

األعراف : 189/144/17.
أما األحاديث فنضعها بني أربعة أهلة : ))...(( ؛  مثال : ))من سلك طريقا يطلب فيه 
علما، سلك اهلل به طريقا إلى اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا مبا يصنع، وإنه ليستغفر 
للعالم من في السموات واألرض، حتى احليتان في جوف البحر، وإن فضل العالم على العابد 
لم  األنبياء  إن  األنبياء،  العلماء هم ورثة  الكواكب، وإن  البدر على سائر  ليلة  القمر  كفضل 

يورثوا دينارا وال درهما وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر((. 
إذا استشهد بنص معني فإن هذا النص نضعه بني مزدوجتني من هذا النوع : »...« مثال : 
ْبَياِن إْذ  ْحَو ِعْلُم الصِّ َا اُْشُتِهَر َأنَّ النَّ

ْ

ُهْم مل َا َخصَّ ْحَو، َوِإمنَّ ْبَياِن : َأْي َتْعِليُمُهْم النَّ »َوَقْولُُه َوَتْعِليُم الصِّ
ُمُه اْلَكِبيُر، َوِفي َكاَلِمِه َلفٌّ َوَنْشٌر ُمَرتٌَّب « )رد احملتار على الدر املختار البن عابدين  َما َيَتَعلَّ َقلَّ
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ص 93(. أما بخصوص ضبط مصدر االستشهاد فإذا تقدم نضع عنوانه واسم مؤلفه وبعد ذلك 
اجلزء=ج، وأخيرا الصفحة=ص، على سبيل املثال : )شرح الرضي على الكافية ج2 ص 220(. 
إذا كان السياق يستدعي البدأ بعنوان ومؤلف املرجع أو املصدر فإن رقم اجلزء والصفحة هما 
اللذان نضعهما بني قوسني، على سبيل املثال : وشرحه يأتي مفصال من شرح حسن حفظي 

)ص 179-171(. 
إذا تعلق األمر بأمثلة )شواهد نحوية مثال : كلمة، جملة...( نضعها بني ظفرين على هذا 

الشكل : »...« ؛ »زيد«، »جاء الرجل«...
نشير أيضا إلى أنه إذا ورد بيت في النص احملقق نتحقق من مصدره وقائله وإذا ورد على 
الهامش فإننا نفصل بني شطريه بخطني مائلني : // وذلك على الشكل التالي : ورمبا ِملت إلى 

الذي ظهر // لذى احملقق األريب واشتهر.
اعتمدنا في هذا التحقيق على املكتبة الشاملة )اإلصدار الثاني( وهي موسوعة إلكترونية 
تضم آالف الكتب في شتى مجاالت اللغة العربية وعلومها كما هو مبني في اجلدول التالي : 

عدد الكتبعدد املجموعات : 35
86املجموعة 1(  التفاسير

140املجموعة 2(  علوم القرآن

374املجموعة 3(  العقيدة

130املجموعة 4(   كتب املتون

468املجموعة 5(  األجزاء حديثية

98املجموعة 6(  كتب ابن أبي الدنيا

95املجموعة 7(  كتب التخريج

146املجموعة 8(  كتب األلباني

11املجموعة 9(  كتب العلل والسؤاالت

61املجموعة 10(  شروح احلديث

34املجموعة 11(  فقه حنفي
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24املجموعة 12(  فقه مالكي

42املجموعة 13(  فقه شافعي

37املجموعة 14(  فقه حنبلي

78املجموعة 15(  فقه عام

40املجموعة 16(  الفتاوى

44املجموعة 17(  مسائل فقهية

135املجموعة 18(  كتب األخالق والرقاق

125املجموعة 19(  أصول الفقه

96املجموعة 20(  مصطلح احلديث

24املجموعة 21(  السياسة الشرعية والقضاء

30املجموعة 22(  كتب السيرة

219املجموعة 23(  تراجم وطبقات

141املجموعة 24(  كتب التاريخ

44املجموعة 25(  كتب البلدان

269املجموعة 26(  كتب األدب

161املجموعة 27( علوم لغة ومعاجم

26املجموعة 28(  كتب األنساب

328املجموعة 29(  كتب عامة

24املجموعة 30(  فهارس الكتب

5املجموعة 31(  أرشيف ملتقى أهل احلديث

35املجموعة 32( كتب ابن القيم

43املجموعة 33( كتب ابن تيمية

2املجموعة 34( اللغات األخرى

1895املجموعة 35( كتب غير مصنفة

5511العدد اإلجمالي لكتب املوسوعة الشاملة
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وهذه املوسوعة مزودة مبحرك بحث ميكننا من حتديد مصادر النص احملقق وضبط إحاالته 
وتعميق مضامينه وتيسير فهم محتوياته. وبهذه املناسبة أريد أن أنوه باألشخاص الذين فكروا 
وأجنزوا هذا املشروع العلمي الضخم، فلهم علينا الفضل الكبير في إجناز مثل هذه األعمال، 

فلهم منا أطيب التحيات. 



وقــلــبـــــه  مــــــــن  ¬حـــــوبــــــــــه1  كســــيــر
تـفـضــال جنـــــل عـلـــــي ¬اجلـــكــــــانـــــــي
فـضـلـنــــــــــا وبـــه   الكتــاب   عـلـم  
ــه ـــ ــق زيـــــنـــــة عـــــرشـــــه وضـــــعـــــف خــل
ــار ـــ ـــ ـــ ــي ــه  األخ ـــ ـــ ـــ ــحــب ـــه  وصـــ ــــ ــــ ــــ وآل
ــرة ـــ ـــ ـــل يـــــــــوم ألـــــف ألـــــف م ــــي كــــ ف
ــل حـــفـــظ احلــــــذف لــلــطــالب تــســهــيـــ
ـــخـــه الـــتـــونـــكـــل عــــلــــى طــــريــــق شـــي
ـــــتـــــهـــــر ـــ لـــــذى احملـــقـــق األريـــــــب واشـــ
عــــبـــــد اإللـــــــــه املــــقــــري املــــبــــجــــــــل
أشــيــاخـــه عـــــــن   حـــــّرر  حــســبــمــا  

من حوبه : أي من إثمه وذنبه، وقد وردت الكلمة »حوب« في سورة النساء اآلية 2 : ﴿إنه كان حوبا    1
كبيرا﴾. ومنه ما يقال في الدعاء اللهم اغفر حوبتي : أي إثمي وقد تأتي أيضا هذه الكلمة مبعنى 

احلاجة وعليه ما يقال في الدعاء : إليَك أرفع حوبتي : أي حاجتي )تفسير القرطبي(.
في 2 : اجلكان، أما في 1 : اجلكاني نسبة إلى قبيلة جتاكنت.   2

نا، وهذا هو الصحيح عروضيا. في 2 : الدُّ   3

نرى أن هذه الكلمة تعني األخرى أي اآلخرة واملقصود أن اهلل خلق الدنيا ليقابل بها األخرى وعليه قول    4

أمير شعراء اليمن وهو الشاعر بن جابر الهبل )توفي : 1079هـ/1668م( : من طلق الدنيا ثالثا واغتدى 
// للضرة األخرى عليها مؤثرا.

في 2 : في املفضل، وهذا ال يخل بوزن البيت.   5

نص الكتاب

بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. 

يـــــــقــــــول  مــــــــن  لـنــفـســــه  أســــــــيـر 
ـــــن الــرحــمــن ــفـــــو مـــ ــجـــــي الــعـــ الــمــرتـــ
الـــحــمــــد  هلل  الــــــذي  خـــــولــــــــنـــــــــا
ـــــــــدوام  مــلــكــــــــه ــــــــدوم  ب حــــمــــدا  ي
ــــــــار ـــم  صـــالتـــــــه  عــلـــــى  الــمــخــتـــ ــــ ث
¬للضــرة ¬الدنيــا3  خلقــك،  يــوم  مــن 
ـــــاب وبـــعـــــــد  قـــصـــدي  بــــــــذا الــكــتـــ
¬والـمـفـضــل الـتـمـر  ¬حـذف  عـنـيـت 
ظــهــــر ــذي  ـــ ال إلــــــــى  ملـت  وربــمـــــــــــا 
ســــــيـدنــــا  أبـــــي  مـحـمــــــد  الــولــــي
بــــه الــمــقــتــدى  بــكــــــــر  ــي  ـــ أب نـــــجـــــل  

2

4

5
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ـــم ـــه ب ــــــى  ــــــعــــــال ت اهلل  نـــــفـــــعـــــنـــــا 
ــم ــمــعــجـــ ـــى حــــــــروف ال ـــل ـــه ع ـــت ـــب رت
¬الــتــــزام ال  لــلــجــمـــــع  ــا  ـــ ـــ ـــ مــراعــيـــ
¬أنـكـــروا واخــتــالف  عـزو  غـيـر  مــن 
ســمــيــتــه تــســهــيـــــل حـــــفـــــظ الــحــــــــذف
نــفــعـــــه عــــمـــــــــوم  أســـــــــــــأل  واهلل 
حـذر قـــــد  ¬مـمـا9  لــلــفــوز  ومــوجــبـــــا 
ــا عـــونـــــــــــك يــــــــا جــلـــــيــــــــل ــتــمــســـ مــل

فصل في األلف احملذوفة بعد الهمزة

والــزخــرف يوسف  َأولـــي  ¬قــــرآنـــــا 

في 2 : بحرف.   1

في 2 : يا خليل فاعلم، وهو كذلك صحيح عروضيا.   2

في 1 : لتزام، وهذا خطأ.   3

في 2 : اذكرا.   4

في 2 : أذكر.    5

في 2 : ُشِهرا   6

في 2 : بجمعه.   7

في 1 : واجعله. والصحيح سياقيا وعروضيا هو ما أثبته 2 وأثبتناه في النص.   8

في 1 : هذا اللفظ محذوف.    9

وردت الكلمة »قرآنا« في اآلية 2 من سورة يوسف وفي اآلية 3 من سورة الزخرف ولذلك قال الناظم في    10

أولي السورتني.
في 1 : ُكتبت »جاءا« واألقرب إلى الصواب »جاءانا« على قراءة التثنية ال على قراءة التوحيد كما َقرأ أبو عمرو    11

وحمزة والكسائي وحفص )انظر تفسير القرطبي(. وكلمة »جاءانا« وردت في سورة الزخرف اآلية 38.
وهذه الكلمة موجودة كذلك في سورة الزخرف اآلية 58.   12

في 2 : حذفت هذه الكلمة ألن املخطوطة متآكلة األطراف.   13

ـــــن كـــــــان مـــــــن  أمـــثـــالـــهـــم وكـــــــل م
فـاعـلــم ¬مـغـربـيـا  ¬فـحـرفــا1  حـرفا 
انتظـــام فـــــــــــي  ــوزن  ـــ ـــ ـــ وال إعـــــــــــرابــــــــه 
¬شــهــروا قــد  مـــا  ¬ذكــرت5  إمنا  بـــــل 
¬جلـمــعــــه7 مـحــــذوف كــــــل حـــــرف

لـوجـهــــــه محتســـبـا  ¬وجـعـلــــه8 

ــر ـــ ـــ ـــ ذك ـــــــا  مــــ ـــول  ـــقـــبــــ ب ـــن  ــــ مي وأن 
ــل ـــ ـــ ــي ــوكـــ ــن أنــــت وال ـــ ــي ــعـــ ـــ ــم امل ــعـــ ـــ ن

¬احذف بهـا  ¬آلـهتـنــا12  ¬جـــاءانــا11 

2

6

13 10

4

3
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¬خـطـيــئــات كــــذا  ¬آمـنـتــم1   ثـــــم 

فصل في األلف احملذوفة بعد الباء

¬وبـــــــــــارزون ¬تــبــــاشــــــــــروهــــــــن6  
حققا ¬وبارك12  ¬الباطل11  ¬حسبانا10 

¬وغـضـبـان ¬بــالــغ16  ¬ربــانـيـيـن15 

1  األعراف : 122، طه : 70، الشعراء : 48، في رسم قراءة ورش. 

األعراف :161، نوح : 25.   2

هذه الكلمة في سورة املمتحنة اآلية 4 وهي تضبط بهذا الشكل : ُبرءاؤْا.   3

الرحمن : 24.   4

األعراف : 27/26/22/20.   5

البقرة : 187.   6

غافر : 16.   7

البقرة : 187.    8

املائدة : 63/44.    9

األنعام : 96 والكهف : 40.    10

البقرة : 188/42، آل عمران : 71، النساء : 161/29، األنفال : 8، التوبة : 34، الرعد : 17، النحل :    11

72، اإلسراء : 81، الكهف : 56، األنبياء : 18، احلج : 62، العنكبوت : 67/52، لقمان : 30، سبأ : 

49، غافر : 5، فصلت : 42، الشورى : 24، محمد : 3.

األعراف : 137، اإلسراء : 1.   12

النساء : 3، فاطر : 1.    13

سورة ص : 10، وغافر : 36.   14

آل عمران : 79.   15

األنعام : 149، األعراف : 135 ، الرعد : 14.   16

األعراف :150، طه : 86.   17

املائدة : 5/4، األعراف : 157/32، األنفال : 26.    18

الكهف : 6، الشعراء : 3.   19

التوبة : 31.   20

¬ربـــــانــــيـــــــون ¬وبـــــاشـــــــــروهـــــــن8 

مطلـقـا ¬واألسـبـاب14  ¬ربــاع13  كــذا 
¬ورهـبــان ¬بــاخـع19  ¬والطـيـبــات18 

¬ســـــوءات ¬املنـشـــئــــات4  ¬وُبــــــــَرآء3  25

9 7

1720
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ـــــدا ¬بـــالــهـــــاء  والمــيـــم  أتـــــى  مـقـيَّ
مـعـــــا ¬وإدبـــــار3   اإلثـــم   ¬كـبـــائــــر2 

¬مـعـقـبـات مـع  ¬األدبــار5  ومطلـق 
مــــــا ¬أنــبـــــاء11  وكـــــذا  ¬وقــربـــات10 

¬عــبــــــادتـــــــه14  بـمـــريـــــــم  بــــصـــــاد

هذا يشير إلى أن هذا االستعمال ال يخص إال كلمة »ُرهباَنهم« أي رهبان عندما تتصل بضمير : ُهْم،    1

أما في »رهبان« بدون هذا الضمير والتي وردت في سورتي املائدة : 82، والتوبة : 34، فقد جاءت 
األلف مثبتة فيهما كما هو الشأن في كلمة »رهبانية« في سورة احلديد : 27.

الشورى : 73، النجم 32.   2

الطور : 49.   3

الرعد : 14، الكهف : 18. وكلمة باسط موجودة كذلك في آيتني أخرتني وهما املائدة واألنعام ولكن    4

مت إثبات األلف بهما ولذلك قال الناظم : »وباسط في الكهف والرعد معا«.
األنفال : 50، احلجر : 65، اإلسراء : 46، األحزاب : 15، محمد 27/25، الفتح : 22، ق : 40، احلشر : 12.   5

الرعد : 11.   6

الكهف : 46، مرمي : 76.   7

التحرمي : 5.   8

التحرمي : 5.   9

التوبة 99.   10

األنعام : 5، الشعراء : 6 وهذا االستعمال يخص كلمة »أنباؤ« التي ضبطت بهذا الشكل أما »أنباِء«    11

في سورتي آل عمران : 44 وهود : 49، فقد مت إثبات األلف فيهما.
النور : 26.   12

البقرة : 269/197/179، آل عمران : 190/7، املائدة : 100، يوسف : 111، الرعد : 19، إبراهيم :    13

52، ص : 43/29، الزمر 21/18/9، غافر : 54، الطالق : 10.

مرمي : 65. غالبا عندما يذكر الكلمة ويذكر معها اآلية هذا معناه أن هذا االستعمال موجود فقط في    14

هذه اآلية والدليل على ذلك أن الكلمة موجودة في النساء : 172 واألعراف : 206 واألنبياء : 19 ولكن 
األلف وردت مثبة بها.

ص : 45 وقد ذكر الناظم ذلك وقيد هذا االستعمال بهذه اآلية.   15

الفجر : 29 وهذا ما أشار إليه الناظم وهو تقييد لهذا االستعمال في هذه اآلية.   16

ـــــدا ــرهــم بــالــثــبـــــت حــيـــــث وجـــ ــيـــ وغـــ
مـعــــا والرعد  الكهـف  في  ¬وبـاسـط4 

¬ثـيـبــات ¬تـائـبــات8  ¬والـبــاقـيـات7 

افـهما ¬واأللبـاب13  ¬اخلبيثات12  كـذا 
¬عـبـادي الـفـجـر  فـي  فــي  ¬عـبـادنـــا15 
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تسهيل حفظ احلذف للطالب

احــذف ¬ربــائـب2  ¬غـيـابــات1  بعـــد 
¬اجـتـبــــاه فـي  اليــاء  دون  والـحـذف 
¬عـقـبـاهــــــا فـــي  الياــء  دون  كــــذاك 

فصل في األلف احملذوفة بعد التاء

والحذف فــي ¬الكتاب8 غـيـــر الحـجــر
وبــعـــــد لفـــظ أجـــــــل فـــــي الـــرعـــــــــد

يوسف : 15/10.   1

النساء : 23.   2

املائدة : 18.   3

النحل : 121، طه : 122، القلم : 50.   4

أي في سورة القلم التي تبدأ بنون : ﴿نُّ والقلم وما يسطرون﴾.    5

الشمس : 15.   6

النازعات : 44.   7

الناظم في  باستثناء ما ذكره  آية وقد ورد محذوف األلف في هذه اآليات   232 تكرر لفظ كتاب في    8

البيتني أي في سورة احِلجر اآلية 4 : ﴿ولها كتاب معلوم﴾ وفي سورة الكهف اآلية 27 : ﴿واتل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك﴾ وفي سورة الرعد اآلية 38، بعد لفظ »أجل« : ﴿لكل أجل كتاب﴾ 
وفي أول سورة النمل اآلية : ﴿تلك آيات القرآن وكتاب مبني﴾. وعليه يكون إثبات األلف في لفظ 

الكتاب في أربعة مواضع »متام العد« كما ذكر الناظم. 
في 1 : ثانهما، واألصح ما أثبته 2 وأثبتناه في النص.   9

في 2 : هذا الشطر محذوف من جراء تآكل اعترى املخطوطة.   10

فــــاعـــــــــرف كــــــــــذاك  ¬وأحـــبـــــــاؤه3 

¬فـي نـــون5 مـــع طـــــه واعـــكــس ســـواه
فـــي ســــورة  الــشـــمـــس ¬مبـنـتـهــاهـــــــا

والكهف فــــي ¬ثــانـيـهـمــا9 عـــــــن خـبــــر
الــــعـــــــــــد الـنـمـــــل  متـــــــــــــام   ¬وأول 

4
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تسهيل حفظ احلذف للطالب

¬مـــرتــــان ¬الـبـهـتـــــان2   ¬مــتــــــاع1  

¬الـفئتان ¬التـابعين8  ¬مـبسـوطـتـان7 

واحـذف ¬يتامـى12 ُمـطلقــا حيث أتت
¬طائفـتـــان كـــــــذا  ¬فـخـانـتـاهمــا14 
¬واستاجرت ¬استاجره19  ¬استاذن18 

البقرة : 241/240/236/36، آل عمرات : 197/185/14، النساء : 77، املائدة : 96، األعراف : 24،   1

التوبة : 38، يونس : 70/23، هود : 3، يوسف : 79/65/17، الرعد : 26/17، النحل : 117، األنبياء : 
111، النور : 29، القصص : 61، األحزاب : 53، يس : 44، غافر : 39، الشورى : 36، الزخرف : 35، 

الواقعة : 73، احلديد : 20، النازعات : 33، عبس : 32. 
البقرة : 229.   2

البقرة : 227، في رسم قراءة ورش وليس في القراءة املعتمدة على موقع األنترنيت.   3

البقرة : 281، في رسم قراءة ورش.   4

يس : 59.   5

سبأ : 15، الرحمن : 61/45، في قراءة ورش.   6

املائدة : 66، في رسم قراءة ورش.   7

النور : 31.   8

األنفال : 49، في رسم قراءة ورش.   9

األحزاب : 53، في رسم قراءة ورش.   10

الرحمن : 65، في رسم قراءة ورش.   11

البقرة : 220/215/177/83، النساء : 127/36/10/8/6/3/2، األنفال 41، احلشر : 7.   12

الرحمن : 46، في رسم قراءة ورش، ومدهامتان مبعنى مسودتان من شدة خضرتهما.   13

التحرمي : 10، في رسم قراءة ورش.   14

آل عمران : 122، في رسم قراءة ورش، احلجرات : 9، في رسم قراءة ورش.   15

النساء : 34، التحرمي : 5.   16

التحرمي : 5.   17

التوبة : 87/84، في رسم قراءة ورش، النور : 57 : في رسم قراءة ورش.   18

القصص : 26، في رسم قراءة ورش.    19

القصص : 26، في رسم قراءة ورش.   20

¬جـنـتــــان ¬امـتـــازوا5  ¬وامـرأتـــان4  

¬نضاخـتـان تـا  بعد  ¬مستانسني10 

تــاء ُحـذفــــت بــعـــــد  ¬مــدهــامـتـــان13 

¬وقـــانـتـات16  ¬تــائـبــات17 خــذ بـيــــان

¬يـسـتـاخــرون21 احــذف مـتـى رسـمـت
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تسهيل حفظ احلذف للطالب

¬التاليـات ¬المستاخريــن2  ¬ختامــه1 

فصل في األلف احملذوفة بعد الثاء

¬أثـابـهم كـــذا  ¬ميـثـــاق7  ¬األوثــان6 
¬األمثاال ¬واحذف13  ¬المثن12  ســوى 

األعراف : 32، يونس : 49، احلجر : 5، النحل : 61، املؤمنون : 43، وقد ورد هذا اللفظ في كل هذه    21

اآليات بحذف األلف في رسم قراءة ورش.
املطففني : 26.   1

احلجر : 24، في رسم قراءة ورش.   2

الصافات : 3.   3

التوبة : 112.   4

األحزاب : 35، وورود هذه الكلمة هنا باأللف والالم : »القانتني« وليس »قانتني« كما جاءت في البيت    5

السابق.
احلج : 30، باأللف والالم، وبدونهما في العنكبوت : 25/17.   6

البقرة : 93/84/83/63/27، آل عمران : 155/154/92/90/21/187/81، املائدة : /14/13/12/    7

70، األعراف : 169، األنفال : 72، الرعد : 25/20، األحزاب : 7، احلديد : 8.

املائدة : 85، الفتح : 18.   8

آل عمران : 153.   9

ِلني كما جاء في تفسير اجلاللني، أو كما فسره ابن كثير : دليل  األحقاف : 4، وأثارة مبعنى ُيْؤَثُر عن اأَلوَّ   10

 . بنيِّ
املائدة : 46، الكهف : 64/6، يس : 12، الصافات : 70، الزخرف : 23/22، األحقاف : 4، احلديد :    11

.27

في 2 : املثنى، وهذا هو الصحيح ألن »آثارهما« جاءت بإثبات األلف في الكهف : 64.   12

في 2 : واحذفن.   13

في 2 : أمثاال.   14

¬آثـــارهـم ¬أثــــارة10  ¬أثــابـكــم9 
ــى امــتــثـــــاال ـــ ـــرمي لــلــخــتـــــم عــل مـــــن مــــ

¬الـقــانـتــات وكــــذاك  ¬والتـائـبــــون4   3

8
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تسهيل حفظ احلذف للطالب

¬وذان ¬النفاثـات2  ¬الخبيثـات1  كـذا 

فصل في األلف احملذوف بعد اجليم

مـطـلقــا احذف  ¬وجـاهــد8  ¬تـجـــارة7 
¬لـجـاعــلــــون اللــيــــل10  ¬وجـاعـــــل 

النور : 26.   1

الفلق : 4.   2

في 2 : أوثان، وهي كلمة وردت في : احلج : 30، العنكبوت : 25/17.    3

األحقاف : 16، في رسم قراءة ورش.   4

النحل : 80، مرمي : 74.    5

النساء : 175، في رسم قراءة ورش.    6

البقرة : 282، النساء : 29، التوبة 24، النور : 37، فاطر : 29، الصف : 10، اجلمعة : 11.   7

البقرة : 218، آل عمران : 142، النساء : 95، املائدة : 54/35، األنفال : 74/72، 75، التوبة : 19/16/    8

 ،15 لقمان :   ،/69/8/6  : العنكبوت   ،52  : الفرقان   ،78  : النحل   ،88/86/81/73/44/41/20

محمد : 31، احلجرات : 15، الصف : 11، التحرمي : 9.
آل عمران : 154، املائدة : 50، األحزاب : 33، الفتح : 26.   9

أي جاعل التي وردت مقترنة بكلمة الليل في سورة األنعام : 97 : ﴿فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا    10

والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز احلكيم﴾ ولكن في رسم قراءة ورش.
قراءة  رسم  في  ورد  هذا  أن  العلم  مع  جرزا﴾  عليها صعيدا  ما  جلاعلون  : ﴿وإنا   8 اآلية   : الكهف    11

ورش.
سبأ : 17. في قراءة حفص : جنازي.   12

األعراف : 138، يونس : 90.   13

األعراف : 91/78، هود : 94/97، العنكبوت : 37.   14

فـأطــلقـــــــــا كـــــــــذا  ¬واجلــــاهــلـيــــــة9 

¬وجـاثـمـني ¬جـاوزنــا13  ¬ُيجــازى12 

¬ثـلـثـــان ¬أثـــاثـــا5  ¬كيستـغـيـثــان4 

1114
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تسهيل حفظ احلذف للطالب

¬مـتـجـــاورات ¬يخرجـــاكــم1   إن  
مطلـقــــــا ¬درجــــات7  ¬والجـاهلـيـــن6 

فصل في األلف احملذوف بعد احلاء

¬والحــامــدون مطـلقـــا  ¬سـبـحــان11 

ـــام والـــفـــــــالح ــــ ـــع ــي ســـــــــــــــورة األن ـــ ـــ ف

طه : 62، في قراءة ورش.   1

الرعد : 4.   2

الرحمن : 51، في رسم قراءة ورش.   3

وردت أفعال اجلدال 24 مرة : النساء : 109/107، األنعام : 121/25، األعراف : 71، األنفال : 6،    4

هود : 74/32، الرعد : 13، النحل : 125/111، الكهف : 56، احلج : 68/8/3، العنكبوت : 46، 
لقمان : 20، غافر : 69/56/35/5/4، الشورى : 35، املجادلة :1. 

النور : 60.   5

آل عمران : 154، املائدة : 50، اآلحزاب : 33، الفتح : 26.   6

البقرة : 253، آل عمران : 163، النساء : 96، األنعام : 165/132/83، األنفال : 4، يوسف : 76،    7

اإلسراء : 21، طه : 75،غافر : 15، الزخرف : 32، األحقاف : 19، املجادلة : 11.
الذاريات : 3.   8

في 2 : ذا.    9

في 2 : فحققا.   10

 ،100 116، األنعام :  املائدة :   ،171 النساء :   ،191 161/32، آل عمران :  البقرة :  41 مرة :  وردت    11

األعراف : 143، التوبة : 31، يونس : 68/18/10، يوسف : 108، النحل : 57/1، اإلسراء : 43/1/ 
108/93، مرمي : 35 : األنبياء : 87/26/22، املؤمنون : 91، النور : 16، الفرقان : 18، النمل : 8، 

 ،67/4  : الزمر   ،180/159  : الصافات   ،83/36  : 41، يس   : 40/17، سبأ   : الروم   ،68  : القصص 
الزخرف : 82/13، الطور : 43، احلشر : 23، القلم : 29.

التوبة : 112.   12

التوبة 112. وفي 2 : واحلافظ.   13

مبعنى أن في يحافظون يتم إثبات األلف وذلك في : األنعام :92، املؤمنون : 9، املعارج : 34.   14

يحافظون عـدى  ¬مـا  ¬والـحافظون13 

ــارج الـــــصـــــحــــــــــــــاح ـــ ـــ ــعـــ ـــ ـــــــورة امل وســــ

¬مـتـبـرجــــات ¬جـــادل4  ¬زوجـــان3 

¬حققـــا ¬ذاك9  مثـــل  ¬فاجلـاريـــات8 

25
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تسهيل حفظ احلذف للطالب

بــــالــــثــبــت بــــــطــــارق  ¬وحــــــافـــظ 

¬وحــاجــزيــن تـحـاجــوني2  ¬كــــذا 

¬حاكمين ¬مسافحـات8  ¬محـاريب7 

مبعنى أن »حافظ« بسورة الطارق اآلية 4 يثبت، وفيما سوى ذلك يتم حذفه في البقرة : 238، النساء :    1

34، التوبة : 112، يوسف 81/64/63/12، احلجر : 9، األنبياء : 82، املؤمنون : 5، األحزاب : 35، 

املعارج : 29، االنفطار : 10، املطففني : 33. 
األنعام : 80. في 2 : وأحتاجون.   2

احلاقة : 47.   3

يوسف : 51/31. وقد كتبت في القرآن بدون األلف : ﴿حاش هلل﴾ أي معاذ اهلل، وفيها قراءات ملن    4

أراد االطالع عليها فليرجع مثال إلى تفسير القرطبي.
آل عمران : 66.   5

األعراف : 111، الشعراء : 53/36.   6

سبأ : 13.   7

النساء : 25.   8

األعراف : 87، يونس : 109، هود : 45، يوسف : 80، التني : 8.   9

األنعام : 62.   10

البقرة : 277/82/25، آل عمران : 57، النساء : 173/124/122/57/34، املائدة : 93/9، األعراف :    11

42، يونس : 9/4، هود : 23/11، الرعد : 29، إبراهيم : 23، اإلسراء : 9، الكهف : 107/46/30/2، 

مرمي : 96/76، طه : 112/75، األنبياء : 94، احلج : 56/50/23/14، النور : 55، الشعراء : 227، 
العنكبوت : 58/9/7، الروم : 45/15، لقمان : 8، السجدة : 19، سبأ : 4، فاطر : 7، ص : 28/24، 
غافلر : 58، فصلت : 8، الشورى : 26/23/22، اجلاثية : 30/21، محمد : 12/2، الفتح : 29، 

الطالق : 11، االنشقاق : 25، البروج : 11، التني : 6، البينة : 7، العصر : 3.
العنكبوت : 12.   12

وغــيـــــــــــرهــم فــــــــاحــــــــذف لــكـــــل سمت
¬وحاشريـن ¬حـاجـجـتـم5  ¬وحــاشــا4 

¬حـاملني ¬واحلـاسبني10¬الصـاحلـات11 

1

3

9

6

12
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¬سائحات ¬أحاطت3  ¬أصحاب2  ¬إسحاق1 

 فصل في األلف احملذوف بعد اخلاء

¬خـاسئين ¬بخازنين9  ¬تخـاطـبني8 
¬وخـــارجـيـن ¬دركـــا14  تـخــاف  وال 

البقرة : 140/136/133، آل عمران : 84، النساء : 163، األنعام : 84، هود : 71، يوسف : 38/6،    1

إبراهيم : 39، مرمي : 49، األنبياء : 72، العنكبوت : 27، تاصافات : 113/112، ص : 45.
األنعام :   ،86/29/10 املائدة :   ،47 النساء :   ،116 275/257/217/119/82/81/39، آل عمران :  البقرة :    2

71، األعراف : 50/48/47/46/44/42/36، التوبة : 113، يونس : 27/26، هود : 23، الرعد : 5، احلجر : 

80/78، الكهف : 9، طه : 135، احلج : 51/44، الفرقان : 38/24، الشعراء :  176/61، العنكبوت : 15، 

فاطر : 6، يس : 55/13، ص : 13، الزمر : 8، غافر : 43/6، األحقاف : 16/14، ق : 14/12، الذاريات : 59، 
الواقعة : 91/90/41/38/27/9/8، احلديد : 19، املجادلة : 17، احلشر : 20، املمتحنة : 13، التغابن : 10، 

امللك : 11/10، القلم : 17، املدثر : 39/31، البروج : 4، البلد : 19/18، الفيل : 1.
البقرة : 81.   3

التحرمي : 5.   4

الذاريات : 59.   5

الذاريات : 2.   6

وردت معرفة في سورة النازعات اآلية 3 : ﴿والسابحات سبحا﴾.   7

هود :37، املؤمنون : 27.    8

احلجر : 22.   9

البقرة : 65، األعراف : 166.   10

يس : 29.   11

األنبياء : 15.  12

الشعراء : 4.   13

طه : 77.  14

البقرة : 167، املائدة 37.   15

البقرة : 9، النساء : 142.   16

البقرة : 64، آل عمران : 85، املائدة : 30/5، األعراف : 149/92/23، يونس 95، هود : 47، الزمر :    17

65/15، فصلت : 23، الشورى : 45.

التوبة : 83.   18

¬سابحـات ¬فاحلامالت6  ¬أصحابهم5 

¬خاضعني ¬خامدين12  ¬وخـامدون11 

¬اخلـالفني ¬اخلاسرين17  ¬يخادعون16 

4

10

15

7

13

18
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خـــــال ¬خــــالـــدا2   ¬ويــتــخــافــتـــون1  

ــا ونــكـــــرا فــاحـــــذف ـــ ــرف ــف عـــ ــال ـــ وخـــ
¬خــالتك ¬خــالتكـم7  ¬والخـامسـة6  

¬وخاطئـيـن11 احـذف ســوى الصديـــق

بــالخـاطـئـة ¬خـاطـئـة13  فــي  والـثـبـت 
أخـي كذلك احـذف  ¬وخــاشـعـيـن14 

طه : 103، القلم : 23.   1

النساء : 93/14، التوبة : 63.   2

تكرر هذا اللفظ 45 مرة وحذفت األلف فيه باستثناء سورة احلشر اآلية 17 وبصيغة املثنى وفي قراءة ورش ولذلك قال    3

آل   ،162  : البقرة   : يلي  فيها حذف فهي كما  التي مت  املواضع  أما  بالثبت جال«.  النـار خـالدين  في  الناظم : »خـال 
عمران : 198/136/88/15، النساء : 169/122/57/13، املائدة : 119/85، األنعام : 128، األعراف : 20، التوبة : 
100/89/72/68/22، هود : 108/107، إبراهيم : 23، النحل : 29، الكهف : 108، طه : 101/76، األنبياء : 8، 

الفرقان : 76/16، العنكبوت : 58، لقمان : 9، األحزاب : 65، الزمر : 73/72، غافر : 76، األحقاف : 14، الفتح : 
5، احلديد 12، املجادلة : 22، احلشر : 17، التغابن : 10/9، الطالق : 11، اجلن : 23، البينة : 8/6.

فصلت : 39، القلم : 43، املعارج : 44، النازعات : 9، الغاشية : 2.    4

النساء : 142.   5

النور : 9/7.   6

النساء : 23، النور : 61.   7

األحزاب : 50.   8

املرسالت : 27.   9

احلشر : 21.   10

يوسف : 8/97/91. ما عدا يوسف : 29 يتم فيها إثبات األلف وهذا ما أشار إليه الناظم : ...احذف    11

يق.   سوى الصدِّ
في 2 : ذوي، وهو الصواب عروضيا.   12

احلاقة : 9، العلق : 16.   13

البقرة : 45، آل عمران : 199، األنبياء : 90، األحزاب : 35، الشورى : 45.   14

في 2 : ترتيب هذا البيت جاء مختلفا فقد احتل السطر السادس من هذا الفصل كما أنه ورد بصياغة    15

مغايرة : وخـاشعون خـاشعني فـاحذف // جـعلنا اإللـُه ممـن اصطـفى.

فـي الـنــــار ¬خــالـديــــن3 بـالـثـبـت جــــال
اعـــرف كــذا  ¬خــادعـهـم5  ¬خــاشـعـة4 

كــذلـك ¬خــاشـعـا10  ¬وشــــامـخـات9 

أولـــهـــــــا عــــنـــــــد ¬ذو12 التــحـقـيــــــــق
ــفـــــس خــاطــئـــــة ــــب ن ــر إلـــــــه ذن ـــ فــاغــفـــ
املــهــــــــالـــــك مــــــــن  اهلل  أعـــــــــاذنـــــــــا 

8

15
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فصل في األلف احملذوفة بعد الدال 

¬والـــوالــــدات ¬ادارأتــــم1  وألـــفـــــــا 
¬الوالـدان ¬داخـلـيــن7  ¬وداخـلـــون6 

¬شهادات كـذا  ¬ولدان13  ¬يــداك12 

البقرة : 72. وادارأمت مبعنى تخاصمتم وتدافعتم كما جاء في تفسير اجلاللني.    1

البقرة : 233.   2

احلج : 38.   3

النساء : 127/98/75، املزمل : 17.   4

البقرة : 203/184، آل عمران : 24.   5

املائدة : 22.   6

في 1 : »داخرين« وهذا خطأ ألنه سيأتي احلديث عن هذه الكلمة. الصحيح إذن هو »داخلني« وقد    7

وردت الكلمة في التحرمي اآلية 10.
 : النساء  سورة  في  مرتني  تكررت  التي  »الوالدان«  كلمة  والصحيح  خطأ  وهذا  »الولدان«   :  1 في    8

.33/7

األحقاف : 17، في رسم قراءة ورش.   9

املائدة : 66، الكهف : 56، النبأ : 40.   10

الرحمن : 4.   11

احلج : 10.   12

الواقعة : 17، اإلنسان : 19.   13

النور : 8/6، املعارج : 33.   14

املائدة : 91/82/64، فصلت : 34، املمتحنة : 4.   15

. في 2 : ُكلٌّ   16

في 2 : ذا.   17

¬معـدودات ُقــل  ¬الولـدان4  ¬يـدافـع3 
¬يسـجـدان ¬يــداه10  ¬أتعـدانـنـي9 
¬عـداوة15 ¬كـال16 رووا ¬ذو17 السـادات

2

8

14

5
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¬داخـــرون ¬جـاهـداك2  ¬وعـابــدات1 

تــــداركــــــه ¬وأن  غــافــــر8  ¬بـــغــيــــــر 

فصل في األلف احملذوفة بعد الذال 

¬والذاريات ¬ذلكم13   ¬متخذات12 

التحرمي : 5.   1

العنكبوت : 8، لقمان : 15.   2

في 1 : داخلني، والصحيح داخرون وقد استعملت الكلمة في النحل : 48، وفي الصافات : 18.    3

في 2 : كذا.   4

طه : 62، في رسم قراءة ورش.   5

في 1 : تذودا. وردت الكلمة بلفظ تذودان في سورة القصص اآلية 23 وبحذف األلف في رسم قراءة    6

ورش. ومعنى تذودان : متنعان وحتبسان وقيل تطردان كما ورد في تفسير القرطبي.
النمل : 87 : ﴿وكلٌّ أتوه داخرين﴾ مبعنى صاغرين : والتعبير في اإلتيان باملاضي لتحقق وقوعه.   7

بإثبات  استعملت  ولكنها   60 اآلية  غافر  سورة  في  وردت  داخرين  كلمة  ألن  غافر«  »بغير   : وقال    8

األلف.
القلم : 49 : ﴿لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم﴾.    9

في 2 : جدلنا. والصحيح جدالنا وذلك في سورة هود اآلية 32.   10

النمل : 66. هكذا قرأته عامة قراء املدينة سوى جعفر وعامة قراء أهل الكوفة )تفسير الطبري(.   11

النساء :25.   12

وهي ليست بالضرورة كلمة قرآنية فهي كلمة شائعة ويحذف بها األلف خطًا بعد الذال. سنذكر الحقا    13

اآليات التي ورد فيها هذا اللفظ.
في 2 : والذاكرات. واألرجح الذاريات التي وردت في سورة الذاريات اآلية 1.   14

النساء : 16، في قراءة ورش.   15

األحزاب : 35.    16

في 2 : الذاريات. واألصح الذاكرات التي وردت في سورة األحزاب اآلية 35.   17

¬داخرين ¬تذودان6  ¬يريدان5  ¬كذاك4 

املهلـكــه وقـيـت  ¬ادارك11  ¬جـدالـنــا10 

¬الذاكرات ¬الذاكرين16  ¬اللذان15  كذا 

3

9

7

1417
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¬ذلـــك ¬فــذالــكــــن2   ¬ذالكـمـــــا1  

¬ُجـــذاذا حــذفـــوا  أيـضــا  ¬كــذاك7 

فصل في األلف احملذوفة بعد الراء

¬راكـعــون ¬غمـرات11  ¬الثمـرات10 

يوسف : 37.    1

يوسف : 32.   2

ذلك تكررت في القرآن 461 مرة هذا إذا لم نأخذ بعني االعتبار اتصالها أو عدم اتصالها بشيء معني كما    3

هو مبني في اآليات التالية : العاديات : 7 : ﴿وإنه على ذلك لشهيد﴾، املرسالت : 44 : ﴿إنا كذلك 
جنزي احملسنني﴾، املاعون : 2 : ﴿فذلك يدع اليتيم﴾، القلم : 40 : ﴿سلهم أيهم بذلك زعيم﴾، 

آل عمران : 175 : ﴿إمنا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فال تخافوهم وخافوِن إن كنتم مؤمنني﴾.    
التوبة 3، ولذلك قال أذان توبة.   4

طه : 63 ،احلج : 19.    5

القصص : 32.   6

ابًا واللفظ موجود في سورة النبأ اآلية 35 : ﴿ال يسمعون فيها لغوا وال ِكذابا﴾. في 2 : ِكذَّ   7

تفسير  في  ذلك  جاء  كما  قراءتها  في  اختلف  وقد  فتاتا  أو  حطاما  أي  جذاذا  ومعنى   ،58  : األنبياء    8

الطبري.
في 1 : هدا.   9

البقرة : 266/155/126/22، الرعد : 3، إبراهيم : 32، النحل : 11، محمد : 15.    10

األنعام : 93.   11

املائدة : 55، التوبة : 112.   12

البقرة : 43، آل عمران : 43.   13

البقرة : 104، النساء : 46.   14

البقرة : 156/46، األنبياء : 93، املؤمنون : 60.   15

¬ذانـــك ¬هــذان5  تـــوبــة  ¬َأذاُن4 
لــــهـــــــذا ¬هــــــــــدى9  هلل  واحلـــــمــــــــد 

¬وراجعـون ¬راعـنـا14  ¬وراكـعـني13 

3

8

12

6

15
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¬آخــــران ¬ُبـشــــراَي2  ¬مـراغـمــــا1 

¬حسرات ¬وفــراشــا7  ¬الصـراط6  ثــم 
¬الخيـرات ¬راغبون13  ¬والراحمين12 

النساء : 100. وقد اختلف في تأويل ُمراغما كما جاء ذلك في تفسيري الطبري والقرطبي.   1

يوسف : 19، في قراءة ورش.   2

املائدة : 108، في قراءة ورش.   3

املائدة : 114، احلج : 58، املؤمنون : 72، سبأ : 39، اجلمعة : 11.   4

املائدة : 109، في قراءة ورش.   5

الفاحتة : 6، طه : 135، املؤمنون : 74، يس : 66، الصافات : 118، ص : 22.   6

البقرة : 22.   7

البقرة : 167، فاطر : 8.   8

الرحمن : 70.   9

وردت كلمة إبراهيم 63 مرة وهي كالتالي : البقرة :   10

 /67/65/33  : عمران  آل   ،260/258/140/136/135/133/132/130/127/126/125/124   
 : هود   ،114  ،70  : التوبة   ،161/83/75/74  : األنعام   ،163/125/54  : النساء   ،97/95/84/68

 /41  : مرمي   ،123/120  : النحل   ،51  : احلجر   ،35  : إبراهيم   ،38/6  : يوسف   ،76/75/74/114

 ،31/16  : العنكبوت   ،69  : الشعراء   ،78/43/26  : احلج   ،69/62/60/51  : األنبياء   ،58/46

األحزاب : 7، الصافات : 109/104/83، ص : 45، الشورى : 13، الزخرف : 26، الذاريات : 24، 
النجم : 37، احلديد : املمتحنة : 4، األعلى : 19.

األعراف : 54، النحل : 79/12.   11

األعراف : 151، يوسف : 92/64، األنبياء : 83، املؤمنون : 118/109.   12

التوبة : 59، القلم : 32.   13

البقرة : 148، آل عمران : 114، املائدة : 48، التوبة : 88، األنبياء : 90/73، املؤمنون : 61/56، فاطر :    14

 .32

يوسف : 20.   15

يوسف : 61/51/32/30/26/23، القمر : 37، وذكر املصدر : املراودة وهو يعني مختلف األفعال    16

املتصلة به : وهي على التوالي : راودته/راودتني/تراود/راودته/راودتن/سنراود/راودوه.
التوبة : 57.   17

¬فــــآخـــــران مـــــــع  ¬والـــــرازقــــيــــــن4 

¬مسخرات مـع  ¬إبراهيم10  ¬خيـرات9 

¬مــغـــارات ¬املـــراودة16  ¬دراهــــم15 

11 8

5 3

17 14
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¬الذاكرات ¬تنتصـران2  ¬إكراهـهـن1 
¬المعصرات ¬تراءى8  ¬فالزاجرات7مع 
مطـلـقـا ¬أرايـت14  لفــظ  ¬تـراضيـتـم13 
¬مــــرات كــــذا  األنـبـيــــــاء  ¬حــرام17 

النور : 33.   1

الرحمن : 34.   2

األحزاب : 35.   3

احلجرات : 7.   4

طه : 63.   5

األحزاب : 35.   6

الصافات : 2.   7

الشعراء : 61.   8

النبأ : 14.   9

املمتحنة : 10.   10

املرسالت : 3.   11

احلجرات : 4.    12

النساء : 24.   13

 ،48/47/41  : األنعام  يلي :  املعنية بذلك هي كما  قراءة ورش واآليات  بهذا االستعمال في  وردت    14

يونس : 59/50، هود : 88/62/28، اإلسراء : 62، الكهف : 62، الفرقان : 43، القصص : 72/71، 
فاطر : 40، فصلت : 51، األحقاف : 9/3، امللك : 30/28، العلق : 13/11/9، املاعون : 1.

النحل : 81.   15

املؤمنون : 8، املعارج : 32.   16

األنبياء : 95. ولذلك قال الناظم : »حرام األنبياء«.    17

النور : 58.   18

بإثبات  آيات أخرى لكنها جاءت  الكلمة موجودة في  فرقان ألن  قال : سراج  61. ولذلك  الفرقان :    19

األلف.
الروم : 46.   20

¬والراشـدون4¬ساحـران5¬الصابــرات

¬احلجرات ¬الناشرات11  ¬مهاجرات10 

ُحـقـقــــا ¬راعــون16  ¬ســرابـيــل15  كـــذا 
¬مــبـشــــــرات فـــرقـــــــان  ¬ســـــــراج19 
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¬مـقـصـورات وكــذا  ¬والــراسـخـــون1 

¬بـقـرات ُفـرادى  ¬مـيـراث6  ¬ِعمـران5 

¬تـــرابـــــــا ونــبــــأ  بـنـمـــــل  واحــــذف 
¬الـــبـــحــــــران ¬ومــــتــــجـــــاورات12 

فصل في األلف احملذوفة بعد الزاي 

الــعـقــــود فـــي  ¬األولــيــن16  ¬جــــزاء15 

وســـــورة الشـــــورى وُقـــــــل بـيــــوســـف

آل عمران 35/33، التحرمي : 12.   1

الرحمن : 72.   2

البقرة : 232.   3

العاديات : 3.   4

آل عمران : 35/33.   5

آل عمران : 180، احلديد : 10.   6

يوسف : 46/43.  7

النور : 58/31.   8

الصافات : 48، ص : 52، الرحمن : 56.   9

النازعات : 5.  10

الرعد : 5، النمل : 67، نبأ : 40. حدد اآليات ألن الكلمة موجودة في آيات أخرى بإثبات األلف.   11

الرعد : 4.   12

فاطر : 12، في قراءة ورش.   13

الذاريات : 10.   14

الزمر : 33، في قراءة ورش، احلشر : 17، الشورى : 40، يوسف : 75/74 وقال الناظم : »وُقل بيوسف    15

جزاؤه ثالثة...« ألن »جزاؤه« تكررت في اآليتني ثالث مرات. 
في 1 : األولـيـني.   16

في 2 : املعدود.   17

¬املـغـيــــرات وكــــذا  ¬تــراضــوا3  ثــم 
¬فاملدبرات ¬قــاصــرات9  ¬عــــورات8 

وســـــــورة الـــرعــــــد ُخـــــِذ الصـــوابـــــــــــا
كـــذا ¬اخلــراصــون14 فــُخـــــــذ بــــيـــــــان

¬املـعـهــــود فـــــــي  واحلـشــر  وُزمـــر 
احــــــــذف لـــهـــــــا  ثــالثـــــــة  جـــــــــزاؤه 
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¬تزاور مــع  الكهــف  فــي  ¬وزاكـيـة1 

¬الزاجرات ¬الزارعون5  ¬والزاهـديــن4 

فصل في األلف احملذوفة بعد الطاء

¬وخطـايـاهـم8 كذا ¬حطـامــا7  احــذف 
¬واسـتـطـاعــوا األعـــــراف  ¬وطـائـف12 

الكهف : 73، في قراءة ورش وهي قراءة اجلمهور ويخالفهم في ذلك الكوفيون وابن عامر الذين قرأوا    1

بغير ألف مع تشديد الياء : »زكيَّة« والكسائي يقول أنه ال فرق بني اللفظني من ناحية املعنى أما ثعلب 
فيرى أن الزكية أبلغ والفرق بينهما حسب أي عمرو أن الزاكية التي لم ُتذنب قط والزكية هي التي 

أذنبت ثم تابت )انظر تفسير القرطبي(. 
 : »تزاور«  17. ومعنى   : الكهف  في سورة  الكلمة  وقد وردت  »تزاور«  والصحيح  تزاوروا،   :  2 في    2

وار«  تعدل ومتيل. وورد في تفسير الطبري أن فيها قراءات، فعامة قراء املدينة ومكة والبصرة قرؤوا : »تزَّ
بالتشديد وأصلها تتزاور ومت إدغام إحدى التاءين في الزاي، أما عامة قراء الكوفة فقرؤوا : »تزاور« بدون 

«على وزن حتماّر. تشديد. وهناك من قرأ : »َتْزَوّر« على وزن حتمّر، كما يروى كذلك »َتْزوارُّّ
املؤمنون : 97.   3

في 1 : والزاهدون، وفي 2 : الزاهدين، وما يناسب نص اآلية 20 من سورة يوسف هو : الزاهدين.    4

الواقعة : 64.   5

الصافات : 2.   6

الزمر : 21، الواقعة : 65، احلديد : 20.   7

العنكبوت : 12.   8

في 2 : أضف.   9

البقرة : 58، العنكبوت : 12.   10

طه : 73، الشعراء : 51.   11

األعراف : 201.   12

الكهف : 97.   13

النازعات : 2.   14

في 2 : طائراً. وردت الكلمة في اآليات التالية : األنعام : 38، األعراف : 131، اإلسراء : 13، النمل : 47، يس : 19.   15

البقرة : 217، يس : 67، الذاريات : 45.   16

¬وهـــــمـــــــزات3 املـــؤمـــنـــني ذكـــــــــــروا

ألهـمــنــــا املـــــولــــــى األمـور الصـاحلـــــــات

¬وِضـْف9¬خـطاياكم10¬خطايانا11لـذا

¬واستطاعوا ¬طائر15  16¬والناشطات14   13

6
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¬والـشـيـــطـــان ¬طــاغــيـن1  وحـذفــوا 

فصل في األلف احملذوفة بعد الظاء 

لــفـــــظ ¬العـظــام6 مــــا عــدى  عـظـامــــه
¬الـحـافظات ثــم  مـطـلــقـــا  ¬وظــاهــر8 

الصافات : 30، ص : 55، القلم : 31، النبأ : 22.   1

البقرة : 275/268/208/168/36، آل عمران : 155/36، النساء : 120/119/83/76/60/38، املائدة :    2

91/90، األنعام : 142/68/43، األعراف : 201/200/175/27/22/20، األنفال : 48/11، يوسف : 

100/42/5، إبراهيم : 22، النحل : 98/63، اإلسراء : 64/53/27، الكهف : 63، طه : 120، احلج : 

53/52، النور : 21، الفرقان : 29، النمل : 24، القصص : 15، العنكبوت : 38، لقمان : 21، فاطر : 6، 

يس : 60، ص : 41، فصلت : 36، الزخرف : 62، محمد : 25، املجادلة : 19، احلشر : 16.
في 1 : بالتاء : متت.   3

4   البقرة : 257/256، النساء : 76/60/51، املائدة : 60، النحل : 36، الزمر : 17.

 ،96  : هود   ،68  : يونس   ،71/33  : األعراف   ،81  : األنعام   ،153/144/91 النساء   ،151  : عمران  آل    5

80/65/33، الكهف :  النحل :100/99، اإلسراء :   ،42 22/11/10، احلجر :  إبراهيم :   ،40 يوسف : 
15، احلج : 71، املؤمنون : 45، النمل : 21، القصص : 35، الروم : 35، سبأ : 21، الصافات : 30، غافر : 

56/35/23، الدخان : 19، الذاريات : 38، الطور : 38، النجم : 23، الرحمن : 33، احلاقة : 29.

البقرة : 256، في قراءة ورش، املؤمنون : 14، يس : 78.   6

أي في سورة القيامة : 3.   7

البقرة : 85، األنعام : 120، التوبة : 4، الرعد : 33، الكهف : 22، القصص : 48، الروم : 7، لقمان :    8

20، األحزاب : 26/4، سبأ : 18، غافر : 29، احلديد : 13/3، املجادلة : 3/2، املمتحنة 9، الصف : 

14، التحرمي : 4.

األحزاب : 35.   9

البقرة : 254/229/92/51، آل عمران : 128/94، املائدة : 45، األنعام : 135/93/47/21، التوبة :    10

 ،64  : األنبياء   ،38  : مرمي   ،99/47  : اإلسراء   ،113  : النحل   ،42  : إبراهيم   ،79/23  : 23، يوسف 

املؤمنون : 107، النور : 50، الفرقان : 8، القصص : 59/37، العنكبوت : 49/14، لقمان : 11، سبأ : 
31، فاطر : 40، الشورى : 8، احلجرات : 11، املمتحنة : 9.

 /29  : املائدة   ،192/151/140/86/57  : عمران  آل   ،270/258/246/193/145/124/95  /35  : البقرة    11

¬سلطان كـــذا  ¬طـاغوت4  ¬ثمـت3 

¬القيـامه ــي  ف »قــادريـــــن«  قبـل  مـــــن 
¬حــافــظـات ¬ظـاملـني11  ¬وظــاملون10 
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فصل في األلف احملذوف بعد الكاف 

¬أكابر كــذا  ¬أنكاثــا2  ¬مـيـكائـيــل1  

¬مـشـركــات واحــــذف  الـــرعـــــد  فـــي 

107/72/51، األنعام : 52/33/ا144/129/68/58، األعراف : 148/47/44/41/19/5/ 150، األنفال : 

54، التوبة : 109/19، يونس : 106/85/39، هود : 83/44/31/18، يوسف : 75، إبراهيم : 27/22/13، 

احلجر : 78، اإلسراء : 82، الكهف : 50/29، مرمي : 72، األنبياء : 97/87/59/46/29/14، احلج : 71/53، 
 ،31  : العنكبوت   ،50/40/25/21  : القصص   ،209/10  : الشعراء   ،37  : الفرقان   ،94/41/28  : املؤمنون 
 ،76  : الزخرف   ،45/44/40/22/21  : الشورى   ،52/18  : غافر   ،24  : الزمر   ،63  : الصافات   ،37 فاطر : 
29، نوح :  القلم :   ،11 التحرمي :   ،7/5 7، اجلمعة :  17، الصف :  10، احلشر :  19، األحقاف :  اجلاثية : 

28/24، اإلنسان :31. 

النساء : 34، األحزاب : 35.   12

البقرة : 94.   1

النحل : 92. ونص اآلية : ﴿وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا﴾، و«أنكاثا« حال    2

جمع َنْكث وهو ما ُيْنَكث أي ُيَحلُّ ِإحكامه، واآلية حتيل على حال امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل 
طول يومها ثم تنقضه )انظر على سبيل املثال تفسير اجلاللني(. 

األنعام : 123.   3

آل عمران : 61، األنعام 28، األعراف : 66، التوبة : 107/43/42، هود :93/27، يوسف : 74/26،    4

النحل : 105/86/39، املؤمنون : 90، النور : 13/8/7، الشعراء : 223/186، النمل : 27، القصص : 
 ،18  : املجادلة   ،2  : الواقعة   ،37/28: غافر   ،3  : الزمر   ،152  : الصافات   ،12/3  : العنكبوت   ،38

احلشر : 11، املنافقون : 1، العلق : 16.
النساء : 43، احلج : 2.   5

الفرقان : 55، النبأ : 40.    6

البقرة : 221، األحزاب : 73، الفتح : 6.   7

األعراف : 88.   8

التوبة : 70، احلاقة : 9.   9

االنفطار : 11.   10

آل عمران : 134، غافر 18.   11

¬الـكـافــر ¬سـكـارى5  ¬كـاذب4  ولفـظ 
¬كاظمني ¬كاتبني10  ¬مؤتفكات9  ¬وكارهني8 
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¬كاشفات ¬كـالـحـون2  ¬وكـاتـبـون1 

¬نكــاال مـــع  ¬كــافــريـــن8  ¬إبـكــــار7 
11¬ ثـــم شــرعــــوا  الـقـــد  ¬وشـــركــاء10 

األنبياء : 94.   1

تبدو  حتى  األسنان  عن  الشفتان  تتقلص  أن   : والُكلوح  كاحلون﴾  فيها  ﴿وهم   :  104  : املؤمنون    2

األسنان. ومعنى »كاحلون« أيضا : عابسون )ارجع إلى تفسير الطبري(.
الزمر : 38.   3

البقرة : 254، املائدة : 44، األعراف : 76/45، التوبة : 32، التوبة : 125/85/55، يونس : 2، هود    4

19، يوسف : 87/37، األنبياء : 36، املؤمنون : 117، القصص : 82/48، العنكبوت : 47، الروم : 8، 

السجدة : 10، سبأ : 34، ص : 4، غافر : 85/14، فصلت : 14/7، الشورى : 26، الزخرف : 30/24، 
ق : 2، القمر : 8، الصف : 8، امللك : 20، املدثر : 31، الكافرون : 1. 

الزمر : 38.   5

األعراف : 96، هود : 73/48.   6

آل عمران :14، غافر : 55.   7

 /100/32/28/13  : عمران  آل   ،286/264/250/191/104/98/90/89/41/34/24/19  : البقرة    8

147/141/131، النساء : 161/151/144/141/140/139/102/101/37، املائدة : 102/68/67/54، 

 ،49/37/26/2  : التوبة   ،18/14/7  : األنفال   ،101/93/50/37  : األعراف   ،130/122/89  : األنعام 
يونس : 86، هود : 42، الرعد : 35/14، إبراهيم : 2، النحل : 10/27&، اإلسراء : 8، الكهف :  102/100، 
مرمي : 83، احلج : 44، الفرقان : 52/26، الشعراء : 19، النمل : 43، القصص : 86، العنكبوت : 68/54، 
الروم : 54/13، األحزاب : 64/48/8/1، فاطر : 39، يس : 70، ص : 74/4، الزمر : 71/59/32، غافر : 
 ،50  : احلاقة   ،28  : امللك   ،5/4  : املجادلة   ،13  : الفتح   ،11/10  : 6، محمد   : األحقاف   ،74/50/25

املعارج : 2، نوح : 26، اإلنسان : 4، الطارق : 17.
البقرة : 66، املائدة : 38. ُوجدت الكلمة : »نكاال« في اآليتني املذكورتني ، يشير إلى ذلك قوله »مع    9

َنـكـاال فـي الِبكـر والعقـود« »الِبكر« تشير إلى سورة البقرة، و»العقود« حتيل على سورة املائدة ألن أول 
آية من هذه السورة هو : ﴿يا أيها الذين آمنوا َأوفوا بالعقود﴾.  

األنعام : 94.   10

في 2 : زيدت : إن.   11

القصص : 9، في قراءة ورش.   12

¬بــركـات ¬ممسـكـات5  ¬وكــافــرون4 

فــي الِبـكـــر والـعـقــــود عـلــــى امـتـثـــــال
فـاسمعوا أّكـالون13 بحـذف  ¬كـادت12¬ 
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¬والــعــــلـــــق بـــواقـــعــــة  ¬وكـــاذبـــــة1 

فصل في األلف احملذوفة بعد الالم 

¬وكــالم ¬ضـالل5  ¬أولئـك4  ¬لكن3 

املائدة : 42.   13

الواقعة : 2، في قراءة ورش، العلق : 16.   1

في 1 : »العلق« بدون واو.    2

تكررت 128 مرة في القرآن.     3

تكررت 189 مرة في القرآن.   4

البقرة : 175/16، آل عمران : 175، النساء : 167/116/60/44، األنعتم : 74، األعراف : 61/60/30،    5

يونس : 32، يوسف : 95/38/30، الرعد : 14، إبراهيم : 18/3، النحل : 36، مرمي : 38، األنبياء : 
54، احلج : 12، الشعراء : 97، النمل : 16، القصص : 85، الروم : 53، لقمان : 11، األحزاب : 36، 

سبأ : 24/8، يس : 47/24، الزمر : 22، غافر : 50/25، الشورى : 18، الزخرف : 40، األحقاف : 
32، ق : 27، القمر : 47/24، اجلمعة 2، امللك : 29/9، نوح : 24.

البقرة : 75، األعراف : 144، التوبة : 6، الفتح : 15.   6

 : عمران  آل   ،255/189/163  : البقرة   : التالية  اآليات  في  وردت  الكلمة  واو.  بدون  إله،   :  2 في    7

18/6/2، النساء : 87، األنعام : 106/102، األعراف : 158، التوبة : 129/31، هود : 14، الرعد : 

 : غافر   ،6  : الزمر   ،3  : فاطر   ،88/70  : القصص   ،26  : النمل   ،116  : املؤمنون   ،98/8  : طه   ،30

65/62/3، الدخان : 8، احلشر : 23/22، التغابن : 13، املزمل : 9.

البقرة : 164، آل عمران : 190، النساء : 82، يونس : 6، املؤمنون : 80، الروم : 22، اجلاثية : 5.   8

في 2 : أيضا.   9

آل عمران : 40، يوسف : 19، احلجر : 53، الكهف : 82/80/74، مرمي : 20/19/7، الصافات : 201،    10

الذاريات : 28.

ــلــق ــفـــ ـــ ــــذاب ال ِقـــــــنـــــــا إلـــــــه مـــــــن عـــــ

¬وغـــالم  9¬ ¬واخـتــالف8  10¬وإلـــــه7   6

2
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¬األوالد ¬خــــالئــــف2  ¬ُســــــاللــــــة1 

¬العــبــيـــــن ¬َثــــالث8  ¬ثــــــالثــــــة7 
¬سنبــالت ¬الثـقـالن14  ¬يقتتالن13 

املؤمنون : 12، السجدة : 8.   1

األنعام : 165، يونس : 73/14، فاطر : 39.   2

البقرة : 233، آل عمران : 116/10، النساء : 11، األنعام : 151/140/137، األنفال : 28، التوبة :    3

85/69/55، اإلسراء : 64/31، احلج : 37، سبأ : 37/35، احلديد : 20، املجادلة : 17، املمتحنة : 

12/3، املنافقون : 9، التغابن : 15/14.

النساء : 43، املائدة : 6.   4

النساء : 23.   5

آل عمران : 196، غافر : 4، ق : 36، الفجر : 11/8.   6

البقرة : 228/196، آل عمران 124/41، النساء : 171، املائدة : 89/73، التوبة : 118، هود : 65،    7

الكهف : 22، الواقعة : 7، املجادلة : 7، الطالق : 4.
الكهف : 25، مرمي : 19، النور : 58، الزمر : 6، املرسالت : 30.      8

األنبياء : 55/16، الدخان : 38.   9

غافر : 71، اإلنسان : 4.   10

قريش : 2/1.   11

النبأ : 23.   12

القصص : 15.   13

الرحمن : 31.   14

يوسف : 46/43.   15

القصص : 61.    16

املائدة : 25، في قراءة ورش.   17

الرعد : 6.   18

¬الــبـــــالد ¬حــــالئـــــل5  ¬المـسـتــم4 

¬البــثــني ¬إيـــالف11   ¬سـالســــل10 

¬املـثـالت ¬رجــالن17  ثـــم  ¬القـيــه16 

6

12

18
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¬والـجــالل ¬ِخــالل1  ¬أصــالبـــكم1 
¬الغـيــــة ¬والـغـافــالت8  ¬مـالئـكـة7 

¬جــالبـيــبـهـن َمــْع  ¬ويـتــالومـــون13 

النساء : 23.   1

التوبة : 47، إبراهيم : 31، اإلسراء : 91/5، الكهف : 33، النور : 43، النمل : 61، الروم : 48.   2

الرحمن : 78/27.   3

النساء : 23، النور : 61، األحزاب : 50.    4

آل عمران : 125/124.   5

البقرة : 168، املائدة : 88، األنفال : 69، يونس : 59، النحل : 116/114.   6

البقرة : 248/210/177/161/34/30.31، آل عمران : 125/124/87/80/45/42/39/18، النساء :     7

172/166/97، األنعام : 158/111/93، األعراف : 11، األنفال : 50/12/9، الرعد : 23/13، احلجر : 

 ،116 50، طه :  95/92/61/40، الكهف :  49/33/32/28/2، اإلسراء :  النحل :   ،30/28/8/7

األنبياء : 103، احلج : 75، املؤمنون : 24، الفرقان : 25/22/21، سبأ : 40، فاطر : 1، الصافات : 
150، ص : 73/71، الزمر : 75، فصلت : 30/14، الشورى : 5، الزخرف : 60/53/19، محمد : 27، 

النجم : 27، التحرمي : 6/4، املعارج : 4، املدثر : 31، النبأ : 38، القدر : 4.
النور : 23.   8

الغاشية : 11.   9

البقرة : 159.   10

في 1 : الالعنني، وهو في الغالب تصحيف لكلمة »العبني« املوجودة بالفعل في سورة : األنبياء اآلية    11

55. وما يعزز ذلك أن الكلمة وردت في 2 ولكنها بالرفع : »الالعبون«.

األنبياء : 3.   12

القلم : 30.   13

األحزاب : 59.   14

األنعام : 151، اإلسراء : 31.   15

¬حــــالل كــذا  ¬آالف5  ¬خـــاالت4 

¬الهـيـة ¬الالعبني11  ¬والالعنـون10 

¬إمـــــــــــــالق15 فــــــخــــــــــذ جــــــــــــواب
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¬الطالق كــذا  ¬كاللـة2  مـع  ¬أوالت1 
¬واألزالم ¬والمـرســالت8  ¬تــالوتــه7 
¬واألغــالل ¬والـخـاّلق14  ¬الالت13 
¬الـــواليـة ســـفــــر  ثــــانـــــي  ¬بـــالء19 

الطالق : 6/4.   1

النساء : 176/12.   2

البقرة : 229/227.   3

آل عمران : 44.   4

األعراف : 133.   5

غافر : 15، في قراءة ورش.   6

البقرة :121، في قراءة ورش.   7

املرسالت : 1.   8

املائدة : 90/3. واألزالم ِقداح لالستقسام.   9

في 2 : ثمت.   10

هود : 88، البقرة : 220، في قراءة ورش، البقرة : 228، النساء : 114/35، األعراف : 85/5.    11

النساء : 94، املائدة : 16، األنعام : 127، يونس : 25، هود : 69، مرمي : 47/33، طه : 47، الذاريات :    12

25، احلشر : 23.

النجم : 19.   13

ميكن أن تون مخففة : َخالق.. : وقد وردت في : البقرة : 200/102، آل عمران :69/77، وميكن أن    14

تكون أيضا بالتشديد : خاَلَّق في اآليات التالية : احلجر : 86، يس : 81. 
األعراف : 157، الرعد : 5، سبأ : 33، غافر : 71. يس : 8، اإلنسان : 4.   15

النساء : 3، فاطر : 1.  16

األحزاب : 4، املجادلة : 2، الطالق : 4.   17

 ،14  : اإلنسان   ،56  : 81/48، يس   : النحل   ،15  : الرعد   : والكلمة موجودة في  الظالل.   :  2 في    18

املرسالت : 41.
الصافات : 106، الدخان : 33.   19

الكهف : 44.   20

البقرة : 273، الرعد : 24، إبراهيم : 33، فاطر : 29، في قراءة ورش.   21

¬الـتـــالق ¬مفـصالت5  ¬أقـــالمـهـم4 
¬السالم ¬اإلصالح11 مطلقا كذا  ¬ثم10 
¬ظالل كـــذا  ¬والالئي17  ¬ُثـالث16 
¬عــــالنـــيــــــة21 كــــــذا خــــــذ الــــروايــــة
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تسهيل حفظ احلذف للطالب

¬رسـاالت مع  ¬واختالف2  ¬خـالف1 

¬الـمــالقـــاة ¬الـقـــالئـــــد7  ¬بــــــالغ6 
¬ُغالمين ¬ثالثين13  ¬ثالثـون12  كــذا 
¬يـــأكــــــالن ¬واليـــتـــــهــــم17  كـــذا 

املائدة : 33، األعراف : 124، التوبة : 81، اإلسراء : 76، طه : 71، الشعراء : 49.   1

البقرة : 164، آل عمران : 190، النساء : 82، يونس : 6، املؤمنون : 80، الروم : 22، اجلاثية : 5.   2

األعراف : 144/93/68/62، األحزاب : 39، اجلن : 28/23.   3

البقرة : 186، بقراءة التخفيف.   4

يوسف : 44، األنباء : 5، الطور : 32.   5

املرسالت : 33، ونص اآلية : ﴿كأنه جماالت صفر﴾ وهي حتتمل قراءتني : »جماالت« جمع جمل أو    6

»ِجمالت« أي في هيأتها ولونها كما جاء في تفسير اجلاللني. وفي تفسير الطبري : »جماالت جمع 
ِجمال نظير رجال ورجاالت وقد يجوز أريد بها اجلمالة جمع جمل كما احلجارة جمع حجر«. انظر في 

هذا الصدد تفسير القرطبي.   
آل عمران : 20، املائدة : 99/92، الرعد 40، إبراهيم : 52، النحل : 82/35، النور : 54، العنكبوت :    7

18، يس : 17، الشورى : 48، األحقاف : 35، التغابن : 12، اجلن : 23.

املائدة : 97/2.   8

مّثل باملصدر واملقصود اسم الفاعل في اآليات التالية : البقرة : 249/223/46، هود : 29، اجلمعة : 8،    9

احلاقة : 20، االنشقاق : 6. وفي 1 : مالقات، بدون األلف والالم.
الفرقان : 28، في قراءة ورش.   10

النحل : 16 : ﴿وعالمات وبالنجم هم يهتدون﴾.   11

األحقاف : 15.   12

األعراف : 142.   13

الكهف : 82.   14

بقراءة التخفيف وقد تقدم اللفظ لكن مقرونا بالفاء. ورد هذا اللفظ في اآليات التالية : البقرة : 71،    15

النساء : 18، األنفال : 66، يونس : 91/51، يوسف : 51، اجلن 9.
في 2 : اعقال.   16

األنفال : 72.   17

املائدة : 77، في قراءة ورش.   18

آل عمران : 182، األنفال : 51، احلج : 10، فصلت : 46، ق : 29.   19

¬ِجـــمــاالت كــــذا  ¬أحــالم4  ¬فـــاآلن4 
¬عـــالمــــات كــــذا  الــتــي  ¬فـــالنـــا10 
¬فــاعــقــــال الــجـــــن  ســـوى  ¬واآلن15 

الــعــمــران ســـوى  ¬ظـــالم19  غــــالم 
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اإلســــالم ثـــم  أضــالنـــــا1  ¬كـــــذا 

فصل في األلف احملذوفة بعد امليم

¬واإليـمــان ¬الــــرحـمــن3  وحــــذفــــوا 
¬مسـلـمات ¬عـلــمـــاء8  ¬وسلـيمان7 

فصلت : 28، في قراءة ورش.   1

في 2 : ثم أضالنا كذا اإلسالم. أما الكلمة »اإلسالم« فقد وردت في : آل عمران : 85/19، املائدة :    2

3، الصف : 7. آل عمران : 85/19، املائدة : 3، الصف : 7.

الفاحتة : 3/1، البقرة : 163، الرعد : 30، اإلسراء : 110، مرمي : 87/85/78/75/69/61/58/45/18    3

/96/93/88، طه : 109/90/5، األنبياء : 112/42/36/26، الفرقان : 60/59، الشعراء : 5، النمل : 
30، يس : 52/23/15/11، فصلت : 2، الزخرف : 45/36/33/19، ق : 33، الرحمن : 1، احلشر : 

22، امللك : 29/20/19/3، لبنبأ : 38/37.

البقرة : 108، آل عمران : 177، املائدة : 89/5، التوبة : 23، النحل : 91، الروم : 56، غافر : 10،    4

الشورى : 52، احلجرات : 14/11/7، املجادلة : 22، احلشر : 10/9. 
تكررت 76 بفتح وكسر الهمزة.   5

لقمان : 13/12.   6

البقرة : 102، النساء : 163، األنعام : 84، األنبياء : 81/79/78، النمل : 36/30/18/17/16/15/    7

44، سبأ : 12، ص : 34/30.

الشعراء : 197، فاطر : 28.    8

األحزاب : 35، التحرمي 5.  9

آل عمران : 7.   10

 ،5/1 إبراهيم :   ،16 الرعد :   ،122/97/63/59/39/1 16، األنعام :  املائدة :   ،257/19/17 البقرة :   11

األنبياء : 87، النور : 40، النمل : 63، األحزاب : 43، فاطر : 20، الزمر : 6، احلديد : 9، الطالق : 11.
البقرة : 124/37، األنعام : 115/34، األعراف : 158، األنفال : 7، يونس : 82/64، الكهف : 109/27،    12

لقمان : 27، الشورى : 24، التحرمي : 12.

عـــــلــــــى اإلســــــالم تــــــوفــــــنـــــــــا  رب 

¬لـقـمـــان كـــــذا  بـالـكـســر  ¬أيــمـان5 
¬كـلمـات ¬ظلمات11  ¬ومـحكمات10 

6

12

4

2

9



43

تسهيل حفظ احلذف للطالب

¬وحرمات مطلقا  ¬مالك2  ¬األعمال1 
¬ومــــاكـــريـن ¬الســمــــاوات7  كـــــــذا 
والـثـبــت فـــــي ¬أمــــانــــــة11  األحــــزاب
¬يـحـكـمــان ¬الــغـمـــام12   ومــطـلــق 

البقرة : 217/167/139، آل عمران : 22، املائدة : 53، األعراف : 147، األنفال : 48، التوبة : 17/    1

69/37، هود : 111/15، إبراهيم : 18، النحل : 63، الكهف : 105/103، املؤمنون : 63، النور : 

39، النمل : 24/4، القصص : 55، العنكبوت : 38، األحزاب : 19، الشورى : 15، األحقاف : 15، 

محمد : 35/33/32/30/28/9/8/4/1، احلجرات : 14/2، الزلزلة : 6.
الفاحتة : 4، آل عمران : 26، الزخرف : 77.   2

البقرة : 194، احلج : 30.    3

احلج : 19،في قراءة ورش. ص : 21، في قراءة ورش.   4

البقرة : 140/136/133/127/125، آل عمران : 84، النساء : 163، األنعام : 86، إبراهيم : 39، مرمي :    5

54، األنبياء : 85، ص : 48.

ماِت َأْمرا﴾ أي : املالئكة التي تقسم األرزاق واألمطار وغيرها بني  الذاريات : 4، ونص اآلية : ﴿واملَُقسِّ   6

البالد والعباد، كما جاء في تفسير اجلاللني.
وردت 183 مرة.    7

آل عمران : 54، األنفال : 30.   8

النساء : 58.   9

الكهف : 3.   10

األحزاب : 72. هنا لم يحذف األلف ولذلك قال الناظم : »والثبت في أمانة األحزاب«.    11

البقرة : 208/56، في قراءة ورش، األعراف : 160، الفرقان 25. هذا معناه أنه عندما قال : »ومطلق    12

الغمام« يقصد ال محالة قراءة ورش. 
األنبياء : 77، في قراءة ورش.   13

البقرة : 283.   14

البقرة : 102.   15

¬فاملُقسمات ¬إسماعيل5  ¬خصـمـان4 

¬ومــاكــثــني ¬األمــــانـــــات9  لــــــفــــظ 
ِقــنـــــــــــا إلـــهـــنــــــا مـــــــــن الـــــــعـــــــــذاب
¬يــعــلــمــــــان كــــــــذا  ¬أمــــانــتـــــه14 
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مـطـلــقـــا ¬والـعـمــات2  ¬فـيـقـسمــان1 
¬الـمــاهـــدون كــــذاك  ¬أفـتـمـارونــه6 
¬جماالت مــع  ¬معلومات11  ¬هامان10 

ســـبـــأ ¬وتــمـاثـيــــل17  ¬ومــالـكـــون16 

املائدة : 109/108، في قراءة ورش.   1

 ،93  : النمل   ،61  : النور   ،123 هود   ،23  : النساء   ،99  : عمران  آل   ،149/140/85/74  : البقرة   2

األحزاب : 50.
النور : 61.  3

التوبة : 19.    4

في 2 : حققا.   5

النجم : 12.   6

الذاريات : 48.   7

األنعام : 143، الزمر : 6، احلاقة : 17/7.   8

املائدة : 42/41، التوبة : 47.   9

القصص : 38/8/6، العنكبوت : 34، غافر : 36/24.   10

البقرة : 197، احلج : 28.   11

ذكرت هذه الكلمة في باب حذف األلف بعد الالم وهنا تذكر في باب حذف األلف بعد امليم.   12

البقرة : 33/31، األعراف : 71/71، هود : 44، يوسف : 40، اإلسراء : 110، طه : 8، النجم : 23،    13

احلشر : 24.
النحل : 16، وقد ذكر في فصل الالم.   14

اإلسراء : 71.   15

يس : 71.   16

معرفة  وجاءت   ،52 اآلية  األنبياء  في سورة  وردت  الكلمة  سبأ« ألن  »متاثيل  قال  ولذلك   ،13  : سبأ    17

وبإثبات األلف.
األحزاب : 35.   18

املائدة : 109.   19

¬انـطقا ¬عمـارة4  كــذا  ¬أعـمـامـكم3 
¬ســمــاعـــــون وزد  ُكال  ¬ثــمــانـــيـــــة8 
¬عالمـات ¬ِإمــامـهـم14  ¬أسـمائــــه13 
اكــتـبا ¬ويـقـومــان19  ¬والـصـائـمـــات18 

9

5

15
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¬والقتال البـكر  فــــي  ¬ســـيـــمــاهـــم1  

فصل في األلف احملذوفة بعد النون 

¬نـاصريــن ¬والـبــيـنــــات4  ¬مـنـافــع3 

¬ونـــادمـيــن ¬أبـنــــاء10  ¬أكـنــانــــا9 

البقرة : 273، األعراف : 48/46، محمد : 30، الرحمن : 41. وقال الناظم : »في البـكر )أي سورة    1

الـرحـمن« ألن الكلمة تكتب بزيادة الياء في سورة  البقرة( والقتال )سورة محمد( بغـير »يـا« كـذا 
األعراف وال تكتب كذلك في اآليات األخرى املذكورة.

في 2 : وفي القتال.   2

البقرة : 219، النحل : 5، احلج : 28،/33، املؤمنون :21، يس : 73، غافر : 80، احلديد.   3

البقرة : 253/213/209/159/92/87، آل عمران : 184/183/105/86، النساء : 153، املائدة : 110/32،    4

األعراف : 101، التوبة : 70، يونس : 74/13، إبراهيم : 9، النحل : 44، طه : 72، العنكبوت : 39، الروم : 
47/9، فاطر : 25، غافر : 83/66/50/34/28/22، الزخرف : 63، احلديد : 25، الصف : 6، التغابن : 6.

آل عمران : 150/91/56/22، النحل : 37، العنكبوت : 25، الروم : 29، اجلاثية : 34.   5

النساء : 25/24، املائدة : 5، النور : 23/4.   6

يوسف : 11، القصص 12. في 2 : »ناصحني« وقد وردت بحذف األلف كذلك في اآليات التالية :    7

األعراف : 79/21، القصص : 20.
البقرة 69، األعراف : 108، احلجر : 16، الشعراء : 33، األحزاب : 53.   8

فيه كالغار  ما ُيستكن  اآلية : ﴿وجعل لكم من اجلبال أكنانا﴾ جمع ِكن وهو  81. ونص  النحل :    9

َرب )تفسير اجلاللني(. والسَّ
 : األعراف   ،20  : األنعام   ،18 املائدة   ،23/11  : النساء   ،61  : عمران  آل   ،246/146/49  : البقرة    10

141/127، التوبة : 24، إبراهيم : 6، النور : 31، القصص : 4، األحزاب : 55/4، غافر : 25، املجادلة : 

.22

املائدة : 52/31، املؤمنون : 40، الشعراء : 157، احلجرات : 6.   11

النساء : 25، املائدة : 5، التوبة : 72/71، النور : 23/12، األحزاب : 73/58/49/35، محمد : 19،    12

الفتح : 5، احلديد : 12، املمتحنة : 12/10، نوح : 28، البروج : 10.
النساء : 145/142/140/138/88/61، التوبة : 73/68/67، العنكبوت : 11، األحزاب : 24/1/    13

73/48، الفتح : 6، املنافقون : 8/7/1، التحرمي : 9.

بــغــيـــر »يـــا« كــــذا الــــرحــمــــن تــــــاِل

¬ناظريـن ¬ناصحـون7  ¬واحملصنات6 

¬واملــنــافــقــيــــــن ¬واملـــؤمـــنــــــات12 

8
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¬الجنات ¬ثـمـة2  ¬إنــاثـــا1  واحـــذف 
¬تـــنـــازع أو  ¬نـــــــازع4  مـــــن  والكـــل 
¬والــمــنـــافــقـــــات ¬مــنـــافـــقـــــــون8 

¬ونــاديناه ¬الــمنــاجـــاة13  ¬كـــذا12 

النساء : 117، اإلسراء : 40، الصافات : 150، الشورى : 50/49، الزخرف : 19.    1

في 1 : حتت.   2

وردت في القرآن 67 مرة ولكن جاءت في آية واحدة بإثبات األلف في سورة الشورى اآلية : 22. وما    3

يشير إلى ذلك في قول الناظم : »اجلنات إال التي من قبلها روضات« وهذا يحيل على اآلية املذكورة :
﴿في روضات اجلنات لهم ما يشاؤون عند ربهم﴾.   

احلج : 67.   4

آل عمران : 152، النساء : 59، األنفال : 46/43، الكهف : 21، طه : 62، الطور : 23.   5

النساء : 58.   6

الزمر : 21.   7

األنفال : 44، التوبة : 101/67/64، األحزاب : 60/12، احلديد : 13، املنافقون : 1. نفس التعامل مع    8

»منافقني« والتي تكررت 19 مرة.
التوبة : 68/67، األحزاب : 73، الفتح : 6، احلديد : 13.   9

املؤمنون : 74. »لناكبون« أي لعادلون جائرون منحرفون كما جاء في تفسير ابن كثير.   10

النور : 46/34.   11

في 2 : ثم.   12

يقصد أفعال املناجاة في املجادلة : 12/9.   13

مرمي : 52، الصافات : 104.   14

األنبياء : 57.   15

الكهف : 28، في قراءة ورش.   16

يوسف : 84، في رسم قراءة ورش.    17

إال الـــتــــي مــــــــــــن قــبـــلـهــــــا روضـــات
¬يـنــابــيــــــع ¬األمــانــــات6 كـــــذا  ثـــــم 
¬مـبــيــنــــــات مـــــع  ¬لــنــاكـــبــــون10 
¬عـيـنـاه مـع  ¬عينـاك16  ¬أصنامكم15 
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¬الناشطات ¬الناشرات2  ¬والنازعات1 

ــر أتـــــــــــاك ـــ ـــ ــضــم ـــ وبـــــــعـــــــد نـــــــــون م
كــلــمــات ثـــــــالث  ـــي  ف ¬بـنات8  ــم  ـــ ث
¬أمـــانــــاتـــهـــــم وُقــــــل  ¬فــنـاظــــرة9 
¬اثنـان ¬برهانــان14  ¬والصـافنـات13 

النازعات : 1.    1

املرسالت : 3. ومعنى الناشرات : الرياح التي تنشر املطر.   2

النازعات : 2.   3

املطففني : 26.   4

األعراف : 168، هود : 114، الفرقان : 70.   5

النحل : 88، اإلسراء : 97، الكهف : 13.   6

احلجر : 87/64، طه : 99، وهذا يصح كذلك على »آتيناكم« في اآليات التالية : البقرة : 93/63،    7

األعراف : 171.
األنعام : 100، النحل : 57، الطور : 39.    8

النمل : 36.   9

املؤمنون : 8، املعارج : 32.  10

آل عمران : 14.   11

األنفال : 27.   12

ص : 31، والصافنات اخليل جمع صافنة وهي القائمة على ثالث وإقامة األخرى على طرف احلافر وهو    13

َصَفَن يصِفن ُصفونا )تفسير اجلاللني(.
القصص : 32، في رسم قراءة ورش.   14

املائدة : 108، في رسم قراءة ورش.   15

البقرة : 200.   16

الرحمن : 65/49، في رسم قراءة ورش.   17

¬احلـسـنــــات ثـــــــم  ¬واملــتــنــافــســون4 

¬وآتــيــنــاك ¬كــزدنــــاهـــم6  حـــشـــــوا 
الـبـنـــات لــــــــه  النـحل واألنـعام مع  فــي 
¬أمــــــانــتـــكـــم ¬الـقـنـاطـيــــر11  كــذا 
¬عــيـنـــــان ¬مــنــــاســكـكــم16  ثـــــــم 
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¬أعـنـاقـهــم مــع  ¬األعـنـاب1  ومـطـلــق 

فصل في األلف احملذوف بعد الصاد

أصــابـتـكـم5 ومــــا ¬أصـابـتـهـم4  كـــذا 
¬والصابريـن ¬والصاعقة9  ¬صاعقة8 

¬وصارمين ¬أبصـار15  ¬صـلصال14  

البقرة : 266، األنعام : 99، الرعد : 4، النحل : 67/11، الكهف : 32ن املؤمنون : 19، يس : 34،    1

غافر : 74، النبأ : 32.
الرعد : 6، في رسم قراءة ورش، الشعراء 4، يس : 8، غافر : 71.   2

في 1 : أحداق... وقد حصل بتر أخيرا.    3

البقرة : 156، النساء : 62.   4

 ،165  : عمران  آل   : التالية  اآليات  في  موجودة  »أصـابتكم«  والكلمة  أصابتهم.  أصابتكم   :  2 في    5

النساء : 72، املائدة : 106.
آل عمران 166/153، النساء : 73، الشورى : 30.   6

البقرة : 120/113/62، املائدة : 69/51/16، التوبة : 30، احلج : 17.   7

فصلت 17/13.   8

البقرة : 55، النساء : 153، الذاريات : 44.   9

البقرة : 249/177/155/153، آل عمران : 146/142/17، األنفال : 66/46، األنبياء : 85، احلج :    10

35، األحزاب : 35، الصافات : 102، محمد : 31.

ذكرت في فصل النون.   11

في 2 : صائمات. األحزاب 35.   12

األعراف : 119/13، يوسف : 32.   13

احلجر : 33/28/26، الرحمن : 14.   14

البقرة : 20/7، آل عمران : 13، األنعام : 110/103/46، األعراف : 47، يونس : 31، إبراهيم : 42،    15

احلجر : 15، النحل : 108/78، األنبياء : 97، احلج : 46، املؤمنون : 78، النور : 44/43/37/31، 
السجدة : 9، األحزاب : 10، ص : 63/45، فصلت : 22/20، األحقاف : 26، محمد : 23، القمر : 

7، احلشر : 2، امللك : 23، القلم : 51/43، املعارج : 44، الذاريات : 9. 

القلم : 22.   16

افـِـهـــم ُكـال كــــمـــا ُنـــِقـــَل عــــــن ¬ُحــذَّ

¬أصـابكم6 كـــذا ¬النصارى7 كيف مــا
¬الصائمات12¬صاغرين ¬والصافنات11 

¬وصـــادقــني ¬مــصـــابــيـــح17  كـــــذا 
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صاحبـهـمــا ســــوى  ¬صـاحـب  ولـــفــظ 
¬والصــائـمـيـن ¬أصـــابـعـهـــم4  كـــــذا 
¬أوصاني فـــي  الــيــــاء  دون  والـحــــذف 
¬صالح الصادقات13  ¬والصابرات12 

فصلت : 12، امللك : 5.   17

تكررت 50 مرة.   18

التي فيها »صاحب« جاءت بحذف  قال : »لفظ صاحب ِسوى صاِحْبُهما« : ومعناه أن كل اآليات    1

األلف وباخلصوص في قراءة ورش ومجموعها 18 آية إال في اآلية التي وردت فيها كلمة »صاحبهما« في 
سورة لقمان : 15.

لقمان : 14، األحقاف : 15.   2

األعراف : 193.   3

البقرة : 19، نوح : 7.   4

األحزاب : 35.   5

اجلاثية : 20، ولذلك قال : »بصائر اجلاثية« ألن الكلمة موجودة في آيات أخرى إال أنها جاءت بإثبات    6

األلف وهي : األنعام : 104، األعراف : 203، اإلسراء : 102، القصص : 43.
البقرة 62، احلج : 17.   7

مرمي : 31.   8

في 2 : تصاغر. والصحيح »تصاعر« في قراءة ورش ألنه في رواية أخرى يقرؤون »تصعر« بدون مد    9

والكلمة موجودة في سورة لقمان اآلية 17.
في 2 : الصافات، بدون واو العطف. والكلمة موجودة في سورة الصافات : 1. والصافات املالئكة.   10

في 2 : برهاني.   11

األحزاب : 35.   12

في 2 : والصادقات الصابرات. وكلمة الصادقات وردت في سورة : األحزاب اآلية 35.   13

ـنْي واضـح« ومعناه أن كلمة صالح التي وردت 135 مرة، مبختلف أشكالها  قال : »صالح والثبت ُقـْل بالصاحِلَ   14

 .» نْيِ حذف فيها األلف إال في حالة واحدة في سورة التحرمي اآلية : 10. حيث وردت كلمة »َصاحِلَ
في 1 : واحلذف. والصحيح الذي يوافق السياق هو : والثبت.   15

في 2 : بصاحلني.   16

¬فــصــالــــه2 ¬وصــامــتــون3 احـذفـهـمــا
¬الصابـئـني ثــــم  اجلــاثـيــــة  ¬بصــائـــر6 
¬برهـان خذ  ¬والصافـات10  ¬تصاعر9 
واضـح ¬بــالصـاحِلَـني16  ُقـــْل  ¬والثبت15 
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فصل في األلف احملذوفة بعد الضاد 

¬الـرضـاعة ¬يـضـاعـف2  ¬مـضـاعـفـة1 

كـــــذا ¬يــضـاهــون6  وزد  ¬يـضـاعـفـــه5 

فصل في األلف احملذوفة بعد العني

¬عـاقـبــة ¬وعـاهـد8  ¬شـعـائــر7  اطـلـق 

آل عمران : 130.   1

البقرة : 261/245، النساء : 40، هود : 20، الفرقان : 69، األحزاب : 30، احلديد : 18/11، التغابن :    2

.17

البقرة : 231، في رسم قراءة ورش، النساء : 23.   3

يوسف : 88/19.   4

البقرة : 245، النساء : 40، احلديد : 11، التغابن : 17.   5

أي يشابهون، وقد وردت الكلمة في سورة التوبة : 30، وفي قراءة أخرى »يضاهئون«.   6

البقرة : 157، املائدة : 2، احلج : 36/32.    7

البقرة : 177/100، األنفال : 56، التوبة : 75/7/4/1، النحل : 91، األحزاب : 23/15، الفتح :    8

.10

 ،49  : هود   ،73/39  : يونس   ،128/103/86/84  : األعراف   ،135/11 األنعام   ،137  : عمران  آل    9

يوسف : 109، النحل : 36، طه : 132، احلج : 41، النمل : 69/51/14، القصص : 83/40/37، 
الروم : 42/10/9، لقمان : 22، فاطر : 44، الصافات : 73، غافر : 82/21، الزخرف : 25، محمد : 

10، الطالق : 9.

آل عمران : 14، النساء : 119، املائدة : 1، األنعام : 142/139/136، األعراف : 179، يونس : 24،    10

النحل : 80/66/5، احلج : 34/30/28، املؤمنون : 21، الفرقان : 44، فاطر : 28، الزمر : 6، غافر : 
79، الشورى : 11، الزخرف : 12، محمد : 12.

دت« وكذلك بتخفيفها »عَقدت« )تفسير  النساء : 33، في قراءة ورش. وقرأت بتشديد القاف »عقَّ   11

القرطبي(.
األنعام : 100، األعراف : 190، يونس : 18، النحل : 3/1، اإلسراء : 43، طه : 114، املؤمنون : 116،    12

النمل : 63، القصص : 68، الروم : 40، الزمر : 67، اجلن : 3.

¬الـبـضــاعــــــة ومـطــلــــق  جــمــيـعــهـــــا 
بـــذا الــصــــــــدر  شــــــــهــره  ــذي  ـــ ال هــــــــذا 

¬األنعام10 ¬عاقـدت11 ¬تعـالى12 قـاطبة

4 3

9
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42، ألن كلمة ميعاد وردت  آية األنفال :  قال : »ميعاد األنفال« واملراد أن يحصر حذف األلف في    1

كذلك في اآليات التالية : آل عمران :194/9، الرعد 31 ، سبأ : 30، الزمر 20، لكن بإثبات األلف.
قال : »لفظ عاصم بغير يونس« هذا معناه أن الكلمة شدت عن هذا االستعمال في سورة يونس اآلية 27،    2

وأن احلذف يخص ما دون ذلك أي هود :43، في رسم قراءة ورش، غافر : 33، في رسم قراءة ورش. 
األعراف : 10، احلجر : 20.  3

األنعام : 73، التوبة : 105/94، الرعد : 9، املؤمنون : 92، السجدة : 6، سبأ : 3، فاطر : 38، الزمر :    4

46، احلشر : 22، اجلمعة : 8، التغابن : 18، اجلن : 26.

تكررت 19 مرة ولكن وردت بحذف األلف مرة واحدة في سورة غافر اآلية 50، ولذلك قال : »دعاء    5

غافر«.
العنكبوت : 43.   6

تكرر 61 مرة، وهو على اإلطالق محذوف األلف.   7

يونس : 18، الروم : 13.   8

احلج : 51، سبأ : 38/5.   9

آل عمران : 130، وقال : »غير البكر« وهو يقصد سورة البقرة كما تقدم واآلية 245، حيث إثبات    10

األلف.
املرسالت : 2.   11

البقرة : 138، التوبة : 112، املؤمنون : 47، الكافرون : 5/3.   12

األنبياء : 106/84/73/53، الزخرف : 81.   13

رأينا هذا اللفظ في باب النون : النازعات: 1.   14

هود : 82، احلجر : 74.   15

اإلنسان : 21.   16

التحرمي : 5.   17

يونس : 89، في رسم قراءة ورش.   18

آل عمران : 136، التوبة : 60، العنكبوت : 58، الزمر : 74.   19

األحزاب : 35.   20

¬عـــاصـم ولـفـظ  األنــفـال  ¬مـيـعــاد1 

¬العـالمين ¬عـالـمـون6  غـافــر  ¬دعاء5 

¬فالعاصفات قل  البكر  غير  ¬أضعافا10 
¬وعــابـدات ¬عــاليهم16  ¬عـاليـها15 

بــغــيـــر يــــونـــس ¬مــعــــايـــش3 ¬عــالـم
¬مـعــاجــــزيــــــن وكـــــذا  ¬وشـفـعـــاء8 

¬النازعات ¬عـابدين13  ¬وعـابدون12 

¬اخلاشعــات ¬عــاملني19  ¬تتبعـان18 

4
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المـنصوب ¬عــــاكـــف1 سـوى  ولـــفـــظ 
وفـــي ســـوى األنـعـــام ¬عــامـل2 مطلقــا

فصل في األلف احملذوفة بعد الغني

¬غابرين ¬فاستغاثه7  ¬مغارب6  ¬غافل5 

البقرة : 187/125، طه : 91، األنبياء : 52، احلج : 25، الشعراء : 71، ووردت الكلمة كذلك في    1

سورة طه اآلية 97 : »عاكفًا« لكن بإثبات األلف ولذلك قال : ولفظ عـاكف سوى املـنصوب // ُمـنونا 
بالـثبت فـي املكتوب. 

آل عمران : 1195/136، التوبة : 60، هود : 121/93، املؤمنون : 63، العنكبوت : 58، الصافات :    2

61، الزمر : 74/39، فصلت : 5. ووردت الكلمة أيضا في سورة األنعام : 135، ولكن بإثبات األلف 

ولذلك قال : »وفي سوى األنعام »عامل« مطلقا«. 
صوت  هو  و«ضبحا«  تعدو  التي  اخليل   : بالعاديات  واملقصود  ضبحًا«  »والعاديات   :  1  : العاديات    3

أجوافها إذا عدت.
آل عمران : 166/155، األنفال : 41، الشعراء : 61، وكلها في رسم قراءة ورش.    4

 : األعراف   ،156/132/131  : األنعام   ،99  : عمران  آل   ،149/144/140/85/74  : البقرة    5

205/179/172/146/136، يونس : 92/29/7، هود : 123، يوسف : 13/3، إبراهيم : 42، النحل : 

108، املؤمنون : 17، النور : 23، النمل : 93، الروم : 7، يس : 6، األحقاف.

األعراف : 137، املعارج : 40.    6

القصص : 15.   7

األعراف : 83، احلجر : 60، الشعراء : 171، النمل : 57، العنكبوت : 33/32، الصافات : 135.   8

الصافات : 32، والكلمة موجودة في آيات أخرى : األعراف : 175، احلجر : 42، الشعراء : 91، ولكن    9

بإثبات األلف ولذلك قال : »غاوين في اليقطني« وهذا يشير إلى اآلية 146 من سورة الصافات التي 
تسمى أيضا سورة اليقطني ونص اآلية : ﴿وأنبتنا عليه شجرة من يقطني﴾.

التوبة : 60.   10

ـــي املـــكـــتـــوب ــــ ـــا بــالـــــثــبــت ف ـــنـــون ــــ ُم
¬والــعـاديــات3 ¬واجلـمـعـــان 4 ُحـقـقــــا

¬والغارمني مع  اليقطني  في  10¬غـاوين9  8
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¬الغافرين كــذاك  ¬أضغاث2  ¬أضغان1 
كــذا ¬مــغـــــاضـبــــا8  ¬مــغــــارات7  وزد 

فصل في األلف احملذوفة بعد الفاء

¬فـاكـهــيـن ¬دفـــاع12  ¬شـفـــاعـــة11 

¬فــاعـلـيـــن ¬تـفـــاد17  ¬فـــاحـشـة16 

محمد : 37/29.   1

يوسف : 44، األنبياء : 5.  2

األعراف : 155.   3

يوسف : 107، الغاشية : 1.   4

املائدة : 56/23، األنبياء : 44، الشعراء : 44، القصص : 35، الصافات : 173.   5

األعراف : 113، الشعراء : 41/40، الصافات : 116.      6

التوبة : 57.   7

األنبياء : 87.   8

سبأ : 11.  9

في 2 : حذفها.   10

البقرة : 254/123/48، النساء : 85، مرمي : 87، طه : 109، سبأ : 23، الزمر : 44، الزخرف : 86، املدثر : 48.   11

وردت الكلمة في آيتني : البقرة 249، احلج : 38، وبقراءة ورش : »دفاع« وليس »َدْفع« في قراءة أخرى.   12

ونص اآليتني على التوالي : ﴿ولوال دفاع الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض﴾، ﴿ولوال دفاع الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلواٌت ومساجد يذكر فيها اسم اهلل﴾. 

الدخان : 27، الطور : 18.  13

األنعام : 96، في رسم قراءة ورش.  14

الصافات : 162.  15

آل عمران : 135، النساء : 25/22/19/15، األعراف : 80/28، اإلسراء : 32، النور : 19، النمل : 54،    16

العنكبوت : 28، األحزاب : 30، الطالق : 1. 
البقرة : 85.   17

يوسف : 10، احلجر : 71، األنبياء : 104/79/68/17.  1 8

طه : 118، األعراف : 21، وكلتا اآليتني في رسم قراءة ورش.   19

األنعام : 57.   20

¬الغــالـبـني ¬وغـالـبــون5  ¬وغــاشـيـة4 

¬وسـابــغـــات9 ¬حــذفــــــوه10 مــــثـــــل ذا

¬بــفــاتـــنـيــــن الـــحـــب  ¬وفـــالــــق14 

¬الـفــاصــلـيـن ثـــــم  ¬ويــخـصــفــان19 

6
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¬كاشفات الـمـوضـعـيــن  ¬وضـعـفــاء1 

¬الصافات ¬والـفـاسـقـيـن7  ¬وفـارغـا6 

الـعــقـــــود ¬أول12  ســـوى  ¬كـــفــــارة11 

¬الغفـار ¬وعـرفــات15  ¬تـفـــــاوت14 
¬فـالـفـــارقــــات بـــالـحـــــذف  كـــذاك 

في 2 : والضعفاء. أما »ضعفاء« فقد وردت بحذف األلف في : إبراهيم : 21، غافر 47.   1

الزمر : 38.   2

اإلسراء : 98/49.   3

النور : 59.   4

املرسالت : 2.   5

القصص : 10.   6

البقرة : 26، املائدة : 108/26/25، األعراف : 145، التوبة : 96/80/24، احلشر : 5، الصف : 5،    7

املنافقون : 6.
الصافات : 1.   8

األعراف : 89.   9

الفلق : 4.   10

املائدة : 95/89. وقال : »سوى أول العقود« سورة العقود هي كما أشرنا إلى ذلك سابقا هي سورة    11

املائدة ففي اآلية 45 وردت هذه الكلمة ولكن بإثبات األلف.
في 2 : أولى.   12

سبأ : 37.   13

امللك : 3.   14

البقرة : 198.   15

ص : 66، الزمر : 5، غافر : 42.   16

في 1 : غفار. والصحيح : »غفاراً« ألن هذا أقرب إلى نص اآلية 10 من سورة نوح : ﴿استغفروا ربكم    17

إنه كان غفاراً﴾. 
ار«.  في 2 : استغفاراً. واللفظ يحيل على سورة التوبة : 114، وال حذف في هذا اللفظ كما هو حال »غفَّ   18

طه : 82، وهذا اللفظ أيضا ال حذف فيه، وعليه قوله : »سوى غفارا االستغفار لغفار«.   19

املرسالت : 4.   20

¬فالعاصفات مع  ¬األطفال4  ¬رفـاتـا3 

¬الـنفـــاثــــــــات وكــــــذا  ¬والـفــاحتـني9 

مــشــهــــود حـــذفــهـــــا  ¬والـُغـُرفــــات13 

ـار ¬َلَغفَّ ¬االستغفار18  ¬غفارا17ً  سوى 
َتــنــا الـــرحــــمـــــــن فـــــــي املــمــــــــــــات َثــبَّ

5
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فصل في األلف احملذوفة بعد القاف

¬قانتات ¬ومقامع3  ¬مقاعد2  ¬قاتل1 
¬قــاهـرون ¬وترزقــانـه6  ¬أعقـابكـم5 
¬الفارقات ¬قاعدون10  ¬استقاموا9  كــذا 
¬والـمـطــلـقـــات ¬والــصـــادقــــات15 

البقرة : 246/217/193/191/190، آل عمران : 195/167/146/111/13، النساء : 84/76/75/74    1

 ،39  : احلج   ،123/111/83/36/30/29/14/13/12  : التوبة   ،39  : األنفال   ،24  : املائدة   ،90/
األحزاب : 20، الفتح : 22/16، احلجرات : 9، احلديد : 10، احلشر : 14، املمتحنة : 9/8، الصف : 

4، املنافقون : 4، املزمل : 20.

آل عمران : 121، اجلن : 9.   2

احلج : 21.  3

النساء : 34، األحزاب : 35، التحرمي : 5.   4

آل عمران : 149/144، املؤمنون : 66.   5

يوسف : 37، في رسم قراءة ورش.   6

األعراف : 127.   7

يوسف : 24، املؤمنون : 95/18، يس : 81، األحقاف : 33، القلم : 25، املعارج : 40، القيامة :    8

40/4، املرسالت : 23.

التوبة : 7، فصلت : 30، األحقاف : 13، اجلن : 16.   9

في 2 : قاعدين. وكالهما صحيح ألن »القاعدون« وردت في النساء : 95، واملائدة : 24، و«القاعدين«    10

ودت في النساء : 95، والتوبة : 86/46. 
املرسالت : 4.   11

النازعات : 4.   12

احلجرات : 11.   13

ق : 10.    14

األحزاب : 35.   15

البقرة : 228.   16

األعراف : 155/143/142، الشعراء : 38، الدخان : 40، الواقعة : 50، النبأ : 17.   17

الصافات : 48، ص : 52، الرحمن : 56.    18

ــابـــــت ـــصـــوب ثـــ ـــن ـــوى املــــنــــون امل ــــ س
بــنــــــون أو  بـــيـــــاء  ¬قــــــادر8  ولــــفــــظ 
¬باسقات ¬باأللقاب13  ¬فالسابقـات12 
¬وقـــاصـــــرات ¬مـيـــقـــــات17  ولـفـــظ 

14
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كــــــذا ¬فـــريــقـــان2  ¬ونـفـقـــــاتــــهــم1 

¬مـتـقـــابـــــلـيـــــن ¬والــقـــاسـطــــــون5 

ولــفـــظ ¬قـــاســيـــه9 بـــــغـــيــــــــر الــحــج
مـنـافــقـــات مــــع   10 ¬وَصـُدَقــاِتِهنَّ

فصل في األلف احملذوفة بعد السني

¬سـاجدين ¬اإلنسـان14  ¬مساجد13 

حســـان ســوى  ¬إحسـان19  ¬تسـاقط18 

التوبة : 54.   1

النمل : 47، في رسم قراءة ورش.   2

احلجر : 55.   3

في 1 و 2 : سقياه، وقد وردت هذه الكلمة في سورة الشمس : 13.   4

في 1 : القاسطني. والصحيح : »القاسطون« في سورة اجلن : 15/14.   5

احلجر : 47، الصافات : 44، الدخان : 53، الواقعة : 16.  6

في 2 : والصادقات. واألرجح : »القانتات« بحكم أنه مت ذكر »صادقات« في بيت سابق. والكلمة    7

موجودة في النساء : 34، األحزاب : 35، التحرمي : 5.
آل عمران : 17، األحزاب : 35، التحرمي : 12.   8

املائدة : 13، الزمر : 22. وقال : »لفظ قاسية بغير احلج« وهو يقصد سورة احلج : 53، حيث وردت    9

الكلمة بإثبات األلف.
النساء : 4.   10

التوبة : 68/67، األحزاب : 73، الفتح : 6، احلديد.   11

في 2 : وصدقاتهن ِضْف لذاك // كذا املصدقات إن أتاك.   12

البقرة : 187/114، التوبة : 18/17، احلج : 40، اجلن : 18.   13

ورد الكلمة 57 مرة في القرآن وقد جاءت بحذف األلف مطلقا.   14

األعراف : 120/11، يوسف : 4، احلجر : 98/32/31/29، الشعراء : 219/46، ص : 72.   15

البقرة : 85.   16

التني : 5.   17

¬والقــانـطـني3 ¬وســـقــيـــاهـــــا4 مــثـــل ذا

¬الــقـــانــتــيـــــن ثـــــم  ¬وقــــانـــتـــــات7 

ــجــي ـــ إلـــيـــــــــــك ســـــــــــؤلـــي ربـــنـــــــــــا وع
نـــرجــو أمــر اهلل الثــبـــات فــــي املـمـــات

¬ســـافـلـيــــن ثـــم  ¬أســــــارى16  كـــــذا 
ـــــرحــمــن الـــ ســـــــــــورة  ــي  ـــ ـــ ف إذا  ــا  ـــ مــعـــ
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¬وسابـغـات ¬سامرا2  ¬سـامري1  يـــا 
¬أســـاطـيــر كــذا  ¬المـساكين7  لـفـظ 
الـمـعــــرف ¬مـفــردهــا12  فــــي  والـثبـت 

اِقط وُتَساِقط وأصلهما بتاءين ففي األولى قلبت سينا وأدغمت في  مرمي : 25، وجاءت بقراءتني : ُتسَّ   18

السني األصلية وفي القراءة الثانية بتركها )تفسير اجلاللني(. 
البقرة : 83، في رسم قراءة ورش، البقرة : 229/178، النساء : 62/36، األنعام : 151، التوبة : 100،    19

النحل : 90، اإلسراء : 23، األحقاف : 15، الرحمن : 60. وقال : »إحسان سوى ِحسان // معًا إذاً 
في سورة الرحمن« هذا إشارة إلى أن الكلمتني إحسان وحسان وردتا في سورة الرحمن إال أن إحسان 

جاءت بحذف األلف وأما حسان فجاءت بإثباته. 
طه : 95، وقال : »يا سامري« وهو بذلك قيد سياق الكلمة بياء ألن »سامري« وردت في موضعني    1

السامري﴾،  ﴿وأضلهم   : والالم  باأللف  معرفتني  جاءتا  ولكن   87/85  : طه   : السورة  نفس   من 
﴿فكذلك ألقى السامري﴾.

املؤمنون : 67.   2

سبأ : 11.   3

الروم : 10، النجم : 31.   4

الكهف 31، احلج : 23، فاطر : 33، اإلنسان : 21.    5

يوسف : 46/43.  6

البقرة : 215/177/83، النساء : 36/8، األنفال : 41، التوبة : 60، النور : 22، احلشر : 7.   7

األنعام : 25، األنفال : 31، النحل : 24، املؤمنون : 83، الفرقان : 5، النمل : 68، األحقاف : 17،    8

القلم : 15، املطففني : 13.
في 1 : الساحرين، وهي كلمة غير موجودة في القرآن فهذا في الغالب تصحيف لكلمة الساخرين التي    9

وردت في الزمر :56.
التوبة : 112.   10

األعراف : 112/109، يونس : 79/77/2، طه : 69/63، الشعراء : 34، ص : 4، غافر : 24، الذاريات :    11

39. وقال : »والثبت في مفردها املُعرف // كذا أخير الذاريات فاعرف« واملقصود هو أن كلمة »ساحر« 

جاءت معرفة باأللف والالم : »الساحر« في سورة الزخرف : 49، وبإثبات األلف كما هو الشأن بالنسبة 
لآلية 52 من سورة الذاريات رغم أن الكلمة جاءت غير معرفة. 

في 2 : مفرده.   12

¬ويـابسـات ¬أســاور5  مــــع  ¬أســــاؤوا4 
¬سـاحر ¬السائحون10  ¬والساخرين9 

ــــات فـــاعـــرف ــــذاري ـــــ ـــذا أخـــــــيـــر ال ــــ ك
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الـــعـقــود ¬رســاالت1 ســـوى  واحـــذف 
¬سائحـات ¬السابقات5  ¬يسارعون4 
ســــــارقــون ثــــــم  ¬مسـافـحـيــن10 

فصل في األلف احملذوفة بعد الشني 

¬شـــاربـيــن ¬شـاطـئ15  ¬شاخصة14 

األعراف : 144/93/68/62، األحزاب : 39، اجلن : 28/23. وقال : »واحذف رساالت سوى العقود    1

//  والثبت في مفردها املشهود« هذا معناه أنه أوال يستثني الكلمة املوجود في سورة املائدة ) = سورة 
العقود( وقد وردت باجلمع في قراءة ورش كما أنه يستثني املفرد »رسالة«. 

في 2 : مفرده.   2

في 2 : مشهود.   3

آل عمران : 176/114، املائدة : 62/52/4، األنبياء : 90، املؤمنون : 61.   4

النازعات : 4. وفي تفسير الكلمة خالف : املالئكة، النجوم، اخليل )تفسير ابن كثير(.   5

التحرمي : 5.   6

النجم : 61. و»وأنتم سامدون« كما ورد في تفسير اجلاللني : الهون، غافلون عما يطلب منكم. وجاء في   7

 .» تفسير ابن كثير : »قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال : الغناء هي ميانية : أْسِمْد لنا : غنِّ
القلم : 43.   8

في 2 : السابقات، وقد سبق التعرض لها في بيت سابق، أما السابحات فقد وردت في سورة النازعات : 3.    9

النساء : 24، املائدة : 5.   10

يوسف : 70.   11

يوسف : 73.   12

في 2 : مسافحني سارقني السارقون // والسابقني السابقون الساحرون. أما كلمة سابقون فقد وردت    13

في التوبة 100، املؤمنون : 61، الواقعة : 10.
األنبياء : 97.   14

القصص : 30.   15

النحل : 66، الصافات : 46، محمد : 15.   16

في 1 : وشاهد. وقال »وشاهداُ بالنصب« لكي يخص باحلذف املنصوب في اآليات : األحزاب : 45،    17

الفتح : 8، املزمل : 15، ولكي يستثني املرفوع في اآليات : هود :17، يوسف : 26، األحقاف : 10. 

¬املـشـهـود ¬مفـردهـــا2  فـــي  والثبت 
¬السـابـحـات ¬سـاملـون8  ¬وسـامدون7 

ســــابــقـــــون ثــــــم  وســـــارقـيــن12 

¬شـــافـعـيـــن بــالنـصب  ¬وشـــاهـدا17ً 
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¬شاكــرين ¬وشاربون2  ¬مشارق1  كذا 
¬شــــامـــخـــــــات ¬ومـتـشـــاكـــســون6 

¬غـشــــاوة كـــذا  ¬الـتـشــــابه11  لـفــظ 

الشعراء : 100، املدثر : 48.   18

الزمر : 29. ونص اآلية : ﴿ضرب اهلل مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويان    1

مثال احلمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون )و»متشاكسون« متنازعون سيئة أخالقهم »ورجاًل سلمًا« خالصًا 
»لرجل هل يستويان مثال« متييز : أي ال يستوي العبد جلماعة والعبد لواحد )للمزيد ارجع إلى تفسير 

اجلاللني﴾. 
املرسالت : 27.   2

النحل : 27.   3

األنعام : 141.  4

األعراف : 137، الصافات : 5، املعارج : 40.   5

الواقعة : 55/54.   6

آل عمران : 145/144، ألنعام : 63/53، األعراف : 189/144/17، يونس : 22، الزمر : 66. وقال :    7

»شاكرين باجلمع« لكي يستثني املفرد : »شاكر« فال حذف فيه.
قال »ما شاء في هود« لكي يخص باحلذف سورة هود : 87.   8

في 1 : هو.     9

في 1 : بشاهدين. وأظن أن املشكلة واضحة ألن في 1 كما رأينا »هود« حتولت إلى »هو« والتبست دال    10

»هود« بالباء وقلب الناسخ الدال باء : »هو بشاهدين«. والصحيح هو ما أثبتناه في النص. واألرجح 
أن يكون املقصود هنا ليس فقط : »شاهدين« ولكن »شاهدون« في اآليات : »شاهدين« آل عمران : 

83/81/53، املائدة : 113، األنبياء : 56، القصص : 44. »شاهدون« : الصافات : 150. 

وهنا يقصد كل األفعال واألسماء املتعلقة بهذا املصدر وقد وردت في اآليات : البقرة 118/70/25، آل    11

عمران : 7، النعام : 141/99، الرعد : 16، الزمر : 23.
البقرة : 7، اجلاثية : 23.   12

¬ومــعـروشـــات ¬تـشـــاقــــون4  كــــــذا 
¬شـاهدين ¬هود9  ¬نشـاء8  ما  باجلـمع 
الشــــقــــــــــــــاوة مــــن  اللــــــه  أجــــــارنــــا 
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فصل في األلف احملذوفة بعد الهاء

¬بـرهـان ¬شـهـادات2  مـع  ¬هــارون1 

¬أنــــهــــــار ¬أهـكـــذا8  ¬أهـــــانــنـــي7 
¬هالكيـن ¬جهـالة12  ¬هذان11  ¬هاتين10 

البقرة : 248، النساء : 163، األنعام : 84، األعراف : 142/122، يونس : 75، مرمي : 53/28، طه :    1

 ،34  : القصص   ،48/13  : الشعراء   ،35  : الفرقان   ،45  : املؤمنون   ،48  : األنبياء   ،92/90/70/30

الصافات : 120/114.
النور : 8/6، املعارج : 33.   2

البقرة : 111، النساء : 174، يوسف : 24، األنبياء : 24، املؤمنون : 117، النمل : 64، القصص :    3

 .75

هود : 18، غافر : 51.   4

آل عمران : 154، املائدة : 24، الشعراء : 146، احلاقة : 35.   5

البقرة : 283.   6

الفجر : 16.   7

النمل : 42.   8

قال : »أنهار وأثبتوا بتوبة فانهار« ومعناه أن »أنهار« في 44 آية جاءت بحذف األلف باستثناء »فانهاَر«    9

في سورة التوبة : 109. 
القصص : 27.   10

طه : 63، احلج : 19.   11

النساء : 17، األنعام : 54، النحل : 119، احلجرات : 6.   12

يوسف : 85.   13

قال : »قّهار رعد« لكي يخص سورة الرعد : 16 بحذف األلف لكي يستثني اآليات التي وجدت فيها    14

الكلمة ولكن وردت باأللف وهي : يوسف 39، إبراهيم : 48، ص : 65، الزمر : 4، غافر : 16. 
تكررت »هذه« في 45 آية.   15

التوبة : 117/100، النور : 22، األحزاب : 6، احلشر : 8.    16

¬رهان كـــذاك  ¬هاهنا5  ¬األشهـاد4 
وأثــــبـــتـــــوا بــــتــــــوبــــــــة فــــــانـــــهـــــاَر9
¬مـهــاجــريـن ¬هذه15  رعد  ¬قـهــار14 
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¬ومـــهــــــاجـــــرات ¬وبـــرهـــــانـــــــــان1 

¬بهادي5 في النمل كــــذا ¬فـــي6 الـروم
¬جـــهـادا مــــع  المنصوب  ¬مهـــادا10ً 

¬مـتـشــابـــهـــات فــــــاحــذف  كـذاك 

القصص : 32.   1

املمتحنة : 10.   2

في 2 : شهادات. وهما معا واردين في النص القرآني : »الشهادة« : البقرة : 283/282، املائدة : 108،   3

األنعام : 73، التوبة : 105/94، الرعد : 9، املؤمنون : 92، السجدة : 6، الزمر : 46، احلشر : 22، 
اجلمعة : 8، التغابن : 18، الطالق : 2، »شهادة« بدون األلف والالم : البقرة : 140، املائدة : 106، 

األنعام : 19، النور : 6/4. »شهادات« : النور : 8/6، املعارج : 33. 
النساء : 23، النحل : 78، النور : 61، األحزاب : 6/4، الزمر : 6، النجم : 32، املجادلة : 2.   4

في 1 : فهذه. والصواب ما أثبتناه في النص : »بهادي« والدليل األكبر أنه قال »بهادي في النمل كذا    5

الروم« وهذا فيه تعيني للسورتني : النمل : 81، والروم : 53 حيث وجدت الكلمة. 
في 1 : و.   6

الكهف : 62، النمل : 68، النجم : 56، الواقعة : 56.  7

وردت في 40 آية، وهي باأللف على اإلطالق.   8

في 2 : في العموم.  9

في 1 : مهاد. وقال : »مهاداً املنصوب« لكي يخص اللفظ املنصوب »مهاداً« باحلذف في سورة النبأ :   10

6، أما في اآليات األخرى فال حذف فيها : البقرة : 206، آل عمران : 197/12، األعراف : 49/41، 

الرعد : 18/7. 
الفرقان : 52، املمتحنة : 1.   11

آل عمران : 7.  12

¬واألمــــهــــــات ¬الشـــهــــــادة3  كــــــــــــذا 
¬بـــــالـعـــــمــــوم ¬وهـــــــؤالء8  ¬هـــــــذا7 

ــفــظ الــســـــداد ـــ ـــ ــان فــاحـــ ـــ ـــ ــحـــ ــت ــاالم ب
بــالــثــبـــــات ــوز  ـــ ــف ال ـــــرجــو  تـــ إن كـــــنــت 
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فصل في األلف احملذوفة بعد الواو

¬األمــــــوات ¬الصـواعــــق2  ¬أزواج1 
فــصـلت بـغـيـر  ¬سمـاوات8  ¬واحذف7 

¬الصلوات ثم  ¬األبواب12  ¬مواقيت11 

تكررت هذه الكلمة 47 مرة في القرآن.   1

البقرة : 19، الرعد : 13.   2

باأللف والالم : »األموات« : فاطر 22، بدون األلف والالم : »أموات« : البقرة : 154/28، آل عمران :    3

169، النحل : 21، املرسالت : 26.

البقرة : 51، األعراف : 142، طه : 80.   4

في 2 : كذ.   5

البقرة : 208/168، األنعام : 142، النور : 21.   6

في 1 : واحد.    7

تكررت 188 مرة في القرآن.   8

فصلت : 10.   9

تكررت 57 مرة في القرآن وهي على اإلطالق بحذف األلف، ولذلك قال : »كيف ما أتت«.   10

البقرة : 189.   11

باأللف والالم أو دون ذلك : البقرة : 189، األنعام : 44، األعراف : 40، يوسف : 67/23، احلجر : 44،    12

النحل : 29، ص : 50، الزمر : 73/72/71، غافر : 76، الزخرف : 34، القمر : 11، النبأ : 19.
»الصلوات« أو »صلوات« وردت في : البقر : 238/157، التوبة : 99، احلج : 40، املؤمنون : 9.    13

احلديد   ،29  : الفتح   ،28  : محمد   ،109/72/21  : التوبة   ،16/2 املائدة   ،174/162  : عمران  آل    14

27/20، احلشر : 8.

 ،24/23/11  : التوبة   ،202  : األعراف   ،87  : األنعام   ،168/156/103  : عمران  آل   ،220  : البقرة    15

احلجر : 47، اإلسراء : 27، النور : 61/31، األحزاب : 55/18/5، ق : 13، املجادلة : 22، احلشر : 
.11/10

»واسع« أو »واسعة« : البقرة : 268/261/247/115، آل عمران : 73، النساء : 130/97، املائدة :    16

54، األنعام : 147، النور : 32، العنكبوت : 56، الزمر : 10، النجم : 32

النساء : 23، النور : 61/31، األحزاب : 55.   17

¬خـطـوات ¬كـــذا5  ¬واعدنـــا4  ولـفـظ 
¬أقــواتـهــا9 ¬األمــوال10 كــيـف مــا أتـت
¬رضوان14 ¬إخوان15 ¬وواسع16 ¬أخوات
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¬والـتـوابـيـن ¬األخــوال2  ¬رواسـي1 

والــــــــــــــدة ــظ  ــفـــ ول ــد  ـــ ـــ ـــ وال ¬ولــفــظ 

لـقـمـــان أخــرتــي  ســـــوى  ¬فــاحذف9 
¬َلواقُع مع  ¬طـه13  ¬بغير12  ¬أصـوات11 

الرعد : 3، احلجر : 19، النحل : 15، األنبياء : 31، النمل : 61، لقمان : 10، فصلت : 10، ق : 7،   1

املرسالت : 27.
في 2 : اإلخوان. واألرجح : »أخوال« املوجودة في سورة النور : 61.    2

البقرة : 222.   3

احلج : 40.   4

املؤمنون : 19، الصافات : 42، املرسالت : 42.   5

في 2 : واملوازن. والصحيح : »موازين« في : األعراف : 9/8، األنبياء : 47، املؤمنون : 103/102،   6

القارعة : 8/6.
في 1 : تثنية.   7

وقال : »ولفظ والد ولفظ والدة //  تثنيته وجمعه ومفرده« ومعنا ه أن الكلمتني »والد« و«والدة« وردتا    8

بحذف األلف تثنية وجمعا ومفردا في : البقرة 233/215/204/173/83، النساء : 135/36/33/7، 
املائدة : 110/3، األنعام : 151، األعراف : 169/133، إبراهيم : 41، النحل 115، اإلسراء : 23، مرمي : 
32/14، احلج : 18، النمل : 19، العنكبوت : 8، لقمان : 14، األحزاب : 29، فاطر : 28، األحقاف : 

17/15، ق : 28، نوح : 28. إال في سورتني حيث وردتا بإثبات األلف : لقمان : 33، والبلد : 3، 

ولذلك قال : »فاحذف سوى أخرتي لقمان وبلد«. 
في 2 : واحذف.   9

البقرة : 193/85، النساء : 30، املائدة : 2، إبراهيم : 34، القصص : 28، املجادلة : 9/8.   10

لقمان : 19، احلجرات : 3/2.   11

في 1 : غير.   12

في 1 : حذفت هذه الكلمة.   13

في 2 : الواقع. واألرجح : »َلواقع« : الذاريات : 6، الطور : 7، املرسالت : 7.    14

الرحمن : 41.   15

احلاقة : 12.  16

الواقعة : 75.   17

¬واملـوازيـــــن ¬الـــفــواكـــــه5  ¬صــــوامـــع4 

ومــــفـــــــرده وجــمـــعــــــــه  تــثـنــيـتــــــــه7 
¬الـــعــــدوان فـــــي  واحلــذف  وبـــلــــــد 
كـــذا ¬الـنـواصــي15 ¬واعـيـــة16 ¬مــواقـع
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¬وواردون مــــطــــلـــــقــــــا  ¬وأبــــــــواه1 

¬الواعـظـين ¬يتوارى6  ¬لـواقح5  كــذا 
¬األوابــيــــن ¬الــفــواحـش12  ¬أواه11 
¬وقـــوامـــــون ¬واري17  ¬يـــــواري16 
¬أفـــواهــكـــم21 بــغــيــــر ســــورٍة ظـــهـــر

النساء : 11، في رسم قراءة ورش، الكهف : 79، في رسم قراءة ورش.    1

األنبياء : 98.   2

النساء : 9، مرمي : 5، األحزاب : 5.   3

احلجر : 23، املؤمنون : 10.   4

احلجر : 22.   5

النحل : 59.   6

الشعراء : 136.   7

آل عمران : 14، النساء : 27، مرمي : 59.  8

النور : 60.   9

األنبياء : 89، القصص : 58/5.   10

هود : 75.   11

األنعام : 151، األعراف : 33، الشورى : 37، النجم : 32.   12

اإلسراء : 25.  13

كذا، واملقصود سورة »اإلسراء«.   14

النساء : 135، املائدة : 8.   15

في 1 : يوارا. واألرجح »يواري« املوجودة في : املائدة 31، األعراف : 26.   16

في 1 : وار.   17

النساء : : 34.   18

النحل : 69/13، األحزاب : 20، فاطر : 28/27، الزمر : 21.   19

النور : 58.   20

األحزاب : 4.   21

آل عمران : 167/118، املائدة : 41، التوبة : 32/30/8، إبراهيم : 9، الكهف : 5، يس : 65، الصف : 8.   22

على  13 : ﴿وحملناه   : القمر  إال سورة  يهم  احلذف ال  أن  يقصد  وهو  القمر«  »ألواح سورة   : قال    23

ومــطــلـــق ¬املـــوالـــي3 ثــــم ¬الــــوارثــــون
¬والشـهـوات8 ¬والـقـواعــــد9 ¬وارثـيـــن

بـســـورة ¬اإلسـرى14 كــــــذا ¬قــــوامـيـــن
¬طـــوافـــــون ¬األلــــــوان19  ذا  ومـــثـــــل 
¬أفــــواهــهــم22 ¬ألــــواح23 ســـورة الــقـمـــر
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فصل في األلف احملذوفة بعد الياء 

¬تستفتيان مع  ¬الرياح2  النداء  ¬يـاء1 
¬بنيان ¬خطاياهم7  ¬خطاياكم6  كذا 
¬مطويات ¬القيامة13  ¬الشياطين12  كــذا 

 : األعراف  األلف :  بإثبات  ولكن  أخرى  آيات  في  كذلك  وردت  الكلمة  ألن  ودسر﴾،  ألواح  ذات 
 .154/150/145

وردت 348 مرة في القرآن.   1

البقرة : 164، األعراف : 57، احلجر : 22، الكهف : 45، الفرقان : 48، النمل : 63، الروم : 48/46،    2

فاطر : 9، اجلاثية : 5. 
يوسف : 41، في رسم قراءة ورش.   3

املائدة : 107.   4

في 2 : »كذا خطاياكم خطاياهم بنيان«، وهذا هو الشطر األول من البيت املوالي في 1. و»يستويان«    5

وردت في هود : 24، في رسم قراءة ورش، الزمر : 28، في رسم قراءة ورش.
البقرة : 58، العنكبوت : 12.   6

العنكبوت : 12.   7

التوبة 110/109، النحل : 26، الكهف : 21، الصافات : 97، الصف : 4.   8

طه : 73، الشعراء : 51.   9

األعراف : 97/4، يونس : 50. وجاء في تفسير القرطبي : »وبياتا أي ليال ؛ ومنه البيت، ألنه يبات    10

فيه، يقال بات يبيت َبْيتا وبياتًا«.
النحل : 89.   11

البقرة : 102/14، األنعام : 121/112/71، العراف : 30/27، اإلسراء : 27، مرمي : 83/68، األنبياء : 82،    12

املؤمنون : 97، الشعراء : 221/210، الصافات : 65، ص : 37، امللك : 5.
وردت 70 مرة في القرآن.   13

الزمر : 67.   14

آل عمران : 191، النساء : 103/5، املائدة : 97، الفرقان : 64.   15

النور : 32.   16

هود : 13.   17

يـسـتـويــــــان وكــــــذا  ¬واأَلْوَلــــيــــان4 

¬تبيان أو  ¬بـيـاتـــا10  ¬خطايــانــا9  كال 
¬مفـتـريــات مـع  ¬األيامى16  ¬قيـامـا15 
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¬ذريـــات ¬وربياني2  قـــل  ¬رؤيــاي1 

¬غــيـــابـــات ¬يــأتـيــانـهــــا8  ¬وثــــان7 

والـثـبـــت فـــــي ¬آيـــاتــنـــا12 الـحـرفـــــان
¬وديــار ¬إيــاي14  ¬بـــأيــام13  كــــــذا 

يوسف : 100/43.   1

اإلسراء : 24، في رسم قراءة ورش.   2

األنعام : 87، الرعد : 23، الفرقان : 74، غافر : 8.   3

ق : 26.   4

طه : 46، في رسم قراءة ورش.  5

الكهف : 46، مرمي : 76.   6

في 2 : والثاني.   7

النساء : 16.  8

يوسف : 15/10، وردت في فصل الباء.   9

في 1 : فتياكم. »فتياتكم« وردت في : النساء : 25، النور : 33.    10

وردت ُزهاء 155 مرة.   11

يونس : 21/15، جاءت الكلمة بإثبات األلف.   12

إبراهيم : 5.   13

البقرة : 41/7، األعراف : 155، النحل : 51، العنكبوت : 56.  14

البقرة : 246/243/85/84، آل عمران : 195، النساء : 66، األنفال : 47، هود : 94/67، احلج : 40،   15

األحزاب : 27، احلشر : 8/2، املمتحنة : 9/8. وقال : »وديار إال الذي مع خالل من ديار« هذا فيه 
تلميح لسورة اإلسراء :5، ﴿فجاسوا خالل الديار﴾ حيث وردت الكلمة بإثبات األلف. 

في 2 : التي.   16

في 1 : خال، وفي 2 كتبت : خلل، وهي خالل.   17

¬الـبـاقـيـــات ¬فـاتـيـــاه5  ¬فـــألـقـيـــاه4 
¬آيـات ولـــفــظ  ¬فـتـيــاتـكـــم10  مـــن 
ــهــا والـــثـــــــانـــي ـــ ـــ ـــ ــث ــال ــــي يـــــــــــونـــس ث ف
إال ¬الــذي16 مـــع ¬خــالل17 مــــن ديـــار
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¬يـبـغـيـــان3 ¬فـتـيـــان2  ¬وراسـيــــات1 

¬الجاريـــات9 ¬الذاريــات8  ¬يلتقيـان7 
بــالـتـالـيـــــات13 بـــالحـــذف  ¬كــــذاك 

مالحظة : 
الياء فيما يلي ال تنطق واأللف هنا يلعب دور املد للحرف الذي يسبق هذه الياء، فعلى سبيل 
التمثيل ال احلصر فالكلمات التالية : »مولياهم« يجب أن تقرأ »موالهم«، »يصلياها« تقرأ 
»يصالها«، فهذه الكلمات ومثيلتها تكتب في املصاحف بياء عارية من التنقيط على شكل 

ِسنٍّ مردفة بألف مد صغير فوق السطر، وهذا فيه تذكير باألصل في الكلمة.

سبأ : 13.   1

يوسف : 36، في رسم قراءة ورش، يوسف : 62.   2

الرحمن : 18، في رسم قراءة ورش.  3

البقرة : 15، املائدة : 68/64، األنعام : 110، األعراف : 186، يونس : 11، اإلسراء : 60، الكهف :   4

80، املؤمنون : 75.

ق : 17، في رسم قراءة ورش.   5

الرحمن : 49، في رسم قراءة ورش.  6

الرحمن : 17، في رسم قراءة ورش.  7

الذاريات : 1.   8

الذاريات : 3.   9

املرسالت : 5.   10

العاديات : 1.  11

العاديات : 2.  12

الصافات : 3.   13

في 2 : هذا البيت محذوف.   14

¬تــجريــان6 ¬املتـلـقـيــان5  ¬طغيـانـــا4 

¬املوريات12 ¬العاديات11  ¬فامللقيـات10 
ثـبـتــنـــــــا الـــرحــمـــــن فــــــي املـــمــــــات14
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¬يصليــاهــا3 ¬مولـيـاكـم2  ¬مـوليـاهم1 

¬تـلـيــاهـــا9 ¬ُأولـيــاهــم8  ¬ولـيـاهــم7 

¬هديـاه15 ¬هدياكم14  مع  ¬مـولـيـاه13 

¬لفتيـاه21 ¬فتيـاها20  أذياهم19  ¬ودع 

األنعام : 62، يونس : 30.   1

في 1 : ولياهم = والهم. واألصح : »موالكم« كما جاء ذلك في 2. والكلمة وردت في : آل عمران :    2

150، األنفال : 40، احلج : 78، احلديد : 15، التحرمي : 2.

اإلسراء : 18، الليل : 15.   3

البقرة : 286، التوبة : 51.   4

الفجر : 16/15.   5

الشمس : 3.   6

البقرة : 142.   7

األعراف : 38.  8

الشمس : 2.   9

اإلسراء : 5.   10

األعراف : 22.   11

السجدة : 13.   12

النحل : 76، التحرمي : 4.   13

البقرة : 198/185، األنعام : 149، النحل : 9، احلج : 37، احلجرات : 17.   14

النحل : 121.   15

هود : 63/28، مرمي : 30، النمل : 36.   16

طه : 9، ص : 21، الذاريات : 24، النازعات : 15، البروج : 17، الغاشية : 1.   17

البقرة : 102، يوسف : 21.   18

قال : »دع أذاهم« إشارة إلى سورة األحزاب : 48، والتي نصها : ﴿وَدْع أذاهم وتوكل على اهلل وكفى باهلل وكيال﴾.    19

يوسف : 30.   20

الكهف : 62.   21

قال : »إال اعتراك« وفيه إشارة إلى سورة هود : 54.   22

النازعات : 20.   23

املعارج : 7.   24

¬موليـانـــا4 مـــا ¬ابتليـاه5 مــع ¬جلياهـــا6

¬دليـاهما11¬هديــاهـــا12 ¬أوليـاهما10 
¬اشتريـــاه18 كـذا  ¬أتيـاك17  ¬آتياني16 
¬ونـريــــاه24 ¬فأريـاه23  اعترياك22  ¬إال 
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¬آتـيـــــاه3 ¬أتـيــاهـم2  ¬أتـيــاكــم1 
¬آتـيـــاك9 مــع  ¬آتـيـانـــي8  ¬آتــيــــانــــا7 
¬أحصياه15 ¬أحصياهم14  ¬وصياكم13 

ميكن أن تكون »أتاكم« أو » آتاكم«، فاآليات التي حتتوي »أتاكم« هي كما يلي : املائدة : 20،األنعام :    1

47/40، يونس : 50. واآليات التي تتضمن »آتاكم« هي : املائدة : 48، النعام : 165، إبراهيم : 34، 

النور : 33، احلديد : 23، احلشر : 7.
نفس الكالم ميكن أي يقال في شأن »أتاهم« التي يكمن أن تكون أيضا »آتاهم«. فالسور التي حتتوي    2

أتاكم هي : النعام 34، النحل : 26، القصص : 46، السجدة : 3، الزمر : 25، غافر : 56/35، احلشر : 
2. أما التي حتتوي »آتاكم« فهي : آل عمران : 180/170/148، النساء : 54/37، التوبة : 76/56، 

محمد : 17، الذاريات : 16، الطور : 18. 
البقرة : 258/251، الطالق : 7.   3

األعراف : 190.   4

في 1 : أتياه. وهو خطأ نسخ ألن »آتاه« ذكرت في الشطر األول. إذن فالصواب هو »أتاها« الواردة في :    5

يونس : 24، طه : 11، القصص : 30، الطالق : 7.
يونس : 38، هود : 35/13، األنبياء : 5، الفرقان : 4، السجدة : 3، األحقاف : 8.  6

وردت في 2 باأللف املقصورة وميكن أن تكون »آتانا« في سورة التوبة : 75 أو ميكن أن تكون »أتانا«    7

في سورة املدثر : 47. 
هود : 63/28، مرمي : 30، النمل : 36.   8

القصص : 77.   9

آل عمران : 152، هود : 84/29، األحقاف : 23. وفي 2 : »أراكهم« والكلمة وارد في سورة األنفال اآلية : 43.   10

محمد : 18.   11

الشعراء : 218. وميكن أن تكون اختصارا لـِ»يراكم« املوجودة في األعراف : 27، التوبة : 127.   12

األنعام : 153/152/151/144.   13

في 1 : أحصياكم = أحصاكم. والصحيح »أحصاهم« املوجودة في سورة مرمي : 94.   14

املجادلة : 6، وميكن أن تصح على »أحصاها« الواردة في سورة الكهف اآلية 42.   15

العنكبوت : 25، اجلاثية : 34، احلديد : 15.   16

آل عمران : 197/151، النساء : 121/97، التوبة : 95/73، يونس : 8، الرعد : 18، اإلسراء : 97،    17

النور : 57، السجدة : 20، التحرمي : 9.
آل عمران : 162، املائدة : 72، األنفال : 16.   18

¬وافـتـــريــــاه6 ¬أتـيـــاهــــا5  ¬آتيـاهـمـا4 
¬يـريــــاك12 ¬ذكريــاكـم11  ¬أريـاكم10 
¬مــــأويــاه18 ¬مــأوياهم17  ¬مــأوياكم16 
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¬هـوياه3 مع  ¬إحـداياهن2  ¬أخـريـاهم1 
¬ســويــــــاه8 مـع  ¬ســويـــاك7  سـويــاكـم 
¬هديان14 مــع  ¬ناديـاه13  ¬نادياهما12 
¬ذكرياها20 كذا  ¬آوياكم19  ¬مجرياها18 

األعراف : 39/38.   1

النساء : 20.  2

األعراف : 176، الكهف : 28، طه : 16، القصص : 50، اجلاثية : 23.   3

البقرة : 282، القصص : 26/25، احلجرات : 9.  4

األعراف : 5، يونس : 10، األنبياء : 15.  5

يوسف : 21.   6

الكهف : 37، االنفطار : 7. وفي 2 : »سواها« وقد رأينا آنفا هذه الكلمة.    7

السجدة : 9.    8

محمد : 17.  9

الشمس : 8.   10

البقرة : 247.   11

األعراف : 22، مرمي : 24.   12

النازعات : 16،    13

 : في  وردت  و«هداني«   ،80  : األنعام   : في  وردت  »هدان«  ؛  وكالهما صحيح  هدياني.   :  2 في    14

األنعام : 161، والزمر : 57.
آل عمران : 153.   15

في 1 : ناديان. واألرجح هو ما أثبتناه وأثبته 2. والكلمة موجودة في الصافات : 75.    16

في 2 : يرياني.    17

هود : 41.   18

األنفال : 26.   19

النازعات : 43.   20

الشمس : 11.   21

احلاقة : 3، املدثر : 27، املرسالت : 14، االنفطار : 17، املطففني : 19/8، الطارق : 2، البلد : 12،    22

القدر : 2، القارعة : 10/3، الهمزة.
النازعات : 28، الشمس : 14/7.   23

¬مثويـاه6 ¬دعويـاهم5  ¬إحدياهما4 
¬واصطفياه11 ¬تقوياها10  ¬تقوياهم9 
¬يرياِن17 مع  ¬ناديانا16  ¬أخرياكم15 
¬طغوياها21 ¬أدرياك22 كذا ¬سوياها23
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سـيـمياكم   مـع  األعــراف  ¬سيميـاهم1 

¬نـجـويـــاكـم5 كــــذا  ¬يـتــوفــيــــاهـــن4 
¬هدياني12 ¬أدرياكم10¬خذ11  ¬هدياهم9 

¬يرياها18 ¬بشـريـاكم17  ¬يـريـــاكــم16 

قال : »سيماهم األعراف« وهو بذلك يحدد ورود هذا االستعمال في سورة األعراف : 48/46.   1

النحل : 121، ولذلك قال : »اجتباه النحل« ألن الكلمة وردت في آيات أخرى لكن بدون هذا الياء    2

فإذا األلف جاء بعد الباء في »اجتباه« في : طه : 122 والقلم : 50.
احلج : 78.   3

في 2 : يتوفاكم، وهي صحيحة ولكن سنراها الحقا. »يتوفاهن« وردت في سورة النساء : 15.   4

املجادلة : 13/12.   5

رأيناه سابقا. في 1 : ناديناه، وهي بذلك ال تدخل في هذا الباب.   6

النساء : 114، التوبة : 78، الزخرف : 80.   7

األنعام 128، محمد : 19.   8

ميكن أن تقرا »ُهداهم« في البقرة : 272، األنعام : 90، النحل : 37، وميكن أن تقرأ أيضا »َهداهم«    9

في : التوبة : 115، الزمر : 18.
يونس : 16.   10

في 2 . كذا.   11

األنعام : 161، الزمر : 57.   12

آل عمران : 152، هود : 84/29، األحقاف : 23.   13

النازعات : 20. وفي 2 : أراك، وهذا صحيح أيضا ألن الكلمة وردت في النساء : 105 وفي األنعام :    14

.74

املقصود : تراني في األعراف : 143.   15

األعراف : 27، التوبة : 127.   16

احلديد : 12.   17

النور : 40.   18

األنفال : 48، يوسف : 43، الصافات : 102، غافر : 29. في 2 : »أرياني«، وهي كلمة موجودة في    19

يوسف : 36. 
آل عمران : 42.   20

الكهف : 49، املجادلة : 6.   21

¬واجتبيـاكم3 النحل  ¬اجتبيــاه2  كذا 
¬مثويــاكم8 كــذا  ¬جنوياهم7  ¬نـادياه6 
¬تـريـــان15 مــع  ¬أريــاه14  ¬أريـــــاكم13 
¬أرى19  ¬اصطفياك20 مـع ¬أحصياهـا21
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¬وأصفياكم4  3¬ ¬هدينا2  ¬تــريـاهم1 
¬أنسيــاه9 ¬أنـسـيــاهـم8  ¬نـنسيـاهــم7 
¬ألقيـاه15 كذا  ¬مرسياها14  ¬أرسياها13 

األعراف : 198، الشورى : 45، الفتح : 29.   1

األنعام : 71، العراف : 43، إبراهيم : 21/12.   2

زاد 2 : مع.   3

 ،40  : اإلسراء   : في  موجودة  كلمة  وهي  »أصفاكم«   :  2 أثبتنه  ما  واألرجح  اصطفياكم.   :  1 في    4

الزخرف : 16. 
األنعام : 60، يونس : 104، النحل : 70، السجدة : 11.   5

في 2 : أنسياكم.   6

في 2 : تنسياهم، وهذا خطأ، والصواب ما أثبتناه : »ننساهم« والتي وردت في األعراف : 51.   7

املجادلة : 19، احلشر : 19.   8

يوسف : 42.   9

النازعات : 31.   10

الشمس : 9.   11

األعراف : 160.   12

النازعات : 32.   13

األعراف : 187، هود : 41، النازعات : 42.   14

يوسف : 96.   15

َسها  الشمس : 10. ومعنى الكلمة كما جاء في تفسير اجلاللني : دساها أخفاها باملعصية وأصله دسَّ   16

ُأبدلت السني الثانية ألفا تخفيفا.
النساء : 171، طه : 20.   17

اإلسراء : 13.   18

¬نـنـسـيـــاكــم6 كـــــذا  ¬يـتـوفــيـــاكــم5 
¬مرعياها10 ¬زكياها11 كذا ¬استسقياه12

¬يلقيـاه18 كذا  ¬ألقيــاها17  ¬دسياها16 
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¬ووقـيــاه3 ¬تلقياهم2  يـاها1  ¬ُيَلقَّ كـذا 
¬أنـجـيـاه11 أنـجـيــاهم10  ¬نـجيـاكم9 
¬يجزيـاه16 كذا  ¬أشقيـاها15  ¬أتقياكم14 

القصص : 80، فصلت : 35.   1

في 2 : يلقياهم. لم جند في القرآن ما أثبته صاحب 1 وال صاحب 2 وأظن أن الصواب هو »تتلقاهم«    2

اهم« في سورة اإلنسان :11. في سورة األنبياء : 103. أو »لقَّ
غافر : 45.   3

الطور : 27.   4

زاد 1 : ينهياهم.   5

زيدت في 2.   6

الدخان : 56، الطور : 18.   7

األحزاب 53، و«ِإناه« أي ُنْضجه مصدر أِنَي َيْأِني.   8

اإلسراء : 67.   9

في 2 : جنواكم جنواهم. أما ما أثبتناه : »أجناكم« فورد في سورة يوسف : 23.   10

العنكبوت : 24.   11

النساء : 97، النحل : 32/28.   12

أظن أن املقصود بهذه الكلمة هو : »يخشاها« في سورة النازعات : 45. وفي 2 : تخشياه وهي كلمة    13

وردت في األحزاب 37. 
احلجرات : 13.   14

الشمس : 12.   15

النجم : 41.   16

النجم : 54.   17

الشمس : 4.   19

في  وردت  فالكلمة  »تخشاه«  أما  »يخشاها«  هو  األرجح  على  بها  املقصود  قلنا  يخشياه،   :  2 في    19

األحزاب : 37.

¬مع6¬وقياهم7¬إنياه8  5¬ كذا¬وقيانا4 
¬وتـوفـيــاهـم12 كـــــــذا ¬يـخـشـيـــــــاه13

¬تخشياه19 ¬يغشياها18 كذا  ¬غشيـاها17 
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¬ألـهـيــاكـم3 ¬أغنيـاهم2  إن  ¬تقيـاه1 
¬َبنـياها9 مـع  ¬تـنـهـيـانـا8  ¬يغشيــاهم7 
¬ألـقـيــاهـم14 كــــــذا  يــاها13  ¬َتَغشَّ ثــم 

آل عمران : 28.   1

التوبة : 74.   2

التكاثر : 1.   3

األعراف : 20.   4

في 2 : نهياكم، وهي كلمة موجودة في سورة احلشر : 7، أما ما أثبته 1 وأثبتناه في النص فهو موجود    5

في سورة هود : 88. 
املمتحنة : 9/8.   6

النص  في  أثبتناه  ما  أما   .40  : النور   : في سورة  الكلمة موجودة  يغشيا، وهذا صحيح ألن   :  2 في    7

»يغشاهم« فقد ورد في سورة العنكبوت : 55.
هود : 62.   8

النازعات : 27، الشمس : 5.   9

النازعات : 46/29، الشمس : 1.   10

يوسف : 88. ونص اآلية : ﴿فلما دخلوا عليه قالوا يأيها العزيز مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة﴾،    11

ومزجاة كما ذكر الطبري في تفسيره »قد اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك« من ذلك ؛ 
»بضاعة مزجاة« أي قليلة أو ناقصة ال تبُلغ ما كانوا يتبايعون به إال أن ُيتجاوز لهم فيها وأيضا أنها رديَّة 
ُزُيوف ال تنفق حتى يوضع منها، فقالوا أيضا أنها بضاعة كاسدة غير طائل، وقالوا أيضا أنها رثة املتاع 

وفسروا بضاعة بأنها الدراهم إلى غير ذلك من التأويالت التي أوردها الطبري في تفسيره. 
النازعات : 44.   12

األعراف : 189.   13

اهم« في سورة اإلنسان هي املقصودة هنا. »ألقاهم« ليست موجودة ولكن »لقَّ   14

رأينا هذه الكلمة سابقا.   15

زاد 2 : مع.   16

اإلنسان : 12.   17

اإلنسان : 21.   18

¬ينهيـاكم6 ¬أنـهـيــاكـم5  ¬نـهـيــاكـمـا4 
¬ومنتهياهـا12 ¬مزجيـاة11  ¬ُضحياها10 

¬سقيـاهم18 ¬أنسيـاه15 ¬16¬جزيـاهم17 
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¬دحــيــاهـــا2 كـــذا  ¬تـــوفــيــاهــم1  ثـــم 
¬تــولـــى8 ¬والهــوى7  ¬ذكرى6  ونـــحو 
¬رمى12 ¬السوءى13 ¬الحسنى14 وهذا  

في 2 : توفياه، والصواب ما أثبتناه : »توفاهم« التي وردت في النساء : 97.   1

النازعات : 30.   2

في 2 : يغشياها، وهي كلمة واردة في القرآن في الشمس : 4. وما أثبتناه في النص وارد في سورة    3

النور : 40.
في 1 : نقطتي النون واجليم فوق احلرفني في »جنيانا« التي وردت في األعراف : 89 واملؤمنون : 28.   4

في 2 : ضحياها، وهي كلمة وردت في النازعات 46/29، الشمس : 1، وقد رأينا هذه الكلمة سابقا    5

في النص. أما »طحياها« فقد وردت في سورة الشمس : 6. 
األنعام : 90/69، هود : 114، الشعراء : 209، ص : 46، املدثر : 31.   6

في 2 : والهدى. وهي كلمة ودت مثال في البقرة 185/175/159/16، آل عمران : 73، النساء : 115،    7

أما كلمة »الهوى« التي أثبتناها في النص فقد وردت في ص : 26، النجم : 3، النازعات : 40.
 ،33/29  : النجم   ،24  : القصص   ،11  : النور   ،115/80  : النساء   ،82  : عمران  آل   ،205  : البقرة    8

الغاشية : 23.
الزلزلة : 5.   9

قال : »رأى بنجم« أي أن هذا االستعمال ال يخص إال سورة النجم اآلية 11.    10

النمل : 10، القصص : 31، لقمان : 7.   11

األنفال : 17.   12

في  القرطبي  تفسيراجلاللني. وأضاف  في  األقبح، كما جاء   : األسوأ   : تأنيث  وءى  والسُّ  ،10  : الروم    13

تفسيره : والسوءى : ُفعلى من السوء تأنيث األسوأ وهو األقبح كما أن احلسنى تأنيث األحسن وقيل : 
يعني بها هنا النار. 

النساء : 95، األعراف : 180/137، التوبة : 107، يونس : 26، الرعد : 18، النحل : 62، اإلسراء :    14

110، الكهف : 88، طه : 8، األنبياء : 101، احلديد : 10، احلشر : 24، الليل : 9/6.

في 2 : من قبل همز الوصل.   15

¬ يـغـشيـاه3 ¬جنـيــانــــــا4 ¬طـحـيـــاهـــــا5
¬أوحــى9 لهــا ¬رأى10 بـنـجـــم ¬ولـــى11
املثل مــــا لــم يـجـئ ¬مــن قبلـهم الوصل15
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 متت بحمد اهلل وحسن عونه على يد العبيد املذنب الذليل احملتاج إلى مغفرة ربه ذلك
 أبو بكر بن سليمان بن عبد اهلل بن برام ثالث وثالثني ألف وثالثمائة وستة وعشرون.

ثالث وخمسني وستمائة وستة عشر ألفا.

على الهامش األمين :
 كتبه ألخيه في اهلل وملن احتاج إليه من املسلمني وصاحب الكتاب الفقيه الزاهد الورع
  ألفو سليمان )متجيد قبيلتهم ساوان( غفر اهلل له ولوالديه ووالدينا وجميع املسلمني 

واملسلمات األحياء منهم واألموات آمني.



فهرس احملتويات

7   ................................................................ تقدمي 
7          موضوع الكتاب....................................................  
10   ...................................................          التعريف باملؤلف
10          النسخ املخطوطة وطريقة التحقيق املعتمدة................................  

 15   ........................................................... نص الكتاب
16   .......................................... فصل في األلف احملذوفة بعد الهمزة
17   ............................................ فصل في األلف احملذوفة بعد الباء
19   ............................................ فصل في األلف احملذوفة بعد التاء
21   ............................................ فصل في األلف احملذوفة بعد الثاء
22   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد اجليم
23 فصل في األلف احملذوفة بعد احلاء............................................  
25 فصل في األلف احملذوفة بعد اخلاء............................................  
27   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد الدال
28 فصل في األلف احملذوف بعد الذال...........................................  
29   ............................................ فصل في األلف احملذوفة بعد الراء
32   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد الزاي
33   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد الطاء
34   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد الظاء
35   .......................................... فصل في األلف احملذوفة بعد الكاف
37 فصل في األلف احملذوفة بعد الالم............................................  
42   ............................................ فصل في األلف احملذوفة بعد امليم
45   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد النون
48   .......................................... فصل في األلف احملذوف بعد الصاد
50 فصل في األلف احملذوفة بعد الضاد...........................................  
50   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد العني
52   ........................................... فصل في األلف احملذوفة بعد الغني
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53 فصل في األلف احملذوفة بعد الفاء............................................  
55   .......................................... فصل في األلف احملذوفة بعد القاف
56 فصل في األلف احملذوفة بعد السني...........................................  
58 فصل في األلف احملذوفة بعد الشني...........................................  
60 فصل في األلف احملذوفة بعد الهاء............................................  
62   ............................................ فصل في األلف احملذوفة بعد الواو
65   ............................................ فصل في األلف احملذوفة بعد الياء



األجوبة اجللية في األصول النحوية
املقدمة اآلجرومية على طريقة السؤال واجلواب

Le catéchisme grammatical 

حتقيق
جـــورج بـــوهــاس         عبد الرحيم الساكر

تدقيق
أحمد بن يوسف القادري





تقدمي

هذا املخطوط : »األجوبة اجللية في األصول النحوية« حصلنا على نسخة منه، مبتورة األخير 
مجهولة الكاتب، من مكتبة ماما حيدرة املباركة وهو مفهرس حتت رقم 4269، بخط سوداني 
واضح. وبعد التحريات التي قمنا بها الكتشاف املؤلف وجدنا أن نفس العنوان يعزى ملؤلف 
عاش في القرنني السابع والثامن عشر وهو جرمانوس فرحات )1670-1732(1 وملا حصلنا على 
هذا الكتاب الحظنا أنه ال يشترك مع مخطوطنا إال في العنوان أما احملتوى فهو مختلف متام 

االختالف.  
من ناحية املوضوع فهذا الكتاب مصنف تعليمي في النحو على طريقة السؤال واجلواب قد 
اعتمد فيه صاحبه على منت اآلجرومية. والطريف فيه هو أسلوبه احلواري التدريجي املتسلسل 
الذي ال يخلو من تشويق وإثارة. بحيث نلمس من خالل هذه األسئلة أن هناك حوارا مباشرا 

يجري بني السائل النبيه واملجيب العالم وهذا نلمسه من خالل هذه األسئلة نفسها : 
سؤال : قد عرفت ما هو الكالم وأقسامه فأخبرني، ما هو اإلعراب الذي تتكلم به النحاة ؟ 

سؤال : بقي لي أن أسالك عن النون في أي موضع تكون عالمة للرفع ؟ 
سؤال : قد فهمت قولك إن اإلعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لسبب اختالف العوامل 

ولكن ما معنى قولك لفظًا أو تقديراً ؟ 
وطريقة س و ج في التلقني طريقة بيداغوجية يستحسنها الناس كيفما كانت مستوياتهم ملا 
لها من أهمية استقطاب انتباه املتعلمني وحملهم على متثل أطراف املسألة وبعد ذلك يسهل 

استيعاب مكونات اجلواب بطريقة واضحة.

أديب سوري، من الرهبان، أصله من حصرون )بلبنان( ومولده ووفاته بحلب. أتقن اللغات العربية    1

والسريانية والالتينية واإليطالية، ودرس علوم الالهوت، وترهب سنة 1693م وُدعي باسم جرمانوس( 
له  1725م.  سنة  على حلب  أسقفًا  وانتخب  أوربة،  إلى  ورحل  بلبنان،  )إهدن(  بقرب  دير  في  وأقام 
)ديوان شعر(، وله : )بحث املطالب( في النحو والتصريف، و)األجوبة اجللية في األصول النحوية(، 
و)إحكام باب اإلعراب( في اللغة، سماه )باب اإلعراب(، و)املثلثات الدرية( على منط مثلثات قطرب، 

و)بلوغ األرب( أدب )الزركلي(.
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اآلجرومية وحددنا  من  األساسية  مادته  استمد  الكاتب  أن  يقينا  عرفنا  أننا  وباعتبار  وعليه، 
طريقته في استغالل وتقدمي هذه املادة هان علينا أن نتنبأ إلى ما ستكون عليه البقية الناقصة 
استنادا  املناسبة  أجوبتها  املناسبة مع  األسئلة  لتمكنا من حترير  أردنا  لو  النسخة، بحيث  من 
إلى الطريقة املتبعة واملادة املتوفر من اآلجرومية. وعلى أي فهذا الكتاب يعطي صورة واضحة 
اللغة العربية، ال تقتصر فقط على حفظ املتون بحذافيرها  عن طريقة مستعملة في تدريس 
وكما وجدت ولكن على استغالل مادتها وإخراجها بطريقة منهجية جديدة يحكمها الفهم 

والتدبر.
ونلفت االنتباه في آخر هذا التقدمي إلى أن الكاتب لم يتصرف غالبًا في النص األصلي لآلجرومية 
بل اقتبسه كما هو، مما دفعنا أوال إلى حتديد معالم النص األصلي وبعد ذلك التعقيب عليه من 

الشروح التي توفرت لدينا على »املكتبة الشاملة« وهي كاآلتي : 
شرح اآلجرومية  حلسن حفظي )املكتبة الشاملة(.

شرح اآلجرومية لصالح األسمري )املكتبة الشاملة(.
التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية حملمد محيى الدين عبد احلميد )املكتبة الشاملة(.

عيني )املكتبة  متممة اآلجرومية ألبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن احلطاب الرُّ
الشاملة(.

»املكتبة  مصدره  األول  نظمها،  منت  إلى  باإلضافة  لآلجرومية  مختلفني  متنني  اعتمدنا  وقد 
الشاملة« والثاني نسخة مطبوعة : 
منت اآلجرومية )املكتبة الشاملة(.

منت اآلجرومية )طبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده مبصر 1340هـ(.
منت الدرة البهية )نظم اآلجرومية( لشرف الدين يحيى العمريطي.

رجعنا كذلك إلى شرحني أللفية ابن مالك، باعتبار أن هناك بعض املقاطع القليلة منها في هذا 
النص، وهما : شرح ابن عقيل وشرح األشموني.



نص الكتاب

بسم اهلل الرحمن الرحيم »األجوبة اجللّية في األصول النحوية«.
¬سؤال1 : ¬ما هو الكالم ؟2 

ب املفيد بالوضع4.  ¬جواب3 : ¬الكالم هو اللفظ املركَّ

وردت الكلمة مختصرة في املخطوط : س أي سؤال.  1
الصواب : ما الكالم ولكن املؤلف  أكثر من استعمال ضمير الفصل بعد ما االستفهامية.    2

وردت الكلمة مختصرة في املخطوط : ج أي جواب.  3
هذا كالم مقتبس من اآلجرومية : )الكالم هو : اللفظ املركب املفيد بالوضع( وقد ورد تفسيره مفصال    4
في شرح صالح األسمري، )ص 17-20( : »قال امْلَُصنِّف  -رحمه اهلل- )الكالم هو : اللفظ املركب 
الكالم ؛ ألنه  بتعريف  امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل-  يلي : األول : بدأ  ما  فيه مباحث على  بالوضع(  املفيد 
امْلَُصنِّف  عناية  َيِبنْي  َثمَّ  وِمْن  والتخاطب.  التفاهم  يقع  وبه  فيها،  يعمل  والتي  ومادته  النحو  موضوع 
التعليم.  في  احملمود  التدّرج  حقيقة  هو  وهذا  غيره،  على  التقدمي  حقه  ما  بتقدمي  اهلل-  -يرحمه 
الثاني : قوله : »الكالم« َأْي في اصطالح النحويني ؛ ألن »أل« في »الكالم« إما أن تكون عوضًا عن 
فإن  ال،  َأْو  ضميراً  احملذوف  ِإَلْيِه  املضاف  يكون  أن  إما  األول  فعلى  الذهني.  للعهد  َأْو  ِإَلْيِه،  مضاف 
كان ضميراً يكون التقدير : كالمنا ؛ َأْي معشر النحاة. وإن كان اسمًا مظهراً فيكون التقدير : كالم 
النحويني، وامْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- منهم. وعلى الثاني يكون املقصود : الكالم املعهود في األذهان، وهو 
كالم النحويني ؛ ألن املنت املبدوء به ذلك في النحو، ومصنفه من النحويني، بل من أئمتهم املشهورين. 
طرح  على  ِإنه : يدل  َحْيُث  َغة  اللُّ في  ثالثة : األول : معناه  أشياء  به  يتعلق  »اللفظ«  الثالث : قوله 
الشيء، تقول : لفظُت الشيء من فمي، ِإذا طرحَته. الثاني : معناه في االصطالح َحْيُث ِإنه : الصوت 
املنقطع من الفم، املشتمل على بعض احلروف الهجائية حتقيقًا كـ »زيد« َأْو تقديراً كالضمير املستتر. 
الثالث : االحتراز به َحْيُث احترز بَقْيد )اللفظ( -في تعريف الكالم اصطالحًا- : عن كل ما حصل 
ألنها  واّل(  )الدَّ بـ  َغويني  اللُّ عند  ى  ُتَسمَّ وهي  ونحوهما.  واإلشارة  كالكتابة  بلفظ،  وليس  التفاهم  به 
ثالثة : األول : معناه  أشياء  به  يتعلق  )املرّكب(  الرابع : قوله  بها.  املخاَطب  َيْفَهمه  معنى  تدل على 
ابة ِإَذا َعَلْوتها. وكلمة )املركب( اسم مفعول  َغة َحْيُث ِإنه : علوُّ شيٍء شيئًا، تقول : ركبُت الدَّ في اللُّ
من : ركب. الثاني : معناه في االصطالح َحْيُث ِإنه : ضمُّ كلمٍة ِإلى أخرى فأكثر. سواء أكان الضم 
يأتي على  التركيب  أن  ولُيْعلم  أنت.  التقدير : ُقْم  ِإْذ  كـ »قم«،  راً  ُمَقدَّ أم كان  كـ »قام زيد«،  ظاهراً 
َزْيٌد«  وقام  َقاِئٌم،  »َزْيٌد  كـ  ِإَلْيِه،  ومسند  مسَنٍد  من  املكّون  اإلسنادي ؛ وهو  أنواع : ومنه : املركب 
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َحْيُث ِإن زيداً مسند ِإَلْيِه، والقيام مسند. ومنه : التركيب املزجي كـ »َبْعَلَبك«. والتركيب اإلضافي، 
احترز  )التركيب(  َقْيد  به  الثالث : االحتراز  كـ)أربعة عشر(.  العددي،  والتركيب  زيد«.  كـ »غالم 
اخلامس : قوله  آخر.  إليها شيء  ُيَضّم  أعني : لم  َأْو »عمرو« فقط،  املفرد، كـ »زيد« فقط،  به : عن 
ولها  فائدة،  عليه  ترتب  ِإنه : ما  َحْيُث  َغة  اللُّ في  ثالثة : األول : معناه  أشياء  به  يتعلق  )املفيد( 
في  الثاني : معناه  من : َفَيَد.  فاعل  اسم  )املفيد(  وكلمة  مال.  َأْو  علم  من  استفيد  منها : ما  معاٍن 
االصطالح ؛ َحْيُث ِإنه : كل ما أفهم معنى َيْحُسُن السكوت عليه كـ »قام َزْيٌد« خالفًا لـ »إن قام َزْيٌد« 
م، َأْو السامع عن طلب االزدياد، َأْو  فال يْحُسُن السكوت عليها. ثم هل املراد سكوت امْلَُتَكلِّم عن التَكلُّ
امْلَُتَكلِّم اتفاقًا، فكذلك  م، والثاني صفة  هما ؟ أقوال ؛ أرجحها : األول ؛ ألن السكوت خالف التَكلُّ
املخاطب شيئًا يجهله ؟ قوالن : أحدهما : اشتراط ذلك، وبه  إفادة  السكوت. صفته : وهل يشترط 
جزم ابن مالك وآخرون. والثاني : عدم اشتراطه، وصححه أبو حيان والصبان وآخرون. ولُيْعلم أن محل 
اخلالف السابق : ِإَذا ابتدئ به ؛ ال ِإَذا كان في درج الكالم وثناياه. ومثال البدء : قولك لعاقل : النار حارة 
حترق. خالفًا ما ِإَذا كانت اجلملة نفسها في درج حديث مفيد أوله. الثالث : االحتراز به َقْيد )املفيد( 
يتعلق  السادس : قوله : )بالوضع(  آنفًا.  املوصوفة  الفائدة  يفيد  ال  مركب  لفظ  كل  به : عن  احترز 
َغة َحْيُث ِإنه : يدل على خفض الشيء وحطه، تقول : وضعت  به أشياء ثالثة : األول : معناه في اللُّ
والباء  )املفيد(،  بـ  متعلق  ومجرور  جار  وكلمة : )بالوضع(  حططته.  األرض ؛ ِإَذا  على  الكتاب 
إفادة  املفيد  املركب  اللفظ  هو  أي : الكالم  ومنها : املصاحبة،  معان،  حتتمل  كلمة : )بالوضع(  في 
االستعمال  وفق  معنى،  على  دلياًل  اللفظ  هو : جعل  االصطالح  في  الثاني : معناه  بالوضع  مصحوبة 
العربي. وهذا الوضع العربي يشمل اللفظ على جهة االنفراد والنظم. فأما االنفراد فتكون الكلمة املراد 
بها معنى ما قد استعملها العرب للمعنى نفسه. كـ »زيد« ؛ فإنه لفظ عربي جعلته العرب دااًل على 
معنى، وهو ذات وضع عليها لفظ : »زيد«. وكذلك ُيَقال في نظم الكالم وضم بعضه ِإلى بعض ؛ ِإْذ 
البد من صحة تركيبه وَعْود ضمائره وما ِإلى ذلك. ثم هل الوضع ُيَراد به -َأْيضًا- القصد ؛ َأْي : أن 
ابن مالك وخالئق، وعليه جمهور  يكون الكالم مقصوداً ؟ قوالن. أحدهما : إثبات ذلك، وبه قطع 
حه أبو َحيَّان. وِمْن َثمَّ يكون لكلمة : )بالوضع( معنى يتضّمن  اح املنت. الثاني : َنْفُي ذلك، ورجَّ ُشرَّ
شيئني : األول : الوضع العربي. والثاني : القصد، على الصحيح. الثالث : االحتراز به َقْيد )الوضع( 
-مبعنييه السابقني- احترز باألول منهما : عن الكالم املوضوع وضعًا غير عربي، كالكالم األعجمي. 
واحترز بالثاني : عن كالم غير القاصد -ولو كان موضوعًا وضعًا عربيًا-، كاملجنون. السابع : في كون 
ّد  َحّد الكالم اصطالحًا يشتمل على قيود أربعة وهي : اللفظ، والتركيب، واإلفادة، والوضع. وهذا احْلَ
بقيوده األربعة ذكره جماعة َقْبل ابن آجروم -يرحمه اهلل-، ومنهم : اإِلمام اجْلُزولي-نسبة ِإلى جُزولة، 

بطن من بطون البربر باملغرب-، قاله األزهري«.
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أجزاء  هي  فأخبرني : ما  منها  يتركب  أجزاء  من  له  بد  فال  مركبًا  الكالم  كان  سؤال : إن 
الكالم ؟ 

واضرْب  ويضرُب  ضرب  مثل  وفعل  ورجل  زيد  مثل  ثالثة1 : اسم  الكالم  جواب : ¬أجزاء 
وحرف مثل  ¬هل وفي ولم2. 

سؤال : مباذا يعرف االسم ويتميَّز عن قسيمه الفعل واحلرف ؟ 
جواب : ¬االسم يعرف باخلفض3 َكقولك مررُتُُُُُُ بالرجِلِ والغالِم وبالتنوين كقولك زيٌد ورجاٌل 

منت اآلجرومية : )وأقسامه ثالثة : اسم، وفعل، وحرف جاء ملعنى(.  1
هذا يشير إلى كالم ابن مالك : سواهما احلرف كهل وفي ولم // فعل مضارع يلي لم كيشم. وهذا فيه   2
تنبيه »على أن احلرف ينقسم إلى قسمني : مختص، وغير مختص، فأشار بهل إلى غير املختص، وهو 
الذي يدخل على األسماء واألفعال، نحو »هل زيد قائم« و»هل قام زيد«، وأشار بفي ولم إلى املختص، 
وهو قسمان : مختص باالسماء كفي، نحو »زيد في الدار«، ومختص باألفعال كلم، نحو »لم يقم 

زيد« )شرح ابن عقيل، ج1 ص 24(. 
هذا يشير إلى كالم اآلجرومية : )فاالسم ُيعرف باخلفض( وهذه عبارٌة كما يقول صاحبكم إنها من    3
عبارات الكوفيني، البصريون يعبرون باجلر مكان اخلفض، وال مشاحة في االصطالح، فهو عبر باخلفض 
بناًء على ما يعتبره الكوفيون، وسنجد أن بعض املسائل األخرى اعتمد فيها املصنف رحمه اهلل على أراء 
الكوفيني وعلى مصطلحاتهم، قال : )فاالسم ُيعرف باخلفض، والتنوين، ودخول األلف والالم(. احلق 
أن هذه الثالثة أمور أعظم ما يتميز به االسم، ابن مالك جعلها خمسة، وغيره أوصلها عشرة، ورمبا زاد 
بعضهم. ابن مالك ماذا يقول ؟ باجلر والتنوين والندا وأل // ومسنٍد لالسم متييٌز حصل، يعني حصل 
متييز االسم بواحدٍة من هذه العالمات، إذا وجدت الكلمة مجرورة فاعلم أنها اسم ألن األفعال ال جتر 
واحلروف ال جُتر، إذا وجدت أن الكلمة منونًة فاعلم أنها اسم، وال يوجد التنوين في غير األسماء، إذا 
فة أو موصولة أو نحو  وجدت األلف والالم داخلتني على كلمة فاعلم أنها اسم، سواٌء كانت ألـ هذه معرِّ
ذلك فإنها ال تدخل إال على األسماء، وسنستثني بعض االستثناءات سنذكرها إن شاء اهلل. أما كالم ابن 
مالك الذي قاله وهو إدخاله على علمتني أخريني وهما النداء واإلسناد، فالنداء نحو قولك »يا عمر«، بل 
»يا اهلل«، تنادي ذا العزة واجلالل ِبـ يا، فهذه إذا وجدت الكلمة مناداًة، مناداًة ألنه قد يدخل حرف النداء 
على غير األسماء، لكنه في احلقيقة داخٌل على مقدر، قال اهلل عّز وجّل ﴿َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن﴾ 
]يس : 26[، فدخلت على "ليت"، في الواقع أنهم أوَّلوا هذا فقالوا إنها داخلٌة على ُمنادى ُمقدر »يا 
سامعون ليت قومي يعلمون«، أو أن نقول هذه ليست حرف نداء، وإمنا هي حرٌف للتنبيه فقط وليست 
للنداء حتى تستمر قاعدتنا على ما هي عليه، فالنداء عالمة من عالمات األسماء )شرح حسن حفظي، 

ص 33(. 
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منت اآلجرومية : )االسم الذي فيه األلف والالم نحو الرجل والغالم(.    1
وحروف  والالم  والكاف  ورب  وفي  وعلى  وعن  وإلى  وهي : من  اخلفض  اآلجرومية : )وحروف  منت   2
النحاة  اصطالح  وفي  االرتفاع،  اللغة : ضد  في  فهو  اخلفض  أما  والتاء(.  والباء  وهي : الواو  القسم 
عبارة عن الكسرة التي ُيْحِدُثَها اْلعامل أْو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراِء من »َبكٍر« و»عمٍرو« 
في نحو قولك : »َمَرْرُت ِبَبْكٍر« وقولك »هذا ِكتاُب َعْمٍرو« فبْكٍر وعمٍرو : اسمان لوجود الكسرة في 
َت، وفي  اِئُر« أي : َصوَّ َن الطَّ أواخر كل واِحٍد منهما. وأما التنوين، فهو في اللغة التَّْصويت، تقول »َنوَّ
كلة  الشَّ بتكرار  لفظًا وتفارقُه َخطا لالستغناء عنها  آِخَر االسم  تْتَبُع  َحاة هو : ُنوٌن ساكنٌة  النُّ اصطالح 
عند الضْبِط بالقلم، نحو : محمٍد، وكتاٍب، وإيٍه، وَصٍه، وُمْسِلَماٍت، وَفاِطَماٍت، وِحيَنِئٍذ، َوَساَعَتِئٍذ، 
فهذه الكلمات كلها أسماٌء، بدليل وجود التنوين في آخِر كلِّ كلمة منها. العالمة الثالثة من عالمات 
االسم : دخول »َأْل« في أول الكلمة، نحو »الرجل، والغالم، والفرس، والكتاب، والبيت، واملدرسة« 
لها. العالمة الرابعة : دخول حرٍف من حروف  فهذه الكلمات، كلها أسماء لدخول األلف والالم في أوَّ
لدخول حرف  اسم،  و»املدرسة«  »البيت«  من  فكل  املدرَسِة«  إلى  البيت  من  »ذهبُت  نحو  اخلفض، 
لهما. وحروف اخلفض هي : »من« ولها معاٍن : منها االبتداُء،  َأوَّ اخلفض عليهما، ولوجود »َأْل« في 
نحو »َساْفرُت ِمَن اْلَقاِهَرِة« و»إلى« من معانيها االنتهاء، نحو »َساَفْرُت إلى اإِلْسَكْنَدِريَِّة« و»َعْن« ومن 
ْهَم َعِن اْلَقْوِس« و»على« ومن معانيها االستعالُء، نحو »َصِعْدُت َعَلى  معانيها املجاوزُة، نحو »َرَمْيُت السَّ
َّ« ومن معانيها التقليل، نْحو »ُربَّ  َبْل« و»ِفي« ومن معانيها الظرفية نحو »امْلَاُء في اْلُكوز« و»ُرب  اجْلَ
َرُجٍل كِرمٍي َقاَبَلِني« واْلَباُء ومن معانيها التعدية، ونحو »َمَرْرُت باْلَواِدي« و»الكاُف« ومن معانيها التشبيه، 
ار،  نحو »َلْيلى كاْلَبْدِر« و»الالم« ومن معانيها امْلِْلِك نْحو »املاُل حملمد«، واالختصاُص، نحو »الباُب للدَّ
ْمُد هلل« ومن حروف اخلفض : ُحُروف اْلَقَسِم، وهي ثالثة  واحْلَصيُر ِلْلَمْسِجِد« واالستحقاُق نحو »احْلَ
وِر، َوكتاٍب  َتْدُخُل إال َعَلى االسم الظاِهِر، ونحو »واهلل« ونحو ﴿َواْلطُّ أحرف. األول : الواو، وهي ال 
نِي َوالزْيُتوِن، َوُطوِر ِسينني﴾ ]التني : 1، 2[ والثاني : الباُء، وال  َمْسُطور﴾ ]الطور : 1، 2[ ونحو  ﴿َوالتِّ
« وعلى الضمير، نحو »بَك  تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل علىاالسم الظاهر، نحو »باهلل أَلْجَتِهَدنَّ
ألْضِرَبنَّ الَكُسوَل«. والثالث : التاءُ ، وال تدخل إال على لفظ اجلاللة نحو ﴿وتاهلل أَلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم﴾ 

]األنبياء : 57[ )التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية حملمد محيى الدين عبد احلميد ص 8-7(.

¬وحروف  في رجل وغالم  والغالم1  الرَّجل  عليه كقولك  والالم  ¬األلف  وبدخول  ومؤمناٌت 
اخلفض وهي : من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف والالم : وحروف القسم وهي 
الباء والواو والتاء2 كقولك من البيت، عن زيد، وعلى السطح، وفي الدار، والنتيجة أنَّ كل 

كلمة قبلت إحدى هذه العالمات عرفت أنها اسم. 
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سؤال : مباذا يعرف الفعل ؟ 
جواب : ¬الفعل يعرف بقد نحو قد قاَم وقد يقوُم وبالسني وسوف1 نحو سيضرب2 وسوف 

يضرب وبتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقالت3. 

سؤال : مباذا يعرف احلرف ؟ 
جواب : ¬احلرف يعرف بعدم صالحيته لشيء من عالمات االسم وعالمات الفعل4 فيكون 
عدم العالمة له عالمة نحو ¬هل وفي ولم5 فإنها ال تقبل شيئًا من عالمات االسم وال شيئًا من 

عالمات الفعل وبذلك تعرف أنها حروف.

على حاشية املخطوط : حرف تسويف.    1
على حاشية املخطوط : حرف تنفيس.   2

ملخص ذلك في اآلجرومية : )الفعل ُيعرف بقد والسني وسوف وتاء التأنيث الساكنة( واألمثلة زادها    3
املؤلف. 

ْرُف َمااَل ِيَِْصُلُح َمَعُه َدِليُل ااِلْسِم َواَل َدِليُل اْلِفْعل(. وأقول : يتمّيز احلرف عن  قال أي ابن آجروم : )واحْلَ   4
َأَخَوْيِه االسِم والفعٍل بأنه ال يصح دخول عالمة من عالمات األسماِء املتقدمة وال غيرها عليه، كما ال 
يصح دخوُل عالمة من عالمات األفعال التي سبق بياُنها وال غيرها عليه، ومثُله »ِمْن« و»َهْل« و»لْم« 
هذه الكلمات الثالثة حروٌف، ألنها ال تقبل »َأْل« وال التنوين، وال يجوز دخول حروف اخلفض عليها، 
فال يصح أن تقول : املِْن، ال أن تقول : مٌن، وال أن تقول : إلى ِمْن، وكذلك بقية احلروف، وأيضًا ال 
يصح أن تدخل عليها السنُي، وال »سوف« وال تاُء التْأنيِث الساِكنُة، وال »َقْد« وال غيرها مما هو عالماٌت 
على أن الكلمة ِفعٌل. )التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية، محمد محي الدين عبد احلميد ص 
12(. وقد خلص ناظم اآلجرومية )شرف الدين يحيى العمريطي( حكم احلرف في قوله : واحلرف لم 

يصلح له عالمة // إال انتفا قبوله العالمة. 
5 هذه أمثلة من األلفية كما رأينا سابقا وتبني أن »احلرف على ثالثة أنواع : مشترك )َكَهْل( فإنك تقول 
هل زيد قائم وهل يقعد ومختص باألسماء نحو )ِفي( ومختص باألفعال نحو )َلْم(«. )شرح األشمونى 

على ألفية ابن مالك ص 16(. 
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تقديًرا(،  أو  لفًظا  عليه  الداخلة  العوامل  الكلم الختالف  أواخر  تغيير  هو  اآلجرومية : )اإلعراب  1 منت 

بعضهم ُيعرّف اإلعراب وبعضهم ُيعّرف املُعرب، واملسألة في هذا سهلٌة، إما أن تعرف بشيٍء معنوٍيّ وإما 
أن تعرف بشيٍء محسوٍس، الذين يعرفون بشيٍء محسوٍس هم الذين يعرفون املعرب، والذين يعرفون 
بشيٍء معنوٍيّ هم الذين يعرفون اإلعراب، فاملصنف هنا اعتمد على الناحية املعنوية، فقال اإلعراب هو 
تغيير أواخر الكلم، الكلم جمع كلمة أو اسم جنس جمعي للكلمة، واسم اجلنس اجلمعي هو الذي 
ُيفرق بينه وبني واحده بالتاء في املفرد، مثل كلم وكلمة، وشجر وشجرة، ومتر ومترة، إلى آخره. فإذا 
مرة تكون مرفوعة ومرة تكون منصوبة ومرة  العوامل  ما يدخل عليها من  الكلمة بسبب  أن  وجدت 
تكون مجرورة ومرة تكون مجزومة فاعلم أن هذه الكلمة ُمعربة، وإذا رأيتها ثابتًة في كل أحوالها مهما 
تغّيرت العوامل عليها فاعلم أن الكلمة مبنية، فأنت تستطيع أن تقول هذا اجلدار مبنيٌّ ألنه ال يتحرك، 
أما املعرب فإنه يتحرك آخره، يعني تتغير حركته، تقول »جاء رجٌل« و»رأيُت رجال« و»مررُت برجٍل«، 
»رجل« ملا صارت فاعال صارت مرفوعة وملا صارت مفعوال به صارت منصوبة وملا دخل عليها حرف اجلر 
صارت مجرورة دليٌل على أنَّ كلمة »رجل« معربة وليست مبنية لتغيرها بسبب تغير العوامل )شرح 

حسن حفظي ص  51(.
مناَسَبة ؛ تقول : »َيْدُعو  أو  اسِتثقال،  أو  ر،  َتَعذُّ من  مانع  به  التلفظ  من  مينع  ما  التقديري : فهو  أما   2
الفَتى واْلَقاِضي وغاَلِمي« فيدعو : مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، والفتى : مرفوع لكونه فاعاًل، 
والقاضي وغالمي : مرفوعان ألنهما معطوفان على الفاعل املرفوع، ولكن الضمة ال تظهر في أواخر هذه 
في  املتكلم  ياء  مناسبة  »اْلَقاِضي« وألجل  »َيْدُعو« وفي  في  وثقلها  »الفتى«  في  لتعذرها  الكلمات، 
»ُغاَلِمي« ؛ فتكون الضمة مقّدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر، أو الثقل، أو اشتغال احملل 

باب اإلعراب

سؤال : قد عرفت ما هو الكالم وأقسامه فأخبرني، ما هو اإلعراب الذي تتكلم به النحاة ؟ 
أو  لفظا  الداخلة عليها  العوامل  الكلم الختالف  أواخر  جواب : ¬اإلعراب هو تغيير أحوال 

تقديرا1 

سؤال : قد فهمت قولك إن اإلعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لسبب اختالف العوامل 
ولكن ما معنى قولك لفظًا أو تقديراً ؟ 

جواب : إن هذا التغيير الالحق أواخر الكلم قد يكون لفظا كقولك جاء زيد ورأيت زيدا 
ومررت بزيد وقد يكون ¬تقديرا كقولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى2 فإّن التغيير 
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الذي في آخر زيد ¬ظاهر ملفوظ1 ¬ 2 والتغيير الذي في آخر الفتى ¬مقدر منوي3 ولهذا قلنا 
إن التغيير الذي هو اإلعراب يكون لفظا أو تقديراً.  

سؤال : قد عرفت ما هو اإلعراب وأنواعه فأخبرني ما هي أقسامه ؟ 
¬جواب4 : ¬أقسام اإلعراب أربعة : رفع ونصب وخفض وجزم5. 

سؤال : هل تدخل هذه األقسام على حد سواء في األسماء واألفعال واحلروف ؟ 
جواب : كال بل إن قسمًا منها مشترك بني األسماء واألفعال وقسمًا منها مختص وأما احلروف 

فال يدخلها شيء من اإلعراب ألنها مبنية.

سؤال : ما هو القسم املشترك والقسم املختص ؟ 
جواب : ¬القسم املشترك منها هو الرفع والنصب ألنهما يدخالن االسم والفعل كقولك زيد 
يضرب ولن أضرب زيداً واملختّص هو اخلفض واجلزم ألن اخلفض يختص باالسم فقط واجلزم 

يختص بالفعل كقولك لم أذهْب بزيد6. 

َلَفاِئَزاِن«  اْلَفَتي َوُغاَلِمي  بحركة املناسبة. وتقول : »َلْن َيْرَضي اْلَفتى َواْلَقاِضي َوُغاَلِمي« وتقول : »إنَّ 
احلركات  جميُع  عليه  ر  دَّ ُتَقَ الزمة  ألفًا  آخره  كان  فما  ي«.  واْلَقاِضِِ وُغاَلِمي  ِباْلَفَتى  وتقول : »َمَرْرُت 
َضا«.  َحى، والرِّ للتعذر، ويسمى االسُم املنتهي باأللف مقصوراً، مثل »الفتى، والَعصا، واحلَجى، والرَّ
منقوصًا،  بالياِء  املنتهي  االسُم  ويسمى  للثقل،  والكسرة  الضمة  عليه  ر  ُتَقدَّ الزَمة  ياء  آخره  كان  وما 
اِعي، اآلتي، والّراَِمي«. ما كان  اِعي، واْلَغاِزي، والسَّ وتظهر عليه الفتحة خلفتها، نحو : »الَقاِضي، والدَّ
ها للمناسبِة، نحو : »غالِمي، وِكتابي، وَصدِيِقي، وأِبي،  ر عليه احلركاُت كلُّ مضافًا إلي ياء املتكلم ُتَقدَّ

وُأستاذي«. )التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية، محمد محي الدين عبد احلميد ص 15(. 
فأما اللفظي فهو : ماال مينع من النطق به مانع كما رأيت في حركات الدال من »محمد« وحركات الراء    1

من »يسافر«. )التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية، محمد محي الدين عبد احلميد ص 13(.
كذا في املخطوط : بدت، لكن املعنى يستقيم بدون هذه الكلمة.  2

هذه العبارة : »مقدر منوي« وردت في شرح الرضي على الكافية ج2 ص 220.   3
سقطت من املخطوط وزدناها.   4

منت اآلجرومية : )وأقسامه أربعة : رفع ونصب وخفض وجزم(.   5
قد جاء هذا الكالم ملخصا في إحدى شروح اآلجرومية :  أنواع اإلعراب على ثالثة أقسام : قسم مشترك    6
بني األسماء واألفعال، وهو الرفع والنصب، وقسم مختصٌّ باألسماء، وهو اخلفض، وقسم مختص باألفعال، 

وهو اجلْزم. )التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية، محمد محي الدين عبد احلميد ص 18(.
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باب معرفة عالمات اإلعراب

قد عرفت اإلعراب وأقسامه فأخبرني ما هي عالمات اإلعراب ؟ 

¬الفصل األول : في عالمات الرفع1

¬سؤال2 : وأوال ما هي عالمات الرفع وكم هي ؟ 

جواب : ¬للرفع أربع عالمات وهي الضمة والواو واأللف والنون3.

سؤال : في كم موضع تكون الضمة عالمة للرفع.
الرجل  املفرد نحو جاء  أربعة مواضع في االسم  للرفع في  الضمة تكون عالمة  جواب : ¬إن 
وجمع التكسير مطلقا أي سواء كان ملذكر أم ملؤنث نحو جاءت الرجال والقوافل وجمع املؤنث 
السالم نحو جاءت املؤمنات والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره شيء4 يوجب بناءه مثل 

يضرب.

سقط هذا العنوان من املخطوط  وزدناه ألن املنطق يستدعي ذلك.   1
سقطت من املخطوط وزدناها.   2

واأللف،  والواو،  عالمات : الضمة،  أربع  اإلعراب : للرفع  عالمات  معرفة  اآلجرومية : )باب  منت   3
والنون(.

مواضع : في  أربعة  في  للرفع  عالمًة  فتكون  الضمة  اآلجرومية : )فأما  نص  فهذا  األمثلة  استثنينا  إذا   4
االسم املفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع املؤنث السالم، وفي الفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره 
شيٌء( وقد ورد شرحه فيما يلي : وهذا كالٌم حٌق، الضمة هي العالمة األصلية، وتكون في املواضع 
األربعة هذه التي نذكرها تباًعا. أوال : االسم املفرد، سواٌء أكان معرفًة أم نكرة، مذكًرا أم مؤنًثا، فإن 
عالمة االسم املفرد هي الضمة، وال تهتم وتظن أنه يقصد بالضمة غير الضمتني في حالة التنوين مثال، 
ال، ليس هذا مقصوده، وإمنا املقصود إن كانت الكلمة منصرفة فستكون طبًعا مع التنوين، بخاصة إذا 
لم تدخل عليها أل، وإن كانت غير منصرفة أو دخلت عليها أل فإنها ستكون بالضمة فقط، فنبدأ 
فنقول الضمة هي عالمة للرفع في االسم املفرد. االسم املفرد معروف طبًعا أنه ليس مثًنى وال مجموع، 
وقوله )االسم( يخرج الفعل واحلرف، فإن الفعل ال شأن له في هذا املوضع، واحلرف أيًضا كما قررنا 
أن احلروف كلها مبنية، قال صلى اهلل عليه وسلم : ))املسلُم أخو املسلم((، »املسلُم« مبتدأ مرفوع، 
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وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو اسٌم مفرد. أما املوضع الثاني الذي ُيرفع بالضمة فهو جمع 
التكسير، واعلموا بارك اهلل فيكم أن ما يدل على اجلمع أنواع، منها جمع التكسير، منها جمع املذكر 
السالم، منها جمع املؤنث السالم، منها اسم اجلمع، منها اسم اجلنس اجلمعي، هذه كلها تدل على 
اجلموع، ولكل واحٍد منها تعريف، فنبدأ بتعريف جمع التكسير الذي هو في بابنا اآلن، وال بأس أن 
نضم معه اسم اجلنس اجلمعي واسم اجلمع ألن عالمتهما أيًضا هي الضمة، فأما جمع التكسير فهو ما 
ي تكسيًرا ألن مفرده يتكسر، يتكسر  دّل على أكثر من اثنني ولم يسلم مفرده من التغيير، لذلك ُسِمّ
إلى حرف، وهكذا، كلمة  أنها تتغير حركاته أحياًنا، تتغير بعض احلروف فيه، ينقلب حرف  مبعنى 
»رجل« جمعها »رجال«، كلمة »مسجد« جمعها »مساجد«، انظر بارك اهلل فيك إلى »َرُجل« األول 
الراء مفتوحة واجليم مضمومة، ثم ملا جمعتها قلَت »ِرَجال«، فتغيرت احلركة في الراء واجليم معناه أنه 
لم يسلم مفرده من التغيير، هذا هو جمع التكسير. »َمْسِجد« تقول في جمعه »َمَساِجد«، تغيرت 
السكون إلى فتحة، وهكذا، فمادام لم يسلم مفرده من التغيير فهو جمع تكسير، ما عالمة الرفع في 
جمع التكسير سواٌء أكان مصروًفا ككلمة »رجال« أم غير مصروف ككلمة »مساجد« ؟ عالمة رفعه 
هي الضمة، قد انتهينا من تعريفه. ننتقل اآلن إلى اسم اجلمع، واسم اجلنس اجلمعي، أما اسم اجلمع يا 
أيها األحباب فإنه ما دل على أكثر من اثنني لكن ال مفرد له من لفظه، مثال »نساء« مفردها »امرأة« ال 
ى بأسماء  مفرد له من لفظه، »قوم« مفرده »رجل«، »رهط« مفرده »واحد«، وهكذا، هذه كلها ُتسمَّ
أيها  يا  اجلمعي  اجلنس  اسم  اجلمعي،  اجلنس  اسم  إلى  ننتقل  الضمة.  رفعها  عالمة  وكلها  اجلموع، 
ق بينه وبني واحده بالتاء في املفرد، يعني التاء  األحباب هو أيًضا ما دل على أكثر من اثنني، ولكن ُيفرَّ
تكون في املفرد واجلمع يكون خالًيا منها، وهذا هو الغالب فيه، تقول »شجر« هذا اسم جنس جمعي، 
مفرده »شجرة«، فيها تاء، تقول »متر« مفرده »مترة«، تقول »لنب« مفرده »لبنة«، »كلم« -كما مر بنا- 
مفرده »كلمة«، فإذا كان ُيفرق بينه وبني واحده بالتاء، والتاء تكون في املفرد هذا ُيسمى باسم اجلنس 
اجلمعي. فيه نوع آخر من اسم اجلنس اجلمعي، هو الذي ُيفرق بينه وبني واحده بياء النسب في املفرد، 
تقول »عرب« و»عربي«، و»روم« و»رومي«، و»ترك« و»تركي«، املفرد فيه ياء النسب، واجلمع ليست 
فيه ياء النسب، هذا كله ُيسمى باسم اجلنس اجلمعي، وكذلك هذا النوع عالمة إعرابه الضمة، وسواٌء 
كان منوًنا أم غير منون، الغالب فيه أن يكون منوًنا إال أن تدخل عليه »أل«، فإن »أل« والتنوين ال 
يجتمعان. نعود مرة ثانية إلى جموع التكسير، أنبه إلى أنها نوعان، نوٌع منها ُيسمى جموع قلة، ونوٌع 
ى جموع كثرة، جموع القلة هذه تكون من الثالثة إلى العشرة، وجموع الكثرة ما زاد على  منها ُيسمَّ
ذلك، وفي بعض األحيان يحل جمع الكثرة محل جمع القلة ألنه ال يوجد جمع قلة، أو بالعكس يحل 
جمع القلة مكان جمع الكثرة ألنه ال يوجد جمع كثرة في هذا اللفظ. املهم أن عندنا أربعة أوزان جموع 
قلة، وما عداها جموع كثرة، وقد أحصاها بعضهم فزادت على ثالثني وزًنا -يعني جموع الكثرة-، أما 
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سؤال : ما هو جمع التكسير ؟ 
جواب : جمع التكسير هو اجلمع الذي لم يسلم فيه بناء مفرده1 لكنه إذا جمع كسر بتغيير 
وضع حروفه كرجال جمع رجل فإنه لم يسلم فيه بناء مفرده ألن األلف دخلت بني اجليم والالم 

راً. فكسرت بناءه األصلي فدعي جمعا مكسَّ

جموع القلة فهي أربعة أوزان، جمعها ابن مالك في قوله : أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة 
»أفعلة« مثل »رغيف« و»أرغفة«، »أفعل« مثل »عبد« و»أعبد«، »أفعال« مثل »ثوب« و»أثواب« 
القلة، وأما جموع الكثرة فهي أوزان  و»قفل« و»أقفال«، »فعلة« نحو »فتى« و»فتية«، هذه جموع 
كثيرة، مثل »مساجد«، مثل »رجال«، وأوزانها كثيرة، أربعة وثالثون وزًنا، أوصلها بعضهم إلى هذا 
العدد، مثال وزن »ُفْعل« مثل »ُحمر«، ووزن »ِفَعل« مثل »ِكَسر«، ووزن »َفَعَلة« مثل »سحرة«، ووزن 
م«، وهكذا، هذه كلها جموع تكسير، وتدل  ل« كـ»صائم« و»ُصوَّ »فعلى« كـ»جرحى«، ووزن »ُفعَّ
على الكثرة. ننتقل اآلن إلى النوع الثالث مما ُيرفع بالضمة، وهو جمع املؤنث السالم، وجمع املؤنث 
ى مبا ُجمع بألٍف وتاٍء مزيدتني،  السالم بعضهم ُيسميه تسميًة أحسن من هذه التسمية، وهو أن ُيسمَّ
ملاذا قلنا إنه أفضل ؟ ألنه في بعض األحيان ما يسلم مفرده من التغيير، وفي بعض األحيان يجيء هذا 
اجلمع جمًعا لغير مؤنث، مثال تقول في »سجدة« يكون جمعها »سجدات«، »ركعة« »ركعات«، ما 
سلم مفرده من التغيير، تقول أيًضا في جمع »ُحبلى« »ُحبلَيات« لم يسلم جمعه من التغيير، فكيف 
يناه جمع مؤنٍث سالم، سميناه ما ُجمع بألٍف وتاٍء مزيدتني. وفي  نسميه جمع مؤنٍث ساملًا ؟!، ما سمَّ
ُيقال »اسطبل« جتمعه على »اسطبالت«، وهو  ملؤنث،  ليس جمًعا  اجلمع  األحيان يكون هذا  بعض 
وتاٍء  بألٍف  ما ُجمع  ى هذا  أن ُيسمَّ األْولى  فإًذا  مذكر، تقول في جمع سرادق »سرادقات«، وهكذا، 
مزيدتني. إًذا ملاذا سماه بعض النحويني جمع مؤنث سالم ؟ ألن الغالب فيه أن يكون جمًعا ملؤنث، وأن 
يكون ساملًا، »حسنة« »حسنات«، »درجة« »درجات«، سلم مفرده من التغيير، فهذا هو الغالب، ومن 
ي بهذه التسمية. واآلن ننتقل إلى النوع الرابع وهو الفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره  أجل هذا ُسِمّ
بالفعل  باألفعال اخلمسة، األفعال اخلمسة يتصل  شيٌء، هو يريد بهذا االستثناء أن ُيخرج ما ُيسمى 
املضارع إما ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ياء املخاطبة، وسيأتي بيانه إن شاء اهلل إذا وصلنا له، فهذا لم 
يتصل ال بألف االثنني وال واو اجلماعة وال ياء املخاطبة، هذا ُيرفع بالضمة، وسواٌء أكانت الضمة ظاهرًة 
أم كانت الضمة مقدرة ال يضير، فتقول »محمٌد يشرب املاء«، وتقول »محمد يسقي جاره«، هذه ما 
ظهرت عليها الضمة، ولكنها مقدرة، ال يضير سواٌء أكانت ظاهرة أم مقدرة. )شرح حسن حفظي ص 

 .)65-61

الواحد،  بناء  فيه  لم يسلم  التكسير، وهو : ما  ابن عقيل )ص 73( : جمع  إلى شرح  إشارة  فيه  هذا   1
نحو : هنود.
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منت اآلجرومية : )والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره شيء(. مباشرة بعد هذا الكالم علق األسمري   1
في شرحه )ص 37( : ومثاله »يضرُب« : َحْيُث ِإنها خالية من نون التوكيد، ومن نون اإلناث وَلْيَسْت 
اجلزم  حالة  وفي  بالفتحة  النْصب  حالة  وفي  بالضمة  الرفع  حالة  في  فُتعرب  تة  السِّ األمثلة  نسق  على 

بالسكون.
كذا في املخطوط : »وتكون« واألرجح بدون واو وهو ما أثبتناه في النص.   2

في املخطوط : أبو وأخو.  3
ْسَماِء  اأْلَ وفي  السالم  املذكر  في موضعني، في جمع  للرفع  فتكون عالمًة  الواو  اآلجرومية : )وأما  منت   4
ْمَسِة، َوِهَي : َأُبوَك، وَأخوَك، وَحُموَك، وُفوَك، وذو َمال(. أقول : تكون الواو عالمة علي َرْفِع الكلمة  اخْلَ
في موضعني ، األول : َجْمُع املذكر السالم ، واملوضع الثاني : األسماء اخلمسة. أما جمع املذكر السالم، 
ْجِريد عن الزيادة ، وَعَطِف مثله عليه،  فهو : اسٌم َدلَّ َعَلي أكثر من اثنني ، بزيادة في آخره ، صالح للتَّ
اَِسُخوَن في اْلِعْلِم ِمْنُهْم وامْلُْؤِمُنوَن﴾ ]النساء : 161[،  نحو  ﴿َفرَِح املَخلَّفون﴾ ]التوبة : 81[، ﴿َلِكِن الرَّ
﴿وَلْو َكِرَه امْلُْجِرُموَن﴾ ]األنفال : 8[، ﴿ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُرون﴾ ]األنفال : 65[، ﴿وَآَخُروَن 
اْعَتَرُفوا ِبُذُنوِبِهم﴾ ]التوبة : 102[. فكل من  »املخلفون« و »الراسخون« و »املؤمنون« و »املجرمون« 
و »صابرون« و »آخرون« جمُع مذكر سالٌم ، داٌل َعَلى أكثر من اثنني، وفيه زيادة في آخره، وهي الواو 

سؤال : ما هو اجلمع السالم ؟ 
جواب : اجلمع السالم هو اجلمع الذي سلم فيه بناء مفرده وزيد في آخره واو ونون أو ياء ونون 

كقولك في زيد زيدون وفي مؤمن مؤمنون وما شاكل ذلك.

البحث سوى سؤال واحد وهو ما معنى قولك والفعل املضارع  سؤال : لم يبق لي في هذا 
الذي لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه. 

جواب : اعلم أن ¬الفعل املضارع ال يرفع بضمة إال إذا لم يتَّصْل بآخره1 إحدى النونني أعني 
يبنى على  النسوة  نون  فإنه مع  التوكيد مثل ال تضرَبنَّ  ونون  يْضرْبَن  النسوة مثل  نون  بهما 
السكون ومع نون التوكيد يبنى على الفتح فمن ثمَّ قلنا إذا لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه 

ا ال معربا كما ترى. ألنه إذا اتصلت به إحدى النونني يكون مبنيَّ

سؤال : أخبرني عن الواو أين تكون عالمة للرفع.
جواب : إن ¬الواو تكون2 عالمة للرفع في موضعني في جمع املذكر السالم نحو جاء املؤمنون. 
¬في األسماء اخلمسة وهي أبوك وأخوك3 وحموك وفوك وذو مال4 فهذه األسماء ترفع بالواو 

نيابة عن الضمة. 
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سؤال : واأللف، في أي موضع تكون عالمة للرفع ؟ 
ة1 أي ال تكون في غير هذا  جواب : إّن ¬األلف تكون عالمًة للرفع في تثنية األسماء خاصَّ

املوضع عالمة للرفع وذلك نحو جاء الرجالن الفاضالن.

سؤال : بقي لي أن أسالك عن النون في أي موضع تكون عالمة للرفع ؟ 
جواب : ¬النون تكون عالمة للرفع في الفعل املضارع إذا اتصل به ضمير تثنية نحو يفعالن 
وتفعالن أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون أو ضمير املؤنثة املخاطبة نحو تفعلني فإن هذه 

األفعال التصالها بهذه الضمائر ترفع بالنون2.

والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، أال ترى أنك تقول : ُمَخلٌَّف، وَراِسٌخ، وُمْؤِمٌن، وُمْجِرٌم، 
وَصاِبٌر، وآَخٌر، وكل لفظ من ألفاظ اجلموع الواقعة في هذه اآليات مرفوٌع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة، وهذه النون التي بعد الواو ِعَوٌض عن التنوين في قولك : »ُمَخلٌَّف« وأخواته، وهو االسم املفرد 
وهي : أُبوَك،  املؤلف،  ها  َعدَّ التي  احملصورة  األلفاظ  هذه  فهي  اخلمسة  األسماء  وأما  اخلمسة  األسماء 
وأخوَك، وَحُموَك، وُفوَك، وذو َماٍل، وهي ُتْرَفُع بالواو نيابة عن الضمة، تقول : »َحَضَر أُبوَك، وأُخوَك، 
َوَحُموَك، وَنطق ُفوَك، وُذو َماٍل«، وكذا تقول : »هذا أُبوَك« وتقول »أُبوَك َرُجٌل َصاِلٌح« وقال اهلل تعالى 
َلُذو  ﴿وإنه  ]يوسف : 68[،  َأُبوُهْم﴾  َأَمَرُهْم  َحْيُث  ﴿ِمْن  ]القصص : 23[،  َكِبيٌر﴾  َشْيٌخ  ﴿َوَأُبوَنَا 
ِعْلٍم﴾ ]يوسف : 68[، ﴿إني أنا أُخوَك﴾ ]يوسف : 69[، فكلُّ اسٍم منها في هذه األمثلة مرفوع ٌ، 
وعالمة رفعه الواُو نيابًة عن الضمة. )التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية حملمد محيى الدين عبد 

احلميد ص 24-23(.  
ًة(. وأقول : تكون األلف عالمة  ْفِع ِفي َتْثِنَيِة األْسَماِء َخاصَّ ا األلُف َفتُكوُن َعاَلَمًة ِللرَّ منت اآلجرومية : )وأمَّ  1
على رفع الكلمة في موضع واحد، وهو االسم املثني، نحو »َحَضَر الّصِديَقاِن« فالصديقان : مثنى، وهو 
مرفوع ألنه فاعل، وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة، والنون عوٌض عن التنوين في قولك : َصِديٌق، 
وهو االسم املفرد. واملثنى هو : كل اسم َدلَّ على اثنني أو اثنتني، بزيادة في آخره، أْغَنْت هذه الزيادة 
عن العاطف واملعطوف، نحو »َأْقَبَل الُعَمراِن، والِهْنَداِن« فالُعمران : لفظ دلَّ على اْثَننْيِ اْسُم كلِّ واحٍد 
منهما ُعَمُر، بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي األلف والنون، وهي ُتْغِني عن اإلتيان بواو 
العطف وتكرير االسم بحيث تقول : »َحَضَر ُعَمُر َوُعَمُر« وكذلك الهندان ؛ فهو لفظ َدالٌّ على اثنتني 
املثال، ووجود األلف  ِهْنٌد، وَسَبُب داللته علىذلك زيادة األلف والنون في  كلُّ واحدة منهما اسمها 
والنون يغنيك عن اإِلتيان بواو العطف وتكرير االسم بحيث تقول : »َحَضَرْت ِهْنٌد َوِهْنٌد«. )التحفة 

السنية شرح املقدمة اآلجرومية، حملمد محي الدين عبد احلميد )ص 18(.
منت اآلجرومية : )وأما النون فتكون عالمًة للرفع في الفعل املضارع إذا اتصل به ضمير تثنيٍة أو ضمير   2
جمع أو ضمير املؤثنة املخاطبة(، التعليق على هذا الكالم من شرح حسن حفظي ص 77 : عندنا ثالثة 
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سؤال : ¬أخبرني ما هو ضمير التثنية وضمير اجلمع وضمير املؤنثة املخاطبة ؟ 
جواب : إن ضمير التثنية هو األلف في قولك يفعالن وتفعالن وضمير اجلمع هو الواو وفي 

قولك يفعلون وتفعلون وضمير املؤنثة املخاطبة هو الياء في قولك تفعلني1.

الفصل الثاني : في عالمات النصب

ما هي عالمات  فأخبرني  فيها  تقع  التي  واملواضع  الرفع  ما هي عالمات  عرفُت  قد  سؤال :  
النصب ؟ وكم هي ؟ 

وحذف  والياء  والكسرة  واأللف  الفتحة  وهي  عالمات  خمس  للنصب  أن  جواب : ¬اعلْم 
النون2. 

سؤال : في كم موضع تكون الفتحة عالمًة للنصب ؟ 
جواب : ¬الفتحة تكون عالمًة للنصب في ثالثة مواضع : في االسم املفرد نحو رأيت زيداً 
إذا دخل عليه  املضارع  والفعل  والقوافل  الرجال  رأيت  التكسير نحو  الرجل وجمع  وضربت 

ناصب ولم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه كما تقدم تقرير ذلك نحو لن يضرَب3.

سؤال : واأللف، أين تكون عالمة للنصب ؟ 
وأخاك  أباك  رأيت  نحو  فقط  اخلمسة  األسماء  في  للنصب  عالمة  تكون  جواب : ¬األلف 

وحماك وفاك وذا ماٍل4. 

ضمائر، ملاذا كانت أفعاال خمسة أو كما يقولون األفعال اخلمسة واألمثلة اخلمسة ؟ قال ألن مع األلف 
له صورتان، ومع الواو له صورتان، ومع الياء له صورة واحدة، صارت عندنا خمس صور، منثل مبثاٍل 
واحٍد، »أنتما تكتبان« و»هما يكتبان«، هذه بالتاء أو بالياء، »أنتم تكتبون« و»هم يكتبون« و»أنت 

تكتبني«، صارت خمس صور.
هذا تفصيل ملا سبق.  1

وِن(. منت اآلجرومية : )وِللنَّصِب َخْمُس َعاَلَماٍت اْلَفْتَحُة، َواأَلِلُف، َوالَكْسَرُة، َوالَياُء، َوَحْذُف النُّ  2
إذا استثنينا األمثلة فهذا نص اآلجرومية : )فأما الفتحة فتكون عالمة للنصب في ثالثة مواضع : في   3

االسم املفرد وجمع التكسير والفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء(.
َأَباَك َوَأَخاَك«  ْمَسِة، َنْحَو »َرَأْيُت  ا األِلُف َفَتُكوُن َعاَلَمًة ِللنَّْصِب في األْسَماِء اخْلَ منت اآلجرومية : )َوَأمَّ  4
َوَما َأْشَبَه ذِلَك(. شرح هذا الكالم من التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية، حملمد محي الدين عبد 
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سؤال : والكسرة، في أي موضع تكون عالمة للنصب ؟ 
جواب : ¬الكسرة تكون عالمة للنصب في جمع املؤنث السالم و ما1 هو ما جمع بألف 

وتاء مزيدتني نحو رأيت املؤمنات2. 

سؤال : والياء، أين تكون عالمة للنصب ؟ 
جواب : ¬الياء تكون عالمة للنصب في موضعني في التثنية نحو رأيت الرجلني وفي جمع 

املذكر السالم نحو رأيت املؤمنني3.

احلميد )ص 35( : وأقول : قد عرْفَت فيما سبق األسماء اخلمسَة، وَشْرَط إعرابها بالواو رفعًا واأللف 
ا، واآلن نخبرك بأن العالمة الدالة على أن إحدى الكلمات منصوبة ٌ وجوُد األلف في  نصبًا والياء َجّرً
َتِرْم َذا امْلَاِل مِلَاِله« َفُكل  ْف َفاَك« و»اَل حَتْ آخرها، نحو »اْحَتِرْم َأَباَك« و»اْنُصْر َأَخاَك« و»ُزوِري َحَماِك« و»َنظِّ
من »أباَك، وأخاك، وحماك، وفاك، وذا امْلَال« في هذه األمثلة ونحوها منصوٌب ؛ ألنَّه وقع فيها مفعواًل 
به، وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعُده من الكاف، و»امْلَال« مضاف 

إليه وليس لأللِف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا املوضع.
أظن أن املعنى يستقيم بدون هذا اللفظ.  1

منت اآلجرومية : )وأما الكسرة فتكون عالمًة للنصب في جمع املؤنث السالم(. التعليق على قول ابن   2

آجروم من شرح حسن حفظي )ص 81( : هذه عالمة فرعية، ألننا كما قلنا لكم يا أيها األحباب إن 
العالمة األصلية للنصب هي الفتحة، فالعالمة الفرعية هنا هي الكسرة، ذلك أن جمع املؤنث السالم 

ُيرفع بالضمة وينصب وُيجر بالكسرة، قال اهلل عّز وجّل :
امْلُْؤِمَناِت﴾ ]النساء : 25[، فعندنا احملصنات هنا  َْصَناِت  احمْلُ َيْنِكَح  َأْن  َطْواًل  ِمْنُكْم  َيْسَتِطْع  َلْم  ﴿َوَمْن   
جمع مؤنث سالم، وقد جاء منصوًبا، وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره. أما العبارة : »ما جمع 

بألف وتاء« فتذكر بكالم ابن مالك في قوله )َوَما ِبَتـا َوَأِلـٍف َقْد ُجِمـَعا(. 
باستثناء األمثلة فهذا منت اآلجرومية : )وأما الياء فتكون عالمًة للنصب في التثنية وفي اجلمع(. ثم زاد    3
الشارح : حسن حفظي )ص 83( : طبًعا يقصد في اجلمع جمع املذكر السالم، وأما التثنية فمعروفة، 
وقد سبق أن شرحنا التثنية وسبق أن شرحنا اجلمع، فعالمة النصب في املثنى وفي جمع املذكر السالم 
هي الياء، قال اهلل عّز وجّل ﴿َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن﴾  ]الرحمن: 19[، "اْلَبْحَرْيِن" هنا مثنى، وقد جاء 
ِقنَي"  اٍت َوَنَهٍر﴾ ]القمر: 54[، "امْلُتَّ ِقنَي ِفي َجنَّ منصوًبا وعالمة نصبه الياء، وقال اهلل عّز وجّل ﴿ِإنَّ امْلُتَّ
هنا اسم "إن" منصوب وعالمة نصبه الياء، وكذلك ما ُأحلق بجمع املذكر السالم أو باملثنى فإنه ُينصب 
مثله، قال اهلل عّز وجّل ﴿َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعنَي َلْيَلًة﴾ ]البقرة : 51[، فـ "َأْرَبِعنَي" هنا منصوب نصبه 

الياء، وهكذا فيما شاكل ذلك.
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سؤال : فأخبرني عن حذف النون في أي موضع يكون عالمًة للنصب ؟
جواب : ¬حذف النون يكون عالمة في األفعال التي رفعها بثبوتها1 وهي كل فعل اتصل 
به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير املؤنثة املخاطبة كما تقدم تقرير ذلك فهذه األفعال 
تنصب بحذف النون التي كانت ترفع بها فتقول لن يفعال ولن تفعال ولن يفعلوا أو لن تفعلوا 

أو لن تفعلي2.

الفصل الثالث : عالمات في اخلفض

سؤال : قد عرفُت ما هي عالمات النصب ؟ واملواضع التي تقع فيها فأخبرني ما هي عالمات 
اخلفض وكم هي ؟ 

جواب : إن ¬للخفض ثالث عالماٍت وهي الكسرة والياء والفتحة3.

سؤال : في كم موضع تكون الكسرة عالمًة للخفض.
نحو  املنصرف  املُْفرد  االسم  في  مواضع  ثالثة  في  للخفض  عالمة  تكون  جواب : ¬الكسرة 
مررت بزيٍد وجمع التكسير املنصرف نحو مررت بالرجال وجمع املؤّنث السالم وقد مرَّ تعريفه 

نحو مررت باملؤمنات4.

في املخطوط : »بثبوت« واألرجح ما ضبطناه في النص.   1
ْمَسِة التي  وِن َفَيُكون َعاَلمًة ِللنَّْصِب في األْفَعاِل اخْلَ ا َحْذُف النُّ ملخص حكمه في منت اآلجرومية : )َوأَمّ   2
وِن(، »تقول -مثاًل- ... : الرجال يكتبون، والطالبان يكتبان، هذا في حالة الرفع،  َرْفُعَها بَثَباِت النُّ
فإذا أدخلت حرف نصب على واحد من هذين الفعلني قلت : الرجال لن يكتبوا، والطالبان لن يكتبا، 

بحذف النون بسبب دخول النصب« )شرح منت اآلجرومية ص 82(.
منت اآلجرومية : )وللخفض ثالث عالمات : الكسرة وهي األصل، والياء والفتحة(.  3

منت اآلجرومية مع زيادة األمثلة : )فأما الكسرة فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع : في االسم   4

املفرد املنصرف وجمع التكسير املنصرف وجمع املؤنث السالم(. وشرح ذلك من التحفة السنية شرح 
املقدمة اآلجرومية، حملمد محي الدين عبد احلميد )ص 39( وأقول : للكسرة ثالثة مواضع تكون في 
عرفت  وقد  املنصرف،  املفرد  األول : االسم  املوضع  مخفوض.  االسم  أن  على  عالمًة  منها  واِحٍد  كل 
نحو  ْنوين،  التَّ ْرُف : هو  والصَّ آِخَره،  يلحق  الصرف  منصرفًا : أن  كونه  ومعنى  مفرداً،  كونه  معنى 
« ونحو »اْسَتَفْدُت ِمْن ُمَعاَشَرِة َخاِلٍد« ونحو »َأْعَجَبِني  ٍد« ونحو »َرِضيُت َعْن َعِليٍّ »َسَعْيُت إلى ُمَحمَّ
ُخُلُق َبْكٍر« فكل من »محمد« و»علي« مخفوض لدخول حرف اخلفض عليه، وعالمة خفضه الكسرة 
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هو  فما  املنصرف  التكسير  وجمع  املنصرف  املفرد  االسم  قولك  معنى  ما  سؤال : أخبرني 
الصرف ؟ وهل يوجد اسم غير منصرف ؟ 

جواب : اعلم أن ¬الصرف هو التنوين الالحق آخر األسماء1 ودعي صرفا ألن الصوت يشابه 

الظاهرة، وكل من »خالد، وبكر« مخفوض إِلضافة ما قبله إليه، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة أيضًا، 
ومحمد وعلي وخالد وبكر : أسماء مفردة، وهي منصرفة، ِلُلُحوِق التنوين لها. واملوضع الثاني : جمع 
التكسير املنصرف، وقد عرفت مما َسَبَق معنى جمع التكسير، وعرفت في املوضع األول هنا معنى كونه 
منصرفًا، وذلك نحو »َمَرْرُت ِبِرَجاٍل ِكَراٍم« ونحو »َرِضيُت َعْن أْصَحاٍب َلَنا ُشْجَعاٍن« فكل من »رجال 
وأصحاب« مخفوض لدخول حرف اخلفض عليه، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من »كرام، 
وُشجَعان« مخفوض ألنه نعت للمخفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة أيضًا، ورجال وأصحاب 
وكرام وُشْجَعان : جموُع تكسير، وهي منصرفة ؛ لُلحوق التنوين لها. واملوضع الثالث : جمع املؤنث 
َباٍت«،  َفَتَياٍت ُمَؤدَّ السالم، وقد عرفت فيما سبق معنى جمع املؤنث السالم، وذلك نحو »َنَظْرُت إلى 
ونحو »َرِضيُت عن ُمْسِلَماٍت َقاِنَتاٍت« فكل من »َفَتياٍت، َومسلمات« مخفوض ؛ لدخول حرف اخلفض 
بات، وقانتات« مخفوض ؛ ألنه تابع للمخفوض،  عليه، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من »مؤدَّ
وقانتات : جمع  ومؤدبات،  ومسلمات،  من : فتيات،  وكل  أيضًا،  الظاهرة  الكسرة  خفضه  وعالمة 

مؤنث سالم.
إذا أحدث  الطائر.  َن  تقول : َنوَّ لغة : التصويت،  وهو  بـ)التنوين(  اهلل-  امْلَُصنِّف -رحمه  عنه  َر  َعبَّ ما   1
ُيستعاض عنها في  لفظًا ال خطًا،  األسماء  آخر  تلحق  زائدة  وأما في االصطالح : نون ساكنة  صوتًا. 
داً،  ٌد، رأيت ُمَحمَّ د« في جملة : »جاء ُمَحمَّ الكتابة بضمتني أو فتحتني أو كسرتني. ككلمة »ُمَحمَّ
ى  ٍد« فقد حلقها التنوين في محالها الثالث. ولُيْعلم أن التنوين أنواع : األول : هو ما ُيَسمَّ مررت مُبَحمَّ
بتنوين التنكير : وهو الذي يلحق آخر بعض األسماء املبنية كـ »سيبويه«، فإنه إذا حلقها وجب تنكيرها 
َغويني  اللُّ معروف عند  نحوي  تطلق على رجل  . فكلمة »سيبويه«  ٍ ُمَعنيَّ وعدم خصوصيتها لشخص 
وغيرهم، أما إذا قلت »سيبويٍه« بالتنوين في آخره، فإنه ال ُيْقَصُد به ذاك الرجل بل كل من كان عارفًا 
َي بـ)تنوين التنكير(. والثاني : تنوين العوض : وهو إما أن يكون عوضًا عن جملٍة،  بالنحو، ولذا ُسمِّ
أو كلمٍة، أو حرٍف. كـ»قاٍض« هو عوض عن حرف الياء، إذ أصلها »قاضي« فحذفت الياء، واسُتِعيض 
اجلمع  آخر  يلحق  الذي  املقابلة : وهو  والثالث : تنوين  بـ)تنوين عوض(.  َيت  ُسمِّ لذا  بالتنوين  عنها 
ى عند بعض النحويني بـ)جمع املؤنث السالم(، ِإْذ ِإنَّه في مقابل النون املثبتة  املزيد بألف وتاء، امْلَُسمَّ
في كلمة  املثبتة  النون  مقابلة  في  الذي حلقها  فالتنوين  ومثاله : »مؤمناٍت«  السالم.  املذكر  في جمع 

»مؤمنني«. 
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¬صريف الباب1 أي أنينه واالسم املنصرف هو االسم املتمكن في االسمية الذي يدخله التنوين 

واجلر أيضًا وأما قولك هل يوجد اسم غير منصرف فيوجد وهو االسم الذي ال يدخله التنوين 
وال اجلر وسيأتي بيانه.

سؤال : قد عرفت هذا فأخبرني عن الياء أين تكون عالمة للخفض ؟ 
جواب : ¬الياء تكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع في األسماء اخلمسة نحو مررت بأبيك 
وأخيك وحميك وفيك وذي ماٍل وفي التثنية نحو مررت بالرجلني وفي جمع املذكر السالم 

نحو مررت باملؤمنني2.

سؤال : قد بقي أن أسألك عن الفتحة فأخبرني أين تكون عالمة للخفض ؟ 
مررُت  نحو  فقط  ينصرف3  ال  الذي  االسم  في  للخفض  عالمة  تكون  ¬الفتحة  جواب : إن 

بإبراهيَم.

وَصْرُف الكلمة : إجراؤها بالتنوين. وقال ابن عّباد : َصَرْفُت الشراب : إذا لم متزجها، وشراب َمْصُرْوٌف.   1
الباب  َصِرْيُف  وكذلك  -بالكسر-.  َتْصِرُف  َصَرَفْت  وقد  االْسِتقاء،  عند  البكرة : صوتها  وَصرْيُف 

)العباب الزاخر، الصاغاني ص 452(.
هذا كالم من اآلجرومية مع جتريده من األمثلة : )وأما الياء فتكون عالمًة للخفض في ثالثة مواضع : في   2
يجر  التكسير  جمع  ألن  السالم،  املذكر  جمع  يقصد  وهو  واجلمع(.  التثنية  وفي  اخلمسة،  األسماء 
]يوسف : 81[،  َسَرَق﴾  اْبَنَك  ِإنَّ  َأَباَنا  َيا  َفُقولُوا  َأِبيُكْم  ِإَلى  ﴿اْرِجُعوا  وجّل  عّز  اهلل  قال  بالكسرة، 
اهلل  قال  وقد  »إلى«،  عليه  تقدمت  ألنه  بالياء  مجروًرا  جاء  وقد  اخلمسة،  األسماء  من  اسم  »َأِبيُكْم« 
  ﴾ نْيِ َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاحِلَ ِذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة لُوٍط َكاَنَتا حَتْ ُ َمَثاًل ِللَّ عّز وجّل ﴿َضَرَب اهللَّ
]التحرمي : 10[، فـ »َعْبَدْيِن« مثنى مجرور وعالمة جره الياء، وكذلك امللحق به نحو قول اهلل عّز وجّل 
 » ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَننْيِ ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر﴾ ]التوبة : 40[، »اْثَننْيِ ﴿ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اهللَّ
ملحق باملثنى، وقد جاء مجروًرا بالياء، وأما جمع املذكر السالم فكقولك مثال »مررُت باملسلمني« أو 

»بالصاحلني« أو »باملهتدين« أو نحو ذلك )شرح حسن حفظي ص 86(.
منت اآلجرومية : )وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض في االسم الذي ال ينصرف(. هذه عالمة فرعية،   3
نيابًة  بالفتحة  ُيجر  فإنه  الصرف  املمنوع من  االسم  أما  بالكسرة،  أن يكون  أو اخلفض  اجلر  األصل في 
ألنه  طويل،  الصرف حديث  من  املمنوع  باب  في  احلديث  أن  فيكم  اهلل  بارك  واعلموا  الكسرة،  عن 
في  يأتي  أن  يجوز  ال  باألسماء،  خاص  الصرف  من  املمنوع  أوال  الصرف،  من  مُتنع  كلمة  كل  ليس 
األفعال، ال ُيقال الفعل هذا ممنوع من الصرف، بل هو خاصٌّ باألسماء، ثانًيا ليست كل كلمة مُتنع من 
الصرف، ألن األصل في األسماء أنها مصروفة، ولكن ميتنع من الصرف ما اجتمعت فيه علتان من علل 
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الفصل الرابع : في عالمات اجلزم

سؤال : قد عرفت ما هي عالمات الرفع والنصب واخلفض وجملة املواضع التي تقع فيها ولم 
يبق لي من عالمات اإلعراب سوى اجلزم فأخبرني ما هي عالمات اجلزم ؟ وكم هي ؟ 

جواب : اعلم أن ¬للجزم عالمتني وهما السكون واحلذف1.

تسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتني، وقد جمعوا العلل في بيتني من الشعر فقالوا : عدل، ووصف، 
وتأنيث، ومعرفة وعجمة، ثم جمع، ثم تركيب )حسن حفظي ص 86(. صاحب متممة اآلجرومية 
)ص 6( يعطي أمثلة قرآنية : )وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض في االسم الذي ال ينصرف( مفردا 
وْا ِبَأْحَسَن  كان نحو : ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوْإْسَحَق َوَيْعُقوَب﴾ ]النساء : 163[ ؛ ﴿َفَحيُّ
]سبأ : 13[ ؛ إال  َومَتَاِثيَل﴾   َحاِريَب  مَّ نحو : ﴿ِمن  تكسير  جمع  ]النساء : 86[ ؛ أو  َأْو﴾  ِمْنَها 
امْلََساِجِد﴾   ِفي  َعاِكُفوَن  نحو : ﴿َوَأنُتْم  أل  عليه  أدخلت  تقومٍي ؛ أو  أحسِن  نحو : في  أضيف  إذا 

]البقرة : 187[.
منت اآلجرومية : )وللجزم عالمتان : السكون واحلذف(، فأما السكون فيكون عالمًة للجزم في الفعل   1
به ألف االثنني وال واو  إذا كان عندك فعٌل مضارٌع صحيح اآلخر لم يتصل  املضارع الصحيح اآلخر، 
ياء،  واو وال  ألف وال  آخره  ليس  آخره حرف علة،  ليس  أي  اآلخر  املخاطبة، صحيح  ياء  اجلماعة وال 
ينم« هذا فعل  نقول »لم  ينْم«،  ُيسافْر« و»لم  فإنك تقول »لم يشرْب محمد« و»لم يحضْر« و»لم 
االثنني وال واو اجلماعة  به ألف  السكون ألنه صحيح اآلخر ولم يتصل  مضارع مجزوم وعالمة جزمه 
وال ياء املخاطبة. هذا النوع األول ومنه قول اهلل عّز وجّل ﴿َقالُوا ِإْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبُل﴾ 
]يوسف : 77[، "ِإْن" حرف شرط، و"َيْسِرْق" فعل مضارع مجزوم بـ "ِإْن" وعالمة جزمه السكون. قال 
األفعال  وفي  اآلخر،  املعتل  املضارع  الفعل  في  للجزم  فيكون عالمًة  احلذف  )وأما  اهلل  املصنف رحمه 
اخلمسة التي رفعها بثبوت النون(، نبدأ بالفعل املضارع املعتل اآلخر، الفعل املضارع املعتل اآلخر إما أن 
يكون مختوًما باأللف نحو »يسعى« أو مختوًما بالواو نحو »يدعو« أو مختوًما بالياء نحو »يرمي«، إذا 
أدخلت عليه اجلازم فإنك حتذف حرف العلة من آخره، فتقول »لم يدُع« و»لم يسَع« و»لم يرِم«، قال 
اهلل عّز وجّل ﴿َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل﴾ ]الفيل : 1[، "َتَر" فعل مضارع مجزوم وعالمة 
ِ ِإَلًها َآَخَر﴾ ]املؤمنون : 117[، "َيْدُع"  جزمه حذف حرف العلة، وقال اهلل عّز وجّل ﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهللَّ
امْلُْهَتِدي﴾  َفُهَو   ُ اهللَّ َيْهِد  وقال سبحانه ﴿َمْن  العلة،  وعالمة جزمه حذف حرف  مجزوم  فعل مضارع 
]األعراف : 178[، »َيْهِد« أصله »يهدي« وملا دخل عليه اجلازم ُحذف حرف العلة من آخره، هذا هو 
املعتل اآلخر. وأما الفعل املضارع الذي اتصل به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ياء املخاطبة فمن شواهده 
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سؤال : في أي موضع يكون السكون عالمة للجزم ؟ 
جواب : السكون يكون عالمة للجزم في الفعل املضارع الصحيح األخير نحو لْم يضرْب. 

سؤال : بقي لي أن أسالك عن احلذف فأخبرني أوال ما هو احلذف ؟ 
جواب : ¬اعلم أن احلذف هو 1 إما حذف أحد حروف العلة من الفعل املضارع املعتل اآلخر 

وإما حذف النون من األفعال التي رفعها بثبوت النون2. 

ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما﴾ ]التحرمي : 4[، "َتُتوَبا" فعل مضارع مجزوم بـ  قول اهلل عّز وجّل ﴿ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اهللَّ
َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه َآِثٌم َقْلُبُه﴾  "ِإْن" وعالمة جزمه حذف النون، وقال اهلل عّز وجّل ﴿َواَل َتْكُتُموا الشَّ
]البقرة : 283[، الشاهد عندنا في قوله "َواَل َتْكُتُموا" فقد ُحذفت النون هنا لدخول ال الناهية عليه، 
َم اْلَيْوَم ِإْنِسّيًا﴾  ْحَمِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلِّ ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّ وقال اهلل عّز وجّل ﴿َفِإمَّ
" ألنه تقدم عليه "إْن" الشرطية وبعدها "ما زائدة" فُحذف  ]مرمي : 26[، الشاهد عندنا في قوله "َتَرِينَّ
منها حرف العلة، "إن تسعْي في اخلير ُتثابي"، أصله طبًعا "تسعني" و"ُتثابني"، لكن ملا دخلت عليها 
"إن" الشرطية ُحذف منها النون، وهذا آخر ما ُيقال في هذا املوضوع وهو عالمات اجلزم، إما السكون 
وإما احلذف، السكون للفعل املضارع الصحيح اآلخر، واحلذف في موضعني، في الفعل املضارع املعتل 

وفي األفعال اخلمسة )حسن حفظي ص 94-95(. 
ورد في هذا املقام العبارة التالية : »إما حذف هو« وأغلب الظن أن هذا تكرار زائد.  1

هذا الكالم من منت اآلجرومية مع بعض التعديل : )وأما احلذف فيكون عالمًة للجزم في الفعل املضارع   2
املعتل اآلخر، وفي األفعال اخلمسة التي رفعها بثبوت النون(، نبدأ بالفعل املضارع املعتل اآلخر، الفعل 
املضارع املعتل اآلخر إما أن يكون مختوًما باأللف نحو »يسعى« أو مختوًما بالواو نحو »يدعو« أو مختوًما 
بالياء نحو »يرمي«، إذا أدخلت عليه اجلازم فإنك حتذف حرف العلة من آخره، فتقول »لم يدُع« و»لم 
ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل﴾ ]الفيل : 1[، »َتَر«  َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك  يسَع« و»لم يرِم«، قال اهلل عّز وجّل ﴿َأَلْم 
ِ ِإَلًها َآَخَر﴾  فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، وقال اهلل عّز وجّل ﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهللَّ
]املؤمنون : 117[، "َيْدُع" فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، وقال سبحانه ﴿َمْن 
ُ َفُهَو امْلُْهَتِدي﴾ ]األعراف : 178[، »َيْهِد« أصله »يهدي« وملا دخل عليه اجلازم ُحذف حرف  َيْهِد اهللَّ
العلة من آخره، هذا هو املعتل اآلخر. وأما الفعل املضارع الذي اتصل به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو 
ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما﴾ ]التحرمي : 4[،  ياء املخاطبة فمن شواهده قول اهلل عّز وجّل ﴿ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اهللَّ
َهاَدَة  "َتُتوَبا" فعل مضارع مجزوم بـ "ِإْن" وعالمة جزمه حذف النون، وقال اهلل عّز وجّل ﴿َواَل َتْكُتُموا الشَّ
َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه َآِثٌم َقْلُبُه﴾ ]البقرة : 283[، الشاهد عندنا في قوله  )َواَل َتْكُتُموا( فقد ُحذفت النون 
ْحَمِن  ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّ هنا لدخول ال الناهية عليه، وقال اهلل عّز وجّل ﴿َفِإمَّ
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النون قد عرفُته ألنه قد تقدم ذكره  بثبوت  التي رفعها  األفعال  النون من  سؤال : إن حذف 
ولكن أخبرني ما هي حروف العلة التي يكون حذفها ¬يكون1 عالمة للجزم ؟ 

هذه  بأحد  آخره  ختم  فعل  فكل  والياء2  واأللف  الواو  وهي  ثالثة  العلة  جواب : ¬حروف 
احلروف سمي معتال.

سؤال : قد فهمت ما قررته فأخبرني أين يكون هذا احلذف عالمة للجزم ؟ 
جواب : إن ¬احلذف يكون عالمة للجزم في موضعني أحدهما الفعل املضارع املعتل3 اآلخر4 
فإن عالمة اجلزم حذف حرف العلة من آخره نحو لم َيْغُز ولم َيْخَش ولم َيْرِم وثانيهما ¬األفعال 
التي رفعها بثبوت النون وقد تقدم ذكرها5 نحو لْم يفعال ولم تفعال ولم يفعلوا ولم تفعلوا 

ولم تفعلي6.

"إْن"  عليه  تقدم  ألنه   " "َتَرِينَّ قوله  في  عندنا  الشاهد  ]مرمي : 26[،  ِإْنِسّيًا﴾  اْلَيْوَم  َم  ُأَكلِّ َفَلْن  َصْوًما 
الشرطية وبعدها "ما زائدة" فُحذف منها حرف العلة، "إن تسعْي في اخلير ُتثابي"، أصله طبًعا "تسعني" 
و"ُتثابني"، لكن ملا دخلت عليها "إن" الشرطية ُحذف منها النون، وهذا آخر ما ُيقال في هذا املوضوع 
وهو عالمات اجلزم، إما السكون وإما احلذف، السكون للفعل املضارع الصحيح اآلخر، واحلذف في 

موضعني، في الفعل املضارع املعتل وفي األفعال اخلمسة. 
أغلب الظن أن هذه الكلمة زائدة ألننا ميكن أن نستغني عنها دون أن يطرأ شيء في املعنى.  1

ة ثالثة : الواو، الياء، األلف. فإذا حلقت الفعل املضارع  هذا من شرح األسمري )ص 39( : حروف الِعلَّ  2
كان جزمه بحذف حرف الِعلَّة.

مثاله : لم يخَش، لم يقِض، لم يدُع.  
الكلمة غير واردة في املخطوط ولكن أضفناها في النص ألن السياق يستدعي ذلك.  3

منت اآلجرومية : )وأما احلذف فيكون عالمة للجزم في الفعل املضارع املعتل اآلخر( وهو ما آخره حرف   4
َيْدُع  ]التوبة : 18[، ﴿َوَمن  اهلّلَ﴾  ِإالَّ  َيْخَش  نحو : ﴿َوَلْم  والياء  والواو  العلة : األلف  علة ؛ وحروف 
ِ( ]املؤمنون : 117[، ﴿َمن َيْهِد اهلّلُ﴾ ]األعراف : 178[، وفي األفعال التي رفعها بثبات النون  َمَع اهللَّ
]آل عمران : 120[، وال ﴿َواَل  ُقوْا﴾  َوَتتَّ َتْصِبُروْا  ]التحرمي : 4[ ﴿َوِإن    ﴾ِ اهللَّ ِإَلى  َتُتوَبا  نحو : ﴿ِإن 

َزِني﴾ ]القصص : 7[.)متممة اآلجرومية ص 6(. َتَخاِفي َواَل حَتْ
كذا في املخطوط : »ذكرهو«، واألرجح »ذكرها« وهو ما أثبتناه في النص.  5
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الفصل اخلامس : في تفصيل ما تقدم 

سؤال : قد حتقق عندي مما تقدم تقريره أن من املعربات ما يعرب باحلركات ومنها ما يعرب 
باحلروف فأريد أن تبني لي ذلك مفصال. 

جواب : اعلم أن ¬املعربات التي تعرب بحركات، أربعة أنواع : أولها االسم املفرد نحو جاء 
الرجال  ورأيت  الرجال  جاءت  نحو  التكسير  جمع  والثاني  بزيٍد  ومررت  زيداً  ورأيت  زيد 
ومررت بالرجال والثالث جمع املؤنث السالم نحو جاءت1 املؤمنات ورأيت املؤمنات ومررت 
باملؤمنات والرابع الفعل املضارع لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه نحو يضرُب ولن يضرَب 
ولم يضرْب فهذه جميعها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وجتزم بالسكون 

وهذا هو األصل في إعرابها باحلركات، وقد خرج عن هذا األصل ثالثة أشياء2.

سؤال : ما هي هذه األشياء التي خرجت عن األصل ؟ 
جواب : هي ¬جمع املؤنث السالم واالسم الذي ال ينصرف والفعل املضارع املعتل اآلخر.

منت اآلجرومية : )وفي األفعال اخلمسة التي رفعها بثبات النون(.  6
في املخطوط : جاء.   1

منت اآلجرومية : مع بعض التغييرات الطفيفة : )فصل( املعربات قسمان : قسم يعرب باحلركات وقسم   2
يعرب باحلروف : فالذي ُيعَرُب باحلركاِت أرَبَعُة أنواع : االسم املفرد، وجمع التكسير، وجمع املؤنث 
السالم، والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ُترَفُع بالضمة، وُتنَصُب بالفتحة، وُتخَفُض 
بالكسرة، وجُتَزُم بالسكون، وَخَرَج عن ذلك ثالثُة أشياء(، وهذه كلها واضحة جًدا، وسبق أن شرحناها، 
كل هذه ُتعرب احلركات، ال ُتعرب احلروف. االسم املفرد »جاء محمٌد« و»هذا باٌب« و»ذلك رجٌل«، 
هذه حركات، وجمع التكسير »هؤالء رجاٌل مسلمون«، وجمع املؤنث »هؤالء املسلماِت صاحلاٌت«، 
كذلك والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره شيٌء ُيعرب باحلركات سواٌء كانت احلركة ظاهرة أو غير 
ظاهرة، مثل »يدعو« ومثل »يضرب«، فإنه ُيرفع بالضمة وُينصب بالفتحة وُيجزم بالسكون، هذه هي 
احلركات األصلية. وقال املصنف أيًضا )وكلها( يعني األشياء التي ذكرها قبل قليل، وهي االسم املفرد، 
)شرح حسن  شيٌء  بآخره  يتصل  لم  الذي  املضارع  والفعل  السالم،  املؤنث  وجمع  التكسير،  وجمع 

حفظي ص 96(. 
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سؤال : أريد أن تبني لي كيفية خروج هذه ¬األشياء الثالثة1 عن األصل.
املؤنث  املنصوب أن ينصب بفتحة فجمع  إعراب االسم  جواب : اعلم أوال : أن األصل في 
السالم خرج عن هذا األصل ألنه ُينصب بكسرة فتقول رأيت املؤمنات بكسر التاء ال بفتحها، 
ثانيًا : أن األصل في إعراب االسم املخفوض أن يخفض بكسرة، فاالسم الذي ال ينصرف خرج 
عن هذا األصل ألنه يخفض بفتحة فتقول مررت بإبراهيم بفتح امليم ال بكسرها، ثالثا : أن 
األصل في جزم الفعل املضارع أن يجزم بالسكون فالفعل املضارع املعتل اآلخر خرج عن هذا 

األصل ألنه يجزم بحذف آخره نحو ¬لم2 يغُز ولم يخَش ولم يرِم3.

¬سؤال4 : قد عرفُت ¬ما5 يعرب باحلركات فأِعْد علي تقرير ما يعرب باحلروف. 

املذكر  جمع  والثاني  أولها : التثنية  أيضًا  أنواع  أربعة  باحلروف  يعرب  ¬الذي  جواب : إن 
والثالث : األسماء اخلمسة والرابع : األفعال اخلمسة وهي يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون 
وتفعلني فالتثنية ترفع باأللف نحو جاء الرجالن وتنصب وتخفض بالياء نحو رأيُت الرجلني 
ومررت بالرجلني وجمع املذكر السالم يرفع بالواو نحو جاء املؤمنون وينصب ويخفض بالياء 
وأخوك  أبوك  جاء  نحو  بالواو  ترفع  اخلمسة  واألسماء  باملؤمنني  ومررُت  املؤمنني  رأيت  نحو 
وتنصب باأللف نحو رأيت أباك وأخاك وتخفض بالياء نحو مررت بأبيك وأخيك واألفعال 

كذا في املخطوط : »الثالثة األشياء« واألقرب إلى الصواب هو : »األشياء الثالثة«.  1
سقطت في نص املخطوط وزدناها ألن السياق يستدعي ذلك.  2

بالفتحة،  ُيخَفُض  ينَصِرُف  الذي ال  بالكسرة، واالسم  ُينَصُب  السالم  املؤنث  منت اآلجرومية : )جمع   3
والفعل املضارع املُعَتلُّ اآلِخر ُيجَزُم بحذف آخره( استثنى منها املمنوع من الصرف فإنه سيأتي بيانه، 
املصنف،  وسيستثنيه  بالكسرة،  ُينصب  السالم  املؤنث  وجمع  بالفتحة،  ُيجر  الصرف  من  املمنوع 
بالسكون  بالكسرة وجُتزم  بالفتحة وُتخفض  بالضمة وتنصب  ترفع  إًذا هذه كلها  قليل،  بعد  سيذكره 

يعني بالعالمات األصلية )شرح حسن حفظي ص 96(. 
في املخطوط : ق ورمبا يكون هذا اختصارا ِلـ »قال« وعلى أي فالسياق هنا يستدعي سؤاال.    4

في املخطوط : »من«.  5
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اخلمسة ترفع بالنون نحو يفعالن ويفعلون وتفعلني وتنصب وجتزم بحذفها : لن يفعال ولن 
يفعلوا ولم تفعلي1.

الفصل السادس : في األفعال

سؤال : قد عرفت االسم وما يتعلق به فأخبرني اآلن عن أقسام الفعل وما يخّصه من حاالت 
اإلعراب.

¬فاملاضي  ؛  كاْضِرْب2  وأمر  كَيْضِرُب  ومضارع  كَضَرَب  ثالثة : ماض  ¬األفعال  جواب : إن 
مفتوح اآلخر أبداً ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن آخره نحو َضَرْبُت أو ضمير جمع 

ر السالم، واألسماء اخلمسة،  منت اآلجرومية : )والذي ُيعَرُب باحلروف أربعة أنواع : التثنية،وجمع املَُذكَّ  1
واألفعال اخلمسة(، ما األفعال اخلمسة ؟ سبق أن مرت بنا عدة مرات، لكنه هنا مثل لها متثيال، وقال 
)وهي : َيفعالِن، وَتفعالِن، وَيفعلون، وَتفعلون، وَتفعلني(، هذه األشياء كلها إعرابها باحلروف وليس 
نتتبعه على حسب  أيًضا تفصيال سبق أن شرحناه، لكن ال بأس أن  باحلركات. ثم بعد هذا يفصل 
وشرحناه  ذكرناه  أن  سبق  وهذا  بالياء(،  وُتخَفُض  وُتنَصُب  باأللف،  فُترَفُع  التثنيُة  )فأما  قال  كالمه، 
ومثلنا له، قال )وأما جمع املذكر السالم فُيرَفُع بالواو، وُينَصُب وُيخَفُض بالياء( وهذا سبق أن ذكرناه 
وشرطه وشرحه وكل ما يتعلق به، قال )وأما األسماء اخلمسة فُترَفُع بالواو، وُتنَصُب باأللف، وُتخَفُض 
بالياء(، وقد ذكرنا شروطها واحلديث فيها، وقلنا إنه ليس كل األسماء اخلمسة هذه دائًما ُترفع بالواو 
وُتنصب باأللف وجتر بالياء، ولكنها إذا اجتمعت فيها هذه الشروط. ثم بعد هذا قال املصنف رحمنا 
اهلل وإياه )وأما األفعال اخلمسة فُترَفُع بالنون وُتنَصُب وجُتَزُم بحذفها(، وهذا الكالم كله قد شرحناه، 
َوالَِّذي  اْلِكَتاِب  َآَياُت  ِتْلَك  ﴿املر  وجّل  عّز  اهلل  قال  األمثلة،  بعض  نذكر  لكن  زيادة،  إلى  نحتاج  ال 
اِس اَل ُيْؤِمُنوَن﴾ ]الرعد : 1[، »ُيْؤِمُنوَن« فعل مضارع مرفوع  قُّ َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّ ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك احْلَ
امِلنَِي﴾  ُ َعِليٌم ِبالظَّ َمْت َأْيِديِهْم َواهللَّ ْوُه َأَبًدا مِبَا َقدَّ وعالمة رفعه ثبوت النون، قال اهلل عّز وجّل ﴿َوَلْن َيَتَمنَّ
ْوُه"، فإنه فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون،  ]البقرة : 95[، الشاهد عندنا في قوله "َيَتَمنَّ
وا َأْيِدَيُهْم َفُخُذوُهْم  َلَم َوَيُكفُّ وأما املجزوم فنحو قول اهلل عّز وجّل ﴿َفِإْن َلْم َيْعَتِزلُوُكْم َوُيْلُقوا ِإَلْيُكُم السَّ
وا"  و"َيُكفُّ و"ُيْلُقوا"  "َيْعَتِزلُوُكْم"  في  عندنا  والشاهد  ]النساء : 91[،  َثِقْفُتُموُهْم﴾  َحْيُث  َواْقُتُلوُهْم 

فإنها كلها مجزومة وعالمة جزمها حذف النون )شرح حسن حفظي ص 96-97(.
منت اآلجرومية : )األفعاُل ثالثة : ماٍض، وُمضارٌع، وأمر، نحو : َضَرَب، وَيضِرُب، واضِرْب(، وقد سبق   2
أن ذكرنا لكم يا أيها األحباب أن الكالم أو الكلمة أو الكلم ثالثة أقسام، إما اسم، وقد ذكرنا لكم 
عالماته وانتهينا منه، وإما فعل، وذكرنا لكم أيًضا عالمة الفعل املاضي وعالمة الفعل املضارع وعالمة 
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مذكر فيضم نحو ضربوا واألمر مبني على السكون أبدا1 ¬وأما املضارع الذي يعرف مبا وجد 

فعل األمر، ولسنا بحاجة إلى إعادتها، والنوع الثالث وهي احلروف وأنها ال عالمة لها، وإمنا ُيجرب عليها 
عالمات األفعال وعالمات األسماء فإن قبلتها فهي واحٌد منهما وإن لم تقبل فهي حرٌف. فعندنا الفعل 
املاضي »ضرب« والفعل املضارع »يضرب« وفعل األمر »اضرب«، وعلى كل حال فهذا حديثه في باب 

األفعال )شرح حسن حفظي ص 98(.
مقصدان : أولهما : في  وفيه  أبداً(،  مجزوم  واألمر  أبداً  اآلخر  مفتوح  اآلجرومية : )فاملاضي  منت   1
قوله : )فاملاضي مفتوح اآلخر أبداً( ويتعلق به شيئان : أولها : اختالف عبارة امْلَُصنِّف في بعض النسخ 
قاله  بالبناء.  ُيبنى على فتح اآلخر( وهي بنحو األولى إال أن فيها تصريحًا  َحْيُث جاء فيها )فاملاضي 
الرملي في ]شرحه[. ثانيها : في معنى اجلملة السابقة إذ ُيْقَصُد بها : أنَّ الفعل املاضي يبنى على فتح 
الفتح عند  تقدير  امْلَُصنِّف تقتضي  الفتح. وعبارة  مبنى على  آخره. فكلمة »ضرَب« هي فعل ماض 
ران حركته السابقة في الظاهر : أما األول : فهو ضمير  وجود العارض ؛ ِإْذ ِإنَّ املاضي يعرض له شيئان يغيِّ
الرفع املتحرك. ومثاله : تاء الفاعل من قولك »ضرْبُت«، فاتصالها بالفعل املاضي يوجب تسكني آخره 
ُتعرب جملة »ضربُت« كالتالي : »ضرب« : فعٌل ماضي مبني  امْلَُصنِّف  الظاهر فعلى ظاهر عبارة  في 
ن التصاله بضمير الرفع املتحرك. وتاء الفاعلية : ضمير متصل مبني على الضم  ر وُسكِّ على الفتح امْلَُقدَّ
ا الثاني : فهو الواو في نحو قولك »ضربوا« ِإْذ ِإنَّها توجب ضم آخر الفعل املاضي  في َمَحّل َرْفع فاعل. وأمَّ
عند اتصالها به، ويكون الكالم عنها وفق ظاهر عبارة امْلَُصنِّف كالتالي : ضرب : فعل ماضي مبني على 
ر وُضمَّ آخره التصاله بالواو فكانت حركًة مناسبًة له )للواو(. والواو : ضمير متصل مبني  الفتح امْلَُقدَّ
رة. فأما التقدير فيكون  على الضم في َمَحّل َرْفع فاعل. فحينئذ تكون حركة الفعل املاضي ظاهرة ومَقدَّ
لعلتني : األولى : الثقل ؛ وذلك إذا اتصل بالفعل املاضي ضمير الرفع املتحرك. ووجه هذه الِعلَّة : هو 
استثقال العرب اجلمع بني أربع حركات فأكثر فيما هو في الكلمة الواحدة. فكلمة »ضرْبُت« أصلها 
عندهم »َضَرَبُت« بفتحات آخرها َضٌم، فهذه أربع حركات. األولى : فتحة على الضاد. والثانية : فتحة 
على الراء. والثالثة  : فتحة على الباء. والرابعة ضم التاء. وكذلك ُيَقال في الرباعي كـ »أخرجُت«، وإمنا 
وقع التسكني على آخر الفعل املتصل به ضمير الرفع املتحرك ألنه األنسب، فلو وضع التسكني على أول 
الفعل ملا اسُتطيَع النطق به، ولو وضع على وسطه الختلف الوزن الصرفي، وملا ُعرف وزن الفعل فناسب 
»ضربوا«  فكلمة  املناسبة.  باحلركة  احملل  انشغال  الثانية : فهو  ة  الِعلَّ ا  وأمَّ آخره.  على  التسكني  وضع 
، ألن الواو ال يناسبه الفتح.  األصل في البناء بناؤها على الفتح الظاهر فلما حلقتها الواو ناسب أن ُتَضمَّ
غير أنَّ سيبويه وجمهور البصريني على أن الفعل املاضي له ثالث حاالت في البناء : األولى : بناؤه على 
اتصال  السكون كـ»ضرْبُت« وذلك عند  بناؤه على  الثانية  الفتح نحو »ضرَب« وهو األكثر واألشهر. 
بالواو.  اتصاله  عند  وذلك  »ضرُبوا«  كـ  الضم  على  بناؤه  الثالثة  املاضي.  بالفعل  املتحرك  الرفع  ضمير 
رة -وهي الفتح- أم أنه  مسألة : الفعل املاضي املقصور نحو »هدى، حمى« هل حركة البناء فيه ُمَقدَّ
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مبني على السكون ؟  قوالن : باألول : قال جمهور أهل الكوفة واألخفش. وبالثاني : قال جمهور أهل 
البصرة وسيبويه. ثانيها : في قوله )واألمر مجزوٌم أبداً( : َحْيُث يتعلق به شيئان : أولهما : اختالف 
نسخ املنت في ذلك، فجاء في بعضها : )واألمر ساكن أبداً(، وهو أصرح في البناء خالفًا لقوله )مجزوٌم 
خالفًا  املعربات  مع  تستعمل  اجلزم  كلمة  ألن  مبنيًا،  وَلْيَس  معرب  األمر  أن  منه  يفهم  قد  فإنه  أبداً( 
للمبنيات فال تستعمل معها. قاله األزهري في ]التصريح[. ثانيهما : في حكم فعل األمر، َحْيُث ِإن 
ظاهر عبارة امْلَُصنِّف تفيد أنه على حالة واحدة وهي السكون كما في بعض النسخ. غير أن االستعمال 
ة أو النون كما في األمثلة  العربي جاء على خالف ذلك فمرة يكون األمر مبنيًا على حذف حرف الِعلَّ
عليه  يجزم  ما  على  يبنى  ُيَقال : األمر  أن  ذلك  في  أهل  مذاهب  فأحسن  ذلك ؛ ولذا  غير  إلى  تة  السِّ
مضارعه. فكلمة »ارِم« فعل أمر مبني على حذف حرف الِعلَّة ؛ ألن مضارعه »يرمي« إذا ُجِزم ُجِزم على 
حذف حرف الِعلَّة كما في قولك »لم يرِم السالح«. فائدة : ذكر جماعة من النحاة َقْيدين في حكم 
فعل األمر املختار : أما األول : فهو أن يكون املضارع غير مبني، أي يكون قاباًل للجزم، ويخرج عن 
ذلك شيئان : األول : إذا كان املضارع متصاًل به نون التوكيد املباشرة. الثاني : فهو قولهم : ُيبنى على 
ما يجزم عليه مضارعه، ويكون مبدوءاً بالتاء يعنون املضارع عند جزمه ؛ ألن الغالب أن التاء أنسب من 

الياء في كونها صاحلة جلميع الكلمات )شرح األسمري ص 47-45(.
يجَمُعَها  التي  األربِع  الزوائِد  إحدى  أوله  في  كان  ما  )واملضارع  وإياه  اهلل  رحمنا  املصنف  قال  ثم   1
قولُك : أَنيُت، وهو مرفوٌع أبدا، حتى يدُخَل عليه ناِصٌب أو جاِزم(، إًذا الفعل املضارع معرب باتفاق، 
هذه ال خالف فيها، هل ُيبنى الفعل املضارع ؟ اجلواب نعم، في حالتني هما : أن تتصل به نون التوكيد 
املباشرة، هذا األول، املوضع الثاني أن تتصل به نون النسوة، إذا اتصلت به نون التوكيد ُبني على الفتح، 
َقاُت  سبحانه ﴿َوامْلَُطلَّ وقال  ]يوسف : 32[،  اِغِريَن﴾  الصَّ ِمَن  َوَلَيُكوَنْن  وجّل ﴿َلُيْسَجَنَّ  عّز  اهلل  قال 
﴾ ]يوسف : 228[، أما إذا لم يتصل به نون التوكيد وال نون النسوة فهو ُمعرٌب،  ِبَأْنُفِسِهنَّ َيَتَربَّْصَن 
يعني ُيرفع بالضمة وينصب بالفتحة وُيجزم بالسكون أو نحو ذلك كما سيتبني لنا إن شاء اهلل تعالى. 
أن  طبًعا البد  قولُك : أَنيُت(،  يجَمُعَها  التي  األربِع  الزوائِد  إحدى  أوله  في  ما كان  يقول )واملضارع 
يكون الفعل املضارع مبدوًء بواحد من هذه الزوائد األربع، إما الهمزة نحو »أكرم« أو »أجلس«، وإما 
النون نحو »نكتب« أو »نذهب«، وإما الياء نحو »يكتب« أو »يلعب«، وإما التاء نحو »تقوم هنٌد« أو 
»أنت تقوم«، فهذا ال بد أن يكون مبدوًء بواحٍد من هذه األربع، وأيًضا عالمته كما ذكرنا فيما مضى 
أن يصح دخول الم عليه، فإن لم يصح دخول الم عليه، فإنه ال يكون فعاًل مضارًعا ؛ ألنك جتد في 
« مثال، هذه  بعض األحيان بعض الكلمات مبدوءة بواحد من هذه األحرف مثل »محمٌد أكرم من علٍيّ

في أوله إحدى الزوائد األربع التي يجمعها قولك »أنيُت« فهو مرفوع أبدا مثل يْضرُب حتى 
يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه1. 
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سؤال : ما هي النواصب ؟ وكم هي ؟ 
جواب : ¬النواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي والم عسى والم اجلحود وحتى في بعض 
تصارفها واجلواب بالفاء والواو وأو1 ¬وهي بذلك قسمان2 : قسم منها ينصب بذاته وهو 

»أكرم« صيغة تفضيل ومع ذلك مبدوءة بالهمزة، لكن ما تصلح أن جتعل قبلها كلمة »لم«، معناها أن 
العالمة األصلية للفعل املضارع »لم« لم تصح أن تدخل عليها. ويقول )وهو مرفوٌع أبدا، حتى يدُخَل 
عليه ناِصٌب أو جاِزم( إًذا حق الفعل املضارع أن يكون مرفوًعا، ولذلك ُيقال في الفعل املضارع إنه مرفوٌع 
ألنه لم يسبقه ناصٌب وال جازم، هذه علة رفعه، يعني ما يحتاج إلى علة، أما إذا دخل عليه ناصٌب أو 

جازٌم فإنه ُينصب أو ُيجزم بحسب الداخل عليه. )شرح حفظي ص102-101(.
منت اآلجرومية : )فالنَّواصُب َعَشَرة، وهي : َأْن، وَلْن، وإذْن، وَكْي، والم كي، والم اجُلُحود، وحتى،   1
واجلواُب بالفاء والواو وأو(، وهذه كل واحدٍة منها حتتاج إلى شرٍح وبياٍن وأمثلة، أما مثل »أْن« وهي أم 
الباب، لم جعلوها أم الباب ؟ قالوا ألنها تعمل ظاهرًة ومضمرة، ظاهرة نحو قول الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم ))اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه((، هذا حينما سأله جبريل عليه السالم عن اإلحسان، قال 
))اإلحسان أن تعبد((، فـ )تعبد( فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة، بسبب تقدم »أْن« 
عليه، هذا بالنسبة لـ »أْن«، »أْن« أول النواصب. ثم بعد هذا »لن«، قال اهلل عّز وجّل ﴿َقالُوا َلْن َنْبَرَح 
َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى﴾ ]طه : 91[، »لن« تقدمت على الفعل »َنْبَرَح« فنصبته، فهي 
من النواصب، نواصب الفعل املضارع، و»لن« هذه يا أيها األحباب دائًما وأبًدا تنصب الفعل املضارع، 
الثقيلة  من  أحياًنا تكون مخففة  لكن  الغالب،  هو  بعدها، طبًعا  املضارع  الفعل  ُينصب  أحياًنا  »أن« 
فال ُينصب، قال اهلل عّز وجّل ﴿َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى﴾ ]املزمل : 20[، فـ "يكون" هنا فعل 
"، ألن  مضارع، مع أنها تقدمت عليها "أن" هنا، لكنها ليست أن الناصبة، وإمنا هي أن التي أصلها "أنَّ
التقدير -واهلل أعلم- "علم أّنه سيكون منكم مرضى". أما حتى فشاهدها قول اهلل عّز وجّل ﴿َحتَّى 
َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى﴾ ]طه : 91[، فـ »َيْرِجَع« فعل مضارع منصوب، هل هو منصوب بـ »حتى«  ؟ هذا 
قول الكوفيني، هل هو منصوب بـ »أن« مضمرة بعد »حتى« هذا قول البصريني، وأنتم أحرار، لو قلت 
»حتى« ما فيه مشكلة، وهذا أخف وأيسر، أيسر أن تقول إنه منصوٌب بـ »حتى«، وال إشكال فيه، 
وهذا ظاهٌر في هذا املجال فال نحتاج إلى تقدير، ولكن لو قلت فهذا رأيٌّ قد ُسبقت إليه. قال اهلل عّز 
ِلْلُمْجِرِمنَي﴾ ]القصص : 17[، »َأُكوَن« هنا فعل  َظِهيًرا  َأُكوَن  َفَلْن  َعَليَّ  َأْنَعْمَت  مِبَا  وجّل ﴿َقاَل َربِّ 
مضارع منصوب بـ »لن«. أما »إًذا« يا أيها األحباب فليست تنصب الفعل املضارع مطلًقا، يعني تنصبه 
الثاني : أن تكون دالة  أحياًنا بثالثة شروط : الشرط األول : أن تكون متصدرًة في جملتها. الشرط 
على املستقبل، يعني يجيئك شخص فيقول »آتيك غًدا«، فتقول له »أنت إًذا أكرَمك«، يعني أنت إذا 
جئتني غًدا أكرمتك، هذه دلت على املستقبل فنصبت الفعل املضارع. هذان شرطان، الشرط األول 
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أمثلتها،  وهذه  املتأخرة  الستة  وهو  مضمرة  أن  بواسطة  ينصب  منها  وقسم  املتقدمة  األربعة 
مثال : أن أوشَك أن يغرَق، مثال  لن : لن أفعَل، مثال  إذن : إذن أكرمَك، مثال  َكي : ادرْس 
ينَي  َكْي حتفَظ، مثال الم كي : ُتْب ِليغفَر لك اهلُل،  مثال الم اجلحود : ما كان اهلل ِليغفَر للُمِصرِّ
والواو : زرني  بالفاء  اجلواب  مثال  البلَد،  أدخَل  حتى  حتى : سرت  مثال  خطاياهم،  على 

فأكرمك أو وأكرمك، مثال أو : ألمنعنكم أو تتوبوا أو إلى أن تتوبوا1. 

أن تكون متصدرة، الشرط الثاني أن تكون دالة على املستقبل. الشرط الثالث : أال ُيفصل بينها وبني 
الفعل املضارع بأي فاصٍل غير القسم، القسم ليس فيه مانع »إًذا واهلل أكرَمك« »إًذا« هنا تنصب الفعل 
ا محمٌد« فتقول »ُيكرُمك« ألنك فصلت بغير القسم، فثالثة شروط إلعمال  املضارع، لكن لو قلت »إَذً
إًذا، يستشهدون للفصل بالقسم مع إعمال إًذا بقول الشاعر : إًذا واهلل نرمَيهم بحرٍب // ُتشيب الطفل 
من قبل املشيب، »إًذا« متصدرة في جملتها، ودالة على املستقبل، وقد ُفصل بينها وبني الفعل نرمي 

بالقسم، هذا يجوز وال إشكال فيه )شرح حسن حفظي ص103-102(. 
كذا في املخطوط : قسمني.   2

والنواصب قسمان : قسم ينصب بأن مضمرة بعده. فاألول : أربعة : أحدها : أن وإن لم تسبق بعلم وال   1
َف َعنُكْم﴾ ]النساء : 28[ ؛ ﴿َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر﴾ ]البقرة : 184[ ؛ فإن  ظن نحو : )ُيِريُد اهلّلُ َأن ُيَخفِّ
سبقت ِبَعِلم نحو ﴿َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكم﴾ ]املزمل : 20[ ؛ فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
فوجهان  بظن  فإن سبقت  النواسخ،  باب  في  تقدم  وفاعله كما  وهو  مرفوع  والفعل  الشأن محذوف، 
 نحو : ﴿َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة﴾ ]املائدة : 71[  وقرئ السبعة بالنصب والرفع ؛ والثاني لن نحو :
نَّْبَرَح َعَلْيِه َعاِكِفنَي﴾ ]طه : 91[ ؛ والثالث كي املصدرية املسبوقة بالالم لفظًا نحو : ﴿ِلَكْياَل   ﴿َلن 
َتْأَسْوا﴾ ]احلديد : 23[ ؛ أوتقديرا نحو : جئت كي تكرمني، فإن لم تقدم الالم فكي جارة والفعل 
بعدها  الفعل  وكان  الكالم،  أول  في  صدرت  إن  وجوبا ؛ والرابع : إذن  بعدها  مضمرة  بأن  منصوب 
أكرمك،  واهلل  وإذاً  أكرمك،  نحو : إذن  النافية  بال  أو  بالقسم  عنها  منفصاًل  أو  بها  ومتصاًل  مستقباًل 
وإذاً ال أجيئك، جوابا ملن قال أنا آتيك وتسمى جواب وجزاء. والثاني ما ينصب املضارع بإضمار أن 
بعدها وهو قسمان : ما يضمر أن بعده جوازاً، وما يضمر بعده وجوبًا ؛ فاألول خمسة وهي : الم كي 
نحو : ﴿َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعامَلنَِي﴾ ]األنعام : 71[ ؛ والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خاص، 
أي : ليس في تأويل الفعل نحو قوله :  ولبس عباءة وتقر عيني // أحب إلي من لبس الشفوف، وقوله :  
لوال توقع معتر فأرضيه // ما كنت أوثر أتربًا على ترب، إني وقتلي سلكا ثم أعقله // كالثور ُيضرب ملا 
عافت البقر، وقوله تعالى : ﴿َأْو ُيْرِسَل َرُسوال﴾ ]الشورى : 51[ ؛ والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبًا 
َبُهْم﴾ ]األنفال : 33[ ؛ وحتى إن  ستة : كي اجلارة كما تقدم الم اجلحود نحو : ﴿َوَما َكاَن اهلّلُ ِلُيَعذِّ



األجوبة اجللية في األصول النحوية

110

سؤال : اجلوازم وكم هي ؟ مع أمثلتها.
فعلني  يجزم  منهم  قسم  قسمني  على  بذلك  وهي  عشر  ثمانية  ¬اجلوازم  أن  جواب : اعلم   
يسمى األول فعل الشرط والثاني جوابه وهي إن وما وَمْن ومهما وإذما وأيُّ ومتى وأيَّان وأين 

وَأنَّى وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة1.

كان الفعل بعدها مستقبال نحو : ﴿َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى﴾  ]طه : 91[ ؛ وأو مبعنى إلى أو مبعنى إالَّ 
كقوله : ألستسهلن الصعب أو أدرك املنى // فما انقادت اآلمال إال لصابر. وقوله : وكنت إذا غمزت 
قناة قوم // كسرت كعوبها أو تستقيما. وفاء السببية وواو املعية مسبوقني بنفي محض أو طلب بالفعل 
اِبِريَن﴾ ]آل عمران : 142[، ﴿َواَل  نحو : ﴿اَل ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا﴾ ]فاطر : 36[ ؛ ﴿َوَيْعَلَم الصَّ
َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي﴾ ]طه : 81[ ؛ »ال تأكل السمك وتشرَب اللنب« )متممة اآلجرومية 

ص 42-41(.
النَّهِي  في  والدعاء،وال  األمر  أمَلَّا،والم  أَلْم،  مَلَّا،  وهي : َلْم،  َعَشر،  ثمانيَة  اآلجرومية : )واجلواِزُم  منت   1
عر  ، ومتى، وَأيَّاَن، وأيَن، وَأنَّى، وَحيُثَما، وكيفما، وإذا في الشِّ والدعاء، وِاْن، وَمْن، ومهما، وِاْذما، وَأيُّ
خاصة(، هذه هي املسائل التي ذكرها املصنف، وفي كالمه بعض التفصيالت التي نريد أن نذكرها 
لكم، منها أنه جمع بني األدوات التي جتزم فعال واحًدا والتي جتزم فعلني، ألن أدوات الشرط جتزم فعلني، 
واألدوات األخرى وهي : َلْم، مَلَّا، أَلْم، أمَلَّا، والم األمر والدعاء، و»ال« في النَّهِي والدعاء كذلك، أيًضا 
مما ميكن أن ُيتحدث فيه في هذا املوضوع أنه جعل »َلْم« و»َأَلْم« حرفني، وهما حرف واحٌد، ألن »ألم« 
هي نفس »لم« لكن زيدت عليها همزة االستفهام، فالعمل لـ »لم« وليس لهمزة االستفهام، وكذلك 
فعل مع »ملّا«، فإنه قال فيها )مَلَّا، أمَلَّا(، واحلقيقة أنهما واحد، وعند عد هذه األدوات التي ذكرها رمبا 
كانت أقل أو أكثر إذا حسبنا أن »لم« نفس »ألْم« و»ألْم« هي نفس »أملّا«، فسيكون فيه بعض الكالم. 
فعال  األدوات جتزم  فقال هذه  بينهما  لو فصل  لكنه  ما يشاء،  يفعل  أن  منهجه  في  له  على كل حال 
واحًدا وهذه األدوات جتزم فعلني لكان أولى، أما أمثلتها وشواهدها فكثيرة واحلمد هلل رب العاملني، أوال 
استشهد بـ»لم«، ومنها قول اهلل عّز وجّل ﴿َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُساًل َلْم َنْقُصْصُهْم 
َعَلْيَك﴾ ]البقرة : 164[، فـ "لم" هنا جازمة، ونقصص فعل مضارع مجزوم، أما "ألم" فنحو قول اهلل 
اْلِفيِل﴾ ]الفيل : 1[، أما "ملّا" فنحو قول اهلل عّز وجّل ِبَأْصَحاِب  َربَُّك  َفَعَل  َتَر َكْيَف   عّز وجّل ﴿َأَلْم 

مجزوم  مضارٌع  فعٌل  هذا  ويقض  اجلازمة،  هي  هنا  »ملّا«  فـ  ]عبس : 23[،  َأَمَرُه﴾  َما  َيْقِض  مَلَّا  ﴿َكالَّ 
وعالمة جزمه حذف حرف العلة. وعلى كل حال »ملّا« لها استعماالت أخرى لكن ليس هذا مجال 
ذكرها، ومما ُجزم به في »ملّا« قول اهلل عّز وجّل ﴿َوَآَخِريَن ِمْنُهْم مَلَّا َيْلَحُقوا ِبِهْم﴾ ]اجلمعة : 3[، فـ "ملّا" 
هنا جازمٌة للفعل يلحقوا، وعالمة جزمه حذف النون. اجلازم الرابع وهو "أملّا"، ولم يرد شيٌء في القرآن 
الكرمي ُجزم فيه الفعل املضارع بهذا احلرف، ولكن أورد الشيخ أحمد الرملي في كتابه شرح اآلجرومية 
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بعض الشواهد، ومنها قول الشاعر : إليكم يا بني بكر إليكم // أملا تعرفوا منا اليقني، فـ »تعرفوا« هنا 
فعٌل مضارٌع مجزوٌم بـ »أملّا«، وعالمة جزمه حذف النون. أما اجلازم اخلامس فهو الم األمر والم الدعاء، 
وُيفرق بينهما بأن الم األمر تكون من األعلى لألدنى، والم الدعاء تكون من األدنى لألعلى، في نحو 
قول اهلل عّز وجّل ﴿َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك﴾ ]الزخرف : 77[، هذه ُتسّمى بالم الدعاء ألنها 
من األدنى إلى األعلى، أما إذا كانت من األدنى إلى األعلى فكقولك البنك مثال "لتقم"، "لتذهب"، 
"لتفعل كذا"، "لتركب"، "لتجلس"، وهكذا، هذه هي الم األمر، ومنها قول اهلل عّز وجّل ﴿ِلُيْنِفْق ُذو 
الناهية والدعائية،  ِمْن َسَعِتِه﴾ ]الطالق : 7[، فالالم هنا هي الم األمر. وكذلك ُيقال في "ال"  َسَعٍة 
ألن "ال" الناهية هي التي يكون األمر فيها من األعلى إلى األدنى، وأما "ال" الدعائية فهي بعكسها، 
يكون من األدنى إلى األعلى، يعني "ال" الناهية هي من األعلى إلى األدنى، و"ال" الدعائية بالعكس، 
ْيِل َواَل َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد﴾  من األدنى إلى األعلى، منها قول اهلل عّز وجّل ﴿َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّ
]هود : 81[، فـ "ال" هنا ناهية ألنها من األعلى إلى األدنى، ومنها قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ))ال 
تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحٍد ذهًبا ما بلغ ُمد أحدهم وال نصيفه((. أما »ال« الدعائية 
َأْو َأْخَطْأَنا﴾ ]البقرة : 286[، ومنه قوله  ِإْن َنِسيَنا  فمن شواهدها قول اهلل عّز وجّل ﴿َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا 
سبحانه ﴿َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا﴾ ]آل عمران : 8[، وهكذا. األداة السابعة من أدوات اجلزم 
هي "إْن"، وطبًعا اآلن سنبدأ في أدوات الشرط، وقد انتهينا من األدوات التي جتزم فعال واحًدا، نعيدها 
مرة ثانية، هي "لم" و"ملّا"، وكما قال صاحبنا "ألم" و"أملّا"، وهما واحد مثل "لم" و"ملّا"، لكنه زادت 
عليهما همزة االستفهام، وكذلك األداة اخلامسة هي الم الطلب، وُتطلق على الم األمر والم الدعاء، 
وأيًضا ال الناهية وال الدعائية، وقد انتهينا من هذه الست جميًعا. أما األداة السابعة فهي جتزم فعلني، 
األول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهي أم الباب وهي "إن" الشرطية، وقبل احلديث عن أدوات 
الشرط أذكر لكم أنها ثالثة أقسام، قسٌم منها ُمتفق على أنه حرف، وقسم منها ُمتفق على أنه اسم، 
وقسم منها ُمختلف فيه أهو اسٌم أم حرف، فأما املتفق على حرفيته فهو "إن" التي هي أم الباب، وأما 
املختلف فيه فهو حرف أو اسم فكلمٌة واحدة وهي "إذما"، وبعضهم ُيضيف إليها "مهما"، لكن أكثر 
كالمهم عن كلمة "إذما" أهي حرٌف أم اسم ؟ والصواب أنها اسم، بقية األدوات الشرطية كلها أسماء، 
َتُسْؤُهْم﴾ ]آل عمران : 120[،  َحَسَنٌة  مَتَْسْسُكْم  الباب وهي »إْن«، قال اهلل عّز وجّل ﴿ِإْن  بأم  فنبدأ 
"إْن" أداة شرط، "متسس" هذا فعل الشرط وهو مجزوم، "تسؤ" هذا جواب الشرط، وهو مجزوم. بعد 
ِلَنِبيٍّ  هذا "من" الشرطية، وكما ذكرت لكم هذه ُمتفق على أنها اسم، قال اهلل عّز وجّل ﴿َوَما َكاَن 
َأْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت مِبَا َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَم﴾ ]آل عمران : 161[، "َيْغُلْل" فعل الشرط مجزوم وعالمة 
جزمه السكون، "َيْأِت" مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. األداة التاسعة هي "مهما"، وهي من 
األدوات التي قلت لكم قبل قليل إنه حصل فيها خالف أهي اسم أم حرف، وعلى كل حال ترى هذا 
ال يؤثر في عملها شيًئا، عملها جتزم فعلني، سواء أكانت اسًما أم كانت حرًفا، من شواهدها قول اهلل عّز 
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وجّل ﴿َوَقالُوا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن َآَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك مِبُْؤِمِننَي﴾ ]آل عمران : 132[، "تأِت" 
فعل مضارع مجزوم -وهو فعل الشرط-، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، ﴿َفَما َنْحُن َلَك مِبُْؤِمِننَي﴾ 
احلالة،  هذه  مثل  في  تقترن  فيه  هذه  املوجودة  والفاء  الشرط،  جواب  جزم  محل  في  هذا  الكالم  كل 
اقتران جواب  متى يكون ذلك ؟ يجب  الشرط واجب، لكن  بجواب  اقترانها  يعني  واقترانها واجب، 
الشرط بالفاء يا أيها األحباب في مواضع متعددة يجمعها عنوان واحد، العنوان هو أال يصلح جواب 
الشرط ألن يقع فعال للشرط، ما يصلح أن تنقل جواب الشرط وجتعله فعال للشرط، حينئٍذ يجب اقتران 
اجلواب بالفاء، أما الفروع فهي أن يكون اجلواب جملة اسمية، أو جملة فعلية طلبية، أو جملة فعلية 
فعلها جامد، أو جملة فعلية مسبوقة بـ»لن«، أو جملة فعلية مسبوقة بـ »ما«، وهكذا، وسنذكر لكم 

بعض األمثلة لها إن شاء اهلل تعالى )شرح حسن حفظي : ص 116-113(.
في املخطوط : »وهي« واألرجح : »ما هي«.  1

سقطت في نص املخطوط.   2
في املخطوط : إذ.   3

هذا البيت من البحر الكامل.  4

سؤال : ما معنى قولك ال في الدعاء والنهي ؟ 
وتستعمل  يا رب  علينا  نحو ال تسخط  اهلل  من  الفعل  ترك  لطلب  تستعمل  جواب : إن ال 
لطلب ترك الفعل من اخلليقة نحو ال تفعل كذا فاألولى تدعى دعائيًة والثانية ناهية ولذلك 

قلنا ال في الدعاء والنهي.

سؤال : أخبرني ¬ما هي1 أمثلة اجلوازم ؟ 
جواب : ¬هذه أمثلتها، مثال لم : لم يقْم زيد، مثال ملّا : مات الغالم وملّا يبلْغ، مثال ألم : ألم 
أقْل لك، مثال أملّا : أملّا تختْم درسَك، مثال الم األمر : ليضرْب مثال ال : ال تسرْف، هذه أمثلة 
ما يجزم فعال واحدا وأما  ما2 يجزم فعلني فهذه أمثلته، مثال إْن : إن تكسْل تخسْر، مثال 
من : من يطلْب يجْد، مثال ما : ما تفعْل أفعْل، مثال مهما : مهما تفعْله جُتاَز عليه، مثال 
إذما : إذما3 حتضْر ُأكرْمَك، مثال أي : أّيا تضرْب أضرْب، مثال متى : متى متْت تعرْف، مثال 
أّنى : أّنى جتلْس أجلْس،  أذهْب، مثال  أين : أين تذهْب  ُأجْبَك، مثال  أيان : أيان تسأْلني 
مثال حيثما : حيثما تسقْط تثبْت، مثال كيفما : كيفما تتوجْه تصادْف خيراً، مثال إذا، وإذا 

في الشعر4 :  
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مزيد من األمثلة : واجلوازم ثمانية عشرة، وهي نوعان : جازم لفعل واحد، وجازم لفعلني، فاألول سبعة   1
 وهي : لم، نحو : ﴿َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد﴾ ]اإلخالص : 3، 4[ ؛ وملا، نحو : 

﴿َكالَّ مَلَّا َيْقِض َما َأَمَرُه﴾ ]عبس : 23[، ألم، نحو : ﴿َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك﴾ ]الشرح : 1[، وأملا، 
الصبا // فقلت أما أصح والشيب وازع. والم األمر والدعاء  كقوله : على حني عاتبت املشيب على 
77[ ؛ وال  َربَُّك﴾ ]الزخرف :   َعَلْيَنا  ن َسَعِتِه﴾ ]الطالق : 7[ ؛ ﴿ِلَيْقِض  َسَعٍة مِّ نحو : ﴿ِلُينِفْق ُذو 
َزْن﴾ ]التوبة : 40[ ؛ ﴿اَل ُتَؤاِخْذَنا﴾ ]البقرة : 286[ ؛ والطلب إذا  في النهي والدعاء نحو : ﴿اَل حَتْ
سقطت الفاء من املضارع بعده وقصد به اجلزاء نحو : ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل﴾ ]األنعام : 151[ ؛ وقوله : قفا 
نبك من ذكرى حبيب ومنزل // بسقط اللوى بني الدخول فحومل. والثاني وهو ما يجزم فعلني أحد 
عشر وهو إن نحو : ﴿ِإن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم﴾ ]النساء : 133[ ؛ وما نحو : ﴿َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه 
كقوله :   ]النساء : 123[ ؛ ومهما  ِبِه﴾  ُيْجَز  ُسوًءا  َيْعَمْل  نحو : ﴿َمن  ]البقرة : 197[ ؛ ومن  اهلّلُ﴾ 
 أغرك مني أن حبك قاتلي // وأنك مهما تأمري القلب يفعل. وإذما نحو : »إذما تقم أقم« ؛ وأي نحو :
ا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْسَماء احْلُْسَنى﴾ ]اإلسراء : 110[ ؛ ومتى كقوله : أنا ابن جال وطالع الثنايا // متى  ا مَّ ﴿َأّيً
أضع العمامة تعرفوني. أيان كقوله : إذا النعجة الغراء كانت بقفرة // فأيان ما تعدل به الريح تنزل. 
تأتها  أنَّى  كقوله : فأصبحت  ]النساء : 78[ ؛ وأنَّى  امْلَْوُت﴾  ُم  ُيْدِرككُّ َتُكوُنوْا  نحو : ﴿َأْيَنَما  وأين 
تأججا. وحيثما كقوله : حيثما تستقم يقدر لك اهلل // جناحًا  وناراً  بها // جتد حطبا جزال  تستجر 
في غابر األزمان. وهذه األدوات اإلحدى عشرة كلها أسماء إال إن وإذما فإنهما حرفان، ويسمى األول 
شرطًا، ويسمى الثاني جوابًا. وإذا لم يصلح اجلواب أن يجعل شرطًا وجب اقترانه بالفاء نحو : ﴿َوِإن 
وَن اهلّلَ َفاتَِّبُعوِني﴾ ]آل  بُّ مَيَْسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقُديٌر﴾ ]األنعام : 17[ ؛ ﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم حُتِ
نحو : الفجائية  بإذا  عمران : 115[ ؛ أو  ]آل  ُيْكَفُرْوُه﴾  َفَلن  َخْيٍر  ِمْن  َيْفَعُلوْا   عمران : 31[ ؛ ﴿َوَما 
َمْت َأْيِديِهْم ِإَذا ُهْم َيْقَنُطوَن﴾ ]الروم : 36[ ؛ وذكر صاحب اآلجرومية في  َئٌة مِبَا َقدَّ ﴿َوِإن ُتِصْبُهْم َسيِّ
اجلوازم كيفما نحو : »كيفما تفعل أفعل« ؛ واجلزم بها مذهب كوفي ولم نقف لها على شاهد من كالم 
العرب، وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر كقوله : استغن ما أغناك ربك بالغنى // وإذا تصبك خصاصة 

فتجمل. )متممة اآلجرومية ص 45-43(

استغن ما أغناك ربك بالغنى   وإذا تصبك خصاصة فتجّمل1
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منت اآلجرومية : )املرفوعاُت سبعة، وهي : الفاعل، واملفعول الذي لم ُيَسمَّ فاِعُلُه، واملبتدأ وخبره،واسم   1
كان وأخواتها، وخبر إنَّ وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء : النَّعُت، والعطُف، والتوكيد، 

والَبَدل(.
من  للفاعل  تعريف  اجلملة  هذه  في  فعله(  قبله  املذكور  املرفوع  االسم  هو  اآلجرومية : )الفاعل  منت   2
اسم،  أنه  الفاعل  صفات  من  صفاته ؛ إذ  ببعض  اهلل-  -يرحمه  امْلَُصنِّف  فه  َعرَّ وقد  االصطالح،  جهة 
َمْن  هو  َغة : إذ  اللُّ األولى : فجهة  جهتني : أما  من  ُيَعرَّف  والفاعل  له.  سابق  فعله  وأن  مرفوع،  وأنه 
بأنه  وُيَعرَّف  االصطالح،  َحْيُث  والثانية : من  أو محدثه.  رم  اجْلُ فاعل  ُيَقال هذا  وَأْحَدَثُه،  الفعل  َفَعَل 
اسم صريح أو مؤول به ُسبق بفعل أو مؤول به مرفوع َأْحَدَث الفعل أو قام به. وهذا التعريف يشمل 
قيوداً : أولها : أنه اسم فيخرج الفعل واحلرف. وثانيها : أنه يأتي على صورتني : األولى : أن يكون 
صريحًا ويشمل نوعني : األول : األسماء الظاهرة كـ »َزْيٌد« و»َعْمٌرو«. والثاني : األسماء املضمرة كـ 
إلى الكتاب  إلى املسجد متفقهًا«. و»قمت  َزْيٌد  »أنا« و»هو« و»أنت«. ومثال هذه الصورة : »جاء 
التاء في  الظاهرة على آخره. وحرف  بالضمة  قارئًا«. فكلمة »َزْيٌد« في اجلملة األولى : فاعل مرفوع 
الثانية : فهو أن يكون مؤواًل بالصريح  َرْفع فاعل. وأما الصورة  َمَحّل  »قمت« : مبني على الضم في 
ومثال  املصدرية.  وثالثها : ما  املصدرية.  فة  امْلَُخفَّ وثانيها : أْن  املثقلة.  وذلك مع أحرف : أولها : أنَّ 
املوجود  الفعل  تؤول مبصدر من جنس  »أنك جئت«  ِإن جملة  أنك جئت« ؛ َحْيُث  األول : »سرني 
وهو :  »جئت« فيكون التقدير »سرني مجيئك« ؛ إذ كلمة »مجيء« فعل مرفوع بالضمة الظاهرة على 

الفصل السابع : في األسماء املرفوعة

سؤال : أخبرني ما هي األسماء املرفوعة ؟ وكم هي ؟ 
واسم  واملبتدأ وخبره  الفاعل  ونائب  الفاعل  املرفوعة سبعة وهي  ¬األسماء  أن  جواب : اعلم 
كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أنواع : النعت والعطف والتوكيد 

والبدل1.

سؤال : ما هو الفاعل ؟ 
وأن  اسمًا  أن يكون  يلزمه  الفاعل  أن  أي  قبله2  املذكور  املرفوع  االسم  جواب : ¬الفاعل هو 
يكون مرفوعًا وأن يكون فعله مذكورا قبله ألنه إن كان اسمًا مرفوعًا ولكن فعلُه مذكور بعده 
كقولنا : زيٌد قام، لم يكن فاعاًل بل مبتدأ وخبراً ولذلك قلنا إنه يكون مذكورا قبله فعله نحو 

قام زيٌد فزيٌد اسٌم مرفوع وفعله مذكور قبله. 
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ُد« ؛ َحْيُث ِإنَّ »أْن« ُتسبك مع  آخره. والكاف مضاف إليه. ومثال الثاني : »سرني أن جئت يا ُمَحمَّ
ُد«. والفاعل كلمة  الفعل الداخلة عليه مبصدر بنحو ما سبق. فيكون التقدير »سرني مجيئك يا ُمَحمَّ
ُد«، َحْيُث  »مجيء« وهي مضاف، والكاف : مضاف إليه. ومثال الثالث : »سرني ما صنعت يا ُمَحمَّ
والتقدير »سرني  عليه،  الداخلة  الفعل  بعدها مبصدر من جنس  ما  مع  ُتسبك  هنا مصدرية  ِإنَّ »ما« 
مضاف،  وهو  آخره  على  الظاهرة  بالضمة  مرفوع  فاعل  »ُصْنع«  كلمة  ِإن  ُد« ؛ َحْيُث  ُمَحمَّ يا  صنعك 
على  الفاعل  يتقدم  فال  للفاعل  الفاعل  فعل  َسْبق  الثالث : هو  الَقْيد  وأما  إليه.  والكاف : مضاف 
فعله ؛ ألنه إذا تقدم كان مبتدًأ ال فاعاًل. مثاله : »جاء َزْيٌد«. َحْيُث ِإن كلمة »َزْيٌد« : فاعل مرفوع 
بالضمة الظاهرة على آخره. والفعل »جاء« : سابق له. فإن قيل »َزْيٌد جاء« : كانت كلمة »َزْيٌد« مبتدأ 
مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وخبره : اجلملة الفعلية وهي »جاء هو« يعني زيداً. ورابعها : هو أن 
الفعل السابق للفاعل يأتي على صورتني : األولى : كونه صريحًا كـ »خذ« »جاء« »يأخذ«. الثانية : أن 
يأتي مؤواًل من الصريح. مثاله : ﴿الهيًة قلوُبهم﴾ ]األنبياء : 3[ -على قول- إذ تقدير اآلية »تلهو 
لـ  الفاعل خالفًا  تلهو هو  الضمير في  قلوبهم« ؛ ألن  البعض- والصواب »لهت  قلوبهم« -كذا يقول 
إحدى صورتني : األولى : أن  على  الفاعل  مع  الفعل  يكون  وخامسها : أن  فاعل.  فالقلوب  »لهت« 
يكون الفعل قائمًا بالفاعل كـ »مات َزْيٌد« ؛ إذ فْعل املوت قائم بَزْيٍد. والثانية : أن يكون الفاعل ُمْحِدثًا 
للفعل كـ »ضرب َزْيٌد َعْمراً« ؛ إذ فعل الضرب كان من الفاعل َزْيٌد. قوله : )وهو على قسمني : ظاهر 
َل َلُه امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- بـ  ومضمر( جعل امْلَُصنِّف الفاعل على قسمني : األول : كونه ظاهراً وقد َمثَّ
»َزْيٌد« و»الزيدان« و»لزيدون« و»الرجال« و»هند« وغيرها. وسبق بيانه في تعريف الفاعل اصطالحًا، 
وبه يتبني أن الفاعل قد يكون مفرداً، وقد يكون جمعًا بأنواع اجلمع. والثاني : كونه مضمراً واملقصود 
به ما كان ضميراً، والضمير نوعان : ضمير متصل كـ »ضربُت«، و»ضربنا«. وضمير منفصل كـ »نحن« 
و»أنا« و»أنت«. وقد ذكر امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- على ذلك أمثلة بقوله : »ضربت، ضربنا« َحْيُث كلمة 
»ضربُت« التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في َمَحّل َرْفع فاعل، وكذلك »ضربنا، وضربَت«. فـ 
»ضربتما« التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في َمَحّل َرْفع فاعل، وامليم واأللف دليل على التثنية. 
وكلمة »ضربنت« التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في َمَحّل َرْفع فاعل. والنون دليل على التأنيث 
فعلى  ر  امْلَُقدَّ وأما  الظاهر فسبق.  راً : فأما  ُمَقدَّ وقد يكون  قد يكون ظاهراً  الفاعل  أن  ولُيْعلم  والبناء. 
نوعني : أما األول : فما كان تقديره واجبًا، مثاله كل فاعٍل لفعل أمر كـ »ُخْذ« إذ كلمة »ُخْذ« فعل أمر 
ر  مبني على ما ُيجزم به مضارعه وهو السكون هنا. والفاعل : ضمير مستتر وجوبًا. وأما الثاني : فامْلَُقدَّ
ق النحاة وغيرهم بني ما  راً ومستتراً جوازاً. وُيفرِّ استتاره جوازاً كنحو »َزْيٌد جاء« إذ فاعل »جاء« ُمَقدَّ
استتر جوازاً وبني ما استتر وجوبًا : بأن املستتر وجوبًا ما ال صورة للفظه في الكالم خالفًا للجائز فقد 
يكون له صورة. ففاعل »خذ« ال صورة للفظه في جملة »خذ الكتاب«، خالفًا لفاعل »جاء« في »َزْيٌد 

جاء« فقد يكون له صورة بنحو »َزْيٌد جاء هو« أو »َزْيٌد جاء َزْيٌد« )شرح األسمري ص 55-53(.
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قولك : قام  فالظاهر نحو  التغيير : )وهو على قسمني : ظاهر، ومضمر،  منت اآلجرومية مع شيء من   1
ويقوم  الرجال،  وقام  الزيدون،  ويقوم  الزيدون،  وقام  الزيدان،  ويقوم  الزيدان،  قام  زيد،  ويقوم  زيد، 
الرجال، وقامت هند، وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم الهندان، وقامت الهندات، وتقوم الهندات، 
وتقوم الهنود، وقام أخوك، وقام غالمي، ويقوم غالمي، وما أشبه ذلك(. وشرح هذا الكالم من التحفة 
السنية شرح املقدمة اآلجرومية حملمد محيى الدين عبداحلميد )ص 69-68(، يقول : ينقسم الفاعل 
إلى قسمني : األول الظاهر والثاني املضمر، فأما الظاهر فهو : مل يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، 
وأما املضمر فهو : ما ال يدل على املراد منه إال بقرينة تكلم أو خطاب غيبة. والظاهر على أنواع : ألنه 
إما أن يكون مفرداً أو مثنى أو مجموعًا جمعًا ساملًا أو جمع تكسير، وكل من هذه األنواع األربعة إما 
أن يكون مذكراً وإما أن يكون مؤنثًا، فهذه ثمانية أنواع، وأيضًا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو 
مقدرة، وإما أن يكون إعرابه باحلروف نيابة عن الضمة، وعلى كل هذه األحوال إما أن يكون الفعل 
الصديقان،  »حضر  املاضي  الفعل  املذكر : مع  املفرد  الفاعل  فمثال  مضارعًا.  يكون  أن  وإما  ماضيًا، 
وحضر خالد« ومع املضارع »يسافر محمد، ويحضر خالد«. ومثال الفاعل املثنى املذكر : مع الفعل 
املاضي »حضر الصديقان، وسافر اإلخوان«، ومع الفعل املضارع »يحضر الصديقان، ويسافر اإلخوان«. 
املسلمون«.  ويحج  احملمدون،  املاضي »حضر  الفعل  مع  ملذكر  املجموع جمع تصحيح  الفاعل  ومثال 
ومثال الفاعل املجموع جمع تكسيروهو مذكر »حضر األصدقاء، سافر الزعماء«. ومثال الفاعل املفرد 
املؤنث : مع الفعل املاضي »حضرت هند، وسافرت سعاد« ومع الفعل املضارع »حتضر هند، وتسافر 
الزينبان« ومع املضارع  الهندان، وسافرت  املثنى املؤنث : مع املاضي »حضرت  الفاعل  سعاد«. ومثال 
»حتضر الهندان، وتسافر الزينبان«. ومثال الفاعل املجموع جمع تصحيح ملؤنث : مع املاضي »حضرت 
الهندات، وسافرت الزينبات« ومع املضارع »حتضر الهندات، وتسافر الزينبات« ومثال الفاعل املجموع 
جمع تكسير، وهو ملؤنث : مع املاضي »حضرت الهنود، وسافرت الزيانب« ومع املضارع »حتضر الهنود، 
وتسافر الزيانب«. ومثال الفاعل الذي إعرابه الضمة الظاهرة جميع ما تقدم من األمثلة ما عدا املثنى 
املذكر واملؤنث وجمع التصحيح ملذكر. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة املقدرة : مع الفعل املاضي 
القاضي،  الفتى، ويسافر  املضارع »يحضر  الفعل  أقبل صديقي«، ومع  القاضي،  الفتى، سافر  »حضر 
ويقبل صديق«. ومثال الفاعل الذي إعرابه باحلروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل املثنى 
املذكر أو املؤنث، وأمثلة الفاعل املجموع جمع تصحيح ملذكر، ومن أمثلته أيضًا : مع املاضي »حضر 

أبوك، سافر أخوك« ومع املضارع »يحضر أبوك، ويسافر أخوك«. 

سؤال : أخبرني هل الفاعل قسم أم قسمان ؟ 
جواب : ¬إن الفاعل قسمان قسٌم ظاهر أْي فاعٌل هو اسم ظاهر مثل قام زيٌد ويقوم زيٌد وقام 
الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك وقسم مضمر1  الّزيدون ويقوم  الّزيدان وقام  الزيدان ويقوم 
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قولك : ضربت، وضربنا،  نحو  اثنا عشر،  : )واملضمر  املضمر  بخصوص  تلخيص  اآلجرومية  في منت   1
وضربن(.  وضربوا،  وضربا،  وضربْت،  وضرب،  وضربنت،  وضربتم،  وضربتما  وضربِت،  وضربَت، 
التعليق على نص اآلجرومية من شرح حسن حفظي )ص 128-130( : كل هذه الضمائر ظاهرة إال في 
موضٍع واحد، وهو قوله »َضَرَب«، فإن فاعله ضميٌر مستتر، لكن البقية ظهر فيها الفاعل، فنبدأ بقوله 
»ضربُت«، فالتاء هنا ضمير املتكلم الواحد، وهو فاعٌل مبنيٌّ على الضم في محل رفع، والبقية كلها يا 
أيها األحباب مبينة في محل رفع، لذلك ال نحتاج إلى تكرار هذا، ألننا كما قلنا قبل إن الضمائر كلها 
مبنية. و»وضرْبَنا«، »نا« هنا هي »نا« الفاعلني، وتصلح للواحد املعظم نفسه، ومنه قول اهلل عّز وجّل 
اِفُظوَن﴾ ]احلجر : 9[، وهي في األصل ليست للواحد، لكنها ألكثر  ْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَ ْلَنا الذِّ ﴿ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
من واحد، سواء كان املتكلم اثنني أو أكثر، وسواء أكانا مذكرين أم مؤنثني أم ذكورا أم إناثا، فإن »نا« 
تصلح للجميع، تصلح ملا عدا الواحد، إال أن الواحد أيًضا املعظم لنفسه تصلح له أيًضا، هذه »نا«. 
« فهذه كلها ضمائر املخاطب، أما األول فهو  أما قوله »َضَرْبَت، وَضَرْبِت، وضرْبُتَما، وضرْبُتم، وضَرْبنُتَّ
املفرد، وأما الثاني وهو »َضَرْبِت« فاملفردة، وأما »ضرْبُتَما« فهو لالثنني، سواٌء أكانا مذكرين أم مؤنثني، 
« فهو جلماعة اإلناث. ننتقل إلى ضمير الغيبة، أما  وأما »ضرْبُتم« فهو جلماعة الذكور، وأما »ضَرْبنُتَّ
ضمير الغيبة فقد ذكر املصنف فيه »َضَرَب« في اللفظ األول، والفاعل هنا ليس ظاهًرا، وإمنا هو مستتر، 
وهو ضمير تقديره »هو«، والبد أن يكون هناك شيٌء يعود إليه هذا الضمير، مثل »محمٌد ضرب«، 
أما قوله »َضَرَبا« فاأللف هنا لالثنني، لو كان مؤنًثا لقال ضربتا، أما »ضربوا« فهي جلماعة الذكور، وأما 
»ضربن« فهي جلماعة اإلناث. وكما ترون يا أيها األحباب أنبه إلى شيٍء آخر، وهو أن الفعل املاضي في 
، والذي هو مبنيٌّ عليه إما أن يكون مبنٌي على السكون التصاله بضمير الرفع املتحرك،  هذه األوجه مبنيٌّ
وإما أن يكون هو مبنيٌّ على الفتح وإمنا ُسّكن آخره التصاله بضمير الرفع املتحرك، وهذا أولى، لكن 
الثاني جائز، وال إشكال فيه، والثاني أسهل وأيسر، طبًعا إال في قوله »َضَرَب« فهذا مبنيٌّ على الفتح 
ظاهر، وفي قوله »ضربا« هذا مبنيٌّ على الفتح ألنه لم يتصل مبتحرك، ألن األلف هنا ساكنة. هذا آخر 
ما ُيقال في باب الفاعل، وإن كان فيه بعض األحكام، وهي من حيث األصل في ترتيب اجلملة الفعلية 
التي فيها فاعل، األصل أن ُيبدأ بالفعل ثم ُيذكر الفاعل بعده ثم ُيذكر املفعول به، وقد ُيخالف هذا 
األصل، وأحياًنا تكون املخالفة واجبة، وأحياًنا تكون املخالفة جائزة، وقد ُيلتزم هذا األصل وجوًبا. أذكر 
لكم بعض هذه املواضع فقط ولن أطيل فيها، نبدأ بالتزام األصل، التزام األصل إما جائز وإما واجب، 
ا  ا محمٌد«، وميكن أن تقول »علّيً ا«، ميكن أن تقول »أكرم علّيً فاجلائز نحو قولك »أكرم محمٌد علّيً
أكرم محمٌد«، ما فيه إشكال، هذه صورة، وهذه صورة جائزة. فيه صورة أخرى واجب التزام األصل، 

أي فاعل ليس هو اسمًا ظاهراً بل ضمير ¬وهو أربعة عشر1 وينقسم أيضًا إلى قسمني متصل 
ومنفصل وكلٌّ منهما أربعة عشر ضميراً فالضمائر املتصلة هي التي ال يبتدأ بها وال تقع بعد 
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وثالثة  نحو ضرب ضربا ضربوا  ر  ملذكَّ منها  ثالثة  أقسام ستة : للغائب  بذلك على  إال وهي 
منها ملؤنث نحو ضربْت ضربِت ضرْبَن وستة للمخاطب ثالثة منها ملذّكر نحو ضربَت ضربُتما 
ضربتم ¬وثالثة1 منها ملؤنث نحو ضربت ضربُتما ضربنت واثنان للمتكلم نحو ضربُت ضربنا 
والضمائر ¬املنفصلة2 هي التي يبتدأ بها وتقع بعد إال وأقسامها كما مرَّ تقول أنا قائم وأنت 

جالس وما ضرب إال هو وما ضرب إال هما وما ضرب إال هم إلى آخره.

سؤال : أخبرني ما هو الضمير الفاعل املتصل في األمثلة املتقدمة ؟ 
جواب : إن الضمائر الفاعل في مثال املفرد الغائب هو ضمير مستتٌر جوازاً تقديره هو، وفي 
الغائبة هو  املفردة  الفاعل في مثال  والواو والضمير  الغائب هو األلف وفي اجلمع  مثال مثنى 
ضمير مستتر جوازاً تقديره هي والتاء عالمة التأنيث وفي مثناها هو األلف والتاء أيضًا عالمة 
التأنيث وفي مثال جمعها هو النون والضمير الفاعل في أمثلة املخاطب املذكر هو التاء فقط 
املفردة  مثال  في  الفاعل  الضمير  واجلمع وكذلك  التثنية  للداللة على  لها  الالحقة  واألحرف 
املخاطبة ومثناها وجمعها هو التاء ال غير والنون املشددة حرف داّل على جمع اإلناث وهكذا 
في مثالي املتكلم فإن التاء في قولك ضربُت هي ضمير الفاعل املنفرد وَنا في قولك ضربَنا هي 
ضمير املتكلمني وأما ضمير الفاعل املنفصل فظاهر وهو قولك أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم 

إلى آخره. 

كقولك »أكرم موسى عيسى«، ألن الفاعل هنا ال تظهر عليه عالمة أنه مرفوع، وال تظهر عالمة النصب 
على املفعول به، فإذا لم توجد في الكالم قرينة لفظية وال معنوية فإنه يجب التزام األصل، يعني يجب 
أن يكون املتقدم في هذين اللفظني -أعني موسى وعيسى- هو الفاعل، فإذا ظهر في الكالم ما ينبئ 
بأن املتقدم هو املفعول به والفاعل هو املتأخر فال إشكال، مثال قولك »أرضعت الصغرى الكبرى«، طبًعا 
املرضع هو »الكبرى«، هذه قرينة معنوية، ال مانع، و»أكل الكمثرى موسى«، اآلكل هو موسى، ال مانع 
أن يتأخر ألنه معروف، »أكرم موسى العاقَل عيسى«، عيسى أخرناه، ملاذا مع أنه فاعل، ويوجد تشابه 
العاقل، معنى هذا أن املتقدم  واحلركة غير ظاهرة ؟ ال، فيه ظهور وهو أن موسى هذا موصوٌف بقوله 

مفعول به وأن الفاعل متأخر، هذا من ناحية التزام األصل وعدم التزامه. 
حصل تكرار لهذه الكلمة.   1

كذا في املخطوط : املتصلة، والسياق يستدعي ما أثبتناه في النص.  2
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منت اآلجرومية : )وهو االسم املرفوُع الذي لم ُيذَكر معه فاعُلُه(، ومثاله : »ُضِربْت ِهنٌد« َحْيُث ُأسِند   1
الفعل إلى املفعول، وقام املفعول َمَحّل الفاعل ؛ إذ أصل »ُضِربْت ِهنٌد«  »ضرب َزْيٌد هنداً« فلما ُحِذف 
الفعل حتى يوافق تأنيث املفعول فقيل  فُأنِّث  الفعل إلى املفعول  »َزْيٌد« الذي هو فاعل حقيقة ُأسِند 
»ُضِربْت« ؛ وإمنا كان ذلك كذلك ألن الفاعل عمدة في اجلملة الفعلية، ال بد من وجوده، فإن لم يكن 
موجوداً أنيب عنه غيره، كاملفعول به في املثال السابق. وُيَعرَّف نائب الفاعل بنحو ما ُذِكر في تعريف 

الفاعل من كونه اسمًا صريحًا أو مؤواًل …الخ. )شرح األسمري ص 56-55(. 
منت اآلجرومية : )فإن كان الفعل ماضيًا ضم أوله وكسر ما قبل آخره( مثاله : ُضِرَب -بضم أوله وكسر   2
«، فهي وإن لم ُيكسر ما  ما قبل آخره- وهذا هو األصل في املاضي، وُيلحق به »قيل« و»جيء« و»ُمدَّ
« فأصلها »ُشِدَد« بكسر الدال األولى، وهذا موافق  قبل آخرها بنحو »قيل« فلها حكم ذلك. وأما »ُشدَّ

ملا ذكره امْلَُصنِّف )شرح األسمري ص 56(.
منت اآلجرومية : )وإن كان مضارعًا ضم أوله وفتح ما قبل آخره( ومثاله »ُيْضَرب« -بضم أوله وفتح ما   3
« ونحوهما. وإمنا ُيبنى الفعل هنا للمجهول ألحد علتني : أما  قبل آخره- وُيْلَحق به »ُيَقال« و»ُيَشدَّ
األولى : فِعلَّة لفظية كقولك : »وُعِجنت بالظرافة طينته« بعد قولك »وبانت لنا ظرافته« وذلك حتى 
تكون السجعة واحدة. فكلمة »ظرافته« فاعل في جملة »وبانت لنا ظرافته« خالفًا آلخر اجلملة الثانية 
وهي »طينته« ؛ إذ هي مفعول به، فلو قيل »طينَته« الختلفت السجعة َفُبِني الفعل للمجهول حتى تكون 
كلمة »طينته« مرفوعة. وأما الثانية : فهي ِعلَّة معنوية كاجلهل بالفاعل ونحو ذلك في قولك : »ُسِرق 
ومن  الفاعل.  في  واملضمر  الظاهر  معنا  سبق  ومضمر(  قسمني : ظاهر  على  قوله : )وهو  املتاُع«. 
الظاهر كلمة »َزْيٌد« في جملة »ُضِرب زيٌد«. ومن املضمر التاء في جملة »ُضِرْبُت«. فجملة »ُضِرب 
زيٌد« : ُضِرَب : فعل ماض مبني للمجهول بناءه على الفتح ال َمَحّل له من اإلعراب. َزْيٌد : اسم مرفوع 

الفصل الثامن في نائب الفاعل

م فاعله ؟  سؤال : أخبرني ما هو نائب الفاعل أي املفعول الذي لم يسَّ
جواب : هو ¬االسم املرفوع الذي لم يذكر معه فاعله1 إما للجهل به أو لغرض من األغراض، 

مثال ذلك قولك ُضرَب زيٌد إذا كنت جاهال عن ضربه أو لم تشأ أن تذكره.

سؤال : إذا حذفنا الفاعل وأقمنا املفعول مقامه كيف نبني له الفعل كي ال يلتبس بالفاعل.
جواب : ¬إن كان الفعل ماضيًا ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره2 وقلنا في َضَرَب زيٌد عمراً، 

ُضِرَب َعْمٌرو ¬وإن كان مضارعا ضممنا أوله وفتحنا ما قبل آخره3 نحو ُيْضَرُب َعْمٌرو.
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بالضمة الظاهرة على آخره ألنه نائب فاعل أو مفعول لم ُيَسمَّ فاعله. وجملة »ُضِرْبُت« : ُضِرَب : فعل 
ماٍض مبني للمجهول بناءه على السكون التصاله بضمير الرفع املتحرك. والتاء : ضمير متصل مبني 

على الضم في َمَحّل َرْفع على أنه نائب فاعل أو مفعول لم ُيسمَّ فاعله. )شرح األسمري ص 57(.
زدناه ألن املقام يستدعي ذلك.   1

أضفنا هذه العبارة ألجل التوضيح، فأغلب الظن أن هناك حذفا وقع في هذا املقام.  2
نحو  فالظاهر  ومضمر،  قسمني : ظاهر،  على  اآلجرومية : )وهو  منت  في  ملخصا  ذلك  حكم  ورد   3
قولك »ُضرب زيد«، »ُيضرب زيد«، »ُأكرم عمرو«، »ُيكرم عمرو«. واملضمر اثنا عشر، نحو قولك 
»ُضربنت«،  و»ُضربُتم«،  »وضربتم«،  »وضربتما«،  »وضربِت«،  »وُضربت«،  »ُضربنا«،  »ضربُت«، 
»ُضرب«، »ضربت«، »وُضربا«، »ُضربوا«، »ُضربن«(، يعني أن نائب الفاعل قد يكون اسًما ظاهًرا 
وقد يكون ضميًرا، ننظر إلى أمثلته، أما أمثلته فنحو قولك »ُضرب زيٌد«، و»ُيضرب زيٌد«، و»أكرم 
عمٌرو«، و»ُيكرم عمٌرو«، هذه بعض األمثلة النائب عن الفاعل فيها اسم مفرد ظاهر، أما العامل فأحياًنا 
يكون ماضًيا وأحياًنا يكون مضارًعا، هل يكون أمًرا ؟ اجلواب ال، ال ُيبنى الفعل للمفعول إال في هذين 
التي حتصل  التغييرات  عن  ملّا حتدثنا  ولذلك  األمر،  فعل  في  يوجد  وال  واملضارع،  املاضي  في  االثنني 
فننظر  به كذا،  ُيفعل  املضارع  الفعل  وقلنا  فقلنا كذا،  املاضي  الفعل  ذكرنا  وإمنا  األمر،  فعل  نذكر  لم 
إلى قوله »ُضرب زيٌد«، »زيٌد« نائب عن الفاعل، »ُيضرب زيٌد« »زيٌد« نائب عن الفاعل، »عمٌرو« 
كذلك نائب عن الفاعل، »ُأكرم« و»ُيكرُم«، لكن الفعل الذي قبلها فعل مبني للمفعول، وهو أولى، 
ولو قلت مبني للمجهول ما فيه إشكال، ألن أكثر ما ُيبنى هذا الفعل يبنى للمجهول، أكثر ما يؤتى 
بهذه الصيغة ألن الفاعل مجهول، هذه أكثر بدون شك، لكن لو قلت على التعبير الذي ذكرته لك 
َعَشَر(،  ِاْثَنا  )َوامْلُْضَمُر  وإياه  اهلل  رحمنا  املصنف  قال  ثم  أحياًنا.  ويلزم  األولوية،  ناحية  من  أولى  فهو 
ألنه هنا سيذكر لكم ضمير املتكلم، ويذكر ضمير املخاطب، ويذكر ضمير الغائب، فقال رحمه اهلل 
 ، َوُضِرْبنُتَّ َوُضِرْبُتْم،  َوُضِرْبُتَما،  َوُضِرْبِت،  َوُضِرْبَت،  َوُضِرْبَنا،  َقْوِلَك »ُضِرْبُت  َنْحَو  َعَشَر،  ِاْثَنا  )َوامْلُْضَمُر 
هو  هنا  عندي  املذكور  أقول  للغائب،  بالنسبة  هذه  وُضربن«(،  َوُضِرُبوا،  َوُضِرَبا،  َوُضِرَبْت،  َوُضِرَب، 
املتكلمني  من  املفرد  لغير  و»نا«  املفرد،  املتكلم  تاء  و»ُضِرْبَنا«  الفاعل،  عن  نائبة  هنا  التاء  »ُضِرْبُت« 
الواحد، ونحو قولك  أو املتكلمنْي أو املتكلمات أو املتكلمتني، يعني يجوز للمذكر واملؤنث ملا عدا 

سؤال : هل نائب الفاعل كالفاعل على قسمني أيضًا ؟ 
¬جواب¬  : 1نعم هو على قسمني أيضًا2 قسم هو اسم ظاهر نحو ُضرب زيد وُيضرب زيٌد 

ُضِرْبُتما  ُضرْبُت  ُضربَن  ُضِرَبتا  ُضرَبْت  ُضربوا  ُضرَبا  ُضرَب  نحو  متصل  اسم مضمر  هو  وقسم 
ُضِرْبُتم ُضِربِت ُضربتما ُضربنُتَّ ُضِرْبُت ُضِرْبنا أو منفصل نحو ما ُضِرَب إاّل هو وما ُضِرَب إاّل ُهما 

وما ُضِرَب إاّل ُهم إلى آخره3.
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الفصل التاسع في املبتدأ واخلبر

سؤال : أخبرني ما هو املبتدأ ؟ و ما هو اخلبر ؟ 
¬واخلبر هو االسم  اللفظية1 لإلسناد  العوامل  العاري عن  املرفوع  جواب : ¬املبتدأ هو االسم 
والزيدون  قائمان  والزيدان  قائم  زيٌد  قولك  نحو  إليه  املنسوب  أي  املبتدأ  إلى  املسند  املرفوع 

قائمون2 وما أشبه ذلك فاالسم املنسوب إليه هو املبتدأ واملنسوب هو اخلبر.

»ُضرَب«،  ُيقال  وأيًضا  و»ُضربنّت«.  و»ُضربتم«  و»ُضربتما«،  و»ُضربِت«  للمخاطب،  هذا  »ُضربَت« 
هذه  و»ُضربْت«  للواحد،  هذا  »ُضرَب«  و»ُضربّن«،  و»ُضربوا«،  و»ُضربتا«،  و»ُضربا«،  و»ُضربْت«، 
الواحدة، و»ُضربا« هذان االثنان، و»ُضربتا« طبًعا للغائبتني، و»ُضربوا« للغائبني، و»ُضربن« للغائبات، 
الفاعل. )شرح حسن حفظي ص 143- النائب عن  ُيقال في باب  بالصواب، هذا آخر ما  واهلل أعلم 

.)144

بها  يتعلق  اجلملة  هذه  اللفظية(،  العوامل  عن  العاري  املرفوع  االسم  هو  اآلجرومية : )املبتدأ  منت   1
شيئان : أحدهما : أنه تعريف اصطالحي للمبتدأ، وللنحاة فيه عبارات منها : قول ابن هشام : املبتدأ 
د عن العوامل اللفظية لإلسناد. وأما الثاني : فهو أنَّ تعريف امْلَُصنِّف -يرحمه  هو االسم املرفوع املجرَّ
وثانيها : قوله )املرفوع(  ليخرج : الفعل واحلرف.  قيوداً : أولها : قوله )االسم(  السابق يشمل  اهلل- 
ليخرج : االسم املخفوض واملنصوب. ثالثها : قوله )العاري عن العوامل اللفظية( العاري َأْي اخلالي، 
م لفٍظ على آخر يعمل فيه من  د عن العوامل اللفظية. وحقيقة )العوامل اللفظية( : َتَقدُّ وهو مبعنى املجرَّ
جهة اإلعراب. مثاله : »زيٌد« في جملة »ضرب زيٌد َعْمراً«. فهي اسم مرفوع لكن أثر فيه عامل اللفظ  
-وهو الفعل- فكان فاعاًل ال مبتدًأ. مثال ثان : كلمة »محمٌد« في جملة »كان محمٌد مجتهداً«. 

َحْيُث ِإنها اسٌم مرفوع لعامل لفظي وهو »كان« فليست مبتدأ. )شرح األسمري 58-57(. 
َقاِئَماِن«  ْيَداِن  و»الزَّ َقاِئٌم«  »َزْيٌد  َقْوِلَك  َنْحَو  ِإَلْيِه،  امَْلُْسَنُد  امَْلَْرُفوُع  ااَِلْسُم  ُهَو  َبُر  اآلجرومية : )َواخْلَ منت   2
ْيُدوَن َقاِئُموَن«(، أما قوله املسند إليه فهذا خطٌأ ألن اخلطأ ليس ُمسنًدا إليه، املُسند إليه هو املبتدأ،  و»الزَّ
فغيروها بارك اهلل فيكم، أقول اخلبر :  هو االسم املرفوع املسند، هو ُمسند إلى املبتدأ، املبتدأ هو املسند 
إليه، أما اخلبر فهو ُمسند وليس ُمسنًدا إليه، مّثل له بعدد من األمثلة، طبًعا هذه األمثلة تصلح للمبتدأ 
فإن كلمة »زيد«  قائمون«،  و»الزيدون  قائمان«،  و»الزيدان  قائٌم«،  »زيٌد  قوله  وهو  للخبر،  وتصلح 
مبتدأ  و»الزيدون«  مثنى،  وهو  و»قائمان« خبر  مبتدأ،  وهو  مثنى  و»الزيدان«  و»قائم« خبر،  مبتدأ، 
مرفوع وعالمة رفعه الواو، وقائمون خبره. أما قوله )امَْلُْسَنُد ِإَلْيِه( فهو كما بينُت لكم يحتاج إلى إعادة 
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نظر، ألنه قد تكون في بعض النسخ لم ُيذكر فيها كلمة إليه. واألصل في املبتدأ أن يكون مفرًدا، وال 
يكون املبتدأ إال مفرًدا، ال يكون جملة وال يكون غيرها، أما اخلبر فاألصل فيه والغالب أن يكون مفرًدا، 
لكن قد يكون جملًة وقد يكون شبه جملة، أما كونه جملًة فهذا ُيشترط فيه أن تكون اجلملة مشتملة 
على رابٍط يربطها باملبتدأ، يعني ما يجوز لك أن تقول »زيٌد سافر عبد اهلل«، »زيٌد« مبتدأ، وجملة 
»سافر عبد اهلل« ما تصلح أن تكون خبًرا، ألنه ال رابط بني جملة اخلبر واملبتدأ، لكن لو أكملت عليها 
كلمة واحدة »سافر عبد اهلل أخوه«، هذا صحيح لوجود الرابط. )شرح حسن حفظي ص 147-146(. 
منت اآلجرومية : )واملبتدأ قسمان : ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، واملضمر اثنا عشر، وهي : أنا،   1
نحن، أنَت، أنِت، أنتما، أنتم، أننت، هو، هي، هما، هم، هن، نحو قولك : »أنا قائم«، »نحن قائمون« 
وما أشبه ذلك(، ينقسم املبتدأ إلى قسمني : األول الظاهر، والثاني : املضمر، وقد سبق في باب الفاعل 
تعريف كل من الظاهر واملضمر. فمثال املبتدأ الظاهر »محمد رسول اهلل«، »عائشة أم املؤمنني«. واملبتدأ 

املضمر اثنا عشر لفظًا.
األول : »أنا« للمتكلم الواحد، نحو »أنا عبد اهلل«.  

الثاني : »نحن« للمتكلم املتعدد أو الواحد املعظم نفسه، نحو »نحن قائمون«.  
الثالث : »أنَت« للمخاطب املفرد املذكر، نحو »أنت فاه«.  

الرابع : »أنِت« للمخاطبة املفردة املؤنثة، نحو »أنت مطيعة«.  
السادس : »أنتم« جلمع الذكور املخاطبني، نحو »أنتم قائمون«.  
السابع : »أننت« جلمع اإلناث املخاطبات، نحو »أننت قائمات«.  
الثامن : »هو« للمفرد الغائب املذكر، نحو »هو فائم بواجبه«.  

التاسع : »هي« للمفردة املؤنثة الغائبة، نحو »هي مسافرة«.  
العاشر : »هما« للمثنى الغائب مطلقًا، مذكراً كان أو مؤنثًا نحو »هما قائمان«، »هما قائمتان«.  

احلادي عشر : »هم« جلمع الذكور الغائبني، نحو »هم قائمون«.  

الثاني عشر : »هن« جلمع اإلناث الغائبات، نحو »هن قائمات«.  
املقدمة  شرح  السنية  )التحفة  رأيت.  كما  منفصاًل،  بارزاً  إال  يكون  ال  فإنه  ضميراً  املبتدأ  كان  وإذا   

اآلجرومية حملمد محيى الدين عبداحلميد ص 76-75(.

سؤال : واملبتدأ قسم أم قسمان.
جواب : ¬املبتدأ قسمان أيضا هو اسم ظاهر نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون 
وقسم هو اسم مضمر وهو أربعة عشر ضميراً وهي : هو، هما، هم، هي، هما، هن، أنت، 
أنتما، أنتم، أنت، أنتما، أننت، أنا، نحن، وأمثلة وقوعها مبتدأ : هو قائم وهما قائمان وهم 

قائمون1، إلى آخره.
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سؤال : قد عرفُت أن املبتدأ قسمان فهل اخلبر كذلك ؟ 
؛  مفرد  غير  وقسم  األمثلة  من  مر  كما  مفرد  أيضًا : قسم  قسمان  ¬اخلبر  إّن  جواب : نعم 
الثاني : الظرف نحو زيٌد عندك،  الدار،  أولها اجلاّر واملجرور نحو زيٌد في  أربعة أشياء  وهو 
الثالث : الفعل مع فاعله نحو زيٌد قام أبوه، الرابع : املبتدأ مع خبره نحو زيد جاريته ذاهبٌة1. 

منت اآلجرومية : )واخلبر قسمان : مفرد وغير مفرد فاملفرد نحو »زيد قائم« وغير املفرد أربعة أشياء : اجلار   1
واملجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، واملبتدأ مع خبره، نحو قولك : »زيد في الدار، وزيد عندك، 
ذينك  ِإلى  اخلبر  األول : فتقسيمه  شيئان : أما  به  يتعلق  ذاهبة«(،  جاريته  وزيد  أبوه،  قائم  وزيد 
القسمني، ودليله : االستقراء. وأما الثاني : فيتعلق مبعنى كٍل، فكلمة )مفرد( ُيْقَصُد بها : ما لم يكن 
جملة كـ »زيد« في جملة »هو زيد«. وأما قوله )غير مفرد( فيشمل نوعني : أما األول : فاجلملة، 
فكلمة  ذاهبة«.  جاريته  بقوله : »زيد  امْلَُصنِّف  َلَها  َل  َمثَّ اسمية،  نوعان : أحدهما : جملة  وهي 
»زيد« : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. واجلملة االسمية »جاريته ذاهبة« : خبٌر لـ »زيد« 
ِإْذ كلمة »زيد« : مبتدأ مرفوع  َقاَم أبوه«.  امْلَُصنِّف بقوله : »َزْيٌد  َلَها  َل  وثانيها : اجلملة الفعلية، وَمثَّ
بالضمة الظاهرة على آخره. واجلملة الفعلية »قام أبوه« : خبٌر لـ »زيد«. وأما الثاني : فشبه اجلملة، وهو 
اِر«. فكلمة »زيد« : مبتدأ  َل َلُه امْلَُصنِّف بقوله : »َزْيٌد في الدَّ نوعان : أما األول : فاجلار واملجرور وَمثَّ
مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وشبه اجلملة املكون من اجلار واملجرور »في الدار« : خبٌر لـ »زيد«. 
َل َلُه امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- بقوله : »زيد  وثانيها : الظرف وهو نوعان : ظرف زمان. وظرف مكان. وَمثَّ
املكون من ظرف  اجلملة  آخره. وشبه  الظاهرة على  بالضمة   مرفوع  فكلمة »زيد« : مبتدأ  عندك«. 
في  وَلْيَس  إذا كان جملة  اخلبر  مبا سبق : األولى : أن  تتعلق  فوائد  هاهنا  ثم  لـ »زيد«.  املكان : خبٌر 
معنى املبتدأ فالبد من رابط بينه وبني املبتدأ يربطه باملبتدأ. مثاله : الضمير في قولك : »َزْيٌد َقاَم أبوه«. 
َحْيُث ِإن كلمة »َزْيٌد« : مبتدأ خبره اجلملة الفعلية وهي : »قام أبوه« والرابط بينها وبني املبتدأ الضمير 
تعالى قوله  في  كما  الروابط : اإلشارة  ومن  َزْيٍد«.  »أبو  أي  املبتدأ  على  يعود  ألنه  »أبوه«  كلمة   في 
﴿ولباس التقوى ذلك خيٌر﴾ ]األعراف : 26[. فـ »لباس« : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره 
َرة على آخره منع من ظهورها التعذر.  وهو مضاف. و»التقوى« : مضاف إليه مخفوضة بالكسرة امْلَُقدَّ
َنة من مبتدأ ثاٍن، وخبر له في َمَحّل َرْفع خبر للمبتدأ األول وهو »لباس«،  وجملة »ذلك خيٌر« : ُمَكوَّ
ى عند النحاة برابط اإلشارة ؛ ألن  والرابط بني هذه اجلملة واملبتدأ موجودة في كلمة »ذلك« وهو ما ُيَسمَّ
كلمة »ذلك« اسم إشارة فيها إشارة إلى شيء وهو »لباس« فحصل الربط. ومن الروابط : إعادة املبتدأ 
بلفظه، مثاله : ﴿احلاقُة، ما احلاقُة﴾ ]احلاقة : 1، 2[. فكلمة »احلاقة« األولى : مبتدأ مرفوع بالضمة 
َنة من مبتدأ ثاٍن وهو »ما« وخبٌر وهو »احلاقة« وهذه  الظاهرة على آخره. »ما احلاقة« : جملة اسمية ُمَكوَّ
اجلملة االسمية في َمَحّل َرْفع خبر للمبتدأ األول، والرابط بينها وبني املبتدأ األول هو إعادة املبتدأ بلفظه. 
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َنة من مبتدأ ثاٍن وهو كلمة »اهلل« وخبٍر له وهو كلمة »أحد« وال رابط  »اهلل أحد« : جملة اسمية ُمَكوَّ
ى عند النحاة بـ )ضمير القصة والشأن( ومعناه تقديراً : الشأن الذي هو  حينئٍذ ؛ ألن كلمة »هو« ُتَسمَّ
ُد اخلبر للمبتدأ الواحد. مثاله : قولك : »زيٌد  اهلل أحد، كان كذلك »هو اهلل أحد«. الثانية : قد َيَتَعدَّ
ومن  والثاني : »كاتب«.  خبران : األول : »شجاع«.  له  مبتدأ  فكلمة : »زيٌد«  كاتٌب«.  شجاٌع 
 ،15 ُيِريُد﴾ ]البروج : 14،  مِلَا  اٌل  َفعَّ امْلَِجيُد،  اْلَعْرِش  ُذو  اْلَوُدوُد،  اْلَغُفوُر  تعالى : ﴿َوُهَو  األمثلة : قوله 
16[. فاملبتدأ كلمة : »ُهَو«، لها أكثر من خبر : أولها : »اْلَغُفوُر«. وثانيها : »اْلَوُدوُد«. وثالثها : »ُذو 

اٌل« مِلَا ُيِريُد. )شرح األسمري ص 62-60(. اْلَعْرِش امْلَِجيُد«. ورابعها : »َفعَّ
»العامل« في املخطوط والصحيح ما أثبتناه في النص.  1

َبِر(، تعلمون كما ذكرنا أن املبتدأ واخلبر حقهما  اِخَلِة َعَلى امَْلُْبَتَدِأ َواخْلَ منت اآلجرومية : )َباُب اَْلَعَواِمِل اَلدَّ  2
أن يكونا مرفوعني، لكن قد يتغير هذا احلكم، بل يتغير حكم املبتدأ واخلبر فال يصيران مبتدأ وخبًرا، 
وذلك إذا دخل عليهما بعض األدوات التي سنذكرها اآلن إن شاء اهلل. )شرح حسن حفظي ص158(.

أشياء : كان  واخلبر بقوله : )وهي ثالثة  املبتدأ  الداخلة على  العوامل  أنواع  اآلجرومية  خَلَّص صاحب   3
وأخواتها وإنَّ وأخواتها وظننت وأخواتها(.

الفصل العاشر في العوامل الداخلة على املبتدأ واخلبر

سؤال :  أخبرني ما هي العوامل الداخلة على املبتدأ واخلبر ؟ 
وأخواتها،  األول : كان  أقسام،   ثالثة  واخلبر2  املبتدأ  على  الداخلة  جواب : ¬العوامل1 

والثاني : إّن وأخواتها، والثالث : ظننت وأخواتها3.

سؤال : أوضح لي أوال ما هو عمل كان وأخواتها ؟ وكم هي ؟ 
وتنصب  اسمها  أنه  على  املبتدأ  فترفع  اخلبر  وتنصب  املبتدأ  ترفع  وأخواتها  جواب : ¬كان 
وليس  وبات وصار  وظل  وأصبح  وأمسى  ثالثة عشر فعال : كان  وهي  أنه خبرها  على  اخلبر 
ومازال وما انفك ومافتئ وما برح وما دام، وهذه أمثلتها، مثال كان : كان زيٌد قائما، مثال 
أمسى : أمسى زيٌد ساهراً، مثال أصبح : أصبح البرد شديداً، مثال أضحى : أضحى الفقيه 
وِرعًا، مثال ظل : ظل بكرٌ سائراً، مثال بات : بات زيٌد قائمًا، مثال صار : صار الطني إبريقًا، 
انفّك  مثال ليس : ليس زيٌد زاهداً، مثال ما زال : ما زال عمرو فاضاًل، مثال ما انفك : ما 
زيٌد ناسكًا، مثال : ما فتئ : ما فتئ زيٌد صديقًا، مثال ما برح : ما برح اإلثم مكروهًا، مثال 
ما دام : ال أصحبَك ما دام زيٌد حّيًا، وهكذا ما تصرف منها فإنه يعمل عمل ماضيها تقول 
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وأمسى،  وهي : كان،  اخلبر،  وتنصب  اإلسم،  ترفع  فإنها  وأخواتها،  »كان«  اآلجرومية : )فأما  منت   1
وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس، وما زال، وما انفك، وما فتيء، وما برح، وما دام، وما 
تصرف منها نحو : كان، ويكون، وكن، وأصبح، ويصبح، وأصبح، تقول : »كان زيد قائمًا، وليس 
نظائرها  املبتدأ واخلبر »كان« وأخواتها، أي  نواسخ  األول من  الِقسم  عمر شاخصًا« وما أشبه ذلك(، 
في العمل. وهذا القسم يدخل على املبتدأ فيزيل رفعه األول ويحدث له رفعًا جديداً، ويسمى املبتدأ 
اسمه، ويدخل على اخلبر فينصبه، ويسمى خبره. وهذا القسم ثالثة عشر فعاًل : األول : »كان« وهو 
يفيد اتصاف االسم باخلبر في املاضي، إما مع االنقطاع، نحو »كان محمد مجتهداً« إما مع االستمرار، 
نحو »وكان ربك قديراً«. الثاني : »أمسى« وهو يفيد اتصاف االسم باخلبر في املساء، نحو »أمسى اجلو 
بارداً« الثالث : »أصبح« وهو يفيد اتصاف االسم باخلبر في الصباح، نحو »أصبح اجلو مكَفِهراً«. الرابع : 
»أضحى« وهو يفيد اتصاف االسم باخلبر في الضحى، نحو »أضحى الطالب نشيطًا«. اخلامس : »ظل« 
وهو يفيد اتصاف االسم باخلبر في جميع النهار، نحو »ظل وجهه مسوداً«. السادس : »بات« وهو يفيد 
اتصاف االسم باخلبر في البيات، نحو »بات محمد مسروراً«. السابع : »صار« وهو يفيد حتول االسم من 
حالته إلى احلالة التي هو عليها اخلبر، نحو »صار الطني إبريقًا«. الثامن : »ليس« وهو يفيد نفي اخلبر عن 
االسم في وقت احلال، نحو »ليس محمد فاهمًا«. التاسع والعاشر واحلادي عشر والثاني عشر : »ما زال«، 
»ما انفك«، »ما فتىء«، »ما برح«، وهذه األربعة تدل على مالزمة اخلبر لالسم حسبما يقتضيه احلال، 
نحو »ما زال إبراهيم منكراً«، »ما برح علي صديقًا مخلصًا«. والثالث عشر : »ما دام« وهو يفيد مالزمة 
اخلبر لالسم أيضًا نحو »ال أعذل خالداً ما دمت حيًا« وتنقسم هذه األفعال -من جهة العمل- إلى ثالثة 
أقسام : القسم األول : ما يعمل هذا العمل -وهو رفع االسم ونصب اخلبر- بشرط تقدم »ما« املصدرية 
الظرفية عليه وهو فعل واحد وهو »دام«. القسم الثاني : ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي، 
أو استفهام، أو نهي، وهو أربعة أفعال، وهي : »زال«، »انفك«، »فتيء«، »برح«. القسم الثالث : ما 
يعمل هذا العمل بغير شرط، وهو ثمانية أفعال، وهي الباقي. وتنقسم هذه الفعال من جهة التصرف إلى 
ثالثة أقسام : القسم األول : ما يتصرف في الفعلية تصرفًا كاماًل، مبعنى أنه يأتي منه املاضي واملضارع 
واألمر، وهو سبعة أفعال، وهي : »كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار«. القسم الثاني : ما 
أفعال،  أربعة  ليس غير، وهو  واملضارع  املاضي  منه  ياتي  أنه  ناقصًا، مبعنى  الفعلية تصرفًا  في  يتصرف 
الثالث : ما ال يتصرف أصاًل، وهو فعالن : أحدهما »ليس«  القسم  وهي : فتيء، انفك، برح، زال. 
 اتفاقًا والثاني »دام« على األصح. وغير املاضي من هذه األفعال يعمل عمل املاضي، نحو قوله تعالى :
ِ َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف﴾ ]يوسف : 85[. )التحفة السنية   ﴿َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه َعاِكِفنَي﴾ ]طه : 91[، ﴿َتاهللَّ

شرح املقدمة اآلجرومية حملمد محيى الدين عبداحلميد ص 80-79(. 

في ما تصرف من كان : يكون زيٌد محسنًا وكن محبًا وعجبت من كون زيد جاهاًل، وقس 
على ذلك1.
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زدنا هذه الكلمة في هذا املقام باعتبار أن املثال قد ذكر سابقا.  1
 ، َوَكَأنَّ  ، َوَلِكنَّ  ، َوَأنَّ  ، َوِهَي : ِإنَّ َبَر  اخْلَ َوَتْرَفُع  االْسَم  َتْنِصُب  َفِإنََّها  َوَأَخَواُتَها  ِإنَّ  ا  منت اآلجرومية : )َوَأمَّ  2
ْوِكيِد َوَلِكنَّ  ، َتُقوُل : ِإنَّ َزْيًدا َقاِئٌم، َوَلْيَت َعْمًرا َشاِخٌص، َوَما َأْشَبَه َذِلَك َوَمْعَنى ِإنَّ َوَأنَّ ِللتَّ َوَلْيَت، َوَلَعلَّ
الكالم من  ِع(، وفيما يأتي شرح هذا  َوقُّ َرِجي والتَّ ِللتَّ َوَلَعلَّ  َمنِّي،  ِللتَّ َوَلْيَت  ْشِبيِه  للتَّ ِلاِلْسِتْدَراِك وَكَأنَّ 
اجلملة  الخ( هذه  وأخواتها…  إن  اهلل- )وأما  امْلَُصنِّف -يرحمه  األسمري )ص 67-65( : قال  شرح 
ر ذْكر احلروف التي تنسخ املبتدأ واخلبر بعد  يتعلق بها شيئان : أولهما : أن امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- أخَّ
َر عنها  َعبَّ ما  تأتي وهي  نظائر   » »إنَّ لـ  والثاني : أنَّ  األفعال -وسبق-.  مرتبة من  أدنى  األفعال ؛ ألنها 
ى خبراً  ى اسمًا لها، وترفع اخلبر وُيَسمَّ امْلَُصنِّف بقوله : )وأخواتها(، وعملها : أنها تنصب املبتدأ وُيَسمَّ
« ونظائرها،  السمها. قال امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- )وهي إن وأن… الخ( هذه اجلملة ذكر فيها امْلَُصنِّف »إنَّ
ولكٍل معنى يأتي. وضرب على ذلك مثلني : األول : »إنَّ زيداً قائٌم«. وإعرابه : »إّنَ« : حرف توكيد 
 » « منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. قائٌم : خبر اسم »إنَّ ونْصب مبني على الفتح. زيداً : اسم »إنَّ
ا الثاني : فـ »ليت َعْمراً شاخٌص«. وإعرابه : ليت : حرف َنْصب  مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وأمَّ
ومتني مبني على الفتح. َعْمراً : اسم »ليت« منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. شاخٌص : خبر اسم 
امْلَُصنِّف  قال  األمثلة.  من  يعني  أشبه ذلك(  قوله : )وما  آخره.  الظاهرة على  بالضمة  مرفوع  »ليت« 
امْلَُصنِّف  معنى احلروف  )ومعنى إنَّ وأنَّ للتوكيد، ولكنَّ لالستدراك... الخ( هذه اجلملة ذكر فيها 
السابقة، وأرجعها إلى خمسة معان : أولها : التوكيد : وُيَقال : التأكيد، واملقصود به : تقرير الشيء، 
وكذلك  »إّن«  بـ  َزْيٍد  قيام  فأكدت  قائٌم«  زيداً  تقول : »إنَّ  املبتدأ،  إلى  اخلبر  نسبة  تأكيد  هنا  وهو 
« -بالفتح- وهذا املعنى ُيستعمل مع حرفني : األول : إنَّ -بكسر الهمزة-. والثاني : أنَّ -بفتح  »َأنَّ
مثاله : »زيٌد  شيء.  على  شيء  االستدراك : ومعناه : تعقيب  وثانيها :  تشديدهما.  مع  الهمزة-، 
صالح لكنه جاهٌل« ؛ وِمْن َثمَّ ال بد من أن َيْسِبق حرف »لكّن« كالم حتى يتم االستدراك، فال ُيْبَتدأ 

وأخواتها ؟ وكم  إّن  هو عمل  ما  فأخبرني  عملها  وكيفية  وأخواتها  كان  عرفُت  سؤال : قد 
هي ؟ 

وترفع  اسمها  أنه  املبتدأ على  جواب : ¬إّن وأخواتها تعمل عكس عمل كان ألنها تنصب 
اخلبر على أنه خبرها وهي ستة أحرف : إّن وأّن ولكن وكأن وليت ولعل، وهذه أمثلتها، مثال 
إّن : إّن زيدا قائم، مثال أن : بلغني أّن عمراً فاضل، مثال لكن : قام زيد لكن عمراً، مثال 
عمراً  لكن  زيد  لكن : قام  مثال  حكيم،  اجلهول  ليت : ليت  مثال  أسٌد،  زيدا  كأّن : كأّن 
جالس، مثال كأّن : كأن زيدا أسد، مثال ليت : ليت اجلهول حكيم1، مثال لعل : لعل اهلل 

غافر، وهكذا عملها في قولك إنك فاضل وليتك محسن ولعلك قادم وما أشبه ذلك2.
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بها من أول اجلمل. وحرف االستدراك هو »لكّن« فحسب -بتشديدها-. وثالثها : التشبيه : ومعناه 
تشبيه اخلبر باملبتدأ. مثاله : »كأن زيداً عمٌرو« فأنت ُتشّبه بني الرجلني، وللتشبيه حرف واحد وهو 
« -بتشديدها-. ورابعها : التمني : وهو طلب ما هو محال في العادة أو ميكن وقوعه لكن مبشقة  »كأنَّ
وُعسر. مثال األول : قول الشاعر : أال ليت الشباب يعود يومًا // فأخبره مِبا فعل املشيب. وفيه متني 
ِلُيْخِبَر الشباب بأوجاع الشيخوخة وأمراضها وهذا محال في العادة. ومثال  الشيخ أن يعود له شبابه، 
املعنى الثاني : قول الفقير : »ليت عندي مااًل فُأنفقه في سبيل اهلل« ؛ إذ مجيء املال إلى الفقير قد ال 
يتحقق بسهولة. وخامسها : الترجي والتوقع : وهما معنيان : أولهما : الترجي من رجا يرجو رجاًء، 
إما  َزْيُد«. والثاني : التوقع، وهو  يا  املؤمن : »لعل اهلل يرحمنا  امْلُمكن عادة. كقول  وهو طلب وقوع 

إشفاقًا أو نحوه. كقولك : »لعل زيداً يصبح عاملًا«. »ظننت زيداً قائما«، و»رأيت عمراً شاخصا«.
منت اآلجرومية مع بعض التغيير : )وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب املبتدأ واخلبر على أنهما مفعوالن   1
لها، وهي : ظننت، وحسبت، وخلت، وزعمت، ورأيت، وعلمت، ووجدت، واتخذت، وجعلت، 
وسمعت ؛ تقول : ظننت زيداً قائما ]منطلقا عوض قائما، في طبعة مصطفى الباني احللبي[، خلت 
عمراً شاخصا ]رأيت عوض خلت، في طبعة مصطفى البابي احللبي[، وما أشبه ذلك(، وشرحه يأتي 
مفصال من شرح حسن حفظي )ص171-179( : ننتقل إلى باٍب جديد ذكره املصنف وهو باب ظّن 
َبَر َعَلى َأنَُّهَما  ا َظَنْنُت َوَأَخَواُتَها َفِإنََّها َتْنِصُب امْلُْبَتَدَأ َواخْلَ وأخواتها، فقال املصنف رحمنا اهلل وإياه )َوَأمَّ
« فعٌل ماٍض، والتاء فاعل، »زيًدا« مفعول به أول،  َمْفُعواَلِن َلَها(، تقول »ظننُت زيًدا مجتهًدا«، »ظنَّ
و»مجتهًدا« مفعوٌل به ثاٍن، فبعد أن كانت كلمة »زيٌد مجتهٌد« كانت مبتدًءا وخبًرا دخلت عليها 
»ظّن« فنسخت حكمها فجعلت املبتدأ مفعوال به أوال، واخلبر مفعوال به ثانًيا، وغيرت حكم الرفع إلى 
النصب، فصار املبتدأ منصوًبا على أنه مفعول به أول، وصار اخلبر منصوًبا على أنه مفعول به ثاني. قال 
املصنف أيًضا )َوِهَي : َظَنْنُت، َوَحِسْبُت، َوِخْلُت، َوَزَعْمُت، َوَرَأْيُت، َوَعِلْمُت، َوَوَجْدُت، َواتََّخْذُت، 

سؤال : بقي لي أن تخبرني عن القسم الثالث من هذه العوامل وهو ظننت وأخواتها فما هو 
عملها ؟ وكم هي ؟  

جواب : ¬ظننت وأخواتها تنصب املبتدأ واخلبر على أنهما مفعوالن لها، وهي عشرة : ظن 
وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل وسمع، وما هو في معناها وهذه أمثلتها، 
خال : خلت  مثال  صادقا،  عمرا  حسب : حسبت  مثال  فاضال،  زيدا  ظن : ظننت  مثال 
مثال  راكضًا،  زيدا  رأى : رأيت  مثال  راجحًا،  صدقك  زعم : زعمت  مثال  صاحلًا،  َبكرا 
علم : علمت اهلل راحما، مثال وجد : وجدت زيدا محسنًا، مثال اتخذ : اتخذت اهلَل معينًا، 

مثال جعل : جعلت الطنَي إبريقًا، مثال سمع : سمعت املُعلَم شارحًا، وما أشبه ذلك1. 
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َذِلَك(، نبدأ  َأْشَبَه  َوَما  َعْمًرا شاخًصا«،  َو»َرَأْيُت  َقاِئًما«،  َزْيًدا  َوَسِمْعُت ؛ َتُقوُل : »َظَنْنُت  َوَجَعْلُت، 
بآخر كلمة قالها ألنه قليال ما ُذكرت هذه الكلمة وهي كلمة »سمعُت«، هو ذكرها وقد سبقه بعض 
النحويني وهو الفارسي، ذكرا أنها من أخوات ظنَّ وأنها تنصب مفعولني، لكن بشرط أن يكون املفعوالن 
اللذان تنصبهما »سمع« ليس كالًما، يعني لو قلَت »سمعُت زيًدا« هنا تنصب مفعوال به واحد، يعني 
»سمعُت كالم زيٍد«. فهذه ال تنصب إال مفعوال به واحد، لكن لو قلت »سمعُت زيًدا مجتهًدا«، هذه 
هي التي تنصب مفعولني، وكما قلُت لكم إنه قليٌل من النحويني ذكرها في باب ظّن وأخواتها. ثم نعود 
من األول فنقول هذه األفعال تدخل على املبتدأ واخلبر فتنصبهما مفعولني، هذه األفعال ال بد أن تكون 
معانيها متعلقًة بالقلب أو بالفكر، ولذلك يسميها بعضهم باب األفعال القلبية، أو باب األفعال التي 
تكون  أن  البد  لكن  الباب،  لهذا  متعددة  تسميات  هناك  وأخواتها،  ظن  باب  أو  مفعولني،  تنصب 
اخلبر،  في  اليقني  على  يدل  بعضها  ذلك.  شاكل  ما  أو  بالعقل  أو  بالفكر  أو  بالقلب  متعلقًة  معانيها 
وبعضها يدل على الرجحان، وبعضها يحتمل األمرين ويغلب فيه مثال الرجحان وبعض آخر يغلب فيه 
اليقني، وكل واحدٍة منها سنبني عندما نذكرها إن شاء اهلل تعالى ما األصل فيها. فنبدأ أوال بـ»ظّن«، 
»ظّن« الكثير والغالب فيها أن تدل على الرجحان في اخلبر، من شواهدها قول اهلل عّز وجّل ﴿َوَما َنَرى 
ُكْم َكاِذِبنَي﴾ ]هود : 27[، "ظّن" هنا دالة على الرجحان في اخلبر، والكاف  َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُّ
مفعول به أول، و"َكاِذِبنَي" مفعوٌل به ثان. أما ورودها دالة على اليقني في اخلبر -وهذا قليل، فالغالب 
اَلِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى  ْبِر َوالصَّ فيها أن تدل على الرجحان- فنحو قول اهلل عّز وجّل ﴿َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
وَن َأنَُّهْم ُماَلُقو َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن﴾ ]البقرة : 45، 46[، هؤالء اخلاشعون  اِشِعنَي، الَِّذيَن َيُظنُّ اخْلَ
متيقنون بأنهم مالقون اهلل سبحانه وتعالى، فليس مترجًحا عندهم، بل هو يقني، ولذلك خشعوا في 
وَن  َيُظنُّ اِشِعنَي﴾ ]البقرة : 45[ ﴿الَِّذيَن  اخْلَ ِإالَّ َعَلى  َلَكِبيَرٌة  صالتهم، »َوِإنََّها« يعني الصالة، ﴿َوِإنََّها 
َأنَُّهْم ُماَلُقو َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن﴾ ]البقرة : 46[، أين مفعوالها ؟ »أّن« وما دخلت عليه سّدت 
مسّد املفعولني، بعضهم يرى أن »أّن« وما دخلت عليه مفعول به أول، واملفعول به الثاني مقدر، فيكون 
التقدير في هذه اآلية الكرمية »يظنون مالقاة ربهم حاصلة«، وهكذا نهجوا هذا النهج في كل ما ورد 
أو سادة مسد  تؤولها مبصدر فتجعلها كافية  أن  فإنه ميكن  باب »ظّن« وأخواتها »أّن« وأخواتها  في 
املفعولني، أو تقول ال، هذا مصدر وهو املفعول به األول واملفعول به الثاني مقدر. من شواهد »حسب« 
ُدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم لُْؤلًُؤا َمْنُثوًرا﴾ ]اإلنسان : 19[،  قول اهلل عّز وجّل ﴿َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَّ
والتاء فاعل،  الفعل،  الرجحان في اخلبر، »حسب« هذا هو  فيها أن تدل على  الغالب  »حسب« هنا 
و»هم« مفعول به أول، و»لُْؤلًُؤا« مفعوٌل به ثاٍن، أما ورود حسب -وهو قليل- دالًة على اليقني في اخلبر 
فكقول الشاعر : حسبت التقى واجلود خير بضاعة // رباحا إذا ما املرء أصبح ثاقل، »حسبت التقى 
واجلود خير«، فـ«التقى« هو املفعول به األول، و»خير« هو املفعول به الثاني. أما »خال« يا أيها األحباب 
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فكذلك، الكثير والغالب فيها أن تكون دالة على الرجحان في اخلبر، ولكن قد ترد دالة على اليقني في 
اخلبر، ومنه قول الشاعر : إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى // يسومك ما ال ُيستطاع من الوجد 
»إخال« هذا فعٌل مضارع، والكاف مفعوٌل به أول، و»ذا هًوى« مفعوٌل به ثاني منصوب، وعالمة نصبه 
األلف ألنه من األسماء اخلمسة، أما ورود خال دالة على اليقني في اخلبر فهو قليل، ولكن يستشهدون 
له بقول الشاعر : دعاني الغواني عمهن وخلتني // لي اسم فال أدعى به وهو أول ؛ يعني أن الغواني 
قلن لي »يا عم«، وهو ال يريد أن يقلن له »يا عم« ألنه يرى نفسه شباًبا، فيقول »وخلتني لي اسم فال 
أدعى به وهو أول«، يعني أحسن أن ُيقال لي فالن، وال يقلن »يا عم«، املهم أن »خال« هنا تدل على 
اليقني، ألنه متأكد أن له اسم. أما »زعم« فال تدل إال على الرجحان في اخلبر، وال تدل إال على الرجحان 
َها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَياُء  في اخلبر، وال تدل على اليقني، ومنه قول اهلل عّز وجّل ﴿ُقْل َيا َأيُّ
الَِّذيَن  قوله سبحانه ﴿َزَعَم  َصاِدِقنَي﴾ ]اجلمعة : 6[، ومنه  ُكْنُتْم  ِإْن  امْلَْوَت  ُوا  َفَتَمنَّ اِس  النَّ ُدوِن  ِمْن   ِ هلِلَّ
" واسمها  َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا﴾ ]التغابن : 7[، وأكثر ما تتعدى به "زعم" أن تكون داخلة على "أنَّ
وخبرها، أو على "أْن" وما يتلوها من مصدر أو ما يؤول مبصدٍر بعدها، هذا أكثر ما يجئ الفعل زعم، 
ولسُت  شيًخا  الشاعر : زعمتني  قول  ومنه   ،" "أنَّ وال  "أْن"  ال  فيهما  ليس  ملفعولني  ناصًبا  ورد  وقد 
بشيٍخ // إمنا الشيخ من يدب دبيبًا »زعمتني شيًخا«، الياء مفعول به أول، و»شيًخا« مفعول به ثاني. 
أما »وجد« فهي أحياًنا تكون قلبية، وأحياًنا مبعنى عثر على ضالته، يعني وجدها، وأحياًنا تكون مبعنى 
حقد عليه، »وجد على فالٍن« يعني حقد عليه، فإذا كانت مبعنى حقد فهي ما تتعدى إلى شيٍء، ال 
تنصب أصال مفعول به، وإن كانت مبعنى عثر على ضالته فهي تنصب مفعوال به واحد، تقول »وجد 
محمٌد بعيره«، أو »قلمه« أو »كتابه«، وأما في هذا الباب فإنها تنصب مفعولني أصلهما املبتدأ واخلبر، 
َمْصِرًفا﴾  َعْنَها  َيِجُدوا  َوَلْم  ُمَواِقُعوَها  َأنَُّهْم  وا  َفَظنُّ اَر  النَّ امْلُْجِرُموَن  ﴿َوَرَأى  وجّل  عّز  اهلل  قول  في 
ناصبًة  أما ورودها  األنواع هذه ؟ هذه من مثل قولك "وجد فالٌن ضالته".  ]الكهف : 53[، من أي 
ُدوُه"  "جَتِ ]املزمل : 20[،  َأْجًرا﴾  َوَأْعَظَم  َخْيًرا  ُهَو   ِ اهللَّ ِعْنَد  ُدوُه  وجّل ﴿جَتِ عّز  اهلل  قول  فنحو  ملفعولني 
مفعول به أول، و"َخْيًرا" مفعوٌل به ثاني. أما "رأى" فالكثير والغالب فيها أن تكون دالة على اليقني في 
اخلبر، وقد ترد دالة على الشك أو على الرجحان في اخلبر، ومن ذلك ُجمع بني الداللتني في قول اهلل عّز 
وجّل ﴿ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا، َوَنَراُه َقِريًبا﴾ ]املعارج : 6، 7[، فأما قوله سبحانه ﴿ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا﴾ فإن 
هذه الرؤية تدل على الرجحان في اخلبر، ألنه يترجح عندهم بعد قيام الساعة، أما قوله سبحانه ﴿َوَنَراُه 
َقِريًبا﴾، فإن هذا يدل على اليقني في اخلبر، وهو الغالب فيها. قبل أن ننتقل عن "رأى"، "رأى" أحياًنا 
تأتي بصرية، وأحياًنا تأتي علمية وهي التي ذكرناها في هذه اآلية الكرمية، وأحياًنا تأتي ُحلمية، يعني 
من "احُللم" وهو املنام، فإذا كانت بصرية فإنها تنصب مفعوال به واحد فقط، تقول "رأيُت محمًدا"، 
فإنها  قلبية  كانت  وإن  واحد،  به  مفعوال  إال  تنصب  ال  إلخ،  األرض"،  "رأيُت  أو  الباب"،  "رأيُت  أو 
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تنصب مفعولني كما ذكرت لكم قبل قليل، ﴿ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا، َوَنَراُه َقِريًبا﴾ ]املعارج : 6، 7[، وإن 
كانت ُحلمية فكذلك، تنصب مفعولني، قالوا ومنه قول الشاعر : أبو حنٍش يؤرقني وطلق // وعّماٌر 
وآونة ُأثاال، أراهم رفقتي حتى إذا ما // جتافى الليل وانخزل انخزاال، إذا أنا كالذي يجري لورد // إلى 
آٍل فلم يدرك بالال. »أراهم رفقتي حتى إذا ما // جتافى الليل وانخزل انخزاال«، اآلن دليل على أن هذه 
نصبت  وقد  ُحلمية،  هنا  »أرى«  فإن  رفقتي«،  »أراهم  قوله  في  عندنا  والشاهد  منامية،  رؤية  الرؤية 
مفعولني، األول هم قولهم »هم«، والثاني هو قوله »ُرفقتي«. أما »علم« فهي مثل رأى في الداللة، ذلك 
أن الغالب فيها أنها تدل على اليقني في اخلبر، ولكن أيًضا قد تدل على الرجحان، أما داللتها على 
ِلَذْنِبَك﴾ ]محمد : 19[،  َواْسَتْغِفْر   ُ ِإالَّ اهللَّ ِإَلَه  َأنَُّه اَل  اليقني فمن شواهدها قول اهلل عّز وجّل ﴿َفاْعَلْم 
"َفاْعَلْم" يعني تيقن أنه ال إله إال اهلل واستغفر لذنبك، وأما داللتها على الرجحان فقد وردت في مواضع 
 ُ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم امْلُْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اهللَّ قليلة، ولكن منها قول اهلل عّز وجّل ﴿َيا َأيُّ
اِر﴾ ]املمتحنة : 10[، ألن املعنى هنا  ِبِإمَياِنِهنَّ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكفَّ َأْعَلُم 
-واهلل أعلم- »فإن ترجح لديكم إميانهن«، ألن اليقني اهلل وحده هو املطلع عليه، أنت ال تستطيع أن 
حتكم بأن فالًنا مؤمن أو أنه ليس مؤمن، لكن الذي يترجح لديك هو إميانه أو يترجح عدم إميانه، فالظاهر 
املؤلف  ذكرها  التي  األفعال  ومن  اخلبر.  في  الرجحان  على  تدل  اآلية  هذه  في  علم  أن  أعلم-  -واهلل 
»اتَّخذ«، و»اتخذ« ليست من األفعال القلبية وإمنا هي فعٌل يدل على التصيير، واألفعال الدالة على 
التصيير تدخل أيًضا على املبتدأ واخلبر فتنصبهما مفعولني، ولكن معانيها ليست متعلقة بالقلب، ومن 
ِإْبَراِهيَم َخِليال﴾ ]النساء : 125[، "اتََّخَذ" هذا فعٌل ماٍض،   ُ شواهدها قول اهلل عّز وجّل ﴿َواتََّخَذ اهللَّ
ُ" لفظ اجلاللة فاعل، "ِإْبَراِهيَم" مفعوٌل به أول، و"َخِلياًل" مفعوٌل به ثاِن. فيه كلمة "اتخذ" بعضهم  "اهللَّ
يخفف فيقول "تخذ"، وهي تعمل العمل نفسه فتنصب مفعولني، ومن شواهدها قول الشاعر : تخذُت 
غراز إثرهُم دليال // وفروا في احلجار ليعجزوني. »تخذ« هذا فعل ماٍض، والتاء فاعل، و»غراز« مفعول 
به أول، و»دليال« مفعوٌل به ثاني. من األفعال أيًضا التي ذكرها املصنف »جعل«، و»جعل« املوجودة 
عندنا في هذا الباب نوعان، واحد منها للظن أو متعلق معناه بالقلب، ونوٌع آخر للتصيير، وكال األمرين 
عّز وجّل ﴿َوَجَعُلوا  اهلل  قول  بالقلب  متعلًقا  معناه  مما كان  فينصبان مفعولني،  نفسه،  العمل  يعمالن 
ْحَمِن ِإَناًثا﴾ ]الزخرف : 19[، يعني اعتقدوهم، ما صيروهم طبًعا، لكنهم  امْلاََلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ
اعتقدوا أن املالئكة الذين هم عباد الرحمن إناًثا، فاملالئكة هنا مفعول به أول لـ"جعل"، والواو طبًعا في 
رواه  ما  شواهدها  من  فلعل  "صّير"  مبعنى  التي  "جعل"  أما  ثاٍن.  به  مفعوٌل  و"ِإَناًثا"  فاعل،  "َجَعُلوا" 
الشيخان من حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو قوله ))جعل اهلل الرحمة مائة جزٍء، فأمسك 
عنده تسًعا وتسعني، وأنزل في األرض جزًءا واحًدا، فمن ذلك يتراحم اخللق حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه((، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العاملني، انظر إلى هذه الرحمة العظيمة، 
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﴿َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء﴾ ]األعراف : 156[، هذه الرحمة التي يتراحم بها اخللق في هذه الدنيا 
كلها جزٌء واحٌد مما ادخره اهلل ليوم القيامة، نسأل اهلل العلي القدير أن يرحمنا وإّياكم، الشاهد عندنا في 
قوله ))جعل اهلل الرحمة مائة جزٍء((، »جعل« هذا هو الفعل الذي مبعنى »صّير«، و»اهلل« لفظ اجلاللة 
وكلمة »جزٍء«  طبًعا  وهو مضاف  ثاني،  به  مفعول  و»مائة جزٍء«  أول،  به  مفعوٌل  و»الرحمة«  فاعل، 
إليه. أما »سمع« فقد أنهينا احلديث فيها في بداية األمر، وقد أهمل املصنف -رحمه اهلل-  مضاف 
ونترك  بعضها  لكم  أذكر  أنا  األفعال،  النحويني هذه  بعض  فلم يذكرها، ويذكر  التصيير  أفعال  بعض 
بعضها اآلخر، من األفعال التي ذكرها بعض النحويني »وّد«، ومنه قول اهلل عّز وجّل ﴿َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْهِل 
أفعال  ومن  ]البقرة : 109[،  َأْنُفِسِهْم﴾  ِعْنِد  ِمْن  َحَسًدا  اًرا  ُكفَّ إمَياِنُكْم  َبْعِد  ِمْن  وَنُكْم  َيُردُّ َلْو  اْلِكَتاِب 
التصيير أيًضا التي تركها املصنف »ترك«، ومنها قول اهلل عّز وجّل ﴿َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ مَيُوُج ِفي 
َبْعٍض﴾ ]الكهف : 99[، فـ"ترك" فعٌل يدل على التصيير. وأيًضا منها "صّير"، وهي فعٌل أيًضا يدل 
على التصيير بصيغته وبلفظه، هذه األفعال التي تركها املصنف، ونكتفي بهذا القدر بالنسبة لألفعال 

التي تركها املصنف. 
أنواع : النعت،  خمسة  على  النعت : )والتابع  معرفا  التوابع  يحصي  ص191  ج2  عقيل  ابن  شرح   1
والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل. فالنعت تابع متم ما سبق // بوسمه أو وسم ما به 
اعتلق. عرف النعت بأنه التابع، املكمل متبوعه : ببيان صفة من صفاته« نحو »مررت برجل كرمي«، أو 
من صفات ما تعلق به -وهو سببية- نحو »مررت برجل كرمي أبوه« فقوله التابع« يشمل التوابع كلها، 
وقوله : »املكمل -إلى آخره« مخرج ملا عدا النعت من التوابع. والنعت يكون للتخصيص، نحو »مررت 

بزيد اخلياط« وللمدح، نحو : »مررت بزيد الكرمي«(. 

الفصل احلادي عشر في التوابع

سؤال : أخبرني ما هي التوابع ؟ 
والتوكيد  والعطف  النعت  وهي  إعرابه  في  قبله  ما  تبع  ثان  كل  هي  جواب : ¬التوابع 

والبدل1.

سؤال : أخبرني ما هو النعت ؟ 
جواب : ¬النعت تابع للمنعوت في رفعه إن كان املنعوت مرفوعا وفي نصبه إن كان منصوبا 
وفي خفضه إن كان مخفوضا وفي تعريفه إن كان معرفة وفي تنكيره إن كان نكرة، مثال ذلك 
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زيد  وتنكيره ؛ قام  وتعريفه  وخفضه،  ونصبه  رفعه  في  للمنعوت  اآلجرومية : )النعت : تابع  منت   1
العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل(. هذا الكالم سيتم شرحه في شرح األسمري )ص 
قوله  الخ(  َرْفعه..  في  للمنعوت  تابع  النعت : النعت  اهلل-)باب  -يرحمه  امْلَُصنِّف  69-72( : يقول 

الشيء  املرُء  قولهم : َنَعَت  لغة : إذ هو من  النعت  به شيئان : أولهما : تعريف  يتعلق  النعت(  )باب 
إذا وصفه بشيء يتعلق به. وأما الثاني : فتعريفه اصطالحًا : وهو وصف اسٍم السٍم يتبعه في اإلعراب 
العاقل : نعت  وفاعل.  َزْيٌد« : فعل  »قام  فـ  العاقل«.  زيٌد  مثاله : قولك : »قام  والتنكير.  والتعريف 
لـ«َزْيٌد« يأخذ حكم »َزْيٌد« إعرابًا -وهو الرفع هنا- ألنه فاعل، وكذلك يأخذ حكم التعريف والتنكير 
يه بعضهم  نًا. فائدة : هذا الباب ُيَسمِّ -وهو هنا معرفة- ألنه ُيْقَصُد أحد أشخاص َزْيٍد أو شخصًا ُمَعيَّ
ى كذلك بباب الوصف، وكلها أسماء صحيحة. قوله  يه آخرون بباب الصفة، وُيَسمَّ بباب النعت، وُيَسمِّ
)النعت تابع للمنعوت( يتعلق به شيئان : أولهما : هو أن املنعوت وهو »َزْيٌد« في املثال السابق يسبق 
النعت وهو »العاقل« في املثال نفسه. وأما الثاني : فهو أن النعت قسمان : أما القسم األول : فنعت 
حقيقي، وُيَعرَّف بأنه : االسم التابع للموصوف الرافع لضميٍر مستتر يعود على املوصوف أو املنعوت. 
مثاله : »قام زيٌد العاقُل«. إعرابه : قام : فعل ماض مبني على الفتح. َزْيٌد : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة 
على آخره. والعاقل : صفة لـ »َزْيد« مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره، وكلمة »العاقل« ترفع ضميراً 
مستتراً تقديره »هو« وهذا الضمير يرجع إلى َزْيٍد. وأما القسم الثاني : فنعت سَبَبّي وهو : االسم التابع 
ملوصوفه الرافع السٍم ظاهر اتصل به  -أي االسم الظاهر- ضمير يعود على املوصوف. مثاله : »قام زيٌد 
أن كلمة »العاقل« : نعت سبَبّي ألنها تسبََّبت  إال  إعرابها.  العاقُل« : سبق  زيٌد  فـ»قام  أبوه«.  العاقُل 
مضاف.  وهو  اخلمسة،  أو  الستة  األسماء  من  ألنه  بالواو  ُرِفَع  َحْيُث  وهو : »أبو«  ظاهر  اسم  َرْفع  في 
والهاء : ضمير متصل في َمَحّل خفض مضاف إليه يعود على املوصوف وهو »زيد«. تنبيه : في كال 
أو اسمًا ظاهراً  َيْرَفع النعت -الذي هو كلمة »العاقل« في املثالني السابقني- ضميراً مستتراً  القسمني 
ر له فعٌل من لفظه، وما بعده يكون فاعاًل. فكلمة  اتصل به ضمير، ويكون النعت حينئٍذ كالفعل، ُيَقدَّ
»العاقل« في املثالني السابقني هي في تقدير »ِفْعل« ال أنها »ِفْعل«. وكلمة »هو« في املثال األول : فاعل 
في َمَحّل َرْفع. وكلمة أبوه : أبو : فاعل مرفوع بالواو ألنه من األسماء الستة أو اخلمسة وهو مضاف 
والهاء مضاف إليه. قوله )في َرْفعه… الخ( النعت احلقيقي والسبَبي يشتركان في شيئني، ويختلفان في 
شيئني. أما اشتراكهما، فيشتركان في شيئني : األول : اإلعراب، َحْيُث يتبع النعت فيهما منعوته، فإن 
كان مرفوعًا ُرِفَع، وإن كان منصوبًا ُنصب، وإن كان مخفوضًا ُخفض. أما الثاني : فالتعريف والتنكير، 
َحْيُث ِإن النعت يتبع منعوته في ذلك، فإن كان املنعوت معرفة ُعّرف نعته، وإن كان نكرة ُنّكر نعته. 

بزيٍد  اخلفض : مررت  وفي  العاقَل،  زيداً  النصب : رأيت  وفي  العاقُل،  زيٌد  الرفع : جاء  في 
العاقِل1. 
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َف  ٍ فكان معرفة، َفُعرِّ مثال املعرفة : قام َزْيٌد العاقل ؛ إذ كلمة »َزْيٌد« منعوت وهو َعَلٌم على شخص ُمَعنيَّ
فة فقيل »العاقل«. ومثال النكرة : »مررت برجٍل عاقٍل« فكلمة »عاقل« نعت لـ«رجل«  نعته بـ »أل« امْلَُعرِّ
وهي نكرة، ألن كلمة »رجل« نكرة فتتبعها. وأما اختالفهما ففي شيئني : األول : في التذكير والتأنيث 
َحْيُث ِإنَّ )النعت( في النعت احلقيقي يتبع منعوته في التذكير والتأنيث، خالفًا للنعت السبَبي فإنه 
يتبع ما بعده تذكيراً وتأنيثًا. مثال احلقيقي : قولك : »قام َزْيٌد العاقل«، فكلمة »العاقل« نعت تبعت 
كلمة »َزْيٌد« في تذكيرها. ومثال السبَبي : قولك : »رأيت هنداً العاقلة أمها«، فكلمة »العاقلة« نعت 
لـ »هند« تبعت كلمة »أمها« في تأنيثها، ولم تتبع كلمة »هند« وإن كانت مؤنثة املعنى مذكرة اللفظ. 
وأما الثاني : ففي اجلمع واإلفراد والتثنية. َحْيُث إنَّ )النعت( في النعت احلقيقي يتبع منعوته في اجلمع 
لـ »احملمدين« تبعت  العاقلني« ؛ ِإْذ كلمة »العاقلني« نعت  واإلفراد والتثنية. مثاله : »رأيت احملمدين 
َبِبّي فإنه ال يكون إال مفرداً. مثاله : »جاء الزيدان العاقل  منعوتها في التثنية فُثنَِّي. خالفًا للنعت السَّ
أبوهما«، فكلمة »العاقل« نعت وهي مفردة لم تتبع منعوتها في التثنية. قال امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- 
)تقول….بالعاقل( حاصله ذكر أمثلة تتعلق بالنعت احلقيقي : فمثال األول هو : »قام زيٌد العاقُل«، 
وهو مثال في حالة الرفع ؛ إذ كلمة »العاقل« نعت لـ »َزْيٌد« وَزْيٌد مرفوع، فكانت كذلك. وأما الثاني 
فـ : »رأيت زيداً العاقَل«، وهو مثال حلالة النْصب ؛ ألن العاقل نعت لـ »زيد« وهو منصوب، فتبعته في 
النْصب. وأما الثالث فـ : »مررت بَزْيٍدٍ العاقِل«، وهو مثال على حالة اخلفض ؛ إذ كلمة »العاقل« نعت 
لـ »َزْيٍد« وهو مخفوض بحرف اجلر فتبعته. وأما النعت السبَبي فيمثل له في حالة الرفع بـ »جاء َزْيٌد 
العاقُل أبوه«، وفي حالة النْصب بـ »رأيت زيداً العاقَل أبوه«، وفي حالة اخلفض بـ »مررت بَزْيٍد العاقِل 

أبوه«.
قال : )واملعرفة خمسة أشياء : االسم املضمر نحو : أنا وأنت، واالسم العلم نحو : زيٌد ومكُة، واالسم   1
املبهُم نحو : هذا وهذه وهؤالء واالسم الذي فيه االلف والالم نحو :الرجُل والغالُم، وما أضيف إلى واحٍد 
من هذه األربعة(. وأقوُل : اعلم أن االسم ينقسم إلى قسمني األول : النكرة. ستأتي. والثاني : املعرفة 
ما  وهو  الضمير،  أو  األول : املضمر  وأقسامها خمسة : القسم   ، ٍ مَعنيَّ على  يدل  الذي  وهي : اللفظ 
دل على متكلم، نحو : أنا، أو مخاطب نحو : أنت، أو غائب نحو : هو، ومن هنا تعلم أن الضمير 

سؤال : أخبرني ما هي املعرفة ؟ وكم هي ؟ 
أنواع، أولها : االسم املضمر  جواب : ¬املعرفة ما وضع ليدل على شيء بعينه وهي خمسة 
مثل أنا ونحن وأنت، والثاني : االسم العلم مثل زيد وفاطمة ومكة، والثالث : اسم اإلشارة 
مثل هذا وذاك وهؤالء، والرابع : االسم املعرف باأللف والالم مثل الرجل والفرس والكتاب، 
واخلامس : ما أضيف إلى كل واحد من هذه األربعة نحو غالمي وغالم زيٍد وغالم هذا أو غالم 

الرجل1.
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ثالثة أنواع. النوع األول : ما وضع للداللة على املتكلم وهو كلمتان، وهما : »أنا« للمتكلم وحده، 
م َنفَسُه أو معه غيره. والنوع الثاني : ما وضع للداللة على املخاطب وهو خمسة  و»نحن« للمتكلم املعظِّ
ألفاظ، وهي : »أنَت« بفتح التاء للمخاطب املذكر املفرد، و»أنِت« بكسر التاء للمخاطبة املؤنثة املفردة 
« جلمع اإلناث  و»أنتما« للمخاطب املثنى مذكراً كان أو مؤنثًا و»أنُتم« جلمع الذكور املخاطبني، و»أننُتَّ
وهي : »هو«  أيضًا،  ألفاظ  خمسة  وهو  الغائب،  على  للداللة  وضع  الثالث : ما  والنوع  املخاطبات. 
للغائب املذكر املفرد. و»ِهَي« للغائبة املؤنثة املفردة، و»ُهَما« للمثنى الغائُب مطلقًا، مذكراً كان أو مؤنثًا، 
« جلمع اإلناث الغائبات. وتقدم هذا في بحث الفاعل وفي بحث  و»ُهم« جلمع الذكور الغائبني، و»ُهنَّ
املبتدأ واخلبر. القسم الثاني من املعرفة : العلُم، وهو ما يدل على معني بدون احتياج إلى قرينة تكلم 
أو خطاب أو غيرهما، وهو نوعان : مذكر نحو »محمد« و»إبراهيم« و»جبل« ومؤنث نحو »فاطمة« 
و»زينب« و»مكة«. القسم الثالث : االسم املبهم، وهو نوعان : اسُم اإلشارة، واالسُم املوصول. أما اسم 
اإلشارة : فهو : ما وضع ليدل على معني بواسطة إشارةحسية أو معنوية وله ألفاظ معينة، وهي : »هذا« 
للمذكر املفرد، »وهاَتاِن« أو »هاتنِي« للمثنى املؤنث، و»هؤالء« للجمع مطلقًا. وأما االسم املوصول 
ألبته وتسمى ِصلة، وتكون مشتملة  فهو : ما يدل على معني بواسطة جملة أو شبهها. تذكر بعده 
املذكر،  للمفرد  وهي : »الذي«  أيضًا،  معينة  ولهألفاظ  عائداً،  ويسمى  املوصول  يطابق  ضمير  على 
»التي« للمفردة املؤنثة، و»اللذان« أو »اللذين« للمثنى املذكر، و»اللتان« أو »اللَتنِي« للمثنى املؤنث، 
وهو : كل  والالم،  باأللف  الرابع : احمللى  القسم  اإلناث.  جلمع  ئي«  و»الالَّ الذكور،  جلمع  »والَّذين« 
اسم اقترنت به »أل« فأفادته التعريف من املضاف إليه، نحو »ُغالُمك« و»غالُم محمٍد« و»غالُم هذا 
الرُجِل« و»غالُم الذي زارنا أمِس« و»ُغالُم األستاِذ« وأعرف هذه املعارف بعد لفظ اجلاللة : الضميُر، ثم 
العلُم، ثم اسم اإلشارة، ثم االسُم املوصول، ثم احمللى بأل، ثم املضاف إليها. واملضاف في رتبة املضاف 
إليه، إال املضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، واهلل أعلم. »النكرُة« قال : والنكرُة : كُل اسم شائٍع 
في جنسه ال يختصُّ به واحٌد دون آخر، وتقريُبُه : كل ما َصَلَح دخوُل األِلِف والالِم عليه، نحُو ارُجِل 
والَفَرِس. وأقول : كل اسم وضع ال ليخصَّ واحداً بعينه من بني أفراد جنسه، بل ليصلح إطالُقُه على كل 
واحٍد على سبيل البدل، نحو »رجل« و»امرأة« ؛ فإن األولى يصح إطالقه على ذكر بالغ من بني آدم، 
والثاني يصح إطالقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. وعالمة النكرة أن تصلح ألن تدُخَل عليها »أل« 
وتؤثر فيها التعريف نحو »رجل« فإنه يصح دخول »أل« عليه، وتؤثر فيه التعريف ؛ فتقول : »الرجل« 
وكذلك »غالم، جارية، وصبي، ومعلم« فإنك تقول : »الغالم، واجلارية، والصبي، والفتاة، واملعلم«. 

التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية حملمد محيى الدين عبداحلميد )ص 89-87(.
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سؤال : ما معنى قولك ما أضيف إلى كل واحد من هذه األربعة ؟ 
جواب : ¬اعلم أن كل نكرة أضيف إلى أحد هذه األنواع األربعة1 تصير معرفة بإضافتها إليها 
فغالم مثال نكرة فإن أضفته إلى الضمير وقلت غالمي صار معرفة وهكذا إن أضفته إلى العلم 
كقولك غالم زيد أو إلى اسم اإلشارة كقولك غالم هذا أو إلى املعرف باأللف والالم كقولك 

غالم الرجل فتراه في جميع هذه األمثلة معرفة إلضافته إلى املعارف.

سؤال : بقي لي أن تخبرني ما هي النكرة ؟ 
جواب : هي ¬كل اسم شائع في جنس ال يختص به واحد دون غيره2 كرجل فإنه اسم شائع 

في جنس الرجال يطلق على كل فرد منهم وال يختص به واحد دون غيره. 

حسن حفظي )ص 207( يقول : ننتقل بعد هذا إلى حديث املصنف عن املعرفة باإلضافة، يعني أن   1
يكون االسم نكرة فتضيفه إلى معرفة فيتعرف باإلضافة، وإذا أضفته إلى واحد مما مضى فهو الذي ميسى 
معرفة باإلضافة، قال املصنف )وما أضيف إلى واحد من هذه األربعة( هو طبعًا اكتفى بذكر أربعة، 
األصل في الكلمة أن تكون نكره ثم تضيفها إلى الضمير فتتعرف فمثاًل عندك كلمة قلم جنرب عليها 
نقول »هذا قلمك«، قلم نكرة أضفتها إلى الضمير تعرفت باإلضافة، »هذا قلم محمد« أضفتها إلى 
العلم تعرفت بواسطة هذه اإلضافة، »هذا قلم هذا« أضفتها إلى اسم اإلشارة، »هذا قلم الذي رأيته 
أمس« أضفتها إلى اسم املوصول، »هذا قلم األستاذ« أضفتها إلى املعرف بـ »أل« تعرفت بواسطة اإلضافة 
إلى واحد من هذه اخلمسة وليس كما قال املصنف -رحمه اهلل- إلي واحد من األربعة. قال صلى اهلل 
نكره،  رزق  هنا  رزقه  فليصل رحمه((  أثره  في  له  وينسأ  رزقه  له  يبسط  أن  عليه وسلم ))من سره 
أضفتها إلى الضمير فتعرفت باإلضافة وقال اهلل عّز وجّل ﴿ِلَساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن 
عّز وجّل اهلل  وقول  فتعرفت  املوصول  االسم  إلى  وأضفتها  نكره  فلسان  ]النحل : 103[  ُمِبنٌي﴾   َعَرِبيٌّ 
﴿َوِمْن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَمامًا َوَرْحَمًة﴾ ]هود : 17[ كتاب نكره أضفتها إلى العلم فتعرفت بسبب 
ُ َوِليُّ  آَمُنوا َواهللَّ َوالَِّذيَن  ِبيُّ  النَّ َوَهَذا  َبُعوُه  اتَّ ِذيَن  َللَّ ِبِإْبَراِهيَم  اِس  النَّ َأْوَلى  اإلضافة وقال اهلل عّز وجّل ﴿ِإنَّ 
امْلُْؤِمِننَي﴾ ]آل عمران : 68[ النكرة هي كلمة ولي واملعرفة التي أضيفت إليها واكتسبت منها التعريف 

هي كلمة املؤمنني وهي معرفة بـ »أل«. هذا عن ما أضيف إلى واحد من هذه األربعة.
آخر، وتقريُبُه : كل  به واحٌد دون  اسم شائٍع في جنسه ال يختصُّ  اآلجرومية : )والنكرُة  : كُل  منت   2
ما َصَلَح دخوُل األِلِف والالِم عليه، نحُو الرُجِل والَفَرِس(. ويفسر هذا الكالم صاحب التحفة السنية 
أفراد جنسه،  بعينه من بني  شرح املقدمة اآلجرومية )ص 89-88( : كل اسم وضع ال ليخصَّ واحداً 
بل ليصلح إطالُقُه على كل واحٍد على سبيل البدل، نحو »رجل« و»امرأة« ؛ فإن األولى يصح إطالقه 
على ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطالقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. وعالمة النكرة أن 
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سؤال : هل يوجد لالسم النكرة عالمة ¬تقرب فهمه1 على املبتدئ ؟ 
جواب : نعم يوجد وذلك أن االسم النكرة هو ما ¬يصلح دخول األلف والالم عليه نحو غالم 

وفرس2 فإنه يصلح دخول األلف والالم عليهما فتقول الغالم والفرس.

سؤال : ما هو العطف ؟ 
جواب : هو إتباع الثاني إلعراب األول بواسطة حرف من حروف ¬العطف3. 

سؤال : ما هي حروف العطف ؟ وكم هي ؟ 
جواب : ¬إن حروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولكن وال وحتى 
في بعض املواضع4 ¬فإن عطفت بها على مرفوع رفعت املعطوف نحو جاء زيد وعمرو أو على 

تصلح ألن تدُخَل عليها »أل« وتؤثر فيها التعريف نحو »رجل« فإنه يصح دخول »أل« عليه، وتؤثر 
تقول : »الغالم،  فإنك  ومعلم«  وصبي،  جارية،  »غالم،  وكذلك  التعريف ؛ فتقول : »الرجل«  فيه 

واجلارية، والصبي، والفتاة، واملعلم«.
هذا املعنى يحيل على اآلجرومية في قوله )وتقريبه(، شرح األسمري )ص 77( يعقب مباشرة أي : على   1

املبتدئ بتعريف َذَكَرُه وهو قوله : )كل ما َصَلح دخول األلف والالم عليه(. 
فيها  »َصَلح«  كلمة  والفرس(.  الرجل  نحو  عليه  والالم  األلف  دخول  صلح  اآلجرومية : )ما  منت   2
ضبطان : بفتح الالم وضمها »َصَلح« و»َصُلح«، أي ما جاز دخول األلف والالم عليه، واملقصود مبقتضى 
فصيح الكالم ال بلحٍن ورطانة. وفيما ذكره امْلَُصنِّف -يرحمه اهلل- داللة أن النكرة حُتَّد وال ُتَعّد، أي 
ُتعرَّف بحٍد وتعريف ؛ ال ِبَعدٍّ ملفرداتها وأجناسها ؛ لكثرة ذلك وألنها فوق احَلْصر خالفًا للمعارف فإنه 
فها ِبَعدٍّ لكونها حتت احَلْصر. ثالثها : قوله : )نحو الرجل والفرس( وفيه متثيل على النكرة ببعض  َعرَّ
مفرداتها ؛ إذ كلمة »رجل« وكلمة »فرس« تصلح اسمًا جلميع مفردات جنسها وتقبل )أل التعريفية( 

فُيَقال »الرجل« و»الفرس«. )شرح األسمري ص 77(.
ُثمَّ  بالسوق  تقول : »مررُت  االنصراف عنه،  بعد  الشيء  إلى  الرجوع  َغة : إذ هو  اللُّ َحْيُث  تعريفه من   3
الذي  بأنه : التابع  اصطالحًا : وُيَعرَّف  تعريفه  عنه...  انصرافك  بعد  إليه  رجعَت  إذا  عليه«  عطفُت 
النََّسق  توسط بينه وبني متبوعه أحد عشرة أحرف : كالواو والفاء وُثمَّ وغيرها. وهذا تعريٌف لعطف 

وهو الذي ذكره امْلَُصنِّف هنا. )شرح األسمري ص 77(.
ا، َوَبْل، َواَل، َوَلِكْن،  ، َوَأْو، َوَأْم، َوِإمَّ منت اآلجرومية : )َوُحُروُف اَْلَعْطِف َعَشَرٌة َوِهَي : اَْلَواُو، َواْلَفاُء، َوُثمَّ  4
باب  الكالم : أما  هذا  بتفصيل  يشرح   )213-219 )ص  حفظي  حسن  امَْلََواِضِع(،  َبْعِض  ِفي  َوَحتَّى 
العطف فهو التابع املتوسط بينه وبني متبوعه واحد من حروف العطف، مرة ثانية العطف هو التابع أو 
املعطوف املتوسط بينه وبني متبوعه واحد من حروف العطف فأقول جاء محمد وعبد اهلل، عبد اهلل هذا 
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معطوف وهو تابع حملمد ألنه توسط بينهما حرف من حروف العطف وهو الواو حرف من حروف العطف 
َواْلِكَتاَب﴾  َة  ُبوَّ النُّ ِتِهَما  يَّ ُذرِّ ِفي  َوَجَعْلَنا  َوِإْبَراِهيَم  ُنوحًا  َأْرَسْلَنا  ﴿َوَلَقْد  وجّل  عّز  اهلل  قال  الواو  وهو 
]احلديد : 26[ انتبه بارك اهلل فيك أشير إلى أمر مهم وهو أن الواو في الصحيح ملطلق اجلمع وال تقتضي 
الترتيب ال تقتضي الترتيب وقد يعطف بها متقدم وقد يعطف بها مساٍو وقد يعطف بها متأخر.انظر 
إلى قول اهلل عّز وجّل ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا َوِإْبَراِهيَم﴾ عطف إبراهيم على نوح وإبراهيم متأخر عن نوح، 
ِكيُم﴾  ُ اْلَعِزيُز احْلَ الثاني قد يرد العكس قال اهلل عّز وجّل ﴿َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك اهللَّ
]الشورى : 3[ انتبه بارك اهلل فيك ُيوِحي ِإَلْيَك الكاف هنا املقصود به محمد صلى اهلل عليه وسلم َوِإَلى 
وجّل عّز  اهلل  قول  ومنه  املصاحب  يعطف  وقد  املتأخر،  على  املتقدم  بالواو  عطف  َقْبِلَك  ِمْن   الَِّذيَن 

ِفيَنِة﴾ ]العنكبوت : 15[ وهم جنو مع بعض هذا كل ما يقال عن الواو. ننتقل  ْيَناُه َوَأْصَحاَب السَّ ﴿َفَأجْنَ
فيها،  الترتيب  داللة  من  البد  والتعقيب  الترتيب  تقتضي  فهي  األحباب  أيها  يا  الفاء  أما  الفاء،  إلى 
والترتيب هذا يعني مباشرة يجيء بعده ليس بينهما وقت طويل، والتعقيب كل شيء بحسبه أحيانًا 
تقول جاء محمد فخالد وليس بينهما إال وقت يسير جداً ولكنه يجوز لك أن تقول تزوج فالن فولد 
له، فالتعقيب هذا على كل شيء بحسبه في املدة التي يصلح أن يكون ما بني الزواج والوالدة له ممكن 
أن تعطف بالفاء ألن كل تعقيب بحسبه. أحيانًا وهو الغالب في الفاء أن تدل على السببية أن تكون 
مقتضية السببية ومن ذلك قول اهلل عّز وجّل ﴿َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَلْيِه﴾ ]القصص : 15[ القضاء 
عليه بسبب هذه الوكزة، أما الترتيب فقد اعترض عليه بعضهم يعني نحن ألزمنا أنه البد من الترتيب 
َقاِئُلوَن﴾  ُهْم  َأْو  َبَياتًا  َبْأُسَنا  َفَجاَءَها  َأْهَلْكَناَها  َقْرَيٍة  ِمْن  وجّل ﴿َوَكْم  عّز  اهلل  قول  بنحو  عليه  اعترض 
]األعراف : 4[ وجه االعتراض أن اإلهالك بعد مجيء البأس، في حني أن مجيء البأس مذكور هنا بعد 
اإلهالك وقد أجيب عنه بأن املراد بقوله أهلكنا أردنا إهالكها. احلرف الثالث هو حرف ثم، لكن نحن 
ما ذكرنا لكم األحرف التي ذكرها املصنف ال بأس أن نقرأها ثم نعود إلى تفصيل احلديث عنها يقول 
املصنف، قال املصنف -رحمه اهلل- )حروف العطف عشرة هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل وال 
ولكن وحتى في بعض املواضع( وحتى في بعض املواضع وهو يريد بهذا أن يبني أنه ليست في كل 
األوقات حتى تكون عاطفة ؛ ألنها كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن لها أنواعًا متعددة وأن الفراء -رحمه 
اهلل- قال : »أموت وفى نفسي شيء من حتى«. ننتقل إلى احلديث عن ثم، أما ثم فهي في اقتضاء 
الترتيب مثل الفاء ولكنها بني املعطوف واملعطوف عليه مدة أطول من الفاء فيسمونه الترتيب والتراخي، 
َماِء َماًء َفَسَلَكُه َيَناِبيَع ِفي اأْلَْرِض ُثمَّ ُيْخِرُج  َ َأْنَزَل ِمَن السَّ من شواهدها قول اهلل عّز وجّل ﴿َأَلْم َتَر َأنَّ اهللَّ
ِبِه َزْرعًا ُمْخَتِلفًا َأْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفّراً ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطامًا﴾ ]الزمر : 21[ انتبهوا رحمكم اهلل عطف 
بثم في هذه املواضع وهي بني كل فترة والثانية مدة قد تكون طويلة. ذكر بعض النحويني أن الفاء وثم 
يحل أحدهما محل اآلخر، واستشهدوا بذلك بنحو قول اهلل عّز وجّل ﴿َوالَِّذي َأْخَرَج امْلَْرَعى، َفَجَعَلُه 
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ُغَثاًء َأْحَوى﴾ ]األعلى : 4، 5[ ألن جعل املرعى غثاء أحوى يحتاج إلى ثم، لكن يحل يعني تتناوب 
ثم والفاء ولكن هذا ليس الغالب، الغالب أن الفاء للترتيب والتعقيب يعني مباشرة وأن ثم للترتيب 
والتراخي يعني بينهما مدة طويلة. ننتقل إلى احلرف الرابع وهو »أو«، وال يخلو الكالم الذي ترد فيه 
»أو« عاطفة من أن يكون خبراً أو إنشاًء فإذا كان الكالم خبراً، فأحيانًا يكون معناها الشك كقول اهلل 
عّز وجّل قالوا ﴿َقالُوا َلِبْثَنا َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم﴾ ]الكهف : 19[ وقد يراد بها اإلبهام يعني تبهم على 
السامع وأن تعرف لكنك تبهم ومنه قول اهلل عّز وجّل ﴿َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهدًى َأْو ِفي َضالٍل ُمِبنٍي﴾ 
]سبأ : 24[ أما إن كان الكالم إنشاًء فإن "أو" قد تدل على التخيير وقد تدل على اإلباحة، ما الفرق 
بينهما، اإلباحة جتيز لك اجلمع بني االثنني والتخيير جتعلك ملزمًا بواحد منهما، فأما اإلباحة فنحو قولك 
»جالس عبد اهلل أو محمد« ميكن أن جتالس االثنني وميكن أن تختص بواحد منهما، وأما التخيير فنحو 
قولك »تزوج هنداً أو أختها« ليس لك أن جتمع بينهما فأنت تخيره في واحد منها، مما وردت فيها أو 
وَها﴾ ]النساء : 86[  وا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ ٍة َفَحيُّ يُتْم ِبَتِحيَّ دالة على اإلباحة نحو قول اهلل عّز وجّل ﴿َوِإَذا ُحيِّ
لك أن تردها هي بنفسها أو تزيد عليها هذا هو احلرف اخلامس وقد انتهينا منه. وأما احلرف السادس 
فقد ذكره املصنف فهو "إما"، وكثير من النحويني ما يذكرون "إما" في حروف العطف، ملاذا ؟ قال ألنهم 
إذا قلت جاء إما زيد وإما عمرو فإن قلت إن إما األولى عاطفة وقلت إنها عاطفة فأين املعطوف عليه 
وقلت إن إما الثانية هي العاطفة فماذا تفعل بالواو فالصواب أنها ليست داخلة معنا، ولكن ألن املصنف 
ذكرها هنا فنحن نذكرها أو نتحدث عنها قد تدل على الشك كقولك قابلت اليوم إما صاحلًا وإما سعيداً 
وأنت شاك في ذلك، وقد تدل على اإلبهام أيضًا فقولك أنت إما على حق وإما على باطل، وأنت تعرف 
أنه على حق أو على باطل لكنك تريد أن تبهم عليه، وقد تكون للتقسيم وذلك قولهم مثاًل الكلمة إما 
اسم وإما فعل وإما حرف. هذا حديث املصنف عن إما، هو ذكر إما وحدها ولكننا ذكرنا لكم بعض 
التفصيالت عنها أم، »أم« فهي احلرف السادس من احلروف التي ذكرها املصنف وهي سواء وهي من 
أمثلتها قول اهلل عّز وجّل ﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم ال ُيْؤِمُنوَن﴾ ]البقرة : 6[ ومن ذلك 
قول الشاعر : ولست أبالي بعد فقدي مالكًا // أموتي ناء أم هو اآلن واقع، »أم« في هذين املوضوعني 
هي أم املتصلة، ألنهم يقسمون »أم« قسمني أم متصلة وأم منقطعة، أما أم املتصلة فهي التي تأتي بني 
متساويني، وأما أم املنقطعة فهي التي تكون مبعني اإلضراب في الغالب، فاملتصلة هي التي مثلتها لكم 
قبل قليل، وأما املنقطعة فهي التي تأتي مبعني بل، وقد تكون املتصلة مسبوقة باستفهام، وقد ال تكون 
سبقت  هذه  ُتْنِذْرُهْم﴾  َلْم  َأْم  َأَأْنَذْرَتُهْم  َعَلْيِهْم  ﴿َسَواٌء  وجّل  عّز  اهلل  قول  ففي  باالستفهام  مسبوقة 
باستفهام وكذلك في قول الشاعر : ولست أبالي بعد فقدي مالكًا // أموتي ناء أم هو اآلن واقع، كذلك 
]النازعات : 27[  َبَناَها﴾  َماُء  السَّ َأِم  َخْلقًا  َأَشدُّ  وجّل ﴿َأَأْنُتْم  عّز  اهلل  قول  ونحو  استفهام  بعد  وقعت 
كذلك وقعت بعد االستفهام وهكذا، وقد تقع بني جملتني اسميتني كقول الشاعر : لعمرك ما أدري 
وإن كنت داريًا // شعيث بن سهم أم شعيث بن منكر، هنا لم يذكر قبلها االستفهام، وقد وقعت بني 
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جملتني اسميتني ننتقل إلى »أم« املنقطعة وهي اخلالية من همزة التسوية ال تسبقها همزة التسوية وال 
مبنزلة  يعني  والهمزة،  بل  مبنزلة  يجعلها  وبعضهم  اإلضراب،  على  تدل  دائمًا  وهي  االستفهام  همزة 
حرفني، ويستشهدون له بنحو قول اهلل عّز وجّل ﴿َأْم َلُه اْلَبَناُت َوَلُكُم اْلَبُنوَن﴾ ]الطور : 39[ يقولون 
التقدير فيها بل أله البنات، وأحيانًا ال تدل على االستفهام، ومنه قول اهلل عّز وجّل ﴿َأْم َهْل َتْسَتِوي 
وُر﴾ ]الرعد : 16[ هنا أم ال تدل على االستفهام أما في األول في قول اهلل عّز وجّل ﴿َأْم  ُلَماُت َوالنُّ الظُّ
َلُه اْلَبَناُت َوَلُكُم اْلَبُنوَن﴾ فقد دلت على االستفهام. أما األداة السابعة التي ذكرها املصنف فهي بل، وبل 
حرف عطف لكن يشترط لها للداللة على العطف أمران : األمر األول : أن تكون مسبوقة إما بإيجاب 
أو بأمر أو بنهي أو بنفي يعني ال بد أن تكون مسبوقة بواحد من هذه األمور إما أن تكون مسبوقة بكالم 
يعني فال تعطف اجلمل، ما  الثاني : أن يكون املعطوف بها مفرداً  موجب أو بأمر أو بنهي أو بنفي، 
تعطف اجلمل، األمثلة : قولك »قام محمد بل علي« هذه بعد كالم موجب، »ليقم محمد بل علي« 
هذه بعد أمر، »ال يقم محمد بل علي« هذه بعد نهي، »ما قام محمد بل علي« هذه بعد نفي، هذه 
»بل« العاطفة وكما رأيتم في األمثلة التي ذكرناها املعطوف بها مفرد، وبعضهم مينع دخولها بعد النفي 
ولكن الصحيح أنها يجوز أن تكون إما بعد إيجاب يعني كالم موجب وإما بعد أمر وإما بعد نهي وإما 
بعد نفي، وهذا النفي هو قد عارض فيه املبرد -رحمه اهلل- فقال : »ال يجوز أن تأتي بل بعد النفي« 
فال يجوز عنده أن تقول ما قام محمد بل علي، ال يجوز عنده أن تكون بل هذه ؛ ملا تتضمنه من معنى 
الذي ذكره املصنف هو ال، كلمة »ال« تعد حرف عطف أحيانًا ويشترط  الثامن  العاطف  اإلضراب. 
النحويون شروطًا جلعلها عاطفة، بعض هذه الشروط متفق عليه وبعضها مختلف فيه، نكتفي بذكر 
املتفق عليه، اتفقوا على اشتراط كونها مسبوقة بإيجاب أو أمر، وعلى كون معطوفها ال بد أن يكون 
مفرداً فال يكون جملة، من ذلك قولك »هذا زيد ال عمرو«، هذا كالم موجب واملسبوقة باألمر كقولك 
»اضرب زيداً ال عمًرا«، وهذا املعطوف في اجلملتني مفرد وهو كلمة »عمرو« ومسبوقة في الكالم األول 
العاطف  أما  قوله »اضرب زيداً«.  بأمر وهو  الثاني  قوله هذا »زيد« ومسبوقة في  بكالم موجب وهو 
التاسع الذي ذكره املصنف فهو »لكن«، كلمة »لكن«، اشترطوا أيضًا لكونها عاطفة شروطًا : 1- أن 
يكون املعطوف بها مفرداً. 2- أن تسبق بنفي أو بنهي. 3- أال تقترن بالواو، فإن اقترنت بالواو كان 
العطف للواو، وكانت هي حرفًا دااًل على اإلضراب فقط، وال بد أن تكون إما مسبوقة بنفي أو بنهي، 
وال بد أن يكون املعطوف بها مفرداً، من أمثلتها قولك »ما مررت برجل لكن امرأة« وقولك من أمثلتها 
ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن  أيضًا »ال يقوم عمرو لكن بكر«. في نحو قول اهلل عّز وجّل ﴿َما َكاَن ُمَحمَّ
ِبيِّنَي﴾ ]األحزاب : 40[ »لكن« هنا ليست حرف عطف وإمنا العطف هو للواو ألن  ِ َوَخامَتَ النَّ َرُسوَل اهللَّ
الواو أقوى منها في العطف ما دامت اقترنت بالواو فإنها ال تعتبر عاطفة. أما احلرف األخير الذي ذكره 
املصنف من حروف العطف فهو »حتى« والعطف بها قليل، ألن الغالب والكثير فيها أن تكون حرف 
جر ومن ذلك قول اهلل عّز وجّل ﴿َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾ ]القدر : 5[ فهي هنا حرف جر ولذلك 
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اشترطوا لها أن يكون املعطوف بها اسمًا ظاهراً فال يصح أن يكون ضميراً. الثاني : أن يكون املعطوف 
بها بعضًا من املعطوف عليه. الثالث : أن يكون غاية في زيادة أو في نقصان، املثال قولك »مات الناس 
حتى األنبياء« اآلن توافرت الشروط كلها. واحد : أن املعطوف بها اسم ظاهر وهم األنبياء. اثنني : أنه 
بعض من املعطوف عليه ألن األنبياء بعض الناس. الثالث : أنه غاية إما في زيادة وإما في نقصان وهو 
غاية في الزيادة هنا، وأما الغاية في النقصان فقولك مثاًل غلبك الناس حتى الصبيان، فالصبيان هنا غاية 
ولكنه غاية في النقص، وقد ذكرنا شروط »حتى« وما يتعلق بها. ننظر إلى قول املصنف، -رحمه اهلل- 
بعد أن ذكر هذه األدوات وبينا ما فيها وكيف تكون عاطفة، ننتقل إلى شرح قول املصنف )فإن عطفت 
على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت( هذا هو 
جزمًا،  حتى  أو  خفضًا  أو  نصبًا  أو  رفعًا  عليه  املعطوف  حركة  تعطيه  أن  أو  تتبعه  أن  املعطوف  حق 
قال : )تقول قام زيد وعمرو( هكذا عطفت مرفوعًا على مرفوع )ورأيت زيداً وعمراً( هكذا عطفت 
فيه منصوبًا على منصوب )ومررت بزيد وعمرو( هكذا عطفت فيه مجروراً على مجرور أو مخفوضًا 
على مخفوض. أما قوله : )وزيد لم يقم ولم يقعد( ففي نفسي منها شيء ألنه كرر »لم« فلعل جزم 
الفعل الثاني بلم وليس جزمًا بسبب العطف، واملثال الصحيح في رأيي أن يقال »لم يقم زيد ويقعد«، 
»لم يقم ويقعد« حينئذ يكون العمل للعاطف، أما إذا كررت »لم« فإنه سيكون العمل لها وهذا آخر 

ما يقال في باب العطف. 
في املخطوط كذا : »عمرا« والصحيح هو »عمٍرو« وهو ما أثبتناه في النص.  1

األمثلة هنا تشابه نسبيا أمثلة اآلجرومية : )تقول : قام زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد   2
وعمرو، وزيد لم يقم ولم يقعد(. 

منت اآلجرومية مع إضافة أمثلة من القرآن الكرمي : )فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت،    3
ُ َوَرُسولُُه﴾ ]األحزاب : 22[ ؛   أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت(  نحو : ﴿َوَصَدَق اهللَّ

﴿َوَمن ُيِطِع اهلّلَ َوَرُسوَلُه﴾ ]النساء : 13[ ؛ ﴿آَمُنوْا آِمُنوْا ِباهلّلِ َوَرُسوِلِه﴾ ]النساء : 136[ ؛ ﴿َوِإن ُتْؤِمُنوا 
ُقوا ُيْؤِتُكْم ُأُجوَرُكْم َواَل َيْسَأْلُكْم َأْمَواَلُكْم﴾ ]محمد : 36[ ؛ والواو : ملطلق اجلمع نحو : جاء زيد  َوَتتَّ
وعمرو قبله، أو معه، أو بعده، والفاء : للترتيب والتعقيب نحو : ﴿ُثمَّ َأَماَتُه َفَأْقَبَرُه﴾ ]عبس : 21[، 
ثم : للترتيب والتراخي : ﴿ُثمَّ ِإَذا َشاء َأنَشَرُه﴾ ]عبس : 22[، والعطف بحتى قليل ويشترط فيه أن 
يكون املعطوف بها اسما ظاهراً وأن يكون بعضًا من املعطوف عليه، وغاية له نحو : »أكلت السمكة 
حتى رأسها« ؛ بالنصب، ويجوز اجلر على أن »حتى« جارة كما تقدم في املخفوضات ؛ ويجوز الرفع 
على أن »حتى« ابتدائية ورأسها مبتدأ واخلبر محذوف، أي : حتى رأسها مأكول ؛ وأم : لطلب التعيني 
إن كانت بعد همزة داخلة على أحد املستويني ؛ وأو : للتخيير أو اإلباحة بعد الطلب نحو : »تزوج 

منصوب نصبته نحو رأيت زيدا أو عمرا أو على مخفوض خفضته نحو مررت بزيد  ▪عمٍرو1 
وعلى مجزوم جزمته نحو لم يقم ويذهب زيد2، وهكذا حكم البقية3.
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 هنداً أو أختها«، ونحو : »جالس العلماء أو الزهاد«، وللشك أو اإلبهام أو التفضيل بعد اخلبر نحو :
 ﴿َقالُوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض﴾ ]الكهف : 19[ ؛ ﴿َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى﴾ ]سبأ : 24[ ؛ ﴿َوَقالُوْا 
ُكوُنوْا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى﴾ ]البقرة : 135[ ؛ وإما بكسر الهمزة مثل »أو« بعد الطلب واخلبر نحو : »جتوز 

إما هندا أو أختها« ؛ وبقية األمثلة واضحة. )متممة اآلجرومية ص 48(.
شرح األسمري يعلق على قول مصنف اآلجرومية : )وحتى في بعض املواضع(، وهو يريد بهذا أن يبني   1
أنه ليست في كل األوقات »حتى« تكون عاطفة ؛ ألنها كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن لها أنواعًا 

متعددة وأن الفراء -رحمه اهلل- قال : »أموت وفى نفسي شيء من حتى«. )ص 114(.
غير واردة في النص لكن زدناها ألن السياق يستدعي ذلك.  2

أقول : التأكيد  وتعريفه«(.  وخفِضه  ونصبه  رفعه  في  للُمِؤكدِّ  اآلجرومية : )التوكيد : »تابٌع  منت   3
أيضًا : إذا  دُتُه«  وتقول : »وكَّ الشيء«  دُت  تقول : »أكَّ اللغة : التقوية،  في  معناه  التوكيد-  -ويقال 
أما  املعنوي.  والثاني : التوكيد  اللفظي،  األول : التوكيد  نوعان،  النحويني  اصطالح  في  وهو  قويُته. 
التوكيد اللفظي : فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مبرادفه، سواءاً كان اسمًا نحو : »جاء محمٌد 
محمٌد« أم كان فعاًل نحو »جاء جاء محمد« أم كان حرفا ًنحو »َنَعْم َنَعْم جاء محمد« ونحو : »جاء 
حضر أبو بكر« و»َنْعْم َجْيَر جاء محمٌد«. وأما التوكيد املعنوي فهو : »التابع الذي يرفع احتمال السهو 
أو التوسع في املتبوع«، وتوضيح هذا أنك لو قلت : »جاء األميُر« احتمل أنك سهوت أو توسعت في 
الكالم، وأن غرضك َمِجيُء رسوِل األمير، فإذا قلت : »جاء األميُر نفُسُه« أو قلت : جاء األميُر عيُنُه« 
ارتفع االحتماُل وتقرر عند السامع أنك لم ُتِرد إال مجيَء األمير نفسه. وحكُم هذا التابع أنه يوافق متبوعه 
في إعرابه، على معنى أنه إن كان املتبوع مرفوعًا كان التابع مرفوعًا أيضًا، نحو : »حضر خالٌد نفُسُه« وإن 
ُه« وإن كان املتبوع مخفوضًا كان  كان املتبوع منصوبًا كان التابع منصوبًا مثله، نحو : »حفظَت القرآَن ُكلَّ
التابع مخفوضًا كذلك، نحو : »تدبرُت في الكتاب ُكلِّه« ويتبعه أيضًا في تعريفه، كما ترى في األمثلة 

كلها. )التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية حملمد محيى الدين عبد احلميد ص 96-95(. 
أجمُع،  وتوابُع  وأجمُع،   ، وكلُّ والعني،  وهي : النفُس،  معلومة،  بألفاظ  اآلجرومية : )ويكون  منت   4
وهي : أكتُع، وأبتُع، وأبصُع، تقوُل : »قام زيٌد نفسُه، ورأيٌت القوَم ُكلَّهم، ومررت بالقوم أجمعنَي«( 

سؤال : ما معنى قولك ¬وحتى في بعض املواضع1 ؟ 
جواب : إنَّ حتى قد تكون عاطفة وذلك إذا أدخلت ما بعدها في حكم ما فيها نحو مات 

الناس حتى األنبياء ماتوا، وقد تكون غير عاطفة إذا لم تكن كذلك. 

¬سؤال2 : ما هو التوكيد ؟ 

كان  إن  رفعه  في  له  تابعا  ويكون  قبله  ملا  توكيدا  يذكر  الذي  التابع  هو  جواب : ¬التوكيد 
مرفوعا وفي نصبه إن كان منصوبًا وفي خفضه إن كان مخفوضا3 ¬ويكون بألفاظ معلومة4.
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العرب ومن هذه األلفاظ : النفُس  ع كالم  الُنحاُة من تتبُّ َعَرفها  وأقول : للتوكيد املعنوي ألفاظ معينة 
والعنُي، ويجب أن يضاف كل واحٍد من هذين إلى ضمير عائٍد على املَؤَكِد -بفتح الكاف- فإن كان 
املؤكد مفرداً كان الضمير مفرداً، ولفظ التوكيد مفرداً أيضًا، تقول : »جاء علٌي نفُسُه«، »حضر بكٌر 
تقول : »جاء  أيضًا،  مجموعًا  التوكيد  ولفُظ  اجلمع  هو  الضمير  كان  املؤكد جمعًا  كان  وإن  عيُنُه«، 
الضمير  يكون  أن  مثنى ؛ فاألفصح  املؤكد  كان  وإن  أعينهم«،  اُب  الكتَّ »وحضر  أنُفُسُهم«،  الرجاُل 
الكاتبان أعينهما«. ومن  أنُفُسهما« و»جاء  الرجالن  التوكيد مجموعًا، تقول : »حضر  مثنى، ولفظ 
«، ومثُلُه »جميٌع« ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد،  ألفاظ التوكيد : »كلُّ
اللفظ  بهذا  يؤكد  األلفاظ »أجمُع« وال  ومن  الرجاُل جميُعُهم«.  اجليُش كلُه« و»حضر  نحو : »جاء 
ُهْم َأْجَمُعوَن﴾ ]احلجر : 30[  « ومن الغالب قوله تعالى : ﴿َفَسَجَد امْلاَلِئَكُة ُكلُّ غالبًا إال بعد لفظ »كلٍّ
هَر أبكي أجمَعا« ورمبا احتيج إلى زيادة التقوية، فجيء  ومن غير الغالب قول الراجز : »إذا َظِلْلُت الدَّ
ُد بها استقالاًل،  بعد »أجمع« بألفاظ أخرى، وهي : »أكَتُع« و»أبتُع« و»أبصُع« وهذه األلفاظ ال يؤكَّ
املقدمة  السنية شرح  )التحفة  أعلم.  واهلل  أبصعون«  أبتعون،  أكتعون،  أجمعون،  القوُم  نحو : »جاء 

اآلجرومية حملمد محيى الدين عبداحلميد ص 97-96(.
فصلنا القول في هذه األمثلة سابقا.  1

في املخطوط : كذا : »نذكر« واألرجح هو »نذكره« وهو ما أثبتناه في النص.  2
لم  ِإْعَراِبِه(.  َجِميِع  ِفي  َتِبَعُه  ِفْعٍل  ِمْن  ِفْعٌل  َأْو  ِاْسٍم  ِمْن  ِاْسٌم  ُأْبِدَل  ِإَذا  اَْلَبَدِل،  )َباُب  اآلجرومية :  منت   3
قوله  أما  باحلكم بال واسطة،  املقصود  التابع  قوله : هو  يعّرفه بعضهم في  والبدل  أيضًا،  البدل  يعّرف 
التابع فيدخل فيه جميع التوابع، وأما قوله املقصود باحلكم فيخرج جميع التوابع ما عدا العطف ؛ ألن 
العطف التابع مقصود باحلكم تقول »جاء محمد وعلى« يعني أن »عليًا« مقصود باحلكم وهو املجيء. 
لكن كيف نخرج العطف ؟ نخرجه بقولنا بال واسطة، ألن العطف إمنا يقصد املعطوف بواسطة حرف 
العطف، يعني قولنا في تعريف العطف هناك قلنا هو التابع الذي يتوسط بينه وبني متبوعه واحٌد من 

سؤال : ما هي هذه األلفاظ املعلومة ؟ 
الناُس  الرفع : جاء زيٌد نفُسه، وذهب  جواب : ¬هي النفس والعني وكل وأجمع فتقول مع 
كلِّهم،  القوِم  ونظرت  نفَسه،  زيداً  النصب : رأيت  ومع  أجمعون،  املؤمنون  وأتى  هم،  كلُّ
ورأيت املؤمنني أجمعني، ومع اخلفض : مررت بزيٍد نفِسه، ونظرت إلى القوِم كلِّهم، وآمنت 

بالرسل أجمعني1.

سؤال : ما هو البدل ؟ 
جواب : ¬البدل هو تابع نذكره2 بدال مما قبله مماثال في جميع إعرابه3.
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حروف العطف هنا ما في توسط ال يوجد توسط، هذا تعريف البدل. قال املصنف : )ِإَذا ُأْبِدَل ِاْسٌم ِمْن 
ِاْسٍم َأْو ِفْعٌل ِمْن ِفْعٍل َتِبَعُه ِفي َجِميِع ِإْعَراِبِه( أما اسم من اسم فال إشكال، أما قوله فعل من فعل فهذا فيه 
إشكال يسير ذلك أنه ليس كل األفعال يصلح فيها هذا ؛ ألن األفعال قسمان قسم منها معرب وقسم 
منها مبني، فالذي يصلح معنا طبعًا هنا هو الفعل املضارع، أما فعل األمر فهو مبني سيبقى على حاله، 

وأما الفعل املاضي فهو مبني اتفاقًا سيبقى على حاله. )شرح حسن حفظي، ص 226(.
في املخطوط كذا : »اإلشمال« واألرجح : »االشتمال« وهو ما ضبطناه في النص.  1

َوَبَدُل  ْيِء،  اَلشَّ ِمْن  ْيِء  اَلشَّ َبَدُل  َأْقَساٍم  َأْرَبَعِة  َعَلى  )َوُهَو  البدل  بخصوص  املصنف  قال  اآلجرومية  في   2
ِغيَف ُثُلَثُه،  ، َوَبَدُل ااَِلْشِتَماِل، َوَبَدُل اَْلَغَلِط، َنْحَو َقْوِلَك »َقاَم َزْيٌد َأُخوَك، َوَأَكْلُت اَلرَّ اَْلَبْعِض ِمْن اَْلُكلِّ
ِمْنٌه(  َزْيًدا  َفَأْبَدْلَت  َفَغِلْطَت  اَْلَفَرَس  َرَأْيُت  َتُقوَل  َأْن  َأَرْدَت  اَْلَفَرَس«،  َزْيًدا  َوَرَأْيُت  ِعْلُمُه،  َزْيٌد  َوَنَفَعِني 
هذا كله كالم املصنف وقد قسم لنا في هذا الفصل البدل بأنواعه األربعة. أما النوع األول : وهو قوله 
بدل الشيء من الشيء، فهذا أفضل من تعبير بعضهم بقوله بدل الكل من الكل، ذلك ألنهم يكرهون 
دخول »أل« على كلمة كل وعلى كلمة بعض، فقوله بدل الشي من الشيء طيب، ولكنه -رحمه 
اهلل- وقع في األمرين في النوع الثاني فقال : بدل البعض من الكل، بعضهم يهرب من هذا فيقول بدل 
بعض من كل، هذا ميشى قلياًل ولكنه ليس بذاك أيضًا. وعلى كل حال ملاذا مينعون دخول »أل« على 
كل بعض السبب في هذا يا أيها األحباب أن هذين اللفظني من األلفاظ املالزمة لإلضافة فإذا لم تكن 
مضافة فإنها تكون منونة فيمتنع دخول أو اجتماع »أل« واإلضافة، اجتماع »أل« واإلضافة، من أجل 
هذا منعوا دخول ما منعوها يعني استضعفوا دخول »أل« على كل وعلى بعض، أما النوع الثالث وهو 
بدل االشتمال، وأما النوع الرابع فهو بدل الغلط. نبدأ بها واحداً واحداً قال اهلل عّز وجّل ﴿الر ِكَتاٌب 
ِ الَِّذي َلُه َما  ِميِد، اهللَّ وِر ِبِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز احْلَ ُلَماِت ِإَلى النُّ اَس ِمَن الظُّ َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّ
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض﴾ ]إبراهيم : 1، 2[ ؛ ﴿إلى صراط العزيز﴾، العزيز مضاف إليه احلميد  ِفي السَّ
صفة، اهلل بدل، ليش ما جعلنا لفظ اجلاللة صفة ثانية ؟ قال ألنه لفظ جامد وال يصح إال مع تأويله 
َما ِفي  َلُه  الَِّذي   ِ اهللَّ ِميِد،  احْلَ اْلَعِزيِز  ِصَراِط  مبشتق فنحن جنعله بداًل، فإذاً هذا بدل كٍل من كل ﴿ِإَلى 

سؤال : وهذا البدل قسم واحد أم أكثر. 
جواب : إن ¬البدل أربعة أقسام، األول : بدل الشيء من الشيء أي بدل مساو من مساو له 
نحو قام زيد أخوك، الثاني : بدل البعض من الكل أي بدل شيء هو بعض املبدل منه نحو 
أكلت الرغيف ثلثه، الثالث : بدل االشتمال1 أي بدل مما هو مشتمل على ذلك الشيء نحو 
نفعني زيد علمه، الرابع : بدل الغلط أي بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا نحو جاء زيد كتابه 

وما أشبه ذلك2.
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البدل واملبدل  اأْلَْرِض﴾ طبعًا في بدل كل من كل ال يلزم وجود ضمير يربط بني  َوَما ِفي  َماَواِت  السَّ
منه واملبدِل منه قال الشاعر : أقسم باهلل أبو حفٍص عمر، »عمر« بدل كل من كل من »أبي حفص«، 
وهذا ليس فيه ضمير وليس فيه رابط ال يوجد بينه رابط وكذلك في اآلية التي ذكرناها قبل قليل هذا 
هو النوع األول وهو ما يسمى ببدل كٍل من كل أو بدل الكل من الكل معًا أو كما ذكر املصنف هنا 
بدل الشيء من الشيء بدل الشيء عامة من الشئ عامة. النوع الثاني من أنواع البدل : هو بدل بعض 
من كل، بدل البعض من الكل أو بدل بعض من كل ال يلزم فيه أن يكون البدل أقل من املبدل منه وال 
مساويًا له وال أكثر ما يلزم ما لك أن تقول مثاًل : أكلت الرغيف ثلثه، فيكون أقل أو أكلت الرغيف 
وجّل عّز  اهلل  قول  منه  يقولون  كل.  من  بعض  بدل  هو  هذا  مانع،  ال  ثلثيه  الرغيف  أكلت  أو   نصفه 
وا َكِثيٌر ِمْنُهْم﴾ ]املائدة : 71[ على الكالم الذي قلناه على اعتبار أن الواو هي الفاعل  ﴿ُثمَّ َعُموا َوَصمُّ
وأن قوله سبحانه كثيٌر هذا بدل منه. اشترطنا أو نشترط في بدل البعض من الكل أو بدل بعض من 
كل وجود ضمير يربط بني البدل واملبدل منه البد، قد يكون هذا الضمير ظاهراًَ كما في قول اهلل عّز 
وا َكِثيٌر ِمْنُهْم﴾ وقد يكون مقدراً ومنه قول اهلل عّز وجّل  وجّل الذي ذكرناه قبل قليل ﴿ُثمَّ َعُموا َوَصمُّ

اِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل﴾ ]آل عمران : 97[ من بدل من الناس، وال يوجد  ِ َعَلى النَّ ﴿َوهلِلَّ
النوع  الناس.  إليه منهم سبيال يعني من  التقدير واهلل أعلم من استطاع  رابط هنا ولكنه يقدرونه بأن 
هو جزء  البعض  بدل  االشتمال،  وبدل  البعض  بدل  بني  الفرق  أواًل : ما  االشتمال.  بدل  الثالث : هو 
واضح من املبدل منه أما بدل االشتمال فليس واضحًا ولكنه مشتماًل عليه أو له عالقة به، يعني إما أن 
يكون كالبعض منه، وإما أن يكون مشتماًل عليه، تقول مثاًل »أعجبني محمد علمه« هذا »العلم« 
ليس جزءاً من »محمد«، ولكنك تقول »قطعت محمداً يده« »اليد« جزء منه هذا بدل بعض من كل، 
»أعجبني محمد عمله« هذا »العلم« ليس مشتماًل، »أعجبني محمد ثوبه«، هذا يقولون بدل اشتمال 
ألنه كاجلزء منه ليس جزءاًَ منه »أعجبني محمد سيارته«، وما شاكل ذلك، إذا كان كالبعض أو له عالقة 
الثالث وهو ما  النوع  به ولكنه ليس بعضًا حقيقيًا منه فإن هذا هو املسمى ببدل االشتمال، هذا هو 
يسمى ببدل االشتمال. أما النوع الرابع : فهو البدل أو ما يسميه بعضهم ببدل الغلط، وقد سماه ابن 
هشام -رحمه اهلل- بالبدل املباين، البدل املباين، وعلل لتسميته هذه بأنه قد يرد في يعني بأن األصل 
املباين  البدل  به ؛ فلذلك سماه  املعتد  الفصحاء، والكالم  الغلط هذا ال ميكن أن يكون في كالم  أن 
يعني املخالف ملا قلبه، وقال : ال يخلو الكالم ؛ ألنه وزعه أيضًا توزيعات أخرى قال : قد يسمى بدل 
النسيان، وقد يكون بدل الغلط أو نحو ذلك، وانظر إلى كالم ابن هشام رحمه اهلل قال : »أقسمه ثالثة 
أقسام ألنه ال بد أن يكون مقصوداً باحلكم«. فاألول : إن لم يكن مقصوداً ألبتة ولكن سبق اللسان إليه 
فهو بدل الغلط، إذا قلت »رأيت زيداً الفرس«، أنت ما تقصد أن تقول »زيد« ولكن سبق إليه لسانك 
ثم استدركت مباشرة فقلت »الفرس« فهذا غلط أخطأت فذكرت كلمة زيد فاستثنيت مباشرة، النوع 
ليس  أنه  لك  تبني  زيداً«  »رأيت  قلت  بعدما  تكلمت  بعدما  ولكن  مقصوداً  األول  يكون  أن  الثاني 
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مقصوداً فحولت إلى كلمة »الفرس« هذا يسمى ببدل النسيان، وإن كان كل واحد منهما مقصوداً 
أنت قصدت أن تقول »زيد« ثم أعرضت عن كلمة »زيد« فقلت »فالن«، مثاًل »رأيت زيداً محمداً« 
فأنت قصدت كلمة »زيد« لكنك أضربت عنها يعني أعرضت عن الكالم بها وال تريد إثبات رؤيتك 
له وال نفيها لكنك قصدت ذكرها فهذا يسمى ببدل اإلضراب، والثالثة كلها يشملها قول املصنف 
-أعني ابن هشام رحمه اهلل- مبا سماه بالبدل املباين، البدل املباين وعلى كل هذه الثالثة أمور يصلح 
التطبيق على املثال القائل رأيت زيداً الفرس، فإن كنت ما تقصد إال أن تقول الفرس ولكن سبق لسانك 
إلى كلمة زيد فهذا بدل غلط وإن كنت يعني قلت رأيت وأنت تقصد »زيد« لكن بعدما ذكرتها تبني 
لك أنها ليس املقصود بها هذا احلكم وإمنا أنت تقصد أنك رأيت »الفرس« ولم تَر »زيداً« فهذا يسمى 
ببدل النسيان، أما إن كنت قصدت االثنني معًا فهذا يسمى ببدل اإلضراب إن كان قصدهما واضحًا 
أو متماثاًل. باملناسبة يا إخواني البدل واملبدل منه ال يلزم تطابقهما في التعريف وال في التذكير وال في 
التأنيث وال في شيء إال في اإلعراب، يعني ال يلزم إذا كان األول معرفة يكون الثاني معرفة أو إذا كان 
األول نكرة يكون الثاني نكرة أو إذا كان األول مذكر يكون الثاني مذكراً ال يلزم، ال يلزم وانظروا إلى قول 
ِ﴾ ]الشورى : 52، 53[ ؛ »صراط« هذه نكرة  عّز وجّل ﴿َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم، ِصَراِط اهللَّ
األول والثاني »صراط اهلل« معرفة باإلضافة وانظر إلى العكس في قول اهلل عّز وجّل ﴿َكالَّ َلِئْن َلْم َيْنَتِه 
بـ »أل« والثانية  َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئٍة﴾ ]العلق : 15، 16[ »الناصية« األولى معرفة  اِصَيِة،  ِبالنَّ َلَنْسَفعًا 
نكرة وال يلزم كما ذكرت لكم إذا كان األول مذكراً أن يكون الثاني مذكراً، بل ميكن أن تبدل املؤنث 
باملذكر واملذكر باملؤنث إلى آخره، واملفرد من املثنى واملثنى من املفرد ؛ ألن املقصود باحلكم هو البدل، 
فال يهمك في املتقدم أيًاَ كان نوعه، اللهم إال أنك تراعي رحمك اهلل وبارك فيك تراعي حركة اإلعراب، 
فالبدل البد أن يأخذ حركة إعراب املبدل منه رفعًا ونصبًا وجراً وجزمًا أيضًا قال الشاعر : فأصبحت َأنَّى 
تأتها تستجر بها // جتد حطبًا جزاًل وناراً تأججا. »فأصبحت أنى تأتها تستجر بها«، تستجر هذا بدل 
من تأتي وكل واحد منهما فعل مضارع مجزوم، كل واحد منهما فعل مضارع مجزوم، وهذا آخر ما 

نقوله في باب البدل. )شرح حسن حفظي ص 230-226(.
َماِن َوَظْرُف امَْلََكاِن،  منت اآلجرومية : )امَْلَْنُصوَباُت َخْمَسَة َعَشَر، َوِهَي امَْلَْفُعوُل ِبِه، َوامْلَْصَدُر، َوَظْرُف اَلزَّ  1
ْمِييُز، َوامْلُْسَتْثَنى، َواْسُم اَل، َوامْلَُناَدى، َوامْلَْفُعوُل ِمْن َأْجِلِه، َوامْلَْفُعوُل َمَعُه، َوَخَبُر َكاَن َوَأَخَواِتَها،  اُل، َوالتَّ َواحْلَ

ْوِكيُد َواْلَبَدُل(. ْعُت َواْلَعْطُف َوالتَّ اِبُع ِلْلَمْنُصوِب، َوُهَو َأْرَبَعُة َأْشَياٍء : النَّ َواْسُم ِإنَّ َوَأَخَواِتَها، َوالتَّ

الفصل الثالث عشر في منصوبات األسماء

سؤال : كم هي األسماء املنصوبة ؟ 
جواب : األسماء املنصوبة خمسة عشر... 1  
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حتقيق
جـــورج بـــوهــاس         عبد الرحيم الساكر





ابن عابدين )1198-1252هـ = 1784-1836م( محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي : فقيه   1
الديار الشامية وإمام احلنفية في عصره. مولده ووفاته في دمشق. له )رد احملتار على الدر املختار( خمس 

مجلدات، فقه، يعرف بحاشية ابن عابدين )الزركلي، ج 6 ص 42(.
لسان العرب.   2
تاج العروس.   3

تــــقــدمي

تفسير العنوان
نبدأ أوال بالعنوان : »كتاب أصل علم الصبيان«، ونطرح السؤال : 

ما هو املقصود ِبـ »علم الصبيان« ؟ 
النص املوالي يبني املعنى املقصود بهذه التسمية : 

ْبَياِن إْذ  ْحَو ِعْلُم الصِّ َا اُْشُتِهَر َأنَّ النَّ

ْ

ُهم مل َا َخصَّ ْحَو، َوِإمنَّ ْبَياِن : َأْي َتْعِليُمُهْم النَّ »َوَقْولُُه َوَتْعِليُم الصِّ
ُمُه اْلَكِبيُر، َوِفي َكاَلِمِه َلفٌّ َوَنْشٌر ُمَرتٌَّب « )رد احملتار على الدر املختار البن عابدين1  َما َيَتَعلَّ َقلَّ

ص 93(.
نهاية  في  الكاتب  قاله  ما  يوافق  وهذا  النحو«  »علم  هو  الصبيان«  »علم  أن  نستنتج  وعليه 
علم  الكتاب  : »أصل  عنوان  أن  وباعتبار  ْبَياِن«  الصِّ ِعْلِم  َباَب  َلَنا  ِاْفَتْح  ُهمَّ  املخطوط : »اللَّ
الصبيان« فال بد إذاً من تعريف كلمة »أصل« و»األصل : أسفل كل شيء«2، و»َأْصُل ُكلِّ 
َشيٍء قاِعَدُته«3  فإنَّ »أصل علم الصبيان« : هو أساس ومبدأ علم النحو وهو ال محالة العلم 
بهجاء وخط احلرف أوال، ألن أصل كل مركب سواء كان كلمة أو جملة إمنا هو احلرف وفك 

رمز احلرف يعتبر مفتاح كل اللغات وعلومها. 
على ما يبدو يتعلق األمر هنا مبختصر تعليمي على شكل مترين يخص خط احلروف العربية، 
مصدره مكتبة ماما حيدرة مفهرس حتت رقم 5000. النسخة التي نتوفر عليها أولها مبتور وغير 
مؤرخة، باإلضافة أنها قد أصابها بلل جعلها تتكاءل من حوانبها. إذا فاملخطوط يرسم اخلطوط 

العريضة لطريقة تعليمية لتلقني املبتدئني رسم احلروف العربية. 
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الطريقة املستعملة في هذا املخطوط    
أول شيء يجب أن نكتشفه بخصوص هذا املكتوب هو هل الكاتب يسير وفق طريقة معينة 
في هذا التمرين ؟ اجلواب : هو أن املالحظ أن هناك طريقة منطقية ومطردة تتحكم في إجناز 
هذا التمرين إلى درجة أننا ميكننا أن نتوقع بداية ووسط ونهاية كل متتالية من احلروف وذلك 

ألنها ترسم نفس احلرف مشكوال وفق النظام التالي : 
وأخيرا  بضمة  وبعدها  بكسرة  ذلك  وبعد  بفتحة  قصيرة : أوال  بحركات  مشكول  احلرف 

بسكون، الشئ الذي يعطي التتابع : َس1 ِس ُس ْس
احلرف مشكول بحركات قصيرة زائد التنوين، يعطي التتابع : ًس ٍس ٌس 

احلرف مشكول بحركات طويلة، يعطي التتابع : َسا ِسي ُسو 
وعليه فإن كل حرف يكتب باعتبار هذه التتابعات الثالثة لكي يعطي املتتالية اآلتية : 

 َس ِس ُس ْس ًس ٍس ٌس َسا ِسي ُسو 
َبـ ِبـ ُبـ ْب ًبـ ٍبـ ٌبـ َبـا ِبـي ُبـو

َد  ِد  ُد  ْد  ًد  ٍد  ٌد  َدا  ِدي  ُدو

اجلدول التالي يوضح هذه املتتالية وذلك بواسطة الكتابة الصوتية : 
2Ca Ci Cu C° Can Cin Cun Ca" Ciy Cuw
ba bi bu b° ban bin bun ba" biy buw
َبـ ِبـ ُبـ ْب ًبـ ٍبـ بٌـ َبـا ِبـي ُبـو

da di du d° dan din dun da" diy duw
َد ِد ُد ْد ًد ٍد ٌد َدا ِدي ُدو

هذه احلروف تكتب بطريقتني، إما معزولة أو مترابطة : 
املثال األول : 

َس ِس ُس ْس  ًس ٍس ٌس َسا ِسي ُسوا احلروف معزولة    
َسِسُسْس     ًسٍسٌس      َساِسيُسوا مترابطة احلروف   

س هنا تعني ساكن.  1
يرمز إلى : consonne أي ساكن أو صامت حسب االصطالح العربي.  2
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 املثال الثاني :  
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا          احلروف معزولة   
مترابطة احلروف  َيـِيـُيـْيـًيـاٍيـٌيـَياِييُيوا                    

متبوع  الواو  هذا  وأن  متتالية  كل  تنهي  بالواو  احلرف  كتابة  أن  اجلدولني  خالل  من  يالحظ 
بألف : )ُسـوا، ُيـوا(، وأغلب الظن أن هذا له غايتان، الغاية األولى : هي أن األلف هنا زيدت 
لكي تذكر بقاعدة شكلية في الكتابة العربية وهي تخص زيادة األلف بعد واو اجلماعة املتطرفة 
في مثل : كتبوا،  لكي يتم التفريق بينها وبني واو العلة في األفعال املعتلة اآلخر بالواو. ولهذا 
السبب عرفت باأللف الفارقة. الغاية الثانية : هي أن هذه األلف تفصل بني متتالية ومتتالية 

أخرى من احلروف فهي تنهي وتفتح كتابة حرف جديد : َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ َكا ِكي ُكوا.
إال أن هذه األلف التي تنهي املتتالية احلرفية قد يحل محلها حرف من جنس املتتالية يكون منصوبا 
ومنونا، وأغلب الظن أن هذا مقصود وله مغزاه، مثال : »َتاِتي ُتوتًا« مع العلم أن كلمة »ُتوْت« 
وردت سابقا في النص وبالسكون. وهذا التتابع : »َتاِتي ُتوتًا« )بتخفيف ألف تأتي( يتكون من 
فعل وفاعل منصوب منون : َفَعَل َفاِعاًل، وفي هذا إشارة إلى بنية نحوية احتمالية، ميكن أن تكون 
الغاية منها مزدوجة، األولى نحوية ولها داللة معينة والثانية ترمنية1 ألجل التذكر. وقد تكررت 

هذه البنية : َفَعَل َفاِعاًل، في نص املخطوط عدة مرات  نعطي بعضا منها في اجلدول التالي : 
َتـ ِتـ ُتـ ْتـ ًتـ ٍتـ ٌتـ َتاِتي ُتوًتا
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـ ٍيـ ٌيـ َيا ُيوًيا

َح ِح ُح ْح ًح ٍح ٌح َحاِحي ُحوًحا
َج ِج ُج ْج ًج ٍج ٌج َجاِجي جوًجا

َعِعُعْع ًعٍعٌع َعاِعي ُعوًعا
ٌم َماِمي ُموًما مَمُِمْم مًمٍ

هذا يوافق »تنوين الترمن« الذي يعوض ألف اإلطالق كما يفسر ذلك ابن عقيل في شرحه لأللفية )ج 1   1
ص 19-18( تنوين الترمن هو الذي يلحق القوافي املطلقة بحرف علة، كقوله : أقلي اللوم عاذل والعتابن 
-- وقولي إن أصبت لقد أصابن. الشاهد فيه : قوله : »والعتابن، وأصابن« )أصلهما : العتابا وأصابا( 
حيث دخلهما، في اإلنشاد، تنوين الترمن، وآخرهما حرف العلة، وهو هنا ألف اإلطـالق، والقافية التـي 

آخرها حرف علة تسمى مطلقة. 
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إذاً رأينا أن هذا التمرين يعتمد أساسا طريقة إعادة متتاليات من احلروف حيث تكررت كتابة 
احلرف عدة مرات كما هو واضح من خالل هذا اجلدول العام : 

9 8 7 6 5 4 2 1
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إذا لم نأخذ بعني االعتبار تكرار نفس احلرف في هذا اجلدول العام فإن الترتيب سيكون على 
الشكل التالي : ز، ا، ل، ح، ي، ت، م، ج، د، ذ، ط، ة، ر، ب، ع، ن، خ، ك، ق، ف، و، 

س، ش، ث، هـ، ظ، ص، ض،غ
مبدئيا كل مجموعة من متتاليات احلروف تتصدرها كلمة1 سميناها متثلية ألنها تبدأ بنفس 

احلرف الذي تبدأ به املتتالية واألمثلة التالية تبني ذلك : 

ِليُلو اًلٍلٌل اَلِذيَن اَِااُ َلِلُلْل اَلَََ
اهدنا َهِهُهْه ًهٍهٌهـ َهاِهيُهو

ُمْسَتِقيٍم َمـِمـُمـْم ًمـٍمـٌم َماِميُموا
ِصَراَط  َصِصُصْص َصاِصي ُصوا ًصا ٍص ٌص

َعَلْيِهْم َع ِع ُع ْع َعا ِعي ُعوا ًع ٍع ٌع
غير َغ ِغ ُغ ْغ َغا ِغي ُغوا ًغا ٍغ ٌغ

َعَلْيِهْم َع ِع ُع ْع ًعا ٍع ٌع َعا ِعي ُعوا

بل أكثر من ذلك فإن جميع أصول الكلمة تستهل متتاليات احلروف : 
َمــِمـُمـْم ًمـٍمـٌم َماِمي ُمو َمِلِك َماِمي ُموا 

ِليُلوًلٍلٌل َلـِلُلْل اَلَََ
َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ َكاِكي ُكو

امليم،  متتالية  كتابتها : امليم : تستهل  وردت  قد  أصولها  وكل  متثيلية  كلمة  هنا  فـ»ملك« 
والالم تستهل متتالية الالم، والكاف تستهل متتالية الكاف.

اهدنا
َهـِهُهْهـ ًهٍهٌهـ َهاِهيُهو

َد ِد ُد ْد ًد ٍد ٌد َدا ِدي ُدوا
َذ ِذ ُذ ْذ ًذا ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا

َنـِنُنْ ًنٍنٌ َناِنيُنوا

إال في حالة واحدة فهي تتوسط تقريبا املتتالية ورمبا ملعنى معني : َمـِمـُمـْم ًمـٍمـٌم َماِمي ُمو َمِلِك َماِمي ُموا.  1
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اهدنا هنا كلمة متثيلية ألنها تبدأ باحلرف الذي يلي وهو الهاء بل أن كل حروفها متت كتابتها 
فيما يلي أي الهاء والدال والنون رغم أن الذال قد فصل بني الدال والنون.

ِصَراَط
َصـِصُصْص َصا ِصي ُصوا ًصا ٍص ٌص

َضِضُضْض ًضاٍض ٌض
َر ِر ُر ْر ًرا ٍر ٌر َرا ِري ُروا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا

َط ِط ُط ْط ًطا ٍط ٌط َطاِطي ُطوا
َظ ِظ ُظ ْظ ًظا ٍظ ٌظ َظا ِظي ُظوا

ِصَراَط هنا كلمة متثيلة تبنئ بكتابة ثالثة حروف : الصاد والراء والطاء مع أن الضاد يفصل بني 
الصاد والراء والزاي يفصل بني الراء والطاء. وهذا ميكن أن يفسر ألن شكل الصاد يستدعي 
تذكريا شكل الضاد والراء يذكر قطعا بشكل الزاي بزيادة اإلعجام، والدليل على ذلك هو أن 

الطاء ُأردف مباشرة بالظاء أي الطاء زائد اإلعجام. 

َعَلْيِهْم
َع ِع ُع ْع َعا ِعي ُعوا ًع ٍع ٌع َعا ِعي ُعو ًعٍعٌع

ِليُلوا َلـِلُلْل ًلًٍلٌل اَلَََ
َد ِد ُد ْد ًدا ٍد ٌد َدا ِدي ُدوا
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ُيو ِيي
َذ ِذ ُذ ْذ ًذ ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا
َهـِهُهْه َهاِهيُهو ًهٍهٌهـ

َأ ِإ ُأ
ِح ُح ْح ًح ٍح ٌح َحاِحي ُحوا

َمــِمـُمـْم َماِميُموا ًمـا ٍم ٌم
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َعَلْيِهْم كلمة متثيلية متثل للحروف ع  ل  ي+هـ م، مع فصل بني الالم والياء وبني الياء والهاء 
وبني الهاء وامليم.

الِذيَن
َأ ِإ ُأ

ِليُلو اًلٍلٌل لـِلُلْل اَلَََ
َد ِد ُد ْد ًد ٍد ٌد َدا ِدي ُدو
َذ ِذ ُذ ْذ ًذا ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذو
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيو

َزِزُزْز
َأ ِإ ُأ

َيـِيـُيـْيـ َيا ِيي ُيوًيا ٍيـ ٌيـ
َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ َكا ِكي ُكوا

نـِنُنْ ًنٍنٌ َناِني ُنو

الِذيَن كلمة متثيلية كتب بعدها األلف والالم والذال والياء والنون مع فصل بني الالم والذال 
وبني الياء والنون.

غير
َغ ِغ ُغ ْغ َغا ِغي ُغوا ًغا ٍغ ٌغ
َع ِع ُع ْع ًع ٍع ٌع َعا ِعي ُعوا

يـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا
َذ ِذ ُذ ْذ ًذ ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا

َظ ِظ ُظ ْظ ًظا ٍظ ٌظ َظا ِظي ُظوا
َر ِر ُر ْر ًرا ٍر ٌر َرا ِري ُروا

غير كلمة متثيلية حروف أصلها كتبت بعد ذلك أي : الغني والياء والراء.
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نلفت انتباه القارئ الكرمي إلى أن هذه الكلمات لم تستعمل اعتباطا وليست من وحي خيال 
الكاتب بل هي حتيل على سورة الفاحتة وباخلصوص على اآليات األخيرة منها1. ولكي نوضح 

ذلك نعطي سورة الفاحتة وجنعل حتت هذه الكلمات سطرا : 
َيْوِم  َمِلِك  ِحيِم )3(  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اْلَعاَلنَِي )2(  ِ َربِّ  ِلَّ ْمُد  اْلَ ِحيِم )1(  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ الَّ ﴿ِبْسِم 
َراَط الُسَتِقيَم )6( ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت  يِن )4( ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي )5( اْهِدَنا الصِّ الدِّ

الِّنَي )7(﴾.  الضَّ

َ

َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َول
وعليه فالظاهر من خالل هذا الخطوط أنه ُيفتتح بتعلم حروف العربية مبوازاة مع حفظ سورة 
الكتاب  لها أيضا : أم  الصالة ويقال  القراءة في  الكتاب خطا، وبها تفتح  الفاحتة "أي فاحتة 
الترمذي  الصحيح عند  القرآن وقد ثبت في ]الديث[  أم  لها  عند اجلمهور، )...( يقال 
القرآن  أم  عليه وسلم : ))المد ل  ال  ال صلى  قال : قال رسول  هريرة  أبي  وصححه عن 
وأم الكتاب والسبع الثاني والقرآن العظيم(( ويقال لها : المد، ويقال لها : الصالة، لقوله 
عليه السالم عن ربه : »قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني، فإذا قال العبد : المد ل 
رب العالني، قال ال : حمدني عبدي« الديث. فسميت الفاحتة : صالة؛ ألنها شرط فيها. 
الكتاب شفاء من كل  مرفوعا : »فاحتة  أبي سعيد  الدارمي عن  رواه  لا  لها : الشفاء؛  ويقال 
سم« . ويقال لها : الرقية ؛ لديث أبي سعيد في الصحيح حني رقى بها الرجل السليم، فقال 
له رسول ال صلى ال عليه وسلم : ))وما يدريك أنها رقية ؟ ((« . وروى الشعبي عن ابن 
عباس أنه سماها : أساس القرآن، قال : فأساسها بسم ال الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن 
عيينة : الواقية. وسماها يحيى بن أبي كثير : الكافية ؛ ألنها تكفي عما عداها ول يكفي ما 
سواها عنها، كما جاء في بعض األحاديث الرسلة  : »أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها 
عوضا عنها«. ويقال لها : سورة الصالة والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه. وهي مكية 

)تفسير ابن كثير ج 1 ص 101(. 
وعليه، فإن أول درس يفتتح به في اللغة العربية وهو خط الروف يفتتح به بالفاحتة ألنها أول 
كثير  ابن  في نص  رأينا  ألننا كما  بها كذلك  وتيمنا  الشريف،  الصحف  بها  يستهل  سورة 
تسمى »الواقية« و«الرقية« و«الكنز«. ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن يختم الؤلف هذا 

ْبَياِن.  ُهمَّ ِاْفَتْح َلَنا َباَب ِعْلِم الصِّ الكتوب بقوله :  اللَّ

باعتبار أن الصفحات األولى من الخطوط مبتورة فيمكننا أن نتصور تقريبيا كيفية بدايته التي حتيل ل   1
محالة على كلمات اآليات األولى من سورة الفاحتة.



نص الكتاب

َز ِز ُز ْز
َأ ِإ ُأ

ِليُلو َلِلُلْل ًلٍلٌل اَلَََ
¬ًز ٍز ٌز

َح ِح ُح1 َحاِحي ُحو
ُيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـ ٍيـ ٌيـ

َتـ ِتـ ُتـ ْتـ ًتـ ٍتـ ٌتٌـ َتا ¬ُتوْت2
¬اَماِم3 ُم ْم ًمـٍمـٌم َماِمي ُموًما

َأ ِإ ُأ 
َلِلُلْل ًلٍلٌل ¬الليلواًل4

َح ِح ُح ْح ¬َحاِحي ُحواحًا5
َجاِج ُج ْج ًجا ٍج ٌج

َمـِمـُمـْم ًمـٍمـٌم َماِميُمو
َد ِد ُد ْد ًد ٍد ٌد َدا ِدي ُدو
َذ ِذ ُذ ¬ًذ6 ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذو

َلِلُلْل ًلٍلٌل الليلوال

تكاؤل أصاب املخطوط لكن قراءة هذه احلروف ممكنة ألن أسافلها واضحة املعالم باإلضافة إلى أن السياق   1
يستدعي ما زدناه. 

زيدت التاء في هذا التتابع للحصول على كلمة لها معنى : ُتوْت.  2
من املتوقع في هذا املقام أن جند : َم ِم، لكن رمبا هذا مقصود ألن الكلمة لها معنى وميكن أن تقرأ : ِإَماِم   3

أو أمام. 
زيدت »اًل« في األخير وسيتكرر ذلك وهذا مقصود وسيتضح مغزاه.   4

زيدت ألف و»ًحا«  : ُحَواًحا عوض ُحوًحا.  5
ورد باأللف  : ذا.  6
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َط ِط ُط ْط ًط ٍط ٌط
َة ِة ُة ْة ًة ٍة ٌة

َر ِر ُر ْر ًر ٍر ٌر َرا ِري ُروا
َز ِز ُز ْز ًز ٍز ٌز َزا ِزي ُزو

َبـ ِبـ ُبـ ْبـ ًبـ ٍبـ بٌـ
َتـ ِتـ ُتـ ْتـ ًتـ ٍتـ ٌتـ ¬َتاِتي ُتوًتا1

َأ ِإ ُأ
َلِلُلْل ًلٍلٌل اَلِليُلوال

َعِعُعْع ًعٍعٌع ¬َعاِعي ُعوًعا2
ِليُلوال َلِلُلْل ًلٍلٌل اَلَََ

ٌم ¬َماِمي ُموًما3 مَمُِمْم مًمٍ
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـ ٍيـ ٌيـ ¬َيا ُيوًيا4

َتـ ِتـ ُتـ ¬5 ْتـ ًتـ ٍتـ ٌتـ َتاِتي ُتوًتا
َنِنُنْ ًنٍنٌ ¬َناِني ُنوًنا6

َزِزُزْز

زيدت »ًتا« في آخر هذا التتابع، وكما رأينا ذلك في التقدمي، يتضح هنا املقصود من ذلك ألن هذه   1
وهذا  وبالسكون.  سابقا  وردت  »ُتوْت«  كلمة  أن  العلم  مع  ُتوتًا«  معنى : »َتْأِتي  له  التتابع  هذا  املرة 
أن هذه  َفاِعاًل، وسنالحظ الحقا  منون : َفَعَل  منصوب  وفاعل  فعل  من  يتكون  ُتوتًا«  التتابع : »َتْأِتي 

ِليُلواًل، َعاِعي ُعوًعا، َماِمي ُموًما، فهذا التركيب احتمالي.  البنية النحوية ستتكرر مثل : اَلَََ
زيدت »عًا« في األخير لتشكيل تلك البنية االحتمالية التي ذكرناها سابقا وهي : َفَعَل َفاِعاًل، جاءت   2

ألجل للترمن والتذكر.
زيدت »مًا« في األخير للحصول على البنية االحتمالية : َفَعَل َفاِعاًل.  3

تنقص في هذا السياق : يي.   4
تاء غير مشكولة زائدة في هذا املقام.  5

زيدت »نًا« في األخير للحصول على : َفَعَل َفاِعاًل.  6
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َأ ِإ ُأ
ِليُلوال َلِلُلْل ًلٍلٌل اَلَََ

َر ِر ُر ْر ًر ٍر ٌر َرا ِري ُرو
َح ِح ُح ْح ًح ٍح ٌح ¬َحاِحي ُحوًحا1
َج ِج ُج ْج ًج ٍج ٌج ¬َجاِجي جوًجا2

َمـِمـُمـ ¬ْم3 ًمـٍمـٌم
َزِزُزْز
َأ ِإ ُأ

ِليُلواًل ًلٍلٌل َلِلُلْل اَلَََ
َر ِر ُر ْر ًر ٍر ٌر َرا ِري ُرو
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزو

َح ِح ُح ْح ًح ٍح ٌح ¬َحاِحي ُحوا
َجاِجي ُجوْج4 ًج ٍج ٌج َج ِج ُج
َخ ِخ ُخ ًخا ٍخ ٌخ َخاِخي ُخوا

َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـ ٍيـ ٌيـ ¬َيا ُيو ِيي5
َتـ ِتـ ُتـ ْتـ ًتـ ٍتـ ٌتـ َتا ِتي ُتو

َمـِمـُمـْم ًمـٍمـٌم َماِمي ُمو ¬َمِلِك6 َماِمي ُموا 

زيدت »حًا« في األخير للحصول على : َفَعَل َفاِعاًل.   1
زيدت »جًا« في األخير للحصول على : َفَعَل َفاِعاًل.   2

كتبت هذه امليم معزولة عن أخواتها.  3
هنا البنية االحتمالية غير معربة : َفَعَل َفاِعْل.  4

من املتوقع هنا َيا ِيي ُيو.  5
»ملك« كلمة متثيلية هنا وكل أصولها قد ورت كتابتها : امليم والالم والكاف.  6
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ِليُلوًلٍلٌل َلِلُلْل اَلَََ
َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ َكاِكي ُكو

َقِقُقْق ًقٍقٌق َقاِقيُقو
َفِفُفْف ًفا ٍفـ ٌفـ َفا ِفي ُفو

َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ¬َياِيي ُيوًيا1 ¬ٍيـ ٌيـ2
َوِوُوْو َوا ِوي ُوْوا ًوا ٍو ٌو

َم ِم ُم ْم 

¬الِذيَن3
َأ ِإ ُأ

ِليُلو اًلٍلٌل َلِلُلْل اَلَََ
َد ِد ُد ْد ًد ٍد ٌد َدا ِدي ُدو
َذ ِذ ُذ ْذ ًذا ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذو
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيو

َزِزُزْز
َأ ِإ ُأ

َيـِيـُيـْيـ ¬َيا ِيي ُيوًيا4 ٍيـ ٌيـ
َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ َكا ِكي ُكوا

َنِنُنْ ًنٍنٌ َناِني ُنو
ُعًعٍعَعاِعيُعوا

نصادف من جديد البنية : َفَعَل َفاِعاًل.  1
هذا التتابع تنقصه ًيا في البداية.  2

هذه الكلمة متثيلية كتب بعدها األلف والالم والذال والياء والنون مع فصل بني الالم والذال وبني الياء.  3
زيدت »يًا« في األخير للحصول على : َفَعَل َفاِعاًل.  4
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َبـِبـُبـْب ًبـٍبـٌبـ َبـا ِبـي ُبـو
َد ِد ُد ْد ًد ٍد ٌد َدا ِدي ُدوا
َوِوُوْو ًوا ٍو ٌو َوا ِوي ¬ُووا1

َأ ِإ ُأ
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـ ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا
ُتـ تـ ْتـ َتا ِتي ُتوا ًتـ ٍتـ ٌتـ

َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ َكا ِكي ُكو
َنِنُنْ َناِنيُنْو ًنـ ٍنـ نٌـ

َسِسُسْس َساِسيُسوا ًسٍسٌس
َشِشُشْش ًشٍشٌش َشاِشيُشوا ًشٍشًش

َثِثيُثْث ًثاٍثٌث َثاِثيُثوا
َتـ ُتـ تـ ْتـ ًتـ ٍتـ ٌتـ َتاِتي ُتوَت

َعِعُعًعٍعٌعَعاِعيُعوا
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـ ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيواني

َزِزُزْز َوِوُوْو
َأ ِإ ُأ

¬َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ
  َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكـ ٍكـ ٌكـ2

َأ ِإ¬اهدنا3
َهِهُهْهـ ًهٍهٌهـ َهاِهيُهو

َد ِد ُد ْد ًد ٍد ٌد َدا ِدي ُدوا
َذ ِذ ُذ ْذ ًذا ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا

كتبت : وا.   1
حصل تواز بني كال التتابعني وتنقصهما معا احلركات الطويلة.  2

الكلمة متثيلية ال ألنها تبدأ باحلرف الذي يلي وهو الهاء ولكن كل حروفها متت كتابتها فيما يلي أي   3
الهاء والدال والنون رغم أن الذال قد فصل بني الدال والنون.
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َنِنُنْ ًنٍنٌ َناِنيُنوا
ِليُلو¬اًل ٍل ٌل1 َلِلُلْل اَلَََ

َلَصِصُص ًصاٍصٌص َصاِصي ُصوا ¬ِصْر2
َر ِر ُر ْر ًر ٍر ٌر َرا ِري ُروا

َأ ِإ ُأ
َط ِط ُط ْط ًطا ٍط ٌط َطاِطي ُطوا

َظ ِظ ُظ ْظ ًظا ٍظ ٌظ
َأ ِإ ا

ِليُلوا اًل ٍل ٌل َلِلُلْل اَلَََ
¬ُمْسَتِقيٍم3

َمـِمـُمـْم ًمـٍمـٌم َماِميُموا
ٍَسِسُسْس ًسٍسٌس َساِسيُسو
 َشِشُشْش َشاِشيُشو ًشٍشٌش

َثـ ِثـ ُثـ ْثـ ًثـ ٍثـ ٌثـ
َتـ ُتـ تـ ْتـ ًتـا ٍتـ ٌتـ َتا ِتي ُتوا
َقِقُقْق ًقا ٍق ٌق َقا ِقي ُقوا

َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ ¬َكا ِكي ُكًوا4
َفِفُفْف ًفاٍفٌف َفاِفي ُفوا

َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا
َذ ِذ ُذ ْذ ًذ ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا

َج ِج ُج ْج ًجا ٍج ٌج

من املتوقع أن جند : ًلٍلٌل.  1
زيدت وهي غير متوقعة في هذا املقام.  2

كلمة متثيلية ألنها استهلت باحلرف الذي سيكتب.  3
تظهر من جديد بنية : َفَعَل فاِعاًل.  4
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َخ ِخ ُخ ْخ ًخاٍخ ٌخ َخاِخي ُخوا
َمـِمـُمـْم َماِمي ُموا ًمـٍمـٌم 

¬ِصَراَط1

َصِصُصْص َصا ِصي ُصوا ًصا ٍص ٌص
َضِضُضْض ًضا ٍض ٌض

َر ِر ُر ْر ًرا ٍر ٌر َرا ِري ُروا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا

َط ِط ُط ْط ًطا ٍط ٌط َطاِطي ُطوا
َظ ِظ ¬ُظ ْظ ًظا ٍظ ٌظ2 َظا ِظي ُظوا

َأ ِإ ُأ
ِليُلوا ًلًٍلٌل َلِلُلْل اَلَََ

َذ ِذ ُذ ْذ ًذ ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا

َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز
َناِنيُنوا َزِزُزْز َنا ِني ُنوا

ًزا ٍز ٌز
َأ ِإ ُأ

َنـ ِنـ ُنـ ْنـ َناِني ُنوا ًنـ ٍنـ نٌـ
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز

هذه كلمة متثيلة تبنئ بكتابة ثالثة حروف : الصاد والراء والطاء مع أن الضاد يفصل بني الصاد والراء   1
الراء والطاء. وهذا ميكن أن يفسر ألن شكل الصاد يستدعي تذكريا شكل الضاد  والزاي يفصل بني 
والراء يذكر قطعا بشكل الزاء بزيادة اإلعجام، والدليل على ذلك هو أن الطاء ُأردف مباشرة بالظاء أي 

الطاء زائد اإلعجام. 
تآكل أصاب املخطوط لكن منطق التمرين يسمح لنا بزيادة ما ينقص.  2
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َعِعُعَعاِعيُعواًعٍعٌع َع ِع ُع ْع ًع ٍع ٌع َعا ِعي ُعوا
َغِغُغْغ َغاِغيُغوا َغ ِغ ُغ َغاِغيُغوا ًغا ٍغ ٌغ

َمـِمـُمـْم َماِميُموا ًمـاٍمـٌم
َتـ ُتـ تـ ْتـ َتا ِتي ُتوا ًتـا ٍتـ ٌتـ
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا 

¬َعَلْيِهْم1

َع ِع ُع ْع َعا ِعي ُعوا ًع ٍع ٌع َعا ِعي ُعو ًعٍعٌع
ِليُلوا َلِلُلْل ًلًٍلٌل اَلَََ

َد ِد ُد ْد ًدا ٍد ٌد َدا ِدي ُدوا
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ُيو ِيي
َذ ِذ ُذ ْذ ًذ ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا
َهِهُهْه َهاِهيُهو ًهٍهٌهـ

َأ ِإ ُأ
ِح ُح ْح ¬ًح ٍح ٌح2 َحاِحي ُحوا

َمـِمـُمـْم َماِميُموا ًمـا ٍم ٌم
¬غير3

َغ ِغ ُغ ْغ َغا ِغي ُغوا ًغا ٍغ ٌغ
َع ِع ُع ْع ًع ٍع ٌع َعا ِعي ُعوا

َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا

كلمة متثيلية متثل للحروف ع ل ي+ه م، مع فصل بني الالم والياء وبني الياء والهاء وبني الهاء وامليم.   1
املخطوط متآكل اجلوانب وزدنا ما حذف حسب املنطق الذي سار عليه التمرين.  2

الكلمة متثيلية لكن تكاؤال أصاب أطراف النسخة جعلها مبتورة األعلى لكن حسب املنطق الذي سار   3
عليه التمرين الكلمة ال محالة مبدوءة بغني ونقطتي الياء واضحة متاما، يبقى األخير أغلب الظن أنه راء. 
على أي حال باعتبار أننا كشفنا أن هناك منطقا سارت عليه هذه الكلمات التمثيلبة باعتبار أن حروف 

أصلها ستكتب فمن املتوقع أن جند الغني والياء وبعد ذلك راء.
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َذ ِذ ُذ ْذ ًذ ٍذ ٌذ َذا ِذي ُذوا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا

َظ ِظ ُظ ْظ ًظا ٍظ ٌظ َظا ِظي ُظوا
َر ِر ُر ْر ًرا ٍر ٌر َرا ِري ُروا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا

َأ ِإ ُأُ
ِليُلوا اًلً ٍل ٌل َلِلُلْل اَلَََ

َمـِمـُمـْم َماِميُموا ًمـا ٍم ٌم
لَغِغُغْغ ًغاٍغٌغَغاِغيُغوا

لَعِعُعْعًعٍعٌعَعاِعيُعوا ًعاٍعٌع
َغ ِغ ُغ ْغ َغا ِغي ُغوا ًغا ٍغ ٌغ

َضِضُضْض َضاِضيُضوا ًضاٍضٌض
َوِوُوْو ًوا ٍو ٌو َوا ِوي ُووا
َبـ ِبـ ُبـ ْبـ ًبـا ٍبـ بٌـ َبا بي ُبوا

¬َعَلْيِهْم1

َع ِع ُع ْع ًعا ٍع ٌع َعا ِعي ُعوا
َغ ِغ ُغ ¬ْغ2 َغا ِغي ُغوا ًغا ٍغ ٌغ

ِليُلوا ٍلٌل اَلَََ َلِلُلْل اًلً
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ¬ٌيـ َيا3 ِيي ُيوا

َتـ ُتـ تـ ْتـ َتا ِتي ُتوا
¬َهِهُهْه4 َهاِهيُهو ًهٍهٌهـ

كلمة متثيلية وأصولها متثل للحروف التي كتبت فينا يلي.  1
محذوفة والسياق يستدعي العني الساكنة.  2

تكاؤل أصاب النسخة لكن السياق يستدعي زيادة هذه احلروف.  3
تكاؤل أصاب النسخة لكن السياق يستدعي زيادة احلروف : ِهُهْه.  4
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ِح ُح ْح ¬ًح ٍح ٌح1 َحاِحي ُحوا
َقِقُقْق ًقٍقٌق َقاِقيُقوا

َكـ ِكـ ُكـ ْكـ ًكا ٍكـ ٌكـ َكا ِكي ُكوا
َفاِفيُفوا ًفاٍفٌف

َخ ِخ ُخ ْخ ًخا ٍخ ٌخ َخا ِخي ُخوا
َمـِمـُمـْم َماِميُموا ًمـاٍمـٌم

َوِوُوْو ًوا ٍو ٌو َوا ِوي ¬ُووا2
ِليُلوا ¬اَل اًلً اَل اًلً اَل ال3 َلِلُلْل ًلًٍلٌل اَلَََ

َأ ِإ ُأ
ِليُلوا َلِلُلْل ًلًٍلٌل اَلَََ

َضِضُضْض ًضٍضٌض َضاِضيُضوا
ِليُلوا ِليُلوا   َلِلُلْل ًلًٍلٌل اَلَََ َلِلُلْل ًلًٍلٌل اَلَََ

َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٍيـ ٌيـ َيا ِيي ُيوا
َذ ِذ ُذ ْذ ًذا ٌذ ٍذ َذا ِذي ُذوا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا

َظ ِظ ُظ ْظ ًظا ٍظ ٌظ َظا ِظي ُظوا
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز

َنِنُنْ َنا ِني ُنوا ًنـا ٍنـ نٌـ
َأ ِإ ُأ

َمـِمـُمـْم َماِميُموا ًمـاٍمـٌم َم ِم ُم ْم ًم ٍم ٌم
َيـ ِيـ ُيـ ْيـ ًيـا ٌيـ ٍيـ َيا ُيو ِيي

املخطوط متكائل وزدنا ما حذف حسب املنطق الذي سار عليه الكاتب.  1
ُكتب : وا.  2

هذا التتابع ورد ألول مرة في النص وأظن أن الكلمة األولى : »ال« كلمة متثيلية.  3
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َذ ِذ ُذ ْذ ًذا ٌذ ٍذ َذا ِذي ُذو
َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا

َظ ِظ ُظ ْظ َظا ِظي ُظوا ًظا ٍظ ٌظ
َطِطُطْط ًطا ٍط ٌط َطا ِطي ُطوا

َزِزُزْز ًزا ٍز ٌز َزا ِزي ُزوا
َنِنُنْ ًنـا ٍن ٌن

ِكـ ُكـ
َأ ِإ ُأ

ُهمَّ ِاْفَتْح َلَنا َباَب ِعْلِم  ْبَياِن ِبَحْمِد اهلِل َوُحْسِن َعْوِنِه، اللَّ واهلُل َأْعَلُم. مَتَّْت ¬ِكَتابة1 َأْصِل ِعْلِم الصِّ
َة ِإال ِباهلِل الَعِليِّ الَعِظيِم. ْبَياِن، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ الصِّ

في املخطوط كذا : »كتاب«، وأغلب الظن أن الصواب : »كتابة« وهو ما أثبتناه في النص.  1
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