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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

مقدمة يف علم حروف اهلجاء يف باب األَلف اللينة
حممد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت 817هـ )
حتقيق و دراسة
رافع إِبراهيم حممد إِبراهيم
تأريخ التقديم2021/8/19 :



تأريخ القبول2021/11/14 :

المستخلص:

هذه مقدمة في علم حروف الهجاء ،في باب الألف اللينة ،تأليف :محمد بن

يعقوب الفيروز آبادي ( 817ه)  ،طبعت في ملحق القاموس المحيط ،بتحقيق لم يكن

وافيا؛ ما دفعنا إلى ،فصلها من المعجم؛ لكونها مقدمة مستقلة في معاني الحروف والدوات
والسماء واعادة تحقيقها تحقيقا علميا وافيا ،بتخريج ما فيها من نصوص قرآنية أو حديثية

مظان أخرى ،وردها إلى أصولها و مواردها ،فضل عن التعريف
أو شعرية أو منقولة من
أ
بالأعلم ،والأماكن ،وشرح المسائل ،وتوضيح ما ليس واضحا؛ فصارت المقدمة مخدومة
خدمة كبيرة ،يسهل على الطالب الخذ بها وبما فيها من علم ،نسأل اهلل أن ينفع بعملنا هذا

و يجزينا عليه ،إنه على ذلك قدير ،وباإلجابة جدير.
الكلمات المفتاحية :زمان ،تبيين ،تحقيق.

 أُستاذ مساعد/قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية األَساسيَّة/جامعة الموصل.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصلة والسلم على سيد المرسلين وعلى آله

وصحبه أجمعين هذه مقدمة في علم حروف الهجاء ،في باب الألف اللينة ،تأليف:

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي( 817ه) ،طبعت في ملحق القاموس المحيط،
بتحقيق لم يكن وافيا؛ ما دفعنا إلى ،فصلها من المعجم؛ لكونها مقدمة مستقلة في

معاني الحروف ،والأدوات والسماء ،واعادة تحقيقها تحقيقا علميا وافيا ،بتخريج ما

مظان أخرى ،وردها
فيها من نصوص قرآنية أو حديثية أو شعرية أو منقولة من
أ
إلى أصولها ومواردها ،فضل عن التعريف بالأعلم ،والأماكن ،وشرح المسائل
وتوضيح ما ليس واضحا؛ فصارت المقدمة مخدومة خدمة كبيرة ،يسهل على

الطالب الخذ بها وبما فيها من علم و قد قسمنا البحث قسمين  :تحقيق و دراسة

 ،قمنا في القسم الول بتحقيق المقدمة  ،بعد مقابلتها بالنسخة الخرى و إثبات
فخرجنا اآليات والحاديث والشعار من أصولها  ،وعرفنا
االختلفات بينهما ،أ
بالعلم من كتب التراجم وكذلك عرفنا بالماكن  ،و شرحنا بعض المسائل اللغوية
و النحوية بالرجوع إلى كتب اللغة و النحو.

أما القسم الثاني من البحث فكان الدراسة؛ إذ احتوت ترجمة

لمؤلف

المقدمة و تحقيق نسبتها إليه  ،ووصف النسختين المعتمدتين في التحقيق  ،فضل

عن الحديث عن منهج المقدمة وبعد  ،فإني أضع هذه المقدمة المفيدة بين أيدي

الباحثين والقراء ،مخدومة خدمة كبيرة ،سهلة الأخذ  ،واضحة المغزى  ...و من اهلل

التوفيق .
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القسم األَ َّول
ترجمة المؤلف(:)1

الدراسة

هو محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي الشيرازي اإلمام اللغوي
بكارزين  ،وهي بلدة بفارس  ،ونبغ منذ صغره  ،فحفظ
الشهير (ت 817ه) ولد أ
القران وهو ابن سبع سنين  ،مما دفع والده شيخ اإلسلم يعقوب إلى االعتناء به ؛
فأقرأه اللغة و الدب  ،ثم أخذ به إلى مشاهير علماء شيراز ،فق أر كتب الحديث

دفعه فهمه في العلم الى ترك وطنه  ،فخرج فيمن خرج إلى العراق  ،فق أر في واسط

القراءات العشر  ،ثم دخل بغداد فأخذ من علمائها  ،ثم ارتحل إلى دمشق فأخذ من

علمائها  ،ثم دخل إلى القاهرة بعد أن سمع بغزة والرملة  ،ودخل الروم و الهند ،

وعاد منها على طريق اليمن  ،قاصدا مكة ،فسمع بها  ،إلى أن ألقى عصى

التسيار في اليمن في زبيد فتلقاه الملك الشرف بالقبول  ،وبالغ في إكرامه و وأاله

قضاء اليمن كله  ،فاستقرت قدمه في أزبيد إلى وفاته سنة  817ه.
تحقيق نسبة الكتاب:

من المعلوم أن معجم القاموس المحيط هو مصنف للفيروز آبادي  ،وقد

طبعت هذه (المقدمة)التي قمنا بتحقيقها في ملحق هذا المعجم الكبير  ،إذ تأتينا
في نهاية المعجم ،بعد حرف الياء  .فكانت هذه المقدمة المسماة في المعجم (باب
اللف اللينة ) نسختها الصل  ،المعتمدة في التحقيق أما النسخة الثانية (ب) فنجد

في صفحتها الولى عنوان الكتاب و اسم مؤلفه واضحا؛ إذ جاء فيها(هذه مقدمة
في علم حروف الهجاء في باب اللف اللينة  ،تصنيف سيدنا و موالنا  ،العالم
( )1تنظر ترجمته في  :الضوء اللمع  ، 79/ 10 :بغية الوعاة  ، 275 – 273 / 1 :الشقائق النعمانية
 ، 92/ 1 :هدية العارفين  180 / 2 :و  ، 181القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيرروز آبرادي
(ت  817ه) تح  :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ،بإشراف  :محمد برن نعريم العرقسوسري

 ،ط  1426 ، 8ه =  2005م . 12 – 9/
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العلمة  ،العمدة الفهامة  ،الشيخ الحقيقة و الطريقة  ،محمد بن يعقوب بن محمد

الفيروز آبادي  ،عفا اهلل تعالى)عنهم  ،وغفر له و لوالديه و المسلمين ...آمين.
وصف النسختين:

هذا ما يقطع بصحة نسبة هذه المقدمة إلى مؤلفها :

النسخة الولى (أ) :وهي المطبوعة في ملحق القاموس المحيط ،الذي نشرته
مؤسسة الرسالة سنة 1426ه –  2005م في طبقتها الثامنة  ،بأشراف محمد نعيم

العرقسوسي ،وطبعت بعنوان ( :باب اللف اللينة )

()1

وهذه النسخة أوضخ

النسختين؛ فهي مطبوعة طبعة جيدة مشكولة بالحركات ،اعتمدت على الطبعة

الحسينية في مصر

سنة 1330ه؛ إذ أشار المشرف إلى أنها الصل الذي

اعتمدناه ،وأنها قوبلت على طبعة بوالق سنة 1272ه

()2

طبعت صفحتها في

عمودين متجاورين ،في كل عمود 24أو  25سطرا ،في كل سطر  9أو  10كلمات

 ،و قد خرجت في هامشها اآليات القرانية و شرحت بعض اللفاظ و المسائل.

النسخة الثانية(ب)  :أول ما يطالعنا في صفحتها الولي هو عنوانها و مؤلفها  ،إذ

جاء فيها " :هذه

مقدمة في علم حروف الهجاء  ،في باب اللف اللينة  ،تصنيف  :سيدنا و موالنا

العالم العلمة  ،العمدة الفهامة  ،الشيخ الحقيقة و الطريقة  ،محمد بن يعقوب بن

محمد الفيروز آبادي  ،عفا اهلل تعالى "عنهم و غفر له و لوالديه والمسلمين
…...امين

وهي نسخة مكتبة جامعة الرياض -قسم المخطوطات ‘ رقمها، 2392 :

وعدد لوحاتها ثمان  ،في كل صفحة  21سط ار  ،وهي نسخة حسنة  ،خطها نسخ

معتاد  ،ليس عليها تاريخ نسخ  ،وضعت في تصنيف اللغة العربية  ،النحو
( )1ينظر :القاموس المحيط . 1348/
( )2م .ن . 13/
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منهج المقدمة:

نجد في هذه المقدمة وصفا للحرف الهجائي و االسم و الداة  ،إذ وقف

المؤلف على طبيعتها و معانيها و استعماالتها  .و قد رتب مادته ترتيبا هجائيا ،

مبتدئا بالهمزة واللف  ،و قد كان لأللف الحظ الوفر من المقدمة ؛ إذ فصل في
أنوا عها و معانيها و استعماالتها  ،فذكر اللف الصلية و القطعية والوصلية ،
واللف الفاصلة و اللف المجهولة وألف العوض و ألف الصلة  ،وغيرها من

اللفات  .إذ يشرح معنى كل واحدة مشفوعا بمثال أو شاهد  .ونظنه سمى هذه

المقدمة (باب اللف اللينة) لعنايته باللف و أنواعها  ،فضل عن ابتدائه بها  ،وفقا

للترتيب الهجائي وقد بدأ مادته بالهمزة مع اللف  ،ثم الهمزة مع الذال  ،اذ جاء

فيها (:إذا  ،واذ) فشرح معناهما معز از شرحه بالشواهد و المثلة  ،ثم انتقل الى

(أنى) ثم مع الياء
الهمزة مع اللم  ،فذكر( إلى ،أال  ،أإال ،أأال) ثم الهمزة مع النون أ
 ،إذ ذكر فيها (أيا  ،و أإيا).

بعد ذلك انتقل إلى حرف الباء  ،فذكر معانيها و شاهدا على كل معنى  ،ثم

التاء فالحاء فالذال … إلي أن وصل إلى الميم و الواو و الهاء و الياء  .يأتي بما
جاء على هذه الحروف  .من أدوات و أسماء  ،فضل عن شرح معنى الحرف

المعين.
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صفحات مصورة من المخطوط والمطبوع

صفحة عنوان المخطوط
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اللوحة االولى من المخطوط
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الصفحة االولى من المطبوع
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القسم الثاني
()1

التحقيق

حرف هجاء و يمد  ،و بالمد :حرف لنداء البعيد  .و أصول اللفات

أء ا
ثلثة  ،وتتبعها( )2الباقيات  ،أصلية :كألف واحد  ،و قطعية  :كأحمد و أحسن ،

ووصلية  :كاستخرج واستوفى( .)3و تتبعها اللف الفاصلة  ،تثبت بعد (واو الجمع)
في الخط  ،لتفصل بين الواو وما بعدها  :كاشكروا  .و الفاصلة بين نون علمات

اإلناث و بين النون الثقيلة كافعلنان  .و ألف العبارة  ،وتسمى العاملة كأنا أستغفر
اهلل .و اللف المجهولة كألف فاعل و فاعول  ،وهي كل ألف إلشباع الفتحة في

االسم و الفعل  .وألف العوض تبدل في التنوين كرأيت زيدا  .و ألف الصلة توصل
بها فتحة القافية  ،و الفرق بينها و بين ألف الوصل  ،أن ألفها اجتلبت في أواخر

السماء  ،و ألفه في أوائل السماء والفعال  .وألف النون الخفيفة  ،كقوله تعالى
{:لنسفعنا بالناصية} العلق  .15/و ألف الجمع كألف مساجد و جبال  .وألف

التفضيل و التقصير كهو أكرم منك و أجهل منه  .و ألف النداء  :أزيد  ،تريد :

كمدة حمراء ،وألف سكرى و حبلى
يا زيد .و ألف الندبة  :وازيداه  .و ألف التأنيث أ
عمر ،ثم يرتج عليه فيقف قائل  :ان عم ار ،
 .و ألف التعابي  ،بأن تقول  :إن أ

فيمدها مستمداأ أَ لما ينفتح له من الكلم  .و ألفات المدات ككلكال  ،و خاتام  ،و
داناق  ،في  :الكلكل( )4والخاتم و الدانق([ )5ال]( )6ألف المحولة  ،أي :كل ألف

أصله واو أو ياء ،كباع وقال  .و ألف التثنية في  :يجلسان و يذهبان و الزيدان .
(( )1أ) :في أ.

(( )2يتبعها) :في ب.

( )3نرى أن المصنف يطلق على الهمزة واللف ألفا .

( )4الكلكل  :الصدر مرن كرل شريء  .ينظرر  :لسران العررب ،محمرد برن مكررم برن منظرور (ت  711ه) ،
دار صادر ،بيروت  ،ط 1414 ، 3ه. 14/ 13 ،

( )5الدانق  :من الوزان  ،و ربما قيل  :داناق  .ينظر  :لسان العرب.308 / 5 :
( : ]…[ )6زيادة يقتصها السياق .
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()1

و ألف القطع في الجمع كأألوان  ،و أأزواج  .و ألفات الوصل في
()3

وابنة  ،واثنين

()2

 :ابن و ابنم

وامرئ  ،و امرأة  ،واسم  ،و است  ،وأيمن وأيم إذا  :تكون /ا ظ/

للمفاجأة  ،فتختص بالجمل االسمية  ،وال تحتاج لجواب

()4

 ،وال تقع في االبتداء ،

و معناها الحال  ،كخرجت فإذا السد بالباب … (فإذا هي حية تسعى) طه 20 /
()5

الأخفش

حرف  ،المبرد

()6

()7

ظرف مكان  ،الزجاج

()8

ظرف زمان يدل

على زمان

مستقبل  .و تجيء للماضي  (...و إذا أروا تجارة أو لهواأ أَ انفضوا إليها) الجمعة
 ، 11/و للحال  ،و ذلك بعد القسم ( و الليل إذا يغشى) الليل(... 1/والنجم إذا
هوى)النجم . 1/و ناصبها شرطها أو ما في جوابها من فعل أو شبهه.

( )1في عشرة أسماء ( :اسم  ،است  ،ابن  ،ابنم  ،ابنين  ،امرئ  ،اثنين ،امرأة  ،ابنة  ،ايمرن فري القسرم )
ينظر  :المقاصد النحويرة فري شررح شرواهد شرروح اللفيرة  ،محمرود برن احمرد العينري  ،علرى هرامش :
خزانة الدب  ،البغدادي  ،القاهرة  1299 ،م . 209 – 208/

( )2لغة في  :ابن.

( )3زيد في  :أ (وابنين وابنتين  ،واثنين و اثنتين) .
( )4في ب (الجواب) .

( )5سعيد بن مسعدة  ،أبو الحسن المجاشعي (ت  215ه )  ،فارسي الصرل  ،لرزم سريبويه و تلمرذ لره و
أخذ عنه  ،من مصنفاته  :معاني القرآن  ،كتاب الوسط في النحو  .ينظر  :معاني القرآن  ، ،سعيد

بررن مسررعدة الخفررش الوسررط (ت  215ه)  ،تررح  :هرردى محمررود ق ارعررة  ،مكتبررة الخررانجي  ،ط، 1

 1411ه =  1990م 13/ 1 :م ارت ررب النح ررويين ،واللغ ررويين  ،محم ررد ب ررن الحس ررن الزبي رردي  ،ت ررح :
محمد أبو الفضل إبراهيم  ،دار المعارف  ،ط. 80/ 2

( )6محمد بن يزيد  ،أبو العبراس المبررد (ت285ه) ،إمرام النحرو واللغرة ،مرن كتبره ،المقتضرب فري النحرو،
والكامررل فرري الدب ،ينظررر :وفيررات العيرران ،وأنبرراء أبنرراء الزمرران  ،احمررد بررن محمررد بررن أبرري بكررر بررن

خلكان  ،تح  :إحسان عباس. 318/ 4 :

( )7ابر رراهيم ب ررن محم ررد ب ررن الس ررري  ،اب ررو إس ررحاق الزج رراج (ت 310ه)  ،نح رروي  ،ل رره ( مع رراني القر ررآن و
إعرابه) ينظر :وفيات العيان .80/ 1

(( )8تدل) في  :أ .
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()1

إ ْذ  :لما مضى من الزمان  ،و قد تكون للمفاجأة  ،و هي التي< تكون>

بعد

((ب ْينما)) .إلى*  :حرف جر يأتي النتهاء الغاية زمانية( وأتموا الصيام
((ب ْينا)) و أ
أ
الى الليل)البقرة  ، 187 /ومكانية ( من المسجد الحرام إلى المسجد

القصى)اإلسراء . 1 /و للمعية ؛ و ذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر {من أنصاري
إلى اهلل } آل عمران  [ 52 /و نحو قول العرب  :ألذود إلى]

()2

ألذود إبل  .و

للتبيين  ،و هي المبينة لفاعلية مجرورها  ،بعد ما يفيد حباأ أَ أو بغضا  ،من فعل
ٍ
إلي} يوسف  . 33 /و لمرادفة اللم({ )3
تعجب أو اسم تفضيل {رب السجن أحب أ
و المر إليك } النمل  .33 /ولموافقة في { ليجمعنكم إلى يوم القيامة} النعام 12/
()4

و للبتداء بها  ،قال

تقول و قد عالأيت بالكور فوقها

أي :مني  .و لموافقة عند  ،قال(:)5

إلي ابن أحم ار
أيسقى فل أيروى أ

أم ال سبيل الى الشباب و ذكره

إلي من الرحيق السلسل
أشهى أ

( >...< )1ساقط من ب .

* جاء في هامش (أ)  ( :الفرق بينها و بين حتى  ،ان ما بعدها ال يجب أن يدخل في حكم ما قبلها ،

بخلف حتى  .و إذا سميت ب (الى و على) قلت في تثنيتة (الوان و علوان)  .و اذا اتصل بهما

المضمر  ،قلبت ألفهما ياء  .و بعض العرب يقول  :إالك و علك  ،بل قلب …اه شارح).

( : ]…[ )2زي ررادة ي قتض رريها الس ررياق و (ال ررذود) ع رردد م ررن اإلب ررل  ،م ررن ال ررثلث ال ررى العش ررر ،وه رري مؤنث ررة،
والمعنى :القليل مع القليرل كثيرر ،أي :إذا جمرع القليرل إلرى مثلره صرار كثير ار  .ينظرر :المستقصرى فري

أمثال العرب ،محمد بن عمر الزمخشري (ت  538ه )  1381ه =  1962م.128/2 :

(( )3الكلم) في ب ،والصواب ماأثبتناه.
( )4ديوان ابن أحمر الباهلي.84/

( )5مرن الكامررل لبرري كببرر الهررذلي  .ينظررر :كترراب شررح أشررعار الهررذليين ،،الحسرن بررن الحسررين السرركري ،
تح :عبدالستار أحمرد فرراج ،مكتبرة دار المعرفرة  ،القراهرة  ،مطبعرة المردني . 69/3:و الرحيرق  :اسرم

للخمر  ،و السلسل  :السهل في الحلق السلس  .و زيد في ب [أي عندي] بعد البيت .
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هوى إليهم} إبراهيم  37 /بفتح
و للتوكيد  ،و هي الزائدة { فاجعل أفئدة من الناس تأ أ
الواو  ،أي  :تهواهم( .)1و إليك عني  ،أي  :أمسك( )2و كف  .و إليك كذا  ،أي :
خذه  .واذهب إليك ،أي  :اشتغل بنفسك

أال  :حرف استفتاح يأتي على خمسة أوجه  :للتنبيه {أال إنهم هم السفهاء}
()3

البقرة . 13/و تفيد التحقيق لتركبها من الهمزة و ال
()4

على النفي أفادت التحقيق
و للتوبيخ و أإلنكار :

و همزة االستفهام إذا دخلت

ٍ
بمشيب بعده هرم
و آذنت

()5

اء لمن ولت شبيبته
أال ارعو أ
جلد إذا أالقي الذي القاه
و للستفهام عن النفي أال
اصطبار لسلمى أم لها ٌ
أ
()6
أمثالي
( )1وهي قراءة علي بن ابي طالب و مجاهرد و محمرد برن السرميقع اليمراني  ،وهري قرراءة شراذة  .ينظرر :
معجررم الق رراءات القرآنيررة  ،أحمررد مختررار عمررر ،عبررد العررال سررالم مكرررم  ،مطبوعررات جامعررة الكويررت ،
ط 1408 ، 2ه =  1988م. 240 – 239/ 3 :

([ )2علي]  :زيادة في  :ب .

( )3هررذا رأي الزمخشررري (ت  538ه )  .ينظررر  :الجنررى الررداني فرري حررروف المعرراني ،الحسررن بررن القاسررم

المررادي(ت749ه) ترح :فخ ارلرردين قبراوة  ،محمررد نرديم فاضرل  ،دار الكتررب العلميرة  ،بيررروت  ،ط، 1

1413ه=1992م . 381/

( )4قيررل  :معناهررا  :حق راأ أَ  ،و جرروز هررذا القائررل ان تفررتح (أن) بعرردها  ،كمررا تفررتح بعررد (حقررا)  .ينظررر :
الجنى الداني . 381/
( )5مررن البسرريط  ،لمجهررول  .ينظررر  :همررع الهوامررع فرري شرررح جمررع الجوامررع ،عبررد الرررحمن بررن أبرري بكررر ،

جلل الدين السيوطي (ت  911ه) ،تح  :عبد الحميد هنداوي  ،المكتبة التوفيقية  ،مصر 92 /2 :

 ،شرررح الشررموني علررى اللفيررة  ،الشررموني(900ه) دار الكتررب العلميررة  ،بيررروت -لبنرران  ،ط، 1

1419ه=1998م . 14 / 2 :

( )6من البسيط  ،ينسب الى عامر بن قيس بن الملوح  ،و ليس في ديوانه  .ينظر  :شرح شواهد المغني،
 ،عبررد الرررحمن بررن أبرري بكررر السرريوطي (ت  911ه )  ،تررح  :أحمررد ظررافر كوجرران  ،لجنررة الت رراث

العربي  ، 42 / 1 :همع الهوامع  ، 147 / 1شرح الشموني . 343 / 1 :
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بون
و للعرض و التحضيص  ،و معناهما الطلب  ،لكن العرض طلب بلين {أال تح أ
يغفراهلل لكم} النور 22/
أن أ
()2
 ،أولو( )1جمع  ،ال واحدة له من لفظه  ،و قيل :اسم جمع واحدة ذو  ،و(أوالت)
لإلناث واحدها ذات  .وأولى

()3

جمع ويمد ،ال واحد له من لفظه  ،أو واحده ذا
()4

للمذكر وذه للمؤنث وتدخله ها التنبيه
()5

أواللك ،وأوالك بالتشديد لغة
مابين أوالك إلى أوالكا

قال:

(هؤالء) وكاف الخطاب أولئك  ،أوالك ،

()6
أخر
 .وأما  :ذهبت العرب الولى  ،فمقلوب ال أول ؛ لنه جمع أولى  ،كأخرى و أ
إال  :للستثناء {فشربوا منه إال قليل} البقرة ، 249/و نصب ما بعدها بها {ما فعلوه

إال قلي ٌل} النساء .66/و رفع ما بعدها على أنه بدل بعض  ،و تكون صفة بمنزلة

((غير))  ،فيوصف بها و بتاليها جمع منكر أو شبهه ،نحو{ :لوكان فيهما آلهة إال
()7

اهللَ لفسدتا}االنبياء. 22/وقوله
أنيخت فألقت بلدة فوق ٍ
قلي ٌل بها الصوات إال بغامها
بلدة
ْ

(( )1ألو)في ب .

(( )2أالت) في ب .
( ( )3ألى) في ب .

( ( )4التأنيث ) في ب  ،و الصواب ما أثبتناه .

( )5ذكر ابن مالك عن أبي علي لغة التشديد  ،و أسندها إلى اللغويين  ،و أنشد البيت المرذكور  .ينظرر :
شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ،محمد بن عبداهلل بن مالك الندلسي(672ه) تح :عبدالرحمن

السيد و محمد بدوي المختون  ،دار هجر  ،ط1410 ، 1ه=1990م . 241 / 1 :

(( )6اللى) في أ  ،و الصواب ما أثبتناه .

( )7من الطويل  ،لذي الرمة في ديوانه ، ،دار الكتب العلمية  ،بيرروت-لبنران  ،ط1415 ، 1ه=1995م
 . 280/و البغ ررام  ،ص رروت الناق ررة و ت ررردده  .ينظ ررر  :جمهر ررة اللغ ررة ،محم ررد ب ررن الحس ررن ب ررن دري ررد

الزدي(ت321ه) تر ررح :رمر ررزي منير ررر بعلبكر رري  ،دار العلر ررم للملير ررين  ،بير ررروت ،ط1987 ، 1م 1 :

. 370/
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وتكون عاطفة بمنزلة الواو {لئل يكون للناس عليكم حجةٌ إال الذين ظلموا منهم}

البقرة{ 150/اليخاف لدي االمرسلون إال من ظلم } النحل 10/أي :وال الذين ظلموا
()1

[ ،وال من ظلم ]

وزائدة:

()2

الخ ْسف أو نرمي بها بلدا قأ ْف ار
حراجيج ما تنفك إال مناحةأ أَ
على أ
()3
أأال :بالفتح حرف تحضيض مختص بالجمل الفعلية الخبرية

أأنى  :تكون بمعنى :أين ومتى و كيف  ،و هي من الظروف التي يجازى بها :
()4
أأنى تأتني آت أك  ،و أأنى في النون
أأيا  :حرف لنداء البعيد ال القريب  ،ووهم الجوهري( )5و تبدل همزته هاء  .و أإيا
بالفتح و الكسر  :اسم مبهم يتصل به جميع المضمرات المتصلة التي للنصب :

()6
ك
هاء أَ  ،و تارةأ أَ واواأ أَ  ،تقول  :وأيا أ
[إياي] وا أ
ياك و إياه  .و تبدل همزته أ
أ
()7
.الخليل أإيا  :اسم مضمر مضاف الى الكاف  .الخفش  :اسم مضمر مفرد ،

( ]…[ )1ساقط من أ .

( )2من الطويل  ،لذي الرمة في ديوانه . 86 /

( )3نحو قوله تعالى {:اال يسجدوا هلل} النمل . 25 /
(( )4أنا)  :في أ .

( )5اسماعيل بن حماد الجوهري (ت  393ه) صاحب الصحاح  .و (أيا) عند الجوهري للبعيرد  .و علرى
ه ررذا ل رريس هن رراك وه ررم  .ينظ ررر  :الص ررحاح( ت رراج اللغ ررة و ص ررحاح العربي ررة )  ،إس ررماعيل بر رن حم رراد
الجرروهري  ،راجعرره واعتنررى برره  :الرردكتور محمررد محمررد ثررامر  ،دار الحررديث  ،القرراهرة  1430 ،ه ،

 2009م . 2542/

( : ]…[ )6ساقط من ب .

( )7الخليل بن احمد الفراهيدي (ت  170ه) من مصنفاته  :كتراب العرين  .ينظرر  :االعرلم . 214 / 2
سير أعلم النبلء ،،محمد بن أحمد الذهبي(ت748ه) مؤسسة الرسالة. 430 / 7 :

108

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

()1

يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات ؛ الختلف أعداد المضمرين

وايا

الشمس ،بالكسر و القصر  ،و بالفتح و المد  ،واياتها بالكسر و الفتح  :نورها و
حسنها  ،و كذا من

ويايه  :زجر لإلبل  ،وقد أأيا بها
النبات  .و أإيايا ويايا
ْ
الباء  :حرف جر لإللصاق حقيقياأ أَ  :أمسكت بزيد  ،و مجازياأ أَ  :مررت به  .و
للتعدية { ذهب اهلل بنورهم} البقرة  . 17 /و للستعانة  :كتبت بالقلم ،و نجرت
بالقدوم  ،و منه باء البسملة  .و للسببية {فكلأ أَ أخذنا بذنبه } العنكبوت{ 40/انكم
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} البقرة  . 54/و للمصاحبة {اهبط بسلم} هود 48/

 .أي  :معه { .و قد دخلوا بالكفر} المآئدة  . 61 /و للظرفية {و لقد نصركم اهلل
ٍ
ببدر} آل عمران { . 123 /نجيناهم بسحر} القمر { . 34 /بأيكم المفتون} القلم /
()2

شنوا اإلغارةأ ركبانا و فرسانا
فليت لي بهم قوما إذا أركبوا
 . 6و للبدل  :أ
و للمقابلة  :اشتريت بألف  ،و كافأته( )3بضعف احسانه  .و للمجاوزة ك((عن)) ،
و قيل  :تختص .بالسؤال {فسأل به خبيرا} أو التختص  ،نحو { :يوم تأ أشقأق
السماء بالغمام} الفرقان  ، 25/و {ما أغ أرك بربٍك الكريم} االنفطار  6/و
إن تأمنه بقنطار} آل عمران 75/
للستعلء { :من ْ
( )1ذهب الخليل و سيبويه و الخفش و المازني  ،إلى أن (إيا) اسم مضمر  ،تتصل به أسماء  ،يضراف
(إيررا) إليهررا  ،ترردل علررى الررتكلم و الخطرراب والغيبررة  .ينظررر  :شرررح كافيررة ابررن الحاجررب ، ،محمررد بررن
الحسن رضي الدين االستراباذي (ت  626ه) تح  :د.يوسف حسن عمر  ،جامعة قار يونس  ،ليبيرا

 1395 ،ه = 1975م ،28/3:اإلنصاف ،في مسائل الخرلف برين النحرويين البصرريين والكروفيين ،
أبو البركات بن النباري  ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد. 695 / 2 :

( )2لقريط بن أنيف  ،أحد بني عنبر  .ينظر  :خزانة الدب ولب لباب لسان العرب  ،عبدالقادر برن عمرر
البغدادي  ،تح :عبدالسلم هارون  ،مكتبة الخانجي  ،ط1418 ، 1ه= . 253/ 6 :1997وهو مرن
مختارات أبي تمام في ديوان الحماسة ،حبيب بن أوس أبرو تمرام الطرائي  ،طبعرة الشريخ  :محمرد عبرد

القادر سعيد الرافعي  ،مطبعة التوفيق  ،مصر 1322 ،ه . 158/ 1 :

(( )3كافيتة)  :في أ .
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و للتبعيض { :عينا يشرب بها عباد اهلل} االنسان { ، 6 /وامسحوا برؤوسكم}المائدة

6/

إلي  .و
و للقسم  ،أقسم باهلل  .و للغاية
أ
{أحسن بي} يوسف  . 100 /أي  :أحسن أ
أحسن زيدَ ،
كأحسن بز ٍيد  ،أي:
للتوكيد  ،و هي الزائدة  .و تكون زيادة( )1واجبة
ْ
أ

ٍ
حسن  .و غالبة  ،و هي في فاعل ((كفى)) ك {كفى باهلل شهيدا}
أي  :صار ذا

الرعد  43 /وضرورة كقوله :

()2

القت لأبون بني زياد
بما
ألم يأتيكأ و النباء تأْنمي
ْ
ٍ ()3
و حركتها الكسر ،وقيل  :الفتح مع الظاهر  ،نحو :م أر أبزيد

()4

والتاء

تاوية وتأأيوأية  ،وتأأي أيت تاء حسنة [كتبتها]
التاء :حرف هجاء  ،وقصيدة أ
المفردة [محركة]( )5في أوائل السماء [وفي أواخر]( )6الفعال  ،ومسكنة في أواخرها
 .والمحركة في أوائل السماء حرف جر للقسم  ،ويختص بالتعجب وباسم اهلل

تعالى  ،وربما قالوا  :تأأربي  ،وتأأرب الكعبة  ،وتالرحمن.والمحركة في أواخرها حرف
كأنت وأنت.والمحركة في أواخر الفعال ضمير كقمت  ،والساكنة في
خطاب
أ
ب  ،والكثر تحريكها معهما
أواخرها علمة للتأنيث
ْ
كقامت  .وربما وصلت بث أم ور أ
بالفتح .

()7

وتا  :اسم يشار به إلى المؤنث  ،مثل :ذا  ،وت ْه  ،وذ ْه  ،وتان للتثنية ،

(( )1زيادته)  :في ب .

( )2مررن الروافر  ،لقرريس بررن زهيررر  .ينظررر :الغرراني ، ،أبررو الفرررج الصررفهاني  ،تررح :إحسرران عبرراس  ،دار
صادر  ،بيروت . 131 / 17 :خزانة الدب  . 359 / 8 :و فيهما (يأتك) بدل (يأتيك) .

(" )3يقررال  :مررررت برره  ،لغررة اشررتهرت بهررا قبائررل متعررددة  ،مثررل  :قضرراعة " سررر صررناعة اإلع رراب ،ابررن
جني(392ه) دار الكتب العلمية  ،ط1421 ،1ه=2000م . 13/ 2 :

( : ]…[ )4ساقط من ب .
( : ]…[ )5ساقط من ب .
( : ]…[ )6ساقط من ب .
ت.
ت و رأب أ
( )7يقال  :ث أم أ
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()1
وتيالك(.)2وتدخل عليها ها  ،فيقال :
وتياك أ
وأوالء للجمع .وتصغير تاء  :أتيا أ
()3
لك]
وتاكَ
تيكَ
وتلكَ[وتأ أ
أ
أ
هاتا  ،فإن خوطب بها جاء الكاف  ،فقيل :أ

بالكسر[وبالفتح]( )4والفتح[لغة]( )5رديئة .وللتثنية :تال أك ،وتان أك وتشدد  .والجمع :
ك
وتاك  ،فيقال :
هاتاك وهاتي أ
أ
تيك أ
أالك وأوالل أك  .وتدخل الهاء على أ
أولئك و أ

وحي من أم ْذحج  ،المراة السليطة عن الخليل( ،)6و اسم
الحاء  :حرف هجاء ويمد ٌ ،
رجل نسب إليه بئر حاء بالمدينة ،وقد يقصر  ،او الصواب  :أب ْي أرحى كفيعلى  ،وقد
تقدم.

()7

يحاء أَ و حيحاءةأ أَ :
بالم أعز ح أ
و حاء ٌ :
زجر للبل  ،و قد يقصر  .و حاحيت أ
ساء ،
حاء و ال أ
دعوتها  .و حاء بضأنك  ،أي  :ادعها  .يقال البن المئة  :ال أ
أي  :ال محسنَ و ال مسيء  ،أو ال رج ٌل وال امرأة ،أوال يستطيع أن يزجر الغنم
بحاء  ،وال الحمار ٍ
ٍ
بساء  .الخاء في الهمز

ذا  :إشارة إلى المذكر  ،تقول  :ذا و ذاك  .و يزاد الما  ،فيقال  :ذلك  ،أو همزة

()8

فيقال  :ذائك  ،و يصغر فيقال  :أذياك و أذيالك

()9

 .و قد تدخل هاء التنبيه

على ذا [و ذي و ذه للمؤنث  .ذو  :معناها صاحب  ،كلمة صيغت ليتوصل بها
(( )1اال) :في ب .

(تيانك)  :في ب .
( )2أ
( ]…[ )3ساقط من ب .

( : ]…[ )4ساقط من ب .

ك  :بفتح التاء و هي لغة رديئة) الصحاح . 128/
( : ]…[ )5زيادة يقتضيها السياق ( .تأْل أ
( )6مر ْذحج  :ابررو قبيلررة فرري الرريمن  ،و هررو مررذحج بررن بررر بررن مالررك بررن زيررد بررن كهررلن بررن سرربأ  .ينظررر :
لسان العرب . 364 / 2 :

( )7في (برح) في القاموس المحيط .
(( )8هم از) في ب .

( )9ينظررر  :جررامع الرردروس العربيررة ،مصررطفى الغليينرري ،المكتبررة العص ررية  ،صرريدا-بيررروت  ،ط، 28
1993م  ، 127/ 1 :معاني النحو . 90 / 1 :
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الى الوصف باالجناس ج  :ذوون ]

()1

 .و {ذات بينكم} االنفال1/

و هي ذات

()2

و هما ذواتاه ( )3ج  :ذوات

()4

أي  :حقيقة وصلكم  ،أو ذات البين  :الحال التي بها يجتمع المسلمون  .و هذا ذو
ز ٍيد  ،أي  :هذا صاحب هذا االسم .و جاء من ذي نفسه  ،و من ذات نفسه  ،أي
 :طبعا

()5

و يكون ذو بمعنى  :الذي  ،تصاغ ليتوصل بها إلى وصف المعارف

بالجمل  ،فتكون ناقصة ال يظهر فيها إعراب كما في الذي  ،و ال تثنى وال تجمع ،

تقول  :أتاني ذو قال ذلك  ،و ال أفعل ذلك بذي تسلم و بذي تسلمان  ،و المعنى
 :ال و سلمتك  ،أو ال والذي يسلمك

الفاء المفردة  :حرف مهمل  ،أو ينصب  ،نحو  :أما تأتينا فتحدثأنا  ،أو يخفض،
نحو :

()6

_ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _فمثلك حبلى قد طرقت و مرضعَ

معنوي ك قام
،بجر مثل  .و ترد الفاء عاطفةأ أَ  ،و تفيد الترتيب ،وهو نوعان :
ٌ
ٍ
مفصل على مجمل  ،نحو { :فأزلهما الشيطان
ي وهو عطف
زٌ
فعمرو  .و ذكر ٌ
يد ٌ
ٍ
شيء
عنها فأخرجهما من ما كانا فيه} البقرة . 36/و التعقيب  ،و هو في كل
بحسبه  ،ك تزو أج فول أد له  ،و بينهما مدة الحمل  .و بمعنى ثم ،نحو { :ثم خلقنا
العظام لحما}
النطفةأ علقة فخلقنا العلقةأ مضغة فخلقنا المضغةأ عظاما فكسونا
أ

المؤمنون . 14/و بمعنى الواو
( ]…[ )1ساقط من ب .
(( )2ذاه)  :في ب .
(( )3ذاتا)  :في أ .
( )4تعني  :جمع .

((( )5كذا في النسخ  ،و صوابه  :أي طيعا  ،بتشديد الياء  ،كسيد  ،اه شارح )) هامش  /أ .

( )6الم رررىء الق رريس ف رري ديوان رره ،اعتن ررى ب رره  :عب رردالرحمن المص ررطاوي  ،دار المعرف ررة  ،بي ررروت  ،ط، 2
تمائم محول .
2004م  . 30 /و تمامه  :فأليتها عن ذي أ
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()1

الدخول فحومل
_ __ _ _ _ _ _
_ __ _ _ _ _ بين أ
و تجيء للسببية  ،و ذلك غالب في العاطفة جملةأ أَ {فوكزه موسى فقضى عليه }

القصص51/

{آلكلون من أش ٍ
بون عليه من
أو صفة
ئون منها البطون ،فشار أ
جر من أزقوم ،فمال أ
أ
الحميم} الواقعة  54_ 52/أوتكون رابطة للجواب [والجواب جملة اسمية ،
ٍ
ٍ
شيء قدير}النعام17/و{إن تعذبهم فإنهم
بخير فهو على كل
يمسسك
نحو[:وان
أ
()2

جملة

تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم}المائدة 118/أو تكون]
عبادك  ،وان ْ
أقل منك ماال وولدا ،
فعلية كاالسمية  ،وهي التي فعلها جامد  ،نحو{ :إن تأأرني أنا أ
فعسى ربي أن يؤت أيني }الكهف39/و{40إن تبدو الصدقات فنعما هي}

تحبون اهللأ فاتبعوني}آل عمران.31/أو
البقرة.271/أو يكون فعلها إنشائيا{إن كنتم
أ
أخ له من قبل
يسرق فقد
يكون فعل ماضيا لفظا ومعنى  ،إما حقيقة {إن
سرق ٌ
ْ
أ
ت وجوههم في النار}النحل 90/نزل
}يوسف 77/أو مجازا{ومن جاء بالسيئة فك أب ْ
الفعل لتحققه منزلة الواقع .وقد تحذف ضرورة  ،نحو(:)3

----------------------------من يفعل الحسنات اهلل يشكرها

( )1المرىء القيس في ديوانه  . 29/1 .و تمامه:
ٍ
حبيب و منزل
قفا نبك من ذكرى

ومل .
بين أ
بس ْقط الل أوى أ
الدخول فأ أح أ
( : ]…[ )2ساقط من ب .

( )3من البسيط  ،لكعب بن مالرك النصراري فري ديوانره ،ترح :مجيرد طرراد  ،دار صرادر  ،بيرروت  ،ط، 1
1997م . 108/و تمامه :

_____________

عند اهلل سأيان
و الشر بالشر أ
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أي :فاهلل .أو اليجوز [حذفها]

()1

مطلقا ،والرواية(:)2

الخير فالرحمن يشكره
----------------------------من يفعلأ
ترك خي ار الوصية للوالدين}البقرة 180/وحديث اللقطة:
أو لغة فصيحة  ،ومنه {:إن أ
()3

“فإن جاء صاحبها ،واال استمتع بها "

كذا :اسم مبهم  ،وقد يجري مجرى (كم) فينصب ما بعده على التمييز.

لك واهلل  ،أي:
وب أ
كل :تكون صلة لما بعدها  ،وردعا وزج ار وتحقيقا  ،و أك أ
لك واهلل أ
كل واهلل وبلى واهلل .والبن فارس( )4في أحكام(كل) مصنف مستقل
()5

ال :تكون نافية  ،وهي

على خمسة أوجه

عاملة عمل إن  ،وعمل ليس  ،والتعمل إال في النكرات كقوله:
صد عن نيرانها
من أ

()6

فأنا ابن ٍ
البراح
قيس أ

( : ]…[ )1زيادة يقتضيها السياق .

( )2اللباب في علوم اإلعراب ، ،عمر بن علي بن عادل الدمشقي  ،ترح  :الشريخ عرادل احمرد عبرد الوجرود

 ،و الشيخ علي محمد معوض  ،دار الكتب العلمية  ،بيرروت  ،ط 1419 ، 1ه =  1998م/ 3. :

. 233

( )3صحيح البخاري  ،باب اللقطة ،محمد بن إسماعيل البخاري  ،ترح  :محمرد زهيرر برن ناصرر الناصرر ،
دار طوف النجاة  ،ط 1422 ، 1ه . 2426 /

( )4احمد برن فرارس ( ت  395ه)  ،و المصرنف  :مقالره (كرل) و مرا جراء فيهرا فري كتراب اهلل  .ينظرر :
معجررم المررؤلفين( ت رراجم مصررنفي الكتررب العربيررة )  ،عمررر رضررا كحالررة  ،مؤسسررة الرسررالة  ،دمشررق ،

 1909م . 223/

(( )5هو)  :في ب  .و الصواب ما اثبتناه .

( )6لسعد بن مالك  ،و هو في شرواهد  :تراج العرروس مرن جرواهر القراموس  ،مرتضرى الزبيردي(1205ه)

دار الهداية  . 396/ 2 .و حاشية الصبان على شرح الشرموني  ،محمرد برن علري الصربان  ،القراهرة

 ، 254 / 1:و شرح الشموني  ، 67 / 1 :و شررح المفصرل ،يعريش برن علري برن يعريش (ت 643
ه) ادارة الطباعة المنيرية . 108 / 1 :
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اضرب
العمرو  ،أوأمر ك
يد
جاء ز ٌ
ْ
وتكون عاطفة بشرط أن يتقدمها إثبات  ،ك أ
ٌ
زيدا العم ار  ،وأن 7
()1

يتغاير

متعاطفاها ؛فل يجوز :جاءني رج ٌل الزيد ؛ لنه يصدق على زيد اسم

الرجل .وتكون جوابا مناقضا لنعم  .وتحذف الجمل بعدها كثيرا.وتعرض بين
()2

الخافض والمخفوض  ،نحو :جئت بل زاد  ،وغضبت من الشيء

وتكون موضوعة لطلب الترك  ،وتختص بالدخول على المضارع وتقتضي جزمه

أولياء}الممتحنة . 1/وتكون زائدة {ما منعك إذ
وعدوكم
واستقباله{التتحذوا عدوي
أ
أ
تسجد} العراف { ، 12/لئل
رأيتهم ضلوا أال تأتأبعني} طه{ ، 92/ما منعك أال
أ
يعلم أهل الكتاب}الحديد29/
أ
ولو  :حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه و استلزمه لتاليه

سيبويه( :)3حرف لما كان سيقع لوقوع غيره  ،و قول المتأخرين  :حرف امتناع
()4

ف  .و ترد على أربعة أوجه
المتناع أخْل ٌ
،أحدها  :المستعملة في نحو  :لو جاءني أكرمته  ،و تفيد ثلثة أمور  :أحدها

الشرطية

الثاني  :تقييد الشرطية بالزمن الماضي  ،الثالث االمتناع (:)5

(( )1يتغير)  :في ب .

( )2ينظر  :القاموس المحيط . 410 /
( )3سيبويه .

(( )4خمسة)  :في ب  .و الصواب ما أثبتناه .

(" )5كلمرره فرري (لررو) مررأخوذ مررن كررلم شرريخه ابررن هشررام ،ومررع ذل رك لررم يحرررره  ،ومباحثهررا فرري المغنرري
مستوفاة ،والعجب من المصرنف كيرف أغفرل (لروال) ،مرع أنهرا فري الصرحاح وغيرره مرن المهرات ...اه"

هامش أ .
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ما  :تأتي اسمية و حرفية  .فاالسمية ثلثة أقسام

الول  :معرفة  ،و تكون ناقصة {ما عندكم ينفد و ما عند اهلل باق}النحل .96/و
تامة  ،وهي

نوعان  :عامة  ،وهي مقدرة بقولك  :الشيء ،و هي التي لم يتقدمها اسم {ان تبدوا

الصدقات فأنعما هي}البقرة .277/أي  :فنعم الشيء هي  .و خاصة  ،وهي التي
تقدمها ذلك  ،و تقدر من لفظ ذلك االسم  ،نحو  :غسلته غسل نعما  ،أي :نعم

الغسل

الثاني  :نكرة مجردة عن معنى الحرف  ،و تكون ناقصة  ،و هي الموصوفة  ،و
ٍ
ك.و
تقدر بقولك  :شيء  ،نحو  :مررت بما معج ٍب لك  ،أي :
بشيء معج ٍب ل أ

أحسن زيدا]
شيء
أحسن زيدا [أي :
تامة ،و تقع في ثلثة أبواب :التعجب  :ما
أ
ٌ
أ
( .)1و باب نعم و بئس  ،نحو  :غسلته

 ،غسل نعما ،أي  :نعم شيئا  ،و إذا أرادوا المبالغة في اإلخبار عن احد

()2

باإلكثار

يكتب  ،أي  :انه مخلوق من أمر  ،ذلك
من فعل كالكتابة قالوا  :إن زيدا مما أن
أ
المر هو الكتابة
الثالث  :أن تكون نكرة مضمنة معنى الحرف  ،و هي نوعان  :أحدهما االستفهامية

 ،و معناها  :أي شيء  ،نحو { :ما هي} البقرة{ . 68/ما لونها} البقرة { ، 69/وما

تلك بيمينك}طه 17/و يجب حذف ألفها إذا ج أرت  ،و إبقاء الفتحة دليل عليها ك :
()3
علم ؟  .و ربما تبعت الفتحة اللف في الشعر  ،نحو
فيم؟ و إالأ أم ؟ و
أ
أ
( : ]…[ )1ساقط من ب .

(( )2عمن أخذ)  :في ب .

( )3من الرمل  ،بل نسبة في شرح الشافية ، 297 / 2 :خزانة الدب  ، 100 / 6 :شررح المفصرل 9 :
 ، 88 /مغنرري اللبيررب عررن كترراب العاري ررب  ،ابررن هاشررم النصرراري (ت  761ه)  ،تررح  :د.م ررازن

المبارك  ،محمد علي حمداهلل  ،دار الفكرر  ،دمشرق  ،ط  1985 ، 6م  . 312 /و تمامره  :لهم ٍ
روم
ٍ
طارقات وذ أك ْر .
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _يا أبا السود ل ْم أخلأفتني
و إذا ركبت ما االستفهامية مع ذا لم تحذف ألفها  .و ( ماذا ) تأتي على أوجه
أحدها  :ان تكون ما استفهاما و ذا إشارة  ،نحو  :ماذا التواني ؟ ماذا الوقوف ؟
الثاني  :تكون ما استفهاما و ذا موصولة  ،كقول لبيد

()1

أنحب فيقضى أم ضل ٌل و باطل ؟
أال تسأالن المرأء ماذا يحاول
ٌ
الثالث  :يكون( ماذا) كله استفهاما على التركيب  ،نحو  :لماذا جئت ؟

الرابع  :أن يكون (ماذا) كله اسم جنس بمعنى :شيء  ،أو بمعنى :الذي  ،كقوله

()2

أدعي ماذا علمت سأتقيه
و تكون ما زائدة و ذا إشارة  ،نحو :

()3

ولكن بالمغيب أنبئيني
ْ
ع ماذا يا فروق
أنو ار اسر أ

و تكون ما استفهاما و ذا زائدة في نحو  :ماذا صنعت ؟ و تكون ما شرطية غير
ننسخ من ٍ
زمانية {ما تفعلوا من ٍ
آية أو ن ْنسها }
علمه اهلل } البقرة { 197/ما
ْ
خير أي ْ
البقرة  106/و زمانية {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم } التوبة 7 /
وأما أوجه الحرفية  ،فأحدها :أن تكون نافية  ،فإن دخلت على الجملة االسمية

أعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون  ،عمل ليس بشروط معروفة (،)4

( )1ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر  ،بيروت . 131 /

( )2من الوافر  ،للمثقب العبدي في ديوانه ،تح :حسن كامل الصيرفي  ،مجلرة معهرد المخطوطرات العربيرة
 ،مج1390 ، 16 :ه=1970م . 213 /

( )3مرن شرواهد ابررن هشرام فري المغنرري ،عبردالقادر بررن عمرر البغردادي(ت1030ه) تررح :عبردالعزيز ربرراح ،

أحمررد يوس ررف دقرراق  ،دار الم ررأمون للت رراث  ،بي ررروت  ، 302 / 1 :و السرريوطي ف رري اإلتق رران / 4 :

. 1192

( )4من شروط عمل (ما) الحجازية  ،أن يتقدم االسم على الخير  ،أال ينرتقض نفيهرا ب (إال)  ،و اال ترزاد
بعرردها (إن)  .ينظررر  :شرررح ابررن عقيررل عقيررل علررى ألفيررة ابررن مالررك  ،عبررداهلل بررن عقيررل(769ه) تررح:
محمد محيي الدين عبد الحميد  ،بيروت 1979 ،م . 243 / 1 :
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نحو{ماهذا أب أشرا}يوسف{ 31/ماه أن أمهاتهم}المجادلة .2/وندر تركيبها مع النكرة
()1
تشبيها بل  ،كقوله:
الحق عابها
قلي ٌل على من يعرف
ردت علينا تحية
أ
ومابأ أس لو ْ
ٍ
وذكره أن  ،نصب النساء على
النساء
شيء أمهأهٌ ما
[( )2وقد يستثنى بما :كل
أ
أ
االستثناء]
ماعنتم}التوبة{128/فذوقوا بما
وتكون مصدرية غير زمانية  ،نحو{عزيز عليه أ

لقاء يومكم هذا}السجدة 14/وزمانية  ،نحو{مادمت حيا}مريم { 31/فاتقوا اهلل
أنسيتم أ
ما استطعتم}التغابن 16 /
و تكون ما زائدة  ،وهي نوعان  :كافة  ،و هي على ثلثة أنواع  ،كافة عن عمل

()3
وطال  .و كافة عن عمل
قل و أكث أر
الرفع  ،و ال تتصل إال بثلثة أفعال [هي]:
أ
أ
احد} النساء /
النصب و الرفع  ،و هي المتصلة بإن و أخواتها {إنما اهلل إلهٌ و ٌ

ساقون إلى الموت} النفال  . 6 /و كافة عن عمل الجر  ،و
{ . 171كأنما ي
أ
ٍ
ب
تتصل بأحرف و ظروف  ،فالحرف ر أ
()4
تأْرفأ أع ْن ثأوبي أشماالت
ربما أوفيت في أعلأٍم
و الكاف

كما سيف ٍ
عمرو لم تأخ ْنه أمضارب ْه

()5

( )1لمجهول  ،و هو من شواهد الهمع  ، 124 / 1 :شرح شواهد المغني  . 751 /و العاب  :العيب .
( : ]…[ )2ساقط من ب .
( : ]…[ )3ساقط من ب .

( )4لجذيمة البرش في خزانة الدب . 569 / 4 :

( )5لنهشررل بررن حررري الرردارمي فرري  :شرررح أبيررات المغنرري  ، 127 / 4 :الهمررع  ، 38/ 2 :و صرردره  :أخ
يوم مشهدَ .
ٌ
ماجد لم يخزني أ
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و الباء

ت ال تحير أجوابا
أفلأئ ْن ص ْر أ
و من

أنت خطيب
بما قد ترى و أ

ضرأبة
و إنا لم أما نضرب ال أك ْب أ
ش أ
و الظروف (بعد)

بعدما
أعلقة أ أم الوليد أ
و بين

()1

__________

أفنان رأسك كالثغام الم ْخلسَ

()2

()3

()4

اكب على أج أمل ْه
بينما نحن بالراك معا
إذا أتى ر ٌ
و غير الكافة نوعان  :عوض و غير عوض  ،فالعوض في موضعين  :أحدهما
في نحو قولهم  :أما أنت منطلقا انطلقت  .والثاني  :أفعل هذا إما ال  ،و معناه

()5

يد و
:إن كنت ال تفعل غيره  .و غير العوض يقع بعد الرفع  ،نحو :
شتان ما ز ٌ
أ
()6
عمرو  ،و قوله :

لو بأبانين جاء يخطبها

ٍ
خاطب بدم
رم أل ما أنف

( )1لمطيع بن إياس الكوفي في  :شرح الشواهد الشعرية لمات الكتب النحوية  ،محمد برن حسرن شرراب :
 ، 173 / 1المقاصد النحوية . 347 / 3 :

( )2لبي حية النميري في  :شرح أبيات المغني  ، 153 / 5 :و تمامه :

اللسان من الفم
على رأسه تلقي
أ
و الكبش  :الرئيس .

( )3للمرار الفقعسي في  :شرح أبيات المغني  ، 69 / 5 :شرح المفصرل  . 13 / 8 :و الفنران  :ذوائرب
ابيض  ،و الم ْخلس  :الذي خالطه السواد .
الشعر  ،و الثغام  :نبات ترعاه اإلبل  ،إذا جف
أ
( )4لجميل بثينة في ديوانه . 188 /
(( )5و أصله)  :في ب .

( )6لمهلهررل بررن ربيعررة فرري  :العقررد الفريررد ،ابررن عبررد ربرره الندلسرري (ت  328ه)  ،دار الكتررب العلميررة ،
بيروت -لبنان  ،ط 1404 ،1ه . 410 / 1 :
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و بعد الناصب الرافع  :ليتأما زيدا
االعراف{ 200/أيا ما

()1

قائم  ،و بعد الجازم {واما أي ْن أزأغ أن أك}
ٌ

ٍ
رحمة من اهلل} آل عمران
تدعوا} االسراء  110/و بعد الخافض حرفا كان { :فبما

 159/أو اسما {أيما الجلين }القصص  28/وتستعمل ما موضع من {و ال تأْنكحوا
طاب لكم } النساء  . 3 /و قصيدة أم أوأوية
{فانكحوا ما
نكح آباؤكم}النساء ْ 22/
أ
ما أ
و ماوأية  :آخرها ما
مهما  :بسيطة المركبة من (مه ما)وال من(ما ما) خلفا لزاعميهما  .ولها ثلثة

ٍ
معان

الول  :مااليعقل غير الزمان مع تضمن معنى الشرط{مهما تأتنا به من

أآية}العراف132/

()2

الثاني  :الزمان والشرط  ،فتكون ظرفا لفعل الشرط  ،كقوله:

بطنك سؤلأه
نك مهما تعط
أ
وا أ
الثالث  :االستفهام
لي الليلةأ مهما ألي ْه
مهما أ

وفرجك ناال منتهى الذم أجمعا
أ
()3

بالي ْه
أودى أبن ْعلأ أي وسر أ

يد)  :في أ  .و الصواب ما أثبتناه .
(( )1ز ٌ

( )2من الطويل  ،لحاتم الطائي في  :خزانة الدب . 29 / 9 :

( )3لعمرررو بررن ملقررط  ،رواه أبررو زيررد فرري الن روادر الن روادر فرري اللغررة  ،سررعيد بررن أوس بررن ثابررت أبررو زيررد

النصرراري  ،صررححه :سررعيد الخرروري  ،المطبعررة الكاثوليكيررة  ، 62 / 1894 ،خ ازنررة الدب / 3 :

 ، 63الجنى الداني. 51/
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متى  :وتضم  ،ظرف غير متمكن  ،وسؤال عن زمان{متى نصر اهلل}البقرة214/
ويجازى به  .وقد تكون بمعنى من  :أخرجها متى كمه

()1

واسم ش---------

()2

مامةأ تعرفوني
 -----------------متى أضع الع أوبمعنى  :وسط  ،واليضم

وا  :تكون حرفا  ،وتختص في النداء بالندبة  ،أو ينادى بها  .وتكون اسما لعجب

 ،نحو:

()3

كأنما ذ أر عليه الزرنب

وا بأبي أنت وفوك الشنب

الواو  :الواو المفردة أقسام

الول  :العاطفة لمطلق الجمع  ،فتعطف الشيء على مصاحبه {فأنجيناه

أصحاب السفينة}العنكبوت 15/أو على سابقه{لقد أرسلنا نوحا وابراهيم}الحديد26/
و
أ
يد
إليك والى
أو على الحقه {كذلك يوحي أ
قام ز ٌ
أ
الذين من قبلك}الشورى 3/واذا قيل  :أ
وعمرو  ،احتمل ثلثة ٍ
معان  ،وكونها للمعية راجح  ،وللترتيب كثير  ،ولعكسه قليل
ٌ
اخ{إنا رادوه إليك وجاعلوه من
 .ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تر ٍ

المرسلين}القصص 7/وقد تخرج الواو عن إفادة مطلق الجمع  ،وذلك على أوجه
أحدها:

()4

بمعنى (أو) وذلك على ثلثة أوجه

أحدها  :تكون بمعناها في التقسيم  ،نحو  :الكلمة اسم وفعل وحرف  .وبمعناها في
()5

الحسن و
اإلباحة  ،نحو  :جالس
أ
التخيير

ابن سيرين ،أي  :أحدهما  .وبمعناها في
أ

(( )1مكة) في ب  ،والصواب ما أثبتناه .

( )2لسررحيم بررن وثيررل الريرراحي فرري  :الصررمعيات  ، 17/خ ازنررة الدب ، 256/1:وصرردره :أنررا ابررن جررل
وطلع الثنايا

( )3لراجز من بني تميم في :شرح الشموني ، 198/3 :وشرح شواهد المغني.786/2 :
([ )4تكون] زيادة في ب .

(( )5أو) في ب  ،والصواب ما أثبتناه .
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()1

الصبر والبكا ----------------
فاخترلها
نأت
وقالوا ْ :
ْ
أ
()2
أنت أعلم ومال أك ،
والوجه] الثاني  :بمعنى باء الجر  ،نحو  :أ
الشاء شاة ودرهما
وبعت
أ
الثالث  :بمعنى الم التعليل  ،نحو{يا ليتنا ن أرد والنكذب }النعام 27/قاله
()3
الخارأزنجي
أ
اللب أن  ،فيمن رفع
الرابع  :واو االستئناف  :التأكل
أ
السمك وتشرب أ
الخامس  :واو المفعول معه  ،أكسرت والني أل

السادس  :واو القسم  ،وال تدخل إال على مظهر  ،والتتعلق إال بمحذوف ،

نحو{والقرآن الحكيم}يس 2/فإن تلتها واو أخرى  ،فالثانية للعطف ؛ واال الحتاج ك ٌل

إلى جواب  ،نحو{والتين والزيتون}التين1/

ب  ،وال تدخل إال على م أن أكر
السابع  :واو ر أ
ت أبوابها}الزمر71/
الثامن  :الزائدة {حتى إذا جاؤوها وفت أح ْ

التاسع  :واو الثمانية [ ،يقال]
كلبهم}الكهف22/

()4

ستة سبعة وثمانية  ،ومنه{سبعةٌ وثامنهم

( )1لكثير عزة في ديوانه.144/
( ]…[ )2ساقط من ب.

( )3أحم ررد ب ررن محم ررد  ،أب ررو حام ررد اللغ رروي البش ررتي(ت248ه)ينظ ررر :معج ررم الدب رراء ،ي رراقوت ب ررن عب ررد اهلل
الحموي (ت  626ه)  ،تح  :إحسران عبراس  ،دار الغررب اإلسرلمي  ،بيرروت  ،ط1414 ، 1ه =

 1993م.461/1 :

( ]…[ )4ساقط من ب .
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العاشر :واو ضمير المذكر( )1نحو  :الرجال قاموا  .اسم[عند] ( )2الخفش  ،و[عند]

()3

()4

المازني

حرف

الحادي عشر  :واو علمة المذكرين

()5

في لغة طيئ أو أزد شنوءة أو بلحارث.
()6

ومنه " يتعاقبون فيكم ملئكة بالليل وملئكة بالنهار"

قام الرجل
الثاني عشر  :واو اإلنكار  ،نحو  :الرجلوه  ،بعد قول القائل  :أ
()7
الثالث عشر  :الواو المبدلة من همزة االستفهام  ،المضموم ماقبلها  ،كقراءة قنبل

{واليه النشور وامنتم}الملك{15/قال فرعون وامنتم}العراف123/
الرابع عشر  :واو التذكير

الخامس عشر  :واو القوافي
السادس عشر  :واو اإلشباع  ،كالب ْرقوع
السابع عشر  :مد االسم بالنداء

الثامن عشر  :الواو المحولة  ،طوبى  ،أصلها  :ط ْيبى

كالج ْوأرب والتأ ْوأرب
التاسع عشر  :واوات البنية  ،أ
العشرون  :واو الوقت  ،وتأ ْقرب من واو الحال  :اعمل وأنت صحيح
كأخوي في النسبة إلى أخ
الحادي والعشرون  :واو النسبة
أ

(( )1الذكور) في أ .

( : ]...[ )2زيادة يقتضيها السياق .
( : ]...[ )3زيادة يقتضيها السياق .

( )4بكر بن محمد بن عثمان المازني(ت247ه) ينظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،يوسف جمال الدين
القفطي(ت646ه) تح :محمد أبو الفضل إبراهيم  ،ط1982 ، 1م. 246/1 :

(( )5المذكورين) في ب .

( )6صحيح البخاري  ،رقم الحديث ، 555/وصحيح مسلم. 632/

( )7محم ررد ب ررن عب رردالرحمن ب ررن خال ررد المخزوم رري المك رري(ت219ه) إم ررام ب ررالقراءة  .ينظ ررر :الكام ررل ف رري
القرراءات والربعررين ال ازئرردة عليهررا ،يوسررف بررن علرري بررن جبررارة الهررذلي (ت  465ه ) تررح  :جمررال بررن
السيد بن رفاعي الشايب  ،مؤسسة سما للتوزيع و النشر ،ط 1428 ،1ه =  2007م .411/
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()1

وبين ع أمر

الثاني والعشرون  :واو أعمرو ؛ للتفريق بينه
الثالث والعشرون  :الواو الفارقة كواو أولئك وأولي ؛ لئل تشتبه بإليك والى
الرابع والعشرون  :واو الهمزة في الخط  ،كهذه نساؤك وشاؤك  ،وفي اللفظ

كحم اروان وسوداوان

الخامس والعشرون  :واو النداء والندبة

السادس والعشرون  :واو الحال  :أتيته والشمس طالعةٌ

السابع والعشرون  :واو الصرف  ،وهو أن تأتي الواو معطوفة على كلم في أوله

حادثة التستقيم

إعادتها على ما عطف عليها  ،كقوله:

()2

التأْنهأ عن خل ٍ
فعلت عظيم
عليك إذا
ق وتأت أي مثله
عار أ
أ
ٌ
فإنه اليجوز إعادة  :وتأتي مثله[على  :تنه] ( )3سمي صرفا إذ كان معطوفا ،
واليستقيم أن يعاد فيه

الحادث الذي فيما قبله

الهاء  :من حروف المعجم  ،وتأتي على خمسة أوجه

الول  :ضمير للغائب  ،وتستعمل في موضع النصب [والجر]

()4

نحو{قال

صاحبه وهويحاوره]الكهف37/

(( )1بينها) في ب  ،والصواب ما أثبتناه .

ئ( )2للمتوكل الليثي في :طبقات فحول الشعراء فحرول الشرعراء  ،محمرد برن سرلم الجمحري (ت  231ه)

 ،تررح  :محمررود محمررد شرراكر  ،دار المرردني  ،جرردة ، 683/2:وذكررر المحقررق أن البيررت مررن ش رواهد سرريبويه

شواهد سيبويه  ،يوسف بن سرليمان العلرم الشرنتمري  ،كتراب سريبويه ،ط1402 ، 1ه=1982م، 12/2 :
ونسبه إلى الخطل  ،وهو في شعر أبي السود الدؤلي.

( ]…[ )3ساقط من ب .
( ]…[ )4ساقط من ب .
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للغ ْيبة  ،وهي الهاء في إياه
الثاني  :تكوم حرفا أ
الثالث  :هاء السكت  ،وهي اللحقة لبيان حركة أو حرف  ،نحو{ماهيه}القارعة10/
وهاهناه  .وأصلها أن يوقف عليها  ،وربما وصلت بنية الوقف

الرابع  :المبدلة من همزة االستفهام

()1

غيرنا وجفانا
وأتى صواحبها فقْل أن  :هذا الذي
أ
منح المودةأ أ
الخامس هاء التأنيث  ،نحو  :رحمه  ،في الوقف  .وها  :كلمة تنبيه  ،وتدخل في

ذا وذي  ،تقول  :هذا وهذه  ،وهاذاك وهاذيك ،أو ذا لما أبعد وهذا لما قأرب  .وها
كناية عن الواحدة  ،كرأيتها  ،وزجر لإلبل  ،ودعاء لها وكلمة إجابة
وها  :تكون اسما لفعل  ،وهو خ ْذ  ،ويمد  ،ويستعملن بكاف الخطاب  ،ويجوز في

الكاف[هاء]
الممدودة أن يستغنى عن الكاف بتصريف همزتها تصاريف
أ

()2

للمذكر

 ،وهاء للمؤنث  ،وهاؤما وهاؤ أن وهاؤم  ،ومنها{هاؤم اقرؤوا كتابيه}الحاقة19/
الثاني  :تكون ضمي ار للمؤنث  ،فتستعمل مجرورة الموضع ومنصوبته ،
نحو{فألهمها فجورها وتقواها}الشمس8/

الثالث  :تكون للتنبيه  ،فتدخل على أربعة:

( )1لمجهررول  ،والشرراهد فيرره (هررذا الررذي) أي :يريررد أذا الررذي .ينظررر :حاشررية الدسرروقي علررى مغنرري اللبيررب،
محمد برن عرفرة الدسروقي  ،المطبعرة الميمنيرة  ،القراهرة 1988 ،م  ، 317/1 :شررح شرواهد الشرافية
شرواهد الشررافية  ،عبررد القررادر بررن عمررر البغرردادي ( ت  1093ه)  ،مطبرروع فرري حاشررية (شرررح شررافية
ابررن الحاجررب) تررح  :محمررد نررور الحسررن و محمررد الزف رزاف و محمررد محيرري الرردين عبررد الحميررد  ،دار

الكلية العلمية  ،بيروت لبنان  1402 ،ه =  1982م . 477/

( ]…[ )2زيادة يقتضيها السياق  .ينظر :مغني اللبيب. 13/2 :
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أحدها  :اإلشارة غير المختصة بالبعيد  ،كهذا

الثاني  :ضمير الرفع المخبر عنه باسم اإلشارة  ،نحو{ها أنتم أوالء}آل عمران66/
الثالث  :نعت أي في النداء  ،نحو :يا أيها الرجل  ،وهي في هذا واجبة للتنبيه
على المقصود بالنداء .ويجوز في هذه في لغة بني أسد  ،أن تحذف ألفها وأن تضم
هاؤها إتباعا ،وعليه قراءة ابن عامر ({)1أأيه الثقلن}الرحمن31/بضم الهاء في

الوصل

الرابع  :اسم اهلل في القسم عند حذف الحرف  ،يقال  :ها أهلل  ،بقطع الهمزة

[ووصلها] ( )2كلهما مع إثبات ألف ها وحذفها  .وه أو
وه ْي أوه)5( :حصن باليمن
أ

()3

بالضم د()4بالصعيد ،

هل  :زجر للخيل  ،وبالتشديد للتحضيض  ،مركب من هل وال  .وتهلأى الفرس :
ٍأسرع
هنا وهاهنا  :إذا أردت [القرب]

()6

وه أنا
أ

وه أناك وها أه أناك  ،مفتوحات
وهاه أنا أ
أ
()7
بكسر النون ساكنة[الياء] أي  :من

مشددات إذا أردت البعد  .وجاء من أهني ،
ب وادن .
هنا  .وهنا معرفة :اللهو  .ويقال للحبيب :هاهنا وهنا  ،أي :تقأ أر ْ
وه ْنت  ،بمعنى  :أنا وأنت  .والهأنا:
وهنا أ
وهنا  ،أي :تأأن أح بعيدا  .أ
هاهنا أ
وللبغيض :أ
( )1ينظر :مفاتيح المعاني في القراءات والمعاني. 298/1 :

( : ]…[ )2زيادة يقتضيها السياق  .ينظر  :مغني اللبيب . 12 / 2 :

( )3هر ْرو  :بالضررم ثررم السرركون  ،هررو الحم رراء  :بلي ردة أزليررة علررى تررل الصررعيد بالجانررب الغربرري  .ينظررر :
معجررم البلرردان  ،يرراقوت بررن عبررد اهلل الحمرروي (ت  626ه )  ،دار صررادر  ،بيررروت  1397 ،ه =
 1993م. 420 / 5 :

(( )4د) نظن أنها تعني (بلد) كما جاء في معجم البلدان .

حصن لبني زبيد باليمن .ينظر  :معجم البلدان . 422 / 5 :
( )5أه ْي أوة :
ٌ
( : ]…[ )6زيادة يقتضيها السياق  .ينظر  :شرح ابن عقيل . 110 / 1 :
( : ]…[ )7زيادة يقتضيها السياق  .ينظر  :مغني اللبيب . 13 / 2 :
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النسب الدقيق الخسيس  ،تقول في النداء خاصة :ياهناه  ،بزيادة هاء  .هيا :من

حروف النداء ،أصله أيا

الياء  :حرف هجاء من المهموسة  ،وهي التي بين الشدة والرخوة  ،ومن المنفتحة ،

ومن المنخفضة  ،ومن المصمتة  .يقال أي ْي أي ْيت ياء حسنة  ،أي :كتبتها  .وتأتي
على ثلثة أوجه

نيه  .وحرف
تكون ضمي ار للمؤنثة  ،كتقومين وقومي  .وحرف إنكار  ،نحو :أز أ
يد ْ
تذكار ،نحو :قأدي
ويا  :لنداء البعيد حقيقة أو حكما  ،وقد ينادى بها القريب توكيدا  ،أو هي مشتركة

بي نهما  ،أو بينهما وبين المتوسط  .وهي أكثر حروف النداء استعماال ؛ ولهذا
اليقدر عند الحذف سواها  ،نحو{يوسف أعرض عن هذا}يوسف 29/والينادى اسم
اهلل تعالى واالسم المستغاث وأيها وأيتها إال بها  ،وال المندوب إال بها أو ب "وا
واذا ولي يا ما ليس بمنادى  ،كالفعل في{أال يا[اسجدوا] (})1النمل 25/وقوله:

()2

قبل غارة سنجال -------------------------
أال يا اسقياني أ
ٍ
كاسية في الدنيا عاريةٌ يوم
ب
والحرف في نحو{ياليتني كنت معهم}النساء 73/و"يا ر أ
()4
القيامة"( )3والجملة االسمية نحو:
( ]…[ )1سرراقط مررن ب  ،و هرري علررى ق رراءة الكسررائي  .ينظررر  :الرردر النثيررر والعررذب النميررر  ،عبدالواحررد
محمد بن أبي سداد المالقي  ،تح :أحمد عبداهلل المقري 1411 ،ه=1990م. 264 / 4 :

( )2للش ررماخ ف رري ملح ررق ديوان رره  ،. 456 /ش رررح أبي ررات س رريبويه أبي ررات س رريبويه  ،يوس ررف ب ررن أب رري س ررعيد

السرريرافي(ت385ه) تررح :محمررد علرري الرريح هاشررم  ،مكتبررة الكليررات الزهريررة -القرراهرة  ،دار الفكررر-

بيروت 1394 ،ه=1974م  ، 328 / 2 :شرح شواهد المغني  . 796 / 2 :و تمامه :
ٍ
عاديات و أوجال
و قب أل منايا

( )3صحيح البخاري . 6658 /

( )4لمجهررول فرري  :الكترراب ،عمرررو بررن بشررر بررن قنبررر  ،المعررروف ب (سرريبويه) (ت  180ه) تررح  :عبررد

السر ررلم هر ررارون  ،مكتب ر ررة الخر ررانجي  ،ط  1408 ، 3ه –  1988م  ، 219 / 2 :اإلنص ر رراف 1 :

 ، 118/الجنى الداني . 356 /
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سمعان من جار
الصالحين على
و
يا لعنة اهلل والقوام كلهم
أ
أ
فهي للنداء والمنادى محذوف  .أو لمجرد التنبيه ؛ لئل يلزم اإلجحاف بحذف
الجملة كلها  ،أو إن وليها دعاء أو أمر فللنداء  ،واال فللتنبيه

وللياءات ألقاب تعرف بها  :ياء التأنيث كاضربي  ،وياء حبلى وعطشى وذكرى
النسبة()2وياء الجمع  ،وياء الصلة في القوافي  ،و[ال] ()3ياء

وسيمى()1وياء

المحولة  ،كالميزان  .وياء االستنكار  ،كقول المستنكر :أب أح أسنيه؟ للقائل  :مررت
بالحسن  .وياء التعابي  ،وياء مد المنادى  ،والياء الفاصلة في البنية  ،وياء
الهمزة في الخط

()4

وفي اللفظ  ،وياء التصغير  ،والياء المبدلة من الم الفعل ،

كالخامي والسادي في الخامس والسادس  ،ويا الثعالي  ،أي :الثعالب  ،والياء

الساكنة تترك على حالها في موضع الجزم

يأتيك والنباء تأْنمي ---------------------------
ألم
أ

()5

(( )1سيما) في ب .

( ( )2التثنية )  :في أ .

( : ]…[ )3زيادة يقتضيها السياق .

(“ )4مثل  :قائل و بائع  ،و في اللفظ مثل  :خطايا و مرايا  ،في جمع خطيئة و مرآه " هامش أ .

( )5لقيس بن زهير في  :الغاني  ، 131 / 17 :خ ازنرة الدب  ، 359 / 8 :شررح أبيرات سريبويه / 1 :
 . 340و تمامه :

القت لأبون أبني زياد
بما
ْ
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وياء نداء مااليجيب  ،تشبيها بمن يعقل{ياحسرة على العباد}يس{30/ياويلتا أألد وأنا

المر  ،وتحذف لن قبلها كسرة تخلفها
عجوز}هود 72/وياء الجزم المرسل :اقض
أ
الخلأف عنها والحمد
 .وياء الجزم [المنبسط] ( )1رأيت
عبدي اهلل  ،لم يسقط لنه أ
أ

هلل رب العالمين.

( : ]…[ )1ساقط من ب .

129

 هـ) حتقيق و دراسة817مقدمة يف علم حروف اهلجاء يف باب األَلف اللينة حممد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت
رافع إِبراهيم حممد إِبراهيم

:An Introduction to Alphabetics in soft Elif (A) Chapter
al-Fayrouzabadi a Case in Point
(An Investigation and Study)

Rafea Ibrahim Mohammed Ibrahim
Abstract

This is an introduction into Alphabetics, chapter of soft elif
written by Muhammad Ibin yaqub AL-fairoz-Abadi (d.817 A.H,)
and published in the appendix of Al-Muheet dictionary which is not
adequately investigated. This motivated the researcher to separate it
from the dictionary for it is independent of the meanings of letters,
particles and nouns. Then it has been adequately and scientifically
investigated through extracting the quranic, prophetic, poetic texts
or reported from other sources and revering them to their origins . In
addition , figures and places have been defined and vague matters
have been explicated too. Therefore , the book has been fully served
to be accessible by students. Finally, We supplicate to Allah to
make it beneficial and reward us for it, for He is Able to do that.
Key words: time, explanation, investigation.
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