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 احلاصل النحوي من شرح ابن جابر أللفية ابن مالك

 مجع وحتقيق ودراسة

 نوفل علي جميد الراوي. د.م.أ

  0222/ 66/ 60: تاريخ القبول 0222/ 9/ 32: تاريخ التقديم

 ةــالدراس

باليددددىلمالئب اددددد بحصىددددتبال دددد بصب ح ددددد ب صب يددددر  ال ددددد  ب،بالحمددددربِّبالع
))أندددىبأ  دددطبمدددئبن(ددد بحىل دددىر  ب:بالقىىددد ب السددد لب اددد بالمحيددد عباحمددد بلايدددىلمالئ

ب:بأمىبحير،ب  ا بحلتب  ححتب سالبأجميالئ
)الحى دددد ب:ب هددددلابالجهددددربالم  ا دددد بالمحددددل  ب دددد ب ددددلابالححددددعبالم سدددد لبحددددد
قددربقددىلب ادد ب,بالنحدد مبمددئبادداجباحددئبجددىحابمللالدد باحددئبمىلددابجمدد ب  حقالدد ب رااسدد  

أ ب/بأ بمح دددد  /ب أ ب ح دددد/ب)الحى دددد :بجمدددد بالمددددىر باليامالدددد بالمحددددر   بحيحددددىا 
أ ب هددلبمددئب/بأ بالؤخدلبمددئبم مدت/بأ بم ددم ئبم مددت/بأ بمق  دد بم مدت/ب اخد 

بالملدارا بالماد ق بمدئبجدلاب)ج؛ب)الحى د  :بق لت بلمدئبالححدعب سدلبحدد .ب .بمئَّ
ب دددلابالجدددلابل برصلددد ب يحددداب،ب  ب  قاحى هدددىب(عددد ب اددد بمددد بالمسدددمالى بامخدددا  مئَّ

ددىبأاارحب ددىححنىبالاددىاج قددى بب,بمددئبحى دد بمددىبلمدداحب دد بم ىحددتب 1)امنرلسدد ب مىمددىعب مَّ
                                                 

بجىمي بالم   ب/بماال باصرال/بقسلبالاع بالياحال ب
الم لد رب,ب بأح ب حرباِّبمحمربحئبأحمربحئب ا بحدئبجدىحابالهد اامبامنرلسد بالمدىلم بام مد 1)

ام د لبدببقدىم تب دااجلب:ب=ب اجم دتب د ،ب دد 067 الم د   ب د بسدن ب)،ب د 896  بسن ب)
،بحالددا  ،بل.بر،ب4(،بخالددابالدرالئباللاماد :ب النسدى بمددئباليدالب المسد ياحالئمادهابالاجدى ب

،بجددد  بالدددرالئبالسدددال ( :ب حعالددد بال  دددى ب ددد ب(حقدددى بالاعددد الالئب النحدددى ,ب222/ب8:ب9909
 الدددرااب،ب44/ب9:ب .بر،بحالدددا  ،بالمم حددد بالي ددداال ،بمحمدددربأحددد بالل ددد ب حددداا الل:ب حقالددد 

بدباحددئبحجدداب ،بمحمددربسددالربجددىربالحدد :ب حقالدد ،باليسددق ن المىمندد ب دد بأ الددىئبالمىدد بالاىمندد 
ب نْم بالهمالىئب  بُنَمِ باليمالىئبدبال لرم،ب447د429/ب4:ب .بر،بالقى ا ,بم(حي بالمرن 

 بببببب.ب248:بل9999/ب/ب د9429،بم ا،بالم(حي بالجمىلال ب,
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ب احدددرابمنقدددىتب  ددد بجمددد ب:ب))الحدددى ب ال دددىرب الددد ل:ب دددد 492احدددئب دددىات)  أ ددد ا
ح ددا بالادد  ب:ب القددى ,بمنددتبالجمدد ب الهددى؛ب لددللابسددمال بح  ددا بال(ددىىا؛بالادد  
بأ  بال ح ال ،ب ح ال عب بمئبأ  بالاع بأئَّ اس خااجبالل لبأ بالل  ب:ب ل لبنىتا

دددددددد   ب,بابأ بمددددددددئب دددددددداالبالميددددددددرئمددددددددئبالحجدددددددد  قددددددددى ب،ب 1) القددددددددى بللى اددددددددتبالمح ع
ب.ب 2))) ئبحى  بالا  بأ بمح  لتبحقال ت  :ب د 494الج  ام) 

 مدددئب  حيندددىبلاحى ددد بالمجمددد حب ددد ب دددلابالححدددعب جدددرنىب مدددلبالم(ىحقددد بحدددالئب
منتبالر ب ا بحقال بممىبا س بالاىاجباحئبجىحاب د باداحتبقحد ب،بالين ائب الم م ئ

حدد ب،بأ بمأندتباسدد خاجبالمدىر باليامالدد بالنلالسد بمددئباداحت،ب بلرالدتبمنددتلمدابمدىب ح دد
أللنىحبقرباس راابمىب ى تبأحالىنىعب اد بمدىبلمداحب د بسدي بالاداجبلاحد البالنح الد ب قدرب
،ب جددرنىبمددىبلمدداحب دد بمح دد لتبمددئبمسددىى بنح الدد بصالددابمددلم ا ب دد ب ل ددال بالمدد ل

الحى د بمدئبنحد بمدىببحمين بحخابقربالد جلبالحدرالعب د بالاداجب الل د بالمد لب د 
ب.ب*29/ب2*ب ب*249/ب9*ب *927/ب9*ب *997/ب9نجرحب  ب*

/ب9*:ب قربالياضب التبمىبأصلادتبالم دناباحدئبمىلدابمدئبللدابمدىبنجدرحب د 
ب.ب*202/ب2*ب ب*89/ب2*ب ب*927

بالادددىاجبأاارب ددد بمح ددد لتبأئبالجمددد ب  دددى بأ ب  حيدددربللدددابالممنندددىبالقددد  ب ئَّ
ب الهددىبصم  ددىعبأ برقددىى بالمسددىى بالنح الدد ب دد بنهىالدد بمدد بحدد ىلبأ بمدد بمسددىل بأحددتَّ

 راخ عبححىج ب ل ب ابمعىلالقهىب   بحللابالنح بمنح ب ياالمىعب ا بصدااابمدىبقدىلبحدتب
أ بمدددىبنجددددرحب دددد بالم ددددلبالنح الدددد بال ياالمالدددد بب,بالادددىاحىئباحددددئبالنددددىيلب باحددددئب قالدددد 

الم     بلامح رىالئب يقلبم بم   حبنح مبنجدربماخ دىعبحيحدىا بحسدال( بصب خاد ب
امماادد ب الادد ا رب دد جلبالم  دد حبالنحدد مب صب حيددربأئب مدد ئب ادد باددم بنقددى(بمددئب

ما ح بل يالئبال(ىللب ا بحليبالمىر بالنح ال ب ئبللبالسيلتبالحى ب ا بحليبالمدىر ب
ب.بالنح ال بأ ب همهىب  بالااجبالم(  

                                                 

،بم دا،بم(حيد بم د(ل بالحدىح بالحاحد ،ب2(،ب حدربالسد لب دىا ئ:ب حقالد ،ب بمقىالالتبالاع 1)
 .ب86/ب2:بل9907/ب/ب د9497

أحمدرب حدربالعلد اب:ب حقالد ،ب)ب دىجبالاعد ب  دحىجبالياحالد  بدبالجد  ام:ب بال حىجبالمسدم بحدد2)
 .ب9898/ب4:بل9960/ب/ب د9470،برااباليالبلام الئبدبحالا  ،ب (ىا
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باحئبجىحابللبالا دللبحدلمابالحى د بلمد بحدىلبنحد م  قدربب,ب مئبالم حيبأئَّ
حدراعبلاحدىلبالنحد مبال احدربأ بال جدى لبللداب الدلمابأمادابمدئبحى د باللمابحى  ب ا

 الحددر بلدد بأئبسددابللدداب،ب أحالىنددىعبلددلبالددلمابحى دد عب احددراعب،ب دد بالحددىلبالنحدد مبال احددر
بماددا ب،بالممددئب دد بمددراباح الددىجبالحددىلب لدد بحى دد بالدد جلب الددتبالقى ددر بالنح الدد  أ أئَّ

،ب بلاحدىلبالنحد مبال احدرال لااليى بلاقى ر بالنح ال بر ي دتب لد بلمدابأمادابمدئبحى د
 حج اا دىبحقد بالحدالئب,بلللابسأ  بحالئبالرمبالقىام باح ىعبأسدارب الدتبامحد البالنح الد 

ب:ب رربالحى  ب الت
باح بامح البالنح ال ب  رربالحى  ب الهى

امح الب
بالنح ال 

امح الب الحاصل
بالنح ال 

امح الببلحاصلا
بالنح ال 

 الحاصل

الم لب مىب
بال ألابمنت

ب*باصخ  ى ب9باصس انى ب4

الميالب
ب المحن 

ال حلالابب4بالحى ب94
ب اإلصاا 

ب*

النما ب
ب الميا  

أسمى بام يى بب4بال مالاللب8
ب ام  ا 

ب9

حا ابب*باصح را 
بالجا

ب*بن نىبال  مالرب4

ب9بمىبصبالن ااب4باإل ى  ب*بمىئب أخ ا هى
الحا اب
بالماحه بحاالت

  مى بب2
بالم را

ب2ب  االباللي ب*

  مى باسلبب*باح أ يى بالمقى
باللى  

ب*ب   ب  بل ب*

  مى باسلبب2ب ئب أخ ا هى
بالملي  

ب*بأمىب ل صب ل مىب*

ب*اإلخحىابحىللمبب*أحنال بب2صبال  بلنل ب
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ب
 نن حب نىبأنننىبسننااب  ب لاباليرربمئبالمجا بن اب لحبالرااس ب

 مىاالعىبحللابم بأنيم بب؛ب سنناابن لهىبامخاب  ب رربقىح ب ئباى باِّب يىل 
ب.بالمجما ب قااا هىب  بناابالحح ع

ب:بىب  بال حقال  مان

ب املاب ال لبالم ىرابالجنت
ال ل بب*بيئب أخ ا هى

بالماحه 
ب9باليررب9

ال ياال ب
ب اإللعى 

ب*بالحمىال ب9بال يجلب*

ب*بال أنالعب9بىتنيلب بحب*بأ الب أاا
أ ي بب9باللى  

بال ل ال 
المق  ا الممب*

بر رب
ب*

النىىلب ئب
باللى  

ب9بجم بال مسالاب9بالني ب*

ب*بال  عالاب4بال  مالرب9باصا عى 
 يرمباللي ب
ب لل مت

ب9بالنسلب*بالي(اب2

ال نىلحب  ب
باليم 

ب*بال  االاب*بالحر ب4

الملي  ب
بالم(ا 

ب*باإلحرا ب9بالنرا ب9

ب*باإلرصىلب*باصس عىا ب9بتالملي  ب ال
الملي  بمئب

بأجات
ببب9بالنرح ب*

ببب*بال اخاللب9بالملي  بميت
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)ااجبأللال باحدئبمىلدابلاادىاجبامنرلسد ب:بحيربجم بالمىر باليامال بمئبم ىل
  مانىب ا ب،بقاأنىبالن بالمجم حبقاا  بم أنال ،باحئبجىحا بالمؤلابمئبأاحي بأجلا 

 لماندىبمد (ئبالادى رب د بالحالد ب ئبلدلب،ب اماديىاب اممادى ،ب خاالجباآلالى بالقاحنالد 
  اجمندىبلمد بام د لبالد اار ب دد ب،بالدىر ب د بالحالدىئب اإلال دىجالمدئبالادىاجبقدربلمداحبلب

 املندددىب اددد بالم ا ددد بالنح الددد بال ددد باخ اددداب الهدددىبنح الددد بالح دددا ب الم  ددد ب،بالمددد ئ
ممىب يقحنىبالن   بالمنس ح بلقىىاالهىبأ ب،بحمااجي بالم لبالمينال بحىلخ ابالنح م

ىباس يمانىب  ب حقالقنىب رراعبممب,بصالابالمنس ح بأحالىنىبب  اقنى ىبمئبميىنهىبالاىالس 
ب,بمئبالام لبالمسى ر ب اد ب خدااجبالحى د بالنحد مبالمجمد حب خااجدىعبنى يدىعب ملالدراعب

ب:ب  لحبالام لب  
*ببل ق(الددددددد ب دددددددلحى بالم دددددددىلبالمنقددددددد  بمنهدددددددىب4/ب2*بب ب*9/ب9ددددددددب*9

ب.بالحى  
ب.ب  بح ابالن   777)دب)2
ب.بح ابامح البالنح ال ب777دب4
  د  ى بالنح الدد بالمنراجدد ب د بالحددىلبالنحدد مبح ددابالمبب777ددب4

ب.بال احر
ب.ب[بح ابمىبلرنىحبصق  ى بالمقىلب777دب]ب2
ب.بالنيابأ بالااج :بدب=8
ب.بالم رابنلست:بئ.بدبل0
ب.بر ئبلمابالم(حي :بل.بدبر6
ب.بر ئبلماب أاالخبال(ح :ب .بدبر9

 ب  ددلاباليندد بأننددىبخددرمنىبالم ددىلبمددئبميا مددى ب امالدد بنى يدد بحمددىبالنىسددحتب دد
أمدد عب دد ب خددااجبالددن ب،بال حقالدد ببمددئب  االدد ب  ددح(ب  اجمدد ب مددىباددىم 

 ادلبأرخدابجهدراعبالممدئب  دى  تبب؛بالمحق ب ا ب  ا تبالنىجل ب خااجىعبنى يىعب
ئب،ب دد ئبأمددئبقددرب  قدد ب ددىل   ال بمددئباِّباليلالددلبالدداحاللب,ب لدد ب ددلاباليمدد   ا 

ب.بأمئبقربأخلق ب أ  اابحأنتب ق الابمئبنلس 
بلحمربِّبالباليىلمالئبب حخابر  انىبأئبا

ب
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ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

 بببببببببببببببببببببب

باب الكالم وما يتألف منه * 
بالم نا*77/ 1 ب 1) ئَّ لمىبأخحَاب ئبالمالبحىصسلب اللي ب الحاابر َّ

باإلخحىا،بصبلاىرب االهى,ب ا بأنهىبجمال بأن ا ت  الرلال ب،ب ل ب اابصالا ىبلمىب طَّ

                                                 

اِّبحدددئبمىلدددابال(دددىى بالجالدددىن ببجمدددى بالدددرالئبأحددد ب حدددرباِّبمحمدددربحدددئبمحمدددربحدددئب حدددر:ب ب  ددد 1)
 الحاعد ب دد ب دااجلبأىمدد بالنحدد ب،ب20ددد24/ب9:بحعالد بال  ددى :ب نيدداب اجم دتب دد ،ب دد ب802) 

ب9960/ب9470الم الد ب،بم(حي باللال  ،بمحمربالم ام:ب حقال ب,بالاع بدباللالا لبححىرم
أح بالل جب حربالح بحئبأحمدربحدئباليمدىرب:ب بالاا بالل لب  بأخحىابمئبَل ل،ب279,:ب

 الِيَحددداب ددد بخحدددابمدددئب,ب429/ب2:ب9909/ب9499:بحالدددا  ،براابالمسدددالا ،ب2(،بالحنحاددد 
راىددا ب،ب  حددربالسدد ىابأحمددرب ددااج،ب دد جبالددرالئبالمنجددر:ب حقالدد ،بَصَحادددباددمتبالددرالئبالددل ح 

)ب:ب ددد بخ  ددد تبالماددده ا بحددددد،ب477/ب2:ب9988دددد9987،بالم الددد ،بالم(ح  دددى ب النادددا
مجمد حب:بم دىل مىبسنلماحبمئبأحالى بمد ئبامللالد بمنق لد بمدئبب,بامللال ب  بالنح ب ال اا 

:ب .بر،بحالددددا  ب,براابالم ددددلباليامالدددد ،بمهمددددى بالم دددد ئبالادددد م ب ادددد بسدددد  ب سدددد الئبم نددددىعب
ب:ب ال ما ب خحىاحب  بق لت،ب224د279:بالمح  ا ب لحى هىبحالئ

بالبحاُابالَمِال:بم ُمنىبلليابملالرابمد باس قْلبببببببببب اسلاب  ي ا
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أئبالاليباللمبالن( بحتب ئبللبالر ب:بن احبالا ا  ا بأئبالقسم بمنح ا ب  بام
ئبر ب ا بمين ب  بالخا ب،ب لب  بمهم بصالابمي حا،ب ا بمين ب  بم لب الت  ا 

ئب،ب  ئبمىئب  بصالاحب ه بالحاا،بأ ب  بصالاح،بأئبالم ئبللابالمين ب  بنلست  ا 
،باللي   ئباق ائبحلمئب ه ب،بمىئب  بنلستب  مىبأئبالق ائبحلمٍئبميالئبأ بصبالق ائ

ئبللبالق ائب ه باصسل لابمىن بالقسم باليقاال بمنح ا ب  ب لحبامقسىلبب,ب ا   ا 
ب ا بنل بقسلبااح  أئبالم لب:ب  لاب قااب لاب مين بالحال ،ب 1)الا ا بر َّ

                                                                                                                       

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

الملم ا بحنلىعبأح ب حرباِّبمحمربحئبأحمربحئب ا ب بمئب جه بنياباحئبمىلاب الاىاجبمللال تب1)
 دد بال  ب نسجلبم باؤال باصالبالنح الالئبالقرمى بسد اب780حئبجىحاباله اامبامنرلس ب) 

،ب م باله ام باداجبجمد بالج امد ب د ب ادلبالياحالد :ب د ب  بم ىحت999مىبلماحبالسال ( ) 
:ب .بر،ب،بحالدا  بدبلحندىئ،بيا د راابالم،بمحمدربحدرابالدرالئبالنيسدىن :باللمب ند بح  دحالحت

مىبحاا:ب قى ب4/ب9 مىب ي ب ا   صبااح بلهدىب صَّبمدىبسدالأ  ب د بمححدعبب,ب))بالمام ب مىباسلب ا 
/ب9:ب  ب قدى ب د بم  د بحخدا.ب.ب.ب"اسلباللي "بمئبأئبحي دهلبجيادتبااحيدىعب سدمىحبالخىللد 

بأسمى بام يى ب[ببقسلبااح بلاىدرب اد :ب972 أقسدىلبالمامد بالا اد بب))ب ل لباحئب ىحاب]بأئَّ
بالددرم  اب مددىلبحسددىئب دد بم ىحددت،بسددمى ىبالخىللدد    ،بالاعدد بالياحالدد بمينى ددىب محنى ددى:ب الحددر بأئَّ

 بقرباسد لىربمدئب،ب996د994 ب،ب66د60:بل9409،بم(ىح بالهالى بالم اال باليىم بلام ىل
ب"باسددلب  ددل ب  يدد ب  ددمالا:ب ددلابالم دد(اطبحددالئباج هددرب دد ب قسددالمتبلامدد لبالياحدد ب لدد 

"بخىللد باإلخىلد ب خىللد بال د  ب خىللد بالمدرجب الدللب:ب قسلبالخ الداب لد ب,ب خ الاب أرا ب"
مئب:ب   عب ئب قسالمى بأخاابانلاربحهىبالرم  اب حاا اللبأنالتب  بم ىحت.ب خىلل بال يجلب"

 الددددرم  ابمهددددرمب،ب227ددددد246:بل2774ب,بالقددددى ا ،بمم حدددد بالخددددىنج ،ب6(,بأسددددااابالاعدددد 
،بم(حيددد ب السددد بالحدددىح بالحاحددد ،ب ددد بالنحددد بالياحددد بق ا دددرب  (حالددد :بالمخل مددد ب ددد بم ىحدددت

  امد ب نمالد بالاعد بالياحالدد ب:ب د ب,ب الدرم  اب حداا اللبالسددىمااى ب,ب22دد29:بل9988،بالقدى ا 
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ب،باس قل:ب*ب ماىلت06/ب9*ب 1)الم (اطب االتب نربالنح الالئب  بالاليبالملالر  أئَّ
 ب.بالم لبال ن حب ل باسلب  ي ب حاا

ب,ب ددد بالمامددد بادددد عبلعدددى ب)َمِاَمدددد  بحلددد طبالمددددىاب مسدددابالدددد لب*28/ 1*
ْلَم  بحل طبالمدىاب مسدا ىبمد بسدم ئبالد ل ِِ منهدىب د بب 3)اسد يم بالم دنا،ب 2) )َا

 للدداب دد ب،ب الاعدد بالل ددالح ،ب  دد بام دد ،ب دد طبالمددىاب مسددابالدد ل:بالحالدد بلع ددالئ

                                                                                                                       

 الدرم  ابم د(ل ب،ب942دد942:بل9904،بالقدى ا ،بم(حي بالجح  م،ب  بالي ابالحرالع
،بمم حددد بالخدددىنج ،بعبالادددم ب ال ياللددد أقسدددىلبالمددد لبالياحددد بمدددئبحالددد:ب ددد ،ب ى ددد بالسدددىق 

ببببب.ب907د970:بل9900/ب/ب د9409،بالقى ا 
ببببببب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
 حددرب:بادداجب   ددحالطب,بسددابالل ددىح :ب ددد ب دد بم ىحددتب488 بحددىلاباحددئبسددنىئبالخلددىج ب)ب 1)

،ب24:بل9989/ب/ب دد9469،بم ا،بم(حي بمحمرب ا ب حالطب أ صرح،بالم يى بال يالرم
لبحىإل ىر ب لمابأنَّتبصبالج لبأئبالا ا(ب  بحربالمد لبم ندتبملالدراعب  ب نمىاحب خ ال بالم 

،بمئبأ دد بالاعدد بقددربقسددم ابالمدد لب لدد بمهمدد ب مسدد يم ؛بب ادد بمددىبل ددلب لالددتبأ دد بالنحدد 
 اد بب,ب  بالم   حبلميند بلدتب ىىدر :ب المس يم ,بمىبللبال   بلا ٍ بمئبالميىن :ب المهم 

لدربلددالتبحمد لبلدلبالم ند ابقسدم حب لد بقسدمالئبحد بمددىئبمدىئبالمد لب د بالملالدرب ندر لب مدىبلدلبال
السداح ابمدىبلدلباللدرباسدلبالمد لباأسدىعب اد بأئبالمد لب نمدىباللالدربحىلم ا دي ب لدالتبلهدىببالجلبأئ

 مد ب:ب ل دلبالسدال ( ب د بم ىحدت،ب أاالاب  بم نتبم مىعبممىبصب أاالابلتب  بم نهىب د  ىع  
،بأنتبملالربمجداربا د( جبصبرلالد ب الدت ل بأئب خ ال بالنحى بالم لبح،ب99/ب9:باله ام 

النيداب،ب صب د بالجماد ،بأمىبام  لال ئب ىللىىر بال ىم بلالس باا(ىعب نربأماا لبصب  بالم ل
ب.ب244:بالياا ،بم(حي بالنجا،بالححعبالنح مب نربام  لالالئبدبم (ل بجمى بالرالئ

 .ب2724/ب2:ب بالنيابال حىج2)

 َمام ب الق  ب لببببب ِمام بحهىبالم لبقربالؤلب احرحبببببببب:ب باحئبمىلاب  بق لت3)
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:ب بأ بالاىلاددددد ب ددددد بق لدددددتالاىنالددددد:ب احدددددرحبمامددددد   ب اسددددد يم ب حدددددرابالاع دددددالئ)):بق لدددددت
ب.ب)) مام   ب لبالح م بأنَّتبأااربمسابالمىابأ ب  حهى

 اد بنحد بمدىب 1) ال مالدلبحىل دى ،بمدئبام يدى ب يد بالسدم بمى دالىعبب*28/ 1*
ب.ب 2)لمانى

 يد ب،ب 4)أنهىبا اد :ب 3) مئبم لبالم ناب  ب ل ال بام يى ب*29/ 1*
بم ىاحبسم 

ب،ب 5)حللابلم ىا  تبامسمى ب

                                                 

بأ ب دددى بالمَخىَ(دددل،بم حددد ُب:بنحددد ,بأ ب دددى بالمددد مال،بم حددد ْب:بنحددد ،ب دددى بال أنالدددعبالسدددىمن :ب بأم1)
 ب.ببم ح ِب:بنح ،بأ ب ى بالمخىَ(ح ،بم ح َب:بنح ,

 بب.بمئبااحتبلاللال ب92/ب9 بالنياب2)

ببببببب:ب ب  بق لت3)
بالال:ب  ب   ب للببببببببب ي ابم ىاحابالا بللبمد:بمدبس ا مىبالحاابببببببببببب
بُ ِهلبببببببببببببب   مى  بام يى بحىل ىبِمْلب ِسْلببببببببببببحىلن ئب ي بامماب ئبأماا

  يد بم دىاحبب,ب ي بمدىضٍب:بمئبالم  الالئبالقسم نتب ل ؛بب ب ا ب   ب قساللبالح االالئبلالي 4)
ممدداب دد ب يدد بم ددىاحبلمنددتبمجددل لبحدد لباصمددابمنهددلبالددا ئبأئب يدد با؛ب ميددتب يدد باممددا

النياباإلن ىاب  بمسىى بالخد ابحدالئب،ب الين ئبحتب)اسلباللى   ب,ب  ي براىلب,بالمحل   
بدباحددئبامنحددىام ،ب،بمحمددربمحالدد بالددرالئب حددربالحمالددر/ب حقالدد ،بالنحدد الالئبالح دداالالئب المدد  الالئ

بدبم دا،ب4(  حالدالئب دئبمدلا لب ال،ب229ددب224:بل9989/ب/ب دد9467،بم(حيد بالسديىر 
بدبأحدد بالحقددى باليمحددام بدبر،بالنحدد الالئبالح دداالالئب المدد  الالئ  حددربالدداحمئبسدداالمىئب.ب حقالدد 

بدبلحنددىئب,براابالمعددالباإلسدد م ،بالياالمدالئ ،ب967دددب908:بل9968/ب/ب ددد9478،بحالددا  
بدب حددربالا(الددابحددئبأحدد بحمددابالادداج ب  اىدد  ابالن ددا ب دد باخدد  ابنحددى بالم  دد ب الح ددا 

بدبر حب,باللحالددرم بدبحالددا  ،ب(ددىا بالجنددىح .بقالدد  :بل9960/ب/ب دد 9470،ب ددىللبالم ددل
بدبمحالدد بالددرالئب   الدد ب حدداا الل،ب928ددد922 ححددعبمنادد اب دد بمجادد بب,ب بالم دد(اطبالمدد   

 الم دد(اطبالنحدد مبناددأ تب  (دد احبح دد ب،ب48:بل9909:بسددن ,باليددرربام  ،بال احالدد ب الياددل
بدب دد ضبحمددربالقدد لم بدبالسددي رال ادد،بأ اخددابالقددائبالاىلددعبالهجددام ب,بام بال(حى دد بالياحالدد 

 ب.ب962:بل9969/ب/ب د9479

 ببلددالتبللدداب حسددلبحدد بلاددحهتبلهددىب دد باإلحهددىلب ال خ ددال ب رخدد  بصلباصح ددرا ب الجاالددىئب5)
 بالرا بالم ال ب د باداجب،ب920:بالنياباى  ابالن ا ،ب ا بحامى باسلباللى  ب سمنى ت
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 اليداابح د حال برخد  ب،ب 1)أ  بالم لب ا بللاب ندربالمد لب اد ب  ااحدتممىبسالب
قددىلب)):بمددد:ب*بالاددىن بالليدد بالمى دد 94/ب9*.ب 2) بلاىددر ب دد بأ لددت أنالدد )حددا اب)
 صبالن دااب،ب  د بل سد قحى ،ب 3)ال دلب ان(اد   )):ب ي باممابمد:بالاىلع.ب قير  

بالمى ب,بحخ ابالمى  ب الم ىاحب,ب نتبح جت  بقربالن ااب دئبميندىحب لد ب  ئَّ
 الدددد خا بلاحددددى بأ ب،ب قددددربالن دددداابالم ددددىاحبلامى دددد ب,باصسدددد قحى ب الدددد بالحددددى 

ب.ب 4)اصس قحى 

  املعرب واملبين 

 لمددئبأ ددالب،ب أئبام يددى بأ دداهىبالحنددى ،بالحددا ابماهددىبمحنالدد ب*29/ 1*
،باح ىلحندى ب الهدىبأ د ب اإل داالب دد،ب 5)مجد بادحهتبلاسددمى ب؛بمنهدىبالليد بالم دىاح

                                                                                                                       

بدبحددرابالددرالئبحددئبمىلددا)ادداجبامللالدد بصحددئبالنددى:بامللالدد بالمادده ا بحددد  حددرب.بر:ب حقالدد ،بيل 
 .ب49:ب .بر،بحالا  ،براابالجال ،بالحمالربالسالربمحمرب حربالحمالر

 بببب.بمئبااحتبلاللال ب994د994/ب4 ببالنياب1)

م(حيد برااب،بحسدئبادىلل ب ا د ر.بر:ب حقالد ،ب بالنياباإلال ىجبالي رمبدبأح ب ا باللىاسد 2)
.بر:ب حقالد ،بىلحاالامإل داالبد اداجبماحد باب،94:بل9989/ب/ب دد9469،بال ألالابدبم دا

بدبحالدا  ،بالىسدالئبجىسدلبالمحالمالددر ،ب26:بل2770/ب/ب ددد9422،برااب حالدى بال دااعبالياحدد 
بدباحددئباصنحددىام م(ح  ددى بالمجمدد باليامدد ب،بمحمددربحهجدد بالحال(ددىا:ب حقالدد ،بأسددااابالياحالدد 

،بحالا  ب,م ىل ىللبال،بم   بالرالئبحئباليالش،ب ااجبالمل  بد22:ب .بر،بالياح بحرما 
 .ب8/ب8:ب .بر

بد4(،ب حدربالسد لبمحمدرب دىا ئ:ب حقالد ب,بالنيدابالم دىلبدبسدالح التب 3) بىلقى ا ،بمم حد بالخدىنج 
 .ب92/ب9:بل9966/ب/ب د9476,

بدبالسددهالا 4) منادد اا بجىميدد ب،بمحمددرب حدداا اللبالحندى.بر:ب حقالد ،ب بالنيدابن ددىىجباللمداب دد بالنحدد 
 د ب،ب970/ب9 مد باله امد ب:بال ( ب د بم ىحدت ا سد بالسد،ب922دبب927:ب .بر،بقدىاال نت

 أنمداب،ب قربأجىلبالم  ال ئبأئبالق بالم ىاحبحىصعب،بحالىئبميىن بم ب ي بمئبام يى بالا ا 
 .ب226د222:بالنياباإلن ىاب  بمسىى بالخ ا،بالح اال ئبللا

بالليدد بالم ددىاحبأ ددال؛بب ب ادد بمددل لبالح دداالالئ5) ا ددتبمنددتبرخ؛ببمئبالمدد  الالئبل حدد اب لدد بأئَّ
النيداباإلن دىاب د ب،ب ل جارحبمئبالن ا لب الج الل،ب ام قى بالم( ل ،بالميىن بالمخ ال 
ب,ب امد بخد ابنحد مبحخدابدب ندىبدبأال دىعب،ب920:ب اىد  ابالن دا ،ب249:بمسدىى بالخد ا
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*ب دىإل االب98/ب9*ب 1) قربحن بحي هىبلاادحتبحدىلحاا،ب امسمى بأ اهىباإل اال
ب.ب 2) الحنى ب احب,ب الهىبأ  
 صب لابللبالؤااب  ب،بالنالىح ب ئباللي بصب  جلبالاحتبلاحاا* 101/ 1*

ب.ب 3)اصسلبالنىىلبصالاح
اب  ب الم ئبالاحتبدبأال ىعبدبمىلنالىح ب ئباللي بحاا(بأصَّبالؤابب*108/ 1*
 ىلم  د ص بدبممدىبقداا لبدب:ب د ئبقالد ،ب مىلادحتب د باص  قدىابالمؤ د ،بالنىىدلبصالداح

                                                                                                                       

،ب الليدد بالم ددىاحب حددرحبميددال،ب ىلح دداال ئبالددا ئبأئبالليدد بالمى دد ب  يدد باممددابمحنالددىئ
 اللي بالم ىاحببميالبلايا بال  بلمانى ىبب,بي بالمى  ب حرحبمحن  اأابالم  ال ئبأئبالل

النيداباإلن دىابب,بمنتبمجدل لبحد لباممدابالمحل  د ؛ب  ي باممابميالبلرالهلبأال ىعب،بحنلىعب
،ب967دددد908:ب ال حالدددالئ،ب429دددد490:ب أسدددااابالياحالددد ،ب249دددد224:ب ددد بمسدددىى بالخددد ا

ب.ب928د922:ب اى  ابالن ا 
بام:ب بأم1) :بمنهددىبأاددحه بالحدداا؛ب دد ب دد بامسددمى بأئب مدد ئبمياحدد بلمددئبقسددمىعبمنهددىبحندد  ئَّ

أ ب  باص  قدىاب,بأ ب  بالنالىح ب ئباللي ب  رلبال أاابحىلي ام ب,ب)  بال   بأ ب  بالمين 
بدباحددئب،ب44ددد47:بأ ب دد بالالددي بالنياأسددااابالياحالدد ،بأ ب دد باإل مددى ,بالدد لل  بادداجبامللالدد 
مم حد برااب،ب47(،ب حقالد بدبمحمدربمحالد بالدرالئب حدربالحمحدر،بالد  احدئب ق،ب47دد26:بالندىيل

 .ب44د47/ب9:بل9944/ب/ب د9424ب,بال ااعبدبالقى ا 

باإل االبأ  ب  بامسمى ب احب  بام يى 2) ب،ب ببمل لبالح االالئبأئَّ  ل لبالم  ال ئب ل بأئَّ
باإل ددداالبأ ددد،باإل ددداالبأ ددد ب ددد بامسدددمى ب ام يدددى بميدددىعب  ب ددد ب ل دددلبالدددحيضب لددد بأئَّ

 حىاددال ب،ب922دبب924:ب ال حالددالئ،ب492:بالنيددابأسددااابالياحالدد ،بام يددى ب دداحب دد بامسددمى 
:ب حقالدد ،بادداجبادد ا رباليالندد :ب ميهمددى،بال ددحىئبحهددىمشبادداجباماددم ن بمللالدد باحددئبمىلددا

 .ب992/ب9:بل2772/ب/ب د9424،بمم ح بال لىبدبالقى ا ،بمحم ربحئبالجمال 

صسددلبالحندد ب لابنددىلب ددئبالليدد ب لددلبال ددأاابحيىمدد بمأسددمى ب ببلمانددىب دد بالهددىمشبالسددىح بأئبا3)
أمددىب دداحىعب دد ب"ب دداحىعبلالددراعب"بب  نددتبنددىلبمنددىلب"با ددالب"بب,ب"برااابلالددراعب":بنحدد ،بام يددى 

أئبأسمى بام يدى ب الم دىرابااد امىب د بالنالىحد ب:بأم،ب ه بميالب لالتبمحنالىعبل أااحبحىليىم 
 أسدمى بام يدى بصب  دأاابحىلي امد بلدللاب،ب ب الياللمئبالم رابال أاابحىلي امب,بمنىلباللي 

 ااجبامللالد بدباحدئب،ب999/ب9:ب ااجبالمل  ،ب908دبب909:بالنيابأسااابالياحال ب,ب حن 
 اددداجباددد ا رب،ب ميدددتبحىادددال بال دددحىئ،ب بامادددم ن ،ب44/ب9:ب احدددئب قالددد ،ب47:بالندددىيل
بدبالقددى ا ،بمحمدد ربحددئبالجمالدد :ب حقالدد ،باليالندد  /ب9:بل2772/ب/ب ددد9424،بمم حدد بال ددلى
 .ب972
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ممددىبالاددللبالحددااب،ب  ددىا بصلمدد بلجمادد بال ددا ،بقددربا  قددا بلا ددا با  قددىااعبمؤ دد عب
أنندىبقدرمنىب:ب أم ب لابللبالحلاب راب ا هى؟ب دىلج الب,ب ِاَلبأ اح لب)الالائ،بالجم 

 قدربب,بمىبالي حابمدئبحالدعبلدلباليىا دتبمق  د باإل داالأئب لاباص  قىابالمؤ  ب ن
 أ احندىب،ب ألعالندىبالادحتب ندر ىب,ب ىا  تب  ب)الالائ ب   بمدئبمق  دالى باإل داال

 مددللا)أم بلمددىب ىا دد هىباإل ددى  بال دد ب دد بمددئب،ب 1) ادد بمددل لبالم ددناب الهددى
ب.با ا رباإل االبألعالنىبالاحتب أ احنى

حادددددا(بأئبب 2)نهدددددىب صَّبالم دددددىاحام يدددددى بالا اددددد بصباليدددددالبمب*109/ 1*
 م(اقددددىب دددد بمددددل لب،ب 3)ال يدددداابمددددئبندددد ئبال أمالددددربالمحىاددددا ب دددد بمددددل لبالم ددددنا

نمدىبااد ا(ب د ب  داالبالليد بالم دىاحب ياالدتب,ب  دئبند ئبجمى د بالنسد  ،ب 4)العالا  ا 
بالليددد بالم دددىاحب نمدددىبأ دددالبلادددحهتبحىمسدددمى ب؛ب دددئب دددى الئبالنددد نالئ  ىلحندددى بب,بمئَّ

،ب دد لابجددى بمددىبالقدد مبام دد ب دديابالاددحتباللا دد ،بالددتب ددىاض اإل دداالب ،بأ ددات
 ندد ئبال أمالددرب ندد ئبجمى دد بالنسدد  ب،ب 5)الددلمب دد بام دد ،ب  جددلباليدد رب لدد بالحنددى 

/ب9 الق الددددىئبجىنددددلباللياالدددد ب ال دددديابميهمددددىباددددحتباصسددددلب*ب,بمخ  دددد ىئبحىم يددددى 
ب.ب*ب اللابصباليالباللي ب]بالم ىاحب[ب صب لاب امب نهمى978

  دددد ب،بلميددددالبمددددئبامسددددمى ب دددد بالددددلمبلددددلبالاددددحتبالحددددااابب*101/ 1*
 أئبالميدددالبمدددئبام يدددى ب ددد بالليددد بالم دددىاحب،ب 6)بالمددد ممئ ):بالمسدددم ب ندددر لبحدددد

نمىبسم بم ىا ى،باليىامب ئبالن نى بالا ا  :ب الم ىا  ب  ،بلاحهتبحىصسلب؛ب ا 
                                                 

  منالىح ب ئباللي بح ببببب أاٍاب مى  قىٍابُأ ع بببببببببببب:ب بال ما بللابحق لت1)

 .ب بمئب لابالححع96 بالنياب ياالقنىب ا ب لحبالق ال ب  بالهىمش)ب2)

ب  ي بأماب م  بحنالىبببببب أ اح ابم ىا ىب ئب االىب:ب بالم ما ب  بق لت3)
 .باَلُا ئبَمئبُ ِ ئ:بمئبن ئب  مالربمحىااب مئبببببن ئب نىعبمدبببببببببببببببببببببب

ئبا  ا بحتبند ئبال  مالدر،ب ببمىمخلش4) النيداباداجباحدئب،باللمبنق ب ئبحي هلبأنتبميالب ا 
 .ب49/ب9:ب قال 

ب دد باإل دداالبأال ددىعب5) =بالخدد اب دد ب ددلحب،ب بب ل ددلبحيددضبالمدد  الالئب لدد بأئبالم ددىاحبأ دد ا
 .ب922د924:بال حالالئ:بالمسأل ب  

راابالم دلبلا(حى د ب،بلم ب هم باآلل س .بر:ب حقال ،ب بالنيابااجبالحر ربالنح ال بدباللىمه 6)
 .ب64:بل9966،بجىمي بالم   ،ب الناا
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بدبالمدحهل،ب 1)المادىحه  بدبأال دىع حدالئبالحدى بمئبميندىحب ندربال جداربمدحهلبب؛ب 2) السدم 
ب.ب اصس قحى 
ب976/ب9مدىبالنحدتب اد ب*،بام  ]ب  بالحنى [بالسم ئبب*107/ 1* *بأئَّ

 د بب 3)ادلباداح،ب الح ىجب ل بالسدؤا ب دئبسدحلبللدا،بمج  بالمحن ب ا بحام ب اح
 مدىبجدى بمنهدىب]بمحند ب[ب،ب جلبالحال بالما بمىبجى بمئبالمحند ب اد ب دلحبالحامدى 

:ب ق لددددت،ب)) منددددتبل ب دددد ط  :بااجدددد ب لدددد بق لددددت))أالددددئ  ب:بمددددد:ب ق لددددت،ب ادددد بالسددددم ئ
،ب)) دل  :ب))حالع  بااج ب لد بق لدت:ب))ل بمسا  ب ق لت:ب))أمت  بااج ب ل بق لت

ب.ب  البلمابأئبماى بالمسمَّئبدب   بام  بدب))مل
  ددددددد ب،ب ددددددد طب مسددددددداب  دددددددلب سدددددددم ئ:بألقدددددددىلبالحندددددددى بأاحددددددد ب*102/ 1*   
  دددداربام  بب,ب المددددىبسدددد ابالمسددددمئحددددالئبالمادددد ب الممادددد بب 5))الادددداب الناددددا  4)الحالدددد 
ب.ب الاىلعبلااىلع،ب الاىن بلااىن ،بلا  

ا دددددد ب ن ددددددلبمادددددد امىئب دددددد بامسددددددمى ب:بألقددددددىلباإل دددددداالبب*110/ 1*
بدبأال ىعددبأاحيد ،ب جدللبمخد  بحىم يدى ،ب جدابمخد  بحىمسدمى ،ب ام يدى  ،ب ألقىحدت

لقىلباإل االب احر ب د بممىبأئبألقىلبالحنى بأاحي بدب قرب قرلبحالىنهىدب ألقىلبالحنى ب أ
ب:ب لمئباللا بحالنهمىبمئب جهالئ،بال  ا 

                                                 

 .ب9249/ب4:ب بالنيابال حىج1)

بدبحسددئبأسدددير2) اسدددىل بمىجسددد الاب،ب بالنيددابالم ددد(اطبالنحددد مب نددرباللددداا ب ددد بميدددىن بالقدداحئ
،بجىميدد بالم  دد /بماالدد باآلرال/بمقرمدد ب لدد بقسددلبالاعدد ب،(ىلددلب حددربالدداحمئ.بر:بح اددااا
 ببببببببببب.ب998:بل9999/ب/ب د9492

أالدَئبأمدِتبحالدُعب السدىمئب:ب مندتبل ب د طب ل بمسداب  دلببببببمددب:باحئبمىلاب  بق لدت:بأمب 3)
 ملْب

 .ب  بحال تبالملم ابحنلىعب:ب بأم4)

لمدددابالخحددداالئب:ب الاالدددر ئبحدددت،بال(ددد ب النادددابأال دددىعب:ب السدددم نت،ب بمدددئبم ددد(احى بالح صالدددالئ5)
النيددددابميجددددلب،بالمخ الددددالئباددددلب لسددددا مىبجمادددد باقدددد بحددددأئبالسددددىم بالدددداربمدددد بخحددددٍاب لدددد بخحدددداح

بدبر ،بم(حيددد بالمجمددد باليامددد باليااقددد ،بأحمدددربم(اددد ل.بالم ددد(احى بالح صالددد ب  ( ا دددى
 بب.ب04/ب4:بل9960/ب/ب د9470



  مجع وحتقيق ودراسة من شرح ابن جابر أللفية ابن مالكاحلاصل النحوي 

 نوفل علي جميد الراوي. د.م.أ

 39 

 ألقىلباإل االب  عالداب،بأئبألقىلبالحنى بصب  عالابحىخ  ابالي ام :ب]ال جتب[بام  
ب.بحىخ  ابالي ام ب]بالراخا ب[ب االهى

  دد ب،با دد(اح اب ادد ب سددمال ب)ال ددم  ب دد باإل دداالب)ا يددىع ب 1)أنهددل:بال جددتبالاددىن 
،ب صبلاا دددددد ب دددددد باإل دددددداالب) ددددددمىع ،ب صبالق لدددددد ئب دددددد بالحنى )ا يددددددىع ،ب الحنى ) ددددددمىعب

  ادد ب،ب  دد بالحنددى ب)  حددىع ،ب ا دد(اح اب ادد ب سددمال ب)اللدد ط ب دد باإل دداالب)ن ددحىع 
  اد ب سمال )السدم ئ ب د ب،ب  د بالحنى )مسدااع ،ب سمال ب)المسدا ب د باإل داالب)جدااع 

بال(ادد بلقددلبمددئبألقددىلباإل دداالب ص،ب  دد بالحنى )سددم نىعبأ ب قلددىع ،باإل دداالب)جلمددىع 
بدبممددىبحالنددىب دد ب،ب دد بم  دد بالحنددى   صبلقددلبمددئبألقددىلبالحنددى ب دد بم  دد باإل دداال

ب.ب 2) ح ا بال لاق بحىل سمال ب ال عالالا،بالا  
  ماالدد بالالددى ب،ب ماالدد بالدد ا بنىىحدد ب ددئبال ددم ب 3) لدد بالماددى ب*118/ 1*

للالدددرائب"ب دددىملاب  مددد ب"بجدددى با:بمق لدددا،ب حقددد ب ماالددد باملددداب,بنىىحددد ب دددئبالمسدددا 
 ممىبأئبالجللبالم ئب،ب"بال احىئب"ب ىلن ئب  م بالا  :ب  ماال بالن ئبمق لا،بالا  

ب,ب مللابدبأال ىبدبالم ئبححلابالحااب,ب   بالميحَّاب نتبحىلسم ئ،بح ل ىلبالحام 
أئبمدد بمددىب:ب*ب  قدداابمددئب ددلا994/ب9 لددلبالخددَشب"ب*،ب لددلبالددالِب،ب"بلددلبالعددلُب:بمق لددا

                                                 

ببالمدد  الالئبأحددرل ابمدد عبمددئب:ب بأم1) ألقددىلباإل دداالب الحنددى بحددىآلخا،بجمهدد ابنحددى بالح ددا ؛ببمئَّ
،ب986دد980ل:ب9902النيابالمرااتبالنح الد بدبر.باد ق ب دالا،براابالميدىااب,بم دا،ب

،ب الم د(اطب49 بام د  بدبر.ب مدىلبحسدىئ،براابالادؤ ئبالاقى الد باليىمد بدبحعدرار،بر.ب :ب
 .ب962النح م:ب

حدالئب دلحبالم دد(احى بب64 دد ب د بم ىحدت:بن ددىىجباللمداب د بالنحد :ب269 ب مالَّدلبالسدهالا ب) 2)
ب ددد بمدددئب دددلى بالي ددد ب ب سدددم ئا  مالالدددلاعب ددد  الىعبل(اللدددىعب قدددى :ب))ب ق لندددى:ب ددد طاب  دددلاب مسددداا

لابسمالنىح:با يىعب ن حىعب خل ىعب جلمىعب ه بمئب لى بال     .ب  ]الاسىئب[ب,ب ا 

بأم:ب  بالماى باللمب ا تباحئبمىلاب  بأللال تب   بق لت:بب 3)
بببببببببب ىا  بح لب اْنِ َحْئب  حىعب بلمُاباِِّب حّرحبالُسْاب:بمسااعبمد ُجاَّ

بجىبأخ بحن بَنِمْاب:ب اجللبح سمالٍئب صالابمىبلماببببببببببببالن لبنح 
ب
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 سنل د بللداب ئب،ب 1) م بمىبأ البحىلحااب هد ب داحب,ب ب ه بأ  أ البحىلحام
ب.ب 2)اى باِّ

األمساء الستة/ املعرب واملبين 

الددددددددنق ب دددددددد ب) ددددددددئ بأحسددددددددئبمددددددددئباإل دددددددداالببحددددددددىلحا ابب*119/ 1*
لابمىئبمنق  ى9/998* ب"ب دلاب ندا:ب قد  ،بدبممىبلمانىبدبأ دالبحىلحامدى ب 3)*ب ا 
 اأالدد بب,ب مدداا بحالددرا،ب"ب ددلحبالددرا:ب قدد  ممددىبب,ب مدداا بحهندداب"ب,ب اأالدد ب ندداب,

 مداا بب,ب"ب لاب ن ا:بدب ق  ب 4)  ئبأ اح تبحىلحا ابدب   بصالابامحسئب,بالراب"
ب.ب اأال ب نىابدبحىملاب"ب,بحهنالا

                                                 

بدبمدددئبحالدددعبالمدددلب:بام  :ب بب نمدددىبمدددىئباإل ددداالبحىلحامدددى ب ددد بام ددد بلددد جهالئ1) أنهدددىبأقددد 
محمددرب:بحقالدد  ،ب ددد ب دد بم ىحددتبالخ ددىى ب492منهددىبممددىبقددى باحددئبجندد ب) ب؛ببال دد   

،بأحيدىضبحدا ابالمدربب929/ب4:ب .بر،براابالاؤ ئبالاقى الد باليىمد بدبحعدرار،ب ا بالنجىا
لدللابماداباإل داالبحهدىبمدئب؛ببدب أخاب بحهدىبن د ب لد بالعداضب992:ب النيابن ىىجباللما

دىبمدىئبالمد لب:ب الادىن ب,ب قرابصالا ىبحهىب لدلب قدراب د بحعالا دى،بر ئبصالا ىبممىبأ البحت لمَّ
 مىئبالم لبمامحىبمئبالحا اب جلبب,ب ل ب  مى ب ر ب ا بالميىن ب  لا بحالنهىبححىج 

بدباحددئب،بلددللابمىندد ب دد بام دد ؛بأئب مدد ئبالي مددى بصالددابالحددا ا النيددابادداجبالمل دد 
م(حيددد براابالميدددىااب،ب2(،ب امادددحىحب النيدددىىاب ددد بالنحددد ب بالسدددال ( ب,ب29/ب9:باليدددالش

 .ب24د22/ب2:ب د9429،بحالرابححىربالرمئ،باليامىنال 

 .بمئبااحتبلاللال ب907دب992/ب9النيابب 2)

 صبالااربحدتباصسدلبالميدالبالمن هد بحالدى بصلمد بقحاهدىبمسدا ب د ب،ب بأمبمحل ابالحاابامخالا3)
 .با ( جببالنح الالئب ال ا الالئ

 ددد ب447 ددد ب اللجددىج ) 270حدد بأنمدداباللدداا ) ،ب ببل ددلب لدد ب ددلابالدداأمبأصاددلبالنحدد الالئ4)
بدباللجدىج الن،بجد الب  مىمدت مؤسسد ب،ب اد ب   الد بالحمدر.بر:ب حقالد ،بيدابالجمد ب د بالنحد 

،ب46:ب باداجبامللالد بدباحدئبالندىيل،ب4:بل9966/ب/ب دد9476،بالاسىل براابامم بدبحالدا  
 النيددابسددحال بالهددراب ادد بادداجبق(دداب،ب929/ب9:ب بادداجباماددم ن ،ب49/ب9:ب احددئب قالدد 

،ب2(،بمحمدربمحالد بالدرالئب حدربالحمالدر:ب حقالد ،بالنراب حد بال درابدباحدئب ادىلبامن دىام
ب.ب49د46/ب9:ب  م باله ام ،ب90:بل2779/ب/ب د9422،بمم ح برااباللجابدبرما 
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أادها ىب،ب حل ب الهدىباد عبلعدى ،ب)أخ:ب  مى،بأئب)أحى ب  ىلالتب*180/ 1*
،ب 1)حددىملاب دد بمدد بحددى بأئب يىمدد بميىمادد بالمق دد ا:ب اىنالهددى،باإل دداالبحددىلحا ا

بب.ب 3)   بأر ئ 2) رلب"ب  يالبحىلحامى ،ب"بالر:بأئب جامب ا بالنق بمد:ب اىلاهى

مجع املؤنث السامل/ املعرب واملبين 

،بجمدد بالمؤنددعبالسددىللباليددالبحىلمسددا ب دد بالن ددلب  دد بالجدداب*191/ 1*
خدداجبب لدد ب,بمنددتبجددىاب ادد بأ دد بالقى ددر بمددئبالا دد بحىل ددلب؛ب ددئبالا دد ب 4) سددم 

ب.ب ئبام  بلنحتب االت

االسم الذي ال ينصرف/ املعرب واملبين  

:ب صَّب لابأ الابمق لدا،باصسلباللمبصبالن اابالجابحىلل ح ب*192/ 1*
بدب د بالجدا949/ب9* بدبحالنىدٍل  مدللاب لابأرخاد ب،ب*ب"بمداا بحمسدىجرملب"ب المسدا

اب دئب  ااحدتب سدم بالم دن،ب"ب داال ب د بالمسدىجرب":بمق لدا،ب االتباملاب ال ل
ب.ب الا  بحىل م ،بمنتبجىٍاب ا بام  بمئبالن لبحىلل ح ؛ب 5)  بالن لب الا  

                                                 

حمدىب/بأخدى/ب )مدااُ بحأحدى,بحمدىبلالدٍر /بأخدى/ب )باأالد بأحدى,بحمدىبلالدٍر /بأخدى/ب)جى بأحىب:ب بمق لنى1)
 .بلالٍر 

حدِلب/بأخِب/ب ب)بمدااُ بحدألِب،بحدَلبلالدٍر /بأخَب/ب ب)باأالدُ بألَب,بحُلبلالدر /بأخُب/ب)بجى بألُب:ب بمق لنى2)
 .بلالٍر 

بدبخىلددرب حددربب,بادداجبالمقرمدد بالمحسددح :ب ددد ب دد بم ىحددتب489 ب لمدداباحددئبحىحاددىلب)ب ب3)  حقالدد 
:بأئب  ب)بالحل بلع بأخااب  ،ب928/ب9:بل9908ب,بالم(حي بالي اال بدبالم ال ب,بالماالل

  مداا بب,ب اأالد بحمدأعب حمدأاب,ب دلابحدل اب حمدؤا:ب  قد  ،بالهملب ا  ااحتبالم ئبحىلحامدى 
:ب مد باله امد :ب  ندىابلعد باخداابلهدلحبامسدمى بالا اد بلما دىبالسدال ( ب د .بححلٍ ب حمىدا

 ب.ب لابأحُّا  :بنح ,ب ال ارالر777))ب:ب   بلع بال ارالرب قى ،ب49/ب9

ب  دب:باحدئبمىلداب د بق لدت:ب باليند 4)  بالن ددلب مدىبح دىب ألدٍابقدربُجِمَيدىببببببببباُلمَسدُاب د بالجداع
 ببب.بميى

بحىلل ح بمىبصبالن ااببببببببمىبللباُلَ ابأ بالُابحيرب"أ "بَاِراببب:ب بمم لالىعبحق لت5)  .ب ُجاَّ



 م0260/ هـ6133                          ( 16العدد ) –آداب الرافدين 

 33 

 إعراب املعتل من األمساء واألفعال / املعرب واملبين  

ب؛ب بالقدددراب الدددتبجمالددد باإل ددداال الم ددد(ل )):بمددددب 1)المق ددد اب*111/ 1*
ند بالحامد بسد ا بأمىند ب  م ،ب ىل قرالاب نىبمج بال يلا،بمئباملابصب قح بالحام 

بالمنق  ،ب 2)خلالل بأ باقالا   اليهداب,ب بالقدراب الدتبالا د ب الجدا الما قد )):بمدب 3) أئَّ
بالالى بقىحا بلاحام ب؛بالن ل لاقد بب؛ب لمندتباسد اقا بحامد بالا د ب حامد بالجدا،بمئَّ

 ىل قدددرالاب ددد ب،ب ُأيهدددَابالن دددلبلخلددد بالل حددد ،ب قدددرا ىب لدددلب يهددداا،بال دددم ب المسدددا 
ب.ب 4)   بالمق  اب يلا،ب باس اقى المنق ب

                                                 

:ب ادداجبالحددر ربالنح الدد ،ب29:بالنيددابال يااللددى ،ب ب  دد باصسددلبالميددالبالمن هدد بحددألابصلمدد 1)
 .ب29

منهدىب ماد بأحيدىضبحدا اب؛بسمال بخلالل ،بالل ح ب ال م ب المسا :ب ببالحامى بالخلالل ب  2)
،ب992:ب ن دددددىىجباللمدددددا،ب929/ب4:بالنيدددددابالخ دددددىى ب,بالمدددددربمدددددئبحالدددددعبالمدددددلبال ددددد   

منهددىب؛بب سددمال باقالادد ب,ب ندد الئباللدد طب  ندد الئبال ددلب  ندد الئبالمسددا:ب الحامددى بالاقالادد ب دد 
 اقاهددىبم ددأٍ بمددئب امددلب ددلحبالحامددى بالخلالدد بمدد ب،بمامحدد بمددئبندد ئبمسددح ق بححامدد بخلاللدد 

 حقالددد بب,بالنيدددابالا ىالددد بل ج الدددربالقددداا  ب  حقالددد بللددديبالددد    ب,ب صنددد بالنددد ئباىنالدددىعببالنددد ئبأ صعب
بدبالقددى ا ب,بدددأحمربحسددئب احددى   بيددى ا بال ندد الئب دد ب،ب978:ب .برب,براابالم ددلبالياحالدد 
بدبر بدبالاالدىض،ب د ضبالماسد بجهدى م.بالاعد بالياحالد  :بل9962/ب دد9474،براابالا دى  

 .ب99دب97

 ادداجبالحدد رب،ب29:بالنيددابال يااللددى ،بلبالمن هدد بحالددى بصلمدد بقحاهددىبمسددا  بب دد باصسددلبالميدداب3)
 ب.ب87:بالنح ال 

باصسد اقى باليند بالقدرا ب اد بالن(د بحىلحامدى بالا اد ب اد ب4)  باللا بحالئباصس اقى ب ال يدلابأئَّ
أمددىبال يددلاب اليندد ب ددرلبقددرا بالاسددىئب ادد بالن(دد بب,بالالددى بلمددئبالن(دد بحهددىباقالدد ب ادد بالاسددىئ

لددلابصبصااحدد بأئبنجددربمددئباليددالبمددئباليىمدد بالمنقدد  ب؛ببلحامددى ب ادد باملددابم(اقددىحهددلحبا
 اليهابال م ب المسا ب ا بالالى بممىب،ب  بحىل  بالا  ب الجابممىباليىماتب  بحىل بالن ل

ب:بمئبللابق  بجاالابحئب (ال ،باليهابالل ح ب االهى
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 النكرة واملعرفة 

/ب9ال ددمىىاب اإلاددىاا ب ام دد لب*:ب 1)الميددىاابسدد  بأقسددىلب*190/ 1*
 لمدا ابقسدمىعب،ب*ب الم ىاب ل بالميا  ب المياابحىملاب الد لب الم  د ص 929

ب  ددد ب ددد بال حقالددد بااجيددد ب لددد ،ب 2)النمدددا بالمق ددد ر ب ددد بحدددىلبالندددرا :بسدددىحيىعب  ددد 
لمئبالم نابمىئبالنحع بلتب،بمنهىب نمىب يا  بل ق  هىبم ق بالخ(ىل؛بالم ماا 
 ق لددتبمددار ربحمددىبلمانددىحبمددئبارحب لدد ب،بمنددتبالددااب  دداارب ددلابالقسددلبحنلسددت؛بأئبالددلماح

 نحدئبنجدربحيدضبالمندىراب،بالم ماب لبل بمىئبالنرا بمياَّ ىبلياعاب  بم بم  د 
ب.بُمَنمَّااعب

مريالض / النكرة واملعرفة  

                                                                                                                       

بص صعب ب.ب ع َّ ب ال مىبال ا الَئباله ابصالابمى ٍ ببببببب ال مىعب اابمنهئَّ
بب:ب الا اال ب  بالرال ائ،ب488:بحالا  ,برااب ىرا،بالنيارال انتبببببببببببب

بص صعب َع َّ َب ب.ب ال مىعبالجىاالَئباله ابصالابمىبِ حىعببببببب ال مىعب اابمنهئَّ
 ل باس (ى  ب،ب ا بللبالمئبالن( بحهمىب ا بالالى بمقر ااعب االتبلمىبن(ق بحهىباليالبأحالىنىعب

حامى بالا عب ا باملابلن(ق بحهىبلمئب يلابالن( بمنيهلبمئباليالبأئب ن( بحىل
 .ب64د62:بالنيامنح بالجاال ،بللا

 مدددنهلبمددددئب،ب ب  دددر ىبصالددداب احدددربمددددئبالنحددد الالئبخمسددد بمسددد انالئبمنهددددىبامسدددمى بالم  ددد ل 1)
أجميددد ئب أجمددد ب:بأ  ددداهىب لددد بالامىنالددد بم ددداللىعب لددد بالسدددحي بالمدددلم ا بحنلدددىعب)بأمااددد بال أمالدددر

،ب907/ب9:ب اداجبالمقرمد بالمحسدح ،ب90دد92:ب  بالنيداباداجبماحد باإل داال جميى ب جمد
 .ب48/ب2:ب باماحىحب النيىىا،ب68/ب2:ب ااجبالمل  

رااب،بمحمددربمىمدد بحامددى :ب حقالدد ب,ب دد ب سددهال بالل اىددرب  ممالدد بالمقى ددر،باحددئبمىلددا:ب بمددنهل2)
.بر:ب حقالدد ،ب  بادداجبالمى الدد بالاددى ال،ب29:بل9980/ب/ب ددد9460،بحالددا  ,بالمى ددلبالياحدد 

 احندتب د ب،ب222/ب9:بل9962/ب/ب دد9472،بممد ,براابالمؤمئبلا ااع،ب حربالمنيلب االرم
 .ب964/ب9:ب امام ن ب  بااجبامللال ،ب22:بااجبامللال 
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 قدددرب،بال دددمالابالمنل ددد بالمددد ئبلامددد مالب العىىدددلب المخى(دددلب*119/ 1*
)أندى ب  د ب:ب ا ادلبأئبالمد مالبالمد ئب احدراعب اليحَّداب ندتبحدد،بمئبم بند حبحمادى ب 1)ما 

،بمئبام د بال احدر؛ب)نحدئ ب  د ب داح:ب قربالم ئبميتبصالاحب اليحَّاب ندتبحدد،بام  
بدبممددىبلمدداحبالم ددناب: العىىددلبقددربالمدد ئب احددراعب اليحَّدداب نددتبحددد  قددربالمدد ئب،ب 2)) دد  

:ب قربالم نىئباانالئب اليحاب نهمدىبحدد،ب)   ب المؤنعب اح:ب احر بمؤنا ب اليحَّاب نهىبحد
 قربالم ئبالعىىلبجمى  بملمَّاالَئب اليحَّاب نهلب،ب) مى بس ا بمىنىبملماالئبأ بمؤناالئ

بحدد،بحالي ب) ل  بمؤنادى ب اليحداب دنهئَّ ى(دلبقدربالمد ئب احدراب المخب,ب) دئَّ :ب قربالمئَّ
*بممدددىبلمدددابالم دددناب  ددد ب984/ب9)أنددد  بمل ددد جبال دددى ب*:بمدددلمااب اليحددداب ندددتبحدددد

:بادلباصاندىئب القدى ،ب)أنِ  بحمسابال دى :بالبال لاحب نتبال احر بالمؤنا ب القى ،بام  
ادددلبجمى دد بالمؤنادددى ب،ب)أندد ل :باددلبجمى ددد بالددلم اب القدددى ،ب)أن مددى بلمدداالئبأ بأناالدددالئ

 خمسددد ب،بااندددىئبلامددد مال:بهدددلحبااندددىب اددداب دددمالااعبما   ددد بمنل دددا  ,ب)أنددد ئَّ :ب القدددى 
الملدددارب:ب  ددد ،بلمدددابالم دددنابمنهدددىبالا اددد بام ددد  ،ب خمسددد بلامخى(دددل،بلاعىىدددل
لالددتبأاددىابحدددب,بالمدد مال لالددتبأاددىابحددد،ب))أنددى  :ب ا   الملددارب،ب)) دد   :ب الملدداربالعىىددلب ا 

لالتبأاىابحد ال ب ا حباح ىبالم نابحالعن ب ال سمال بالحىق،ب))أن   :بالمخى(لبالملماب ا 
ل ب لابأاىابحق لت،بصالابما حه ب ىم ل بحلمابام    ببب:ب ا 

ب.ب]ب ل باا لىٍحب انل ىٍ بأنىب  بببببب أن ب[ب اللا حبصب ا حت
 ددددا حب ددددلحبام دددد  بالا ادددد بال دددد بلما هددددىبمددددئبال ددددمالابالما دددد حب:باليندددد 

ب.بالمنل  

اسم اإلشارة / النكرة واملعرفة  

البلماب,ب) نىا ب:بلابأار بأئب االاب ل بالممىئبالحيالربقا  ب*811/ 1*
أ ب:ب بالين  ))أ بحالَّبُ تْب:بأللىيىعبأخابالاىابحهىب ل بالحيالربدبأال ىبدب قى ب 3)الم نا

                                                 

  ل باا لىحب انل ى بأنىب  بببببب أن ب اللا حببصب ا حتبببببب:باحئبمىلاب  بق لت:ب بالين 1)

 .ب ب  بق لتبالم قرلبأنلىعب2)

ب.ب نىبأ ب ى نىبَأااب ل ببببببببران بالممىئب حتبالمىاب  :ب حدبب:ب باحئبمىلاب  بق لت3)
بُ ْتبأ بَ نَّىبببببببببأ بحد:ب  بالحيربأ بحدببببببببببببببببببببببببب  ُ نىلابانِ(َقْئبأ بِ نَّى:بَالَّ
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َِ ب لابأار بأئب اددالاب لد بالممددىئبا:بان(د بحددد :بَ نَّددى  باليندد ب))أ :باددلبقدى ،بلحيالدر)ادلَّ
))أ بحهنىلاب:بالبقى ،بى بحل طبالهى ب  ارالربالن ئ)َ نَّب:بأ ب االاب ل بالممىئبالحيالربحد

:بادلبقدى ،ب  جم بحالئبالمىاب ال ل،ب) نىلا ب  بالحيالر:بأ بان( بحد:بان(قْئ  بالين 
 خالدددااب ددد باإلادددىا ب لددد ب,ب] حعالدددابمدددىا[،ب))أ بِ نَّدددى  بحمسدددابالهدددى ب  ادددرالربالنددد ئ

،بأ ب))َ نَّى  بحلد طبالهدى ،بأ ب))َالَّ  ب,ب نىا  بحىلمىا)):بالممىئبالحيالربحالئبأئب ق  
ب.ب 1)أ ب))ِ نَّى  بحمسابالهى ب حعالابمىا

املوصول / النكرة واملعرفة  

 مادددى ب،بمادددى باليدددااب لابمدددىئب دددا :ب مدددئب ماالددد بالم دددناب*891/ 1*
 ماددى ب،ب"بأ جحندد بالددلمبقددىلبأحدد حب":بأمددىبالجمادد باللياالدد ب ماىلهددى،ب 2)الجمادد باصسددمال 

 بالراا"ب اليدااب المجدا اب د بال دا بم ياقدىئبحىسد قاب"بماا بحىللمب :بالمجا ا
"ب:ب ددد لابقاددد ،ب الاددا(ب ددد بال دددا بأئب مدد ئبميهددد ر ،ب صبالجددد لبيهددد اح،بالمحددل ا

صَّبلدددلبال ددداط  قدددرب قددد ب،بأ جحندد بالدددلمبقدددىلب"بالمددد ئبالقالدددىلب ندددرابميهددد راعبميا  دددىعب ا 
َصِاداَلُهلببَ َعِاداَلُهلبِمدَئبالداَللعبمدىب:بال ا ب  بحمدلبالميهد ربمق لدتب يدىل 

 ا ادلب,ب 3)ب
بالم(اد لبصالداب؛ب"با دال":بأئبالجما بال(احال بصب  دطبأئب مد ئب دا بمق لدا مئَّ

ب.ب 4)مئبمئباا(بالميه ربالح   ب؛بحى  ب  بالم ئبميه راعب
                                                 

 خالااب  باإلاىا بب":ب ب قراللب)حعالابمىا ب حقهىبال أخالاب لبام  ،ب ق ب  بام  بسق(ب 1)
أ ب))َ نَّى  بحل طب،بأ ب))َالَّ  بحعالابمىا،ب))ب نىا  بحىلمىا:ب ل بالممىئبالحيالربحالئبأئب ق  

 .بأ ب))ِ نَّى  بحمسابالهى ب"،بالهى 

 .بَمئب نرمباللمباحنتبُمِل :ب جما بأ باحههىباللمب ِ ْ ببببببحتبمد:ب ببال ما بللاب  بق لت2)

 .ب06 بس ا ب(تبدب3)

ب ا ب،ب د باللمبأجىلبأئب م ئب ا بالم    بجما ب(احال 969خ  ىعبلامسىى ب) ب 4)  اس ر َّ
ئباد( ببببببببببب:بللابحىلسمىحبمق  باللدالر  ند بلدااٍجبنيدا بقحد بال د ببببببببلياعد بد ا   ا 

ب.بن ا ىبدبأل ا ى
 الميجلبالمل  ب  ب،ب978/ب2:بل9988/ب/ب د9468،برااب ىرابحالا  ،بالنيابرال انت

/ب د9427،بحالا  ،براابالم لباليامال ،ب2(،بأمال بحرال باليق ل.ب ربالنح بالاياال بدبرا ا
ب:ب الا اال ب  بالرال ائ،ب468/ب9:بل9999/ب
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 مدللابلد بأ دالل ب  دراب،ب)أمٌّ ب لابللب  اب هد بمياحد ب*899 / 1*
بدأالهلب دد بأ  دد ب"ب"بمدداا بحدد:بمق لددا،ب دا هىبصالددابمحددل ا بدب ددىب نددى ئب  يددال  ا 

 مدللاب لابحدلاب دراب دا هىبب,بمئب درابال دا بصالدابمحدل اب؛بمىن بم دى  
ئبمدىئب دراب:بمق لدا،ب للب مئبم دى   بأ  د ب"ب  يدالبدب دىب ندىبدب ا  "بمداا بحدأمأ

 حدلاب ددرابال دا بصبال جددلبالحنددى ب،ب*248/ب9ال دا بمحددل  ىعبللقدرباإل ددى  بب*
ب.ب 1)دبصب  جلبالحنى ب صَّبم بحلاب رابال ا ب اإل ى  بدبأال ىب,ب صَّبم باإل ى  

ئبلددددلب (دددد ب،ب ْئب(ىلدددد بال ددددا بمددددىئبحددددلاباليىىددددربماالددددااعبب*897/ 1*   ا 
أحد بأئبالق (د ب:ب)) أح ابأئبالخ ل   باليند :ب 2)البقى ،بال ا بمىئبحلاباليىىربقاال عب

ب.بالحلا:بأم،باليىىر

    إن وما وال و الت املشبهات بليس 

 أصَّبالح(د ب،بأصَّب دلاربحيدر ى) ئ :با ا باا (ب 3)مى إل مى ب)ب*998/ 1*
ب:بالنل بحد

بب.ب 1) صبميم  بخحا ى،ب صبال قرلبخحا ى،ب) صَّ ب

                                                                                                                       

ببأنىلهى ئباقْ ب ا َّ نع بلااٍلبامال عبِقَحَ بال  ببببببببليا ب ا  ببببب.ب ا 
 أجدىلبب,ب دىب"أ بال ا ب د بجماد ب"بأل ابب,بأق  بليا :بأم،ب  أ لتبصالاحب ا ب  مىابالق  

:بنحد ب,ب د بأئب م ئب ا بالم    بجما بر ىىالد ب لابمىند بحالديبالخحدا249المىلن ب) ب
:ب دد بأئب مد ئبم درا بحدد279 أجدىلب ادىلبحدئبميى الد بال داالاب) ب,ب"اللمبالاحمتباِّبلالر"
،ب اللمب سد بأئبالخداجبلالدرب"ب,ب"باللمبلال تبأ بلياتبمن(ا بلالر:بنح ب,ب)لال ب لي ب  س  

،ب68دددد62/ب9:ب  مددد باله امددد ،ب924دددد922/ب9:ب حىادددال بال دددحىئ،بجبامادددم ن النيددداباددداب
 .ب922د924/ب9:ب منح بالجاال َب،ب922/ب2:ب اماحىحب النيىىا

بممدىب أ احد بمدىبلدلبُ َ دابببببب  دراب  داهىبب:ب ب  لابمىب حَّاب نتباحئبمىلاب  بق لدت1) أمٌّ
 ببب.ب مالابانحلا

ب:بالم ناب  بق لت:ب بالين 2)
ب أح ابأئبالخ ل  ْئبالس ( ب ئبللبالس ( ببببببب ىلحلابنلاا ب ا   .ب   ا

بحند ب مداللبالهما نهدىب الق لد ئ؛بب بالحجىلال 3) بقى دراب"ب,ب"مدىبلالدرابقدىىلاب:بمئَّ صاد اامهىب؛بب مدىب مدا ا
النيددابالل د بالم ددال ب دد بب,ب مددىبلدلبالخدد  بصباليمد ،ب د بالددرخ  ب اد ببامسددمى ب ام يدى 
.بر،ب دلاحبسديالربالماادر.ب حقالد بدبرب,بربحئبلالدرباليدى م ااجبالالا بالل حال بدبأحمربحئبمحم

 .ب978:بل2774/ب/ب د9424،بل
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ب ب2) لاربالحى ب  بخحا)مى ب*999/ 1*

ب

ِحَمْجُند ٍئببَأْندَ بِحِنْيَمدِ بَاحعداَببَمدى :بمق لدتب يدىل 
  د بخحداب)لدالت بمق لدتب 3)

ىٍابَ ْحددَرُحبَألَددالَتباُِّبِحَمدد:ب يددىل 
 بألددالتب،بمددىبأندد بحنيمدد باحددابمجن نددىعب:بال قددرالاب 4)
)لدالت بمقد  بسد ارب:ب  د بخحدا)ص بالمادحه بحدد،باِّبمى الىعب حرحب؟ب الحى بلاىر بلا أمالدر

ب:ب 5)حئبقىال

                                                                                                                       
لمندتبأجمد ب جمد بالادا(الئبامخالداالئب،ب بمىبلماحبالمؤلابأاحي بادا (ب ل دال عب لالسد با اد 1)

 .ب  ح ال عبلامجم باللمبلماح،ب  باا(ب احرباخ  ىااعب
ب نىاب(ىىل   2) مئبامر ا ب الحا اب ار بلاىر ب  بن   ببل لب امى بالاع ب ل بالق  بحأئَّ

)) ماالدااعبمدىب:ب دد بحق لدت094  دلابمدىبحالندتباللاماد ب) ،ب منهىبن د  بالقداحئبالمداالل،بلع ال 
 لّمددددىبمدددىئبالقددداحئبالمدددااللبم دددىلباِّب,بالقددد ب ددد بم مهدددلب (ددد  باللاىدددرب اددد بحيدددضبالحدددا ا  

 الددتب  ددلابمدىبل ددلب لالددتباللامادد ب قددربأنمداب ددرربمددئبالاعدد الالئبالقد  بحىللالددىر ب،بالميجدلبحنيمددت
 م لباِّب،ب لباللاىربمىصبمين بلت،ب)) اللمب االتبالمحقق ئب جنلب لابالاليب  بالقاحئ:بحق لت

:ب دد بمدئباسد يمى ب دلابالالديب قدى 089ممدىبحدلاباحدئب ادىلبامن دىامب) ،بمندّلحب ئبللدا  
مندددتبالسدددح ب لددد ب؛باىدددراب)) النحعددد بأئبال جندددلبالميدددالبأئبالقددد  ب ددد بحددداابمدددئبم دددىلباِّباندددتبلب

امل ددىئبأّئباللاىددرب دد بالددلمبصبميندد بلددتب مدد لبالاّددتبسددححىنتبمنددلَّحبمددئبللددا"باددلبحددالَّئبأئباللاىددرب
 ىللالدىر ب د بق دربب,ب نربالنحى بمينىحباللمبللبالؤ بحتب صبلمجاربال ق الد ب ال  مالدربصبالمهمد ب"

ح داتبماالدابمدئبالنحد الالئبلدلابا؛ببمئبجه باإل داالبصبمدئبجهد بالميند "777النح الالئب  ب"
النيددابالحا ددىئب دد ب ادد لبب,ب مددىن ابالسددم نهىب"حىل أمالددر"بأ ب"ال ددا "بأ ب"المقحددل"،بالقدد  بحىللالددىر 

بدبمحمدربأحد بالل د ب حداا اللب,بالقداحئ ب,بم داب,بم(حيد ب السد بالحدىح بالحاحد ب,ب2(ب,ب حقالد 
ااددالربب.ر:ب حقالدد ،ب باإل دداالب ددئبق ا ددرباإل دداال،ب906ددد900/ب2:بل9902/ب/ب ددد9499

بدحالا  ،ب حددربالدداحمئبأليحالددرم  الم دد(اطب،ب928ددد922:بل9907/ب/ب ددد9497،برااباللمددا
 .ب909د906:ب بالم (اطبالنح م،ب42:بالم   

 .ب2 بس ا بالقالبدب3)

 .ب48 ببس ا باللمابدب4)

بجاالد اب92 باملرمبالر س بأ بالسر س ب) ب5) :بام د ل:ب نيداب اجم دتب د ،ب د ب   ب دحىح ٌّ
ب:ب .بر،بمم حد بنه د بم دا،بس اليىلب  بميا  بام حىلبدباحدئب حدربالحدا اص،ب944/ب4

ب  ب,ب802د804  الجن بالدران ب د بحدا ابالميدىن ب,ب802:باصس اليىل:ب بالاى ربملم اا
رااب،ب2(،ب محمددربنددراللب ى دد ،ب خددابالددرالئبقحددى  .بر:ب حقالدد ،بدددبالحسددئبحددئبقىسددلبالمدداارم

 حدد بنسددح ب،ب20:ب ادداجباحددئبالنددىيل،ب24ب:ل9964/ب/ب ددد9474،بحالددا  ،باآل ددى بالجرالددر 
الرم  ابمدىلئب:ب حقال ،ب حرباِّبحئب اىلبامن ىام:بمعن بالاحاللب ئبم لبام ىاالل:ب  

،بحالددددا  ،برااباللمددددا،ب2(،بسدددديالربام عددددىن :ب ااجيددددتب,ب محمددددرب ادددد بحمددددرباِّ،بالمحددددىاا
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ب مئبل بالاليىعبال لبصبل بالى  ببببببحمعٍئب  ال عب ئبس اربحئبقىال
الد لبصبل بقااحد ب:ب*ب ال قدرالا448/ب9 ب*)حمعدٍئ بلاىدر ب د بخحدا)ص:ب ىلحى ب  بق لت

بحخالدٍابحيدرحبالندىُا  )):ب مدئبللدابق لدت،بمعنالىعب  اد بمدئبجيد بالحدى بلاىدر بب 1)بصبخالداا
،ب د :ب مدنهلبمدئبجيد بالحدى بدب نىددبحميند ،بصبخالدابخالدااعبحيدرحبالندىا:ب الم ئبال قدرالا
بدب دد بخب,بصبخالدداب دد بخالددابحيددرحبالنددىا:ب المدد ئبال قددرالا بدبأال ددىع حدداب))مددىئ  ب  ددلار

ب:ب 2)مق  بالاى اب,بالمنلال 
ب.ب لابُمرِ بامالرمب ل باللاربللبأمْئبببببببببحأ جاهلب ْلبأجاُ بالق ِلبأ ج ُب

   إنَّ وأخواتها 

  مسددددداب لابلدددددلب،ب) ئَّ ب لدددد طب لاب ددددداطب دددد بممىنهدددددىبالم ددددرابب*82/ 8*
،بالتبمسا ىم   بالجلب :ب ا البأئبم ا  ب)) ئَّ  با ا بأقسىل.بال اطب  بممىنهى

 م   بال يالئب التب  حهىب   بم بم   ب،ب   بم بم   بال يالئب التب ق حبالجما 
  دد ب،ب م  د بالجدد لب الدتبمسدا ىب   حهدى،بالم درا:باليند ،بال يدالئب الدتب قد حبالملددار

،ب  مسددابححسددلب قدد حبالجمادد ،ب  قدد حبالملددار،بمدد بم  دد بال دداطب الددتب قدد حبالجمادد 
،ب ا بالم   باللمبال يالئب التب  حهى قربنحتبالم ناب،ب  ل طبححسلب ق حبالملار

                                                                                                                       

،ب920/ب9:ب  مدددددددد باله امدددددددد ب497/ب9:ب بادددددددداجباحددددددددئب قالدددددددد ،ب029 ب،ب246:ب9909
 .ب999/ب9:بلميجلبالمل  ب  با ا ربالنح  ا

بحاددددٍابحيدددرحبالجندددد ُب:ب ب  مدددىلبالقدددد  1)  ددددىجباليدددا تبمددددئبجدددد ا اب:ب مدددىئباللحالددددرمب ددد ،ب صباددداا
بدبلحنددىئب,بمنادد اا براابمم حدد بالحالددى ،بالقددىم ت قددربنسددلب ددلاب،ب994/ب4:ب .بر،بحالددا  

 دحالح ب صالا دىبمدئب للبأجرحب  بم دلبالحدرالعبال،بالق  بلانح بمحمرب ا باِّب االتب سال
حاالددد ب:ب  جدددر ب دددلابالقددد  بصالدددابمنسددد لبلقىىددد ب ددد ب,بالم دددلبال ددد ب نالددد بحىلحدددرالعبالنحددد م

راابالم دىلبالياحد بدب،بام لالدى ب (حقدى بام دلالى بدبأحد بنيداللبأحمدربحدئب حدرباِّبام دحهىن 
 جمهدددا بخ(دددلباليدددالب ددد بالي ددد اب،ب949:ب المعنددد ،ب84/ب9:ب دددد9472،ب4(،بحالدددا  

 .ب48/ب9:ب .بر،بالمم ح باليامال بدبحالا  ،بدبأحمربلم ب ل  بالياحال باللا ا 

ب,بمم حد براابالحالددى ،بمحمدربحدرال باداالا.بر:باداحهىب حققهدىب,بالنيدابصمالد باليدال,ب بالادنلاا2)
 مدد (ئبالادددى رب،ب864/ب2:ب الميجدددلبالمل دد ب ددد بادد ا ربالنحددد ،ب09:بل9984،بحالددا  
 .بهىبالحى بقاال عب ا بخحاب)مىئ ))حأ جاهل  ب   بمئبالم ا  بال  بلالر ب ال:بق لت
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 سددالنحتب ادد بالم  دد ب،ب 1)  ادد بالم  دد بالددلمبال يددالئب الددتبمسددا ىب دد ب ددلابالحالدد 
ب.ب 2)*بامماائبحيرب ااصتبمئب يراربم ا  بمسا ى47/ب2اللمبالج لب الت*

الليدد بالماالددابال قدد حبحيددرب) ئ بالمخللدد ب دد بالمى دد ب لابمدددىئبب*90/ 8*
ئْبب:بمق لتب يىل ،بنىسخىعب َمىُر ابَلاَلْل ُن َناَبب ا 

ِ ْئبَمىَندْ بَلَمِحالدَا عب صَّبَ اَد بالَّدِلالَئب ،ب 3)
َ ددَراباُِّب

 لددلباللددا بحددالئبالمى دد ب الم ددىاحب،ب أ(ادد بالم ددنابالليدد بالنىسددخ,ب 4)ب
ب.ب 5)حىلماا ب القا 

  ال اليت لنفي اجلنس 

،ب ) ئَّب:ب)ص ب]بالنى الددد بلاجدددنت[ب ن دددلباصسدددلب  ا ددد بالخحدددابمددددب*11/ 8*
،بقدربقالدربلداب ماهدىبحدىلنما ب 6)منَّدتب؛ب انتب لابمىئباصسلباللمبحير ىبميا  بللب يمد 

ئبللبالنحتب االت:ب ماارح  اا(ب  باسدمهىبأئب،ب)ص بال  بلنل بالجنتبدبممىبقرمنىبدب ا 
                                                 

ب  ملب ئبا  طبلسربم رٍابببببببببمسر ىب   بس ابلاابامسا:ب  بق لت:ب بأم1)
ب"بلالمالٍئبممماتببببببببببببببببب ب ىمساب  باصح راب   بحر ب اتببب حالعب"ب ئَّ
بببببحىٍ بمدببببببببببببببببب نع ب:بأ بُحِماَلْ بحىلق  بأ بحا بمح ّْ بل بأم ْبُلْاُ ُتب ا 
 .با الب نَّتبلل ب ُق :ب َمَسا ابمئبحيرب يٍ بُ اعقىببببببببببحىل لبمدببببببببببببببببب

بحيرب لاب جىَ ٍ بأ بقسٍلببببببببببببصبصلبحيرحبح جهالئبُنِم بببببب:ب ب   بق لت2)
 نع بَأْحَمُرب"بخالابالق  ب :بمْ بِ ْاِ ب ىبالجلاب لاباَل(َِّاُربببببب  بنح بببببببببببببببببببب

 .ب04 ببس ا باإلساا بدب3)

 .ب944 بس ا بالحقا بدب4)

ب.ب اللي ب ئبللبالُابنىسخىعب  بببببُ ْاِلالتبصىلحىعبح ئبلمبُم َ  ببببب:ب بال ما ب لاب  بق لت5)
بدبر،باا اددىابال دال:ب دد ب دد بم ىحدتب042 مدىئبأحد بحالددىئبامنرلسد ب) ببب م دد(ل ب.ب حقالد 

بدبم ددددام(حيدددد بالمدددد،بأحمددددربالنمددددىت :بقددددربقددددى ،ب927/ب2:بل9960/ب/ب ددددد9476،برن 
،ب لالسدد بحادد    ،ب)) ر دد اباحددئبمىلددابأنددتب لابمددىئبحالدديبالم ددىاحبالحلدديب صبالقددىتب االددت

))بلددلب:بمنددتبممددىبقددى ب ددىححنىباحددئبجددىحا؛ب أيددئبأنَّددتبلددلبالمددئبم  قددىعب دد بارحب ادد باحددئبمىلددا
 االالئب  ا  بامخلشب  بج البح بخىلابالح،باللا بحالئبالمى  ب الم ىاحبحىلماا ب القا   

 ب=بمددىبلمدداحبالسددال ( ب دد ب،بالقالددىتب ادد بالليدد بالمى دد ب الليدد بالم ددىاحبصالددابالنىسددخالئ
 .ب942/ب9 م باله ام ب:ب لحبالمسأل ب  بم ىحت

باجي بل ب  بنماحبببببملار بجى  ابأ بممااحببب:ب بأمباحئبمىلاب  بق لت6)  .ب م ب ئَّ
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"بصبلنددىب:بأصَّبالل دد بحالندتب حددالئب)ص بمق لددا:ب أ مدد بادا(ىبحخدداب  دد ،ب 1)المد ئبنمددا 
ببب.ب 2)"بص لاب صبجىاال اب

ب، 3)اسمهىب لابمىئبم ى ىبعبب*18/ 8* 
ب
ب
ب
بدبمسدد عنالعى[ب،بأ ددالبحىلن دلب 4)أ بم دىا ىعبلام دىاب ئبمددىئبملداراعب]مجددارعا  ا 

 أمدىبالخحداب ميدالبحدىلا  ب،ب 1) سالنحتب االتبالم نابحيرب دلا،ب 5) ئباإل ى  بحن 
بب.ب   لللابأ(ا بالم ناب للبالقالربا يتبحا؛بمئبصالابقالرباإل ى  ب صبصالا ى

                                                 

،باددداجباددل ابالددل لب دد بميا دد بمدد لباليدددال:ب دد بم ىحددت،بام بالنيددابارَّباحددئب اددىلبامن ددى1)
:بل9982/ب/ب د9462،بحالا  ،برااباللما،ب97(،بمحمربمحال بالرالئب حربالحمالر:ب حقال 
 حاَّددْ بسدد اَربالقاددِلبصبأنددىبحىصالددىعببببببببببب:بمس اددهراعبحقدد  بالنىحعدد بالجيددرم،ب ددلابالدداأم،ب998

ب.بس ا ىب صب ئبححهىبم ااخالىعب
 .ب9707/ب2:بلميجلبالمل  النياباببببب

 .ب240:ب بالنيابأسااابالياحال 2)

 .بصبص َلباجٍ بحى ااب:ب بنح 3)

صب(ىليددىعبجددح عب:بنحدد ،ب مددىبحيمدد ٍب:بمدد باسددلبلددتب يادد بحمددىبحيددرح:ب المددااربحددت،بماددىحهىعبلددت:ب بأم4)
مىبحي(اٍب،ب صبخالااعبمئبلالٍربااملاب،بيى ااب لمادحتب السدم با،بصبا ادَ ب ا ادالَئب ندرنى:بنح ،ب ا 

ددددب260/ب2:ب الم دددىل،ب927:بالنيدددابال يااللدددى ،بممدددر راعب:بأم،بم(ددد صعب مم(ددد صعب:بحىلم دددىا
بدباحددئب  ددل ا،ب266 راابالم ددلب،ب ددىحلبأحدد بجنددىج.بر:ب حقالدد ،ب ادداجبجمدد باللجددىج 

بدبالم  د   اداجب،ب9/ب2:ب اداجباحدئب قالد ،ب207/ب2:بل9967/ب/ب ددب9477ب,بلا(حى د 
 .ب948:ب الم (اطبالنح م،ب89/ب2:باحئبجىحا

 الددرخ ب الددتبالماندد ب،بمددىبلدالتبحم ددىٍاب صبماددحهىعبحىلم دىا:ب ب المدااربحددىإل اارب دد ب دلابالحددىل5)
ب.ب صبمحع الَئبلا،ب صبص مالئب  بالرااب,بصبح  ب صبق  ب صَّبحىِّ:بنح ,ب الجم 

 ددد ب لدد بأنددتبميددالب498 لبل ددلبالم  الدد ئب اللجددىجب) ب,ب  دد بمسددأل بحنددى بالملدداربخدد اب
ممدىبل دلبأحد ب،ب  لابمخىلابلداأمبجمهد ابالح داالالئ،بح تب  ح ب  االبصب  ح بحنى  أئب  

 دددد ب لددد بأئباصسدددلبالملدددارب لابمدددىئبمانددد بأ مجم  دددىعب هددد بميدددالب262اليحدددىتبالمحدددارب) 
ممددىباخ اددابالنح الدد ئب دد ب،ب لددالتبمحنالددىعبممددىبل ددلب لالددتبجمهدد ابالنحدد الالئ،بمن دد لبحىلالددى 

ب اد بالمسدا:ب منهلبمئبقى ،بؤنعبسىللحنى باصسلبالملاربالمجم حبجم بم  مدنهلب،ب نتبمحن ا



  مجع وحتقيق ودراسة من شرح ابن جابر أللفية ابن مالكاحلاصل النحوي 

 نوفل علي جميد الراوي. د.م.أ

 33 

  الفاعل 

أ بمىئباللى  ب مالااعب،بالملي  بالجلب أخالاحب لابخالابالاحتب*191/ 8*
باللى ددد بالجدددلب دددأخالاحب لابمدددىئبمنح دددااعب،بصالدددابمح ددد اٍب أ بمدددىئب ددد باللى ددد ب،ب أئَّ

باليدد رب ادد بالمليدد   ب قرالمددتب ادد بمددل لبالم ددنا،ب ددمالاا ،ب 3) احددئبجندد ب 2) القدد ُّ
  د ب لاب،بجلب الدتب دأخالاباللى د *ب سم بالم ناب ئبم   باىلعبال940/ب2*

 دد لاب ددرم باددا (ب ددأخالابالمليدد  ب،بمددىئبالمليدد  ب ددمالااعبم  دد عب اللى دد بيددى ااعب
ب قدراللباللى د ب،ب اا (ب أخالاباللى  ب ج حىعبجىلبلابال قراللب ال دأخالا،ب ج حىعب  صَّبأئَّ
ب.بمنَّتبام  ب؛بأ ل 

                                                                                                                       

،ب مددنهلبمددئبقددى ب نددتبمحندد ب ادد باللدد ط،بمددئبقددى ب نددتبمحندد ب ادد بالمسددابمدد باحددى بال ندد الئ
النيداباإلن دىاب د بمسدىى ب:بالنيدا،ب منهلبمئبأجىلبالحندى ب اد بالمسداب الحندى ب اد باللد ط

 ادداجبجمدد ب،ب480ددد482:ب ال حالددالئ،ب240ددد248:ب أسددااابالياحالدد ،ب407دددب488:بالخدد ا
 بادددداجبق(دددداب،ب494:ب المعندددد ,ب906:ب بادددداجباحددددئبالنددددىيل،ب902ددددد909/ب2:باللجددددىج 

:ب اىدد  ابالن ددا ب,ب82/ب2:ب ادداجباحددئبجددىحاب,ب6/ب2:ب بادداجباحددئب قالدد ،ب224:بالنددرا
 بب.ب97/ب2:ب منح بالجاال ،ب92/ب2:ب ااجبامام ن ,ب22د29

ب الاىن بحجي ،بح  ب صبق  ببصبب:ب املبالملارب ى حىعبمد:ب بب  بق لت1)
ئبا يَ بأ صعبصب ن حىبببببببببببببببب  ما   ىعبأ بمن  حىعبأ بمامحىعببببببب ا 

ب:ب ب ال ما بم قلتبمئب لحبالق ال ب  بق لت2)
 .بلاَئبن ُاُحبالاجْاب:ب اىحبنح بخىاباحَُّتبُ َمُابببببب الَّبنح بببببببببببببببببببب

أحد ب:ب  د ,ب49:ب .بر،بامارئب,برااباممد ،ب دىىلب دىات:ب حقالد ،ب ببالنيابالام ب  بالياحال 3)
 ب،ب484/ب4:بام دد ل:ب =ب اجم ددتب دد ،ب ددد 492اللدد طب امددىئبحددئبجندد بالم  ددا ب)ب ب

 قددربسددحقهمىبسددىىابالمدد  الالئب لدد بالقدد  بحهددلحبب,ب247ددد226:ب نل دد باملحددى ،ب92:باللهاسدد 
 دددد ب قدددراللبالمليددد  ب270اا ب)  دددد ب اللددد969 أجدددىلبالح ددداال ئب المسدددىى ب)ب ،بالم ا ددد 

أ بحدددد:بالمح ددد ابحدددد  أحددد ب اددد بالادددا حالئب،ب دددد 870) صَّ ب ندددربالجل لددد ب) :ب) نمدددى با لىقدددىبع
،براابال دددااعبالياحددد ،بال سدددابأحمدددربالم(ددد َّح:ب حقالددد ,ب)ال  (ىددد  :ب دددد ب ددد بم ىحدددت842) 

ب00دددد08:ب اىددد  ابالن دددا ،ب277/ب2:بالنيددداباا ادددىابال دددال،ب928:بل9904،بالقددى ا 
ب الم   ب  بالنحد بالمد   بدب درابالدرالئبالمنعداا مباصسد ىنح ل ،ب998/ب9:ب  م باله ام ,
 .ب99:ب .بر،برما ،بالمجم باليام بالياح ،بمحمربحهج بالحال(ىا:بااحتب,
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    اشتغال العامل عن املعمول 

أئبالم ئباللي باليى اب ىم عب د ب دمالاباصسدلبصب ا بحالئبب*170/ 8*
أ ب  ب،بم ى ىعب ل ب مالاح:بأم،بأ ب  بيى اب  بمئبسحلباصسلبالم قرل،بالم قرل

ب:بيى ٍابأجنح بقربا   ب مالاباصسلبح ىحٍ بلللابامجنح 
ب
ب

ب.ب"بلالراب اح تب":بمد:ب ىم  
بب."بلالراب احُ بص متب":بمد:ب الاىن 
ب.ب احُ ب نراعب أخىحب"ب[ب"بلالراب:ب]مد:ب الاىلع

    تعدي الفعل ولزومه 

،ب))اْ َياَددددد َّ  بأ ب))اْ َيْناَدددددَ   ب هددددد بصلل:بمدددددىبجدددددى ب اددددد ب لئب*179/ 8*
ام  درَّب:ب))اْ َياَد َّ  :ب مادى بالماحد بحدد،ب 1) لدلبالدلماحبالم دنا،ب مللابمىبألحد بحهمدى

ب.ب لابان لش:بنح بالرالااحاب:ب))اْ َيْنَاَ   :ب مئبالماح بحد،باا ير:باللاُخبالمين 
بدبأال ىعدددب ادد بأئبمدد ب يدد بالق  دد بنيى دد عبأ برنسددىعب هدد بم حدد لب اددلبنحهددا

 َ َنقَّدددد ب،ب َنيُدددداَب،ب"بَ(هُدددداَب:ب ماددددى بالمق  دددد بلانيى دددد ،ب ددددرلبال يددددرم:بأم،بالاددددل ل
ب.ب مىبأاحهتب"777 َقُلَاب،ب"بَنُجَتب:ب ماى بالمق   بلارنت،ب مىبأاحهتب"777

، هأ بلاددرنتب  مدد ب ادد بصالددابالم يددرمبمددئبجهدد بمينددى اق  ددى بالليدد بلانيى دد ب
ل مد ئبالي مد بال د بب؛ب 2) مىئبح ب جلب لابالحالد بأئبالمد ئب درااعب  دراحب جدلاعب

ب.بالبالأ  بحيربللابحىلي م بال  بمئبالالي،بمئبالمين بنسقىعب احراعب

 : * حذف حرف اجلر على قسمني172/ 8*

                                                 

بَنِهلَب:ب صللابصالُابالُمَيرَّاب ُحِ َلببببببلل ُلبأ يىِ بالسجىالىبمدبب:ب بمنتبام ل بمئبالق  بحد1)
 ملاباْ َياََّ ب الم ى  باقينسسىبببب مىباق   بنيى  بأ برنسىببببببببببببببببببببببببببببببب

 مىباق   بنيى  بأ برنسدىببببمدلابا ياد ب الم دى  بب:ب بأاارب ىححنىبمئباحئبمىلابأئبالق  2)
 .باقينسسى
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ب اد بالنقد   قربدد 1)ئب د بالدنيلبدبممدىبمااندى قدربالمد ب،ب]بالقسدلبام  [بم قد اا
"ب:بمددددللا،ب اددددما بللالددددرب"،ب"باددددما بلالددددرا:ب*ب دددد بالناددددابمق لددددا967/ب2المدددد ئب*
،ب قربالم ئب المدىبال يدرابل احدٍربحنلسدت،ب ن ح بلتب"ب,ب"بن ح ت:ب ق  ب,بن ح ب"

بمحل ي اب،ب لااىن بححاابجاأب  ب,بأ بأما ابحىلخالا"،ب"بأما ابالخالا:بمد,ب   بأ يى ا
قدى باِّب،ب 2)"باخ دا ب"ب:ب مدللاب,ب اسد علاُ باَِّبمدئبَلْنحِد ب"،بَِّبَلْنحِد "باس علاُ با

 حْخ َددىَابُم َسد بَقْ َمددُتبَسددْحِياْلَئبَاُجد عب:ب يدىل 
 اخ ددىابم سد بمددئبق ِمددِتب:بال قددرالا،ب 3)

ب.بسحيالئباج عب
  د بمد ب،بالم ئبحلابحاابالجابم(َّدِاراعبصبال  قداب اد بالسدمىح:ب القسلبالاىن 

أئبالن دددلب:ب الحمدددلب ددد بالقسدددمالئ،ب 5)دبممدددىبنحدددتب االدددتبالم دددناب 4) )أْئ ب)أئَّ 
مقد  ب:ب قدربادلَّبحقدى بالجدابحيدربحدلابحداابالجدا،بالمجا اب لابحلابحداابالجدا

ب:ب 6)الاى ا
بقحالاٍ ببببببببأاىا بُمَاالِلبحىممابام ىح  ب لابقال بأمبالنىتبااُّ

ب.ب ل بُمَاالل:با مبحجاب)ُمَاالل ب ا ب قرالا

                                                 

ب لاعبحاالُب:ب بب  بق  بجاالابحئب (ال بالخ(ل 1) ب ما ئبالرالىاب لئب ي ج اببببم مملب ا َّ
ب لئبحاالُبب:ب الا اال ب  بالرال ائ،ب498:بالنيابرال انت ب.بأ م  ئبالاس َلب صبُ حالَّىببببم ُمُملب ا َّ

ب الق  ب,ب))ب ما ئبالرالىا  :بم (ئبالاى ربق لت "ب ما ئب:ب مىئبحقتبأئباللمابحاابالجاع
باللي ب)ماَّ بصللبصبال يرابحنلست؛بحىلرالىِاب"  .بمئَّ

 .ب422د422 ،ب428د424:ب ن ىىجباللما،ب49د46/ب9:ب بالنيابالم ىل2)

 .ب922 ببس ا بام ااابدب3)

 ل ددددلبامخلددددشبال ددددعالابأحدددد بالحسددددئب ادددد بحددددئب،ب920/ب4 ،ب289/ب9:ب بالنيددددابالم ددددىل4)
ب ددد ب لدد بأنددتبالجدد لبالحددلابمدد بصالا مددىبحاددا(بأئبال يددالئبالحدداا492سدداالمىئبالحعددرارمب) 

ب.ب929/ب2:بالنيابااجباحئب قال ب,ب ممىئبالحلا,
ئبُحِلْاب ىلن ُلبلاُمْنَجاعببب:بق لتب بب  5) بببب ا  ب  رعبصلمىعبححاابجاأ

  جحُ بأئباَلُر ا:بنق عب   ب)أئَّ ب )أْئ بال(عِاربببببمْ بأمِئبلحٍتبمدببببببببببببببببب

ب:ب  دددد با االدددد بالددددرال ائ،ب اللددددالر 6) بحددددىمماع بقحالادددد عبببببأاددددىا بماالددددلا بالنددددىِتبادددداٌّ  لابقالدددد بأمُّ
بب.بام ىح ُب

 .ب292/ب9:ب النيابالميجلبالمل  ،ب427/ب9:بابرال انتالني
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المليدد  بالدددلمب ددد ب ى دد ب ددد بالمينددد ب دد ب دددلابالحدددىلب اددد ببب*128/ 8*
  د بالدلمبنحَّدتب االدتب د ب،بجدىىلب قرالمدتب  دأخالاحب صَّبأئبام د ب قرالمدت:با ا بأقسدىل

ب.ب صللب أخالاحبلم جلبدبأال ىعب،ب صللب قرالمتبلم جل،ب 1) لابالحال بالم قرل
لي  بالاددددىن ب*ب أمددددىبلددددل لب قرالمددددتب م جحددددتبأئبالخددددىابال حىسددددتبحددددىلم964/ب2*ب

؛ب"بأ (ال بلالراعب مااعب"ب الاللب نىب قراللبالملي  باللمب د ب ى د ب د بالميند :بمق لا
 دد ب،ب لبمدد ب احددٍربمنهمددىبالح مدد بأئبالمدد ئبمي(الددىعبل ددىححت،بمنددابلدد بأخا ددتبال ددحت

 مللابدبأال ىعددب لاب،ب صَّبح قراللباآلخلب  أخالابالمي( ،بالياابالمي( بمئباللمبأخل
 مللاب لابمىئ]ب,ب"مىبأ (ال بلالراعب صَّبرا مىع":بمق لا،ب بمح  ااعبمىئبالملي  بالاىن

"لالدددراعبأ (ال دددتب:بمق لدددا،بالمليددد  [بام  ب دددمالاابم  ددد عب ]المليددد  [بالادددىن بيدددى ااعب
ب.ب 2)ب))لم جلب اا  :ب ل ب لحبالا ا بأاىابالم نابحق لت,برا مىع"

 ب ))ح داابام د :ب نا أمىب ج لب أخالابالملي  بام  ب   باللمب حََّاب نتبالم
أ بالمد ئبب,ب"بمدىبأ (الد برا مدىب صَّبلالدراعب":ب م جحتبأئبالم ئبام  بمح  اابمق لدا

"بالدددرا ُلبأ (ال دددُتب:بمق لدددا،بالمليددد  بالادددىن ب دددمالااعبم  ددد عب المليددد  بام  بيدددى ااعب
"ب:بمق لددددا،بلالددددراعب"بأ بال  دددد بحددددىلملي  بام  ب ددددمالاباليدددد رب ادددد بالمليدددد  بالاددددىن 

 الجامب  ب لحبالمسدأل بمدىبالجدامب د باللى د ب لابا  د ب،ب ىححتب"بأ (الُ بالرا لَب
 م ىحيد بالم ددنابب 3)حدتب دمالابالمليدد  بمدئب جد اللب قرالمددتب اد بمدل لباحددئبجند 

بدب ادد بقادد :ب يادد ب ددلابالمددل لبالجدد لبأئب قدد  ،بلددت ب,ب"بأ (الدد ب ددىححتبالددرا لب"
 نَّددىب:بيددىل مق لددتب ،ب ا اددلبأئبحددىلب)أ (الدد  بالجدد لب الددتبأئب ددلمابالمليدد لالئبميددىعب

َأْ َ(اْلَنددددىَابالَمددددْ َااَب
ددددىبَمددددْئب:بمق لددددتب يددددىل ،ب*ب أئب حددددل همىبميددددىعب964/ب2*ب 4) َ َأمَّ

َأْ َ(ددد ب ا َّقَددد 
"ب:بمق لدددا،ب أئبالحدددلابأحدددربالمليددد لالئب الق  ددداب اددد باآلخددداب,ب 5)

 المدا ئب د ب،بأ ب"بأ (ال برا مىعب"ب صب لمابلمدئبأ (الد ،بأ (ال بلالراعب"ب السم 

                                                 

بمدبببببب:ب بب   بق لت1)  .بَمئببببببِمئبأْلِحَسْئبَمئبلااملبنسَجبالالمئ:ب ام  بسح ب ى ٍ بمين ع

  الاللبام  بلم ِجٍلب اابببببببب  اابلاابام  بح مىعبقرباُلااببببب:ب بب  مىلبق لت2)

 .بع بمئب لابالحح44 بالنيابالهىمشب)3)

 .ب9 بس ا بالم اابدب4)

 .ب2 بس ا بالاال بدب5)
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َ َلَسْ َاباُلْيِ(الَابَاحَُّابَ َ ْاَ د :بيىل قى ب :بالقاحئ
َح َّد باُلْي(ُد اب:ب قدى ب يدىل ,ب 1)

الِجْلاَلَ بَ ئباَلٍربَ ُ ْلبَ ىِصُا ئَب
 س ا بمىئبحدلاباحدربالمليد لالئب،بم ب لابجىىل,ب 2)

ب.باق  ىااعبأ باخ  ىااعب
/ب)جدىىلبالحدلا:ب اد با اد بأقسدىلب 3)اللي بالنى لبلال دا ب*121/ 8*
،ب)) الحدلابالنى دحهى  :ب ياد بالجدىىلبنحدتبحق لدتب  بممن حبالحدلا/بلحلا  اجلبا

)) قدرب:ب  اد بالقسدلبال اجدلبنحدتبحق لدت،ب)) ئبُ ِاَل  :ب  ا بالقسلبالممن حبنحتبحق لت
ممددئب،ب هد بمددىبرلد ب االددتبقاالند بحىلالدد :ب أمددىبأقسدىلبالجددىىل،ب 4)المد ئبحل ددتبما َلمدىع  

،ب  ددالُلبالقا(ددىت:بأم،ب"بالقا(ددىَتب":ب   قدد بب,ب*بسددهمىعب960/ب2اأال ددتبقددربسددرربب*
ممدئب،ب مللابمىبرل ب االتبقاالند بمقىلالد ،ب ىلنى لبدب ى نىبدبميا لبمئبقاالن بالحى 

بدب،بأمامددُ بلالددراعب:ب االددر,ب"بلالددراعب":ب  قدد  ،ب"بَمددئبأمامددَ ب؟ب":بقددى  بدب ى نددى  ىلنى ددل
 ادلب  قدرلبقاالند ب"بلالدراعب"ب:ب أمىبالقسدلبالممند حب مق لدا،بميا لبحقاالن بمئبق  بالسىى 

،ب أمدىبالقسدلبالدلمبالادللب الدتبالحدلا،ب صبمقىلالد ب در ب اد بالليد بالدلمبن دحت،بحىلال 
"بلالدراعب:ب  بالج لب يهىاباللي ب  بق لدا,بحىلباصا عى :بمد،ب ه بم ب ي بلتبنىىل

بلت؛ب"بلالرب":باللي بالنى لبلد:بأ ن ب,ب اح تب" باللي باليى ابملسعاا  الملسعاب،بمئَّ
بدبالليدد ب:ب مددللا،ب دد بالجمدد بحددالئبالنىىددلب الَمُندد ِلب نددت،بقددىلبالنىىددلالقدد لبم دددبأال ددىع

بحدداابالنددرا بنىىددلب نددت؛بالنى ددلبلامنددىرا  لابمددىئب دد بمدد ٍلبقددرب:ب مددللا،ب 5)مئَّ
*ب دد بالجدد لب966/ب2أاسدد ب*:بأم،ب 6)))المدد َلب ادد بالحقددا  :بمق لددت،بجدداابمددا عب

                                                 

 ب.ب2 ببس ا بال ح بدب1)

 .ب29 ببس ا ببال  ح بد2)

،ب اليمدددر بمدددىبصبالسددد عن ب ندددتبمىلمسدددنرب المسدددنرب لالدددتبماددد باللى ددد ،ب الل دددا بخددد اباليمدددر 3)
 ببب.ب922/ب2:بالنيابااجباحئب قال ،ب الل ا بمىبالممئبأئبالس عن ب نتبما بالملي  بحت

 اُلْحَلُابالنَّىِ ُحَهىب ْئبُ ِاَمىبببببب قربالمد ُئبَحْل ُدُتبب:بمجم حبق  بالم ناب  ب لابالم   ح ب4)
 .ببُمْاَ َلمى

،بمىيلبححدابالماجدىئ.بر:ب حقال ،ب بالنيابالمق  رب  بااجباإلال ىجبدب حربالقى ابالجاجىن 5)
 .ب024/ب2:بل9962،ب مىئ،بالم(حي بال (نال 

بدددددددددبمحمددددددددربمحالدددددددد بالددددددددرالئب حددددددددربالحمالددددددددربب حقالدددددددد ،بالددددددددران دددددددددبالمب بالنيددددددددابمجمدددددددد بامماددددددددى 6)
 .ب942/ب2:بل9922/ب/ب د9404،بم ا،بالسن بالمحمرال ،ب
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با؛ب)الدم ل :ب يهىاباللي بالنى لبلد :ب مدللابقد لهل،بلما ب نمىبالقى بممدىبُسدِم َبمئَّ
بدبمادد ؛ب 1)))أحاددلىعب سدد َ بِمالاَددٍ ب؟   بدبأال ددىع ب ددلا بدب دد بحددىلب،بمئَّ بدبأال ددىع  مددللا

؛ب"بالسددد َجبالسددد َجب":ب معاالدددىعب،ب"بامسدددَربامسدددَرب":بمق لدددابمحدددلااعب،بال حدددلالاب اإلصددداا 
بال مدااابنىىدلب دئبالليد  بدب لابمدىئبحداا،بمئَّ بدبأال دىع :بالي(دابنىىحدىعب]نحد ب مدللا

ببببببببببب.ب 2) الىَاب امسَر[

    التنازع يف العمل 

ب  مى بالاىن ب  بام  طب*121/ 8* ،ب 4)لمج  بالقاحئبحت؛ب 3) ئَّ
ب.ب ا لى بالقاَّا ب االت

بميم  بام  ب لابأ م بالاىن ب مىئبمن  حىعبب*122/ 8*  مىئبصالاب،ب ئَّ
بدبممدىبمااندى ئبمدىئب د بام د ب،ب ام ند ب  دمىاح،بحل دتدبلدللبب 5)خحداب د بام د   ا 

ل ب لابأاىابالم نابحق لت,ب  أخالاح،ب  جلب  مىاح،بخحااعبللبالجلبحل ت ب:ب ا 
ب]بح بحل تبالللب ئبالمئبصالابخحا[ببببببب أخانتب ئبالمئب  بالخحا

 قىىمدىعب د ب,ب"بينند بلالدراعب ينند بقىىمدىعب الدىحب":ب*ب ماى بللدابأئب قد  999/ب2*
 حقد بام  بالدلمب د ب)ينند ب،ب ينَّنِد )قدربأ ماد بالادىن بالدلمب د ب ب،بالم نىلحب الدت

مندتبخحداب د بب؛ب للبالممئبحلابملي  بالاىن ،بلالراع بمهم عبمئباليم ب  باليى ا

                                                 

 .ب270/ب9:بئ.ب بل1)

 .ب229:ب بالنيابااجباحئبالنىيل2)

ب،باخ ادابالنح الدد ئب د بأمباليددىماالئبأ لدد بحىليمد بام  بألبالاددىن ب 3)  دل لبالح دداال ئب لدد بأئَّ
بام  بأ لد بحدت،بتلقاحتبمن؛بالاىن بأ ل بحىليم   قسدلابقدى ب،بل قرمدت؛ب ل لبالم  ال ئب ل بأئَّ

 الححددداب،ب226دددد222:ب ال حالدددالئ،ب98دددد64:ب اإلن دددىا،ب49/ب9:بالنيدددابالم دددىل،بحىل سدددى م
بدبأحدد بحالددىئبامنرلسدد  بدبالاالددىض،بالمحددال(  ب،ب422/ب6:ب .بر،بم(ددىح بالن ددابالحرالادد 

 .ب24د24:ب الم   ب  بالنح بالم   ب,ب992د994:باى  ابالن ا 

َْبَ َااْلددِتبِقْ(دداعابب:ب ببمق لددتب يددىل 4) بدببح ُددْ ِن بُأْ ددِا َ ددىُؤُلبحْقددَاُ  ابب:ب ق لددت،ب[98]بسدد ا بالمهددا
بببِمَ ىِحاَلتْب

 .ب[99]بس ا بالحىق بدب

 "بأمامُ ب أمامن بلالراب"ب:ب ببحد5)
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 ا  ىر تب ل بمىبحيرحب ال مالابالمن  لبصبالي رب لد بب,ب للبالممئب  مىاح،بام  
  ددأخالاحب ددئب،ب لدد ب  ددمىاح ىح جنددىب،ب دد بحددىلبمددئبامحدد الب 1)مددىبحيددربا ح ددتب لليددى

ب.ب)قىىل بلالي رب ل بمىبقحات
لالي رب ا بمدىبب؛ب ق لنىبدب  بالماى بدب) الىح ب  بملي  ب)ينن  ب أ مانىحب أخانىح

:ب  دددلابمدددااربالم دددنابحق لدددت،ب مدددئب  ىر دددتب لددد بمدددىبحيدددرح،ب سدددالبمدددئبحل دددت،بقحادددت
 مدنهلب،بهدىاح مئبالنىتبَمدئبالداابدب ى ندىبدب ي،ب 2) لابمل لبالم نا،ب)) أخانت  

ب؛بَمئبقى بححل ت بالملي  بالاىن بمئبحىلب)ينن  بالجد لبحل دتباخ  دىااعب لابر َّ مئَّ
ب.ب 3) االتبرلال ب اصسلبالم نىلحب التبرا ب االتب  بمىن بمئبالحلا

    املفعول املطلق 

،بالم ددراب لابمدددىئبميددر راعبأ بلحالدددىئبالندد حباُنعدددَ ب جمدد ب أ دددارب*810/ 8*
  قدد  ب دد بالددلمب،ب ادد عب دداحى "،ب  دداح الئ،ب"ب دداحُ ب دداح عب:ب  قدد  ب دد باليددرر

  احُ ب ا حىعب"ب ان ب  جم ب،ب [ب احُ ب احالئِب،ب"ب]ب احُ ب احىعب:بلحالىئبالن ح
ب.ب 4)ححسلبامن اح

ب
ب
ب

    املفعول فيه وهو املسمى ظرفًا 

                                                 

 بب.بصبالي رب ل بمىبحيرحبا ح عب لليىعب:ب بب ملاب  بام  ب اليئبالحىحعبأئبال  ال1)

:بالنيددابادداجباحددئبالنددىيلب,بمددىبالدد  لبخدد ابللدداب68:بال سددهال :ب بب مددىئبقددربلمدداب دد بم ىحددت2)
 =ب ياالقدد بمحقدد بم ددىلبادداجبأللالدد باحددئب،ب928ددد922/ب2:ب ادداجباماددم ن ،ب287ددد226

 دد ب ددلابالماددم ب دد بب277دد999/ب2:ب حددربالحمالدربمحمددرب حددربالحمالددر.بمىلدابصحددئبجىحادددبر
 بب.بم لباحئبمىلاال  جالتبالنح مباللمب ق ب  ب

:بالنيددددابادددداجباحددددئبالنددددىيل،ب أجددددىلبالم  الدددد ئبحل ددددتب,ب ببل ددددلبالح دددداال ئب لدددد بمندددد بحل ددددت3)
 ب.ب928د922/ب2:ب ااجبامام ن ،ب287د220

 .ب982د984/ب2:ب بالنيابااجبامام ن 4)
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.ب 1)م  ددددددددااب صالددددددددابم  دددددددداا:باليددددددددااب ادددددددد بقسددددددددمالئبب*897/ 8*

                                                 

"بالددد لب اددددهاب:بمدددد،ب  دددىا بصالدددابيددددااب,ب بباليددداابالم  دددااب ددد بالددددلمبالجددد  ب دددىا بيا ددددىعب1)
 أئبالمد ئبمح درأعب,ب د ب د حال بالالديب د بأئبالمد ئبيا دىعب:بحميند بحخداب,ب" مىبأاحههىب777

 ددد بالدددلمبصب:ب اليددداابصالدددابالم  دددااب,بأ ب دددى  عبأ بمليددد صبححسدددلبم قيدددتب ددد بالجماددد 
 المجددا اباددحالتب،ب اددحتباليددااب د بالمجددا ابححدداابالجدا،بالجد  ب صَّبيا ددىعبأ باددحتبيداا

ب دد بالجمالدد :بم ياقددىعبحددد،بااعب ددا بأ  ددل بأ بحددىصعبأ بخحدد:بل ق  ددت؛ببحددىلياا ،بمددىىئبأ باسدد قاَّ
مق لددتب،ب دد ئبلددلب ددارحبمددئبالدد لبحيالنددتب هدد بم  دداا،ب"سددحاب"ب لابأار ددتبمددئبالدد لبحيالنددت:بمادد 
الَنددىُ لبِحَسدَحاٍب :ب يدىل  بدبب صَّبحَ بلُدْ ٍ(بنجَّ "بجاسدُ ب دد  ب:بنحدد ,ب  د  ,ب[44]بسد ا بالقمددا

،ب999/ب2:بالنيددابادداجباحددئب قالدد .بيا ددىعببالددراِاب"ب مدد ب احددربمددئبسددحاب  دد  بصبالمدد ئب آلَّب
 .ب976د970:ب ااجبالحر ربالنح ال ،ب467 402:ب ن ىىجباللما
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The Grammatical Result of The Ibn Jabri's Commentations 

on The Ibn Malik collection    

Dr. Nawfa lAli  Al-Rawi 
 

Abstract 
 

Our research , entitled "Grammatical result of the 
Commentator Ibn Jabir (died , 870 A. H. ) for the Alfiyah of 
Ibn Malik , Collection , verification and study" is based on 
collecting the scientific material that begins with (bounty , 
  summarized , الحاصو  ,  outcome تحصو  َّ , resulted from , محصول 
 or within his speech or understood from it). But the ,  تلخو  ,
research was entitled " The Outcome" because the root ( .َّص.َّح
 ) and its alteration has exceeded all other 
titles. Also because it is a semiotic one that expresses exactly 
what the commentator (Al- Andalusi) aimed at out of what he 
had mentioned in his book.  
We can say that the commentator wanted to collect the 
particles of the grammatical matters at the end of every 
chapter or every matter in which he had felt ambiguity , 
mystery or intertwine that needed explanation.  
By doing so , he took a teaching direction exactly as that of 
Ibn Al-Nadhim or Ibn Aqeel formerly , or what we can find in 
grammatical textbooks for beginners.  
After we has collected the scientific material from (The 
Elucidation of the Alfiyah of Ibn Malik by Ibn Jabir) that 
composed of four volumes. ~ 
We read the collected material carefully and tried hard on 
originalizing the Quranic Verses (Ayahs) , poetry and proverbs 
and mentioned the places where the illustration is in the verse 
if the commentator hadn't mentioned just to increase 
declaration and clarity. We followed up the text that was 
ascribed to those who had said them or sometimes not 
ascribed. We authenticated their original sourses.  

 


