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رسالة يف علم النحو

(تأليف :محمد بن بدير المقدسي "ت  0221هـ)
تحقيق :عبد الله علي الشكري
جامعة مصراتة

مقدمة
إن اللغة العربية ال ينضب معينها ،وما تزال األيام تكشف لنا عن مخزون
لغوي انتشر في بقاع متعددة ،فالمكتبات العالمية تحتفظ بكثير من المخطوطات
العربية ،ومنها هذه الرسالة النحوية ،التي ألفها محمد بن بدير المقدسي (ت 2110
هـ) ،وقد أمدني بها الزميل :الدكتور عمر الباروني -شكر هللا سعيه ،-وأنا أكبر فيه
هذا االهتمام البالغ في إحياء هذه اللغة.
وعند اطالعي على هذه الرسالة وددت أن أحققها ألمرين :أحدهما أنها من
تراثنا اللغوي الذي ال بد من إخراجه للقراء كي ينتفعوا به .واآلخر أن هذه الرسالة-
على وجازتها -تشمل كل أبواب النحو.
وقـد استفدت من زميلي :الدكتور عمـر الباروني كثيرا فـي التعليق علـى بعض
المواضع ،واالستفسار عن بعض المصادر ،فكان نعم المقصود ،ونعم الناصح،
كيف ال وهـو صاحـب الباع الطويل في تحقيق التراث العربي ،واألسـتاذ لمقـرر
المصادر والمراجع وتحقيق النصوص باألكاديمية الليبية ،فرع مصراتة!؟ فجزاه
هللا عني خيرا.
وقد سرت في تحقيق هذه الرسالة على المنهج العلمي في تحقيق التراث
العربي ،وقدمت للتحقيق بقسم دراسي للتعريف بالمؤلف وبرسالته ،وهللا من وراء
القصد ،وبه التوفيق.
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التعريف بالمؤلف
اسمه :بدر الدين( )1أو شمس الدين( )2محمد بن بدير بن محمد بن محمود بن
جيش( )4المقدسي( )5الشامي( ،)6الخلوتي( )7الشافعي( ،)8المعروف والشهير بابن
بدير( )9أو بالبدير بالتصغير(.)10
ألقابه وأوصافه وثناء العلماء عليه :لقب ابن بدير بألقاب كثيرة ،ووصف بأوصاف
عظيمة ،تدل على مكانته الرفيعة ،ودرجته العالية؛ فوصفه صاحب فهرس
الفهارس بقوله" :اإلمام العالمة المحدث المسند الصوفي"( .)11ووصفه صاحب
حلية البشر بقوله" :األستاذ العالمة"(" ،)12الجمال"(" ،)13الشيخ ...اإلمام الصالح
العالم العامل الناجح ،الورع الناسك العابد التقي النقي الزاهد ،الفاضل المتقن
واللوذعي( )14المتفنن ،...كان أوحد الفضالء ومفرد العلماء ونخبة الصلحاء"(،)15
"فريد عصره في الديار المقدسة ،يبدي ويعيد ،ويدرس ويفيد"(.)16
وجاء من أوصافه على غالف الرسالة التي بين أيدينا" :الشيخ العالم العامل
المخلص هلل -تعالى -المحقق سيدنا السيد محمد بدير المقدسي قدس هللا سره".
شيوخه :تلقى ابن بدير العلم على شيوخ كثر ،ذكرت منهم مصادر ترجمته:
 -2الشيخ محمد الميهي(.)17
()3

( )1ينظر :هدية العارفين 591/5ـ ،وفهرس الفهارس  ،122/2وحلية البشر  ،582/2ومعجم المؤلفين .202/9
( )2ينظر :فهرس الفهارس .973 ،732/1 ،87/2
( )3ينظر :السابق  ،122/2وحلية البشر  ،73/1ومعجم المؤلفين  .202/9وفي هدية العارفين :591/5
"بدر الدين محمد بن أحمد بن محمد".
( )4ينظر :حلية البشر .73/1
( )5ينظر :هدية العارفين 591/5ـ ،وفهرس الفهارس  ،122/2وحلية البشر  ،73/1وتاريخ عجائب اآلثار
 ،587/2ومعجم المؤلفين .202/9
( )6ينظر :فهرس الفهارس .359/2
( )7ينظر :حلية البشر .73/1
( )8ينظر :السابق .232/1
( )9ينظر :فهرس الفهارس  ،122/2وحلية البشر  ،73/1ومعجم المؤلفين .202/9
( )10ينظر :هدية العارفين 591/5ـ.
( )11فهرس الفهارس .122/2
( )12حلية البشر  ،232/1وينظر :تاريخ عجائب اآلثار .587/2
( )13حلية البشر .230/1
( )14اللوذعي :الحديد الفؤاد ،واللسان الظريف كأنه يلذع من ذكائه .ينظر :لسان العرب ،مادة (لذع).
( )15حلية البشر .77/1
( )16السابق .232/1
( )17ينظر :فهرس الفهارس .122/2
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 -1الشيخ عيسى البراوي(.)18
 -5الشيخ محمد الرزي(.)19
 -2الشيخ محمد الفارسكوري(.)20
 -3العالمة الملوي(.)21
 -3العالمة الشيخ أحمد الجوهري(.)22
 -7الشيخ محمد الحفني(.)23
 -8الشيخ أحمد الراشدي(.)24
 -9الشيخ أحمد الدمنهوري(.)25
 -20الشيخ علي الصعيدي(.)26
 -22العالمة محمود الكردي المصري(.)27
 -21الشيخ مصطفى أبو النصر(.)28
 -25الحافظ مرتضي الزبيدي(.)29
تالميذه :أخذ عن ابن بدير طائفة من العلماء ،منهم:
()30
 -2أبو المحاسن وجيه الدين عبد الرحمن الكزبري الصغير (ت2112ه) .
 -1عبد اللطيف بن علي فتح هللا البيروتي الحنفي(( ،)31ت2130ه)(.)32
 -5يوسف أبو الفتوح جمال الدين العمري القادري الدمشقي الشافعي( ،ت2123ه)(.)33
 -2الشيخ عطية األجهوري(.)34
( )18ينظر :السابق نفسه ،وحلية البشر .77/1
( )19ينظر :فهرس الفهارس .122/2
( )20ينظر :السابق نفسه ،وحلية البشر .77/1
( )21ينظر :السابقان نفساهما.
( )22ينظر :فهرس الفهارس  ،122/2وحلية البشر .77/1
( )23ينظر :فهرس الفهارس .122/2
( )24ينظر :السابق نفسه ،وحلية البشر .77/1
( )25ينظر :السابقان نفساهما.
( )26ينظر :فهرس الفهارس .122/2
( )27ينظر :السابق نفسه ،وحلية البشر .77/1
( )28ينظر :فهرس الفهارس .122/2
( )29ينظر :حلية البشر .77/1
( )30ينظر :فهرس الفهارس  ،283 -283/2وحلية البشر .77/1 ،538/2
( )31ينظر :حلية البشر .77/1
( )32ينظر :األعالم .30/2
( )33ينظر :حلية البشر .288/1
( )34ينظر :السابق  ،230/1وتاريخ عجائب اآلثار .587/2
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وممن أجاز له ابن بدير:
 -2العالمة محمود بن أحمد بن محمد المرعشي الحلبي( ،ت2102ه) .
 -1ووجيه الدين الكزبري(.)36
 -5كمال الدين الغزي(.)37
 -2حسين الدمشقي الصالحي(.)38
مصنفاته :ترك ابن بدير مصنفات منها:
 -2غنية الطالب في علم الحساب(.)39
 -1بغية األلباب في شرح غنية الطالب( .)40منه نسخة في مركز الملك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض -السعودية ،رقم الحفظ -0975( :ف)(.)41
 -5كشف اإلسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد(.)42
 -2ثبت إجازة وجيه الدين الكزبري(.)43
 -3إجازة لكمال الدين الغزي .منه نسختان في مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمي بالرياض -السعودية ،األولى برقم حفظ -53-1381( :ف)،
واألخرى برقم -22-1381( :ف)(.)44
 -3تاريخ حصار اإلفرنج لعكا المحروسة 2125هـ ،منه نسخة في المكتبة :مكتبة
الظاهرية ،دمشق -سوريا ،رقم الحفظ ،)22521( :ونسخة في مكتبة برنستون
بالواليات المتحدة األمريكية ،رقم الحفظ.)45()h 93( :
 -7مسائل فقهية مختصرة من كتاب التوضيح ،منه نسخة في مركز الملك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض -السعودية ،رقم الحفظ.)46()1-25237( :
 -8إجازة لحسين أفندي بن عبد القادر الدمشقي الصالحي ،منه نسخة في مركز الملك
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض -السعودية رقم الحفظ.)47()8-09737( :
()35

( )35ينظر :فهرس الفهارس .2032/1
( )36ينظر :السابق .122/2
( )37ينظر :خزانة التراث -فهرس مخطوطات )C.D( .المكتبة الشاملة ،اإلصدار.5.32 :
( )38ينظر :فهرس الفهارس .122/2
( )39ينظر :هدية العارفين .591/5
( )40ينظر :السابق نفسه.
( )41ينظر :خزانة التراث -فهرس مخطوطات )C.D( .المكتبة الشاملة ،اإلصدار.5.32 :
( )42ينظر :هدية العارفين .591/5
( )43ينظر :فهرس الفهارس  ،122/2ومعجم المؤلفين .202/9
( )44ينظر :خزانة التراث -فهرس مخطوطات )C.D( .المكتبة الشاملة ،اإلصدار.5.32 :
( )45ينظر :السابق.
( )46ينظر :السابق.
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مولده ووفاته :ولد ابن بدير -رحمه هللا -في حدود سنة الستين ومائة وألف
(2230ه)= (2727م)( ،)49وتوفي في الثامن والعشرين من شعبان( ،)50سنة عشرين
ومائتين وألف (2110ه)(2803( =)51م)( ،)52عن نيف وستين سنة( ،)53وقبره بجوار
المسجد األقصى( .)54وقد خالف صاحب هدية العارفين في سنة وفاته؛ فذكر أنه
توفي سنة (2129ه)(.)55
التعريف بالرسالة
صحة نسبة الرسالة إلى ابن بدير :لم تذكر المصادر التي ترجمت البن بدير أن له
رسالة في علم النحو ،وقد جاء على غالف الرسالة" :رسالة الشيخ العالم العامل
محمد بن بدير المقدسي المخلص هلل-تعالى -في علم النحو" ،وبعدها كتب الناسخ
عبارة "على اآلجرومية" ثم شطبها.
وعلى الغالف أيضا" :هذه رسالة جليلة المقدار ،رفيعة المنار ،تأليف العالم العامل
المحقق ،سيدنا السيد محمد بدير المقدسي ،قدس هللا سره ،ونفعنا به ،في علم
العربية ،نافعة إن شاء هللا -تعالى-؛ فاشدد بها يديك؛ ففيها بالغ ،وال تنبذها؛ فما
لنبذها عند عارف مساغ".
محتوى الرسالة :ذكر ابن بدير في هذه الرسالة الصغيرة الحجم ،الجليلة القدر جل
أبواب النحو؛ ولكن بإيجاز ،بدأها بتعريف الكلمة ،وختمها بالتوابع ،وفائدة عن
ثبوت التاء مع العدد أو سقوطها ،وأخرى عن بعض أحكام الوقف.
ولما كانت الرسالة موجزة جدا لم يرد بها أي شاهد ،سواء من القرآن أم من الشعر،
أم من غيرهما ،ولم يرد اسم أي علم من األعالم ،سواء من النحويين أم من غيرهم.
وصف النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق :لم أقف على نسخ للمخطوط غير
النسخة التي بين يدي ،وهي نسخة معهد الثقافة والدراسات الشرقية ،جامعة طوكيو-
اليابان.
( )47ينظر :السابق.
( )48ينظر :فهرس الفهارس .122/2
( )49ينظر :معجم المؤلفين .202/9
( )50ينظر :حلية البشر .77/1
( )51ينظر :فهرس الفهارس  ،122/2ومعجم المؤلفين .202/9
( )52ينظر :معجم المؤلفين .202/9
( )53ينظر :حلية البشر .77/1
( )54ينظر :فهرس الفهارس .122/2
( )55ينظر :هدية العارفين .591/5
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وتقع هذه النسخة في ثالث عشرة ( )25لوحة ،في كل لوحة اثنا عشر ( )21سطرا،
في كل سطر سبع ( )7كلمات تقريبا.
خطها نسخ جميل واضح ،مضبوطة بالشكل إال البسملة واالستعانة ،وال يوجد بها
سقط إال في حرفين أو ثالثة ،وعليها تصحيح في مواضع قليلة ،وال توجد عليها تعليقات،
وال يوجد عليها اسم الناسخ ،وال تاريخ النسخ.
منهج التحقيق :اتبعت في تحقيق هذه الرسالة المنهج اآلتي:
 -2نسخت الرسالة كاملة.
 -1ضبطت بالشكل نص الرسالة بالكامل.
 -5وضعت عناوين للموضوعات.
 -2علقت على المواضع التي تحتاج إلى تعليق.
صور من المخطوطة:
صورة الصفحة األخيرة
صورة الصفحة األولى
صورة الغالف

[ا ْل َكلِ َمةُ َوأَ ْن َوا ُع َها]
فاعلم أ َّن الكلِمة قو ٌل مفر ٌد( ،)56إِن دلَّت على معنى فِي نف ِسها بِال زم ٍن فاس ٌم ،وإِن
دلَّت بِ ِه ففِع ٌل( ،)57وإِن فِي غي ِرها فحر ٌ
ف(.)58
[أَ ْن َوا ُع ا ْلفِ ْع ِل]
ار ٌ
ال ،وإِن د َّل
ال واستِقب ٍ
ع معربٌ بِشر ِط ِه ويدلُّ على ح ٍ
فإِن ِزيد فِي أ َّو ِل الفِع ِل فمض ِ
()60
َّ
َّ
رِّف إِن تن َّوع ،وإِال فجا ِم ٌد.
اض ،ومتص ٍ
على طل ٍ
ب وقبِل ياء مخاطب ٍة فأم ٌر  ،وإِال فم ٍ
()59

( )56ينظر :شرح قطر الندى ،ص.22:
( )57الضمير في (به) عائد على قوله( :معنى) ،ولم يذكر المقدسي الزمن مع الفعل اكتفاء بنفيه عن االسم.
( )58ينظر :شرح ابن عقيل .12/2
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س ِم]
اال ْ
[ َعالَ َماتُ ِ
ين(.)61
ويعرف ِ
االسم بِأل والجرِّ والتَّن ِو ِ
[ َعالَ َماتُ ا ْلفِ ْع ِل]
والفِعل بِلم ويا ِء قو ِمي وبِقد وبِتا ِء قامت(.)62
ول عالم ٍة(.)63
والحرف بِال قب ِ

ف]
[ َعالَ َماتُ ا ْل َح ْر ِ

الكالم قو ٌل معه إِسنا ٌد(.)64
اخ ِر الكلِم ِة(.)65
اإلعراب أث ٌر فِي أو ِ
ِ

[ا ْل َكالَ ُم]
اب]
اْلع َْر ُ
[ ِْ

ب]
[أَ ْلقَ ُ
اْلع َْرا ِ
اب ْ ِ
وألقابه :رف ٌع ونصبٌ فِي اس ٍم وفِع ٍل ،وجَّرٌّ فِي اس ٍم فقط ،وجز ٌم فِي فِع ٍل فقط(.)66
صلِيَّةُ]
ب ْاْلَ ْ
اْلع َْرا ِ
[ َعالَ َماتُ ْ ِ
()67
ون.
فالرَّفع بِض َّم ٍة ،والنَّصب بِفتح ٍة ،والجرُّ بِكسر ٍة  ،والجزم بِسك ٍ
( )59يقصد أن الفعل المضارع ال يعرب إال إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون اإلناث؛ فإن اتصلت به
إحداهما بني ،خالفا لألخفش في نون التوكيد .ينظر :السابق .59/2
( )60ينظر :شرح قطر الندى ،ص.50:
( )61هذه بعض العالمات .ينظر :شرح ابن عقيل .12 ،27/2
( )62هذه بعض العالمات .ينظر :شرح ابن عقيل 15 -11/2
( )63ينظر :شرح قطر الندى ،ص ،53:وشرح ابن عقيل .13/2
( )64قال الجرجاني" :الكالم ما تضمن كلمتين باإلسناد" .التعريفات ،ص.157:
( )65قال ابن هشام" :اإلعراب :أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة" .شرح قطر الندى ،ص،23:
وقال الجرجاني" :اإلعراب هو اختالف آخر الكلمة باختالف العوامل لفظا أو تقديرا" .التعريفات،
حدثه العامل في آخر الكلمة" .جامع الدروس العربية .28/2
ص .27:وقال الغالييني" :اإلعراب :أثر ي ِ
( )66ينظر :شرح قطر الندى ،ص.23:
( )67ينظر :السابق نفسه.
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ب بِالنِّيَابَ ِة]
[ َما يُ ْع َر ُ
()68
وف يجرُّ بِفتح ٍة
ف وتا ٍء م ِزيدتي ِن ينصب بِكسر ٍة  ،وغير مصر ٍ
وما ج ِمع بِألِ ٍ

()69

.

ف]
[ا ْل َم ْمنُو ُع ِمنَ ال َّ
ص ْر ِ
االس ِم ما ج ِمع فِي قولِ ِهم:
ويمنع الصَّرف ِمن ِ
()70
اجمع و ِزن عا ِدال وأنِّث بِمع ِرف ٍة ** ر ِّكب و ِزد عجمة فالوصف قد كمال
ب ا ْلفَ ْر ِعيَّةُ]
اْلع َْرا ِ
[ َعالَ َماتُ ْ ِ
س ِة]
اب ْاْلَ ْ
[ -1إِع َْر ُ
س َما ِء ا ْل َخ ْم َ
()72
()71
ف ،وتجرُّ بِيا ٍء .
ال ،ترفع بِوا ٍو ،وتنصب بِألِ ٍ
وأبوه ،وأخوه ،وحموها ،وفوه ،وذو م ٍ
ق بِ ِه َما]
اب ا ْل ُمثَنَّى َو َج ْم ُع ا ْل ُم َذ َّك ِر ال َّ
[ -2إِع َْر ُ
سالِ ِم َوا ْل ُم ْل َح ِ
َّان وينصبا ِن بِيا ٍء .و ِكال
ان يرفع بِألِ ٍ
ف ،وجمع المذ َّك ِر السَّالِ ِم يرفع بِوا ٍو .ويجر ِ
والمثنَّى كال َّزيد ِ
()75
()74
()73
ان واثنتا ِن مطلقا  .وأولو  ،و ِعشرون وأخواتِ ِه،
و ِكلتا مع ال َّ
ير كمثنَّى  ،واثن ِ
ض ِم ِ
()81
()80
()79
()78
()77
وعالمــون( ،)76وأهــلون  ،ووا ِبلــون  ،وأرضــون  ،وســ ِنون  ،وبــنون ،
و ِعلِّيُّون( ،)82و ِشبهه كجم ٍع(.)83
( )68نيابة عن الفتحة .ينظر :السابق ،ص.30:
( )69نيابة عن الكسرة .ينظر :السابق ،ص.31:
( )70هو البن النحاس .ينظر :شرح قطر الندى ،ص.521
( )71في األصل :ترفع.
( )72ينظر :شرح قطر الندى ،ص.23:
( )73أي :في حال إضافتهما إلى الضمير يعربان إعراب المثنى .ينظر :السابق ،ص.28:
( )74أي :يعربان إعراب المثنى مطلقا ،سواء أضفتهما إلى الضمير أم لم تضفهما .ينظر :السابق ،ص.29-28:
( )75أولو بمعنى أصحاب .ينظر :لسان العرب (ألل)
( )76جمع عالم .ينظر :المصباح المنير (ع ل م).
( )77جمع أهل .ينظر :السابق (أه ل).
( )78جمع وابِل .ينظر :شرح قطر الندى ،ص ،23:والوابل :المطر الشديد الضخم القطر .ينظر :لسان العرب (وبل).
( )79جمع أرض .ينظر :المصباح المنير (أ ر ض).
( )80جمع سنة .ينظر :السابق (س ن ه).
( )81جمع ابن .ينظر :السابق (ب ن و).
( )82جمع العلي .ينظر :لسان العرب (عال).
( )83في شرح قطر الندى ص :30 -28وشبهه كالجمع .ويقصد به أن إعرابها كإعراب جمع المذكر السالم.
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س ِة]
[ -3إِع َْر ُ
اب ْاْلَ ْمثَلَ ِة ا ْل َخ ْم َ
()85
()84
ون ،وتنصب وتجزم
ان[ ،و] تقومون ،وتقو ِمين  ،ترفع بِن ٍ
ونحو :يقوم ِ

()86

()87

بِحذفِها .

َ [ -4ج ْز ِم ا ْلفِ ْع ِل ا ْل ُم ْعتَ ِّل ْاْلَ ِخ ِر]
ف آ ِخ ِر ِه إِن خال مطلقا ِمن نوني نِسو ٍة
ونحو :يغزو ،ويخشى ،وير ِمي ،يجزم بِحذ ِ
وتو ِكي ٍد مالصق ٍة(.)88
ع]
اص ُ
ب ا ْلفِ ْع ِل ا ْل ُم َ
[نَ َو ِ
ضا ِر ِ
()89
ارع بِـ(أن) ظا ِهرة ومضمرة بعد :ال ٍم
وينصب المض ِ
()93
()92
وحتَّى؛ بِشر ِط ِه  ،ولن ،وكي ،وإِذن .

()90

()91

 ،وفا ٍء ،ووا ٍو ،وأو

،

ع]
[ َج َوا ِز ُم ا ْلفِ ْع ِل ا ْل ُم َ
ضا ِر ِ
اح ٍد]
[ -1ا ْل َجا ِز ُم لِفِ ْع ٍل َو ِ
ب(.)94
ويجزم بِلم ،ول َّما ،وال لِلتَّر ِك ،وال ِم الطَّل ِ
[ -2ا ْل َجا ِز ُم لِفِ ْعلَ ْي ِن]
ويجزم فِعال ِن بِإِن ،وإِذما ،ومن ،وما ،ومهما ،وأيٍّ ،ومتى ،وأيَّان ،وأين ،وأنَّى،
وحيثما(.)95
( )84ما بين معقوفين زيادة يقتضيها المقام.
( )85لم يذكر المصنف :تقومان ،ويقومون .ينظر :شرح قطر الندى ،ص.33:
( )86قوله( :ترفع) و(تنصب) و(تجزم) نقطت التاء من فوق ومن تحت.
( )87ينظر :شرح قطر الندى ،ص.33 -32:
( )88فيقال :يغزون ،إلخ ،ويغزون .ينظر :السابق ،ص.33:
( )89ينظر :شرح قطر الندى ،ص.35:
( )90أي :الم الجر ،كقوله تعالى( :وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس) [النحل .]22:ينظر :السابق ،ص.33:
( )91ينظر تفصيل ذلك في :شرح قطر الندى ،ص.73 -38 ،33 -32:
( )92شرط النصب بحتى" :كون الفعل مستقبال بالنسبة إلى ما قبلها ،سواء كان مستقبال بالنسبة إلى زمن
التكلم أو ال؛ فاألول كقوله تعالى( :لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) [طه]92:؛ فإن رجوع
موسى -عليه السالم -مستقبل بالنسبة إلى األمرين جميعا ،والثاني كقوله تعالى( :وزلزلوا حتى يقول
الرسول) [البقرة]122:؛ ألن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن اإلخبار إال أنه مستقبل
بالنسبة إلى زلزالهم" .السابق ،ص.32:
( )93ينظر :السابق ،ص.38:
( )94ينظر :السابق ،ص.82 -85:
( )95ينظر :السابق ،ص.90 -83:
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البِناء :لزوم آ ِخ ِر الكلِم ِة حاال فقط(.)96

[ا ْلبِنَا ُء]

[ا ْل َم ْبنِيَاتُ ]
()97
احب لِما سبق  ،وكلُّ
اضي كذا( ،)98والمض
ارع المص ِ
والحروف ك ُّلها مبنِيَّةٌ  ،والم ِ
ِ
()100
ت دام وجوبا ،أو لِغي ِر ِه جاز(.)101
اس ٍم شابه الحرف شبها ق ِويا يبنى ؛ فإِن كان لِل َّذا ِ
()99

[النَّ ِك َرةُ َوا ْل َم ْع ِرفَةُ]

النَّ ِكرة :ما د َّل على مبه ٍم.
ولو بِغي ِر ِه وهو مضمرٌ ،كأنا ،وأنت ،وهو
والمع ِرفة :ما د َّل على معي ٍَّن
س ،واسم إِشار ٍة ،كذا ،و ِذي ،وتا ،وتِي ،وأوال ِء
ص أو لِ ِجن ٍ
وفرو ِعها ،وعل ٌم لِشخ ٍ
ب وهي حر ٌ
ف ،وقد تصحب ال ٌم ،واسم
صل بِها كاف خطا ٍ
وفرو ِعها ،وقد تتَّ ِ
()103
اوي ٍة عائِدا عليها كالَّ ِذي والَّتِي وفروعهما ،و مصحوب
م وص ٍ
ول بِجمل ٍة خب ِريَّ ٍة ح ِ
أل ،ومض ٌ
اف لِشي ٍء ِمن ذلِك.
()102

[ا ْل َم ْرفُوعَاتُ ]

المرفوعات ثمانِيةٌ:
الفا ِعل ،ورافِعه فِع ٌل أو ما فِي معناه

()104

.

آخر الكلمة حالة واحدة ،لفظا أو تقديرا" .شذور الذهب ،ص .89:وقال
( )96قال ابن هشام" :البناء لزوم
ِ
الكفوي" :البناء في االصطالح -على القول بأنه لفظي :ما جيء به ال لبيان مقتضى العامل من شبه
اإلعراب ،وليس حكاية ،أو إتباعا ،أو نقال ،أو تخلصا من ساكنين ،وعلى القول بأنه معنوي هو :لزوم
آخر الكلمة حالة واحدة ،من سكون ،أو حركة لغير عامل وال اعتالل" .الكليات ،ص.122:
( )97ينظر :شرح قطر الندى ،ص.25:
( )98ينظر :السابق ،ص.17:
( )99يقصد مصاحبا لنوني النسوة والتوكيد اللتين ذكرهما عند حديثه عن جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر.
( )100ينظر :شرح األشموني  ،21/2وهذا الشبه أربعة أنواع :شبه في الوضع ،وشبه في المعنى ،وشبه
في النيابة ،وشبه في االفتقار ،قال ابن مالك:
لشبه من الحروف مدني
**
واالسم منه معرب ومبني
والمعنوي في متى وفي هنا
**
كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا
تأثر وكافتقار أصال
**
وكنيابة عن الفعل بال
ينظر :األلفية مع شرح ابن عقيل عليها .52 -50/2
( )101ينظر :شرح ابن عقيل .18/2
( )102ينظر :شرح شذور الذهب ،ص.225:
( )103تكررت الواو مرتين.
( )104ينظر :شرح األشموني .583/2
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صيغة عا ِملِ ِه(.)105
والمفعول إِن ح ِذف فا ِعله وغيِّرت ِ
()106
اري عن عا ِم ٍل غي ِر زائِ ٍد .
والمبتدأ وهو :الع ِ
()107
والخبر وهو :ما ت َّمت بِ ِه إِفادة مبتدأِ ِه .
واسم كان وأخواتِها ،وهي :أمسى ،وأصبح ،وأضحى ،وظلَّ ،وبات ،وصار ،وليس،
وما دام ،وما زال ،وما انفك ،وما فتِئ ،وما ب ِرح ،يرفع بِها مبتدأٌ ،وينصب بِها خبره.
ار ٌ
ع ،وهي :طفِق ،وأخذ ،وعلِق ،وأنشأ،
و ِمن بابِها أفعال المقارب ِة ،وخبرها مض ِ
وكاد ،وك ِرب ،وأوشك ،وعسى ،واخلولق ،وحرى.
وخبر :إِ َّن ،وأ َّن ،وكأ َّن ،ول ِك َّن ،ولعلَّ ،وليت ،وعملها عكس كان.
المنصوبات اثنا عشر:

صوبَاتُ ]
[ا ْل َم ْن ُ

[ا ْل َم ْف ُعو ُل بِ ِه]
احدا ،واثني ِن ليس أصلهما
اصبه فِع ٌل أو ما فِي معناه ،وقد يكون و ِ
المفعول بِ ِه ،ون ِ
()108
المبتدأ والخبر ،أو أصلهما ذانِك  ،كظ َّن ،وزعم ،وعلِم ،ووجد ،وح ِسب ،وخال،
وقد يكون ثالثة ،كأعلم ،وأرى ،وأنبأ ،ونبَّأ ،وأخبر ،وخب َّر ،وح َّدث.
[التَّنَا ُز ُع]
وقد يتنازع عا ِمال ِن فأكثر معموال فأكثر فيعمل اآل ِخر ويضمر لِما ِسواه.
شتِ َغا ُل]
اال ْ
[ ِ
ور أو معناه.
ير المعم ِ
ول فينوى عا ِم ٌل له ِمن لف ِظ المذك ِ
وقد يشت ِغل العا ِمل بِض ِم ِ
[ا ْل ُمنَادَى]
اف و ِشب ِه ِه ،ويبنى على ض ٍّم فِي مفر ٍد عل ٍم أو
والمنادى ،ويظهر نصبه فِي المض ِ
ن ِكر ٍة مقصود ٍة ،وحروفه :آ ،أ ،أي ،يا ،هيا ،وأيا.
( )105ينظر :السابق .211/2
( )106ينظر :السابق .285/2
( )107ينظر :السابق .285/2
( )108من أسماء اإلشارة للمثنى المذكر .ينظر :الهمع .137/2
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ث :يا لزي ٍد لِعم ٍرو.
وفِي مستغا ٍ

ستَغا َ ُ
ث]
[ا ْل ُم ْ

ُوب]
[ا ْل َم ْند ُ
ب :وازيداه ،واغالم جعفراه.
وفِي مندو ٍ
[التَّ ْر ِخي ُم]
()109
اطم ،بِنِيَّتِ ِه وبِال.
وفِي تر ِخ ٍيم :يا جعف[ ،يا]
ف ِ
ول بِ ِه]
[ا ْل ُم َ
شبَّهُ بِا ْل َم ْف ُع ِ
ويشبَّه بِاس ِم فا ِع ٍل متع ٍّد وص ٌ
صب السَّببي ِن.
ف ال ِز ٌم فين ِ
[ا ْل َحا ُل]
والحال وهو :وص ٌ
احبِ ِه ،وشرطه تن ِكيرٌ ،وموافِقه فِي ه ِذ ِه،
ف يبيِّن هيئة ص ِ
()110
احبِ ِه غالِبا.
واشتِقاقه ،وتع ِريف
ص ِ
[التَّ ْميِي ُز]
التَّميِيز :اس ٌم وص ٌ
ول.
ف يبيِّن ذات ص ِ
احبِ ِه ونقله عن فا ِع ٍل أو مفع ٍ
[ا ْل َم ْف ُعو ُل َم َعهُ]
او مع ،وال يتق َّدم على عا ِملِ ِه.
والمفعول معه :اس ٌم يقع بعد و ِ
[ا ْل َم ْف ُعو ُل لَهُ]
والمفعول له( :)111اس ٌم هو سبب عا ِملِ ِه وقد يجرُّ بِال ٍم.
ستِ ْثنَا ُء]
اال ْ
[ ِ
صب ،وإِن كان بِغي ٍر،
ان ِمن حك ِم أ َّو ٍل؛ فإِن يكن تاما موجبا ن ِ
و ِ
االستِثناء :إِخراج ث ٍ
صب ،أو جرَّ،
صب ،أو خال ،أو عدا ،أو حاشا ،ن ِ
و ِسوى ،ج َّر بِإِضاف ٍة ،وإِن بِليس ن ِ
وإِن فرِّ غ ،أو نفِي ،أتبِع.
( )109زيادة يقتضيها المقام.
( )110في األصل :تعريق
( )111ويسمى المفعول ألجله ،والمفعول من أجله .ينظر :جامع الدروس العربية .25/5
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وراتُ ]
[ا ْل َم ْج ُر َ
ف ،وهوِ :من ،إِلى ،عن ،على ،فِي ،حاشا ،خال ،عدا ،ربَّ ،
المجرورات إِ َّما بِحر ٍ
متى ،لعلَّ ،كي ،با ٌء ،ال ٌم ،ك ٌ
اف ،حتَّى ،مذ ،منذ ،ها ٌء ،همزةٌ ،من ،م ،لوال،
وحروف قس ٍم :با ٌء ،وتا ٌء ،وا ٌو.
والتَّوابِع:

[التَّ َوابِ ُع]

[النَّ ْعتُ ]
النَّعت هو :مشت ٌّ
ق أو مؤ َّو ٌل بِ ِه ،وي ِجب موافقة متبو ِع ِه ِمن كلِّ وج ٍه.
[التَّأْ ِكي ُد]
ق.
س ،والعي ِن ،وبِأكتع ،وأبصع ،وأجمع ،مع ر ِ
اج ٍع موافِ ٍ
التَّأ ِكيد بِالنَّف ِ
[ا ْلبَ َد ُل]
ال ،وعا ِمله من ِويٌّ .
ض ِمن كلٍّ ،أو اشتِم ٍ
البدل بدل كلٍّ ِمن كلٍّ ،أو بع ٍ
[ا ْل َع ْطفُ ]
ق ،ويكون فِي مفر ٍد على ِمثلِ ِه ،أو
العطف إِ َّما لِبي ٍ
ان ،ويكون بِأشهر ،وعطف نس ٍ
يل ،و ِمن حروفِ ِه:
جمل ٍة على ِمثلِها ،بِوا ٍو ،وفا ٍء ،وث َّم ,وحتَّى ،فتشت ِرك مطلقا على تف ِ
ص ٍ
أو ،وأم ،وبل ،ول ِكن.
ث إِن ذ ِكرا بعد ،وإِال َّ أو كان
(فَائِدَة) :تثبت التَّاء فِي عد ٍد مذ َّك ٍر ،وتسقط ِمن مؤنَّ ٍ
المعدود زمنا جاز.
َّ
َّ
ث بِالتا ِء وإِبدالها هاء ،كما تكتب بِها مطلقا .وعلى
(أُ ْخ َرى) :الوقف على اس ٍم مؤن ٍ
()113
()112
اإلشم ِام  .وعلى
االس ِم ال َّ
ِ
ون ،وبِالرَّو ِم  ،وبِ ِ
وع آ ِخ ِر ِه بِالسُّك ِ
يح المرف ِ
ص ِح ِ
ون ،وعلى المن َّو ِن
ون ،وبِالرَّو ِم .وعلى المنصو ِ
ب غي ِر المن َّو ِن بِالسُّك ِ
ور بِالسُّك ِ
المجر ِ
وص غي ِر
ف مطلقا .وعلى المنق
ور بِاأللِ ِ
ال تن ِوينِ ِه ألِفا فِي الف ِ
بِإِبد ِ
ِ
يح .وعلى المقص ِ
ص ِ
(" )112الروم أن تأتي الحركة الخفيفة ،بحيث ال يشعر به األصم" .التعريفات ،ص.232:
(" )113اإلشمام تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم ولكن ال يتلفظ به؛ تنبيها على ضم ما قبلها ،أو ضمة الحرف
الموقوف عليه ،و ال يشعر به األعمى" .التعريفات ،ص.22:
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ح؛
ب بِحذ ِ
المنصو ِ
ح ،فإِن صاحب أل وقِف علي ِه بِاليا ِء فِي األفص ِ
ف اليا ِء فِي األفص ِ
إِالَّ فِي اس ِم فا ِع ٍل ِمن :أرى.
[ا ْل َخاتِ َمةُ]
وهللا أعلم ،والحمد ِ َّهللِ وحده ،وصلَّى هللا على سيِّ ِدنا مح َّم ٍد وعلى آلِ ِه وصحبِ ِه وسلَّم
تسلِيما كثِيرا.
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المصادر والمراجع















األعالم ،تأليف :خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،ط(1001 ،)23م.
تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،تأليف :عبد الرحمن بن حسن الجبرتي،
(د .تح) ،دار الجيل ،بيروت( ،د .ت).
التعريفات ،تأليف :علي بن محمد بن علي الجرجاني ،تحقيق :إبراهيم األبياري،
دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط(2203 ،)2هـ.
جامع الدروس العربية ،تأليف :مصطفى بن محمد سليم الغالييني ،المكتبة
العصرية ،صيدا -بيروت ،ط(2222 ،)18هـ2995 -م.
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ،تأليف :عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم
البيطار الميداني الدمشقي ،تحقيق :محمد بهجة البيطار ،دار صادر ،بيروت ،ط(،)1
2225هـ2995 -م.
خزانة التراث -فهرس مخطوطات ،إصدار مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية )C.D( .المكتبة الشاملة ،اإلصدار.5.32 :
شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،تأليف :أبي الحسن نور الدين علي بن
محمد بن عيسى األشموني( ،د .تح) ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط(،)2
2229هـ2998 -م.
شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،تأليف :أبي محمد جمال الدين عبد
هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن يوسف بن هشام ،تحقيق :عبد الغني الدقر،
الشركة المتحدة للتوزيع ،سوريا( ،د .ت).
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تأليف :عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل
العقيلي الهمداني المصري ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الفكر،
دمشق ،ط(2983 ،)1م.
شرح قطر الندى وبل الصدى ،تأليف :أبي محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف
بن أحمد بن عبد هللا بن يوسف بن هشام ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،
القاهرة ،ط(2585 ،)22هـ.
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت ،تأليف:
محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني اإلدريسي الكتاني ،تحقيق:
إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط(2981 ،)1م.
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الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،تأليف :أبي البقاء أيوب بن
موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي ،تحقيق :عدنان درويش،
ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،د .ت).
لسان العرب ،تأليف :أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور( ،د .تح) ،دار
صادر ،بيروت ،ط(2222 ،)5هـ.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،تأليف :أبي العباس أحمد بن محمد بن
علي الفيومي( ،د .تح) ،المكتبة العلمية ،بيروت( ،د .ت).
معجم المؤلفين ،تأليف :عمر بن رضا كحالة ،مكتبة المثنى ،بيروت ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت( ،د .ت).
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،تأليف :إسماعيل بن محمد
البغدادي ،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول،
2932م.
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تأليف :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي
بكر السيوطي ،تحقيق :عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط(،)1
2207هـ.
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