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ِِ نيِطانِ ، لن هظِنيا منيِمين  ِيي الحمُد هلِل حمدًا كما ينبغي  لظيييِ  وهِيِ ، وز
ُُ والنيالُ  زِي   لواًل وآخرًا، وخصنا فيمن خصِ  بخدمِة اإلنالِ  والمنِمين، والصيال

لِظيالمين،  لشرِف الخِِق والمرنِين نبينا ونيدنا محميد بين زبيد اهلل المبظيوم رحمية
 .((رضوان اهلل تظال  زِيِ  لهمظين  ))وزِ  آلِ  وصحبِ  الطيبين الطاهرين 

 وبظييد ...
كانيييل الحاهييية حلييي  الحاييياِي زِييي  النيييرآِن الكيييريِ  مييين التصيييحيِف والتحرييييِف ف

والِّحِن النبب األّول والرئيس لنشوِء الدرانيال النرآنيية، التي  كانيل موضيم اهتميا  
، والكوفية  ))صل الظرب بغيرِه  ف  المصيرين اإلنيالميين المنِمين منذ لن ات البصيُر

)). 
وكانل الدرانال النرآنية كثيُر ومتنوزة، وكان زِ  النحو لحد هذه الدرانيال، 
بييدل لّول لمييرِه بضييبِط لواخيير الكِيي  فيي  ا يييال بييالننِط الييذأل توصييل حليييِ  لبييو األنييود 

 األّول الِهرأل. ، ف  منتصف النرن((رحم  اهلل تظال   ))الدؤل  
ييذا الييدرس النحييوأل ينييتنل، واتنييم موضييوز ، و رضيي ،  وبظييد هييذه المرحِيية لاخا

 ووهد ل  دارنون مختصون بدؤوا يدرنون زِ  النحو لذاِتِ .

وكان منِهِ  هو انتنراء الِّغة ومالحيية األنياليب، فكيان الظِمياُء يخرهيون 
ِِ وتِاميية، ينييتنرون لهِِييا ويشييافِ ونِ  ويأخييذون زيينِ  حليي  بييوادأل نهييدج والحهييا

الِّغة الاصح . وكان حلي  هانيِب هيذا كتياب اهلل تظيال  الرافيد األّول مين روافيِد الِّغيِة 
، ((  ))الظربيِة الاصح ، والمظين المظهِ الذأل ال ينضب، وكذلك نينة نبيي  محميد 

 لفصح الظرب .
 )) وقد نازادا كّل ذلك زِماء النحيو، وزِي  رلِنيِ  الخِييل بين لحميد الاراهييدأل

زِ  المضي  شيوطًا في  الدرانيال النحويية الناضيهة التي  كانيل  ((رحم  اهلل تظال  
اليذأل وضيم  ((رحم  اهلل تظال   ))األناس لِدرِس النحوأل وهاءا بظده تِميذه نيبوي  

 كتاب  "الكتاب".
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وتضافرل هِوُد الظِماِء الذين هاؤوا بظده  زِ  مرِّ الظصوِر درانًة، وتألياًا، 
، وحواشيييًا، و يرهييال كييان لكييلِّ ذلييك دوره فيي  تنظيييِد الييدرس وشييروحًا زِيي   مؤلاييالج

 النحوأل والحااِي زِيِ .
ينففا  ومن بين لبرِ هؤالء الظِماء الظاّلمة المحنق، فخر الظربية، لفضل من صا
من رهاالل النرن الثامن الِهرأل ف  قوازيِد الظربييِة والتطبييِق زِيِيا، هميال اليدين 

، اليذأل ((رحمي  اهلل تظيال   )) ((هيي 167المتوف  نينة  ))لنحوأل ابن هشا  األنصارأل ا
ِايرا  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال فيِ  ابن خِدون  ِلنيا ونحين بيالمغرِب ننيمُم لانفيُ  يا ما

 .((بمصر زالٌ  بالظربيِة يناُل ل  ابن هشا  لنح  من نيبوي  
لمؤّلاييياِل والكتيييِب الظدييييد مييين ا ((رحمييي  اهلل تظيييال   ))والبييين هشيييا  األنصيييارأل 

في   ((رحمي  اهلل تظيال   ))النيما ما يِتُ  منِا بظِِ  النحو ي وقد ذكرتِا زند ترهمتي  
ِِء األّوِل مين هيذا المخطيوط ي ومنِيا: كتياب "قطير النيدى، وبيل الصيدى"  درانت  لِهي

شرحًا لنماه "شرح قطر الندى، وبل الصيدى"، وهيو  ((رحم  اهلل تظال   ))وقد شرح  
 ٌ  ومايٌد.شرٌح مِ

ولننا نكتُ  لانفيُ  كيانا لكثيُر حفيادُ ألهيِل زصيرِِه منيُ  لنيا الييو ا، فنيد كيانوا لصيبُر 
زِ  الظِِ  مّنا، فما كان ياظيُب كتاب "شرح النطر" ولمثال  زنده  لنفُ  طوييُل اليناِس، 

مييين ذكيييِر  وال لنفيييُ  كثييييُر االنيييتطراِد، وال لنفيييُ  مظنيييُد الهمِيييِة لحيانيييًا، وال لنفيييُ  يكثيييرُ 
االختالفييال واإلطالييِة فيي  الييردِّ زِيِييا، وال لنفييُ  ينتشييُِد بالشييواهِد الشييظريِة التيي  ال 

 يخِو لكثُرها من  موضج ف  المظن  وزنرج ف  اإلزراِب.
وهييو ي كمييا مظييروف ي كتيياٌب نحييوأل يدرُنييُ  الطِبيية فيي  المراحييِل الدرانيييِة 

 المتونطِة الخاصة بالدرِس النحوأل.
رحمييي  اهلل  )) ((هيييي 7991المتيييوف  نييينة  ))لشييييب زبيييد الكيييري  اليييدبفان حاّل لانف ا

دا خاللا ننوال تدريني  لِّغيِة الظربييِة، ولكتياِب "شيرح قطير النيدى، وبيل ((تظال   ها ، وا
الصييدى"، لانف طييالبا المراحييِل الدرانيييِة المتونييطِة ي فيمييا يخييي الييدرِس النحييوأل ي 

ِذكِر االختالفيال واإلطاليِة في  اليردِّ زِيِيا،  يهدون فيِ  صظوبة من هراِء اإلكثار من
وكيذلك ميا يتظِّيق باالنتشيِاِد بالشيواهِد الشييظريِة التي  ال يخِيو لكثرهيا مين  مييوضج 
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 ف  المظن  وزنرج ف  اإلزراِب.
ما  ُ  زِي  هيذا الكتياب "شيرح قطير  ((رحم  اهلل تظال   ))فوضا ُ  لو توضييحا شيرحا

قطر الندى، وبل الصدى"، الذأل نحن بصدِد الندى، وبل الصدى"، ولنماه: "توضيح 
 درانِتِ  وتحنيِنِ .

في  مندمِتيِ ،  ((رحمي  اهلل تظيال   ))وقد هاءا كتاب "التوضيح"، كميا قيال مؤلِّاي  
ُِ في  الطرينيِة والمينِِ   ((رحم  اهلل تظال   ))تِبية لطِِب تالميذه، وِلما رآه  من الاائد
ُِما ف  تدريِنِ   ُِ.اّلذين كان يتفِبُظ  لِماد

واضيحًا مينييرًا، بظبيارُج نييِِةج، وانتشييِد  ((رحمي  اهلل تظييال   ))فهياءا كمييا لراده 
 لمنائِِِ  بأمثِةج واضحةج، ينُِل مظِا اإلفادُ من .

لْن تكيييون الطرينييية التييي  وضيييما زِيِيييا الكتييياب  ((رحمييي  اهلل تظيييال   ))وتيييوخ  
ُج كبييرُج نافظة. وه  كذلك ي حْن شاء اهلل ي فإّنا نيرى لانفيُ  شير  ٌح وتوضييٌح مِيٌ  ذو فائيد

وال نيما لِمراحِل الدرانييِة المتونيطِة فيميا يخيي اليدرِس النحيوأل، وقيد ذا  صييُل 
هييذا الكتيياب وانتشيير بييين لونيياط الطِبيية والمتظِمييين كثيييرًا، وقييد ُدرِّسا فيي  المييدارِس 

الظيراِق. والكتياُب  مين لكيابِر زِمياءِ  ((رحمي  اهلل تظيال   ))الدينيِة، والنييما لانف مؤلِّااي  
 نُِل التناوِل والاِِ  لمادِتِ ، لما يمتاُِ بِ ، بما ذكرنا آناًا.

لّميييا درانيييت  لِيييذا الكتييياب المخطيييوط "التوضييييح"، فانننيييمل زِييي  قنيييمين، 
 كا ت :

 :النن  األّول
اليييذأل كيييان ضيييمن متطِبيييال نييييل درهييية الماهنيييتير فييي  الِّغيييِة 

ظية بغيداد، وذليك في  كِيِة الظِيوِ  اإلنيالميِة بهامالظربيِة وآدابِا، منّدمًا حل  مهِِس 
، وكان بإشراف األنتاذُ الدكتوُر بِيهة بياقر الحنين  ((  4001/ هي7141 ))زا  

، وكان زمِ  ف  هذا النن  من المخطوِط هو الدرانة والشرح ((رحمِا اهلل تظال   ))
 والتحنيق، وينم ف  بابين، كا ت :
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 المندمة.
، وه :ويالباب األول:   شمل ثالثة فصولج

، ((رحمي  اهلل تظيال   ))درانية زين ابين هشيا  األنصيارأل : الاصل األول
صياحب كتياب "قطير النيدى، وبيل الصيدى"،  ((هيي 167المتوف  ننة  ))النحوأل 

 و"شرح ".
المتوف   ))درانة زن المؤلِّف الشيب زبد الكري  الدبفان الاصل الثان : 

يح قطر الندى، وبل الصدى"، ويتضيمن:، صاحب كتاب "توض((  7991ننة 
  

رحميي  اهلل  ))حييياُ الشيييب زبييد الكييري  الييدبفان المبحييم األول: 
 الشخصية. ((تظال  

 انم  وننب .المطِب األول: 
والدتييي ، ونشيييأت ، وحياتييي  الخاصييية، المطِيييب الثيييان : 

 والويائف الت  شغِِا.
 وفات .المطِب الثالم:  

 والروحية.حيات  الظِمية المبحم الثان : 
 زِوم  ومنِه .المطِب األول: 
 ِهده وورز .المطِب الثان : 
 مؤّلاات .المطِب الثالم: 
 مكانت  بين الظِماء.المطِب الرابم: 

 هِوده ف  اإلصالح.المطِب الخامس: 
 شيوخ  وتالمذت .المبحم الثالم: 

 شيوخ .المطِب األول: 
 تالمذت .المطِب الثان : 
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ة زييين كتييياب "توضيييح قطييير النيييدى، وبيييل وهيييو درانييالاصييل الثاليييم: 
 .((رحم  اهلل تظال   ))الصدى" لِشيب زبد الكري  الدبفان 

 ان  الكتاب وصحة ننبت  حل  مؤّلاِ .المبحم األول: 
 ان  الكتاب.المطِب األول: 
 صحة ننبت .المطِب الثان : 

التظريييف بكتيياب "توضيييح قطيير النييدى، وبييل المبحييم الثييان : 
 الصدى".

رحميي  اهلل  ))ميينِ  الشيييب زبييد الكييري  الييدبان لثالييم: المبحييم ا
 ف  كتاب "توضيح قطر الندى، وبل الصدى"، وشواهد الكتاب. ((تظال  

رحمي  اهلل تظيال   ))مينِ  الشييب اليدبفان المطِب األول: 
 ف  كتاب "توضيح قطر الندى، وبل الصدى". ((

شواهد كتاب "توضيح قطير النيدى، وبيل المطِب الثان : 
 دى".الص

 ويتضمن:المبحم الرابم: 
وصيييييف الننيييييب المخطوطييييية لكتييييياب المطِيييييب األول: 

 "توضيح قطر الندى، وبل الصدى".
 منِ  التحنيق.المطِب الثان : 
ننيب مصيوُر مين كتياب "توضييح قطير المطِب الثاليم: 

 الندى، وبل الصدى".                    
مشييروح ميين كتيياب ويتضييمن نييي الننيي  األّول المحنييق والالبيياب الثييان : 

، ((رحمي  اهلل تظيال   ))"توضيح قطر الندى، وبل الصدى" لِشيب زبيد الكيري  اليدبان 
 ويتضمن:
 مندمة المؤلِّف.. 7
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 . الكِمة والكال .4
 . زالمال االن .1
 . زالمال الاظل.1
 . زالمال الحرف.5
 .. المظرب والمبن ّ 6
 . األنماء المبنّية.1
 . األفظال المبنّية.8
 ال اإلزراب.. زالم9

 . األنماء الخمنة.70
 . المثن .77
 . همم المذكر النال .74
 . همم المؤنم النال .71
 . الممنو  من الصرف.71
 . األفظال الخمنة.75
 . المضار  المظتل ا خر.76
 . اإلزراب التنديرأل.71
 . نواصب المضار .78
ِ  المضار .79  . هوا
 . النكُر والمظرفة.40
 . الضمير.47
 لظِ .. ا44
41.  . ان  اإلشاُر
 . االن  الموصول.41
 .((لل  )). المظرف بي 45
 . المظرف باإلضافة.46
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 . المبتدل والخبر.41
 . باب النوانب.48
 . كان ولخواتِا.49
 . حنف ولخواتِا.10
 . ال النافية لِهنس.17
 . يّن ولخواتِا.14
 . الاازل.11
 . نظ  وبئس.11
 . النائب زن الاازل.15
 شتغال.. اال16
11. ِ  . التنا

ِمة لِبحمِ فضاًل زن الخاتمة   .ومهموزة الاِارس الاّل
هذا ما يخيي الِيكيل الظيا  اليذأل قيا ا زِيي  زمِي  في  الننيِ  األّول مين هيذا 

 الكتاب المخطوط "توضيح قطر الندى، وبل الصدى". 
لّما زمِ  ف  الننِ  الثان  مين مخطيوط "توضييح قطير النيدى، وبيل الصيدى"، فِيو 

  ت :كا
 :النن  الثان 

تحنييييِق الننييي  الثيييان  وشيييرحِ  مييين المخطيييوِط كييياماًل، زمِيييُل ل
، كا ت : ِاءج ُِ له  وقنمتُ  زِ  زّد

ِء األّول   : اله
ِء األّول مييين الننيييِ  الثيييان  يتنييياوُل موضيييو ا  هيييو الهييي

 الماازيِل، وه :
 . الماظول بِ .7
 . الماظول المطِق.4
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 . الماظول ل .1
 .((اليرف  )). الماظول فيِ  1
 . الماظول مظ .5

وهييو موضييو  البحييم الييذأل قّدمتيي  لِنشييِر فيي  مهِييِة هامظييِة األنبيياِر لِظِييوِ  
 اإلنالميِة.

 
ِء الثان   : اله

ِء الثيان  مين الننيِ  الثيان  وهيو موضيو  بحثي   هو اله
 المتواضم الُمنّد  بين ليديك ، ويتناول الموضوزال ا تية:

 الُمنادى. .7
 الحال. .4

 التمييِ. .1

 نتثناء.اال .1
ِمة.  وقد قّدمُل لُ  وختمت  بخاتمةج ومهموزِة الاِارس الاّل

ولرهو من الظِ  الندير لْن ييوفنن  في  منيظاأل، إلخيراِذ هيذا الكتياب كميا لراد 
لْن يكون زِي ، ولتحنيِق الِيدف اليذأل وِضيما مين لهِِيِ   ((رحم  اهلل تظال   ))مؤّلا  

 هذا الكتاب.
 ناما بِ  كما ناما بأصِِِ ، لمِس واليو ا.ولرهو من الظِ  الندير لْن ي
 …هذا ولرهو اإلفادُ، ولمن لراد 

 والنال  زِيك  ورحمة اهلل تظال  وبركات  .
 

 الباحم
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 (7)المنادى
ل ِقْنييٌ  ِمْنييُ  ُمْظييراٌب ييِييُر فيييِ  النصييب(4)المنييادى ميين منصييوبال األنييماء

(1) ،
ْبِن  ف  محِل نصبج  وِقْنٌ  ما
(1). 

 ، وه :(5)ثالثُة لنوا ج  :((ظرب المنادى الم ))
ياِحبا الِظِيِ   ))ل و((ياا زابدا اهلِل  ))، مثل : (6). الُمضاف7  ))ل ومنيُ  قولي : ((يايا صا

ِيِا ف  مضياٌف حلييِ ل  ((يياء الميتكِّ   ))ألنفيُ  ُمثني ، و ((اليياِء  ))، فِو منصيوٌب بيي ((ياا خا
  ومنيي  فيي  النييرآِن الكييريِ :         (1) يياِحبا   ))، فييي  )): منصييوٌب بييي ((صا

((الياِء 
 : مضاٌف حليِ .((النِّْهِن  ))، و(8)
، (77()70): وهييو مييا اتصييل بييِ  شيي ٌء ميين تميياِ  مظنيياه(9). الشييبي  بالُمضييافِ 2

وهييذا الشيي ء حّمييا مارفييو  بالُمنييادى
ُِييُ   ))، مثييل : (74) يييا محمييودًا  ))ل و((يييا همييياًل وه

المنييادى فيي  المثيياِل األّوِل فازييٌل لِصيياِة الُمشييبفِِة، وفيي  المثيياِل  ، فمييا بظييد((فظُِيي  
ّما منصوٌب بالُمنادى يا طالظيًا هيباًل  ))، مثل: (71)الثان  نائب فازل الن  الماظول. وا 

ّمييييا هييييار ومهييييرور متظِّييييق (( ، فمييييا بظييييد الُمنييييادى ماظييييوٌل بييييِ  النيييي  الاازييييل. وا 
((ِد يا رفينًا بالظبا ))، مثل: (71)بالُمنادى

(75). 
 . ((ياا راُهاًل ُخْذ بيدأل  )): كنول األزم : (76). النكُر  ير المنصود1ُ

بِنّ   ))  ، هما:(71)وهو نوزان :((المنادى الما
: والمنصود بِ  ميا لييس مضيافًا وال شيبيًِا بيِ  وال نكيُر (79)الظِ  (78). الُمارد7

ِييُد،  ))، تنيوُل: (44)(47). وبناؤُه زِ  ما ُيرفم بيِ  ليو كيان ُمظربياً (40) ير منصودُ ييا 
ِيدون  ِيدان، ويا  األليف  ))، والثان  مبنيّ  زِي  ((الضِ   ))، فاألّول مبنّ  زِ  ((ويا 

 .  (41)ل ألّنِا ُترفم بذلك((الواو  ))، والثالم مبنّ  زِ  ((
ياييا  )): (45): وهيي  الُمظّينيية، كنولييك تنييادأل رهيياًل مظينيياً (41). النكييُر المنصييود4ُ
 ل : ، قال تظا((رهاًل                   (46()41). 

 :(48)الُمنادى الُمضاف حل  ياِء الُمتكِّ 
ُمنيدفرُج زِي  ميا قبيل يياء  (10)، فِيو منصيوٌب باتحيةج (49)هو ُمظرٌب ألنفُ  مضافٌ 
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، ويهييييوِ فيييييِ  لغيييياٌل ((يييييا صييييدين   ))، مثييييل: (17)الُمييييتكِّ ، والييييياء مضيييياف حلييييي ِ 
 :(14)لفصحِا
   ، قال تظال :(11). حثباُل الياء ناكنةً 1              (11). 

بنيياء مييا قبِِييا مكنييوراً 2   ، قييال تظييال :(15). حييذف الييياء وا          


(16). 

  ، قال تظال : (11). حثبال الياء مم فتحِا3                   

     (18). 
، وفيي  النييرآن (19). قِييب الكنييُر التيي  قبييل الييياء فتحييًة فتننِييب الييياء لِلايياً 4
  الكري :                     (10()17) .       

هيياِ  ((ييياِء الُمييتكِّ   ))وهمييا مضييافان حليي   ((لمييًا  ))لو، ((لبييًا  ))الُمنييادى حذا كييان 
 : (11)لفصحِا (14)فيِما لغال

 .(11)، بإثباِل الياء ناكنة لو ماتوحة((يا لم   ))، و((يا لب   )). 7
، قييال تظييال  زِيي  (15)، بنِييِب الييياء تيياء مكنييوُر((يييا ُلّمييِل  ))، ((يييا لبييِل  )). 4

   :((  ))لناِن حنمازيل                 (16). 

ذا كييان الُمنييادى مضييافًا حليي  انيي ج  ِْ فيييِ  حاّل وا  مضييافج حليي  ييياِء الُمييتكِِّ  ليي  يهيي
 .((يا قارئا كتاِب ا لو كتاِبْ   ))، تنول: (11)حثبال الياء ماتوحة لو ناكنة

، (50()19()18)فيهيوِ فيِميا حثبيال اليياء ((ابين زي   ))، لو((ابين ُل   ))حاّل حذا كان 
 .  ((يا ابنا ُلم ، ويا ابنا زم   )) فتنول:

 ، قيال تظيال : (51()54)لو كنيرها (57)مم فتح المي كما يهوِ حذف الياء   

                (51) :ل وقال                   (55) وقد ،
 .                             (56)قرلا النبظُة باتِح المي  وكنرِها

 :توابم الُمنادى
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النظل، والتوكيد، والبدل، وزطف البييان، وزطيف  ))لتوابم واّنِا: نيأت  بحم ا
 .((الننق 

فإذا كان الُمنادى مبنّييًا وكيان تابُظي  نظتيًا لو توكييدًا لو زطيفا بييانج لو زطيفا 
((لل  ))ننيييقج منترنيييًا بيييي 

ل (58)، هييياِا فييي  ذليييك التيييابم الرفيييُم تبظيييًا لِايييِي الُمنيييادى(51)
ِييُد اليرييُف، لو اليرييفا  ))ول في  النظيل: . تني(59)والنصُب تبظيًا لمحِِي ِ  ، وفي  ((ييا 

، لو  ))، وف  زطف البييان: ((يا تميُ  لهمُظون، لو لهمِظين  ))التوكيد:  ييا نيظيُد كيرٌِ
ًِا  ِيُد والضحاُك، لو والضحاكا  ))، وف  زطف الننق: ((كر ((يا 

(60()67)  . 
((لل  ))وكييذلك حكيي  التييابم الُمضيياف المنتييرن بييي 

ِيييُد الحنييُن  )): ، تنييول(64) يييا 
((الوهِ ، لو الحننا الوهِ  

(61()61). 
فإّنِميا ُيظطايياِن  ((لل  ))بيدون  (66)، لو زطيفا ننيقج (65)لّما حذا كان التيابُم بيدالً 

ييا نيظيُد كيرُِ  ))، تنول: (68)، ألّنِما كالُمنادى الُمنتنل(61)حك  ما ينتحن  الُمنادى
))
((يييا نييظيُد وخالييُد  ))، و(69)

((نييظيُد لباييا زبييِد اهلل يييا  ))، و(10)
يييا نييظيُد ولباييا  ))، و(17)

((زبِد اهلل 
(14()11). 

ذا كيييان التيييابم نظتيييًا ا ليييي  التييي  تايييِرد لِنيييداِء، وهيييب فييييِ  الرفيييُم تبظيييًا  ((لألٍّ  ))وا 
((يييا لاياِييا الرهييُل  ))، تنييول: (15()11)لِّايييِ 

يييا  ))، و((يييا لياِييا المؤمنييون  )) (11)[و]، (16)
 .((يا لايفتِا المنِماُل  ))و، ((لاياتِا المنِمُة 

 :تكرار لاي الُمنادى
ْييييدا  ))حذا تكيييررا لايييُي الُمنيييادى المايييرد وكيييان الثيييان  مضيييافًا، مثيييل:  ْييييُد ا ِا يايييا ِا

((الياْظُمالِل 
 .(87()80)، هاِ ف  األّول الض  والنصب(19()18)
  فمبنّ  زِ  لّني  منيادى مايرد، ويكيون الثيان  منصيوبًا زِي  لّني ((الض   ))لّما 

فظِييي  لّنيييُ  مضييياف حلييي  مضيييافج حلييييِ   ((النصيييب  ))ل ولّميييا (84)بيييدل لو زطيييف بييييان
ِييييدا الييييظمالِل  ))، والتنيييدير: (81)محيييذوفج دلف زِييييِ  ميييا بظيييده ِييييدا الييييظمالِل يايييا  يايييا 

))
(81()85). 
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 (81()86)الترخي 
. لّمييا (89)ميين آخييرِه تخايايياً  (88)يهييوِ تييرخي  الُمنييادى بحييذِف حييرفج لو حييرفين

طِحية،  ))، تنيول في  تيرخيِ  (90)فيهيوِ ترخيمي  حذا كيان مظّينياً  ((التياِء  ))بيي  المختو 
((وثُبة 

، ويا ُثبا  )): (97) ((يا طِحا
فيشيترط لترخيميِ   ((التياِء  )). ولّما ما ل  ُيخت  بيي (94)

(91)ثالثة شروط
: 

 .(91). الظِمية7
 .(95). البناء زِ  الض ِ 4
ِيادُ زِ  ثالثِة لحرفج  1  .(96).ال

يياِر  )): ((، وحييارم هظايير ))فيي  تييرخيِ : تنييول  ْظييف، وياييا حا ((ياييا ها
. وال يهييوِ (91)

((حننييان  ))تييرخي  مثييل: 
، لانييِد ((زبييد اهلل  ))ل وال مثييل: (99)، لانييِد الشييرط األّول(98)

 .(707)، لانِد الشرط الثالم((زمر  ))ل وال مثل: (700)الشرط الثان 
ّمييا ، كمييا فيي  األ(704)والمحييذوف لِتييرخي  حّمييا حييرف واحييد مثِييِة المتنّدمييِةل وا 

 :(701)حرفان، وذلك فيما حذا توفرل فيِ  لربظة شروط
ِائداً 7  .(701). لن يكون ما قبل األخير 
 .(705). ومظتالً 4
 .(706). وناكناً 1
 .(701). لن يكون ما قبِ  ثالثة لحرف فأكثر1

((نيِمان، ومنصيور، ومنيكين  ))تنول في : 
يايا نيُِ ، ويايا مينُي، ويايا  )): (708)

((منُك 
 ، لتوفر الشروط ف  هذِه األنماء. (709)

((مختيار  ))وال يحذف حاّل حرف واحيد مين: 
، (774)، لانيِد الشيرط األّول(777()770)

((دالي  ))ومن: 
((زِمًا  )) (771)

ر  ))ل ومن: (775)لانِد الشرط الثان  (771) ((ُمنايوف
(776) ،

 .(778)، لانِد الشرط الرابم((نظيد  ))ل ومن:  (771)لانِد الشرط الثالم
ِهيًا فتحيذف مني  الكِمية الثانيية زنيد التيرخي  لّما ما ، (779)كان مركبًا تركيبًا م
ْظِدأل كاِرب  ))تنول ف :  ((ياا حضٌر  ))، و((ياا مظدألٌّ  )): ((حضرمول  ))، و((ما

(740). 
 واالن  المرخ  فيِ  لغتان:
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 لكِمة زِ  الضِ ، تنيول في  تيرخي ِ : قطُم النيِر زن المحذوِف فتبن  الحدهما
((ياا هظُف  )): (( هظارا  ))

 .(744)، وتنم  هذِه لغة من ال ينتير(747)
ياييا  )): ((هظايير  )) ِيي  مييا كييان زِيييِ ، تنييول فيي  تييرخي ِ : حبنيياء الحييرف زالثانييية

((هظفا 
 .(741)، وتنم  هذِه لغة من ينتير(741)

 االنتغاثة
ُج (745)من لقناِ  المنادى الُمنتغاُم ب ِ  . وهو كيلا اني ج ُنيودألا لييخِّي مين شيد

ظين زِ  دفِم ماشانفةج لو ي
النيداِء حاّل  (741). وال ُينتظمُل ف  االنتغاثِة من حروفِ (746)

:(748)خاصةً  ((ياا  ))  . والُمنتغاُم بِ  ثالثة انتظمااللج
 :  األّول

((ال ج ماتوحيييةج  ))انيييتظمال  مهيييرورًا بيييي 
ل والُمنيييتغاُم ألهِِيييِ  (710()749)

((ال ج مكنورُج  ))مهرورًا بي 
لدزوك ألهِِي   ))، لأل: (( ِلِميِومين يا هللِ  ))، تنول: (717)

))
(714). 

 :  الثان 
ييُق آخييراُه للييفٌ  لن ال تييدخل زِيييِ  اليياّل  ولكيين تاِحا
ياييا زمييراا  ))، تنييول: (711)

، وهييو مبنييٌ  زِيي  ضييمةج منييّدرُج زِيي  آخييرِه منييم ميين يِورِهييا الاتحيية ((لِبائنييين 
 .(711)الياهُر بنبِب األلف الت  بظدها

 :  الثالم
، وحكميييييي  حينئييييييذج (715)ِ  اليييييياّل  وال تِحنيييييي  األلييييييفلن ال تييييييدخل زِييييييي

ِيُد لِانراِء  ))، تنول: (716)كالمنادى ((ياا 
((ياا زبدا اهلِل ِلِمناكين  ))، و(711)

(718). 
، فيإن لزيدنا:  را ذا زطانا زِ  الُمنتغاِم بِ  ُمنتغاثًا بِ  آخا فتحنيا ال   ((يايا  ))وا 

ِيييدج وياييا لخالييدج  ))، تنييول: (719)المظطييوف ليضيياً  ن ليي  ُنِظييْد: ((لِضييظااِء  ياييا لا  ((ياييا  ))ل وا 
ِيدج وِلخالدج ِلِضظااِء  ))، تنول: (710)كنرنا ال  المظطوف  .((ياا لا
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 الندبة
ييم  ييم زِيييِ  لو الُمتوهف هيي  ميين لقنيياِ  الُمنييادى، والمنييدوُب هييو الُمنييادى الُمتاهف

 .  (717)من 
 :  فاألّول

ِييييد:  ِييييُد  ))كنوليييك فييي  رثييياِء شيييخيج انيييم   ِييييدا  ))، لو((وا  ))، لو((وا
ِيداه   . ((وا

 :  والثان 
 ))، لو((وارلنييييا  ))، لو((وارلُس  ))كنوليييك متوهظييييًا مييين لليييي ج فييي  رلِنييييك: 

 .((وارلناه 
، وقييد (714)وهيي  الغالبيية ((وا  ))وال ينييتظمُل فيي  الندبييِة ميين حييروِف النييداِء حاّل 

 .(711)حذا ل  يِتبس بالنداِء المهردِ  ((ياا  ))تنتظمل: 
ِيُد  ))، تنول: (711)ندوب حك  الُمنادىوحكُ  الم وازبيدا اهلل  ))، و(715)بالض ِ  ((وا

 .(716)يالنصبِ  ((
ويهييوِ لن تِحييقا آخييرا المنييدوب للييفٌ 
ييا  ))، تنييوُل: (718()711) . ((وازمييراا، وارلنا

وهييذِه الِيياء هيي  هيياء  ((واازمييراه، واارلنيياه  ))فتنييول:  (750()719)وهيياٌء زنييد الوقييفِ 
، ويهيوِ كنيرها اللتنياء (751)ًِا لِيا بالضيميرِ ، ويهوِ ضمِا تشبي(754()757)النكل

 .(751)الناكنين
: ((زمييراه  )): حييرف نييداء وندبيية، ((واا  )): ((واازمييراه  ))وتنييول فيي  حزييراِب مثييل: 

منييادى منييدوب مبنيي  زِيي  ضيي ج منييدرج زِيي  آخييرِه منييم ميين يِييورِه اشييتغال المحييل 
 بالاتحِة الُمنانبِة أللِف الندبة، والِاء لِنكل.

 
 الحال

وصيييٌف فضيييٌِة يبيييّيُن هيئيييةا  (756)، وهيييو(755)حيييال مييين األنيييماِء المنصيييوبةِ ال
 .(760()759()758)زند وقو  الاظل (751)صاحِب ِ 

انييي  الاازييل، وانيي  الماظييول، والصييياة  ))كييي  (767)والُمييراُد بالوصييِف الُمشييتقا 
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((الُمشييبِة 
ِيييٌد مغمومييًا، ولقبييل لخييوك فاِرحييًا  هيياءا خالييٌد راكبييًا، ))، تنييول: (764) وخييرذا 

))
(761()761). 

بظيُل النميحا صيازًا  ))وما وردا من األحيواِل هاميدًا يهيُب تأويِي  بمشيتقٍّ، مثيل: 
((ُمناظفرًا بدره   ))، لأل: ((بدره  

(765)  . 
، لأل: لييييس ُمنيييندًا وال ُمنيييندًا (766): ميييا لييييس زميييدُ((الاضيييِِة  ))والميييراُد بيييي 

زنِا ف  مثيِل:  ، فند ُينتغن (768). وليس الُمراد بِا ما ُينتغن  زن  دائماً (761)حلي ِ 
ِيٌد راكبًا  )) ِيٌد حاّل راكبًا  ))ف  مثِل:  (769)، وقد ال ُينتغن  زنِا((هاءا   .((ما هاء 

، ُيبييُن هيئيةا الرهيِل زنيد مهيِئيِ ، ليذلك ((هياءا الرهيُل راكبيًا  ))والحاُل ف  قوِلك: 
 .  (710)قالوا: لنف الحالا ينُم ف  هواِب كيف
ألمثِيييِة النيييابنِة. وميييا وردا مظرفيييًة يهيييُب كا (717)ويشيييترط فييي  الحييياِل التنكيييير

((مناييردًا  ))، لأل: ((اهتِييد وحييداك  ))، مثييل: (714)تأويِيي 
ادخِييوا األّولا  ))ل ومثييل: (711)

((مرّتبين  ))، لأل: ((فاألّولا 
(711()715). 

 ويشترط ف  صاحِب الحاِل لحُد األموِر ا تية:
((هاءا خالٌد ضاحكًا  )). التظريف كي 7

(716()711). 
ل لو ((هيياءا رهيياٌل ُ ربيياُء منيييرزين  ))، مثييل: (718)خصيييي بوصييفج . لو الت4
 ، ومن  قول  تظيال : ((حضرا ذُوو فاقةج نائِين  ))، مثل: (719)بإضافةج           

           (780) ،((     )) ِ(787): حال من لربظة لتخصصِا باإلضافة. 

   قوِليييييِ  تظيييييال : ، كميييييا فييييي(784). لو التظمييييي 1                    

     (781) :همِيية ،((        ))  :فيي  محييِل نصييبج حييال ميين((     )) ،
 .(781)وه  زامِة لوقوزِا ف  نياِق النا 

، كميييا فييي  قيييول (785). لو التيييأخير، لأل تيييأخير صييياحب الحييياِل زييين الحيييالِ 1
 الشازر:
 
((ِلمّيةا ُموِحشًا طٌِل  ))

(786()781). 
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 .(788)وهو نكُر ((طِلج  )): حال من ((ُموِحشًا  ))
وقد هرى زِ  للننِة المظربين لنف الهميلا بظيد النكيرال صياال، وبظيد المظيارف 

ِييٌد ييركُض  ))، و((هاءا رهٌل يركُض  ))، تنول: (789)لحوال . فاي  المثياِل األّول ((هاءا 
ل وهي  في  ((رهيل  ))والاازل المنتتر ف  محِل رفمج صياة ليي  ((يركض  ))الهمِة من: 

 المثاِل الثان  ف  محِل نصبج حال.
ل ولن (790)وُيشترُط ف  الهمِِة الت  تنيم حيااًل شيروط، منِيا: لن تكيون خبريية

كالمثيييال  (794)فييي  الهمِييِة الاظِيييية ((الضييمير  ))، وهيييو (797)يربطِييا بصييياحِبِا رابييط
  النابق، ومن  قوُلُ  تظال :                  (791) لّما الهمِية .

ِيٌد ياُدُه زِي  رلِنيِ   ))، مثل: (791)وحدهُ  ((الضمير  ))االنمية فالرابط حّما   ))ل لو((هاءا 
ِيٌد والمطُر ناٌِل  ))، مثل: (795)وحده ((الواو  ، (796)مظاً  ((الواو والضمير  ))ل لو((هاءا 
ِيدٌ  ))مثل:   .((وهو  ضبان  هاءا 

 
 (791)التمييِ

، وهو انٌ  فضٌِة نكرٌُ هامٌد مانٌِّر لِميبِِ  (798)التمييُِ من منصوبال األنماءِ 
ل وهييو (400). فِييو انييٌ ، وال يكييون همِيية لو شييب  همِيية(799)ميين الييذوال لو الِنناييب

فضييٌِة يصييح االنييتغناء زنيي ل وهييو نكييرٌُ فييال يكييون مظرفييةل وهييو هامييٌد فييال يكييون 
ِاِ  من الذوال لو الِنناب. مشتنًال وهو مُ   اانٌِّر لُِمب

: انييُ  ذالج ُمييبٌِ  يحتمييُل لن يكييون ((صيياٌ   ))، فييي ((زنييدأل صيياٌ   ))فييإذا قِييل: 
ِال ذليييك ((زنيييدأل صييياٌ  تميييرًا  ))قمحيييًا لو شيييظيرًا لو تميييرًا لو  يرهيييا. فيييإذا قِيييل:   ،

ِيٌد  ))االحتمال. ولو قِل:  ِيدج  ))، لأل: ((طاب   ))تمل لن يكيون ، يح((طاب ش ء ف  
ِييٌد نانيًا  )). فإذا قِل: ((نانًا  ))لو ،((زِمًا  ))لو ،((طظامًا  ))لو، ((لبانًا  ِال ((طياب   ،

 ذلك االحتمال.
، ولنف (404()407)والتمييييِ ُيخييالُف الحييالا فيي  لنف التمييييِا هامييٌد والحييالا مشييتقٌ 

ييييب ولنف الحييييالا ُيا ِنيييير الُمييييبِ  ميييين التمييييييِا يانييييُر الُمييييبِ  ميييين الييييذوال لو الِننا
: لنف التمييييِا يوافييُق الحييال فيي  كونييِ  انييمًا (401). وينييول لكثييُر النحيياُِ (401)الِيئييال
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فضيِة. ولكنِّي  لرى هيذا الكيال  لييس زِيي  حطالقيِ ، فيالتمييِ ال يكيون حاّل انيمًا، لّمييا 
الحال فند يكون انمًا وقيد يكيون همِيةل ولنف التميييِا فضيٌِة يصيُح االنيتغناء زني ، 

. كما نيبق بياني  في  موضيوِ  (405)لحال فند يصح االنتغناء زن  وقد ال يصحلّما ا
 .(406)الحال

، ومانٌر ِلننبةج   .(401)وُيظُِ  مّما نبق لنف التمييِا قنمان: مانٌر لماردج
 ما يأت : (408)لّما ما كان لتانيِر مارد ، فينم بظد

: (477)لكييلل وا((هرييب نخياًل  )): كيي (470). وه  المناحال(409): المناديراألّول
 .((رطل ُنكفرًا  )): كي (474)ل والوِن((صا  قمحًا  ))كي 

لحيد  )). والتمييِ المنصوب بظيد الظيدد هيو ميا ينيم بظيد (471()471): الظددالثان 
((زشيير حليي  تنييظة وتنييظين 

 ، كمييا قييال تظييال : (476()475)           (471) ،

 وقول :             (478()479). 

  ، كمييا فيي  قوِلييِ  تظييال :(440): مييا دلف زِيي  مماثِييةج لثالييما             

     (447). 

((حنف لنيا  يرهيا حبياًل  ))، مثيل: (444): ما دلف زِ  ُمغايرُج الرابم
: (( يرهيا  )). (441)

 : تمييِ.((حباًل  ))انُ  حنف منصوب، و
يييا ميييا كيييان لتانييييِر ننيييبةج، فنيييد يكييي  ، مثيييل: (441)ون محيييوفاًل زييين الاازيييلِ ولمف

              (445) :((اشتظلا شيُب الرلِس  )). األصُل
، فاُهِظيلا الُمضياف (446)

ًِا والُمضيياف حليييِ  فييازالً   ، مثييل: (448). وقييد يكييون محييواًل زيين الماظييولِ (441)تميييي

              (449) :((األرِض  فهرنييييييا زيييييييونا  ))، األصييييييُل
، فاُهِظييييييلا (410)

ًِا والُمضاف حليِ  ماظوالً   .(417)الُمضاف تميي
 ، مثييل: (411()411()414)وقييد يكييون محييواًل زيين مضييافج  يرهمييا         

  (415) :ًِا.((مال  لكثُر من ماِلكا  ))، األصل  ، فهظالا الُمبتدل تميي
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ِِ ال لبيياِن هيئي ةج وال ذالج وال ننيبةج، وُينيم  كيّل وقد ينم كلٌّ من الحاِل والتمييي
((مؤّكييدًا  ))منِمييا: 

 ، كمييا فيي  قوِلييِ  تظييال : (416)         (411) : وقوليي ، 

                        (418). 

 ((كييييييي   ))وييييييييذكُر كثييييييييٌر مييييييين النحييييييياُ لنف مييييييين تميييييييييِ الظيييييييدد تميييييييييِ 
 ))، فيي ((كي  كتابيًا اشيتريلا   ))، مثيل: (414()417)فإنفُ  منصيوبٌ  ،(410()419)االنتاِامية

. ((كتابييًا  ))، و((اشييتريل  )): فيي  محييِل نصييبج ماظييول بييِ  منييّد  لِاظييِل ((كيي   : تمييييٌِ
ِها حذا دخل زِيِا حرف هرّ  بك  درهي ج اشيتريلا كتابايك  ))، مثل: (411)ويهوِ هر تميي

((بكي  مين درهي ج  ))، والتنيدير: (411)فيةمحذو  ((مين  )): مهيرور بيي ((دره ج  ))، و((
(415) .

 )): مبتيدل مبني  زِي  النيكوِن في  محيِل رفيم، ((كي   ))، ((ك  كتابيًا زنيداكا   ))وتنوُل: 
 شب  همِة ف  محِل رفمج خبر. ((زندك  )): تمييِ، ((كتابًا 

 االنتثناء
ال لو ححيييدى لخواتِيييا، هيييو: حخيييراُذ ميييا كيييان داخييياًل ليييو  ((حاّل  ))االنيييتثناء بيييي 

 .(416)االنتثناء
((حاّل، و ير، ونوى، وخال، وزدا، وحاشا  ))ولدوال االنتثناء: 

(411). 
 (( ييير، ونييوى  ))ل لّمييا (418)هيي  األصييل فيي  االنييتثناء، وهيي  حييرفٌ  ((حاّل  ))و

فِمييا ميين األفظيياِل  ((مييا  ))فييإن نييبنتِما  ((خييال، وزييدا  ))ل ولمييا (419)فِمييا انييمان
ن ليي  تنييبنِما (450)الماضييية فنييد تكونييان ميين األفظيياِل وقييد تكونييان ميين  (( مييا ))، وا 

((ما  ))بدون  ((حاشا  ))ل وكذلك (457)حروِف الهرّ 
(454). 
وهيو ميا كيان الُمنيتثن  مني   ((تيا   ))والكالُ  الذأل يشيتمُل زِي  االنيتثناِء حّميا 

ّما (451)مذكورًا في ِ  ّما (451)وهو بخالِف التا  ((ناقي  )). وا  وهو ما ل   ((موهب  )). وا 
ألنف االنييتاِا  اإلنكييارأل بمظنيي   ))بوقًا بنايي  لو نِيي  لو انييتاِا  حنكييارأل يكيين منيي
((النا  

ّما (455)  .(456)وهو بخالِف ِ  (( ير موهب  )). وا 
 والبحم ف  حك  الُمنتثن  يتضمن:

 .((حاّل  )). االنتثناء بي 7
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 .(( ير، ونوى  )). االنتثناء بي 4
 .((خال، وزدا، وحاشا  )). االنتثناء بي 1
 
 يما يِ  تاصيل ذلك:وف

 ، وه :ثالم حاالل ((حاّل  ))لالنتثناء بي 
، نييواء كييان (458)الُمنييتثن  حذا كييان الكييالُ  تامييًا موهبيياً  (451). يهييُب نصييب7

((متصييياًل  ))االنيييتثناء 
: وهيييو ميييا كيييان الُمنيييتثن  فييييِ  بظضيييًا مييين الُمنيييتثن  (459)

ِييدًا  ))، تنيول: (460)من    ل :. ومني  قولي  تظيا((قيا ا النيوُ  حاّل              

     (467) ((ُمننطظيييًا  )). ل  كيييان
: وهيييو ميييا لييي  يكييين الُمنيييتثن  بظضيييًا مييين (464)

 ، ومنيي  قوليي  تظييال : ((قييا ا النييوُ  حاّل بظيييرًا  ))، مثييل: (461)الُمنييتثن  منيي     

                        (461()465). 

لو حتباُزُ  لُِمنتثن  من  زِي  لّنيُ  بيدل بظيض  (466). يهوِ نصب الُمنتثن 4
ميا هياء النيوُ  حاّل  ))، مثيل: (468)، وذلك حذا كان الكالُ  تاميًا  يير موهيب(461)من كلٍّ 

ِيٌد  ))ل ومثل: ((ف  النا   )) ((زِّيًا لو زِ ٌّ  ِيدًا لو  ل ((ف  النِي   )) ((ال ياُنْ  لحٌد حاّل 
ِيدًا  ))ل: ومث ِيٌد لو   ، ومين ذليك قوليُ  تظيال : ((ف  االنتاِا   )) ((هل قا  لحٌد حاّل 

                (469) ِوقوليي  (410)، قييرلُه بظُضييِ  بييالرفِم وبظُضييِ  بالنصييب ،

 تظال :                       (417)لرفِم وبظضِ  ، قرلُه بظُضِ  با
 .(411()414)بالنصبِ 
وهييو مييا ينييم  باالنييتثناِء  (415)و ييير موهييب (411). حذا كييان الكييالُ  ناقصيياً 1
، لأل: (418)وهبا لن ُيظيرب الُمنيتثن  كميا ليو لي  يكين فييِ  انيتثناء (411()416)المارغ

ِييٌد  ))لّن  يكمل النني. تنول:  هياءا  ))فازيل، كأّنيك قِيل:  ((ِييٌد  ))، فيي ((ما هاء حاّل 
ِيدًا  )). وتنول: ((وحداه  ِيدٌ  ميا  ))ماظيول بيِ . تنيول:  ((حاّل  ))، فميا بظيد ((ما رليل حاّل 

 خبييٌر لِمبتييدل، قييال تظييال :  ((حاّل  ))، فمييا بظييد ((لنييل حاّل تيياهٌر             
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 .(487)ف  ذلك لداُ حصر ُمِغاُ ((حاّل  ))، و(480()419)

ذا تنّد  الُمنتثن  زِ  المُ  نتثن  مني  نيواء كيان الكيالُ  موهبيًا ل  ال، وهيبا وا 
ِييييدًا النيييوُ   ))، تنيييول: (484)نصيييُب الُمنيييتثن  ِييييدًا النيييوُ   ))، و((قيييا ا حاّل  ميييا قيييا  حاّل 

))
مبتييدل  ((صيياحُب  )): فازييلل و((النييو   )). فييي ((مييا ليي  حاّل لخيياكا صيياحُب  ))، و(481)

 .  ((ل   ))مؤخر خبره الهار والمهرور 
(( ير، ونوى  ))ي االنتثناء ب

(481): 
((حاّل  ))حك  االن  الواقم بظد  (( ير، ونوى  ))حك  

. وما بظدهما مهيروٌر (485)
ِيييدج  )). تنييول فيي  االنييتثناء التييا  الموهييب: (486)باإلضييافِة دائميياً  قييا ا النييوُ   يييرا 

))
مضيياف حليييِ ل وكييذلك حذا  ((ِيييدج  ))، و(488)زِيي  االنييتثناء (( ييير  ))، بنصييِب (481)

ِيييدج  ))قِييل:  ((قييا ا النييوُ  نييوى 
منصييوب باتحييةج منييّدرُج زِيي  لّنييُ   ((نييوى  ))، فييي (489)

 مضاف حليِ .  ((ِيدج  ))منتثن ، و
ِييدج  ))وتنول ف  االنتثناء التا   ير الُموهب:   ييرا  ))، لو((ماا قا ا النوُ   ييُر 

((ِيدج 
(490()497). 

ِييدج  ميا قيا ا  )): (491) يير الموهيب (494)وتنول في  االنيتثناِء النياقي ، (( ييُر 
 .(496). وهكذا تنول ف  )) نوى (((495()491)زِ  لنفُ  فازل (( ير  ))برفِم 

 :((خال، وزدا، وحاشا  ))االنتثناء بي 
فِمييا فظييالن  (498()491)المصييدرية ((مييا  )): فييإْن نييبنتِما ((خييال، وزييدا  ))لّمييا 

ِييدًا، قيا ا النيوُ  ميا  ))، تنيول: (100)وما بظدهما ماظول بي ِ  (499)فازِِما منتتر خيال 
ِييييدًا  ((لو ميييا زيييدا 

ْن لييي  تنيييبنِما (107) هييياِ لن تكونيييا فظِيييين كميييا ليييو  ((ميييا  )). وا 
((ما  ))نبنتِما 

 .(101)، وهاِ لن تكونا حرف  هرٍّ وما بظدهما مهروٌر بِما(104)
((ما  ))فال تنبنِا  ((حاشا  ))ولّما 

، لو (105)، وهي  حّميا فظيٌل فازِيُ  ُمنيتترٌ (101)
 .  (101()106)وٌر بِاحرُف هرج وما بظدها مهر 

 
 

 الخاتمة
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الحمُد هلِل البديم صنظ ، الحكيي  وضيظ ، الواهيب مين شياء ميا شياء مين نظمي  
المايييض زِيي  ميين اصييطااه  ميين زبيياده وابييل فضييِ  وكرميي ، نشييكره هييدانا باضييِِ  
الصراط المنتني  صراط الذين حاِوا لفضل الظِيِ  والتظِيي ، ونصيِ  وننيِ  زِي  لِب 

لبيِ  حبراهي ، نيدنا محمد ول  المنا  األنم ، الذأل لنِل في   حبراهي  المبظوم بمِةِ 
  محكيي  كتابيي :               ((  :(( 771 ))نييوُر ط :ا ييية )) ،  وزِيي

  آلِ  ولصحابِ  ولتبازِ ، الذين اهتمظل قِوبِ  وقوالبِ  زِ  حبِ  واتبازِ .      

                   وبظد ...   
الزهييب لن ياِنيي  هييذا الكتيياب "توضييح قطيير النييدى، وبييل الصييدى" لِظاّلميية ف

اإلنتشار والذيو  بيين لونياط الطِبية،  ((رحم  اهلل تظال   ))الشيب زبد الكري  الدبان 
والنيما طِبة المدارس الدينية، واألناتذُ والمظِمين والمِتمين بالدرِس النحوأل لميا 

شييرح قطيير النييدى، وبييل الصييدى"  البيين هشييا  يتمتييُم بييِ  هييذا الكتيياب زيين لصييِِِ  "
 .   ((رحم  اهلل تظال   ))األنصارأل 
 ))هيياءا الكتيياُب "التوضيييح"، وكمييا لرادا مؤلِّايي  الشيييب زبييد الكييري  الييدبفان  فنييد

، بإنِوبج واضحج وزبارُج نِِةج ولغةج بنييطةج. مميا ينيُِل ميم ذليك ((رحم  اهلل تظال  
هاءا ي كيذلك ي خالييًا مين التظنييِد والغميوِض اليذأل هياءا في  اإلفادُ لمتناوِلِ  وقارِئِ . و 

، وابتظيد الشييُب ((رحم  اهلل تظال   ))بظِض منائِل وشواهِد كتاب "الشرح" البن هشا  
فيِ  زن اإلكثاِر من ذكِر الخالفال النحوية واإلطاليِة في   ((رحم  اهلل تظال   ))الدبفان 

 ح" ل  يظدمِا. الردِّ زِيِا، حاّل لّن كتاب "التوضي
ذكييرا فيي  كتاِبييِ  "التوضيييح"  ((رحميي  اهلل تظييال   ))فضيياًل زيين لّن الشيييب الييدبفان 

 خالصة الراهح والمظتمد لدى زِماء النحو. 
رحميي   ))" شييرحًا وتوضيييحًا لكتيياب "الشييرح" البيين هشييا  وهيياء كتيياب "التوضيييح

  ف  بظِض المواضِم، واختصارًا ف  مواضمج ُلخرى. ((اهلل تظال  
ّنميا  لّما زمِنا زِ  كتياِب "التوضييح"، فِي  نكتيِف بمهيرِد الدرانيِة والتحنييِق، وا 

ِنييًا بييين كتيياب الشيييب الييدبفان  رحميي  اهلل  ))كييان زمِنييا باإلضييافِة حليي  ذلييك زميياًل موا
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. وكنيل حريصيًا زِي  حييراد ((رحمي  اهلل تظيال   ))ولصِ  "الشرح" البن هشا   ((تظال  
ِاده ابييين هشيييا   فييي  كتاِبيييِ  "الشيييرح" زِييي  كتييياِب الشييييِب  ((حمييي  اهلل تظيييال  ر  ))ميييا 

ِه الشيب  مين زيدِ  ذكيِر بظيض الشيوهد  ((رحمي  اهلل تظيال   ))"التوضيح"  حاّل ما تهاو
الشظرية واإلختالفال النحوية واإلطالة ف  الردِّ زِيِا. وتونظُل ف  زمِ  زِ  هذا 

والاوائد والمالحيال، والظديد مين الكتاب، فذكرُل الكثيرا من التوضيحال واإلضافال 
واألقيوال والشيروحال لِظدييِد  ،األمثِِة ف  الظديِد من المنيائِل والموضيوزال النحويية

من الظِماِء األهالِء في  الظدييِد مين المنيائِل. فنيد لردُل لن يكيون هيذا الكتياب زيّدُ 
 ِ  وهامشِ .لِظالِ  والمتظِِ ، لُِمتظِِ  من خالِل متنِ ، ولِظالِ  من خالِل متن

وفي  ختيياِ  هيذا البحييم المتواضيم، لرهييو لن لكييون قيد وفنييُل فييِ ، ولرهييو ميين  
الظِي  النيدير لن ينايما بيِ ، كميا نايما بأصيِي  مين قبيل.  وييدخر ي نيبحان  وتظيال  ي 

رحمِمييا اهلل  ))فضييِ  لِشيييخين ابيين هشييا  األنصييارأل، ولِشيييب زبييد الكييري  الييدبفان 
ِائِن رحم ((تظال    تِ  وفضِِ  وبركتِ . ول  ف  خ

حذا مال ابن آد  اننطم زمِ  حاّل من ثالمج صيدقة  ))(: وحنبنا قول النبي  )
((هارية لو زِ  ينتام بِ ، لو ولد صالح يدزو ل  

(108)    . 
 والنال  زِيك  ورحمة اهلل تظال  وبركات  .                 

 الباحم 
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 الِوامش
                                                           

وهو من منصوبال األنماء، ذكرُه بظُض الظِماء ف  باِب الماظول بيِ ، ومينِ  ابين هشيا   (7) 
ف  كتابييِ : "شيرح قطير النيدى، وبيل الصيدى"ل و"شيرح شيذور اليذهب"،  ((رحم  اهلل تظال   ))

ْبدا اهلل  ))وذلك ألنف قولك:  ومن الماظوِل بِ  المنادىل ))قال:  ْبيدا اهلل  ))، لصُُِ : ((يا زا لدُزو زا
 .406ل شرح شذور الذهب: 404. شرح قطر الندى: ((زن   ((يا  ))، فحذف الاظل، وُلنيب ((

 ((رحمي  اهلل تظيال   ))ولفردُه بظُض الظِماِء فيذكروه مناصياًل زين الماظيوِل بيِ  كيابن ماليك 
في : "شيرح " زِيِيا. ينيير: شيرح ابين  ((رحمي  اهلل تظيال   ))ُ  ابين زنييل ف : "للايِتِ " وتاباظ

 . 455: 4زنيل، 

في  كتاِبيِ : "لوضيح المنيالك". ينيير:  ((رحمِميا اهلل تظيال   ))وتابم ابُن هشا  ابنا ماليك 
 .401لوضح المنالك: 

يير: البِهية ف : "البِهة المرضية". ين ((رحمِما اهلل تظال   ))وتابم النيوط  ابنا مالك 
 .718المرضية: 

نفما لفرداُه الشيُب زبد الكري  اليدبان  باليذكِر مناصياًل زين الماظيوِل  ((رحمي  اهلل تظيال   ))وا 
ي بحيم الُمنيادى  ((رحمي  اهلل تظيال   ))وقد لاْدراذا صاحب "النطر" ي لراد: ابن هشا   ))بِ ، قال: 

ْبيدا اهلل  يايا ))في  قوليك:  ((ييا  ))ف  الماظوِل بِ ، ألنف  . لكني  رلييُل لن ((لدزيو  ))، بمظني : ((زا
ُِ، هيذا مين هِيةج، ومين هِيةج ُلخيرى فيإنف  ُلفِردا لِمنادى بابيًا خاصيًا، كميا فاظايلا كثييٌر مين النحيا

 . ((بحما الُمنادى طويٌل هدًا، كما نيأت  حن شاء اهلل تظال  

 .406ل شرح شذور الذهب: 404ينير: شرح قطر الندى:  (4)

ل لوضييح المنييالك: 709ي  708ل شييرح شييذور الييذهب: 404ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (1)
409. 

 .709ل شرح شذور الذهب: 404ينير: شرح قطر الندى:  (1)

 .409ل لوضح المنالك: 709ل شرح شذور الذهب: 404ينير: شرح قطر الندى:  (5)



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
522 

(( ، وبل الصدىتوضيح قطر الندى ))  

                                                                                                                                                                      

ل شرح 409: ل لوضح المنالك709ل شرح شذور الذهب: 404ينير: شرح قطر الندى:  (6)
 .784: 4ل الكتاب، 794ل شرح الوافية: 459: 4ابن زنيل، 

 .(( 17، و19 ))نوُر يونف، من ا يتين:  (1)

 لراد: منصوٌب وزالمة نصب  الياء. (8)

ل شرح 409ل لوضح المنالك: 709ل شرح شذور الذهب: 401ينير: شرح قطر الندى:  (9)
 .794ل شرح الوافية: 459: 4ابن زنيل، 

 .409ل لوضح المنالك: 709ل شرح شذور الذهب: 401نير: شرح قطر الندى: ي (70)

 .((تندف  بيان ذلك ف  بحِم ال النافية لِهنس  ))هاء ف  هامِش األصل:  (77)

 .709ل شرح شذور الذهب: 401ينير: شرح قطر الندى:  (74)

 .709ل شرح شذور الذهب: 401ينير: شرح قطر الندى:  (71)

 .709ل شرح شذور الذهب: 401الندى:  ينير: شرح قطر (71)

ِاد ابن هشا   (75) لو مظطوفًا  ))موضظًا رابظًا لِشبيِ  بالُمضاِف، بنوِلِ :  ((رحم  اهلل تظال   ))و
. ولي  ييذكر الشييب ((، في  رهيلج نايّميتاُ  بيذلك ((ياا ثاالثاًة وثاالثيينا  ))زِيِ  قبل النداء، كنولك: 

. وينييير:  لوضييح 401ذلييك. شييرح قطيير النييدى:  ((هلل تظييال  رحميي  ا ))زبييد الكييري  الييدبفان 
 .719ل البِهة المرضية: 409المنالك: 

ل 409ل لوضييح المنييالك: 709ل شييرح شييذور الييذهب: 401ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (76)
 . 794ل شرح الوافية: 459: 4شرح ابن زنيل، 

 .408نالك: ل لوضح الم708ل شرح شذور الذهب: 401ينير: شرح قطر الندى:  (71)

ُد بالُمارِد ما ليس مثن  وال مهموزًا وقد  ))هاء ف  هامِش األصل و)ب( بإحالةج:  (78) قد ُينصا
ُينصد بِ  ما ليس مضافًا وال شبيًِا بِ ، ونبق ذلك ف  لقناِ  الخبر، وف  ال النافية لِهنس 

)). 
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بيأمرين: حفيراده، وتظرياي ، ينتحق الُمنادى البناء  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (79)
، ِيييد ))...، ونظنيي  بتظرياييِ : لن يكييون ُمييرادًا بييِ  ُمظايييفٌن، نييواء كييان مظرفييًة قبييلا النييداء كييي 

ننيان  ))، لو مظرفية بظيد النيداء ي بنيبِب اإلقبيال زِييِ  ي، كيي ((وزميرو  ، ُترييد بِميا ((رهيل، وا 
 .401. شرح قطر الندى: ((مظّينًا، ... 

ِ  الضي   )): ((رحم  اهلل تظال   ))وقال ابن هشا   ولقول: البياب النيابم مين المبنييال: مِي
لو نائباُ  ي ونائب : األلف والواو ي وهو نوٌ  واحيٌد، وهيو الُمنيادى الُمايرد المظرفية، ...، ونظني  

 )) 708. ينير: شرح شذور الذهب: ((بالمظرفة: ما ُلريدا بِ  ُمظايٌِّن، نواء كان زِمًا لو  يره 
 .((ف بتصر 

 ))حّمييا بالظِميييِة لو بالنصييِد  ((وابيين الُمظييرف  )) )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييال النيييوط  
 .719. البِهة المرضية: ((لتضمنِ  مظن  كاف الخطاب  ((الُمنادى الُماردا 

ل 408ل لوضييح المنييالك: 708ل شييرح شييذور الييذهب: 401ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (40)
 .458: 4شرح ابن زنيل، 

ل 408ل لوضييح المنييالك: 708ل شييرح شييذور الييذهب: 401ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (47)
 .781: 4ل الكتاب، 458: 4شرح ابن زنيل، 

ّنمييا ُبِنيي ، لشييبِِ  بالُمضييمِر ميين حيييِم  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين الحاهييب  (44) ...ل وا 
نف الُمنيادى في  المظني  ال ينايك زين الِّاي والمظن . لّما الِّاي فِكونِ  ماردًا، ولّما المظن  في  

ّنما ُبن  زِي  ميا ُيرفيُم بيِ ، ألّني  ليو ُبني   كوِنِ  ُمخاطبًا، وحك  الُمخاطب لن يكون مضمرًال وا 
زِ  النكون، ألدى حل  اهتما  الناكنين ف  كثيرج من المواضِم التي  قبيل آخير االني  فييِ  

، وبكرج  ))ناكن، كي    الاتح، ل  ُيظِ  لمنصوب هو ل  مبني   وشبِِما، ولو ُبن  زِ ((زمروج
، فال ُيدرى لُمارد هو ((ياا ُ ال   ))ألنف زِّة بناِئ  خاّية، ولو ُبن  زِ  الكنِر، اللتبس بنحو: 
ِلتِ    .  797. شرح الوافية: ((ل  ُمضاف  فوهب بناؤُه زِ  الضِ ، لو زِ  ما هو بمن

: 4ل شرح ابن زنيل، 709ي  708: ل شرح شذور الذهب401ينير: شرح قطر الندى:  (41)
458. 
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ل لوضيح المنيالك: 709ي  708ل شيرح شيذور اليذهب: 401ينيير: شيرح قطير النيدى:  (41)
 .458: 4ل شرح ابن زنيل، 408

ل لوضيح المنيالك: 709ي  708ل شيرح شيذور اليذهب: 401ينيير: شيرح قطير النيدى:  (45)
 .458: 4ل شرح ابن زنيل، 408

 .(( 70 ))نوُر نبأ: من ا ية:  (46)

 لرادا بالشاهِد النرآن  الكيري :  (41)                   ((  :نيوُر نيبأ: مين ا يية(( 
: مثااًل لهمِم التكنيِر، الذأل ُيبن  زِ  ما ُيرفم بِ  لو كان ُمظربًا، وهنيا: ُيبني  زِي  (( (( 70

 .708: ل شرح شذور الذهب401الضِ . ينير: شرح قطر الندى: 

ولقييول: هييذا خاتمييُة المظييارف، وهييو الُمضيياُف  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين هشييا   (48)
لمظرفةج، وهو ف  درهِة ما ُلضيفا حليِ ، ...، وال ُينتثن  من ذليك حاّل الُمضيافا حلي  الُمضيمِر 

ِميي   ))كييي  هييو المييذهب ل فإنفييُ  ليييس فيي  رتبييِة الُمضييمر، بييل هييو فيي  رتبييِة الظِيي ، وهييذا ((ُ الا
 . ((بتصرف  )) 757. ينير: شرح شذور الذهب: ((الصحيح ... 

ل 794ل شيييرح الوافيييية: 709ل شيييرح شيييذور اليييذهب: 404ينيييير: شيييرح قطييير النيييدى:  (49)
 .86المصباح ف  زِ  النحو: 

 لراد: منصوب وزالمة نصبِ  فتحة منّدُر زِ  ما قبل ياء الُمتكِ . (10)

 .((الكنُر  ))المحل بحركةج منانبةج لياِء الُمتكِ  وه : منم من يِور الاتحة اشتغال  (17)

:  ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   ميا ُينايدفر فييِ   ))في  فصيل زالميال اإلزيراب الُمنيّدُر
حركييال اإلزييراب هميُظِييا، ال لكييون الحييرف ا ِخيير منيي  ال ينبييل الحركيية لذاتييِ ، بييل ألهييل مييا 

، ((لبي   ))، و((لاخي   ))، و((ُ المي   ))ياِء الُميتكِّ ، نحيو:  اتصل بِ ، وهو االن  الُمضاف حل 
وذلك ألنف ياء الُمتكِ  تنتدز  انكنار ما قبِِا ألهيل الُمنانيبة، فاشيتغاُل آِخيِر االني  اليذأل 

. وينيير: 56. شرح قطر النيدى: ((قبِِا بكنرُج منانبةج ماناما من يِوِر حركال اإلزراب فيِ  
 .65 ي 61شرح شذور الذهب: 
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ف  فصِل الُمنادى الُمضاف لِيياِء، لّنيُ  لربظية لقنيا ،  ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (14)
: لِيذأل فييِ  لغية النني  األّول: ما فيِ  نل ُلغيال ي وهيو ميا زيدا ذليك، ]لراد: والثالم ))وقال: 
، ((يايا ُ المي   ))، نحيو: ((ُلّميًا  ))وال  ((لبيًا  )): لِذأل فيِ  لغتيان[ ي ولييس والنن  الثان واحدُ، 

  فاألكثر حيذف اليياء واالكتاياء بالكنيرُِ، نحيو:            ((  ِمير: مين نيوُر ال

 ل ثيييي  ثبوتِييييا نيييياكنة، نحييييو: (( (( 70 ))ا ييييية:                 *((  نييييوُر

ِخيييرف: مييين ا يييية:    ل لو ماتوحييية، نحيييو: (( (( 68 ))ال                 (( 

ِمر: من ا ية:   ل ثّ  قِب الكنُر فتحة والياء لِلايًا، نحيو: (( (( 51 ))نوُر ال       (( 
ِمر: من ا ية:  ِاء بالاتحيِة، كنوليِ : (( (( 56 ))نوُر ال ل ولهاِ األخاش حيذف األليف واالهتي

ل وميينِ  ميين يكتايي  اإلضييافة ((بنييول  يييا لِاييا  ))**، لصييِ : ((وانِّ  ِبِِييفا وال بِيييلا وال ليي ))
ّنميا ياظيل ذليك فيميا يكثير فييِ  لااّل ينيادأل حاّل  بنيتِا ويُض  االن  كميا تضي  المايردال***، وا 

 ، وقيراءُ آخير****: ((يا ل  ال تاظِ   ))مضافًا، كنول بظضِ :              
بتصيرف  )) 471ي  474. ينيير: لوضيح المنيالك: (( (( (( 11 ))من ا ية:  نوُر يونف: ))
))  . 

حيدثنا محميد بين لحميد، قيال: حيدثنا لبيو بكير بين  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))* قال اليدان  
 ، قييال: وكييّل انيي  منييادى لضييافُ  الُمييتكُِّ  حليي  ناِنييِ  فالييياء منيي  نيياقطة، كنولييِ : ألاألنبييار 
     (( ِمر: من ا ية: ن   ل(( (( 19 ))وُر ال           ((  ِمير: مين نوُر ال

 ل (( (( 76 ))ا ييييية:              ((  :ِميييير: ميييين ا ييييية ، حاّل (( (( 70 ))نييييوُر ال

 حرفين لثبتوا فيِما الياء ف  الظنكبيول:                ((  نيوُر الظنكبيول: مين

ِمر: (( (( 56 ))ا ية:    ل وف  ال                 ((  :ِمر: مين ا يية نوُر ال

ِخرف: (( (( 51 ))   ، قال: واختِال المصاحف ف  حرف ف  ال               

ِخرف: من ا ية:  )) : ، (( (( 68 ))نوُر ال   فِو في  مصياحِف لهيِل المدينيِة بيياءج     

          ((  :ِخرف: من ا ية ، وف  مصاحانا ي يظن : مصاحف (( (( 68 ))نوُر ال

 :  لهل الظراق ي بغيِر ياءج              ((  :ِخيرف: مين ا يية  (( (( 68 ))نوُر ال
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. وينير: الهيامم ِلميا يحتياذ 11ي  11مرنو  مصاحف لهل األمصار:  . المننم ف  مظرفة((
ل كشف األنرار في  رني  مصياحف لهيل 16حليِ  ف  مظرفة مرنو  مصاحف لهل األمصار: 

 . 709ي  708األمصار: 

مييا اختِاييل فيييِ  مصيياحف لهييل الحهيياِ  ))فيي  بيياِب  ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييال الييدان  
ِخرف ف  مصياحِف لهيِل المدينيِة والشياِ :  وف  )): ((والظراق والشا     ال         

      ((  :ِخييرف: ميين ا ييية  باليييياِء، وفيي  مصيياحِف لهييل الظيييراِق:  (( (( 68 ))نييوُر ال

              ((  :ِخرف: من ا ية ، وكيذا ينبغي  لن  (( (( 68 ))نوُر ال بغيِر يياءج
  مصاحِف لهِل مكة ألنف قراءتِ  فيِ  كذلك وال ني زنيدنا في  ذليك زين مصياحِاِ  يكون ف

حاّل ما حكاه ابُن مهاهد: لنف ذلك في  مصياحِاِ  بغييِر يياء، ورلييُل بظيضا شييوخنا ينيول: لنف 
ذلك ف  مصاحِاِ  بالياِء. ولحنب  لخذ ذلك من قوِل لب  زميرو حذ حكي  لّنيُ  رلى اليياء في  

، واهلُل لزِيي   ذلييك ثابتيية فيي  ِِ . المننييم فيي  مظرفيية ((مصيياحِف لهييل الحهيياِ ومكيية ميين الحهييا
 .701ي  706مرنو  مصاحف لهل األمصار: 

وحييّدثنا محمييد بيين زِييّ ، قييال : حييّدثنا محمييد بيين  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييال الييدان  
ِييييدأل، قيييال: قيييال لبيييو زمييير   و: قطييين، قيييال : حيييدثنا نيييِيمان ابييين خيييالد، قيييال: حيييّدثنا الي

     ((  :ِخيييرف: مييين ا يييية يييا فييي  مصييياحِف لهيييِل المدينيييِة  (( (( 68 ))نيييوُر ال رليتُِ

ِِ بالياِء   .701. المننم ف  مظرفة مرنو  مصاحف لهل األمصار: ((والحها

فيمييا اختِاييل فيييِ  مصيياحف الحهيياِ  ))فيي  بيياِب:  ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييال النييمرقندأل 
ُِ والننصياِن والظراق والشيا  المنتنيخ ِيياد ِخيرف:  )): ((ة مين اإلمياِ  بال  وفي  ال      

         ((  :ِخرف: من ا يية : ((ش  ))ي ]لراد بيي  ((ش، د  ))باليياِء  (( (( 68 ))نوُر ال
،  )): مصحف المدينة[ ي، وف   ييرِِه ي لراد: ((د  ))المصحف الشام ، ولراد بي  مصيحف البصيُر

 ي:  ((والكوفة  ومكة،              ((  :ِخيرف: مين ا يية . (( (( (( 68 ))نيوُر ال
 .781ي  784كشف األنرار ف  رن  مصاحف األمصار: 
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مييا اختِاييل فيييِ  مصيياحف لهييل الحهيياِ  ))فيي  بيياب:  ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييال الييدان   
  حلينيا بالرواييال مين االخيتالِف بيين مصياحف لهيل فِذا هميُم ما انتِي )): ((والظراق والشا  

األمصاِر وقد مض  من ذليك حيروف كثييُر في  األبيواب الُمتندِّمية والنطيم زنيدنا زِي  كياييِة 
ُِ لئمييتِ   ييير هييائِ حاّل بروايييةج صييحيحةج زيين  ذلييك فيي  مصيياحِف لهييِل األمصيياِر زِيي  قييراء

   ييِر مرنيو  مصيحاِ  لاالا تيرى مصاحِاِ  بذلك حذ قراءتِ  ف  كثيرج من ذلك قد تكون زِي
 لنف لبا زمرو قرل:                ((  :ِخرف: من ا ية ف   (( (( 68 ))نوُر ال

، فاُنيِئلا زين ذليك، فنيال، حّني  رليتُي   ِخرف بالياِء، وهو ف  مصاحِف لهل البصُر بغييِر يياءج ال
مصحِف لهِل بِدِه واتبم ف  ذلك مصاحف لهل  ف  مصاحِف لهِل المدينة بالياِء فترك ما ف 

 .771. المننم ف  مظرفة مرنو  مصاحف لهل األمصار: ((المدينة 

زِمًا لنف الشاهدا النرآن  قد وردا ف  المصاحِف المطبوزِة والتي  بيين لييدينا في  المشيرق 
 : ((رحمِمييا اهلل تظييال   ))الظربيي ، بروايييِة حايييج زيين زاصيي                (( 

ِخرف: من ا ية:  .  (( (( 68 ))نوُر ال  بغيِر ياءج

 :البيل** 

ِْفا والا ِبِاْيلا وال لاواّن   ولاْنُل براهمج ما فال ِمنِّ                 ِبِا

ِْفا  ))لأل: بنوِل :  ، وقد لنشده ابن هشا  ف  ((ياا لا . وهذا البيل ال يننب حل  قائلج مظينج
 .405: (( 81 ))ندى": برق : "شرح قطر ال

 :والشاهد في 

ييفا  ))قوليي :  ِْ ِا ييفا  )). فييإنف كيياّلً ميين: ((ِبِاْيييلا  ))، وقوليي : ((ِب ِْ ِا : ((ِبِاْيييلا  ))، و((ِب
، ولصل كل منِما مضاف لياِء الُمتكِّ ، ثّ  ُقِِبل يياء الُميتكِّ  في   منادى بحرِف نداءج محذوفج

الكنُر الت  قبِِا فتحة، ثّ  ُحِذفاْل من كلٍّ منِما األلف الُمننِبية كلٍّ منِما لِلاًا بظد لن ُقِِبل 
ُِه األخايش  ، ((رحمي  اهلل تظيال   ))زن ياء الُمتكِّ ، واكتا  بالاتحِة الت  قبِِا، وهذا مّميا لهيا

في  "لوضيح المنيالك" ، منيتداًل بِيذا  ((رحمي  اهلل تظيال   ))كما بيّنا ذلك من كالِ  ابن هشيا  
. البيل زِ  ِِ  ما ذهب حليِ  من الهوا
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ِه األخاييش  . ينييير: لوضييح المنييالك: ((رحميي  اهلل تظييال   ))*** وهييذا كييذلك مّمييا لهييا
 .471: (( 1 ))هامش رق : 

الُمنادى الُمضاف حل  ياء الُمتكِّ   ))ف  فصِل  ((رحم  اهلل تظال   ))**** قال النيوط  
ُِ  ((حن  )) (( يال ، ويبي   ))كي  ((واهظل منادى صح  )) )): (( زِي   ((يضيف لييا  ))بكنيِر الِمي

 ((زبييِد  ))وهيي ج ميين لوهيي ج خمنييةج لحنيينِا لن تحييذف الييياء وتبنيي  الكنييُر لِدالليية زِيِييا، كييي 
ن ِشيييئل فاقِيييب الكنيييُر فتحييية واليييياء لِلايييًا ((زبيييدأْل  ))ويِيييي  لن تثبتِيييا نييياكنة، نحيييو:  ، وا 

، ولحنن من هيذا ثبيول ((زبدا  ))و: ، ولحنن من  لن ال تحذف، نح((زبد  ))واحذفِا، نحو: 
ِادا ف  "شرح الكافية": نادنًا: وهيو االكتاياء مين اإلضيافِة ((زبدياا  ))الياء محركة، نحو:  ، و

 بنيتِا وهظل الُمنادى مضمومًا كالُمارد، ومن :              ((  :نوُر يونيف
 .791. وينير: شرح الوافية: 717 . البِهة المرضية:(( (( (( 11 ))من ا ية: 

زِمًا لنف الشاهدا النرآن  قد وردا ف  المصاحِف المطبوزِة والتي  بيين لييدينا في  المشيرق 
 : ((رحمِمييا اهلل تظييال   ))الظربيي ، بروايييِة حايييج زيين زاصيي               (( 

 .(( (( 11 ))نوُر يونف: من ا ية: 

 .470: 4ل الكتاب، 401طر الندى: ينير: شرح ق (11)

ِخرف: من ا ية:   (11)  النابق. 77ي  9: ((70)). وينير: هامش رق : (( 68 ))نوُر ال

 .409: 4ل الكتاب، 401ينير: شرح قطر الندى:  (15)

ِمر: من ا ية:   (16)  .(( 76 ))نوُر ال

 .405ينير: شرح قطر الندى:  (11)

ِمر: من ا ية:  (18)  .(( 51 ))نوُر ال

 .470: 4ل الكتاب، 405ينير: شرح قطر الندى:  (19)

ِمر: من ا ية:  (10)  .(( 56 ))نوُر ال
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ِاد ابن هشا  زِ  ما ذكره الشيب الدبفان  (17)  لغتين، هما: ((رحمِما اهلل تظال   ))و

األول : ضا ا الحرف الذأل كان مكنورًا ألهل الياء، وه  لغة ضظياة، حكيوا مين كالمِي : 
  ال تاْاظاِ  (( بالضِ ، وُقِرئا*: )) يا ُل ا                 :نوُر األنبياء: من ا ية ((

 (( ((، بالضِ . 774)) 

 قولي  تظيال :  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))* قال لبو حايي نيراذ اليدين النشيار     

     ((  :(( 774 ))نييوُر األنبييياء: ميين ا ييية )):  ،قييرل حاييي باييتِح النيياف، وللييفج بظييدها
نكان الاّل ل زِ  األمِر. وقرل لبيو هظاير  ونصِب الاّل ل زِ  الخبر. والباقون: بضِ  الناف، وا 

 بضييِ  البيياء الموحييدُ ميين     ِاهييُر فيي  ((فيي  الوصييل، والبيياقون: بكنييرِها . البييدور ال

، لبو حاي نراذ الدين زمر بن ل  ))ِين الدين األنصارأل النشار  النراءال الظشر المتواتُر
، شرح وتحنيق: ل. د. لحمد زين  المظصراوأل، بتمويل الِيئة النطرية ل وقاف، ((هي  911

ِاُر األوقييياف والشيييؤون اإلنيييالمية   )) ((حداُر الشيييؤون اإلنيييالمية/ دولييية قطييير  ))حشيييراف و
 .118ي  111: 7،4ط ((  4008

المصاحِف المطبوزِة والتي  بيين لييدينا في  المشيرق  زِمًا لنف الشاهدا النرآن  قد وردا ف 
 : ((رحمِمييا اهلل تظييال   ))الظربيي ، بروايييِة حايييج زيين زاصيي                 (( 

 ، بالكنِر.(( (( 774 ))نوُر األنبياء: من ا ية: 

بناء الاتحة دلياًل زِيِا((يا ُ الا ا  )): الثانية  ، كنول الشازر*:، بحذِف األلف، وا 

ِْفا والا ِبِاْيلا وال لاواّن   ولنُل براهمج ما فال ِمنِّ                 ِبِا

. ِْفا  لأل: بنول  ياا لا

 النابق.  77 ي 9 :((70))* ينير: هامش: 

 .406ي  405ينير: شرح قطر الندى: 
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لبيًا، لو ُلّميًا  ))يياِء : حذا كيان الُمنيادى الُمضياف حلي  ال((رحم  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا   (14)
ُِ ف  الُمنادى الُمضاف حل  يياء (( : النِّلا المذكوُر ي وه  الِّغال الهائ ، هاِ فيِ  زاْشُر ُلغاالج

 74ي  9في  ميتن كتابيِ  "التوضييح":  ((رحمي  اهلل تظيال   ))الُميتكِّ  مّميا ذكيرُه الشييب اليدبفان 
ِائييدين زِيي  مييا ذكييرُه  ((  رحميي  اهلل تظييال ))النييابنة، ومييا ذكييرُه ابيين هشييا   فيي  الموضييظين ال

 النابقل ولغال لربم، ه : 74: (( 1 )): هامش: ((رحم  اهلل تظال   ))الشيب الدبفان 

، وبِييا قييرل* النييبظة مييا زييدا ابيين زييامر ححييداها رحمِيي  اهلل  )): حبييدال الييياء تيياء مكنييوُر
  ف :  ((تظال        ((  :(( 1 ))نوُر يونف، من ا ية )). 

  قيرل ابين زيامر:  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))* قال الدان        ((  نيوُر يونيف، مين

  ، باتِح التاء حيم وقم، والبياقون بكنيرِها: (( (( 1 ))ا ية:       ((  نيوُر يونيف، مين
 .741. التينير: (( (( (( 1 ))ا ية: 

  الظثميان :  وقد ورد الشاهُد النرآن  بصورُِ الرني        زِي  قيراءُ مين قيرل بكنيِر
التيياء، وهييو فيي  مصيياِحانا المطبوزيية والتيي  بييين ليييدينا فيي  المشييرِق الظربيي  والتيي  بروايييِة 

 ))نيوُر يونيف، مين ا يتيين:  ))، في  المواضيم: ((رحمِميا اهلل تظيال   ))حايج زين زاصي ج 
ل نوُر النصي، من ا ية: (( 15، 11، 11، 14 ))ل نوُر مري ، من ا يال: (( 700، 1
 . (( (( 704 ))ل نوُر الصافال، من ا ية: (( 46 ))

حييدثنا محمييد بيين لحمييد، قييال: حييدثنا لبييو بكيير بيين  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييال الييدان  
  ))األنبارأل، قال: وكّل اني  منيادى لضياف  الميتكِ  حلي  نانيِ  فاليياء مني  نياقطة، كنوليِ : 

     ((  :من ا ية :  ، (( (( 51 ))نوُر البنُر           ((  ِمير: مين نوُر ال
  ،(( ((76 ))ا ييية:              ((  :ِميير: ميين ا ييية فيي  نييوُر  (( (( 70))نييوُر ال

ِمر، حاّل حرفين لثبتوا فيِما الياء :   ف  الظنكبيول :  ))ال               ((  نيوُر
ِمير : (( (( 56 ))الظنكبول: من ا يية:   ، وفي  ال               ((  :ِمير نيوُر ال

       .16الهامم:  . وينير:11-11المننم: . (( (( (( (( 51 ))من ا ية: 
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لحمييد، قييال: حييدثنا لبييو بكيير بيين  حييدثنا محمييد بيين )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال الييدان  و 
األنبارأل، قال: وكل ان  منادى لضاف  المتكِ  حل  نانِ  فالياء مني  نياقطة كنولي : ......، 

ِخييرف واختِاييل المصيياحف فيي  حييرفج قييال:   : ]فيي  ال              *]((  نييوُر
ِخرف: من ا ية:   :يظني ، اناوفي  مصياحِ  ة بيياءج لهل المدين ، فِو ف  مصاحفِ (( (( 68 ))ال

 .16وينير: الهامم:  .11. المننم: (( ياءج  الظراق بغيرِ  مصاحف لهلِ 

اليذأل في   اليياء في  الحيرفِ  واختِيف النيراء في  حيذفِ : ((رحم  اهلل تظيال   ))وقال الدان  
ِخرف  : ال              ((  :ِخرف: من ا يية حييم: فتحِيا ، (( (( 68 ))نوُر ال

 : لبو بكر ف  الوصل               ((  :ِخرف: من ا يية ، (( (( 68 ))نوُر ال

 : ناكنة ف  الوقف ولثبتِا               ((  :ِخرف: من ا يية  68 ))نوُر ال

 : ، وحذفِا حاي ف  الحالين(( ((              ((  :ِخرف: من ا يية  ))نوُر ال

 : ، واثبل ابن زامر ف  رواية هشا  الياء ف  الحالين(( (( 68               
ِخرف: من ا ية:  ))  .17-10. التينير: (( (( 68 ))نوُر ال

المشيرِق الظربي   زِمًا لنف الشياهدا وردا في  النيرآِن الكيري  المطبيو  واليذأل بيين لييدينا في 
   )): ((رحمِمييا اهلل تظييال   ))بروايييِة حاييي زيين زاصيي                      

          ((  :ِخرف: من ا ية  .(( (( (( 68 ))نوُر ال

 زِمًا لنف الرن  ال ُينشئ النراءُ ولكّنُ  يحكُ  زِيِا.

 .((رحم  اهلل تظال   ))تاء ماتوحًة، وبِا قرل ابن زامر* : حبدالِا الثانية

  قيرل ابين زيامر:  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))* قال الدان        ((  نيوُر يونيف، مين

  ، باتِح التاء حيم وقم، والباقون بكنرِها: (( (( 1 ))ا ية:       ((  نيوُر يونيف، مين
 .741تينير: . ال(( (( (( 1 ))ا ية: 

 ، بالتاِء واأللِف، وبِا ُفِرألء شاذًا.((يا لباتاا  )): الثالثة
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 ، بالتاِء والياِء.((يا لباِت   )): الرابظة

وهاتان الِّغتان قبيحتيان، واألخييُر لْقيباُح مين التي   )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا  
 .401ي  406رح قطر الندى: . ش((قبِِا، وينبغ  لن ال تهوِ حاّل ف  ضروُر الشظر 

، ليي  ُيوردهمييا ((رحميي  اهلل تظييال   ))ولنييبح الِّغتييين األخيييرتين ، كمييا نظتِمييا ابيين هشييا  
ف  كتاِبِ . ول  ُييورد الِّغية الثانيية، لنِّيِة مين قيرل بِيا مين  ((رحم  اهلل تظال   ))الشيب الدبان 

، كميا بّينيا مين ((مِي  اهلل تظيال  رح ))الُنراِء، فِ  ينرل بِيا مين بيين النيبظة نيوى ابين زيامر 
 .741نابنًا. وينير: التينير:  ((رحم  اهلل تظال   ))كالِ  الدان  

، فِي  زِي  األكثيِر في  ((رحمي  اهلل تظيال   ))ولّما الِّغة األّول  الت  ذكرها الشييب اليدّبان 
 .471ي  474االنتظماِل. ينير: لوضح المنالك: 

، زِيي  مييا انييتااض وكثيير وانييتخد  ((رحميي  اهلل تظييال   ))ولِييذا اقتصيير الشيييب الييدّبان 
 بأتنا ج واشتِر، حتبازًا لمنِِهِ  الذأل اختط  لناِنِ  ف  هذا الكتاب.  

 .406ينير: شرح قطر الندى:  (11)

 .474ل لوضح المنالك: 406ينير: شرح قطر الندى:  (11)

 .471ينير: لوضح المنالك:  (15)

 .(( 704 ))نوُر الصافال، من ا ية:  (16)

 .471: 4ل الكتاب، 415: 4ل شرح ابن زنيل، 401ينير: شرح قطر الندى:  (11)

 .471: 4ل الكتاب، 401ينير: شرح قطر الندى:  (18)

ِلِة  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال نيبوي   (19) ّنما هو بمن وتثبل فيِ  الياء، ألنف   ير منادى، وا 
 .471: 4. الكتاب، ((المهرور ف   يِر النداء 

ِبيييدج  ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييد وردا النييما  بييذلك، بمييا لنشييده نيييبوي   (50) ميين قييول لبيي  
 الطائّ :
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ِفْيتاِن  لدهرج شديدِ   يا ابنا ُلمِّ  ويا ُشنايِّق ناْاِن                 لنل خا

 .471: 4ينير: الكتاب،   

 :والشاهد في ِ 

يي   ))حثبييال الييياء فيي :  اُ، فهييرل فيي  حثبيياِل الييياء مهييرى ألّنِييا  ييير منيياد ((ُلمِّ
ِيدج  ))الُمضاف حليِ  ف  قولك:   ، ف  حثبال التنوين.((يا ابن 

: (( 85 ))ف  "شيرح قطير النيدى"، بيرق :  ((رحم  اهلل تظال   ))وقد انتشِد بِ  ابن هشا  
401. 

 .471: 4ل الكتاب، 415: 4ل شرح ابن زنيل، 401ينير: شرح قطر الندى:  (57)

 .471: 4ل الكتاب، 415: 4ل شرح ابن زنيل، 401رح قطر الندى: ينير: ش (54)

يي ف  ))وقييالوا:  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال نيييبوي   (51) ، فهظِييوا ذلييك ((يييا ابيينا ُل ف، ويييا ابيينا زا
، ألنف هيذا لكثير في  كالمِي  مين:  ِلِة ان ج واحدج . وقيد ((ييا ابينا لبي ، وييا ُ يال ا ُ المي   ))بمن

ي ِّ  )): قالوا ليضاً  ، كيأنفِ  هظِيوا األّول وا خير انيمًا، ثيّ  لضيافوا حلي  ((ييا ابينا ُل ِّ، وييا ابينا زا
دا ا زاشارا لاقبِوا  ))الياء، كنولك:  : حذفوا الياء لكثرُِ هيذا في  كالِمِي ، ((يا لاحا ن ِشئلا ُقِلا . وا 

ظ *   ر: الكتاب ،   :       .. يني((وزِ  هذا قال لبو النه : يا اْبناةا زامفا ال تِوم  واْهها

* انتشييِدا بييِ  زِيي  حبييداِل الييياء للاييًا كراهييًة الهتميياِ  الكنييُر والييياء. وانتشييِدا بييِ  ابيين 
ف  الِّغة الرابظية، وهي : قِيب اليياء للايًا. شيرح قطير النيدى: رقي   ((رحم  اهلل تظال   ))هشا  

 .408: (( 86 ))الشاهد: 

حثباِل الياء، ولغية قِيب اليياء للايًا هميا لغتيان قِيِتيان : لنف لغة ((رحم  اهلل تظال   ))وقال 
 .  408ف  االنتظماِل. ينير: شرح قطر الندى: 

 .(( 750 ))نوُر األزراف، من ا ية:  (51)

 . (( 91 ))نوُر ط ، من ا ية:  (55)
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زِمًا لنف الشاهدا النرآن  قد وردا ف  المصاحِف المطبوزة والتي  بيين لييدينا في  المشيرِق 
  )): ((رحمِما اهلل تظال   ))رب  بروايِة حايج زن زاص  الظ                    
 .(( (( (( 750 ))نوُر األزراف، من ا ية:  ))

ُِ، والكنيائ :  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال الدان   (56)   قرل ابن زامر، ولبو بكير، وحمي  

      ((  (( 750 ))األزييراف، ميين ا ييية: نييوُر )) : ل وفيي  نييورُِ طيي         (( 

 بكنييِر المييي ، والبيياقون باتِحِييا:  (( (( 91 ))نييوُر طيي ، ميين ا ييية:         ((  نييوُر
 .771. ينير: التينير: (( (( 91 ))ط ، من ا ية: 

ي متابظييًا لييُ  ي ميين  ((مِمييا اهلل تظييال  رح ))ويبييدو لنف قصييدا ابيين هشييا  والشيييب الييدّبان 
 ))، زِ  ما بيفنا ف  قول الدان  ((وقد قرلا النبظُة بِما ي لأل: باتح المي  وكنرها ي  ))قوِلِما: 

ِزية بيينِ  زِي  المواضيِم، 771ف  "التينير":  ((رحم  اهلل تظال   ،  لزاله. لنف النراءال مو
نييوُر  ))قييد قييرءوا هميظييًا فيي  الموضييم األّول:  ((تظييال  رحمِيي  اهلل  ))ال لنف النييراءا النييبظة 
قد قرءوا هميظيًا في   ((رحمِ  اهلل تظال   ))بالاتِح، وال لنفِ   (( (( 750 ))األزراف، من ا ية: 

 بالكنِر.    (( (( 91 ))نوُر ط ، من ا ية:  ))الموضم الثان : 

 .474ل لوضح المنالك: 409ينير: شرح قطر الندى:  (51)

 .781: 4ل الكتاب، 474ل لوضح المنالك: 409ينير: شرح قطر الندى:  (58)

 .781: 4ل الكتاب، 474ل لوضح المنالك: 409ينير: شرح قطر الندى:  (59)

 .781ي  781: 4ل الكتاب، 409ينير: شرح قطر الندى:  (60)

النيدى: . ينيير: شيرح قطير (( يير المضياف، لو الشيبي  بالمضياِف  ))وهذِه لمثِية المايرد  (67)
 .474ل لوضح المنالك: 477، 409

لنف الُمنيادى حذا كيان مبنّييًا، وكيان تابظي  نظتيًا، لو  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا  
توكيدًا، لو بيانًا، لو نننًا باأللِف والاّل  ي وكان مم ذلك ماردًا، لو مضافًا وفييِ  األليف والياّل  



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
225 

(( ، وبل الصدىتوضيح قطر الندى ))  

                                                                                                                                                                      

. وينير: 409. شرح قطر الندى: ((دى، والنصب زِ  محِِّ  ي هاِا فيِ  الرفم زِ  لاِي المنا
 .474لوضح المنالك: 

 .474ل لوضح المنالك: 477ينير: شرح قطر الندى:  (64)

 .474ل لوضح المنالك: 477ينير: شرح قطر الندى:  (61)

يس فإن كيان التيابُم مين هيذِه األشيياء مضيافًا، ولي )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (61)
ْيُد صاِحبا زاْمرو  ))فيِ  األلف والاّل ل تظّين نصب  زِ  المحِل، كنولك:  ْيدا لبيا  ))، و((يا ِا يا ِا

ْبِد اهلِل  ُِيْ   ))، لو((يا تميي  كِفكي   ))، و((زا ْييُد ولبيا زبيِد اهلِل  ))، و((ُكِف  ، قيال اهلل تظيال : ((ييا ِا
                     ((  :ِميير، ميين ا ييية . شييرح قطيير (( (( 16 ))نييوُر ال

 .477. وينير: لوضح المنالك: 474الندى: 

. لوضيح ((وذليك ألنف البيدل في  نّييِة تكيراِر الظاميل  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا   (65)
 .474المنالك: 

..، والظياطف كالنائيب زين الظاميِل وذليك ألنف .... )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا   (66)
 .((بتصرف  )) 474. ينير: لوضح المنالك: ((

 .474ل لوضح المنالك: 474ينير: شرح قطر الندى:  (61)

 .474ينير: لوضح المنالك:  (68)

، كما تنيوُل:  ((كرُِ  ))وهذا مثااًل لنولك ف  البدل، فتُض   (69) . ينيير: ((ييا ُكيْرُِ  ))بغيِر تنوينج
 .474لندى: شرح قطر ا

 .474. ينير: شرح قطر الندى: ((خالُد  ))وهذا مثااًل لنولك ف  زطِف الننق، فتُض   (10)

 .474. ينير: شرح قطر الندى: ((لباا  ))وهذا مثااًل لنولك ف  البدل، فتنصب  (17)

 .474. ينير: شرح قطر الندى: ((لباا  ))وهذا مثااًل لنولك ف  زطف الننق، فتنصب  (14)
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وهكييذا ي ليضييًا ي حكيي  البييدل والننييق لييو كييان  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))ابيين هشييا   قييال (11)
 .474. شرح قطر الندى: ((المنادى مظربًا 

 .477ل لوضح المنالك: 474ينير: شرح قطر الندى:  (11)

ًُ لِاِي المنادى، وهيو نظيل:  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (15)  ))ما يهب رفظ  مرازا
  ))، نحو: ((، ولّي ، ... لألّ           ((  :مين ا يية ،  ، (( (( 47 ))نوُر البنيُر       

     ((  :(( 41 ))نييوُر الاهيير، ميين ا ييية ))  ...)) :477. ينييير: لوضييح المنييالك (( 
 .((بتصرف 

 ))فيي  ))، بنوِليِ : ((ييا لاياِيا الرهيُل  ))في  حزيراِب قوليك:  ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن زنيل  (16)
ِائدُ. و((ها  )): منادى مارد مبن  زِ  الضِ ، و((لاألا  ، ويهيُب رفظي  ((الرفُهل  )):  : صياة ألألٍّ

ِِ نصيب:  ِن ا ناْصيباُ  قيانيًا زِي  هيوا  ))زند الهمِوِر، ألنفُ  هو المنصود بالنداِءل ولهاِا الما
ْيُد اليفِريُف ا  ))ف  قولك:  ((اليفريُف ا   .469: 4. شرح ابن زنيل، ((بالرفِم والنصِب  ((ياا ِا

 :فائدُ

يُف  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قال ابن زنييل  ِّي   ((لأّل  ))وال توصا حاّل بانيِ  هينسج ُمحا
، نحيو: ((الرهل  ))، كي ((لل  ))بي  ِّي  بي((يايا لياِيذاا لْقِبيْل  ))ل لو بان  حشاُر  ))ي ل لو بموصيولج ُمحا
 .  469: 4. شرح ابن زنيل، (( ((ياا لاياِا الذأل فاظالا ِفْظلا كذا  ))، ]نحو[: ((لل 

 .((ب  ))ناقطة من األصل، و ((الواو  ))حرف  (11)

 : ((رض  اهلل زن   ))وهو حشاُر حل  قوِل زبد اهلل بن رواحة  (18)

 :والبيل

ْيدا الياْظمالِل الذابفِل             ْيُد ِا لِ     ياا ِا ِِ ِيكا فااْن  تاطااولا الِفْيُل زا

ل 471فييي  كتييياِب "شيييرح قطييير النيييدى":  ((رحمييي  اهلل تظيييال   ))انتشيييِدا بيييِ  ابييين هشيييا  
ل (( 174 ))فييي  "شيييرح ابيين زنييييل"، بيييرق :  ((رحمييي  اهلل تظييال   ))وانتشييِدا بيييِ  ابيين زنييييل 
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، وننيب  حلي  بظيِض 406ي  405في  "الكتياب":  ((رحمي  اهلل تظيال   ))وانتشيِدا بيِ  نييبوي  
ل وانتشيِدا بيِ  ابين الحاهيب ((رض  اهلل زن   ))ولد هرير، والصواب لنف  لظبد اهلل بن رواحة 

 .796ف  "شرح الوافية":  ((رحم  اهلل تظال   ))

 :والشاهد في ِ 

فند تكرر لاي الُمنادى، وُلضيف ثان  الِفاييين، والِّايي األّول يهيوِ فييِ  الضي  
 مارد، والنصب زِ  لنف  منادى مضاف، وال يهوِ ف  الثان  حاّل النصب. زِ  لّنُ  منادى

. ((اليظمِة: الناقة النوية زِ  الحمِل والركوِب  ))بإحالةج:  ((ب  ))هاء ف  هامش األصل و (19)
 . 111: 77ينير: لنان الظرب، 

 .717ل البِهة المرضية: 471ينير: شرح قطر الندى:  (80)

ل 414: 4ل شرح ابن زنيل، 791ن  حاّل النصب. ينير: شرح الوافية: وال يهوِ ف  الثا (87)
 .717البِهة المرضية: 

 .411: 4ل شرح ابن زنيل، 791ل شرح الوافية: 471ينير: شرح قطر الندى:  (84)

 .411: 4ل شرح ابن زنيل، 791ل شرح الوافية: 471ينير: شرح قطر الندى:  (81)

 .411: 4ل شرح ابن زنيل، 791الوافية: ل شرح 471ينير: شرح قطر الندى:  (81)

ِييدا زميرو  ))مذهُب نيبوي  لنف قولك:  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال النيراف   (85) ِيد   )). ((ياا 
األّول هو الُمضاف حل  زمرو، والثان  هو توكيٌد ل ّول وتكرييٌر لي ، وال تيأثير لي  في   ((ِيد 

اد: الُمبِرد ي: لنف األّول مضاف حلي  اني ج محيذوفج ولنف الُمضاف حليِ . ومذهُب لب  الظباس ي لر 
ِييد زميرو  ))الثان  مضاف حل  االنِ  الياهر المذكور، وتنديره:  ِيد زمرو   ))، وحيذف ((يا 

وزنييدأل وهييٌ   )): ((رحميي  اهلل تظييال   )). قييال النيييراف  ((األّول ]الكتاائييِ [ بالثييان   ((زمييرو 
ِيد زميرو  ))و قوأل ف  نان ، وذلك لن تهظل لصِ : ثالٌم ل  لزِ  لحدًا ذكره، وه ِيد  ، ((يا 

ِييد بين زميرو  ))الثان  نظتًا ل ّوِل، مثل قولنيا:  ((ِيد زمرو  ))فيكون  ، ثي ف تتبيم حركية ((ييا 
 .406من كتاب نيبوي :  (( 4 )). هامش رق : ((األّول المبن  حركة الثان  الُمظرب 



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
222 

(( ، وبل الصدىتوضيح قطر الندى ))  

                                                                                                                                                                      

:  )): ((  رحم  اهلل تظال ))وقال ابن هشا   وكلٌّ من النولين فيِ  تخريٌ  زِ  وهي ج ضيظيفج
ُِل ولّميا قيول المبيرد  لّما قيول نييبوي  فاييِ  ا الاصيُل بيين المتضياياين، وهميا كالكِميِة الواحيد

. شيرح قطير النيدى: ((فايِ  الحذف من األّوِل لداللِة الثان  زِيِ ، وهو قِيٌل، والكثييُر زكني  
471  . 

 غة: ترقيق الصول، ومن  قول :الترخي  ف  الِّ  (86)

رُ  ِْ واِش  : ال ُهرااٌء ، واالا نا ِاا باشاٌر ِمْثُل الحريِر ، ومانِطٌق            راخيُ  الحا  لا

: 74. وينييير: لنييان الظييرب، 481: 4لأل: رقيييق الحواشيي . ينييير: شييرح ابيين زنيييل، 
411. 

وروأل لنف  قييل البين زبياس:  وه  تنمية قديمة، )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (81)
 حنف ابن منظود قرل:           *((  :ِخرف، من ا يية ، فنيال: ميا (( (( 11 ))نوُر ال

ِمخشرأل و يره   .471. شرح قطر الندى: ((كان لشغلا لهلا النفاِر زن الترخي ! ذكره ال

التي  بيين لييدينا في  المشيرق * زِمًا لن الشاهدا النرآن  وردا ف  المصاحف المطبوزية و 
  )): ((رحمِمييا اهلل تظييال   ))الظربيي  وبروايييِة حايييج زيين زاصيي            ((  نييوُر

ِخرف، من ا ية:   .(( (( (( 11 ))ال

نفنا الترخي  هنا لنف فييِ   )): ((رحم  اهلل تظال   ))وقال ابن هشا   وزن بظضِ  لنف الذأل حا
 .471. شرح قطر الندى: ((ِ  يتنطظون بظض االن ل لضظاِ  زن حتمامِ  اإلشاُر حل  لنف 

. ((والتيرخيُ  حيذف لواخير األنيماء المايردُ تخايايًا  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))وقال نيبوي  
 .419: 4الكتاب، 

 .478ي  471ينير: لوضح المنالك:  (88)

ل شيرح 711هة المرضيية: ل الب471ِل لوضح المنالك: 471ينير: شرح قطر الندى:  (89)
 .419: 4ل الكتاب، 488: 4ابن زنيل، 
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لي  ُيشيترط فييِ   ((التياء  ))ثيّ  حن كيان مختوميًا بيي  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قال ابين هشيا   (90)
ِيادُ زِ  الثالثِة   . 471. شرح قطر الندى: ((زِمية وال 

فييمن دزيا  ((ياا ُنيظا  ))ادى، كي احذف آخر المن )) )): ((رحم  اهلل تظال   ))وقال النيوط  
ِن  مطِنًا ف  كلِّ ما ُلِنما بي  ِائدًا زِ  ثالثيةج ل  ال (( ((الِاء  ))نظادًا، وهو ، زِمًا كان ل  ال، 

ي  488: 4ل شييرح ابيين زنيييل، 799. وينييير: شييرح الوافييية: 711. البِهيية المرضييية: ((
489. 

: 7 لنيان الظيرب،. ينيير: ((بية: الهمازية الث ))بإحاليةج:  ((ب  ))هاء ف  هيامش األصيل و (97)
 . 471ل شرح قطر الندى: 411

ل البِهيية 489ي  488: 4ل شيرح ابين زنييل، 471ي  471ينيير: شيرح قطير النييدى:  (94)
 .417: 4ل الكتاب، 711المرضية: 

 .489: 4ل شرح ابن زنيل، 471ينير: شرح قطر الندى:  (91)

 .489: 4يل، ل شرح ابن زن471ينير: شرح قطر الندى:  (91)

 .471ينير: شرح قطر الندى:  (95)

 .489: 4ل شرح ابن زنيل، 471ينير: شرح قطر الندى:  (96)

 .471ينير: شرح قطر الندى:  (91)

 .471منصودًا بِ  ُمظايفٌن. ينير: شرح قطر الندى:  (98)

 .471ينير: شرح قطر الندى:  (99)

 .471ينير: شرح قطر الندى:  (700)

 .489: 4ل شرح ابن زنيل، 471لندى: ينير: شرح قطر ا (707)

 .475وهو الغالب. ينير: شرح قطر الندى:  (704)
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 .475ينير: شرح قطر الندى:  (701)

 .490: 4ل شرح ابن زنيل، 475ينير: شرح قطر الندى:  (701)

 .490: 4ل شرح ابن زنيل، 475ينير: شرح قطر الندى:  (705)

 .490: 4ل شرح ابن زنيل، 475ينير: شرح قطر الندى:  (706)

 .490: 4ل شرح ابن زنيل، 475ينير: شرح قطر الندى:  (701)

 .475زِمًا. ينير: شرح قطر الندى:  (708)

 .490: 4ل شرح ابن زنيل، 475ينير: شرح قطر الندى:  (709)

 .476زِمًا. ينير: شرح قطر الندى:  (770)

وهييو مننِبيية زيين لصييل  ((مختييار  ))للييف  ))بإحالييةج:  ((ب  ))هيياء فيي  هييامش األصييل و (777)
بايتِح اليياء حذا  ((مختياير  ))بكنِر اليياء حذا كيان اني  فازيلل و ((مختِير  ))الياء، فإنف األصل: 

ٌُ صرفيٌة   .((كان ان  ماظول. فنِبل الياء للاًا لتحركِا واناتاح ما قبِِا، وهذِه قازد

  ويهيب االقتصيار زِي  حيذِف الحيرف األخيير في )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قال ابن هشيا  
ل ألنف األصيل:  ((ُمختارج  ))نحو:  ِامًال ألنف الُمظتلف لصيِ ٌّ ل فأُبيدلل ((ُمْختاِييٌر  ))، لو((ُمْختايايٌر  ))زا

 . 764. وينير: شذى الظرف ف  فن الصرف: 471ي  476. شرح قطر الندى: ((الياء للاًا 

 .497ي  490: 4ل شرح ابن زنيل، 471ي  476ينير: شرح قطر الندى:  (774)

درُ  دالميي،  ))يوصيف بيِ  اليدر ، فينيال:  ))بإحاليةج:  ((ب  ))هاء ف  هيامِش األصيل و (771)
 .471. ينير: شرح قطر الندى: (( ((ودالي 

 .471ينير: شرح قطر الندى:  (771)
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ِائييدُ بييدليل قييولِ :  (775) ْن كانييل  ِمييٌي  ))ألنف المييي  وا  ٌي  ))، و((ِدْرٌ  ُدالا ، ولكنِييا ((ِدْرٌ  ِدالا
. ينييير: شييرح قطيير النييدى:  ييْرٌف صييحيٌح، ال ُمْظتاييلٌّ ي  490: 4ل شييرح ابيين زنيييل، 471حا

497. 

 .((ان  ماظول من: التنوير  ))بإحالةج:  ((ب  ))هاء ف  هامِش األصل و (776)

 .497ي  490: 4ل شرح ابن زنيل، 478ينير: شرح قطر الندى:  (771)

 .497ي  490: 4زنيل،  ل شرح ابن471ينير: شرح قطر الندى:  (778)

ل البِهية المرضيية: 497، 490: 4ل شرح ابن زنيل، 471ينير: شرح قطر الندى:  (779)
 .468ي  461: 4ل الكتاب، 711

ل البِهية المرضيية: 497، 490: 4ل شرح ابن زنيل، 471ينير: شرح قطر الندى:  (740)
 .468ي  461: 4ل الكتاب، 711

. شرح قطر ((فتهظل الباق  انمًا برلِنِ  فتضم   )): (( رحم  اهلل تظال  ))قال ابن هشا   (747)
 . 491: 4. وينير: شرح ابن زنيل، 471الندى: 

ي  415: 4ل الكتيياب، 491: 4ل شييرح ابيين زنيييل، 471ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (744)
457. 

ويهييوِ لن ال تنطييم النييير زنيي ، بييل تهظِييُ   )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين هشييا   (741)
. وينيير: شيرح ابين 471. شرح قطر النيدى: ((زِ  ما كان زِيِ   ((ما كان  ))رًا، فيبن  ُمندف 

 .491: 4زنيل، 

ي  450: 4ل الكتيياب، 491: 4ل شييرح ابيين زنيييل، 471ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (741)
457. 
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 :فائدُ

ي ا ميا فييِ   )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قيال ابين زنييل  لِايرِق ي  ((تياء التأنييم  ))حذا ُرخِّ
يْن ينتيير الحيرفل فتنيول:  ((ُمْنِِماة  ))بين المذكر والمؤنم، كي  با ترِخيُمُ  زِ  لغيِة ما ها  ))ي وا

يايا  ))بايتِح الميي ، وال يهيوِ ترخيميُ  زِي  لغيِة مين ال ينتيير الحيرفل فيال تنيول:  ((ياا ُمْنِِ ا 
 ي بضِ  المي  ي لئال يِتبس بنداِء المذكِر. ((ُمْنُِِ  

ْنييِاماة  ))ال لِاييرق، فيييرخ  زِيي  الِّغتييينل فتنييول فيي :  ((التيياء  ))كانييل فيييِ  ولّمييا مييا   ((ما
ْنييِاُ  ا  ))زِمييًا:  . وينييير: البِهيية 491: 4. شييرح ابيين زنيييل، ((باييتِح المييي  وضييمِا  ((ياييا ما

 . 715المرضية: 

 .478ينير: شرح قطر الندى:  (745)

 .714ل البِهة المرضية: 478ينير: شرح قطر الندى:  (746)

ُِ،  ))حيروف النيداء كثييُر منِيا:  ))بإحاليةج:  ((ب  ))هاء في  هيامش األصيل و (741) ييا، والِمي
 .  (( ((وليا، وهيا، ووا 

ال يخِوا الُمنيادى مين لن يكيون منيدوبًا، لو  ييره،  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن زنيل 
كالنيائ ، والنياه  ي، لو  فيإن كيان  يير منيدوب: فإّميا لن يكيون بظييدًا، لو في  حكي  البظييد ي

ن كيان ((يايا، ولاأْل، وآ، وهايايا  ))قريبًال فإن كان بظيدًا لو ف  حكمِ  فِ  من حروِف النداِء:  ، وا 
ُِ  ))قريبييًا فِيي :  ْيييُد لاْقِبييْل  ))، نحييو: ((الِميي ييُم زِيييِ ، لو ((لاِا ن كييان منييدوبًا ي وهييو الُمتاااهف ، وا 

ييُم منيي  ي فِيي :  هف ْيييداااْه  ))نحييو:  ،((واا  ))الُمتاوا ييرااْه  ))، وا ((وااِا ِْ ليضييًا، زنييد زييد   ((ياييا  ))، و((واايا
: 4. شيرح ابين زنييل، (( ((يايا  ))وامتنظل:  ((واا  ))حلتبانِ  بغيِر المندوِب، فإن التبس تظينل: 

 .456ي  455

 .475ل لوضح المنالك: 478ينير: شرح قطر الندى:  (748)

ل شيرح ابين زنييل، 475ل لوضح المنالك: 478الندى: ف  الغالب. ينير: شرح قطر  (749)
 . 88ل المصباح ف  زِ  النحو: 714ل البِهة المرضية: 480: 4
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ّنميا فتحيل ميم الُمنيتغام ألنف الُمنيادى واقيم  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قيال ابين زنييل  (710) وا 
لاُ   ))موقم الُمضمر، والاّل  ُتْاتاُح مم الُمضمِر، نحو:  ، وا  .480: 4. شرح ابن زنيل، (( ((لاكا

أل  يُدُزوِّ والميْدُزوِّ  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))وقال المطر ّنميا ُفتحيل الياّل  فرقيًا بيين الما . ((وا 
 .89ي  88المصباح ف  زِ  النحو: 

حن هئل بالِ  االنتغاثِة ف  الُمنادى، فاخاضُ   )): ((رحم  اهلل تظال   ))وقال ابن الحاهب 
الهر ال يِغي  مظي ، ألنفي  يبطيل شيب  المضيمر مين حييم كيان حيرف الهير ال  بِال ألنف حرف

ذا بطيييل البنييياء، وهيييب الخايييض بحيييرِف الهيييِر  . شيييرح ((ييييدخل زِييي  الُمضيييمِر المنصيييوِب، وا 
 . 797الوافية: 

المييراد: والغالييُب ذكييُر الُمنييتغاما ألهِييِ  لاْولاييُ  بظييدُه مهييرورًا بييال ج مكنييورُج دائمييًا زِيي   (717)
ل لوضيح 478ينانب لايِا زمِِيا، وهي  حيرف تظِييل. ينيير: شيرح قطير النيدى: األصِل، ل
 .714ل البِهة المرضية: 487ي  480: 4ل شرح ابن زنيل، 475المنالك: 

، تنيديره:  (714) رحمي   )). كميا قيال الشييب اليدبفان ((لدزيوك لكيذا  ))وه  متظِنة باظلج محذوفج
 .478رح قطر الندى: ف  متن كتابِ  لزاله. ينير: ش ((اهلل تظال  

ل 487: 4ل شيرح ابين زنييل، 475ل لوضيح المنيالك: 440ينير: شرح قطر الندى:  (711)
 .714البِهة المرضية: 

حن هئيل بياأللِف آخيره فافتحي ، ألنف األليف ال  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن الحاهب  (711)
 .797. شرح الوافية: ((يكون ما قبِِا حاّل ماتوحًا 

 .447: شرح قطر الندى: ينير (715)

 .447ينير: شرح قطر الندى:  (716)

. ينير: شرح قطر الندى:  (711) ِيدج  .447بضِ  

 .447بنصِب زبد اهلل. ينير: شرح قطر الندى:  (718)

 .487ي  480: 4ل شرح ابن زنيل، 478ينير: شرح قطر الندى:  (719)



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
252 

(( ، وبل الصدىتوضيح قطر الندى ))  

                                                                                                                                                                      

ي  480: 4ييل، ل شيرح ابين زن475ل لوضح المنيالك: 479ينير: شرح قطر الندى:  (710)
487. 

 :فائدُ

يُب منيي ، نحيو: ((رحمي  اهلل تظييال   ))قيال ابين زنيييل  ياييا  )): ومثيل الُمنييتغاِم الُمتاظاهف
ب  ))، و((لاِدفاِهياة  ، فيهر بال ج ماتوحةج كما يهر الُمنتغام، وُتظااِقُب الياّل  في  االنيِ  ((ياا لاِْظاها

ِب من  لِلٌفل فتنول:  با  ))الُمتظهف يدج ياا زاها . وهذا ما ُينم  بالنداِء التظهب . ينير: شيرح ((ًا لاِا
 .  487: 4ابن زنيل، 

ل 484: 4ل شيرح ابين زنييل، 476ل لوضيح المنيالك: 444ينير: شرح قطر الندى:  (717)
 .440: 4الكتاب، 

ُة بِ . ينير: شرح قطر الندى:  (714)  .440: 4ل الكتاب، 441والمختصف

 .440: 4الكتاب،  ل441ينير: شرح قطر الندى:  (711)

 .407ل شرح الوافية: 441ينير: شرح قطر الندى:  (711)

ل البِهية 476ل لوضيح المنيالك: 441زندما يكون ماردًا. ينير: شيرح قطير النيدى:  (715)
 .711المرضية: 

ل البِهية 476ل لوضيح المنيالك: 441زندما يكون مضافًا. ينير: شرح قطر الندى:  (716)
 .711المرضية: 

ل 711ل البِهيية المرضييية: 476ل لوضييح المنييالك: 441قطيير النييدى:  ينييير: شييرح (711)
 .440: 4ل الكتاب، 407شرح الوافية: 

ييقا آِخييرا الُمنييادى المنييدوب للييٌف، نحييو:  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين زنيييل  (718) ِْحا  ))يا
ْيداا ال تاْبظْد  ُموني   ))فحيذف لليف  ((وااُموناياه  ))، ويحذف ما قبِِا حن كان للاًا، كنوليك: ((وااِا

وُلت  باأللِف لِداللِة زِ  الندبة، لو كان تنوينًا ي يحيذف كيذلك ي في  آخير صيِةج لو  يرهيا،  ((
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ْمِامااه  ))نحو:  اارا ِبْئرا ِا ِييداه  ))، نحيو: ((وااماْن حا . 481: 4. شيرح ابين زنييل، (( ((يايا  يال  
 .711وينير: البِهة المرضية: 

حذا كان آِخُر ميا تِحني  لليُف الندبية فتحيًة لحنتي   )): ((اهلل تظال   رحم  ))وقال ابن زنيل 
يدااه  ))للف الندبة من  يِر تغيير لِا، فتنول:  يبا فتحيُ ،  ((واا ال ا لْحما ها ن كيان  يير ذليك وا وا 

ِييد  ))حاّل حن لْوقاما ف  لاْبسل فمثاُل ما ال يوقم ف  لبسج قولكا في :  ِييداه  )): (( يال   واا يال  
ْيدااه  )): ((ِيد  ))وف :  ،(( ِكييْ   ))، ومثاُل ما ُيْوِقُم فتُح  ف  ليبس: ((وااِا ما ُِيوه، واُ الا ، ((وا الما

ُ   ))بكنِر الكاف،  ((وااُ المِك  ))ولصِ :  بضيِ  الِياء، فيهيب قِيُب لليِف الندبيِة: بظيد  ((واا الما
لا الضيمة والكنيُر وفتحيلا ولتييلا الكنرُِ ياء، وبظد الضمة واوًا، ألنفك لو ل  تاظل ذلك وحيذافْ 

ييياه  ))بيييألف الندبييية، فنِيييل:  ِا كييياه، واا الما الْلتايييباسا المنيييدوُب المضييياُف حلييي  ضيييمير  ((واا الما
المخاطبة بالمندوب المضاف حلي  ضيميِر المخاطيِب، والتيبس المنيدوُب المضياُف حلي  ضيميِر 

ليي  هييذا لشييا  ))ر بنوِلييِ  ي لراد: ابيين مالييك الغائييب بالمنييدوِب المضيياِف حليي  ضييميِر الغائبييِة، وا 
،  ))، لأل: حذا ُشيِكلا آخير المنيدوب بيي ((والشكل حتمًا... حل  آخرِه  ))ي:  ((رحم  اهلل تظال   فيتحج
، لو كنرج  ، نحيو ((لو ض ج اِننًا ل  من واو لو ياء حن كان الايتح ُمنظيًا في  لايْبسج  ))، فأْول  ُمها

ُِوه، وا الماكي   ن ل  يكنْ ((واا الما الاتح ُموِقظًا ف  لبسج فيافتح آخيره، ولّوليُ  لليفا الندبية،  ، وا 
ِيداه  ))نحو:  ِيداه، و واا ال   . وينير: البِهة المرضية: 481: 4. شرح ابن زنيل، (( ((واا
711   . 

ل شرح ابن 407ل شرح الوافية: 441وحكُ  حلحاقِا: الهواِ. ينير: شرح قطر الندى:  (719)
 .476ك: ل لوضح المنال485: 4زنيل، 

ِْلا حذفتِا ي لراد: هاء النكل ي، حاّل ف   )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (750) فإن وصا
 .441. شرح قطر الندى: ((الضروُر فيهوِ حثباتِا كما تنّد  ف  بيل المتنب * 

 :والبيل *

ماْن بهنِم  وحا ُِْبُ  شاِبُ                 وا ِْبااُه ِممفْن قا رف قا  ل  زندُه نانا ُ وااحا

: (( 99 ))فيي  "شييرح قطيير النييدى": بييرق :  ((رحميي  اهلل تظييال   ))لنتشييِدا بييِ  ابيين هشييا  
441. 
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فيي  هييامِش تخييري   ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييال اأُلنييتاذ محمييد محييي  الييدين زبييد الحميييد 
زراب البيل الشظرأل لِمتنب ، ف  كتابِ  "نبيل الِدى، بتحنييق شيرح قطير النيدى":  ، 441وا 

هذا البيل مطِم قصيدُ ألب  الطيب لحمد بين الحنيين المشيِور بيالمتنب ، وهيو  ))ما يِ : 
، وهييو مّميين ال ُيحييتُ  ((الِهرييية  151 ))ميين شييظراِء الدوليية الظبانيييةل فنييد تييوف  فيي  نيينة 

 ))بشيظرِه  زِيي  قوازييِد الظربيية وال زِيي  بيييان مظييان  مارداتِيا. والمؤلِّييف ي لراد: ابيين هشييا  
مؤلِّف كتاب "شرح قطر الندى" ي حْن كان ينصد االحتهاذ بِ  فِو ُمخياِلٌف  (( تظال  رحم  اهلل

ن كان ينصد التمثيل بِ  فال بأس   .((ِلما يكاد ُيهمم زِيِ  الثناُل من زِماِء الظربية، وا 

. والِكّنا ((رحم  اهلل تظال   ))ونحن ننول بما قال  اأُلنتاذ محمد محي  الدين زبد الحميد 
حّنما ُيريد التمثيل وليس مرادُه االحتهاذ، فظبارتُ  ف   ((رحم  اهلل تظال   ))ى لّن ابن هشا  نر 

، وال ((كميا تنيّد  في  بييِل المتنبي   ))لكبِر دالالتِا ولوضيحِا تاييد حرادُ التمثييل، حييم قيال: 
 نضّنُ  خارهًا لو ُمخاِلاًا ِلما يكاُد ُيهِمُم زِيِ  الثنال.

: ((رحم  اهلل تظال   ))ل وانتشِدا ابن زني  ببيِل شظرج وهو مّما ال يننب لناِئلج مظينج

 :والبيل 

باْيرااهُ  ْمُرو بن الِا ْمُرو زاْمراُه                وازا  لال ياا زا

 .485: 4ينير: شرح ابن زنيل، 

 ومثِ  قول مهنون ليِ :

ُل ناْؤلاِت               ِلنا  بفاُه ، لاوف ِاافاُنُِْل : لاياا را ِنيُب  ْاِن ا لاْيِ  ، ث ف لاْنلا حا

 .476ل لوضح المنالك: 485: 4ينير: شرح ابن زنيل،  (757)

هيياء النييكل: وهيي  الاّلحنيية لبيييان حركييةج لو  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين هشييا   (754)
، نحييو:   حييرفج       ((  (( 70 ))نييوُر النارزيية، ميين ا ييية )) :نيياه، هاهُ  ))، ونحييو

ِيدااه   .155. مغن  الِّبيب: ((، ولصِِا لن يوقف زِيِا، وربما وصِل بنية الوقف ((وواا

 .441ينير: شرح قطر الندى:  (751)
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 .441ينير: شرح قطر الندى:  (751)

 :فوائد

وال ُيْنداُب حاّل المظرفيةا، فيال ُتنيدُب النكيرُُل  )): ((رحم  اهلل تظال   )). قال ابن زنيل 7
ْه  ))فال ُينياُل:  ، نحيو: ((وااراُهيالا ، وال الموصيول، حاّل لْن ((وااهيذاْه  ))، وال الُميبِ : كاني  اإلشياُر

يياْه  ))واشييتِر بالصييِِة، كنييولِ :  ((لل  ))كييان خاليييًا ميين  ما ْمِا ااييرا بئيير ِا ييْن حا . شييرح ابيين (( ((وااما
 .484: 4زنيل، 

الُمضياُف حلي  يياء الُميتكِّ   ... حذا ُنيِدبا )): ((رحم  اهلل تظيال   )).  قال ابن زنيل 4
ْبِدياا  ))زِ  لغِة ماْن ناكفنا الياء قيل فيِ :  لحاق للف الندبية، لو  ((واازا ْبيداا  ))باتِح الياء، وا  ياازا

لحاق للف الندبة.((  ، بحذِف الياء، وا 

ذا ُنِدبا زِ  لغِة مين ياْحيِذف اليياء لو ينيتغن  بالكنيرُِ، لو ينِيب اليياء للايًا والكنيُر  وا 
ْبييداا  ))فتحييًة ويحييذف األلييف وينييتغن  بالاتحييِة، لو ينِبِييا للاييًا ويبنيِييا، مثييل:  ليييس  ((واازا

ذا ُنِدبا زِ  لغِة من ياتح الياء، ينال:  ْبِدياا  ))حاّل.وا   ليس حاّل. ((واازا

ْبيِدياا  ))فالحاصيل: لنفي  حّنميا يهيوِ الوهِيان ي لزني :  ْبيداا  ))، و((واازا ي ((واازا ْن ي زِي  لغيِة ما
 .486: 4. شرح ابن زنيل، ((ناكفنا الياء فنط، كما ذاكارا المصنف ي لراد: ابن مالك ي 

ل شرح 478ل شرح الوافية: 417ل شرح شذور الذهب: 411ينير: شرح قطر الندى:  (755)
 .69ل المصباح ف  زِ  النحو: 645: 7ابن زنيل، 

، ((هيذا حياٌل  ))كفر وتؤنيم، تنيول: الحيال تُيذا  ))بإحاليةج:  ((ب  ))هاء ف  هيامِش األصيل و (756)
 .(( ((هذِه حاٌل  ))و

وهيو ُييذاّكُر وُيؤنيُم ي لراد: الحيال ي، وهيو األفصيُح،  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا  
ناييٌن  ))ينييال:  . ينييير: (( ((حاليية...  ))، وقييد يؤنييم لايِييا فينييال: ((حيياٌل حنيينٌة  ))، و((حيياٌل حا

 .((بتصرف  )) 414ي  417شرح شذور الذهب: 

ُمخيرٌذ ألميرين، كميا  ((يبيين هيئية صياحبِ   )): ((رحم  اهلل تظال   ))وقوُل الشيب الدبفان  (751)
رليُل راُهياًل طايِوياًل  )): نظل الاضِة، من نحو: لحدهما )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا  
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ن كيان وصيااً  ((مررُل براُهيلج طاِوييلج  ))، و(( ّنميا  فإنفيُ  وا  فضيًِة لكنفيُ  لي  ُينايْق لبيياِن الِيئيِة، وا 
هلل  )): بظض لمثِة التميييِ، نحيو: والثان ِنيقا لتنييِد الموصوف، وهاءا بياُن الِيئة ِضْمنًال 

ن كان وصاًا فضًِة لكّن  ل  ُيناْق لبيان الِيئة، ولكّنُ  ِنيقا لبيياِن هينس  ((دره فارنًا  فإّنُ  وا 
ييب منيي ، وهيياءا  . وينييير: لوضييح 411. شييرح شييذور الييذهب: ((بييياُن الِيئيية ضييمنًا  الُمتظهف

 .645: 7ل شرح ابن زنيل، 747المنالك: 

ل شيرح شيذور اليذهب: 747ل لوضيح المنيالك: 415، 411ينير: شرح قطر النيدى:  (758)
ل 15ي  11: 7ل الكتياب، 69ل المصباح في  زِي  النحيو: 645: 7ل شرح ابن زنيل، 417

رحمِمييا اهلل  ))ميين كييال  النيييراف  فيي  شييرح "الكتيياب لنيييبوي "  11: (( 7 ))وهييامش رقيي : 
 .((تظال  

. ((والحيدا الميذكوُر لِحياِل المبنّييِة* ال الُمؤكيدُ  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قال ابين هشيا   (759)
 .411، 417. وينير: شرح شذور الذهب: 415شرح قطر الندى: 

مبنّييية لِِيئييِة، وهيي  التيي  ال ُينييتااد مظناهييا : ال((رحميي  اهلل تظييال   ))* قييال ابيين هشييا  
 . ((بتصرف  )) 411بدون ذكرها. ينير: شرح شذور الذهب: 

وهييذِه حّنمييا هيي  الشييروط التيي  تهتمييُم باالنييِ  ليكييون حييااًل. ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (760)
 . 645: 7ل شرح ابن زنيل، 411

 .646 :7ل شرح ابن زنيل، 416،  417ينير: شرح شذور الذهب:  (767)

حيقا الحياِل لن يكيونا وصياًا، وهيو: ميا دالف زِي   )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن زنيل  (764)
نان، وماْضُروب  ))ماْظن  وصاحب : كي   .614: 7. شرح ابن زنيل، (( ((قائ ، وحا

: منتنِيٌة، مشيتنٌة  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن زنيل  (761) . ((األكثرا في  الحياِل لن تكيونا
ل البِهيييية 744، 747ل وينييييير: لوضييييح المنييييالك: 648، 646: 7شييييرح ابيييين زنيييييل، 

 .90المرضية: 

االنتنيياُل: ونظنيي  بييِ  لن ال يكييون وصيياًا ثابتييًا  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين هشييا   (761)
ِميييًا، وذليييك كنوليييك:  ِييييٌد ضييياحكًا  ))ال ، وال (( ِييييداً  ))ُيِااييييُل  ((الضيييحكا  ))لالا تيييرى لنف  ((هييياءا 
ِم ، هذا هو األصل   .415. شرح شذور الذهب: ((ُيال
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ِميًا، ((رحم  اهلل تظال   ))وقال ابن زنيل  : وقيد تهي ُء الحياُل  يير منتنِية، لأل: وصياًا ال
ِاا  ))، و((دازاْوُل اهلل ناِميظًا  ))نحو:  لا ِمْن ِرْهِاْي ِاا لاْطوا ْي راافاةا يادا ِاقا اهلُل الِف ، ((يظًا نايمِ  )). فيي ((خا

لا  ))و ِمٌة. ينير: شرح ابن زنيل،  ((لاْطوا  . ((بتصرف  )) 646: 7لحواٌل، ه  لوصاٌف ال

ِميًا ي في   )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   وتنم ي لراد: الحال ي وصاًا ثابتيًا ي لراد: ال
 ثالِم منائل:

المؤّكيدُ لمضيموِن همِيةج  ي وهي  ((ِييٌد لبيوك زطوفيًا  )): لن تكون مؤّكيدُ، نحيو: ححداها 
 قبِِييا* يل              ((  :(( 11 ))نييوُر مييري ، ميين ا ييية ))  ُوهيي  المؤّكييد

 لظامِِا**، ونحو قولِ  تظال :                      ((  نوُر يونس، من
 ِا. وه  المؤّكدُ لصاحبِ  (( (( 99 ))ا ية: 

رافيةا ييديِا لطيولا مين  )): لن يدلا زامُِِا زِ  تهيدِد صياحبِا، نحيو: انيةالث ِايقا اهلُل الِا خا
ِاقا  ))ي فظامِِا وهو  ((رهِيِا   ))بيدل بظيض، و ((ييديِا  ))يدل زِ  التهدِد والحيدوِم ي، فيي  ((خا
ِمٌة. ((لطول   حاٌل مال

 : الثالثيية             (( ،(( 78 ))ميين ا ييية:  نييوُر آل زمييران )) وال ضييابط ... ،
 .((بتصرف  )) 744ي  747. ينير: لوضح المنالك: ((لذلك، بل هو موقوٌف زِ  النماِ  

 . 417. وينير: شرح قطر الندى: 90وينير: البِهة المرضية: 

 النادمة. 11ي  11وينير: صاحة: 

وصفج دلف زِ  مظن  زامِِ ،  * والحاُل المؤّكدُ لظامِِا، كما زّرفِا ابن زنيل، ه : كلّ 
ال  ))وخالااييُ  لايييًا، وهييو األكثييُرل لو وافنيي  لايييًا، وهييو دون األّول فيي  الكثييرُِل فمثييال األّول: 

 ...، وميين الثييان  قوليي  تظييال :  ((تاْظييما فيي  األرِض ُماِنييدًا                 (( 
 .651ي  654: 7..... . ينير: شرح ابن زنيل، . (( (( 19 ))نوُر النناء، من ا ية: 

هييذا هييو الننييُ  الثييان  ميين الحيياِل المؤّكييدُ،  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))** قييال ابيين زنيييل 
ُهِْآهيييا مظرفتيييان،  وهييي : ميييا لكفيييداْل مضيييمونا الهمِيييِة، وشيييرُط الهمِيييِة: لن تكيييونا انيييمية، وا
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ْيٌد لاُخوك زاُطوفًا  ))هامدان، نحو:  ْظُروفًا ل ))، و((ِا ْيٌد ما  ((ومظروفيًا  ))، ((زاُطوفيًا  ))... في  ((نا ِا
، وفي  ((لحناي  زطوفيًا  ))حاالن، وهما منصيوبان باظيلج محيذوفج وهوبيًا، والتنيدير في  األّول: 

قا مظروفًا  ))الثان :   .((بتصرف  )) 651ي  654: 7. ينير: شرح ابن زنيل، (( ((ُلحا

ٌُ لصاحِبِا، وهي  التي  ُينيتااُد مظناهيا مين  )): ((ال  رحم  اهلل تظ ))قال ابن هشا   ومؤكد
 .411. شرح شذور الذهب: ((صريِح لاِي صاحبِا 

،  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن زنيل  (765) ًُ حْن دالفيْل زِي  ِنيْظرج يكثيُر مهي ُء الحيال هاميد
 ((ُميد  ))ميا نحين بصيددِهل ويهيوُِ رفيم حيااًل، وهيو  ((ُمد  ))ي بنصِب  ((ِبْظُ  ُمّدًا ِبِدْرها   ))نحو: 

: حيال هاميدُ، وهي  في  مظني  الُمشيتقل حذ ((ُميّدًا  ))مبتدل، وهذا ال ُينانب هذا الموضيم ي فيي 
، نحيو: ((ِبْظُ  ُمناظفرًا كل ُمّد بدره   ))المظن :   ))ل ويكثر هموُدهاا ي ليضًا ي فيما دالف زِ  تااااُزلج

زِي  النصيِب حيااًل وهيو مرادنيا هنيا، ويهيوُِ حزرابِيا  ((ييد  ))ويهيوُِ حزيراب ي  ((ِبْظُتُ  يادًا ِبيايدج 
ًُل لو زِي  تشيبي ج، نحيو:  ِا كايرف  ))زِ  الرفِم مبتدءًا وهذا ال ينانب هيذا الموضيم ي لأل: ُمناياها

ْيييٌد لاناييدًا  ييحف وقوزِمييا  ((لنييدًا  ))، و((يييدًا  ))، لأل: ُمشييِبًِا األاناييدا، فييي ((ِا صا حييااًل هامييدان، وا
ِلِما بمشتقج ...   .((بتصرف  )) 648ي  641: 7. ينير: شرح ابن زنيل، ((ليِوِر تاأوف

ِاد ابن هشا ، والنيوط   ، موصيوفًا آخير، تهي ء فييِ  الحيال ((رحمِما اهلل تظال   ))وقد 
 هامدُ مؤولة بمشتقج.

، كيي  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قال ابن هشيا   ي  ((ا راُهياًل راُهياًل ادخِيو  ))لن تيدل زِي  ترتييبج
 .90. وينير: البِهة المرضية: 744. لوضح المنالك: ((مهموزِما حال ي، لأل: مترتبين 

 :منألة

ْصِف نحيو قوليِ   )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   فإن قِل: ياِرُد زِ  ذكِر الوا
 تظييال :          ((  :(( 17 ))نييوُر الننيياء، ميين ا ييية )) ل فييإنف((     ))   ،حيياٌل

ْصفج   .411. شرح قطر الندى: ((وليسا بوا

وربما هاءل ي لراد: الحال ي انمًا هامدًا،  ))بنوِلِ :  ((رحم  اهلل تظال   ))ولهاب ابن هشا  
 كنوِلِ  تظال :          ((  :(( 17 ))نوُر النناء، من ا يية )) ل فيي((     ))  حياٌل
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 ))ميين الييواو فيي       ))   ِوهييو هامييٌد، لكنفييُ  فيي  تأويييِل الُمشييتق، لأل: متاييرقين بييدليِل قوِليي

 تظال :             ((  :(( 17 ))نوُر النناء، من ا ية )) وقد اشتمِل هيذِه ،
 .416ر الذهب: . شرح شذو ((ا ية زِ  مه ِء الحال هامدُ وزِ  مهيئِا مشتنة 

وينيل ي لأل: مهي ء الحيال هاميدًا ي حذا كيان  يير  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))وقال النيوط  
 مؤول بالُمشتِق بأن كان موصوفًا، نحو:                  ((  نوُر مري ، من

، نحييو: (( (( 71 ))ا ييية:   ل لو دااًل زِيي  زييددج                     ((  نييوُر
ل لو كيان ((هيذا ُبنيرًا لطييب مني  رطبيًا  ))ل لو تاضل، نحو: (( (( 714 ))األزراف، من ا ية: 

ل لو ((هييذا حديييدك خاتمييًا  ))ل لو فرزييًا ليي ، نحييو: ((هييذا مالييك ذهبييًا  ))نوزييًا لصيياحبِ ، نحييو: 
. وينيييير: لوضيييح 97ي  90لبِهييية المرضيييية: . ا(( ((هيييذا خاتميييك حدييييدًا  ))لصييياًل، نحيييو: 

 .  744المنالك: 

 .645: 7ينير: شرح ابن زنيل،  (766)

 . 90ينير: البِهة المرضية:  (761)

ن كان محتاهًا حليِ  ف  تماِ  المظن .    لأل: ما يه ء بظد تما  الهمِة وانتيااء لركانِا وا 

: ما ينم بظد تما  الهمِة، ((الاضِة  )) والُمراُد بي )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (768)
 .415. شرح قطر الندى: ((ال ما ياِصحا االنتغناء زن  

 :منألة

 وزِ  ذكِر الاضِة نحو قوليِ  تظيال :  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا    

                ((  :(( 11 ))نوُر اإلنيراء، مين ا يية ))وُر لنميان، مين ني ))ل و

 ))لو لننط  ... فإنف ُ  (( (( 78 ))ا ية:     )) فانادا المظن ، فيبطيل كيون الحيال فضيِة ... ،
)). 
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: ما ينيم بظيد تميا  ((الاضِة  ))والُمراُد بي  ))بنوِلِ :  ((رحم  اهلل تظال   ))ولهاب ابن هشا  
     . 415ي  411 . شرح قطر الندى:((الهمِة، ال ما يصحا االنتغناء زن  

 ِلمييا ال ُينييتغن  زنِييا، بنوِلييِ  تظييال :  ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييد مثّييلا ابيين هشييا   (769)  

                ((  :(( 11 ))نيوُر اإلنيراء، مين ا ييية ))نيوُر لنميان، ميين  ))ل و
 ل وبنوِل الشازر:(( (( 78 ))ا ية: 

يُِّل األحياءِ ليس من مال فانتراحا بمي  لج                حّنما الميُل ما

 حّنما الميُل من يظيُش كئيبًا                  كاناًا باُلُ  قِيلا الرفهاِء *

 )): فإنفيُ  لييو انيينط ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقيال     ))فنييدا المظنيي ، فيبطييل  ((كئيبيًا  ))، و
 .415ي  411كون الحال فضِة. ينير: شرح قطر الندى: 

 * وهذان البيتان من كالِ  زدأل بن الرزالء.

 :والشاهد في ِ 

 ما مثل ألهِِ ، وهو زِ  التاصيِل: قول : 

 حّنما الميُل من يظيُش كئيبًا                كاناًا باُلُ  قِيلا الرفهاءِ 

حّنما المييل  ))فإنف هذِه األحوال ال ينتغن  الكال  زنِال ألّنك لو لننطتِا لصبحا الكال :  
، وهذا تناقض ألّنك حمِل الش ء زِ  ضدِه، لكن بظيد ذكير هيذِه األحيوال صيّح ((من يظيش 
 المظن . 

 .411ينير: شرح قطر الندى:  (710)

ميذهب همِيور النحيويين لنف الحيالا ال تكيون حاّل  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن زنيل  (717)
 .610: 7. شرح ابن زنيل، ((يًا فِو ُمناّكٌر ماْظن  نكرًُ، ولنف ما ورد منِا ُمظارففًا لا
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: لنف حك  شرطِ  الوهوب والِِّو . ينير: شيرح قطير ((رحم  اهلل تظال   ))وقال ابن هشا  
 . 741ل شرح شذور الذهب: 415الندى: 

 .194: 4ل شرح األشمون ، 415بنكرُج. ينير: شرح قطر الندى:  (714)

ِ ا تنكيييره لييئال ُيتييوّه  نظتييًال ألنف الغالييبا  )): ((ل  رحميي  اهلل تظييا ))قييال األشييمون   ّنمييا للتيي وا 
 . 191: 4. شرح األشمون ، ((كوُن  مشتنًا وصاحب  مظرفة 

ْحيداكا  ))وكنيولِ :  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (711) يْد وا ِِ ٌل بميا ال  ((اْهتا وهيذا ُميؤوف
. وينيير: شيرح شيذور 416. شيرح قطير النيدى: (( ((اهتِيد منايردًا  ))حضافة فيِ ، والتندير: 

 .411الذهب: 

ُِ األليف والياّل   )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (711) ِيياد ة زِي   . شيرح قطير ((ُمخرفها
 .416. وينير: شرح شذور الذهب: 416ي  415الندى: 

ِاِميفييِة، كنييولِ : وقييد تييأت  بِاييِي المظرفيية  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين هشييا   (715)  ))بالظا
ْيل بادااِد  ًُ  ))، لأل: ((هاءِل اْلخا ف  األصِل زٌِ  زِ  هينِس التبيداِد، كميا  ((بادااِد  ))، فإنف ((ُمتبدِّدا

 .97. وينير: البِهة المرضية: 411. شرح شذور الذهب: ((زٌِ  لِااهرُِ  ((فهار  ))لنف 

ل شيرح 97ل البِهة المرضيية: 741نالك: ل لوضح الم416ينير: شرح قطر الندى:  (716)
 .611: 7ابن زنيل، 

 وكنحو قوليِ  تظيال :  (711)                ((  :(( 1 ))نيوُر النمير، مين ا يية 

 ))، في ((    )) : حياٌل مين الضيميِر في  قوِليِ  تظيال :((        )) ينيير: شيرح قطير .
 .416الندى: 

 :ةمالحي

ولصل صاحب الحال التظريف، وينيم نكيُر  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا  
 .611: 7. وينير: شرح ابن زنيل، 741. لوضح المنالك: ((بمنوغج 
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، (( 1 ))، و(( 4 ))ف  النناِط رقي :  ((رحم  اهلل تظال   ))والمنو ال ما ذكرُه الشيب الدبفان 
 :(( 1 ))و

، ومنيي  ((لأل: نكييُر محضيية  ))ال نكييُر بييال ُمنييوِّغج ميين المنييو ال وقييلف مهييْ  صيياحب الحيي
ُا* راُهيلج  ))قيولِ :  زِيييِ  مائيٌة زينييًا  ))، و((زِيي  مائييٌة بيضيًا  ))، وقييولِ : ((مييررُل بمياءج ِقْظييد

ل 774: 4. ينيير: الكتياب، ((فيِيا راُهيٌل قاِئميًا  )): ((رحم  اهلل تظال   ))**، ولهاِ نيبوي  ((
ل لوضييح 97ل البِهيية المرضييية: 610: 7ل شييرح ابيين زنيييل، 411لييذهب: شييرح شييذور ا

 .741المنالك: 

، لأل: مندار قظدتِ . ُا راُهلج  * ِقْظد

، ألّنييُ  همظييًا ومنصييوبًا، وال يكييون ((مائيية  )): همييا حيياٌل ميين ((زينييًا  ))، و((بيضييًا  ))** 
ًِا ألنف تمييِ   حّنما يكون ماردًا مهرورًا. ((مائة  ))تميي

 615: 7ل شرح ابن زنييل، 419ل شرح شذور الذهب: 741ينير: لوضح المنالك:  (718)
 .97ل البِهة المرضية: 616ي 

، 615: 7ل شيرح ابين زنييل، 741ل لوضيح المنيالك: 416ينير: شرح قطر الندى:  (719)
 . 97ل البِهة المرضية: 611

 .(( 70 ))نوُر فصِل، من ا ية  (780)

 .416ينير: شرح قطر الندى:  (787)

 .416ينير: شرح قطر الندى:  (784)

 .(( 408 ))نوُر الشظراء، ا ية:  (781)

 .416ينير: شرح قطر الندى:  (781)

 .419ل شرح شذور الذهب: 416ينير: شرح قطر الندى:  (785)

 :البيل (786)
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ُِوُح كأنفُ  ِخِالُ  ّية ُموِحشًا طاِاُل                يا  ِلما

ُِ. ينييير: الكتيياب،  صييدرا  ((رحميي  اهلل تظييال   ))لورد نيييبوي   : 4البيييِل وننييب  ِلُكثايِّيير زيي
 ))في  "شيرح قطير النيدى" كياماًل بيرق :  ((رحمي  اهلل تظيال   ))ل وانتشِد بِ  ابين هشيا  741
بيِ  ميرتين في  "شيرح شيذور اليذهب"، الميُر  ((رحمي  اهلل تظيال   ))ل وانتشِد 416: (( 705

 ))ل وانتشيِد 419: (( 1 ))رد صدر البيل برق : ، والثانية لو 46: (( 1 ))األّول  كاماًل برق : 
 ((رحم  اهلل تظال   ))ل وانتشِد النيوط  741بِ  ف  "لوضح المنالك":  ((رحم  اهلل تظال  

 .97بِ  ف  "البِهة المرضية": 

 :اإلزراب

ّييية  )) : حييال منييّد  ((ُموِحشييًا  )): هييار ومهييرور منظِّييٌق بمحييذوفج خبيير منييّد ، ((ِلما
: ُمبتييدل مييؤخر، ((طاِاييُل  ))ِ  منصييوٌب وزالميية نصييبِ  الاتحيية الييياهُر زِيي  آخييرِه، زِيي  صيياحبِ 

ُِوُح  ))وهو صاحب الحال،  : فظل مضار  مرفو  وزالمة رفظِ  الضمة اليياهُر زِي  آخيرِه، ((يا
ًِا تنيديره: هيو، يظيود حلي    ((يِيوح  ))، والهمِية مين: ((طِيل  ))وفازُِ  ضيمير منيتتر فييِ  هيوا

: حيرف تشيبي  ونصيب، والِياء: ((كيأنف  )): ((كأنفيُ   )). ((طِيل  ))محِل رفمج صاة لي  وفازِ  ف 
وانيم  وخبيره  ((كيأّن  ))، والهمِية مين ((كأّن  )): خبر ((ِخِاُل  ))وهو انمُ .  ((الطِل  ))ضمير 

 .((يِوح  ))ف  محِل نصبج حال من الضمير المنتتر ف  

 

 :الشاهد في 

وهو مه ُء الحال من النكرُِ، والمنيوغ ليُ  كيون النكيُر  ((ِاُل ُموِحشًا طا  ))قول : 
 متأخُر زن الحاِل. 

 )): هييار ومهييرور خبيير منييّد ، ((لمييية  )) ))بإحالييةج:  ((ب  ))هيياء فيي  هييامِش األصييل و (781)
 . ((: مبتدل مؤخر ((طِل  )): حاٌل، ((موحشًا 

 .411ينير: شرح قطر الندى:  (788)

 .565ي  560ينير: مغن  الِبيب:  (789)
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 .516: 4ل شرح األشمون ، 748ينير: لوضح المنالك:  (790)

 .519: 4ل شرح األشمون ، 749ينير: لوضح المنالك:  (797)

 .519: 4ينير: شرح األشمون ،  (794)

   .(( 76 ))نوُر يونف، ا ية:  (791)

 .519: 4ينير: شرح األشمون ،  (791)

 .519: 4ينير: شرح األشمون ،  (795)

 .519: 4األشمون ،  ينير: شرح (796)

 :تنبيِان

كميا ينيُم الحياُل همِيًة ينيُم ي ليضيًا ي  )): ((رحمي  اهلل تظيال   )). قيال األشيمون  7
 ل وهيارًا ومهيرورًا، نحيو: ((رليُل الِاللا بيين الّنيحاب  ))يرفًا، نحو:               

        ((  :(( 19 ))نييوُر النصييي، ميين ا ييية ))  ،ويتظِّنييان بانييتنرار محييذوف وهوبييًا

  ولّما:                  ((  :(( 10 ))نوُر النمل، من ا ية )) فِيس ،((       
. شيرح ((فيِ  هو الُمتظِّق ألنفُ  كوٌن خياٌي، حذ مظنياه: زيد  التحيرك، وذليك مطِيق الوهيود  ((

 .610: 4األشمون ، 

قييد تحييذف الحييال لِنرينييِة، ولكثيير مييا  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))ألشييمون  . قييال ا4
 يكون ذلك حذا كانل قواًل ل ني  زني  المنيوُل:                           

          ((  :(( 41، 41 ))نييوُر الرزييد، ميين ا يتييين )) :ل (( قييائِين ذلييك ))، لأل    

                                         ((  :من ا ية ،  ))نوُر البنُر
 .611: 4. شرح األشمون ، (( ((قائِين ذلك  ))، لأل: (( (( 741
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 فييي  الِغيييِة، بمظنييي : فصيييُل الشييي ء زييين  ييييرِِه، قيييال اهلل تظيييال :  (791)               

          ((  :(( 59 ))نوُر يس، ا ية )) :ل وقولي  ((اناصِوا مين الميؤمنين  ))، لأل

 تظيييال :                 ((  :(( 8 ))نيييوُر المِيييك، مييين ا يييية )) :يناصيييُل  ))، لأل
. ينيير: . وُينيم : ُماا ((بظضِا زن بظضج  ًِا ا ًِا، وتمييي نِّيرًا، وتانييرًا، وُمبيِّنيًا، وتبيينيًا، ومميِّي

 .95ل البِهة المرضية: 661: 7ل شرح ابن زنيل، 410شرح شذور الذهب: 

ل 410ل شيرح شيذور اليذهب: 717ل لوضيح المنيالك: 411ينير: شرح قطر النيدى:  (798)
 .445شرح الوافية: 

ل لوضيح المنيالك: 419ح شيذور اليذهب: ل شير 418، 411ينير: شرح قطر النيدى:  (799)
 . 661ي  661: 7ل شرح ابن زنيل، 445ل شرح الوافية: 95ل البِهة المرضية: 717

 والهمِة نواٌء لكانل انمية ل  فظِية. وشب  الهمِة: هو اليرُف والهار والمهرور. (400)

 .418ي  411ينير: شرح قطر الندى:  (407)

 وقد يكون كّل واحد منِما زِ  خالِف األصل.وهذا زِ  األصِل ف  كلٍّ منِما،  (404)

 .418ي  411ينير: شرح قطر الندى:  (401)

مين المنصيوبال: التميييِ، وهيو ميا اهتميم فييِ   )): ((رحم  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا   (401)
. والثالييم: لن يكيون فضيِة. والثييان : لن يكيون انيمًا. لحييدهاخمنيُة لميور:  : لن يكيون نكييُر

: لن يكييون ُماانِّييرًا ِلمييا انييبِ  ميين الييذوال. فِييو موافييٌق والخييامسن هامييدًا. : لن يكييووالرابييم
لِحاِل ف  األميوِر الثالثيِة األّولي ، ومخيالٌف في  األميرين األخييرينل ألنف الحيالا مشيتٌق مبيّين 

 . 418ي  411. شرح قطر الندى: ((لِِيئال، والتمييِ هامد مبّين لِذوال 

ف  الِيامِش النيابق لّنيُ  ييذُكر رليي  زِي   ((رحم  اهلل تظال   ))نرى ف  كالِ  ابن هشا   (405)
، وه :  حطالقِ ، وال نيّنُ  يريد لن يحك  باإلطالِق، لو لن يريد اإلطالق حكمًا كما قال، ألمورج
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ْن ليي  يييني زِيي  مهيي ِء الحييال همِيية لو  ((رحميي  اهلل تظييال   )): لنف ابيين هشييا  لولِمييا وا 
ر النييدى" حاّل لّنييُ  قييد نايييف زِيي  مهيي ِء الحييال انييمًا ماييردًا شييب  همِيية فيي  كتابييِ  "شييرح قطيي

 .749ي  748ومهيئ  شب  همِة ف  كتابِ  "لوضح المنالك". ينير: لوضح المنالك: 

قيد ناييف زِي  لنف التميييِ ال ييأت  حاّل انيمًا.  ((رحمي  اهلل تظيال   )): لنف ابين هشيا  الثان 
 .717ل لوضح المنالك: 419الذهب: ل شرح شذور 411ينير: شرح قطر الندى: 

. لنف التمييييِ 418ييي 411فيي  كتابييِ  "شييرح قطيير النييدى":  ((رحميي  اهلل تظييال   ))وقييد قييال 
 موافنًا لِحاِل ف  كونِما يكونان انمًا.

لي  يكين متناقضيًا في  كالِميِ ، فكالمي  بظضي   ((رحمي  اهلل تظيال   ))وننول: لنف ابن هشا  
، وهيو متكاِميٌل مي في   ((رحمي  اهلل تظيال   ))ن خيالِل التظميي  وتاصييل النيول. فِيو من بظيضج

ّنميا ِلميا  كتاِبِ  "شرح قطر الندى" لطِق الِّاي زاميًا ولكنفيُ  لي  ُييرد اإلطيالق بيالتظميِ  حكميًا، وا 
رآه منانبًا ِلمثِل المنتوى وحه  الكتياب "شيرح قطير النيدى" اليذأل كميا نظِيُ  هميظيًا لنفيُ  حّنميا 

حيِل الدرانيية المتونيطة بالننيبِة لِيدرِس النحيوأل، ولكنفيُ  حّنميا لي  ُيصيرح بمهي ِء يِت  بالمرا
الحال همِة لو شب  همِة ف  كتاِبِ  "شيرح قطير النيدى" خاصية هنيا في  هيذا الُموضيم، واهلل 

 لزِ .

زِ  ازتراضِ  لن يكون الُميراد:  ((رحم  اهلل تظال   ))ولنا لوافق الشيب زبد الكري  الدبفان 
الُ  زِ  حطالقِ  حكمًا نِائيًا لو مهرد الذكر تظميمًا ِلميا يِييق بالموضيِم لو بالموضيِم مين الك

المؤّلاال، ولما يصح من  خاصًة بالذكِر التاصييِ  في  هيذا الموضيم مين كتياب "شيرح قطير 
 الندى".

ِقيِ  زِ  زدِ  لخيذ الكيال  زِي  حطال ((رحم  اهلل تظال   ))ولوافق الشيب زبد الكري  الدبفان 
ألأّل نييببج ميين األنييباِب، فيي  هييذا الموضييم ولنف التاصيييل فيي  هييذِه المنييألة فيي  مثييِل كتاِبييِ  

ي التيي  ُيرازيي  فيِييا المنييتوى المتونييط بالننييبِة  ((رحمِمييا اهلل تظييال   ))وكتيياب ابيين هشييا  
 لِدرِس النحوأل ي حريًا لن ُيؤخذ وُيظتمد.

يذكر لنف الحالا تأت  همِة، وشب  همِة في  لنف  ل   ((رحم  اهلل تظال   ))وزذر ابن هشا  
كتاِبِ  "شرح قطر الندى"، ولو لنفُ  قيال ذليك ونيي زِييِ  في  كتاِبيِ  "شيرح قطير النيدى" لكيان 
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ن كان حريًا بِ  لن ُياصل النول ف  كتاِبِ  المذكور، وال يترك النول لو الكيال  زِي   لفضل، وا 
 حطالِقِ .  

 نة.الناب 14ي  41ينير: صاحة:  (406)

 .418ينير: شرح قطر الندى:  (401)

في  كتابيِ  "نيبيل  ((رحمي  اهلل تظيال   ))وقد لوردا اأُلنتاُذ محمد محي  الدين زبيد الحمييد 
الِدى، بتحنيق شرح قطر الندى"، والذأل بِامش كتاب "شرح قطر الندى" كما هو مظيروٌف، 

التيي  ياترقييان فيِييا. وهييو  تاصييياًل بالمواضييِم التيي  يتاييُق فيِييا الحييال مييم التمييييِ والمواضييم
ُِ مني ، في  هيذا  تاصيٌل هيٌد من حيم كوِنِ  زامًا وماصاًل شاماًل ل  لهد ُبدًا من ذكرِِه، لإلفياد

:  ))الموضم، حييم قيال:  : لنف كيّل واحيدج منِميا األّوليتايق الحيال والتميييِ في  خمنيِة لميورج
. : لنف والثالم: لنف كّل واحدج منِما فضِة. والثان ان .  : لنف كيّل والرابيمكّل واحيدج منِميا نكيُر

 : لنف كّل واحدج منِما ماّنر لما قبِ .والخامسواحدج منِما منصوب. 

، وهي :  : لنف األصيل في  الحياِل لن يانيرا هيئية صياحبِ ، لولِياوياترقان ف  خمنِة لمورج
ن يكيون مشيتنًا : لنا األصل ف  الحاِل لوثانيِماوالتمييِ يانر ما لنبِ  من ذوال لو ننبة. 

واألصل في  التميييِ لن يكيون هاميدًا، وقيد يكيون كيّل واحيدج منِميا زِي  خيالِف األصيل فييِ . 
: لنف الحالا ييأت  يرفيًا لو هيارًا ومهيرورًا لو همِية انيمية لو فظِيية والتميييِ ال يهي ء ثالثِا

قيانًا، ولّميا التميييِ  : لنف الحالا قد يكون مؤكدًا لصاحِبِ  لو لظامِِِ ،ورابظِازِ  واحد منِا. 
فال يكون مؤكدًا ألحدهما زِ  ما ذهب حليِ  الهمِور. بل حن هياء مؤكيدًا فإّنيُ  يكيون مؤكيدًا 

: لنف الحييالا قييد يكييون  ييير ُمنييتغن  زنيي ... وخامنييِالشيي ءج  يييِر زامِِييِ  و يييِر صيياحِبِ . 
ِلة، بل هو ُمنتغن  زني  دائميًا، نظني  لنف  مظني  الكيال  ال يانيد  والتمييِ ال يكون بِذِه المن

 . 418: (( 7 )). شرح قطر الندى: هامش رق : ((بدونِ  

 .410ل شرح شذور الذهب: 418ينير: شرح قطر الندى:  (408)

 .717ل لوضح المنالك: 417ل شرح شذور الذهب: 418ينير: شرح قطر الندى:  (409)

المنيالك:  ل لوضيح414ي  417ل شيرح شيذور اليذهب: 418ينير: شرح قطر الندى:  (470)
717. 
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 .717ل لوضح المنالك: 414ل شرح شذور الذهب: 418ينير: شرح قطر الندى:  (477)

 .717ل لوضح المنالك: 417ل شرح شذور الذهب: 418ينير: شرح قطر الندى:  (474)

 :مالحية

ي من  ((ولكثر وقوزِ   ))وقد لشرُل بنول :  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا  
ن قطيير النيدى، وبيل الصييدى" ي حلي  لنف تميييِا الُماييرِد ال يخيتي بيالوقوِ  بظييد كالميِ  في  "ميت

 .410. شرح قطر الندى: ((المنادير 

 . ((نيأت  بحم الظدد ف  لواخِر الكتاب  ))بإحالةج:  ((ب  ))هاء ف  هامِش األصل و (471)

: ل لوضيح المنيالك417ي  410ل شيرح شيذور اليذهب: 419ينير: شرح قطر الندى:  (471)
717. 

 .417ل شرح شذور الذهب: 419ينير: شرح قطر الندى:  (475)

. ينيير: شيرح ((الظدد الصيريح  ))بي  ((رحم  اهلل تظال   ))وهذا ما لطِق زِيِ  ابن هشا   (476)
 .410شذور الذهب: 

 .(( 1 ))نوُر يونف، من ا ية:  (471)

 .(( 41 ))نوُر ي، من ا ية:  (478)

ِِ ا من زطا  في  المندمية ي لراد: ميتن كتياب  )): (( تظال  رحم  اهلل ))قال ابن هشا   (479) وُف
ولكثير وقوِزيِ  بظيد المنيادير ...،  ))"قطر الندى، وبل الصدى" ي الظادادا زِ  المنياديِر ي بنوِليِ : 

: ((المنياديِر  ))ي لنف  ليس من همِِتِا، وهيو قيوُل لكثير المحننيينل ألنف الُميراد بيي  ((والظدد ... 
راْد حنينُتُ ، بل منيداُرُه، حتي  حنفي  تاِصيحا حضيافة المنيدار حلييِ ، ولييس الظيدد كيذلك، لالا ما ل  تُ 

ْيتيًا  ))ترى لنفك تنول:  ، حاّل ((ِزْنيِدأل ِمْنيدااُر ِزْشيرين راُهياًل  ))، وال تنيول: ((زْنِدأل منداُر رْطلج ِا
 .((بتصرف  )) 419. ينير: شرح قطر الندى: ((زِ  مظن  آخر* 

 .((زندأل مندر وِن قدر هذا الظدد من الرهاِل  ))المظن  ا خر، لأل: * و 
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 :  لمثِة

 ومن لمثِة الظدد التمييِ الصريح:

 قول  تظال :                        ((  :(( 74 ))نوُر المائدُ، من ا ية )). 

   قوليييييييييي  تظييييييييييال :                                       

           ((  :(( 714 ))نوُر األزراف، من ا ية )). 

 قول  تظال :                        ((  :نوُر الظنكبول، من ا ية
(( 71 )) )). 

 قول  تظال :                 ((  : (( 1 ))نوُر النور، من ا ية )). 

 قول  تظال :                          ((  :نوُر المهادلية، مين ا يية
(( 1 )) )). 

 قول  تظال :               ((  :(( 14 ))نوُر الحاقة، من ا ية )). 

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (440)

 .(( 709 ))نوُر الكِف، من ا ية:  (447)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (444)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (441)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (441)

 .(( 1 ))نوُر مري ، من ا ية:  (445)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (446)
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 .410 ينير: شرح قطر الندى: (441)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (448)

 .(( 74 ))نوُر النمر، من ا ية:  (449)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (410)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (417)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (414)

 ومثِييُ  قوليي  تظييال :  (411)            ((  :(( 11 ))نييوُر الكِييف، ميين ا ييية )) ،
، فحيذف الُمضياف ي وهيو الميال ي وُلقيي  الُمضياف حلييِ  ي وهيو ضيمير ((ميال  لاكثايُر  ))صيُِ : ل

ًِا. ((لنيا لكثيُر منيك  ))الُميتكِّ  ي منامي ، فيارتام واناصيل، وصيار:  ، ثيّ  هي ء بالمحيذوِف تمييي
 . 411ينير: شرح شذور الذهب: 

التاضييل المخبير بيِ  زامفيا هيو  ((ل لفظي )): وذلك بظد ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (411)
ِِ ي وهو ما كان فيازاًل في  المظني  وزالمتيُ  لن يصيِح هظِيُ  فيازاًل بظيد هظيل   ))ُمغاير لِتميي

يًا  ))التاضيل فظاًل ي، وذلك كنوليك:  ((لفظل  ْييٌد لكثيُر ِمْنيكا ِزِْما ْييد لكثيُر  ))، لصيِ : ((ِا ، ((ِزِْيُ  ِا
 وكنول  تظال :                       ((  :(( 11 ))نوُر الكِف، مين ا يية 

 .666: 7. وينير: شرح ابن زنيل، ((بتصرف  )) 417ي  410. ينير: شرح قطر الندى: ((

 ف  متن كتابِ  "التوضيح". ((رحم  اهلل تظال   ))وهذا ما ذكرُه الشيب زبد الكري  الدبفان 

التاضييل هيو زيينا  ((لفظيل  )): فيإن كيان الواقيم بظيد ((م  اهلل تظيال  رح ))وقال ابن هشا  
ِييدج  ))الُمخبر زن  ي وهو ما ل  يكن فازاًل ف  المظن  ي وهبا ِخْاضُ  باإلضافِة، كنولك:  مياُل 

ِيييٌد لكثييُر  ))التاضيييِل ُمضييافًا حليي   يييرِِه فينتصييب، نحييو:  ((لفظاييُل  ))حاّل حْن كييان  ((لكثاييُر مييالج 
: 7. وينيير: شيرح ابين زنييل، ((بتصيرف  )) 417. ينيير: شيرح قطير النيدى: ((مااًل  الناسِ 
 . 661ي  666
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 :مالحية

النيو  الثييان  مين لنييواِ   ((رحمي  اهلل تظييال   ))ولي  يييذكر الشييب زبييد الكيري  الييدبفان 
ل. وذليك ليورود الخيالف فييِ ، وهيذا ميا تظِيد ر لِننبِة، وهو الغيير محيوف بيِ   التمييِ الُماسِّ ا

بأن ال يورد ف  كتابِ  "توضيح قطر الندى، وبل الصيدى" ميا وردا الخيالف فييِ  حاّل في  حيدودج 
ُِج وزاّمةج ومبنطةج.  ضينةج وبصورُج موه

فنييد ذكييرُه ومثفييل ليي  فيي  كتابيييِ  "مييتن قطيير النييدى"،  ((رحميي  اهلل تظييال   ))لّمييا ابيين هشييا  
 .((امت  اإلناُء ماًء  ))و"شرح قطر الندى": بي 

، وقيد هظِي  قنيمًا رابظيًا مين لقنياِ  التميييِ الُمبيّين ((رحمي  اهلل تظيال   ))وقال ابن هشيا  
ل، كنيول الظيرب: الرابم ))لهِِة الننبِة ف  كتاِبِ  "شرح شذور الذهب":  يوف : لن يكون  ير ُمحا

ْنُبكا بِ  ناصرًا  ))، و((هلِل داراُه فارنًا  )) ارا  ))، وقول الشازر: ((حا اراْه يا ها  .(( ((تا ماا لاْنِل ها

 : اإلزراب

 ((يييا هييارت   )): ُمنييادى مضيياف لِييياِء، ولصييُِ : ((هارتييا  )): حييرف نييداء، ((يييا  ))
 ))خبيره، والمظني :  ((لنل  ))مبتدل وهو ان  انتاِا ،  ((ما  ))فنِبل الكنُر فتحة والياء لِلاًا، 

ُيْمييِل  ِيييٌد  ))، كنييا ُينيياُل: ((زا : تمييييِ، وقيييل: ((هيياُر  ))، و((شيي ء زيييي   )): ، لأل((ِيييٌد ومييا 
ِيية، لأل: ((هياُر  )): انيمِا، و((لنيل  ))نافية، و ((ما  ))حال. وقيل:  لنيل  )): خبير ميا الحها

 . والصواب: األّول، ويدل زِي  قول الشازر:((هاُر بل لنل لشرف من الهاُر 

 األكتاِف رحبا الذِّرا .يا نايِّدًا ما لنلا من نايِّدج                ُموطفأا 

ّنمييا تييدخل زِيي  التمييييِ  ي  411. شييرح شييذور الييذهب: ((وميين ال تييدخل زِيي  الحيياِل وا 
. وينير: قطر الندى وبل الصدى:  ل شرح قطر الندى:   . وينيير: شيرح ابين زنييل، 411

 .96ل البِهة المرضية: 668ي  661: 7

 .(( 11 ))نوُر الكِف، من ا ية:  (415)

 .417قطر الندى:  ينير: شرح (416)
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)). في (( 79 ))نوُر النمل، من ا ية:  (411)    )).ُحاٌل مؤكِّد : 

 )). و (( 16 ))نوُر التوبة، من ا ية:  (418)    )).تمييِ مؤكدًا : 

والارق بين تأكيد الحال وتأكيد التمييِ، كما نراُه في  ا يتيين الكيريمتين: لنف تأكييد الحيال 
 ))لظامِيِ ، فيي  حّنما هو مؤكداً     ))  حيال مؤكيدُ ليي((      ))  ِوهيو زامِي . لّميا التمييي

 ))فيال يكييون مؤكييدًا لظامِِيِ ، فييي     ))  : فيي  ا يية الكريميية الثانييية تميييِ لنوِلييِ  تظييال((     

    ))  ِوهو الظامل في  التميييِ، ولييس التمييي((     ))  مؤكيدًا ليي((         )) بيل هيو ،

ّنما هو مؤكد لنوِلِ  تظال :   ))ُمبّين لُ ، وا           )) . ِوليس هو الظامل في 

 .419ينير: شرح قطر الندى:  (419)

االنيتاِامية،  ((كي   ))ومين تميييِ الظيدد تميييُِ  )): ((رحمي  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا   (410)
ف  الظربية كناية زن زددج مهِوِل الهينس والمنيدار، وهي  زِي  ضيربين:  ((ك   ))وذلك ألنف 

 ))، وينتظمِِا من ينأل زن كميِة الش ءل وخبرية بمظني : ((لألف زددج  ))انتاِامية بمظن : 
 .410ي  419. شرح قطر الندى: ((، وينتظمِِا من ُيريد االفتخار والتكثير ((كثير 

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (417)

. شييرح ((وتمييييِ االنييتاِامية منصييوٌب ماييرٌد  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين هشييا   (414)
 .410قطر الندى: 

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (411)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (411)

 .410ينير: شرح قطر الندى:  (415)

 :مالحية



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
225 

(( ، وبل الصدىتوضيح قطر الندى ))  

                                                                                                                                                                      

يريييد االفتخييار ، وينييتظمِِا ميين ((كثييير  ))الخبرييية، فِيي  بمظنيي :  ((كيي   ))لّمييا 
ِها مخاوض دائمًا، وهو يكون تاُر مهموزًا ي كي   ((تمييِ الظشُر فما دونِيا  ))والتكثير، وتميي

ل ((ثالثية لزبيدج مِكيل  ))، و((زشيرُا لزبيدج مِكيل  ))، كما تنيول: ((ك  زبيدج مِكُل!  ))ي، تنول: 
، كميا تنيول: ((كي  زبيدج مِكيل!  ))ي، تنوُل:  ((تمييِ المائة فما فوقِا  ))وتاُر يكون ماردًا ي كي 

 .410. ينير: شرح قطر الندى: ((للف زبدج مِكل  ))، و((مائة زبدج مِكل  ))

: 4ل شييرح األشييمون ، 86ل البِهيية المرضييية: 90ينييير: المصييباح فيي  زِيي  النحييو:  (416)
195. 

 ((ال يكيون ليس، و  ))زادف منِا بظض النحاُ:  ))بإحالةج:  ((ب  ))هاء ف  هامِش األصِل و (411)
ن كييان ُمنييتثن  ميين حيييِم  والمنصييوب بظييدهما خبيير لِمييا ال منصييوب زِيي  لنفيي  ُمنييتثن ، وا 

ل 416ي  415ل شييرح شييذور الييذهب: 418ي  411. ينييير: شييرح قطيير النييدى: ((المظنيي  
 .671ي  676: 7ل شرح ابن زنيل، 779، 775لوضح المنالك: 

ُمنييتثن  بظييدهما واهييب النصييِب مطِنييًا وهمييا فظييالن، وال ((ليييس، وال يكييون  ))واألداتييان: 
، زِيي  لنفييُ  خبرهمييا، وهييو ُمنييتثن  فيي  المظنيي  كمييا ذكيير الشيييب الييدبفان  رحميي  اهلل  ))بإهمييا ج

ْيييدًا  )). تنييول: ((تظييال   ِيييدًا  ))، و((قاييياُموا لاييْيسا ِا . فيييإْن قييال قائييٌل: فيييأين ((قاييياموا ال يكييون 
زِي  ذليك: انيمِما منيتتر فيِميا  (( تظيال  رحمي  اهلل ))انمِما  قِل كما لهاب ابن هشيا  

وهوبييًا، وهييو زائييٌد زِيي  الييبظِض الماِييو  ميين الكييلِّ النييابق، وهييذا حّنمييا زِيي  رلأل الهمِييور 
ِيييدًا  ))وزِيي  مييا هييو المشييِور. والتنييديُر لِمثييالين النييابنين:  وال يكييون  ))، ((ليييس بظُضييِ  

ِيدًا  زائيٌد زِي  الوصيِف الماِيوِ  مين الاظيِل  . ومين الظِمياء مين قيال: لنف الضيميرا ((بظُضِ  
ِييدًا  ))النيابِق، فيكيون التنيدير ولِمثيالين النيابنين:  ذا ((قياموا لييس هيو ي لأل: النيائ  ي  . وا 

ِيييدًا  ))قِييل:  ضييربُل النييو  ليييس هييو ي لأل:  ))فيكييون تنييديُر الكييال :  ((ضييربُل النييو  ليييس 
ِيدًا  المضيروب  ))، و((قيا   ))ِ  من الاظِل النيابق : انُ  فازل ف((النائ   ))، في ((المضروب ي 

، وهو ضيظيف وليذلك لي  ييوردُه ابين هشيا  ((ضربل  )): ان  ماظول فِ  من الاظِل النابق ((
 ف  كتابِيِ  "شرح قطر الندى"، و"شرح شذور الذهب"ل وقد ذكرُه ف  "لوضح المنالك".

: وهيييو لن يكيييون انيييمِا ((  رحمِييي  اهلل تظيييال ))وهناليييك رلأّل ثاليييم قاليييُ  بظيييُض الظِمييياِء 
الُمنييتتر زائييد زِيي  الاظييِل الماِييو  ميين الكييالِ  النييابق، ويكييون الاظييل فيي  هييذِه الظبيياُر هييو 
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ِيدًا  ))المصدر، تنول:  را النوُ  ليس  ِيدًا  ))، و((حاضا را النوُ  ال يكون  ، فتنديُر الكيال : ((حاضا
يرا النيوُ  لييس هيو ي الحضيور  )) لييس  ))، لأل: ((ِييد  ((فظيل  ))ضيور ي ح ((لأل: الاظيل  ))حاضا

ِيد  را النوُ  ال يكون هو ي الحضور  ))ل و((النيا  قيا    ((فظيل  ))ي حضيور  ((لأل: الاظيل  ))حاضا
ِيييد  ))، لأل: ((ِيييد  ، وقييد ُخييِذفا الُمضيياف قبييل الُمنييتثن . وهييذا الييرلأل ((ال يكييون النيييا  قيييا  

ل شيرح 415شيرح شيذور اليذهب: ل 418ي  411ضيظيٌف كيذلك. ينيير: شيرح قطير النيدى: 
 .671، 676، 670: 7ابن زنيل، 

 :مالحية

... ال ُينييتظمل فيي  االنييتثناِء ميين لاييِي  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين زنيييل 
فيال تنيتظمل فييِ  بظيد  يرهيا مين  ((ال  ))ولّنِا ال تنتظمل فيِ  حاّل بظد  ((يكون  ))الكون  ير: 

نْ  ))لدوال النا ، نحو:   . 671: 7. شرح ابن زنيل، (( ((، ولاْن، ولامفا، وماا ل ، وا 

 .109: 4ل الكتاب، 775زند الهمم. ينير: لوضح المنالك:  (418)

ُِيدى  ))، و((ِنوًى كرضا  ))بِغاتِا. فإنفُ  ُيناُل:  ((نوى  ))و (419) نيواء كنيماء  ))، و((ُنِوًى ك
: 7ل شييرح ابيين زنيييل، 775ك: ، وهيي  ل ربِييا. ينييير: لوضييح المنييال((نييواء كبنيياء  ))، و((

 .109: 4ل الكتاب، 670

 .640: 7ينير: شرح ابن زنيل،  (450)

 .678ي  671: 7ينير: شرح ابن زنيل،  (457)

. وننتحدم زن كلِّ هذِه األدوال بتاصيلج ف  641ي  647: 7ينير: شرح ابن زنيل،  (454)
 مواضظِا النادمة، حن شاء اهلل تظال .

 .418ينير: شرح شذور الذهب:  (451)

 .411ل شرح قطر الندى: 775ينير: لوضح المنالك:  (451)

 .775ل لوضح المنالك: 418ينير: شرح شذور الذهب:  (455)
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ل شيرح قطير النيدى: 775ل لوضيح المنيالك: 419ي  418ينير: شرح شذور الذهب:  (456)
 .599: 7ل شرح ابن زنيل، 415

هينِس الُمنيتثن  مني ، لأل: بظضيًا  : لن يكون الُمنيتثن  داخياًل في ((الُمتصل  ))والُمراد بي 
 مّما قبِ .

: وهيو اليذأل ال يكيون الُمنيتثن  داخياًل في  هينِس الُمنيتثن  مني ، ((الُمننطيم  ))والُمراد بي 
: 7ل شييرح ابيين زنيييل، 450لأل: ال يكييون بظضييًا مّمييا قبِيي . ينييير: شييرح شييذور الييذهب: 

 .449ل شرح الوافية: 599

ل 591: 7ل شيرح ابين زنييل، 775ح المنيالك: ل لوضي411ينير: شرح قطر الندى:  (451)
 .117ي  110: 4الكتاب، 

ل 775ل لوضيح المنيالك: 418ل شيرح شيذور اليذهب: 411ينير: شرح قطر النيدى:  (458)
 .117ي  110: 4ل الكتاب، 86ل البِهة المرضية: 591: 7شرح ابن زنيل، 

: 7ل، ل شييرح ابيين زنييي418ل شييرح شييذور الييذهب: 411ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (459)
 .117ي  110: 4ل الكتاب، 591

 .599: 7ينير: شرح ابن زنيل،  (460)

، من ا ية:  (467)  .(( 419 ))نوُر البنُر

ل شيرح ابين زنييل، 418ل شرح شيذور اليذهب: 415ي  411ينير: شرح قطر الندى:  (464)
7 :591. 

 .599: 7ينير: شرح ابن زنيل،  (461)

 .(( 17 )): ، ومن ا ية(( 10 ))نوُر الحهر، ا ية:  (461)

هييذا مبنيي ٌّ زِيي  قييوِل الكثيييرين انف حبِيييس  ))بإحالييةج:  (( ب ))هيياء فيي  هييامِش األصييِل و (465)
 .((ليس من المالئكِة 
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 قييال تظييال :                                              ((
 .(( (( 50 )): نوُر الكِف، من ا ية

لّمييا حْن كييان حبِيييُس ميين هيينِس المالئكيية، فاالنييتثناء زِيي  ذلييك متصيياًل، وهييذا خييالف 
 الصواب، ألنف حبِيسا ليس من هنِس المالئكِة زِ  رلأل الكثيرين.  

رحمي  اهلل تظيال   ))وهو زرب  هيد كما نظتُ  ابن هشا   ((االنتثناء  ))زِ  لصل الباب  (466)
ل 776ل لوضييح المنييالك: 450ل شييرح شييذور الييذهب: 415النييدى: . ينييير: شييرح قطيير ((

 .179، 177: 4ل الكتاب، 86ل البِهة المرضية: 599: 7شرح ابن زنيل، 

رحمي  اهلل  ))وهذا زند البصيريين، وهيو اليراهُح األهيوُد مين نيابِنِ  كميا قيال ابين هشيا   (461)
. ينييير: شييرح قطيير النييدى: ((رحميي  اهلل تظييال   ))، وهييو وهيي  الكييالِ  زنييد نيييبوي  ((تظييال  
ل 599: 7ل شييرح ابيين زنيييل، 775ل لوضييح المنييالك: 450ل شييرح شييذور الييذهب: 415

 .104ي  107: 4ل شرح األشمون ، 177: 4ل الكتاب، 86البِهة المرضية: 

 :مالحية

رحميي  اهلل  ))فيمييا ننييب  حليييِ  النيييوط   ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين النحيياس 
اِا فيِ  اإلتبا  هاِا فيِ  النصب زِ  االنيتثناِء وال زكيس. ينيير: البِهية : كلا ما ه((تظال  

 . 86المرضية: 

ل 450ي  419ل شيرح شيذور اليذهب: 415ي  411، 411ينيير: شيرح قطير النيدى:  (468)
 .86ل البِهة المرضية: 775لوضح المنالك: 

 .(( 66 ))نوُر النناء، من ا ية:  (469)

 : (( تظال  رحم  اهلل ))قرل ابن زامر  (410)            ((  :نوُر النناء، من ا ية(( 

 بيالرفِم:  ((رحمِي  اهلل تظيال   ))، بالنصِب وينف باأللِفل والبياقون (( (( 66          

 ((  :(( 66 ))نوُر النناء، من ا ية )) :ينير: التينيير .  . وينيير:96، ويناون بغيِر للفج
 . 415شرح قطر الندى: 
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 .(( 87 ))نوُر هود، من ا ية:  (417)

 : ((رحمِميا اهلل تظيال   ))قرل ابن كثير ولبيو زميرو  (414)          ((  نيوُر هيود، مين

 بالنصيييب:  ((رحمِييي  اهلل تظيييال   ))، بيييالرفِمل والبييياقون (( (( 87 ))ا يييية:           (( 
 .415ل وينير: شرح قطر الندى: 745. ينير: التينير: (( (( 87 ))ا ية:  نوُر هود، من

ُِ النصب ف  هيذا الشياهِد النرآني  كيالٌ ، قيال:  ((رحم  اهلل تظال   ))والبن هشا   زِ  قراء
ُِ النصييِب ي وهِييان:  ))  : لن يكييون منييتثن  ميين: لحييدهماوفيييِ  ي لراد: فيي  قييراء    ،

ُُ األكثر ز : لن والثيان ِ  الوه  المرهوحل ألنف مرهيم النيراءُ الرواييُة ال اليرلأل. وهاءل قراء
 يكييون ُمنييتثن  ميين:       شييرح قطيير النييدى: ((، فظِيي  هييذا يكييون النصييُب واهبييًا .

415 . 

 وا ية الكريمية:                                           

                                                        

               ((  :(( 87 ))نوُر هود، ا ية )). 

 

 :مالحية

ذا تظييذر البييدل زِيي  الِّاييِي ُلْبييِدلا زِيي  ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال ابيين هشييا   : وا 
  الموضِم، نحو:         ((  :(( 15 ))نوُر الصافال، من ا ية )) بيالرفِم، ألنف ،(( 

. فيإن قِيل:  ((ال  ، فيالرفم ((ال حلي  حاّل حليٌ  واحيٌد  ))الهننية ال تظمل ف  مظرفةج وال ف  موهيبج
. ينير: لوضح المنالك: ليضًا، ألّنِا ال تظمل ف  .776  موهبج

زيين  ((رحميي  اهلل تظييال   ))وفيي  هييذِه الحاليية حّنمييا تحييدفما الشيييُب زبييد الكييري  الييدبفان  (411)
حن كان الكالُ  تامًا  ير موهب وهو متصٌلل ول  يذكر لو يتحدم الشييب  ((حاّل  ))االنتثناء بي 
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ُ  تاميًا  يير موهيب وهيو مننطيٌم. وذليك ليورود زّما حن كان الكال ((رحم  اهلل تظال   ))الدبفان 
 الخالف فيِ . 

: لن يكون الُمنتثن  بظضًا مّما قبِ .   وبيّنا ف  موضمج نابقج لنف الُمتصلا

 والمننطم: هو الذأل ال يكون بظضًا مّما قبِ .

 ولند تحدم ابن هشا  )) رحم  اهلل تظال  (( زّميا حن كيان االنيتثناء بيي )) حاّل (( والكيال ُ 
ن كان االنتثناُء مننطظًا فأْهُل الحهاِ ُيوهبون  تاٌ   ير موهب واالنتثناُء مننطظًا، بنوِلِ : وا 
ِيُل، قيال  النفْصبا ي وه  الِّغة الظِيا ي فينولون: )) ما فيِا لحٌد حاّل حمارًا (( وبِغتِ  هاء التن

  اهلُل تظال :                         (( :((  751)) نوُر الننياء، مين ا يية

  ((ل وبنو تمي  ُيهيِون النصب واإلبدال ي ويختارون النصب ي، وينيرءون:           

  (( :((، بييالرفِم، زِيي  لنفييُ  بييدل ميين الظِيي  بإزتبيياِر  751)) نييوُر الننيياء، ميين ا ييية ))
اِض زِي  اإلبيداِل مني  بازتبيار الِّاييل ألنف الخيافض لي  )) الموضم، وال يهوِ لن ُينيرل بيالخ

ِائدُ، و  من (( ال           ِائيدُ ال تظميل حاّل في  النكيرال مظرفة موهبة، و)) من (( ال

 المناييية لو الُمنييتاِ  زنِييا، وقييد اهتمظييا فيي  قوِلييِ  تظييال :                  

                             (( :((.  1)) نييييوُر المِييييك، ميييين ا ييييية ))
ل 457ي  450(. وينيير: شيرح شيذور اليذهب: ( بتصرف) ) 416ينير: شرح قطر الندى: 

 .86ل البِهة المرضية: 600: 7يل، ل شرح ابن زن776لوضح المنالك: 

 .170: 4ل الكتاب، 775ل لوضح المنالك: 411ينير: شرح قطر الندى:  (411)

ل 419ل شيرح شيذور اليذهب: 775ل لوضيح المنيالك: 411ينير: شرح قطر النيدى:  (415)
 .170: 4ل الكتاب، 601: 7شرح ابن زنيل، 

ل 601: 7ل شيرح ابين زنييل، 775ل لوضيح المنيالك: 411ينير: شرح قطر الندى:  (416)
 . 81البِهة المرضية: 
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رحمي  اهلل  )) ِذفا من  الُمنتثن  من ، وُنم  ماّر ًا، كميا قيال ابين هشيا والمارغ: ما حُ  (411)
قييد تاييرفغ لطِييب مييا بظييدها، وليي  يشييتغل زنيي  بالظمييل فيمييا  ((حاّل  ))ألّن مييا قبييل  )): ((تظييال  

 .450. و ينير: شرح شذور الذهب: 411. شرح قطر الندى: ((ينتضي  

ي  419ل شيرح شيذور اليذهب: 411قطير النيدى:  . ينيير: شيرح((حاّل  ))لأل: ال زمل ليي  (418)
 .177ي  170: 4ل الكتاب، 601: 7ل شرح ابن زنيل، 775ل لوضح المنالك: 450

 .(( 711 ))نوُر آل زمران، من ا ية:  (419)

ل  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (480) واالنتثناُء ف  ذلك كِّ  من اني ج زيا ج محيذوفج
ِيٌد ما قا ا حالّ  ))فتندير:  ِيٌد  )): ((   .411. شرح قطر الندى: (( ((ما قا ا لحٌد حاّل 

 .450ي  419ينير: شرح شذور الذهب:  (487)

يبا  )): ((رحم  اهلل تظيال   ))قال ابن هشا   (484) ذا تنيّد  الُمنيتثن  زِي  الُمنيتثن  مني  وها وا 
ل لو ((حمييارًا لحييٌد  مييا فيِييا حالّ  ))نصييبُ  مطِنييًا، لأل: نييواء كييان االنييتثناء مننطظييًا، نحييو: 

ِيدًا النوُ   ))متصاًل، نحو:  ّنميا امتنيم اإلتبيا  في  ذليك ألّن التيابم ال  ((ما قا ا حاّل  ...... . وا 
 .(( بتصرف )) 411ي  416ينير: شرح قطر الندى: . ((يتنّد  زِ  المتبوِ  

نطييم، فييأوردُل لالنييتثناء المن ((رحميي  اهلل تظييال   ))وليي  يمثييل الشيييب زبييد الكييري  الييدبفان 
ل لوضيح المنيالك: 607: 7. وينير: شرح ابين زنييل، ((رحم  اهلل تظال   ))كال  ابن هشا  

 .419ل شرح شذور الذهب: 771ي  776

ِزيي  الخِيييل  )): ((رحميي  اهلل تظييال   ))قييال نيييبوي   (481) لّنِيي  حّنمييا  ((رحميي  اهلل تظييال   ))و
زنده  لن يكون بيداًل وال يكيون ُمبيداًل مني ل حمِِ  زِ  نصِب هذا لّن الُمنتثن  حّنما وهِ  

ألنف االنتثناء حّنما حداُه لن تادااراكا  بظد ما تنا  فتبِدلا ، فِّما ل  يكين وهيُ  الكيالِ  هيذا حمِيوه 
 .115: 4. الكتاب، ((زِ  وه ج قد يهوِ حذا لخرلا الُمنتثن  

 :مالحية

لِي  فييِ  آراٌء متظيددُ حتي  وف  ناصب الُمنيتثن  بظيد حاّل خيالٌف بيين الظِمياء، و 
داخل الميذهب النحيوأل الواحيد. وكيّل ييرد زِي  صياحِبِ  وييدحض حهتي . فارتأييل لن ال لورد 
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مثل هذا الموضو  لو مثل هذِه المنألة المطولة ف  مثل هيذا الكتياب، ال نييما ولّنِيا تشيكل 
  منيائل ما ُينارب الخمس صاحال مين كتياِب "اإلنصياف" فمين رامِيا فِينيير: اإلنصياف في

 .565ي  560: 7الخالف، 

 :منألة

                           )): ((رحم  اهلل تظال   )) قال ابن زنيل

ْ  حاّل الااتا  حاّل الظاالا    الا توِكيدج : كاالا           ذ ((حاّل  ))ولاْلِغ  ِِ  تاْمُرْر ِب

ِ  شيييئًا، وليي  ُتِاييْد  ييير توكيييد لنصييِد التوكيييد ليي  تُييؤثِّْر فيمييا دخِييل زِييي ((حاّل  ))حذا كييررل 
ِيييدج حاّل  ))األوليي ، وهييذا مظنيي  حلغائِييا، وذلييك فيي  البييدل والظطييف، نحييو:  مييا مييررل بأحييدج حاّل 

شيئًا، لأل: لي  ُتِايد فييِ  انيتثناًء  ((حاّل  ))ول  تؤثر فيِ   ((ِيد  ))بدل من  ((لخيك  ))، في ((لِخيكا 
ِيد لخييك ما مررل بأحدج  ))منتناًل، وكأّنك قِل:  ال تاميُرْر بِي  حاّل الاتي  حاّل  ))، ومثِي : ((حاّل 

حاّل  ))بدٌل مين الاتي ، وكيررل  ((الظاالا  ))، في ((ال تمرر بِ  حاّل الات  الظاالا  ))، واألصل: ((الظاالا 
اّل زميرًا  ))توكيدًا، ومثاُل الظطف:  (( ِييدًا وا  ِييدًا وزمير  ))، واألصيل: ((قا  النوُ  حاّل  ، ثي  ((ًا حاّل 

 توكيدًا، ومن  قولُ :  ((حاّل  ))ُكررل 

اّل ُطُِو  الشمِس ُث ف ِ ياُرهاا ِااُرهاا                وا   هاِل الدفْهُر حاّل لاْيِاٌة ونا

ُطِْوُ  الشمس  ))واألصل:   توكيدًا. ((حاّل  ))، وكررل ((وا

 وقد اهتمم تكرارها ف  البدل والظطف ف  قوِلِ : 

ُِ ْ  ماالاكا ِمنْ  اّل راما ُِْ                 حاّل راِنيُمُ  واا   شاْيِخكا حاّل زاما

ُِي   ))واألصل:  ُِي  رنييُمُ  وراما ُِي   )): بيدل مين ((رنييُمُ   ))، فيي ((حاّل زاما ُِيْ   ))، و((زاما : ((راما
ي  519: 7. شيرح ابين زنييل، ((فيِميا توكييدًا   ((حاّل  ))، وكيررل ((رنييُمُ   ))مظطيوف زِي  

557. 

                          )): ((رحم  اهلل تظال   )) وقال ابن زنيل

ْر الا ِلتاْوِكيدج فاماْم         ْن ُتكارف  تاْاِريغج التفأِثيرا ِباْلظااِمِل دا ْ           واا 
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لاْيسا زاْن ناْصِب ِنوااُه ُمْغِن   ِف  وااِحدج ِممفا ِبإاّل اْنتُْثِن                 وا

رال ح ُد بما قبِِا من االنيتثناء،  ((حاّل  ))ذا ُكرِّ ُد بِا ما ُيْنصا لغيِر التوكيد ي وه : الت  ُيْنصا
ِِ ا ذلك ي فال يخِو: حّما لن يكون االنتثناء ُماارف ًا، لو  ير ُماارفغ.  ولو ُلْنِنطاْل لما ف

ْبلا الباق ، فتنيو ِْلا الظاملا بواحدج وناصا ْميرًاً   ))ل: فإن كان ُماارف ًا شاغا ْييٌد حاّل زا يا قايا ا حاّل ِا ما
ِْلا الظامييلا بييِ ، ونصييبل  ((حاّل باْكييرًا  وال يتظييين وااِحييٌد منِييا ِلشاييْغِل الظامييل، بييل لّيِييا شييئل شاييغا

ييْم تاْاِريييغج ... حليي  آخييرِه  ))البيياق ، وهييذا مظنيي  قوليي :  ، لأل: مييم االنييتثناء الُماييرغ اْهظاييْل ((فاما
 ، وانصب الباق . ((حاّل  ))مّما انتثنيت  بي  تأثيرا الظامل ف  واحدج 

ن كان االنتثناء  ير ُمارغ، وهذا هو الُمراد بنوِلِ :  وا 

ِميِم اْحُكْ  ِبِ  وااْلتاِِ ِ  : ماما التفناداِ                 ناْصبا الها ُدونا تْاِريغج  وا

ِهْئ بواِحِد                مِ            ، وا ِاا كاماا لاْو كانا ُدونا ِااِئدِ وااْنِصْب ِلتاأِخيرج  ْن

ِاا ِف  اْلناْصِد ُحْكُ  األاّولِ  ُحْكُم ِِ                 وا ِاْ  ياُاوا حاّل اْمُرٌؤ حاّل زا  كا

. را  فال يخِو: حّما لن تتنّد  الُمنتثناياُل زِ  الُمنتثن  من ، لو تتأخف

يب، فإن تنّدمل الُمنتثنياُل وهيبا نصيُب الهمييم، نيواء كيان الكي بيًا لو  يير ُموها ال  ُموها
ْميرًا حاّل باْكيرًا اْلنايْوُ   ))نحو:  ْييدًا حاّل زا ْييدًا حاّل زاميرًا حاّل باكيرًا النيوُ   ))، و((قايا ا حاّل ِا يا قايا ا حاّل ِا  ((ما

 .((دون تاريغ ... البيل  ))وهذا مظن  قولِ : 

بًا، لو  ي ن تأخرل فال يخِو: حّما لن يكون الكالُ  ُموها ، فإن كان ُموهبيًا وهيب وا  بج را موها
ْمرًا حاّل باْكيرًا  ))ناْصُب الهميم، فتنول:  ْيدًا حاّل زا ن كيان  ييرا موهيبج ُزوِميلا ((قاا ا الناْوُ  حاّل ِا ، وا 

وااِحٌد منِا بما كان ُيظامل بِ  ليو لي  يتكيرر االنيتثناء: فُيْبيدل مّميا قبِي  ي وهيو المختيار ي، لو 
ْيٌد حاّل  ))تنّد ، ولّما باقيِا فيهب ناْصُب ، وذلك نحو:  ُينصب ي وهو قِيل ي كما ٌد حاّل ِا ماا قاا ا لحا

ْمرًا حاّل باْكرًا  ْيٌد  ))في  ((زا ن شئل لبدلل  ييره مين البياقين، ومثِي  قيول ((لحد  ))بدل من  ((ِا ، وا 
ِِيّ   لاْ  ياُاوا حاّل اْميُرؤٌ  ))ي:  ((رحم  اهلل تظال   ))الُمصنف ي لراد: ابن مالك   ((اميرؤ  ))فيي  ((حاّل زا

، لأل: وانصيب ((وانصب لتأخير ... حل  آخره  ))وهذا مظن  قول :  ((ياُاوا  ))بدل من الواو ف  
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يب  ن كيان  يير ُموها بيًا، وا  ِاا حذا تأخرل زن الُمنتثن  من  حن كان الكيال  ُموها الُمنتثنيال ُكِف
 لو ل  يتكرر الُمنتثن ، وانصب الباق .فهئ بواحدج منِا ُمْظربًا بما كان ُيْظراُب بِ  

: لنف ما يتكرر من الُمنتثنيال ُحكم  ف  ((وحكمِا ف  الناْصِد ُحك  األّوِل  ))ومظن  قولِ : 
 ))المظن  ُحك  الُمنتثن  األّول، فيثبل ل  ما يثبل ل ّول: من الدخول والخروذ، فا  قولك: 

ْمرًا  ْيدًا حاّل زا ِييدًا  ))الهميُم ُمْخراهيون، وفي  قوليك:  ((حاّل باْكرًا قاا ا اْلناْوُ  حاّل ِا يا قايا ا اْلنايْوُ  حاّل  ما
ْميرًا حاّل باكايرًا  ))الهميُم داخِون، وكذلك ف  قولك:  ((حاّل زمرًا حاّل باْكرًا  ْييٌد حاّل زا يٌد حاّل ِا ماا قايا ا لحا

 .551ي  554: 7. شرح ابن زنيل، ((الهميم داخِون  ((

الُمضافُة لايًا زِ  وهِيين:  (( يٌر  ))وتنتظمل  )): ((رحم  اهلل تظال   ))شا  قال ابن ه (481)
 ي وهييو األصييل ي: لن تكييون صيياة لِنكييرُِ، نحييو:  لحييدهما                  

      ((  :(( 11 ))نييوُر فيياطر، ميين ا ييية )) :لو لمظرفييةج قريبييةج منِييا، نحييو ،    

               ((  :(( 1 ))نوُر الااتحة، من ا ية ))  ألنف المظّرفا الهني  قرييٌب مين
، وألنف  يرًا حذا وقظيل بيين ضيدين ضيُظف حبِامِيا، ... .  : لن تكيون انيتثناء، والثيان النكُر

 )) 470الِبيييب:  . ينييير: مغنيي ((فيي  ذلييك الكييال ل ...  ((حاّل  ))فتظييرب بييإزراِب االنيي  التييال  
 .778. وينير: لوضح المنالك: (( بتصرف

. ينيير: ((رحمِي  اهلل تظيال   ))وهذا زِ  رلأل الّرمفيان  والظكبيرأل، وذهيب حلييِ  ابين هشيا  
 .779لوضح المنالك: 

ُِ  )): ((رحم  اهلل تظال   ))وقال النيوط   ولكونِا موضوزة ي لراد:  ير ي ف  األصِل إلفياد
حاّل ف  اإلخراِذ الذأل مظناه الُمغايُر ول  تكين متضيمنة مظناهيا فِِيذا لي  تيبن  الُمغايُر شاركل

 .88. البِهة المرضية: ((

ل 415ل شييرح الوافييية: 670: 7ل شييرح ابيين زنيييل، 411ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (485)
 .111: 4ل الكتاب، 88ل البِهة المرضية: 778لوضح المنالك: 

ل شيرح ابين زنييل، 454ي  457شيذور اليذهب:  ل شرح411ينير: شرح قطر الندى:  (486)
ل الكتيياب، 88ل البِهيية المرضييية: 778ل لوضييح المنييالك: 415ل شييرح الوافييية: 670: 7
 . 111ي  111: 4
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 .415ل شرح الوافية: 670: 7ل شرح ابن زنيل، 411ينير: شرح قطر الندى:  (481)

ِييدًا  ))كما تنول:  (488) ل 411. ينيير: شيرح قطير النيدى: ((ِييدًا  ))، بنصيِب ((قا ا النيوُ  حاّل 
 .670: 7ل شرح ابن زنيل، 778لوضح المنالك: 

 .411ينير: شرح قطر الندى:  (489)

ل شيرح 670: 7ل شيرح ابين زنييل، 411والُمختاُر اإلتبا . ينير: شيرح قطير النيدى:  (490)
 .415الوافية: 

ِييٌد  ))كما تنول:  (497) اّل  ِييدًا، وا  ل شيرح 411شيرح قطير النيدى: . ينيير: ((ماا قا ا النوُ  حاّل 
 .670: 7ابن زنيل، 

 .(( ب ))ناقطة من  ((الناقي  ))كِمة:  (494)

ُيظيييرب فييييِ   ((حاّل  ))وهيييو ميييا ُينيييم  باالنيييتثناِء الُمايييرغ، وهيييو فييي  حييياِل االنيييتثناء بيييي  (491)
لداُ حصير ُمِغياُ ي  ((حاّل  ))الُمنتثن  كما لو ل  يكن في  الهمِية انيتثناء، وتكيون زِي  ذليك 

 (( ييير، ونييوى  ))ذا مييا بيّنيياه فيي  موضييمج نييابقج ميين هييذا الموضييو  ي. وُيظييرُب كييلٌّ ميين: وهيي
 11ي  14حزييراب االنيي  الُمنييتثن  الواقييم بظييد حاّل فيي  حيياِل االنييتثناء بِييا. ينييير: صيياحة: 

 النابنة.

 .415ل شرح الوافية: 670: 7ينير: شرح ابن زنيل،  (491)

ميا حن كيان الكيال  تاميًا  يير  ((رحمي  اهلل تظيال   ))ن ول  يذكر الشييب زبيد الكيري  اليدبفا (495)
 موهب وهو مننطٌم، وذلك لورود الخالف فيِ .

بالنصِب زند  ((ماا قا ا النوُ   يرا ِحماارج  ))وتنول:  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا  
ِيين، وبالنصييِب لو الرفييِم زنييد التميميييين  ييير: شييرح . وين411. شييرح قطيير النييدى: ((الحهييا

 .415ل شرح الوافية: 677: 7ابن زنيل، 
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ِزي   ((نوى  ))وهكذا حك   )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال ابن هشا   (496) خالفًا لنييبوي ل فإنفي  
. وينير: لوضح المنالك: 411. شرح قطر الندى: ((لّنِا واهبُة النصِب زِ  اليرفيِة دائمًا 

779. 

 ))... اهظال زِ  النوِل األصِح ما ليي  ((نوى  ))وِلي  )): ((رحم  اهلل تظال   ))قال النيوط  
زرابج بما ننب لُِمنتثن  بي  (( يِر   .88. البِهة المرضية: (( ((حاّل  ))هظال من انتثناءج وا 

ل لوضييح 411، 416ل شييرح شييذور الييذهب: 418ي  411ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (491)
 . 640: 7ل شرح ابن زنيل، 779المنالك: 

ِاا. ينير: شرح ابن زنيل،  ((خال، وزدا  ))و (498)  .640: 7ِصِاُت

 .640: 7ل شرح ابن زنيل، 779ل لوضح المنالك: 418ينير: شرح قطر الندى:  (499)

ل لوضييح 418ي  416، 415شييرح شييذور الييذهب:  ل418ينييير: شييرح قطيير النييدى:  (100)
 . 640: 7ل شرح ابن زنيل، 779المنالك: 

 .418ينير: شرح قطر الندى:  (107)

 

 : مالحية

وهييوب النصييب، وهييذا زنييد  ((مييا زييدا، ومييا خييال  ))حكيي  النصييب لُِمنييتثن  بظييد 
تظِيل وهوب النصب،  ((رحم  اهلل تظال   ))، وذكر ابن هشا  ((رحمِ  اهلل تظال   ))الهمِور 
 ال تييدخل حالّ  ((مييا  ))الداخِيية زِيِمييا مصييدرية، و ((مييا  ))لّمييا وهييوُب النصييب فيي نف  ))بنوِلييِ : 

 .418. ينير: شرح شذور الذهب: ((زِ  الهمل الاظِية 

، واألخايش ((رحم  اهلل تظيال   ))وقال ابن هشا   ِبظي ا ، والرف ْرِمي ا كي  الها رحمِي  اهلل  )): وحا
ِائيدُ ال مصيدرية، وفي   ((ميا  ))، وهو زِي  تنيدير: ((ما خال، وما زدا  )): الهّر بظد ((تظال  

ِييييادُ ذليييك شيييذوذل فيييإنف المظِيييود فييي ميييم حيييرف الهييير: لن ال تكيييون قبيييل الهيييار  ((ميييا  ))  
 والمهييرور، بييل بينِمييا، كمييا فيي  قوِلييِ  تظييال :                     (( 
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 ، و(( (( 10 ))نوُر المؤمنون، ا يية :                     ((  ،ُنيوُر المائيد

 ، و(( (( 71 ))ييية : ميين ا                 ((  :(( 45 ))نييوُر نييوح، ميين ا ييية )) .
 . 418ينير: شرح شذور الذهب: 

ل شيرح 418والُمنتثن  بظدها منصوٌب زِ  لّنُ  ماظوٌل بِ . ينيير: شيرح قطير النيدى:  (104)
 .647ي  671: 7ل شرح ابن زنيل، 779ل لوضح المنالك: 454شذور الذهب: 

ل 779ل لوضيح المنيالك: 454ل شيرح شيذور اليذهب: 418ينير: شرح قطر النيدى:  (101)
 .647ي  671: 7شرح ابن زنيل، 

ل 740ل لوضيح المنيالك: 454ل شيرح شيذور اليذهب: 418ينير: شرح قطر النيدى:  (101)
 . 644: 7شرح ابن زنيل، 

ل شيرح 418: شيرح قطير النيدى: والُمنتثن  بظدها منصوٌب زِ  لّنُ  ماظوٌل بِ . ينيير (105)
 . 644: 7ل شرح ابن زنيل، 740ل لوضح المنالك: 454شذور الذهب: 

ل 740ل لوضيح المنيالك: 454ل شيرح شيذور اليذهب: 418ينير: شرح قطر النيدى:  (106)
 . 644: 7شرح ابن زنيل، 

متابظييًا  (( رحميي  اهلل تظيال  ))زِي  مييا ذكيرُه الشيييب زبيد الكييري  اليدبفان  ((حاشييا  ))وحكيُ   (101)
، حّنما هو زِ  الكثيِر، وهو ما ذهبا حليِ  األخايش والهرمي ا ((رحم  اهلل تظال   ))البن هشا  

ِن ا والُمبرد وابن مالك   .((رحمِ  اهلل تظال   ))والما

. ((حاشا  )): المشِور لنف ((رحم  اهلل تظال   ))وذكر ابن زنيل   ال تكون حاّل حرف هرٍّ

ِيد األنصارأل، ((رحم  اهلل تظال   ))وذكر ابن زنيل  : لّنُ  حك  همازٌة منِ  الاراء، ولبو 
 : الّنصب بِا. ((رحمِ  اهلل تظال   ))والشيبان  

 .644ي  647: 7ينير: شرح ابن زنيل، 

     ))نيينن الترمييذأل، رقيي  الحييديم:  –: هييذا حييديم حنيين صييحيح قييال لبييو زينيي  (108)
7116 )) ،1 :660 . 
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 المراهمفِرس المصادر و 

 النرآن الكري . .7

اإلنصيياف فيي  منييائل الخييالف بييين النحييويين: البصييريِّين والكييوفيِّين، الشيييب  .4
اإلما  كمال الدين لب  البركال األنبارأل، شرح وتحنييق: محميد محيي  اليدين 

 .((بيرول  ))زبد الحميد، دار الاكر 
ل  ))لوضييح المنييالك حليي  للايييِة ابيين مالييك، ابيين هشييا  األنصييارأل النحييوأل  .1

، ومظيي  كتيياب: "بغيية النييالك حليي  لوضيح المنييالك"، تييأليف: زبييد ((هيي  167
 .((   7984بيرول/  ))المتظال الصظيدأل، دار الظِو  الحديثة 

، لبو حاي نراذ الدين زمر بن  .1 ِاهُر ف  النراءال الظشر المتواتُر البدور ال
ميييد ، شيييرح وتحنييييق: ل.د.لح((هيييي  911ل  ))ِيييين اليييدين األنصيييارأل النشيييار 

ِاُر األوقياف  زين  المظصراوأل، بتمويل الِيئية النطريية ل وقياف، حشيراف و
 ((  4008 )) ((حداُر الشييؤون اإلنييالمية/ دوليية قطيير ))والشييؤون اإلنييالمية 

 .7ط

، ((هيي  977ل  ))البِهة المرضية ف  شيرح األلايية، هيالل اليدين النييوط   .5
 مطبظة دار ححياء الكتب الظربية.
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 111ل  ))ال النبم، لبو زمرو زثميان بين نيظيد اليدان  التينير ف  النراء .6
 .((   7910انتنبول/  ))زن  بتصحيحِ : لوتوبرتِل، مطبظة الدولة  ((هي 

 651ل  ))الهامم لما يحتاذ حليِ  من رن  المصيحف، ابين وثييق األندلني   .1
 .7، ط((  7988بغداد/  ))تحنيق: د.  ان  قدورأل حمد، مطبظة الظان   ((هي 

، ((  7965 ))ظرف في  فين الصيرف، األنيتاذ الشييب لحميد الحميالوأل شذا ال .8
 .76ط

شرح ابن زنيل زِ  للاية ابن مالك، بِاء الدين زبد اهلل بن زنييل الظنيِي   .9
، شرح وتحنيق: محميد محيي  اليدين زبيد ((هي  169ل  ))الِمذان  المصرأل 
ل، مطبظيية ، وطبظية: انتشييارال انييتنال ((بيييرول ي لبنييان  ))الحمييد، دار الظِيي  

 .4زترل، ط 

شرح األشمون  زِ  للايِة ابن ماليك، المنيم : "مينِ  النيالك حلي    .70
، شيرح وتحنييق: محميد محيي  ((هيي  900ل  ))للايِة ابين ماليك"، األشيمون  

 1الدين زبد الحميد، مكتبة النِضة المصرية، ط

شييرح شييذور الييذهب فيي  مظرفييِة كييال  الظييرب، ابيين هشييا  األنصييارأل   .77
ومظيي  كتيياب: "منتِيي  األرب بتحنيييِق شييرح شييذور  ((هييي  167 ل ))النحييوأل 

 ))الذهب"، تأليف: محمد محي  الدين زبد الحميد، المكتبة الظصيرية وصييدا 
 .((  7988هي ي 7109بيرول/ 

ل  ))شرح قطر النيدى، وبيل الصيدى، ابين هشيا  األنصيارأل النحيوأل   .74
دى" تييأليف: ، ومظي  كتياب: "نيبيل الِيدى بتحنييِق شيرح قطير الني((هيي  167

 .77، ط ((  7961 ))محمد محي  الدين زبد الحميد، 

 ))شرح الوافية، ني  الكافية، لبو زمرو زثمان بين الحاهيب النحيوأل   .71
، درانيية وتحنيييق: د. مونيي  بنيياأل زِييوان الظِيِيي ، مطبظيية ((هييي  616ل 

 .((  7980النهف األشرف/  ))ا داب 



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
227 

(( ، وبل الصدىتوضيح قطر الندى ))  

                                                                                                                                                                      

هي  167ل  ))لنحوأل قطر الندى وبل الصدى، ابن هشا  األنصارأل ا  .71
، طبظيية ((مصيير  ))شييركة مكتبيية ومطبظيية مصييطا  البيياب  الحِبيي  ولوالده  ((

.  لخيُر

 ))الكتيياب "كتييياب نيييبوي "، لبيييو بشيير زميييرو بيين زثميييان بيين قانبييير   .75
بييرول/  ))، تحنيق وشرح: زبد النال  محمد هارون، زال  الكتيب ((نيبوي  
 .((لبنان 

ل  ))ور األفرينيي  المصييرأل لنييان الظييرب، محمييد بيين مكيير  بيين منييي  .76
 .7، ط((بيرول  ))، دار صادر ((هي 177

المصباح ف  زِ  النحو، لبو الاتح ناصر اليدين بين زبيد النييد بين   .71
أل، تحنيق وشرح وتظِيق: د. زبد الحميد نييد طِيب،  زِ ، الشِير بالمطر

، ط   .7مكتبة الشباب بالمنيُر

 
 
 

ل  ))ألنصيارأل النحيوأل مغن  الِّبيب زن كتب األزاريب، ابن هشا  ا  .78
حنن  وزِّق زِيِ : د. ماِن مبارك ومحمد زِ  حمد اهلل، راهظي :  ((هي 167

 .6ط ((  7985بيرول/ ))نظيد األفغان ، دار الاكر 

المننم ف  مظرفية مرنيو  مصياحف لهيل األمصيار ميم كتياب اليننط،   .79
تحنيييق: محمييد لحمييد  ((هييي 111ل ))لبييو زمييرو زثمييان بيين نييظيد الييدان  

 ((  7910دمشق ي نوريا/ ))، مطبظة الترق  دهمان

 
 : البحوم والرنائل الهامظية

كشييف األنييرار فيي  رنيي  مصيياحف األمصييار، محمييد بيين محمييود بيين محمييد  .7
والييييذأل قمنييييا بدرانييييت  وشييييرح   ((هييييي 180ل ))شييييمس الييييدين النييييمرقندأل 
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ِء مييين متطِبيييال نييييل شيييِادُ  وتحنينييي  وهيييو البحيييم التكميِييي  األّول كهييي
لِّغييية الظربيييية وآدابِيييا، وقُيييدِّ  حلييي  مهِيييِس كِيييية الظِيييو  الماهنيييتير فييي  ا

 .((  4001 ))اإلنالمية هامظة بغداد 

 


