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Summary 
This system is written by the schalar al-faqih Ahmad bin muas bin Ahmed bin Muhammad al-saidial – Malik: 

al-Azhari (d.1213). Init he deall with prepositions and mentioned the grammarians of kapa as an opponent 

among them and adiscussion of them. His doctrine was visual, as he supported basras grammar , and this 

system is an explanation of his impossibility in the tweny letters of preposition and he thinks that there are 

letters of kindness, a ssertiveness, and appeal . He had acurious wallel that dictated to his students a summary 

of what was mentioned by the captains and he followed the method of maredi in the early geninp as he 

mentioned after the meanings of the letters the word alert and as he fallowed Al-Suyutiin the dormancy of the 

monuments by making since and in one place . in the investigation of the system , it relied on two written 

copies, which wrer submitted for investigation with an introduction , thenit became know to the auther and 

his life . His standing, his scientific effects and the year of his death , then I documented its proportions and 

described the two manuscripts and indicated my methed of investigation.                                    
 امللخص

ه( تناول فيها )حروف الجر(  1213)ت:هذه المنظومة من تأليف العالمة الفقيه أحمد بن موسى بن أحمد بن محمد الصعيدي المالكي األزهري  
البصرة. وهذِه    وأورد فيها أقوال علماء اللغة وأقوال نحاة البصرة، وأقوال نحاة الكوفة، معارًضا بينها ومناقًشا لها، وكان مذهبه بصري إذ يؤيد نحاة

وكانت له حافظة   وللجزم ولالستئناف. المنطومة هي شرح الرجوزته في الحروف العشرين من حروف الجر، ويذكر بأن هناك حروف للعطف،
، غريبة يملي على طالبه خالصة ما ذكره أرباب الحواشي وكان يتبع منهج المرادي في الجنى الداني إذ يذكر بعد معاني الحروف كلمة )تنبيه(

نسختين خطية، قدمت لتحقيقها وكما اتبع السيوطي في همع الهوامع بجعل )مذ ومنذ( في مكان واحد.وقد اعتمدت في تحقيق المنظومة على 
بمقدمة، ثم عرفت بالمؤلف وبحياته وبمكانته وبآثاره العلمية وبسنة وفاته، ثم وثقت نسبتها إليه، ووصفت المخطوطتين، وبّينت منهجي في  

 .التحقيق

 تقديم

شيخ أحمد  الحمُد هلِل ربِّ العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين، وبعد، فهذا )تذكرة االخوان بما قد حواه بسم هللا الرحمن( وهو شرح ال 
راق  البيلي العدوي على حروف الجر العشرين. أقدمه في ثوبه الجديد محّقًقا، ومعلًقا عليه بعد أن ظل مئات السنين مطوًيا مستوًرا في أو 

مخطوطة.ويذكر المؤلف بأن هذا الشرح االرجوزة وضعها في حروف الجر، ويذكر بأن هذا الشرح هو ُنبَيذة، أي: منظومة يسيرة لضبط معاني 
من  حروف الجر بال اشتباه، وان بعض هذه الحروف لغير الجر كأن يكون للعطف أو الجزم أو االستئناف. وقد افتتح المنظومة بـ )بسم هللا الرح

نجده  لرحيم( كما افتتح بها االرجوزة اقتداًء بالقرآن الكريم.وكان للمؤلف حافظة غريبة يملي على طالبه خالصة ما ذكره أرباب الحواشي، لذا ا
م  ا كثير األخذ من الحواشي فضاًل عن أنه كان كثيًرا ما يأخذ عن ابن مالك في شرح التسهيل البن مالك، والمرادي في الجنى الداني، وابن هش

األنصاري في مغني اللبيب، وكان مثل المرادي يذكر كلمة )تنبيه( في نهاية ذكره لمعاني بعض الحروف، وانه جعل )مذ ومنذ( في مكان واحد  
، كما فعل السيوطي في همع الهوامع، أما مذهبه فكان بصري، وكان كثير االستشهاد باآليات القرآنية إلى جانب األبيات -أي: رقًما واحًدا  –
لشعرية ولكنه كان يذكر بعض البيت فقط أو الرجز من البيت فقط وقلياًل يذكر صدر البيت فقط وربما يذكر صدر البيت وكلمة من الرجز فال  ا

 تكاد في المحفوظ بيت شعري كامل.
 وفيه مبحثان القسم األول

 املبحث األول: ترمجة املؤلف

 .(3)ه(1141ولد ) (2)الصعيدي (1)هو أحمد بن موسى بن أحمد بن محمد أبو العباس البيلي العدوي : اسمه ونسبه .أ
 .(5)األزهري  (4)فقيه مالكّي مدرس   مكانته .ب

ولد بين عدي، ونشأ فقرأ القرآن، وقد الجامع األزهر وكان يالزم الشيخ علي الصعيدي مالزمة كلية حتى مهر في العلوم، وكان له   حياته .ج
قريحة جيدة وحافظة غريبة، يملي على طالبه خالصة ما ذكر أرباب الحواش، وقد جمع طالبه من تقاريره عدة كتب كان يقرؤها حتى صارت  

 .(6)علي الصعيدي يأمر الطلبة بحضوره ومالزمته، ولما توفي الشيخ أحمد الدردير ولي مشيخة رواق الصعايدةمجلدات، وكان الشيخ  
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في صناعة البيان"، "فائدة الورد في الكالم على أّما بعد"،  "المنح المتكلفة بحل ألفاظ القصيدة الموسومة بمورد الضمآن: د. من آثاره ومؤلفاته
للملوي   "منظومة في الُعرف"، "منظومة في همزة الوصل"، "شرح أبيات"، من نظمه في التاريخ، بدأها بالسيرة النبوية، "حاشية الشرح الصغير

ان" وهو شرح على منظومة في معاني حروف الجر"، "العقد . "تذكرة االخو (7)السمرقندية"، "منظومة في مسائل فقهية على مذهب مالك" على
 .(8)وهي ارجوزة الفريد في ضبط ما جاء في الشهيد"

في حين أن جرجي زيدان يذكر بأن سنة وفاته   (9)ه(1213إن كل المصادر والمراجع التي بين أيدينا تذكر بأن سنة وفاته ) : ه. وفاته
 .(10)ه(1218)

 املبحث الثاني: وفيه
 هناك من األدلة ما تثبت أّن الرسالة من تأليف العالمة أحمد البيلي العدوي األزهري وهي:: توثيق المنظومة للمؤلف .أ

ورد اسم المؤلف مقترًحا بعنوان الرسالة في صحيفة العنوان في النسخة التي سأنفتها بـ "األصل" وهي نسخة الجامع األزهر وختم بختم  .1
 يد حسن أبو مازن العدوي.)الكشخانة االزهرية( وكتبت ب

أن المؤلف ذكر عنوان المخطوط في الصحيفة األولى، ويذكر بأنه شرح لمنظومة العشرين إذ قال: "فيقول من جره حرف هواه إلى شهواته   .2
ها فترضاه اتيت أحمد البيلي العدوي االواه، لما كانت منظومتي الموضوعة بعون هللا، لضبط معاني حروف الجر بال اشتباه، مستشرقة ما يوشح

 .(11)لها بشرح مناسب ... سميته تذكرة االخوان بما قد حواه بسم هللا الرحمن الرحيم افتتحت األرجوزة افتتاًحا حقيقًيا"

 .(13)وصاحب شجرة النور الزكية (12)أثبت نسبتها إليه صاحب كشف الظنون  .3

 اعتمدت في تحقيق هذه المنظومة على نسختين خطية وهي :: توثيق النسخ المعتمدة في التحقيق .ب
(،  141األولى: هي النسخة التي اتخذتها أصاًل ورمزت لها بالحرف ) أ ( ومصدرها الجامع األزهر، الكشخانة األزهرية، تحت رقم ) .1

( سطًرا، ُكتب عنوانها  21كل صحيفة ) (، في 15( وهي نسخة تامة، خطها واضح يقل سقطها، ُكتبت بخط معتاد، عدد أوراقها ) 21وتسلسلها )
ه( إذن هي قريبة من عصر المؤلف  1225وبعض كلماتها بالحمرة، ناسخها حسن أبو مازن العدوي، وذكر في أولها تاريخ تأليفها وهو سنة ) 

 إن لم نقل منقولة عن نسخته.

(  415ت/ 10( نحو، ضمن مجموعة رقمة )ب47هي ) الثانية: رمزت لها بالحرف )ب( وهي من مخطوطات وزارة الحج واألوقاف، والرسالة   .2
( سطًرا ُكتبت بعض كلماتها بالحمرة، ناسخها 25( في كل صحيفة )10( وهي نسخة كاملة، عليها تعليقات قليلة، عدد أوراقها )19وتسلسلها )

 ه(.1256صالح محمد العلقي العربي، وذكر تاريخ تأليفها وهو سنة )

 ج. بيان منهج التحقيق
 لما كان المعهود من تحقيق المخطوطات هو الوصول بها إلى الوضع الذي تركها عليها مؤلفوها عمدت إلى اتباع ما يأتي: 

اجتهدت في اختيار النسخة التي اعتمدتها أصاًل من بين النسختين، ثم حررت المنظومة على وفق الرسم اإلمالئي المعروف في وقتنا  .1
 الحاضر. 

النسختين وأثبُت ما هو أصلح الستقامة النص، ووضعت الزيادات الواردة بين معقوفين ]  [ مع االشارة إلى كل ذلك في بينت الفروق بين   .2
 الهامش.

خرجت النصوص واألقوال من المصادر التي أشار إليها المؤلف في منظومته، وذكرت الفروق بين ما أثبته هو فيها وما هي عليه في   .3
 نقل النص كاماًل من مصدره في الهامش؛ ألن المؤلف في بعض األحاديث يختصر النص أو ينقل حاصله. مظانها، وربما استدعى ذلك 

 خرجت اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة، واألبيات الشعرية. .4

 .ترجمت لألعالم الواردة أسماؤهم في المنظومة، ومن ثم اإلحالة إلى عدد من المصادر التي ُعنيت بالحديث عنهم .5

 أوضحت معنى عدد من المصطلحات التي تضمنتها المنظومة مع االشارة إلى المصدر الذي استعنت به. .6

 وضعت أرقاًما متسلسلة بين خطين مائلين / / ال يشير إلى نهاية صاعف المخطوطة التي جعلتها أصاًل.  .7
 بين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله الطي
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 ( في المخطوط ) أ ( 1ص ) هذه صورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

 

 ( من المخطوط ) أ ( وهي الصحيفة األخيرة26ص )

 
 ( من المخطوط )ب( 1ص )

 

 ( من المخطوط )ب( وهي الصحيفة األخيرة18صفحة ) ( من المخطوط ) ب ( وهي الصحيفة ما قبل األخيرة17ص )
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 النص احملقق القسم الثاني
 الالم:

والالم  هي تجر الظاهر وتكثر معه، والمضمر وتفتح معه، ولما كانت موضوعة على حرف واحد عبرت عنها باسمها كما في الباء والكاف، 
الالم لشبهه (15)، أي: ووردتوشبهه وردوعالمتها ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وضع ملك موضعها،  (14) چ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ كقوله تعالى:  للملك،

أي: ان الالم وردت للتمليك، كقولك: وهبت    كذاك تمليك،وعالمتها ان تقع بين ذاتين، وتدخل على ما ال يملك،    (16)الملك، كقولك: الجّل للفرس  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  چ ، أي وردت الالم لشبه التمليك، كقوله تعالى: وشبههلزيد ثوًبا، أي: ملكته إياه، 

أي: إن الالم وردت زائدة لمجرد التأكيد، كقوله  يزد،فقد شبه الزوجان والبنين والحفدة بالمملوكين في الحياة واالختصاص  (17) چ  جت  حت
ڭ  ۇ  چ ، أو زائدة لتقوية العامل الذي ضعف بالتأخير، أو بكونه فرًعا عن غيره، كقوله تعالى: (18)  چائ  ەئ  ەئ  وئ چ تعالى: 

أي: إن الالم وردت للتبيين ، نحو ما احبني وما ابغضني لزيد، إذا كنت فاعل الحب والبغض، بين،  (20)  چۇ  ۇ  ۆ    چ (19) چۇ  ۆ  
أي: ان الالم وردت للتبليغ وهي الجارة السم   (21)وبلخوزيد: مفعولهما ، فما بعد الالم مفعول، وما قبلها فاعل بخالف التي للتبيان فإنها بالعكس  

چ أي: إن الالم وردت للتعليل، كقوله تعالى:  عللن بها،ه، ويجوز أن تكون في هذا أو شبهه للتعدية السامع، نحو: قلت له كذا، أي: بلغته ل

، أي: إن  صير أي: ان الالم وردت للنسب، نحو : لزيد أب ولعمرو عم،  انسبأي: ألجل ان تبين لهم،  (22) چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
فهذا عاقبة التقاطهم ال علته، إذ هي   (23) چ   ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ الالم وردت للصرورة، أي: العاقبة، كقوله تعالى: 

. نحو: ما اضرب زيًدا لعمرو وما احبه لخالد، يصير ضرب بقصد التعجب به الزًما يتعدى إلى  (24)أي: غن الالم وردت للتعدية  وعد،التبني ، 
  تعجب مع قسم،  (25) چ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ أي: ان الالم وردت جازمة ، كقوله تعالى:  واجز منما كان فاعله بالهمزة ومفعوله بالالم، 

في النداء،  أي: ان الالم تكون للتعجب المجرد عن القسم وذلك    أو دونه تكون،أي: إن الالم وردت للتعجب والقسم مًعا، نحو: هلل ال يخر األجل،  
أي: عليها كذاك معنى  (27) چڍ  ڌ چ ، كقوله تعالى: مفيدة معنى على المصون  (26)كقولهم: يا للماء والعشب إذا تعجب من كثرتها

بكسر الالم وتخفيف الميم في قراءة  (29)  چڃ  ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ أي: كذاك تكون الالم مفيدة معنى عند، كقوله تعالى:  (28) عند 
أي: وتكون الالم مفيدة  بعد،أي: وتكون الالم بمعنى من، نحو: سمعت صراًطا، أي: منه،  من (32)أي: عند مجيئه اياهم (31)((30))الجحدري 

ڤ  ڤ      چ وتكون الالم مفيدة معنى في، كقوله تعالى:  في،أي: بعد ميلها  (33) چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ معنى بعد، كقوله تعالى: 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ أي: وتكون الالم مفيدة معنى عن، كقوله تعالى:  وعن،أي: منه،  (34) چڤ  ڤ      ڦ  

ومع،أي:  (36) أي: عنهم وفي حقهم، وإال لو كانت للتبليغ، أي: للخطاب والمشابهة لقيل: ما سبقتمونا، وضمير كان وإليه لاليمان (35) چ  ىې
، أي: إن الالم تكون تابعة طريق  سبيله قفيأي: مع حلول اجتماع إلى  .(37)وتكون الالم مفيدة معنى مع كقوله: لطول اجتماع لم نبت ليلة مًعأ 

 أي: إليه.  (38)  چۆئ  ۆئ       ۈئ  چ إلى أبي: فتفيد معناها، كقوله تعالى: 
 الواو:

فال   شرط الجر بها أن ال يذكر معها فعل القسم لكثرة استعمالها فيه إذ هي أكثر استعمااًل من أصلها وهو الباء، وان ال تقع في قسم السؤال،
  واجرر بواو،   (39)اخبرني، وان ال تدخل على مضمر، فال يقال: وك كما يقال: بك وانما اختصت بالحكمين االخيرين لكونها فرع الباءيقال: وهللا  
أي، الواو تكون من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم ألنها تستعمل في ثم عطفا  نحو: وهللا والطور مقسًما،حال كونك 

تأخر أو تقدم، نحو: جاء زيد وعمرو، إذا جاء معه أو بعده أو قبله فهي حقيقة في القدر المشترك بين الثالثة وهو مطلق  الجمع بمعية أو
أي: التأخر لكثرة  (42)ومن وافقهما إلى أنها للترتيب (41)قطرب (40)الجمع، واستعمالها في كل منها من حيث انه جمع استعمال حقيقي، وذهب

؛ ألنها للجمع واألصل  (46)انها تكون للمعية (45)عن بعض الحنفية (44)في البرهان  (43) استعمالها فيه، فهي في غيره مجاز، ونقل امام الحرمين
لى الثاني، وفي المعية على األول ظاهر في التأخير ع (48)فإذا قيل : قام زيد وعمرو، كان محتماًل للثالثة (47)فيه ذلك فهي في غيرها مجاز

، أي: بالواو كقولك: علل بها (50)أي: واتت الواو حال كونها اسًما، أي: ضمير الجمع الذكور، كقولك: لرجال قاموا واسًما اتت، (49)على الثالث
في التراكيب كثيًرا فافهمه هذه الكلمة ليست حرًفا وال اسًما وال فعاًل، كذلك وتعرب أي: ألنها تعرب وهذا المعنى اثبته بعضهم وهو واقع 
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أي: ان الواو تكون لالستئناف في الخطب: والصالة والسالم على سيدنا محمد فالواو ان لم تجعل عاطفة على جملة الحمد   (52)((51))واستئناًفا
 وعالمة رفع الجمع على حد المثنى واالسماء الستة. (53) قد تكون الواو للحال تنبيه،فهي استئنافية وما بعدها مبتدأ وخبر، 

 التاء:
أي: ان   واقسم بتاء جارة،هي ال يجر بها إال إذا وجدت الشروط التي ذكرتها في الجر بالواو؛ ألنها أصلها كما في ورأت وترأت، ووكلة وتكلة، 

أو لياء المتكلم حيث قالوا:   (54)قد سمع جرها لرب مضاًفا للكعبةالتاء تأتي للقسم حال كونها جارة للفظ الجاللة كقولك: تاهلل الفعلن كذا، و 
كقولك: ها هللا بقطع الهمزة ووصلها، وقد  (57)، وقد تجعل التاء هاء(56)وترب الكعبة، واما جرها للحياة فشاذ غريب، كقولك: تحياتك (55)تربي

أي: ان التاء اتت حرف خطاب، كقولك: انت قاتم    وقد اتت حرف خطابكقولك: هلل ال يعجل بالعقوبة على من عصاه،    (58)تأتي مكانها الالم
 ند إليها فعل كقولك: فهمت لمسألة. أي: انه قد ثبت مجيء والتاء اسًما إذا اس واسًما كذا اثبت،بنا، على ان الضمير ان فقط واال فال. 

 حتى:
 (60)وقد قرأ ابن مسعود    (59)هي تجر الظاهر، وجرها للضمير، نحو: حتاك شاذة ال يقاس عليه، خالًفا لمن قاسه، ولغة هذيل ابدال حائها عيًنا  

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ          چأي: حتى تكون النتهاء الغاية غالًبا جارة السم صريح كقوله تعالى:  واجرر بحتى، (62) عتى حين(( (61) ))فتربصوا ]به[

أي: ان حتى    وابتدأ،أي: إلى رجوعه    (64) چڍ  ڍ   ڌ  ڌ     چ ، وأكلت السمكة حتى رأسها أو مصدر مؤول من أن والفعل، كقوله تعالى:  (63)
ال يرجونه   (69)زيد حتى ]إنهم[ (68)أو فعلية نحو: مرض .(67) دجلة أشكل (66)حتى ماء كقوله: (65)تكون ابتدائية بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية

أي: بحتى  واستثنين بها،أي: ان حتى تكون عاطفة لرفيع أو دني، نحو: مات الناس حتى العلماء، وقدم الحجاج حتى المشاة  عطًفا، (70)كذا
حرفين وذلك إذا جر ما بعدهما ويكون حينئٍذ بمعنى من ان كان المجرور بهما ماضًيا، نحو: ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي: من    .(71) وذلك نادر

 ، (72)وفي سواه باالسميةعنى في ان كان حاضًرا، نحو: ما رأيته منذ يومنا، أي: في يومنا، جًرا، أي: حال جرهما لما بعدهما، يوم الجمعة، وبم
رأيته مذ يوم الجمعة أو منذ شهرنا، فمذ ومنذ: اسمان  الجر، وذلك إذا وقع االسم بعدها مرفوًعا، نحو: ما    (73)أي: واحكم لهما باالسمية في سوى 

 (76)مجرى  (75) إن كان الزمان حاضًرا أو معدوًدا وأول المدة إن كان ماضًيا خبره وما بعده وهو واجب التأخير اجرى  (74)مبتدأ معناهما االبتداء
مذ دعي بخير، فمذ: اسم منصوب المحل على الظرفية    (77)الجر، ويجوز أن يكونان خبرين لما بعدهما أو وقع بعدهما فعل ماٍض، كقولك: جئت

 مضاف للجملة بعده.
 حاشا وخال وعدا:
فما نافية، ال   (78)فاطمة" إال إذا لم تتقدم عليهما ما وإال فال ما لم تجعل زائدة، واما حاشا فال تتقدم عليها ما ، واما "ما حاشا    ال ُيجر باالخيرين

واخفض  وحاشا فعل بمعنى االستثناء، وفي حاشا المذكورة لغتان: اثبات االلف بعد الحاء وحذفها، وقيل: هما في حاشا التنزيهية،  (79)مصدرية
أي: واخفض بعد أو خال، كقولك: قام الناس عدا زيد وخال   وعدا كذا خال،كقولك: قام القوم حاشا زيد بجره، وكونها جارة هو المشهور  اشا،بح

، أي: وانصب بهذه الثالثة حال كونك مستثنًيا، وانصب بها مستثنيا  (83)((82)وانما حكاه )األخفش  (81)((80)زيد، ولم يحفظ الجر بهما عن )سيبويه
المنقطع. كقولك: قام القوم حاشا زيًدا وخال زيًدا، فهي افعال جامدة لوقوعها موقع إال، لكن هذه األفعال ال يقع في االستثناء المفرغ، وال في 

أي: اعطيت المقامات الرفيعة    نلت العال،وم من القوم،  وزيًدا منصوب على المفعولية لها، وفاعلها ضمير مستتر وجوًبا عائد على البعض المفه
 بسبب معرفة ذلك، والعال: جمع عليا تانيث اعال، مثل: كبري وكبر.

 لعل:
أشهرها لعل  (86)وهي حرف جر شبيه بالزائد لداللته على معنى، وعدم توقف الكالم عليه، وفيها عشر لغات (85)((84)يجر بها إال )عقيلوال 

وألن، وقد تلحق لعل تاء التأنيث كما في رب، فيقال: لعلت، والالم األولى فيهما   (87)وعل: بفتح الالم وكسرها فيهما وجاء لعن ولغن ورعن ورغن
فاجررن بها، أي: بلحل، كقوله: لعل أبي    أي: موضوع للداللة على الترجي لعل حرف للترجي، (88)ند الكوفيين زائدة عند البصريين، وأصلية ع

أي: واتت لعل ناسخة لحكم المبتدأ والخبر، بأن تنصب االسم وترفع الخبر،   وللنسخ اتت،فأبي مبتدأ، وقريب خبره  .(89)المغوار منك قريب
أي: قائلها حسرة على ما فات من اسالم قومك، فتوقع المحبوب يسمى  (90) چٿ  ٿ  ٹ چ  كقولك: لعل الحبيب قادم، وقوله تعالى:

اآلية، فجهل منه  (93) چگ  گ  گ    چ ، واما قول فرعون  (92)، وال يكون التوقع إال في الممكن(91)ترجًيا، وتوقع المكروه يسمى اشفاًقا
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ   چولذا علق بها الفعل، كقوله تعالى:  (96)أيك ان لعل تأتي لالستفهام عند الكوفيين فاستفهمن، (95)((94) أو )إفك



   

         

 .تذكرة االخوان مبا قد حواه بسم اهلل الرمحن ألمحد البيلي العدوي من حرف اجلر 

  

  

 چھ  ھ     چ قد تأتي لعل للتعليل كقوله تعالى:  (100)((99))الكسائي( و(98)قال )األخفش تنبيه،أيك ال تدري جواب أ هللا يحدث  (97) چڇ  

 .(102)أي: ليتذكر، ومن ال يثبت ذلك كالبصريين يحملها على الرجاء. ويصرفه للمخاطبين، أي: اذهبا على رجائكما (101)
 لوال:

المضاف  (105)، وال يرد عليه عدم وجود نظير لها في جر الضمير دون الظاهر؛ ألنها نظيرة(104)تكون جارة للضمير (103)هي عند سيبويه
الجملة وزعم  (107)للجملة وحروف الجر ال يكتف إال مفرًدا؛ ألن لعل مثلها في اكتناف (106)وبعضه مختص بالضمير كوحدك، وال اكتنافها

في موضع رفع باالبتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، فال تكون عاملة  انها ال تكون جارة، والضمير الواقع بعدها  (108)االخفش
لوال انت  (110)ورد عليه: بان النيابة انما وقعت في الضمير المنفصل لشبهه باالسم الظاهر في االستقالل (109) كما ال تعمل في الظاهرفيه 

 (111)، أي: سواء كان ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، كقولك: لوالي ولوالك ولواله، فالياء والكاف والهاء عند سيبويهخافضة للمضمر
أي: وتكون لوال االمتناعية مالزمة لدخولها على المبتدأ الذي حذف خبره وجوًبا لسد جوابها مسده  الزمة لالبتدا المشتهر،، (112)مجرورات بلوال

، أي: موجود،  (113) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ غالًبا إذا كان الخبر كوًنا مطلًقا ال مقيًدا، كقوله تعالى: 

وهم  متى بها قد جر بعض العرب،. وهي عندهم بمعنى من االبتدائية، (116)((115).والجر بها )لغة هذيل(114)ن لو وال متىلوال مركبة م تنبيه،
واستفهمن بال نصب،   .(117)أي : بمعنى كقولهم: متى أضع العمامة تعرفونيواجزم بها،  هذيل بقولهم: اخرجها متى كمه، يريدون: من كمه،

 .(118)أي: واستفهم بمتى بال تعب، كوقلك: متى قدمت
 كي:

نحو: كيمة،   واجرر بكي،تجر بها في ثالثة مواضع؛ ما المستفهم بها عن علة الشيء وما الموصولة وصلتها والمصدر المؤول من ان والفعل،  
بهاء السكت وقًفا حفًظا على بقاء  (119)أي: لمه، فكي: حرف جر وما استفهامية، مجرورة بها، وحذفت الفها لدخول حرف الجر عليها، وجيء

  وانصب بها،.أي: للضر والنفع، (123):كيما يضر وينفع(122)]وكقوله[ (121)كي اقرأ، أي: للقراءة (120)الفتحة الدالة على األلف المحذوفة وجئت
كما أتى   (124)  چې   ى  چ تعالى:  أي: وانصب بكي الفعل المضارع إذا كانت مصدرية بان تتقدم عليها الزم التعليل لفًظا أو تقديًرا كقوله  

تأتي )كي(   تنبيهفي الكالم نظًما ونثًرا،  مثبًتامثبًتا، أي: حال كونه  كثيًرا في الكالم (125)أي: ما أتى النصب عن العرب أو النحاة اتياًنا عنهم،
جميل بأي: كما ال ملتبًسا بحمد هللا أو بسبب الحمد ، وهو الثناء عليه بالحمد، أيك تمت تحقيًقا  قد كملت،اسما إذا كانت مختصرة من كيف، 

اي: عظم المقدار والصفات بتعظيم  على جليل القدر والصفات،صفاته، وكل من صفاته تعالى جميل والصالة، أي: والسالم الدائم كل منهما 
هو أعرف اسمائه )صلى هللا عليه وسلم( واشهرها  محمد،دون غيره، هللا تعالى به فضاًل واحساًنا ال بسبب الخصال الحميدة التي وجدت فيه 

وهو اسم جمع نظًرا  ،(126)والصحبأي: والصالة على اله وقد مر ما يتعلق به فال حاجة لذكره هنا،  واالل، وأخصها ألمور شتى آثرته بالذكر 
للفظ أو للمعنى وال فيه عوض عن الضمير ، أي: والصالة على صحبه الذين اجتمعوا به بالبدن يقضة في حياته لو قصر االجتماع ولو بدون 

 (127)هاأي: والصالة على من دعي دعا مستوفًيا للشروط من صميم القلب لمنشأ ومن دعي، اخذ وعدتهم كما قيل: الف واربعة وعشرين الفا 
]تم بحمد   (129) لما ذكر جعله هللا سالًما من الكدر والصالة والسالم على خير البشر وعلى آله وصحبه الغرر  (128)بقوله الحسن، أي: ]لنا ظمها[

 .(131)مين آمين[العدوي غفر هللا ولوالديه ولجميع المسل  (130)هللا وعونه وحسن توفيقه على يد كاتبه افقر العباد واحوجهم إلى هللا حسن أبو مازن 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم.  •

محمد اسماعيل، مجلة معهد اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العدد الثاني،  أبرز خصائص لغات هذيل، للدكتور عبدالرحمن •
 . م1984ه/1404

ه( على ضوء ما أفاده الشيخ أشرف  1394إعالء السنن أكبر موسوعة حديثية فقهية: للشيخ العالمة ظفر أحمد العثماني التهانوي )ت: •
 .ار الكتب العلميةه(، تح: محمد العزاني، د13962علي التهانوي )ت
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 . م2002،  15ه(، دار العلم للماليين، ط1396االعالم: لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت: •

االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين: لعبدالرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري أبو البركات كمال الدين   •
 . م.أوضح المسالك2003ه/1424، 1ه(، المكتبة العصرية، ط577ري )ت:االنبا

ه(، تح:  1205تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب، بمرتضى الزبيدي )ت: •
 مجموعة من المحققين، دار الهداية.

ه(، تح:  749ن حسن بن قاسم بن عبدهللا بن علي المرادي المحوري المالكي )ت:الجنى الداني في حروف المعاني: ألبي محمد بدر الدي •
 م. 1992ه/1413، 1د.فخر الدين قباوة واالستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ط

ه(، دار الكتب العلمية، 1206حاشية الصبان على شرح االشموني أللفية ابن مالك: ألبي العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي )ت: •
 م. 1997ه/1417، 1بيروت/لبنان، ط

(، تح: محمد بهجة البيطار، من أعضاء مجمع اللغة  1335-1253حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لشيخ عبدالرزاق البيطار، ) •
 . م1961ه/1380العربية، دمشق، 

ه(، تح: د.مصطفى القلبوبي الشافعي، دار الكتب 1060ر النبتينتي )ت:الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية: للعالمة علي بن عبدالقاد •
 .العلمية، بيروت/لبنان

ه(، تح: عبدالمجيد 360شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للعالمة الجليل الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف )ت: •
 .خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان

ه(، اعراب األلفية 769قاضي القضاة بهاء الدين عبدهللا بن عقيل العقيلي الهمداني المصري على ألفية ابن مالك )ت:شرح ابن عقيل: ل •
 وعلق عليها الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم، بيروت/لبنان. 

ه(، دار الكتب العلمية، 900فعي )ت:شرح االشموني على ألفية ابن مالك: لعلي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين االشموني الشا •
 م. 1998ه/1419، 1بيروت/لبنان، ط

ه(، دار الكتب العلمية، 900شرح االنعموني على ألفية ابن مالك: لعلي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين األشموني الشافعي ) •
 م. 1998ه/1419، 1بيروت/لبنان، ط

ل الفوائد: لمحب الدين محمد بن يوسف التميمي الشافعي المعروف بـ "ناظر الجيش"، تح:  شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهي •
 محمد العزاوي، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان.

ه(، تح: د.عبدالرحمن السيد، و  672-600شرح التسهيل البن مالك: جمال الدين محمد بن عبدهللا بن عبدهللا الطائي الجياني األندلسي ) •
 م. 1990ه/1410، 1دوي المختون، نهجر، طد.محمد ب

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: لخالد بن عبدهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري، زين   •
 م. 2000ه/1421، 1ه(، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ط905الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد )ت

ه(، وعلق عليه: اإلمام تقي 827ي على مغني اللبيب المسمى المزج: لإلمام بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني )ت:شرح الدمامين •
 ه(، تح: محمد السيد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت872الدين أحمد بن محمد الُشمني )ت:

ه(، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: د.إميل بديع يعقوب، 686شرح الرضي على الكافية: لرضي الدين محمد بن الحسن االسترآبادي )ت •
 دار الكتب العلمية.

 ه(، لجنة التراث العربي، رفيق حمدان وشركاه.911شرح شواهد المغني: لإلمام جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: •

 . ه(1237عجائب االثار في التراجم واالخبار: لعبد الرحمن الجبرشي )ت •

ه(،  723ه( على شرح االجرومية في النحو: البن آجروم محمد بن محمد بن داود الصنهاجي )ت:905على شرح الشيخ خالد األزهري )ت: •
 تح: محمود نصار، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان.

ه(: لمحمد بن علي بن حسين المالكي المكي من 1322اليتيمة ارجوزة نحوية، للشيخ سعيد الحضرمي )ت فرائد النحو الوسيمة شرح الدرة •
 .علماء القرن الرابع عشر الهجري ويليها شرح المكودي على االجرومية، تح: محمود نصار
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ه(، تح: إبراهيم رمضان،  438النديم )ت:  الفهرست: ألبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن •
 م. 1997ه/1417، 2دار المعرفة، بيروت/ لبنان، ط

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار إحياء التراث العربي، •
 .تح: عبدالرزاق المهدي، بيروت

 ه، تح: أبو الكميت محمد مصطفى الخطيب، دار الكتب العلمية684دين محمد بن محمد بن أحمد االسفراييني )تلباب االعراب لتاج ال •

ه(، دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا،  392المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها: ألبي الفتح عثمان بن جني )ت •
 دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.

رسائل جامعية، المذهب الحنفي )مراحله وطبقاته وضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته(: ألحمد بن محمد نصير الدين النقيب، سلسلة   •
 . مكتبة الرشيد، الرياض

 مذهب الكوفيين واألخفش من البصريين في االنصاف في مسائل الخالف  •

ه(، تح: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار،  207معاني القرآن: ألبي يحيى بن زياد بن عبدهللا بن منظور الديملي الفراء )ت: •
 . مصر ، 1عبدالفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية، ط

ه(،  761مغني اللبيب عن كتب األعاريب: لعبدهللا بن يوسف بن أحمد بن عبدهللا بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين ، ابن هشام )ت: •
 م. 1985، 6تح: د.مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا، دار الفكر، دمشق، ط

 .المقاييس في النحو، واألوسط، واالشتقاق •

وآثار المصنفين من كشف الظنون: اسماعيل باشابن محمد أمين بن مير سلم البابلني أصاًل والبغدادي مولًدا    هدية العارفين أسماء المؤلفين •
 .ه(، تح: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان1329ومسكًنا )ت:

ه(، تح: أحمد شمس الدين، دار الكتب 911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لإلمام جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت •
 العلمية، بيروت/لبنان.

ه(، تح: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث/ 764الوافي بالوفيات: لصالح الدين خليل بن أبيك بن عبدهللا الصغدي )ت: •
 م. 2000ه/1420بيروت، 

 اهلوامش

 
 ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: اسماعيل باشابن محمد أمين بن مير سلم البابلني أصاًل والبغدادي  (1)

، وشجرة النور الزكية  1/115ه(، تح: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، المجلد السادس: 1329)ت:مولًدا ومسكًنا 
ه(، تح: عبدالمجيد خيالي، دار الكتب العلمية، 360في طبقات المالكية: للعالمة الجليل الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف )ت:

 . 1/519بيروت/ لبنان: 
ه(، تح: د.مصطفى القلبوبي الشافعي، دار  1060ينظر: الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية: للعالمة علي بن عبدالقادر النبتينتي )ت: (2)

 .38الكتب العلمية، بيروت/لبنان:
 . 519/ 1، وشجرة النور الزكية: 115/ 6ينظر: هدية العارفين:  (3)
م:  1985، وأعالم علماء مصر ونجومها حتى 89/ 4ه(: 1237لعبد الرحمن الجبرشي )تينظر: عجائب االثار في التراجم واالخبار:  (4)

 . 170م: 2018لنبيل أبو القاسم، مكتبة المشارق، القاهرة/مصر، 
(، تح: محمد بهجة البيطار، من أعضاء مجمع 1335-1253ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لشيخ عبدالرزاق البيطار، )  (5)

 . 179-178م:1961ه/ 1380اللغة العربية، دمشق، 
 . 89، وعجائب االثار: 179  – 178ينظر: حلية البشر:  (6)
 . 89، وعجائب االثار: 170اعالم علماء مصر:   (7)
 . 1/518ينظر: شرح النور الزكية:  (8)
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 . 1/115السادس:  ، وهدية العارفين: المجلد  1/518، وشجرة النور: 38ينظر: الدرر البهية:  (9)
 . 143ينظر: مصر العثمانية: لجرجي زيدان:   (10)
 ( من مخطوط )ب(.1( من مخطور ) أ (، ص )1ص ) (11)
 . 1/115ينظر: المجلد السادس:   (12)
 . 1/519ينظر:  (13)
 . 284سورة البقرة، اآلية:  (14)
 "وردت" في المخطوط )ب(. (15)
ك نحو: أدم لك ما تدوم لي ... والم التمليك نحو: وهبت لزيد ديناًرا، والم شبه التمليك كقوله "الالم للمك، نحو: المال لزيد، والم شبه المل (16)

والم االستحقاق نحو: الجلباب للجارية، والّج للفرس" هذا  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  چ تعالى: 
، في حين ابن هشام ذكر: "شبه الملك، ويعبر عنه باالختصاص نحو: السرج للدابة" .  3/144نص الذي ذكره ابن مالك في شرح التسهيل: 

االستحقاق أيًضا لكنه غاير بينهما في التسهيل  ، وقال االشموني: "وشبه الملك، نحو : )الجل للدابة( ويعبر عنها بالم 25/ 3أوضح المسالك: 
،  1سورة المطففين، اآلية:  چڭ  ۇ    ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ و  چپ  پ  چ وجعلها في شرحه الواقعة بين معنى وذات نحو: 

 . 2/77وقد يعبر عن الثالث بالم االختصاص" ينظر: شرح االشموني: 
 .  72سورة النحل، اآلية:  (17)
 . 33األنفال، اآلية: سورة  (18)
 . 154سورة األعراف، اآلية:  (19)
 . 16سورة البروج، اآلية:  (20)
"والم التبليغ الجارة اسم سامع قول أو ما في معناه، نحو: قلت له، وبينت له وفّسرت له، واستجبت له ونصحت له، إال أن هذين قد   (21)

بالالم وبذلك نزل القرآن العزيز كقوله تعالى: ))واشكروا لي وال تكفرون(( سورة  يستغنيان عن الالم فيقال شكرته ونصحته. والمختار تعديتهما
 . 3/145" ينظر: شرح التسهيل البن مالك: 152البقرة، اآلية: 

 . 44سورة النحل، اآلية:  (22)
 . 8سورة القصص، اآلية:  (23)
، لكنه قال في شرح التسهيل: إن هذه الالم لشبه  5مريم، اآلية: سورة  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ "ومثل له في شرح الكافية بقوله تعالى:  (24)

 . 20/77التمليك، قال في المغني: واألولى عندي أن يمثل للتعدية بـ )ما اضرب زيًدا لعمرو وما أحبه لبكر"، شرح االشموني: 
 . 7سورة الطالق، اآلية:  (25)
 .2/69ينظر: همع الهوامع:  (26)
 .910سورة اإلسراء، اآلية:  (27)
 .2/453، وهمع الهوامع: 1/281ينظر: مغني اللبيب:  (28)
 .5سورة ق، اآلية:  (29)
هو عاصـم بن العجاج الجحدري البصـري أبو مجشـر المقري قرأ على يحيى بن يعمر ونصـر بن عاصـم، أخذ عنه سـالم أبو المنذر قراءة  (30)

ه( على ضــوء 1394للشــيخ العالمة ظفر أحمد العثماني التهانوي )ت: شــاذة فيها ما ينكر. ينظر: إعالء الســنن أكبر موســوعة حديثية فقهية:
 .255ه(، تح: محمد العزاني، دار الكتب العلمية، بيروت: 13962ما أفاده الشيخ أشرف علي التهانوي )ت

 .2/453، وهمع الهوامع: 2/282ينظر: المحتسب:  (31)
للداللة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم؛ وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة " )بل كذبوا( إضـراب ابتع اإلضـراب األول،   (32)

ــاعر،  ــبعه وجرج، فيقولون تارة: شـــــ ــطرب. يقال: مرج الخاتم في أصـــــ بالمعجزات في أّول وهلة من غير تفكر وال تدبر فهم في أمر مريح مضـــــ
قرئ )ولما جاهم( بكســـــر الالم وما المصـــــدرية، والالم التي في قولهم لخمس خلون، وتارة: ســـــاهر، وتارة: كاهن، ال يثبتون على شـــــيء واحد و 

 .4/383أي: عند مجيئة اياهم"، الكشاف: 
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 .78سورة االسراء، اآلية:  (33)
 .47سورة األنبياء، اآلية:  (34)
 .11سورة األحقاف، اآلية:  (35)
 .2/325، وحاشية الصبان: 2/454ينظر: همع الهوامع:  (36)
 .2/83، وشرح االشموني: 2/129هذا عجز وصدره: )فلما تفرقنا كأني ومالًكا( وهو لمتمم بن نويرة في أوضح المسالك:  (37)
 .57سورة األعراف، اآلية:  (38)
ظًيا؛ "وتكون للقســــم مبدلة عن الباء؛ ألن أصــــل الباء لإللصــــاق، فهي تلصــــق فعل القســــم بالمقســــم به، وابدلت منها؛ ألن بينهما تناســــًبا لف (39)

ــيخ النحوي شـــمس الدين محمد  ــاق". شـــرح اللباب: للشـ ــفوتين، ومعنوًيا أال ترى أن في )واو( العطف معنى الجمعية القريبة من االلصـ لكونها شـ
ه، تح: أبو الكمـيت 684ه(، ولـباب االعراب لـتاج اـلدين محمـد بن محمـد بن أحمـد االســــــــــــــفراييني )ت792بن عثمـان بن محمـد الزوزني )ت:

 .2/521الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت:  محمد مصطفى
هو محمد بن مســـــــتنير النحوي اللغوي البصـــــــري مولى ســـــــلم بن زياد المعروف بقطرب أخذ األدب عن ســـــــيبويه وعن جماعة من العلماء  (40)

ب ليل فبقي علًما عليه، الوافي البصريين وكان حريًصا على االشتغال كان يبكر إلى سيبويه قبل حضور التلميذ إليه فقال له: ما أنت إال قطر 
 .5/14بالوفيات: 

هو علي بن عيسـى بن الفرج بن صـالح الربعي الزهيري أبو الحسـن أحد أئمة النحو كان دقيق النظر جيد الفهم والقياس توفي في المحرم  (41)
ه أبو علي: ما بقيت تحتاج إلى شــيء، ه( أخذ عن أبي ســعيد الســيرافي وهاجر إلى شــيراز والزم الفارســي أبا علي عشــرين ســنة فقال ل420)

 .21/248ينظر: الوافي بالوفيات: 
واألصـــــــــــل فيه انه ذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الواو ترتب وحكى عن قطرب وثعلب والربعي، وابن عمر الزاهد غالم ثعلب، وهشـــــــــــام  (42)

 .3/185، وهمع الهوامع: 1/464والفراء، ونقل عن الشافعي. ينظر: مغني اللبيب: 
ه( عالم بفقه الشـــــافعية واألصـــــول، تركي األصـــــل مصـــــري 745هو محمد بن بهادر بن عبدهللا الزركشـــــي، أبو عبدهللا ، بدر الدين ولد ) (43)

ه(، دار العلم 1396ه(. االعالم: لخير الـدين بن محمود بن محمـد بن علي بن فـارس الزركلي الـدمشــــــــــــــقي )ت:794المولـد والوفـاة توفي )
 .6/60: م2002، 15للماليين، ط

 .3/185، وهمع الهوامع: 1/464لم أجده في كتاب البرهان. ولكن وجدته في مغني اللبيب:  (44)
ه( ودون 150وهو أحد المذاهب الفقهية المشـهورة بدأت نشـأته بالكوفة وبغداد عندما وضـع أسـسـه اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت )ت: (45)

يوسـف يعقوب بن إبراهيم القاضـي ومحمد بن الحسـن الشـيباني وغيرهما من أصـحابه )رحمهم هللا(. ينظر: قواعده، وفروعه األولى صـاحباه أبو 
المذهب الحنفي )مراحله وطبقاته وضـوابطه ومصـطلحاته خصـائصـه ومؤلفاته(: ألحمد بن محمد نصـير الدين النقيب، سـلسـلة رسـائل جامعية، 

 .10مكتبة الرشيد، الرياض: 
 .1/157ع ال قول ثالث". شرح التصريح: وهو تحقيق للواق" (46)
 .3/186"وقال ابن كيسان هي للمعية حقيقة واستعمالها في غيرها مجاز". همع الهوامع:  (47)
إن مـذهـب جمهور النحويين أنهـا للجمع المطلق نحو: ـقام زـيد وعمرو فيكون محتماًل للثالـثة على األول: ان يكون المتـقدم ـقام أواًل، وعلى  (48)

 .1/160أن يكون المتأخر قام أواًل، وعلى الثالث: أن يكونا قاما مًعا في وقت واحد. ينظر: الجنى الداني: الثاني: 
 ولعله أراد على األول: أن يكون األول هو المتقدم، وعلى الثاني: بأن يكون األول: متأخًرا، ومعنى المعية على الثالث. (49)
 .1/173قال: هي حرف، والفاعل مستكن في الفعل". الجنى الداني:  "فهذه الواو اسًما خالًفا للمازني، فإنه (50)
 "واستينيًفا" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (51)
ــتئناف لئال يتوهم أن ما بعدها من  (52) ــميت واو االســـــــ هي الواو التي تعطف الجمل التي ال محل من اإلعراب، وتأتي لمجرد الربط، وإنما ســـــــ

 .1/163ها. ينظر: الجنى الداني: المفردات معطوف على ما قبل
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ــ )إذا( من جهة ان الحال في المعنى ظرف للعامل فيها وتدخل على الجملة االسمية، نحو: جاء زيد ويده  (53) "واو الحال: قدرها النحويون بـــــــــ

ــ )قد(، نحو: جاء زيد وقد طلعت الشــمس، وتدخل  على المضــارع المنفي وال على رأســه، وعلى الفعلية إذا تصــدرت بماٍص، األكثر اقترانه بــــــــــــــ
 .1/164تدخل على المثبت". الجنى الداني: 

 .1/57ينظر: الجنى الداني:  (54)
 "الترابي" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (55)
 .1/636"؟ ؟ ؟  )الكرحمن( و)تحياتك( حكاه سيبويه". ينظر: شرح التصريح:  (56)
 "التاها" في المخوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (57)
 .80ينظر: شرح خالد األزهري على متن االجرومية:  (58)
ه(، وعلق عليه: 827ينظر: شــــــــــــرح الدماميني على مغني اللبيب المســــــــــــمى المزج: لإلمام بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني )ت: (59)

مني )ت: ، وشـــــــرح ابن عقيل: 1/571روت: ه(، تح: محمد الســـــــيد عثمان، دار الكتب العلمية، بي872اإلمام تقي الدين أحمد بن محمد الشـــــــُ
1/12. 

، ينظر: المحتســــب: 35لم أجد قراءة ابن مســــعود لهذه اآلية، ووجدت قراءته لقوله تعالى: ))ليســــجننه عتى حين(( ســــورة يوســــف، اآلية:  (60)
كتب إليه: ان هللا . "وســــــمع عمر )رضــــــي هللا عنه( رجاًل يقرأ ))عتى حين(( فقال من أقرأك؟ قال ابن مســــــعود ف2/441، والكشــــــاف:  1/343

ــهيل البن م ــرح التســـ ــالم، ينظر: شـــ الك: أنزل هذا القرآن فجعله عربًيا، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، وال تقرئهم بلغة هذيل والســـ
3/168 – 169. 

 ساقطة من المخطوط ) أ ( والمخطوط ) ب ( . (61)
 .25سورة المؤمنون، اآلية:  (62)
 .5: سورة القدر، اآلية (63)
 .91سورة طه، اآلية:  (64)
 .1/552أي: ان حتى تكون حرف ابتداء، يستأنف بعدها الكالم، فيقع بعدها المبتدأ والخبر . ينظر: الجنى الداني:  (65)
 " ؟ ؟ ؟" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (66)
 تكملة البيت: فما زالت القتلى تمج دماءها       بدجلة (67)

 .2/427، وهمع الهوامع: 1/505، وبال نسبة في الكشاف: 1/377المرئ القيس بن حجر الكندي في شرح شواهد المغني: وينسب البيت 
 "موطن" في المخطوط )ب(. (68)
 اقطة من المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (69)
ا للزجـاج وابن 1/506اللبيـب: مـذهـب جمهور بـأن الجملـة الواقعـة بعـد حتى ال محـل لهـا من اإلعراب اســــــــــــــتئنـافيـة. ينظر: مغني  (70) ، "خالفـً

درســتويه زعًما أنها في محل جر بحتى ويرده أن حروف الجر ال تعلق عن العمل. وإنما تدخل على المفردات أو ما في تأويل المفردات وأنهم 
ــروها فقالوا: مرضـــــت زيد إنهم ال يرجونه، والقاعدة أن حرف الجر إذا ادخل على )أ ن( فتحت همزتها". مغني اللبيب: إذا أوقعوا بعدها إن كســـ

1/176. 
 .1/555وهو معنى غريب. ينظر: الجنى الداني:  (71)
ذكر احمد البيلي العدوي هنا اسـمية مذ ومنذ وذلك إذا وقع االسـم بعدها مرفوًعا وفي اعرابها أربعة مذاهب: فذكر ثالث مذاهب للبصـريين  (72)

تقـديره: مـا رأيتـه من الزمـان اـلذي هو يومـان. ونقلـه ابن يعيش عن الفراء. ـقال: ألن منـذ واهمـل مـذهـب الكوفيين: في اـنه خبر مبتـدأ محـذوف و 
، وينظر: رأي الكوفيين في 502-1/501مركبة من )ِمن( و )ذو( التي بمعنى الذي، والذي توصــــــــــــــل بالمبتدأ والخبر. ينظر: الجنى الداني:  

 .1/146ائتالف النصرة: 
 طوط )ب(."سوا" في المخطوط ) أ ( والمخ (73)
 "االبد" في المخطوط ) أ ( و"االبتدا" في المخطوط )ب(. (74)
 "اجرا" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (75)
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 "مجرا" في المخطوط ) أ (. (76)
 "جيت" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (77)
ن ُعقبة عن سـالم عن أبيه، قال: سـمعت رسـول هللا أخرجه أبو داود في مسـند أبي داود الطيالسـي قال: حدثنا حّماد بن سـلمة عن موسـى ب (78)

( )صـلى هللا عليه وسـلم( يقول: "اسـامة أحب الناس إلي" ولم يسـتثن فاطمة وال غيرها. كتاب )وما اسـند عبدهللا بن عمر بن الخطاب )رحمه هللا
 .3/354(: 1921عن النهي )صلى هللا عليه وسلم( باب )ما روي سالم بن عبدهللا عن أبيه( الحديث )

والمعنى انه )صـــلى هللا عليه وآله وصـــحبه وســـلم( لم يســـتثن فاطمة وان "ما حاشـــا فاطمة" مدرج من كالم الراوين ينظر: شـــرح التصـــريح:  (79)
1/568. 

كنيته أبو هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب بن عمر بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد، ويكنى أبا بشر، ويقال:  (80)
ــى بن عمر وعن يونس وعن غيرهم وأخذ اللغات عن  ــتاذه وعن عيسـ ــية رائحة التفاح، وأخذ النحو عن الخليل وهو اسـ ــيبويه بالفارسـ ــن وسـ الحسـ

 .1/74أبي الخطاب األخفش الكبير وغيره وعمل كتابه الذي لم يسبقه أحد قبله ولم يلحق به بعده. الفهرست: 
 .1/460، وقد حكى حرفيته غير سيبويه. ينظر: الجنى الداني: 2/384ينظر: الكتاب: التزم سيبويه فعليه عدا.  (81)
هو سـعيد بن مسـعدة المجاشـعي المعروف باألخفش األوسـط، احد أئمة نحاة البصـريين، قرأ النحو على سـيبويه، وكان أكبر منه، وصـحب  (82)

ه(. 215ات عديدة منها: المقاييس في النحو، واألوســـط، واالشـــتقاق، )تالخليل، ولم يأخذ منه، وقرأ كتابه ســـيبويه على الكســـائي، وله مصـــنف
 (.3هامش ) 1/159. وأوضح المسالك: 3/101ينظر: االعالم: 

 .2/280، وهمع الهوامع: 1/460لم أجده في كتابه معاني القرآن، ووجده في الجنى الداني:  (83)
ــل عقيل ه( هو عبدهللا بن 769-694ابن عقيل: ) (84) عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد القرشـــــي بهاء الين ابن عقيل من أئمة النحاة من نســـ

 .4/96ابن أبي طالب. مولده ووفاته بالقاهرة. االعالم: 
شموني ، واال3/186وكان األجدر به أن يقول أحمد البيلي العدوي: "وال يجر بها إال لغة عقيل". كما قال به ابن مالك في شرح التسهيل:  (85)

 .2/61في شرحه: 
ه(: لمحمد بن علي بن حســـين المالكي 1322ينظر: فرائد النحو الوســـيمة شـــرح الدرة اليتيمة ارجوزة نحوية، للشـــيخ ســـعيد الحضـــرمي )ت (86)

 .324المكي من علماء القرن الرابع عشر الهجري ويليها شرح المكودي على االجرومية، تح: محمود نصار: 
 ) أ (. "ورعن" في المخطوط (87)
"ألن األصــــــل عدم التصــــــرف في الحروف بالزيادة إذ مبناها على الخفة، والبصــــــرية نظروا إلى كثرة التصــــــرف فيها والتلعب بها". ينظر:  (88)

 .4/374شرح الرضي على الكافية: 
، وبال نســـــبة في 2/691هذا العجز والصـــــدر: )ادع أخرى وارفع الصـــــوت جهرة( وهو لكعب بن ســـــعد الفنوي في شـــــرح شـــــواهد المغني:  (89)

 .4/373الجنى الداني، وشرح الرضي على الكافية: 
 .6سورة الكهف، اآلية:  (90)
 "اشتقاًق" في المخطوط ) أ (. (91)
 .1/295ينظر: شرح التصريح:  (92)
 .36سورة غافر، اآلية:  (93)
 "انكر" في المخطوط ) أ (. (94)
 .1/295ينظر: شرح التصريح:  (95)
 .1/488الهوامع: ينظر: همع  (96)
 .1سورة الطالق، من اآلية:  (97)
 تم ترجمته فيما سبق. (98)
ــري، المعروف باألخفش  (99) ــعي بالوالء البلخي ثم البصـــ ــن المجاشـــ ــدي موالهم الكوفي: ألبي الحســـ وهو علي بن حمزة بن عبدهللا فيروز األســـ

ــط )ت: ــائي؛ ألنه 1990ه/1411القاهرة،   ،1ه(، تح: الدكتورة: هدى محمد قراعة، مكتبة الخانجي، ط215األوســـ ــميته بالكســـ ــبب تســـ م، وســـ



   

         

 .تذكرة االخوان مبا قد حواه بسم اهلل الرمحن ألمحد البيلي العدوي من حرف اجلر 

  

  

 

 دخل الكوفة وأتى حمزة بن حبيب الزيات وهو ملتف بكسـاء فقال حمزة: َمن  قرأ؟ قيل له: صـاحب الكسـاء فبقي علًما عليه، وقيل: بل أحرم في
 .4/282ه(، ينظر: األعالم: 189اته )، وف21/48كساء، هو شيخ القّراء، وأحد السبعة وإمام النحاة: ينظر: الوافي بالوفيات: 

قال األخفش: "يـقال الرجل لصــــــــــــــاحـبه: )افرغ عمـلك لعلـنا نـتذدى(، واعـمل عمـلك لعـلك تأخذ أجرك أي : للتغـدى ولـتأخذ(. مـعاني القرآن:  (100)
 .1/296، وشرح التصريح: 1/316، وينسب هذا الرأي لألخفش والكسائي. ينظر: أوضح المسالك: 2/443

 سورة (101)
 .1/296، وشرح التصريح: 1/379ينظر: مغني اللبيب: (102)
 ترجمته فيما سبق.(103)
ه(، تح: أحمــد يوســــــــــــــف 207، ومعــاني القرآن: ألبي يحيى بن زيــاد بن عبــدهللا بن منظور الــديملي الفراء )ت:2/373ينظر: الكتــاب: (104)

 .2/84: ، مصر1النجاتي، محمد علي النجار، عبدالفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية، ط
 "نظيزة" في الخطوط ) أ (.(105)
 "لتنافها" في المخطوط )ب(.(106)
 " لتنافها" في المخطوط )ب(. (107)
 ترجمته فيما سبق.(108)
 .2/564ينظر: مذهب الكوفيين واألخفش من البصريين في االنصاف في مسائل الخالف: (109)
 .68ينظر: تمرين الطالب: (110)
 تم ترجمته فيما سبق. (111)
 .2/373ينظر: الكتاب:  (112)
 .251سورة الحج، اآلية:  (113)
 "متي" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (114)
ــرفها هللا (115)  وهي واحدة من قبائل بادية الحجاز، ينمى إليها من اللغة ما يعزى إلى هاته القبائل، فقد ارتحل اليها رواة اللغة واألدب، وقد شــــــ

بلغتها، وتنحدر قبيلة هذيل من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضــــــر بن نزار بن معد بن عدنان. ينظر: أبرز أن جاءت بعض كلمات القرآن 
ــائص لغـات هـذيـل، للـدكتور عبـدالرحمن محمـد اســــــــــــــمـاعيـل، مجلـة معهـد اللغـة العربيـة، جـامعـة أم القرى، مكـة المكرمـة، العـدد الثـاني،  خصــــــــــــ

 .205م: 1984ه/1404
، وشـرح 1/440، ومغني اللبيب: 1/81نا ابن جال وطالع الثنايا( وهو لسـحيم بن وثيل في أوضـح المسـالك:  هذا عجز البيت وصـدره )أ (116)

 .2/338التصريح: 
 .1/630، وشرح التصريح: 3/4، وأوضح المسالك: 1/505ينظر: الجنى الداني:  (117)
 .2/146ينظر: همع الهوامع:  (118)
 "وجي" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (119)
 "وجيت" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (120)
 .1/656ينظر: شرح التصريح:  (121)
 ساقطة من المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (122)
 هذا بعض البيت والبيت هو: (123)

 يرجى الفتى كيما يضر ينفع إذا أنت لم تنفع فضر فإنما 
، وبال نســـــبة في 1/507نســـــبها إلى النابغة الجعدي، في شـــــواهد المغني: واختلف في نســـــبته فبعضـــــهم نســـــبها إلى النابغة الذبياني وبعضـــــهم 

 .1/632، وشرح التصريح: 3/8أوضح المسالك: 
 .22سورة الحديد، اآلية:  (124)
 .2/467ينظر: االنصاف في مسائل الخالف:  (125)
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 )صحب(. 3/186اج العروس: الصحبة والصحب: اسمان للجمع، وعند األخفش جمع صاحب واصحاب، خفاًل لسيبويه، ينظر: ت (126)
 "لمنشيها" في المخطوط ) أ ( والمخطوط )ب(. (127)
 ساقطة من المخطوط )ب( . (128)
 إلى كلمة "الغرر" ينتهي المخطوط ) أ (. (129)
 لم يذكر في المخطوط )ب( اسم ناسخ المخطوط. (130)
 "مازون" في المخطوط ) أ (. (131)


