
     
 
 

 ح انهغح انعشتٛح تأعٕٛطــكهٛ
 اجملـهح انعهًٛـح      
     ---------- 

 
 ــٕاْـش

 
 اٞنفٛ

ُ
 ــٗ يرــح عهــذ

 
ٔيٛ

 
 حــٍ اٜخش

 ذ انفراذ انشافعٙـذ تٍ عثـاب انذٍٚ أمحـنشٓ
 ـادله 

 
د  ٕ٘

ُ
  ـانـً

 
 ٔحتقٛقاً ـدساعْـ( 1111)خري٘

ً
 ح
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م (2022هـ / 1443) 



   

 274 

 ـشٕاْ) 
 
 اٞنفٛ

ُ
 ـٍ اٜخـٗ يرـح عهـذ

 
ٔيٛ

 
ذ ــٍ عثـذ تــٍ أمحـاب انذٚـح نشٓـش

دٛ ـٙ ادلهـاذ انشافعـانفر
ُ
 انـً

 
  )خ ـٕ٘

 
 ٔحتقٛقـْـ( دساع1111ش٘

ً
 (اـً ح

 عبير محمد حمىد الحمامة
  الممة ػػة   جامةػػة اليمػػيـبمحافظػػة الػػرس يػػة الةةػػكـ كا دابقسػػـ الة ػػة الةربيػػة   ة

 الةربية السةكدية. 
 qu.edu.sa@3534 انثـشٚـذ اإلنكرـشَٔـٙ:

 ادلهخص: 
   مػا ةمةػكمٌ ل تحييػؽ  تػاب واػكااد ايل يػة عةػ  مػتف ا جركميػة يهدؼ البحث إلػ  

ةيصى البحث إل  النتائج التالية   أف المةػكم تضمف دراسةن حكؿ ال تاب كمؤل ه  كقد خى
مهػا ال يػه  كأحػداا النحػك عالـ مكسكعي اات ؿ بالدراسة الةمييػة فػي عةػكـ اػت  أا

أف اػػهرته الةةميػة لػػـ ت ػػف قامػرة عةػػ  ممػر كحػػداا راػػـ أنػه عػػاش كمػػات  كالة ػة.
فيها  بؿ إف له تالميػذى كمريػديف فػي أقطػار عديػدة  مػف أبػرزاـ الزبيػدم مػاحب تػاج 

أف مؤل اتػػه لييىػػت مػػف الدارسػػيف عنايػػة كاضػػحة  ال يهيػػة  الةػػركس المةجػػـً الاػػهير.
ا لرجركميػة ك     حدو سكاء.منها كالة كية عة أف ال تاب مكضكعى الدراسة لػيس اػرحن

أف  لألل يػػة بػػؿ اػػك ميابةػػة مختمػػرة لمػػا يت ػػؽ فيػػه ال تابػػاف مػػف ايبػػكاب كالمسػػائؿ.
المةكم جةؿ مف ا جركمية أمالن ل تابه فيما تجااؿ مف ايل ية  ؿ مػا لػـ يػذ رب ابػف 

مػػف ا ختمػػار الػػذم لػػيس فػػي آجػػركـ فػػي متنػػه  كذلػػؾ لمػػا فػػي طبيةػػة ا جركميػػة 
أف المةكم مياؿ إجما ن إل  اختيارات البمرييف  كمجتهد في عػد  ابػف آجػركـ  ايل ية.
أف آراء المةػػكم كاخمػػيته الةةميػػة لػػـ تظهػػر جةيػػةن فػػي اػػذا ال تػػاب لاػػدة  بمػػرينا.

أف الجمع بيف المتكف الةةمية النثرية كالمنظكمة طرييػة فريػدة فػي  اختمارب كتر يزب.
تأليؼ  ك انت ستزيد مف أامية اذا ال تاب كثرائه لك أف المةكم است اض أ ثر فػي ال

 الارح كبث  الةطائًؼ الة كية كالةيمىح النحكية.
 .الػميًجيرمٌ المةكم    ا جٌركمٌية  ايل ٌية: انكهًاخ ادلفراحٛح

mailto:3534@qu.edu.sa


ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ّْٕ 

 (Evidence of Alalfiah on the Book of Ajrūmiyyah by 

Shihab al-Din Ahmad ibn Abd al-Fattah al-Shafi`i al-

Malwy al-Mujeeri (d. 1181 AH) as a study and 

investigation) 

Abeer Mohammed Hamad Al-Hamamah 

Department of Arabic Language, College of Science and Arts, 

Qassim University, Al-Rass, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: 3534@qu.edu.sa 
 

     The research aims to investigate the book " Evidence of Alalfiah 

on the Book of Ajrūmiyyah" of the al-Malwy. It also includes a 

study on the book and its author. The research found the following 

results: Malawi is a seasonal scientist who has studied deeply in 

various sciences, the most important of which is Islamic 

jurisprudence, as well as grammar and language. His scientific fame 

was not limited to Egypt alone, even though he lived and died there. 

He even had students in many countries, most notably Zubeidi, writer 

of the famous Crown of the Bride Dictionary. His books have 

received attention from scholars, both in jurisprudence and 

language. The book in question is not an explanation of Ajrūmiyyah 

or Alalfiah, but rather a brief interview of what the two books agree 

on sections and issues. Al-Mallawi based his book on Ajrūmiyyah, 

while ignoring Alalfiah everything that Ajrom's did not mention in 

his book, because of the nature of Ajrūmiyyah of the abbreviation is 

not found in Alalfiah. Al-Mallawi generally prefers Basrah’s people 

choices, and is involved in what Ajroom thinks is of Basrah’s people. 

Malawi’s views and scientific personality have not been reflected in 

this book because it was too short and specific. The combination of 

prose scientific books was a unique way of writing, and would have 

increased the importance of the book and its richness if the writer 

had more extensive explanation, linguistics and grammar. 

Key Words: Alalfiah, Ajrūmiyyah, Al-Malwy, al-Mujeeri 
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 ـحـادلقذيـ
الحمػػد لة ػػه الػػذم اػػٌرؼ الةربيػػة بػػاليرآف  كاػػٌرفنا بالةربيػػة  فجةةهػػا لنػػا لسػػاننا 
كتبياننػػا كاكٌيػػةن كرسػػالة  نػػػىحمدب حمػػدنا  ثيػػرنا طيبنػػا مبار نػػا فيػػه  كنمػػةي كنسػػةـ عةػػ  

ا أتٌميف أ مةيف  كبةد   نبيه محمدو مالةن كسالمن
اػػػػ  كمػػػتف  ِٕٔمةةػػػكـ أف نظػػػـ ايل يػػػة  بػػػف مالػػػؾ الجيػػػاني وتفإنػػػه مػػػف ال

اػػػ   تابػػاف فػػي النحػػك مهٌمػػاف  يةػػد مػػاحبااما ِّٕا جركميػػة  بػػف آجػػٌركـ وت 
إماميف مف أئمته  كال تاباف حازا عنايةى الةةماء ليركف  كاػهرةن طب يىػت ا فػاؽ  كمػا 

 زالت تي تب فيهما الدراساتي كالبحكث حت  ا ف.
مىزٌيػة جةةت لهما قيمةن عةمية  بيرة؛ اػي ا ختمػار مػع اػمكؿ اليكاعػد كفيهما 

ايساسػػػية فػػػي عةػػػـ النحػػػك  ممػػػا حػػػدا ب ثيػػػر مػػػف الةةمػػػاء إلػػػ  اػػػرحهما كاػػػرح 
عرابهما ككضػع الحكااػي كالتةةييػات عةيهمػا  فضػالن عػف عػٌداما مػف  اكااداما  كا 

ـٌ ممػػادر تةةػػيـ النحػػك لةمبتػػدئيف كطػػالب الةةػػـ  لمػػا فيهمػػا  مػػف سػػهكلة الةبػػارة أاػػ
 كتىيسُّر الح ظ كالمراجةة.

كمػػف الممػػن ات التػػي جمةػػت بػػيف اػػذيف الممػػدريف ايمػػيةيف  تػػاب واػػكااد 
ايل ية عة  متف ا جركمية  كالذم   يزاؿ حبيس خزائف المخطكطػات  ممػا جةةنػي 
ا بحثينػػػا عنكنتػػػه بػػػ: اػػػكاادي ايل ٌيػػػة عةػػػ  مػػػتف ا جٌركمٌيػػػة  أختػػار تحيييػػػه ماػػػركعن

اػػػ  ُُُٖاب الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد ال تػػاح الاػػافةي المةػػكٌم الػػػميًجيرٌم  وت لاػػه
 دراسةن كتحيييان.

 يشكهح انثحث:
تبرز ما ةة البحث في أف  تاب واكااد ايل يػة عةػ  مػتف ا جركميػة    يػزاؿ 
مح كظنا في خزائف المخطكطات  كاك  تاب لطيؼ ال كائػد يجمػع بػيف أبيػات ايل يػة 

مػتف ا جركميػة مػع تةةييػات نحكيػة كاػيءو مػف اػرح كبيػاف   مػا كما يناظراا مف 
 أف في طباعته إبرازنا لجهكد المةكٌم النحكية كعنايةن بالتراث الة كم.



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ْٕٓ 

 أًْٛح ادلٕضٕع ٔأعثاب اخرٛاسِ:
 أف ال تاب لـ ييطبع بةد  بحٍسب استيمائي كبحثي. -ُ
تةةيمي ػػيف الةػػذىيًف فىػػرادةي ف ػػرة المطابيػػة بػػيف ايل يػػة كا جركميػػًة الػػػمتنىيف ال -ِ

ا كنثرنا  مع الارح بأسةكب كاضحو مختمر.  جمةا أبكاب النحك نظمن
احتػػػكاؤب عةػػػ  آراء ثةػػػةو مػػػف النحػػػكييف المتيػػػدميف   ػػػال راء كالمبػػػرد كابػػػف  -ّ

  يساف كأبي عةي ال ارسي  مع ذ ر جانبو مف خالفات البمرييف كال كفييف.
كممػػػن اته  فهػػػك عػػػػالـ إبػػػراز الجهػػػكد النحكيػػػة لةمةػػػكٌم  كتيػػػػديـ سػػػيرته  -ْ

مكسكعٌي ذك ممن ات  ثيػرة  قػاؿ عنػه الزر ةػي:  اػيي الاػيكخ فػي عمػرب  مكلػدب 
ككفاتػػه باليػػاارة  قػػاؿ الجبرتػػي: إمػػاـ كقتػػه فػػي حػػؿ الماػػ الت  المةػػكؿ عةيػػه فػػي 

كقد مٌنؼ المةكٌم في الحديث كالتكحيػد كالةييػدة كالمنطػؽ   ُوالمةيك ت كالمنيك ت 
  كمنهػػا فػػي النحػػك  ِومػػن اته  ثيػػرةه تربػػك عةػػ  سػػتة كعاػػريفكالنحػػك كالبالاػػة  كم

حاايةه عة  اػرح الػػمى ُّكدٌم عةػ  أل يػة ابػف مالػؾ
ػا بػالجمع بػيف  ّو   كقػد  ػاف مهتمن

المتكف النحكية  فةه اير اذا ال تاب واػكااد ايل يػة عةػ  مػتف ا جركميػة   تػابه 
  .ل يةواينكارى البهية في ترتيب الرضي  عة  اي آخري سٌماب 

أف اػذا المخطػكط مػػا داـ مح كظنػا ضػمف الم تبػػة النحكيػة  كمحسػكبنا عةػػ   -ٓ
ا له طالبه كممن اته؛ فالمنهج الةةمػٌي كالبحػث  التراث الة كٌم  كماداـ ماحبه عالمن
المحايد ييتضياف أف ييةرض كييدرىس  فػإف  ػاف ذا قيمػة عةميػة عاليػة؛ أيعًطػيى حي ػه 

ف لػػـ ي ػػف؛ انتيًيػػد بإنمػػاؼو كبيٌينػػت مكاضػػع ضػػة ه مػػف التيػػدير كنيًاػػرى ليينت ػػع بػػه   كا 
 كخةةه.
 

                                         

  .ُِٓ/ُايعالـ و  ُو
  .َّٔ/ُ  مةجـ التاريي  التراث اإلسالمي في م تبات الةالـ وِو
  .ُٖٕ/ُ  كادية الةارفيف وِٖٕ/ُ  مةجـ المؤل يف وّو
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 ذاف انثحث:ـأْ
خراجػػه إلػ  الم تبػػة  -ُ تحييػؽ  تػاب واػػكااد ايل يػة عةػػ  مػتف ا جركميػة  كا 

 المطبكعة.
 إبراز بةض جهكد اهاب الديف المةكٌم النحكية. -ِ
ا ال اؼ عف قيمة اذا ال تاب في الم تبة النحكية؛ ما إذا  اف مؤل نا رمػينن  -ّ

 أضاؼ إليها أـ  .
 يُٓح انثحث:

سػػة ت فػػي بحثػػي اػػذا المػػنهج الكمػػ ي التحةيةػػي فػػي اليسػػـ ايكؿ والدراسػػة   
 كالمنهج التاريخي في اليسـ الثاني والتحييؽ .

 إخشاءاخ انثحث:
نسي ال تػاب المخطػكط مػع مراعػاة قكاعػد اإلمػالء الحػديث  كتمػحيح مػا قػد -ُ

 كاإلاارة إل  ذلؾ في الحااية. –جدتإف ك -ييع في النص مف أخطاء النسي 
  تمييز متف ا جركمية بخط أس ةه.-ِ
 /ب[.ِذ ر أرقاـ ألكاح المخطكط في المتف بيف قكسيف مةيكفيف ا ذا ]-ّ
{  كعزكاػػا بػػذ ر اسػػـ السػػكرة   تابػػة ا يػػات اليرآنيػػة بػػيف قكسػػيف مزاػػريف  -ْ

 كرقـ ا ية.
 تخريج ايحاديث إف كجدت.-ٓ
 نسبتها إل  قائةها  كذ ر ممادراا بيدر اإلم اف.تكثيؽ النيكؿ ب-ٔ
الترجمػػة بإيجػػاز لألعػػالـ الػػكاردة أسػػماؤاـ فػػي الػػنص المحيػػؽ فػػي المكضػػع -ٕ

 ايكؿ لذ راـ.
 ارح ال ةمات ال ريبة كعزك ذلؾ إل  المةاجـ.-ٖ



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ْٕٕ 

 التةةيؽ عة  بةض المسائؿ التي تحتاج إل  ذلؾ.-ٗ
المراجػػع فػػي فهػػرس الممػػادر ا  ت ػػاء بػػذ ر مةةكمػػات الناػػر لةممػػادر ك -َُ

 كالمراجع. 
 تذييؿ البحث ب هرسيف أحداما لةممادر كالمراجع  كا خر لةمكضكعات.-ُُ

 خطح انثحث:
قسمت البحث إل  ميدمة كقسميف  ايكؿ منهما لةدراسة  كالثػاني لةتحييػؽ  ثػـ 

 ذيةته بال هارس  ما يةي:
 : كتامؿ ما يةي:ادلقذيح

 ما ةة البحث -
 أسباب اختيارب.أامية المكضكع ك  -
 أاداؼ البحث. -
 منهج البحث. -
 إجراءات البحث. -
 خطة البحث. -

 انرًٓٛذ:
 الييمة الةةمية يل ية  بف مالؾ. -
 الييمة الةةمية لرجركمٌية. -

 : قسـ الدراسة  كفيه فمالف:انقغى اٞٔل
 التةريؼ باهاب الديف المةكم  كفيه أربةة مباحث:  انفصم اٞٔل:
 به  كناأته ككفاته. اسمه  كنس ادلثحث اٞٔل:
 : ايكخه كتالميذب.ادلثحث انثاَٙ
 مذابه النحكٌم  كم انته الةةمية.  ادلثحث انثانث:
 مؤل اته. ادلثحث انشاتع:
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التةريػؼ ب تػاب واػكااد ايل يػة عةػ  مػتف ا جركمٌيػة   كفيػه  انفصم انثـاَٙ:
 خمسة مباحث: 

 ل ه. تكثيؽ عنكاف ال تاب  كنسبته إل  مؤ  ادلثحث اٞٔل:    
 أامية ال تاب الةةمية. ادلثحث انثاَٙ:    
 مكضكع ال تاب. ادلثحث انثانث:    
 منهج المؤلؼ في  تابه. ادلثحث انشاتع:    
 كمؼ النسخة الخطية لة تاب. ادلثحث اخلايظ:    

 قسـ التحييؽ. انقغى انثاَٙ:
 كتامؿ أاـ نتائج البحث.   اخلامتح،

 كتامؿ:  انفٓاسط،
 ادس ٔادلشاخع.ـ فٓشط ادلص1
 ـ فٓشط ادلٕضٕعاخ.2
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 ْٕٗ 

 انرًٓٛذ
 انقًٛح انعهًٛح ٞنفٛح اتٍ يانك

يكاؾ أف يت ؽ الةةماء كالباحثكف في الةربية عة  أنه لػيس فػيمف مػن كا فػي 
ا كتةةيينػا  مػا نالػت  تػب ابػف  النحك مف نالت تماني ه حظكة كعناية كدراسػةن كاػرحن

 مالؾ رحمه اهلل.

ػػا  فػػاؽ ميجاًيةيػػه فيهػػا  فهػػك كاحػػده مػػف أفضػػؿ عةمػػاء   الةربيػػة كأكسػػةهـ اطالعن
 كحاز ميتنا ما بيف المارؽ كالم رب.

كمؤل اتػػه  ثيػػرة متةػػددة الماػػارب  منهػػا والخالمػػة  ممػػن ه اياػػهر  الػػػذم 
عرؼ بيف الناس باسـ وايل ية  فةٌخص فيه عةمػي النحػك كالمػرؼ  كتتٌبػعى مػذااب 

 ر في مكاضع أخرل.الةةماء في بةض المكاضع  كرٌجح منها كاختا

كلألل يػة مزيػةه جةةتهػا ايػػر قامػرةو عةػ  اطػػالع الةةمػاء كالممػن يف كالخامػػة 
ػػز ليجمػػع فيهػػا اػػتات اليكاعػػد  ػػا عةػػ  بحػػر الرجى فيػػط  فيػػد مػػااها ابػػف مالػػؾ نظمن

 النحكية فػيىسهيؿ ح ظها كاسترجاعها عة  المبتدئيف كالطالب كالدارسيف. 

مػػف الةنايػػة دكف بييػػة  تػػب ابػػف مالػػؾ  كلةػػؿ ايل يػػة اختيٌمػػت بنمػػيب ايسػػد 
كأخػػذت مػػف أكقػػات الةةمػػاء كأذاػػانهـ  فةينػػي باػػرحها كالتةةيػػؽ ككضػػع الحكااػػي 

اػػػ فػػي ُٕٔعةيهػا  بػػاري أسػػاتذة النحػػك كالة ػػة  كأاػػهراـ: ابػػف ااػػاـ اينمػػارم ت 
 تابه أكضح المسالؾ إل  أل ية ابف مالؾ  كاػرح ابػف النػاظـ محمػد بػدر الػديف بػف 

اػػػػ فػػػي  تابػػػه تكضػػػيح الميامػػػد  ْٕٗاػػػػ  كالمػػػرادم ت ٖٔٔلػػػؾ ت محمػػػد بػػػف ما
 اػ  كايراـ ممف   يتسع المياـ لذ راـ.ٕٗٔكارح ابف عييؿ ت 

 ما تظهر قيمة ايل ية جةيةن في عناية الةةماء عة  امتداد الةمكر باػركحها 
 عنايػػةن   تيػػؿ عػػف عنايػػة اػػارحيها بهػػا  فةةيػػكا عةيهػػا  كتنػػاكلكا لطائ هػػا  كأ مةػػكا
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ؿ كمنًمػؼو كمتحامػؿ  كمػف  نكاقمها  كأخذكا عةيهػا المخخػذ مػا بػيف مختًمػر كمطػك 
تةػػؾ الاػػركح: التمػػريح بمضػػمكف التكضػػيح الػػذم جةةػػه الاػػيي خالػػد ايزاػػرم ت 

اػ عة  أكضح المسالؾ  كالسيؼ المػييؿ عةػ  اػرح ابػف عييػؿ لةسػيكطي ت َٓٗ
 اػ كايراما.ُُٗ

ح
 
 انقًٛح انعهًٛح نٝخشٔيٛ

تفه نحػػػكمخ مختمػػػر  اقتمػػػر فيػػػه الممػػػنؼ عةػػػ  ذ ػػػر اليكاعػػػد ا جركميػػػة مػػػ
النحكيػػة ايساسػػية  فهػػك بمثابػػة مػػدخؿو لدراسػػة النحػػك  فاختمػػارب ككضػػكح عبارتػػه 

ةػػػال منػػػه   ُوسػػػٌهال ح ظػػػه عةػػػ  المبتػػػدئيف كايػػػر المتخممػػػيف فػػػي النحػػػك   مػػػا جى
ا ل ثيػػر مػػف الدراسػػات النحكيػػة  كابػػف آجػػركـ ـ   تابػػه  لػػذا فيػػد كرد  مكضػػكعن لػػـ يسػػ

 بأسماء عديدة  منها: 

  ِوالميدمة الجركمية وكقد كرد اذا الةنكاف في ب ية الكعاة  -ُ

رسػػالة ا جركميػػة وكقػػد كرد اػػذا الةنػػكاف فػػي فهػػرس م تبػػة المةػػؾ عبػػد  -ِ
 .ْْْ-َُْٖلساقزلي  برقـ الةزيز بالمدينة المنكرة  ومجمكعة م تبة ا

  ّوالجيركمية وكقد كرد اذا الةنكاف في اذرات الذاب  -ّ

ا جركمية في أمكؿ عةـ الةربية وكقد كرد اذا الةنػكاف فػي نسػخة لاػرح  -ْ
المنػكرة  ومجمكعػة ربػاط سػيدنا في م تبة المةؾ عبد الةزيػز بالمدينػة  خالد ايزارم
 .ّْٔ-َّٖٓعثماف  برقـ 

                                         

  .ْٖ/ُانظر: دائرة المةارؼ اإلسالمية و  ُو
  .ِّٖ/ُانظر: ب ية الكعاة و  ِو
  .ِٔ/ٔانظر: اذرات الذاب و  ّو
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 ُْٖ 

عةػػػػ   الميدمػػػة ا جركميػػػة وكقػػػد كرد اػػػذا الةنػػػكاف فػػػي اػػػرح الم ُّػػػكدم -ٓ
اػك ا سػـ اياػهر ك   ّوك اػؼ الظنػكف   ِوكفي ن ح الطيب   ُوالميدمة ا جركمية 

 لهذا ال تاب.
سيٌمي بالميدمػة  قتمػارب عةػ  م ػاتح عةػـ النحػك دكف مزيػد ت مػيؿ   مػا  كقد

رمػٌي  كالميدمػة الميحًسػبة  بػف بػاب  في  ؿ  تابو اسمه والميدمة  نحػك: ميدمػة الجى
 .  كالميدمة ايزارية لةايي خالد ايزارم  كايرااااد

ًةػػػه  كنظمػػػه   كاػػػذا مػػػا اػػػجع ال ثيػػػر مػػػف الةةمػػػاء عةػػػ  اػػػرحه كت مػػػيؿ ميجمى
اػػ  َٕٖككضع الحكااي كالتةةييات عةيه   ارح الميدمة ا جركميػة لةم ػكدم ت 

اػػػػػ َٓٗاػػػػػ  كحااػػػػية خالػػػػد ايزاػػػػرم ت َٖٗكنظػػػـ الػػػػدرة البهيػػػػة لةةمريطػػػػي ت 
ا ترجمتيه إل  الة ات ايخ رل   الالتينيػة كال رنسػية كايراـ  كمما ييظًهر أاميتىه أيضن

  ْوكايراما.

                                         

  .ُانظر: ارح الم كدم عة  الميدمة ا جركمية و  ُو
  .ُِّ/ٕانظر: ن ح الطيب و  ِو
  .ُٕٔٗ/ِانظر:  اؼ الظنكف و  ّو
  .ِٕ  ِٔ/ُ   ذخائر التراث الةربي اإلسالمي وٖٓ/ُانظر: دائرة المةارؼ اإلسالمية و  ْو
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 انقغى اٞٔل: قغى انذساعح
 انفصم اٞٔل: انرعشٚف تشٓاب انذٍٚ ادلهٕ٘

 ّ.ــّ ٔٔفاذــّ، َٔشأذــّ، َٔغثــادلثحث اٞٔل: امس
أحمد بف عبد ال تاح بف عمػر الػػميًجيرٌم 
الػػمةكٌم  –بضػـ المػيـ ك سػر الجػيـ- ُو

  كزاد  ْو  أبػػػػك الةبػػػاس  اػػػػهاب الػػػػديف ّوياػػػػةرما  ِوالاػػػافةٌي ايزاػػػػرٌم اليػػػاارمٌ 
 . ٓوالزر ةي:  حمكم ايمؿ 

كالمةػػكٌم اػػهرته  كلػػـ أقػػؼ عةػػ  ضػػبطو لػػه قػػاطعو  فػػال أدرم أب ػػتح المػػيـ كالػػالـ 
الخ ي ة  أـ بضـ الميـ كتاديد الالـ نسبة إل  والػمياٌل   سكل أنػي كجدتػه مضػبكطنا 

نسػبةن إلػ  مدينػة ومٌةػكم    ٔوث اإلسػالميبتاديد الالـ كحداا فػي مةجػـ تػاريي التػرا
كاػك ايرجػح  عةػ    ٕوبإدااـ الاٌلـ  كاػي إحػدل مػدف محافظػة المنيػا بمػةيد ممػر

 أف أحدنا لـ ينسبه إل  اير الياارة مكلدنا كناأة ككفاةن.
:  حػػاٌلب الحػػافظ مرتضػػ  فػػي مةجمػػه باإلمػػاـ الةالمػػة  ٖوكجػػاء فػػي سػػةؾ الػػدرر
 ايي الايكخ . المتيف المةٌمر مسند الكقت

                                         

  :  المجبرم  بالباء  كاك خطأ.ُُٔ/ُفي سةؾ الدرر و  ُو
  .ُٖٕ/ُ  كادية الةارفيف وٗٓٓ/ِ  كفهرس ال هارس ؤُُ/ُو اذب النسبة في سةؾ الدرر  ِو
  .َّٔ/ُإلسالمي في الم تبات وانظر: مةجـ تاريي التراث ا  ّو
  .ِٖٕ/ُ  كمةجـ المؤل يف وُِٓ/ُانظر: ايعالـ و  ْو
  .ُِٓ/ُانظر: ايعالـ و  ٓو
  .َّٔ/ُانظر: و  ٔو
 ػاف اسػمها ومنةػػكم  قػاؿ ابػف بطكطػػة: مدينػة مػ يرة مبنيػػة عةػ  مسػافة ميةػػيف مػف النيػؿ  كضػػبط   ٕو

س اف النكف كفتح الالـ ك سر   كالمكاعظ ّٓ/ُالكاك. كانظر: تح ة النيٌظار و اسمها ب تح الميـ كا 
  ّٕٔ/ُكا عتبار و

  .ٗٓٓ/ِ  كانظر: فهرس ال هارس ؤُُ/ُمةجـ تاريي التراث و  ٖو
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 ّْٖ 

أمػػه آمنػػة بنػػػت عػػامر بػػف عةػػػي بػػف سػػػيؼ الػػديف بػػف اليطػػػب عةػػي الم ػػػراكم 
اػػ  كبهػا ناػأ  َُٖٖالحسني  كلػد باليػاارة فػي فجػر يػكـ الخمػيس ثػاني رمضػاف 

ًنػػػي منػػػذ مػػػ رب بػػػالةةكـ عنايػػػة  بيػػػرة  فػػػدخؿ ايزاػػػر كأخػػػذ عػػػف جمةػػػة مػػػف  كقػػػد عي
اإلسػػػناد  كألحػػػؽ ايح ػػػاد  :  أخػػػذ عػػػف ال بػػػار مػػػف أكلػػػي ُوالاػػػيكخ  قػػػاؿ الجبرتػػػي

 بايجداد .
تةةػػػـ فيػػػه الاػػػافةية كالمال يػػػة  كالحػػػديث كالةييػػػدة كالمكاريػػػث  كعةػػػكـ الةربيػػػة 
 النحك كالبالاة  كطرفنػا مػف المنطػؽ كال ػالـ  كحػيف جػٌد فػي الطةػب رحػؿ إلػ  م ػة 

ق  فحٌج كأخذ عف جماعة  فسػمع فػي الحػديث عةػ  البمػرم كالنخةػي ُُِِسنة 
ئػػؿ ال تػػب السػػتة  كأجػػازب الاػيي محمػػد طػػاار ال ػػكراني كالاػػيي إدريػػس ايكليػة كأكا

كقػرأ   ِواليمػاني كالمػاٌل إليػاس ال ػكراني  كدخػؿ تحػت إجػازة الاػيي إبػراايـ ال ػكراني
.   تاب المنهج  كانت ع به الناس كتتةمذكا عةيه  كعاد إل  ممر كاك عالػـً

ؿ :  كعػاد إلػ  ممػر كاػػك إمػاـ كقتػه فػي حػ ّوقػاؿ الجبرتػي ؿ الماػ الت  الػػػمةك 
عةيػػه فػػي المةيػػك ت كالمنيػػك ت  قػػرأ المػػنهج مػػرارنا ك ػػذا االػػب ال تػػب  كانت ػػع بػػه 

 الناس طبيةن بةد طبية كجيالن بةد جيؿ  ك اف تحريرب أقكل مف تيريرب .
ثـ اعتٌؿ مدة كانيطع لذلؾ في منزله كاك مةي  عة  ال راش ك ػاف مػع ذلػؾ ظػؿ 

الةةػػكـ  كتىػػًرد عةيػػه النػػاس مػػف ا فػػاؽ  فييػػرأكف عةيػػه  تيػػدرىس عةيػػه  ػػؿ يػػكـ أنػػكاعي 
كيسػػتجيزكنه فيجيػػزاـ كيمةػػي عةػػػيهـ كي يػػداـ  كمػػنهـ مػػػف يأتيػػه لةزيػػارة كالتبػػػرؾ 
ٌتع الحكاس  كأقاـ عةػ  اػذب  كطةب الدعاء فيمداـ بأن اسه كيدعك لهـ كقد  اف ميػمى

كؿ  قيػػؿ: فػػي الحالػػة نحػػك ثالثػػيف سػػنة  حتػػ  تػػكفي باليػػاارة فػػي منتمػػؼ ربيػػع اي 
 . ْواػُُِٖاػ  كقيؿ: في عاـ  ُُُٖعاـ 

                                         

  .ّّٓ/ُتاريي الجبرتي و  ُو
  .ُِٓ/ُانظر: ايعالـ و  ِو
  ُِٓ/ُ  كانظر: ايعالـ وّّٓ/ُتاريي الجبرتي و  ّو
  .ُّٔانظر: ديكاف الةيدركس و  ْو
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 زِ.ـّ ٔذاليٛــادلثحث انثاَٙ: شٕٛخ
بػا رنا  كرحػؿ طةبنػا لػه فػي الحجػاز فةهػذا  ثيػر   ُوأخذ المةػكم الةةػـ عػف اياػياخ

 الةةماء الذيف درس عةيهـ  في ال يهيف الاافةي كالمال ي عة  كجه الخمكص.
 ح:ـى يٍ انشافعٛـفأشٓشْ

 أحمد بف ال ييه. الاهاب 
 .الايي الجمالي منمكر المنكفي 
  .الايي عبد الرؤكؼ البابياي 
  الايي محمد بف منمكر ايط يحي 
  .الاهاب أحمد بف محمد الخةي ي 
 .الايي عيد النمرسي 
 .الايي أبك الةز محمد بف الةجمي 
 .الايي عبد ربه الديكم 
 .الايي رضكاف الطكخي 
 لرحمف المةيجي.الايي أبك ايينس محمد بف عبد ا 

 ح:ـى يٍ ادلانكٛـٔأشٓشْ
 .الايي محمد بف عبد الرحمف بف أحمد الكرزازم 
 .الايي عمر بف عبد السالـ التطكاني 
 .الايي أحمد الهاتك ي 
 .الايي محمد بف عبد اهلل السجةماسي 
 .الايي أحمد الن راكم 
 .الايي عبد اهلل ال ن سي 

                                         

  كفهػػرس ُِّ  ّّٓ َُْ/ُ  كتػاريي الجبرتػي ؤُُ/ُانظػر لالسػتزادة: سػةؾ الػػدرر و  ُو
  ٗٓٓ/ِال هارس و
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 ْٖٓ 

 .كابف أبي ز ريا كسةيماف الحميني 
 ٍ اٞحُاف:ٔأشٓشْى ي

 .السيد عةي بف عةي الحسيني الضرير الاهير بإس ندر 
 ٔأشٓشْى يف احلداص:

  اػ ُُّْعبد اهلل بف سالـ البمرم ت 
  الايي محمد طاار ال كراني 
 الايي إدريس اليماني 
  اػ ُُّٖالايي المال إلياس ال كراني ت 
 الايي إبراايـ ال كراني 

ش يف كرة انرتاخى، يُٓ
ُ
ث
ُ
 ى:أيا ذاليٛزِ فك

  ُواػ ُُٖٕمحمد بف عيس  بف يكسؼ الدمياطي الاافةي ت . 
  الايي عمر بف عةي بف يحي  بف ممػط   الطحػالكم المػال ي ايزاػرم ت

  ِو اػ.ُُُٖ
  ّواػ ُُُٖمحمد بف سالـ الح ناكم الاافةي الخةكتي ت  . 
  محمػد الػػمنٌكر التةمسػػاني  كذ ػركب فػػي الجزائػرييف الػذيف أخػػذكا اإلجػازة مػػف

 . ْويفالممري
  الديف أحمد بف الحسف الجػكارم الخػادلي الاػافةي  اهاب  أحمد ابف الايي

 . ٓو اػُُٕٖت 

                                         

  .َّّ/ُانظر: تاريي الجبرتي و  ُو
  .ّّٖ/ُانظر: تاريي الجبرتي و  ِو
  .ْٔ/ُ  كتراجـ المؤل يف التكنسييف وَّْ-ّّٗ/ُانظر: تاريي الجبرتي و  ّو
  .ُٓ/ِيافي وانظر: تاريي الجزائر الث  ْو
  .ِْٔ/ُانظر: تاريي الجبرتي و  ٓو
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  عطيػػػػة اهلل بػػػػف عطيػػػػة البراػػػػاني اليػػػػاارم الاػػػػافةي الاػػػػهير بػػػػايجهكرم
 . ُو اػُُْٗ

  عبد الخالؽ بف أحمد بف رمضػاف المةػركؼ بالزيػادم الاػافةي الميػداني ت
 . ِواػُُٔٗ

 ّواػُُٕٗالسيجاعي البدراكم ايزارم ت  أحمد بف أحمد بف محم د . 
  محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف رمضػػػاف البمػػػير الاػػػافةي الميػػػداني الدماػػػيي  ت

 . ْواػُُٖٗ
  اإلمػػاـ الةػػالـ المحػػدث مرتضػػ  بػػف محمػػد الحسػػيني الزبيػػدم  مػػاحب تػػاج

 . ٓو اػَُِٓالةركس. ت 
  ٔواػَُِٕأحمد بف يكسؼ الانكاني الممرم الاافةي ت . 
 داكد أبػػػك المػػػالح الةركسػػػي الاػػػافةي ايزاػػػرم ت  أحمػػػد بػػػف مكسػػػ  بػػػف

 . ٕواػَُِٖ
 
 
 
 

                                         

  .ِٓٔ/ّانظر: سةؾ الدرر و  ُو
  .ِٖٓ/ِانظر: سةؾ الدرر و  ِو
  .ِّٔانظر: المطالع النمرية و  ّو
  .َّ-ِٗ/ْانظر: سةؾ الدرر و  ْو
  .َُُٗ/ٕانظر: نزاة الخكاطر و  ٓو
  .ُْٖ/ِانظر: تاريي الجبرتي و  ٔو
  .ُّٔ/ِي وانظر: تاريي الجبرت  ٕو
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 ْٖٕ 

، ٔيكاَرّ انعهًٛح.
 
 ادلثحث انثانث: يزْثّ انُحٕ٘

إف المتتبع لسيرة المةكم الةةميػة يجػدب فييهنػا فػي الميػاـ ايكؿ  راػـ تبحػرب فػي 
الةةػػكـ ايخػػرل كتمػػني ه ال تػػبى فيهػػا  كلػػيس أدؿ  عةػػ  ذلػػؾ مػػف  ثػػرة أاػػياخه فػػي 

يف الاػػافةي كالمػػال ي  كأخػػذب اإلجػػازات الةةميػػة مػػنهـ  كتتةميػػذ ال يهػػاء عةيػػه ال يهػػ
كأخذاـ اإلجازات عنػه  فةػه ثبػت أجػاز بػه محمػد بػف عبػد ربػه المػال ي  كثبػت آخػر 

  كقػد كمػ ه  ُوفيه إجازته بختمه لةاػيي عبػد الخػالؽ بػف عنايػة الزبػادم الدماػيي
 . ِوالجبرتي بايي ال ؿ

   ّواػهكرة ميبكلػة متداكلػة بأيػدم الطةبػة  كيدٌرسػها اياػياخ ما ذ ر أف مؤل اته م
كقاؿ عبد المجيد الزبادم في  تابه بةكغ المراـ بالرحةة إل  بيت اهلل الحراـ إنه كجػد 

 . ْوتماني ىه التي تييرأ بايزار نحكى الةاريف
فػػي حػػيف   نجػػد فػػي المػػدكف مػػف سػػيرته أنػػه تتةمػػذ عةػػ  نحػػكم  بةينػػه أك أخػػذ 

ف مةٌيف  أك أنه أجيز في عةكـ الةربية  كل ػف اػذا   ييةػؿ مػف اػأنه  فةػه النحك ع
ُـّ عػف ضػالعة فيهمػا كحسػف تػدقيؽ كتحييػؽ   ممن ات في النحك كالبالاة قديرةه تىػًن

 كسيأتي ذ راا في المبحث الرابع مف اذا ال مؿ.
كقػػػد ذ ػػػر الػػػد تكر عبػػػد الػػػرحمف عةػػػي سػػػةيماف فػػػي ميدمػػػة تحيييػػػه لتكضػػػيح 

:  ٓوديثنا عػػف حااػػية المةػػكم عةػػ  اػػرح الاػػيي الم ُّػػكدم لألل يػػة فيػػاؿالميامػػد حػػ
المةػػكم فػػٌرغ ن سىػػه فػػي مزيػػد التأمػػؿ فيػػه ك ثػػرة اإل بػػاب عةػػ  اػػذا الاػػرح   فالاػػيي 

 فأت  بحااية تحتكم عة  تدقييات كتحيييات كأبحاث رائةة .

                                         

  .ُّٓ-ُِٓ/ُانظر: ايعالـ و  ُو
  .ِْٔ/ُانظر: تاريي الجبرتي و  ِو
  .ّّٔ/ُانظر: تاريي الجبرتي و  ّو
  .ٗٓٓ/ِانظر: فهرس ال هارس و  ْو
  .ُْٓ/ُتكضيح الميامد و  ٓو
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ػػػػا كحااػػػػيةن عةػػػػ   كلةنايػػػػة طالبػػػػه بػػػػه؛ مػػػػٌنؼ تةميػػػػذيب أحمػػػػد الةركسػػػػي نظمن
   مػا كضػع الاػيي أحمػد بػف مكسػ  البيةػي حااػية عةػ   ُومرقندية في البالاةالس

اػػرحه المػػػ ير عةػػ  السػػػمرقندية  ذ ػػر ذلػػػؾ الزر ةػػػي كلػػـ يػػػذ ر أنػػه تتةمػػػذ عةػػػ  
 . ِوالمةكم

 مػػا نيػػؿ تةميػػذب السيػػجاعي فػػي حااػػيته عةػػ  اػػرح ابػػف عييػػؿ رأينػػا لػػه نحكينػػا 
ولػدل  ًإف  انػت بمةنػ  وعنػد   تبػت المةكم أف  :  كقد ذ ر أستاذنا الاهاب  ّوفياؿ

ف  انت بمةن  وفي  رسمت بالياء .  بايلؼ  كا 
كلتةميذب السيجاعي اير اذب الحااية حاايةه أخرل عة  ارح قطر النػدل  بػف 

 . ْواااـ
فهذب  ةها عالئـ كاضحة عة  م انته الةةمية كعةٌك ميامه بيف ميجاًيةيه كطالبػه 

 في ممر كسكااا.
م فػػالجمع بػػيف آراء النحػػكييف مػػف ايػػر تحيػػز لمػػذابو بةينػػه أمػػا مذابػػه النحػػك 

 سػػائر المتػػأخريف   مػػا أنػػه فػػي اػػرحه عةػػ  ا جركميػػة مةتػػـز بػػخراء ابػػف آجػػركـ 
كاختياراتػػه كممػػطةحاته فػػي أ ثػػر المكاضػػع  كابػػف آجػػركـ  ػػاف يميػػؿ إلػػ  اختيػػارات 

كاػك  ال كفييف في بةض المسائؿ  مػا ذ ػر السػيكطي فػي الب يػة:  كانػا اػيء آخػر
أنػػا اسػػت دنا مػػف ميدمتػػه أنػػه  ػػاف عةػػ  مػػذاب ال ػػكفييف فػػي النحػػك   ينػػه عب ػػر 
بالخ ض كاك عبارتهـ  كقاؿ: ايمر مجزكـ  كاك ظاار فػي أنػه مةػرب كاػك رأيهػـ  

  كالحػػؽ أف ابػػف  ٓوكذ ػػر فػػي الجػػكاـز  ي مػػا كالجػػـز بهػػا رأيهػػـ كأن ػػرب البمػػريكف 
                                         

  .ُّٔ/ِانظر: تاريي الجبرتي و  ُو
  .ِِٔ/ُانظر: ايعالـ و  ِو
  .ِٗٓيؿ وفتح الجةيؿ عة  ارح ابف عي  ّو
  .ّٗ/ُ  كايعالـ ؤِّانظر: المطالع النمرية و  ْو
  .ِّٖ/ُب ية الكعاة و  ٓو
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 ْٖٗ 

راب ايرجح فةػيس بالػدقيؽ تمػني يه بمػرينا آجركـ  اف يتخير مف آراء النحكييف ما ي
 ك   كفينا.

كأمػػا المةػػكم فيػػراب بمػػريلا كيتػػأكؿ عبارتػػه المكافيػػة لة ػػكفييف ل ػػي تكافػػؽ رأم 
البمرييف اعتمادنا منه عة  عد  ابًف آجػركـ مػنهـ  ييػكؿ:   كايمػر مجػزكـ أبػدنا أم 

عةػ  مػا يجػـز  عة  مكرة المجزكـ؛ يف الممنؼ مف البمرييف كاك عنداـ مبنػي
  ُوبه مضارعه    مف ال كفييف اليائةيف إنه مجزكـ حيييةن 

كييػػكؿ تةةيينػػا عةػػ  عػػٌدب و ػػي  فػػي النكامػػب:  الممػػدرية ... فػػإف قػػدرت الػػالـ 
ف لػػـ تيػػدر الػػالـ ف ػػي حػػرؼ جػػر بمةنػػ  الػػالـ  كالمضػػارع  قبةهػػا فهػػي ممػػدرية  كا 

مكافيػػةن لةبمػػرييف ينهػػـ  فييػػداا بالممػػدرية  ِوبةػػداا منمػػكب بػػأف مضػػمرة كجكبنػػا 
 . ّويىةٌدكف التي    ـ قبةها خافضةن  كال كفيكف يركنها نامبةن بن سها

ك ذلؾ تةةييه عة  ضػمائر النمػب:  كوإيػا  فػي الجميػع اػك الضػمير كالةكاحػؽ 
  فإنػػػه عةػػػ  قػػػكؿ البمػػػرييف   ْولهػػػا حػػػركؼي تى ةُّػػػـ كخطػػػاب كايبػػػة كتثنيػػػة كجمػػػع 

حػيف أتػ  -مػثالن -دم مػيالن إلػ  آراء البمػرييف  كل ٌنػه فالمةكٌم في اذب المكاضع يب
؛ ا ت ػػ  بالتمثيػػؿ لهػػا كلػػـ يةةػػؽ عةػػ  اختيػػار ابػػف  عةػػ  ذ ػػر و ي مػػا  فػػي الجػػكاـز

  ك ػػذلؾ اسػػتةمؿ اػػك ن سيػػه ممػػطةح ال ػػكفييف والخ ػػض  فػػي  ٓوآجػػركـ أك يتأكٍلػػه
رح إجمػا ن   كيم ف اليكؿ إف قةة تةةيياته كاختمارىاا فػي اػذا الاػ ٔوايًر ما مكضع

 تجةؿ الجـز بانتمارب لةبمرييف كميًةه إليهـ أمرنا مجانبنا لةدقة.

                                         

 /ب[.ٔالمخطكط ]  ُو
 /أ[.ٕالمخطكط ]  ِو
  .ٔٔانظر: الالمات و  ّو
 /أ[.ُْالمخطكط ]  ْو
 /أ[.ٖانظر: المخطكط ]  ٓو
 /ب[.ُِ/ب[  ]ٔانظر: المخطكط ]  ٔو
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 . ُوّــادلثحث انشاتع: يؤنفاذ
  اػػػرح ا جركميػػػة المسػػػم  واػػػكااد ايل يػػػة عةػػػ  مػػػتف ا جركميػػػة  الم تبػػػة

  .ُِٗٗالمر زية و
 ِحااية عة  ارح الم كدم لألل ية  بدار ال تب الممرية و :َُِ.  
 كرقػة  ُّّّايل ية  بف مالؾ  دار ال تب الكطنٌية بتػكنس  حااية عة  ارح

 اػ.ُُّّكرقة  نارت في الياارة  ِّٕٕ؛ رقـ َِْ
  اختمار لطائؼ الطرائؼ كعكارؼ المةارؼ بن ائس الةبارات كدقائؽ ا عتبارات

فػػػػي ا سػػػػتةارة  مػػػػف اػػػػرح السػػػػمرقندية  مخطػػػػكط فػػػػي ايحمديػػػػة بتػػػػكنس  -
  .ُْْْو

  الرسػالة السػمرقندية  مخطػكط فػي البالاػة  بػدار ال تػب الدرر البهية في ارح
  .ٖٕٗٓو

  ر عةػػ  اػػرح ديباجػػة الػػػميختىمر  اػػرح خطبػػة المختمػػر لةت تػػازاني  عيييػػكد الػػدُّرى
 .ِٓٔ/ِرقـ الح ظ:  عة  تةخيص الم تاح  دار ال تب الممرية 

  في المةاني كالبياف  الم تبة ايحمدية  خزانػة جػامع -رسالة المجاز كأقسامه 
 .ْٗكرقة  ّْْٔالزيتكنة بتكنس مةاني بياف 

  :أل يػػػة المةػػػاني كالبيػػػاف فػػػي البػػػديع  الم تبػػػة الكطنيػػػة ببػػػاريس  رقػػػـ الح ػػػظ
ِْْٖ. 

    حااػػية عةػػ  اػػرح الييركانػػي عةػػ  مػػتف السنكسػػية أـ البػػراايف فػػي التكحيػػد
 ب  ُِّّٔمخطكط في دار ال تب و

 ا  اهلل. فتح اإلله بةدًة ما يندىرج مف الةيائد في   إله 
 ٕارح لمنظكمة له في التكحيد  مخطكط في ايزارية و :ِٕٕ  .  
  ب َِّٖٓحااية عة  إتحاؼ المريد بجكارة التكحيػد  اليػاارة  مةحػؽ رقػـ /

 .ِْكرقة 

                                         

  كمةجـ تػاريي التػراث اإلسػالمي ُّٓ-ُِٓ/ُكايعالـ و  ُٖٕ/ُانظر: ادية الةارفيف و  ُو
   كخزانة التراث وفهرس رقمي لةمخطكطات .َّٔ/ُو
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 .ارح عييدة ال مرم 
  منظكمة  مخطكط في ايزارية وفي التكحيدايمكؿ  ّ :ٗٔ.  
  المنطؽ. حااية عة  ارح إيسااكجي لز ريا اينمارم في 
 ّأرجكزة في المنطؽ  مخطكط بايزارية و :ِْٓ.  
   ّنظـ المختةطات في المنطؽ  مخطكط وا زارية :ّْٓ.  
 .الرلي المنثكرات ارح لنظـ المكجهات في المنطؽ 
 .اختمار فتاكل الامس الرمةي 
 ّّْٗاػػرحاف عةػػ  مػػتف الٌسػػةـ لألخضػػرم  بيػػر كمػػ ير  فػػي دار ال تػػب و  

ّّٗٗٓ.  
  دي  كر بالمالة عة  الن امر الػمنمكر.ارح المُّ
 .ديكاف الخطب الجمةية 
  ُِْٗٓالسالمة في الػديف بتػرؾ الطمػع فػي المخةػكقيف  اليػاارة مةحػؽ رقػـ /

 .ُّب كرقة 
 ُمنهؿ التحييؽ في مسألة ال رانيؽ  مخطكط بدار ال تب و :ْٔ  
 ٓارح الهمزية لةبكميرم  مخطكطة في ايزارية و :َُٕ  
 جامةػه  -بأمػكؿ الػرزؽ لةسػيكطي  الم تبػة المر زيػة  مختمر حمكؿ الرفػؽ

 .ِّّٕالمةؾ سةكد  رقـ الح ظ:
   اإلعػػػالـ بػػػإرث ذكم ايرحػػػاـ اػػػرح لمنظكمػػػة فػػػي المكاريػػػث لةيػػػد بػػػف مخرمػػػة

  .ّٓٓ: ُمخطكط في دار ال تب و
  ُوكاير ذلؾ مػف الحكااػي كالرسػائؿ   مػا ذ ػر عبػد الػرحمف الةيػدركس فػي ديكانػه

ا عة  ا  لبخارم.أف له ارحن
 
 
 

                                         

  .ٗٓٓ/ِ  كفهرس ال هارس ؤُّانظر: ديكاف الةيدركس و  ُو
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 ٙ:ـم انثاَـانفص
ح(، 

 
 انرعشٚف تكراب )شٕاْذ اٞنفٛح عهٗ ينت اٜخشٔيٛ

 ٔفّٛ مخغح يثاحث: 
 ادلثحث اٞٔل: ذٕثٛق عُٕاٌ انكراب، َٔغثرّ إىل يؤنفّ.

: واػػكااد ايل يػػة عةػػ  مػػتف ا جركميػػة   كقػػد حمػػةت عنػػكاف اػػذا المػػتف اػػك
المر زيػػػة لةمخطكطػػػات عةػػػ  نسػػػخة كحيػػػدة مػػػف المخطػػػكط مح كظػػػة فػػػي الم تبػػػة 

 . ُّ/ٓاإلسػػالمية بػػكزارة ايكقػػاؼ فػػي جمهكريػػة ممػػر الةربيػػة  ضػػمف مجمػػكع و
ك تب الناسي عنكاف ال تاب في كاجهة المخطكط بخط كاضػح  كنػص عةػ  تسػميته 
واػػكااد ايل يػػة عةػػ  مػػتف الجركميػػة  قػػاؿ:  اػػذا اػػرح ا جركميػػة المسػػم  اػػكااد 

 . ُوايل ية عة  متف الجركمية 
ا الممػػنؼ فيػد نػػص عةػ  تسػػميته واػكااد ايل يػػة عةػ  مػػتف ا جركميػػة  أمػ 

 قاؿ:  كسميته اكااد ايل ية عة  متف ا جركمية 
ةىـ وا جركميػة  ذلػؾ أنػه فػي  كاذا ا ختالؼ مما   ييتكٌقؼ عندىب لايكعه في عى

عنػكاف ايمؿ ل ظه أعجمٌي  كايعجميُّ ييتكس ع فيه ما   ييتكس ػع فػي ايػرب  كأمػا فػي 
 ال تاب فييةتمد ل ظ الممنؼ   ل ظ الناسي.

ا  تػػبي التػػراجـ كنػػص عةيػػه   ِوكال تػػاب بػػال ريػػب لةمةػػكٌم  نسػػبته إليػػه مػػريحن
متنػػػه  حيػػػث جػػػاء فػػػي طٌرتػػػه بخػػػط الناسػػػي:  جمةػػػه سػػػيدنا كمك نػػػا اػػػيي ماػػػايي 
اإلسالـ كالمسةميف ككارث عةكـ سيد المرسةيف قطػب زمانػه كسػيبكيه عمػرب كأكانػه 

 ي أحمد بف عبد ال تاح المةكم رضي اهلل عنه الاي
 ما نص الممنؼ عة  أنه من ه كسماب  قاؿ:   فييكؿ الةبد ال ييػر إلػ  ربػه 
اليػػكم أحمػػد بػػف عبػػد ال تػػاح الاػػافةي المةػػكم اػػذا اػػرح لطيػػؼ عةػػ  ا جركميػػة  

                                         

 طرة المخطكط.  ُو
  .ُٖٕ/ُانظر: ادية الةارفيف و  ِو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ّْٗ 

أذ ػػر فيػػه مػػا يناسػػب أح امهػػا مػػف مػػتف ايل يػػة كايػػر ذلػػؾ مػػف الن ػػات كال كائػػد 
 . ُوت  كسميته اكااد ايل ية عة  متف ا جركمية المستجادا

 ادلثحث انثاَٙ: أًْٛح انكراب انعهًٛح.
تتجةػ  الييمػة الةةميػػة لهػذا ال تػاب فػػي فػرادة ف ػرة الجمػػع بػيف متنػيف نحػػكييف 
أحػػداما نظػػـ كا خػػر نثػػر  بطرييػػة المنػػاظرة  بحيػػث يهيػػِ اليػػارئى ًلةٍمػػًح استيمػػاء 

لكاحد  أك رأيهما فػي المسػألة الكاحػدة   ػؿه مػف  تابػه  نحكييف  بيريف يفراد الباب ا
فضػػالن عمػػا أضػػافه بةػػدي مػػف تةةييػػات كاػػرح كتبيػػيف  مػػع عرًضػػه طرفنػػا مػػف  ػػالـ 

 النحكييف فيه كآراء المدارس.
ا أف المناظرة  انت أاةبى عة  ال تػاب مػف سػكااا؛  كمف جانبو آخر؛ بدا كاضحن

تضػبةه ك  تزيػػد عػف بيػاف ال ػػامض أك فاإلضػافاتي التػي بثهػا الممػػنؼ فػي  تابػه مي
المةتبس مع بةض التةةيالت كالةطائؼ النحكية  بال ارح لةاػكااد ك  بيػاف لػدقائؽ 
المسػػػائؿ ك  إطنػػػاب فػػػي تتبػػػع ا راء  فػػػال يم ػػػف كمػػػؼ ال تػػػاب بأنػػػه اػػػرح عةػػػ  

 المتنيف أك أحدًاما بالمةن  الاائع لةاركح النحكية.
تػػدئ  لػػيس فيػػه تةييػػد ك  استرسػػاؿ فػػي فهػػك سػػهؿ قريػػب المأخػػذ لةطالػػب المب

الدقائؽ   ما أنه م تاح لمف ياػاء التكسػع فػي دراسػة المتنػيف متػكازييف متيػابةيف  
 كفي اذا تيسيره كتر يز.

 ادلثحث انثانث: يٕضٕع انكراب.     
مكضػػكع اػػذا ال تػػاب اػػك عػػرض أبػػكاب  تػػاب ا جركميػػة بػػإزاء مػػا ييابةهػػا مػػف 

نص المةكم عة  ذلؾ فػي أكؿ  تابػه فيػاؿ:   اػذا اػرح  أبيات أل ية ابف مالؾ  كقد
لطيؼ عةػ  ا جركميػة  أذ ػر فيػه مػا يناسػب أح امهػا مػف مػتف ايل يػة كايػر ذلػؾ 

 مف الن ات كال كائد المستجادات .

                                         

 /أ[.ُالمخطكط ]  ُو



   

 292 

فجةػػػؿ مػػػف ميامػػػدب إثػػػراء ال تػػػاب بال كائػػػد كالتةةييػػػات البسػػػيطة دكف الحاػػػك 
كمبسػػط بمػػا يالئػػـ طبيةػػة ال تػػابيف كالبسػػط كالتطكيػػؿ  فال تػػاب فػػي جمةتػػه مختمػػر 

 الةذيف تناكلهما.
 ادلثحث انشاتع: يُٓح ادلؤنف يف كراتّ.    

استاهد المةكم في  تابه بأبيات ايل ية عة  متف ا جركمية  فةذلؾ نػػىهىج فيػه 
البػػدءى بةػػرض نػػص  ا جركميػػة  ذا ػػرنا فػػي اضػػكنه مػػا أراد مػػف بيػػاف كأمثةػػة كاػػرح 

بسػػكؽ ايمثةػػة لمػػا أا ػػؿ ابػػف آجػػركـ التمثيػػؿ لػػه دكف أم  كتةةييػػات  كربمػػا ا ت ػػ 
ت ميؿ أك تةةيؽ  ثـ تجدب ينهي ذلػؾ بمػا ينػاظر ذلػؾ البػاب أك المسػألة مػف أبيػات 
ػا ل المػه قبػؿ أف يبػدأ بابنػا آخػرى أك مسػألةن أخػرل  ك  اعتبػار  ايل يػة  فيجةةهػا ختامن

يػػة بنمػها كترتيػب أبكابهػػا  لترتيػب أبيػات ايل يػة؛ فػػالمةتزىـ عنػدب اػك مػتف ا جركم
كأما مسائؿ ايل ية التي لـ يأت عةيها ابف آجركـ كلػـ يػذ راا فػي متنػه فػالمةكم   
يذ راا ك  يدرج أبياتهػا فػي  تابػه  مػا لػـ يةػتف بايل يػة فةػـ يػكًؿ أبياتهػا تةةيينػا ك  

ا  تار نا لةيارئ لػػٍمحى  كجػه ا ت ػاؽ أك تبياننا كلـ ييارنها بالمتف  إف اك إ  نيةها نمن
 ا ختالؼ بينها كبيف ا جركمية.

كاػػك فػػي تضػػاعيؼ فكائػػدب كن اتػػه   يطنػػب؛ فػػإف استاػػهد بالاػػةر لػػـ يت ػػرع  
بنسػػػبة الاػػػكااد أك إ مػػػاؿ مجتزىئهػػػا أك اػػػرح مةانيهػػػا  ك ػػػذا إف استاػػػهد بػػػأثر أك 
حديث فال يػذ ر راكيىػهي ك  يخػرج فيػه عػف مكضػع ا ستاػهاد  ك  يتكسػع فػي اػيء 

ها  أك يي  ؿى ابػف آجػركـ اػيئنا  إ  أف تىةًرض ل ظةه اريبة في متف ا جركمية فيارحى
فيةتذرى له  أك يتخٌيػرى ل ظنػا فيةةػؿى ذلػؾ  كقٌةمػا ذ ػر قػك ن لنحػكم  أك بسىػطى خالفنػا فػي 

 مسألة  كنماذج اذا بٌينةه في اضكف النص المحيؽ.
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 ْٗٓ 

 ادلثحث اخلايظ: ٔصف انُغخح اخلطٛح نهكراب.
ةػػػ  نسػػػخة كاحػػػدة لة تػػػاب لػػػـ أجػػػد سػػػكااا بحسػػػب عةمػػػي كبحثػػػي  كق ػػػت ع

فاعتمدتها نسخة فريدةن لةتحييؽ  كاي مح كظػة فػي الم تبػة المر زيػة لةمخطكطػات 
  .ُّ/ٓاإلسالمية بكزارة ايكقاؼ في جمهكرية ممر الةربية  ضمف مجمكع و

سػـ  كميسٌطرتػػها فػي حػدكد  ٓ.ُٓ×ُِ  لكحة  مياسها ُٖكتيع النسخة في و
    ةمةن.ُِ  سطران  كمتكسط ال ةمات في  ؿ سطر وِّو

كاػي م تكبػة بخػػط النسػي  كاضػحة  ميػػز فيهػا الناسػي مػػتف ا جركميػة بػػالةكف 
 ايحمر.

بػػػدأاا المؤلػػػؼ بيكلػػػه: الحمػػػد هلل رب الةػػػالميف كالمػػػالة كالسػػػالـ عةػػػ  سػػػيد 
 المرسػػةيف كعةػػ  آلػػه كمػػحبه أجمةػػيف  كرضػػي اهلل تةػػال  عػػف التػػابةيف كتػػابةيهـ
بإحسػاف إلػػ  يػكـ الػػديف  كبةػد  فييػػكؿ الةبػد ال ييػػر إلػ  ربػػه اليػكم أحمػػد بػف عبػػد 

 ال تاح المةكٌم: اذا ارح لطيؼ عة  ا جركمية... .
 كختمها بيكله:  

 نكنػػػػػػػػػان تةػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػراب أك تنكينػػػػػػػػػا
 

 ممػػػػػا تضػػػػػيؼ احػػػػػذؼ  طػػػػػكر سػػػػػينا 
 كالثػػػػػػػػاني اجػػػػػػػػرر كانػػػػػػػػك أك فػػػػػػػػي إذا 

 
 لػػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػػةح ا  ذاؾ كالػػػػػػػػػالـ خػػػػػػػػػذا 

 سػػػػػػػػكل ذينػػػػػػػػؾ كاخمػػػػػػػػص أك  لمػػػػػػػا 
 

 أك أعطػػػػػػػػه التةريػػػػػػػػؼ بالػػػػػػػػذم تػػػػػػػػال 
 كاهللي أعةـ . 
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كاجهة المخطكطة  ( 1) منارج يٍ ادلخطٕط:
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 ْٕٗ 

 انٕسقح اٞٔىل يٍ ادلخطٕط (2)
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 انٕسقح اٞخريج يٍ ادلخطٕط (3)
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 ْٗٗ 

 انُص احملقق
اػػذا اػػرح ا جركميػػة المسػػم  باػػكااد ايل يػػة عةػػ  مػػتف الجركميػػة  جمةػػه 

ايي اإلسػػالـ  ككارث عةػػكـ سػػيد المرسػػةيف  قطػػب زمانػػه سػػيدنا كمك نػػا اػػيي ماػػ
كسيبكيه عمرب كأكانه: الايي أحمػد بػف عبػد ال تػاح المةػكم رضػي اهلل تةػال  عنػه 

 /أ[.ُكعنا به  آميف  تـ]
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمػػػد هلل رب الةػػػالميف  كالمػػػالة كالسػػػالـ عةػػػ  سػػػيد المرسػػػةيف كعةػػػ  آلػػػه 
تةال  عف التابةيف كتابةيهـ بإحساف إلػ  يػكـ الػديف  كمحبه أجمةيف  كرضي اهلل 

 كبةد 
 فييكؿ الةبد ال يير إل  ربه اليكم أحمد بف عبد ال تاح الاافةي المةكم:

اػػذا اػػرح لطيػػؼ عةػػ  ا جركميػػة  أذ ػػر فيػػه مػػا يناسػػب أح امهػػا مػػف مػػتف 
ةػ  ايل ية كاير ذلؾ مف الن ات كال كائػد المسػتجادات  كسػميته: واػكااد ايل يػة ع

 متف ا جركمية  كاهلل أسأؿ أف ين ع به  كاك حسبي كنةـ الك يؿ.
بخ ػػض ا سػػميف عربيػػةن كقػػراءةن عةػػ  أنهمػػا نةتػػاف  بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ

  كيجكز عربيػةن   قػراءةن رفةهمػا عةػ  إضػمار واػك  كنمػبهما عةػ  إضػمار  ُووهلل 
مف  كرفػػػػع وأمػػػدح   كرفػػػػع والػػػػرحمف  كنمػػػب والػػػػرحيـ  كع سػػػػه  كخ ػػػض والػػػػرح

 . ِووالرحيـ  أك نمبه

                                         

ذاب قـك إلػ  أنػه نةػت  كذاػب آخػركف إلػ  لرحمف ا  : ُْقاؿ السهيةي في نتائج ال  ر و  ُو
 أنه بدؿ مف اهلل  كاستبةدكا النةت فيه ينه عةـ .

فرفع ايكؿ خبػرنا لػػواك  كرفػع الثػاني عط نػا عةيػه  كنمػب ايكؿ م ةػك ن بػه لة ةػؿ وأمػدح    ِو
 كنمب الثاني عط نا عةيه  كأما رفع ايكؿ خبرنا كنمب الثاني م ةػك ن بػه  كخ ػض ايكؿ

 كرفع الثاني أك نمبه؛ ف الاما عة  أف النةت الثاني ميطكع إلرادة المدح.
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 : ُوقاؿ في ايل ية
 كارفع أك انمػب إف قطةػتى مضػمرا

 
 مبتػػػػػػػػدأن أك نامػػػػػػػػبنا لػػػػػػػػف يظهػػػػػػػػرا 

ا   : ِوكقاؿ أيضن
 كاقطػػػػػع أكى ٍاتًبػػػػػع إف ي ػػػػػف مةٌينػػػػػا

 
 بػػػػػدكنها أك بةضػػػػػها اقطػػػػػع مةًةنػػػػػا 

 كأما رفع والرحمف  أك نمبه مع جر والرحيـ  فمنةه بةضهـ؛ يف فيػه انمػرافنا 
 . ّوعف اإلتباع ثـ الرجكع إليه  كال محاء تأب  ن كسهـ ذلؾ  كلـ يمنةه بةضهـ

فحامػػؿ ايكجػػه تسػػةة  كلػػـ يػػأت الممػػنؼ بجمةػػة: والحمػػد هلل  فةةةػػه ا ت ػػ  
/ب[ كالػػرحيـ  كل ػػظ والػػرحمف  ُبالبسػػمةة يف فيهػػا الثنػػاء عةػػ  اهلل بأنػػه الػػرحمف ]

مدلكلػػة لة ػػظ والػػرحمف  أ ثػػر مػػف أعنػػي أف الرحمػػات ال  ْوأبةػػم مػػف ل ػػظ والػػرحيـ 
 الرحمات المدلكلة لة ظ والرحيـ  كاك مةن  ايبة ية باعتبار ال ـ.

                                         

  .ْٓأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .ْٓأل ية ابف مالؾ و  ِو
عػراب اليػرآف لةنحػاس وْْ-ّْ/ُانظر: مةػاني اليػرآف لةزجػاج و  ّو   كالتبيػاف ُٓ ُٗ/ُ  كا 

ك حيػاف  إنمػا تضػةؼ   كقػاؿ أبػٓٔ ٕٓ/ُ  كال تػاب ال ريػد وٓ-ْ/ُفي إعراب اليرآف و
قراءة نمب رب  كخ ض المػ ات بةػداا ينهػـ نمػكا عةػ  أنػه   إتبػاع بةػد اليطػع فػي 

  .ّْ/ُالنةكت  البحر المحيط و
  :  قيػػؿ: د لتهمػػا كاحػػدة نحػػك: نػػدماف كنػػديـ  كقيػػؿ: مةناامػػا ُّ/ُفػػي البحػػر المحػػيط و  ْو

  كالػػذم يظهػػر أف جهػػة كقيػػؿ: الػػرحيـ أ ثػػر مبال ػػة مختةػػؼ  فػػالرحمف أ ثػػر مبال ػػة...
 المبال ة مختة ة فةذلؾ جمع بينهما  فال ي كف مف باب التك يد .



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 َُٓ 

أك أف  ػػؿ رحمػػة مػػف الرحمػػات المدلكلػػة لة ػػظ والػػرحمف   الجبػػؿ الةظػػيـ  ك ػػؿ 
   كاػػػذا مةنػػػ  ُورحمػػة مػػػف الرحمػػػات المدلكلػػػة لة ػػػظ والػػػرحيـ   البيضػػػة أك نحكاػػػا

 . ِوايبة ية باعتبار ال يؼ 
  أم: المػػكت الماػػتمؿ عةػػ  بةػػض اػػك الة ػػظفػػي امػػطالح النحػػكييف  ال ػػالـ

الةربػي   بالكضػعباإلسناد فائدة تامة  الم يدالحركؼ  المر ب مف  ةمتيف فماعدنا  
 :   ْوفي أل يته  ّوكاك مةن  قكؿ اإلماـ ابف مالؾ

  المنػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػظ م يػػػػػػػػػد  اسػػػػػػػػػتيـ
 

 ............................... 
 أجزاء ال الـ التي يتألؼ منها؛ ثالثة   رابع لها:أم  كأقسامه 

ـه  نحػك: واػػؿ   -أم دؿ عةيػػه- كحػرؼ جػػاء لمةنػ  ػػػ وقػاـ   كفةػؿ ػػ وزيػػد   اسػ
 : ٓوكاك مةن  قكؿ ايل ية

                                         

جةؿ الجبؿ كالبيضة رمزيف لةتبايف في الًةظىـ كالضخلة  ليظهر النسػبة فػي مػدلكؿ الة ظػيف   ُو
 والرحمف  كوالرحيـ .

ل ي يػة  فةةػ  ايكؿ قاؿ البيضاكم:  كذلؾ إنما يؤخذ تارة باعتبار ال ميػة  كأخػرل باعتبػار ا  ِو
قيؿ: يا رحمف الدنيا ينه يةـ المؤمف كال افر  كرحيـ ا خرة ينه يخػص المػؤمف  كعةػ  
الثاني قيؿ: يا رحمف الدنيا كا خرة  كرحيـ الدنيا  يف النةـ ايخركية  ةهػا جسػاـ  كأمػا 

  .ِٕ/ُالنةـ الدنيكية فجةيةة كحييرة  كانظر: ت سير البيضاكم و
إمػاـ الة ػة كاليػراءات عبد اهلل بف عبػد اهلل بػف مالػؾ الطػائي  الجيػاني  النحػكم  محمد بف   ّو

كالنحػػك كالمػػرؼ  قػػرأ الةربيػػة عةػػ  ثابػػت بػػف محمػػد ال العػػي كأبػػي عةػػي الاػػةكبيف  
كممن اته  ثيرة  منها: التسهيؿ  كالةمدة  كالخالمة ايل ية  كال افية الاافية  كاػكااد 

ارحه  كالميمكد كالممدكد منظكمنا  كارحه  كايػر ذلػؾ  التكضيح  كالمثةث المنظـك  ك 
  كب يػػػة الكعػػػاة َِٕ-ِٗٔ  كالبة ػػػة وُٓٔ/ُاػػػػ انظػػػر: الػػػكافي بالكفيػػػات ؤِٕت 
  .َُّ/ُو

  .ٗأل ية ابف مالؾ و  ْو
  .ٗأل ية ابف مالؾ و  ٓو
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 اسػػػػػػػـ كفةػػػػػػػؿ ثػػػػػػػـ حػػػػػػػرؼ ال ةػػػػػػػـ 
 بػالخ ضالحػرؼ: مػف قسػيميه ال ةػؿ ك  يةرؼالمتيدـ في التيسيـ   ُو[فػا سـ]  

كاػػك نػػكف سػػا نة زائػػدة تةحػػؽ آخػػر ا سػػـ ك   كالتنػػكيففػػي آخػػرب  ػػػ ومػػررت بزيػػد   
ف لػػـ يكجػػد فيػػه   كدخػػكؿ ايلػػؼ كالػػالـت تػػب   عةيػػه  ػػػ والرجػػؿ  أم بيبكلػػه ذلػػؾ كا 

 : ِوكبالنداء كاإلسناد إليه كاك مةن  قكؿ ايل ية
 بػػػػػػػػػػالجر كالتنػػػػػػػػػػكيف كالنػػػػػػػػػػدا كأؿ

 
 كمسػػػػػػػند لالسػػػػػػػـ تمييػػػػػػػزه حمػػػػػػػؿ 

/أ[ كمػػف مةانيهػػا ِب سػػر المػػيـ ] كاػػي: ومػػف عةيػػه   حػػركؼ الخ ػػضدخػػكؿ ك  
 كوعػف ا بتداء  كوإل   كمف مةانيها ا نتهاء   ػ وسرت مف البمػرة إلػ  ال كفػة   

كمػف مةانيهػا ا سػتةالء   ػػ  كوعة  كمف مةانيها المجاكزة   ػ ورميت عف اليكس  
ة  نحػػػك: والمػػػاء فػػػي ال ػػػكز   كمػػػف مةنيهػػػا الظرفيػػػ كوفػػػي ور بػػػت عةػػػ  ال ػػػرس   

كمػػػف مةانيهػػػا  كالبػػػاءكمػػػف مةانيهػػػا التيةيػػػؿ   ػػػػ ورب رجػػػؿ  ػػػريـ لييتػػػه    كوريٌب 
كمف مةانيها التابيه  نحػك: وزيػد  ايسػد    كال اؼا ستةانة  نحك: و تبت باليةـ  

 كمف مةانيها المةؾ   ػ والدار لزيد . كالالـ
 كاػػي: الػػكاكؼ الخ ػػض  مةطكفػػة عةػػ  ومػػف  فهػػي مػػف حػػرك  كحػػركؼ اليسػػـ

كتػدخؿ عةػ  الظػاار كالمضػمر  نحػك: واهلل  كالبػاءكتختص بالظاار  نحػك: وكاهلل   
 كتختص بػ واهلل  ك ورىٌب  نحك: وتاهلل  كوترب ال ةبة . كالتاءأقسـ به   

كمػػف حػػركؼ الجػػػر: حتػػ   كخػػال  كعػػػدا  كحااػػا  كمػػذ  كمنػػػذ  ك ػػي  كلةػػػؿ  
 : ّوكمت   قاؿ في ايل ية

 ؼ الجػػػػر كاػػػػي مػػػػف إلػػػػ اػػػػاؾ حػػػػرك 
 

 حتػػػ  خػػػال حااػػػا عػػػدا فػػػي عػػػف عةػػػ  
 

                                         

    كفي المخطكط وفاسـ  كالمكاب ما أثبته.ٓا ذا في متف ا جركمية و  ُو
  .ٗف مالؾ وأل ية اب  ِو
  .ّٓ-ّْأل ية ابف مالؾ و  ّو
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 مػػػػػػذ منػػػػػػػذ رب الػػػػػػػالـ  ػػػػػػػي كاك كتػػػػػػػا
 

 كال ػػػػػػػػػػػاؼ كالبػػػػػػػػػػػا كلةػػػػػػػػػػػٌؿ كمتػػػػػػػػػػػ  
 بالٌظػػػػػاار اخمػػػػػص منػػػػػذ مػػػػػذ كحتٌػػػػػ  

 
 كال ػػػػػػػػػػػػػػػاؼ كالػػػػػػػػػػػػػػػكاك كرٌب كالتٌػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كاخمػػػػػص بمػػػػػذ كمنػػػػػذ كقتػػػػػا كبػػػػػربٌ  
 

 منٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كالتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء هلل كرب 
 كمػػػػػػػا رككا مػػػػػػػػف نحػػػػػػػك رٌبػػػػػػػػه فتػػػػػػػػ  

 
 كب أتػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػزر  ػػػػػػػػػػذا  هػػػػػػػػػػا كنحػػػػػػػػػػ 

 بٌةػػػػػض كبػػػػػٌيف كابتػػػػػدئ فػػػػػي ايم نػػػػػةٍ  
 

 بمػػػػػػػف كقػػػػػػػد تػػػػػػػأتي لبػػػػػػػدء ايزمنػػػػػػػةٍ  
 كزيػػػػػػػػد فػػػػػػػػي ن ػػػػػػػػي كاػػػػػػػػبهه فجػػػػػػػػر 

 
 /ب[  مػػػػػػا لبػػػػػػاغ مػػػػػػف م ػػػػػػرِن ػػػػػرة ] 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػ    لالنتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك ـ كا 
 

 كمػػػػػػػػػػػػف كبػػػػػػػػػػػػاء ي همػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػد  
 كالػػػػػػػػػػػاٌلـ لةمةػػػػػػػػػػػؾ كاػػػػػػػػػػػبهه كفػػػػػػػػػػػي 

 
 تةديػػػػػػػػػػػػة أيضػػػػػػػػػػػػا كتةةيػػػػػػػػػػػػؿ ق ػػػػػػػػػػػػي 

 كزيػػػػػػػػػػػد كالظرفٌيػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػتبف ببػػػػػػػػػػػا 
 

 يبٌينػػػػػػػػػػػػاف الٌسػػػػػػػػػػػػػبباكفػػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػد  
 بالبػػػػػا اسػػػػػتةف كعػػػػػٌد عػػػػػٌكض ألمػػػػػؽ 

 
 كمثػػػػػؿ مػػػػػع كمػػػػػف كعػػػػػف بهػػػػػا انطػػػػػؽ 

 عةػػػػػ  لالسػػػػػتةال كمةنػػػػػ  فػػػػػي كعػػػػػف 
 

 بةػػػػػف تجػػػػػاكزا عنػػػػػ  مػػػػػف قػػػػػد فطػػػػػف 
 كقػػػػػػػد تجػػػػػػػي مكضػػػػػػػػع بةػػػػػػػد كعةػػػػػػػػ  

 
  مػػػػػا عةػػػػػ  مكضػػػػػع عػػػػػف قػػػػػد جةػػػػػال 

 اػػػػػػػػٌبه ب ػػػػػػػػاؼ كبهػػػػػػػػا التةةيػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػد 
 

 يةنػػػػػػػػػػػػػػػػ  كزائػػػػػػػػػػػػػػػػدا لتك يػػػػػػػػػػػػػػػػد كرد 
  كاسػػػػػتةمؿ اسػػػػػما ك ػػػػػذا عػػػػػف كعةػػػػػ 

 
 مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ ذا عةيهمػػػػػػػا مػػػػػػػف دخػػػػػػػال 

 كمػػػػػػػذ كمنػػػػػػػذ اسػػػػػػػماف حيػػػػػػػث رفةػػػػػػػا 
 

 أك أكليػػػػػػا ال ةػػػػػػؿ  جئػػػػػػت مػػػػػػذ دعػػػػػػا 
ف يجػػػػػػػػػػٌرا فػػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػػٌي ف مػػػػػػػػػػػف   كا 

 
 امػػا كفػػي الحضػػكر مةنػػ  فػػي اسػػتبف 

كيختمػػاف بالمضػػارع   كالسػػيف كوسػػكؼ  ػػػ وقػػد قػػاـ    كال ةػػؿ يةػػرؼ بػػػ وقػػد  
 نحك: وقالت .  كتاء التأنيث السا نةوسكؼ ييكؿ   ك  ُو ىل ملنحك: و

مػف الخ ػض كنحػكب   ا سػـأم عالمػة    يمةح مةه دليػؿأم ل ظ  كالحرؼ ما
 : ِومف وقد  كنحكاا  قاؿ في ايل ية دليؿ ال ةؿيمةح مةه  ك 

                                         

  ُِْالبيرة و  ُو
  .َُ-ٗأل ية ابف مالؾ و  ِو
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 بتػػػػػػػػػا فةةػػػػػػػػػت كأتػػػػػػػػػت كيػػػػػػػػػا أفةةػػػػػػػػػي
 

 كنػػػػػػػػػػػػكف أقػػػػػػػػػػػػبةف  فةػػػػػػػػػػػػؿه ينجةػػػػػػػػػػػػي 
 سػػػػػػكااما الحػػػػػػرؼ  هػػػػػػؿ كفػػػػػػي كلػػػػػػـ 

 
 فةػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػارع يةػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ  ياػػػػػػػػـ 

 لتػػػػػػا ًمػػػػػػٍز كسىػػػػػػـٍ كماضػػػػػػي ايفةػػػػػػاؿ با 
 

 بػػػػػػالنكف فةػػػػػػؿ ايمػػػػػػر إف أمػػػػػػر فهػػػػػػـ 
 تاب اإلعشاب 

مف كقػؼ  أكاخر ال ةـ/أ[ أحكاؿ ّ] ت يير:  ُوعند مف ييكؿ إنه مةنكم اإلعراب
  أم حػػاؿ  خػػتالؼ الةكامػػؿ الداخةػػة عةيهػػا ل ظنػػا أك تيػػديرناإلػػ  رفػػع أك نمػػب مػػثالن 

ػػا  كلػػـ  ػػكف الت ييػػر مة كظنػػا أك ميػػدرنا  فػػايكؿ نحػػك: يضػػرب زيػػ د  كلػػف أ ػػرب حاتمن
 أذاب بةمرك  كجاء ظبي  كامتأل الدلك  كرأيت ظبينا كدلكنا  كمررت بظبي كدلك.

كالثاني ي كف في ايلؼ كالكاك كالياء الذيف ليس قبةهمػا سػ كف  فا سػـ الػذم 
آخػػرب ألػػؼ كيسػػم  ميمػػكرنا ييػػد ر فيػػه الرفػػع كالنمػػب كالجػػر كالمػػانع مػػف ظهكراػػا 

ال تػ   كرأيػت ال تػ   كمػررت بػال ت   فتيػكؿ فػي اإلعػراب: جػاء التةذر  نحك: جاء 
فةػػؿ مػػاض  ال تػػ  فاعػػؿ مرفػػكع كعالمػػة رفةػػه ضػػمة ميػػدرة عةػػ  ايلػػؼ منػػع مػػف 
ظهكراا التةذر  كقس عةػ  ذلػؾ  كتيػكؿ فػي وجػاء فتنػ   عالمػة رفةػه ضػمة ميػدرة 

 عة  ايلؼ المحذكفة  لتياء السا نيف.
                                         

كالميمػػكد بػػالمةنكم: ت ييػػر فػػي آخػػر ال ةمػػة أك مػػا  ػػا خر لةامػػؿو دخػػؿ عةيهػػا ن ًسػػها    ُو
كالحر ات عالماته كالد ئؿ عةيه  كاك ظاار قكؿ سيبكيه  كاختيػار ايعةػـ  أمػا مػف رآب 

إل  أنػه ن سػه اػك الحر ػات الالحيػة آخػر المةربػات مػف ايسػماء كايفةػاؿ   ل ظينا فيمد
كاك اختيار ابف خركؼ  كالاةكبيف  كابف الحاجب  كابف مالؾ  حيػث قػاؿ فػي التسػهيؿ: 
 اإلعراب ما جيء به لبياف ميتض  الةامؿ مف حر ة أك حرؼ أك س كف أك حذؼ   كفي 

 ايل ية: 
 **  سرنا  ػذ ر اهلل عبدب يسر . في  كنها اإلعراب كاجةؿ ما تجر

 فالح ـ فيه مبني عة  قكله بأف اإلعراب ل ظي.
  كالتػذييؿ ّّ/ُ  كارح التسػهيؿ وَُ  كأل ية ابف مالؾ وُُ  كال افية وُّ/ُانظر: ال تاب و

  .ُٖٓ/ُ  كتكضيح الميامد وّّٖ/ِ  كارتااؼ الضرب ؤُُ/ُكالت ميؿ و
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 َٓٓ 

ا ييد ر فيه الضمة كال سرة كالمػانع مػف كا سـ الذم آخرب الياء كيسم   منيكمن
ظهكرامػا الثيػؿ  نحػػك: جػاء الياضػػي  كمػررت بالياضػػي  فتيػكؿ: جػػاء فةػؿ مػػاضو  
الياضي فاعؿ مرفكع كعالمة رفةه ضمة ميدرة عةػ  اليػاء منػع مػف ظهكراػا الثيػؿ  
كتيػػكؿ فػػي وجػػاء قػػاضو  : عالمػػة رفةػػه ضػػمة ميػػدرة عةػػ  اليػػاء المحذكفػػة  لتيػػاء 

 ا نيف  كقس عة  ذلؾ  كنمبه يظهر   ػػ ورأيت الياضيى كقاضينا .الس
 : ُوقاؿ في ايل ية

ـ  مةػػػػػػػػتالن مػػػػػػػػف ايسػػػػػػػػماء مػػػػػػػػا  كسػػػػػػػػ
 

  الممػػػػػػػػػػػط   كالمرتيػػػػػػػػػػػي م ارمػػػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػػػػايكؿ اإلعػػػػػػػػػػػػراب فيػػػػػػػػػػػػه قيػػػػػػػػػػػػٌدرا 

 
 /ب[ّجميةيػػػه  كاػػػك الػػػذم قػػػد قيمػػػرا ] 

 كالثػػػػػػػاف منيػػػػػػػكصه  كنمػػػػػػػبه ظهػػػػػػػرٍ  
 

ػػػػػػػا يجػػػػػػػر   كرفةػػػػػػػه يينػػػػػػػكل   ػػػػػػػذا أيضن
ـ يكجد اسـ عربي مةرب بالحر ات آخرب كاكه قبةها ضمة  كال ةؿ الػذم آخػرب كل 

ألؼ ييدر فيه اير الجػـز لةتةػذر  كالػذم آخػرب كاك أك يػاء يظهػر نمػبه كييػدر فيػه 
الرفع لةثيؿ  كتحذؼ الثالثة لةجاـز  فتيكؿ في ويخا   فةؿ مضارع مرفػكع لتجػردب 

ةػػػ  ايلػػػؼ منػػػع مػػػف ظهكراػػػا مػػف النامػػػب كالجػػػاـز كعالمػػػة رفةػػػه ضػػػمة ميػػػدرة ع
التةذر  كفي ولف يخا   لف : حرؼ ن ي كنمػب كاسػتيباؿ  ويخاػ   فةػؿ مضػارع 
منمػػكب بةػػف كعالمػػة نمػػبه فتحػػة ميػػدرة عةػػ  ايلػػؼ منػػع مػػف ظهكراػػا التةػػذر  
كتيػكؿ فػػي ويرمػي  فةػػؿ مضػارع مرفػػكع لتجػػردب مػف النامػػب كالجػاـز كعالمػػة رفةػػه 

الثيػػؿ  ك ػػذلؾ ويػػدعك   كتيػػكؿ فػػي ولػػـ  ضػػمة ميػػدرة عةػػ  اليػػا منػػع مػػف ظهكراػػا
يخشى  فةؿ ممارع مجزكـ بةـ كعالمة جزمػه حػذؼ ايلػؼ  ك ػذلؾ ولػـ يػرـً  ك ولػـ 

 : ِويدعي   قاؿ في ايل ية
 فػػػػػػػػايلؼ انػػػػػػػػًك فيػػػػػػػػه ايػػػػػػػػر الجػػػػػػػػـز

 
 كأبػػػػػػػًد نمػػػػػػػػب مػػػػػػػا  يػػػػػػػػدعك يرمػػػػػػػػي 

 
                                         

  .ُِأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .ُِابف مالؾ و أل ية  ِو
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 كالرفػػػػع فيهمػػػػا انػػػػًك  كاحػػػػذؼ جازمػػػػا
 

 ثالثهػػػػػػػػػػف  تيػػػػػػػػػػًض ح مػػػػػػػػػػا  زمػػػػػػػػػػا 
 أربةػػة: رفػػع كنمػػب كخ ػػض كجػػـز  فةألسػػماء مػػف ذلػػؾاإلعػػراب أم  كأقسػػامه 

كالخ ػػػض  ك جػػػـز فيهػػػا  كلألفةػػػاؿ مػػػف ذلػػػؾ الرفػػػع /أ[ ْ]الرفػػػعي كالنمػػػبالمػػػذ كر 
 : ُو  كاذا مةن  قكؿ ايل يةكالنمب كالجـز  ك  خ ض فيها

 كالرفػػػػػػػػع كالنمػػػػػػػػب اجةىةىػػػػػػػػٍف إعرابػػػػػػػػا
 

  سػػػػػػػػػـو كفةػػػػػػػػػؿو نحػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػف أاابػػػػػػػػػا 
ٌمػػػػػػص بػػػػػػالج  ـي قػػػػػػد خي  ر  مػػػػػػاكا سػػػػػػ

 
 قػػػػػػد خيمػػػػػػص ال ةػػػػػػؿي ًبػػػػػػأٍف ينجزمػػػػػػا 

 اإلعشابأقغاو  تاب يعشفح عالياخ 
قٌدـ الضمة يمػالتها  كثٌنػ   لةرفع أربع عالمات: الضمة كالكاك كايلؼ كالنكف

بالكاك ل كنها تناأ عف الضمة إذا أاًبةت  كثٌةث بايلؼ ينها أخت الكاك  فةـ يبػؽ 
 لةنكف إ  التأخير.

 عالمة لةرفع في أربةة مكاضع:فأما الضمة فت كف 
كجمػػػع الػػذم لػػيس مػػػف ايسػػماء السػػتة  نحػػك: جػػاء زيػػد   فػػي ا سػػـ الم ػػرد

كجمػػع المؤنػػث كاػػك الجمػػع الػػذم ت يػػرت فيػػه مػػي ة م ػػردب  ػػػ ورجػػاؿ    الت سػػير
كال ةػػؿ المضػػارع كاػػك مػػا جمػػع بػػألؼ كتػػاء مزيػػدتيف  ػػػ وجػػاءت الهنػػدات    السػػالـ

 : ِوناءب أك ينيؿ إعرابه  قاؿ في ايل يةيكجب ب الذم لـ يتمؿ بخخرب ايء
 كفةػػػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػػػر كميضػػػػػػػػػػػػػي  بينيػػػػػػػػػػػػػا

 
 كأعربػػػػػػػػػػػػػػكا مضػػػػػػػػػػػػػػارعان إف عربػػػػػػػػػػػػػػا 

 كمػػػػػػػف نػػػػػػػكف تك يػػػػػػػد مبااػػػػػػػر كمػػػػػػػف 
 

ػػػػػػػػف فيػػػػػػػػتف   نػػػػػػػػكف إنػػػػػػػػاث  يىػػػػػػػػريٍعفى مى
 : ّوكقاؿ 

ػػػػػػا كجػػػػػػر  فػػػػػارفع بضػػػػػػـ كانمػػػػػبف فتحن
 

  سػػػػػػػػػػرنا  ػػػػػػػػػػذ ر اهلل عبػػػػػػػػػػدب يسػػػػػػػػػػر 
                                          

  .َُأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .َُأل ية ابف مالؾ و  ِو
  .َُأل ية ابف مالؾ و  ّو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا
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 كاجػػػػػػػـز بتسػػػػػػػ يف كايػػػػػػػر مػػػػػػػا ذ ػػػػػػػر
 

 نػػػػػػي نمػػػػػػرينػػػػػػكب نحػػػػػػك جػػػػػػا أخػػػػػػك ب 
  مكضةيف: فػي جمػع المػذ ر السػالـ يف/ب[ ْ] كأما الكاك فت كف عالمة لةرفع 

كاػػك مػػا جمػػع بػػكاك كنػػكف أك يػػاء كنػػكف   ػػػ وجػػاء الزيػػدكف كالمسػػةمكف  قػػاؿ فػػي 
 : ُوايل ية

 كارفػػػػػػع بػػػػػػكاك كبيػػػػػػا اجػػػػػػرر كانمػػػػػػبً 
 

 سػػػػػػػػػػػالـ جمػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػامر كمػػػػػػػػػػػذنبً  
 كاػػػػػػػػػػػبه ذيػػػػػػػػػػػف كبػػػػػػػػػػػه عاػػػػػػػػػػػركنا  

 
 كبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ألحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كاياةكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػك كعػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكف عةيكنػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 كأرضػػػػػػػػػػػػػػػػػكف اػػػػػػػػػػػػػػػػػذ كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػنكنا 
 كبابػػػػػػػػػه كمثػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػرد  

 
 فالبػػػػػػػػاب كاػػػػػػػػك عنػػػػػػػػد قػػػػػػػػكـ يطػػػػػػػػرد 

 كنػػػػػػكف مجمػػػػػػكع كمػػػػػػا بػػػػػػه التحػػػػػػؽ  
 

 فػػػػػػػػافتح كقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ب سػػػػػػػػرب نطػػػػػػػػؽ 
 كنػػػػػػػػكف مػػػػػػػػا ثنػػػػػػػػ  كالمةحػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػه 

 
 بة ػػػػػػػػػػػس ذاؾ اسػػػػػػػػػػػػتةمةكب فانتبػػػػػػػػػػػػه 

اسػت ن    ك كفي ايسماء الخمسػة  كاػي: أبػكؾ كأخػكؾ كحمػكؾ كفػكؾ كذك مػاؿ 
عف ااتراط  كنها م ردة م برة مضافة ل ير ياء المت ةـ ل كنػه ذ راػا   ػذلؾ كأسػيط 

                                         

  .ُُأل ية ابف مالؾ و  ُو
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  قػػاؿ فػػي  ْويف إعرابػػه بػػالحركؼ ل ػػة قةيةػػة  ّو  ِوكالزجػػاجي  ُوالهػػفي تبةنػػا لة ػػراء
 : ٓوايل ية

 كارفػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػكاك كانمػػػػػػػػػبف بػػػػػػػػػايلؼ
 

 كاجػػػرر بيػػػػاء مػػػػا مػػػف ايسػػػػما أمػػػػؼ 
 مػػػػػػػػػػػف ذاؾ ذك إف مػػػػػػػػػػػحبه أبانػػػػػػػػػػػا  

 
 كال ػػػػػػػػـ حيػػػػػػػػث المػػػػػػػػيـ منػػػػػػػػه بانػػػػػػػػا 

ـه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي    أبه أخه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كالػػػػػنيص فػػػػػي اػػػػػذا ايخيػػػػػر أحسػػػػػفي  
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أب كتالييػػػػػػػػػػػػػػػػػه ينػػػػػػػػػػػػػػػػػدري   

 
 كقمػػػػػػػػػراا مػػػػػػػػػف نيمػػػػػػػػػهف أاػػػػػػػػػهري  

 كاػػػػػػػػػرط ذا اإلعػػػػػػػػػراب أف ييضػػػػػػػػػ ف   
 

 لةيػػػػػػػا  جػػػػػػػا أخػػػػػػػك أبيػػػػػػػؾ ذا اعػػػػػػػػتال 
  نحػك: ايسماء خامػة -أم مثن -  كأما ايلؼ فت كف عالمة لةرفع في تثنية 

 :   ٔواء الزيداف  قاؿ في ايل يةج
 /أ[ ارفػػػػػػػع المثنػػػػػػػ  ك ػػػػػػػالٓبػػػػػػػايلؼ]

 
 إذا بمضػػػػػػػػػػػػػػمر مضػػػػػػػػػػػػػػافا كمػػػػػػػػػػػػػػال 

  ةتػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػذلؾ اثنػػػػػػػػػػػاف كاثنتػػػػػػػػػػػاف  
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػابنيف كابنتػػػػػػػػػػػػػػػػػيف يجريػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

                                         

ال ػراء  أبػرع ال ػكفييف كأعةمهػـ  أخػذ عػف ال سػائي  كأخػذ عنػه سػةمة بػف  زيػاد  بف  يحي   أبك ز ريا   ُو
مةػاني اليػرآف كالممػادر  كالنػكادر كايراػا  ت عامـ  كمحمد بف الجهـ الس م رم كايراما  ألػؼ 

نباب الػركاة وْٖ-ُٖاػػ. انظر: نزاة ايلٌباء وَِٕ -ُٕٔ/ٔ  ككفيػات ايعيػاف ؤُ-ٕ/ْ  كا 
ُِٖ.  

الزجػػاجي  ينسػػب إلػػ  الزجػػاج لةزكمػػه إيػػاب  درس عةػػ  ايخ ػػش المػػ ير  إسػػحاؽ  الػػرحمف بػػف  عبػد   ِو
اػػػ  كقيػػؿ ّّٕؿ  كاإليضػػاح. تػػكفي بدماػػؽ وكن طكيػػه كابػػف دريػػد  مػػف ممػػن اته:  تػػاب الجمػػ

  .ِِٕ  كنزاة ايلٌباء وَِِ/ّْ  كتاريي دماؽ وُُٗاػ  انظر: طبيات النحكييف وّّٗو
ـٌ  قاؿ ال راء:  كأٌما ما لـ   ّو ا؛ فيكلهـ: دـ  كمثةه: اف كانة  قاؿ: فهذا لـ نجد  كجاء  حاؿو  في  يت منيكمن

ػػا  التػػذييؿ كالت م   كانظػػر: مجػػالس ُِٔ/ُ  كتمهيػػد اليكاعػػد ؤُّ/ُيػػؿ ولػػه فػػي الكاحػػد تمامن
  .ْٕ  كارح قطر الندل وٓٓ  كارح اذكر الذاب وِِٓ-ُِٓالةةماء لةزجاجي و

  ْْ/ُاػرح التسػهيؿ و   كنػٌص عةػ  قةتهػا ابػف مالػؾ فػئَّ/ّأثبتها سيبكيه في باب النسب و  ْو
 فمف لـ ينبه عة  قةته فةيس بمميب . كقاؿ: 

  .ُُالؾ وأل ية ابف م  ٓو
  .ُُأل ية ابف مالؾ و  ٔو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 َٓٗ 

 كتخةػػػػػؼ اليػػػػػا فػػػػػي جميةهػػػػػا ايلػػػػػؼ 
 

 جػػػػػػران كنمػػػػػػبان بةػػػػػػد فػػػػػػتح قػػػػػػد ألػػػػػػؼ 
  ير تثنيػةكأما النكف فت كف عالمة لةرفع في ال ةؿ المضارع إذا اتمؿ بػه ضػم 

المػػذ ر كاػػك الػػكاك  نحػػك:  أك ضػػمير جمػػعكاػػك ايلػػؼ  نحػػك: يضػػرباف كتضػػرباف  
كاػك اليػاء  نحػك: تضػربيف  فهػذب  أك ضمير ال ائبػة المخاطبػةيضربكف كتضربكف  

 : ُومرفكعة كعالمة رفةها ثبكت النكف  قاؿ في ايل ية
 كاجةػػػػػػػػػػؿ لنحػػػػػػػػػػك ي ةػػػػػػػػػػالف النكنػػػػػػػػػػا

 
 رفةنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػػػػػػػدعيف كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػألكنا 

 لةجػػػػػػػػـز كالنمػػػػػػػب سػػػػػػػػمةٍ  كحػػػػػػػذفها  
 

  ةػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػكني لتركمػػػػػػػػػػي مىظةمػػػػػػػػػػةٍ  
قػػدـ  كلةنمػػب خمػػس عالمػػات: ال تحػػة كايلػػؼ كال سػػرة كاليػػاء كحػػذؼ النػػكف 

ال تحػػة ينهػػا ايمػػؿ  كثٌنػػ  بػػايلؼ ينهػػا تناػػأ عنهػػا  كثٌةػػث بال سػػرة ينهػػا أخػػت 
 ال تحة  كأعيبها بالياء تناأ عنها  فةـ يبؽ لحذؼ النكف إ  التأخير.

نحػك:  ال تحة فت كف عالمة لةنمػب فػي ثالثػة مكاضػع: فػي ا سػـ الم ػردفأما 
ال ةػؿ المضػارع إذا دخػؿ عةيػه فػي ك  ػ ورأيت الزيػكد   كفي جمع الت سيررأيت زيدنا  

كأمػػا ايلػػؼ فت ػػكف ممػػا تيػػدـ  نحػػك: لػػف يضػػرب   نامػػب كلػػـ يتمػػؿ بػػخخرب اػػيء
فةالمػػة نمػػبهما   عالمػػة لةنمػػب فػػي ايسػػماء الخمسػػة  نحػػك: رأيػػت أبػػاؾ كأخػػاؾ

كأمػػا   نحػػك: رأيػػت حمػػاؾ كفػػاؾ كذا مػػاؿو  كمػػا أاػػبه ذلػػؾايلػػؼ نيابػػة عػػف ال تحػػة 
   ػػ ورأيػت الهنػدات  فةالمػة ال سرة فت كف عالمة لةنمػب فػي جمػع المؤنػث السػالـ

 : ِو/ب[ عف ال تحة  قاؿ في ايل يةٓنمبه ال سرة نيابةن]
 كمػػػػػػػػػػا بتػػػػػػػػػػا كألػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػد جمةػػػػػػػػػػا

 
 مةػػػػا ب سػػػػر فػػػػي الجػػػػر كفػػػػي النمػػػػب 

ًةػػػػػؿ   ا قػػػػػد جي   ػػػػػذا أك ت كالػػػػػذم اسػػػػػمن
 

ػػػػػػػػػػا قيًبػػػػػػػػػػؿ    أذرعػػػػػػػػػػات فيػػػػػػػػػػه ذا أيضن
 

                                         

  .ُِأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .ُُأل ية ابف مالؾ و  ِو
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أم جمػع  الجمػعفػي  كأم المثنػ   فأما الياء فت كف عالمة لةنمب في التثنيػة
كأمػا المذ ر السالـ  نحك: رأيت الزيديف ب تح الداؿ في المثنػ  ك سػراا فػي الجمػع  

 التػػي رفةهػػا بثىبىػػاًت النػػكفالخمسػػة  حػذؼي النُّػػكف في ػػكف عالمػػة لةنمػػب فػػي ايفةػاؿ
كلػف ت ةةػي كلػف ي ةػال كلػف ت ةػال  فةالمػة نمػبها   ُو نحك: ]لف ي ةةكا كلػف ت ةةػكا[

  بػدأ كلةخ ض ثالث عالمات: ال سرة كالياء كال تحةحذؼ النكف نيابة عف ال تحة  
 ػض فأمػا ال سػرة فت ػكف عالمػة لةخبال سرة ينها ايمؿ  كثن  بالياء ينها بنتها  
كجمػػع الت سػػير    ػػػ ومػػررت بزيػػد  فػػي ثالثػػة مكاضػػع: فػػي ا سػػـ الم ػػرد المنمػػرؼ

كجمػػػع المؤنػػػث السػػػالـ  كأمػػػا اليػػػاء فت ػػػكف عالمػػػة  ػػػػ ومػػػررت بزيػػػكد   المنمػػػرؼ
لةخ ػػض فػػي ثالثػػة مكاضػػع: فػػي ايسػػماء الخمسػػة  كفػػي التثنيػػة  كالجمػػع  كأمػػا 

 .ال تحة فت كف عالمة لةخ ض في ا سـ الذم   ينمرؼ
 : ِونظـ بةضهـ مكاضع المرؼ بيكلهك 

 اجمػػػػع كزف عػػػػػاد ن أنػػػػػث بمةرفػػػػػة
 

 ر ب كزر عجمة فالكمؼ قد  ميػال 
 كنظمتي ت ميةها بيكلي: 

 عػػػػػػػػػٌرؼ مػػػػػػػػػع التأنيػػػػػػػػػث دكف ألػػػػػػػػػؼً 
 

 تر يػػػػػػػبو  الةجمػػػػػػػًة عػػػػػػػٌرؼ أك ًمػػػػػػػؼً  
 /أ[ٔمػػػػػػػػػػػع الزيػػػػػػػػػػػادة ككزًف عػػػػػػػػػػػدًؿ] 

 
 فحيػػػػػػػػػػؽ الةةػػػػػػػػػػكـ يػػػػػػػػػػا ذا ال ضػػػػػػػػػػؿً  

ػػػرى كأفضػػػؿى كمػػػحراءى كفاطمػػػةى كبةةبػػػؾ   ػػػػ ومػػػررت بمسػػػاجدى كأحمػػػدى كريبػػػ  اعى كعيمى
ـى كعثمػػػافى كسػػػ رافى  فهػػػذب مجػػػركرة بال تحػػػة نيابػػػةن عػػػف ال سػػػرة  قػػػاؿ فػػػي  بػػػرااي كا 

 : ّوايل ية

                                         

 في المخطكط ]لف ي ةةكف كلف ت ةةكف[ كالمكاب ما أثبته.  ُو
   كالتمريح بمضمكف التكضيح ُِّالبيت مف البسيط  منسكب  بف النحاس في ارح قطر الندلو  ِو

  كاػرح الاػذكر ٖٔٓ  كبػال نسػبة فػي اػرح الاػذكر وُِٓ  كاػرح الحػدكد لة ػا هي وْٖ/ُو
   ِٖٓ/ِلةجكجرم و

  .ُِأل ية ابف مالؾ و  ّو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ُُٓ 

 كجػػػػػػر بال تحػػػػػػة مػػػػػػا   ينمػػػػػػرؼ
 

ػػػػؼ أك يػػػػؾي بةػػػػد أؿ ريًدؼ   مػػػػالـ يضى
ػػػذؼ  ػػػزـً عالمتػػػاف: السُّػػػ يكف  كالحى فأمػػػا السػػػ كف لحػػػرؼ الةةػػػة أك النػػػكف   كلةجى

كأمػا الحػذؼ  ػ ولـ يضػرب   في كف عالمة لةجـز في ال ةؿ المضارع المحيح ا خر
  أم مػا آخػرب ألػؼ أك كاك أك في كف عالمة لةجـز في ال ةؿ المضارع المةتػؿ  ا ًخػر

التػي رىٍفةيهىػا بثىبىػات   ُوكفػي ايفةػاؿ ]الخمسػة[ياء  نحك: لـ يخش كلـ يدع كلـ يـر  
 ضربكا.  نحك: لـ يضربا كلـ يالنكف

المةربػات في ذ ر حامؿ ما تيدـ تمريننػا لةمبتػدئ عةػ  عػادة المتيػدميف  فمؿ
كقسػػـ يةػػرب أم كجكداػػا أك عػػدمها كاػػك السػػ كف   قسػػماف: قسػػـ يةػػرب بالحر ػػات

ا  كاك الحذؼ. بالحركؼ  ايربةة: الكاك كايلؼ كالياء كالنكف كجكدنا أك عدمن
ا  فالػػذم يةػػرب بالحر ػػات نػػكاع: ا سػػـ الم ػػرد  كجمػػػع أربةػػة أكجػػكدنا أك عػػدمن

الت سػػير  كجمػػع المؤنػػث السػػالـ  كال ةػػؿ المضػػارع الػػذم لػػـ يتمػػؿ بػػخخرب اػػيء  
ترفػػع بالضػػمة كتنمػػب أم مجمكعهػػا؛ يف ال ةػػؿ   يخ ػػض كا سػػـ   يجػػـز  ك ةهػػا

أم ايمؿ في  ػؿ مػا ييبػؿ الخ ػض أف يخ ػض بال سػرة   بال تحة كتخ ض بال سرة
كخػرج عػػف  ػػؿ مػا ييبػؿ الجػػـز أف يجػـز بالسػػ كف  أم ايمػػؿ فػي  كتجػـز بالسػ كف

ػػبي بال سػػرة/ب[ ٔ] ذلػػؾ ثالثػػة أاػػياء: جمػػع المؤنػػث   ك ػػاف حيػػه أف السػػالـ يينمى
ك ػػاف حيػػه أف يخ ػػض  كا سػػـ الػػذم   ينمػػرؼ ييخ ىػػض بال تحػػةينمػػب بال تحػػة  

ك ػػاف حيػػه أف يجػػـز  كال ةػػؿ المضػػارع المةتػػٌؿ ا خػػر ييجػػزىـ بحػػذؼ آخػػرببال سػػرة  
 كف.بالس 

كجمع المػذ ر السػالـ    أم المثن   كالذم ييةرىب بالحركؼ أربةة أنكاع: التثنية
كايسماء الخمسة  كايفةاؿ الخمسة  كاي: يى ةالًف  كتى ةػالًف  كيى ةةػكف  كت ةةػكف  

ػب كتيخ ىػض باليػاء  كأمػا جمػع أم المثن   كت ةةيف  أما التثنية فتيرفىع بايلؼ  كتينمى
ػػب كييخ ىػػض باليػػاء  كأمػػا ايسػػماء الخمسػػة: المػػذ ر السػػالـ: فيير  فػػع بػػالكاك  كيينمى

                                         

  .ٖسيطه أثبته مف متف ا جركمية و  ُو
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ب بايلؼ  كتيخ ىض بالياء  كأما ايفةاؿ الخمسة: فتيرفىع بػالنكف  فتيرفىع بالكاك  كتينمى
ب كتيجزىـ بحذفها    كقد تيدـ ذ ر ذلؾ م مالن.كتينمى

 االصطالحٛح تاب اٞفعال
كاػك مػا  كمضػارع كأمػرالسا نة  كاك ما قًبؿ تاء التأنيث  ايفةاؿ ثالثة: ماضو 

 نحػػك: ضػػرب  كيضػػرب  كاضػػرٍب  فالماضػػي م تػػكح ا خػػر أبػػدناقبػػؿ يػػاء المخاطبػػة  
أم عةػ  مػكرة  كايمػر مجػزكـ أبػدنا  ل ظنا  ػ وضرب  كتيديرنا  ػ وضػرٍبتي  كوضػربكا 

المجػػػزكـ؛ يف الممػػػنؼ مػػػف البمػػػرييف كاػػػك عنػػػداـ مبنػػػي عةػػػ  مػػػا يجػػػـز بػػػه 
 . ُويف اليائةيف إنه مجزكـ حيييةن مضارعه    مف ال كفي

  أم: يجمىةيهىػا قكليػؾ: أنىيػتي   ِوكالمضارع: ما  اف في أكله إحدل الزكائػًد ايربػع
أدر ػػت  كيسػػتتر فيػػه الضػػمير كجكبنػػا إف  ػػاف مبػػدكءنا ب يػػر اليػػاء  ػػػ وأقػػكـ  كنيػػكـ  

عةيػػه كاػػك مرفػػكعه أبػػدنا  حتػػ  يػػدخؿ /أ[ إف  ػػاف مبػػدكءنا باليػػاء ٕكتيػػكـ  كجػػكازنا ]
 : ّوفيجزمه  قاؿ في ايل ية أك جازـه فينمبه   نامبه 

ا إذا ييجػػػػػػػػػػػػػٌردي   ارفػػػػػػػػػػػػػع مضػػػػػػػػػػػػػارعن
 

 مػػػػػػػػف نامػػػػػػػػبو كجػػػػػػػػاـز  تسػػػػػػػػةدي  
  نحػك: أعجبنػي كاػي: أفٍ   كالمت ؽ عةيه أربةة  عارةكفاقنا كخالفنا  فالنكامب 

: حػػرؼ ممػػدر كنمػػب  تيػػكـ: فةػػؿ مضػػارع منمػػكب بػػأف كعالمػػة تيػػكـ  فػػأفٍ  أفٍ 
 ة في آخرب.نمبه فتحة ظاار 

ذف  كاػػي حػػرؼ ن ػػي نمػػب كاسػػتيباؿ  نحػػك: لػػف تيػػكـ  فٍ كلىػػ   كاػػي حػػرؼ كا 
 ك ػػػػػيجػػػػػكاب كجػػػػػزاء  نحػػػػػك: إذف أ رمػػػػػؾ  جكابنػػػػػا لمػػػػػف قػػػػػاؿ: أريػػػػػد أف أزكرؾ  

                                         

  كالمسػػألة الخامسػػة عاػػرة فػػي ِْٕ/ِانظػػر المسػػألة الثانيػػة كالسػػبةيف فػػي اإلنمػػاؼ و  ُو
  .ُٕٔالتبييف و

 . زيادة: والتي  َُا جركمية وفي متف   ِو
  .ٕٓأل ية ابف مالؾ و  ّو
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فتأسػكا فةػؿ مضػارع  (4)(مض خض)  كي كف قبةهػا  ـ  نحػك:  ُوالممدرية
قػدرت  منمكب ب ي كعالمة نمػبه حػذؼ النػكف  فػإذا قةػت: جئػت  ػي أزكرؾ  فػإف

ف لػػػـ تيػػػدر الػػػالـ ف ػػػي حػػػرؼ جػػػر بمةنػػػ  الػػػالـ   الػػػالـ قبةهػػػا فهػػػي ممػػػدرية  كا 
 : ّوكالمضارع بةداا منمكب بأف مضمرة كجكبنا  قاؿ في ايل ية

 كبةػػػػػػػػف انمػػػػػػػػبه ك ػػػػػػػػي  ػػػػػػػػذا بػػػػػػػػأف
 

   بةػػػػػد عةػػػػػـ كالتػػػػػي مػػػػػف بةػػػػػد ظػػػػػف 
 فانمػػػػب بهػػػػا كالرفػػػػعى مػػػػحٍح كاعتيػػػػدٍ  

 
 تخ ي ىهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أف  فهػػػػػػػػػػك مٌطػػػػػػػػػػردٍ  

 ذف المسػػػػػػػػػػػػػػػػتيبالكنمػػػػػػػػػػػػػػػػبكا بػػػػػػػػػػػػػػػػإ 
 

ػػػػػػػال  ػػػػػػػد رٍت كال ةػػػػػػػؿ بةػػػػػػػدي مكمى  إف مي
 أك قبةػػػػػػػه اليمػػػػػػػيف كانمػػػػػػػب كارفةػػػػػػػا 

 
 إذا إذف مػػػػػػػػػف بةػػػػػػػػػد عطػػػػػػػػػؼو كقةػػػػػػػػػا 

ك ـ    ْو  نحك: جئت يزكرؾ  كايمح أنه منمكب بأف مضمرة جكازناك ـ  ي 
 مع جع مظ)  أم الن ي  الكاقةة بةد ما  اف أك لـ ي ف  نحك: الجحكد
/ب[ بأف مضمرة ٕكايمح انه منمكب]  ٔو(خئ حئ جئ يي ىي) (0) (جغ

                                         

قاؿ المرادم:  فأما و ي  الجارة  فةـ ينبه في النظـ عةيها؛ بؿ ظاار  المه انا مكافيػة مػف   ُو
ييكؿ: إنها نامبة بن سها دائمػا؛ ينػه ذ راػا مػع النكامػب  كلػـ يػذ راا ايػر ذلػؾ  كقػد 

  ُِّْ/ّذ ر لها في ال افية كايراا الحاليف . تكضيح الميامد و
  .ِّالحديد و  ِو
   .ٕٓأل ية ابف مالؾ و (3)
  كمذاب الجمهكر أف أف ي كف النمب بةداا بإضمار و ي    كأجاز ابف  يساف كالسيرافيْو

كيجيز ال كفيكف ، و ي    تضمر؛ ينه لـ يثبت إضماراا في اير اذا المكضع
ظهاراا  كأ ثراـ عة   إضمار  النمب بالالـ و ي  في  ؿ مكضع يجكز فيه إضمار وأٍف  كا 

  ُِّٓ/ّأمالةن  كثةةب عة  النمب بها نيابةن عف وأٍف . انظر: تكضيح الميامد و
  .ِٕٖ/ْ  كالنحك الكافي وِٕٕكم ني الةبيب و

  .ّّاين اؿ و (5)
  .ُّٕالنساء و (6)
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كنحك: أسةـ حت  تدخؿ الجنة    ُو(يت ىت نت مت):   نحككحت كجكبنا  
التي لةسببية  بال اءأم اإلجابة  كالجكابكايمح أنه منمكب بأف مضمرة كجكبنا  

 : ِوالتي لةمةية  الكاقةتيف بةد كاحد مما نظمه بةضهـ بيكله كالكاك
 ميػػػػػػر كانػػػػػػهى كادعي كسػػػػػػٍؿ كاعػػػػػػًرٍض 
 لحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ

 

 تمػػػف كارجي  ػػػػذاؾ الن ػػػي قػػػػد  ميػػػػال 
نحػػػك: أقبػػػؿ فأحسػػػف إليػػػؾ  أك: كأحسػػػف إليػػػؾ  ك  تضػػػرب زيػػػدنا في ضػػػب  أك:  

 كي ضب  كا ذا.
التػػي بمةنػػ  وإلػػ   أك وإ    كوأك كايمػػح أنػػه منمػػكب بػػأف مضػػمرة كجكبنػػا  

نحػػك: يلزمنػػؾ أك تيضػػيىني حيػػي  كايمػػح أنػػه منمػػكب بػػأف مضػػمرة كجكبنػػا  كقػػاؿ 
 : ّوفي ايل ية

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػيف   ك ـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػرو التػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز
 

ف عػػػػػػػػػػػػػدـ   إظهػػػػػػػػػػػػػار أف نامػػػػػػػػػػػػػبة كا 
   فػػػػػػػإف أعمػػػػػػػؿ مظهػػػػػػػرنا أك مضػػػػػػػمرا 

 
ػػػػػػػػا أضػػػػػػػػمرا   كبةػػػػػػػػد ن ػػػػػػػػًي  ػػػػػػػػافى حتمن

  ػػػػػػػػػذاؾ بةػػػػػػػػػدب أك إذا يمػػػػػػػػػةح فػػػػػػػػػي 
 

 مكضػػػػػػػػكعها حتػػػػػػػػ  أك إ  إف خ ػػػػػػػػي 
 كتةػػػػػػػػػػػك حتػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػا ن ٍاك مػػػػػػػػػػػؤك  

 
 بػػػػػػػػػه ارفةػػػػػػػػػف كانمػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػتيبال 

 بٍ كبةػػػػػػػد فػػػػػػػا جػػػػػػػكاب ن ػػػػػػػيو أك طةػػػػػػػ 
 

ػػػػػػبٍ    محضػػػػػػيف أٍف كسػػػػػػٍترياا حػػػػػػتـه نمى
ف عةػػػػ  اسػػػػـو خػػػػالصو فةػػػػؿه عيطػػػػؼ   كا 

 
 فنمػػػػػػػػػػػػبه إف ثابتنػػػػػػػػػػػػا أك مينحػػػػػػػػػػػػذؼٍ  

   نحك:كألـ  نحك: لما يضرب  كلػٌما  نحك: لـ ييـ  كالجكاـز ثمانية عار  كاي: لـ 
 

                                         

 (.99طه )  ُو
( 49البن قاسم )( وحاشية اآلجرومية 3/444البيت من البسيط، ورد من غير نسبة في حاشية الصبان )  ِو

 (.4/49وضياء السالك إلى أوضح المسالك )
  .ٖٓ-ٕٓأل ية ابف مالؾ و (3)
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 ـ ك   ِو(زئ):   نحكك ـ ايمر  نحك: ألما أحسف إليؾ  كألػٌما  ُو(جس مخ) 
  ك   نحك:   تخؼ  النهيالمستةمةة في  ك   ّو(يي ىي مي)   نحك:الدعاء

 : ٓوقاؿ في ايل ية  ْو(خض حض) نحك:  الدعاءالمستةمةة في 
 بػػػػػػػػػال ك ـو طالبنػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػع جزمػػػػػػػػػا

 
 فػػػػػػػي ال ةػػػػػػػؿ ا ػػػػػػػذا بةػػػػػػػـ كلٌمػػػػػػػا 

 مه)   نحك:كما  نحك: إف تيـ أقـ  إفٍ يجـز فةةيف اثنا عار  كاي: /أ[ 4والذي] 

 (7)(رئ ّٰ ِّ ُّ َّ)   نحك:كمف  ٔو(خي حي جي يه ىه

  ٖو(زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ)   نحك:كمهما
ذما  : ٗو   يكلهكا 

نػػػػؾ إذمػػػػػا تػػػػػأًت مػػػػا أنػػػػػت آمػػػػػره   كا 
 

 بػػػػػه تةػػػػػًؼ مػػػػػف إيػػػػػابي تػػػػػأمري آتيػػػػػا 
 

                                         

  .ُالارح و (9)
  .ٕالطالؽ و (4)
  .ٕٕالزخرؼ و (3)
  .ِٖٔالبيرة و (4)
  .ٖٓأل ية ابف مالؾ و (5)
  .ُٕٗالبيرة و (6)
  .ُِّالنساء و (7)
  .ُِّايعراؼ و (8)
  كتمهيػد ٕٔ/ْا تػابى  بتخ يػؼ الهمػز  كبػال نسػبة فػي اػرح التسػهيؿ والبيت مف الطكيؿ  ركم وإذمػ (9)

   كالةمحػػة اػػرح المةحػػةْٓٗ   كبهػػذب الركايػػة بػػال نسػػبة فػػي اػػرح ابػػف النػػاظـ وُِّْ/ٗاليكاعػػد و
كالاااد فيه:   ُُْٗ/ْكالميامد النحكية و  َُْ/ّ  كالمساعد وٖٗ  كارح قطر الندل وٕٖٗ/ِو

وإٍذ مػا  فةةػيف؛ أكلهمػا وتػأت  كاػك فةػؿ الاػرط  كثانيهمػا وتةػؼ  كاػك  وإٍذ ما تأت تةؼ  حيث جـز بػ
  جكاب الارط.
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  نحك: مت  كمت  (1)(مم ام يل ىل مل يك):   نحك قكله تةال كأمٌ 
 مخ جخ) :  نحك قكله تةال كأيف  نحك: أياف تجةس أجةس  كأيافتيـ أقـ  
 : ْو  نحك قكله ّوكحيثما  نحك: أن  تيـ أقـ  كأٌنػ   ِو(حس جس

 حيثمػػػػػػػا تسػػػػػػػتيـ ييػػػػػػػدر لػػػػػػػؾ الػػػػػػػػ
 

ػػػػػا فػػػػػي اػػػػػابر ايزمػػػػػافً    ػػػػػػٌةهي نجاحن
ذا فػػي الاػػةر  نحػػك:  ي مػػا تجةػػس أجةػػس  ك ي مػػا   زيػػادة عةػػ  الثمانيػػة   ٓوكا 

 : ٔوعار  نحك
.................................

. 
 

ذا تيًمػػػػػػػبؾ خمامػػػػػػػػةه فتجمػػػػػػػػؿً    كا 
 

                                         

  .َُُاإلسراء و (9)
   .ٖٕالنساء و (4)
 :    ت كف إ  ارطنا  ك انت قبؿ دخكؿ وما  اسـ م اف خالينا مف مةن  ِّْٕ/ٗفي تمهيد اليكاعد و (3)

ؿ في ايفةاؿ  ثـ أخرجكاا إل  الجزاء فضمنكاا الارط مالزما لةتخميص باإلضافة إل  جمةة  ك  تةم
مةن  وإف  كجةةكاا اسـ ارط فةزمهـ إتمامها كحذؼ ما تضاؼ إليه  كألزمكاا وما  تنبيها عة  إبطاؿ 

 مذابها ايكؿ كجزمكا بها ال ةؿ 
   كالةمحة ْٓٗ  كارح ابف الناظـ وِٕ/ْالبيت مف الخ يؼ  كرد مف اير نسبة في ارح التسهيؿو (4)

جـز بػ حيث تستيـ ييد ر   حيثما    كالاااد فيه: وُٖٕ  كم ني الةبيب وٖٕٖ/ِة  المةحة وع
وحيثيما  فةةيف؛ فةؿ الارط وتستيـ   كجكابىه وييد ر   كقاؿ ابف اااـ في الم ني:  كاذا البيت 

 دليؿ عندم عة  مجيئها لةزماف .
ك ػػالـ الممػػنؼ ييتضػػي أف   :  ُٓٓ/ّو    كفػػي المسػػاعدِٖ/ْ  انظػػر: اػػرح التسػػهيؿوٓو

الجـز بها قةيؿ    مخمكص بالاةر  كالماهكركف مف النحاة عة  خػالؼ ذلػؾ . كقػاؿ 
كا بها في الاةر مضطريف  ابهكاا بإف  حيث رأكاا لما يستيبؿ  ُٔ/ّسيبكيه و  :  جازى

 كأنه   بد لها مف جكاب .
منسػكب لةبػد اليػيس بػف  عجػز بيػت مػف ال امػؿ  مػدرب: وكاسػت ف مػا أانػاؾ ربػؾ بػال ن    ٔو

لػػ  حارثػػة بػػف بػػدر فػػي أمػػالي َِّ  كايمػػمةيات وّٖٓخ ػػاؼ فػػي الم ضػػةيات و   كا 
  كايضػػداد  بػػف اينبػػارم ُٖٓ/ّ  كبػػال نسػػبة فػػي مةػػاني اليػػرآف وّّٖ/ُالمرتضػػ  و

ذا تمبؾ  حيث جـز بػ وإذا  ُْٖٓ/ّ  كارح ال افية الاافية وَُِو   كالاااد فيه: وكا 
 لةضركرة الاةرية.
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 ُٕٓ 

 : ُوفي ايل ية قاؿ
 كاجػػػػػػػـز بػػػػػػػػإف كمػػػػػػػػف كمػػػػػػػػا كمهمػػػػػػػػا

 
 أم متػػػػػػػػػػػػػ  أيػػػػػػػػػػػػػاف أيػػػػػػػػػػػػػف إذمػػػػػػػػػػػػػا 

 كحيثمػػػػػػػػػػػػا أٌنػػػػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػػػػرؼه إذمػػػػػػػػػػػػا 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػإٍف كبػػػػػػػػػػػػػػػاقي ايدكاًت أسػػػػػػػػػػػػػػػما 
 تاب يشفٕعاخ اٞمساء 

سػبةة  كاػي: ال اعػؿ كالم ةػكؿ الػذم لػـ يسػـ فاعةػه  مف ايسػماء  المرفكعات
أخكاتهػا  كالتػابع لةمرفػكع  خبػر إٌف ك السػادس ك   كالمبتدأ كخبرب  كاسـ  ػاف كأخكاتهػا

 : ِو  قاؿ في ايل يةكاك أربةة أاياء: النةت كالةطؼ كالتك يد كالبدؿ
ؿٍ   يتبػػػع فػػػي اإلعػػػراب اٍ سػػػماءى اييكى

 
 نةػػػػػػػػته كتك يػػػػػػػػده كعطػػػػػػػػؼ كبػػػػػػػػدؿٍ  

  
 انفاعم/ب[ 1] تاب

المػذ كر ب ةػؿ أك كمػؼ أك ممػدر أك اسػـ ممػدر  ال اعؿ اػك ا سػـ المرفػكع
أك الممػػدر  أك كاسػػـ الممػػدر  كخػػرج بهػػذا زيػػد فػػي نحػػك   أك كمػػ ه قبةػػه فةةػػه

ف  ػػاف فػػاعالن فػػي المةنػػ   بػػؿ  قكلػػؾ: زيػػد قػػاـ  فػػال يسػػم  فػػاعالن فػػي ا مػػطالح كا 
 : ّويسم  مبتدأن  قاؿ في ايل ية

 ال اعػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم  مرفػػػػػػػكعي أتػػػػػػػ 
 

 زيػػػػػػده منيػػػػػػرنا كجهيػػػػػػه نةػػػػػػـ ال تػػػػػػ  
قػاـ زيػده  كييػكـ زيػده   كاك عة  قسميف: ظػاًار كميضػمىر  فالظػاار نحػك قكًلػؾ: 

يػدكف  كقػاـ الرجػاؿي  كييػكـي  يػدكفى  كييػكـ الز  ـى الز  يػداًف  كقػا يػداًف  كييػكـي الز  كقاـ الز 
 :   ْو  قاؿ في ايل يةالرجاؿي 

                                         

  .ٖٓأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .ْْأل ية ابف مالؾ و  ِو
  .ِْأل ية ابف مالؾ و  ّو
  .ِٓ-ِْأل ية ابف مالؾ و  ْو



   

 014 

 كبةػػػػػػػػد فةػػػػػػػػػؿ فاعػػػػػػػػػؿه فػػػػػػػػػإف ظهىػػػػػػػػػرٍ 
 

 فهػػػػػػػػػػػػػػػػك كا   فضػػػػػػػػػػػػػػػػميره اسػػػػػػػػػػػػػػػػتىتىرٍ  
 كجػػػػػػػػػػػر د ال ةػػػػػػػػػػػؿ إذا مػػػػػػػػػػػا أيسػػػػػػػػػػػندا 

 
  ثنػػػػػػػػيف أك جمػػػػػػػػعو   ػػػػػػػػاز الايػػػػػػػػهىدا 

 كقػػػػػػػػػػػػد ييػػػػػػػػػػػػاؿ سىػػػػػػػػػػػػًةدا كسػػػػػػػػػػػػًةديكا 
 

 كال ةػػػػػػػػػػػؿ لةظػػػػػػػػػػػاار بةػػػػػػػػػػػدي مسػػػػػػػػػػػندي  
 : ُو  قاؿ في ايل يةكقامىت ًاندي  كتيكـي اندي  كقامت الًهنداتي  كتيكـ الهنكدي  

 كتػػػػػػػػاء تأنيػػػػػػػػث تةػػػػػػػػي الماضػػػػػػػػي إذا
 

  ػػػػػػػػػاف ينثػػػػػػػػػ   أبػػػػػػػػػت انػػػػػػػػػد ايذل 
نمػػػػػػػػػػػػا تةػػػػػػػػػػػػـز ال ةػػػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػػػمر   كا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػرً    متمػػػػػػػػػػػػػػػؿ أك م هػػػػػػػػػػػػػػػـ ذات حى

 ة استحسػػػػنكاكالحػػػػذؼ فػػػػي نةػػػػـ ال تػػػػا 
 

 يف قمػػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػػنس فيػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػٌيفي  
 كقػػػػد يبػػػػػيح ال مػػػػؿ تػػػػػرؾ التػػػػاء فػػػػػي 

 
 نحػػػػػػك أتػػػػػػ  الياضػػػػػػيى بنػػػػػػتي الكاقػػػػػػؼً  

 كالتػػػاء مػػػػع جمػػػػع سػػػػكل السػػػػالـ مػػػػف 
 

 مػػػػػػػذ ر  التػػػػػػػاء مػػػػػػػع إحػػػػػػػدل الة ػػػػػػػًبفٍ  
 كالحػػػػػػػذؼ مػػػػػػػع فمػػػػػػػؿ بػػػػػػػإ  فيٌضػػػػػػػال 

 
  مػػػػػػػػا ز ػػػػػػػػػا إ  فتػػػػػػػػػاةي ابػػػػػػػػػف الةػػػػػػػػػال 

 كالحػػػػذؼ قػػػػد يػػػػأتي بػػػػال فمػػػػؿ كمػػػػع 
 

 المجػػػػاز فػػػػي اػػػػةرو كقػػػػع ضػػػػمير ذم 
ـى ايالمػي  كييػكـي ايالمػي  كمػا أاػبىهى ذلػؾ/أ[ ٗ]  ـى أخكؾى  كييكـ أخكؾ  كقا   كقا

  كاك ما  ني  به عف الظاار اختماران قسماف: متمؿ كمن مؿ  قػاؿ فػي كالمضمر
 : ِوايل ية

 فمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػذم ايبػػػػػػػػػػػة أك حضػػػػػػػػػػػكر
 

  أنػػػػػػػػػػػػت كاػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػـ بالضػػػػػػػػػػػػمير 
 كذك اتمػػػػػػػػػاؿ منػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػا   يبتػػػػػػػػػدا 

 
 يةػػػػػػػػػػػػػػػػػي إ  اختيػػػػػػػػػػػػػػػػػاران أبػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ك  

مػػا لمػػت ةـ مػػع نحػػك قكلػػؾ: ضػػربتي كاػػك إمػػا لمػػت ةـ كحػػدب مػػذ ر أك مؤنػػث      كا 
مػػا لمخاطػػب مػػذ ر  نحػػك: ضػػربناايػػرب أك مةظػػـ ن سػػه مػػذ ر أك مؤنػػث  نحػػك:    كا 

مػػػا لمخاطبػػػة  نحػػػك: ضػػػربتى  مػػػا لمخػػػاطبيف مػػػذ ريف أك مػػػؤنثيف أك ضػػػربتً   كا    كا 
مػػا لجمػػعضػػربتمامختة ػػيف  نحػػك:  مػػا جمػػع ضػػربتـذ ػػكر مخػػاطبيف  نحػػك:    كا    كا 

                                         

  .ِٓأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .ُِأل ية ابف مالؾ و  ِو
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 ُٓٗ 

  كالتػػاء فػػي الجميػػع اػػي ال اعػػؿ  كمػػا اتمػػؿ بهػػا ضػػربتفٌ إنػػاث مخاطبػػات  نحػػك: 
ما لم رد مذ ر اائػب  نحػك: زيػد    ضػربحركؼ دالة عة  التثنية عة  المحيح  كا 

ما لمؤنثة اائبة نحك: اند    فال اعػؿ فػي اػذيف ضػمير مسػتتر جػكازنا  قػاؿ ضربتٍ كا 
 :   ِو  ُوسيكطياإلماـ ال

تمػػػػػػػػػػػػا  كسػػػػػػػػػػػػتري مرفػػػػػػػػػػػػكعو بػػػػػػػػػػػػأمرو حي
 

  ّوكدكف يػػػػػػػا مضػػػػػػػارعو  ]كاسػػػػػػػميهما[ 

 كفةػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػػػػػػػػػتثناء كالتةجػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 كأفةػػػػػػػػػؿ الت ضػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػافهـ تيًمػػػػػػػػػبً  
ما لمذ ريف اائبيف  نحػك: الزيػداف   مػا ضػرباكما سكل ذلؾ مستتر جكازنا  كا    كا 

مػػضػػربتال ػػائبتيف  نحػػك: الهنػػداف  ا لجماعػػة الػػذ كر   كال اعػػؿ فػػي اػػذيف ايلػػؼ  كا 
ما لجماعػة اإلنػاث ال ائبػات  نحػك: ضربكاال ائبيف  نحك: الزيدكف    فالكاك فاعؿ  كا 

   فالنكف فاعؿ.فى بٍ رى ضى الهندات 
 تاب ادلفعٕل انز٘ مل ٚغى فاعهّ

ػرب زيػده  المرفػكع الػذم لػـ يػذ ر مةػه فاعةػه/ب[ ٗ] كاك ا سـ فػإف   نحػك: ضي
ليػ  ْو] ػاف[ ـ  أك  ػػ   ل ظنػػا  ػػوضرب  أك تيػديرنا  ػػػ هي ك يًسػرى مػػا قبػؿ آًخػرًبال ةػؿ ماضػينا ضي

ف  اف مضارعن   وقيؿ  كوبيع  ـ  أكله كفيًتحى مػا قبػؿ آخػربكا    ل ظنػا  ػػوييضرب  أك ا: ضي
تيديرنا  ػ ويياؿ  كويباع  كوييادُّ  قاؿ في ايل ية
 : ٓو

                                         

السػيكطي  إمػاـ حػافظ مػؤرخ  الػرحمف بػف أبػي ب ػر بػف محمػد الخضػيرم  عبػد   جالؿ الديف   ُو
  منهػا: ا قتػراح  كأل يػة فػي النحػك اسػمها ال ريػدة  كامػع ممػنؼ ََٔأديب  له نحك 

  ِْٖ/ِاػػػػ. انظػػػر: سػػػةـ الكمػػػكؿ وُُٗالهكامػػػع  كاياػػػباب كالنظػػػائر  كايراػػػا  ت 
  .ُِٖ/ٓ  كمةجـ المؤل يف وَُّ/ّكايعالـ و

  .ٖال ريدة و  ِو
 في المخطكط ]كاسمهما[ كالمكاب ما أثبته مف ال ريدة.  ّو
   ليستييـ النص.ُِا جركمية و سيط أثبته مف متف  ْو
  .ِٔأل ية ابف مالؾ و  ٓو
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 ينػػػػػػػػكب م ةػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػه عػػػػػػػػف فاعػػػػػػػػؿ
 

 فيمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػه  نيػػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػػر نائػػػػػػػػػػؿ 
 كالمتمػػػػػػػػؿفػػػػػػػأكؿ ال ةػػػػػػػؿ اضػػػػػػػممف  

 
ًمػػػػػؿ   بػػػػػا خر ا سػػػػػر فػػػػػي ميضػػػػػي   كي

 كاجةةػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف مضػػػػػػػػػارع من تحػػػػػػػػػػا 
 

  يىنتحػػػػػػػػػي المييػػػػػػػػػكؿ فيػػػػػػػػػه: يينتحػػػػػػػػػ  
 كثالػػػػػػػػػػثى الػػػػػػػػػػذم بهمػػػػػػػػػػز الكمػػػػػػػػػػؿً  

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػايكؿ اجةةن ػػػػػػػػػػػػػػػه  اسػػػػػػػػػػػػػػػتيحةي 

ػًربى زيػده  كييضػرىبي   كاك عة  قسميف: ظاار  كميضػمىر؛ فالظػاار نحػك قكلػؾ: ضي
ك ـي عمػػره ك كيي ػػرى ػػًربتي    ُو]اثنػػا عاػػر[ كالمضػػمر ؛زيػػده  كأي ػػًرـى عمػػره نحػػك قكلػػؾ:  ضي

ػػػًربتى  ػػػًربنا  كضي ػػػًرٍبتً ب ػػػتح التػػػاء  كضي ػػػًربتف   ب سػػػراا   كضي ػػػًربتـي  كضي ػػػًربتيما  كضي كضي
ػػربف ػػربكا  كضي ػػربا  كضي ػػربٍت  كضي ػػًربى  كضي    مػػا تيػػدـ فػػي بػػاب ال اعػػؿ؛ كاحػػد كضي

لةمػػػت ةـ كحػػػدب  ككاحػػػد لةمػػػت ةـ كمةػػػه ايػػػرب أك المةٌظػػػـ ن سىػػػه  كخمسػػػة لةخطػػػاب 
 كخمسة لة يبة.

 تاب ادلثرذأ ٔاخلرب
ل ظنػػا أك محػػالن با بتػػداء   المرفػػكعالمػػريح أك المػػؤكؿ بػػه  المبتػػدأ اػػك ا سػػـ

ها  كا بتػداء  ػكف ا سػـ ايػر الزائػدة كاػبه عف الةكامؿ الة ظيػةأم الخالي  الةارم
نحػػك قكلػػؾ: أم إلػػ  المبتػػدأ   المسػػند إليػػهبالمبتػػدأ  كالخبػػر اػػك ا سػػـ المرفػػكعأك ن  

قائمػػػػاف  كالزيػػػػدكف /أ[ َُ] كالزيػػػػداف  ِو(مك لك اك يق)  كزيػػػػد قػػػػائـ
   كما أابه ذلؾ.قائمكف

 : ّو  قاؿ في ايل يةكالمبتدأ قسماف: ظاار كمضمر؛ فالظاار ما تيدـ ذ رب
 زيػػػػػػػػػػػده كعػػػػػػػػػػػاذره خبػػػػػػػػػػػرمبتػػػػػػػػػػػدأ 

 
 إف قةػػػػتى زيػػػػده عػػػػاذره مػػػػف اعتػػػػذر 

 

                                         

   ليستييـ النص.ُِسيط أثبته مف متف ا جركمية و  ُو
   .ُْٖالبيرة و (4)
  .ُٕأل ية ابف مالؾ و  ّو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ُِٓ 

ضػمير من مػؿ مبتػدأ فػي  كاػي أنػا ما تيػرر قبيػؿ البػاب   كالمضمر اثنا عار
 كنحػفمحؿ رفع ينه اسـ مبني   يظهر فيه إعراب  قائـ: خبر في قكلؾ: أنا قػائـ  

ضمير في اذب   الكأنتما كأنتـ كأنتفٌ ب سراا   كأنتً ب تح التاء  كأنتى بجمةته ضمير  
  ك ػؿ كاحػد مػف كاػك كاػي كامػا كاػـ كاػفالخمسة اػك أٍف  كالةكاحػؽ لهػا حػركؼ  

  نحػك قكلػؾ: أنػا قػائـ كنحػف قػائمكف  كمػا أاػبه ذلػؾاذب الخمسة بجمةتػه ضػمير  
 : ُوقاؿ في ايل ية

 كذك ارت ػػػػػػاع كان مػػػػػػاؿ أنػػػػػػا ايػػػػػػكٍ 
 

 كأنػػػػػػػػػػػػػت كال ػػػػػػػػػػػػػركع   تاػػػػػػػػػػػػػتبهي  
كاػػك مػػا لػػيس بجمةػػة ك  اػػبهها   لم ردكالخبػػر قسػػماف: م ػػرد كايػػر م ػػرد  فػػا 

 نحػػك: زيػػد قػػائـ  كالزيػػداف قائمػػاف  كالزيػػدكف قػػائمكف  كايػػر الم ػػرد أربةػػة أاػػياء:
امػا: ك   كايئاف فػي الجمةػة الجار كالمجركر كالظرؼايئاف في ابه الجمةة كاما: 

ب   ثـ مٌثؿ لألربةة عة  سبيؿ الةؼ كالناػر المرتٌػال ةؿ مع فاعةه كالمبتدأ مع خبرب
  قػاؿ نحك قكلؾ: زيد في الدار كزيد عندؾ كزيد قاـ أبكب كزيد جاريته ذاابػةبيكله: 

 : ِوفي ايل ية
 كالخبػػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػػزء المػػػػػػػػػػتـ ال ائػػػػػػػػػػدة

 
  ػػػػػػػػػػػاهللي بىػػػػػػػػػػػرخ كاييػػػػػػػػػػػادم اػػػػػػػػػػػاادب 

 /ب[َُكم ػػػػردنا يػػػػأتي كيػػػػأتي جمةػػػػة] 
 

 حاكيػػػػػػػة مةنػػػػػػػ  الػػػػػػػذم سػػػػػػػييت لػػػػػػػه 
ف ت ػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػاب مةنػػػػػػػػػػ  ا ت ػػػػػػػػػػ    كا 

 
 ي ك  ػػػػػػػػ بهػػػػػػػػا  نطيػػػػػػػػي اهللي حسػػػػػػػػب 

 كأخبػػػػػػػػركا بظػػػػػػػػرؼ أك بحػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػر 
 

 نػػػػػػػػػاكيف مةنػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػائف أك اسػػػػػػػػػتير 
 تاب انعٕايم انذاخهح عهٗ ادلثرذأ ٔاخلرب 

ف  أقسػػاـ ثالثػة:  كاػي كأخكاتهػا  كظننػػت كأخكاتهػا  فأمػػا  ػػاف   ػػاف كأخكاتهػػا  كا 
 تمػاؼ المخبػر  كتنمب الخبر  كاػي:  ػافأم المبتدأ   كأخكاتها فإنها ترفع ا سـ

                                         

  .ُّأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .ُٕأل ية ابف مالؾ و  ِو
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 كأمػبح تماؼ المخبر عنه بالخبر في المساء   كأمس ر في الماضي  عنه بالخب
 تمػاؼ المخبػر عنػه بػػالخبر  كأضػح  تمػاؼ المخبػر عنػه بػالخبر فػي المػػباح  

 تمػاؼ المخبػر عنػه  كبػات تماؼ المخبر عنه بػالخبر نهػارنا   كظؿفي الضح   
لمالزمػة   ؾ كمػا بػرحكمازاؿ كما انلن ي الحاؿ   كليسلةتحكيؿ   كماربالخبر ليالن  

كمػػا  سػػتمرار الخبػػر   كمػػاداـالخبػػر لةمخبػػر عنػػه عةػػ  حسػػب  مػػا ييتضػػيه الحػػاؿ  
 تمرؼ منها نحك:  اف كي كف ك ف  كأمبح كيمبح كأمبح  تيكؿ:  اف زيػد قائمنػا

ا   ا ك ف قائمن ا  كمػا أاػبه ذلػؾكي كف زيد قائمن   نحػك: ظػؿ زيػد كليس عمرك ااخمن
ا ا  كبات عمرك قائمن ا  كمػازاؿ محسػننا  مائمن ا  كليس زيد نائمن   كمار السةر رخيمن

 : ُوك  أمحبؾ ماداـ زيد مترددنا إليؾ  قاؿ في ايل ية
ا كالخبػػػػػػر  ترفػػػػػػع  ػػػػػػاف المبتػػػػػػدا اسػػػػػػمن

 
ػػػػػػػػػػػػر   تنمػػػػػػػػػػػػبه   ػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػيدنا عيمى

   ػػػػػػاف ظػػػػػػؿ بػػػػػػات أضػػػػػػح  أمػػػػػػبحا 
 

 /أ[ُُأمسػػػ  كمػػػار لػػػيس زاؿ برحػػػا] 
 فًتػػػػػػػػػػػٍي كان ػػػػػػػػػػػٌؾ كاػػػػػػػػػػػذل ايربةػػػػػػػػػػػة 

 
 أك لن ػػػػػػػػػػي متبةػػػػػػػػػػػهلاػػػػػػػػػػبه ن ػػػػػػػػػػػي  

 كمثػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػاف داـ مسػػػػػػػػػػبكقنا بمػػػػػػػػػػا 
 

  ػػػػػػػأعط مػػػػػػػا دمػػػػػػػت ممػػػػػػػيبان درامػػػػػػػا 
 كايػػػػػػػػر مػػػػػػػػاض مثةػػػػػػػػه قػػػػػػػػد عمػػػػػػػػال 

 
 إف  ػػػاف ايػػػر الماضػػػي منػػػه اسػػػتةمال 

 كترفػع الخبػرأم المبتػدأ كيسػم  اسػمها   كأما إف كأخكاتها فإنها تنمب ا سـ 
تح الهمػزة كتاػديد ب  كأف  ب سر الهمزة كتاديد النكف   إف  ستة:  كايفيسم  خبراا 
الحبيػب  عمػرنا اػاخص  كلةػؿ كليػت  كليت كلةؿ  تيكؿ: إف زيدنا قػائـالنكف فيهما  

 .كما أابه ذلؾقادـ  
  بنسبة الخاص إل  الةاـ أم تك يػد التك يدالم تكحة  كأف  الم سكرة  كمةن  إف  

أم   ك ػػأف لةتاػػبيه  أم تةييػػب ال ػػالـ لرفػػع مػػا يتػػكاـ  كل ػػٌف لالسػػتدراؾالنسػػبة  
  أم طةب مػا  طمػع فيػه أك كليت لةتمنيالد لة عة  ماار ة أمر يمر في مةن   

                                         

  .ُٗأل ية ابف مالؾ و  ُو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ِّٓ 

أم ترقػب الم ػركب  نحػػك:  كالتكقػػعً أم طةػب ايمػر المحبػكب   كلةػؿ لةترجػػيفيػه عسػر  
 : ِواالؾ  قاؿ في ايل ية  ُولةؿ ]زيدنا[

 إلٌف أٌف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف لةػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 
 

  ػػػػػأٌف ع ػػػػػسي مػػػػػا ًل ػػػػػاف مػػػػػف عمػػػػػؿ 
 لـ بػػػػػػػػػػػػػػػأني ػػػػػػػػػػػػػػػإٌف زيػػػػػػػػػػػػػػػدان عػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
  يػػػػػػػػػؼءه كل ػػػػػػػػػٌف ابنىػػػػػػػػػه ذك ضػػػػػػػػػ فً   

كأما ظننت كأخكاتها فإنها تنمػب المبتػدأ كالخبػر عةػ  أنهمػا م ةػك ف لهػا  كاػي:  
ػػا  تي ٍةػػكخً    ػػػوحسبت ب ػػرنا مػػديينا  ظننػػت كحسػػبت    ػػػ تي ٍمػػعى كزى    ػػػوخةت الهػػالؿ  ئحن

مةػػػركؼ محبكبنػػػا     ػػػػ ورأيػػػت التي ٍيػػػأى رى كى وزعمػػػت زيػػػدنا مػػػديينا  كاػػػذب ايربةػػػة لةتػػػرجيح  
 /ب[  ػػػػػػ وكجػػػػػدت الةةػػػػػـ نافةنػػػػػا ُُ] ككجػػػػػدت   ػػػػػػ وعةمػػػػػت زيػػػػػدنا مػػػػػديينا  تي ٍمػػػػػةً كعى 

   كجةةػػػػػػػػتي    ػػػػػػػػػ واتحػػػػػػػػذت الطػػػػػػػػيف إبريينػػػػػػػػا  كاتخػػػػػػػػذتي كاػػػػػػػػذب الثالثػػػػػػػػة لةييػػػػػػػػيف  
   ػػ وسػمةت النبػي مػة  اهلل عةيػه كسػمةتي  ػ وجةةػت الةجػيف خبػزنا  كاػذاف لةتمػيير  

                                         

 في المخطكط ]زيد[ كاك خطأ.  ُو
  .ُِأل ية ابف مالؾ و  ِو
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أبػػػي عةػػػي   ُوبة فػػػي السػػػمع كاػػػذا عةػػػ  رأمكسػػػةـ ييػػػكؿ  كاػػػذا لحمػػػكؿ إفػػػادة النسػػػ
 . ّووييكؿ  حاؿه مف الم ةكؿكالجمهكر عة  أف جمةة   ِوال ارسي

ػػػا كمػػػا أاػػػبه ذلػػػؾ زيػػػدنا منطةينػػػا كخةػػػتي  تيػػػكؿ: ظننػػػتي    قػػػاؿ فػػػي عمػػػرنا ااخمن
 : ْوايل ية

 انمػػػػػػب ب ةػػػػػػؿ اليةػػػػػػب جػػػػػػزأم ابتػػػػػػدا
 

 أعنػػػػػػػػػي رأل خػػػػػػػػػاؿ عةمػػػػػػػػػت كجػػػػػػػػػدا 
 ظػػػػػػػف حسػػػػػػػبت كزعمػػػػػػػت مػػػػػػػعى عػػػػػػػدٍ  

 
 رل كجةػػػػػػػػػؿ الٌةػػػػػػػػػٍذ  اعتيىػػػػػػػػػدٍ حجػػػػػػػػػا د 

 كاػػػػػػػػػػػػب تةٌةػػػػػػػػػػػػـ كالتػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػٌيرا 
 

 أيضػػػػػػػان بهػػػػػػػا انمػػػػػػػب مبتػػػػػػػدان كخبىػػػػػػػرا 
 

                                         

وسػمةت   :  ك بد مف أف ي كف الثػاني ممػا يسػمع  يكلػؾ: َُٕقاؿ في اإليضاح الةضدم و  ُو
وسػمةت زيػػدنا يضػرب أخػاؾ  لػػـ يجػز  ككافيػه الة بػػرم فػي الةبػػاب  زيػدنا ييػكؿ  كلػػك قةػت 

 :  كاػذب مػف مسػائةه التػي اةػط فيهػا؛ يف ُِٗ  كقاؿ ابف السيد فػي الحةػؿ ؤِٖ/ُو
سػمةت  لػػك  ػاف ممػػا يتةػدل إلػػ  م ةػكليف لػػـ يخػؿي أف ي ػػكف مػف بػػاب مػا يتةػػدل إلػػ  و

م ةكليف    يجكز الس كت عة  أحػداما  كاػك مػف بػاب ظننػت كأخكاتهػا  أك ي ػكف مػف 
باب ما يجكز فيه الس كت عة  أحد الم ةكليف كاك باب أعطيت  كليس في الةربية باب 

باب ظننت؛ ينهـ قد عدكب إل  م ةكؿ كاحد   آخر له ح ـ ثالث  فال يجكز أف ي كف مف
فيالكا: سمةت  الـ زيد  ك  يجكز أف ي كف مف باب أعطيت  يف بػاب أعطيػت   يجػكز 
ػا  ك  يجػكز أف ييػع مكقةػه فةػؿه ك  جمةػة   أف ي كف الم ةكؿ الثاني فيه إ  اسمنا محضن

 بةدب ب ةؿ  أك بجمةة .كأنت تيكؿ: سمةت زيدان يت ةـ  كسمةت زيدان كاك يت ةـ  فتأت  
أبك عةي الحسف بف أحمد ال ارسي النحكم  مف أ ابر أئمة النحكييف؛ أخذ عف ابف السراج    ِو

كالزجػػاج؛ كعةػػت منزلتػػه فػػي النحػػك حتػػ  فضػػةه  ثيػػر مػػف النحػػكييف عةػػ  أبػػي الةبػػاس 
المبرد  كأخذ عنه جماعة مف حذاؽ النحػكييف  ػابف جنػي كعةػي بػف عيسػ  الربةػي  لػه 

اػػ. انظػػر: ّٕٕالةضػدم  كالت مةػػة  كايا ػاؿ  كايراػػا. ت  ممػػن ات: التػذ رة  كاإليضػػاحمػف ال
نباب الركاة وُُٖ/ِ  كمةجـ ايدباء وِّّ-ِِّنزاة ايلباء و   .َُّ-َّٖ/ُ  كا 

  كتمهيػد ِٔٗ/ْ  كاػرح الم مػؿ  بػف يةػيشوُِٗانظر: الحةؿ في ارح أبيات الجمؿ و  ّو
  .ْْٓ  كم ني الةبيب وَُِٓ/ْو   كارتااؼ الضربُِْٖ/ّاليكاعد و

  .ِّأل ية ابف مالؾ و  ْو
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 تاب انُعد
  قػاؿ فػي كتةري ػه كتن يػرب  ُوالنةت تابع لةمنةكت فػي رفةػه كنمػبه ]كخ ضػه[

 : ِوايل ية
ُـّ  فالٌنةػػػػػػػػت تػػػػػػػػابٌع   سػػػػػػػػػبؽ مػػػػػػػػا  مػػػػػػػػت

 
 بكسػػػػػػمه أك كسػػػػػػـ مػػػػػػا بػػػػػػه اعتةػػػػػػؽ 

 مػػػػػا كلػػػػػيةط فػػػػػي التةريػػػػػؼ كالتن يػػػػػر 
 

 لمػػػػػػػػا تػػػػػػػػػال  ػػػػػػػػامرر بيػػػػػػػػػكـ و  يرىمػػػػػػػػػا 
 كاػػػػػػػك لػػػػػػػدل التكحيػػػػػػػد كالتػػػػػػػذ ير أك 

 
 سػػػػػػكااما  ال ةػػػػػػؿ فػػػػػػاقؼ مػػػػػػا ق ػػػػػػكا 

فػػإذا اسػػتتر الضػػمير فػػي النةػػت سػػمي حيييينػػا  كيتبػػع فػػي أربةػػة مػػف عاػػرة   
ف رفػع النةػت : قاـ زيػد الةاقػؿ  كرأيػت زيػدنا الةاقػؿ  كمػررت بزيػد الةاقػؿ ّويكؿي   كا 

ببينا  كلػػـ يةػػـز أنيتبػع فػػي التأنيػػث كضػػٌدب  كاإلفػػراد كضػػٌديه  /أ[ سػػمي سػػُِظػاارنا ]
 تيكؿ: جاءت الهندات اليائـ آباؤاف.

  كاػػك  مػػا فػػي : المضػػمر  نحػػك: أنػػا كأنػػت  كالةةػػـ ْوكالمةرفػػة خمسػػة أاػػياء
 :   ٓوايل ية

 اسػػػػػػػػـ يةػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػم  مطةينػػػػػػػػا
 

 ............................. 
 

                                         

   ليستييـ النص.ُْسيط أثبته مف متف ا جركمية و  ُو
  .ْٓ-ْْأل ية ابف مالؾ و  ِو
 يكؿ[.ت]  ُْفي متف ا جركمية و  ّو
ك ذلؾ ابف مالؾ لـ يحداا  كذ ر أف مف تةرض لحد المةرفة عجز عف الكمكؿ إليه دكف اسػتدراؾ   ْو

ػػا أكؿ  كأكؿ مػػف ع ةيػه؛ يف مػػف ايسػػماء مػػا اػػك مةرفػػةه مةنػػ  ن ػرةه ل ظنػػا  نحػػك:  ػػاف ذلػػؾ عامن
أمس  فمدلكلهما ميةػيف   اػياع فيػه بكجػه  كمػا اػك ن ػرةه مةننػ  مةرفػةه ل ظنػا  أسػامة  اػك فػي 
الة ظ  حمزة كفي الاياع  أسدو  كما اػك فػي اسػتةمالهـ عةػ  كجهػيف  كاحػد أمػه  كعبػد بطنػه  

الةرب اما عندب مةرفة باإلضافة  كبةضػهـ يجةةػه ن ػرة  كينمػبها عةػ  الحػاؿ  فػإذا ثبػت فأ ثر 
  ُُٓ/ُ كف المةرفة بهذب المثابة فأحسػف مػا تيبػي ف بػه ًذ ػري أقسػامها. انظػر: اػرح التسػهيؿ و

  .َّْ-ِْٗ/ُ  كتمهيد اليكاعد ؤَُ/ِكالتذييؿ كالت ميؿ و
  .ُْأل ية ابف مالؾ و  ٓو
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  أم اسػػـ اإلاػػارة  نحػػك: اػػذا كاػػذب كاػػؤ ء  نحػػك: زيػػد كم ػػة  كا سػػـ المػػبهـ
كا سـ الذم فيه ايلؼ كالالـ  نحك: الرجؿ كال الـ  كما أضػيؼ إلػ  كاحػد مػف اػذب 

 في درجته  إ  المضاؼ لةضمير فهك في درجة الةةىـ. ايربةة
أم  كالن ً رىة:  ػؿ اسػـ اػائعو فػي ًجنًسػه   يىخػتىصُّ بػه كاحػد دكف آخػر  كتيريبػه

فػػي   ػػؿ مػػا مػػةيح دخػػكؿ ايلػػؼ كالػػالـ عةيػػهيػػؼ الن ػػرة عةػػ  المبتػػدئ تيريػػب تةر 
  فإنهمػا يمػةحاف لػدخكؿ ايلػؼ كالػػالـ نحػك: رجػؿ كفػرسفمػيح ال ػالـ فهػك ن ػرة  

 : ُوعةيهما  فتيكؿ: الرجؿ كال رس  قاؿ في ايل ية
 ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي أٍؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٌثرا

 
  ِوأك كاقػػػػػػػعه مكقػػػػػػػع مػػػػػػػا قػػػػػػػد ذيً ػػػػػػػرا 

 كايػػػػػػػػػػػػػػػػػرب مةرفػػػػػػػػػػػػػػػػػة  هيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كذم 
 

 كانػػػػػػػػػػدى كابًنػػػػػػػػػػػي كال ػػػػػػػػػػالـ كالػػػػػػػػػػػذم 
 تاب انعطف 

عة  اليكؿ بأف إما الم سػكرة الهمػزة  كحركؼ الةطؼ عارةأم عطؼ النسؽ  
  ّوعاط ة  كالمةتمد أف الةاطؼ الكاكي قبةىها.

 كوأك لةتراخػػي   كوثػػـ لةترتيػػب كالتةييػػب   كال ػػاءلمطةػػؽ الجمػػع   كاػػي: الػػكاك
ػػػػلطةػػػػب التةيػػػػيف   كوأـ يحػػػد الاػػػػيئيف    كوبػػػػؿ ب سػػػػر الهمػػػػزة مثػػػػؿ وأك    ا كوإم 

فػػي /ب[ ُِ] كوحتػػ  بسػػ كف النػػكف لالسػػتدراؾ   كول ػػٍف لةن ػػي   كو  لإلضػػراب  
بةض المكاضع  فػإف عط ػت بهػا عةػ  مرفػكع رفةػت  أك عةػ  منمػكب نمػبت  أك 

في عطػؼ ا سػـ عةػ  ا سػـ  عة  مخ كض خ ضت  أك عة  مجزكـ جزمت  تيكؿ
                                         

  .ُِمالؾ و أل ية ابف  ُو
نحك: ذك التي بمةن  ماحب  فإف ماحب ن رة تيبؿ أؿ  ف ذا مػا أفػاد مةنااػا ن ػرةه كلػك لػـ   ِو

 ييبؿ أؿ.
ما عمرك  فهي عاط ة عند أ ثراـ  كزعـ يكنس كال ارسي   ّو في نحك قكلؾ: جاءني إما زيد كا 

الةاط ة. كانظػر:  عاط ة  ككافيهـ ابف مالؾ لمالزمتها االبنا الكاك كابف  يساف أنها اير 
  .ٖٓ-ْٖم ني الةبيب و
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مػررت فػي الخ ػض: ك   رأيػت زيػدنا كعمػرنافػي النمػب: ك   جاء زيد كعمركفي الرفع: 
 : ُو  قاؿ في ايل يةبزيد كعمرك

 تػػػػػػاؿو بحػػػػػػرؼ متبػػػػػػع عطػػػػػػؼ النسػػػػػػؽ
 

ػػػػػدىؽ  ػػػػػف مى   اخمػػػػػص بػػػػػكدو كثنػػػػػاءو مى
 فػػػػػػػػالةطؼ مطةيػػػػػػػػان بػػػػػػػػكاكو ثػػػػػػػػـ فػػػػػػػػا 

 
 حتػػػػػػػػ  أـ ٍاك  ً يػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػدؽه ككفػػػػػػػػا 

 كأتبةػػػػػػػػػت ل ظنػػػػػػػػػا فحسػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػؿ ك  
 

 ل ػػػػػػٍف  ةػػػػػػـ يبػػػػػػدي امػػػػػػرؤ ل ػػػػػػٍف طىػػػػػػال 
  ػػػػػػػػػػػػػف ن ينػػػػػػػػػػػػػا ٍاك نهينػػػػػػػػػػػػػا ك كأكًؿ ل 

 
 نػػػػػػػػػػػداءن ٍاك أمػػػػػػػػػػػرنا أك ٍاثباتػػػػػػػػػػػان تػػػػػػػػػػػال 

 كبػػػػػػػػػػؿ  ة ػػػػػػػػػػف بةػػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػػحكبيها 
 

  ةػػػػػػػـ أ ػػػػػػػف فػػػػػػػي مىربػػػػػػػعو بػػػػػػػؿ تىيهػػػػػػػا 
 كانيػػػػػػػػػؿ بهػػػػػػػػػػا لةثػػػػػػػػػاًف ح ػػػػػػػػػػـ ايكؿ 

 
 فػػػػػي الخبػػػػػر المثبػػػػػت كايمػػػػػر الجةػػػػػي 

 كاعطػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػكاك سػػػػػػػػابينا أك  حيػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػي الح ػػػػػػػػـ أك ممػػػػػػػػاحبان مكافيػػػػػػػػا 
 كال ػػػػػػػػػػػػػػػػاء لةترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػب باتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 
 ـ لةترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػا بحتػػػػػ  اعطػػػػػؼ عةػػػػػ   ػػػػػؿ ك    بةضن
 

 ي ػػػػػػػػػػػػكف إ  اايػػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػػػػال 
 كأـ بهػػػػا اعطػػػػؼ إثػػػػر امػػػػز التسػػػػكيةٍ  

 
 أك امػػػػػػػػػزةو عػػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػػظ أٌم م نيػػػػػػػػػةٍ  

 كبانيطػػػػػػػػػػاعو كبمةنػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػؿ كفػػػػػػػػػػت 
 

 إف تػػػػػػػػؾ ممػػػػػػػػا قييػػػػػػػػدٍت بػػػػػػػػه خةػػػػػػػػت 
 خٌيػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػح قٌسػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػأك كأٍبًهػػػػػػػػػـً  

 
ػػػػػا نيمػػػػػي  ضػػػػػرابه بهػػػػػا أيضن  كااػػػػػ يؾ كا 

 فػػػػػي اليمػػػػػد إٌمػػػػػا الثانيػػػػػةٍ  كمثػػػػػؿ أك 
 

مػػػػػػػا النائيػػػػػػػةٍ    فػػػػػػػي نحػػػػػػػك إمػػػػػػػا ذم كا 
 تاب انرٕكٛذ 

/أ[ المةنػػ  الممػػدرم كعةػػ  مػػا يؤ ػػد بػػه  كاػػك المػػراد بيكلػػه: ُّيطةػػؽ عةػػ ]
  كلػػـ ييػػؿ: تةري ػػهفػػي خ ضػػه ك فػػي نمػػبه ك فػػي التك يػػد تػػابع لةمؤ ػػد فػػي رفةػػه ك 

ف تبةت ن رةن إف أفػادت بأل ػاظ التك يػد  كي ػكف  كتن يرب؛ يف أل اظ التك يد مةارؼ كا 
 ك ػػؿ كأجمػػع  كاػػذاف لرفػػع المجػػاز  كالةػػيفبسػػ كف ال ػػاء   سمةةكمػػة  كاػػي: الػػن ٍ 

                                         

  .ْٕأل ية ابف مالؾ و  ُو
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مػأخكذ مػف  كأبتػع   ُو  مف ت تع الجةػد إذا اجتمػعكتكابع أجمع كاي: أ تعلةامكؿ  
ؽ المجتمػع كأبمػع   ِوالبٍتع كاػك طػكؿ الةنػؽ تيػكؿ: قػاـ    ّومػف البمػع كاػك الةػرى

مػػررت بػػاليكـ نحػػك إفػػراد أجمةػػيف عػػف  ػػؿ؛ نحػػك: اليػػكـ  ةهػػـ  ك زيػػد ن سػػه  كرأيػػت 
 : ْو  كتيكؿ: مررت باليكـ أجمةيف أ تةيف أبمةيف  قاؿ في ايل يةأجمةيف

ـى أٌ ػػػػػػػػدا  بػػػػػػػػالن س أك بػػػػػػػػالةيف ا سػػػػػػػػ
 

 كمػػػػػػػػػػع ضػػػػػػػػػػميرو طػػػػػػػػػػابؽ المؤٌ ػػػػػػػػػػدا 
 كاجمةهمػػػػػػػػػػػػػػػا بأفةيػػػػػػػػػػػػػػػؿو إف تبةػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػيس كاحػػػػػػػػػدنا ت ػػػػػػػػػف مٌتبةػػػػػػػػػا 

 كً ػػػػػػػال ك يػػػػػػػال ن اذ ػػػػػػػر فػػػػػػػي الاػػػػػػػمكؿ 
 

  ةتػػػػػػػػا جميةنػػػػػػػػا بالضػػػػػػػػمير مكمػػػػػػػػػال 
 كبةػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػؿ  أٌ ػػػػػػػػػػػػػدكا بأجمةػػػػػػػػػػػػػا 

 
 جمةػػػػػػػػػػػاء أجمةػػػػػػػػػػػيف ثػػػػػػػػػػػـ جمةػػػػػػػػػػػا 

 كدكف  ػػػػػػػػػػؿ  قػػػػػػػػػػد يجػػػػػػػػػػيء أجمػػػػػػػػػػعي  
 

ػػػػػػػػػػػعي   مى  جمةػػػػػػػػػػػاء أجمةػػػػػػػػػػػكف ثػػػػػػػػػػػـ جي
 تاب انثذل 

مػف رفػع كنمػب  إذا أبدؿ اسـ مف اسـ أك فةؿ مف فةؿ تبةه فػي جميػع إعرابػه
  كيسػػم  الاػػيء مػػف الاػػيءكاػػك عةػػ  أربةػػة أقسػػاـ  ايكؿ: بػػدؿ كخ ػػض كجػػـز  

  كاػك أف بػدؿ ا اػتماؿثالثهمػا ك   بػدؿ الػبةض مػف ال ػؿثانيهمػا: ك /ب[ ُّمطابينا]
                                         

  كأما ِّْٗ/ٕ  كتمهيد اليكاعد وَّٗ/ِاذا ايمؿ في  تب النحكييف  انظر: المساعد و  ُو
 :  حػػػرؼ يكمػػػؿ بػػػه أجمػػػع تيكيػػػة لػػػه  كفػػػي الجمهػػػرة ُٓٗ/ُالمةػػػاجـ ف ػػػي الةػػػيف و

  : ُِٕٓ/ّـٌ  كفي المحاح و :   تع إذا انيبض كانضَِّ/ّ  كالمخمص وَِْ/ُو
ـٌ  كذ ػر ابػف فػارس أنهػا ايػر  ػٍكؿه  تيػع  أم تػا كيياؿ إن ه مأخكذ مف قكلهـ: أت  عةيه حى

  كلػـ ُٕٓ/ٓمكضكعة عة  قياس  كليست مف ال ػالـ ايمػيؿ. انظػر: ميػاييس الة ػة و
 أقؼ عة  مف جةةه مف ت تع الجةد.

مػػػةب   الطكيػػػؿ  كفػػػي تهػػػذيب الة ػػػة   جةػػػؿ الةنػػػؽ ايبتػػػع بمةنػػػ  الَٖ/ِفػػػي الةػػػيف و  ِو
  أف البتػع طػكؿ ُُّٖ/ّ  أف التةع طكؿ الةنؽ كالبتع ادته  كفي المحاح وُُٕ/ِو

 الةنؽ مع ادة مى ًرزًب.
  .ّّ/ِ  كتهذيب الة ة وّْٕ/ُ  كالجمهرة وُِّ/ُانظر: الةيف و  ّو
  .ْٔ-ْٓأل ية ابف مالؾ و  ْو
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ثػػـ مث ةهػػا  بػػدؿ ال ةػػطرابةهػػا: ك ياػػتمؿ ايكؿ عةػػ  الثػػاني إجمػػا ن كلػػيس جػػزءنا منػػه  
كأ ةػت الرايػؼ   كيسػم  بػدؿ  ػؿ مػف  ػؿ  جاء زيد أخكؾعة  الترتيب بيكله: نحك 

زيد عةمػه  كرأيػت زيػدنا ال ػرس؛ أردت أف تيػكؿ: رأيػت ال ػرس ف ةطػت ثةثىه  كن ةني 
  أم جةةػت زيػػدنا م انػه ابتػداءن  فأبػػدلت ال ػرس مػػف زيػد  فػػال رس فأبػدلت زيػدنا منػػه

 : ُوبدؿ اةط مف زيد  أم بدؿ سيًةب به ال ةط  قاؿ في ايل ية
 التػػػػػػػػػابع الميمػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػالح ـ بػػػػػػػػػػال

 
 كاسػػػػػػػػػػػطة اػػػػػػػػػػػك المسػػػػػػػػػػػم  بػػػػػػػػػػػد  

ػػػػػػػا ٍاك مػػػػػػػا ياػػػػػػػتمؿٍ مطابينػػػػػػػا أك ب   ةضن
 

 عةيػػػػػػػػػه ية ػػػػػػػػػ  أك  مةطػػػػػػػػػكؼ ببػػػػػػػػػؿٍ  
 كذا لاٍلضػػػراًب اعػػػزي إف قمػػػدنا مػػػػًحبٍ  

 
 كدكف قمػػػػػػػػػػد اةػػػػػػػػػػطه بػػػػػػػػػػه سيػػػػػػػػػػًةبٍ  

 تاب يُصٕتاخ اٞمساء 
عاػػر كاػػي: الم ةػػكؿ بػػه  كالممػػدر  كظىػػرؼي الزمػػاف    ِوالمنمػػكبات ]خمسػػة[

ل  كالم ةػػكؿي مػػف كظػػرؼي الم ػػاف  كالحػػاؿي  كالتمييػػزي  كالمسػػتثن   كاسػػـ    كالمنػػاد
أجةه  كالم ةكؿ مةػه  كخبػري  ػاف كأخكاتهػا  كاسػـ إف  كأخكاتهػا  كالتػابع لةمنمػكب  

 كاك أربةة أاياء: النةت  كالةطؼ  كالتك يد  كالبدؿ.
 تاب ادلفعٕل تّ

ال ةؿ  نحك: ضربتي زيػدان  كر بػتي أم عةيه  كاك ا سـي المنمكب الذم ييع به
ر  فالظػػاار ماتيػػدـ ذ ػػرب  كالمضػػمر قسػػماف: ال ػػرس  كاػػك قسػػماف: ظػػاار كمضػػم

ب ػػتح  ناكضػػربى /أ[ ُْ]متمػػؿ كمن مػػؿ  فالمتمػػؿ اثنػػا عاػػر  نحػػك قكلػػؾ: ضػػربني

                                         

  .ْٗأل ية ابف مالؾ و  ُو
  كالخامس عار م ةػك  ُٓ]أربةة عار[ كاك خطأ  انظر: متف ا جركمية و في المخطكط  ِو

ظف  ذ ر الرمةي في ارحه أنه مثبت في بةض النسي  كاعتػذر لػه بةػض الاػراح بضػـ 
بةض ايبكاب إل  بةض كعد التكابع فيها فت كف خمسة عار. كانظػر ت مػيؿ ذلػؾ فػي: 

يضػاح الميدمػة َُِالرمةية في ارح ا جركمية و   كاػرح الميدمػة ٖٖا جركميػة و  كا 
  .ُِِا جركمية و



   

 034 

ب ػػتح ال ػػاؼ   ؾكضػػربى   ِوفهػػي فاعػػؿ إ  إف  ػػاف أل نػػا   ُو البػػاء  فػػإف  ػػاف ]سػػا ننا[
كضػرب ما كضػرب ـ كضػرب ٌف كضػربه كضػربها كضػربهما كضػربهـ ب سػراا   كضربؾً 

كالضمير اك ال اؼ  كالهاء كما بةداا حركؼ لةتثنيػة كالجمػع كالتأنيػث    كضربهفٌ 
 : ّو  قاؿ في ايل يةكالمن مؿ اثنا عار  نحك قكلؾ: إيام

 كذك انتمػػػػاب فػػػػي ان مػػػػاؿ جةػػػػال
 

 إيػػػػػػػام كالت ريػػػػػػػع لػػػػػػػيس ماػػػػػػػ ال 
يػػاؾ  يانػا كا  يػاؾً  (2)(جي يه ىه مه) :  نحػػككا  يا مػػاب سػػر ال ػػاؼ   كا   كا 

ياب ك  يا ٌف  كا  يا ـ كا  يػاافٌ كا  يػااـ كا  ياامػا كا  يااا كا    كوإيػا  فػي الجميػع اػك الضػمير ا 
 . ٓوكالةكاحؽ لها حركؼ ت ةـ كخطاب كايبة كتثنية كجمع

 تاب ادلصذس
الممػػدر اػػك ا سػػـ المنمػػكب بحسػػب ايمػػؿ الػػذم يجػػيء ثالثنػػا فػػي تمػػريؼ 

مػػف حيػػػث  كنػػػه  نحػػك: ضػػػرب يضػػػرب ضػػربنا  كاػػػك قسػػػمافبحسػػػب ايمػػػؿ  ال ةػػؿ
 ظػػي كمةنػػكم  فػػإٍف كافىػػؽى ل ظيػػهي ل ػػظى فةةػػه فهػػك ل ظػػيخ  نحػػك: قتةتػػهي لم ةػػك ن مطةينػػا 

                                         

 في المخطكط ]سا ف[ كاك خطأ.  ُو
يةني بالسا ف ايلؼ: ما قبؿ الضمير  في نحك:  سانا كآكانا  فما قبؿ الضمير سا ف كل ف   ِو

 ينه ألؼ؛ كقع الضمير م ةك ن    فاعالن.
  .ُّأل ية ابف مالؾ و  ّو
 (.5الفاتحة )  ْو
يػام   اذا قكؿ  ٓو ي ػاب  كا  البمرييف  كذاب ال كفيكف إل  أف ال اؼ كالهاء كالياء مػف  إي ػاؾ  كا 

ليػػه ذاػػب أبػػك الحسػػف بػػف  ىٍيسػػاف  كذاػػب  اػػي الضػػمائر المنمػػكبة  كأف  إيػػا  عمػػاد  كا 
  َٕٓ/ِ  في اإلنماؼ وٖٗبةضهـ إل  أف  إياؾ  ب ماله اك الضمير. انظر المسألة و

  كقػد فمػؿ أبػك حيػاف ُْٓ/ُ  كاػرح التسػهيؿ وُُّ/ِكارح الم مؿ  بػف يةػيش و
  .َِٖ-َِٓ/ِأقكاؿ النحكييف ت ميالن في التذييؿ كالت ميؿ و
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 ُّٓ 

ٍف كافػػؽ مةنػػ  فةةػػه دكف ل ظػػه فهػػك مةنػػكمخ  نحػػك: جةسػػتي قيةػػكدنا  كقمػػتي  قىػػٍتالن  كا 
 : ُو  قاؿ في ايل يةكقكفنا

 الممدر اسـ مػا سػكل الزمػاف مػفٍ 
 

 مػػػػدلكلىٍي ال ةػػػػؿ  ػػػػأمفو مػػػػف أًمػػػػػفٍ  
 اٌتاب ظشف انضياٌ ٔظشف ادلك 

بػػالة ظ الػػداؿ  ظػػرؼ الزمػػاف اػػك اسػػـ الزمػػاف المنمػػكبكيسػػم  الم ةػػكؿ فيػػه  
بػػػاطراد   وفػػػي أم مػػػع تيػػػدير  بتيػػػدير/ب[ فيػػػه  أم فػػػي مدلكلػػػه  ُْعةػػػ  الكاقػػػع]
كاػػي ثةػث الةيػػؿ ايكؿ  اليػػكـى كالةيةػةى كاػػدكةن كب ػرةن كسػحرنا كاػػدنا كعتمػةنحػك: ام ػث 

ا كمسػػاءن  كاػػك أزمنػػة   آخػػر لهػػا   كأبػػدنار  كاػػك مػػف الظهػػر إلػػ  آخػػر النهػػا كمػػباحن
 .كما أابه ذلؾكاك زمف اير مةيف  كحينناكاك اسـ لةزمف المستيبؿ   كأمدنا

بػالة ظ الػػداؿ عةػػ  المةنػػ   المنمػػكبالمػػبهـ  اػػك اسػـ الم ػػافك كظػرؼ الم ػػاف 
وفػػػي  نحػػػك: أمػػػاـ كخةػػػؼ كقػػػداـ ككراء أم مػػػع تيػػػدير  بتيػػػديرالكاقػػػع فػػػي مدلكلػػػه 

  تيػػكؿ: كحػػذاء  نحػػك: جةسػػت إزاء زيػػد أم ميابةػػه  زاءكفػػكؽ كتحػػت كعنػػد كمػػع كا  
كاػػك اسػػـ لةم ػػاف اليريػػب الماػػار  كتةيػػاء  كانػػاجةسػػت حػػذاء زيػػد أم قريبنػػا منػػه  

  كمػا أاػبه ذلػؾب تح الثاء المثةثة كاػك اسػـ لةم ػاف البةيػد الماػار إليػه  كثىـٌ إليه  
 : ِوقاؿ في ايل ية

ػػػػػػػػػٌمنا  الظػػػػػػػػػرؼ كقػػػػػػػػػت أك م ػػػػػػػػػاف ضي
 

  هنػػػػػػا ام ػػػػػػث أزمنػػػػػػاوفػػػػػػي  بػػػػػػاطراد  
 فانمػػػػػػػػػػبه بػػػػػػػػػػالكاقع فيػػػػػػػػػػه مظهػػػػػػػػػػرا 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كا   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍنًكًب ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا 

 ك ػػػػػػػػػػػػؿ كقػػػػػػػػػػػػت قابػػػػػػػػػػػػؿه ذاؾ كمػػػػػػػػػػػػا 
 

 ييبةػػػػػػػػػػػػػػػػه الم ػػػػػػػػػػػػػػػػاف إ  مبهمػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 نحػػػػػػػػػك الجهػػػػػػػػػات كالميػػػػػػػػػادير كمػػػػػػػػػا 

 
ػػػػف رىمػػػػ   ػػػػ  مى  مػػػػيم مػػػػف ال ةػػػػؿ  مىرمى

  

                                         

  .ِٗأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .َّأل ية ابف مالؾ و  ِو
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 تاب احلال
أم  المنمػػػكب الم سػػػر لمػػػا انػػػبهـ مػػػف الهيئػػػاتال ضػػػةة  الحػػػاؿ اػػػك ا سػػػـ

:  نحػػكات  المػػ  ا كلىًييػػتي عبػػدى اهلل را بنػػا قكًلػػؾى جػػاء زيػػده را بنػػا كر بػػتي ال ػػرس ميسػػرىجن
 كما أابه ذلؾ.

ك    بحسػػػب ايمػػػؿ ك  ي ػػكف الحػػػاؿ إ  ن ػػػرةن  ك  ي ػػػكف إ  بةػػػد تمػػػاـ ال ػػػالـ
بحسػػػب ايمػػػؿ  كمػػػف ايػػػر ايمػػػؿ: جػػػاء زيػػػد  إ  مةرفػػػة/أ[ ُٓ]ي ػػػكف مػػػاًحبيها

دنا أك را بنػػا جػاء زيػد  كوومػػة  كراء النبػي مػػة  اهلل كحػدب  فيػؤكؿ بن ػػرة  أم من ػر 
ا    : ِوقاؿ في ايل ية  ُوعةيه كسةـ رجاؿ قيامن

 الحػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػؼه فضػػػػػػػػةةه منتمػػػػػػػػبي 
 

ـي فػػػػػػػػي حػػػػػػػػاًؿ   ػػػػػػػػردنا أذاػػػػػػػػبي    م ًهػػػػػػػػ
 كالحػػػػػػػػاؿ إف عيػػػػػػػػٌرؼ ل ظػػػػػػػػان فاعتيػػػػػػػػد 

 
 تن يػػػػػػػػػرب مةننػػػػػػػػػػ   كحػػػػػػػػػدىؾ اجتهػػػػػػػػػػدٍ  

 كلػػػػػػػػـ ين ػػػػػػػػر االبػػػػػػػػان ذك الحػػػػػػػػاؿ إف 
 

 مػػػػػػػػص أك يػػػػػػػػًبفٍ لػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػأخر أك يخ 
 مػػػػػػف بةػػػػػػد ن ػػػػػػػي أك مضػػػػػػاايه  ػػػػػػػال 

 
 يٍبػػػػػًم امػػػػػرؤ عةػػػػػ  امػػػػػرئ مستسػػػػػهال 

ػػػػػػػػر فا   كالحػػػػػػػاؿ إف ينمػػػػػػػػب ب ةػػػػػػػػؿ مي
 

 أك مػػػػػػػػػػػػػػ ةو أاػػػػػػػػػػػػػػبهت الممػػػػػػػػػػػػػػر فا 
 فجػػػػػػػػػػػػػػػػػائز تيديمػػػػػػػػػػػػػػػػػه  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػرعا 

 
 ذا راحػػػػػػػػػػؿه كمخةمػػػػػػػػػػان زيػػػػػػػػػػده دعػػػػػػػػػػا 

 
                                         

لـ يرد بهذا الة ظ في  تب الحديث    فيد أخرجه البخارم في وبػاب إنمػا جةػؿ اإلمػاـ ليػؤتـ   ُو
  عػف عائاػة رضػي اهلل عنهػا:  مػة  ْٕ/ِالة الياعػد  و  كفي وبػاب مػُّٗ/ُبه  و

ػا كمػة  كراءب قػػـك  رسػكؿ اهلل مػة  اهلل عةيػه كسػػةـ فػي بيتػه كاػك اػػاؾو  فمػة  جالسن
ػػا  ك ػػذلؾ فػػي المكطػػأ فػػي ومػػالة اإلمػػاـ كاػػك جػػالس  و    ك ػػذا فػػي تح ػػة ُٖٔ/ِقيامن

ػػا  ف ػػي  كمػػة  كراءب رجػػاؿو:   ك ةهػػا بة ػػظ البخػػارم  أمػػا ل ػػظُْٗ/ُِاياػػراؼ و قيامن
تحاؼ الحثيث وُِٖاكااد النحكييف  انظر: نتائج ال  ر و   كارح ابػف النػاظـ ُُٗ  كا 

  كالاػػااد: مجػػيء ِّٔ  كاػػرح اػػذكر الػػذاب وَُٕ/ِ  كتكضػػيح الميامػػد وِّْو
 الحاؿ وقيامنا  مف الن رة ورجاؿ  دكف مسٌكغ. 

  .ّّ-ِّأل ية ابف مالؾ و  ِو
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 تاب انرًٛٛض
التمييز اك ا سـ المنمكب الم سر لما انػبهـ مػف الػذكات نحػك قكلػؾ: تمػبب 

أم عظيػػـ  كت يػػأ  أم تمػػبب مػػف زيػػد اػػيء  ف سػػر اػػذا الاػػيء بػػالةرؽ  زيػػد عرقنػػا
ا كطػػاب محمػػد   أم عظػػـ مػػف ب ػػر اػػيء ف سػػر اػػذا الاػػيء بالاػػحـ  ب ػػره اػػحمن

ػػا أم طػػاب منػػه اػػيء ف سػػر اػػذا الاػػيء بػػالن س   ن سنػػا كااػػتريت عاػػريف االمن
ـى ًمػػف زيػػدو اػػيءه كمة ػػت تسػػةيف نةجػػة كزيػػد أ ػػـر منػػؾ أبنػػا   ف ٌسػػرى اػػذا   أم:  ىػػري

ميػػؿى ًمػػف زيػػدو اػػيءه  ف ٌسػػرى اػػذا الاػػيء  كأجمػػؿ منػػؾ كجهنػػاالاػػيء بػػايب   أم: جى
 : ُو  قاؿ في ايل يةك  ي كف إ  ن رةبالكجه  

 اسػػػػػػػػـ بمةنػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف مبػػػػػػػػيفه ن ػػػػػػػػرة
 

 ينمػػػػػػػػب تمييػػػػػػػػزان بمػػػػػػػػا قػػػػػػػػد فسػػػػػػػػرب 
  اػػػػػػػػػػػػػبرو ٍارضػػػػػػػػػػػػػان كق يػػػػػػػػػػػػػزو بيػػػػػػػػػػػػػٌرا 

 
 كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 /ب[ُٓبػأفةال]كال اعؿ المةن  انمبٍف  
 

 م ضػػػػػػػػػػػالن  أنػػػػػػػػػػػت أعةػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػز  
 تاب االعرثُاء 

ثمانيػػػػة  كاػػػي: إ   كايػػػري  كًسػػػكل  كسيػػػػكل  أم أدكاتػػػه  كحػػػركؼ ا سػػػتثناء
ػػا مكجبنػػا   ػػب إذا  ػػاف ال ػػالـ تامن ػػدا  كحااػػا  فالمسػػتثن  بػػإ  يينمى ػػال  كعى كسىػػكىاءه  كخى

ف  ػػا ػػا جػػاز نحػػك: قػػاـ اليػػكـي إ  زيػػدان  كخػػرج النػػاس إ  عمػػرنا  كا  ف ال ػػالـي من يلػػا تامل
ف  ػاف  فيه البدؿ كالنمػب عةػ  ا سػتثناء  نحػك: مػا قػاـ اليػكـ إ  زيػده كا   زيػدنا  كا 

ػا أم الة ػػظ ال ػالـ عةػ  حسػػب المسػػتثن    ػافبػػأف لػـ يػػذ ر المسػتثن  منػػه   ِوناقمن
 .الةكامؿ  نحك: ما قاـ إ  زيده  كما ضربتي إ  زيدان كما مررتي إ  بزيدو 

                                         

  .ّْأل ية ابف مالؾ و  ُو
  .َِ[ كالمكاب ما أثبته مف متف ا جركمية وناقمان  ي المخطكط ]من يناف  ِو
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ال  كالم سػػتثن  ب يػػر كًسػػكل كسيػػكل  كسىػػكاءو مجػػركره   ايػػر  كالمسػػتثن  بػػًػخى
ػرُّب[ ػدىا  كحااػا  يجػكز ]نمػبيه كجى نحػك: قػاـ اليػكـي خػال زيػدنا كزيػدو  كعػدا عىمػرنا   ُوكعى

ك  كحااا   . ِوزيدنا كزيدو كعمرو

 : ّوقاؿ في ايل ية

 مػػػػػا اسػػػػػتثنت إ  مػػػػػع تمػػػػػاـ ينتمػػػػػب
 

 كبةػػػػػػػػػػد ن ػػػػػػػػػػي أك  ن ػػػػػػػػػػي انتخػػػػػػػػػػب 
 بػػػاع مػػػا اتمػػػؿ كانمػػػب مػػػا انيطػػػعإت 

 
 كعػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػيـ فيػػػػػػػػػه إبػػػػػػػػػداؿ كقػػػػػػػػػع 

ف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػٌرغ سػػػػػػػػػػػػػػػػابؽه إ  لمػػػػػػػػػػػػػػػػا   كا 
 

 بةػػػػػػػػػدي ي ػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػًك اٌ  عيػػػػػػػػػًدما 
 كاسػػػػػػػػػتثف مجػػػػػػػػػركران ب يػػػػػػػػػرى مةربػػػػػػػػػا 

 
 بمػػػػػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػػػػػػتثن  بػػػػػػػػػػػػػإ  نيسػػػػػػػػػػػػػبا 

 كلسػػػػػػػػػػكل سيػػػػػػػػػػكل سػػػػػػػػػػكاءن اجةػػػػػػػػػػال 
 

ًةػػػػػػػػال   عةػػػػػػػػ  ايمػػػػػػػػح مػػػػػػػػا ل يػػػػػػػػرى جي
 كاسػػػػػػػػػػتثف نامػػػػػػػػػػبنا بةػػػػػػػػػػيس كخػػػػػػػػػػال 

 
 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي بةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كًبةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا كبً  

 كاجػػػػػػػػرر بسػػػػػػػػابيي ي ػػػػػػػػكف إف تػػػػػػػػرد 
 

 كبةػػػػػد مػػػػػا انمػػػػػب كانجػػػػػراره قػػػػػد يىػػػػػًرد 
 كحيػػػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػػػٌرا فهمػػػػػػػػػػػػا حرفػػػػػػػػػػػػاف 

 
  مػػػػػػػػػػػا امػػػػػػػػػػػا إف نمػػػػػػػػػػػبا فةػػػػػػػػػػػالف 

 /أ[ُٔك خػػػػال حااػػػػا ك  تمػػػػحب مػػػػا] 
 

 كقيػػػػػػػػؿى حػػػػػػػػاشى كحاػػػػػػػػا فاح ظهمػػػػػػػػا 
 انُافٛح نهدُظ تاب ال 
اػبيهنا بالمضػاؼ إ  إف  ػاف اسػمها  اعةـ أف و   تنمػب الن ػرات ب يػر تنػكيف

كلػػـ تت ػػرر و   نحػػك:   رجػػؿ فػػي الػػدار  فػػإف لػػـ تبااػػراا   ْوإذا بااػػرت ]الن ػػرة[

                                         

  .َِفي المخطكط ]جرب كنمبه[ كالمكاب ما أثبته مف متف ا جركمية و  ُو
 .]بى رنا كبى ر[و   َِفي متف ا جركمية و  ِو
  .ُّأل ية ابف مالؾ و  ّو
  .ُِمية وفي المخطكط ]الن رات[ كالمكاب ما أثبته مف متف ا جرك   ْو
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نحػػك: ]  فػػي   ّو ت ػرار و    ِوكابػف  يسػػاف  ُوعنػػد ايػر المبػػرد كجػب الرفػػع ككجػب
ل اؤاػػا   ْوالػػدار رجػػؿه[   رجػػؿى فػػي   ٓو نحػػك: ك  امػػرأة  فػػإف ت ػػررت جػػاز إعمالهػػا كا 

ف ائت قةت:   رجؿه في الدار ك  امرأةه الدار ك  امرأةى   : ٔو  قاؿ في ايل ية  كا 

ػػػػػػػػؿى إٌف أجةػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػال فػػػػػػػػي ن ػػػػػػػػرةٍ   عمى
 

 م ػػػػػػػػػػػػػػػػردةن جاءتػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أك م ػػػػػػػػػػػػػػػػررةٍ  
 فانمػػػػػػب بهػػػػػػا مضػػػػػػافان ٍاك مضػػػػػػارعهٍ  

 
 كبةػػػػػػػػػد ذاؾ الخبػػػػػػػػػر اذ ػػػػػػػػػر رافةػػػػػػػػػهٍ  

ػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػال   كرٌ ػػػػػػػػػػػػًب الم ػػػػػػػػػػػػردى فاتحن
 

 حػػػػػػػػػػكؿى ك  قػػػػػػػػػػكة كالثػػػػػػػػػػاني اجةػػػػػػػػػػال 
 ٍاك مر بػػػػػػػػػػػامرفكعػػػػػػػػػػػان ٍاك منمػػػػػػػػػػػكبان  

 
ف رفةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أٌك ن   تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا   كا 

  
 

                                         

أبػػك الةبػػاس  محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد  إمػػاـ البمػػرييف فػػي عمػػرب  تتةمػػذ عةػػ  الجرمػػي   ُو
كالمازني  كركل عنه ابف درستكيه  مػنؼ الميتضػب  كال امػؿ  كا اػتياؽ  كايراػا  ت 

  ٓٔ-ّٓ  كتػػاريي الةةمػػاء النحػػكييف وَُُ-َُُاػػػ. انظػػر: طبيػػات النحػػكييف ؤِٖ
نباب الركاة و   .ِٗٔ/ُ ية الكعاة و  كبُِْ/ّكا 

النحػكم   ػاف يح ػظ مػػذاب البمػرييف فػ  النحػػك   يسػاف أبػك الحسػػف  بػػف  محمػد بػف أحمػد   ِو
كال كفييف؛ ينه أخذ عف المبٌرد كثةةب كلـ يتةمب يحداما  ممٌن اته الماػهكرة:  تػاب 

اػػ انظػر: مةجػـ ِٗٗالمهٌذب ك تاب الحيائؽ ك تاب المختار ك تاب اريػب الحػديث  ت 
نباب الركاة وُٖٕ  كنزاة ايلباء ؤَِّ/ٓدباء واي   ٗٓ-ٕٓ/ّ   كا 

  ّٗٓ/ْكنص المبرد عة  أف اذا أقؿ ايقاكيؿ كاياةب الت رير كالبناء  انظر: الميتضب و  ّو
  ِّٖ/ٓ  كالتػػذييؿ كالت ميػػؿ وُُْ/ِ  كاػػرح الم مػػؿ  بػػف يةػػيشوَُُكالم مػػؿ و

كضػػٌةؼ اػػذا سػػيبكيه كحمػػرب فػػي   ُُّ/ْ  كتةةيػػؽ ال رائػػد وٓ/ِكأكضػػح المسػػالؾ و
  .ِٗٗ/ِالضركرة  انظر: ال تاب و

  .ُِفي المخطكط ]  رجؿ في الدار[ كالمكاب ما أثبته مف متف ا جركمية و  ْو
 .[]فإف ائت قةت  ُِفي متف ا جركمية و  ٓو
  .ِِأل ية ابف مالؾ و  ٔو
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 تاب ادلُادٖ
المنػػادل خمسػػة أنػػكاع: الم ػػرد وكاػػك المطةػػكب إقبالػػه بيػػا أك إحػػدل يخكاتهػػا  

  ُوكالماػػػػػبه الةةػػػػػـ  كالن ػػػػػرة الميمػػػػػكدة  كالن ػػػػػرة ايػػػػػر الميمػػػػػكدة  كالمضػػػػػاؼ 
 بالمضػػػاؼ  فأمػػػا الم ػػػرد الةةػػػـ كالن ػػػرة الميمػػػكدة فيبنيػػػاف عةػػػ  الضػػػـ مػػػف ايػػػر

  نحػػك: يػػا اػػافالن   كالثالثػة الباقيػػة منمػػكبة   ايػر  كيػػا رجػػؿي تنػكيف  نحػػك: يػػا زيػدي 
 : ِوكالمكت يطةبه  كيا عبداهلل  كيا رفيينا بالةباد  قاؿ في ايل ية

 /ب[ُٔكلةمنػادل النػػاء أك  النػػاء يػػا ]
 

 كأم كآ  ػػػػػػػػػػػػػذا أيػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػـ ايػػػػػػػػػػػػػا 
 كالهمػػػػػػػػز لةػػػػػػػػداني ك كا لمػػػػػػػػف نيػػػػػػػػًدبٍ  

 
 الةػػػػبًس اجتًنػػػػبٍ أك يػػػػا كايػػػػر كا لػػػػدل  

 كابػػػػػػػًف المةػػػػػػػػر ؼ المنػػػػػػػادل الم ػػػػػػػػردا 
 

 عةػػػػػ  الػػػػػػذم فػػػػػي رفةػػػػػػه قػػػػػد عًهػػػػػػدا 
 كالم ػػػػػػػػػػػػػردى المن ػػػػػػػػػػػػػكرى كالمضػػػػػػػػػػػػػافا 

 
ػػػػػػػػػا خالفػػػػػػػػػا   كاػػػػػػػػػبهه انمػػػػػػػػػٍب عادمن

 تاب ادلفعٕل يٍ أخهّ 
قػػاـ قكلػػؾ:  كاػػك ا سػػـ المنمػػكب الػػذم يػػذ ر بياننػػا لسػػبب كقػػكع ال ةػػؿ  نحػػك:

 : ّو  قاؿ في ايل يةركفؾزيد إجال ن لةمرك  كقمدتؾ ابت اء مة

 ينمػػػػػػػػب م ةػػػػػػػػك ن لػػػػػػػػه الممػػػػػػػػدر إف
 

 أبػػػػػػػػػػاف تةةػػػػػػػػػػيالن  جػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػ ران كًدف 
 كاػػػػػػػػػك بمػػػػػػػػػا يةمػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػه متحػػػػػػػػػدٍ  

 
ف اػػػػػػػػػػرط فيًيػػػػػػػػػػدٍ    كقتػػػػػػػػػػان كفػػػػػػػػػػاعالن كا 

 فػػػػػػػاجررب بػػػػػػػالحرؼ كلػػػػػػػيس بممتًنػػػػػػػعٍ  
 

 مػػػػػػػػػػػػع الاػػػػػػػػػػػػرط  ًةزياػػػػػػػػػػػػدو ذا قىًنػػػػػػػػػػػػعٍ  
  

 

                                         

 .]كالابيه[  ُِفي متف ا جركمية و  ُو
  .َٓ-ْٗأل ية ابف مالؾ و  ِو
  .َّأل ية ابف مالؾ و  ّو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ّٕٓ 

 تاب ادلفعٕل يعّ
ةػؿ مةػه ال ةػؿ  نحػك قكلػؾ: جػاء كاك ا سـ المنمكب الذم يػذ ر لبيػاف مػف في 

 : ُو  قاؿ في ايل يةكاستكل الماء كالخابةى   ايمير كالجيشى 

 ينمػػػػػػب تػػػػػػالي الػػػػػػكاك م ةػػػػػػك ن مةػػػػػػه
 

 فػػػػػي نحػػػػػك سػػػػػيرم كالطريػػػػػؽى مسػػػػػرعةٍ  
 بمػػػػػػػا مػػػػػػػف ال ةػػػػػػػؿ كاػػػػػػػبهه سػػػػػػػبؽٍ  

 
 ذا الػػنص   بػػالكاك فػػػي اليػػكؿ ايحػػػؽٍ  

ذ رامػا فػي المرفكعػات   فيػد تيػدـ كأما خبػر  ػاف كأخكاتهػا  كاسػـ إف كأخكاتهػا 
 .تيدمت اناؾ  ّوقدالتكابع   ِو اك ذ

 تاب ادلخفٕضاخ
  مخ ػػكض بػػالحرؼ  كمخ ػػكض باإلضػػافةأقسػػاـ:  ايسػػماء المخ كضػػات ثالثػػة

/أ[ أف ي ػػكف عػػامالن فػػال ُٕأم بسػػببها  ك  يةػػـز فػػي السػػبب]  كمخ ػػكض بالتبةيػػة
 ينافي أف الةامؿ في التابع اك الةامؿ في المتبكع.

كتػػابع لةمخ ػػكض  فأمػػا المخ ػػكض بػػالحرؼ فهػػك: مػػا ييخ ىػػضي نسػػخة: كفػػي 
لػػ   كعػػف  كعةػػ   كفػػي  كريب   كالبػػاًء  كال ػػاًؼ  كالػػالـً  كبحػػركًؼ اليىسىػػـ   بًمػػف  كا 

  كبميػٍذ  كمينػذنحػك: كليػؿ... أم: كرب ليػؿ   كاي: الػكاك  كالبػاءي  كالتػاءي  كبػكاك ريب  
أم  كأمػػػا مػػػا يخ ػػػض باإلضػػػافةجمةػػػة  يػػػكـ الخمػػػيس كمنػػػذ يػػػكـ ال  ْو نحػػػك: ]مػػػذ[
فنحػػك قكلػػؾ: اػػالـ زيػػد كاػػك عةػػ  قسػػميف: مػػا ييػػدر بػػالالـ  نحػػك: اػػالـ المضػػاؼ 

نحػك: ثػكب خػٌز كبػاب الدالة عةػ  بيػاف الجػنس   كما ييدر بػ ومف كباب الدار   زيد
كمػػا   خػػتـ بػػه إاػػارة إلػػ  خػػتـ ال تػػاب  كخػػاتـ حديػػدكاػػك نػػكع مػػف الخاػػب   سػػاج 

                                         

  .ُّأل ية ابف مالؾ و  ُو
 [.لؾ  ]ك ذِِفي متف ا جركمية و  ِو
 يد[.ف  ]ِِفي متف ا جركمية و  ّو
 ساقطة مف المخطكط  كأثبتها ليستييـ النص.  ْو
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ذ ر ما ييػدر بػػ وفػي  نحػك: م ػر الةيػؿ؛ إلدراجػه فيمػا ييػدر بػالالـ    كلـ يأابه ذلؾ
 : ُوقاؿ في ايل ية

 نكنػػػػػػػػػان تةػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػراب أك تنكينػػػػػػػػػا
 

 ممػػػػػا تضػػػػػيؼ احػػػػػذؼ  طػػػػػكر سػػػػػينا 
 كالثػانيى أجػػرر كانػػًك وًمػػف  أك وفػػي  إذا 

 
 لػػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػػح إ  ذاؾ كالػػػػػػػػػالـ خػػػػػػػػػذا 

ػػػػػػػػٍص أٌك    لمػػػػػػػا سػػػػػػػػكل ذينػػػػػػػػؾ كاخمي
 

 تػػػػػػػػالأك أعطػػػػػػػػه التةريػػػػػػػػؼ بالػػػػػػػػذم  
 كاهلل أعةـ. 

                                         

  .ّٔأل ية ابف مالؾ و  ُو



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ّٓٗ 

 حــاخلامت
 في نهاية اذب الدراسة يم ف استخالص النتائج التالية:

أف المةكم عػالـ مكسػكعي ااػت ؿ بالدراسػة الةمييػة فػي عةػكـ اػت  أامهػا  -ُ
 ال يه  كأحداا النحك كالة ة.

أف اهرته الةةمية لـ ت ف قامرة عةػ  ممػر كحػداا راػـ أنػه عػاش كمػات  -ِ
ريػػديف فػػي أقطػػار عديػػدة  مػػف أبػػرزاـ الزبيػػدم فيهػػا  بػػؿ إف لػػه تالميػػذى كم

 ماحب تاج الةركس المةجـً الاهير.

أف مؤل اته لييىت مف الدارسيف عناية كاضحة  ال يهية منهػا كالة كيػة عةػ   -ّ
 حدو سكاء.

ا لرجركميػػػة ك  لألل يػػػة بػػػؿ اػػػك  -ْ أف ال تػػػاب مكضػػػكعى الدراسػػػة لػػػيس اػػػرحن
كاب كالمسػائؿ  كلهػذا يم ػف ميابةة مختمرة لما يت ؽ فيه ال تابػاف مػف ايبػ

 أف يةٌد بذرةن عةمية لدراسة نحكية ميارنة بيف متني ايل ية كا جركمية.

أف المةكم جةؿ مف ا جركمية أمالن ل تابه فيما تجااؿ مػف ايل يػة  ػؿ مػا  -ٓ
لػػػـ يػػػذ رب ابػػػف آجػػػركـ فػػػي متنػػػه  كذلػػػؾ لمػػػا فػػػي طبيةػػػة ا جركميػػػة مػػػف 

 ا ختمار الذم ليس في ايل ية.

مةػػكم ميػػػاؿ إجمػػا ن إلػػػ  اختيػػارات البمػػػرييف  كمجتهػػد فػػػي عػػد  ابػػػف أف ال -ٔ
 آجركـ بمرينا.

أف آراء المةكم كاخميته الةةمية لـ تظهر في اػذا ال تػاب  كلػـ يػأت فيػه  -ٕ
 بجديدو عة  الم تبة النحكية كذلؾ لادة اختمارب كتر يزب.
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أف الجمػػػػع بػػػػيف المتػػػػكف الةةميػػػػة النثريػػػػة كالمنظكمػػػػة طرييػػػػة فريػػػػدة فػػػػي  -ٖ
لتػػػأليؼ  ك انػػػت سػػػتزيد مػػػف أاميػػػة اػػػذا ال تػػػاب كثرائػػػه لػػػك أف المةػػػكم ا

 است اض أ ثر في الارح كبث  الةطائًؼ الة كية كالةيمىح النحكية.



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ُْٓ 

 فٓشط ادلصادس ٔادلشاخع
  إتحػػاؼ الحثيػػث بػػإعراب مػػا ياػػ ؿ مػػف أل ػػاظ الحػػديث  يبػػي البيػػاء الة بػػرم

  ُر ابػػػػف رجػػػػب  طالحنبةػػػػي  تةةيػػػػؽ: كحيػػػػد بػػػػالي كمحٌمػػػػد عبػػػػد الػػػػدايـ  دا
 اػ.ُُْٖ

  ارتااؼ الضرب مف لسػاف الةػرب  يبػي حيػاف محمػد بػف يكسػؼ بػف عةػي بػف
يكسػػؼ بػػف حيػػاف أثيػػر الػػديف ايندلسػػي  تحييػػؽ: رجػػب عثمػػاف محمػػد  م تبػػة 

 اػ.ُُْٖ  ُالخانجي  الياارة  ط
  :ايمػػمةيات  يبػػي سػػةيد عبػػد المةػػؾ بػػف قريػػب بػػف عةػػي ايمػػمةي  تحييػػؽ

 ـ.ُّٗٗ  ٕسالـ ااركف  دار المةارؼ  الياارة  طأحمد اا ر كعبد ال
   ايضداد  يبي ب ر محمد بف الياسـ بف محمد بػف باػار بػف الحسػف اينبػارم

 اػ.َُْٕبيركت    تحييؽ: محمد أبك ال ضؿ إبراايـ  الم تبة الةمرية
  ػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف يػػكنس إعػػراب اليػػرآف  يبػػي جة ػػر النح 

تةةيػػؽ: عبػػدالمنةـ إبػػراايـ  مناػػكرات محمػػد عةػػي بيضػػكف   المػػرادم النحػػكم 
 اػ.ُُِْ  ُدار ال تب الةةمية  بيركت  ط

   ايعػػػالـ  لخيػػػر الػػػديف بػػػف محمػػػكد الزر ةػػػي الدماػػػيي  دار الةةػػػـ لةماليػػػيف
 ـ.ََِِ  ُٓبيركت  ط

  أل ية ابف مالؾ  يبي عبداهلل جماؿ الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل بػف
 ئي الجياني  م تبة عباس الباز  م ة الم رمة.مالؾ الطا

  أمػػالي المرتضػػػ  واػػػرر ال كائػػػد كدرر اليالئػػد   لةاػػػريؼ المرتضػػػ  عةػػػي بػػػف
الحسيف المكسكم الةةكم تحييؽ: محمد أبك ال ضؿ إبراايـ  دار إحيػاء ال تػب 

 ق.ُّّٕ  ُالةربية وعيس  البابي الحةبي كار اب   ط
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 كييف البمػػػرييف كال ػػػكفييف  يبػػػي اإلنمػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػالؼ بػػػيف النحػػػ
البر ات  ماؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف عبيػد اهلل اينمػارم اينبػارم  

 اػ.ُِْْ ُالم تبة الةمرية  ط
 ُاإليضػػػػاح الةضػػػػدم  يبػػػػي عةػػػػي ال ارسػػػػٌي  تحييػػػػؽ: د.حسػػػػف فراػػػػكد  ط  

 اػ.ُّٖٗ
  ياض.إيضاح الميدمة ا جركمية  لمالح محمد ايسمرم  دار المميةي  الر 
   ب ية الكعاة في طبيات الة كييف كالنحاة  لجالؿ الديف عبد الػرحمف السػيكطي

 تحييؽ: محمد أبك ال ضؿ إبراايـ  الم تبة الةمرية  ميدا.

  البة ة في تراجـ أئمػة النحػك كالة ػة  لمجػد الػديف أبػك طػاار محمػد بػف يةيػكب
 ق.ُُِْ  ُال يركزآبادم  دار سةد الديف  ط

 يافي والمكسػكعة الثيافيػة الجزائريػة   يبػي الياسػـ سػةد اهلل  تاريي الجزائر الث
 ـ.ََِٕدار البمائر لةنار كالتكزيع  الجزائر  

  تػػاريي دماػػػؽ  يبػػػي الياسػػػـ عةػػػي بػػف الحسػػػف بػػػف ابػػػة اهلل المةػػػركؼ بػػػابف
عسػػػا ر  تحييػػػؽ: عمػػػرك الةمػػػركم  دار ال  ػػػر لةطباعػػػة كالناػػػر كالتكزيػػػع  

 اػ.ُُْٓ
 ف مػػف البمػػػرييف كال ػػػكفييف كايػػراـ  يبػػػي المحاسػػػف تػػاريي الةةمػػػاء النحػػػكيي

الم ضؿ بف محمد بػف مسػةر التنػكخي المةػرم  تحييػؽ: د.عبػد ال تػاح الحةػك  
 اػ.ُُِْ  ِدار اجر لةطباعة كالنار  الياارة  ط

  التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب اليػػػرآف  يبػػػي البيػػػاء عبػػػد اهلل بػػػف الحسػػػيف بػػػف عبػػػد اهلل
   البابي الحةبي كار اب.الة برم  تحييؽ: عةي البجاكم  عيس



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ّْٓ 

  التبيػيف عػػف مػػذااب النحػكييف البمػػرييف كال ػػكفييف  يبػي البيػػاء محػػب الػػديف
عبػد اهلل بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد اهلل الة بػػرم الب ػػدادم  تحييػػؽ: د.عبػػد الػػرحمف 

 اػ.َُْٔ  ُالةثيميف  دار ال رب اإلسالمي  ط
 كسػػؼ بػػف عبػػد تح ػػة اياػػراؼ بمةرفػػة ايطػػراؼ  لجمػػاؿ الػػديف أبػػك الحجػػاج ي

  ِالػػرحمف المػػزم  تحييػػؽ: عبػػد المػػمد اػػرؼ الػػديف  الم تػػب اإلسػػالمي  ط
 اػ.َُّْ

  :التػػذييؿ كالت ميػػؿ فػػي اػػرح  تػػاب التسػػهيؿ  يبػػي حيػػاف ايندلسػػي  تحييػػؽ
  ُدماػػػػؽ  كدار  نػػػػكز إاػػػػبيةيا  الريػػػػاض  ط -حسػػػػف انػػػػداكم  دار اليةػػػػـ 

 اػ. ُّْْ -ُُْٖ

 ح ػػكظ  دار ال ػػػرب اإلسػػالمي  بيػػػركت  تػػراجـ المػػػؤل يف التكنسػػييف  لمحمػػػد م
 ـ.ُْٗٗ  ِط

  تةةيػػؽ ال رائػػد عةػػ  تسػػهيؿ ال كائػػد  لبػػدر الػػديف محمػػد بػػف أبػػي ب ػػر بػػف عمػػر
 اػ.َُّْ  ُالدماميني  تحييؽ: محمد الم دل  ط

  ت سير البحر المحيط  يبي حيػاف محمػد بػف يكسػؼ ايندلسػي  تحييػؽ: عػادؿ
 اػ.ُِِْ  ُ  بيركت  طعبد المكجكد كآخركف  دار ال تب الةةمية

  تمهيد اليكاعد بارح تسهيؿ ال كائد  لمحمػد بػف يكسػؼ بػف أحمػد محػب الػديف
الحةبي ثـ الممرم  المةركؼ بناظر الجيش  تحييػؽ: د.عةػي فػاخر كآخػركف  

جمهكريػػة ممػػر  -دار السػػالـ لةطباعػػة كالناػػر كالتكزيػػع كالترجمػػة  اليػػاارة 
 اػ. ُِْٖ  ُالةربية  ط
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  المسالؾ بارح أل ية ابف مالؾ  لبػدر الػديف حسػف بػف قاسػـ تكضيح الميامد ك
  ُالمػػػػرادم  تحييػػػػؽ: عبػػػػد الػػػػرحمف عةػػػػي سػػػػةيماف  دار ال  ػػػػر الةربػػػػي  ط

 ـََِٖ -اػ ُِْٖ

 ـ  دار ُٕٖٗ  ُجمهػػرة الة ػػة   بػػف دريػػد  تحييػػؽ: رمػػزم منيػػر بةةب ػػػي  ط
 الةةـ لةمالييف.

 امػػػمي الحنبةػػػي حااػػػية ا جركميػػػة  لةبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف قاسػػػـ الة
 اػ.َُْٖ  ْالنجدم  ط

  حااية المباف عة  ارح ايامكن  يل ية ابف مالؾ  يبي الةرفػاف محمػد بػف
 اػُُْٕ  ُعةي المباف الاافةي  دار ال تب الةةمية  بيركت  ط

  حااػػػية فػػػتح الجةيػػػؿ عةػػػ  اػػػرح ابػػػف عييػػػؿ عةػػػ  أل يػػػة ابػػػف مالػػػؾ يحمػػػد
ة مختمػػرة مػف تيريػر الاػػيي السػجاعي  كبهاماػه اػرح ابػػف عييػؿ كنبػذ لطي ػ

 اػ.َُّٔمحمد اينبابي  المطبةة الميمنية  ممر  أحمد البابي الحةبي 
  الحةػػػؿ فػػػي اػػػرح أبيػػػات الجمػػػؿ  يبػػػي محمػػػد عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف السػػػيد

 اػ.ُِْْ  ُالبطةيكسي  تحييؽ: يحي  مراد  دار ال تب الةةمية  بيركت  ط
 ئػػة خزانػػة التػػراث وفهػػرس مخطكطػػات رقمػػي عةػػ  ايcd أمػػدرب مر ػػز المةػػؾ  

 ـ.َُِٖفيمؿ لةبحكث كالدراسات اإلسالمية  الرياض  
 اػ.َُّْ  ُديكاف عبد الرحمف الةيدركس  المطبةة الخيرية  ط 
   رحةة ابف بطكطة المسماة تح ة النظار في ارائب ايممار كعجائػب ايسػ ار

طنجػػػي يبػػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراايـ الةػػػكاتي ال
 دار الارؽ الةربي.  المةركؼ بػوابف بطكطة 
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   الرمةيػػة فػػي اػػرح ا جركميػػة  لاػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف اػػهاب الػػديف الرمةػػي
تحييػؽ: يكسػػؼ بػػف اػػكرة  رسػػالة ماجسػتير فػػي  ةيػػة ا داب كالة ػػات  جامةػػة 

 ـ.ََِٖ-ََِٕبف يكسؼ بف خدة  الجزائر  

 ل ضػؿ محمػد خةيػؿ بػف عةػي سةؾ الدرر في أعياف اليرف الثػاني عاػر  يبػي ا
 اػ.َُْٖ  ّبف محمد بف محمد مراد الحسيني  دار الباائر اإلسالمية  ط

  سػػػةـ الكمػػػكؿ إلػػػ  طبيػػػات ال حػػػكؿ  لممػػػط   بػػػف عبػػػد اهلل اليسػػػػطنطيني
  تحييػػػػؽ: محمػػػػكد ايرنػػػػاؤكط  م تبػػػػة «حػػػػاجي خةي ػػػػة»الةثمػػػػاني المةػػػػركؼ 
 ـ.ََُِإرسي ا  إستانبكؿ  

 ابػػف مالػػؾ  لبػػدر الػػديف محمػػد ابػػف اإلمػػاـ جمػػاؿ  اػػرح ابػػف النػػاظـ عةػػ  أل يػػة
الديف محمد بف مالؾ  تحييؽ: محمد باسؿ عيػكف السػكد  دار ال تػب الةةميػة  

 اػ.َُِْ  ُط
  اػرح ال افيػة الاػافية  يبػي عبػداهلل جمػاؿ الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف عبػػد

ث اهلل بػػػف مالػػػؾ الطػػػائي الجيػػػاني  تحييػػػؽ: عبػػػد المػػػنةـ اريػػػدم  مر ػػػز البحػػػ
حياء التراث اإلسالمي بجامةة أـ اليرل  ط  اػ.َُِْ  ُالةةمي كا 

  اػرح الم مػؿ  يبػي البيػػاء مكفػؽ الػديف يةػػيش بػف عةػي بػػف يةػيش ابػف أبػػي
السػرايا محمػد بػف عةػي ايسػدم المكمػةي  المةػركؼ بػابف يةػيش  دار ال تػب 

 اػ.ُِِْ  ُالةةمية  بيركت  ط
 ُير  دار ابػػػػف الجػػػػكزم  طاػػػرح الميدمػػػػة ا جركميػػػة  لةبػػػػد ال ػػػػريـ الخضػػػ  

 ـ.َُِٕ
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  ارح تسهيؿ ال كائد  يبي عبداهلل جماؿ الديف أبك عبد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل
بف مالؾ الطائي الجياني  تحييؽ: عبد الرحمف السػيد كمحمػد المختػكف  اجػر 

 اػ.َُُْ  ُلةطباعة كالنار كالتكزيع كاإلعالف ط
 محمػد جمػاؿ الػديف عبػد اهلل  ارح اػذكر الػذاب فػي مةرفػة  ػالـ الةػرب  يبػي

بػػف يكسػػؼ ابػػف ااػػاـ  تحييػػؽ: عبػػد ال نػػي الػػدقر  الاػػر ة المتحػػدة لةتكزيػػع  
 سكريا.

  ارح اذكر الذاب في مةرفة  الـ الةرب  لامس الديف محمد بف عبػد المػنةـ
رم اليػاارم الاػافةي  تحييػؽ: نػكاؼ الحػارثي  عمػادة البحػث  ػكجى بف محمد الجى

 اػ.ُِّْ  ُية  المدينة المنكرة  طالةةمي بالجامةة اإلسالم
  اػػرح قطػػر النػػدل كبػػؿ المػػدل  يبػػي محمػػد جمػػاؿ الػػديف عبػػد اهلل بػػف يكسػػؼ

  ُُمحمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد  اليػػػػاارة  ط :ابػػػػف ااػػػػاـ  تحييػػػػؽ
 اػ.ُّّٖ

   اػػرح  تػػاب الحػػدكد فػػي النحػػك  لةبػػد اهلل بػػف أحمػػد ال ػػا هي النحػػكم الم ػػي
 اػ.ُُْْ  ِبة كابة بالياارة  طتحييؽ: المتكلي الدميرم  م ت

  :المحاح وتاج الة ة كمحاح الةربية   إلسماعيؿ بف حمػاد الجػكارم  تحييػؽ
 ـ.َُٗٗ  ْأحمد عبدال  كر عطار  دار الةةـ لةمالييف  بيركت  ط

  :محيح البخارم  يبي عبد اهلل محمد بػف إسػماعيؿ البخػارم الجة ػي  بةنايتػه
   دار طكؽ النجاة  بيركت.اػُِِْ  ُد. محمد زاير النامر  ط

   ضياء السالؾ إل  أكضح المسالؾ  لمحمػد النجػار  مؤسسػة الرسػالة  بيػركت
 اػ.ُِِْ  ُط
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 ْٕٓ 

  طبيػػات النحػػكييف كالة ػػكييف  يبػػي ب ػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف عبيػػد اهلل بػػف
  ِمػذحج الزبيػدم ايندلسػػي اإلاػبيةي  تحييػػؽ: محمػد أبػػك ال ضػؿ إبػػراايـ  ط

  دار المةارؼ  الياارة.
  الةيف  لةخةيؿ بف أحمػد ال راايػدم  تحييػؽ: د.مهػدم المخزكمػي  ك د.إبػراايـ

 السامرائي  دار كم تبة الهالؿ  بيركت.
   ال ريػػػدة وكاػػػي ايل يػػػة النحكيػػػة لةجػػػالؿ السػػػيكطي  مطبةػػػة الترقػػػي بممػػػر

 اػ.ُِّّالياارة  

  فهػػػرس ال هػػػارس كايثبػػػات كمةجػػػـ المةػػػاجـ كالماػػػيخات كالمسةسػػػالت  لةبػػػد
بف عبػد ال بيػر ال تػاني  تحييػؽ: إحسػاف عبػاس  دار ال ػرب اإلسػالمي   الحي

 ـ.ُِٖٗ  ِبيركت  ط

  ال افية في النحك   بف الحاجب جماؿ الديف بف عثماف بػف عمػر بػف أبػي ب ػر
الممرم اإلسنكم المال ي  تحييؽ: مالح عبد الةظػيـ الاػاعر  م تبػة ا داب 

 ـ.ََُِ  ُبالياارة  ط

 عػػراب اليػػرآف المجيػػد  لةمنتجػػب الهمػػذاني  تحييػػؽ: محمػػد ال تػػاب ال ريػػد فػػي إ
  ُنظػػػػاـ الػػػػديف ال تػػػػيح  دار الزمػػػػاف لةناػػػػر كالتكزيػػػػع  المدينػػػػة المنػػػػكرة  ط

 اػ.ُِْٕ

  :ال تاب  يبي باػر عمػرك بػف عثمػاف بػف قنبػر المةػركؼ بػػوسيبكيه   تحييػؽ
 اػ.َُْٖ   ّعبد السالـ ااركف  م تبة الخانجي  الياارة  ط

 بي الياسـ عبد الػرحمف بػف إسػحاؽ الب ػدادم النهاكنػدم الزجػاجيالالمات  ي  
 اػ.َُْٓ  ِتحييؽ: مازف المبارؾ  دار ال  ر  دماؽ  ط



   

 024 

  الةباب في عةؿ البناء كاإلعراب  يبي البياء محب الػديف عبػد اهلل بػف الحسػيف
بػػػف عبػػػد اهلل الة بػػػرم الب ػػػدادم  تحييػػػؽ: د.عبداإللػػػه النبهػػػاف  دار ال  ػػػر  

 اػ.ُُْٔ  ُدماؽ  ط
   الةمحػة فػي اػرح المةحػة  لمحمػد بػف حسػف بػف ًسػباع بػف أبػي ب ػر الجػذامي

أبػػػػي عبػػػػد اهلل  اػػػػمس الػػػػديف  المةػػػػركؼ بػػػػابف المػػػػائم  تحييػػػػؽ: إبػػػػراايـ 
  ُالماعدم  عمػادة البحػث الةةمػي بالجامةػة اإلسػالمية  المدينػة المنػكرة  ط

 ق.ُِْْ
 جي  دار المػػميةي لةناػػر مػػتف ا جركميػػة  يبػػي عبػػد اهلل بػػف داككد المػػنها

 اػ.ُُْٗ  ُكالتكزيع  ط

  مجػػالس الةةمػػاء  يبػػي الياسػػـ عبػػد الػػرحمف إسػػحاؽ الزجػػاجي  تحييػػؽ: عبػػد
 اػ.َُّْ  ِالسالـ ااركف  م تبة الخانجي  الياارة  ط

 بهاء الديف بف عييؿ  تحييؽ: د.محمػد بر ػات    لالمساعد عة  تسهيؿ ال كائد
 اػ . َُْٓ - ََُْ  وُجامةة أـ اليرل   ط

  المطػػالع النمػػرية لةمطػػابع الممػػرية فػػي ايمػػكؿ الخطيػػة  يبػػي الكفػػاء نمػػر
ابف الايي نمر يػكنس الكفػائي الهػكريني ايحمػدم ايزاػرم اياػةرم الحن ػي 

  ُالاػػافةٌي  تحييػػؽ: الػػد تكر طػػه عبػػد الميمػػكد  م تبػػة السػػنة  اليػػاارة  ط
 اػ.ُِْٔ

  بػػف عبػػد اهلل بػػف منظػػكر الػػديةمي مةػػاني اليػػرآف  يبػػي ز ريػػا يحيػػ  بػػف زيػػاد
ال ػػػراء  تحييػػػؽ: أحمػػػد النجػػػاتي كآخػػػركف  دار الممػػػرية لةتػػػأليؼ كالترجمػػػة  

 .ُالياارة  ط



ٌّة على متن اآلجّرومٌّة لشهاب الدٌن أحمد بن عبد الفتاح الشافعً الملوّي الـُمِجٌرّي  )ت ً 1111شواهُد األلف  هـ( دراسًة وتحقٌقا

   

 ْٓٗ 

  مةجػػػـ ايدبػػػاء  لاػػػهاب الػػػديف أبػػػي عبػػػد اهلل يػػػاقكت بػػػف عبػػػد اهلل الركمػػػي
  ُالحمػػػػكم  تحييػػػػػؽ: إحسػػػػػاف عبػػػػاس  دار ال ػػػػػرب اإلسػػػػػالمي  بيػػػػػركت  ط

 اػ.ُُْْ
  اإلسػالمي فػي م تبػات الةػالـ والمخطكطػات كالمطبكعػات   مةجـ تاريي التػراث

  ُلةةػػي الرضػػػا قػػرب بةػػػكط  أحمػػػد طػػكراف قػػػرب بةػػكط  دار الةيبػػػة  قيمػػػرم  ط
 اػ.ُِِْ

 .مةجـ المؤل يف  لةمر رضا  حالة  دار إحياء التراث الةربي بيركت 
   مةجػػـ المطبكعػػات الةربيػػة كالمةربػػة  ليكسػػؼ بػػف إليػػاف بػػف مكسػػ  سػػر يس

 اػ.ُّْٔ يس  الياارة  مطبةة سر 
  مةجػػـ ميػػاييس الة ػػة  يحمػػد بػػف فػػارس بػػف ز ريػػا  تحييػػؽ: عبدالسػػالـ محمػػد

 اػ.َُِْااركف  دار الجيؿ  بيركت   
  م ني الةبيب عف  تب ايعاريب  يبي محمد جمػاؿ الػديف عبػد اهلل بػف يكسػؼ

ابػػف ااػػاـ  تحييػػؽ: د.مػػازف المبػػارؾ كمحمػػد حمػػد اهلل  دار ال  ػػر  دماػػؽ  
 ـُٖٓٗ  ٔط

  الم مؿ في منةة اإلعراب  يبي الياسـ جار اهلل محمكد بػف عمػرك بػف أحمػد
 ـ.ُّٗٗ  ُالزمخارم  تحييؽ: د.عةي بك مةحـ  م تبة الهالؿ  بيركت  ط

  الم ضػػةيات  لةم ضػػؿ بػػف محمػػد بػػف يةةػػ  بػػف سػػالـ الضػػبي  تحييػػؽ: أحمػػد
 .ٔاا ر كعبد السالـ ااركف  دار المةارؼ  الياارة  ط

 كا عتبػػار بػػذ ر الخطػػط كا ثػػار  يبػػي الةبػػاس تيػػي الػػديف أحمػػد بػػف  المػػكاعظ
عةي بف عبد اليادر الحسيني الةبيػدم الميريػزم  دار ال تػب الةةميػة  بيػركت  

 اػ.ُُْٖ  ُط
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  المكطأ  لمالؾ بف أنس  تحييؽ: محمد ايعظمي  مؤسسة زايد بػف سػةطاف آؿ
 اػ.ُِْٓ  ُنهياف لألعماؿ الخيرية كاإلنسانية  أبك ظبي  ط

  نتػػػائج ال  ػػػر فػػػي الن حػػػك  يبػػػي الياسػػػـ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد
 اػ.ُُِْ  ُالسهيةي  دار ال تب الةةمية  بيركت  ط

 ُٓالنحك الكافي  لةباس حسف  دار المةارؼ  الياارة  ط. 
  نزاػػة ايلبػػاء فػػي طبيػػات ايدبػػاء  ل مػػاؿ الػػديف أبػػي البر ػػات عبػػد الػػرحمف بػػف

اهلل اينمػػارم اينبػػارم  تحييػػؽ: إبػػراايـ السػػامرائي  م تبػػة محمػػد بػػف عبيػػد 
 اػ. َُْٓ  ّالمنار  الزرقاء  ط

  نزاػة الخػكاطر كبهجػة المسػامع كالنػكاظر  لةبػػد الحػي بػف فخػر الػديف بػف عبػػد
 اػ.َُِْ  ُالةةي الحسني الطالبي  دار ابف حـز  بيركت  ط

  اهلل المػ دم  تحييػؽ: الكافي بالكفيات  لمالح الديف خةيػؿ بػف أيبػؾ بػف عبػد
 اػ.َُِْأحمد ايرناؤكط كتر ي ممط    دار إحياء التراث  بيركت  

  :كفيػػات ايعيػػاف كأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف  يحمػػد بػػف محمػػد بػػف خٌة ػػاف  تحييػػؽ
 إحساف عباس  دار مادر  بيركت.

 


