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ـى زيده( مثاؿ يتردد كثيرنا عند النحكييف مػف دػدايات الدراتػات النحكيػة   جممة: )قا
لهػػ ا الجممػػة عػػدة دراتػػات مػػل منػػكف م تم ػػة تجم هػػا لكػػف الجديػػد أنػػا أٍف تكجػػ  

أػػ   رػرح ميهػا ُِٖٓأػػ كَُِٔأ ا الجممة  لمؤلؼ مجهػكؿ أل هػا دػيف تػنتل 
 ثالثة أديات كاف قد نظمها ميما يت مؽ ده ا الجممة قاؿ ميها : 

َأَياااائالاااا )قئمااايئٌ(ااااَ ئ يااا   ئ  اااائ
ئاحتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ئ

ئ

ئمليااااَئ ااااَيئاادلاااا ِ ئْاااااَ   َ ئَ اااا  َ )ئ
ئ ٌ ئ ا ئ اتاتقا  ئ َ   ِقاا  ئ َ ض   ٌ  ْ ا َْ ئ 

ئ
َداااااااا)ئ ااااااااَجع ئَ ُق َاااااااااع ئا   ئ ِ ال  اااااااا   ئ َ ح 

ئ ٌَئااَوااااا)ِ ئُمُ  ُ  اااااائ اااااَجُت ائَ ااااا ئ ِ ال 
ئئ

َئ امَ ا)ئئ َل   ئ ام  يُْ ِْ ْىئااتَّح  ئملىئذائَ 
مجمع مل أ ا الرتالة عمـ الكضع كاالرتقاؽ كالمنطؽ كالنتدة كالحكمػة إضػامة ئ

إلػػع عممػػل النحػػك كالرػػرؼ  درس ميهػػا أػػ ا الجممػػة  دراتػػة تطديقيػػة م ترػػرة 
 تدؿ عمع مكتكعية المؤلؼ كتدحرا مل عدد مف ال نكف . 

مأحددت إرهارأا دػيف الدارتػيف ل ػؿ أحػدأـ أف يرػؿ إلػع مػا لػـ أرػؿ إليػ  مػل 
ا جديدنا مل دراتة النركص كاألمثمة النحكية .   تحديد مؤل ها   كلتككف منهجن

ئ:ئااول ا ئاا فتاحيع
 –الكضػػػػع  –المنطػػػػؽ  –الرػػػػرؼ -النحػػػػك  -قػػػػاـ زيػػػػد   –رتػػػػالة  –)تحقيػػػػؽ 
 الحكمة (. –النتدة  –االرتقاؽ 
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A Message Concerning the Sentence: “Zaid rose” 

Ahmed bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Qash'ami 
Assistant Professor of Grammar and Morphology Department 

of Arabic Language - College of Education, Zulfi 

Email:a.qashami@mu.edu.sa 

Abstract: The sentence: “Zaid rose” has been a recurrent 

example among grammarians since times immemorial. 

However, this sentence has recently resurged as a subject of 

scrutiny in various disciplines that study it in relation to 

three anonymous verses that were composed presumably 

between 1260-1285 A.H. These verses run as follows: 

O' whoever is asking about "Zaid rose" and what science it 

consisted, 

 It's words position, inflection, derivation, logic and syntax  

And on this, the liberation took place thee, know it and 

work with it. 

In this research, I have gathered the science of word 

situation, derivation, logic, proportion, and speech, as well 

as the science of syntax and morphology, in which this 

sentence is studied as a brief applied study indicating the 

capability of the author in a various disciplines. 

Thus, I would like to show it among the researchers that 

one of whom might reach its author and be a new approach 

in studying syntactical texts and examples. 

Keywords: 

Investigation ; Thesis ; Utterance ; Zaid rose 
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 التعريف بالرسالة 

كتػػب أػػ ا ال نػػكاف عمػػع رػػ حة   لة ميمػػا يت مػػؽ دجممػػة: قػػاـ زيػػد(عنكانهػػا: )رتػػا
  كيظهػػر لػػل أنػػ   ػػط الرتػػالة  د ػػط م تمػػؼ عػػف  ػػط  الناتػػ  دا ػػؿ الغػػالؼ

م هػػػػرس المكتدػػػػة األزأريػػػػة ط لقردػػػػ  مػػػػف  ػػػػط الترػػػػنيؼ المػػػػدكف عمػػػػع رػػػػ حة  
ػػا عمػػع مػػف قػػكؿ المرػػنؼ مػػل مقػػدمتها: )   أ ػػ ا  كل مػػالغػػالؼ أف أضػػع نقكرن

جممػػػة )قػػػاـ زيػػػد( عمػػػع تػػػديؿ ثػػػالث أديػػػات كنػػػت قػػػد جم ػػػت ميهػػػا مػػػا يت مػػػؽ د
 . التقريب(

  إضػػامة إلػػع أف الػػ م ارػػتهرت دػػ  مػػل مهػػارس الم طكطػػات أػػككأػػ ا ال نػػكاف 
(  كػر أنػ  لػـ اء زيػدرتػالة مت مقػة دػػ جػرتالة الري  أحمد زينل دحػالف ) محقؽ
مػػػف المؤل ػػػات المرػػػادهة لرتػػػالة دحػػػالف إال رتػػػالة كاحػػػدة مجهكلػػػة المؤلػػػؼ يػػػر 
 . قرد أ ا الرتالة التل ديف أيدينا. كأك ينها : ما يت مؽ دجممة : قاـ زيدعنكا

كقػػػد دحثػػػت كثيػػػرنا ميمػػػا دػػػيف يػػػدم مػػػف المرػػػادر كالمراجػػػع إضػػػامة إلػػػع كتػػػا ؿ 
دهػػػ ا لرتػػػالة تػػػكاء الدحػػػث المت ػػػددة عمػػػع الرػػػدكة ال نكدكتيػػػة عػػػف إرػػػارة لهػػػ ا ا

لـ أقؼ عمع أم  كر  -مع األتؼ  - نل  إال أنال نكاف أك دأم عنكاف محتمؿ
 لها أعتمد عمي  مل تأكيد عنكانها.

ميما كق ت عمي  مف  كما أننل لـ أقؼ عمع نتدة لها ال مل الرتالة ن تها   كال
ها ألحمػػػد زينػػػل   عػػػدا مػػػا  كػػػرا د ػػػض الم هرتػػػيف مػػػف نتػػػدتمرػػػادر كمراجػػػع

  كأػػػك د يػػػد جػػػدنا لمػػػا دػػػيف الدراتػػػتيف مػػػف ا ػػػتالؼ مػػػل أػػػػ (َُّْف )تدحػػػال
منهجهمػػػا كمحتكاأمػػػا . لكػػػف ممػػػا ال رػػػؾ ميػػػ  أف مؤل هػػػا أل هػػػا مػػػل ال تػػػرة مػػػف 

  حيث نقؿ عن   كدعا أدل الغ راف محمد دف عمل الرداف أػ حيث كماةَُِٔ
أػػ حيػث ُِٖٓ. كقدػؿ تػنة (ُ)يتغمدا هللا دالغ راف كيتكن  أعالل الجنػافل  دأف 

                                                           

 مف أ ا الرتالة.  ِٓانظر ص  (ُ)
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كػػاف أػػ ا تػػاري   كق هػػا المػػدكف عمػػع رػػ حة ال نػػكاف مػػف قدػػؿ راتػػب دارػػا كمقػػرا 
 الركاؽ الجديد . 

لكف كمع  لؾ كم   آثػرت طداعتهػا كار راجهػا لطمدػة ال مػـ ط لمػا تحكيػ  مػف 
مػػنهج جديػػد مػػل دراتػػة النرػػكص كاألمثمػػة النحكيػػة يقػػـك عمػػع تناكلهػػا مػػل عػػدد 
مف ال نكف كالكضع كالررؼ كاالرتقاؽ كالمنطؽ كالنتدة كالحكمة   كل مهػا إ ا 

دػػال ثكر عمػػع   رجػػت دػػيف يػػدم النػػاس يقػػؼ أحػػد القػػراء عمػػع مػػا لػػـ أقػػؼ عميػػ 
 نتدة لها ميكتمؿ ال قد كيزكؿ اإلركاؿ .   

اعتمػػدتي مػػل تحقيػػؽ أػػ ا الرتػػالة عمػػع نتػػ ة كحيػػدة لػػـ أعثػػر عمػػع  يرأػػا 
ر ػػـ الدحػػث كالتنقيػػب   كأػػل أرػػؿ مح ػػكظ مػػل المكتدػػة األزأريػػة  تحػػت الػػرقـ 

ل عرػر ( م ػارؼ عامػة   كأػل تقػع مػَْٕٓ( كالرقـ ال ػاص )َّٖٕٔال اـ )
     مػػػل كػػؿ رػػ حة كاحػػػد كعرػػركف تػػػطرنا لكحػػات  مػػف ضػػػمنها لكحػػة الغػػالؼ

 يحكم كؿ تطر منها تتع كممات تقريدنا . 
كقد جػاءت أػ ا النتػ ة تامػة  اليػة مػف األتػقاط كال ػرـك   كتدػت د ػط م تػاد 

 كاضح   دمداد أتكد عدا أديات المؤلؼ مقد كتدها دمداد أزرؽ .
: ط مي ىهػًرس المكتدػة األزأريػةم تمػؼ مرػاد  ل ػكيتب عمع ر حة ال نكاف د ط 
ػا د ػط م تمػؼ عػف )رتالة ميمػا يت مػؽ دجممػة قػاـ زيػد ( . كمػا كيتػب عميهػا أيضن

ا عف  ط    كمقػرا كقؼ مف قدػؿ راتػب دارػاالنات : )أ ا ال ط   كم تمؼ أيضن
 ( .ُِٖٓجمادل  ُٕمل   (ُ) الركاؽ الجديد ...

مما يدؿ عمع أنها  ديد ت أ ا النت ة دالدتممة كالحمدلة كالرالة عمع الندل 
ة مترػػمة دػػالكالـ التػػادؽ قػػاؿ ددايػػة الرتػػالة دكف تػػقط   كمػػا أنهػػا  تمػػت دنهايػػ

أ ا ما يترا المكلع الكػريـ دمنػ  كجزيػؿ مضػم  ال مػيـ  كالرػالة كالتػالـ ميها: )

                                                           

 كممة لـ أتتطع قراءتها .  (ُ)
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ال قػػػكة إال دػػػا كال حػػػكؿ ك   عمػػػع تػػػيد المرتػػػميف  كعمػػػع آلػػػ  كرػػػحد  أجم ػػػيف
 . ال مل ال ظيـ(. دكف  كر لمنات  أك تاري  النت 

أراد مؤل هػػا عمػػع أكمػػؿ كجػػ  كأتمػػ ط  لقػػد حررػػت عمػػع  ػػركج أػػ ا الرتػػالة كمػػا
 : ل ا اتد ت مل تديؿ  لؾ ما يمل

  مػػػع كضػػػع عالمػػػات التػػػرقيـ م طػػػكط كمػػػؽ قكاعػػػد اإلمػػػالء المتد ػػػةػػػػ نتػػػ  الُ
 . مة   كضدط  ما يحتاج إلع ضدط من ز الال
   مػعلم طػكط/ إرارة إلع نهاية كؿ ر حة مػف اػ كض ت  طنا ما الن  أك ا ِ

  كدما أف الكرقة مرتركة ديف ر حتيف مػف  كر رقـ الر حة عند نهاية التطر
 . رمزت لميمنع منهما دالرمز ) أ (  كلميترل دالرمز )ب( الم طكط مقد

عمع نت ة كحيدة   مإنل اضطررت مل د ض المكاضػع ػ  دما أننل اعتمدت ّ
  ما ال تتتقيـ ال كرة إال دتركيد   أك تركيب إلع زيادة ما ال يتـ النص إال د 
امش مػػع ديػػاف كاإلرػػارة إلػػع  لػػؾ مػػل الهػػ ]   [مػع كضػػ   دػػيف م كػػكمتيف أكػػ ا

 . مردر الت ديؿ إف كجد
ػػػ   مػػػت الرتػػػالة مػػف نرػػػكص القػػػرآف كالحػػػديث كالرػػ ر كأقػػػكاؿ ال ػػػرب   لػػػ ا ْ

 لتت دحاجة إلع  كر منهج تناكلها مل الرتالة . 
   مع  كر أأـ مراجع الترجمة . لت ريؼ داألعالـ الكاردة دا ترارػ آ
ال مف أقرب الكتب تكثيؽ النقكؿ  كعزكأا ألرحادها  مف كتدهـ ما أمكف ػٔ   كار

 عنهـ أك نتدت  إليهـ .   التل نقمت 
ا المرػػػػنؼ مػػػػل كتػػػػب ال ػػػػالؼ ػػػػػ تكثيػػػػؽ المتػػػػا ؿ ال الميػػػػة التػػػػل يرػػػػير إليهػػػػٕ

 . المرهكرة
  ا يحتػاج إلػع ت ميػؽ مػف تكضػيح  ػامض  أك إكمػاؿ نػاقصػ الت ميػؽ عمػع مػٖ

 .  مجمؿ أك ت ريؼ مرطمح أك  ير  لؾأك ت ريؿ 
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 النص احملقق
 دتـ  هللا الرحمف الرحيـ

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

الحمػػد  الػػ م ج ػػؿى الدحػػثى كتػػيمةن لنيػػًؿ المػػراًد   كيحػػكز الر اتػػةى دػػ لؾ التػػالؾي 
طريػػؽى الررػػاًد   كالرػػالةي كالتػػالـي عمػػع تػػيًدنا محمػػدو   آًمػػًر كػػؿًٌ  يػػرو   كمندػػًع 
الكرامػػػاًت   كعمػػػع آلػػػ  الهػػػاديف مػػػف د ػػػًدا لنيػػػًؿ التػػػ اداًت   مػػػا دامػػػت األكػػػكافي 

 ماضؿي األماجدي . أما د د : تتزايدي   كنطقٍت دالدحًث األ
ـٍ   يػػػػاؾ مػػػػف الً رػػػػادًة الناجيػػػػًة   كمنحنػػػػا د ضػػػػًم   -مػػػػاعم ج منػػػػل هللاي كار

 -أفَّ ال ػػػكضى مػػػل ال مػػػكـً مػػػف أمضػػػًؿ القردػػػاًت   كدتحقيًقػػػ   -المُّطػػػؼى كال اميػػػةى 
 تيناؿي أعالل الدرجاًت .  -د ضًؿ هللًا 

  أٍف ل الضػػػ يًؼ القارػػػرً كلػػ لؾ لمػػػا  طػػػرى ددػػػاللى ال ػػػاتًر  كت يَّػػؿى مػػػل مهمػػػ
ا عمػع ثػالثً  ـى : )كنػتي قػد جم ػتي ميهػا مػا يت مػؽي دجممػةً   أديػاتو  (ُ)أضعى نقكرن قػا

ٍف كانػػٍت قػد تحتمػػؿي  يػرى  لػػؾى عنػدى  كم ال قػػكؿً    زيػده(  عمػع تػػديًؿ التقريػًب   كار
 مف  يًر رؾو كال ريبو .

 :  الدريرً  دالندلًٌ  كالتيتيرى  التكميؽى  مأقكؿي كاثقنا دالقديًر   مؤمالن 
 ئ  ااائ ياا  ئئائالااا )قئماايئٌ(ااا َئَيااأَئ

ئاحتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ئ
ئ

ئ) َئ  ئَ ااااائ َئ  ئْاااااا َئئاادلااااا  ِئئملياااااَئ ااااايَئئ
ئ اااااا  َئ اااااائٌ ئض  َْ ئ اتااااااتقا  ئئٌ ئْ ئ 

ئ  ئِقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ئ  َئ
ئ

ااااااااا  َئئ ااااااااا  ِئئ  ئح  ئ)َداااااااااا  ئئع ئ َااااااااااقُئ َئئع ئجَئال 
ئ اا  ِئ ئ ااائ  ُئ ُئمُئئ) ِئااَواائٌَئ ائَ ااتُئجَئال 

ئئ
ُْئِْئح ئْىئااتَّئملىئذائ َئئ الَئ ام ئئي ئ/) امَ اَئ  

ئ ال ي  ػػع  عميػػ  أػػ ا الجممػػةي  مػػا احتػػكتٍ  لمػػا كػػافى   مػػل الديػػت (ا تػػا الن يىػػأى ) : قكليػػ
  النػداءً  دػأداةً  أيتػلى   كما أك م مكـه  دؿ كعمع المتكتطً   تمؾ ال مكـى  عمع مف أتقفى 

                                                           

 .  ا مل األرؿ  كاألركب )ثالثة(ك (ُ)

 أ/ِ
/ِ 
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  الدالػػًة عمػػع الد ػػًد   كمػػا أػػك مػػ أبي المدػػرد ً التػػل أػػلى أحػػدي أدكاتًػػ  الثمانيػػةً 
(ُ)   

 .(ِ)كادف درأافى 
ػا  ػرَّدى ر رن كنكَّرى )تا الن ( إرارة لد ًد طمًب مػا يت مػؽي دتمػؾى الجممػًة  حتػع إنػ  جى

 . يرىامف ن ًت   كج مى  تا الن ل  ط ل دـً تؤالنا 
ٍت( احتكاءي أ ا الجممًة عمع تمػؾى األدحػاًث مػف احتػكاًء الرػلًء  كقكلي  : )كما اٍحتىكى

 عمع ما يت مؽي د  . 
( عمػػػػع حػػػػ ًؼ مضػػػػاؼو  أم: أدحػػػػاًث ال مػػػػكـً  كاإلضػػػػامةي  عمػػػػع  كقكليػػػػ : )ال يميػػػػكـً

 : مف رلء .م نع
( المرادمةي: المالقاةي .  ادىٍمتى  كقكلي : )رى

ػػٍنهىالن ( أم: كركدنا   أم: إٍف طمدػػتى  لػػؾى مٌنًػػل كجػػدتى مػػا يدػػؿُّ يػػداؾ   كقكليػػ : )مى
 .  كيدمغي مهكاؾى

 
 
 
 

                                                           

إمػاـ ال رديػة ددغػداد   أدػك ال دػاس المدػرد  محمد دف يزيد دػف عدػداألكدر األزدم الدرػرم( ُ)
ا دميغنا م كأنا  مف مرن ات  : م ػانل القػرآف  مل زمان    المقتضػب  الكامػؿ  كاف مريحن

ررح المية ال رب لمرن رل .تكمل تػنة   الم كر كالمؤنث  االرتقاؽ  المقركر كالممدكد
  كميػػػػات ُِْ/ّ مػػػػس كثمػػػػانيف كمػػػػا تيف ددغػػػػداد . انظػػػػر ترجمتػػػػ  مػػػػل : اندػػػػاا الػػػػركاة 

.  كانظػػػر رأيػػػ  مػػػل : المقتضػػػب ُِٔالدمغػػػة   ِّْإرػػػارة الت يػػػيف    ُِٗ/ْاألعيػػػاف 
ْ/ِّٓ  . 

لػػ  عمػػـ مػػل النحػػك كالمغػػة   الكاحػػد دػػف عمػػل دػػف درأػػاف أدػػك القاتػػـ ال كدػػرم النحػػكمعدد( ِ)
تػكمل   كمف مرن ات  : ررح الممع مل ال ردية  كاألنتاب كأياـ ال رب كأ دار المتقدميف

.  ُّٖالدمغػة   ُٗٗ  إرػارة الت يػيف ُِّ/ِتنة تت ك متيف كأرد ما ة . انداا الػركاة 
كانظػر أػ ا الػرأم منتػكدنا لػ  مػل : رػرح أل يػة ادػف   لممػعكلـ أقؼ عمػع رأيػ  مػل رػرح  

 .  ُّْ/ّحارية الرداف   ِْٕ/ّررح األرمكنل    ٓٔٓمالؾ الدف الناظـ 
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(ُ) : 
ٍضعه( ا  : )مىكى ـٍ أفَّ أ ا الجممةى يرحُّ أٍف ييدحثى عنهػا مػٍف جهػًة الكضػًع   ميقػاؿي عم

أػػ ا مركػػبه   مهػػٍؿ يت مػػؽي دػػ  كضػػعه أـ ال   كعمػػع األكًؿ   أػػٍؿ يت مػػؽي دالهي ػػًة 
ـٍ دطرميهػػػػا   كػػػػؿّّ عمػػػػع حدتػػػػ    كأمُّ قتػػػػـو ي ػػػػصُّ  لػػػػؾى مػػػػف أقتػػػػاـً  التركيديػػػػًة أ

اللػػػػػًة كأقتػػػػػاًمها   كم رمػػػػػًة الكضػػػػػًع الكضػػػػػًع  ميحتػػػػػاجي المدتػػػػػدئي إلػػػػػع م رمػػػػػًة الد
 كأقتاًم   حتع يككفى مل  لؾى عمع دريرةو . 

ـي درػػلءو آ ػػرى  مالداللػػةي: كػػكفي الرػػلًء دحالػػةو يمػػزـي مػػف ال مػػـً دػػ  ال مػػ
. كأػػل (ِ)

ط ألفَّ الػػتالزـى دػػيف الرػػي يًف إٍف كػػافى (ّ): عقميػػةه كطدي يػػةه  ككضػػ يةه ثالثػػةي أقتػػاـو 
م قميػػػةه  أك دمػػػد ًؿ اقتضػػػاًء الطدػػػًع مطدي يػػػةه  أك دتػػػدًب الكضػػػًع لمجػػػرًد ال قػػػًؿ 

ػػٍف ج ػػؿى (ْ)كأػػل أقػػكل أػ ا األقتػػاـً  كالت يػيًف مكضػػ يةه /   كمػػا أػػك ظػاأره لكػػؿًٌ مى
 .    هللان نكرى الدريرًة ل  دليالن 

ـه ييدحػثي ميػ  عػف(ٓ)دلػيالن عمػع الم نػع كالكضعي: ج ػؿي الم ػظً  : أػك عمػ    أك نقػكؿي
 .  (ٔ)أحكاًؿ الكضًع  مف حيثي ال مكـً كال ركًص  كالر ريًة كالنكعيًة 

                                                           

 )مدحث الكضع( كتدت مل الهامش األيتر . ( ُ)
كراؼ ارطالحات ال نػكف كال مػـك   َُٖالت ري ات   ٔٓانظر : األتاس مل المنطؽ ( ِ)

ٕٖٕ . 
 . ٔٓ: األتاس مل المنطؽ األقتاـ ملانظر أ ا ( ّ)
إال عمػػػػع الداللػػػػة الم ظيػػػػة : ) كالمناطقػػػػة لػػػػـ ي تمػػػػدكا مػػػػل أدحػػػػاثهـ جػػػػاء مػػػػل األتػػػػاس  (ْ)

ا  دة مف  يرأا  ك لؾ ألنها أعـ ما الكض ية   أما ككنها أعـ ما ػدة مػف كألنها أتهؿ أيضن
كػػؿ رػػ ص  الت ػػاأـ دػػ  مػػع   كيمكػػفالم ػػظ يػػدؿ عمػػع المحتػػكس كالم قػػكؿ  يرأػػا مػػ ف
  نهػػار  كدػػدكف حاجػػة إلػػع ضػػكء أك درػػر  مػػل أم كقػػت كػػاف مػػف ليػػؿ أك ي مػػـ كضػػ  

  كك لؾ مإف الداللػة اج إلع رلء آ ر تكل ال مـ دالكضعكأما إنها أتهؿ م نها ال تحت
كال قميػػػػػةط ألنهمػػػػػا  يػػػػػر  الم ظيػػػػػة الكضػػػػػ ية يمكػػػػػف ضػػػػػدطها د ػػػػػالؼ الداللػػػػػة الطدي يػػػػػة

 .  ٖٓلطدا ع كال قكؿ كاألمهاـ(. األتاس مل المنطؽ تالؼ اط ال تالمهما دا منضدطتيف
 . ُٕٓٗ. كراؼ ارطالحات ال نكف كال مـك   ِْٕ: الت ري ات انظر( ٓ)
 .  ِٓٓانظر: أدجد ال مـك ( ٔ)

/ب ِ
 ّ/ أب

/ أ
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ػػػػػا  . ألفَّ المكضػػػػػكعى إف أ ػػػػػ ى مي ىيَّننػػػػػا ميرى َّرن كأػػػػػكى قتػػػػػماًف: ر رػػػػػله   كنػػػػػكعله
مالكضعي ر رلّّ  مثؿي أٍف يقكؿى الكاضعي: عنيػتي أػ ا الم ػظى لمداللػًة عمػع م نػع 

ٍف أ ػػ ى المكضػػكعي عك مػػا دم نػػااكػػ ا أ ػػا كميِّػػا  مثػػؿي أٍف يقػػكؿى الكاضػػعي عنػػدى . كار امِّ
الكضًع: كؿُّ ل ظو يككفي عمع أي ػًة كػ ا عيَّنتيػ  ليػدؿَّ عمػع م نػع كػ ا  كمػا يػؤدم 

 مؤداا  مالكضعي نكعلّّ . 
ْاِءئ:ئ ئ ولُّئ احٍ ئ    ائث)ثُعئأ(الاٍ ئجاالالتق

ٍضػػعي  (ُ)أحػػديأا:  ػػا[أٍف يكػػكفى الكى ػػا ط ألفَّ الكاضػػعى  (ِ)]عامن   كالمكضػػكعي لػػ   ارِّ
يجػػػبي عميػػػ  أٍف يالحػػػظى المكضػػػكعى كالمكضػػػكعى لػػػ  عنػػػد الكضػػػًع كالت يػػػيًف   مػػػإ ا 

ا مال ي مكا :   الحظى المكضكعى ميرى َّرن
ػػػا مػػػف حيػػػثي أػػػك ميرػػػ َّصه  مثػػػؿي كضػػػًع  ػػػا أٍف يالحػػػظى المكضػػػكعى لػػػ  مير َّرن إمَّ

ا معى  ركًص المكضكًع ل  .  ٍ ًريِّا  ارِّ  األعالـً   ميككفي الكضعي رى
ػري  مثػؿي /  ا دكج و عاـو يراركي  أر اصه أي ى ما أٍف يالحظى المكضكعى ل  مير َّرن كار

ػػػا مػػػعى كضػػًع اتػػػـً اإلرػػػارًة  ك يػػًرا مػػػف المدهمػػػاتً    ميكػػػكفي الكضػػعي ر رػػػيِّا عامِّ
  ركًص المكضكًع ل  . 

ما أٍف يالحظى المكضكعى ل  عامِّا مف حيثي أػك عػاّـّ  ميكػكفي الكضػعي عامِّػا مػع  كار
 عمكـً المكضكًع ل  . 

ُـّ المكضكعي ل   اصّّ مممتنعه ط لما دييفى مل محمًٌ    . (ّ)كأمَّا الكضعي ال ا
ـي حارمةه لمكضعً  ا النكعلًٌ  كأ ا األقتا  .  لؾى  ماعمـٍ   أيضن

                                                           

الرتػالة الديانيػة كاممػة مقػاؿ: . كقد أكردأا الرػداف مػل لـ ي كر المرنؼ إال نكعنا كاحدنا( ُ)
ثػػانل: أف يككنػػا  ارػػيف. . كالالكضػػع كالأمػػا عػػاميفالمكضػػكع لػػ  ك  : أف يكػػكف)أحػػدأا
اط ألف ...( الرتالة الديانية أف يككف الكضع عا كالثالث:  .  ُٕمنا كالمكضكع ل   ارن

 . كما مل الحارية التادقة  لمرهكرزيادة مف الرتالة الديانية ط لتتكامؽ مع التقتيـ ا( ِ)
كقػػد نػػص عمػػع أنػػ  نقمػػ  عػػف ال رػػاـ مػػل ت ريػػب الرتػػالة   ِٕ – ُٕالرتػػالة الديانيػػة ( ّ)

 ال ارتية . 

 / أ ّ
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دػػػيفى عمػػػكـً الكضػػػًع ك رػػػكًص المكضػػػكًع لػػػ   كمػػػا ييتػػػكأـي مػػػل دػػػادئ  كال منامػػػاةى 
الػػػرأًمط ألفَّ الكضػػػعى النػػػكعلَّ دمنزلػػػًة كضػػػًع األل ػػػاًظ المترادمػػػًة الممحكظػػػًة د نػػػكافو 
: كػؿُّ مػا يرػمحي أٍف يركػبَّ  كملٌو   دكضعو كاحػدو لم نػع كاحػدو  إٍ  الكاضػعي إ ا قػاؿى

اآل ػػػػًر  لمداللػػػػًة عمػػػػع أػػػػ ا الرػػػػ ًة  مػػػػف الماأيػػػػًة م ػػػػؿه متحػػػػرؾي الكتػػػػًط  مدنػػػػلُّ 
ػا لجػنًس تمػؾى  الماضيًة  يككفي كؿُّ مركبو مف تمؾ الحػركًؼ الثالثػًة المػ ككرًة عممن

 .  (ُ)الر ًة . عمع ما حققى  د ض المحققيف عندى تحقيًؽ أ ا القتـً 
 .   (ِ)كأما القتماًف األ يراًف مثدكتها لمكضًع النكعلًٌ ظاأره إل  ... 

ـي الثالثةي األكؿي مقط كال م مل   . (ّ)ررًح الرتالًة ال ضديًة ألى األقتا
َـّ إفَّ لكؿًٌ مركبو ثالثةى أكضاعو  دثالثً   :اعتداراتو  (ْ)ث

أحديأا : كضعه نكعله داعتداًر الهي ًة االجتماعيًة الحارمًة لممركًب مػف تركيػًب  
كاإلنرػػاًء ك يًرأمػػا كمماتًػػ  كترتيًدهػػا   مدهػػ ا الكضػػًع يػػدؿي المركػػبي عمػػع اإل دػػاًر 

 مف ال كا ًد التركيديًة . 
كثانيهما: كضعه ر رلّّ داعتداًر كؿًٌ م ردو م رده   كده ا الكضػًع يػدؿي كػؿُّ م ػردو 

 عمع م ناا المكضكًع ل    منتدةي أ ا الداللًة لممركًب/ مف قديًؿ المجاًز . 
ػػػػا داعتدػػػػاًر مجمػػػػكًع الكممػػػػا ًت   مػػػػف حيػػػػثي أػػػػك كثالثيهػػػػا : كضػػػػعه ر رػػػػله أيضن

مجمػػػػكعه  مػػػػع قطػػػػًع النظػػػػًر عػػػػف الم ػػػػرداًت كالهي ػػػػًة االجتماعيػػػػًة الحارػػػػمًة مػػػػف 
 .  (ٓ)هااجتماًع حركًم  كتركيدًها كحركاًتها كتكناتً 

 كال  ًؿ مثالن   مإفَّ مي  كض يف داعتداريف:  
 عف أي ةً  النظرً  مع قطعً    حركمً  جكاأرً  مجمكعً  داعتدارً    مكضكعه أنَّ  :أماأحدي 

 .  عمع الحدثً  كض نا ر رينا لمداللةً   هااجتماعً 
                                                           

 .  ّٕالرتالة الديانية ( ُ)
 المرجع التادؽ . ( ِ)
 .  ٗٓررح الرتالة ال ضدية ( ّ)
 كاألركب )دثالثة( .   أك ا مل األرؿ( ْ)
 .  ُّٗانظر الرتالة الديانية ( ٓ)

 / ب ّ
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كثانيهما : أنَّ  مكضكعه داعتدػاًر الهي ػًة الحارػمًة مػف اجتمػاًع الحػركًؼ كترتيًدهػا 
كضػػ نا نكعينػػا لمداللػػًة عمػػع النتػػدًة كالزمػػاًف   كمػػا أفَّ المركػػبى مكضػػكعه داعتدػػاًر 

 اًء ك يًرأما . الهي ًة االجتماعيًة ط لمداللًة عمع اإل داًر كاإلنر
َـّ إفَّ م ناا مركبه مف ثالثًة أجزاًء :   ث

: الحدثي     ال م أك مكضكعه ل  دمادًت  . األكؿي
 . كالثانل: الزمافي 
: النتػػػدةي  ٍف كػػػافى كالثالػػػثي   كأػػػك مكضػػػكعه لهمػػػا داعتدػػػاًر أي تًػػػ  كرػػػ ًت    مهػػػك كار

لكنَّػػ   يػػري متػػتقؿٌو  -أعنػػل الحػػدثى كالزمػػافى -األكلػػيف  متػػتقالن داعتدػػاًر الجػػز يف
داعتداًر الثالًث   كأك النتدةي   كالمركبي مف المتتقؿًٌ ك يًرا  يػري متػتقؿٌو ط ألفَّ 
النتػػػدةى ج مىهػػػا الكاضػػػعي مػػػرآةن لمالحظػػػًة المنتػػػكًب كالمنتػػػكًب إليػػػ   كآلػػػةن لت ػػػرًُّؼ 

ُـّ  متػتقؿٌو دالم هكميػًة   ي نػل: الحاًلهما   ككػؿُّ رػلءو يكػكفي كػ لؾى مهػك  يػري  يػت
مهمي  ددكًف  كًر الطرميف
(ُ)  . 

  طرميهػا/ دهي ًتهػا التركيديػًة  كدكيت مػؽ  : يت مػؽي دهمػا الكضػعي مإ ا تقررى أ ا مقؿٍ 
 كيد ميها الكضعي النكعلي كالر رلي .    كؿه عمع حدتً 
  رػؾَّ أنَّػ  كػالـه م يػده : أفَّ أ ا الجممًة ارتممٍت عمع م ػؿو كماعػؿو  كال كدياف  لؾ

  كالم تػػػػاري األكؿي  كعميػػػػ  كالكػػػػالـي ا تمػػػػؼى مػػػػل داللتًػػػػ   أػػػػؿ كضػػػػ يةه أـ عقميػػػػةه 
: دالر رلًٌ .   مالم تاري أنَّ  مكضكعه دالكضًع النكعلًٌ  كقيؿى

: أٍف يضػػػعى الكاضػػػعي قانكننػػػا كيمًٌينػػػا يى ػػػرؼي دػػػ  أل اظنػػػا قياتػػػيةن . كال  ػػػًؿ مػػػع  مػػػاألكؿي
. كالمدتدأ مع  دػًرا   لكػؿًٌ مػف  ثدتنػا لػ  مػدلكؿى   لكؿًٌ مى  ماعمً  دىرى من  ال  ؿي ٍف رى

 .  لؾ ال دًر  إلع  يرً 
كالثػػػػانل: كػػػػأٍف يضػػػػعى أل اظنػػػػا م يَّنػػػػةن لم ػػػػافو م ركرػػػػةو . كػػػػالقيرء لمحػػػػيًض أك 

. كاألعالـي الر ريةي مف أ ا القديًؿ   مكضعي ال  ًؿ كالهي ةي التركيديةي مف الطُّهرً 
 . كانظر تحرير  لؾ مل محمًٌ  . الثانل   ككضعي ال اعًؿ مف القتـً ألكؿً القتـً ا

                                                           

  ُْٗ: الرتالة الديانية انظر( ُ)

 / أ ْ
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 (ُ) : 
: أػػ ا  ـٍ أفَّ أػػ ا الجممػػةى تقدػػؿي الدحػػثى مػػف جهػػًة الرػػرًؼ   منقػػكؿي )كرػػرؼ(: اعمػػ
ـي  جممةه مركدةه مف م ؿو كماعؿو  ككؿه منهما يد مي  الترريؼي   إٍف لـ يرػًد  االتػ

 .  (ِ)  إال أن  مل ال  ًؿ أرؿه   كمل االتـً مرعه الحرؼى 
تحكيػػػؿي الكممػػػًة مػػػف دنيتهػػػا إلػػػع  يًرأػػػا ط لغػػػرضو ل ظػػػلو كم نػػػكمو  كحػػػدُّا:

. أك (ّ)
ـه يت مػػػؽي ددنيػػػًة الكممػػػةً  : أػػػك عمػػػ عػػػالؿو ك يػػػرً تقػػػكؿي    كمػػػا لحركًمهػػػا مػػػف رػػػحةو كار

 .  (ْ) لؾ
 كينحرري مل قتميف : 

زيػػادًة كالحػػ ًؼ كاإلدػػداًؿ كالقمػػًب كالنقػػًؿ كاالد ػػاـً  أحػػديأما محرػػكره مػػل : ال
 كأك ما مل آ ًر األل يًة . 

كالثانل: كالترغيًر كالتكتيًر كاتـً ال اعػًؿ / كالم  ػكًؿ إلػ  ... مػا دػيف مػل 
 .  (ٓ) محمًٌ 

إ  عممتى  لؾى مقٍؿ: أ ا ال  ؿي مف أمًٌ األم اًؿ االرطالحيًة   كعمع أنَّ  أحديأا 
ؿ ثالثػػلّّ أك ردػػاعلّّ   كعمػػع كػػؿٌو أػػؿ أػػك مجػػرده أك مزيػػده ميػػ   كعمػػع د ينًػػ    مهػػ

ػػػؿ( أك )مى يػػػؿ( أك )مىً ػػػؿ(  كعمػػػع كػػػؿٌو مهػػػؿ  أنَّػػػ  ثالثػػػله : أػػػؿ أػػػك مػػػف دػػػاًب )مى ى

                                                           

 الررؼ( كتدت مل الهامش يتار الكرقة .)مدحث ( ُ)
ف كػاف يػد ؿ األتػماء كاألم ػاؿ إال أنػ  ل م ػاؿ دطريػؽ ( ِ) قػاؿ األرػمكنل : ) الترػريؼ كار

 .  َْٓ/ْاألرالة ط لكثرة تغيرأا ط كلظهكر االرتقاؽ ميها ( .  ررح األرمكنل 
رػػ ا   ِّٔ/ْحارػػية الرػداف عمػػع رػرح األرػػمكنل   َْْ/ْانظػر : رػػرح األرػمكنل ( ّ)

 .  ُٗال رؼ 
 .  ُٗر ا ال رؼ   ٕ/ُانظر : ررح رامية ادف الحاجب لمرضل ( ْ)
كانظر أ ا التقتػيـ مػل: نزأػة الطػرؼ  .َْْ/ْدإحاالت  مل  ررح األرمكنل أك ا كرد  (ٓ)

 . ْٗ  المددع مل الترريؼ ُّ/ُرريؼ   الممتع مل التّٗ/ُمل عمـ الررؼ 
الممتػع مػل الترػريؼ   ّٗ/ُمػل عمػـ الرػرؼ كانظر أػ ا التقتػيـ مػل : نزأػة الطػرؼ 

 . ْٗالمددع مل الترريؼ   ُّ/ُ

 / ب ْ
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رحيحه أك م تؿّّ   كمف أمًٌ أقتاًم    مهٍؿ أجكؼه  أك ل يػؼه   كمػف أمًٌ قتػمل 
  كأػػػػػٍؿ أػػػػػك منقػػػػػكصه   أك مثػػػػػاؿه    أك مهمػػػػػكزه   كمػػػػػٍف أمًٌ أقتػػػػػاـً (ُ)الم يػػػػػؼً 

  كمػػػف أمًٌ أقتػػػاًم  ال متػػػًة  أك ال ػػػيًف  ...المهمػػػكًز  مهػػػٍؿ مهمػػػكزي ال ػػػاًء  إلػػػ  
 .  (ِ)كمف أمًٌ أقتاًم  الثالثًة   إل  ... ما يت مؽي د لؾى 

أك   الثػػػله   أك مرػػػتؽه    كأػػػٍؿ أػػػك ثأػػػك جامػػػده  (ّ): أػػػؿٍ ككػػػ ا تقػػػكؿي مػػػل ال اعػػػؿً 
  كعمع كؿ  مهػٍؿ مػٍف رداعله   أك  ماتله  كعمع كؿٌو  أٍؿ أك مجرده  أك مزيده 

   أك الردػػاعلًٌ  أك ال ماتػػلًٌ  كعمػػع أنَّػػ  ثالثػػله  ممػػف أمًٌ أقتػػامً  مزيػػًد الثالثػػلًٌ 
  (ْ)مهٍؿ مف أدنيًت  ال ررًة المتت ممًة 

                                                           

الم يؼ قتماف : أحدأما : الم يؼ المقركف: كأك ما اعتؿ عين  كالم   كقػكم. كاآل ػر : ( ُ)
 الم يؼ الم ركؽ: كأك ما اعتؿ ماؤا كالم   ككقع.

 المهمكز: ما حمت د ا   أك عين  أك الم  أمزة. ( ِ)
الالـ  يقػاؿ  ال اء  يقاؿ ل  : القطع  كالمهمكز ال يف  يقاؿ ل : الندر  كالمهمكز  المهمكز  

 ل : الهمز.
ػػ ي  كأدىبى يػػأدىً بي  كأدىػػع يػػأدىع   مػػالمهمكز  ػػ ى يأ ي ال ػػاء يجػػلء مػػف  متػػة أدػػكاب  نحػػك: أ ى

. ؿى ؿى يىأتي  كأًرجى يٍأرىجي  كأتي
ـي.كالمهمكز ال يف يجلء مف ثالثة أدكاب  نحك: نىأل يىنٍ  ـى يىٍمؤي يً سى يىٍيً سي  كلىؤي  أل  كى

ػػدىأ يىٍتػػدىأ  الػػالـ يجػػلء مػػف أرد ػػة أدػػكاب  نحػػك: أىنىػػأ يىٍهنًػػ ي  كالمهمػػكز  ػػًدئى يىٍرػػدىأ    كتى كرى
ؤي . انظر:  الم تاح مل الررؼ  ؤى يىٍجري ري  .َْكجى

 )أؿ( مكررة مل األرؿ . ( ّ)
يريػػد ًِم يػػؿِ المهمػػؿ  [الػػكزنيف قػػاؿ األرػػمكنل: ) قػػد مهػػـ مػػف كالمػػ  أف مػػا عػػدا أػػ يف ( ْ)

 متت مؿ كثيرنا  أم ليس دمهمؿ كال نادر  كأل عررة أكزاف:   ]كِميً ؿِ النادر
ٍهؿ ِ.   أكلها: مىٍ ؿ  كيككف اتما  نحك: ِمىٍمسِ  كر ة  نحك: ِتى
 كثانيها: مى ىؿ  كيككف اتما  نحك: ِمىرىسِ  كر ة  نحك: ِدىطىؿِ.

ً رِ.كثالثها: مىً ؿه  كيككف اتما    نحك: ِكىًددِ  كر ة  نحك: ِحى
دِ  كر ة  نحك: ِيىقيظِ.  كراد ها: مى يؿه  كيككف اتما  نحك: ِعىضي

 =ك امتها: ًمٍ ؿه  كيككف اتما  نحك: ًِعٍدؿِ  كر ة  نحك: ًِنٍكسِ.
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أك أك دناؤا المهمؿي  
  أك النادري (ُ)

(ِ).  
: أك م ؿه ماضو  كثالثلّّ   كمدنلّّ  كعمع حركػةو مقٍؿ مل ج    كمتحػةو . كاًب  لؾى

. كمجػػػػردنا   كمػػػػٍف دػػػػاًب (ّ)ككانػػػػت متحػػػػةنط لكقكًعػػػػ  رػػػػ ةن كرػػػػمةن ك دػػػػرنا كحػػػػاالن 
ر(  ك)مى ىؿ  . ؿى ك اؼى إل ... ما يت مؽي د لؾى . كمف األجكًؼ  كقا()نىرى

مىـه      دقطػًع النظػًر عػف أرػًم    كثالثػله كك ا تقكؿي مل ال اعًؿ : جامده ط ألن  عى
 .   إل  ... ما يت مؽي د لؾ(ْ)  مف أقتاًم  المتت ممةً كمجرده 

ئ
ئ
ئ

                                                                                                                                       

كتادتها: ًم ىؿه  كيككف اتما  نحك: ًِعنىبِ  قاؿ تيدكي : كال ن مم  جػاء رػ ة إال مػل =
دػ  الجمػع كأػك قػكلهـ: ًِعػدىمِ  كقػاؿ  يػرا: لػـ يػأت مػف الرػ ات  يكرػؼ  حرؼ م تؿ

 عمع ًم ىؿ إال ًِزيىـِ دم نع مت رؽ  كًِعدىمِ اتـ جمع. ..
كتاد ها: ًمً ؿ  كيككف اتما  نحك: ًِإًدؿِ  كلـ ي كر تيدكي  مف ًِمً ؿِ إال ِ ًإًدؿِ  كقاؿ: 

أل ػاظط ممػف األتػماء ًِإًطػؿ ... ال ن مـ مػل األتػماء كالرػ ات  يػرا. كقػد اتػتيدرؾ عميػ  
 كمف الر ات قكلهـ: أتاف ًإًدد كأمة ًإًدد أم كلكد  كامرأة ًدًمز أم ض مة ...

ٍمكِ.  كثامنها: ميٍ ؿه  كيككف اتما  نحك: ِقيٍ ؿِ  كر ة  نحك: ِحي
دِ  كر ة  نحك: ِحيطىـِ. رى  كتات ها: مي ىؿه  كيككف اتما  نحك: ِري

نيػػبِ كعارػػرأا: مي يػػؿه  كيكػػكف اتػػم ا  نحػػك: ِعينيػػؽِ  كرػػ ة أػػك قميػػؿ  كالمح ػػكظ منػػ  ِجي
ريحِ  أم: تري ة (. ررح األرمكنل  ميؿِ  كِناقة تي  . َُْ/ْكري

. تػتثقالهـ االنتقػاؿ مػف كتػر إلػع ضػـط الدكتر ال ػاء كضػـ ال ػيف  الكزف المهمؿ: ًم يؿ (ُ)
 .  َْٖ/ْررح األرمكنل 

نحػك : دي ًػػؿ ط لقرػػدأـ ت رػػيص ِ  -ال ػػيف دضػـ ال ػػاء ككتػػر  -الػكزف النػػادر : ميً ػػؿ ( ِ)
ًرب كقيًتؿ . ررح األرمكنل   ميً ؿ ِ ميما لـ يتـ ماعم   .  َْٗ/ْنحك: ضي

أ ا قيؿ مل ت ميؿ دنا   عمع الحركة ال  دناءا عمع ال تح  . قػاؿ األرػمكنل : ) كدنػل   (ّ)
كدنػػل   اعمػع الحركػػة ط لمرػادهت  المضػػارع مػل كقكعػػ  رػػ ة كرػمة ك دػػرنا كحػاالن كرػػرطن 

 .ُٔ/ُعمع ال تح ط ل  ت  ( ررح األرمكنل 
 يريد األكزاف ال ررة المتت ممة التل تدؽ  كرأا . ( ْ)
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   ا  ة :
مزيػػدي الثالثػػل مػػف األم ػػاًؿ/  متػػةه كعرػػركف دنػػاءن مرػػهكرةن   كميػػ   يريأػػا  

  (ِ)الثالػثً   عمع المرهكًر مل . كمزيدي الرداعل ثالثةي أدنيةو (ُ)لكنَّ  ليسى دمرهكرو 
ـي مف محمًٌها   .  (ّ)كت اريمها تي م

 

                                                           

قاؿ األرمكنل : ) كأمػا األم ػاؿ ممممزيػد ميػ  مػف ثالثيهػا  متػة كعرػركف دنػاء مرػهكرة   (ُ)
 كمل د ضها  الؼ  كأل:

ػػػارىبى   ػػػؿى  نحػػػك: ضى ـى  كمىاعى ػػػؿى  نحػػػك: ت مَّػػػ ـى  كمىً ػػػؿ  كنحػػػك: مىػػػًرحى  كت  َّ أم ػػػؿ  نحػػػك: أكػػػرى
ارىبى  كامتى ىػؿ  نحػك: ارػتىمىؿ  كان ى ىػؿ  نحػك: انكتػر  كاٍتػتىٍ  ىؿ  نحػك:  ؿى  نحك: تىضى كتى ىاعى

ػػؿ   ػػرَّ  كام ىػػاؿَّ  نحػػك: ارػػهابَّ ال ػػرس  كام ىٍكعى نحػػك: ا ػػدىٍكدىف اتػػتغ ر  كام ىػػؿَّ  نحػػك: احمى
ػػف  كاٍم ىيَّػػؿ   ٍكرى ٍكرىاا  كاٍم ىٍكلىػػؿ  نحػػك: اٍ رى ؿ  نحػػك: اعمىػػكَّط مرتػػ   إ ا اٍعػػرى الرػػ ر  كام ىػػكَّ

ٍكمىؿ ؿ  نحك: حى ؿ  كمىٍ مىػؿ    نحك: اٍأدىيَّ   كمىٍكعى ؿ  نحػك: أىػٍركى إ ا أددر عف النتاء  كمىٍ ػكى
ٍممىؿ إ ا  مط    ٍ يىؿ  نحك: طىٍريىأ رأي   كرىٍأيىأإ ا أترع  كمىٍي ىؿ  نحك: دىٍيطىر  كمى   نحك: رى

ٍمقىاا   إ ا ألقاا عمع ق اا  كاٍم ىٍنمىع  نحك: اٍتمىٍنقىع  كاٍم ىٍن ى  نحك: اٍحدىٍنطىأ  كمىٍ مىع  نحك: تى
ٍنطىـ  لغػػػة مػػػل احدنطػػػع ػػػؿ    إ ا نػػػاـ عمػػػع دطنػػػ   كاٍم ىٍنمىػػػؿ  نحػػػك: اٍ ػػػرى إ ا  ضػػػب  كمىٍن ى

ٍندىؿ الزرع  كتى  ٍندىؿنحك: تى ٍ  ىؿ  نحك: تىمى إ ا متح يدا دالمنديؿ  كالكثير تىنىػدَّؿ. كيجػلء   مى
كؿ كاحد مف أ ا األكزاف لم اف مت ػددة ال يحتمػؿ الحػاؿ إيرادأػا أنػا ( رػرح األرػمكنل 

ْ/ُْٖ . 
ام ىٍنمىػؿ  نحػك:   قاؿ األرمكنل : ) لممزيد مف رداعيهػا ثالثػة أدنيػة: تى ىٍ مىػؿ  نحػك: تىػدىٍحرىج (ِ)

ػػ ىٌر  كأػػل الزمػػة . ا تمػػؼ مػػل أػػ ا الثالػػثط مقيػػؿ: أػػك دنػػاء احػػرى  ـ  كام ىمىػػٌؿ  نحػػك: اقرى ٍنجى
ـ  زادكا ميػػػ  الهمػػػزة  كأد مػػػكا األ يػػػر مكزنػػػ  اآلف  ٍنجى مقتضػػػب  كقيػػػؿ: أػػػك ممحػػػؽ دػػػاحرى

ـ مجلء مردر  ٍنجى  .  ُْٗ/ْا كمردرا(. ررح األرمكنل ام ىمىٌؿ  كيدؿ عمع إلحاق  داحرى
  رػػرح ُٔٔ/ُل كالردػػاعل مػػف األم ػػاؿ مػػل : الممتػػع مػػل الترػػريؼ انظػػر مزيػػد الثالثػػ( ّ)

  رػػ ا ال ػػرؼ مػػل مػػف الرػػرؼ َُٖ  المدػػدع مػػل الترػػريؼ َُِٔ/ْالكاميػػة الرػػامية 
ّٖ . 

 / أ ٓ



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿ّْٗٗ﴾  
  

هـ إلع ثالثما ًة دناءو كثمانيًة أدنيةو كك ا المزيدي مف األتماءً  . (ُ)  مأنهاا د ضي
  إال أفَّ منهػػػا مػػػػا يرػػػػحُّ   كمنهػػػػا مػػػػا ال (ّ)ني نػػػػا عػػػػف الثمػػػػانيف (ِ)كزادى الزديػػػدمُّ 

  مانظٍر تحريرىأا  (ْ)يرحُّ 
(ٓ) . 

 (ٔ): 
 : ـٍ أفَّ أػػ ا الجممػػةى ييدحػػثي عنهػػا مػػف جهػػًة االرػػتقاًؽ   ميقػػاؿي ك) ارػػتقاؽه ( : اعمػػ
أٍؿ يػد ميها ارػتقاؽه أك ال   كعمػع تقػديًرا  أػٍؿ يػد ؿي الجػزأيف أك أحػدىأما  كأػؿ 
د كليػػ  مػػل كػػؿٌو حقيقػػةن أك مجػػازنا  كأػػؿ كػػؿّّ منهمػػا مرػػتؽه أك مرػػتؽه منػػ    كأػػؿ 

 ارتقاقيهما رغيره أك كديره أك أكدري   

                                                           

كي  ثالثما ػػة دنػػاء كثمانيػػة أمػػا األتػماء مقػػد دمغػػت دالزيػادة مػػل قػػكؿ تػيدقػاؿ األرػػمكنل: )( ُ)
 . ُْٖ/ْ( . ررح األرمكنل أدنية

الحتف الزديدم  النحػكم  أدػك دكػر  األندلتػل  اإلرػديمل .عػالـ دػالنحك كالمغػة  محمد دف( ِ)
كاأل دػػػػار  كمػػػػف ترػػػػاني  : الكاضػػػػح مػػػػل النحػػػػك  كاالتػػػػتدراؾ عمػػػػع تػػػػيدكي  مػػػػل كتػػػػاب 
األدنيػػة  ك مػػا تمحػػف ميػػ  ال امػػة  كم ترػػر ال ػػيف  كطدقػػات النحػػكييف كالمغػػكييف. تػػكمل 

  كميات األعيػاف َُٖ/ّ  مل :  انداا الركاة تنة تتع كتد يف كثالثما ة . انظر ترجمت
 .ُْٗ  الدمغة َّٕإرارة الت ييف    ُْٕ/ْ

ككاف ًجمَّة المرػا   مػف أأػؿ النحػك ميمػا ركينػا عػنهـ يزعمػكف أف مػا أل ػ  قاؿ الزديدم: ) (ّ)
  تػػػػيدكي  منهػػػػا يتػػػػتكمل جميػػػػع أدنيػػػػة الكػػػػالـ  مػػػػا  ػػػػال ثالثػػػػة أدنيػػػػة رػػػػ ت عػػػػف جم ػػػػ 

مأل يػت نحػك الثمػانيف دنػاء لػـ يػ كرأا   كأن مػت النظػر ميػ   ماتتقريت الدحث عػف  لػؾ
مرأيػت أف أمػرد مػل األدنيػة   تيدكي  مل أدنيت   كال دٌؿ عميها أحد مف النحػكييف مػف د ػدا

 .  ّٖكتادنا أل ص  كرأا مي ( االتتدراؾ عمع تيدكي  مل كتاب األدنية 
دم عمي  ني ان عمع الثمانيف إال أف منهػا مػا يرػح كمنهػا مػا قاؿ األرمكنل : ) كزاد الزدي( ْ)

 .ُْٖ/ْال يرح ( . ررح األرمكنل 
  رػػػرح الكاميػػػة الرػػػامية ِٕ/ُانظػػػر المزيػػػد مػػػف األتػػػماء مػػػل : الممتػػػع مػػػل الترػػػريؼ ( ٓ)

 . ٖٓالمددع مل الترريؼ   َُِٗ/ْ
 )مدحث االرتقاؽ( كتدت مل الهامش يتار الكرقة .( ٔ)



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿ََْْ﴾  
  

كتكضػػػيح  لػػػؾ يتكقػػػؼي عمػػػع ت ريػػػًؼ االرػػػتقاًؽ  كم رمػػػًة أقتػػػاًم  . منقػػػكؿي : قػػػد 
  كأػك: االرػػتقاؽ رىدُّ  (ُ)حػدكا دحػدكدو  لكػف نقترػري عمػع مػا مػل جمػًع الجكامػًع 

ل ػػظو إلػػػع آ ػػرى كلػػػك مجػػازنا  لمناتػػػدةو دينهػػا   كالدػػػدَّ مػػف تغييػػػرو 
قػػػعى   كأنػػا قػػػد ك (ِ)

 التغييري كما تتراا . 
 كأما أقتامي  مثالثةه : رغيره   ككديره   كأكدري . 

 ماألكؿي : ما ات قت حركؼي المرتؽًٌ كالمرتؽًٌ من  مل الترتيًب. 
 كالثانل: أف يت قا مل الحركًؼ مف  يًر ترتيبو . 

: أٍف يت قػػا مػػل أكثػػًر الحػػركًؼ كيتناتػػدا مػػل الدػػاقل   كػػال ىمىًؽ كال ىمىػػًج ط ألفَّ كالثالػػثي
ـى كالقاؼى دينهما تناتبه  كم ناأما: الرؽُّ .  الجي

االرػتقاؽى/ إلػع  متػةى عرػرى قتػمنا  (ّ)كقتَـّ مل المنهػاًج  
مثػؿى لهػا دأمثمػةو   ك (ْ)

  .(ٓ)مل د ًضها نظره 

                                                           

أػػػ(  . كقػػد  ُُٗع لجػػالؿ الػػديف عدػػدالرحمف دػػف أدػػل دكػػر التػػيكطل )ت جمػػع الجكامػػ( ُ)
 .  مل أمع الهكامع  مل أرد ة أجزاء ررح 

  آ ر لمناتػدة مػل الم نػع إلع  ل ظ  : رد   كأكأرغر جاء مل جمع الجكامع: )االرتقاؽ( ِ)
 .َْٖ/ّك تقديران(. أمع الهكامع كأكدر ... كال دد مي  مف تغيير كل  كالحركؼ األرمية

ددهللا دف عمر الديضػاكم ت لمقاضل نارر الديف ع  منهاج الكركؿ إلع عمـ األركؿ( ّ)
 .قٖٓٔ

أك كميهمػا . أك   أك حركػة  أك نقرػاف حػرؼ  قاؿ الديضاكم : ) كالدد مف تغيير دزيادة( ْ)
أك نقرػػػان  دزيػػػادة اآل ػػػر   أك دزيادتػػػ   أكنقرػػػاف اآل ػػػر  أك دزيػػػادة أحػػػدأما كنقرػػػان 

ر  كنقران  . أك دزيادتهما كنقرانهما . نحك : كا ب ٍرب  كنىرى   كضارىب  ك ىؼ  كضى
ً ر  كمتممات  كعمع  عمع م أب الككمييف   كًعػد  ك ػاؼ  كاٍضػًرب  كنىدىػت  كعػادٌ   كحى

 .  ِّككاؿ  اٍرـ ( . منهاج الكركؿ إلع عمـ األركؿ 
عنهػا   كأػ ا األمثمػة قػاؿ  تمثيؿ الديضاكم عمع أقتاـ االرػتقاؽكرد مل الحارية التادقة ( ٓ)

اِ: ِك عنهػػػا  الدنػػػانل مػػػل حارػػػيت  ) قكلػػػ  . أردمهػػػا قتػػػم  مػػػل المنهػػػاج  متػػػة عرػػػر قتػػػمن
دأمثمة مل د ضها نظر  ممنكردأا دأمثمة متتقيمة ط تكميالن لم ا دة ( حارية الدنػانل عمػع 

 .   ِّٖ/ُررح المحمل عمع متف جمع الجكامع 

 / ب ٓ
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  ﴿َُْْ﴾  
  

ل رًٌ ك كرأا ميحى
مًٌل (ُ) المىحى

: )إ(ِ) حرؼو أك ما دزيادًة   كأردمىها دأمثمًتها   حيثي قاؿى
إلػػػػػ  ... مػػػػػانظٍرا إف  (ّ)نقرػػػػػاًف حػػػػػرؼو أك حركػػػػػةو أك أمػػػػػا(   أكحركػػػػػةو أك أمػػػػػا

 . (ْ)ر تى 
                                                           

  يد : راحب حارية ررح المحمل عمػع جمػع الجكامػع . كلرػرح المحمػل عػدة حػكاشير ( ُ)
ها مع النص ال م أكردا المرنؼ  . أنا أل حارية  ال المة الدنانل  كالتل تكامىؽى نىرُّ

قػػػدـ مرػػػر   أرػػػكلل  مقيػػػ   الدىنَّػػػانل المغردػػػل المػػػالكل كأػػػك عدػػػد الػػػرحمف دػػػف جػػػاد هللا 
مف تراني   حارية عمع ررح جالؿ الديف المحمل عمع جمع الجكامػع   كجاكر داألزأر

 أػ    . ُُٖٗمل أركؿ ال ق  . تكمل مل القاأرة تنة 
كلػد مػل مرػر   : جػالؿ الػديف محمػد دػف أحمػد دػف إدػراأيـ المحمػل الرػام لالمحمل أػك (ِ)

أ ػػ  عػػف   أػػػ كارػػتغؿ كدػػرع مػػل ال نػػكف  مقهنػػا كأرػػكالن كنحػػكنا كمنطقنػػا ك يرأػػإُٗتػػنة 
كالرػػمس الدتػػاطل  كال ػػالء الد ػػػارم   كالديجػػػكرم  كالدرأػػاف  الدػػدر محمػػكد األقرػػرا ل

كرػػرح دػػردة المػػديح . كلػػ    كمػػف مؤل اتػػ  : رػػرح جمػػع الجكامػػع مػػل األرػػكؿ  ك يػػرأـ
كحارػية عمػع رػرح   كرػرح التتػهيؿ  مؤل ات لـ تكتمؿ منهػا : رػرح القكاعػد الدػف أرػاـ

جػػكاأر اإلتػنكم  كجػػزء مػػل الت تػير مػػف أكؿ الكهػػؼ  كحارػية عمػػع  جػامع الم ترػػرات
كتػماا ت تػير الجاللػيف . تػكمل تػنة   أتم  د دا جالؿ الديف التيكطل  إلع آ ر القرآف

  َّّ/ٕرػػػ رات الػػػ أب   ّْْ/ُأػػػػ  . انظػػػر ترجمتػػػ  مػػػل : حتػػػف المحاضػػػرة  ْٖٔ
 .  ّّّ/ٓاألعالـ   ُُٓ/ِالددر الطالع 

 .  ِّٖ/ُررح المحمل عمع متف جمع الجكامع لمتدكل حارية ال المة الدنانل عمع ( ّ)
قاؿ الدنانل : ) أردمها دأمثمة مل د ضها نظر  ممنكردأا دأمثمة متػتقيمة تكمػيالن لم ا ػدة  ( ْ)

منقكؿ: التغيير ل ظػان إمػا دزيػادة حػرؼ أك حركػة أك أمػا نقرػاف حػرؼ أك حركػة أك أمػا 
ك زيػػادة حػػرؼ كنقرػػاف حركػػة  أك زيػػادة حػػرؼ كنقرػػان   أك زيػػادة حركػػة كنقرػػانها  أ

زيادة حركة كنقرػاف حػرؼ  أك زيػادة حػرؼ مػع زيػادة حركػة كنقرػانها أك نقػص حركػة 
مع زيادة حرؼ كنقران  أك نقراف حرؼ مع زيادة حركة كنقرانها أك زيادة حركة مػع 
مػػا دزيػػادة حػػرؼ كحركػػة م ػػان مػػع نقرػػاف حػػرؼ كحركػػة م ػػان.  زيػػادة حػػرؼ كنقرػػان   كار

التتة األكلع منحك: كا ب مف ك ب  نرر مف نرر  ضارب مف ضػرب   أمثمتها: أما
 أب مف  أاب. كمثػؿ ال ػامس مػل المنهػاج عمػع مػ أب الكػكمييف أف المرػدر مرػتؽ 
مػػف ال  ػػؿ يضػػرب مػػف ضػػرب  كمثمػػ   يػػرا عمػػع مػػ أب الدرػػرييف كأػػك األظهػػر دتػػ ر 

= ة جمػػع تػػامر اتػػـ ماعػػؿ مػػف تػػ ر. كالتػػادس تػػر مػػف تػػير  لكػػف مػػع اعتدػػار حركػػ



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َِْْ﴾  
  

إ ا عممػػػتى  لػػػؾى مقػػػٍؿ: يػػػد ميها  أم: يػػػد ؿي جزأيهػػػا 
  كحقيقتػػػ  مػػػل كػػػؿٌو  (ُ)

 .  (ِ)منهما. ككؿّّ منهما مرتؽه  كمرتؽه من    دالنظًر لمم أديف 
كالمرػػػتؽًٌ منػػػ  مترتدػػػةه   كميهمػػػا  كارػػػتقاقهما أرػػػغري ط ألفَّ حػػػركؼى المرػػػتؽًٌ 

قَّػؽه  كقػد يكػكفي ميقىػدَّرنا   كمػا مػل : طىمىػًب  تغييره دػيف الم ظػيف مػل الحركػاًت  كميحى
 مف الطَّمب  متيقدَّري حركةي ال  ًؿ  يرىأا مل المردًر. 

  كأمػػا مػػل ال اعػػًؿ ميتػػأتع ميػػ   لػػؾى دػػالنظًر أمػػا مػػل ال  ػػًؿ  مكػػؿُّ  لػػؾى ظػػاأره 
   كاألعالـي جامدةه .ألنَّ  عمـه ا اآلف مهك جامدهط ألرًم    كأم

 :  (ّ)  جحثئاا  ق 
 : ـٍ أفَّ أ ا الجممةى يرحُّ أٍف ييدحثى عنها مػف جهػًة المنطػًؽ  ميقػاؿي ٍنًطؽه( اعم )كمى
ٍمًميَّػػةه  أك  أػػ ا قضػػيةه تحتمػػؿي الرػػدؽى كالكػػ بى   ممػػٍف أمًٌ القضػػايا   مهػػؿ أػػل حى

ػػرًطيَّة  ػػكَّرةه أك   كعمػػع األكًؿ  (ْ)رى   أػػؿ كيمًٌيَّػػةه أك ر رػػيةه   كعمػػع كػػؿو أػػؿ ميتى

                                                                                                                                       

اإلعػػراب كقػػد يمثػػؿ درػػب اتػػـ ماعػػؿ مػػف الرػػدادة. كأمػػا األرد ػػة التػػل د ػػدأا منحػػك: =
مدحرج مف دحراج ح ر كرؼ مف ح ر عاد اتـ ماعؿ مف عدد رجع مف رج ل. كأما 
األرد ػة التػل د ػدأا منحػػك: اضػرب مػف ضػرب  ػػاؼ مػف  ػكؼ عػد م ػػؿ أمػر مػف كعػػد 

ف رمػع كتقريرأػا كاضػح د ػد أف كاؿ اتـ ماعؿ مف كالؿ. كمثػاؿ ال ػامس عرػر: اـر مػ
ي مػـ أف حركػات اإلعػراب ال أثػػر لهػا كال حركػات الدنػاء. كمػػا مػل د ػض األمثمػة التػػادقة 
مف دنا   عمع اعتدار حركات اإلعراب كالدناء مإنما ارتكب لمضركرة ( . حارية ال المة 

 ِّٖ/ُالدنانل عمع ررح المحمل عمع متف جمع الجكامع لمتدكل 
 أم : )قاـ(  ك)زيد( . ( ُ)
كمػ أب الدرػرييف أف   يريد : م أب الككمييف أف المردر مرتؽ مف ال  ؿ كمرع عمي ( ِ)

ال  ػػؿ مرػػتؽ مػػف المرػػدر كمػػرع عميػػ . كقػػد أرػػار إلػػع أػػ ا القرػػد الدنػػانل مػػل حارػػيت   
 . ِّٓ/ُكانظر المتألة مل: اإلنراؼ    ِّٖ/ُ

 كرقة .)مدحث المنطؽ( كتدت مل الهامش يميف ال( ّ)
ٍمميػػة:  (ْ) أك   كقكلنػػا: زيػػد قػػا ـ  أك ن يػػ  كأػػل مػػا كػػاف الحكػػـ ميهػػا دثدػػكت رػػلءالقضػػية الحى

 =زيد ليس دقا ـ .



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َّْْ﴾  
  

مػػةه   كأػػؿ تػػكريأا كمػػلّّ أك جز ػػلّّ   ميٍهمى
ػػها مثميهػػا أـ ال (ُ)   كأػػؿ  (ِ)  كأػػؿ نقيضي

كأػػؿ ترػػحُّ أف   (ّ)تػػن كسي كميػػةن أك جز يػػةن    كمػػل كػػؿًٌ  لػػؾى ميكًجدػػة أك تػػالدة 

                                                                                                                                       

القضية الررطية: كأل ما حكـ ميها دالردط ديف طرميها عمع تديؿ االتراؿ إف كانت =
ك  َُٗمة . األتػاس مػل المنطػؽ القضية مترمة أك عمع تديؿ ال ناد إف كانػت من رػ

 . ِٕٔ: مكتكعة مرطمحات عمـ المنطؽ عند ال رب   .  كانظرُُْ
ٍممية داعتدار المكضكع ػػ أم: المحكـك عمي  ػػ إلع: ( ُ) ـ القضيَّة الحى  تيقتَّ

كأتػػماء ال مػػـ   أم:  جز يػػا م يننػػا  ػػػ م ركرػػة: كأػػل مػػا كػػاف مكضػػكعها مر رػػان ُ
زيػػد كاتػػب كزيػػد لػػيس كلنػػا : كالضػػمير كتػػا ر الم ػػارؼ . كتتػػمع ر رػػية . ك لػػؾ  كق

    .دكاتب
دػأف  يكػر   كحكـ ميها عمع جميػع األمػراد  ػ كمية متكرة : كأل ما كاف مكضكعيها كميان ِ

كال رػلء مػف اإلنتػاف   ميها ما يدؿ عمع اإلحاطػة كالرػمكؿ. كقكلنػا : كػؿ إنتػاف كاتػب
 دكاتب . 

ك كر ميها ما يدؿ عمع أف الحكـ عمع   ػ جز ية متكرة : كأل ما كاف مكضكعيها كميان ّ
 كد ض اإلنتاف ليس دكاتب .   كقكلنا : د ض اإلنتاف كاتب  د ض األمراد

عػدـ ديػاف كميتهػا  كحكػـ ميهػا عمػع األمػراد مػع  ػ مهممة : كأل ما كاف مكضكعيها كميان ْ
تػػػػب . انظػػػػر: األتػػػػاس مػػػػل   كقكلنػػػػا: اإلنتػػػػاف كاتػػػػب كاإلنتػػػػاف لػػػػيس دكاكػػػػالِّ أك جػػػػزءنا

 . ُُِمنطؽ ال
ػػػٍمب التنػػػاقض: (ِ) دحيػػػث يقتضػػػل ل اتػػػ  أف تكػػػكف   أػػػك ا ػػػتالؼ القضػػػيتيف داإليجػػػاب كالتَّ

كقكلنػػا: زيػػده كاتػػبه  كزيػػده لػػيس دكاتػػب. انظػػر أحكامػػ    إحػػداأما رػػادقةن كاأل ػػرل كا دػػةن 
 .ُّٖ - ُُّكرركط  مل : األتاس مل المنطؽ 

مػػػع دقػػػاء اإليجػػػاب   مكضػػػكعان  كالمحمػػػكؿ  ال كػػػس : أػػػك أف يرػػػير المكضػػػكع محمػػػكالن ( ّ)
ٍمب  دحال  كالترديؽ دحال .  كالتَّ

كالمكجدػة الجز يػػة عكتػها المكجدػػة   : المكجدػػة الكميػة عكتػػها المكجدػة الجز يػػةك الرػت 
كالتػػالدة الجز يػػة ال عكػػس لهػػا . انظػػر    كالتػػالدة الكميػػة عكتػػها التػػالدة الكميػػة  الجز يػػة

 .   ُْٗ -ُْٓأ ا م رالن مل : األتاس مل المنطؽ 



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َْْْ﴾  
  

كأػػل الًجهػػةي   -   كأػػؿ لهػػا كي يػػةه  (ُ)تكػػكفى كدػػرل أك رػػغرل مػػل أحػػًد األرػػكاؿً 
  . (ّ)  كعمع األكًؿ  أؿ تتمع مكجهةه إ ا لـ يررٍح دالجهًة  أـ ال(ِ)أـ ال  -

ػػػػػا مهػػػػػٍؿ أػػػػػل مػػػػػف الضػػػػػركريكعميػػػػػ    اًت ال مػػػػػًس : الضػػػػػركريةي المطمقػػػػػةي / أيضن
  كالكقتيػػػػػػةي المطمقػػػػػػةي   كالمنترػػػػػػرةي   كالمرػػػػػػركطةي ال ارػػػػػػةي كالمرػػػػػػركطةي ال امػػػػػػةي 

  مطمقةي ال
   كال رميةي ال امةي  كال رميةي ال ارةي   الدا مةي  :أك مف الدكا ـً الثالثً 

   كالممكنةي ال ارةي   مف الممكناًت: الممكنةي ال امةي أك 
دا مةي  كالكجكديػةي الػال  لمطمقةي ال امة  كالكجكدية الالأك مف المطمقاًت الثالًث: ا

 . (ْ)ضركريةي 
                                                           

الرػكؿ : أػػك أي ػػة القيػاس الحارػػمة مػػف اقتػراف الحػػد األكتػػط داألرػغر كاألكدػػر حتػػب  (ُ)
ا مػػل الكدػػرل أك   األكضػػاع ال قميػػة الممكنػػة لػػ  . كككنػػ  محمػػكالن مػػل الرػػغرل مكضػػكعن

ا ميهما . انظر : األتاس مل المنطؽ   هماأك محمكالن مي  دال كس  .  ُٗٓأك مكضكعن
الجهة عند المنطقييف: أل الكي ية الم قكلة لمنتدة ديف المكضكع كالمحمكؿ. كالت ريؿ:  (ِ)

إف النتدة التل ديف المكضكع كالمحمكؿ إيجادية أك تمدية ال دد كأىف تككف لها كي ية مػف 
مل ن س األمر تتػمع مػادة  كمػف حيػث إنهػا مدركػة  الكي يات. ثـ إف تمؾ الكي ية الثادتة

كثادتػػة مػػل ال قػػؿ تػػكاء كانػػت النتػػدة مػػل ن ػػس األمػػر أكال تتػػمع جهػػة م قكلػػة. كال دػػارة 
الدالة عمع تمػؾ الكي يػة المدركػة أػل الجهػة المم كظػة  . جػامع ال مػـك مػل ارػطالحات 

 ِٖٗ/ُال نكف  
إال أنهػا ال تتػٌمع مػل االرػطالح مكجهػة  القضايا المكجهة كمها متت ممة محتاج إليها ( ّ)

إال عند الترريح دالم ظ الداؿ عمع كي ية النتدة  ك يتٌمع  لؾ الم ػظ الػداؿ عمػع كي يػة 
النتػدة جهػة  ك أػك قػد يكػػكف مكامقػا لمػادة القضػية ك أػل كي يػػة نتػدتها مػل ن ػس األمػػر 

قػػد يكػػكف م ال ػػا متكػػكف القضػػية المكجهػػة رػػادقة كقكلنػػا هللا ت ػػالع عػػالـ دالضػػركرة  ك 
لمادتهػػػػا متكػػػػكف القضػػػػية كا دػػػػة كقكلنػػػػا المػػػػؤمف م مػػػػد مػػػػل الجنػػػػة دالضػػػػركرة . انظػػػػر : 

 .  ُِٔمكتكعة مرطمحات عمـ المنطؽ عند ال رب 
القضػػايا المكٌجهػػػة ثػػػالث عرػػػرة: الضػػػركرية المطمقػػة المحكػػػـك ميهػػػا دضػػػركرة الثدػػػكت أك ( ْ)

ميهػػا دضػػركرة الثدػػكت أك التػػمب  التػػمب مػػا دامػػت الػػ ات  ك المرػػركطة ال امػػة المحكػػـك
 =دررط كرؼ المكضكع  ك المرركطة ال اٌرة المحكـك ميها دهػ ا الضػركرة ال دا مػان 

 / أ ٔ



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َْْٓ﴾  
  

ف الدتػػا ًط   كأػػل المرػػركطةي كال رميػػةي ال امتػػاف  كأػػؿ أػػل مػػف المركدػػاًت أك مػػ
 . عمع ت ريؿ مل  لؾ مراج   (ُ).كأما الكقتيتاف المطمقتاف كالكقتيةي كالمنتررةي 

 :(ِ)الجكاب
  ر رػػػػػيةه    يػػػػػري ميتػػػػػكَّرةو   كميهممػػػػػةه  كال   مقػػػػػٍؿ مػػػػػل جػػػػػكاًب  لػػػػػؾ : حمميػػػػػةه 

ا. كال تكرى لها حتع تترؼى دالجز يًة كالكميًة .   أيضن  طدي ية ه
ػػػػمبو مقػػػػط   كتػػػػن كسي كن ًتػػػػهاط ألنَّهػػػػا  ػػػػها تدػػػػديؿي كي يتهػػػػا مػػػػف إيجػػػػابو كتى كنقيضي

 .   (ّ)مكًجدةه. كانظٍر عكسى نقيًضها المكامؽى كالم الؼى 
 

                                                                                                                                       

الكقتيػة المحكػـك ميهػا دضػركرة الثدػكت أك التػمب مػل كقػت م ػيف ال دا مػان  ك المنترػػرة =
المحكػػػـك ميهػػػا دضػػػركرة الثدػػػكت أك التػػػمب مػػػػل كقػػػت  يػػػر م ػػػٌيف ال دا مػػػان  ك الدا مػػػػة 

لمحكػـك ميهػا دػػدكاـ الثدػكت أك التػمب مػػا دامػت الػ ات  ك ال رمٌيػػة ال امػة المحكػـك ميهػػا ا
ك ال رمٌية ال اٌرة المحكـك ميها دػدكاـ   ددكاـ الثدكت أك التمب ما داـ كرؼ المكضكع

الثدػػػكت أك التػػػمب مػػػا داـ كرػػػؼ المكضػػػكع ال دا مػػػان  ك المطمقػػػة ال اٌمػػػة لمحكػػػـك ميهػػػا 
أك الكجكدٌية الالدا مة المحكـك ميها دالثدكت أك التمب     ؿ مطمقان دالثدكت أك التمب دال

دال  ػػػؿ ال دا مػػػان  ك الكجكدٌيػػػة الالضػػػركرٌية المحكػػػـك ميهػػػا دػػػالثدكت أك التػػػمب دال  ػػػؿ ال 
دالضػػػػركرة  ك الممكنػػػػة ال امػػػػة المحكػػػػـك ميهػػػػا دتػػػػمب الضػػػػركرة المطمقػػػػة عػػػػف الطػػػػرؼ 

الضػػػػركرة المطمقػػػػة عػػػػف  ـ ميهػػػػا دتػػػػمبالم ػػػػالؼ لمحكػػػػـ  ك الممكنػػػػة ال اٌرػػػػة المحكػػػػك 
. كانظػػػػر : الرتػػػػالة  ُٔٔ. مكتػػػػكعة مرػػػػطمحات عمػػػػـ المنطػػػػؽ عنػػػػد ال ػػػػرب الطػػػػرميف

 .  َُّالكدرل مل الدتممة 
أم: المرػػركطة   كالمرٌكدػػات تػػدع  أػػل: ال ارػػتاف  الدتػػا ط أػػل أجػػزاء مػػف المركدػػات( ُ)

ترػػرة  ك الكجكديتػػاف  أم: كالكقتيتػػاف  أم: الكقتيػػة ك المن  ال ارػػة  ك ال رميػػة ال ارػػة
 الكجكدية الالدا مة ك الكجكدية الالضركرية  ك الممكنة ال ارة .

 .  َٕٖانظر : مكتكعة مرطمحات عمـ المنطؽ عند ال رب 
 الجكاب كتدت دالهامش يتار الكرقة . ( ِ)
 كالم الؼ : ليس كؿ إنتاف قا ـ .    عكس نقيضها المكامؽ : كؿ إنتاف قا ـ( ّ)



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َْْٔ﴾  
  

ػػغرل ػػغرل ككيدػػرل (ِ)كمػػل الثػػانل (ُ)مػػل الرػػكًؿ األكؿً  كيرػػحُّ أٍف تكػػكفى ري   كري
  كيرػػحي أٍف تكػػكفى  (ٓ)  إٍف كانػػا مػػكجدتيف (ْ)  ككيدػػرل مػػل الرادػػًع (ّ)مػػل الثالػػًث 

غرل إ ا ا تم ا كي نا     عمع ت ريؿو مل  لؾى يطمبي مف محمًٌ . (ٔ)كيدرل كري
 كلها كي يةه   كال تتمع مكجهةه إال إ ا كيجدت جهتيها .

كليسى مف الضركرياًت ط ألفَّ ثدكتى القياـً ليسى ضركرينا لزيدو . كال مف الػدكا ـً ط 
/ القيػػاـً لػػيسى  ػػا ألفَّ ثدػػكتى ػػا أيضن أك  ارػػةن   أك   . دػػؿ تكػػكفي ممكنػػةن عامػػةن دا من

   كمف الدتا ًط . ماطمٍب تحقيؽى  لؾى مل محمًٌ  .مطمقةن عامةن 
  (ٕ): أػػؿ أػػل مترػػمةه أك من رػػمةه رػػرطيةن ككػػ ا تقػػكؿي عمػػع احتمػػاًؿ ككًنهػػا 

   (ٖ)أؿ أل ليزكًميةه أك اتًٌ اقيةه  كعمع األكًؿ 

                                                           
مكضػػكعنا مػػل الكدػػرل  .   األكؿ : أػػك مػػا كػػاف الحػػد األكتػػط ميػػ  محمػػكالن مػػل الرػػغرل الرػػكؿ( ُ)

 َُٔاألتاس مل المنطؽ 
. الرػػغرل كالكدػػرل م نػػا  المقػػدمتيفالرػػكؿ الثػػانل : أػػك مػػا كػػاف الحػػد األكتػػط ميػػ  محمػػكالن مػػل ( ِ)

  ُُٔاألتاس مل المنطؽ
.  المقػػدمتيف الرػػغرل ك الكدػػرل م نػػا الرػػكؿ الثالػػث : أػػك مػػا كػػاف الحػػد األكتػػط مكضػػكعنا مػػل( ّ)

  ُِٔاألتاس مل المنطؽ
محمػػكالن مػػل الكدػػرل  .   الرػػكؿ الرادػػع : أػػك مػػا كػػاف الحػػد األكتػػط ميػػ  مكضػػكعان مػػل الرػػغرل( ْ)

 ُّٔاألتاس مل المنطؽ
 ككؿ قا ـ إنتاف .   دأف يقاؿ مثالن : زيد قا ـ( ٓ)
 كاإليجاب . ي نل إ ا ا تم ت مع نقيضها دالكيؼ ال دالتمب ( ٔ)
 تنقتـ القضية الررطية إلع قتميف : ( ٕ)

ػػػ رػػرطية مترػػمة: كأػػل التػػل يحكػػـ ميهػػا درػػدؽ قضػػية أك عػػدـ رػػدقها عمػػع تقػػدير رػػدؽ ُ
 قضية أ رل . 

ػػػ رػػرطية من رػػمة: أػػل التػػل يحكػػـ ميهػػا دالتنػػامل كالم انػػدة دػػيف القضػػيتيف إيجادنػػا أك تػػمدنا . ِ
 .  ُُٓاألتاس مل المنطؽ 

 تنقتـ القضية الررطية المترمة إلع قتميف :   (ٖ)
 ػ مترمة لزكمية: كأل ما حكـ ميها داالتراؿ ديف طرميها ل القة تقتضل  لؾ االتراؿ . ُ
دؿ لمجػرد   ػ مترمة ات اقية: كأل ما حكـ ميها داالتراؿ ديف طرميها ال ل القة دينهماِ

 ُُٔالمكامقة المحضة  . األتاس مل المنطؽ 

 / ب ٔ



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َْْٕ﴾  
  

ميكٌو   أك ماعمع أنها من رمةه  أؿ أل حقيقيةه ك  ٍمعو  أك مان ةي  ي ن ةي جى
(ُ) . 

  كال نحتػػاج عمػػع أػػ ا ل جكدػػًة ط  (ِ)  أك مهممػػةه كأػػؿ أػػل كميػػةه  أك ر رػػيةه 
   دؿ نمنعي أٍف تككفى ررطيةن .ألنَّها ليتٍت مما نحفي مي  

(ّ)  : 
: مف أمًٌ المركداًت    ـٍ أفَّ أ ا المركبى  ييدحثي عن  ميقاؿي ( اعم )كنحكه
(ْ) 

أؿ أك إتنادمّّ   كعمي  أؿ م يده   أك  يري م يدو   
(ٓ). 

 
 
 
 
 

                                                           

 القضية الررطية المن رمة إلع ثالثة أقتاـ : تنقتـ ( ُ)
 ػ الحقيقية . ُ
 ػ مان ة الجمع . ِ
 ػ مان ة ال مك  . ّ

أعنػل المقػدَّـ كالتػالل   كالميزاف مل أ ا التقتيـ إنما أك مالحظة إمكاف اجتماع الطػرميف
أك عدـ إمكاف اجتماعهما كارت اعهما . انظر ت رػيؿ  لػؾ مػل األتػاس مػل   كارت اعهما

 . ُُِ-ُُٕمنطؽ ال
كقػػػد تػػػدؽ   كأػػػل مثمهػػػا مػػػل الحمميػػػة  أػػػ ا أقتػػػاـ القضػػػية الرػػػرطية دحتػػػب المكضػػػكع( ِ)

 .  ُِّت ريؿ  لؾ مل مكض   . انظر : األتاس مل المنطؽ 
 )مدحث عمـ النحك( كتدت مل الهامش يميف الكرقة .    (ّ)
 .  َُِلت ري ات المركب : ما أريد دجزء ل ظ  الداللة عمع جزء م ناا . انظر : ا( ْ)
  أك مف مدتدأ ك درا   : قاـ زيد نحك  المركب اإلتنادم : أك ما ركب مف م ؿ كماعم ( ٓ)

ف كاف يحتف التػككت عميػ  تػمل م يػدناك درا كمػا مػل األمثمػة      نحك : زيد قا ـ .  كار
ف لـ يحتف التككت عمي  تمل  ير م يد .   التادقة . كار



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َْْٖ﴾  
  

  أك (ٓ)  أك رػكتلّّ (ْ)  أك عػددمّّ (ّ)  أك مزجػلّّ (ِ)  أك تقييدمّّ (ُ)أك إضاملّّ 
   (ٔ)  أك م مكللّّ أك عامملّّ 

   أك مف م ؿو كنا د    أك مف مدتدأ ك دًرا . كأؿ تىركبى مف م ؿو كماعؿو 
   أك مضارعه   أك أمره   ألم اًؿ   مهؿ ماضو أك مف ا

كعمع كؿٌو أؿ أك مدنلّّ   أك م ربه   كعمع األكًؿ  أؿ مدنلّّ عمع حركةو   أك 
عمػػع تػػككفو   كأػػؿ الدنػػاءي ميػػ  أرػػملّّ   أك طػػارئ عميػػ    
كعمػػع أنػػ  مدنػػلّّ (ٕ)

 كما أل الحركةي المدنلُّ عميها    (ٖ)عمع حركةو   ممما ا  الؼى األرؿى  
  (ٗ)دالحمًؿ عمع الغيًر   كعمع أنَّ  م ربه  مهؿ  لؾى مي  أرؿه   أك 

رًؼ جػػرٌو   أك   أك دحػػمت ػػدٌو  أك الزـو   كعمػػع األكًؿ  أػػؿ أػػك مت ػػدٌو دن ًتػػ كأػػؿ 
   (َُ)  أك  ير  لؾ أمزةو  أك تض يؼو 

                                                           
 ك ددهللا  .   المضاؼ كالمضاؼ إلي المركب اإلضامل : أك مركب مف ( ُ)
 نحك : محمد ال اضؿ .   قيد األكؿ منهما دكر    المركب التقييدم : أك ما ركب مف اتميف( ِ)
 المركب المزجل : أك ما ركب مف كممتيف امتزجتا حتع رارتا كالكممة الكاحدة . كد مدؾ . ( ّ)
  نهمػا  يؤديػاف م ننػا جديػدنا د ػد تركيدهػاالمركب ال ددم : أك ما ركػب  مػف عػدديف ال مارػؿ دي( ْ)

 لـ يكف لكاحد منهما قدم  . كأل األعداد مف أحد عرر إلع تت ة عرر . 
المركػػب الرػػكتل : أػػك مػػا ركػػب مػػف كممتػػيف الثانيػػة منهمػػا رػػكت مدنػػل عمػػع الكتػػر . مثػػؿ : ( ٓ)

 تيدكي  . 
ركػػب اإلتػػنادم الػػ م مػػر لػػـ أقػػؼ عمػػع أػػ يف المػػركديف ميمػػا لػػدم مػػف مرػػادر . كل مػػ  أػػك الم( ٔ)

  كرا .  
 يككف الدناء طار نا مل ال  ؿ المضارع إ ا اترمت د  نكف التككيد أك نكف اإلناث . ( ٕ)
 حيث إف أرؿ الدناء التككف .   (ٖ)
ط م اؿ مرع عف اإلعػراب مػل األتػماءأم : دالحمؿ عمع األتماء ط ألف اإلعراب مل األ( ٗ)

 ط ألن  أرؿ ميها . األتماء
ما دإحدل الكتا ؿ التالية  مت دينا إما دن ت  كأ ا أك الغالب يككف ال  ؿ( َُ)  : كار

ػ إد اؿ حرؼ الجر األرمل المناتػب لمم نػع  عمػع االتػـ الػ م ي تدػر مػل الحكػـ ال ُ
ليكػػكف حػػرؼ الجػػر األرػػمل متػػاعدنا   مػػل االرػػطالح م  ػػكال دػػ  م نكينػػا لم  ػػؿ الػػالـز
 = رجت مف المتجد. :ثؿعمع تكريؿ أثر ال  ؿ إلع م  كل  الم نكمط م



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َْْٗ﴾  
  

الم  ػكؿي    أػؿكمػا ينػكبي عػف ال اعػؿً  (ُ)  يرمػعي النا ػبى عػف ال اعػًؿ  أـ الكأؿ 
/ كجارٌو كمجػركرو  كأػؿ تجػكزي نيادػةي الغيػًر مطمقنػا  أك إٍف   د   أك  يريا مف ظرؼو

عيدـى الم  كؿي  كأك الرحيحي 
(ِ) . 

 
 

                                                                                                                                       

ػػػ  إد ػػاؿ أمػػزة النقػػؿ عمػػع أكؿ ال  ػػؿ الثالثػػل  كأػػل أمػػزة تنقػػؿ م نػػع ال  ػػؿ إلػػع ِ=
 م  كل   كيرير دها ال اعؿ م  كالن . نحك: أ رجت القمـ . 

 نحك :  رَّجت الجام ة طالدىها .  ػ تض يؼ عيف ال  ؿ الالـز  دررط أال تككف أمزةّ
ػػػؿ(ػػػػ  تحكيػػػؿ ال  ػػػؿ الثالثػػػل الػػػالـز إلػػػْ الدالػػػة عمػػػع المرػػػاركة. نحػػػك:   ع رػػػيغة )ماعى

 . جالىتتي زيدنا
: التػػل تػػدؿ عمػػع الطمػػب  نحػػك  ػػػ تحكيػػؿ ال  ػػؿ الثالثػػل الػػالـز إلػػع رػػيغة )اتػػت  ؿ(ٓ

 . نحك: اتتحتنت الدراتة  أك عمع النتدة لرلء آ ر   اتت رجت الماء
دقرد   ( دضمهاال م مضارع  )أىٍم يؿ  ػ تحكيؿ ال  ؿ الثالثل إلع )مى ىؿ( م تكح ال يفٔ

 إمادة المغالدة . نحك: كىرىمتي ال ارسى أىٍكريم  . دم نع:  مدت  مل الكـر . 
  كأك أف يؤدمى م ؿه  أك ما مل م ناا  مؤدَّل م ؿ آ ر أك ما مػل م نػاا  ػ  التضميف ٕ

. نحػك ألف   كاال تنػك : ( أم : ) كال ت زمػكا عقػدة النكػاحمي طع حكم  مل الت دية كالمػزـك
  ُِٕ/ِرػػػرح األرػػػمكنل   ٖٓ/ٕانظػػػر: التػػػ ييؿ كالتكميػػػؿ  عػػػـز ال يت ػػػدل إال د مػػػع.

 .ُٖٓ/ِحك الكامل   النٔٗ/ِحارية الرداف 
  كال يدنػع ال  ػؿ لممجهػكؿ إ ا كػاف م ػؿ أمػر  كؿ م ؿ دنل لممجهكؿ يرمع نا ػب ال اعػؿ( ُ)

ا  أك م الن جامدنا  . أك ناقرن
. ك أػب الككميػكف ال ينكب  ير الم  كؿ د  مع كجػكداكأك أن    عمع م أب الدررييف( ِ)

. انظػر: رػرح الكاميػة كادػف مالػؾ مطمقنػا  ككامقهـ األ  ش دررط تقػدـ النا ػب  إلع جكازا
  ِّْ/ٔ  التػ ييؿ كالتكميػؿ ُّٗ/ُالكنػاش   ُِٖ/ِ  رػرح التتػهيؿ َٗٔ/ِالرامية 

ية الرداف عمػع حار  ّّٖ/ِررح الترريح عمع التكضيح   ُْٗ/ِأكضح المتالؾ 
 .  ٕٔ/ِررح األرمكنل 

 / أ ٕ



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َُْْ﴾  
  

  (ِ)  كأٍؿ كؿُّ م ؿو الددَّ ل  مف ماعؿو  أـ ال (ُ)كأٍؿ يجكزي ح مي    أك ال يجكزي 
كأؿ ال  ؿي متػنده   أك متػنده إليػ 
  كأػٍؿ يرػحُّ أٍف يكػكفى لهػ ا المركػًب محػؿّّ  (ّ)

مف اإلعراًب   أـ ال   كأؿ يرمعي الظاأرى مقط   أك الظاأرى كالمضمرى 
(ْ)    

ككػػػ ا تقػػػكؿي مػػػل ال اعػػػًؿ : أػػػؿ أػػػك اتػػػـه رػػػريحه 
  أك مػػػؤكؿه  (ٓ)

  أك رػػػدي ه  (ٔ)
  (ٕ)دالرريًح 

                                                           

  مػػػل جػػػكاب: مػػػف حضػػػر  : زيػػػده كقكلػػػؾ  يحػػػ ؼ م ػػػؿ ال اعػػػؿ جػػػكازنا إ ا دؿ عميػػػ  دليػػػؿ( ُ)
ف أك مالدتػػ  . نحػػك  ككجكدنػػا إ ا متػػر دمػػا د ػػد ال اعػػؿ مػػف م ػػؿ متػػند إلػػع ضػػميرا : )كار

ف اتتجارؾ أحد المرركيف .   أحد مف المرركيف اتتجارؾ ( أم : كار
رػرح الترػريح   ْْ/ٕالتػ ييؿ كالتكميػؿ   ِّٕالكنػاش   ُٓٓ/ِانظر: رػرح التتػهيؿ 

 .   ٖٗ/ِ  ررح األرمكنل ِٕٓ/ِعمع التكضيح 
كال  ػؿ التػالل   لكف أناؾ أم اؿ ال تحتاج إلع ماعػؿ مطمقنػا  كؿ م ؿ الدد ل  مف ماعؿ( ِ)

كال  ػػػؿ   ك)كػػػاف( الزا ػػػدة عمػػػع الرػػػحيح  كال  ػػػؿ المدنػػػل لممجهػػػكؿ  ل  ػػػؿ آ ػػػر لتأكيػػػدا
  ُٖٓ/ٔ  ُِْ/ْكقممػػػػا كطالمػػػػا ككثرمػػػػا . انظػػػػر: التػػػػ ييؿ كالتكميػػػػؿ   المك ػػػػكؼ دمػػػػا

حارػػػػية   ْٓ/ِحارػػػػية الرػػػػداف   ّٖٗ/ُ  أمػػػػع الهكامػػػػع ْٗٓ/ِالمقارػػػػد الرػػػػامية 
 .   ِٕ/ِ  النحك الكامل ِّٓ/ُال ضرم 

ال اعػػؿ : أػػك المتػػند إليػػ  م ػػؿ أك مػػا كلػػ ا يقػػاؿ مػػل ت ريػػؼ   ال  ػػؿ متػػند إلػػع ال اعػػؿ( ّ)
  ُّْ/ُالكنػػاش   َُٓ/ِ  رػػرح التتػػهيؿ ُْٖ/ُضػػمف م نػػاا ... . انظػػر: المدػػاب 

 .  ُّٕ/ٔالت ييؿ كالتكميؿ 
أكالمضػػمرى مقػػط . ألنػػ  إ ا جػػاز رم ػػ    : أػػؿ يرمػػعي الظػػاأرى كالمضػػمراألرػػح أف يقػػكؿ( ْ)

  ضػػمر مػػا ال يرمػػع الظػػاأرلمظػػاأر مرم ػػ  لممضػػمر مػػف دػػاب أكلػػع  لكػػف قػػد يرمػػع الم
 .   َّٔ/ُ: ررح التتهيؿ كأم ؿ الت ضيؿ. انظر

 االتـ الرريح : أك ال م ال تحتاج مل ج م  ماعالن إلع تأكيؿ .( ٓ)
: أك ما تحتاج مل ج مػ  مػاعالن إلػع تأكيػؿ  كأػك المرػدر المػؤكؿ مػف المؤكؿ دالرريح( ٔ)

 ع ال  ؿ .أك ما المردرية م  أف المثقمة أك الم   ة مع ال  ؿ
  : أػػك الجممػػة ال  ميػػة عمػػع رأم مػػف يػػرل جػػكاز مجػػلء الجممػػة مػػاعالالرػػدي  دالرػػريح  (ٕ)

 . كما تيأتل
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كأؿ يجكزي تقديمي  عمع م ًم   أـ ال   
ـه (ُ) أك  يػري عمػـو   كأػؿ      كأؿ أك عمػ

عمـي ر صو 
ـي جنسو (ِ)   أك عم

  كأؿ منقكؿه  (ّ)
  أك مرتجؿه (ْ)

   إل  ... (ٓ)
  كأػػؿ أػػك ظػػاأره أك (ٕ)  كأػػؿ متػػنده أك متػنده إليػػ  (ٔ)  أـ ال كأػؿ يجػػكزي ح ميػػ 

 . مضمره 
  كمركػػبه مػػف م ػػؿو كماعػػؿو  ك لػػؾى ال  ػػؿي   كم يػػده : إتػػنادمّّ  لػػؾمقػػٍؿ مػػل أجكدػػًة 

  كأفَّ دنػاءىا عمػع ال ػتًح الظػاأًر مدنػلّّ  كأفَّ الدنػاءى ميػ  أرػؿه  كم مػكـه أنَّػ ماضو  

                                                           

مػا كرد منػ  عمػع  يػر كجػ  التقػديـ.  ككجهػكا  كمن ػ  الدرػريكف  أجازا الككميكف لكركدا( ُ)
التػػ ييؿ كالتكميػػؿ   َُٕ/ِ رػػرح التتػػهيؿ  ُٗٓ/ُ: رػػرح الجمػػؿ الدػػف عرػػ كر انظػػر

 .  ُٗ/ِ  ررح األرمكنل ُُٓ/ُأمع الهكامع   ْٔٓ/ِ  المقارد الرامية ُٕٔ/ٔ
أك الم ظ ال م يدؿ عمع ت ييف متماا ت ييننا مطمقنا . أم دكف حاجة إلع قرينػة تكمػـ أك ( ِ)

  طاب أك  يدة أك إرارة أك  ير  لؾ. 
د رػا ع كالتػل تػدؿ عمػع مػر   ؿ ال قػؿأك االتـ المكضكع لمركرة ال ياليػة التػل مػل دا ػ( ّ)

. مثػػػؿ: أتػػػامة كأدػػػك الحػػػارث ل تػػػد . انظػػػر: النحػػػك الػػػكامل مػػػف أمػػػراد الحقيقػػػة ال أنيػػػة
ُ/ِٗٔ  . 

المنقكؿ: أك مػا اتػت مؿ قدػؿ ال مميػة لغيرأػا . كنقمػ  إمػا مػف اتػـ كأػك إمػا لحػدث كزيػد ( ْ)
مػػا مػػف كرػػؼ إمػػا ل اعػػؿ كحػػارث كحتػػف   أك لم  ػػكؿ كمضػػؿ  أك ل ػػيف كأتػػد كثػػكر  كار

ػمَّر ما مػف م ػؿ إمػا مػاضو كرى مػا مػف جممػة   كمنركر كمحمد  كار أك مضػارع كيىٍرػكير  كار
 . ُُّ/ُأك اتمية كزيد منطمؽ . انظر : أكضح المتالؾ   إما م مية كراب قرناأا

ػػ ادالمرتجػػؿ( ٓ) ( عمػػـ : أػػك مػػا اتػػت مؿ مػػف أكؿ األمػػر عممػػان .  كػػػ )أيدىد( عمػػـ لرجػػؿ  ك)تي
 .ُُّ/ُ: أكضح المتالؾ المرأة . انظر

كمن ػػػ    أجػػاز الكتػػا ل ككامقػػػ  التػػهيمل كادػػػف مضػػاء حػػػ ؼ ال اعػػؿ إ ا دؿ عميػػػ  دليػػؿ( ٔ)
  كأك مع م م  كجزء المركب مل االمتزاج دمتمػكا كلػزـك تػأ را عنػ    يرأـ ط ألن  عمدة

مال ضركرة إلع الح ؼ . انظر :   ككؿ مكضع ادعل مي  الح ؼ ماإلضمار مي  ممكف
رػػرح   ُُٓ/ُأمػع الهكامػع   ُِٔ/ٔالتػ ييؿ كالتكميػؿ   ََٔ/ِكاميػة الرػامية رػرح ال

 .  ٖٗ/ِاألرمكنل 
 كال اعؿ متند إلي  .   تدؽ أف ال  ؿ متند( ٕ)
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. كم مػكـه (ِ)  كيدنع عمع حركةوط لكقكًع  ر ةن كرػمةن ك دػرنا كحػاالن (ُ)أك المقدرً 
ككػػؿُّ م ػػؿو   كيرمػػعي الظػػاأرى كالمضػػمرى  (ّ)   كيجػػكزي ح ميػػأنَّػػ  لػػيس م ردنػػا . كالزـه 

  كمن  يؤ  ي الجكابي (ٓ) . كال يدنع لمم  كًؿط لمزكمً (ْ)ًت ( كأ كال  ماعؿه إال )قمَّما
 الجكابي دككًن  ليس مت دينا. 

                                                           
  أك أنا مدنل عمع ال تح الظاأر ط ألف الم  تقدؿ الحركة . كلك كاف مكض   م ػؿ م تػؿ الػالـ( ُ)

 لدنل عمع ال تح المقدر .
الماضل عمع حركة  مع أف االرؿ مػل الدنػاء التػككف ط ألنػ  أرػد  ال  ػؿ المضػارع دنل ال  ؿ ( ِ)

الم رب مل كقكع   دران كر ة كرمة كحاالن  كاالرؿ مل اإلعراب أف يككف دالحركات. انظػر: 
 .  ُٕٕ/ُررح الترريح عمع التكضيح   ْ/ٕررح الم رؿ الدف ي يش 

 . تدؽ أن  يجكز ح ؼ ال  ؿ إ ا دؿ عمي  دليؿ ( ّ)
. كأػل كػؿ م ػؿ لحقتػ  )مػا( مك تػ  عػف ال مػؿ  ككليػ  ال  ػؿ . كأػ ا الكجػ  الػ م ككثرما  كطالما( ْ)

. كأنػػاؾ تػػدؽ  كػػرا ميمػػا ال يحتػػاج إلػػع ماعػػؿك    كػػرا كأػػك أنػػ  ال ماعػػؿ لهػػا أػػك المرػػهكر ميهػػا
 كجهاف آ راف ميها أقؿ رهرة مف أ ا الكج  : 

  عم  المردر المؤكؿ مف )مػا( كمػا د مػت عميػ كقٌؿ م ؿ  ما  : أف تككف )ما( مردريةأحدأما
 كتقديرا مل قكلؾ : قمما يقـك زيد : قٌؿ قياـ زيد . 

  كلػػػ لؾ تتػػت مؿ لمن ػػل المحػػػض  : أف ترػػير )قػػٌؿ( مػػػع )مػػا( حػػرؼ ن ػػػل دمنزلػػة )مػػا(كاآل ػػر
حارػػية   ْٗٓ/ِمميتػػت ممػػا يطمػػب مػػاعال . انظػػر: المقارػػد الرػػامية   مغمدػػت عميهػػا الحرميػػة

 .   ِٕ/ِالنحك الكامل   ِّٓ/ُحارية ال ضرم   ْٓ/ِالرداف 
نع مف ال  ؿ الالـز عند دلكن  ال ي  يدنع ال  ؿ لممجهكؿ مف ال  ؿ الالـز كالمت دم عمع التكاء( ٓ)

عنػػػد د ػػػض النحػػػكييف إال إ ا كجػػػد مػػػل الكػػػالـ مػػػا ينػػػكب عنػػػ  مػػػف جػػػار كمجػػػركر أك ظػػػرؼ أك 
ال رػاب : )ال يدنػع ال  ػؿ الػالـز لمػا لػـ يتػـ مردر. كل ؿ أ ا مراد المرنؼ أنا .  قاؿ ادػف 

ماعم  إال أف يترؿ د  جار كمجركر  أك ظرؼ  أك مرػدر  مػإف تجػرد مػف أػ ا األرػياء كرمػع 
ال اعؿ مقط لـ يجز دناؤا لما لـ يتـ ماعم  مل القكؿ الجيد  ألف ال  ؿ مل  لؾ يدقع حػديثان عػف 

حؾ عمرك لك  يرت أ يف ال  ميف مقمت: أال ترل أنؾ إ ا قمت: قاـ زيد  كض   ير محدث عن 
ـى  كضػػًحؾى لدقيػػا حػػديثان عػػف  يػػر محػػدث عنػػ   ألنػػؾ حػػ مت ال  اعػػؿ  كلػػـ تجػػد رػػي ان تقيمػػ  ًقػػٍي

 . ُِِ( . المرتجؿ مل ررح الجمؿ مقام 
مػس أم: الجمػكس  : ضػمير المرػدركمل ) النا ب أقػكاؿ: أحػدأا  كد ضهـ ال يرترط  لؾ   كجي

أم: الجمػػكس الم هػػكد .   قػػاؿ أدػػك حيػػاف: كيج ػػؿ ميػػ  ا ترػػاص  دكعميػػ  الزجػػاجل كادػػف التػػي
= كعمي  الكتا ل كأراـط ألن  لما حي ؼ ال اعؿ أتػند ال  ػؿ إلػع أحػد   : ضمير المجهكؿالثانل
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ككػػػػ ا تقػػػػكؿي مػػػػل ال اعػػػػًؿ: يجػػػػكزي ح ميػػػػ  مػػػػل مكاضػػػػعى 
ػػػػ(ُ)   عنػػػػد   كيجػػػػكزي تقديمي

ا كما أنا   كيجكزي أٍف يككفى (ِ)الككمييف   أك رػديهنا دالرػريًح كالجممػةً رريحن
(ّ)  

 . كمتندنا إلي 
: أػػ ا جممػػةه   مهػػؿ لهػػا محػػؿّّ   أ ـ ال   كعمػػع األكًؿ : مهػػؿ ثػػـ د ػػدى  لػػؾ تقػػكؿي

  أك م مػؽه عنهػا   أك تاد ػةه لمػػا   أك محكيػةه  أك مضػاؼه إليهػػا  أك حاليػةه  دريػةه 
  أك   أك اتػػػػت ناميةه / رػػػػمةه  أك م ترضػػػػةه أػػػػؿ أػػػػل: كعمػػػػع الثػػػػانل أػػػػك م ػػػػربه 
تاد ػػػةو لمػػػػا لػػػيسى لػػػػ  محػػػػؿّّ   أك    أك  أك جػػػكابي رػػػػرطو  يػػػًر جػػػػازـو جػػػكابي قتػػػػـو 

  مهًؿ أل اتت ناميةه أـ (ٓ): مف أمًٌ أقتاًم  . ثـ نقكؿي (ْ)ت تيريةه   من تار الثانل
: أػػػؿ اتػػػت ناؼه ديػػػانلّّ ال   من تػػػار األكؿى  . ثػػػـ نقػػػكؿي

  منقػػػكؿ : (ٕ)  أك نحػػػكمّّ (ٔ)

                                                                                                                                       
مأضػػػمر ضػػػمير   ممػػػـ ي مػػػـ أيهػػػا المقرػػػكد  أك المكػػػاف  أك الكقػػػت  مػػػا ي مػػػؿ ميػػػ  المرػػػدر=

 .  ِٓٓ/ُ. أمع الهكامع ال راء(كعمي    . الثالث : أن  مارغ ال ضمير مي مجهكؿ
كالجمهػػػكر عمػػػع أنػػػ  ال يجػػػكز ح مػػػ  ط ألنػػػ    أف أػػػ ا مػػػ أب الكتػػػا ل ُٗتػػػدؽ ص ( ُ)

 ك جز المركب مل االمتزاج دمتمكا كلزـك تأ را .
 م أب الككمييف مل جكاز تقديـ ال اعؿ عمع م م  .  ُٗتدؽ ص( ِ)
عمػػع رأم د ػػض الكػػكمييف مػػل جػػكاز مجػػلء الجممػػة مػػاعالن . انظػػر : التػػ ييؿ كالتكميػػؿ ( ّ)

 . ِٓٓ/ُ  أمع الهكامع ّٖٓ/ِ  المقارد الرامية ُّٕ/ٔ
 كأك أن  ليس لها محؿ مف اإلعراب . ( ْ)
 . إلعراب  كأل التدع التل مر  كرأا: مف أم أقتاـ الجمؿ التل ال محؿ لها مف اأم( ٓ)
ػًديث جػكاب تػؤاؿ مقػدر . نحػك قكلػ  ت ػالع: )يقرد د  : ما كػاف كاق نػا مػل ( ٔ) أىػؿ أىتىػاؾ حى

ػال مىٍيػً  مىقىػاليكا تى ـى اٍلميكرميف ًإٍ  د ميكا عى كفضيؼ ًإٍدرىاًأي ػالـ قىػكـه ميٍنكىػري ( مػإف جممػة ما قىػاؿى تى
ممػػـ القػػكؿ الثانيػػة جػػكاب لتػػؤاؿ مقػػدر تقػػديرا ممػػا ا قػػاؿ لهػػـ كلهػػ ا مرػػمت عػػف األكلػػع 

 .ْْإعراب الجمؿ كأرداا الجمؿ   ُْْ/ِت طؼ عميها . انظر : مغنل المديب 
يقرد د  عدـ ت مؽ الجممة نحكيان دما قدمها  ت مؽ إتداع أك إ دار أك كرؼ أك حاؿ أك ( ٕ)

ة التػادقة عميهػا إعراديػان . رمةط أم أىنَّ ي يؤدم إلػع ان رػاؿ الجممػة المتػتأن ة عػف الجممػ
لنحػػكم كدكرا مػػل التركيػػب د. مرػػط ع النحػػاس  مجمػػة مجمػػع المغػػة : االتػػت ناؼ اانظػػر

 ُُْص  ٓٔ  ج ٖال ردية  القاأرة  المجمد 

 / ب ٕ
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  كنحكينا   دحتًب تررًمها محي أٍف تككفى اتت نامنا ديانيناير
ا تحريري المقاـً . أ (ُ)

 دتقريبو . كالرالةي عمع الحديًب . 
َجع  ـٍ أفَّ أ ا الجممةى يرحُّ أٍف ييدحثى عنها مف ٌ ِ ال  : أ ا  اعم أ ا الحيثيًة ميقاؿي

نراءو . كالـه     ككؿُّ كالـو ينقتـي داعتداًر نتدت  إلع  درو كار
الثػانل : مػا يتحقػؽي  كت ريؼي األكًؿ: ما يتحقؽي مدلكلي  ددكًف  كػًر دالًٌػ   كت ريػؼي 

كأمػا اإلنرػاءي مقيػؿى : لػ   . ثػـ إفَّ لم دػًر نتػدةن  ارجيػةن (ِ)مدلكلي  دػ كًر دالًٌػ  مقػط
 .  (ّ)  كقيؿ : ال نتدةه 

كل لؾى أرارى الري ي الردافي 
  –تغمدىا هللًا دالغ راًف  كأتكنى  أعالل الجناًف  - (ْ)

                                                           

ي نل دحتب مراد المتكمـ مل تياقها . كلي مـ أف االتت ناؼ الديػانل مػا أػك إال نػكع مػف ( ُ)
كليس كؿ اتػت ناؼ نحػكم   كل ا يقاؿ: كؿ اتت ناؼ ديانل أك نحكم  االتت ناؼ النحكم

 . ْْيانينا . انظر : إعراب الجمؿ كأرداا الجمؿ د
 . ْ/ُانظر : حارية ال المة الدنانل عمع ررح المحمل ( ِ)
تػػارة يتطادقػػاف كتػػارة ال   : اإلنرػػاء لػػ  نتػػدة كالميػػة كنتػػدة  ارجيػػةقػاؿ د ػػض الدال يػػيف( ّ)

. كال ػػارؽ دػػيف ال دػػر كاإلنرػػاء أػػك قرػد المطادقػػة أك عػػدمها مػػل ال دػػر. كعػػدـ يتطادقػاف
: اإلنراء ال  ارج لػ  ط إ  لػك كػاف لػ   ػارج لكػاف قرد  لؾ مل اإلنراء . كقاؿ آ ركف

الم اف أما مف لػكاـز ال ارجيػة  كالػالـز داطػؿ مدطػؿ   يتركر مي  الردؽ كالك ب   دران 
.  الممزـك

 . ُِ/ْالمنهاج الكاضح لمدال ة   َّٓ/ُع م ترر الت د انظر: حارية الدتكقل عم
ال رمػػػاف( عػػػالـ  أديػػػب   الرػػػداف المرػػػرم  الرػػػام ل  الحن ػػػل )أدػػػك  محمػػػد دػػػف عمػػػل   (ْ)

مرػػػارؾ مػػػل المغػػػة كالنحػػػك كالدال ػػػة كال ػػػركض كالمنطػػػؽ كالتػػػيرة كالحػػػديث كمرػػػطمح  
دالكامية الرامية مل  كالهي ة ك ير  لؾ. مف تراني   الكث: ررح عمع منظكمت  المتماة

عممػػل ال ػػركض كالقاميػػة  اتػػ اؼ الػػرا ديف مػػل تػػيرة المرػػط ع كأأػػؿ ديتػػ  الطػػاأريف  
حارػية عمػػع الرػػرح الرػػغير لمممػػكم عمػػع التػمـ مػػل المنطػػؽ  الرتػػالة الديانيػػة  كحارػػية 

 أػ .َُِٔعمع ررح االرمكنل مل النحك. تكمل دالقاأرة تنة 
 .    ِٕٗ/ٔـ لمزركمل األعال  ُٕ/ُُ: م جـ المؤل يف انظر
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  ﴿ُْْٓ﴾  
  

ـٍ أفَّ كػػػؿَّ نتػػػدةو  -  دػػػرَّدى هللا ضػػػريحى  - (ُ)نقػػػالن عػػػف المحقػػػًؽ ال رػػػاـ : اعمػػػ مقػػػاؿى
انرػػػا يةو أك إ داريػػػةو لهػػػا  ػػػارجه . أمػػػا اإل داريػػػةي مظػػػاأره   كأمػػػا اإلنرػػػا يةي مػػػ فَّ 

: اٍضػػًرٍب . مػػثالن لػػ  نتػػدةه كالميػػةه   أم: م هكمػػةه مػػف  اًت الكػػالـً   كأػػل ؾقكلىػػ
طمػػػػبي الضػػػػرًب مػػػػف الم اطػػػػًب . كلػػػػ  نتػػػػدةه  ارجيػػػػةه  كأػػػػل الطمػػػػبي الن تػػػػػلُّ 

  يمكػٍف أف ت ػرجى عػف مطادقًتهػا لػ  ضرًب. كار ا كافى لمنتدًة اإلنرا يًة  ارجه لـلم
 دأٍف ييتحقؽى مف المتكمـً  لػؾ الطمػبي الن تػل  أك عػدـي المطادقػًة دػأف ال / ييتحقػؽى 

    كلػػػػ ا ن ػػػػع د ػػػػضى مػػػػا ارػػػػتهرى مػػػػف ا ترػػػػاًص الرػػػػدًؽ كالكػػػػ ًب دػػػػال درً منػػػػ 
 لؾ مل اإلنراًء   ممـ يتميٍز ال دري مػف    كأىثدتى جميعى كا تراًص احتماًلهما د 

ٍف كػػػافى لنتػػػدًت   ػػػارجه تطادقيػػػ  أك ال تطادقيػػػ  لكػػػٍف   (ِ)]ال[اإلنرػػػاًء . ماإلنرػػػاءي كار
ييقرػػدي دػػ  عػػدـي    د ػػالًؼ ال دػػًر . كميػػ  دحػػث   ألنػػ  ال  دػػرى ييقرػػداف داإلنرػػاءً 

نما عدميهما مطادقًة نتدًت   . احتماؿه عقملّّ ط ألفَّ كضعى ال دًر لممطادقًة   كار
: مػػالتحقيؽي أفَّ النتػػدةى التػػل لهػػا  ػػارجه أػػل التػػل تكػػكفي حاكيػػةن  ثػػـ قػػاؿى د ػػد كػػالـو

نػع ثدػكًت ال ػارًج ككنيػ    مم ةه ديف الطرميف مػل ن ػًس األمػرً   أم: حالَّ عف نتدةو 
  دػػؿ محضػرة ليترتػػبى عميهػا كجػػكده أك محكيَّهػا  كنتػػب اإلنرػاءات ليتػػٍت حاكيػةن 

ا عدـه  . ك كرى د د  لؾى كقدمى  مف التحقيقاتو كالنقػكًؿ مػا (ّ)أك  يًرأما. اا مم رن

                                                           

عراـ الػديف  إدػراأيـ دػف محمػد دػف عػرب رػاا األتػ رايينل: رػاحب األطػكؿ مػل رػرح  (ُ)
ككػاف   تم يص الم تاح لمقزكينل  مل عمـك الدال ة. كلد مل أت راييف مف قػرل  راتػاف

عمػػرا تػػمرقند متػػكمل دهػػا أدػػكا قاضػػيها  مػػت مـ كارػػتهر كألػػؼ كتدػػ  ميهػػا. زار مػػل أكا ػػر 
. مػػػػف ترػػػػاني    يػػػػر )األطػػػػكؿ( : ميػػػػزاف األدب  ك حارػػػػية عمػػػػع ت تػػػػير أػػػػػْٓٗتػػػػنة 

 . ٔٔ/ُك ررح رتالة الكضع لإليجل . انظر : األعالـ لمزركمل   الديضاكم
 .  ُُّ/ُتجريد ال المة الدنانل   َِٖ/ُزيادة مف : األطكؿ  (ِ)
لػػػدم مػػػف . كلػػػـ أقػػػؼ عميػػػ  ميمػػػا  َِٖ/ُأػػػ ا م ترػػػر لكػػػالـ ال رػػػاـ مػػػل األطػػػكؿ  ( ّ)

كل مػػ  مػػل حارػػيت   عمػػع م ترػػر التػػ د مػػل عمػػـ الم ػػانل كالديػػاف    مرػػن ات الرػػداف
 كلـ أقؼ عميها . 

 / أ ٖ
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  ﴿ُْْٔ﴾  
  

  كأ ا مقػاـه رػ بي المػراـً   كلػ لؾ زلػٍت ميػ  إلي  اآل افي   كتقدمي  ال قكؿي  تنرتي 
ـي   كما ال ي  ع عمع مف ل  ده ا المدحًث أدنع إلماـو .   األقدا

كػػػبه يحتمػػػؿي اإ ا عممػػػتى  لػػػؾى مقػػػؿٍ  لرػػػدؽى   مهػػػؿ  دػػػره أك إنرػػػاءه  : أػػػ ا ميرى
عمع ما مي     كعمع كؿٌو أػؿ رػادؽه  أك كػا به   كأػؿ يجػكزي أف يتػت مؿى مػل 

  يًر ما كضعى ل    أـ ال   
  رػػػػدًؽ   كأػػػػك مػػػػدلكلها دحتػػػػًب الكضػػػػعً مقػػػػٍؿ: أػػػػك قضػػػػيةه  دريػػػػةه   محتمػػػػؿي ال

 . كالك ًب كأك احتماؿه عقملّّ  كيجكزي أف تتت مؿى مل  يًر ما كض ٍت ل  
كػـو كاجػبو أك حػراـو أك  يػًر كك ا عمع أنَّهػا إنرػا يةه   يرػحُّ أف تكػكفى إلنرػاًء ح

 . / كما دييًٌفى مل محمًٌ  .  لؾى 
ـى عميهػػا مػػف جهػػًة عمػػـً  ـٍ أفَّ أػػ ا الجممػػةى يرػػحُّ أٍف ييػػتكم مقكلػػةي )اٍج ىػػال( اعمػػ
 الحكمًة   ميقاؿي : ما حدُّا   كما مكضكعي    كما يت مؽي ده ا الجممًة مف  لؾ   
منقكؿي : حدِّا : عمـه ييدحثي مي  عف أحكاًؿ المكجكداًت عمػع مػا أػلى عميػ    

: أػػػػل  ػػػػركجي الػػػػن ًس اإلنتػػػػانيًة إلػػػػع كماًلهػػػػا . كق(ُ)دحتػػػػًب الطاقػػػػًة الدرػػػػريةً  يػػػػؿى
. كمكضكعي  : المكجكدي مف حيثي (ِ) ]ال مميةً [الممكًف   دحتًب قكًتها النظريًة ك

 . (ّ)أك مكجكده 
كا األعػراضى  ـٍ أفَّ الحكماءى حرري كأما ما يت مؽي دها مف أ ا ال مـً   ماعم
(ْ)  

يػؼي   كالمضػاؼي   كالمتػع   كاأليػفي   مل المقكالًت التتًع التل أل: الكُـّ   كالك

                                                           

 .  ِّ/ِ  جامع ال مـك ٔٗالت ري ات  (ُ)
  مل األرؿ ال ممية . كالركاب ما أثدت  ط ألف الحكمة ال مميػة أػل أحػد أقتػاـ الحكمػة( ِ)

 كك لؾ كرد مل ت ريؼ الحكمة . 
حات ال نػػػػكف كال مػػػػـك كرػػػػاؼ ارػػػػطال  ّّ/ِجػػػػامع ال مػػػػـك   ّٗ/ُ ػػػػات نظػػػػر: الت ري

ُ/ُِٕ . 
 .  ّٕٔأدجد ال مـك   ٕٔٔ/ُانظر : كرؼ الظنكف ( ّ)
ككردت )األعػػراض ( مػػل مقػػكالت   كل ػػؿ الرػػكاب مػػا أثدتػػ   مػػل األرػػؿ )االعتػػراض (( ْ)

 . ّٓالتجاعل . انظر الحارية الكدرل 

 ب/  ٖ
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  ا الجػػكاأرى كمَّهػػا مقكلػػةن كاحػػدةن   كأف ين  ػػؿى . كج مػػك كالكضػػعي  كالممػػؾي  كأف ي  ػػؿى 
مرػػارت المقػػكالتي عرػػرنا  . كدلػػيميهـ عمػػع  لػػؾ االتػػتقراءي النػػاقصي   ككجهيػػ  أفَّ 

ػػػ ُـّ  كالثػػػانال ػػػرضى إمَّ : الكػػػ ػػػا أٍف يكػػػكفى لا أف يقدػػػؿى القتػػػمةى ل اتًػػػ  أكال  األكؿي : إمَّ
  كاألكؿي  النتػدةي  كأقتػاميها . الثػانل: الكيػؼي أـ ال م هكمي  م قكالن دالنتدًة لمغيػًر 

 .  (ِ)الداقيةي  (ُ)التتةي 
مإ ا عممتى  لؾ مانظٍر له ا الجممػًة   أػؿ ي تريىهػا رػلءه مػف المقػكالًت  أـ ال   

    أك مف قديًؿ ال ىٍرضً  : ما قاـ دن تً  كأؿ أل مف مقكلًة الجكأًر  الم رًَّؼ دأنَّ 
ُـّ   كأػػك مػػا يقدػػؿي القتػػمةى ل اتًػػ : كالثػػانل . متكػػكفي رػػادقةن دالتتػػًع التػػل أػػل: الكػػ

ـً مػل : األيفي   كأػك حرػكؿي الجتػ. كالثالثي    كأك  يري قادؿو القتمةى ل اتً الكيؼي 
: . كال ػػامسكػػكفي الرػػلًء مػػل رػػلءو ال ين ػػؾ عنػػ / كأػػك المكػػاًف. كالرادػػع: المتػػع

: النتػػدةي   كأػػل رػػلءه ال ييت قػػؿي كأػػك أي ػػةه ت ػػرضي لمرػػلء. كالتػػادسالكضػػعي   
ت ػرضي لمرػلًء دتػدًب مػا  كجكديا إال ديف أمػريًف . كالتػادع : الممػؾي   كأػك أي ػةه 

: ال  ػػؿي  كأػػك قدػػكؿي التػػأثيًر مػػل الغيػػًر. كالتاتػػع : االن  ػػاؿي   أحػػيطى دػػ . كالثػػامفي
 .  يًراكأك تأثيري الرلء عف 

ـٍ أفَّ أػػ ا الجممػػةى مركدػػةه مػػف م ػػؿو كاتػػـو   مال  ػػؿي دػػالنظًر  مػػإ ا عممػػتى  لػػؾى مػػاعم
لم ظػػ  مػػف مقكلػػًة الكيػػًؼ  كدػػالنظًر لمتػػأثيًر مػػل الغيػػًر مػػف مقكًلػػة الكضػػًع   ككػػ ا 
االتـ   دالنظًر لجكأًرا مف مقكلًة الكيًؼ   كدالنظر لمدلكًل  مف مقكلًة الجكأًر. 

قكلػًة اإلضػامًة   كتحتمػؿ  يػر لكاق ةي ديف ال  ًؿ كال اعًؿ مهل مف مكأما النتدةي ا
 . لؾ
 
 

                                                           

  دقل تػد ة إ ا أ رجنػا الكػـ كالكيػؼكل ؿ الركاب )التد ة( ألف المت  أك ا مل األرؿ( ُ)
 . ّٓكأل ك لؾ مل مقكالت التجاعل . انظر الحارية الكدرل 

 . ِٓكرد أ ا الكالـ دنر  مل مقكالت التجاعل . انظر: الحارية الكدرل ( ِ)

 أ/  ٗ
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  ﴿ُْْٖ﴾  
  

 (ُ) : 
ـٍ أفَّ أػ ا الجممػةى ال ي مػكا   إمػا أٍف  )كنتػدتيها مػعى الكػالـً عمكميهػا ( الػ  ... اعمػ
تكػػكفى مداينػػةن لمكػػالـً   أك مرادمػػةن لػػ    أك دينهمػػا عمػػكـه ك رػػكصه مطمػػؽه   أك 

   (ْ)  أك  اتي كجهػػػيف (ّ)  أك كدػػػرل (ِ)مػػػف كجػػػ و . كأػػػؿ أػػػل جممػػػةه رػػػغرل 
  كأػػػؿ أػػل م يػػػدةه أك  يػػػري دتػػدأ ك دػػػرو   أك مػػػف مكأػػؿ تركدػػػٍت مػػػف م ػػؿو كماعػػػؿو 

 م يدةو  
ػػا  إٍف أمػػادٍت ما ػػدةن يحتػػفي التػػككتي عميهػػا  مػػالجكاب تكػػكفي كالمن : إمػػا أنهػػا تػػارة ن

. كمػػف أػػ ا يت ػػرجي الجػػكابي عػػف النتػػدًة دينهمػػا   كأػػل ال مػػكـي المطمػػؽي ال كتػػارةن 
ـى زيده مػثالن  كاجتماعي    : زيػده قػا ـه ل نحػكهمػا مػل مكًمها  أم: ان رادأا مل : إٍف قا

ـى زيده  كقا
(ٓ) . 

                                                           

 ) مدحث النتدة ديف الكالـ كالجممة ( كتدت مل الهامش يتار الكرقة . ( ُ)
مػػل قكلػػؾ : زيػػد قػػاـ أدػػكا . انظػػر:   كجممػػة : قػػاـ أدػكا  أػل الجممػػة المدنيػػة عمػػع المدتػػدأ( ِ)

 .  ّْٕ/ِمغنل المديب 
كزيػػد أدػػكا قػػا ـ . مغنػػل   أػػل الجممػػة االتػػمية التػػل  درأػػا جممػػة . نحػػك : زيػػد قػػاـ أدػػكا( ّ)

 . ّْٕ/ِالمديب 
أحػدأما  ات الػكجهيف : كأػل كأػل تنقتػـ إلػع قتػميف :   أ ا مف أقتاـ الجممػة الكدػرل (ْ)

نحك: زيد يقـك أدكا . كاآل ر:  ات الكج  : كأل اتمية الردر   اتمية الردر م مية ال جز
 . َْْ/ِنحك: زيد أدكا قا ـ . انظر: مغنل المديب   كال جز

كأف  يػػػر   ل ػػظ المركػػػب االتػػنادم يكػػػكف م يػػدا كقػػػاـ زيػػد ك يػػػر م يػػد نحػػػك إٍف قػػاـ زيػػػد( ٓ)
ة مقط كأف الم يد يتػمع كالمػا لكجػكد ال ا ػدة كيتػمع جممػة لكجػكد التركيػب الم يد يتمع جمم

االتػػػنادم . كن نػػػل م رػػػر النحػػػاة دالم يػػػد حيػػػث أطمقنػػػاا مػػػل دحػػػث الكػػػالـ: مػػػا يحتػػػف مػػػف 
المػػتكمـ التػػككت عميػػ  دحيػػث ال يرػػير التػػامع منتظػػرا لرػػلء آ ػػر  . كدػػيف الجممػػة كالكػػالـ 

مف الكػالـ لرػدقها ددكنػ  كعػدـ رػدق  دػدكنها عمـك ك ركص مطمؽ ك لؾ أف الجممة أعـ 
مكؿ كالـ جممة لكجكد التركيػب االتػنادم كال يػن كس عكتػا لغكيػا أم لػيس كػؿ جممػة كالمػا 

 . ِٗألن  ي تدر مي  اإلمادة د المها .مكرؿ الطالب إلع قكاعد اإلعراب 
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كقاؿى الزم ررمُّ 
  كقاؿى الرضػلُّ (ِ)دترادًمهما (ُ)

الرػرًط كػالـه  (ْ)]جػكاب[: جممػةي (ّ)
./ كاألكؿي الم ػػكؿي عميػػ  . كأػػل جممػػةه رػػغرلط لككًنهػػا تقػػعي  دػػرنا عػػف مدتػػدأ  (ٓ)

 تكاءن كافى ال اعؿي مضمرنا أك ظاأرنا . 
ـي دمٌنًػ  كجزيػًؿ مضػًم  ال مػيـً . كالرػالةي كالتػالـي عمػع  أ ا ما يترىا المػكلع الكػري
تػػيًد المرتػػميف   كعمػػع آلػػ  كرػػحًد  أجم ػػيف   كال حػػكؿى كال قػػكةى إال دػػاً ال مػػلًٌ 

 ال ظيـً .  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مػػػف أ مػػػة ال مػػػـ دالػػػديف كالت تػػػير   أدػػػك القاتػػػـ محمػػػكد دػػػف عمػػػر ال ػػػكارزمل الزم رػػػرم (ُ)
ثػػـ جػاكر مػػل مكػػة  ممقػػب   كالمغػة كاآلداب  كلػػد مػػل )زم رػر( مػػف قػػرل  ػػكارـز منتػب إليهػػا

كال ا ؽ مل   مف مرن ات  : ت تير الكراؼ  كأتاس الدال ة  كالم رؿ مل النحك  دجار هللا
 . أػ ّٖٓتنة « مف قرل  كارـز» ريب الحديث ك ير  لؾ. كتكمل دالجرجانية 

 . َِِ  الدمغة ّْٓإرارة الت ييف   ّٖٗ/ْكميات األعياف   ِْٔ/ّانظر : انداا الركاة 
 .  ٔأم: ترادؼ الجممة كالكالـ .  انظر : الم رؿ ( ِ)
  عػالـ دال رديػػة  مػف أأػؿ أتػػترادا   محمػد دػف الحتػػف الرضػل األتػترادا م  نجػػـ الػديف  (ّ)

ررح الكامية الدف الحاجب  كررح مقدمة ادػف مف أعماؿ طدرتتاف  مف تراني  : الكامية مل 
 أػ .ٖٔٔالحاجب المتماة دالرامية مل عمـ الررؼ تكمل تنة 

 .   ُّٖ/ٗم جـ المؤل يف   ٖٔ/ٔانظر ترجمت  مل : األعالـ لمزركمل 
 . كجكاب الررط كالـ  ف الررط جممةزيادة ط ليتكامؽ مع رأم الرضل  حيث إن  يرل أ( ْ)
د ػالؼ الجممػة الرػرطية (. رػرح   جزاء الررط كجكاب القتػـ كالمػافقاؿ الرضل : ) م( ٓ)

 . ّّ/ُررح الرضل عمع الكامية 

 ب/  ٗ



 رسالة فيام يتعلق بجملة: قام زيد
 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َِْْ﴾  
  

أػػ( دار ادػف َُّٕ)ت ػ أدجد ال مكـ ألدل الطيب محمد رديؽ  اف الًقنَّكجلُ
 أػ. ُِّْ  ُ  طحـز

  كأػػك رػػرح مدتػػط لمػػتف إيتػػا كجل مػػل عمػػـ المنطػػؽ ػػػ األتػػاس مػػل المنطػػؽِ
دػػػف حػػػػـز ديػػػػركت لدنػػػػاف   . دار اق( لمرػػػػي   الػػػػد الزاأػػػػدمََٕدهػػػرم )تل 
 .  قَُْْ  ْط
ػػػ االتػػت ناؼ النحػػكم كدكرا مػػل التركيػػب لمػػدكتكر/ مرػػط ع النحػػاس   مجمػػة ّ

 ق . َُْٗ  رديع الثانل  ٓٔمجمع المغة ال ردية دالقاأرة   ج
ػ االتتدراؾ عمع تيدكي  مل كتاب األدنية كالزيادات عمػع مػا أكردا ميػ  مهػ دنا ْ

 ق(   تحقيػػؽ: د/ حنػػا جميػػؿّٕٗألدػػل دكػػر محمػػد دػػف الحتػػف الزديػػدم )ت
 ق . َُْٕ   ُحداد   دار ال مـك لمطداعة كالنرر الرياض   ط

ػػػػ إرػػػارة الت يػػػيف كتػػػراجـ النحػػػاة كالمغػػػكييف ل دػػػدالداقل دػػػف عددالمجيػػػد اليمػػػانل ٓ
ق(   تحقيؽ: د/ عددالمجيد دياب   رركة الطداعػة ال رديػة التػ كدية  ّْٕ)
 ق . َُْٔ   ُط
قدػػاكة   دار القمػػـ ال ردػػل  ػػػ إعػػراب الجمػػؿ كأرػػداا الجمػػؿ لمػػدكتكر م ػػر الػػديفٔ

 ق . َُْٗحمب تكريا  
   ُٓػ األعػالـ  ل يػر الػديف الزركمػل   دار ال مػـ لمماليػيف  ديػركت لدنػاف  طٕ

 ـ .ََِِ
ػػػػػ إندػػػػاا الػػػػركاة عمػػػػع أندػػػػاا النحػػػػاة  لجمػػػػاؿ الػػػػديف عمػػػػل دػػػػف يكتػػػػؼ الق طػػػػل ٖ

  أػػػ(  تحقيػػؽ: محمػػد أدػػل ال ضػػؿ إدػػراأيـ  دار ال كػػر ال ردػػل القػػاأرةِْٔ)ت
 أػ.َُْٔ  ُمؤتتة الكتب الثقامية ديركت  ط

ػػػ األطػػكؿ رػػرح تم ػػيص م تػػاح ال مػػـك إلدػػراأيـ دػػف محمػػد دػػف عردرػػاا عرػػاـ ٗ
ق(   تحقيػػػػػػؽ : عددالحميػػػػػػد أنػػػػػػداكم   دار الكتػػػػػػب ّْٗالػػػػػػديف الحن ػػػػػػل )ت

 ال ممية ديركت لدناف .
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ػػػ اإلنرػػاؼ مػػل متػػا ؿ ال ػػالؼ لكمػػاؿ الػػديف أدػػل الدركػػات عدػػدالرحمف دػػف َُ
ق(   تحقيػػػػػػػؽ : محمػػػػػػػد محيػػػػػػػل الػػػػػػػديف ٕٕٓمػػػػػػػد األندػػػػػػػارم النحػػػػػػػكم )تمح

 عددالحميد   دار إحياء التراث ال ردل .
أػػ(  ُٕٔػ أكضح المتػالؾ إلػع أل يػة ادػف مالػؾ  الدػف أرػاـ األنرػارم )تُُ

تحقيػػػػؽ: محمػػػػد محيػػػػل الػػػػديف عددالحميػػػػد  المكتدػػػػة ال رػػػػرية رػػػػيدا ديػػػػركت 
 أػ .ُُْٓلدناف  

دال ة لجالؿ الديف محمد دػف عدػد الػرحمف  القزكينػل ػ اإليضاح مل عمكـ الُِ
أػػ(  تحقيػؽ: محمػد عدػد المػن ـ ّٕٗالرام ل  الم ػركؼ د طيػب دمرػؽ )ت

 . ّ  اجل   دار الجيؿ ديركت   ط
ػػػ الدػػدر الطػػالع دمحاتػػف مػػف د ػػد القػػرف التػػادع لمحمػػد دػػف عمػػل الرػػككانل ُّ

 دار الم رمة ديركت . أػ( َُِٓاليمنل )ت
تػػػػراجـ أ مػػػػة النحػػػػك كالمغػػػػة   لمجػػػػد الػػػػديف محمػػػػد دػػػػف ي قػػػػكب  ػػػػػ الدمغػػػػة مػػػػلُْ

ق(  تحقيػػػػؽ: محمػػػػد المرػػػػرم  مجمكعػػػػة إحيػػػػاء التػػػػراث ُٕٖال يركزدػػػػادم )
 ق . َُْٕ   ُاالتالمل الككيت  ط

ػ تجريد ال المة الدنانل عمع م ترر اإلماـ تػ دالديف الت تػازانل عمػع مػتف ُٓ
أػػػػ (   ُِّٕانل )ت التم ػػيص مػػل عمػػـ الم ػػانل لمرػػط ع دػػف محمػػد الدنػػ

 أػ .ُُِّالمطد ة الكدرل األميرية ددكالؽ مرر  
ػػػػػػ التػػػػػػ ييؿ كالتكميػػػػػػؿ مػػػػػػل رػػػػػػرح كتػػػػػاب التتػػػػػػهيؿ  ألدػػػػػػل حيػػػػػػاف األندلتػػػػػػل ُٔ

 أػ . ُُْٖ  ُأػ(  تحقيؽ: د/ حتف أنداكم  دار القمـ دمرؽ  طْٕٓ)ت
ػ الت ري ات  لمتيد رريؼ ادف أدل الحتف عمل دف محمد دف عمل الحتينل ُٕ

أػػػػػ(  تحقيػػػػؽ: محمػػػػد داتػػػػؿ عيػػػػكف التػػػػكد   دار الكتػػػػب ُٖٔرجػػػػانل )تالج
 ـ .ََِٗ  ّال ممية ديركت  لدناف  ط

ػ جامع ال مـك مل ارطالحات ال نػكف لمقاضػل عدػد رب الندػل دػف عدػد رب ُٗ
 . أػُُِْ  ُ  ط / ديركتلدناف -دار الكتب ال ممية  الرتكؿ األحمد نكرم 
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ف جمػػع الجكامػػع عمػػع رػػرح رػػمس الػػديف المحمػػل عمػػع مػػت ػػػ حارػػية الدنػػانلَِ
   دار ال كر لمطداعة كالنرر . لتاج الديف التدكل

ػػػ حارػػية ال ضػػرم عمػػع رػػرح ادػػف عقيػػؿ عمػػع أل يػػة ادػػف مالػػؾ  لمحمػػد دػػف ُِ
أػػػػ(  ضػػػدط : يكتػػػؼ الرػػػي  محمػػػد الدقػػػاعل  ُُِّمرػػط ع ال ضػػػرم )ت
 أػ .ُُْٓدار ال كر ديركت لدناف  

تػػكقل عمػػع م ترػػر الم ػػانل لتػػ د الػػديف الت تػػازانل لمحمػػد دػػف ػػ حارػػية الدِِ
ق(  تحقيػػػػػػؽ: عدػػػػػػد الحميػػػػػػد أنػػػػػػداكم   المكتدػػػػػػة ُِِّعرمػػػػػػة الدتػػػػػػكقل )ت
 ال ررية  ديركت . 

ػ حارػية الرػداف عمػع رػرح األرػمكنل عمػع أل يػة ادػف مالػؾ   لمحمػد عمػل ِّ
 أػ(  دار إحياء الكتب ال ردية القاأرة .َُِٔالرداف )ت

ػػػػػػمـ لمممػػػػػػكم  لمحمػػػػػػد عمػػػػػػل الرػػػػػػداف  ػػػػػػػ حارػػػػػػيةِْ الرػػػػػػداف عمػػػػػػع رػػػػػػرح التَّ
 ق . ُّٕٓ   ِق(   مطد ة مرط ع الدادل الحمدل دمرر   طَُْٔ)ت
  لمحمد التمرقندية مل عمـ الدياف ػ حارية الرداف عمع ررح ال راـ عمعِٓ

تحقيؽ: د/ أارـ محمد أارـ محمكد  المكتدػة  ق(  َُْٔعمل الرداف )ت
 ـ.  َُِٖ   راألزأرية لمتراث دمر

  كحارػيتاا ال طار عمع مقكالت التػيد الدمػدم ػ الحارية الكدرل لمري  حتفِٔ
الكدػػػرل كالرػػػغرل عمػػػع رػػػرح مقػػػكالت التػػػجاعل   لمرػػػي  حتػػػف دػػػف محمػػػد 

ق(  اعتنػػع دػػ  :  ميػػؿ إدػػراأيـ  ميػػؿ   دار الكتػػب ال مميػػة َُِٓال طػػار )ت
 .  ُديركت   ط

أرة لجػػػػػالؿ الػػػػػديف التػػػػػيكطل ػػػػػػ حتػػػػػف المحاضػػػػػرة مػػػػػل تػػػػػاري  مرػػػػػر كالقػػػػػإِ
أػػػ(  تحقيػػػؽ: محمػػػد أدػػك ال ضػػػؿ إدػػػراأيـ  دار إحيػػاء الكتػػػب ال رديػػػة ُُٗ)ت

 أػ . ُّٕٖ   ُمرر  ط
ػػػػ رتػػػالتاف مػػػل عمػػػـ المنطػػػؽ : مقالػػػة مػػػل  كػػػر الحػػػدكد لمرػػػي  أدػػػل الحتػػػف ِٖ

ق(  كرتػػػػػػػالة مػػػػػػػل عمػػػػػػػـ المنطػػػػػػػؽ لمرػػػػػػػي  قاتػػػػػػػـ ال ػػػػػػػانل ْٓٗالطديػػػػػػػب )ت
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  ﴿ِّْْ﴾  
  

رػػػػػط ع محمػػػػػد  دار الكتػػػػػب كالكثػػػػػا ؽ ق(   تحقيػػػػػؽ: د/ إلهػػػػػاـ مَُُٗ)ت
 القكمية دالقاأرة . 

ق(   تحقيؽ: د/ مهدم َُِٔػ الرتالة الديانية لمحمد دف عمل الرداف )تِٗ
 ـ . ََِٓ   ُأت د عرار  دار الكتب ال ممية ديركت لدناف   ط

أػ(  َُّْػ رتالة مت مقة دػ )جاء زيد ( تأليؼ التيد أحمد زينل دحالف )تَّ
تحقيػػؽ: د/ عمػػر عمػػل تػػميماف الدػػاركنل . نرػػرت مػػل المجمػػة ال مميػػة لكميػػة 

ال ػػػػدد ال ارػػػػر   مػػػػارس  -الترديػػػػة جام ػػػػة مرػػػػرات    ليديػػػػا   المجمػػػػد األكؿ 
 ـ . َُِٖ

ق(   َُِٔداف )تػػػػػ الرتػػػػالة الكدػػػػرل مػػػػل الدتػػػػممة لمحمػػػػد دػػػػف عمػػػػل الرػػػػُّ
تحقيؽ: مكاز أحمػد زمرلػل كحديػب يحيػع الميػر   دار الكتػاب ال ردػل ديػركت 

 أػ .ُِْٖلدناف   
ػ ر ا ال ػرؼ مػل مػف الرػرؼ ألحمػد الحمػالكم   ضػدط  ككضػع تمارينػ  : ِّ

 ق . ُّّْ   ُد/ حتيف دركات  مكتدة الررد الرياض   ط
أحمػد ال ىكػرم الحندمػل ػ رػ رات الػ أب مػل أ دػار مػف  أػب ل دػد الحػل دػف ّّ

  ديػركت –/ محمكد األرنػاؤكط  دار ادػف كثيػر  دمرػؽ تحقيؽ أػ( َُٖٗ)ت
 .قَُْٔ  ُط
أػػ ( ِٗٗػ ررح األرمكنل  لنكر الديف دف محمد دف عيتػع األرػمكنل )ت ّْ

المكتدػػػة األزأريػػػة لمتػػػراث تحقيػػػؽ: د/ عدػػػد الحميػػػد التػػػيد محمػػػد عددالحميػػػد  
 .القاأرة

لػػػػؾ   الدػػػػف النػػػػاظـ دػػػػدر الػػػػديف دػػػػف محمػػػػد دػػػػف مالػػػػؾ ػػػػػ رػػػػرح أل يػػػػة ادػػػػف مآّ
أػػػػػػػ(  تحقيػػػػػػؽ:  عددالحميػػػػػػد التػػػػػػيد محمػػػػػػد عددالحميػػػػػػد  دار الجيػػػػػػؿ ٖٔٔ)ت

 ديركت.
أػػ(  تحقيػػؽ: د/ ْٕٗػػ رػرح أل يػػة ادػف مالػػؾ  لمحتػف ادػػف قاتػـ المػػرادم )تّٔ

 أػ. ُِْٖ   ُم ر الديف قداكة  دار مكتدة الم ارؼ ديركت لدناف  ط
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الدف مالػؾ جمػاؿ الػديف محمػددف عدػدهللا الجيػانل األندلتػل ػ ررح التتهيؿ  ّٕ
أػػ(  تحقيػػؽ: د/عدػدالرحمف التػػيد كد/ محمػد دػػدكم الم تػكف   أجػػر ِٕٔ)ت

 أػ .َُُْ  ُلمطداعة كالنرر القاأرة  ط
أػػػػ(  َٓٗػػػػ رػػػرح الترػػػريح عمػػػع التكضػػػيح  ل الػػػد دػػػف عدػػػدهللا األزأػػػرم )تّٖ

 كميقية   القاأرة. تحقيؽ: أحمد التيد تيد أحمد  المكتدة الت
  ق(ِٕٗدػدهللا دػف أحمػد ال ػاكهل )تػ ررح الحدكد النحكيػة لجػالؿ الػديف عّٗ

  ُتحقيػػػػػؽ: د/ محمػػػػػد الطيػػػػػب اإلدػػػػػراأيـ   دار الن ػػػػػا س ديػػػػػركت لدنػػػػػاف   ط
 ق . ُُْٕ

ػػػػػ رػػػػرح جمػػػػؿ الزجػػػػاجل  ل مػػػػل دػػػػف مػػػػؤمف الم ػػػػركؼ دػػػػادف عرػػػػ كر )ت َْ
 أػ(  تحقيؽ: د/ راحب أدك جناح .  ٗٗٔ

رح الرتػػالة ال ضػػدية مػػل عمػػـ الكضػػع ألدػػل القاتػػـ دػػف أدػػل دكػػر الميثػػل ػػػ رػػُْ
ق(   تحقيؽ : د/ محمػد  نػكف يػكنس متحػل   دار ال ػتح َٕٗالتمرقندم )ت

 ق . ُّْٕ  ُعماف االردف   ط
ػ رػرح الرضػل عمػع الكاميػة   لرضػل الػديف محمػد دػف الحتػيف اإلتػترادا م ِْ

ت جام ػػػة قػػػاريكنس    أػػػ(  مػػػف عمػػػؿ: يكتػػػؼ حتػػػف عمػػػر  منرػػػكرأٖٖ)ت
 أػ . ُّٖٗ

ػػػػ رػػػرح رػػػامية ادػػػف الحاجػػػب  لرضػػػل الػػػديف محمػػػد دػػػف الحتػػػف اإلتػػػترادا م ّْ
أػ(   تحقيؽ: محمد نكر الحتف كآ ريف  دار الكتب ال ممية ديػركت ٖٔٔ)ت

 أػ .َُِْلدناف  
أػػ (  تحقيػؽ: ِٕٔػ ررح الكامية الرامية  لجماؿ الديف محمد دف مالؾ )ت ْْ

 أػ .َُِْ  ُحمد أريرم  دار المأمكف لمتراث  طد/ عددالمن ـ أ
  ق(   تحقيػػؽ : د/ مػا ز مػػارسْٔٓ)ت ػػ رػرح الممػػع الدػف درأػػاف ال كدػرم ْٓ

 ق . َُْْ  ُالتمتمة التراثية الككيت  ط
أػػػ (  دار عػػالـ ّْٔ  لمكمػػؽ الػػديف دػػف ي ػػيش النحػػكم ) تػػػ رػػرح الم رػػؿْٔ

 الكتب ديركت .
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الكديػػػػر  ألدػػػػل عمػػػػر دػػػػف محمػػػػد الرػػػػمكديف )ت  ػػػػػ رػػػػرح المقدمػػػػة الجزكليػػػػةْٕ
أػ(  تحقيؽ: د/ تركل دف تهك ال تيدل  مؤتتػة الرتػالة ديػركت لدنػاف  ْٓٔ

 أػ . ُُْْ
 ق . ُّٕٔػ مهرس المكتدة األزأرية   مطد ة األزأر ْٖ
أػػػػ(  اعتنػػػع دػػػ  كعمػػػؽ ّْٖػػػ ال هرتػػػت   لمحمػػػد دػػػف إتػػػحاؽ دػػف النػػػديـ )تْٗ

 رمة ديركت لدناف  ددكف طد ة كتاري  .عمي : إدراأيـ رمضاف  دار الم 
أػػػ (  تحقيػػؽ: ٖٖٗػػػ ال كا ػػد الضػػيا ية  لنػػكر الػػديف عدػػدالرحمف الجػػامل )ت َٓ

د/ أتػػػامة طاأػػػا الرمػػػاعل  مطد ػػػة كزارة األكقػػػاؼ كالرػػػؤكف الدينيػػػة ال راقيػػػة  
 أػ . َُّْ

أػػ(   تحقيػؽ: َُٖػ كتاب تيدكي  أدػل درػر عمػرك دػف عثمػاف دػف قندػر )تُٓ
 أػ .َُْٖ  ّـ محمد أاركف  مكتدة ال انجل القاأرة  طعددالتال

ػ الكناش مل مٌنػل النحػك كالرػرؼ   إلتػماعيؿ دػف األمضػؿ األيػكم الرػهير ِٓ
ق(   تحقيػػؽ: د/ ريػػاض دػػف حتػػف الحػػكاـ  المكتدػػة ِّٕدرػػاحب حمػػاة )ت

 ق.َُِْ  ُال ررية ديركت لدناف  ط
  ق(ُُٖٓنكم )تد عمػػل التهػػاػػػ كرػػاؼ ارػػطالحات ال نػػكف كال مػػكـ لمحمػػّٓ

 .  ـُٔٗٗ  ُط نارركف ديركت لدناف   مكتدة لدناف : د/ عمل دحركجتحقيؽ
ػػػػػػ كرػػػػػؼ الظنػػػػػكف عػػػػػف أتػػػػػامل الكتػػػػػب كال نػػػػػكف  لمرػػػػػط ع دػػػػػف عدػػػػػدهللا ْٓ

  أػػػ(  مكتدػػػة المثنػػػع دغػػػدادَُٕٔة )تالقتػػطنطينل الم ػػػركؼ دحػػػاجل  مي ػػػ
 .ـُُْٗ

ػ المداب مل عمػؿ الدنػاء كاإلعػراب  ألدػل الدقػاء عدػدهللا دػف الحتػيف ال كدػرم ٓٓ
أػػػ(  تحقيػػؽ:  ػػازم م تػػار طميحػػات  دار ال كػػر الم ارػػر ديػػركت ُٔٔ)ت

 أػ .ُُْٔ   ُلدناف دار ال كر دمرؽ تكريا  ط
  تحقيػؽ: ػ(أػْٕٓػ المددع مل الترريؼ  ألدل حيػاف النحػكم األندلتػل )تٔٓ

 . أػَُِْ  ُدار ال ركدة الككيت  ط يد طمب  مكتدةد/عددالحميد الت
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  ﴿ِْْٔ﴾  
  

ػػػ المرتجػػؿ مػػل رػػرح الجمػػؿ  ألدػػل محمػػد عدػػدهللا دػػف أحمػػد الم ػػركؼ دػػػ)ادف ٕٓ
أػػ(  تحقيػؽ: عمػل حيػدر   مجمػع المغػة ال رديػة ددمرػؽ   ٕٔٓال راب( )ت

 أػ .ُِّٗ
ػػػػ م جػػػـ المػػػؤل يف  ل مػػػر رضػػػا كحالػػػة  دار إحيػػػاء التػػػراث ال ردػػػل ديػػػركت ٖٓ

   ددكف طد ة كتاري  .لدناف
أػػػ(  ُٕٔػػػ مغنػػل المديػػب عػػف كتػػب األعاريػػب  الدػػف أرػػاـ األنرػػارم )تٗٓ

تحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػل الػػػديف عددالحميػػػد  المكتدػػػة ال رػػػرية رػػػيدا ديػػػركت  
 ـ .ُِٗٗ

 أػ(  دار الجدؿ ديركت لدناف .ّٖٓػ الم رؿ  ألدل االقاتـ الزم ررم )تَٔ
الكاميػػػة  ألدػػػل إتػػػحاؽ إدػػػراأيـ دػػػف ػػػػ المقارػػػد الرػػػامية مػػػل رػػػرح ال الرػػػة ُٔ

أػػػ(  تحقيػػؽ: د/ عدػػدالرحمف دػػف تػػميماف ال ثيمػػيف َٕٗمكتػػع الرػػاطدل )ت
 أػ . ُِْٖ   ُكآ ريف  جام ة أـ القرل مكة المكرمة   ط

أػػػ(   تحقيػػؽ:  ِٖٓػػػ المقتضػػب  ألدػػل ال دػػاس محمػػد دػػف يزيػػد المدػػرد )ت ِٔ
 كتاري  .محمد عددال الؽ عضيمة   عالـ الكتب   ددكف طد ة 

أػػػ(  تحقيػػؽ: د/ ٗٔٔػػػ الممتػػع مػػل الترػػريؼ  الدػػف عرػػ كر األرػػديمل )ت ّٔ
 أػ . َُْٕ  ُم ر الديف قداكة  دار الم رمة ديركت لدناف  ط

  أػ(ٖٓٔددهللا دف عمر الديضاكم )تػ منهاج األركؿ إلع عمـ األركؿ ل ْٔ
  ُتحقيػػػػؽ: مرػػػػط ع رػػػػي  مرػػػػط ع   مؤتتػػػػة الرتػػػػالة ديػػػػركت لدنػػػػاف  ط

 ـ . ََِٔ
 ػ المنهاج الكاضح لمدال ة لحامد عكنل   المكتدة األزأرية لمتراث القاأرة . ٓٔ
ػ مكتكعة مرطمحات عمـ المنطؽ عند ال رب ل ريػد جدػر كآ ػريف   مكتدػة ٔٔ

 ـ . ُٔٗٗ   ُرركف   ديركت لدناف   ط لدناف نا
ق(   َٓٗػ مكرؿ الطالب إلع قكاعػد اإلعػراب لمرػي   الػد األزأػرم ) ت ٕٔ
 قيؽ: محمد إدراأيـ تميـ   مكتدة ادف تينا دالقاأرة  . تح
 . ٓػ النحك الكامل  ل داس حتف  دار الم ارؼ دمرر  طٖٔ
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أػػػ(  ُٖٓػػػ نزأػػة الطػػرؼ مػػل عمػػـ الرػػرؼ  ألحمػػد دػػف محمػػد الميػػدانل )ت ٗٔ
 . ُتحقيؽ: د/ يترية محمد إدراأيـ حتف  المكتدة األزأرية لمتراث   ط

حتػػيف الطدطدػػا ل   مؤتتػػة النرػػر اإلتػػالمل دقػػـ ػػػ نهايػػة الحكمػػة لمحمػػد َٕ
 إيراف . 

ػػػ أمػػع الهكامػػع مػػل رػػرح جمػػع الجكامػػع  لجػػالؿ الػػديف عدػػدالرحمف دػػف أدػػل ُٕ
أػ(  تحقيؽ: أحمػد رػمس الػديف   دار الكتػب ال مميػة ُُٗدكر التيكطل )ت
 أػ. ُُْٖ  ُديركت لدناف  ط

أحمػػػد دػػػف محمػػػد دػػػف  ػػػػ كميػػػات األعيػػػاف كأندػػػاء أدنػػػاء الزمػػػاف  ألدػػػل ال دػػػاسِٕ
أػػ(   تحقيػؽ: د/ يكتػؼ عمػل طكيػؿ كد/ مػريـ قاتػـ طكيػؿ  ُٖٔ مكاف )ت

 أػ .ُُْٗ  ُدار الكتب ال ممية ديركت لدناف  ط
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