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آله وعلى محمد نبينا على والسلما والصلةا الرحيم الرحمن الله بسم
وصحبه.

:الكتاب صاحب عن نبده
ول  وتنقل نهاود في ولد الزجاجي، إسحاق بن الرحمن عبد القاسم ابو 

في الجمل كتاب اشهرها من عديدةا كتب له بالضبط ولدته تاريخ يعرف
توفي وغيرها اللمات وكتاب المالي؛ وكتاب النحو، في واليضاح النحو

 هجرية.337سنة:  بطبرية
الكتاب: عن نبذة
كتابين رأيي في يشكل اللمات كتاب جانب إلى الحروف معاني كتاب

من الحروف ظاهرةا عالجت التي الكتب أول من وهما متكاملين؛
مائة لحوالي مصغر قاموس عن عبارةا وهو واللغوية؛ النحوية جوانبها

لغوية. أداةا وخمسين
فهو ، والنحوية اللغوية الظاهرةا تناول في الخاصة بطريقته الزجاجي يمتاز

أسلوبه ويتسم القرآنية، واليات القديم، العربي بالشعر الستشهاد كثير
  والتعمق. بالموسوعية

الرحيم الرحمن الله بسم
عليه الله رحمة الزجاجي إسحق بن الرحمن عبد القاسم أبو قال    

دينننا نحاول ما في إياك و ووفقنا للسداد أياك و وهدانا الله حفظك بعد أما   
معنناني جميننع فيننه لننك أشننرح كتابا لك أضع أن سألتني فإنك للرشاد ودنيا

عونننا وأحسنننت إليننه فأجبتك منها الحرف يتصرف وجه كم وعلى الحروف
   :ذلك فمن ،   عليه

و أي:  بحضنرته زيند عنند كقولك:  كننت ودنوه الشيء لحضور  أداةا:عند. 1
.والمكان الزمان فتحتمل النهار انتصاف عند هذا كان

مننررت قولننك نحننو عنننه يسننتغنى وقنند  المعنى، لتوكيد وقيل  عموما:كل .2
.مستغنيا كنت كلهم تقل لم ولو كلهم بالعشيرةا

وتكننون  ،  ،زيند خنرج كقولنك:  هننل استفهاما تكون هل  اختصاص:بعض. 3
َتتىَ َهْل {:تعننالى اللننه كقول بمعنى:  قد َلتىَ َأ ِْلنَستاِن َع ّمتَن ِحيتٌن ا

ّدْهِر ُكن َلْم ال ئئا َي ْي ئرا َش ُكوُ ْذ معننناه:  قنند قننالوا ؛النسننان ) سورةا1} (ّم
بهنا يسننتفهم التي اللف يدخل ما والتوبيخ التقرير معنى من ويدخلها  ،أتى

ُكم َهلتعالى:{  كقوله َكْت ّما ّمن ّل َل ُكم َم ُن ْيَما َكاء ّمتتن َأ )28} ( ُشتتَر
ُكم ِمن َهْل ُقْل{ تعالى: وكقوله؛الروما سورةا ِئ َكآَ ُأ ّمن ُشَر َد ْب ْلتتَق َي ْلَخ ا

ُه ُثّم ُد ّلُه ُقِل ُيِعي ُأ ال َد ْبتت ْلتتَق َي ْلَخ ُه ُثتتّم ا ُد ّنىَ ُيِعيتت َأ ُكتتوَُن َفتت )34} (ُتْؤَف
ًا ويجعلونهننا  ،وتوبيخ تقرير فيه استفهاما فهذا ؛يونس سورةا بمعنننى:  أيضنن

ُظتتُروَن َهتتْل {:تعالى قوله في ما ّ َين َيُهُم َأن ِإلِ ِت ْأ َكتتُة َتتت ِئ ْلَمل )33} ( ا
ُظُروَن َهْل{ و ؛النحل سورةا ّ َين َلُه ِإلِ ْأِوي ِتي َيتتوَُْم َت ْأ ُلُه َيتت ْأِوي )53} ( َتتت
ُظُروَن َهْل{ و ؛العراف سورةا ّ َين َيُهُم َأن ِإلِ ِت ْأ ّلُه َي ) سننورةا210} ( ال
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َلتتىَ َفَهتتْل{  و ؛البقننرةا ّ الّرسُإتتِل َع َبلُغ ِإلِ ْل ِبيتتُن ا ْلُم ) سننورةا35} ( ا
 .بمعنى:  ما هذا كل ؛النحل

أنننت يقال عليها يدخل والكاف ،واحد الكاف ومعنى ومعناها  تسوية:مثل .4
لننه مثننل علنى التشننبيه يقنع أنننه وليننس سنني كزينند أي:  أنننت زينند كمثننل

تعنالى: قننوله ذلنك ومثنل ،مرتينن الكلما رد فكأنه تأكيد هو وإنما معروف،
ِه ِل ْث َكِم ٌءْء {     .شيء كهو أي:  ليس  ؛الشورى ) سورةا11} ( َشْي

شننيء َكَننَلِبق كقولك: لي بمعنى:عند تكون  وقد  الشيء، ولي  لما: قبل. 5
:سننيبويه قننال ؛السننوق أي:  نحننو السوق قبل وتقول:  ذهبت  ، أي:عندك

   .عليك مجرى أجري حتى فيه اتسع ولكنه بينك فيما أصله حق قبلك لي
التننناول، من وأصله كذا فعل لك معناه:  ينبغي وكذا كذا تفعل  أن1:نوُلك .6

   .أقصر قال فكأنه نولك ل قال وإذا ؛ كذا تناولك قال كأنه
معننناه: ،لكرمتنه زينند جناء كقولك:  لنو غيره لمتناع الشيء بها  يمتنع:لوُ .7

   .المجيء لمتناع الكرامة امتنعت
ع:موضعان لها ا2ا:لوُل .8 ا  فأحدهما: يمتن يء به ود الش ره لوج ر ؛غي :والخ

.عمرا قصدت فهل تأويله ،عمرا فلول زيدا كقولك: قصدت ،تحضيضا تكون
الشاعر: قال

ّدوَن ُع ُكم َأفَضَل النيِب َعقَر َت ِي َطرى َبني       َسع َكِمّي َهّل 3َضو ّنعا ال َق الُم
)الطويل(4

؛المقنعا الكمي تعدون فهل المعنى 
َلوُْلَِ{ :تعالى قوله غيره لوجود الشيء امتناع معنى  ّلتِه َفْضتُل َو ُكتْم ال ْي َل َع

ُتُه َكا َما َوَرْحَم ُكم َز ئدا َأَحٍد ّمْن ِمن َب وجننود مننن فهننذا ؛ ) سننورةا21} ( َأ
َلوُْلَِتعالى:{  قوله المتناع ومن غيره، لوجود الشيء ّلِه َدْفُع َو ّناَس ال ال

َبْعٍض َبْعَضُهم ّدَمْت ِب َيتتٌع َصتتوَُاِمُع ّلُهتت ِب َلوَُاٌت َو ُد َوَصتت َكُر َوَمَستتاِج ْذ ُيتت
ّلِه اسْإُم ِفيَها ئرا ال ِثي ؛الحنج ) سورةا40} ( َك

ْول ْ{ :التحضيض وبمعنى  ِزَل َل ِه ُأن ْي َل ٌءْك َع َل ْوَل{ النعاما؛ ) سورةا8} ( َم ِني َل َت َأّخْر

َ المنافقون؛ ) سورةا10} ( ْول َل َنا {  ّلُم َك ّلُه ُي البقرةا؛ ) سورةا118} ( ال
:تقننول جننواب بغيننر رأيتهننا إذا وذلك بمعنى:  هل الحوال بعض في تكون وهي

َلوُْلِ {:تعالى الله قال ،كذا فعلت لول ْذ َف َنا َجاءُهْم ِإ ْأسُإ ْا َب } ( َتَضتتّرُعوُ
َلوُْلَِ{:تعالى  وقال  ؛النعاما ) سورةا43 ُتْم ِإن َف ْيَر ُكن ِنيَن َغ )86} ( َمِدي

كقننوله المعنننى بهذا فليست جواب لها كان  فإذا.أي:  فهل ؛الواقعة سورةا
َلوُْلَِتعالى:{ ّنُه َف ّبِحيَن(َ ِمْن َكاَن َأ ْلُمَستت ِبتتَث*تت )143ا َل ِنتتِه ِفتتي َل ْط َب

َلىَ ِم ِإ ُثوَُن َيوُْ ْبَع المننر وقننوع حكمهننا فهننذه ؛الصننافات ) سورةا144} (ُي
َتعالى:{ قوله في لول جعل المفسرين وبعض ؛غيره بوقوع َلتتوُْلِ َنْت َف َكتتا
َيٌة َنْت َقْر َنَفَعَها آَم ُنَهتتا َف ّ ِإيَما ُنَس َقتتوَُْم ِإلِ ْا َلّمتتآَ ُيتتوُ ُنتتوُ َنا آَم َكَشتتْف

ّقك. وما ينبغي أن تعطيه من نفسك، وما نولك أن تفعل. وفي الحننديث: "مننا نننول امننرئ 1 ومن المجاز: نولك أن تفعل كذا بمعنى ح

ٍم أن يقول غير الصواب". أسرار البلغة مسل

ِم لمرُت بقتلها". الصحاح 2 ُلَم ٌءْة من ا ُأّم وفي الحديث: "لول أّن الكلَب 

ُيَقاُل: بنو 3 ُلّمهم، وهذا كما  ٍم  َل َع ّنه اْسُم  َأ َبة ك ْي َه ُك ْوضْ: جعل  ْيلّي في الّر َه ِلمامُا الّس قال ا

ِة من َل ِف ٌءْةا عن الّس ُيَسّب، وعبار ِلكّل من  ّله اسم  َةا. وهذا ك َدْرَز ِء، وبنو  ْبَرا َغ ُنو ال َب َطَرى، و ْو َض

ّناِس. انتهى .ال

هذا البيت منه من نسبه الى جرير ومنه من نسبه الى الشهب بن رميلة لكن لول عوضْ هل 4
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ْنُهْم َذاَب َع َة ِفي الِخْزِي َع َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َناُهْم ال ّتْع َلىَ َوَم )98} (ِحيتتٍن ِإ
؛قرية تكن أي:  فلم ،بمعنى:  لم يونس سورةا

   .التحضيض حروف وهي هلو ألِو لوُما  وكذلك. 9

   . تمن5:ليت .10
   . للول:قبل .11
   . للخر:بعد . 12
.سوفته قيل منه وعدةا  تنفيس:سإوُف .13
   . مكان:حيث .14
خننرج كقولك:أمننا المحجوب للسؤال جوابا وتقع للنفي ابو أي: ج:بلىَ .15

   .بلى فيقال زيد
زينند كقولك: أخرج الموجود للسؤال جوابا تقع وهي وتصديق  عدةا:نعم .16

   .للواجب جوابا تقع ل بلى أن كما للنفي جوابا تقع ول نعم فيقال
   .أكرمك  إذن:فيقال غدا كقولك:  سأقصدك وجزاء  جواب:إذن .17
قنند فتقننول زينند كقولك: خرج المنقضية الفعال حدوث عن  عبارةا:كان .18

:فتقننول ،الننناس وسار محمد ما وقد  ، الله عبد وتقول:  انطلق   ذلك كان
.ذلك كان قد ذلك جميع في

واحنند باسننم الكتفناء فني وننناما بمعنننى: اسننتيقظ وجهنان  لهننا:أمسىَ .19
الخننبر فيننه والثاني: تطلب ،المساء وقت في أي: صار زيد  أمسى:فتقول

  . عالم وهو المساء عليه أي: أتى اًعالم زيد كقولك:  أمسى
   .أمسى  بمنزلة:وأضحىَ أصبح .20
   .نهارا الفاعل  معناه:  فعل:ظل .21
  . ليل  فعله:بات .22
وملزمتننه الشننيء علننى  معننناه:القبننال:برح وما فتئ وما انفك ما .23

   .منه النفصال وترك
كقولك:  سار ،التحقيق بعد ونفيا ،النفي بعد تحقيقا   تكون:وجوه  لها:إلِ .24

اخوتنك سننار وتقول:  منا  الناس، مع زيد مسير نفيت فقد ، اًزيد إل الناس
العامننة للنكننرات نفيا وتقع الخوةا، بين من لزيد المسير أثبت فقد ، ٌءْزيد إل

ِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن َلوُْتعالى: { كقوله ّلتتُه ِإلِّ آ َتا ال َد ) سننورةا22} ( َلَفَستت
.غيره آلهة فيهما كان معناه:  لو ؛النبياء

؛غدا زيد يخرج كقولك: لن المستقبل  تنفي:لن .25
   .زيد يخرج كقولك:  لم بالمعنى الماضي  لنفي:لم .2./25
   .والستقبال للحال  نفي:ليس .26
الدعاء تشبه لئل ،الماضي على دخولها وقبيح ؛والحال للمستقبل  نفي:لِ .27

اليميننن مع وتزاد ،عليه دعوت كأنك جرت ؛زيد قاما  ل:قلت لو أنك ترى أل
ِم ُأْقِسُم لَِتعالى: { كقوله وتطرح َيوُْ َياَمِة ِب ْلِق ؛ القيامننة ) سننورةا1} (ا

َفَل كقوله بمعنى:  لم الماضي على تدخل  وقد َق تعالى:  { ّد ّلى َوَل َصنن َصنن
الشاعر:  وقال ، يصل ولم يصدق معناه:  لم ؛ القيامة ) سورةا31} (

)الرجز( اّألم ل لك عبد وأي   اًجم تغفر اللهم ْتغفر ْإن

ّتصننال أكننثر 5 ّوةا ألفاظهننا وا َتَمّن، وهي حرف تنصب السم وترفع الخننبر، مثننل كننأّن وأخواتهننا، لنهننا شننابهت الفعننال بقنن ْيَت: كلمة  َل

ّلني الصحاح َع َل ّلي و َع َل ْيتني، كما قالوا:  َل ْيتي و َل المضمرات بها وبمعانيها. ويقال: 
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  . متراخ مكان إلى إشارةا الميم وتشديد الثاء  بفتحّ:مَث .28
روينندا أي:  وضننعا اًروينند كقولك: ضعه مضمر مصدر نعت  تكونئ:رويدا .29

أي:  رفيقا،
ا،ًرويد كقولك:  ساروا الحال  موقع واقعة وتكون 
َكاِفِريَن َفَمّهِلوجننل: { عننز اللننه قننال ،بمعنى: أمهل وتكون  ْل ْلُهتتْم ا َأْمِه

ئدا ْي وقنند مصننغرةا، إل بهننا يتكلننم ول ً،أي:  قليل؛ الطارق ) سورةا17} (ُرَو
:كقوله تصغير بغير الشعر في جاءت
).البسيط( اديرو على يمشي ٌءْلِثمَ كأنه    وطأته البطحاء تثلم ل يكاد

. بدل:غير .30
بمعناه:     مقصورةا6:سإوُى .31
ًا، بمعنى:  غير  الممدودةا:سإوُاء .32 :رمةّال ذو قال أيض

ٍء َغيُث َتجافى َوما ِه َفما َعنُه ال َء    ِب ِما َسوا ِر الُحّضِن الَحما حاِضُر الُخض
)الطويل(

ًا  مفتوحة:وسإوُاء. 33 َلَع {:تعالى الله قال بمعنى:  وسط  الول: أيض ّط َفا
ُه ِم سَإوَُاء ِفي َفَرآ ْلَجِحي ًا جنناءت وقنند ، الصننافات ) سننورةا55} (ا أيضنن

ّنَكتعالى: { كقوله بمعنى:  وسط مكسورةا َي ِت ْأ َن َل ِلِه ِبِسْحٍر َف ْث َفاْجَعْل ّم
َنا َن ْي َنَك َب ْي َب ئدا َو ِلُفتتُه لِّ َموُِْعتت ئنتتا َأنتتَت َولَِ َنْحتتُن ُنْخ َكا ئوُى َم )58} (سُإتت

   .اًأي:  وسط طنه سورةا
فنندع أراد نصننب فمننن ، بالنصب ًزيدا وبله بالخفض ٍزيد  بله: تكون7:لهَبَ .34

   .زيد ضرب مثل مضاف مصدر بمنزلة جعلها خفض  ومن  ، زيدا
َبْل {  تعننالى: كقننوله المستقبل الفعل نفي في بمعنى: لم  تكون:لما .35

ُذوُقوُا َلّما َذاِب َي :تعالى الله قال إل؛بمعنى:  وتكون ؛ ص ) سورةا8} ( َع
ْيَها ّلّما َنْفٍس ُكّل ِإن{ َل ؛عليها أي: إل  ؛الطارق ) سورةا4} (َحاِفٌظ َع

تعننالى: كقننوله ،بمعنى: حين غيره بوقوع يقع لمر فهي ،جوابا لها  رأيت فإذا 
َلّما{ َنا َف َنتتا آسَإتتُفوُ َتَقْم ْنُهتتْم ان أي:  حيننن ؛الزخننرف ) سننورةا55} ( ِم

ّبَك َأْمُر َجاء ّلّما{  و آسفونا    .جاء أي:  حين هود ) سورةا101} ( َر
كقننوله والتنننبيه للتأكينند الكلما افتتنناح فنني تسننتعمل مخففة مفتوحة ألِ .36

ئدا ِإّن َألِتعالى: {  ْا َعا ّبُهْم َكَفُرو َ َر ئدا َألِ ِم ّلَعتتاٍد ُبْع )60} (ُهتتوٍُد َقتتوُْ
   .هود سورةا

كننان لقنند واللننه كقولك: أما ،قسم افتتاح في إل تقع ل أنها إل أما  وكذلك.37
   .كذا

ْطَمُع {:تعالى الله قال ،وزجر  ردع:كل .38 َي ْنُهْم اْمِرٍئ ُكّل َأ ْدَخَل َأن ّم ُي
ّنتتَة ٍم َج َكّل38 (َ*َنِعيتت ّنتتا )  َنتتاُهم ِإ َلْق َلُمتتوَُن ّمّمتتا َخ ) سننورةا39} (َيْع

َلُه َأّن َيْحَسُب: { تعالى  وقال ،  المعارج ُه َما َد َل َذّن َكّل* ) 3(َ َأْخ َب ُين َل
َطَمِة ِفي ْلُح : ويننل تعننالى  وقننال ، يخلننده أي:ل ،الهمننزةا ) سننورةا4} (ا

   ؛انتهوا يريد ،كل العالمين لرب الناس  يقوما:قوله إلى للمطففين
َأُل{ تعننالى كقوله  معناه:  متىان:أي .39 ّيتتاَن َيْس َياَمتتِة َيتتوُُْم َأ ْلِق )6} (ا

   .القيامة سورةا

ِلَم القومُا به، وقال الّضرير في قوله تعالى 6 َع َوى"، أي: معلما قد  ًا ُس َوى واحد. كتاب:"وقوله جّل وعز: "مكان ًا سوى": ُسوى وِس مكان

العين

َقْم)؛ كتاب العين 7 ّن َتْجزيني ال ًا ف ْنب َذ ِرْف  َت ْق َأ ًا ولم          ْهد َع َأُخْن  ّني لم  َأ ْلَه  َب ْع"، (  َد ْلَه: بمعنى "كيف"، ويكون في معنى " َب
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َلىَ {:تعننالى اللننه قننال ووعيد تهديد  لك:أولىَ 40 َلىَ َلتَك َأْو َأْو )34} (َفت
   .القيامة سورةا

{ تعنالى كقنوله علنى مكنان تنأتي  وقد  ، الظرفية  معناه:  الوعاء:في .41
ُكْم ّن َب ّل َُلَص ُذوِع ِفي َو ّنْخِل ُج َلُمّن ال َتْع َل َنا َو ّي ّد َأ ئبا َأَش َذا ْبَقتتىَ َع َأ } (َو

الشاعر:  وقال ، أي:على ؛ طنه ) سورةا71
ُهم َلبوا َو ّي َص َعبد ٍة َجذِع في ال َل َطَست َفل       َنخ ّ َشيباُن َع َدعا ِإل َأج )الطويل( َب
ُكتتم َكتتاَن َفَمنتعالى: {  قوله  بمعنى: التخيير:أو .42 ئا ِمن ِبتتِه َأْو ّمِريضتت

ئذى ْأسِإِه ّمن َأ َيٌة ّر ْد ٍم ّمن َفِف َيا َدَقٍة َأْو ِص ) سورةا196} ( ُنُسٍك َأْو َص
ُلوُا{  ؛بمعنى:  بل وتكون ، البقرةا َنا َقا ْث ِب ئما َل ٍم َبْعَض َأْو َيوُْ )19} ( َيتتوُْ
ّ الّستتاَعِة َأْمتتُر َوَما { :ومنه  ، الكهف سورةا َلْمتتِح ِإلِ َبَصتتِر َك ْل ُهتتوَُ َأْو ا
تعننالى: كقننوله ،بمعنننى: البهنناما وتكننون   ، النحننل ) سننورةا77} ( َأْقَرُب

ّيٍب َأْو{ ُه { ؛البقرةا ) سورةا19} ( الّسَماء ّمَن َكَص َنا ْل َأْرَس َو َلننى { ِة ِإ َئنن ِم
ْلٍف ْو َأ ُدوَن} ( َأ ِزي ِبْر }؛ الصافات ) سورةا147َي َفاْص ِم { ْك ّبننَك ِلُح ْع َوَل َر ِطنن ُت

ُهْم ْن ِثًما ِم ْو آ ُفوًرا} ( َأ  النسان ) سورةا24َك
ومعننناه: الماضنني علننى دخننل إذا التقريننب وقيننل ، معننناه: التأكينند:قد .43

:لهننم فيقننول أمننرا يتوقعننون لقوما هي الخليل قال  ،المضارع مع التحقيق
درهمننان يِنَّدكقولك:  ق يةاالكف في بمعنى: حسب وتكون  ،  ذلك كان قد

   .والكسر بالفتح وتقول:  قدني  ،
   .والمحسوب بمعنى: المصروف يكون  اسم:حسب .44
الكلما صدر في إل يقع ول 8اًمنكر إل بعدها يقع ول قليل يقع  للشيء:رب .45

.  
اسننم ومننذ ،زمننان على دال بعده لما خافض فحرف منذ  أما9:ومذ منذ .46

   .فيه أنت ما ويخفض مضى ما يرفع زمان على يدل
عمرا، بل زيدا   رأيت:تقول ،فيه غلط كلما لتدارك  تأتي:بل .48

المعنننى بهننذا القرآن في وهي ،غيره في وأخذ الكلما من شيء لترك وتكون 
ْلُقتتْرآِن ص {:تعننالى اللننه قننال  ًا،كننثير ْكِر ِذي َوا ّذ َبتتِل1(َ التت ّلتتِذيَن )  ا

فنني ببل الول: وأخذ فترك ؛ ص ) سورةا2} (َوِشَقاٍق ِعّزٍة ِفي َكَفُروا
ُأنِزَل {:المشركين عن حكاية تعالى قال ثم  ،ثان كلما ْيِه َأ َل ْكُر َع ّذ ِمن ال
َنا ِن ْي ْكتتِري ّمتتن َشتتّك ِفي ُهْم َبْل َب ُذوُقوُا َلّمتتا َبتتْل ِذ َذاِب َيتت )8} ( َعتت

ًاسنما وولينت مبتدئة كانت وإذا ؛ آخر كلما في ببل وأخذ فترك ؛ ص سورةا
:النجم أبو قال بها وخفض وبأي وبالواو برب شبهت

   ).الرجز( الغياضْ من ٍناء ٍمنهل بل                     
يغننني ول ،عمننرو لكننن زيد خرج كقولك: ما الجحود بعد  استدراكْ:لكن .49

بكلما بعدها تأتي أن إل ،يصح لم عمرو لكن زيد  خرج:قلت لو الواجب في
   .الخبر وترفع السم تنصب أنها إل المشددةا ّلكن وكذلك تاما

أي نكرةا مثل: رب أٍخ لم تلده أمك؛ وتأتي دائما في أول الكلما 8

ٍد منهما يصلح أن يكون حرف جّر، فتجّر ما بعدهما وتجريهما مجرى في ول 9 ْذ مبني على السكون وكّل واح ُذ مبنّي على الضم، وُم ْن ُم

ٍذ إل على زمان أنت فيه ُذ الليلِة. ويصلح أن يكونا اسننمين فنترفع منا بعندهما علنى التاريننخ أو علنى،تدخلهما حينئ ْن  فتقول: ما رأيته ُم

ٌءْة ْذ سننن ّول انقطاعي الرؤية يومُا الجمعة؛وتقول في التوقيت: مننا رأيتننه ُمنن ْذ يومُا الجمعة، أي أ .التوقيت، فتقول في التاريخ: ما رأيته ُم

الصحاح

ّول َأ َأن  َأل تننرى  َلقننرب،  َلصننل ا ُذ اليوما، حركوها للتقاء الساكنين ولم يكسروها لكنهم ضموها  قال ابننن جننني: لكنننه ا َأيته ُم وقولهم: ما ر

ًا لضمة الميم.  ِإتباع ِإنما ضمت للتقاء الساكنين  َأن تكون ساكنة؟ و حال هذه الذال 
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.10مهلة وبينهما الول الثاني:  بعد أن على يدل عطف حرف  بالضم:ثم .50
الرجننل كقولننك:  نعننم الجنس في الشائع المستحق والثناء  للحمد:نعم .51

   .الرجال جنس في المستحق بالحمد له مدح هو إنما ،زيد
   .الحمد في نعم مجرى فيه ومجراها  للذما:بئس .52
معرفننة علننى إل وبئس نعم تقع ول اسم كل على تقع ولكنها  مدح:حبذا .53

منهمننا المضننمر علننى أو ولما ألننف فيننه مننا إلى أضيف ما أو واللما باللف
   .التمييز على بعدها النكرةا وتنصب

   . معناه:  اسكت:صه .54
   . معناه:  اكفف:مه .55
فكننأنه فيه أقاما إذا بالمكان الرجل ألب من لبيك  معنى:وسإعديك  لبيك.56

علننى الرجننل أسننعدت مننن وسننعديك  ،وأمننرك طاعتك على مقيم أنا قال
   .إرادتك ومتابع لك مساعد أنا قال فكأنه أمره

موقننع يقننع ثننم بننه واسننتجارةا بننالله  معننناه: اسننتعاذةا:اللتته معتتاذ .57
   .به النكاروالعتراف

وفنني  ٍ،ةَننَكَله فنني وقننع مننن لكننل تقننال كلمننة  هنني:سننيبويه  قال:ويل .58
الويننل  لننه:العننرب تقننول الصننمعي قننال ،جهنننم فنني واد  الويل:التفسير
تعالى كقوله والتفجع التحسر موضع توضع وقد النين، هو فالليل ؛والليل

َتا َيا{  َل ْي ُكوَُن َأْن َأَعَجْزُت َو ْثَل َأ َذا ِم ْلُغَراِب َه ُأَواِرَي ا َة َف َأِخي سَإوُْء

َبَح َأْص ّناِدِميَن ِمَن َف    .المائدةا ) سورةا31} (ال
   .تحقيق 12ويس و 11ويح  وكذلك.59
. ترحم13:وويب .60
   .البكاء وهو العول  من14:وعوُله ويله .61
للننه معناه: أيعنناذا لله تنزيها السوء من الله  معناه: براءةا:الله سإبحان .62

   .السوء من أي:  بعيد نزيه ورجل البعد والنزهة   السوء من
تعالى الله قال ؛والخسران الهلك قصد والتب ، له  معناه:  هلكا:له ُتبا .63

ّبْت{ َدا َت ِبي َي أ
َتّب َلَهٍب َ    .يداه خسرت ؛المسد ) سورةا1} (َو

هننو قننال كننأنه صننددك زينند تقول معناه:  القصد سيبويه  قال15:صددك .64
   .يقصدك

   . معناه:  قربك:قرابتك .65
ذكننر إذا عنننه اللننه رضنني مسنعود ابن قال ، وأسرع  معناه: أيت:حيهل .66

يتواإأي:   الصلةا على وحي  ، بذكره أي:  أسرعوا بعمر فحيهل الصالحون
   .إليها

تفيد الترتيب 10

ٌءْل كلمة عذاٍب./ 11 ٌءْح: كلمة رحمة. ووي ْي .الصحاح َو

َلَحه 12 ْيَسه ما أْم َو ْيَحه و َو ِلَك للَصبّي  ِتْملح؛ كقو َفة واْس ْوِضع رأ ِلَمة في َم َك ٌءْس:  ْي َو

ويب 13

ً َلَك، معناه ألزمك الله ويل ْي َو ٍد، كما تقول  ْيَب زي َو َبَك و ْي َو ٌءْل. تقول:  ْي َو ٌءْب: كلمة مثل  ْي َنْصَب المصادر،َو ُنِصَب   .

قال سيبويه: وقالوا: ويله وعوله: ل يتكلم به إل مع ويله 14

َلها ليفسر 15 َعَز ُد. قال: وهي من الحروف التي  ُدك ومعناه القْص َد َقْصد. قال ابن سيده: قال سيبويه هو َص ُد: ال َد ُقْرب. والّص ُد: ال َد والّص

َلنها غرائب/لسان العرب معانيها 
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كننل علننى موحنندا يدعه من منهم لغتان فيه وللعرب  معناه:  أقبل:هلم .67
الفعننل مجننرى يجريننه مننن ومنهم  والمؤنث، والجميع والثنين للواحد حال

   .الضمائر ويلحقه
تجري  وقد  ، نداء حروف وأي: هذه وهيا أيا وكذلك وتنبيه نداء  حرف:يا .68

   .زيد  يا:تريد ،وأنت كقولك:  أزيد مجراها الهمزةا
محضننا اسننتفهاما  تكننون:لمعننان الكلما فنني  تنندخل:الِسإتفهام ألف .69

التقرير ،وتوبيخنا تقرينرا وتكنون  عمنرو، أما عنندك كقولك:أزيند :قولنك ف
َلْمتعالى: { كقوله ،إليك أحسن ألم ،كريما ألست ْد َأ ُكْم َأْعَه ْي َل ِنتتي َيتتا ِإ َب

َدَم ُدوا لِّ َأن آ ُب َطاَن َتْع ْي ّنُه الّش ُكْم ِإ ُدّو َل ِبيٌن َع ؛ يننس ) سورةا60} (ّم
:جرير قال

)الوافر( 16راح بطون العالمين وأندى   يااالمط َركب ْنَم َْرخي ألستم     
إليك فأحسن تسيء ألم  ،لك فأغفر تذنب كقولك: ألم والتوبيخ

ْاوجل: { عز الله قال الجزاء في ما  بمنزلة:مهما .70 ُلوُ َنا َمْهَما َوَقا ِت ْأ ِبِه َت
َيتتٍة ِمتتن َنا آ َتْستتَحَر ِنيَن َلتتَك َنْحتتُن َفَمتتا ِبَهتتا ّل ) سننورةا132} (ِبُمتتْؤِم

مننع مننا دخلننت كما لغوا ما على ما  هي:الخليل قال ،تأتنا أي:  ما العراف
أي:  لغنوا مع ما أدخلت وكما آتك تأتني ما ومتى آتك تأتني متى تقول متى

ّياتعالى:  كقوله َأ ْا ّما {  ْدُعوُ َلُه َت َلسْإَماء َف َنىَ ا ْلُحْس ) سننورةا110} ( ا
واحنندا لفظننا يكرروا أن استقبحوا ولكنهم قال تدعوا فمعناه: أيا ؛ السراء
قنند سننيبويه  وقننال ، الول فنني الننتي اللف من الهاء فأبدلوا ماما فيقولوا

   .ما إليها فضم مه يكون أن يجوز

وسط وجلس ،رأسه وسط احتجم تقول ظرف السين  محركة17:طَسإَو .71
فننالمعنى السننين بإسكان بئر الدار وتقول: وسط الفتح، على مبنية القوما

   .بئرا الدار وسط في حفر أنه
والشننبيه كننان أي: وجننه مننن للشننيء المشننابهة الشننبه  وشننبه:شبيه .72

والشننبيه ،معرفننة إلننى أضننفته وإن يتعننرف ل وشننبه ،بمشابهته المعروف
   .معرفة إلى بالضافة معروف

مكننان في وآخر عال مكان في كان رجل أن وأصله ْ معناه:  أقبل:تعال .73
بمنزلننة صننار حننتى واتسننع كثر ثم ،العلو من أياعل تعال به فصاح تفلْسُم

ُقْل:تعالى الله قال أقبل َف ْا  {  ْو َل َعا ُع َت ْد َنا َن َناء ْب ؛ عمران آل ) سورةا61} ( َأ
   .تعالين وللنساء ،تعاليا الرجال من للثنين ويقال

الرحمة وهو ،الحنان  من18:ْكَيانََنح .74
   .كلها لله الممالك تأويله  الملك:التحية لله التحيات .75
السننتر وهننو الغفننر مننن ذنوبنننا لنننا  اغفننر: تأويله:كفرانك لِ غفرانكُ .76

ًا الستر وهو الكفر من والكفران ومننا عليه الله لنعم ساتر الكافر لن ،أيض

جاءأول هذا البيت مختلف في ديوان جرير 16

قواصد خير من ركب المطايا       وأندى العالمين بطون راح

ّدمه. ويقننال: 17 َوَسننطها، وهننو أجودهننا. وواِسننُط الكننور: ُمقنن ِةا: الجوهُر الذي فنني  َطُة القلد ّيد والرديء. وواِس ٌءْط، أي بين الج َوَس ٌءْء  ويقاًل: شي

ِما بالتسكين َوْسط القو ٌءْم،جلست  ّنه اس َوَسِط الدار بالتحريك، ل ّنه ظرف، وجلست في   ( الصحاح). ل

ٍد، أي رحمتك. 18 ْيَك يا رّب، بمعنًى واح َن َنَك يا رّب وَحنا تقول: َحنا
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ونننأبى غفرانننك نسننألكمعننناه:   يكننون أن ويجننوز   ،توحيننده مننن يعننرف
   .كفرانك

ا ؛وظرفا اسما  تكون19:دون .77 ا فأم ما كونه إذا اس ة أردت ف دناءةا جه ال
الشاعر:  قال   الرجال من ونُدَلَ كقولك: إنه والضعة

)الخفيف( 20دون المكارما من نضاء في   تجدها لم نسبتها ما وإذا
فنني إمننا يننةاالغ عن التقصير تقتضي فهي دونك كقولك:  جلست ظرفا وكونها

   .والبعد القرب في أو المنزلة
وعمننرو؛ زينند بمنزلننة اسمان فهما الحسب في كانا  إذا:وأسإفل أعلىَ .78

فنني فتقننول ظرفيننن كانننا أسفل أو منزلتك من أعلى المنزلة في كانا وإذا
وزينند أعلكم ورأيت أسفلكم ورأيت أعلكم في وأنا أسفلكم في أنا السم
مننن أسننفل اللننه عبنند قولننك والظننرف ،أخننوك زيد تقول كما منكم أسفل
  .القوما

 عل:قولننك فالفعننل  ،وحرفننا وفعل اسما مواضع:  تكون ثلثة  لها:علىَ .79
،عليننه مننن جئت قولك والسم ،مال زيد  على:قولك والحرف ،زيد يا فلن

ّلتِذيَن {:تعننالى اللننه قننال مننن مكان في وتجيء ،فوقه بمعنى:  من َذا ا ِإ
ْا ُلوُ َتا ْك َلىَ ا ّنتتاِس َع َتوُُْفوَُن ال أي: مننن المطففيننن ) سننورةا2 (21}َيْستت

َلُهْمتعالى:  { كقوله بمعنى: عند وتقع  ،الناس َلّي َو َأَخاُف َذنٌب َع َأن َف

ُلوُِن ُت  أي: عندي ؛ الشعراء ) سورةا14 (22}َيْق
كانت فإذا ؛ومصدرا وتحقيقا وظرفا اسما مواضع: تكون أربعة  لها:سإوُى.80

كننانت وإذا ؛  ،وقصننرت منندت اسننما كننانت وإذا ؛  ممنندودةا كننانت مصدرا
قننال بمعنننى:  غيننر كننانت اسننما كننانت وإذا ؛  وسننط بمنزلننة كننانت ظرفا

:العشى
َنُف ِة ُجّل َعن َتجا َيماَم َقتي ال َدت َوما       نا ِلها ِمن َقَص ِئكا َأه ) الطويل( ِلِسوا

برجننل تقول كما مثلك َسواء برجل  مررت:تقول أبدا نصبت تحقيقا كانت وإذا
مثلك

، والشننر الخيننر عليننه سننواء برجننل كقولك:  مررت أخرت مصدرا وقعت وإن
والمسننكين هننو اسننتوى تريد والفقير والمسكين سواء رجل وتقول: رأيت

كقولنك: سنواء التسنوية بمعننى السنتفهاما لحرف خالفة وتكون والفقير،
ْيِهتتْم ٌَوسَإوَُاء {:تعالى الله قال  ،قعدت أما أقمت علي َل َتُهْم َع َذْر َأنتت َأْم َأ

َ ُتنِذْرُهْم َلْم ُنوَُن لِ ؛ يننس ) سورةا10} (ُيْؤِم
الشاعر: قال 

   )الطويل( 23ولينها الحياةا ُبأساء غبت إذا    ٍمعمر َبن َجميل يا علينا ٌءْسواء

( أساس.دون هذا دون ذاك أي هو أخس منه، وأدنى منزلة. ودونه خرط القتاد أي أمامه. وجلس دونه أي تحته. وشيء دون: هين. 19

.البلغة)

ٍء من المكارما دون  20 َتها لم تجدها       في سنا  وإذا نسي

هذا البيت لبعد الرحمن بن حسان النصاري

لقد استعمل القرآن الكريم "على"  ليبن ان هؤلء المطففين يستعلون في شرائهم كما يطغون في بيعهننم وهننذا منتهننى البلغننة ، 21

والله أعلم

استعمل القرآن العظيم لفظ على لن الذنب كشيء ثقيل يتحمله النسان ؛ وهذا أيضا من بلغة القرآن الكريم 22

جاء في أمالي أبي علي القالي هكذا: 23

سواء علينا يا جميل بن معمر         إذا مّت بأساء الحياةا ولينها
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المضمر ومع ألف آخرها الظاهر مع وهي الظرف تجاوز  ل24:لدى 1./80
 {:تعالى الله قال  ،عند دللة تدل وهي ولديك زيد  لدى:تقول ياء تنقلب

َيا ْلَف َأ َدَها َو ّي َدى سَإ َباِب َل ْل يوسف ) سورةا25} ( ا
ورجعننت نونها أسقطت واللما اللف استقبلتها وإذا ؛ عند  بمنزلة:لدن . 81

، بهننا ينصننب مننن العننرب  ومننن  ، الرجننل لد و زيد كقولك:  لدن لدى إلى
ومننا يومين منذ تريد يومين لدن من لقيته كقولك:  ما بمعنى:  منذ وتكون
الشاعر: قال ؛غدوةا لدن من ه رأيت

ًةا لنندْن         ِمنهننُم الكلننِب َمْزَجننَر ُمهننري زال ومننا ّتننى غنندو َنننْت ح ُغننروب د ِل
) الطويل(25ِ
:وظرفين اسمين  يكونان:وفوُق تحت .82

لن رأسننك وفوقننك نفسننه التحننت هي الرجل لن ترفع رجلك  تحتك:فالسم
؛الرأس هو الفوق
   .حسن بناء وفوقك ،بساط  تحتك:قولك والظرف

ًا  كذلك:وأمام خلف .83 كمننا صنندرك وأمامننك ، ظهننرك خلفننك تقول  أيض
   .الله عبد وأمامك ، زيد خلفك قولك والظرف ؛تقدما

مواضع: أربعة  لها:بين .83
 العراب، من يصيبه بما معربا اسما تكونأ- 

ًا، اسم هي و بمعنى: الوصل وتكونب-   أيض
، ظرفا فتكون وعند مع بمنزلة وتكونج- 
.ومصدرا اسما فتكون الفوق بمنزلة  ويكوند- 

البين رفعت عينيه ُبين احمر برجل كقولك: مررت معربا اسما كانت إذا فأما  
أبيننه ُغلما برجننل  مننررت:تقول كما موضع وهو عينيه بين التي الجلدةا لنه

قننال كما حسن وصلهم تريد حسن همَكقولك: بين وصل كانت وإذا ؛ ٌءْظريف
َلَقد:وجل عز ّطَع {  ُكْم ّتَق َن ْي تقطع معناه:  لقد ؛ النعاما ) سورةا94} ( َب

:مهلهل قال ؛وصلكم
ٍر أشطان رماحهم كأّن ٌءْد     بئ )الوافر( جرور جاليها بين بعي

:العشى  وقال
) الطويل(عصا ومدا القنا وتكسار قتال بيننا   يك قومه قومي يك وإن

وقعننت فننإذا مخففننة وتكننون ، وشننكا تشبيها أوجه: تكون ثلثة  لها:كأن .84
خبرهننا كننان وإذا ؛ أخننوك ًزينندا كقولننك: كننأن تشننبيها كننانت السماء على

فهذا أنطلق وكأني ،منطلق ًزيدا كقولك: كأن شكا كانت الفعل من مشتقا
يلنني ل الفعننل لن خبرهننا يتقنندما ل فهننذه ،بالفعل يشبه ل لنه وذلك ،شك
الشاعر: قال ونصبه اسمها رفع يجوز والمخففة ّنكأن

)الوافر(  26سحوق ٌءْجذع ْكأن وهاديها    الذنابي شائلة الشد جموما
:آخر  وقال

ْيك أي من عندك 24 َد َل َباب المير، وجاءني أمر من  ُته لدى  َد، يقال: رأي َدى معناها عن ْنك بهذا المعنننى، ويقننال فنني،َل ُد  وقد يحُسن من ل

ًا كقولَك عليَك فلنا/كتاب العين ْيَك فلن َد ِلغراء: ل ا

البيت لبي سفيان بن حرب 25

جاء هذا البيت هكذا: 26

ِتها ِسراجا ُغّر َبياضَْ  َتخاُل  ُذنابى        َلُة ال ِئ ّد شا َجمومُا الَش

وصاحبه النمر بن تولب شاعر مخضرما أدرك السلما وأسلم.
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)الطويل( السلم وارف إلى تعطو ظبية   ْكأن  مقسم بوجه توافينا فيوما
 لعل:قولك فالشك ؛واستفهاما ً،وأيجابا ،شكا أوجه: تكون ثلثة  لها:لعل .85

:تقننول كمننا ؟يقننوما اًزينند  لعننل:الخطاب في قولك والستفهاما ؛يقوما اًزيد
َعننّلتعننالى: هقننول واليجاب ،تخاطب من بذلك تواجه ؟يقوما زيدا أتظن َل  }
ّلننَه ِدُث ال َد ُيْحنن ْعنن ِلننَك َب وهننو رابننع معنننى ولهننا ،الطلق ) سننورةا1َأْمننًرا} ( َذ

   .27الترجي
اللننه عبنند ّ إن:فتقننول شننيئا تعمل ل بمعنى:  نعم  تكون:وجهان  لها:إن .86

؛التقدير ذلك على الله عبد قائم وإن ،قائم الله عبد تريد ،قائم
ومعننناه: ،منطلننق اًزينند  إن:تقول الخبر وترفع السم الثاني:  تنصب والوجه 

لتأكيدا
؛وصلة ،وحشوا ،ونهيا ،وعطفا ،جحدا مواضع:  تكون أربعة  لها:لِ. 1./86

علننى تقننع إنمننا لننم ّأن وذلك ،لم بمنزلة والعطف ؛الدار في َرجل  ل:فالجحد 
عليننه ل دخننول حسننن عليننه لننم دخننول جنناز مننا فكننل ،المضارعة الفعال
يجننز لننم بزينند ل اللننه بعبنند  مررت:قلت ولو ،بزيد ل الله بعبد ّر أم:فتقول

يننوجب الماضي أن وذلك ،الماضي في ل المستقبل في بها تنفي إنما لنك
فني الوجنود منع النفني يكون ول وجوده ينفى ول كان قد لنه الفعل وجود
.حال

دون فيهننا ذلننك كننان وإنمننا ، معهننا وبننالواو بنفسننها تعطننف ل البصريون قال 
فنني تخلننص فلننم ،عننندك َرجل  ل:قولك في للنفي تكون قد ل لن أخواتها

كقولننك: مضننارع قبلهنا كان إذا تنفي فإنما بالواو قويت فلذلك النسق باب
ل قائمننا اللننه عبنند ظننننت قلت ولو ،جيد جالسا َزيدا ل قائما الله َعبد أظن
 ما:فقولك صلة كونها وأما ، زيدا ظننت ل تقول ل لنك يجز لم جالسا زيدا

قوله:  ونحو ، وعمرا زيدا تريد وإنما ، عمرا ول زيدا  رأيت
ِه َرُسوُل يرضى كان ما ُهم الل َن ّيباِن         دي ّط )البسيط( ُعَمُر ول بكر َأبو وال

آخر: وقول
) الطويل( المتطاول الشيظم إل القوما من   ينالها ل يكد لم أسرجوها إذا

   .ذلك أشبه وما ْ،تركب  ل:قولك والنهي 
تقنندما، كمننا رافعننة وتكننون  بمعناهننا، تكننون الثقيلننة مننن  المخففةْ:كأن .87

   .أي:  كي ،أمري في تنظر كأن كقولك:  جئت بمعنى:  كي وتكون
اللننه قال ،منطلق زيد كقولك:  لكن مستأنفا خبرا تقع موضعان  لها:لكن.88

ِكِنوجل: { عز ّلُه ّل ُد ال ْيتتَك َأنَزَل ِبَما َيْشَه َل ، النسنناء ) سننورةا166} ( ِإ
ول عمننرو لكن زيد قاما كقولك:  ما وتحقيقا للجواب ردا بل بمنزلة وتكون

لكننن زينندا رأيننت وتقول:  ما جملة، بعدها يقع أن على إل اليجاب في تقع
لنهننا ذلننك جاز وإنما ، الواو وبعدما بالواو عمرا ولكن زيدا  رأيت وما ،عمرا

واحد باسم بعدها تعطف أن وجاز العطف في تكن فلم الثقيلة من منقولة
تجيننء اسننما الخننبر بعنند جنناءت والول: إذا الثنناني بالسننم معلقننة لنهننا

كننان وتقول:  مننا  ، الستثناء ضارعت النقطاع وبذلك ،الول من منقطعة
اللننه عبنند ليننس تقننول ل العادةا يستوي ل لنه ،قاعدا ولكن قائما الله عبد

حسننن وإذا ؛ رفننع فهننو رده اسننتحال فإذا قاعدا الله عبد ليس ولكن قائما

ْأو يْخَشى). قال سيبويه: والعلم قد أتى من وراء مننا يكننون 27 ّكر  َذ َت َي ّلُه  َع َل  ولكننن اذهبننا أنتمننا علننى رجائكمننا وطمعكمننا،قوله تعالى: (

ومبلغكما من العلم. / المحكم لبن سيده
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ولكننن أخنناك زينند أصبح وتقول: ما العراب، من الول أصاب ما جرى رده
زينند  مننا:قلننت لو لنك ترفع ،أخونا ولكن أخانا زيد وتقول:  ما أخانا، أصبح
أخونننا ولكن أخوك إل زيد وتقول:  ما  ، محال كان أخانا زيد ما ولكن أخاك
َلْم{:تعننالى اللننه قننال محننال أخونننا ولكننن أخننوك إل زيد وليس  ،محال َف

ُلوُُهْم ُت ِكّن َتْق َل ّلَه َو َلُهْم ال َت  هننل:قلننت فلننو ؛ النفننال ) سننورةا17} ( َق
ويسننتحيل النفنني حننرف علننى هننل دخننول يسننتحيل لنه ،يجز لم تقتلونهم

   .الجحود على أما دخول
؟اًوجالسنن ٌءْجننالس زينند وأيننن ؟أخننوك كقولك: أيننن استفهاما  تكونَ:أين .87

ن حيث بمنزلة وتكون ن بهنا يسنأل وقينل ،أبينت أينن أننزل كقولنك: أي ع
   .المكان

أسننمع كمننا  قننل:ذلك من تقول كي بمنزلة أوجه:  تكون أربعة  لها:كما .88
الشاعر: قال المهموزةا كأن وبمنزلة   منك أسمع كي قل: تريد ،منك

)الوافر( ِثقيف أو َخزاعة من أنا   كما بعيد من بجندك تهددني
   .صلة وما كزيد تريد زيد كما لقيته تقول الكاف وبمنزلة

تقننول ؛حننال عننن واسننتفهاما كمننا بمنزلننة مواضع:  تقننع ثلثة  لها:كيف .89
كيننف الستفهاما وتقول: في تشاء، كما أعلمه تقول كما ،تشاء كيف أعلمه
زيند  كينف:قلنت نفسننه عنن سننألته فنإذا صنيعه عن سألته إذا صانع أبوك

بمعنننى: كيننف وتقننع ؛وهيئتننه الشننيء حال عن بها تسأل فهي صالح فيقال
   ؛فأحياكم أمواتا وكنتم بالله تكفرون تعالى:   كيف كقوله التعجب

في إل الوجه هذا في تقع ول  ّ،قط رأيته  ما:فتقول المد في  تكون:قط .90
فكننل جهننتين علننى الجحننود في وهي ،محال كان قط  رأيته:قلت لو النفي
،قننط آته  لم:تقول محال فيه فهي واجب غير أصله الجحود من كان شيء

وعلمننة واجننب غير أصله آتيه ل أن وذلك ،محال كان قط آتيه  ل:قلت فلو
كقولننك: الننواجب نفي هو إنما آته  لم:فقولك جوابا إل يكونان ل أنهما ذلك
فلنا  تأتي:تقول ؛المستقبل نفي هو إنما أتيته ل و آته لم فتقول فلنا أتيت

للمسننتقبل، ل للماضنني نفيننا كننان مننا على قط تدخل وإنما ، آتيه ل فتقول
   .كفاه تريد ؛درهم الله عبد ْكقولك: قط بمعنى: كفى مخففة وتكون

وتكننون ، الثنناني الول:  قبننل أن علننى فيها دليل ول عطفا  تكون:الوُاو .91
عمننرو معنناه:  إذ ؛جنالس وعمننرو بزيند كقولك:  مننررت إذ بمنزلة للحال
ئة َيْغَشىَ { :تعالى الله قال ،جالس ِئَف ُكْم َطآَ ِئَفٌة ّمن َطآَ ْد َو ْتُهْم َق َأَهّم

وتكننون ، الحننال هننذه فنني طائفننة معناه: إذ ،عمران آل ) سورةا154ِ} (28
وتكننون  ، الرفننع علمة وتكون والطيالسة، البرد كقولك:  جاء ،بمعنى: مع

:الشاعر كقول صرفا
َ ْنَه ل ُلٍق َعْن َت ِتَي ُخ َلُه وتأ ْث ٌءْر         ِم ْيَك َعا َل َذا َع ْلَت إ َع )الكامل( - عظيُم َف

ة وتكون  ع للندب ادةا م ف زي ون ،29أل ة وتك ن مبدل اء م و الي وقن  واو:نح 30م

وجنندول كننوثر  واو:نحننو ببننناء بننناء تلحق أن وهو لللحاق وتكون وموسى،
وعينننه الفعننل فاء فتكون ،أصلية وتكون وسلهب، جعفر ببناء بناءه ألحقت
   .كذلك السماء وفي ولمه

 وطائفة أهمتهم أنفسهم:  حال 28

! وامعتصماه 29

أصلها أيقن 30
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وتكننون مهلننة، ول ،الول بعنند الثنناني أن علننى تدل عاطفة  تكون:الفاء .92
للفعننل ناصننبة وتكون العراب، في قبله مما منقطعا فيكون ،للجزاء جوابا

   .والدعاء والستفهاما والنفي والعرضْ والتمني والنهي المر جواب في
أن فمنها ، الجارةا غير وتكون كعمرو، كقولك: زيد للتشبيه  تكون:الكاف .93

ضننميرا وتكننون  ، كقولننك:  أكرمتننك المنصننوب للمضننمر علمننة تكننون
ْيَس:{ تعننالى كقننوله ،مزينندةا وتكننون بننك، كقولننك:  مننررت لمخفوضْ َل

ِلتتِه ْث ٌء َكِم شننيء، مثلننه ليننس المعنننى }؛ الشننورى ) سننورةا11} ( َشتْي
   .ذلك نحو للخطاب وتكون

تحقاق ،للملك  تكون31:اللم .94 اص ،والس ر، ،والختص ال والم ره وق غي
،إسننكانه يجننوز ل  متحننرك:أقسنناما ثلثننة على الكلم في المعنوية اللمات

؛تحريكه يجوز وساكن إسكانه يجوز ومتحرك
ى والمفتنوح ؛ومكسنور  مفتنوح:ضربين الول: على فالقسم    :وجهينن عل

:أضرب ستة على والصلي  ؛وفرعي أصلي
ٌة { :تعالى الله قال البتداء  لما:الول   ّلِه ّمَن َلَمْغِفَر ْيٌر َوَرْحَمٌة ال ّمّما َخ

؛ عمران آل ) سورةا157} (َيْجَمُعوَُن
:وحاملة عارية التأكيد والثاني:  لما 
الشاعر  قول:نحو فالعارية 

) الوافر(32سواء ول متشابهان ل   وتركا تسليما أن وأعلم
الحرفيننن بيننن للفصننل خبرهننا فنني إمننا ّ،إن مننع إل تكون ل أن  حدها:والحاملة

وأمننا ، بننالظرف والحننرف السننم بيننن للفصل اسمها في وأما ، المؤكدين
مكننررةا متقدمننة الفضلة في وأما ، هاء بالبتدال همزتها توهنت إذا ّإن قبل

؛قننائم ولهنننك، زيننداَل خلفننك وإن ،لقنائمَ ًزيدا  إن:قولك نحو مكررةا وغيرةا
ِإّن :تعننالى الله قال ّبَك { َو ُكتتُم َر َيْح َنُهتتْم َل ْي َياَمتتِة َيتتوَُْم َب ْلِق )124} ( ا

   ؛ألسنتهم يلوون لفريقا منهم إن و ؛ النحل سورةا
:الشاعر قال

)الطويل( كريم علي برق من لهنك    الحمى قلل على برق سنا يا أل
من هم ومن  ، البتداء لما هي يقول من منهم ضربين على اللما هذه في وهم 

.غيرها يقول
:وعارية حاملة القسم لما والثالث 
تعالى:{ قوله نحو التأكيد لنوني لزمة المستقبل مع تكون أن  حدها:فالحاملة 

َنّن ُيْسَج ئنا َل ُكوُ َي َل الماضنني ومع؛ يوسف ) سورةا32} (الّصاِغِريَن ّمَن َو
قننال ؛لقاما والله و قاما لقد  والله:قولك نحو ومقدرةا ومضمرةا ظاهرةا بقد
ِئْن {:تعالى الله َل َنا َو ْل ئحا َأْرسَإ ُه ِري َأْو ّلتتوُا ُمْصتتَفّرا َفتتَر َظ َبْعتتِدِه ِمتتن ّل

ْكُفُروَن :33الشاعر  وقال ، الروما ) سورةا51} ( َي
َلفُت ِه َلها َح َل َفَة ِبال ٍر ِحل )الطويل( صاِل َول َحديٍث ِمن ِإن َفما َلناموا       فاِج
ّنُهتتْم َلَعْمُرَكتعالى: { قوله  نحو:والعارية ِتِهْم َلِفتتي ِإ ْكَر } (َيْعَمُهتتوَُن سَإتت
دخننول يصننح ل لنننه زائنندةا عارية واللما قسم فعمرك ؛ الحجر ) سورةا72

؛قسم على قسم
خصص الزجاجي لهذا الحرف كتابا سماه كتاب اللمات فأجاد فيه رحمه الله 31

 جاء في خزانة الدب: 32

ًا         لل متشابهان ول سواء ًا وترك وأعلم أن تسليم

امرؤ القيس 33
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:قولننك نحو والنفي اليجاب بين فارقة تكون أن وحدها اليجاب واالرابع: لما 
ِإن:تعالى الله قال ،لقائم زيد إن ْفٍس ُكّل  { َها ّلّما َن ْي َل ٌءْظ} ( َع ِف ) سورةا4َحا

 أنهننا: أحنندها:أشننياء ثلثة والتأكيد البتداء لمي وبين بينها والفرق الطارق
علنى تندخل والثنناني: أنهنا ،لقناما زيند  إن:قولننك نحو الماضي على تدخل

ِإن قنوله نحنو بنه المفعول َو َنا تعنالى:{  ْد ُهنْم َوَجن َثَر ْك َفاِسنِقيَن َأ )102} ( َل
؛الصورةا هذه على تكونان ل وتانك ملزمة  أنها:والثالث ؛ العراف سورةا

الشاعر: قال   ،لكما ويا ،للعجب  يا:قولك نحو التعجب  لما:والخامس 
) الوافر(34التلقي بعد قرينة وقطع   شوق ومطال حاجة لك فيا
الى اللنه قال ؛لتينك أتيتني  لئن:قولك نحو الشرط  لما:والسادس ْن:تع ِئ َل  } 

ُتْم ِرْج َنْخُرَجّن ُأْخ ُكْم َل َع ؛ الحشر ) سورةا11} ( َم
تعالى: قوله نحو الملك  وهي:أشياء أربعة في المضمر مع الجر لما والفرعي 

َلُه ْلُك {  َلْرِض الّسَماَواِت ُم والسننتحقاق ؛ البقننرةا ) سورةا107} ( َوا
ئراتعالى: { قوله نحو َلُهْم ُدُحوُ َذاٌب َو ؛ الصننافات ) سورةا9} (َواِصٌب َع

ومننع ؛أي:لجلك جئت  لك:قولك نحو والعذر   مسجد  له:نحو والختصاص
المنندعو بيننن اًننفرق ،معطوفننا يكننن لننم مننا السننتغاثة فنني المدعو الظاهر

علننى والمكسننورةا ؛الملننم ِللخطننبِ ٍزينندَل  يننا:قولننك نحننو ،إليننه والمنندعو
فالننذي ،فتحننه يجننوز والثنناني: ل حننال علننى فتحننه  أحدهما: يجوز:ضربين

فنني الظنناهر مننع مكسننورةا تكون أن وحدها الجر لما حال على فتحه يجوز
ْلُكتعننالى:  { قننوله نحننو الملننك ْلُم ِئٍذ ا ّلتتِه َيوَُْم ؛الحنننج ) سننورةا56} ( ّل

َكاِفِريَنتعننالى: {  قننوله نحننو والسننتحقاق ْل ِل َذاٌب َو )90} ( ّمِهيتتٌن َعتت
قننوله نحننو والعننذر ، للفقهنناء  مسننجد:نحننو والختصنناص ؛البقننرةا سننورةا
ّنَماتعالى{ َنا ِإ ُل ٍء َقوُْ َذا ِلَشْي ُه ِإ َنا ْد ُكوُُن ُكن َلُه ّنُقوَُل َأن َأَر َي )40} (َف
لمننا عنننه اللننه رضنني عمننر قننول نحو المدعو مع والستغاثة ؛النحل سورةا
ومننع ظنناهرا المنندعو مننع تفتننح تراهننا أل لهننذا ؛للمسننلمين يا لله  يا:طعن

:أضرب أربعة على فتحه يجوز ل والذي ؛مضمرا البقية الربعة
ّيَنتعالى: {  قوله نحو كي لما  َب ُن ُكْم ّل ُنِقّر َل ِم ِفي َو َْلْرَحا ٍء َما ا )5} (َنَشا

.؛الحنج سورةا
ّنا َوَماتعالى: {  قوله نحو الجحد ولما  َتِدَي ُك َنْه  ؛العراف ) سورةا43} ( ِل

َطُه قوله نحو الفعل في المحض العرضْ ولما َق َت ْل َفا ْوَن آُل تعالى: { َع ُكوَن ِفْر َي ِل
ُهْم ّوا َل ُد ًنا َع الثاني: والقسم ؛القصص ) سورةا8} ( َوَحَز

ثننم أو الفاء أو الواو عليها دخل فإن ،زيد ليقمِ :نحو مكسورةا وحدها المر لما 
،زيد ليقم ثم ،زيد ليقمِو ،زيد يقمَ فل:نحو وإسكانها كسرها في مخيرا كنت
َطْع { :تعالى الله قال َيْق ُظْر ِل َين ْل َبّن َهْل َف ْذِه ُه ُي ُد ْي )15} (َيِغيُظ َما َك

:الثالث والقسم ؛الحنج سورةا
ي إل ؛ الغلما:قولنك نحنو سناكنة تكنون أن وحندها التعرينف لما  موضنعين ف

؛له في ل نحو اللف في أحدهما:  استعارةا فيهما يتحرك
   .والحمر الرضْ في لحمراو الرضْ:نحو بعدها همزةا من والثاني:  نقل

 البيت في الديوان هكذا: 34

ِتلِف ِائ َد  َبع ٍة  َن َقري َع  َقط َو َوِمطاَل َشوٍق        َلِك حاَجًة  َفيا 

والشاعر هو: بشر بن أبي خازما عمرو بن عوف السدي.
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:قولك والحرف ،وخرجت  قمت:قولك فالسم وحرفا اسما  تكون:التاء .96
   .قامت هند

كقننوله ،مننن مكان تقع  وقد بزيد، كقولك:  مررت لللصاق  تكون:الباء .97
ئناتعالى:   { ْي ُد ِبَها َيْشَرُب َع َبا ّلِه ِع َنَها ال ئرا ُيَفّجُرو ) سننورةا6} (َتْفِجي

وذكر الهذلي قال  ؛وبمعنى:  يشربها منها بمعنى:  يشرب تكون  ؛النسان
:السحاب
ِء شربَن ِر بما ّفعْت ثّم البح َتى         َتَر ٍر ُلَجٍج َم ُهّن ُخْض )الطويل( نئيُج َل
:عنترةا  وقال البحر، ماء من أي:  شربن

)الكامل( الديلم حياضْ تنفرعن زوراء     فأصبحت الدحرضين بماء شربت
للتسوية وتكون ؟عمرو أما عندك كقولك:أزيد للتعديد استفهاما  تكون:أم .98

منقطعننا السننتفهاما بهننا يسننتقبل  وقد قعدت، أما أقمت أبالي كقولك:  ما
اللننه كقننول ؛شنناء بننل تقنندره ،شنناء أما لبننل  إنهننا:العننرب كقول قبله مما

َ { :تعالى ْيَب لِ َلِميَن ّرّب ِمن ِفيِه َر ْلَعا َأْم37(َ ا ُلوَُن )  ُه َيُقوُ َتَرا } اْف
أي: الكلما فنني يتقنندما ولننم ،افننتراه يقولون بل تأويله ؛يونس ) سورةا38(

ذكننره هننذا ،افننتراه أي: قولننون أراد وإنمننا يقولون، أما عليهم فيرد قولون
:كقوله بمعنى:الواو شاذةا الشعر في تجيء وقد بعضهم،

)الكامل( السري بالخلق القوما أحق ما أما   صاهرتهم أن الخلق أكرما ما
ُتمتعالى:{ كقوله ؛بمعنى: أو وتكون  َأِمن َيْخِستتَف َأن الّستتَماء ِفتتي ّمتتن َأ

ُكُم َلْرَض ِب َذا ا ِإ أي:  أو أمنتم أما الية ؛الملك ) سورةا16} (َتُموُُر ِهَي َف
بمعنننى: وتكننون المفسرون، قال وكذلك اللغة أهل عند هي وكذلك ؛أمنتم
َأمْاتعالى:  كقوله الستفهاما ألف ُدوَن { ّناَس َيْحُس النساء؛ ) سورةا54} ( ال
:السلمي الجحاف قال

لئم لك لمني هل أما القتل على         حضضتني ُمذ لمتني هل مالك أبا
)الطويل(

البصرةا، من كقولك: خرجت يةاالغ لبتداء  تكون:من .99
المال، من درهما كقولك:  أخذت للتبعيض وتكون 

جنننس معنننى فنني واحنند بعنندها ما أن على دالة الواجب أعم في واقعة وتكون
ومننا والواحد كثيره و الجنس قليل نفيت فقد ، رجل من جاءني كقولك: ما

َذ  {َما:تعالى الله قول في من مخرج هذا وعلى ؛فوقه ّتَخ ّلُه ا ٍد ِمن ال َلنن } َو
تعنالى: كقنوله النعننت من ضرب على دالة وتكون المؤمنون، ) سورةا91(

ُبوُا{  ِن َت َثاِن ِمَن الّرْجَس َفاْج َْلْو معننناه: وليننس ؛الحنج ) سورةا30} ( ا
بننل محننال وهننذا رجننس وغيننر رجسننا فيهننا أن علننى منهننا الرجس اجتنبوا

تعننالى:{ كقننوله بمعنننى:  البنناء تننأتي  وقنند الننوثني، الرجننس اجتنبننوا
َنُه ُظوُ ّلِه َأْمِر ِمْن َيْحَف وقننال ،  اللننه أي:  بننأمر ؛ الرعد ) سورةا11} ( ال

ْلِقي: {  تعالى َلىَ َأْمِرِه ِمْن الّروَح ُي َبتتاِدِه ِمتتْن َيَشاء َمن َع ُينتتِذَر ِع ِل
ّتَلِق َيوَُْم علننى موضننع توضننع  وقنند أي:  بننأمره، ؛غننافر ) سورةا15} (ال

ُه كقوله َنا َنَصْر َو ِما ِمَن تعالى{ ْو َق ْل ِذيَن ا ّل ُبوا ا ّذ أي: ؛النبينناء ) سورةا77} ( َك
   .القوما على

كقولننك: تخييننرا وتكننون  عمننرا، أو زيدا كقولك:  لقيت شكا  تكون:أو. 100
؛سننيرين ابن أو الحسن كقولك: جالس للباحة وتكون درهما، أو دينارا خذ

معننناه:  جننالس لن مطيعننا كننان بعضننهم جالس فإن ؛وإطلق إباحة فهذه
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كقننوله للجميننع حظننر المعنى هذا على النهي وفي ،الناس من الصنف هذا
فتنصننب أن بمعنننى:  إل صرفا وتكون ؛كفورا أو آثما منهم تطع تعالى:  ول

امننرؤ قننال ،حقنني تقضنني أو كقولننك: للزمنننك بعنندها المسننتقبل الفعننل
:القيس

ْلُت ُق َ َف ْبك َلُه: ل ُنك َت ْي ّنما َع ًا ُنحاوُل         إ ْلك ْو مث َذَرا نموَت أ ْع ُن )الطويل( ف
بمنزلة وإضرابا إليك أخرج أو تبرح  ل:قولك نحو ،بمعنى:  حتى يةاغ وتكون  

ُهتعالى: { قوله نحو بل َنا ْل َأْرسَإ َلىَ َو َئتتِة ِإ ْلتتٍف ِم ُدوَن َأْو َأ )147} (َيِزيتت
؛الصافات سورةا

الشاعر:  قال   
َدْت ْثَل َب َنِق في الّشمِس َقْرِن ِم ْو ِتها   الّضَحى َر َلُح العيِن في َأنِت َأو وُصور َأْم

)الطويل(
:الشاعر كقول بمعنى:  الواو الشعر شواذ في وتجيء   أنت أي:  بل 

ْد َق َعَمْت َو َلى َز ْي ّني َل َأ ٌءْر ب ْفسي         َفاِج َن َقاها ِل ْو ُت َها َأ ْي َل )الطويل( ُفُجوُرها َع
:آخر وكقول

َفَة ناَل ْو الِخل ًا َلُه كانْت َأ َدر ّبُه َأتى كما         َق َدر على ُموسى َر    )البسيط( َق
مواضع: سبعة  لها:ما .101

 ؟.صنعت وما ؟عندك كقولك:  ما استفهاما أ- تكون
 !زيدا أحسن كقولك: ما وتعجباب- 
 ؛أصنع تصنع كقولك: ما وشرطاج- 
 الخبز، أكلت معناه:  الذي الخبز أكلت كقولك:ما الذي بمنزلة وخبراد- 
 أي:  صنعك، صنعت ما كقولك: بلغني المصدر بتأويل الفعل مع وتكونه- 
؛زيد قاما كقولك:  ما نافية وتكونز- 
معنننى ول بننإعراب فيننه تخل ل الموضعين  أحد:موضعين في زائدةا  وتكونح-

ِبَما{:تعننالى اللننه كقننول ّلتِه ّمتَن َرْحَمتٍة َف آل ) سننورةا159} ( ِلنتَت ال
ِبَمتتاتعننالى:{ وقننوله ،عمننران َثتتاَقُهْم َنْقِضتتِهم َف ) سننورةا155} ( ّمي
إنمنا تقول ثم ،قائم زيدا كقولك:  إن العراب تغير الخر والموضع ؛النساء

، اسننما كونهننا يعقننل ل بمننا تختننص ومننا ؛بنندخولها العراب فتغير قائم زيد
َلَق َوَما {:تعالى الله قول في عبيدةا أبو  وقال َكَر َخ ّذ َثتتىَ التت ُْلن )3} (َوا

َهننا} ( َوَمننا َوالّسَماء{تعالى:  وقوله ؛الليل سورةا َنا ؛ الشننمس ) سننورةا5َب
بمعنننى: هني عمننرو أبنو قنال   المواضع:  بمعنى:  منن هذه في  هي:قال

   .الذي
مواضع: أربعة ولها بالناس  تختصْ:منَ .102

؟.قصدني كقولك:من استفهاما تكون 
،أكرمه يكرمني كقولك: من وجزاء
زيد، قصدني كقولك:  من وخبرا

 :الشاعر كقول للنعت لزمة نكرةا اسما وتكون 
ِغُض َمْن ُرّب يا ْب َدنا ُي ْذوا ِه على ُرْحَن         َأ ِئ ْغضا ْين َب َد َت ْغ ) السريع( وا

للقسننم وصننلة تحقيقننا  تكننون:موضننعان لها المكسورةا  المشددةاّ:إن .103
فل بمعنننى:  أجننل وتكننون عننالم، أخنناك إن والله و ،قائم زيدا كقولك:  إن

إن فقنال ،إليك حملتني ناقة الله لعن الزبير  لبن:القائل كقول شيئا تعمل
:الشاعر كقول معناه:  أجل وراكبها
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   )الكامل  مجزوء( إنه فقلت كبرت وقد -ك   عل قد شيب ويقلن
عليه يحكم علم بمعنى:  اسم صلتها مع تكون المفتوحة  المشددةاّ:أن .104

تننأويله مرفننوع بمعنننى:  اسننم فهنني شاخص أنك كقولك: بلغني بالعراب
اسننم موضننع فنني فهنني شنناخص أنننك وتقننول: كرهننت ، شخوصننك بلغني

منطلننق أنننك مننن وتقننول: عجبننت ، شخوصننك معننناه:  كرهننت منصننوب
نشننتري أننا السنوق تقنول بمعننى:  لعنل وتكون  ،  انطلقك من والمعنى

   .غلما نشتري أي:  لعلنا غلما
أوجه: أربعة لها المخففة  المكسورةاْ:إن .105

   ،أكرمك تكرمني ْكقولك:  إن جزاء تكون 
ِإِن { :تعننالى الله قال ؛قائم إل زيد معناه:  ما قائم إل زيد كقولك:  إن ونافية

َكاِفُروَن ْل إل الكننافرون معناه: ما ؛الملك ) سورةا20} ( ٍُغُرور ِفي ِإلِّ ا
 غرور، في
زينندا كقولننك: إن اللما الخننبر فنني فيلزمها الثقيلة من مخففة للتحقيق وتكون

جاء معناه:  لما إليه أحسنت زيد جاء إن كقولك:  لما ،زائدةا وتكون لقائم،
َتعننالى:  { كقننوله بمعنننى:  إذ تكننون إنهننا وا وقننال زينند، ُنتتوُا َولِ َ َتِه َولِ

ُنوُا ُتُم َتْحَز َأن َلوَُْن َو َلْع ُتم ِإن ا ِنيَن ُكن .عمران آل ) سورةا139} ( ّمْؤِم
مواضع: أربعة لها المفتوحة  الخفيفةْ:أن .106

تخرج، أن كقولك:  أريد المستقبل للفعل ناصبة تكون  
ِلَمتعالى:  {  كقوله الثقيلة من مخففة وتكون ُكوُُن َأن َع َي ُكم سَإ ّمْرَضىَ ِمن

َلَق {:تعالى الله بمعنى: أي: كقول وتكون المزمل، ) سورةا20} ( َط َوان
َُل ْلَم ْنُهتتْم ا ِبُروا اْمُشتتوُا َأِن ِم َلتتىَ َواْصتت ُكتتْم َع ِت ِلَه َذا ِإّن آ ٌء َهتت َلَشتتْي
ُد زينند جناء أن كقولك: لمننا زائدةا وتكون أي:  امشوا، ص ) سورةا6} (ُيَرا

.إليه أحسنت
؛ سننقيم أو صنالح فيقننال ؟زينند كقولك:  كيف حال عن  سؤال:كيف  .107

بمعنننى: وتقننع ، أصنننع تصنننع كقولننك:  كيفمننا بهننا فيجننازى مننا إليها ويضم
ْيتتَفتعننالى:   { كقننوله التعجننب ْكُفتتُروَن َك ّلِه َت ُتتتْم ِبتتال ُكن ئا َو َأْموَُاتتت

ُكْم َيا َأْح    .البقرةا ) سورةا28} ( َف
؟تخننرج كقولننك: مننتى الزمننان عننن ًاستفهاما  تكون:وجهان  لها:متىَ .108

الجننزاء فنني مننا فيهننا تزاد  وقد ؟أكرمك تزرني كقولك:  متى ًجزاء وتكون
:فيقال

الشاعر: قال   أقصدك تزرني ما متى 
ّد من تزنا ما متى ٍة مع ) الطويل( يهدما أن حوضنا نمنع وغسان         بعصب

:وجهان  لها:كم .109
 ؟لك اًدرهم وكم ؟كُمال كقولك:  كم عدد عن سؤال تكون  

  . بمعناه تكون وقد ؟ملكت قد غلما كقولك: كم بمعنى:  رب خبرا وتكون
ّينوجل: { عز  كقوله:كأين .110 َأ َك َيٍة ّمن َو َتْت َقْر ّبَها َأْمِر َعْن َع } ( َر
والتخفينف بالتشننديد لغتنان وفيهنا   قرية من أي:  وكم ؛الطلق ) سورةا8

:الشاعر كقول
   )الوافر( المصابا هو أصبت لو يراني         صديٍق من بالباطح وكائن

َيننا كقوله ،بمعنى:  كيف  تكون:أنىَ .111 َيننُم تعالى: {  ّنننى َمْر )37} ( َلننِك َأ
بمعنننى: وتكننون بها، يجازى  وقد هذا، لك أين من ؛تأويله عمران آل سورةا
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ّنىَتعالى:{  قوله نحو أين من ُكوُُن َأ ٌد َلُه َي َل َلْم َو ُكن َو َبٌة ّلُه َت } ( َصتتاِح
منهمننا واحنند كننل يتأول أن يجوز متقاربان والمعنيان ؛النعاما ) سورةا101
 :الكميت قال   ؛للخر
) المنسرح( ريب ول صبوةا ل حيث من   الطرب آبك أين  ومن   أنى

   .بالمعنيين فجاء
أوجه: أربعة :  لهاأي. 111/1

القوما كقولك: أي بعضه هو شيء من شيء عن بها فيستفهم استفهاما تكون  
؟أخوك

ّياتعالى{  وكقوله ،مهْأكر يكرمني كقولك: أيهم جزاء وتكون  ْا ّما َأ ْدُعوُ َلُه َت َف
َلسْإَماء َنىَ ا ْلُحْس  ؛السراء ) سورةا110} ( ا

الدارأخوك، في همّ أي:كقولهم الذي كتأويل خبرا وتكون
؛ رجل  أي برجل كقولك:  مررت وتعجبا مدحا وتكون

:الشاعر قال  
ًء فأومأت ًيا إيما َتَر خف )الطويل( فتى أيما حبتر عينا ولله         لحب

   الجناس بين التمييز عند بها يسأل هي وقيل  
   .أمير الحجاج إذ  قصدتك:تقول مضى زمان  ظرف:إذ .112
وقنند  إليننك، أحسنننت زيد قدما كقولك:  إذا مستقبل لزمان  ظرف:إذا .113

:النصاري الخطيم ابن كقول بها يجازى
)الطويل( فنضارب أعدائنا إلى خطانا   وصلها كان ناُأسياف قصرت إذا

  . زيدا معناه:  فصادفت زيد فإذا كقولك:  خرجت للمفاجأةا وتكون 
، زيدا إما كقولك:  اقصد تخييرا مواضع: تكون ثلثة لها  المكسورةا:إما .114

تكرمننني معننناه:  إن أكرمك تكرمني كقولك:  إما جزاء وتكون عمرا، وأما
ِإّما { :تعالى الله قول ومنه زائدةا، وما أكرمك ِيّن َف َبَشِر ِمَن َتَر ْل ئدا ا َأَحتت

ِلي ّني َفُقوُ َذْرُت ِإ ئما ِللّرْحَمِن َن َلْن َصوُْ ّلَم َف َك َيتوَُْم ُأ ْل ّيا ا )26} (ِإنِست
   ؛مريم سورةا

الجزاء معنى متضمنا حرفا   تكون:وجهان لها المشددةا  المفتوحة:أما .115
؛فمنطلق زيد كقولك:  أما بالفاء ويستقبل الستئناف إل بعده يقع ل أنه إل

َأّما:تعالى الله قال َف ِتيَم  { َي ْل َهْر َفَل ا ْق حرفننا وتكون ؛الضحى ) سورةا9} ( َت
؛معك فأنطلق منطلقا أنت كقولك: أما كلمهم بعض في حرفين من مركبا

   .معك فأنطلق منطلقا كنت معناه: لن
كقولك:  سار يةاالغ بمعنى:  انتهاء وجارةا وناصبة عاطفة  تكون:حتىَ .116

:الشاعر كقول ابتداء حرف وتكون زيد، حتى الناس
) الطويل(أشكل دجلة ماء حتى بدجلة   دماءها تمج القتلى زالت فما

كونهنا ذكنر  وقند علينه، يندي كقولك:  أمررت الشيء  لستعلء:علىَ. 117
   .متقدما وفعل وحرفا اسما

،يتياغنن أي:  أنننت ،إليك أنا  إنما:القائل كقول غاية لمنتهى  تكون:إلىَ .118
َ{ :تعننالى الله قال مع مكان في تقع  وقد هنا، ها حتى تقع ول ْا َولِ ُلوُ ُك ْأ َتتت

َلُهْم َلىَ َأْموَُا ُكْم ِإ ِل وقننوله   أمننوالكم أي:  مننع،النساء ) سورةا2} ( َأْموَُا
َلتتىَ َأنَصاِري َمْن { َقاَلتعالى: ّلتتِه ِإ أي: ؛عمننران آل ) سننورةا52} ( ال

تننأتي  وقنند الننذود، أي:  مننع إبننل الذود إلى الذود وتقول:  العرب الله، مع
:أحمر ابن قال من مكان
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)الطويل( أحمرا ابن إلي يروى فل يسقي   فوقها بالكور عاليت  وقد تقول
:كبير أبو قال عند مكان تأتي  وقد 

)الكامل( السلسل الرحيق من إلي أشهى   وذكره الشباب إلى سبيل ل أما
:الجعدي  وقال ، أي:  عندي 

  ) الطويل(وأهجرا أطم أو وبغضا  شقاقا بكرها اصطاد كالذي إليها وكان   
: 35مواضع ثلثة  لها:غير .119

  ،إل بمنزلة استثناء تكون  
   .عالم غير الله عبد كقولك:  ما الجحد بعد وتحقيقا

   .بالبقاء معناه:  قسم العمر وهو ودعاء  قسم:لعمرك .120
،يفعل أن كاد يقال ول يفعل كاد يقال ولكن يفعل ولم ّ بمعنى: هم:كاد .121

فنني جنناء  وقنند ؛يفعلننون كننادوا ومننا وجننل: فننذبحوها عننز اللننه قننال
: أن] بمعنى: [الشعر

)الرجز( يمصحا أن البلى طول من كاد قد
ّنُه:تعالى الله قال ،تر ألم معناها الكسائي  قال:ويكأن .122 َأ َكنن ْي َو ِلننُح َل  { ْف ُي

ِفُروَن} ( َكا ْل قتننادةا عن معمر عن وروي ؛تر ألم تريد ؛القصص ) سورةا82ا
مقننول تصننديق وهننو ،الننرزق يبسننط اللننه أن تعلننم بمعنننى: أفل ويكننأن

فنني عبنناس ابننن قننال ،كننأن يبتدئ ثم وي المعنى الخليل  وقال ، الكسائي
هننذا الكلما فنني صننلة وي  وقننال ، يبسننط اللننه كننأن هنني صالح أبي يةارو

ًا ويخفف ،الخليل تصديق الشاعر: قال كأن  أيض
)الخفيف( ضر عيش يعش يفتقر  ومن  ، يحبب نشب له يكن من ويكأن

   .حمير بلغة لك رحمة ويكأن بعضهم  وقال
تتمكننن المواضننع: ولننم بعننض في بليس تشبيه لت سيبويه  قال:لِت .123

المخاطبننة فنني ليس ك ليست لنها فيها مضمرا إل يستعملوها ولم تمكنها
فيهننا يكننون ل ولت هننو وليس وليسوا لست تقول لنك غائب عن والخبار

ْوا:تعالى الله قال ،ذاك َد َنا َف َننناٍص} ( ِحيَن َوَلَت  {  فرفننع ،ص ) سننورةا3َم
:قال بها خفض  وقد قليلة، وهي ليس منزلة في لنها

)الخفيف( بقاء حين ليس أن فأجبنا    أوان ولت صلحنا طلبوا   زبيد أبو
وقننال ؛عمننل لهننا فليننس جاوزتها فإذا فيها وتعمل الخبار مع لت تكون وإنما 

، الن أول وفنني، أوان أول وفي، حين أول في تزاد  التاء:البغداديين بعض
:الشاعر بقول واحتج   ل تقدما غير من تحين يقولون أنهم والدليل
)الكامل( مطعم من ما زمان والمطعمون      عاطف من ما تحين العاطفون

ثننم بالهاء العاطفونه عاطف من ما تحين الشاعر قول في العرابي ابن  وقال
.تاء الهاء صارت وصلت فإذا حين فتقول تبتدئ

آخننره مننن الماضنني حنند الزمانين حد وهو فيه أنت الذي  الوقت:الن .124
واللما اللننف علننى مبننني حننرف  هو:الفراء قال   أوله من المستقبل وحد
فننتركوه واللفظ المعنى في صفة لنه الصفة مذهب على وترك يخلعا ولم
من واوه وغيرت الهمزةا حذفت أوان أصله غيره وقال ، الداةا مذهب على

علنى منصنوبة واللما اللنف علينه أدخلنت ثننم كذا تفعل أن لك آن: قولهم
قيننل  عنننوسننلم] عليه الله [صلىالله رسول  نهى:قالوا كما فعل مذهب
حنند مننن خفضننتا ولننو منصننوبتان وهمننا كالسمين النقل على فكانتا ،وقال

لم يحدد سوى موضعين 35
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ومن  ، دب إلى شب  من:العرب تقول صوابا كان الفعال حد إلى السماء
   .كبيرا دب أن إلى فشب اًصغير كان مذ والمعنى دب إلى شب

كننثرت ثننم الكلما في محالة ول بد ل بمنزلة هي الفراء  قال36:جرم لِ .125
الشاعر: قال   أي:  كسبت جرمت وأصلها حقا قولهم بمنزلة فصارت

)الكامل( يغضبوا أن بعدها فزارةا جرمت  طعنة عيينة أبا طعنت ولقد
والننذنب ،بشننيء الغضننب لفزارةا حق قال من قول وليس قال   أي:  كسبتهم

   .واقتراف كسب لنه هذا من جرما سمي
قننول ومنه  ، تنهى ول بها وتأمر رجل يا  ها:يقال وتناول خذ  بمنزلة:ها .126

ِبيْه اْقَرُؤوا َهاُؤُم ُ{وجل:  عز الله َتا وللثنيننن ؛الحاقننة ) سننورةا19} (ِك
   .هاؤكم والصل لغات وفيه هاؤما

اللننه قننال فلنننا وعنناط راما مثننل التنناء مكسننورةا  معناه:اعطني:هات .126
ْا { :تعالى ُتوُ ُكْم َها َن ُتْم ِإن ُبْرَها ؛البقننرةا ) سننورةا111} (َصتتاِدِقيَن ُكن
وللجمننع والثنيننن للواحنند يقال إنما هاتيا نسمع ولم الفراء قال   يتوااأي:  

   .أهاتيك ما وتقول:  أنت  ، هاتين وللثنتين هاتي وللمرأةا
نجنند وأهننل ، يجمعونهننا ول يثنونهننا ل الحجنناز وأهننل بمعنى: تعال ّلمَُه .127

فتقننول بنناللما وتوصننل ،وينونننون ويجمعونها فيثنونها هلممن من يجعلونها
،أولهننا فنني الهنناء زينندت ثننم لننم  أصننلها:الخليننل قننال ؛لكما وهلم لك هلم

همننزةا اللما فنني التي والرفعة أما إليها ضم هل أصلها فقال الفراء وخالفه
بخيننر أمنننا اللننه يننا أصننلها اللهننم وكننذلك ،قبلهننا ما إلى نقلت تركت لما أما

   .ذكرها مضى  وقد  ، الهمزةا وتركت فاختلطت الكلما في فكثرت
،أي:  بالهوى ؛الهوى عن ينطق وجل: وما عز الله قال الباء  مكان:عن .128

:القيس امرؤ قال  ،أي:  بالقوس القوس عن  رميت:تقول والعرب
)الطويل( مطفل وجرةا وحش من بناظرةا   وتتقي أسيل عن وتبدي تصد

َوَل عز الله قال على  مكان:اللم .129 َهنُروا وجنل: {  ْوِل َلنُه َتْج َق ْل )2} ( ِبنا
؛فيننه أي:  علننى لفيه سقط وتقول:  العرب  ، أي:  عليه ؛الحجرات سورةا

الشاعر: قال
)الطويل( وللفم لليدين صريعا فخر   ثيابه الصم بالرمح تناولت

:الشاعر قول حسن بمعنى:  إلى  بمعنى:  منذ:علىَ.130
المجلس اطمأن إذا عليك حقا     له فقل الرسول على أتيت ما إذ   

( النفس تعد إذا التراب وطئ من      وخير المطي ركب من خير يا                 
)الكامل

َأّن {:تعالى الله قال إلى  مكان:اللم.131 ّبَك ِب ) سننورةا5} (َلَهتتا َأْوَحىَ َر
ْاتعالى:   {  وقوله   أي:  إليها ؛الزلزلة ُلوُ ُد َوَقا ْلَحْم ّلتتِه ا ّلتتِذي ِل َنا ا َدا َهتت

َذا    .هذا أي:  إلى ؛العراف ) سورةا43} ( ِلَه
َنُه { :تعالى الله قال الباء  مكان:من.132 ُظوُ ّلتتِه َأْمتتِر ِمْن َيْحَف )11} ( ال

فيهننا والننروح الملئكننة : تنننزل تعالى  وقال  ؛الله أي:  بأمر ؛الرعد سورةا
؛أمر أي:  بكل أمر كل من ربهم بإذن

ِني { :تعالى الله قال في  مكان:من .133 َذا َأُرو َلُقوُا َما َْلْرِض ِمَن َخ } ا
وأنشنند علننى علننى مننن وتنندخل  ،الرضْ أي:  فنني ؛فنناطر ) سننورةا40(

:الكسائي

َلْخَسُروَن} (36 ُهُم ا ِةا  ِفي الِخَر ُهْم  ّن أ
َ ) سورةا هود22 {لَ َجَرمَا 
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  ) الرجز(الفل أجواز تقطع به نوشا   عل من الحوضْ تنوش باتت   
الرمة ذو قال عن على وتدخل 

) الطويل(المشارق يمين عن من نفحت إذا   تجاور بعد البين تهيج وهيف
معها من فانتزعته معها وكان معهم من فأقبلت لي أصحاب مع وتقول:  كنت 

مننن وجئت فوقه كقولك:  من عليه من جئت تقول العرب سيبويه  وقال ،
حننروف جميننع علننى تنندخل مننن الكسننائي  وقال ، عنده كقولك:  من معه

البنناء علننى إدخالها من العرب امتنعت وإنما ، واللما الباء على إل الصفات
الكنناف علننى وأدخلت ،واحد حرف على اسم السماء من ليس لنه واللما

الشاعر: قال مثل معنى في لنها
)الوافر( وثابا جرى الركاب ونت   إذا أعوجي بكالهراوةا وزعت

:القيس امرؤ  وقال  
) الطويل(وترتقي طورا العين فيه تصوب   وسطنا يجنب الماء بكابن ورحنا

:سيبويه وأنشد   الماء ابن أي:  بمثل
) السريع(يؤثفين ككما وصاليات   كنفين وحطاما رماد غير

:معن بن القاسم وأنشد   الكاف على الكاف فأدخل 
)الطويل( دفين التراب ورد صدد له الصدى به يدعو السحق كالخنيف على
:النابغة كقول في  مكان:إلىَ.134

)الطويل( أجرب القار به مطلي الناس إلى   كأنني بالوعيد تتركني فل
.شاهده مضى  وقد  ، كذا من إلي أشهى هو يقال عند  مكان:إلىَ. 135
:الصبع ذو قال على  مكان:عن .136

)  طبسيال( فتخزوني دياني أنت ول عني حسب في أفضلت ل عمك ابن له   
الخطيم بن قيس  وقال ،   علي حسب في تفضل أي:  لم 

) الطويل(المتقارب سامه ذي عن تدحرج   بيضنا فوق حنظل تلقي أنك لو
.ذي أي:  على 

:منه ،بعد  مكان:عن  .137
)الخفيف( حيال عن وائل حرب لقحت  مني النعامة مربط قربا

:ومنه حيال، أي:  بعد
تفضل عن تنتطق لم الضحى نؤوما   فراشها حول المسك فتيت وتضحي

)الطويل(
:لبيد قال أجل من  مكان:عن.138

)الوافر( الكمال الخمس مفازةا يبذ   عنه الغيطان تقلص بورد
:النمر  وقال ، أجله أي:  من
)الكامل( نارها  وقدم الليل عند وشهدت  توحدت القداح إذا شهدت ولقد

)الكامل(شفارها فوق الملح لون وكأن      ربها أساود أولية ذات عن
:كقوله بعد مكان عن أولية ذات أجل أي:  من

) الرجز(منهل عن وردته هل ومن
،أي:  لكفننة كفننة عننن كفننة لقيتننه نحو بمعنى:اللما وتستعمل ،منهل أي: بعد 

:كقوله وبمعنى:  على
)الطويل( يزيد يزال ل خيرا السن عن رأيته إن ما للخير الفتى ورج

وقنند بآياتنا؛ كذبوا الذين القوما من  ونصرناه:تعالى الله قال بمعنى:  على من
: قوله تعجل في إلى تحذف
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)الكامل( العلما فارتقى تبذخ حتى   ألفته قيس آل من وكريمة
:القيس امرؤ قال بمعنى:  من في   العلما أي:  إلى 

)الطويل( أحوال ثلثة في شهرا ثلثون   عهده أقرب كان من ينعمن وهل
:الجعدي قال بمعنى:  مع في   أحوال ثلثة أي:  من

)المتقارب( المنكب رهل جؤجؤ إلى   بركة في ذراعين ولوح
:آخر  وقال ،   بركة أي:  مع

الغرانيننق فنني يجننري المزن ساكن من حدب ذي جوف في غادية طعم أو   
   البسيط

:قوله  بمعنى:  الباء:في.139
)الطويل( والكلى الباهر طعن في يصيرون  فوارس منا الروع يوما وتركب

فنني وبمعنننى:  البنناء،السننماء في وجهك تقلب نرى قد بمعنى:  نحو تكون في
الخبننء يخرج وبمعنى:من ،فيها فتهاجروا وبمعنى:  إلى   الغماما من ظلل
.سميتموها أسماء في  أتجادلونني: وبمعنى  ،السموات في
َْلْصوَُاُت َوَخَشَعتتعالى:  {  قوله  بمعنى:  عند:للما  .140 ِللّرْحَمِن ا

ئسا ِإلِّ َتْسَمُع َفَل قال بمعنى:  مع اللما ؛طنه ) سورةا108} ( َهْم
معا ليلة نبت لم اجتماع  لطول ومالكا كأني تفرقنا    فلما:متمم

)الطويل(
  ،خلون ثلث أي:  بعد خلون لثلث كتبت قولهم  بمعنى: بعد:اللم.141
:الراعي قال

)الكامل( وبيل الرياح تعاوره جدا  بائص خمس لتم وردن حتى
أي:  مننن لننك ذلننك فعلننت تقول أجل بمعنى:  من اللما ؛خمس تماما أي:  بعد
:العجاج  وقال ، أجلك

)الرجز( خريرا أجوافها في للماء   استحيرا إذا للجرع تسمع
.الجرع أجل من خريرا أجوافها في للماء تسمع أراد

:قميئة بن عمرو قال  بمعنى:  على:الباء  .142
)الطويل( وريحها شمال هبت إذا سليمى   تركتهم أن على قومي ما بودك

الرضْ بهننم تسننوى لننو وبمعنننى:  علننى   زائنندةا ومننا قننومي ودك أي:  علننى
ًا وبمعنى:  على ؛دينار على بدينار تأمنه إن من هم ومن تعالى:، قوله  أيض

:لبيد قال أجل بمعنى:  من الباء
)الكامل( أقدامها رواسيا البدي   جن كأنها بالذحول تشذر غلب   

:وبمعنى:  فنني ؛بالسحار  والمستغفرين:وبمعنى: عند ؛الذحول أجل أي:  من
 ؛أحد من بها سبقكم  ما:وبمعنى: إلى   ؛الخير بيدك

 ؛البحر بكم فرقنا  إذا: بمعنى:  اللما:الباء.143
أي:  للحق ؛بالحق إل خلقناهما وجل: ما عز الله قال اللما  بمكان:الباء.144

،عوُنه وحسن الله بحمد والصفات المعاني حروف كتاب تم
آله وعلىَ محمد وشفيعنا وحبيبنا نبينا علىَ الله وصلوُات

وسإلم وصحبه
بظهر وللمسلمين لي يدعوُ أن الكتاب بهذا انتفع أخ كل أسإأل

الغيب
الرحمن عبد بن ميلوُد

.20/07/05ل:  الموُافق1426 الثانية جمادى عشر رابع
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وبركاته تعالىَ الله ورحمة عليكم والسلم
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