
نفع األحباب على حتفة الطالب بنظم اجلمل اليت ليس 
بهلا حمل من اإلعرا  

ياسني عبد اهللا بن ياسني بن سعيد الصومايل البارجايل أبو:كتبه   

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني
  :أما بعد

اهللا بن ياسني  ياسني عبد يقول أفقر الورى إىل ربه التواب الغفور أبوف
بن سعيد الصومايل البارجايل غفر اهللا له وملشاخيه ولوالديه وجلميع 

األحباب وسائر املسلمني هذا شرح بسيط وضعته على نظم معلمنا 
اجلليل والشاعر النبيل رحيانة شعراء السنة أيب عبد الرمحن عمر بن أمحد 

حتفة ( ـونفعنا به وبعلومه ـ املسمى ب )حفظه اهللا تعاىل(بيح الترميي ص
وهو تعليق يسري  )الطالب بنظم اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب

يفكك عبارات النظم وكان القصد من هذا الشرح نفع نفسي وغريي 
نفع األحباب على حتفة الطالب (من اإلخوان من طلبة العلم وأمسيته 

  .)ل اليت ليس هلا حمل من اإلعراببنظم اجلم
واهللا أسأل أن ينفع به وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي إنه جل وعال 

  .مسيع قريب جميب الدعوات
  :قال أبو عبد الرمحن حفظه اهللا تعاىل

  



  كَتحفَة تهدى إلى اَألحبابِ... هاكُم قَرِيضي معشر الطلّابِ 
 ----------------------  

: والقريض هو الشعر أي) قريضي(خذوا : اسم فعل أمر أي) هاكم(
واجلمع ، كل مجاعة أمرهم واحد: واملعشر) معشر الطالب(شعري يا 
  .معاشر

. ملا له قيمة فنية أَو أَثَرية: ومجعها حتف ويقال) كتحفة(حال كونه 
  .مجع حيبب) إىل األحباب(التحفة  :أي) تهدى(

  تسع ويف اِإلعرابِ لَيست ذَا محلْ... يف لُغتي من اجلُملْ  فَقَد أَتى
 -------------------------  

من اجلمل (العربية حال كونه ) يف لغيت(أيها الطالب اللبيب ) فقد أتى(
: أي) لذا حم(هي ) يف اإلعراب ليست(هذه اجلمل التسع ) و) (تسع

  .ليس هلا حمل من اإلعراب
ضععِ وببا يف سهدقَي معِ... هسالت وحقِ نفْرِيالت عم يهو  

 --------------------------  
اجلمل اليت ليس هلا حمل من : أي) قيدها(بعض النحاة : أي) وبعضهم( 

تكون ) مع التفريقِ(السبع اجلمل : أي) وهي(مجل ) يف سبع(اإلعراب 
  ).حنو التسع(

  .لةً وإليك بياا مع شرح النظمإحدى عشرة مجوبعضهم أوصلها إىل 
  فاغتنم" إِنا فَتحنا"كَقَوله ... أَشهرها ما جاَء يف بِدِء الكَلم 

 --------------------------  
ما جاَء يف (أشهر اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب : أي) أشهرها(

مِء الكَلا اجلملة اليت نبت) بِد ا الكالم لفظا، أو تقديرا، ويقصد دئ



وسواء أكانت امسية، أم فعلية، وال تعلق هلا بشيء من جهة اإلعراب 
وهذه اجلملة ابتدائية ال حمل ) إنا فتحنا: (تعاىل) كقوله(ومثال االمسية 

أيها الطالب الفرص وال تضيع األوقات فيما ) فاغتنم(هلا من اإلعراب 
  .ليس لك فائدة
  ).تبت يدا أيب هلب: (علية االبتدائية قوله تعاىلومثال اجلملة الف

كلما : (ومثال اجلملة االبتدائية اليت يبتدأُ ا الكالم تقديرا قوله تعاىل
ظرف " كُلَّ " فألنَّ ). دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا

وجد زكريا عندها رزقاً كلما دخل عليها : ، والتقدير"وجد " للفعل 
ابتدائية، وإن كان قبلها يف الظاهر مجلة " وجد " فجملة . اباحملر
  .أخرى

باب اجلمل اليت : أي - واجلملة االبتدائية هي األصل يف هذا الباب 
  .ليس هلا حمل من اإلعراب
 افئْنتا اسضاً بِهلةٌ أَيمثْلُ... وجم : ديى زفال ختافوا"أَت"  

  أَو دونَ ذَينِ يا أُويل الذَّكَاِء... لفَاِء مقْرونةٌ بِالواوِ أَو بِا
 -------------------------  

وأيضاً ) مجلةٌ أيضاً(من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) و(
يضئي آض هيرقْدت ذُوفحم لُهامع طْلَقولٌ مفْعم . عي إالَّ مأْتال تو

ال فرق عند ابن هشام بني االبتدائية ) ا استئْناف. (قأمرينِ بينهما توافُ
  .واالستئنافية كما يف املغين والقواعد

واجلملة االستئنافية هي املنقطعة عما قبلها، واملراد بانقطاعها عما قبلها 
أو حالية سواء كان ، أو إخبار بإتباععدم تعلُّقها ا تعلُّقاً صناعياً 

عىن أو يف اللفظ فقط، أو اجلملة اليت نفتتح ا هنالك انقطاع يف امل



  )أتى زيد(قولك ) مثلُ(كالماً جديدا، وذلك 
مات فالنٌ : وقد مثّل النحاةُ باجلملة االستئنافية املنقطعة عما قبلها حنو

  !رمحه اهللا
  .ا إنشائيةألعة عما قبلها منقط) رمحه اهللا(فجملة 

ئنافية املنقطعة عما قبلها املقرونة وهذا مثال للجملة االست) فال ختافوا(
  .بالفاء

هي، : بضم آخرِها صفةٌ جلملة أو خرب ملبتدأ حمذوف أي) مقرونةٌ(
بالواوِ أو بالفاِء أو دونَ (حال كوا مقرونةٌ : وبفتح آخرِها حالٌ أي
  )ذينِ يا أويل الذَّكاِء

 فستئنااالوكثرياً ما تدخل على اجلمل املستأنفة أحرف تعرف بأحرف 
أو  الفاء، والواو، ومث، وحىت، وبل اليت لإلضراب االنتقايل، و: (وهي

  ).اليت مبعىن بل، وأم املنقطعة، ولكن جمردة من الواو العاطفة
 بقوله ثَّلَ به الناظمفال (فمثال اجلملة املستأنفة املقرونة بالفاء ما م

، ومثال }ا يؤمنونبل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال م{: وقوله تعاىل) ختافوا
إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال {: املقرونة بالواو قوله تعاىل

" مث " ، واملقرونة بـ }أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك هم وقود النار
، }فانظروا كيف بدأ اخللق مث اُهللا ينشئ النشأةَ اآلخرة{: قوله تعاىل

  :قول الفرزدق" حىت " ومثال املقرونة بـ 
  .كأنَّ أباها شلٌ أو جماشع... يا عجباً حىت كُليب تسبين ف

وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون {: قوله تعاىل" بل " واملقرونة ب 
وأرسلناه إىل مائة {: قوله تعاىل" أو " ، ومثال املقرونة بـ }احلياة الدنيا

  .على تقدير هم احملذوفة} ألف أو يزيدون



هل يستوي األعمى والبصري أم هل {: اىلقوله تع" أم " واملقرونة بـ 
  }تستوي الظلمات والنور

  :ومثال املقرونة بلكن قول زهري
 ى غوائلُهخشورقاَء ال ت ظر... إنَّ ابننتيف احلربِ ت هوقائع لكن.  

  لما أَتى قَبلُ أَيا خليلُ... وجملةٌ فيها يرى التعليلُ 
  أَهلِ الصدقِّ"فَإِنه شعار ... "م بِالْحقِّ تمسك واعتص: مثْلُ

 -------------------------  
مجلةٌ فيها يرى التعليلُ ملا (من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) و(

من اخلُلَّة ) أيا خليلُ(اجلملةُ اليت هي علةٌ جلملة قبلَها : أي) أتى قَبلُ
. يف باطنه أي: يت ختلَّلت القلب فصارت خاللهالصداقةُ واحملبةُ ال: وهي

 واخلليلُ الصديق]واجلمع ثُ واملفردواملؤن واخلُلَّةُ ] يستوي فيه املذكر
متسك واعتصم (قولِ الناصحِ ألخيه ) مثْلُ(وذلك . أعلى مراتب احملبة

لالم التعليلية التمسك واالعتصام باحلق والفاء مبعىن ا: أي) باحلق فإنه
علَّةٌ " فإنه شعار أهل الصدق " ومجلةُ ) شعار أهلِ الصدقِ(ألنه : أي

 جلملة " مصواعت كوليس هلا حمل من اإلعراب" متس.  
  فَاحفَظْ ـ رعاك اُهللا ـ مني ذَا الْمثَلْ... وما أَتى معترِضا من اجلُملْ 

 -----------------------  
بني ) ما أيت معترضاً(من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) و(

 من (شيئني متالزمني إلفادة الكالم تقويةً وتسديداً أو حتسيناً حالَ كونِه
  أيها الطالب اللبيب ) فاحفظ(اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) اجلمل

ثَّلْته لك بقويل الذي م) مني ذَا املَثَلْ(حال كون املثَلِ  -رعاك اهللا  - 
  .معترضةٌ ال حمل هلا من اإلعراب" رعاك اُهللا " فجملةُ ) رعاك اُهللا(



  :وتقع اجلملة املعترضة يف املواضع اآلتية
  :الشاعربني الفعل ومرفوعه كقول : أحدها

 اكجش -  أظن - عبا رننِيالظَّاع  
  :بني الفعل ومفعوله كقول الشاعر: الثاين

 لِ  - وبدلتذو تبد ألِ - ... والدهرمهيفا دبوراً بالصبا والش  
  :بني املبتدأ وخربه كقول الشاعر: والثالث
  نوادب ال ميللنه ونوائح... واأليام يعثرنَ بالفىت  -وفيهن 

: ومن االعتراض بني املبتدأ وخربه االعتراض جبملة الفعل امللغى يف حنو
 زيد -  أظن- ختصاص يف حنو قوله صلى اهللا عليه وجبملة اال. قائم

  ]ال نورث - معاشر األنبياِء  -حنن [وسلم 
  :بني ما أصله املبتدأ واخلرب كقول الشاعر: والرابع
  بدا لك يف تلك القلوص بداُء -... واملوعود حق لقاؤه  - لعلك 
وإذا بدلنا ءايةً مكان {: بني الشرط وجوابه حنو قوله تعاىل: واخلامس
واهللا أعلم مبا " فجملةُ } أعلم مبا يرتِّلُ قالوا إمنا أنت مفترٍ ءاية واُهللا

  .معترضة بني الشرط وجوابه" يرتل 
قال فاحلق واحلق أقولُ (بني القسم وجوابه كقوله تعاىل : والسادس
  :وقول الشاعر .واألصل أقسم باحلق ألمألن وأقولُ احلق) ألمألن

  لقد نطقَت بطْالً علي األقارع -... بِهينٍ  رِي علَيوما عم - لعمرِي 
وإنه لقسم لو تعلمونَ : (بني املوصوف وصفته كقوله تعاىل: والسابع
عظيم(  
  :بني املوصول وصلته كقول الشاعر: والثامن

  ...ذاك الَّذي وأبيك يعرِف مالكَا 



ال :تنبيه جائزٍ؛ ألنَّ القسم غري قسم إال باهللا ذاته ويف البيت جيوز 
  . وأمسائه وصفاته وأفعاله

والذين كسبوا السيئات {: بني أجزاء الصفة كقوله تعاىل: والتاسع
معطوفة " وترهقهم ذلة " فإن مجلة } جزاء سيئة مبثلها وترهقهم ذلة

فهي من الصلة وما بينهما اعتراض بين بِه " كسبوا السيئات " على 
  .قَدر جزائهم

  ).زيد -واِهللا  - هذا غالم : (بني املتضايفني كقوهلم: عاشروال
  )درهمٍ ألف اشتريته بارى: (ر وارور كقوهلمبني اجلا: واحلادي عشر
  :بني احلرف الناسخ وما دخل عليه كقول الشاعر: والثاين عشر

  أثافيها محامات مثول... وقد أتى حول كميل  -كأنْ 
  :كيده كقول الشاعربني احلرف وتو: والثالث عشر

  ليت شبابا بوع فاشتريت -... وهل ينفع شيئا ليت  - ليت 
  :بني حرف التنفيس والفعل كقول الشاعر: والرابع عشر

 رِي  - أخال -وما أدري وسوفآلِ حصنٍ أم نساُء... أَد أقوم  
  :قد والفعل كقول الشاعربني : واخلامس عشر

دالأَخ  عش -واِهللا  - قَد وةًأوطأت  
  :كقول الشاعر ومنفيةبني حرف النفي : والسادس عشر

  تزالُ ظاملةً -راها أ -وال 
فأتوهن : (بني مجلتني مستقلتني بينهما تالزم كقوله تعاىل: والسابع عشر

نساؤكم * من حيثُ أمركم اُهللا إنَّ اَهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين 
ثٌ لكُمرومجلةُ ) ح "ركم حنساؤ لقوله تعاىل " ثٌ لكُم من " تفسري

  "حيثُ أمركم اُهللا 



وقد يسبق اجلملة املعترضة بعض األحرف اليت تسمى بأحرف 
االعتراض وهي يف األصل أحرف استئناف، أو عطف، وهذه األحرف 

  :هي
فبأي آالء ربكما  *ومن دوما جنتان{: كقوله تعاىل" الفاء " ـ  ١

  }تكذبان مدهامتان
فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها {: كقوله تعاىل". و الوا" ـ  ٢

  }أنثى واهللا أعلم مبا وضعت وليس الذكر كاألنثى
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم {: التعليلية كقوله تعاىل" إذ " ـ  ٣

  }يف العذاب مشتركون
وليست التوبة للذين يعملون {االبتدائية كقوله تعاىل " حىت " ـ  ٤

إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلن وال الذين السيئات حىت 
  }ميوتون وهم كفار

وهي الالم الداخلة على أداة : ـ الالم املوطئة جلواب القسم ٥ِ
الشرط، لإليذان بأن اجلواب بعدها مبين على قَسمٍ قبلها ظاهرٍ، أو 
ألحرف مقدرٍ ال على الشرط، وقد عد النحاةُ الالم املوطئةَ للقسمِ من ا

  .االعتراضية ألا تتصدر اجلملة الشرطية فتجعلها اعتراضيةً
  :مثال القسم الظاهر قول الشاعر

بكم مثل ما يب إنكم لصديق ... لعمري لئن كنتم على النأي والغىن 
لعمري، واجلملة الشرطية معترضة بني القسم : فالقسم الظاهر قوله

  .إنكم لصديق: وجوابه
رِ قولُ الشاعرومثالُ القسمِ املقد:  

  ولتجزين إذا جزيت مجيال... مىت صلحت ليقضني لك صاحل 



فالقسم يف هذا الشاهد مقدر قبل الالم املوطئة، واجلملة معترضة بني 
  .القسم املقدر وجوابه

  :الفرق بني اجلملة املعترضة، وبني مجلة احلال
عتراضية، واجلملة نتيجةً لاللتباسِ الذي كثرياً ما يقع بني اجلملة اال

 حىت ال لفوارقِ اليت متيز بني اجلملتنياحلالية، حاولَ النحاةُ وضع بعضِ ا
  :خيتلط األمر على الدارسِ، وهذه الفوارق هي

اجلملة احلالية كما سيأيت إن شاء اهللا من اجلمل : ـ اإلنابة عن املفرد ١
سم املفرد، وتنوب اليت هلا حمل من اإلعراب، لذلك فهي حتل حمل اال

عنه يف إعرابه، أما اجلملة االعتراضية فهي من اجلمل اليت ال حمل هلا من 
  .اإلعراب، كما حنن يف صدده وال حتل حمل املفرد

قد تأيت اجلملة االعتراضية إنشائية، يف حني ال تكون : ـ اإلنشاء ٢
  :والشاهد على ذلك قول مجيل. اجلملة احلالية كذلك

  أريدوأي جهاد غريهن ... مجيل بغزوة يقولون جاهد يا 
" يا مجيل، وهي مجلة نداء إنشائية قد اعترضت بني الفعل : الشاهد قوله

 رور املتعلق بالفعل وهو " جاهدوبني اجلار وا " وكذلك قول " بغزوة
  ظنت بشيء ما كان يرزؤها.... إن سليمى واهللا يكلؤها : ابن هرمة

كلؤها، وهي مجلة دعاء إنشائية، وقعت معترضة واهللا ي: فالشاهد قوله
  .بني اسم إن وخربها

قد تبدأ اجلملة املعترضة حبرف من أحرف االستقبال : ـ االستقبال ٣
فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا {: حنو قوله تعاىل) لن وسوف، والسني(كـ 

  :، وحنو قول زهري}فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة
  أقوم آلُ حصنٍ أم نساُء... إخالُ أدري  وما أدري وسوف



  .وميتنع ذلك يف اجلملة احلالية، ألنه يراد ا احلاضر ال االستقبال
  أتى من جلَّ يف الفُضولِ: مثلُ... وجملةٌ يف صلَة املوصولِ 

 -----------------------  
) لمجلة يف صلة املوصو(من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) و(

: أي) أتى من جل(قولك ) مثل(سواء كان املوصول امسا أو حرفا وذلك 
اشتغال املرِء أو تدخله فيما ال : والفضول) يف الفضول(دخل ومتادى 

صلة املوصول الذي هو " جلَّ يف الفضولِ " فجملة . يعنيه، وهو التطفُّل
ه من ال حمل هلا من اإلعراب وهذا مثال للموصول االمسي ومثال" من " 

صلة " أضالنا " فجملة } ربنا أرنا الَّذَينِ أضالنا{: القرآن قوله تعاىل
  .ال حمل هلا من اإلعراب" اللذينِ " املوصول الذي هو 

  .من قيامك: أي) عجبت مما قمت: (ومثال صلة املوصول احلريف حنو
وأما قمت وحدها فال حملَ هلا من " من " فما قمت يف حمل جر بـ

  .راباإلع
ألن املوصول إذا كان حرفا يكون له مع صلته معا حمل من اإلعراب ال 

  .يكون للموصول وحده وال للصلة وحدها
  ):يف شرح اإلعراب عن قواعد اإلعراب(لكن قال الكافيجي 

فالتحقيق أن مظنة اإلفراد يف صلة احلرف املوصول تقتضي أن يكون " 
إعراب حملي جلملة من  اإلعراب احمللي لصلته وحدها، وإال ملا صح

فعد صلةَ احلرف املوصول من اجلمل اليت ليس هلا حمل من . اجلمل أصال
  .انتهى. "اإلعراب منظور فيه

  :الفرق بني املوصول االمسي واملوصول احلريف
على ضمري يعود عليه، خبالف  ال بد أن تشتملَ املوصولِ االسمِ ةُلَفص



حبسب الصلة، وحبسب املوصول  املوصول احلريف فاتضح الفرق بينهما
  .أيضا

 هرفَسم لةٌ أيضاً أتتممثلُ... وج :هرِّرللفىت أنْ ح تبكَت  
 -----------------------  

هي ) مجلة أيضا أتت(من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) و(
الفضلة : حال كوا مفسرة وهي: بفتح آخرها حال أي) مفسرةً(

  . ة ما تليهالكاشفة حلقيق
واملفسر يكون مفردا ويكون مركبا، واملفرد يفسر باملفرد واملركب 

  .وهكذا بالعكس، املركب يفسر باملركب واملفرد
" أن حرره " فجملة ) كتبت للفىت أن حرره: (قولك) مثل(وذلك 

إن مثل عيسى عند اهللا {: ومن القرآن قوله تعاىل) كتبت(تفسري جلملة 
  .تفسري للمثل" خلقه من تراب " فجملة } بكمثل آدم حلقه من ترا

 ماباً للقَسوج اَءتلةٌ جمنَّ... "وجرصَألن"قّاً بِالقَلَمح نيّالد  
 ----------------------  

هي، حال ) اءتمجلة ج(من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) و(
واِهللا : وذلك مثل قول السين الثبت السلفي) جوابا للقسم(كوا 

) بالقَلَم(صفة ملصدر حمذوف أي نصراً حقاً ) ألنصرنَّ الدين حقاً(
" أَنصرنَّ الدين " السيال الذي يدحض شبه املبطلني املرجفني فجملةُ 

  .بجواب قسم ال حمل هلا من اإلعرا
إنك ملن * والقرآن احلكيم *يس {: ومثاهلا من القرآن قوله تعاىل

حمل هلا من اإلعراب لكوا  ال" إنك ملن املرسلني " ، فجملة }املرسلني
  .جواب قسم



  
  صوابا) إذا(أو ) لو ولوال( لـ... قَد وقَعت جوابا " ةٌوجمل
  ووسع" حِ كَبشٍ أَملَحٍبِذَب... فاشرع "إِذَا جاَء الضيوف : مثْلُ

 ------------ ----------  

جوابا (هي ) مجلة وقعت(من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب ) و(
مصدر لفعل ) لو ولوال أو إذا صوابا(شرط غري جازم وذلك مثل ) لـ

وكل هذه ) إذ وملا(وهكذا . أصبت يف املسألة صوابا: حمذوف أي
فاجلملة اليت تقع جوابا هلذه . ةاحلروف أدوات شرط غري جازم
ترنا بالفاء سواء كان ذلك اجلواب مق األدوات ال حمل هلا من اإلعراب

  .الأو بإذا الفجائية أو 
) إذا جاء الضيوف فاشرع بذبحِ كبشٍ أملحٍ: (وذلك مثل قول القائل

ل على األهل والضيف الناز: أي) ووسع. (أَسود يعلو رأْسه بياض: أي
جواب لشرط غري جازم الذي " فاشرع " فجملة . مرحباً به مبتسماً له

  .ال حمل هلا من اإلعراب" إذا " هو 
إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول {: ومن القرآن قوله تعاىل

  .جواب لشرط غري جازم ال حمل هلا من اإلعراب" قالوا " فجملة } اهللا
ا مل يقترن بالفاء وال بإذا الفجائية، وكذلك جواب الشرط اجلازم إذ

  .هذا ما اختاره ابن هشام كما يف املغين والقواعد
واحلق أن مجلة جواب : "سوقي كما يف حاشيته على املغينولكن قال الد

الشرط ال حمل هلا من اإلعراب مطلقا سواء كان الشرط جازما أو غري 
ية أو بالفاء أو جازم وسواء كان ذلك اجلواب غري مقترن بإذا الفجائ

ال تقع موقع املفرد فال حمل  كان مقترنا بأحدمها،وذلك ألن كل مجلة



  .هىانت". هلا
إذما، ومن، وما، ومهما،  إن، و: (وأما األدوات الشرطية اجلازمة فهي

: حنو قوله تعاىل). وأيوكيفما، وحيثما، وأينما، ومىت، وأيان، وأنى، 
فهي جواب إلن الشرطية اجلازمة "  نعد" والشاهد } وإن تعودوا نعد{

  غري مقترنة بإذا الفجائية أو بالفاء ال حمل هلا من اإلعراب
  :ومنه قول املتنيب

  وإن أنت أكرمت اللئيم متردا
فهي جواب شرط لـ إنْ الشرطية اجلازمة، غري " متردا : " والشاهد

  .عراباإلمقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية ال حمل هلا من 
  وليس لألوىل محلٌّ يدرى... ةٌ تابعةٌ ُألخرى ومجل

 هايالغ اَهللا نِلْت ََتقَيإذا ات ...هايهيف الن ددؤبِالس توفُز  
  وهذهِ عندِْي تمام التاسعه... تابِعه (نِلْت ) لِ(فُزت : ) فقولُنا

 ----------------------  
مجلة ) مجلة تابعة لـ(هلا حمل من اإلعراب  من اجلمل اليت ليس) و(
: أي) األوىل حملٌّ يدرى(جلملة ) ليس لـ(الواو للحال ) و) (أخرى(

إذا (مثاهلا . مجلة تابعة جلملة ليس هلا حمل من اإلعراب: يعرف، أي
أي وصلت النهاية الغاية ) نِلْت الغاية(الطالب اللبيب أيها ) اتقَيت اَهللا

العظَم، واد، : أي) وفُزت بِالسؤدد) .اية الشيء وآخره :هي
النهايةُ والغايةُ مبعىن ) يف النهاية. (لشرف، والقدر الرفيعوالسيادة، وا

وهلذا ) نلت تابِعه(مجلة ) لـ(هذه اجلملة : أي) فقولُنا فُزت. (واحد
) وهذه(إلعراب ليس هلا حمل من اإلعراب لكون األوىل ال حمل هلا من ا

) عندي متام التاسعة(ل من اإلعراب اجلملة التابعة جلملة ليس هلا حم: أي



وهذا ما ذكره الناظم حفظه اهللا تعاىل، وبعضهم زاد على ما ذكره 
الناظم مجلتني من اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب، فهاتان اجلملتان 

  :األوىل منهما هي
  :تداء، وتشمل التايلاجلملة الواقعة بعد أدوات االب

أمنا، وليتما، وكأمنا، ولعلما،  إمنا، و: ـ احلروف املكفوفة وهي ١
وقوله . }إمنا املؤمنون إخوة{: حنو قوله تعاىل. لكنما، وربما، وكما

  :وحنو قول كثري} إمنا أنت نذير{: تعاىل
  أواخي من األقوام كل خبيل... أراين وال كفران هللا إمنا 

  .}يوحى إيلّ أمنا إهلكم إله واحد{ :وحنو قوله تعاىل
  :وحنو قول النابغة الذبياين

  إىل محامتنا أو نصفه فقد... قالت أال ليتما هذا احلمام لنا 
  :ومنه قول الفردزق. }فكأمنا خر من السماء{: ومنه قوله تعاىل

  أضاءت لك النار احلمار املقيدا... أعد نظراً يا عبد قيسٍ لعلما 
  :قول امريء القيسومنه 

  أمثايلوقد يدرك اد املؤثل ... ولكنما أسعى د مؤثل 
رمبا يود الذين كفروا {: ومنه قوله تعاىل. رمبا الغائب يعود: حنو" رمبا 

  .}لو كانوا مسلمني
فمنعتها من العمل، واجلملة " الكاف " كما اتصلت ما الزائدة بـ 

الشهادة خري الكالم كما : حنو .بعدها ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب
  .الصالة عمود الدين

ومنه قوله . خرجت فإذا السماء متطر: حنو: الفجائية" إذا " ـ  ٢
ونزع يده فإذا هي بيضاء {: وقوله تعاىل. }فإذا هي حية تسعى{: تعاىل



  .}للناظرين
اليت ال عمل " ـ أمأ، وبل، ولكن، وهل، وما النافية غري احلجازية  ٣

أمأ : وإليك أمثلتها على التوايل. بينا، وبينما، وإالّ االستثنائية، و"هلا 
  .}فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رم{: قال تعاىل

  :ومنه قول سبيعِ بنِ اخلطيم
  هضب القليبِ فعردت فأقوف... أما إذا ضاقت فإنَّ مصريها 

زم الفاء هنا حرف شرط غري جازم وتفصيل وتوكيد، وتل" أما " و
وقوله . }بل تؤثرون احلياة الدنيا{: حنو قوله تعاىل" بل . " جواا كثريا

حرف ابتداء " بل " و. }أم يقولون به جنة بل جاءهم باحلق{: تعاىل
  .يفيد اإلضراب

املخففة من الثقيلة ال عمل هلا، وهي حرف استدراك إذا " لكن " 
قوله : مثال الفعلية سبقها نفي وتدخل على اجلمل الفعلية واالمسية،

  .}ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{: تعاىل
  :ومنه قول العجري السلوسي

  وشعت أهينوا يف االس جوع... ولكن ستبكي خطوب كثرية 
ابتدائية رد إفادة  وهلا على اجلمل االمسية وهي عندئذومثال دخ
  .}لكن الراسخون يف العلم منهم{: قوله تعاىل. االستدراك
  :زهري ومنه قول

  لكن وقائعه يف احلرب تنتظر... إن ابن ورقاء ال ختشى بوادره 
وهي حرف استفهام مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب " هل " 

وال يعمل فيما بعده، وخيتص بالتصديق واإلجياب، ويفيد معرفة مضمون 
  : حنو قوله تعاىل. اجلملة ويدخل على األفعال، واألمساء



  .}نسان حني من الدهرهل أتى على اإل{
  :ومنه قول عنترة

  أم هل عرفت الدار بعد توهم... هل غادر الشعراء من متردم 
  :بن حلزة ومثال دخوهلا على األمساء قول احلارث

  عند عمرٍو وهل لذاك فداء... أيها الناطق املُرقِّش عنا 
النافية غري العاملة، وختتص بالدخول على األفعال، وتعرف " ما " 
حنو ). ألن ما احلجازية تعمل عمل ليس(تميمية، أو غري احلجازية بال

  .}قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي{: قوله تعاىل
  :ومنه قول عمر بن أيب ربيعة
  وقد الح مفتوق من الصبحِ أشقَرا... وما راعين إال مناد ترحلوا 

  :قال األفوه األودي" بينا " مثال 
  معلق فضة وزنا ذراعي... قبه أتانا فبينا حنن نر
  :والثانية هي

هالّ، ولوما، ولوال غري : وهي: اجلملة الواقعة بعد أدوات التحضيض
وهي تفيد . هالّ تساعدنَّ احملتاج: حنو. الشرطية إذا تالمها فعل مضارع

التوبيخ إىل جانب التحضيض إذا دخلت على الفعل املاضي كقول 
  :عنترة

  إن كنت جاهلة مبا ال تعلمِ... يا بنة مالك هالّ سألت اخليل 
وحنو . }لوما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني{: وحنو قوله تعاىل
  .اآلية}لوال تستغفرون اهللا{: قوله تعاىل

إذاً ستصري اجلملُ اليت ليس هلا حمل من اإلعراب إذا زدنا هاتني 
  .دى عشرة مجلةاجلملتني على اجلمل التسع اليت ذكرها الناظم ـ إح



  لَها محلٌّ فاحفَظُوا للحصرِ... وما سوى التسعِ رِجالَ النصر 
 طسللب عضوذَا مه سولَي ...طرالس عرِيس ظْما نموإِن  
  تأْوِيلَها بِمفْرد وذَا أَدلْ... لَكنما ضابِطُ ما لَها محلْ 

 كْرلُ ا"ككانَ بمعاتيرخلَي ... ِ"يبوإِنَّّ ر"التّالز رفغي"  
 ----------------------  

اجلمل اليت أسلفناها يف النظم وليس هلا حمل من ) وما سوى التسع(
من اإلعراب ) هلا حمل(يا رجالَ النصرِ : أي) رجالَ النصرِ(اإلعراب، 

حمل من أي فاحفظوا تلك اجلمل اليت ليس هلا ) فاحفظوا للحصر(
موضع (النظم : أي) وليس هذا(اإلعراب لكوا حمصورة معدودة 

طرالس سريع وإمنا نظم ةُ : أي) للبسطيتسم ومنه ،سهلُ احلفظ
 لموالع طُ الفوائدرسي اطاً كأنهرالطالبِ للحافظ السريعِ منهم س

) مبفرد وذا أدلْ تأويلُها(من اإلعراب ) لكنما ضابطُ ما هلا حمل. (سرطاً
أخصر وأوضح من تعدادها، كما أنَّ ضابطَ اجلملِ اليت ليس هلا : أي

كان بكر : (قولك) كـ(وذلك . حمل من اإلعراب أنْ ال حتلَّ حملَّ مفرد
ا يف حمل أل؟يف تأويل مفرد " يعمل اخلريات " فجملة ) يعمل اخلريات

يغفر " فجملة ) الزالت إنَّ ريب يغفر: (مثل قولك) و(نصب خرب كان، 
 ا يف حمل رفع خري إنَّ" الزلَّاتيف تأويل مفرد؛ أل.  

  :وها أنا أذكرها على التفصيل ـ حبول اهللا ومنته ـ فأقول
املغين (اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب سبع كما ذكرها ابن هشام يف 

  ).ويف القواعد
يب املبتدأ وإن، ونصب يف بايب الواقعة خربا، وموضعها رفع يف با: األوىل

إن اهللا ال يظلم مثقال {: وقوله تعاىل) زيد قام أبوه: (كان وكاد، حنو



: وقوله تعاىل. يف حمل رفع خرب" ال يظلم " و " قام أبوه " ، فجملة }ذرة
و " يظلمون " ، فجملة )وما كادوا يفعلون{: ، وقوله}كانوا يظلمون{
  .يف حمل نصب خرب" يفعلون " 
قالوا أنؤمن {: الواقعة حاال، وموضعها النصب، حنو قوله تعاىل: نيةالثا

يف حمل نصب " اتبعك األرذلون " ، فجملة }لك واتبعك األرذلون
  .حال
  : أربعة مواضع، وموضعها النصب، وتقع يفمفعوالالواقعة : الثالثة

إين " ، فجملة }اهللا قال إين عبد{: ، حنو قوله تعاىلحمكية بالقول - ١
  .يف حمل نصب مقول القول" اهللا  عبد
، )زيداً يقرأ ظننت: (ظن، حنو: تالية للمفعول األول يف باب - ٢

  .يف حمل نصب مفعول ثان لظننت" يقرأ " فجملة 
أعلمت زيداً عمراً أبوه : (أعلم، حنو: تالية للمفعول الثاين يف باب - ٣
  .ميف حمل نصب مفعول ثالث ألعل" أبوه قائم " ، فجملة )قائم
، }لنعلم أي احلزبني أحصى{: معلقا عنها العامل، حنو قوله تعاىل - ٤

  .يف حمل نصب سدت مسد مفعويل نعلم" أي احلزبني أحصى " فجملة 
هذا يوم ينفع {: املضاف إليها، وحملها اجلر، حنو قوله تعاىل: الرابعة

  .يف حمل جر مضاف إليه" ينفع الصادقني " فحملة . }الصادقني صدقهم
فهي يف . أو بينا. أو بينما. أو حيث. أو إذا. مجلة وقعت بعد إذ وكل

  .موضع خفض بإضافتهن إليها
الواقعة جوابا لشرط جازم، وحملها اجلزم إذا كانت مقرونة : اخلامسة

، }من يضلل اهللا فال هادي له{: حنو قوله تعاىل. بالفاء أو بإذا الفجائية
. }أيديهم إذا هم يقنطونوإن تصبهم سيئة مبا قدمت {: وقوله تعاىل



  .يف حمل جزم" إذا هم يقنطون " و " فال هادي له " فكل من 
  .فاجلملة األوىل اقترنت بالفاء والثانية بإذا الفجائية

وقد تقدم قول الدسوقي رمحه اهللا تعاىل حيث  :-أبو ياسني  - قلت 
واحلق أن مجلة جواب الشرط ال حمل هلا : (قال يف حاشيته على املغين

لقا سواء كان الشرط جازما أو غري جازم وسواء كان ذلك اجلواب مط
  )غري مقترن بإذا أو الفاء أو كان مقترنا بأحدمها

التابعة ملفرد، كاملنعوت ا وحملها حبسب منعوا، يف موضع : السادسة
ويف موضع . }من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه{: رفع يف حنو قوله تعاىل
وموضع . }واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا{: نصب يف حنو قوله تعاىل
  .}ليوم ال ريب فيه{: جر يف حنو قوله تعاىل

التابعة جلملة هلا حمل، ويقع ذلك يف بابي النسقِ والبدلِ : السابعة
، إذا مل تقدر الواو )زيد قام أبوه وقعد أخوه(خاصةً، فمثال األول 

ن حملها النصب، وال قدرت للحال؛ ألا مل تكن هناك تبعية وإن كا
ألا مل يكن " زيد قام أبوه " الواو العطف على اجلملة الكربى اليت هي 

  .هلا حمل
والثاين شرطه كون الثانية أوىف من األوىل بتأدية املعىن املراد حنو قوله 

نات وج* أمدكم بأنعامٍ وبنني * مونَ واتقوا الذي أمدكم مبا تعل{: تعاىل
  .لة الثانية على نعم اهللا مفصلة خبالف األوىل، فإن دال}وعيون

  
  
  
  



  لنظْمِ ما فيها مع التحقيقِِ... واحلَمد ِهللا علَى التوفيقِ 
 هدالفَائ امملَى توأسألُ املَو ...هدالقَاع يي ذف رّطا سم فْظبِح  

 -----------------------  
جل ) هللا(جنس احملامد كائنة : مد للجنس أييف احل" أل " و ) واحلمد(

على توفيقه سبحانه وتعاىل إياي قوله : أي) على التوفيق(وعال وقوله 
لنظم اجلمل اليت ليس هلا من اإلعراب : أي) لنظم ما فيها مع التحقيق(

متام (جل وعال ) املوىل(اهللا ) وأسأل(مع حتقيقها وإتقاا يف النظم 
أراد بذلك سؤال اهللا أنْ ييسر له )  ذي القاعدةالفائدة حبفظ ما سطر يف

حفظَ ما كتبه عن اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب يف هذا النظم 
املفيدة هلذه القاعدة هطبنالَ علماً وافراً بِض ظَهفح نوالقاعدةُ . الذي م

بقوله ماظالن هإليها هي ما ذكَر ا هلا حملْ لكنما ضابطُ م: (املشار ...
  ).تأويلُها مبفرد وذا أدلْ

  من ربنا علَى الشفيعِ أَحمدا... ثّمّ الصالةُ والسالم سرمدا 
  ومن بإحسان وصدقٍِ قَد رقَى... وآله وصحبِه أُولي التقَى 

 ----------------------  
اِهللا عليه يف املأل األعلى  ثناُء: وهي) الصالةُ(بعد محد اهللا ) مث(
)الموالس (من النقائصِ واآلفات : هو المةبالس الدعاُء له)أي) سرمدا :

وهو ) على الشفيعِ أمحدا(كائنتان ) من ربنا(حال كوما . دائما مطّردا
الطيبني الطاهرين ) آله(على ) و(من أمسائه الثابتة له بالكتاب والسنة 

من (على ) و(ى واملوصوفني بالتق: أي) التقَى صحبه أويل(على ) و(
سار على سيرِهم واتبع جهم واقتفَى : أي) بِإِحسان وصدقٍ قَد رقَى

  .أَثَرهم إىل يومِ الدينِ



هذا وقد مت ـ حبمد اهللا ـ شرحنا البسيط الذي  :اخلامتة        
ة الطالب بنظم اجلمل اليت حتف( - وضعناه على هذا النظم املسمى ب

ملعلمنا اجلليل والشاعر الكرمي أيب عبد ) ليس هلا حمل من اإلعراب
مهرميي حفظه اهللا تعاىل ونفعنا بعلبيح التالرمحن عمر بن أمحد ص .  

  وقد عرضت هذا الشرح على الناظم ـ حفظه اهللا تعاىل ـ من بابِ 
"أدرى مبا فيه ص البيت ى ،احبلَ ما " بشعابِها  وأهلُ مكةَ أدردفع

رياً وحفظه من كلِّ كان حيتاج إىل تعديلٍ فشكر اهللا له وجزاه عين خ
  !سوءٍ ومكروه

شرحي هذَا خالصاً لوجهِه الكَرِميِ  جيعلواَهللا أسألُ سبحانه وتعالَى أنْ 
علَى كُلِّ شيٍء قَديرٍ،  ونافعاً يل وَألمثَايل من صغارِ الطَّلَبة إنه جلَّ وعال

نيالَمالع بِهللا ر واحلمد  
 السبت حِ يومرهذا الش من كتابة من شهر ذي / ١٠وقد فرغت

  .هجرية على صاحبِها أفضلُ الصالة والتسليمِ ١٤٣٧/القعدة 
  .حرسها اهللا تعاىل) بارجال(وذلك يف مدينيت 

اهللا بن ياسني بن  أبو ياسني عبدالعبد الفقري إىل الرب الرحيم : كتبه
  .سعيد البارجايل كان اهللا له يف الدارين

  ----------------------  
   :املراجع

  .مغين اللبيب مع حاشية الدسوقي ـ 
  .شرح اإلعراب عن قواعد اإلعراب ـ
  .موقع اللغة العربية ـ


