
٨٩٥  
  

  

  املقاالت  واآلراء
  »مسالك التراث في النحو والصرف« كتاب

  تعريف ونقد
  )*(مازن المبارك. د: بقلم

  

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) *(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  

  مسالك النحو والصرف

  )∗(مازن المبارك. د

  
 -فه األستاذ ياسني طربوش ِّملؤل» مسالك النحو والصرف«كتاب صدر 

عاريف ف وأصدقائه وِّ بعد انتظار طويل وشوق من تالميذ املؤل-اهللا رمحه 
ًف كتابا يف النحو بذل فيه الكثري من ِّفضله وعلمه؛ فلقد كانوا يعرفون أنه يؤل

َّوقته وجهده، ولكن املنية عاجلته قبل أن خيرجه ّ.  

واألستاذ ياسني طربوش معروف بني زمالئه وأصدقائه وتالمذته بغزارة 
ّعلمه ودقة عمله وعلو مهته وشدة انضباطه، ولقد عرفته  ّ  حني -   رمحه اهللا- ّ

ًكنت يف أوائل األربعينيات من القرن املاضي طالبا يف مدرسة التجهيز األوىل 
ًحيث درست عليه شهرا أو شهرين مث نقلت ) ثانوية جودة اهلامشي(بدمشق 

 شعبة أخرى، حبجة ّة اليت يدرس فيها أربعة طالب إىل من الشعباملدرسةإدارة 
ًها، وكنت أنا واحدا من ضرورة املساواة بني عدد الطالب يف الشعب كل

  .الطالب املنقولني
ّمث عرفته بعد سنني يف احلياة العامة، مث يف كلية اآلداب جبامعة دمشق 

ًحني درس حماضرا يف قسم   ّليبية حيث زرتهاللغة العربية، مث يف اجلامعة الّ
 فيه يوم  ولقد رأيت فيه يف كل مراحل حياته ما رأيت،ّولبيت دعوته إىل بيته

  .أول مرة من فضائل اخللق والعلمعرفته 

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية) ∗(
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ً معلما -  رمحه اهللا -كان األستاذ ياسني طربوش  ًناجحا ومرشدا مربيا، ّ ًً
ما ّقدوة يف حبه للعلم ونشره، وغرية على اللغة العربية، ورغبة يف العمل على 

ّوكان حريصا على أن يرتك بني أيدي الناشئني واملدرسني واملختصني . ينفع الناس ّ ً
م ١٩٧٧ّحيقق رغبته يف تيسري العربية للدارسني ولكن املنية عاجلته سنة ًكتابا 

صه ألننا نعرف ه، ورجونا أن خيرج الكتاب على نقّوكتابه مازال بني يديه مل يتم
ّ يهجم يف كل موضوع حنوي على اللبعلم األستاذ طربوش، ونعرف كيف ّ 

  .ائهّاملفيد يف وضوح وتركيز قل أن عرفنامها عند غريه من نظر
ّصحيفة ومعهما جزء يتم ) ١٢٦٧(ّ كتابه يف جزأين يضمان  اليوموصدر

ا، صحيفة للفهارس اليت) ١٣٦٣(عدد به ال  ضمت اآليات القرآنية وقراءا
  .واألحاديث النبوية، واألمثال والشواهد الشعرية واملصادر واملوضوعات

ًكان منهج الكتاب على ما توقعه عارفو األستاذ طربوش فريدا  بني ّ
ّفه بني املعلمني واملؤلفني، إذ قدم النحو والصرفِّالكتب فرادة مؤل واإلمالء يف  ّ
ًسبع عشرة حلقة، وضع هلا منهجا التزمه فيها، وهو ) ١٧(حلقات بلغت 

ّمنهج يقوم على البدء ببيت من الشعر الذي يستشهد به، يفسر ألفاظه مث  ُ
ّيشرح معناه مث يعربه مفردات ومجال، وحيلل ب ً عد ذلك موضوعات النحو ٍ

ّاملتصلة بالبيت فيشرحها ويبني أحكامها وقواعدها، ويورد شواهدها من 
ّالقرآن الكرمي والشعر، وخيرجها ويفسرها ّيقوم بذلك كله بأمانة ال يرتك .. ّ

ًًمعها كلمة وال رأيا وال قوال إال منسوبا إىل مصدره ومعزوا إىل قائله، سواء  ً
  .يف احلواشيأكان ذلك يف املنت أم 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

وقد تكون املوضوعات املتصلة بالبيت يف حاجة إىل شرح طويل خيشى 
ف معه اإلثقال على القارئ فيلجأ إىل تأجيل تتمة املوضوع إىل مناسبة ِّاملؤل

  .ثانية يف حلقة ثانية من حلقات الكتاب
 كثري الفوائد اللغوية ،كتاب غزير املادة العلمية» مسالك الرتاث«وكتاب 

وح مؤلفه رمحه اهللا، فقد كان مًة والصرفية، أشهد أنه حيقق كثريا من طوالنحوي
ِّمهه أن يقرب الك ّ الطالب، وأن ييسر نوز النفيسة من الرتاث النحوي إىلّ

ّعليهم الوصول إىل املراجع األصيلة، وأن يعرض النحو بطريقة عصرية عقلية  ّ
ًتتفق وثقافة العصر احلديث، إنه كان تواقا إىل أن ي ّ ًرى جيل الناشئني متقدما ّ ّ

ًللحاق بركب األمم عامال على خدمة األ ة غراض الوطنية والقومية واإلنسانيّ
 حني نرى يف الكتاب ولكن األسف يمأل النفس. كما قال يف مقدمة كتابه

  !ما ال يتناسب وجهد املؤلف
ا ُأما الفهارس فقد ص نعت على شكل شبكة يزيغ فيها البصر، وكأ

 املدارس االبتدائية، هذا من حيث الشكل، وأما من حيث موضوعة لطالب
  :املضمون

ومن أين للقارئ أن )! مسائل(ففي فهرس املوضوعات كانت تأيت كلمة 
ا وهي تتكرر يف كل حلقة غري مرة؟ ومن أين للقارئ أن يعرف  ّيعرف مضمو

ت ّبق أن بينإن املؤلف كما س! ت وآراء وفوائد؟ من نظرا بهما حشاها املؤلف
 وكان على الفهرس أن جيمع باألرقام ما ،تناول املوضوع الواحد يف حلقتني

ّتفرق يف صحائف الكتاب من املوضوعات، كان عليه أن يلم اجلزئيات  ّ
ّاملتفرقة من املوضوع الواحد يف مكان واحد من الفهرس لتسهل العودة إىل 

 الطالب ّوتتمات، وبذلك يسهل علىاملوضوع بكل ما يتصل به من جزئيات 
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ّأن يعرف مواضع املوضوع الواحد كلها يف الكتاب كله املوضوع إن طبيعة . ّ
 ما جيب أن خيضع له الفهرس، وليس الفهرس وطريقة عرضه يف الكتاب مها
  .يع الكتبًواحدا يف طريقة إخراجه يف مج

ُلئ علما وحُإن كتاب األستاذ طربوش كتاب نفيس م شي بالفوائد يف ً
 تكاد تكون ضائعة يف الفهرس ال يستطيع القارئ أن يصل علوم العربية، وهي

  !إليها إال بالبحث يف الكتاب نفسه
ًكما أن املفهرس اتبع أمرا عجيبا يف فهرسته ا ً يات القرآنية، فهو يف آلّ
 - البقرة : فيقول) سورة(فهرس اآليات يضع اسم السورة غري مسبوق بكلمة 

 كما -قراءات القرآنية فقد أثبت ، وأما يف فهرس ال... النساء -آل عمران 
  ...سورة الفاحتة، سورة البقرة:  كلمة سورة قبل امسها فقال–جيب 

 بشكل مل نره يف كتاب وال فهرس من  اآليةوأعجب من هذا أنه يقطع
  :إنه يورد بعض اآليات على الشكل اآليت! قبل

  )١٢٧٢ص (    . الذي خلقكم والذين من-
  )١٢٧٣ص (  .  يا موسى لن نؤمن لك حىت-
  )١٢٧٣ص (    .وملا جاءهم كتاب من عند -
  )١٢٧٣ص (    .  أمل تعلم أن اهللا على-
  )١٢٧٤ص (    .  وال تلقوا بأيديكم إىل-
  )١٢٧٤ص (     . وألمة مؤمنة خري من-

ًوجاء بعضها ناقصا كما يف !! ّوهكذا يقطع اآلية وحرف اجلر يف آخرها
  .ّ عين ماليهما أغىن:  والصواب١٣٠٣ص ) ما أغىن ماليه(قوله 
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لقد قرأت معظم الكتاب قراءة سرد سريع ال قراءة حبث وتدقيق فوقفت 

الكلمة األخرية من صدر أبيات ) الضرب(فيه على عدد كبري من إسقاط 

ًبلغت حنوا من مخسني بيتا . وعلى عدد أكرب من خطأ معظمه خطأ مطبعة!! ً

ّوإذا كنت أقدم اليوم هذه القائمة من األخطاء فلست أد ا كل ما وقع ّ عي أ

يف الكتاب، ولكن على أمل أن يعيد الذين أخرجوه وأشرفوا على طباعته 

ّنظرهم فيه ليتموا عملهم باستدراك ما وقع يف الكتاب من خطأ مث لينشروها 
ا بالكتاب ليتحقق النفع به على النحو الذي أراده مؤلفه  يف ورقات يلحقو

  .رمحه اهللا وأجزل مثوبته
  الصواب  الخطأ  رالسط الصفحة
  هلا من اإلعراب  اإلعراب  ١٤  خ
  تعرب  تعرف  ١٠  ٣١
  املفعول له  املفعول به  ١٧  ٤٤
  للبنا  البنا  ١٣  ٦٣
قبل األخري يف   ٧٣

  الشطر الثاين
  وياء  وباء

  الغدر  العذر  ١ح  ٧٩
  ِِوادين  واديني  ١٤  ٩٢
  عدمه  عدمها  ٧  ١٦٦
      :البيت  ١٦٩

  

  ومستبدل من بعد غضىب
  

  بطول فقر وأحريار به ِفأح  
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ًوي مزاحفا ُ فقد ر؛وللبيت روايات خمتلفة ) به بطول(َ
بالباء املوحدة، ) غضىب(، وروي )من طول(ًوي سليما ُور
.  ابن عقيلوهو يف املغين غريه يف. بالياء) غضيا(وي ُور

شرح (ّوللنحويني فيه أقوال كثرية فصلها البغدادي يف 
  ).٣٩/ ٦أبيات املغين 

»  مبثلها «ّوالبد من إمتامها » .جزاء سيئة...«اآلية   ٩ ١٧٠
  !ألنه يتحدث عن تعليق الباء

َّوإن مدت األيدي إىل الزاد  ١ ١٧٢  سقطت منه .ُ
  .مل أكن: تتمته وهي

  

    بعد ألجرب) عظمه(سقطت منه كلمة   ٩ ١٧٥
  .جيب جزمه  .ّجيب جره  ٧ ١٧٦

  ن فائدة فليس يف تعريفها م فآلة التعريف عنها حائده      ١٢  ١٨٢
 وجاء أحدمها وكأنه عنوان، وجاء  يف سطر كل شطركتب    

  !!الثاين من أول السطر
ة  املشارهة  ٧ ٢٠٩   املشا
  . ولتكن:سقطت منه  .ّإذا اسود جنح الليل فلتأت  ٢ ٢٢٧
  .ًهرةَج: سقطت منه  .فقلت ادع أخرى وارفع الصوت  ٦  
  وقعا  وقفا  األخري  ٢٣٣
  .ناهمُم: سقطت منه  .ِأحجاج ال تعط العصاة  ٤  ٢٣٦
    .يف الشطر الثاين وهي يف األول) من(وضعت   ٢  ٢٣٨
  .ٍّجبزة: سقطت منه  .غضبت علي ألن شربت  ٦ ٢٤٠

  .ُالبج: سقطت منه  .ّوللشرّ دعاء ّإىل الشر   ٨ ٢٤٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

    !ًالشطر الثاين من بيت اليازجي ليس صحيحا  ٣ ٢٤٧
    .ٍا لفاعلأم: صوابه. أما الفاعل    
ْرجعت: سقطت تتمته  .قد فتخاء فرخنيإذا فا  ٩ ٢٤٩ َّ.  
  .يف حمل رفع مبتدأ  .يف حمل رفع  ١٥ ٢٥٩
  .ّكدا: سقطت تتمته  .ممن عاش  ٨ ٢٦٣
  ذا  مذا  األخري ٢٧٤
  .ناقيت: سقطت تتمته  .ًفدى لبين ذهل بن شيبان  ٥ ٢٧٧
  .ّما الذي: سقطت تتمته  .ليت شعري عن خليلي  ١١ ٢٨٢
َّحماجتها حب األىل  ٦ ٢٨٨   .قبلها: سقطت تتمته  .ّ كنُ
  .جناحه: سقطت تتمته  .أسرب القطا هل من يعري  ٨ ٢٨٩
  )من(الصواب حبذف   .مبا لستما من أهل اخليانة والغدر  ٤ ٢٩٤
ما التواصل : الشطر ناقص ولعله  .واصل خليلك ما لتواصل  ٩  

  ممكن
  .أي تشبه  .أن تشبه  ١ ٣٠٢
  .ًصاديا: متهسقطت تت  .لئن كان برد املاء هيمان  ١ ٣٠٤
ًى ماشيا حافيا كما يزور واملعىن أقسم باهللا أن أزور ليل: جاء فيها  ١ح ٣٠٥ ً

  :ًشرحا لقول الشاعر.!! بيت اهللالناس 
 ّعلي إذا ما زرت ليلى خبفية

  

 زيارة بيت اهللا رجالن حافيا  
  

ّعلي نذر هللا تعاىل إذا حتققت يل زيارة ليلى يف : على حني أن املعىن  
ً أحج هللا تعاىل حافيا ماشياّالسر أن ً ّ.  

  .عيسى بن عمر  .عيسى بن عمرو ألخريقبل ا  ٣٠٦
  .أحد أحرف املضارعة  .أحد املضارعة  ١٤  ٣٠٩
    .يف الشطر األول) شامت(زادت كلمة   ٢  ٣١٦
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    .يف صدر البيت) شامت(زادت كلمة   ٢  ٣١٧
  .ضمري رفع امسها  .ضمري رفع  ١٦  ٣١٧
  ا ؟عوض عن ماذ  والنون عوض؟  ١٧  
 .عبتكما: سقطت تتمته  .لوال احلياء وباقي الديناألخري قبل  ٣٤٨
ٍمقة: سقطت تتمته  . كل ذيألودى  ٧  ٣٥٠ ِ  
ما تدخل عليه الفاء قد «قال . السطران األخريان عكست فيهما القاعدة  ٣٥١

أو مجلة ) أما يف الدار فزيد(ًأو خربا حنو ) أما زيد فمجتهد(يكون مبتدأ حنو 
ً أو امسا منصوبا لفظا ٌ فروحّفأما إن كان من املقربنيعاىل شرط كقوله ت ً ً

وأما . وأما السائل فال تنهرّأو حمال بفعل مذكور بعد الفاء كقوله تعاىل 
ّأو امسا منصوبا مبحذوف يفسره. ّبنعمة ربك فحدث ً ما بعد الفاء حنو  ً

ًأما اليوم فهنئ زيدا(ًأو ظرفا حنو ) ًوأما زيدا فأعنه( ِّ ّكل ما عدده ليس هو ما و) َ
 :فالصواب .والفاء) أما( بل هو ما يفصل به بني ،تدخل عليه الفاء كما ذكر

  ...والفاء قد يكون) أما(وما يفصل بني 
َّوكذلك ذكر مرتني (للفارقي   ّللرماين  ٧  ٣٥٣

  )٣ و٢يف احلاشية 
السطر   

  األخري
  منحوت  منحوب

السطر   ٣٥٧
  األخري

 أذعته: قطت تتمته وهيس  .وتشرق بالقول الذي قد

ًجتنب صديقا مثل ما واحذر  ٢  ٣٥٨   الذي: سقطت تتمته وهي .ّ
    )يف(زادت يف البيت كلمة   ٩  ٣٥٩
  .قلت له  :قالت له قبل األخري  ٣٦٤
  .سينا  .سيناء  ٥  ٣٦٩
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  .واملضاف إليه  إليه  ١١  ٣٧٤
  من أرمى  من  ١٤  ٣٧٤
ْعد   َّعد  ٨  ٣٧٨  ّيعد معتال ألن العربة يف: قال(ِ

  ).األصل ال احلذف
  .ريدةخ: سقطت تتمته وهي  .تبلت فؤادك يف املنام  من األسفل٣  ٣٨٠
  ِيف املنام  ٍيف املنام  من األسفل٣  
ٌما إن أنتم ذهب وال ...   ٨  ٣٩٢

  .ًصريفا
  .ٌوال صريف

  .ِإن الذين    .ّإن الذين    احلاشية  ٣٩٥
فال شيء على ...   ١٤  ٣٩٦

  .األرض
 :سقطت تتمته وهي

  .ًباقيا
: سقطت تتمته وهي  .نادى كل موىل...   ١٠  ٤٠٠

  .ًقرابة
ٍَذات مرتع  .ذات صريح بيون  ١  ٤٠٤ ِ بيونُ َ.  
  .ًلو أن بيين وبينك بئرا  .لو أن بني وبينك بئر  ١ح  
إن مل ميكن تسليط العامل  .إن مل ميكن العامل عليه  ١٠  ٤٠٧

  .عليه
: سقطت تتمته وهي  .لنا فهجت...   ١٢  ٤١٧

  .رسيسا
: سقطت تتمته وهي  .واستقبلت قمر السماء  ١٠  ٤٢٦

  .بوجهها
  .رأى: سقطت تتمته وهي  .إطراق الشجاع ولو...   ١  ٤٢٧
  .َّلصمما  .َّلصححا  ١  

 .واحده: سقطت تتمته وهي .َيف كلت رجليها سالمى  ٣  



  
٩٠٥  مازن املبارك.  د– مسالك النحو والصرف

  .ِراب  .َراب  ١٢  
ُعضدا: سقطت تتمته وهي  .وخليلي واجدي...   ١  ٤٢٩ َ.  
  .عبدا اهللاأو   .د اهللاأو عب  ١٣  
  غدانة  غداة  ١٧  ٤٣٨
  ).٣٩٢كما يف ص (اخلزف   .خزف  ١٧  ٤٣٨
  .ًقرابة  .قرابه  ١٠  ٤٤٠
  وحذفوا  .وحذفو  ١  ٤٤٥
  .والفاعل ضمري مسترت  .ضمري مسترت  ٢  ٤٥٣
  .صرفه  .صفة  ١  ٤٦٣
  ِحيص بيص: سقطت تتمته  حيص...  ١٤  
  .وال أبا حسن هلا  .وأبا حسن هلا  ٨  ٤٦٤
  .ّإن ختلى    .َّإن ختل  ١٢  ٤٦٧
ْجرمت: تتمته  .ًعكال وما  سفلمن األ٤  ٤٧٣ َ َ.  
  .يسوءك وينوءك  .يسؤك وينؤك  األخري  ٤٧٣
ِجده: سقطت تتمته وهي  .يسعى املرء مسعاة...   ٥  ٤٧٤ ّ  
  .ارقيالف  الرماين  احلاشية  
م  ٩  ٤٧٥ ما  .ويلحق    .ويلحق 
وكذلك يف . (دناكمال ذ  .ال زدناكم  ٢  ٤٧٨

  ).٣السطر
  .جوابان  .ان للمحذوف جوابنيلك  ٩  ٤٨٠
  .فاغتبط: سقطت تتمته وهي  .العهد يا عرو...   ٣  ٤٨٤
  .الغىن: سقطت تتمته وهي  .شريكك يف...   ٦  
   ظعنا:سقطت تتمته وهي  .أم نووا...   ١٠  ٤٩٢



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  .ما وجدت: سقطت تتمته وهي  مفارقة األحباب...   ١  ٤٩٤
  .ٍحروب: سقطت تتمته وهي  .مردى...   األخري  
ٌَخور  .ُإذا خور  األخري   َ  
  ُ يرجتى:سقطت تتمته وهي  .ّإال بك النصر  ١١  ٤٩٧
َاخلدر خدر  ١٢  ٥٠٢ َ   ُعنيزة:سقطت تتمته وهي  .ِ
  .ومل أنكل  .وأم أنكل من األسفل٣  ٥٠٤
  .ًضمري مسترت جوازا  .ًضمري جوازا  ٩ و٨  ٥١٨
  .َّاسلحبا  .سلحبا من األسفل٤  ٥٢١
  وهي ضمري يعود على !  هاء سكت؟هل هاء الضمري. ًخريا يره  ١٢  ٥٢٨
  . يف املصحفضمة، وكتبت فوقها )مثقال ذرة(  ١٩  ٥٣٥
ًجهرة: سقطت تتمته وهي  .وارفع الصوت...   ٢  ٥٣٨ ْ َ.  
َوعن قيض ببيداء جمهل  .جهلُف..    وعن قيس  األخري  ٥٣٩ َ ٍ.  
ًسنَّحا: سقطت تتمته وهي  .ّمرت الطري...   األخري  ٥٤٢ ُ.  
  )من االستعالء(عل است  .استعمل  ٥  ٥٤٣
م: سقطت تتمته وهي  .ّاحلي حيث...   :٥  ٥٤٤   .وجد
  صديقان  صدقان  من األسفل٤  ٥٤٥
 ٍ هالك:سقطت تتمته وهي  من أجل...   ٦  ٥٥٠
  ّأين محوها  ّأن محوها...  ٤احلاشية   ٥٦٣
م: سقطت تتمته وهي  فوارس من ذهل...   ١٠  ٥٦٥   وإخو
  .مبهمان  .مبهمني  ٣  ٥٦٩
  .اخلليل  اخليل  ٨  
  َضمنت: سقطت تتمته وهي  .األموات قد...  ألسفل من ا٣  ٥٧٧

  اجلزء الثاين



  
٩٠٧  مازن املبارك.  د– مسالك النحو والصرف

  ...الفعل املسند   الضمري املسند إىل الضمري  ٨  ٥٨٩
  أخربنا  أخربها  ١١  ٥٩٦
القاعدة على الوصل والشاهد القرآين بالفصل إذ   األخري  ٦٠٨

  .ّالقرآن ال يقاس على خطه
لشاهد القرآين بالفصل إذ القاعدة على الوصل وا  ٢  ٦٠٩

  .ّالقرآن ال يقاس على خطه
ُاؤخذ واؤكل   .أوخذ وأوكل  ٨  ٦٢٥   )فعال أمر(ُ
  وهم  .وهيم  احلاشية  ٦٣٢
  !!تألف البيت من ثالث مجل كما ظهر يف إعراب مجله  ٣  ٦٣٣

  ! أربع مجل٥٩١والذي يف إعراب مجله ص 
. .اجلملة اليت تنقطع عما قبلها بعد حرف استئناف  ٣  ٦٣٦

َفمن يـؤمن بربه فال خياف خبسا وال وكقوله تعاىل ًَ َْ َُ َ َْ َِ َِِِّ ْ ُ ْ
ًرهقا َ َ) أي فهو ال خياف )١٣اآلية : سورة اجلن .

واجلملة من ) هو(ومعىن ذلك أن مجلة ال خياف خرب 
املبتدأ واخلرب جواب الشرط اجلازم املقرتن بالفاء فهو 

  .ًيف حمل جزم وليس استئنافا
  .االسم املوصول  .وصولاالسم وامل  ١٤  ٦٣٦
  .الوصل  .الصل  ١٠  ٦٤٢
  .َالدهر  .ِالدهر  ٣  ٦٤٤
ُوما تـنفقواخبالف قوله تعاىل   ٣  ٦٤٥ ِ ُْ َ َ...  شرطية ) ما(هذه

   !ال حاجة لذكرها مع النافية
    !.أوقات حنو  ٧  ٦٤٥
  )كما يف البيتني(مجع عشرة معان   .مجع تسع معان  ١  ٦٤٦



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  تسعة  .سبعة  ٢  ٦٤٦
  ًفضال على من  .َ منًفضال  ٩  ٦٤٨
  معنيني  .معينني  ١٢  ٦٤٨
  )من ذا نأته(   )اذا نأتهم(  ١٢  ٦٥٠
ا  ٣  ٦٥٢ ا  ...وقفت قرب. غرو وقد يكون املنوب عنه . غرو

َمكانا حنو وقفت قرب ً...  
  .َُّمث غيارها  .ّوإال غيارها  ١٨  
ِيف الدار  .ُيف الدار  ٢  ٦٥٣ ّ  
  َخلفا  .ُخلفا  ٧  
  )مىت(يف ) إىل، حىت(  ).مىت( حىت يف )حىت  من األسفل٥  ٦٥٤
  )ّأخرجتها مىت كمي(  ).أخرجتها من كمي(  من األسفل٣  ٦٥٧
  إذ  .إذا  من األسفل٤  ٦٦٢
  .إذ ما أتيت  ...إذا ما أتيت  األخري  ٦٦٢
  ملا بينها وبني  ا وبنيمملا بينه  ١٢  ٦٦٣
  ٦٧٤ّالبيت مدور، وكذلك يف ص   ٧  ٦٦٥
  عانس  .عايس  ٨  ٦٦٦
  ...ًظننت زيدا  ...ظننت زيد ألسفل من ا٣  ٦٦٨
  .الثانية أي النافية .الثانية أي الفعلية  من األسفل٥  ٦٧٠
ٍْوما تـنفقوا من خري  : من األسفل٣  ٦٧٠ َ ْ َِ ُ ِ ُْ َ

َفأل ْنـفسكمَ ُ ِ ُ ْ   
ينبغي حذف اآلية ألن 

 .فيها ليست نافية» ما«
  ْدّأنت يف الس .أنتما يف...  ٢  ٦٧٥
  ّخواصها  .خوصها  ٥  
ًالبيت مدور كما ذكرنا سابقا يف ص   ٢  ٦٧٦  وص ٦٧٥ّ



  
٩٠٩  مازن املبارك.  د– مسالك النحو والصرف

  ٧٣٠ و٧١٣ و٧٠٦
  .طلقه  .طلقة  ٣  
يف ص شاع وكذلك األمر   .شاعر  ١٢  ٦٨٨

   من األسفل٣ س ٦٩٣
ُحسن  ٤  ٦٩٤ ُ ُحسن  .َ َ َ  
ْوفعلة حنو ضحكة :ألسفل من ا٥  ٦٩٧ َوفـعلة حنو ضح  .ْ ُ َ   .كةُ

  .معطاء  .مء طاء  السطر قبل األخري  
  .ادسةالس  .الثامنة  ٥  ٦٩٩
ا:سقطت تتمته وهي  .ضروب بنصل السيف سوق  ٥         ٧٠٤   ِ مسا

  َُمنجيه  .ِما ليس جميه  ٩  
  املعطى  .املعطي  ٢  ٧٠٥
  يعرفكم  .ينفعكم  ١٤  ٧٠٦
  ضاربا عمرو  .ًضاربا عمرو  ٧  ٧٠٨
  اجلعد  .اجلعدث  ١٧  ٧٠٨
  وكال الرأيني  .وكال الرأيان  ٥  ٧١٢
  .ضعنيِمن يف املو  َ أي أفضل من-َمن   ٩  
  ّيتعني بكون  .َّيتعني تكون  ١٢  
  َأبو من  ِأبو من  قبل األخري  ٧١٢
ِوعم مثل وعد وورث: يف املعجم  . ماضيه وعميعمى  ٢احلاشية   ٧١٤ َ.  
  ُعلى الذي أحسن  ُعلى األحسن  ٢احلاشية   ٧٢٣
  يا فىت  .يا فيت  ١  ٧٢٤
ًمتعلقا  ١٢  ٧٢٥   ًَّمتعلقا  .ِّ
ا  األخري  ٧٢٥   كأنه  .كأ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  .ْذإ  .إذا  ١١  ٧٢٩
ًألن اخلربين جيمعهما خربا واحدا   ١٣  ٧٣١   ...جبمعهما  ً
  ويليه  .وعليه : من األسفل٣  ٣٧٥
  .فق عليهَّغري مت  .غريه متفق عليه  :٧  ٧٣٨
  .ال يقاس  .ال يقال  :١٤  ٧٣٩
  ًواحدا  .واحد  من األسفل٤  ٧٤٦
  اسم الفاعل  .اسم الفعال  ٤  ٧٤٩
يصحح ). ما(مجلة أحرى خرب . فيةما وخربها استئنا: إعراب اجلمل  ٧٥٠

  .وضع اخلطوط حتت اجلمل، وهي مخس مجل
َْاآلية ليس فيها باء زائدة، واألوىل االستشهاد بقوله تعاىل   ١٧  ٧٥٣

َأومل يـروا أن الله الذي خلق السماوات و َ َ َ
ِ َّ َ ََ ِ َّ ََّ َّ َ َََْ َرض ومل يـعي َاألَْ ْ َ َْ َ َ ْ

ُْخبلقهن بقادر على أن حي َّْ َ ََ ٍ ِ َِ ِ َِْ َْيي الموتىِ َ ْ َ
ِ٣٣ / األحقاف ،

  .٧٧١وكذلك هي يف ص 
    .ّالبيت مدور  ١  ٧٥٥
  .واسم  .وسام  ٨  ٧٥٨
َربداء جتفل  .ُبداؤ جتفلر  ٧  ٧٧١ َ   ١٤ س ٧٧٨وكذلك . ُ
  .احلال  .احلل  ١٥  
  غفروني  .يغتفر  ٨  ٧٧٦

ًأس شيباّاشتعال الر   (  ّالبيت مدور  ١١  ٧٨١ ِ(...  
  ٍميتة  .َميته  ٨  ٧٨٧
  ُفال يثىن  .فال يثين   األسفل من٤  ٧٩١
  ًامسا  .ًساما  ١  ٧٩٣
  .َبطل العجب  .ُبطل العجب  ٧  ٧٩٨



  
٩١١  مازن املبارك.  د– مسالك النحو والصرف

انظر ما سبق يف  .٤ س٨٣٣بطول وكذلك .. غضيب  ٦  ٨٠٠
  ١٦٩التعليق على ص 

َّاحلمى  رياألخ  ٨٢٤ َّاحلمى  .َ ُ  
  .ال التربئة  .الء التربئة  ١٦  ٨٢٦
ِقصد  ٥  ٨٣٠   .ُقصد  .َ
  ن بالسماءأحس  .أحسن بزيد  األخري  ٨٣٢
  ََّمت  .َُّمث  ٢١  ٨٣٣
  من ذي ثالث  من غري ثالث  ألسفل من ا٤  ٨٣٣
  ال اجلامد  .ةال اجلامد    
  عن هذه الالم  .ممن هذه الالم  ١٧  ٨٣٤
  ٌوإن مالك  .َوإن مالك  ١٨  
  ال يهولنَّك  .ال هولنك  ٦  ٨٣٦
  ّوال لذات  .ّوال لذ  ١٥  ٨٣٧
  ىفتلغ  .ُفتلفى  ١٢  ٨٣٨
  ُسقاطإ  .َإسقاط  ١٨  
  وهلم  وليهم  ٩  ٨٤٠
  !أيت موضعها، وسقطت صفحة كان جيب أن ت٨٤٠فحة هذه الصفحة تكرار للص  ٨٤١
  .عنه  .عند  ١٤  ٨٤٤
  .َّرةُح  . ّهرة  ١حاشية   ٨٤٤
  أنا الضاربه  .أن الضاربه  ١٥  ٨٤٥
  ... والنهي،بغريها  .بغريها النهي  ١٠  ٨٤٦
  وٌما عمروأ  .ًما عمراوأ  ١٦  ٨٤٨
  تركوه  .تركونه  احلاشية  ٨٥٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  أداء  .أداة  ٨  ٨٥٤
  زيد عندي فزره  !زيد عند فزره  ٩  
  ما كانت  .ما كنت  ٨  ٨٥٥
رور ال جير  ٩   رور مبا ال جير  .ّوا   ..ّوا
 ..حرف جر) من(ّأي إن   .أي أن حرف جر  ١٩  ٨٦٣
  .عند أمن اللبس  .عن أمن اللبس  ٩  ٨٧٠
  لبعدها عن  .لبعد عن  ١  ٨٧١
  ٍ مشهد: تتمته وهيسقطت  .مل خيزين يوم  ٧  ٨٧٢
  .عندي  .عتدي  ٨  ٨٧٣
ّالرزية أي الرزية  ١٤  ٨٧٧   .ّالرزية أي الرزيئة  .ّ
  .عن إحدى أختيها  .تقلب عن أختها أختيها  ٢  ٨٨٠
  ّأجدوا  .أحدوا  ٤  ٨٨٢
  قمت  .فمت اث  ٤  ٨٨٣
  عني فعل  .َعنن فعل  ١٣  ٨٨٤
  يف مواضع  .يف موضع  ١  ٨٩٠
  خلصومة  .خمصومة  ١  ٨٩٢
َّجمازي  .ةجمازي  ١٤  ٨٩٢   ُهَ
  اخللعاء  .اخللفاء  :احلاشية  ٨٩٣
  حتظى  .ختطئ  ١١  ٩٠١
  ّأليون  .ّأليوق  ١٦  
  ِخبال  .ُخبال  ١٤  ٩٠٥
  الشرط  .الشريط  ١٥  
  باكني  .قائلني  ٥  ٩١٠



  
٩١٣  مازن املبارك.  د– مسالك النحو والصرف

  َال تضجرن  .ال تضجرون  ٣  ٩١١
ًزعما  ٧  ٩١١ ًزعما  َ ْ  
  معلومه  .معلومة  ٢حاشية  ٩١١
  ّغري ميمي  ً.غري ميما  ٢حاشية   
  ١٨ًجوابا وكذلك يف س   ًجوبا  ١٠  ٩١٢
  املشركني  .املؤمنني  ١٦  ٩١٢
  سحبت  سخبت  ٦  ٩١٣
واملعروف كما يف املثال ! ًمجلة املسند إليه وتكون مبتدأ وفاعال  ١  ٩٢٢

  .الذي أورده أن اإلعراب للمصدر وليس للجملة
 ٩٣٧وكذلك . ٍفعل ماض  .فعل ماضي  من األسفل٤  ٩٢٧

  . من األسفل٢س
  والفا  .لفاءوا  ١٢  ٩٢٨
  وحيلو  وحيلوا  ٣  ٩٣٢
  ِخبال  الُخب  ١٣  ٩٣٣
َإال اهللا  من األسفل٦  ٩٣٤ ُإال اهللا  ّ ّ  
  ًحاجة  ٍحاجة  ١٣  ٩٣٥

  )١٠١٢وكذلك يف ص (ّاجلارتني   ّاجلارتان  من األسفل٥  ٩٣٦
ا مجلة. (ّامسية  .فعلية  من األسفل٤  ٩٣٨   )ّدعائمه أعز: أل

  ًمسلكا  .ًمسكا  ١٨  ٩٣٩
  ّأحرف العلة  .ّرف احلرف العلةأح  ٢٠  ٩٣٩
  َوشاع  .ِوشاع  ٦  ٩٤٢
    تقد؟  ٤  ٩٤٨
  اذدكر  ازدكر  ٦  ٩٥٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّيف غدان وازدد وادكرداألبقي  ٩  ٩٥٨ َ ًيف ادان وازدد وادكر داال بقي  .ّ ِ َّ ْ َ ّ.  
َّاصرب أي تصرب  .ّاصري أي تصري  ١٠  ٩٦٠ ََّ.  
  مبعموله  .بعموله  ٣  ٩٦٦
  .ًإن عندي زيدا  .ًإن عند زيدا  ١٦  ٩٦٦
  السامع  .السمع  األخري  ٩٦٦
  ...هلا ال  .هلا وال  ٩  ٩٦٧
  ّأين  ّأن  من األسفل٤  ٩٧٤
وكذلك يف (ِأو نصفه فقد   .ونصفه فقدي  ٩  ٩٧٦

  )٣ س١٠٣٩ص 
  ُفأضحي  .فأضحى  ٤  ٩٧٨
  ٍمكانة  .مكانه  احلاشية  ٩٧٨
  ينقلبون  .ينقلبوا  ٢  ٩٨٣
  ذات  .ضات  ٥  ٩٨٤
  َّتعش  .ّتعشى  ٦  ٩٨٧
  كيف تقع الصلة إنشائية؟  وإنشائية؟  قبل األخري  ٩٨٧
  فممنوع  .ممنوع  ٣  ٩٩٣
  َّال تركنن  .ْال تركنن  األخري  ٩٩٤
ّليس املستفزه : مث يقول  .ّاملستفزه اسم فاعل  ١احلاشية   ٩٩٥

فكيف . اهلوى حممود عاقبة
: يكون اسم فاعل مث نقول

  !ّاملستفزه اهلوى؟
    .شعريينبغي تصحيح كتابة البيت ال  السطر األخري  ٩٩٧
  األكمة  .الكمة  ٥ ١٠٠٥



  
٩١٥  مازن املبارك.  د– مسالك النحو والصرف

  بإطالق  ًباطال  ٢ ١٠٠٨
  ًفرغا  ًفرعا  األخري ١٠١٠
ًمجعا بيتا  ٩ ١٠١٣   مجعها بيتا الكافية  .ً
  صاحبه  .صاحبة  من األسفل٥ ١٠٢٤
  أحرصي  أمرصني  ٦ ١٠٢٨
    وأبعد إىل العار؟  األخري ١٠٣٠
  أعطاهم  .أعطيهم  األخري ١٠٣١
ُه اهللالواقي  .ية اهللالواق  ١٤ ١٠٤٢ ِ  
  بالشاهد  .الشاهد  ٩ ١٠٥١
  للضرورة  بالضرورة  األخري ١٠٥١
  ٍغاز  غز  ١٠ ١٠٦٠
  فعالء  فعالة  ١٥ و١٤ ١٠٦٨
  فيكون  فيكو  من األسفل٣ ١٠٧٥
  فأن تفعل  فإن تفعل  ٦ ١٠٧٦
  ِسقفها  َسقفها  األخري ١٠٧٦
  عند  عن  ٦ ١٠٨٦
  باركة  بركة  ٦ ١٠٩٣
  وابن مالك  وابن مال  ٤ ١٠٩٥
  السامع  السمع  ل األخريقب ١٠٩٦
  اكانت  كانت  ١٣ ١٠٩٨
  مرجعه؟: يف الكالم سقط بعد قوله سفل من األ٤ ١٠٩٨
    !على الغيب مما ال يعقل؟           من األسفل٣ ١١٠٠
  فيما قالوا  فيما قولوا  ١٢ ١١١٥



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  ُيطلق  .ينطلق  ١٤ و١٣ ١١١٥
  ِاآلخرة: اآلية شاهدها على قراءة  ٨ ١١٢٢
  هو  هة  ١٥ ١١٢٤
  مكسوف  مكسوب  ١١ ١١٢٥
  معاوية  معاوي  ١٣احلاشية  ١١٢٨
  َالبخل  ُالبخل  ١٥ ١١٣٢
  به: سقط آخره وهو  .واستعجلت...  ١٥ ١١٣٢
  ٍبيد  ْبيد  ٣ ١١٣٧
  ملؤنث  ّملؤن  ١٤ ١١٣٨
  القاضون  تاقتضون  ١٨ ١١٤٠
  َّبقية  بقي  ٦ ١١٤٥
  مايل  ماال  ١١ ١١٤٦
  ١١ س- ١١٧٣ملا ويف ص   لثما  ١٨ ١١٤٨
  بالتنادي  يف التنادي  ١١ ١١٥٣
  املمدودة  ممدودة  ١١ ١١٥٦
  يس. حم   يسني-محيم   ١٥ ١١٦٠
  ولوط  وصاحل  ١١ ١١٦٢
ًأال جيمع إال مقرتنا  ًأال جيمع مقرتنا  ٨ ١١٧٤ ّ  
  ألنثى  ألىن  من األسفل٢ ١١٧٥
  ظنا  ظن  ١٣ ١١٨٢
  .ًجاء القوم عدا زيدا  ًجاء القوم زيدا  ٤ ١١٨٣
  ًمتصال  ٌمتصل  ٧ ١١٨٣
، )بعضهم(ّففيه أنه ال يكون إال ) الكتاب( حيسن الرجوع فيه إىل رأي سيبويه، ١١٨٦



  
٩١٧  مازن املبارك.  د– مسالك النحو والصرف

 املضمر يف ليس وال يكون اللتني لالستثناء وإذا أضمرنا غريه كانتا على فهو
ما ناقصتني   .با

  بالنكرة  بالنكة و  قبل األخري ١١٨٦
  نةنصف س  .نصب ستة  ٩ ١١٩٧
  األوثان  الوثان  ٥احلاشية س  ١٢٠٥
  أي خبز  .أي خرب  ١٠ ١٢٠٦
  )٧ س١٢٦١وص  (َوتأيت  .ْوتأيت  ١٣ ١٢١٣
  )كما يف خط املصحف(شركاءكم   .شركائكم   من األسفل٤ ١٢١٦
  فأردت  .تردفأ  ١١ ١٢١٨
َما هو  األخري ١٢١٨ ْما هو  .ُ ُ  
 ) من األسفل٤ س ١٢٦١ويف ص (َيكتسب   .ُيكتسب  ٩ ١٢٢٠
  ء باملصغيّليس األخال  .ليس األخال وباملصفي  ١ ١٢٢١
ْنطقت: سقطت تتمته وهي  .غري أن...   ٦ ١٢٢٥ َ 
َّألجتذبن منهن   .َّن منهألجتذب  :األخري ١٢٢٦  )٢وانظر املعىن يف احلاشية (ْ
  أن قد قلت  .أن قلت  ٩ ١٢٢٨
ملا أضيفي  ١ ١٢٢٩

ّ
ملا أضيف  .

ّ
  

  َّيدعي  .ىيدم  ١٨ ١٢٢٩
  عالقة  .علقة  ١٩ ١٢٢٩
  ًحذفة  حذفه  ٦ ١٢٣٠
  العالقة  .العلقة  ألسفل من ا٤ ١٢٣٠
  معىن الشرط  .عن الشرط  ٤ ١٢٣٤
ام  األخري ١٢٣٦ ام  .بينهما اإل   ّبينهما إال اإل
  عينا... ُفأومأت  .ًعينا... ْفأومأت  ١٣ ١٢٤٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

اوره مث فح«ّوهو بتصرف ) اإلبل(يف الكالم نقص عند كلمة   ١٧ ١٢٥٣
  »..اإلبل: ك؟ قالدما تعاين يف بال: قال له

ّبقية : وبقي املستثىن صوابه (١١٤٥ّحة مكررة وقد سبقت يف ص الصف ١٢٥٥
  )املستثىن

! ؟ وليس يف الكالم بعد ذلك قول الشاعر: كقول الشاعر : من األسفل٦ ١٢٥٦
  !!؟...مع إن أي بالنصب: وسقط كالم جاء بعده

طبع باسم . عراب للرماينإلتوجيه إعراب أبيات ملغزة ا  ١٨ ١٣٤٩
والعكس .! ت مشكلة اإلعراب للفارقياإلفصاح يف شرح أبيا

 -  يف طبعته األوىل - ُهو الصحيح فالكتاب للفارقي وطبع 
  .ّباسم الرماين

        
      

  


