اإلجياز واإلجـمال
بإعراب جوهرة الكمال يف مدح سيد الرجال
للفقي خادم األعتاب التجانية
ر

أبي عمر عدنان بن عبد اهلل زُهار
بسم هللا الرحمن الرحيم،
الحمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا محمد الفاتح الخاتم وآله وصحبه ،أما بعد،
أجمعي ،أن أعرب لهم
التجانيي ،أصلح هللا حالنا وحالهم
غي واحد من إخواننا
فقد
سألن ر
ر
ر
ي
التجان
الن تلقاها سيدنا الشيخ سيدي أحمد
ي
صالة "جوهرة الكمال يف مدح سيد الرجال" ،ي
والن ال ينكر فضلها
رض هللا عنه عن سيدنا رسول هللا صىل هللا عليه وآله وسلم يقظة ،ي
ي
ويتجاهل قدرها إال عليل سقيم ،ويعرف أرسارها كل ذي قلب سليم.
من ،ولست كما ظنوا وال لمقام ما
ودفعهم لذلك حسن ظنهم ين ،واستسمنوا الورم ي
لكن أجبتهم ولبيت نداءهم واستجبت لطلبتهم ،ممتثال بذلك األمر النبوي
اعتقدوه أدنو ،ي
غي مفرع يف فروع
األجل ،بإجابة السائل ولو بشق تمرة أو أقل ،فقلت مخترصا الجواب ،ر
النحو المسطرة يف الباب:
َّ
اللهـم :أصلها :منحوت من اسم الجاللة "هللا" وميم مشددة ،فـ "هللا" لفظ الجاللة
ّ
ّ
منادى مفرد علم ،محذوف منه أداة النداءّ ،
الضم ،و"الميم" المشددة زائدة عوض
مبن عىل
ي
من أداة النداء.
مبن عىل حذف حرف العلة ،والفاعل مستي،
صـل :فعل أمر -بمعن الدعاء والطلب -ي
يقدر بـ "أنت".
ِّ
مبن عىل السكون.
:
أمر
فعل
و"سلم"
عطف،
حرف
الواو
ـم
ل
وس
ي
َ
عـىل :حرف جر.
عيـن :اسم مجرور ،وهو مضاف.
بفعىل "صل وسلم".
الـرحـمـة :مضاف إليه مجرور ،والجار والمجرور متعلقان
ي
الربــانـيـة :نعت تابع لمنعوته يف جره.
والياقـوتـة :الواو حرف عطف ،و"الياقوتة" معطوفة عىل "الرحمة" تابعة لها يف الجر.

المتـحقـقـة :نعت للـ "ياقوتة" تابعة لها يف الجر.
الحـائطة :عطف بيان أو صفة تابعة للـ "الياقوتة" ،ويجوز أن تكون عطف نسق
محذوف األداة ،معطوفة عىل "المتحققة".
َ
بمـركز :الباء حرف جر" ،مركز" اسم مجرور ،وهو مضاف؛ والجار والمجرور متعلقان
بـ "الحائطة".
الفـهوم :مضاف إليه مجرور.
و"المعان" معطوف مجرور عطفا عىل "الفهوم".
ـان :الواو عاطفة،
ي
والمع ي
"عي" ،وهو مضاف.
ونـور :الواو عاطفة ،و"نور" مجرور معطوف عىل ر
ْ
األ كـوان :مضاف إليه مجرور.
َ
المتـكونـة :نعت للـ "أكوان" مجرور.
اآلدمـي :بدل مجرور من "نور" المعرف باإلضافة ،ويمكن أن يكون نعتا له عىل من
قال بالفصل ربي النعت والمنعوت.
صـاحب :عطف بيان عىل "نور" ،وهو مضاف.
الحـق :مضاف إليه مجرور.
ان :نعت للـ "حق" مجرور.
الـرب ي
اليق :عطف بيان أو عطف نسق عىل حذف أداته ،ومعطوفة" إما "صاحب" وإما
"عي".
"نور" وإما ر
األسطع :نعت للـ "برق" مجرور.
بمزون :الباء حرف جر ،و"مزون" مجروره ،والجار والمجروف متعلقان بـ "األسطع"
ويجوز تعلقه عىل تخري ــج آخر بـ "اليق" ،وهو مضاف.
األرباح :مضاف إليه مجرور.
المالئة :نعت مجرور للـ "أرباح".
لكل :جار ومجرور متعلق بـ "مالئة" ،وهو مضاف.
متعرض :مضاف إليه مجرور.
من البحور" :من "حرف جر" ،البحور" اسم مجور" ،والجار والمجرور متعلق بـ
"متعرض".
"األوان" معطوف عىل "البحور" مجرور.
ان :الواو حرف عطف ،و
ي
واألو ي

"عي" ،وهو مضاف،
ونـورك :الواو حرف عطف ،و"نور" اسم مجرور عطفا عىل ر
مبن عىل الفتح يف محل جر مضاف إليه.
وكاف الخطاب ي
الالمع :نعت مجرور لـ "نور".
الـذي :اسم موصول يف محل نصب عىل الحالية ،أو يف محل رفع خي محذوف،
واألول أوىل.
مبن عىل السكون لدخول تاء المتكلم عليه ،والتاء:
ضمي متصل
ر
مـألت :فعل ماض ي
مبن عىل الفتح يف محل رفع فاعل.
ي
به :جار ومجرور متعلق بـ "مألت".
َ
كونك" :كون" مفعول به منصوب ،وهو مضاف ،الكاف يف محل جر مضاف إليه.
الحـائط :نعت لـ "كون" منصوب.
َ
بأمكنة :الباء حرف جر" ،أمكنة" اسم مجرور ،والجار والمجرور متعلقان بـ
"الحائط" ،وهو مضاف.
الم َـك ّ
ان :مضاف إليه مجرور ،وهو مضاف و"ياء" النسبة يف محل جر مضاف إليه.
ي
وجملة النداء ال محل لها من اإلعراب لكونها جملة استئنافية ،وكل ما عطف عليها
بعدها ال محل له أيضا ،وكذا جملة صلة الموصول "الذي مألت "...ال محل لها النعطافها
عىل ما ال محل له ،أو عىل أصلها يف عدمية اإلعراب لكونها صلة موصول.
َّ
اللهـم :أصلها :منحوت من اسم الجاللة "هللا" وميم مشددة ،فـ "هللا" لفظ الجاللة
ّ
ّ
منادى مفرد علم ،محذوف منه أداة النداءّ ،
الضم ،و"الميم" المشددة زائدة عوض
مبن عىل
ي
من أداة النداء.
مبن عىل حذف حرف العلة ،والفاعل مستي،
صـل :فعل أمر -بمعن الدعاء والطلب -ي
يقدر بـ "أنت".
ِّ
مبن عىل السكون.
:
أمر
فعل
و"سلم"
عطف،
حرف
الواو
ـم
ل
وس
ي
َ
عـىل :حرف جر.
ع ري :اسم مجرور وهو مضاف.
الحق :مضاف إليه مجرور.
الن :اسم موصول يف محل جر نعت للـ "حق" ،أو يف محل نصب عىل الحالية ،أو يف
ي
محل رفع خي محذوف ،واألول أوىل.
َّ
تتجىل :فعل مضارع مرفوع ،منع من ظهور عالمته تعذر المحل.

منها :جار ومجرور متعلق بفعل "تتجىل".
عروش :فاعل "تتجىل" مرفوع ،وهو مضاف.
الحقـائق :مضاف إليه مجرور.
"عي الحق" ،أو عطف نسق بحذف أداته ،مجرور مضاف.
عيــن :عطف بيان عىل ر
المـعارف :مضاف إليه مجرور.
"عي" األوىل أو الثانية.
األقـوم :نعت أو عطف بيان لـ ر
"عي" األوىل أو الثانية ،وهو مضاف،
صـراطـك" :رصاط" نعت أو عطف بيان ثان لـ ر
وكاف الخطاب مضاف إليه.
الت ــام :نعت مجرور لـ "رصاط".
"عي" األوىل أو الثانية.
األسـقــم :نعت مجرور لـ "رصاط" أو لـ ر
ويقال يف إعراب جملة النداء الثانية وما بعدها ما قيل يف األوىل وما بعدها.
َّ
اللهـم :كما مر.
صـل :كما مر.
ِّ
وسلـم :كما مر.
َ
عىل :حرف جر.
ْ
طلعة :اسم مجرور ،والجار والمجرور متعلقان بـ"صل وسلم" ،وهو مضاف.
الحـق :مضاف إليه مجرور.
بالحـق :جار ومجرور متعلق بـ "صل وسلم".
َ
الكـي :نعت أو عطف بيان لما مر.
َ
األعـظم :نعت للكي مجرور.
إفـاضتـك :نعت أو عطف بيان لما مر ،وهو مضاف ،كاف الخطاب مضاف إليه.
منـك :جار ومجرور متعلق بـ "إفاضة".
َ
إليــك :جار ومجرور متعلق بـ "إفاضة".
إحـاطـة :نعت أو عطف بيان لما مر ،وهو مضاف.
النـور :مضاف إليه مجرور.
ْ
المطــلســم :نعت للـ "نور" مجرور.

ويقال يف إعراب جملة النداء الثالثة وما بعدها ما قيل يف األوىل والثانية وما بعدهما.
َّ
مبن عىل الفتح المانع لظهوره التعذر.
:
ماض
فعل
ـى
ل
ص
ي
هللا :فاعل مختار.
َ
عليـه :جار ومجرور متعلق بـ "صىل".
َ
وعـىل :الواو حرف عطف ،و"عىل "اسم مجرور معطوف عليه تابع لمعطوفه يف جره.
ضمي متصل مضاف إليه.
آلـه :معطوف عليه ،وهو مضاف ،الهاء
ر
صـالة :مفعول مطلق منصوب لبيان نوع الفعل.
ضمي مستي ،و "نا" يف محل نصب
تعرفنـا" :تعرف" فعل مضارع مرفوع والفاعل
ر
مفعول به أول لـ "تعرف".
بـها :جار ومجرور متعلق بـ "تعرف".
مبن عىل الفتح يف محل نصب مفعول به ثان لـ "تعرف"،
إي ــاهّ " :إيا"
ر
ضمي منفصل ي
ضمي متصل يف محل جر مضاف إليه ،أو ال محل لها من اإلعراب عىل
وهو مضاف ،الهاء
ر
مذهب البرص ريي.
والجملة من "صىل هللا عليه "...ال محل لها من اإلعراب ،وجملة "تعرفنا"...الخ يف
محل نصب صفة لـ "صالة"؛ وهللا أعلم.
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بمدينة الجديدة -المملكة المغربية ر
الشيفة-
وصىل هللا عىل سيدنا محمد
وآله وسلم

