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 اإلهداء


 أهدي مثرة جهدي املتىاضع إىل :

.أبي,ولمتمهلهالدنٌاألرتويمنحنانه..منعلمنًالنجاحوالصبر-

.أمي ,إلىدعوتًالمستجابة..النورالذيٌنٌرلًدربالنجاح-

.زوجي منساندنًوشجعنًووقفبجانبً..-

الطرٌق- لً ٌضٌئون كانوا ..من إلرضائً حقوقهم عن وٌتنازلون

.أخىاتي وأخي

.وَلَدَي..حٌاتً,وزهرةرٌحانتًعمري-
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 الشكر والعرفان

 وآخراًأحمد أّوالً وأشكره تعالى هللا وأسلّ, محموأصلًّ سٌدنا على معلمم د

ٌّةوهادياإلنسانٌة ,وعلىآلهوصحبهومنتبعهمبإحسانإلىٌومالدٌن.البشر

 لكلمن الجزٌل بالشكر إخرأسهمأتوجه فً ٌّز إلىح الرسالة التنفٌذ,اجهذه

:وأخّصبالذكر

لمابذلهمنعلىهذهالرسالة؛األّولالمشرف,الوهابمحمدعبدالعالً.د.عبدأ-

ٌّةجهدكبٌرلمساعدتًفًسبٌلإ ,سائلةالعلًالقدٌرنجازهذاالعملبصورتهالنهائ

.بٌدهلمزٌدمناإلنجازاتالعلمٌةٌعلًمنشأنهوٌأخذأن

ٌّةلنصائحهوٌش,المشرفالثانً؛مدسالمالدر.محد- لهذاالتًلوالهالماكانالعلم

.ة,فوفقههللالماٌحّبهوٌرضاهالعملأنٌخرجبهذهالصور

,ولمابذلوهمنجهدلتصوٌبالمناقشةلقبولهممناقشةرسالتًاألساتذةأعضاءلجنة-

ٌّدهمهللابنصره,وعلّمهمونقصماوقعفٌهامنزللوخطأ .منعلمه,أ

تمثلهمنمكانمقّدسلرفدطالبالعلــمباألهلٌةمكتبةالزروق- ٌحتاجونهوما ما

.كلمحّبةوسخاء,دونكللأومللب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدّمة

,لهالإلهإالهللاوحدهالشرٌك,وأشهدأنْوأشكرهعلىنعمهستعٌنهالحمدهللأحمدهوأ

.امحمدوعلىآلهوصحبهومنواالهعلىسٌدناللهمصلِّوسلّم,محمداًعبدهورسولهوأن 

 أمّا بعد ،،،

ٌّةف الرواٌاتإلىأّنالداعً,إذتشٌرعلمالنحوبالنسبةلعلومالعربٌةالٌخفىعلىأحدأهم

يأخذٌستشريفًذًاللحنالشالرئٌسللتوجهإلىهذاالعلمكانالحفاظعلىاللغةالعربٌةمنتف

,وحّباًفًفهمكتابهللاتعالىوسنةدهملتقوٌماللسانالعربًمنجهة,فكّثفالعلماءجهواألمة

.منجهةأخرى––نبٌه

"أناإلمامالرازيذكرأّنمعرفةذكرالسٌوطًفًكتابه"االقتراحفًعلمأصولالنحو

والتصرٌففرض والنحو معرفةكفاٌةاللغة ألن باإلجماع؛ واجبة الشرعٌة ولمعرفةاألحكام ,

أدلّتها معرفة من بّد ال واألاألحكام ّنة, الكتابوالسن إلى راجعة وادلّة وهما العرب, بلغة ردان

وتصرٌفهم فمعونحوهم لذا والتصرٌفواجبة, والنحو اللغة الواجبرفة ٌتوقفعلى ما ألّن ؛

.فهوواجبمطلقوهومقدورللمكلّفال

,حفاظعلىاللغةالعربٌةمناللحنلٌسفقطلللذلكفإّنالعلماءقدعكفواعلىدراسةالنحو

69,فبعدأنوضعأبواألسودالدؤلً)تأٌضاًلفهمأحكامالشرٌعةاإلسالمٌةبشكلدقٌقوإّنما

071حمدالفراهٌدي)تلٌلبنأولّهمالخ,وكانأالعلماءفًالتألٌففٌههـ(أساسهذاالعلمتتابع

"العٌن" بكتابه سٌهـ( تلمٌذه ألّف ثم )ت, "الكتاب"081بوٌه الموسوم كتابه هـ( الذيأصبح,

ل ومرجعاً النحوأساساً فًعلم كنتبمنبعده ما علىأٌديكل حتىتوالتالمؤلفاتمنبعده ,

.صرهملكثرتهمأفذاذكانواأشهرمننارعلىعلم,والذٌنالٌمكنحعلماء

 لعلماء وعقٌدةوكان دٌن لغة أصبحت فالعربٌة المؤلفات, تلك من وافر نصٌب ,الروم

األ وفكروتطور وتعلٌم ثقافة لغة لتصٌر مر القرآن لغة وألّنها , مقدساًالكرٌم اتخذتمكاناً فقد

.رةللهوٌةالدٌنٌةوصارتصو
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األتراك تركالعلماء كبٌراًلقد وجهداً آثاراً وتركٌة ٌّة كانتكثٌرةعرب , مساهمة فًمنهم

,والقٌامماكانٌخّصعلوماللغةالعربٌةتلكاآلثاربٌن,ومنتشٌٌدصرحالحضارةاإلسالمٌة

بتحقٌق المخطوطاتتلك ودراستها فً كبٌرة أهمٌة المجٌدله تراثاألّمة إحٌاء فً المساهمة

,خاصةكانواضحاًرالعلماءالرومبالعلماءالعربتأثّ,فاإلسالمٌةفةشّدةامتزاجالشعوبمعرو

,أوعبرترجمةأمهاتالدراسةالمباشرةللقرآنالكرٌم,والتًأتقنوهاعبرعلومالعربٌةفًتألٌف

إلىاللغة اإلسالمٌة العربالتركٌةالكتبالعربٌة بعضالعلماء أوعنطرٌقوفود إلىمدن,

العثمانٌ األتراةالدولة العلماء بعض وانتقال للعلم, وطلباً للحج, طلباً العربٌة البالد إلى ك

.والمناظرة,واالحتكاكبالعلماءالعرب

ّنهللاتعالــقدم و ًّ ٌّمةمنإلــىواحدأنوفقنًىعل أحدشـروحكتاب,وهوتلكاآلثارالق

النح" لناصوـالمصباحفًعلم المطًالمكاـرالدٌنأبـــ" وههـ(601زي)ترّــرم وكتابــ,

.هـ(827بنعالءالدٌناألسود)ت"لحسنباشاا"االفتتاح
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 سبب اختيار الموضوع :

ووفقنًفًا ًّ ل  هللاتعالىع  ن  ,تحّتمعلًأنلحصولعلىدبلومالدراساتالعلٌابعدأنم 

,وقداخترتأنٌكونطلباتالحصولعلىدرجةالماجستٌرأختارموضوعاًوأقّدمهالستكمالمت

نكنوزسلفنا,إلحٌاءكنزم,وهوجانبالتحقٌقبلهمكانتهفًالدراساتالعلمٌةعملًفًجان

.الصالح

قعاالختٌارعلىأحدشروحكتاب"المصباح,وطالعواستشارةأهلالعلموالفضلوبعداال

النحـو لناصـــرفًعلم المطــّرزي)تالدٌنأبـ" "هـ(,وهــوكتاب"االفتتاح601ًالمكارم

ا تكثرو,ٌهأغلبالمسائلالنحوٌة,وقدجمعفهـ(827بنعالءالدٌناألسود)تلحسنباشا

خراجهونشرهمعحاشٌتٌنمشهورتٌن,ذكرت,لهذاتتجلىأهمٌةإعلٌهتعلٌقاتالعلماءوالحواشً

وأ النحو, كتب التراجمإحداهما كتب إلٌها كشارت مما الثانٌة واستخلصت حواشً, فً تب

:هما,وهاتٌنالحاشٌتٌنالمخطوطلكثرةعددها,وشهرةصاحبها

.الثانًمنالقرنالتاسعالهجري(حاشٌةحاجًبابا)منعلماءالّنصف-0

.هـ(969حاشٌةمصطفىسروري)ت-2

ٌّةإخراجهمعهاتٌنالحا ٌتٌنلمافًذلكمنعمومالفائدة,وإسهاماًفًإحٌاءشوتتجلىأهم

.هذاالكنز
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 أهمّية الموضوع :

نخاللــــ,م–بعدهللاتعالى–مــ,لالعترافبفضلههمةفًنشركتبالعلماءالسابقٌنالمسا-

.نفضالغبارعنآثارهمالقٌمة,وإبرازجهودهمالعلمٌة

نخاللتحقٌقماورثههذاالجٌلمنـٌتواصلجٌلالٌوممعاألجٌالالسابقةمالعملعلىأن-

.رفوفالنسٌاندوناالستفادةمنهاعلى,البوضعهاعلوم

.مشاركةفًإثراءالمكتبةالعربٌةمنخاللال,إخراجمادةعلمٌةٌستفٌدبهاطالبالعلم-



 المناهج المتبعة خالل البحث :

ًّ تحقٌق وقســم , ًّ دراس قســم قسمٌـن: إلــى البحــث منهجٌنقســم منهمــا قسـم ولكــل ,

 .بهخاص

:أوالً:قسمالدراسة

اع القسمسٌتم المنهجالتارٌخًلهذا ,كانالتعرٌفبالمؤلِّفوالمؤل ف,محاولةقدراإلمتماد

.المصادروالمراجعفًهذاالمجالمستندةإلىأهم

:نٌاً:قسمالتحقٌقثا

نص؛ألّنمهمةالمحققمحاولةالوصولبالإلىالمنهجالوصفًفًهذاالقسمسٌتماالستناد

المؤلّف أرادها أقربصورة المساسبالإلى دون الحذف, أو بالزٌادة العلمٌة اتباعمسائل مع ,

.لمعتمدةفًتحقٌقالنصوصلخطواتاا
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 هيكلّية البحث :

:وفٌهثالثةفصولقسم الدراسة :  ول :القسم األ

:ترجمةالشارحالفصل األول : 

,ولقبه.اسمه-

.مولده,ونشأته-

.دراسته,وشٌوخه-

ٌّة- .مكانتهالعلم

.تالمٌذه-

.مؤل فاته-

.مذهبه-

.وفاته-

":التعرٌفبكتاب"االفتتاحالفصل الثاني : 

.ونسبتهإلىمؤلِّفهالتحققمناسمالكتاب,-

.قٌمةالكتاب-

.طرٌقةحسنباشافًشرحالكتاب-

.شواهده-

.ذكرنسخالكتاب,وبٌانأوصافها-

.نماذجمنالمخطوطات-
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":العلماءالذٌنلهمتعلٌقاتعلى"االفتتاحالتعرٌفبالفصل الثالث : 

ٌّة,أهممؤلفاته,وفاته(:)اسمهولقبه,مولده,مكانتهاحاجًباباأّوالً: .لعلم

ٌّة,أهممؤلفاته,وفاته(:)اسمهولقبه,مولده,مكانتهامصطفىسروريثانياً: .لعلم
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 قسم التحقيق :القسم الثاني : 

دراسة تحقٌقهاٌتضمن المراد علاألبوابوالفصول للتحقٌق العام المنهج وبٌان النحو, ى

:التالً

ق ق-0 ح  .فًوقتناالحالًوكتابتهوفقالقواعداإلمالئٌةالمعمولبهاضبطالنصالمن

.عالماتالترقٌمأثناءتحرٌرالنص؛لٌتسّنىللقارئفهمالنصوضع-2

ٌّاتالكتاب,بجعلهابٌنمعقوفٌن]...[-3 ٌّةوفرعٌةلجزئ غامــق,دادــوبموضععناوٌنأساس

.زٌادتهوأّنهلٌسمنأصلالمخطوطعالمةعلى

وضعالكلماتوالجملالساقطةمننسخالمخطوطبٌنمعقوفٌن]...[,واإلشارةإلىموضـع-4

السقطفًالهامش.

بداٌةكللوحة.لإلشارةإلىبٌنخطٌنمائلٌن//للوحةوضعرمزورقما-5

لـــععبارة)قالالمصّنف(قبـــوضوغامـق,بمدادٌٌزمتنالمصّنفعنشرححسنباشاتم-6

لبٌنـــتفص*****نجومخماسٌةرمزلعـبوض,وعبارة)قـالالشــــارح(قبلالشرحوالمتن,

.المتنوالشرح,أّماالمتنالموجودفًثناٌاالشرحفقدتمتمٌٌزهبمدادغامق

ًـشــرححســنباشــابعـدشرحـهالمسألةالمعٌنةفكتابةهوامشالعلماءالذٌنعلّقــواعلــى-7

رحبفصلهعنهبخطمستقٌمإلىوسطــ,وتمٌٌزهعـنالشموضعها,ونسبةكلتعلٌقإلىقائله

ِجدفٌهاـــورقماللوحوطـــالمخط,وفًنهاٌةكلتعلٌقكتابةرمزالصفحةٌتبعهنقاط ةالتًون

التعلٌق.

,فًالهامـش‘‘’’...وحصرهابٌنعالمتًتنصٌصالواردةفًالشرحقأقوالالعلماءتوثٌ-8

تطاعباإلشارةإلىدرالمســـ,وعزوهاإلىكتبهمقمنقولةحرفٌاًأوبالمعنىانماإذاكانتوبٌ
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.ذلكفًالهامش

انمواضعهابحسبماّدتها.,وبٌكباالعتمادعلىكتبمعاجماللغةشرحالكلماتالغرٌبةوذل-9

ٌّة,ووضعهابٌنقوسٌـضبطاآل-01 ةفــًــ,مـــعذكــرالســورةورقماآلٌنمّزهرٌنٌاتالقرآن

.الهامش

ٌّةالشرٌفــةتخ-00 عــ,مشكــــلمنالكتبالمختصةبهذاالعلم,وضبطهابالرٌجاألحادٌثالنبو

.والصفحةذكرالمصدر,والجزء,

.ٌجاألمثالالواردذكرهافًالنص,وضبطها,وعزوهاإلىمصادرهاتخر-02

,وـناالستشهادبهافًكتبالنحـ,وذكرمواطتخرٌجاألبٌاتالشعرٌة,ونسبتهــاإلىقائلٌها-03

.مرتبةبحسباألقدمإلىاألحدث

,عــداالمشهورٌنمنهمــعأّولذكرلهاـالمالذٌنوردذكرهمفًالمخطوط,مـترجمةاألعــ-04

كاألنبٌاءوالخلفاء.

.تعرٌفبالكتبالمذكورةفًالكتاب,وذلكبذكراسمالكتابكامالً,واسممؤلّفهال-05

.القائمةالخاّصةفًنهاٌةالبحثاالكتفاءبذكرالمعلوماتالمتعلّقةبالمصادروالمراجعفً-06

ضالنتائجواآلراءالتًتمالتوصلــ,وتتضّمنبعوتكونبعداالنتهاءمنالتحقٌقة:ـــالخاتم-07

.إلٌها

ٌّةفًآخرالبحث,وهًو-08 :ضعالفهارسالفن

ٌّةفهرساآلٌات- .القرآن

ٌّة- .فهرساألحادٌثالنبو

.ةفهرساألبٌاتالشعرٌّ-
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.فهرساألرجاز-

.المأثورةاألقوالواألمثالفهرس-

.األعالمالواردذكرهافًالكتابفهرس-

.رسالكتبالواردذكرهافًالكتابفه-

ٌّة- .فهرسالمذاهبالنحو

ٌّةفهرسالقبائل- .العرب

.فهرسالمصادروالمراجع-

  .فهرسالموضوعات-
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 قسم الدراسة :القسم األول
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 الفصل األول

 ترجمة الشارح

 :ولقبه ,اسمه

ًّ  ,األسود (1)هو حسن باشا ابن عبلء الدٌن علً بن عمر         ًّ  ,الروم  (2).الحنف

  :ونشأته ,مولده

إال أّنه  ,لم تذكر الكتب التً اطلعت علٌها والمختصة بهذا الجانب مولد حسن باشا بالتحدٌد        

وقد  .(3)هـ( 791وقد بوٌع هذا السلطان سنة ) ,كان من علماء دولة السلطان اٌلدرم باٌزٌد خان

حسن باشا ولد  ما ٌعنً أنّ  ,(4)هـ( 888ذكرت المصادر أّن والده )عبلء الدٌن األسود( توفً سنة )

؛ إذ أنه قرأ على المولى جمال الدٌن أي فً حدود ما ٌقارب منتصؾ المابة السابعة ,قبل هذه السنة

 (5).فقد ذكرت الكتب أّنه سكن بروسة وتوفً بها ,أما نشؤته. هـ( 776األقسرابً )ت  محمد

 :وشٌوخه ,دراسته

ثم قرأ على المولى جمال  ,هـ( 888قرأ أوالً على والده المولى عبلء الدٌن األسود )ت          

 (6).هـ( 776الدٌن محمد بن محمد األقسرابً )ت 

ٌّة  :مكانته العلم

وربطه  ,نشؤ فً كنؾ أسرة محبة للعلم كان لها أثر كبٌر فً تكوٌن شخصٌته العلمٌة         

 ـً ــاشتؽـل بالتدرٌـس ف ,فقد كـان والده عالمـاً فقٌهاً  ,بعبلقة وثٌقة بعلماء عصـره فً شتى الفنـون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .726 :1وهدٌة العارفٌن  ؛117والفوابد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ؛211 :1كشؾ الظنون  :( ٌنظر1)

 .246 :3ومعجم المإلفٌن  ؛284 :2واألعبلم  ؛287 :1وهدٌة العارفٌن  ؛23الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر2)

  .57وأسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون  ؛16الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر3)

 .291 :6ومعجم المإلفٌن  ؛117والفوابد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ؛211 :1كشؾ الظنون  :( ٌنظر4)

 .284 :2األعبلم و ؛287 :1هدٌة العارفٌن  :( ٌنظر5)

 .117والفوابد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ؛23الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر6)
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 ,والحدٌث ,فساهم فً نشر المعرفة فً علوم الفقه ,طبلب العلم – على والده –قرأ  ,مدرسة أزنٌق

وقاٌة "وشرح  ,للخبازي فً األصول "المؽنً"فشرح  ,وأحسن التصنٌؾ ,وؼٌرها ,والتفسٌر

 (1).فً المعانً والبٌان "اإلٌضاح"وشرح  ,لبرهان الشرٌعة فً الفروع "الرواٌة

 ,"االفتتاح" ومما ٌدل أٌضاً على مكانته العلمٌة كثرة تعلٌقات العلماء والحواشً على شرح        

 .عالماً بالنحو والصرؾ ,فقٌهاً  –رحمه هللا  –لَِم ال وقد كان 

 :تالمٌذه

فقد  ,مما ال شّك فٌه تولً الشٌخ حسن باشا ابن عبلء الدٌن مهنة التدرٌس ومبلزمته إٌاها       

ولكن لم ٌكن بٌنهم  ,أخذ عنه العدٌد من الطبلب صنوفاً من المعارؾ والعلوم فً شتى المجاالت

فلهذا لم تسرد  ,لببلدفابقاً ألقرانه حتى ٌشتهر وٌنتشر صٌته فً ربوع ا ,من كان مشهوراً فً زمنه

 .كتب التراجم التً اطلعت علٌها أسماًء لطبلب صاروا علماًء نهلوا من معٌنه

 :مؤلّفاته

 (2).فً النحو ,هـ( 618للمطرزي )ت  "المصباح" فً شرح "االفتتاح" -1

 (3).فً الصرؾ ,"شرح الحراج" -2

 (4)."فً أوقات بؽداد" -3

فـً  ,هـ( 788ألحمد بن علً بن مسعـود )ت  "مراح األرواح" فً شرح "المفراح" -4

 (5).التصرٌؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌّــة فــــً تراجم الحنفٌة  ؛211 :1وكشؾ الظنون  ؛9ة ـــــــالشقابق النعمانٌ :( ٌنظر1)   ؛117 – 116والفوابد البه

 .726 :1وهدٌة العارفٌن      

 والفوابد البهٌة فً  ؛121 :2ودٌـــــوان اإلسبلم  ؛1788 :2ؾ الظنون ــــــــوكش ؛23الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر2)

 .246 :3ومعجم المإلفٌن  ؛284 :2واألعبلم  ؛287 :1وهدٌة العارفٌن  ؛117تراجم الحنفٌة      

 .57أسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون  :( ٌنظر3)

 .284 :2األعبلم  :( ٌنظر4)

 = ؛287؛ وأسمـــــاء الكتب المتمم لكشؾ الظنون 1651 :2ؾ الظنون ــــــوكش ؛23الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر5)
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 :مذهبه

حٌث  ,وذلك من خبلل ما اتضح فً ثناٌا شرحه ,الظاهر أّن حسن باشا كان بصري الهوى         

مثال ذلك ما ورد على لسانه عند موافقته  ,((أصحابنا  )) :كان ٌصؾ البصرٌٌن أحٌاناً بقوله

إلى أّنه ٌرتفع لوقوعه موقع  :ذهب أصحابنا’’  :قال ,البصرٌٌن فً علّة ارتفاع الفعل المضارع

 :منها ,إال أّنه وافق الكوفٌٌن فً عدة مسابل .(1)‘‘ االسم

العامل ال ٌخلو من أْن إّن ’’  :قال ,موافقته لهم فً أّن المصدر مشتق من الفعل وفرع علٌه -1

 ,وأّما الّثانً فبل ٌخلو من أْن ٌكون مشّتقاً عنه أو ال ,األّول الفعل ,ٌكون عامبلً باألصالة أو ال

 (2).‘‘.. ,.األّول المصدر

والمذهب  :(ُرب  الّتاسعة )و’’  :قال ,موافقته لهم فً اسمٌة )ُرّب( حٌث قال البصرٌون بحرفٌتها -2

 (3)... ‘‘,.األصّح أّنها اسم ال حرؾ

 :الــــقـ ,فتكـون اسمـاً بمعنـى )ؼٌـر( ,موافقتـه لهـم فـً أن )سـوى( لٌسـت الزمـة للظـرفٌـة -3

ٌّة دابماً ’’  ٌّون من أّنهما لٌسا بمنصوبٌن على الّظرف لمجًء استعمال  ؛واألصّح ما ذهَب إلٌه الكوف

  (4)... ‘‘.,واسَم )لٌس( ,وصفةً  ,وفاعبلً  ,)ِسوى( مبتدأً 

 .وعدم تعصبه لمذهب معٌن ,وحٌادٌته ,مما ٌدل على موضوعٌته

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتارٌخ  ؛287 :1وهدٌة العارفٌن  ؛117ة فـــــً تراجــــم الحنفٌة ـــــــوالفوابد البهٌ ؛121 :2= ودٌوان اإلسبلم   

 .246 :3ومعجم المإلفٌن  ؛284 :2واألعبلم  ؛243 :5األدب العربً      

 .422ص  :( ٌنظر1)

 .169ص  :( ٌنظر2)

 .252ص  :( ٌنظر3)

 .381ص  :( ٌنظر4)
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 :وفاته

معجم " وفـً ,(1)"األعبلم" فُذِكَر فً ,اختلفت كتب التراجم فً تحدٌد سنة وفاته        

 827أّنـه توفـً سنـة )( 3)"هدٌة العارفٌن" وُذِكـَر فـً ,هـ( 1825أّنـه توفً سنـة )( 2)"المإلفـٌـن

 .هـ(

وفاة والده العالم  ذلك ألنّ  ؛هـ( 1825وبعد البحث والتحلٌل أستبعد أن تكون وفاته سنة )        

إلى أّنه  باإلضافة ,كتب تراجم األعبلمهـ( بحسب ما ذكرته  888)عبلء الدٌن األسود( كانت سنة )

ؼٌر فكان من  ,هـ( 776تتلمذ بعد والده على العالم جمال الدٌن محمد بن محمد األقسرابً )ت 

 (4).أن تكون وفاته بعد مابتً عام من تارٌخ وفاتهما المعقول

وهو سنة  "هدٌة العارفٌن" لذلك فقد اطمؤنت النفس إلى أّن تارٌخ وفاته هو ما ذكره صاحب        

وضعه فً الطبقة  "الشقابق النعمانٌة" وكذلك ألّن صاحب ,هـ( لؤلسباب المذكورة سابقاً  827)

 ,هـ( 791وهذه الطبقة تبدأ ببٌعة السلطان باٌزٌد خان سنة ) ,الرابعة من طبقات العلماء العثمانٌٌن

 (5)."أسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون" وهذا أٌضاً ما ذكره صاحب

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .284 :2األعبلم   :( ٌنظر1)

 .246 :3معجم المإلفٌن  :( ٌنظر2)

 .287 :1هدٌة العارفٌن  :( ٌنظر3)

 .117والفوابد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ؛23الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر4)

 .57وأسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون  ؛16الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر5)
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 الفصل الثانً

 "االفتتاح" التعرٌف بكتاب

 :ونسبته إلى مؤلّفه ,التحقق من اسم الكتاب

 "مصباحـ"فهذه حواش كتبتها لل’’  :فٌقول ,(1)ٌذكر حسن باشا اسم الكتاب فً مقدمته       

ى ب "المصباح"قد َتمَّ شرح ’’  :(2)فً آخر الكتابو ,‘‘ "االفتتاحـ"وسمٌتها ب  .‘‘ "االفتتاحـ"المسمَّ

 ,ألّن الكتاب شرح كما سٌتضح فً قسم التحقٌق ,فلعله تحرٌؾ من النساخ ,حواش :أّما قوله       

شرح على  "االفتتاح" فقد ذكرت المصادر أّن كتاب ,وكما ذكرت الكتب المختصة بهذا الجانب

 (3).وَنَسْبَتُه إلى حسن باشا ابن عبلء الدٌن األسود ,للمطرزي "المصباح" كتاب

 :قٌمة الكتاب

ولم ٌترك حسن باشا  ,من كثرة تعلٌقات وحواشً العلماء علٌه "االفتتاح" تتضح قٌمة شرح       

 ,وأبدى رأٌه النحوي فٌها ,ووّضح آراء العلماء فٌها ,إال وفّسرها "المصباح" مسؤلة من مسابل

كما ستتضح له قٌمته العلمٌة وقدره بٌن كتب  ,لذلك فإّن أهمٌة هذا الكتاب ستتضح جلٌاً لقاربه

 .النحو والصرؾ

 :طرٌقة حسن باشا فً شرح الكتاب

 فقـد كـان ٌقتبـس جمـل ,إال ووّضحها "المصباح" لم ٌترك حسن باشا مسؤلة  من مسابل        

كله فً  "المصباح" فتجده قد وضع متن ,علٌها وٌفصلهاثم ٌشرحها وٌعطً األمثلة  "المصباح"

وكان هذا  ,وكان ٌمٌز المتن عن الشرح بوضع خط مستقٌم فوق كبلم المطرزي ,ثناٌا شرحه

 .كلّها التً اطلعت علٌها المنهج فً نسخ الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33ص  :( ٌنظر1)

 .514ص  :( ٌنظر2)

 والفوابد البهٌة فً  ؛121 :2ودٌـــــوان اإلسبلم  ؛1788 :2ؾ الظنون ــــــــوكش ؛23الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر3)

  ؛284 :2واألعبلم  ؛243 :5وتارٌـــــــخ األدب العربً  ؛287 :1ن ـــــــــوهدٌة العارفٌ ؛117تراجم الحنفٌة      

 .246 :3ومعجم المإلفٌن      
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وهذا ٌدل على أمانته  ,نفسه "المصباح" كما أّنه كان ٌوضح االختبلفات فً نسخ متن         

ى لَ وْ ن األَ ٌّ بوٌُ  ,فٌقابل نسخ المتن وٌشرح للقارئ االختبلفات بٌنها ,العلمٌة فً النقل عن العلماء

 :من أمثلة ذلك ,منها والسبب فً رأٌه

ولعل )سلمى( كان تصحٌفاً عن  ,)وسلمة( وهو مستقٌموقد وقع فً بعض الّنسخ ’’  :قوله -1

 (1).‘‘ الكاتب

ألّن الّضمٌر ٌرجع إلى المضاؾ  ؛واألّول أولى ,)وَعَرْفَت علّتٌه( :وفً بعض الّنسخ’’ قوله  -2

 (2).‘‘دون المضاؾ إلٌه ؼالباً 

ٌّة منصوبة  :وقد وجدُت فً بعض الّنسخ’’  :قوله -3 )وهو من تمام معناه( فحٌنبذ ٌكون جملة اسم

ٌّة من )شًء(   (3) .‘‘المحّل على الحال

ذا ـفل ؛ورـا مذكـً بعضهـوف ,خـر الّنسـن فً أكثــــور فً المتـر مذكـذا ؼٌـوه’’  :هـقول -4

 (4) .‘‘شرحناه 

المصادر واآلراء العلمٌة وقد اعتمد حسن باشا فً تؤلٌفه لهذا الكتاب على مجموعة من          

وٌمكن  ,وتعددت منهجٌته فً التعامل مع هذه المصادر ,لكثٌر من العلماء الذٌن سبقوه أو عاصروه

  :تفصٌلها على النحو اآلتً

 :آراء لعلماء تم ذكرها فً الكتاب من دون ذكر المصدر -1

دون ذكر السم المرجع أو  حٌث ٌذكر الشارح اسم العالم الذي ٌنقل عنه الرأي العلمً من         

 :من أمثلة ذلك ,المصدر الذي نقل عنه

ًّ ’’  :قوله -أ  (5).‘‘ إّنه فعل متعدٍّ ٌنصب ما بعده :وقال الجرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141 ص :( ٌنظر1)

 .167 ص :( ٌنظر2)

 .271 ص :( ٌنظر3)

 .481 ص :( ٌنظر4)

 .192ص  :( ٌنظر5)
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 (1).‘‘ إّنها تعمل كما تعمل )َمَع( :وقال األخفش’’  :وقوله -ب

 (2).‘‘ إّنهما اسمان :وقال الفّراء ’’ :وقوله -جـ

 :فإّنك إذا قلتَ  ,أّنه ٌجوز تقدٌم الخبر وإْن كانا معرفَتٌن –رحمه هللا  –وذكر أبو علً ’’  :وقوله -د

كان )أخوك( مبتدأ و  ,ومرادك أْن ُتخبِر عن معرفة المخاطب بؤُخّوته بؤّنه مسّمى بزٌد ,أخوك زٌد  

ماً   (3).‘‘)زٌد( خبره وإْن كان ُمقدَّ

 (4).‘‘ ّنه اسم ُمضَمر مضاؾ إلى الكاؾإ :وُعلَِم مّما ذكرنا فساد قوِل الخلٌل’’  :وقوله -هـ

 (5).‘‘ ظاهر مضاؾ إلى ما بعدهّنه اسم إ :الّزجاجق وقول أبً إسح’’  :وقوله -و

 :ذكر المراجع أو المصادر من دون نسبتها إلى مإلفٌها -2

وال ٌذكر اسم مإلؾ هذا  ,وفً أحٌان أخرى ٌذكر الشارح اسم الكتاب الذي ٌنقل منه         

صاحب ’’  :هــولـــومن أمثلة ذلك ق ,ولعل فعله هذا راجع إلى وضوحه بالنسبة لدٌه ,الكتاب

ذكـره ’’  :و ,(8)‘‘ "الضوء"قال صاحب ’’  :و ,(7)‘‘ "شرح الزٌنٌة"كذا فً ’’  :و ,(6)‘‘ "المقالٌد"

  .(9)‘‘ "لـب األلباب"صاحب 

 :ذكر المراجع أو المصادر منسوبة إلى مإلفٌها -3

حٌث ٌذكر الشارح فً بعض األحٌان اآلراء النحوٌة منسوبة إلى أصحابها مع ذكره         

 :ومن أمثلة ذلك ,للمصدر الذي وردت فٌه تلك اآلراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .196ص  :( ٌنظر1)

 .394ص  :( ٌنظر2)

 .420 – 419ص  :( ٌنظر3)

 .498ص  :ٌنظر (4)

 .498ص  :( ٌنظر5)

 .454 ,433 ,425 ,312 ,259 ,213 ,210 ,123 ,99ص  :( ٌنظر6)

 .472 ,349 ,303ص  :( ٌنظر7)

 .428 ,58 ,418 ,357 ,319 ,263 ,248 ,218 ,141ص  :( ٌنظر8)

 .454ص  :( ٌنظر9)
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 (1).‘‘ "شرح الزٌنٌة"قال شهاب الدٌن فً ’’  :قوله -أ

 (2).‘‘ "شرح التسهٌل"ذكره ابن الحاجب فً ’’  :وقوله -ب

 (3).‘‘ "شرح لب األلباب"قال موالنا شمس الدٌن النكساري فً ’’  :وقوله -جـ

 (4).‘‘السٌد عبد هللا التواب  "لب األلباب"صاحب ’’  :وقوله -د

وٌعالج  ,باإلضافة إلى ذلك فإّنه كان ٌوضح المصطلحات النحوٌة وٌعّرفها لؽة واصطبلحاً         

  .المسابل النحوٌة بعبارة سهلة واضحة فً متناول كل القراء

 :شواهده

 :القرآن الكرٌم وقراءاته -1

وحسن  ,من مصادر الدراسة النحوٌة عند النحاة كافة ان القرآن الكرٌم وقراءاته مصدراً ك        

 ,( آٌة96فقد بلػ عدد اآلٌات القرآنٌة المستشهد بها ) ,باشا فً هذا الكتاب كان شؤنه شؤن النحاة

من أمثلة  ,وقد استدل أٌضاً بالقراءات القرآنٌة من أجل إثبات بعض القواعد النحوٌة التً ٌذكرها

بضّم فإْن قُِرَئ )ُؼلِبت( ’’  :ثم قال ,(5) َوُىْم ِمْن بَػْعِد َغَلِبِهْم َسيَػْغِلُبوفَ   :ذلك أّنه استدل بقوله تعالى

ؽلبون( بفتح )الٌاء( فالمصدر مضاؾ إلى المفعول القابم مقام الفاعل وِذكر الفاعل  ,)الؽٌن( ٌَ و )س

ٌُؽلبون( بضّم )الٌاء( فالمصدر مضاؾ إلى الفاعل  ,وإْن قُِرَئ )َؼلََبت( بفتح )الؽٌن( ,متروك و )س

 (6).‘‘وِذكر المفعول متروك 

 ب هـذه ـــــوتنسـ ,فـً إثبات أّن )الم( األمر تكـون للؽابب ,(7) ْفَرُحواتػَ فَػلْ   :وكذلك استدالله بقراءة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .257 ,222 ,173 ,101 ,92ص  :( ٌنظر1)

 .94ص  :( ٌنظر2)

 .259ص  :( ٌنظر3)

 .298 – 297ص  :( ٌنظر4)

 .3 :( الروم5)

 .221ص  :( ٌنظر6)

 .58 :( ٌونس7)
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ًّ  ,القراءة لعثمان بن عفان وأبو  ,وابن سٌرٌن ,وابن هرمز ,وأبو رجاء ,والحسن ,وأنس ,و أُب

 ,وعمرو بن قابد ,واألعمش ,وهبلل بن ٌساؾ ,والجحدري ,وقتادة ,السلمً ,جعفر المدنً

 (1).وابن عباس ,والعباس بن الفضل األنصاري

 :األحادٌث النبوٌة -2

ٌّة التً استدل بها حسن باشا فً إثبات القواعد النحوٌة كان حدٌثٌن           مجموع األحادٌث النبو

ولعّل السبب فً كونه مقبلً باالستشهاد بالحدٌث النبوّي هو حرصه الشدٌد فً كون  ,(2)نبوٌٌن فقط

 .جرٌاً على سنن أؼلب النحاة ,أم ال –  –ذلك اللفظ منسوباً للرسول 

 :الشواهد الشعرٌة -3

لم ٌخرج حسن باشا عن القاعدة التً اشترطها النحاة على صحة االستشهاد بالشعر فً          

 :وٌمكن تسجٌل استشهاده بالشعر فً النقاط التالٌة ,إثبات القواعد النحوٌة

 ,هولعّل ذلك راجع إلى شهرة القابل بالنسبة إلٌ ,عدم ذكره السم الشاعر فً معظم استشهاده -أ

ٌُسَتشَهد بشعرهم فً مجال النحو واللؽة  .ومعرفته بؤّنه من الشعراء الذٌن 

( بٌتاً فً 40فمن بٌن أكثر من ) ,حرصه على عدم االستشهاد بشعر مجهول القابل إال نادراً  -ب

 (3).( منها قابلها مجهول4لم ٌستشهد إال بـ) ,الكتاب

وأحٌاناً أخرى  ,ي فٌه محل االستشهادفً بعض األحٌان كان ٌكتفً بذكر شطر البٌت الذ -جـ

 :مثال األول استشهاده بنصؾ البٌت التالً ,ٌستشهد بؤقل من الشطر

َرِة َفاْعِرفُوِنً ٌْ ُؾ الَعِش ٌْ     (4)أََنا َس

 :ومثال الثانً استشهاده ببعض البٌت التالً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .342ص  :ٌنظر (1)

   .342 ,135ص  :( ٌنظر2)

   .460 ,455 ,332 ,277ص  :( ٌنظر3)

  .493ص  :( ٌنظر4)
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   (1)............ إْن َوَصْلَت وإْن لَمْ .....................................         

على االحتجاج لم ٌستشهد إال ببٌت واحد كان فً الفترة التً لم ٌتفق فٌها جمهور العلماء  -د

أّما البٌت الذي احتج به  ,هـ( 158فآخر من ٌحتج بشعره هو إبراهٌم بن هرمة )ت  ,بشعرهم

 :وهو ,هـ( 428سنة )وقد كانت وفاته  ,حسن باشا فهو لمهٌار بن مرزوٌه

عُ  َتَضوَّ ٌَ ْرَتُه  أَِعْد ِذْكَر ُنْعَمـاٍن لََنا إّن ِذْكَرهُ           ُهَو الِمْسُك َما َكرَّ
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .339ص  :( ٌنظر1)

 .129ص  :( ٌنظر2)
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 :وبٌان أوصافها ,ذكر نسخ الكتاب

  .وقد رمزت لها بالرمز )أ( ,نسخة مصورة من مكتبة المصطفى اإللكترونٌة -1

  .وقد وضعت لها الرمز )ب( ,شبكة األلوكةنسخة مصورة من المكتبة اإللكترونٌة على  -2

وقد         ,نسخة مصورة من مكتبة العباس )مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة( -3

 .وضعت لها الرمز )ج(

وقد  ,نسخة مصورة من مكتبة العباس )مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة( -4

 .وضعت لها الرمز )د(

 .وقد وضعت لها الرمز )هـ( ,ورة من المكتبة اإللكترونٌة على شبكة األلوكةنسخة مص -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
  

 وصف المخطوط:

 (أ) النسخة:

,  33ص ...‘‘ بسم هللا الرحمن الرحٌم, الحمد هلل الذي أنزل من السماء الفرقان ’’ تبدأ من قوله: 

ن ــَتمَّت بعون هللا وحس ," احـاالفتتـ"ى بــالمسمَّ  "المصباح"رح ــقد َتمَّ ش’’ وتنتهً بقوله: 

  .514ص .‘‘ الّتوفٌق

 م ـ, واللوحة رق (47), سقطت منها اللوحة رقم لوحة 90                              :عدد اللوحات

                                              (77). 

 .تقرٌباً  17          :متوسط عدد األسطر فً اللوحة

 .تقرٌباً  12          :عدد الكلمات فً السطر متوسط

 .فارسًنوع الخط:                                  

 .مجهول                                 :اسم الناسخ

 .هـ 849                                :تارٌخ النسخ

 .مجهول                            :تملك المخطوط
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 اللوحة األولى من النسخة )أ(
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 اللوحة األخٌرة من النسخة )أ(
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 (ب)  النسخة:

...‘‘ بسم هللا الرحمن الرحٌم, وبه نستعٌن, الحمد هلل الذي أنزل من السماء الفرقان ’’ تبدأ من قوله: 

ٌّهما َقّدمَت ’’ , وتنتهً بقوله:  33ص  كما  ,فهـو المبتدأثم إّن المبتدأ والخبـر إذا كانا معرفَتٌن فؤ

 .419ص ‘‘  فً

 ن ــات, مـــلوح (7)ا ٌوازي ـا مــ, سقط منهةــــلوح 95                              :عدد اللوحات

 لو قال ’’ , إلـى قولـــه:  345ص ‘‘ ٌظهر فٌهما..’’قوله:                                               

 . 383ص ‘‘ بدل قوله : وأخواتها                                              

 .تقرٌباً  16          :متوسط عدد األسطر فً اللوحة

 .تقرٌباً  10         :متوسط عدد الكلمات فً السطر

 .فارسً                                  نوع الخط:

 .مجهول                                 :اسم الناسخ

 .مجهول                                :النسختارٌخ 

 .مجهول                            :تملك المخطوط
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 اللوحة األولى من النسخة )ب(
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 اللوحة األخٌرة من النسخة )ب(
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 )ج( :النسخة

...‘‘ السماء الفرقان بسم هللا الرحمن الرحٌم, وبه نستعٌن, الحمد هلل الذي أنزل من ’’ تبدأ من قوله: 

 .لعدم الحاجة مع الّرفع إلى اإلضمار الذي ٌحتاج إلى الّتؽٌٌر... , ’’ , وتنتهً بقوله:  33ص 

 .514ص ‘‘ تمت بعون هللا وحسن توفٌقه 

 .لوحة 100                              :عدد اللوحات

 .تقرٌباً  18          :متوسط عدد األسطر فً اللوحة

 .تقرٌباً  10          :الكلمات فً السطر متوسط عدد

 رقعة.                                   نوع الخط:

 .مجهول                                 :اسم الناسخ

 .هـ 953                                :تارٌخ النسخ

 .مجهول                            :تملك المخطوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
  

 

 

 

 اللوحة األولى من النسخة )ج(
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 اللوحة األخٌرة من النسخة )ج(
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 )د(النسخة: 

...‘‘ بسم هللا الرحمن الرحٌم, وبه نستعٌن, الحمد هلل الذي أنزل من السماء الفرقان ’’ تبدأ من قوله: 

 .424ص ‘‘ لما فٌه من لزوم إعرابٌن ... , ’’ , وتنتهً بقوله:  33ص 

 .لوحة 97                              :عدد اللوحات

 .تقرٌباً  15          :متوسط عدد األسطر فً اللوحة

 .تقرٌباً  10          :متوسط عدد الكلمات فً السطر

 رقعة.                                   نوع الخط:

 .مجهول                                 :اسم الناسخ

 .مجهول                               :تارٌخ النسخ

 .مجهول                            :تملك المخطوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
  

 

 

 

 اللوحة األولى من النسخة )د(
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 اللوحة األخٌرة من النسخة )د(
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 )هـ( :النسخة

...‘‘ السماء الفرقان بسم هللا الرحمن الرحٌم, وبه نستعٌن, الحمد هلل الذي أنزل من ’’ تبدأ من قوله: 

 .111ص ‘‘ ورأٌت رجبلً مّنا, ومررت برجل ’’ ... , , وتنتهً بقوله:  33ص 

 ة من  ـلوح (24)لوحة , فبعد  (55), سقط منها لوحة 79                              :عدد اللوحات

 الصبلة.المخطوط ٌبدأ كتاب عن أحكام                                               

 .تقرٌباً  15          :متوسط عدد األسطر فً اللوحة

 .كلمات تقرٌباً  9          :متوسط عدد الكلمات فً السطر

 رقعة.                                  نوع الخط:

 .مجهول                                 :اسم الناسخ

 .مجهول                               :تارٌخ النسخ

 .مجهول                            :تملك المخطوط
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 اللوحة األولى من النسخة )هـ(
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 اللوحة األخٌرة من النسخة )هـ(
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 الفصل الثالث

 "االفتتاح" التعرٌف بالعلماء الذٌن لهم تعلٌقات على

 :حاجً بابا :الا أوّ 

 :ولقبه ,اسمه

 (1).وكان ٌعرؾ بحاجً بابا ,الرومً ,الكرٌم الطوسًهو إبراهٌم بن عبد      

  :مولده

 "الشقابق النعمانٌة" ؼٌر أن صاحب ,لم تذكر المصادر التً قمت باالطبلع علٌها مولده     

وقد بوٌع هذا  ,وضعه فً الطبقة السابعة من علماء الدولة العثمانٌة فً زمن السلطان محمد خان

 (2).هـ( 855السلطان سنة )

ٌّة  :مكانته العلم

مشتؽبلً  ,عالماً بالعلوم األدبٌة والشرعٌة –رحمه هللا  –كان ’’  :"الشقابق النعمانٌة" قال فً     

 (3).‘‘وشاع تصانٌفه بٌن الطلبة  ,وانتفع به كثٌر من الطلبة ,بالدرس

 :أهم مؤل فاته

 (4)."أوفى الوافٌة" :سماه ,البن الحاجب "الكافٌة" إعراب -1

 (5)."خبلصة اإلعراب" :سماه ,"المصباح" شرح -2

 (6).للجرجانً "بةاالعوامل الم" شرح -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50 :1معجم المإلفٌن  :( ٌنظر1)

 .128 ,70الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر2)

 .128الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر3)

 .1370 :2وكشؾ الظنون  ؛129 – 128الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر4)

 .243 :5وتارٌخ األدب العربً  ,1708 :2وكشؾ الظنون  ؛129 – 128الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر5)

 .1179 :2وكشؾ الظنون  ؛129الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر6)
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 (1)."السلطانٌة" :سماه ,"النورانٌة" شرح على كتاب -4

 (2).اإلعراب فً النحو شرح قواعد -5

 (3).رسالة فً اللهو -6

 :وفاته

ؼٌر أّنه من علماء النصؾ  ,لم تذكر المصادر التً اطلعت علٌها سنة محددة لتارٌخ وفاته     

 (4).الثانً من القرن التاسع الهجري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .347 :2إٌضاح المكنون ( 1)

 .129الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر2)

 .50 :1معجم المإلفٌن  :( ٌنظر3)

 .50 :1ومعجم المإلفٌن  ؛244 :5تارٌخ األدب العربً  :( ٌنظر4)
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 :مصطفى سروري :ثانٌاا 

 :ولقبه ,اسمه

 (1).المعروؾ بسروري ,مصلح الدٌن ,الرومً ,الحنفً ,هو مصطفى بن شعبان     

 :مولده

  (2).هـ( بقصبة كلٌبولً 897ولد سنة )     

ٌّة  :مكانته العلم

 ,فبذل فً تعلٌم ابنه ماالً جزٌبلً  ,محباً للعلم وأربابه ,كان أبوه من التجار وأصحاب الٌسار     

 ,والمولى طاشكبري ,ودار المرحوم على أفاضل عصره لبلستفادة كالمولى القادري ,ومبلؽاً جلٌبلً 

واتسم كما  ,ومهر فً فنونه ,وقال الشعر ,وجمع النوادر واللطابؾ ,لمعارؾفؤحرز الفضابل وا

وجعل ٌزاول كتب األعاجم وٌمارس حتى أصبح فارساً فً معرفة  ,هو دأب شعراء الروم والعجم

فلما صار قاضٌاً بقسطنطٌنٌة استنابه فكان  ,ثم وصل إلى خدمة محً الدٌن الفناري ,لسان فارس

ثم درس فً مدرسة صار  ,فإّنهم من قبل كانوا ٌستخدمون األجانب ,هو من طلبة المولى أول نابب

ثم صارت  ,ثم مدرسة ٌري باشا بقسطنطٌنٌة بخمسة وعشرٌن ,وجه باشا بقصبة كٌبولً بعشرٌن

عطً بخمسٌن مدرسة قاسم باشا المبنٌة ثم أ ,ثم عزل ,ثم صارت أربعٌن ,وظٌفته فٌها ثبلثٌن

 (3).بقصبة ؼلطه

 :أهم مؤل فاته

 (4).كبلهما على تفسٌر البٌضاوي "الحواشً الصؽرى"و ,"الحواشً الكبرى" -1

 (5)."شرح البخاري" -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .235 :7واألعبلم  ؛434 :2وهدٌة العارفٌن  ؛343الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر1)

 .235 :7واألعبلم  ؛343الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر2)

 .343الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر3)

 .235 :7واألعبلم  ؛434 :2وهدٌة العارفٌن  ؛27 :3ودٌوان اإلسبلم  ؛345الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر4)

 .235 :7واألعبلم  ؛434 :2ة العارفٌن وهدٌ ؛345الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر5)
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 (1).فً النحو "المصباح" شرح -3

 (2).شرحاً تركٌاً  –فارسً  –شرح دٌوان الحافظ  -4

 (3).وآخر بالتركٌة ,لسعدي الشٌرازي بالعربٌة "كلستان" شرح كتاب -5

 (4).حاشٌة على شرح ابن الشحنة للهداٌة فً الفروع -6

 (5).)تركً(فً العروض  "بحر المعارؾ" -7

 (6).للتفتازانً "التلوٌح" حاشٌة على -8

 (7).دٌوان شعر تركً -9

 (8).كما ترجم عدة كتب من الفارسٌة إلى التركٌة والعربٌة

  :وفاته

ودفن  ,هـ( 962) :وقٌل ,هـ( 969سنة ) –وهو انطبلق البطن  –ضة ٌْ توفً من مرض الهَ      

  (9).عند مسجده فً قصبة قاسم باشا باستانبول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .235 :7واألعبلم  ؛434 :2وهدٌة العارفٌن  ؛1708 :2كشؾ الظنون  :( ٌنظر1)

 .434 :2وهدٌة العارفٌن  ؛783 :1و كشؾ الظنون  ؛345الشقابق النعمانً  :( ٌنظر2)

  :2وهدٌة العارفٌن  ؛27 :3ودٌوان اإلسبلم  ؛783 :1ون ـــــالظن ؾـــــو كش ؛345الشقابق النعمانً  :( ٌنظر3)

     434. 

 .235 :7واألعبلم  ؛434 :2وهدٌة العارفٌن  ؛345الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر4)

 .235 :7واألعبلم  ؛434 :2هدٌة العارفٌن  :( ٌنظر5)

 .235 :7واألعبلم  ؛434 :2وهدٌة العارفٌن  ؛345الشقابق النعمانٌة  :( ٌنظر6)

 .434 :2وهدٌة العارفٌن  ؛792 :1كشؾ الظنون  :( ٌنظر7)

  :7بلم ــــــــواألع ؛434 :2ة العارفٌـــن ـــــوهدٌ ؛1899 :2 ,918 ,858 ,824 :1كشؾ الظنون  :( ٌنظر8)

     235. 

  :7و األعـبلم  ؛434 :2ـن ـــوهدٌة العارفٌ ؛27 :3ـوان اإلســـــبلم ــــــودٌ ؛345الشقابـق النعمانٌـة  :( ٌنظر9)

     235. 
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 ] مقّدمة الّشارح [

 (1)] وبه نستعٌن [ بسم هللا الّرحمن الّرحٌم /أ  – 1/ 

ى الموت بٌن الفقٌر ,و خلق من الّتراب اإلنسان ,الحمد هلل الذي أنزل من الّسماء الفرقان  وَسوَّ

له وعلى آ ,بجماجم بنً عدنان (2)لمحفوؾ [ا] د بً محمّ النّ  بلة علىوالصّ  ,لطانواألمٌر والسّ 

 .واإلحسان اإلكراموأصحابه ذوي 

 ...ا بعدأمّ 

مستعٌناً بالملك  ,بالتماس بعض األصحاب ,"االفتتاحـ"ٌتها بوسمّ  "مصباحـ"فهذه حواش كتبتها لل 

 .ابالوهّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( ساقط منما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .المحفوظ :)ب( ( ف2ً)
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 [ المصّنف] مقّدمة 

والصالِة على  ,جاعل النحو فً الكالِم كالملِح فً الطعام ,أما بعَد حمِد ذي اإلنعامِ  :المصّنفقال 

فإن الولَد األعز  ال زال كاسمه  ,وعلى آله وأصحابه مؤٌدي اإلسالم ,نبٌه محمٍد سٌِد األنام

ا استظهَر مختصَر  ,وإلى أهِل الخٌِر مودوداا  (1)مسعوداا  عنه َفضلََة بحفظِه وَكَشَف  ,(2)"اإلقناع"لم 

  .ومعنىا ما فٌه من النحو لفظاا  وأتقن ,وأحاَط بمفرداته ِحفظاا  ,القِناع

***** 

 (4)[حمد هللا ] أّما بعد  :بسم هللا الرحمن الرحٌم :فً صدر الكتاب( 3)ؾقال المصنّ  :قال الّشارح

 .ذي اإلنعام

 ,اــــهـً جوابـــــف (اءــالف)ت ــزمـل  كـذلـول ؛(5)[ رطــى الشــنـا معــفٌه] ة ـــــمـكل :(اـأمّ )

 د  ـــزٌــًء فــن شــن مــكـا ٌـمـهـم :(6)هـــوٌـــبـٌـد ســنـع رهـدٌــقـت ,قـــلــطـد فمنــزٌا ـأمّ  :وــحـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .له ٌرٌد ابنه )مسعود(لع( 1)

 .139 :1كشؾ الظنون  :ٌنظر     

 ألّفــه ,تاب ألّفه فً اللؽــةو كـــــــوه ,هـ( 610)ت للمطرزي  "القناعاإلقناع لما حوى تحت " ابــ( ٌرٌد به كت2)

 .القرآن حفظ أن بعد لولده     

 .71 :13معجم المإلفٌن و ؛348 :7واألعبلم   ؛ 139 :1ؾ الظنون ـكشو ؛339 :3نباه الرواة ا :ٌنظر     

 .–رحمة هللا علٌه  –و)هـ(: قال المصنؾ  (فً )ج( 3)

 .)د( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 4)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 ة ــوفً سنـت ,هــروؾ بسٌبوٌـالمع ,أبو بشر ,بـــــارث بن كعـمولى بنً الح ,رــان بن قنبـ( هو عمرو بن عثم6)

 وأخذ شٌباً من النحو عن عٌسى  ,د الفراهٌديــــن الخلٌل بن أحمـو عــــأخذ النح ,إمـام البصرٌٌـن ,هـ( 188)     

 رؾ ـــو ٌعــً النحـــله كتاب ف ,ش الكبٌرــــفً الخطاب األخـــن أبــــاللؽة ع ذـــوأخ ,وٌونس ,بن عمر الثقفً     

  .ـ)الكتاب(ب     

  – 229 :2 اةـة الوعـوبؽٌ ؛224 – 221و ـم أبمة النحـً تراجـــــــة فـوالبلؽ ؛348 :1ان ـرآة الجنـم :ٌنظر     

 .10 :8ومعجم المإلفٌن   ؛278 – 277 :2وشذرات الذهب  ؛230     
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ثم  ,أّما فزٌد  منطلق   :فصار( 3)[ )مهما(] ( 2)[فحذفت الجملة الفعلٌة ثم أبدلت ] )أّما( من  ,(1)منطلق  

أّما  :فحصل لك ,لكراهتهم أن ٌوالى  بٌن حرفً الّشرط والجزاء لفظاً  ؛إلى الخبر (الفاء)أعطٌت 

 .زٌد  فمنطلق  

  :واعلَم أّن استعمالها فً الكبلم على وجهٌن

جاءنً الّرجبلن أّما زٌد   :نحو ,أْن ٌستعملها المتكلِّم لتبٌن المجمل على طرٌق االستبناؾ :األّول

 .(5)[فقد أعرضُت عنه  ] (4)فؤكرمُته وأّما ] ِبشر  [

 .ٌتقدم علٌها كبلم آخرمن ؼٌر أْن  (6)[] مستؤنفاً أْن ٌستعملها المتكلم شارعاً فً الكبلم  :والّثانً

ألّنها لنٌابتها مناب الفعل تعمل فً   ؛والعامل فٌها )أّما( ,أّما بعد حمد هللا :وعلى الّثانً قوله

 .الّظرؾ خاصة

 ,؟حمد هللا  عن( 7)الفراغ أردت بعد :( على معنىأردتُ ) :لَِم ال ٌجوز أن ٌنتصب بقوله :لتَ فإْن قُ 

 مد هللا ؟ح عنأردت أْن ألمظه بعد الفراغ  :عنى( على مأْن ألمظه) :بقوله أو

ألّن معمولَها ال  ؛بعدها عن العمل فٌما قبلها ب / – 1/ ( تقطع ما ألّن )أنْ  ؛لمانع وهو )أْن( :قُلتُ 

 (8).ال ٌتقدم علٌها ها أحّق ألنْ فمعموُل معمول ,نطلق  إّن زٌداً م :ال ٌقال , م علٌهاٌتقدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبُد هللا  :ولـكؤّنه ٌق .وأّما )أّما( ففٌها معنى الجزاء’’  :ال سٌبوٌهـــــق ,أي أنها تقوم مقام )مهما ٌكن من شًء(( 1)

  .‘‘أبداً أال ترى أن الفاء الزمة لها  .مهما ٌكن من أمره فمنطلق       

 .235 :4الكتاب   :ٌنظر     

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .مهما ٌكن من شًء :( فً )هـ(3)

 .بكر :( فً )ج(4)

 .فؤهنُته أ(:( فً )5)

 .)أ( ساقطة من]مستؤنفاً[ ( 6)

 .بعد زمن الفراغ :( فً )ب(7)

 ومعموله من تمام      ,ألّنها حرؾ مصدري ومعمولها صلة لها ؛ـاــ( ال ٌجــوز تقدٌم معمــول )أْن( الّناصبــة علٌهـ8)

 = :وجوز الفراء تقدٌمه لقوله .هذا مذهب البصرٌٌن ,فكما ال تتقدم الصلة ال ٌتقدم معمولها ,الصلة     
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( ّنه بدل من )هللاعلى أ )جاعل( مجرور ,(1)[ الطعام ] جاعل الّنحو فً الكالم كالملح فً :وقوله

ألّن  ؛تنكٌراً  (2)[و] وهو التطابق بٌنهما تعرٌفاً  ,؛ لعدم شرطهٌكون وصفاً له وال ٌجوز أنْ 

  .بخبلؾ البدل والمبدل منه ,اإلضافَة فٌه فً تقدٌر االنفصال

منه لوجب أْن ٌكون موصوفاً ألّنه لو كان بدالً  ؛(هللا) من بدالً  (جاعل)ال ٌجوز أْن ٌكون  :فإْن قٌل

  فلّما لم ٌكن موصوفاً  ,أْن ٌتصؾ بصفة بد الأّن النكرة إذا أبدلت من المعرفة لَِما ثبت من  ؛بصفة

 .(4)] منه [ ظهر أّنه لٌس ببدل (3)[ بصفة ]

اعتماداً  –)جاعل( أعنً  –ولذا عمل اسم الفاعل  ؛ّن الموصوؾ ههنا محذوؾإ :فالجواب عنه

 ٌنبذفح ,مقامه الصفة أقٌمتو  ,الموصوؾ حذؾثم  ,(5) لـإله جاع :تقدٌره وعلى هذا الموصوؾ 

 .ٌندفع االعتراض

( أّن حـالمل)و (الّنحو)بٌه بٌن ــوجه التش ,(كالملح فً الّطعام) :وشبَّه الّنحو بالملح حٌث قال

كما أّن استعمال الملح فً الطعام  ,حو فً الكبلم مصلح له وترك استعماله فٌه مفسد لهاستعمال النّ 

هذا الوجه شامبلً  لكون ؛(7)] وهذا القول أحسن [ ,مفسد له (6)[ فٌه] مصلح له وترك استعماله 

 .لهما وجه التشبٌه كونه شامبلً  ومن حقّ  ,لَِطَرفً الُمشّبه والُمشّبه به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = 

 كان جزابً بالعصا أْن أُجلَدا

  .وطعاَمَك عسى أْن آُكلَ  ,طعاَمَك أرٌد أْن آُكلَ  :كوفٌٌن الجواز فً نحوونقل ابن كٌسان عن ال     

 .98 :4همع الهوامع  :ٌنظر     

 .الكبلم :( فً )ب(1)

 .)ب( ساقطة من]و[ ( 2)

 ]بصفة[ ساقطة من )أ(.( 3)

 : ظهر أّنه لٌس ببدل.)أ( فً( 4)

 فً )د( و )هـ(: إله جاعل النحو.( 5)

 .)ب( ساقطة من]فٌه[ ( 6)

 .)أ( و )هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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 ,هذا العلم مصلح له (1)[ من] شبٌه بٌنهما هو أّن القلٌل إّن وجه التّ  :قول من قالم فساد ومن هذا ُعلِ 

 (الملح)ألّن هذا الوجه مختّص بالُمشبَّه به وهو  ؛كما أن القلٌل من الملح مصلح له ال الكثٌر منه

  .(حوالنّ )دون الُمشّبه وهو 

ٌِّهبعد و ومن  ,ومن المبلبكة االستؽفار ,وهً من هللا الرحمة ,أ / – 2/  (2)الّصالة على نب

  .المإمنٌن الدعاء

 ًّ ؤَ )من  (فاعلإّما بمعنى ) ,(3)(فعٌل)والنب هللا  عنألّنه مخبر  ؛وٌسمى الّرسول به ,أخبر :أي (َنبَّ

  . ثم أُدِؼَمت (ٌاءً )ُخفَِّفْت الهمزة بقلبها  ,تعالىسبحانه و

مى ـوٌس ,رؾـوالشّ ( 4)ن األرض [ـ] م ً االرتفاعــوه (َوةِ ـالنَّب)ن ـم (ولـمفع)وإّما بمعنى 

ؾـــه ُمشَ ـألنّ  ؛ول بهـالّرس  :عـوالجم ,ــهافٌ تـم أُدؼمـث (ٌاءً ) (الواو)قُلبت  ,قــابر الخلى ســــعل رَّ

 .أنبٌاء

ًِّ والّرســوالفرق بٌ ب ًَّ أعَ أّن  :ولـن النَّ ًّ  ؛(5)ولـمُّ من الّرسـالّنب   (6)ابـٌُطلق على من له كت ألّن الّنب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فً :فً )أ(( 1)

ٌّه محمد.( 2)  فً )د(: وبعد الصبلة على نب

ْبَوة ن ـم ذـأُخَ وإْن  :قال  ,زهــــــــــك همرِ ـتُ ن هللا فَ ـو أنبؤ عـً هـالّنب :قال الفراء .ع من األرضما ارتف :( الّنب3ً)  النَّ

َباَوة       .فؤصله ؼٌر الهمز ,أي إّنه أشَرؾ على سابر الخلق ن األرض اع عـوهً االرتف ,والنَّ

 .نبو :مادة :والقاموس المحٌط ؛نبؤ :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .)أ( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

ًّ ـفكل رسول نبً ولٌ ,ولـــمن الرس مّ ـأع ًّ ـد العلماء أن النبـ( الشابع عن5)  والقول المشهور فً  ,رسول س كل نب

       ًّ ًّ  :وـــوالرسول ه الفرق بٌن النب  فإن أمر بتبلٌػ الشرع إلى الخلق  ,ه بشرعـى هللا تعالى إلٌـو من أوحـه النب

ًّ ـر بالتبلٌػ فهـــــأما إذا لم ٌإم ,والً ـسمً رس        ن بعثه هللا بشرٌعة ـول مـإن الرس :ولـوهناك رأي ٌق ,فقط و نب

ًّ  ,مجددة ٌدعو الناس إلٌها        وقٌل الرسول  ,ه وٌشمل من بعثه هللا لتقرٌر شرع من قبله من األنبٌاءــــٌشمل والنب

 .من ال كتاب لهوالنبً ؼٌر الرسول  ,من جمع إلى المعجزة كتاباً منزالً علٌه      

 .14والرسل والرساالت  ؛114وتبسٌط العقابد االسبلمٌة  ؛388 – 295شرح العقابد النسفٌة  :ٌنظر      

 ( فً )ب( و )د(: على من له كتاب رّبانً.6)
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] ربَّانً [( 1)[لٌس له كتاب  وعلى من] 
ٌُطلق على من له كتاب] , (2) ]ربَّانً [( 3)[ والّرسول 

(4) 

 .فقط

ٌِّهعطؾ بٌان لِـ) بؤّنهبالجّر  ,محّمد فصار علماً  ,وهو فً األصل الذي َكُثَر ِخصالُه الحمٌدة  ,(نب

 .الحمٌدة لكثرة خصاله ؛لقبلدة األنبٌاء

ٌِّد األنام :قوله  (6)[ ٌاءً ] واو ـَبت الـقُلِ  (5)[ َسوٌد] و أصله  ,(محمدـ)وصفٌة لـمجرور على ال ,س

ّن الواو والٌاء إذا اجتمعتا وُسبَِقت أالّتصرٌفٌٌن من الٌاء لما ثبت فً قاعدة  وأُدِؼَمت الٌاء فً

 .البشر :واألنام ,(7)وأدؼمت الٌاء فً الٌاء ,إحداهما بالسكون ُتقلب الواو ٌاء

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)أ( و )ج( و )هـ( ساقطة من]رّبانً[ ( 2)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)أ( و )ب( و )ج( و )هـ( ساقطة من]رّبانً[ ( 4)

 .سٌود :( فً )د(5)

 .)ب( ساقطة من]ٌاء[ ( 6)

ٌّد( على مذاهب7)   :( اُخُتلِؾ فً أصل وزن )س

ل(      ٌْ  راً فً ـه نظٌـألن ل ؛وَمِوٌت ,وَهِوٌن ,ـو: َسِوٌدـــــنحـ ,فذهب الكوفٌــون إلى أن وزنها فً األصل على )َفِع

  .فقدمت الٌاء الساكنة على الواو فانقلبت الواو ٌاء وأدؼمت الٌاء فً الٌاء ,كبلم العرب     

ِعل( بكس      ٌْ ِود :وـــــــنح ,نر العٌـوذهب البصرٌون إلى أن وزنه )َف ٌْ  ن بنابه ألن الظاهـر م ؛وَهٌِون ,وَمٌِوت ,َس

  .هذا الوزن ألنه من السإدد والموت والجودة والهوان     

َعل( بفت      ٌْ ِعل ( فً  ,ح العٌنــوزعم البؽدادٌون أن وزنه فً األصل على )َف ٌْ  والذي حملهم على هذا أنه لم ٌوجد )َف

 .َصٌَرؾ و َصٌَقل :بل ٌكون مفتوحاً نحو ؛الصحٌح مكســور العٌن     

  :2رح المفصل ـاح فً شـواإلٌض ؛299 :2ابل الخبلؾ ــــــنصاؾ فً مساإلو ؛47التصرٌؾ الملوكً  :ٌنظر     

 .321والممتع الكبٌر فً التصرٌؾ  ؛426 – 425     
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 قُلِبت الهاء همزة لقرب ,بدلٌل تصؽٌره )أَُهٌل(( 2)(أهل) :أصله  ,آلهعلى ( 1)[بعد الّصبلة ] و

قُلِبت الواو  ,أصله )أََوَل( :وقٌل ,فصار )آل( ,ثم قلبت الهمزة ألفاً لكون ما قبلها مفتوحا ,مخرجهما

  (3).فصار )آل( ,ألفاً لتحّركها وانفتاح ما قبلها

مصدر فً وهً ال ,وهو جمع الّصحابة (َصْحب)جمع  (األصحاب) ,أصحابه بلة علىبعد الصّ و

  .األصل مثل زٌٍد وأزٌادٍ 

ألّن اسم الفاعل هنا بمعنى الماضً فٌكون  ؛إضافة معنوٌة ,مؤٌدي اإلسالم :واإلضافة فً قوله

 .وصفاً لؤلصحاب

 

 ..........................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َكْت  :حاجً بابا ُجز تحرٌك ٌابه كما ُحرِّ ٌَ  :نحو ,التقاء الّساكنٌن الّتثنٌة عند (ٌاء)فإْن قُلَت لَِم لَْم 

ًِّ القوم  مررتُ   ؟ بؽبلَم

وال ٌساع  ,إّن ما قبلها مفتوحف ,الّتثنٌة (ٌاء)بخبلؾ  ,ألّنها لو ُكِسَرْت لزم اجتماع الكسرات :قُلتُ 

 (3لوحة  (ب)نسخة )ال .وهو ظاهر ,والّضمة أٌضاً إلى الفتح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .وهم آلً وأهلً ,وآل عبدهللا ,( هم أهُل عبدهللا2)

 فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانٌة ألفاً كما  ,)أَْأل(ً التقدٌر ــزة فصارت فـأبدلت الهاء هم ,و)آل( أصلها )أهل(     

 آل االسكاؾ أو  :ولم ٌقولوا ,وآل محمد ,القّراء آُل هللا :واـــــــــوا باآلل األشراؾ فقالـوخصّ  .رـوآخ ,آدم :قالوا     

 .الفّحام     

 .29اإلبدال والمعاقبة والنظابر  :ٌنظر     

 ت الهاء ـثم أبدل ,ةـب الجماعـل( على مذهـل فٌه )أهـــفاألص ,لهاء فً )آل( على )ماء(( ُحِمل إبدال الهمزة من ا3)

ل(ـــوتصؽٌ ,همزة فصار )أأل( ثم أبدلت الهمزة ألفاً فصار )آل(      ٌْ  ؾ     ـاألل أمؤ فً قول ٌونس فإنّ  .ره عندهم )أَُه

ل( ,واو منقلبة عن      ٌْ   .فٌكون تصؽٌره )أَُو

 .238والممتع الكبٌر فً التصرٌؾ  ؛25التصرٌؾ الملوكً  :ٌنظر     
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ٌِّدي ٌِّدٌن( سقطت الّنون لئلضافة ب / – 2/  ,المقوي :المإ لَِببّل ٌلزم اجتماع  ؛واألصل )ُمإ

 .لَِببّل ٌلتبس الجمع بالمفرد ؛, والٌاء سقطت لفظاً ولكّنها ثابتة فً الخط(1)الّضدٌن

 من الحروؾ الُمَشبَّهة –أعنً )إّن(  –وهو  ,جواب )أّما(( األعز  فإّن الولَد ) :فً قوله (الفاءو)

 –والجملة  ,و)األعّز( صفته ,ه )الولد(ــمـو اس ,وعاً ـتدعً االسَم منصوباً والَخَبَر مرفـٌس ,بالفعل

و ـبٌن اسم )إّن( وخبرها وه ؛(2)[ ة  ـة  معترضجمل]  ابقتهاـمع س –( الزال كاسمه مسعوداا ) :أعنً

 .راباإلع ل لها منـوال مح ,(أردُت أْن ألمظه) :قوله

د عتتوسط بٌن أجزاء الجملة المستقلّة لتفٌَد معنى ٌتوهً التً  :والجملة المعترضة لّق بها أو بؤحَّ

 ,ً اسم )إّن( و خبرهاوه ,ةتقلّ ـط بٌن أجزاء الجملة المسـوسّ ـتـت ة المعترضة ههناملوالج ,اهأجزاب

 .(إنّ )و اسم ـوه ,أجزابهاى ٌتعلّق بؤحد نوتفٌد مع

ٌُقفً اإلع هُ األَْوجَ و اً وعـَم مرفـــتدعً االسـٌس ,ال الّناقصة( من األفعـإّن )الزال :الراب أْن 

ره ـــوخب ,د(ـولى )الـع إلــراجسه ضمٌـــر مستكن فً تحـت ) الزال( وا ,وباً ـوالخبر منص

ان أّما إذا ك ,اً اً أو اسمون حرفـــــأن ٌك ه ٌحتملـفٌ (الكاؾ)و ,هــوداً( بدل منمسعـو) ,ه(ـماس)ك

ـنى معـب( 3)[ون ـاً فٌكـوأّما إذا كان اسم ,ابناً كاسمهــك :قدٌرهـُمتعلِّقُُه محذوفاً ت] ون ــاً فٌكحرف

  .(4)لــالمث

اسم )الزال( ضمٌر مستكن فٌه  إنَّ  :الــوهو أْن ٌق ,آخرَ  اً ا وجههفٌ ألنَّ  ؛هُ ــجَ وْ واألَ  :ا قُلناوإّنم

 ؛هجَ وْ رناه أوالً أَ ذي ذكالوجه ال إال أنَّ  ,منه مه( حااًل و)كاس ,(مسعوًداوخبره ) ,ى )الولد(ع إلراج

   .الّثانً أ / – 3/ بلؾ بخـ ,ٌد الّدعاءقٌـدم لزوم تـعـل

أعنً )إلى أهل  –والجار والمجرور  ,محبوباً  :أي ,ودوداا ر مل الخٌـإلى أه ,ُد(الولـ )ذلك  زال الو

 .لّق بالمودودـمتع –الخٌر( 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .– وهو االتصال واالنفصال –: اجتماع الضدٌن (فً )ب( 1)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .مثل اسمه :أي ,بمعنى المثل :( فً )ب( و )هـ(4)
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ا استظه :ولهــا( فً قمَّ و)لَ  ألّنها إذا  ؛(نـحٌ)ظرؾ بمعنى  :"اإلقناع"ر ـتصـخـم – دولأي ال – رـلَم 

 ,ون جازمةً ـكـارع تــى المضلـلت عــوإذا دخ ,ن(ـعنى )حٌماً بـرفـون ظـى الماضً تكــدخلت عل

ا ٌخ :وــــنح ِإْف ُكلُّ   :تعالى, نحو قوله (1)ى )إاّل(نكون بمعـرهما تـى ؼٌـلـت عوإذا دخل ,رجْ لَمَّ

َها َحاِفظٌ    .إاّل علٌها حافظ (3)[ ما ُكلُّ نفس]  :, أي(2) نَػْفٍس َلمَّا َعَليػْ

والعامل فٌها  ,(4)[)حٌن( ] ون ظرفاً بمعنى ـفبل َجَرَم أْن تك ,وهً ههنا قد دخلت على الماضً

  .)أردُت(

 لَِم ال ٌجوز أن ٌكون العامل فٌها )استظهَر(؟ :فإْن قٌِل

 .وال ٌجوز أْن ٌعمل المضاؾ إلٌه فً المضاؾ ,ألّنه مضاؾ إلٌه ؛ال ٌجوز :قُلنا

ا و فضلة القِناع أي بسبب حفظه  بحفظه ,"اإلقناع"أي عن مختصر  عنه ,–أي الولد  – َكَشفَ لَمَّ

ً به  :والقناع ,أي قناعه ٌَّته ,رأسها المرأةما ُتَؽطِّ وفضلته بق
ٌَّاها ,(5) إزالة  :وأراد بكشؾ الولد إ

 .ألنه حجاب كفضلة القناع ؛عنه الجهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إال( وحكاها ة )ــاء بمنزلــاستثنا( أداة ـو)لمّ  ,ة )لَْم(ــبمنزلارع ــــل المضـ)لّما( التً تجزم الفع :( أقسام لّما ثبلثة1)

 و)لّما( التعلٌقٌة وهً حرؾ وجوب لوجــوب  ,ربــــوالكسابً وهً قلٌلة الدور فً كبلم الع ,وسٌبوٌه ,الخلٌل     

 وهو  ,والثانً ظرؾ بمعنى )حٌن( .اةـــــوهو مذهب سٌبوٌه وأكثر النح ,أحدهمــا أنهــا حرؾ :انـوفٌها مذهب     

  .جنًمذهب أبو علً الفارسً وتبعه ابن      

 ً ظرؾ بمعنــى )إذ( فٌــه ــى فهـمعنل ماض لفظــاً وــا( فعـإذا ولً )لمّ  :الـن المذهبٌن فقـع ابن مالك بٌـوجم     

   .ألنها مختصة بالماضً وباإلضافة إلى الجملة  :وقد استحسن ابن هشام هذا الرأي بقوله ,معنى الشرط     

  ؛596 – 592ً ـــــــى الدانــوالجن ؛285 – 281انً ــؾ المبــورص ؛133 – 132ً الحروؾ ــمعان :رٌنظ     

 .296 – 293 :1ومؽنً اللبٌب      

 4 :( الطارق2)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)هـ( ساقطة من]حٌن[ ( 4)

  ؛ما تقّنع به المرأة رأسها :وفً الصحاح ؛به المرأة رأسها ًــــــــما تؽط :والمقنعة ,بكسر المٌم كمنبـر :( الِمْقَنع5)

 والقناع أوسع من  ,أتشبهٌن بالحرابر ؟ :وقال ,ا بالّدّرةـــــأنه رأى جارٌة علٌها قناع فضربه :وفً حدٌث عمر     

 أقنعة  = :وجمـع القناع ,ومحاسنهـاـا ــــــما تتقنـع به المـرأة من ثـوب تؽطـً رأسه :والقناع والِمْقنعـة ,الِمقنعة     
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 ,روكـل متـاعـر الفـذكول وـاً إلى المفعــافـضـون مــل أْن ٌكـمـظ( ٌحتــفـً )الحـدر أعنـوالمص

 :تقدٌر الكبلم على األّول ,أْن ٌكون مضافاً إلى الفاعل و ذكر المفعول متروك( 1)] ٌحتمل [و

 .وكشؾ عنه بحفظ الولد المختصر :وعلى الثانً ,وكشؾ عنه بحفظ المختصر الولد

او وهو منصوب على التمٌٌز  – ِحفظاا  ,أي بمسابل المختصر بمفرداته ,–أي الولد  –  أحاط لَمَّ

او ,أي أحاط حفظه بمفرداته –بمعنى الفاعل  أي الذي  ما فٌه –أي الولد  – أتقن ب / – 3/  لَمَّ

وأّنه منصوب  ,بٌان للموصول –( من الّنحو)أعنً  –والجار والمجرور  ,المختصرحصل فً 

ل فٌه )أتقن( والعام ,أو من الضمٌر المستكن فً الظرؾ ,المحل على أّنه حال من االسم الموصول

ٌر المستكن فً ـان حاالً من الضمرؾ المستقّر إْن كأو الظ ,االً من االسم الموصولإن كان ح

 .ه()فٌ

 .(2)[ أتقن معنى ما فٌه ولفظه]  :أي ,مفعولمنصوبان على أّنهما بمعنى ال ,معنىا ولفظاا  :قوله

ٌُعْ  :واعلَْم أّن بعض األساتذة عند قراءة هذا الموضع قال َرُؾ بها التمٌٌز بمعنى إّنً أقول قاعدة 

ا أخذَته وأضفَته إلى فاعل أّن التمٌٌز ٌكون بمعنى الفاعل إذ :وهً ,التمٌٌز بمعنى المفعولالفاعل و

 .أذا أخذَته وأضفَته إلى مفعول فعلبمعنى المفعول وٌكون  ,فعل

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .= وقُُنع 

 .488والمعجم العربً ألسماء المبلبس  ؛قنع :مادة :الصحاح :ٌنظر     

  .)أ( و )ج( من ةساقط ]ٌحتمل[( 1)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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أبً بكر عبد القاهر بن  ,َدّققِر الموالَحب ,من كالم اإلمام المحّققِ  (1)أردُت أن ألمظه :المصّنفقال 

ى ٌعلـق بطبعِه ِمن لفظِه حتّ  ؛وجعل الجّنة مثواه ,سقى هللا ثراه ,(2)عبد الرحمن الُجرجانً

ه ـدون كتب ,وطةـً مختصراتِه المضبـفنظرُت ف ,ه ٌنابٌع النحوـما ٌتفّجُر منالحلـو, 

 ,(5)"الّتتمة" و ,(4)"لـالُجم" و ,(3)"بةاـالم" مةـاُوراا بٌن األبــــفوجدت أكثَرها تع ,وطةـــالمبس

لُُه رفع ,َفُه َجمعـَهاأن أُكلِّ ُت ـــتطلــفاس وإن كانت  ,اَدةــــكراَهَة ما فٌها مَن األشٌاِء المع ؛اـــهوأُحمِّ

 تثقاالا ـاس ؛ّررـا ما تكـن كلّ منهـُت عـوَنَفٌ ,رَ ـصَ ذا المختَ ـا هـهم تصفٌتُ ـفاس ,ادةِ ــَن اإلفـال تخلو م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق :( ألمظه1) ظ والّتمطُّ ق :الّتلَّمُّ  و ـه :لــوقٌ ,ما ٌبقى فً الفم بعد األكل ,ذ باللسانـــــــــاألخ :واللْمظ والّتلُُّمظ ,التََّذوُّ

  .هو تحرٌك اللسان فً الفم بعد األكل كؤنه ٌتتبع بقٌة من الطعام بٌن أسنانه :وقٌل ,والتذوق ,تتّبع الطعم       

 .لمظ :مادة :والقاموس المحٌط ؛لمظ :مادة :لسان العرب :ٌنظر       

ًّ ( هو عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن 2)  إمام العربٌة  ,هـ( وفٌه خبلؾ 471ً سنة )ـــتوف ,محمد الجرجان

 م ــن علن دوّ ـأول م ,ةــو واألدب والببلؼــً النحــــــػ فــنب ,بـً المذهـشافع ,نحـوي فارسـً ,واللؽة والبٌان     

 ودالبل  ,والمقتصد فً شرح اإلٌضاح ,ةـــــــــوالتتم ,ةــبال المــوالعوام ,لــالجم :هــمإلفات مــمن أه ,المعانً     

 .وأسرار الببلؼة ,اإلعجاز     

  :5ت الشافعٌة الكبرى وطبقـا ؛378 – 369 :2ات ــوات الوفٌـــــوف ؛189 – 188 :2رواة ــــاه الــانب :ٌنظر     

  .49 – 48 :4واألعبلم  ؛158 – 149     

ًّ ــللشٌخ عبد القاه ,ة فً النحوــبا( العوامل الم3)  ه شروح ـعلٌ ,ور متداولــــــوهو مشه ,هـ(471)ت  ر الجرجان

ًّ شرح لحاجً بابا ا :كثٌرة منها      ًّ  ,لطوس   ,حمد بن مصطفىأ ىــــــرح المولـوش ,وشرح حســام الدٌن التوقاتــ

 .االزنٌقًً إعرابه كتاب للمولى إشق قاسم ــوف ,د الشرٌؾ علً بن محمد الجرجانًوعلّــق علٌه السٌـ     

 .49 :4واألعبلم  ؛1179 :2وكشؾ الظنون  ؛378 :2فوات الوفٌات  :ٌنظر     

 ى ــعل ,ةالجرجانٌّ  :هــر ٌقال لــو مختصـــــوه ,هـ(471)ت  ًّ ــر الجرجانــللشٌخ عبد القاه ,( الجمل فً النحو4)

 وشرح ابن  ,شرح البؽدادي النحــوي :اـــــله شروح كثٌرة منه ,قٌل بؤنه شرح لكتاب العوامل ,ولـة فصـخمس     

 .وؼٌرها ,وشرح ابن خروؾ الحضرمً ,السٌد البطلٌوسً     

 .683 – 682 :1وكشؾ الظنون  ؛378 :2وفوات الوفٌات  ؛189 :2انباه الرواة  :ٌنظر     

 ر فً ـِ كذُ  ما بحسب اًـ مخطوط مازال وـــــوه ,هـ(471انً )ت ــر الجرجــخ عبد القاهــللشٌ ,وــ( التتمة فً النح5)

  .للزركلً "األعبلم"     

 .49 :4واألعبلم  ؛344 :1كشؾ الظنون  :ٌنظر     
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ذكَر  ولم أطوِ  ,الّنصٌحة فً رعاٌة عباراتِه الفصٌحةغٌَر ُمّدِخٍر فضلَ  ,للُمفادتقالالا ـواس ,ادـللُمع

اا إالّ ما كان  ,أو شاَع فٌما بٌنهم وانتشر ,شًء من مسابلها إالّ ما نَدر ٌّ ولم أَِزد فٌه شٌباا أجنب

اا  ٌّ  .بالّزٌادِة َحر

***** 

ٌَّة  ,مع ما عمل فٌه – (أردت أن ألمظه) أعنً – و الجملة :قال الّشارح مرفوعة المحل على الَخَبر

و  ,ٌَُكّنى به عن األكل ألّنه ؛(أطعمه)ٌحتمل أن ٌكون بمعنى  – (أْن ألمظه)أعنً  – وهو ,(أنْ ـ)لِ 

ك لسانه)ٌحتمل أْن ٌكون بمعنى  رور ــو الجار والمج ,ألّن التلمٌظ ٌتضمن معنى التحرٌك ؛(أُحرِّ

 .(أْن ألمظهـ)متعلق ب –(  كالم اإلمام المحقق من ) أعنً –

, (1)والفتح والكسر فٌه لؽتان ,حبر :الكبلم ربتحبٌ مـل العالِ ـجللرّ  ٌقال ,(قـالحبر المدقّ  بلمـن كـم)و

م و الماء لْ والعِ  ,م كما أّن البحر مجمع الماءلْ ألّن العالِم  مجمع العِ  ؛مقلوب من البحر هو :وقٌل

 :(2)[–علٌه السبلم  –النبً للحٌاة قول ] م سبباً لْ ومما ٌدل على كون العِ  ,للحٌاة كبلهما سبب

ُمْت أبداً ٌّ حَ  بالعلمِ  صارَ  نْ مَ  )) ٌَ (( اً لم 
(3)        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُكَتب به :( الِحْبرُ 1)  ال أدري  :ال األصمعًـوق .و ِحْبر  بالكسرــه :راءــال الفـــــــــق .العالِم :والِحْبُر والَحْبرُ  ,الذي 

 ر الكبلم ــالعالِم بتحبٌ :اهــومعن ,حــه بالفتنّ ــدي أوالذي عن :و عبٌدـــــقال أب .مــالِحْبُر أو الَحْبُر للرجل العالأهو      

 الكسر أفصح ألنه ٌجمع  :ري فً الصحاحـــــوذكر الجوه .حـوهكذا ٌروٌه المحدثون كلهم بالفت :قال ,وتحسٌنه     

 .آبادي فً قاموسهوقد ؼلّطه الفٌروز ,على أفعال دون الفعول     

 .حبر :مادة :القاموس المحٌطو ؛حبر :مادة :لسان العربو ؛برح :مادة :الصحاح :ٌنظر     

 .علٌه السبلم :و فً )د( ,)أ(: الشاعر( فً 2)

 م أقؾ علٌه كحدٌث فً الكتب ــكما ل ,( لم أقؾ على هذا القول كشاهد فً كتب النحـو واألدب التً اطلعت علٌها3)

 جامع العلوم الملقب بدستور " د فً كتابــُذِكر ؼٌر منسوب ألحد ـوق ,علمة بهذا الـــعلٌها المختص التً اطلعت     

  ,م بتحبٌر الكبلم وتحسٌنهـــــهو العالـ ,بالكسر وسكون الثانً والراء المهملة :الحبر’’  :جاء بعد قوله ",العلماء     

  :قٌل .ي ٌحبـــر الكبلم وٌزٌنهم الذـــالعال :حـــــر والفتـــالحبر بالكس :وفً )شرح المواقؾ( .كذا فً )الصحاح(    

  ؛والعلم كالماء ,كذلك العالم مجمع العلم ,ع الماءــــا أن البحر مجمألّنه مقلوب البحر فكم ؛إنما ٌقال للعالم حبراً      

 .‘‘من صار بالعلم حٌاً لم ٌمت  :أما سمعت ,والعلم سبب الحٌاة األبدٌة ,فإن الماء سبب الحٌاة الدنٌوٌة    

 .9 – 8 :2جامع العلوم  :ٌنظر     
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ؾ بٌان ـطـه عرور على أنّ مج ,عبد القاهر :هقولو ,(امدل من )اإلمه بمجرور بؤنّ  ,ً بكرأب :هقول

 ,(رـعبد القاهـ)فة لص ] همجرور على أنّ  ,أ / – 4/   رجانًـبن عبد الرحمن الج :ا قولهوأمّ  ,له

 .(3)[( بنـ)ل ]( 2)[ مضاؾ إلٌه]  (1)[ همجرور على أنّ د الرحمن( عب)و

المحل على أّنه  وهو منصوب ,لٌسقً هللا ثراه :أي ,سقى هللا ثراه :هـولــعبد القاهر بق وَدَعا

و ـوه ,هـتـع إقامــوضـم :أي ,مثواه ,ةعل هللا الجنّ ـلٌج :أي ,ةل الجنّ جع :بقولهو ,(سقى)مفعول 

 .(الجّنة)ه األول ولومفع ,(جعلـ)ه مفعول ثاٍن لعلى أنّ  منصوب المحل

 –من لفظه :على أّنه صفة لقوله (الحلو)بجّر  – من لفظه الحلو ,بطبع الولد :أي بطبعه حتى ٌعلق

 .(4)وهو نقٌض الُمزّ 

 )ٌعلق( لاعه فـل على أنّ مرفوع المح – هما ٌتفّجر من :ولهــفً ق (ما)أعنً  –ول م الموصاالسو

 .(5)اءن المو عٌـوه :(وعــبـو جمع )ٌنوه ,(رــٌتفجّ )ل ـاعـع بؤّنه فـفبالرّ  ,ٌنابع النحو

 ,ّصة باالسمـوهً ُمخت ,ألّنه من الحروؾ الجاّرة ؛ممتنع على الفعلِ  (ىوَل )حتّ إّن دخ :فإْن ِقٌل

 (7).؟(6)] أي عـلـى الفـعــل [ ,لٌهـكٌؾ أدَخلَه عـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )هـ( بٌن المعقوفٌن ساقط من ما( 1)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)أ( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 3)

 ما كان طعمه بٌن الحلو والحامض أو    :زُّ ــــــــوالمُ  ,انـوالمعنٌان مقترب ,لــالفض :والِمزُّ  ,الَقْدرُ  :رــ( الِمزُّ بالكس4)

 .اشتدت حموضته فهو مز :ومز الشًء أو الّشراب مزازة أو مزوزة ,خلٌطاً منهما     

 .مزز :مادة :والمعجم الوسٌط ؛مزز :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .ه مضاؾ إلٌه لـ)ٌنابٌع(و)النحو( مجرور بؤنّ  ,وهو عٌن الماء :( فً )د( و )هـ(5)

 .)ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 ده اسم مفرد مجــرور أو مضــارع منصوب ـــضابط )حتى( أنها إذا ُوِقع بع :قال بعض شٌوخنا :( قال أبو حٌان7)

 .أو جملة فحرؾ ابتداء ,واسم مرفوع أو منصوب فحرؾ عطؾ ,فحرؾ جر     

ٌّةـوتكون )حتى( حرؾ ابتداء أي حرؾ تبتدأ به الجمل وحٌنبــذ تلٌ      ٌّة والفعل  مالك خبلفاً البن ,ه الجملتان االسم

 قد وهم فــً  :قال ابو حٌان .ى تؤوٌل المصدرـــفً زعمه أّنها جاّرة قبل الفعل الماضً بإضمار )أْن( بعدها عل     

 =.وفٌه تكلؾ إضمار من ؼٌر ضرورة ,ال أعرؾ له فً ذلك سلفاً  :وقال ابن هشام ,ذلك     
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 :دٌرهـقـت ,(أنْ )دٌر ر المصدر بتقدًٌ تقف (1)[ – (ىتّ ح)د ـأي بع –]ده عن الفعل بإال أ ,مـنع :قلت

  .وحٌنبذ دخل على االسم تقدٌراً  ,ٌعـلقى أْن ــحتّ 

د ـا بعوم ,اً عفوة أو ضٌفٌد قا لأْن ٌكون ما بعدها جزء لما قبله (حّتى)من الواجب فً  نّ إ :ٌلـفإْن قِ 

 .جـزء مما قـبلهاههـنا لٌـس ب (حّتى)

وتفٌد  ,من لوازم التلمٌظ قلعـألّن ال ؛(2)[ا هّوة الجزء مما قبلـا فً قـدهـن ما بعإاّل أ ,نعـم :] قُلـتُ 

 .ق بالطبع أقوى منهلألّن الع ؛قوة ههنا

ظر إذا اسُتعمل مع ـالنّ  ؛ ألنَّ بمعنى الفكر  وطةـراته المضبرت فً مختصفنظ :ولهـً قر فوالنظ

إٌة (إلى)ع وم ,بٌكون بمعنى الؽض (ى)علع وم ,ى الفكرٌكون بمعن (فً) ومع  ,ٌكون بمعنى الرُّ

 (4).(3)[] ومع )من( ٌكون بمعنى الحكم  ,( ٌكون بمعنى الّرحمةالبّلم)

المضبوطة( مجرور بؤّنه و) ,راجع إلى )عبد القاهر( (مختصراتـ)والضمٌر المجرور المّتصل بال

  .صفة لها

وهو  ,لعدم شرطها ؛ب / – 4/  (مختصراتـ)إّن )المضبوطة( ال ٌجوز أن تكون صفة لل :فإْن ِقٌل

فة لٌست كذلك ,جمعألّن الموصوؾ ههنا  ؛الموصوؾ الّتطابق بٌنها وبٌن  .والصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُذكر أن الكوفٌٌن ذهبوا إلى أن )حتى( تكون حرؾ نص    ؾ وتكون حر ,ب الفعل من ؼٌر تقدٌر )أْن(ـــب ٌنصـ= 

 والفعــل بعدهــا  ,بل الموضعٌن حــرؾ جرـــً كـــــوذهب البصرٌون إلى أنها ف ,خفض من ؼٌر تقدٌر خافض    

  .واالسم بعدها مجرور بها ,منصوب بتقدٌر )أْن(     

 :4ع الهوامع ـــوهم ؛145 :2رح المفصل ـــــاح فً شــواإلٌض ؛141 :2االنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

     164 – 171. 

 .)د( و )هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)هـ( ,)أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 ونظر له ,ن القٌاســث وهو أعم مــــر بمعنى البحـــــــــالنظ .تؤمل الشًء بالعٌن :والنظر ,ِحسُّ العٌن :( الّنّظر4)

 .تفكر :ونظر فٌه ,ؼضب :وعلٌه ,رآه :وإلٌه ,رحمه     

 .985والكلٌات  ؛ نظر :مادة :لسان العرب :ٌنظر     
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ف ,على معرفٍة مقدمةٍ فالجواب عنه مبنً  كان  ة إذا أُسندت إلى ضمٌر الجماعةـــوهً أّن الصِّ

كذلك  ,صورة الجمع والواحدعلى  ,اُء جاءْت أو ِجبنَ ــالنس :جاز أن ٌقولفكما  ,حكمها حكَم الفعل

  .َعَرفَت الجواب( 2)وإذا َعَرفَت تلك ] المقّدمة [ ,اء جابٌة أو جابٌاتـالنس :أْن ٌقول( 1)] جاز [

فلكونه أخصر من الجمع وأٌضاً هذا  ؛ن الواحد والجمع جابزانؾ الواحد مع إوإنما اختار المصنّ 

 .ما قلناه آنفا وجوابه ,دون كتبه المبسوطة :اإلشكال وارد على قوله

  .(أردتُ ) :المعطوؾ على قوله ,(فنظرتُ ) :للعطؾ على قوله (فوجدتُ ) :و الفاء فً قوله

 ."التتمة"و ,"الجمل"و ,"بةالما"بٌن األبمة   ,تداوالً  :أي ,تعاوراا  ,أكثر مختصراته :أي ,أكثرها

 ,مابةال)و ,(4)لهمفعوالً  (أكثرها)فإذاً ٌكون  ,(3)(صادفتُ )هنا ٌجوز أْن ٌكون بمعنى )َوَجْدُت( 

 .والتتمة( بدالً منه ,والجمل

والجمل  ,بة)الماو ,مفعوالً أّوالً  (أكثرها)ٌكون  ٌنبذفح ,(لِْمتُ )عَ بمعنى ( 5)] ٌجوز أن ٌكون [ و

 .مفعوالً ثانٌاً بعدها( ( 6)] ما [ع ـم

 –أي الولد  – أن أُكلّفهفاستطلت  ,فمنصوب على التمٌٌز على ِكبل الّتقدٌرٌن ,تعاوراا  :وأّما قوله

)جمعها( على أّنه بنصب  ,والتتمة ,لـــوالجم ,بةالما :وهً ,جمع الكتب الثبلثة :أي ,جمَعها

 – (استطلت)أعنً  –و ـــوه .ألول الّضمٌر البارز المّتصل بهمفعوله او ,(فهمفعول  ثاٍن لـ)أْن أُكل

صار ُمتعدٌاًّ  (االستفعال)فلما نقل إلى باب  ,وهو الزم ,(ٌطول, طال )ن ـــمؤخوذ م

 .ـ)استكرمته(ك

ً ـــأعن –و ـوه ,ةــــبلثـب الثـــالكت :أي ,اـــرفَعه – دـــأي الول –ه ـــأحملأْن  تـــاستطلو

 ر ـه األول الضمٌــولـومفع ,(هــلــأْن أحمّ ـ)ل أ / – 5/ ول  ثاٍن ــه مفعــوب على أنّ ــمنص –)رفعها( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]جاز[( 1)

  .)أ( من ةساقط ]المقدمة[( 2)

 .فحٌنبذ ٌتعدى إلى مفعول واحد ,بمعنى )صادفت( :( فً )د(3)

 .( ٌقصد مفعوالً به للفعل )وجدت(4)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)أ( و )ب( من ةساقط]ما[ ( 6)
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 .ل بهــالمتص (1) ارزــالب

وذكر الفاعل  ,مضاؾ إلى المفعول – كراهة ما فٌها :فً قوله (كراهة)أعنً  –والمصدر 

 ىـع إلـر الذي ٌرجـــٌـوالضم ,–ة ـأي فً الكتب الثبلث –ا ـكراهتً ما فٌه :رهــتقدٌ ,روكـمت

 ,(3)] )استطلت( [ (2)[ لها] وهً منصوبة على أّنها المفعول  ,الموصول مستكن فً الظرؾ

( فً قوله إنْ )و ,بٌان للموصول –الُمكّررة  :أي ,من األشٌاء المعادة أعنً –والجار والمجرور 

ال  :متعلق بقوله ,اإلفادة من :قوله فً أعنً – والجار والمجرور ,للوصل( وإْن كانت ال تخلو)

  .تخلو

ًّ ] مؤخوذ من  –)استصفٌت( أعنً  –وهو  ,أي من الكتب الثبلثة ,فاستصفٌت منها  (4)[الصِف

 .هذا المختصر :ومفعوله قوله ,(استطلتكـ)صار متعدٌاً  (االستفعال)ى باب فلما ُنقل إل ,وهو الزم

ونفٌت عن كل واحد  :فتقدٌره ,عوض عن المضاؾ إلٌه ,ونفٌت عن كلٍّ منها :والتنوٌن فً قوله

 .الكتب الثبلثةأي  ,منها

لَِببّل ٌلزم نفً  ؛وال ٌحسن أن تكون موصولة ,مصدرٌة بمعنى التكرار ,ما تكّرر :فً قوله)ما( و

ًّ المتكرر وهو  إذ ٌجوز أن ٌكون موصوالً  ؛وال ٌجوز :ولم نقل ,حسنٌوال  :وإنما قلنا ,ؼٌر منف

  .تكررنفٌت عن كل واحد منها تكرار ما  :وٌكون التقدٌر ,بحذؾ المضاؾ

] من ال ــأو على الح ,(5)] من )نفٌت( [ول له ــوهو منصوب على أّنه مفع ,ادـاالا للُمعـاستثق

در بمعنى التكرار بمثل ما بل هو مص ؛لٌس باسم المفعول ههنا (الُمعاد)و ,(6)ضمٌر )نفٌُت( [

 .فً جواز الوجهٌن (استثقاالً )كإعراب  (استقالالا )وإعراب  .ذكرنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً )أ( و )ج(: الضمٌر البارز المتحرك المتصل به.( 1)

 .)د( من ةساقط ]لها[( 2)

 .)هـ( من ةساقط ]استطلت[( 3)

 .الصفؤ :وفً )هـ( ,صفو :و فً )ج( ,صفا :( فً )ب(4)

 و )ج(.ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ( ( 5)

 ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ( و )ج(.( 6)
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 ,عن المضاؾ إلٌه ب / – 5/ واأللؾ والبّلم فٌه عوض  ,مصدر( للُمفاد( فً قوله )المفاد)و

 ,إلفادة المتكرر ,ألجل استقبللً أو حال كونً مستقبلً  (1)] ما تكّرر [ نفٌت عن كل منها :والتقدٌر

 .لحذؾ  بخبلؾ ما إذا كان مصدراً ألّنه إذا كان كذلك ٌلزم االرتكاب على ا ؛ال اسم مفعول

أعنً  –وهو  ,ـ)استصفٌت(ضمٌر المتكلم المّتصل ب من الحالٌةعلى  (غٌَر مدخرٍ )انتصاب و

 .ـ)مدخر(منصوباً ب (فضلَ النصٌحة)ولذلك كان قوله   ,ٌعمل عمل الفعل – (مدخر)

والضمٌر  ,ؼٌر مدخر :متعلق بقوله – (الفصٌحة عباراته فً رعاٌة)أعنً  –الجار والمجرور 

 .(عبد القاهر)المجرور المتصل راجع إلى 

ومحل  ,أي من مسابل الكتب الثبلثة ,ذكَر شًء من مسابلها ,أترك( 2)[لم ] أي  ,ولَْم أطوِ 

إّما منصوب على االستثناء أو على  ,إال ما ندر أو شاع فٌما بٌنهم وانتشر :الموصول فً قوله

وإّما مجرور  ,لم أطِو ذكر شًء إاّل أطِو ذكر ما ندر :أي ,بحذؾ المضاؾ (شًء)البدلٌة من ذكر 

ولم أطِو ذكر شًء إال أطِو ذكر ما  :تقدٌر الكبلم (3)ٌنبذ ] ٌكون [فح ,(شًء)على أّنه بدل من 

بدالً من ( 4)إذا كان ,ولم أطِو ذكر شًء :لهل فً قوالحاص (الّذكر)الذي قّدرناه ؼٌر  (الّذكر)و ,ندر

  .فافهمْ  ,بدالً من )شًء((  5)ه إذا كانـعٌنوأ (ذكر شًء)

  ن المسابلـــإال أطِو ذكر شًء م( 6)ـابلهالَْم أطِو ذكر شًء من مس :فتقدٌر الكبلم ,(مسابلها)أو من 

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..........................................................

الحال أن ٌكون من  بد من شرط ألنه ال ؛حاالً  (ؼٌر)ال ٌجوز أن ٌكون  :فإن قٌل :حاجً بابا

  .لٌس من المشتقات و)ؼٌر( ,المشتقات

 ( 8لوحة  (ب)نسخة ال)  .ههنا حاالً باعتبار إضافته إلى المشتقات (ؼٌر)وقوع  :قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ( و )ج(.( 1)

 .)ب( من ةساقط ]لم[( 2)

 .)أ( و )هـ( من ةساقط ]ٌكون[( 3)

 .الموصول :فً )هـ(( 4)

 .الموصول إذا كان :فً )هـ(( 5)

 .فً الكتب الثبلثة من مسابلها :( فً )ج(6)
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 .الّتً ندرت

بؤن ٌكون بدالً من الضمٌر  ,لَِم ال ٌجوز على تقدٌر أْن ٌكون محل الموصول مجروراً  :فإْن قٌل

 ( ؟المسابلـ)ب

ع إلى بالـ)مسابل( راجاد المعنى أّن الّضمٌر المجرور المّتصل ـ] وبٌان فس ,لفساد المعنى :أجٌب

 ,أطِو ذكر شًء من مسابل الكتب الثبلثة إلى الكتب الّنادرة مْ لَ  :فٌكون تقدٌر الكبلم ,الكتب الثبلثة()

 .(1)وهذا ظاهر الفساد [

اا  :وكذا محل الموصول فً قوله  ٌ ٌادة حر إّما منصوب  ,ولَْم أِزد فٌه شٌباا أجنبٌاا إالّ ما كان بالزِّ

والّضمٌر المجرور المتصل بالظرؾ راجع  ,أ / – 6/  (شًء)أو على البدلٌة من  ,على االستثناء

م ذكره (المختصر)لى هذا إ  .المتقدِّ

مه الضمٌر ـواس ,وباً ـر منصـالخبتدعً االسم مرفوعاً وـٌس ,ةـمن األفعال الناقصان( ـكو)

اً و خبره  ,راجع إلى الموصول تكنـالمس ٌّ متعلِّق  –( بالزٌادة)أعنً  –والجار والمجرور  ,()حر

ٌّاً  :بقوله  .حر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و )هـ( )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (1)
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ٌَستضًَء بأنوارِه و ؛(1)"الِمصباح"وترجمته بكتاِب  :قال المصّنف  ,بمغانم آثارهِ  لٌستفًءل

رُته وكس 
فً العوامل  :الباب الثانً ,فً االصطالحات النحوٌة :األول الباب :على خمسِة أبواب (2)

 ,الباب الرابع فً العوامل المعنوٌة ,الباب الثالث فً العوامل اللفظٌة السماعٌة ,اللفظٌة القٌاسٌة

 .الباب الخامس فً فصول من العربٌة

***** 

وأشار إلى وجه الّتسمٌة به  ,"المصباح"بكتاب أي سمٌت هذا المختصر  ,وترجمُته  :قال الّشارح

ٌُت هذا المختصر بكتاب :ٌعنً ,–أي بؤنوار هذا المختصر  – لٌستضًء بأنواره :بقوله  إنما سمَّ

 :أي  :ًءوٌستف ,ما ٌستضًء بؤنوار المصباحلٌستضًء بؤنوار هذا المختصر ك ؛"المصباح"

على خمسة وجعلُته مشتمبلً طوٌُته  :أي ,(3)وكّسرته ,أي آثار هذا المختصر بمغانم آثاره ,ٌؽتنم

 .أبواب

ٌُقال من أن ٌكون موقوفاً علٌه  وّن المبحوث عنه فً هذا الكتاب ال ٌخلُ إ :وجه االنحصار أْن 

إّما أن ٌكون  ون كان الثانً فبل ٌخلُ وإ ,إْن كان األول فهو الباب األولف ,المباحث اآلتٌة أو لَْم ٌُكن

ٌّة أو لم ٌُكنٌه من حٌالبحث ف ٌّاً ] من أن ٌكون  وفإْن كان األول فبل ٌخلُ  ,ث العامل اً أو معنو ٌّ  ,لفظ

اً فبل ٌخلً  ٌّ ٌّاً  (4)[من أن ٌكون  وفإْن كان لفظ ٌّاً أو سماع  .قٌاس

ٌّاً فهو الباب الّثانً ٌّاً فهو الباب الّثالث ,فإْن كان قٌاس ٌّاً فه ,وإْن كان سماع  و البابـــفإْن كان معنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلً ـمشتم ,هـألفه البن ,هـ(618رزي النحوي )ت ـد المطـلئلمام ناصر الدٌن بن عبد السٌّ  ,"المصباح فً النحو"( 1)

 د ـشـرح المقالٌـ :اــنهعلٌه شروح كثٌرة م ,اركـة نافع مبــــاب متداول بٌن الطلبــو كتــوه ,على خمسة أبواب     

 ابنن باشـا وشــرح االفتتاح لحس ,راٌٌنًد اإلسفـــوشـرح الضــوء لمحمد بن محم ,ألحمــد بن محمود الجندي     

   .وؼٌرها ,عبلء الدٌن األسود     

  .1789 – 1788 :2كشؾ الظنون  :ٌنظر     

ره2)  ر ـَكسَ  :ومن المجاز .وهذه ِكْسرة  منه وِكَسر   ,رُت منه َطَرفاً ـواكتس ,رـــــــر وتكسّ ـوانكس ,( َكَسَر الشًء وكسَّ

 .وَكسر الكتاب على عدة أبواب وفصول .ضّمها للوقوع :الطابر جناحٌه َكْسراً      

 .كسر :مادة :أساس الببلؼة :ٌنظر     

 .– مستعار من كسر الطابر جناحٌه إذا ضّمها إلٌه للوقوع وانقض –فً )أ(: وكسرته ( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)
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 .كان الّثانً فهو الباب الخامس وإنْ  ,الّرابع

ٌّة :الباب الّثانً ,فً االصطالحات الّنحوٌة :الباب األول :وعّدها بقوله ة القٌاس ٌّ  ,فً العوامل اللّفظ

ة :الباب الّثالث ٌّ ة الّسماع ٌّ  ,المعنوٌة ب / – 6/  فً العوامل :الباب الّرابع ,فً العوامل اللّفظ

ٌّة :الباب الخامس   .فً فصول من العرب
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 [الباب األول ] 

  [ فً االصطالحات الّنحوٌة] 

وهً  ,مُعها كلمات  و َكلِم  وج ,لفظٍة دل ت على معنى مفرد بالوضع فهً كلمة   ُكل   :المصّنفقال 

 .وحرف ,وفعل ,اسم :ثالثة أنواع

  ***** 

و  ,فً االصطبلحات الّنحوٌة :الباب األول :لَّما فرغ من تعدادها شرع فً بٌانها فقال :الّشارحقال 

ٌُثنَّ إ :فإْن ِقٌل ,ههنا سإال وجواب ذكرناهما فً مختصراته المضبوطة ٌُجَمع ّن المصدر ال  ى وال 

 فكٌؾ جَمَعه ههنا ؟

ٌُجَمع هو  :أّما األول فهو أّن المراد من قولهم :فالجواب عنه من وجهٌن ٌُثنَّى وال  المصدر ال 

ٌُجَمع ,المصدر الذي ال ٌكون بمعنى الؽٌر ٌُثنَّى و  ,أّما إذا كان بمعنى الؽٌر فٌجوز أن 

 .صطبلحات ههنا بمعنى المصطلحاتواال

ٌُقصد به األنـه هـفؤلّن المراد منو أّما الّثانً  ا إذا ـأمّ ]  ,ةــــلفواع المختـو المصدر الذي ال 

ٌُثنَّ ـفٌج]  (2)[] به األنواع ( 1)[ دتقصـ ٌُجمَ ـوز أن  واع ــــه ههنا األنــــراد منـو الم ,عـى و

 (4).(3)[لفة ـالمخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .و )هـ( )أ( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 والمناسب مع ذلك إٌراد مفــرد نظــراً إلى رعاٌة القــاعـــدة  ,هـــ( إذا قصد بالمصدر األنواع جاز تثنٌته وجمعــ4)

 لكونه اســـم ال ,د إلى المــاهٌـة وعـــدم تثنٌتــه وجمعـهـــوهً إذا كان المصدر للتــؤكٌد وكان القص ,المشهورة    

  ,ٌجمــع س أن ال ٌثنى والـوإال كان األصل فً اسم الجن ,ن حٌث هً هًــبل لكونه داالً على الماهٌة م ,جنس    

 .ولم ٌقل به أحد    

 إول بالحاصل ــــــــــأو ٌ ,رها تاء التؤنٌث كالتبلوات والتبلوتٌنـــوٌجوز جمع المصادر وتثنٌتها إذا كان فً آخ    

 ذا ٌجمع ـــــوك ,[ 18 :] األحزاب  َوَتظُنُّوَف بِاللَِّو الظُُّنونَا  :وله تعالىـــــومنه ق ,فٌجمع كالعلوم والبٌوع بالمصدر     

 =.وكبلهما شابع كالتسبٌحات ,الصفة أو االسم د بهٌإذا أر     
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 ] تعرٌف الكلمة [

َؾ و إنَّما أتى  ,لفظة دلّت على معنى مفرد بالوضع فهً كلمةكل   :الكلمَة بقوله( 1)[الُمصنُِّؾ ] َعرَّ

 ,زٌداً )عام ٌتناول  (لفظة)بٌان لزوم الفساد أن لفظ و ,ه لو لم ٌؤِت بها ٌلزم الفسادألنّ  ؛(كلكلمة )

فإذا  ,ؼٌرهاوبكر( و ,وعمرو ,زٌد)والّداللة صفة عاّمة موجودة فً  ,وؼٌرها وبكراً( ,وعمراً 

كان  ,إلى آخره (لفظة َدلّتْ ) :فلو قال ,قرنت الصفة العامة بلفظ عام ٌتمحض ذلك اللّفظ فً عمومه

بل كّل واحد  ؛ولٌس كذلك ,كلمة (2)[ هًف] جمٌع اللفظة الّدالة على معنى مفرد بالوضع  :معناه

كل واحد  :معناه( 3)ن [ألن الكل إلحاطة األفراد ] فٌكو ؛فسادلٌزول ال (كل)فؤتى بكلمة  ,منها كلمة

] إّنما أتى بكلمة  :وقٌل ,فاستقام الكبلم ,كلمة( 4)[هً فبالوضع ] رد ـمن اللفظ الدالة على معنى مف

ٌّة ـــوهو ال ٌحصل إاّل بذكر األجزاء الّداخلة ف ,هذا الّتعرٌؾ تعرٌؾ بالحدِّ  ألنّ  ؛(5)[ (كل) ً الماه

 .حّتى تحٌط تلك األجزاء الّداخلة فٌها (كل)فؤتى كلمة  ؛أ / – 7/ 

 ن ـــــا ملَِما فٌه ؛واقعة موقعها كلمة )كــل( ؼٌر :الــدم ورود االعتراض بؤن ٌقــومن هذا ُعلِم ع

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ........................................................

 هل هً مفرد أم جمع ؟  ,ن الكلإ :فإْن قٌل :حاجً بابا

 ,لضمٌر إلٌهاوعلى هذٌن االعتبارٌن ٌعود ا ,عوفً المعنــى جمـــ ,ّن الكل فً اللفظ مفردإ :قلنا

لوحة  (ب)نسخة ال) .(7) َداِخرِينَ  وَُكلّّ أَتَػْوهُ   :تعالىوقوله  , (6)وَُكلُُّهْم آتِيِو يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ   :قوله تعالىك

18) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .817 – 816 :الكلٌات := ٌنظر  

 .)ج( من ةساقط ]المصّنؾ[( 1)

  .واألولى ما أثبته ,وهً :)أ( و )ب( و )ج( و )د(فً ( 2)

 .)أ( و )د( من ةساقط ]فٌكون[( 3)

 .واألولى ما أثبته ,وهً :)أ( و )ب( و )ج( و )د(فً ( 4)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .95 :( مرٌم6)

 .87 :( النمل7)
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ال  (1)[ حقٌقةلل] ون ــا ٌكـؾ إّنمـوالّتعرٌ ,ع الّتعرٌؾــع موقــوالموق ,تعرض إلحاطة األفرادال

 .لؤلفراد

ؾ  نّ َم َقّدم تعرٌؾ الكلمة علٌها مع إلِ  :فإْن قٌل  ؟المقصود من التعرٌؾ الُمعرَّ

ؾ أقدـة المعـــألّن معرف ؛(2)[ إنما قّدم الّتعرٌؾ]  :قلنا فقّدَمه ]  ,ؾ طبعاً رفة المعرَّ ـم من معرِّ

 .إٌقاعاً للموافقة بٌن الوضع والّطبع ؛(3)[وضعاً 

راب ـو اإلعــم الّنحـلـن عـمود ـالمقص نّ ع إـم ,اءعلى اإلعراب والبن (ةـــالكلم)ّدم ـلَِم قَ  :لـفإْن قٌ 

 ؟ ( 4)[ والبناء] 

ٌَُتصّور بدون المعروض ,وهً معروضة ,رضان على الكلمةاهما عبؤنّ  :أجٌب  ,والعارض ال 

 .ولهذا َقّدمها علٌهما ؛فٌكون أهم

 :علم أّن البحث فً هذا المقام موقوؾ على أربعة أقساماِ 

 :وأجزاإه خمسة ,فً حلِّ أجزاء الّتعرٌؾ :األول

 ,(المفرد) :و رابعها ,(المعنى) :وثالثها ,كسرهابفتح الّدال و (الّداللة) :ثانٌهاو ,(اللّفظ) :أحدها

 .(الوضع) :وخامسها

 .إذا رَمته ,لَفَظِت الّرَحى الّدقٌقَ  :ٌُقال ,(5)الّرمً :فهو فً اللؽة :(اللّفظ)أعنً  ,أما األول

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )أ( و )ب(: للتحقٌق.( فً 1)

 .و )هـ( )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)هـ( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 4)

 لََفْظُت الشًَء من  :الــٌق ,اهـــرم :َرَب وَسِمعَ ـــــَظُه َكضَ والفعُل لََفَظ الّشًء لَفِ  ,ٌكأْن ترمً بشًء كان ف :( اللَّْفظُ 5)

ُتُه  :فمً أَْلِفُظُه لَْفَظاً        ٌْ  .اللفاظ وما ٌلفظ به من الكلمات :واللَّْفظ ,َرَم

  .لفظ :مادة :المعجم الوسٌطو ؛لفظ :مادة :و القاموس المحٌط ؛لفظ :مادة :لسان العرب :ٌنظر      
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 (3)] واحد [ حصول حرؾبه ٌُقصد  ,أو بالفعل ,(2)لقّوةوت باـوهو ص :(1)وفً االصطبلح

 .فصاعداً 

 ؛وفٌه نظر ,أو ُمستعَمبلً  بلً كانــُمهمَ  ,بؤّنه ما ٌتلفّظ به اإلنسان أو فً حكمه :وعّرَفه بعض النُّحاة

ٌّة لفظاً لصدقه علٌها( 4)] منه [إذ ٌلزم  وِجب صدَق وصدقه علٌها ٌ ,أن تكون الحركات اإلعراب

ٌّة ,لفظة َدلَّت على معنًى مفرد بالوضع ٌنبذح (5)ألّنها ؛الكلمة علٌها ٌّةوال ,أي الفاعل  ,مفعول

 .واإلضافة

 – 7/ ًء ٌتلفّظ به بؽٌر ــي شأ ,ظ لفظ مستقلـراد من اللفـعن الّنظر المذكور بؤّن المُ  فإْن أُجٌب

ٌخرج عنه كثٌر  ٌنبذح :قلنا ,والحركات اإلعرابٌة لٌست بهذه المشابهة ,تصال بشًء آخرا ب /

ؼٌر و ,لتَّصؽٌر( النِّسـبة واٌاءو) ,(واوه)و( ألفه)و الضمٌر (ٌاءـ)ك( 6)[روؾ ـالح] ومن األسماء 

 .ذلك

   (7) .عبارة عن إٌصال الّطرٌق الُمستقٌم :فهً فً اللُّؽة (الّداللة)أي  ,و أّما الّثانً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه بمعنى المفعول فٌتناول ما لم وقٌل بؤنّ  .ان أو مستعمبلً ــــمهمبلً ك ,ما ٌتلفظ به االنسان أو من فً حكمه :( اللفظ1)

  صّ ـن خـلك ,صادراً من الفم أو ال ,اًـ ان أو مستعملــــــمهمبلً ك ,وما هو حرؾ واحد وأكثر ,ٌكن صوتاً وحرفاً      

  ,مهمبلً أو مستعمبلً  ,فً عرؾ اللؽة بما صدر من الفم من الصوت المعتمد على المخرج حرفاً واحداً أو أكثر      

 .بل ٌقال كلمة هللا ,فبل ٌقال لفظ هللا     

 ر ــً كالضمٌـوالثان ,دــفاألول كزٌ ,حقٌقة أو حكماً  ,عــــد على مقطـصوت معتم :وأحسن تعارٌفه على ما قٌل     

  .المستتر فً )قم( المقدر بؤنت     

 .795والكلٌات  ؛283التعرٌفات  :ٌنظر     

 .كالضمٌر المستكن فً )ضرب(صوت بالقوة  وهو :فً )ب(( 2)

 . )أ( من ةساقط]واحد[ ( 3)

 . )أ( و )ب( من ةساقط ]منه[( 4)

 .لفظة – صدق الحركات اإلعرابٌة :أي –ألنها  :فً )ب(( 5)

 .)ب( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 6)

ُدلُّه َداللة وِداللة وُدلول ,أرشد :( دّل علٌه داللة7) ٌَ اللة  ,ح أعلىـــــوالفت ,ةــــــدلَّه على الطرٌق  اللة و الدَّ  واالسم الدِّ

 =.دلّه على الطرٌق ونحوه سدده إلٌه فهو دال :وٌقال ,بالكسر والفتح     



57 
  

 .فهم المعنى من اللفظ :(1)وفً االصطبلح

  (2) .اإلرادة :فهو فً اللّؽة (المعنى)أي  ,و أما الثالث

 .ما ٌستفاد من اللفظ :(3)وفً االصطبلح

  .(5)[ الوحدة]  :(4)فهو فً اللؽة (المفرد)أعنً  ,و أما الّرابع

 .عبارة عّما ال ٌدل جزء اللفظ المرتب المسموع على جزء معناه :(6)وفً االصطبلح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دلل :مادة :والمعجم الوسٌط ؛دلل :مادة :والقاموس المحٌط ؛دلل :مادة :لسان العرب := ٌنظر  

 ة داللة اللفظ على المعنى باصطبلح علماء ـــوكٌفٌ ,رــــهً كون الشًء بحالة ٌلزم من العلم بشًء آخ :( الّداللة1)

 فإن كان الحكم  ,اء النصـــــواقتض ,صـــــــــــوداللة الن ,وإشارة النص ,األصول محصورة فً عبارة النص     

 .ن اللفظ لؽة فهة الداللةمفهوماً م     

فت الداللة أٌضاً        وما كان لئلنسان اختٌار  .ر مانعــن فً الؽٌــكون الشًء بحٌث ٌفٌد الؽٌر علماً إذا لم ٌك :وُعرَّ

 ,داللة الخٌر لزٌد :ه إذا قلتـــــمثال ,رهاــوما لم ٌكن له اختٌار فً ذلك فبكس ,فً معنى الداللة فهو بفتح الدال     

 ار الخٌر سجٌة لزٌد فٌصدر ــــص :اه حٌنبذـوإذا كسرتها فمعن ,أي له اختٌار فً الداللة على الخٌر ,فهو بالفتح     

  .منه كٌؾ ما كان     

 .439والكلٌات  ؛189التعرٌفات  :ٌنظر     

 المعنى  :د بن ٌحٌى قالــــري عن أحمــــــــوروى األزه ,ِمْحَنُته وحالُه التً ٌصٌر إلٌها أمُره :معنى كل شًء (2)

ُت بالقول كذا ,والتفسٌر والتؤوٌل واحد      ٌْ ُته ,أردتُ  :وَعَن ٌَّ  .َمْقِصُده :ومعنى كل كبلم ومعناُته وَمْعِن

 .عنا :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 ا ٌتعلق ــوأما م ,بشًءو ما ٌقصد ـــــه :والمعنى مطلقاً  .أو المفهوم من ظاهر اللفظ ,ما ٌفهم من اللفظ :( المعنى3)

  .القصد باللفظ فهو معنى اللفظبه      

 .842 – 841والكلٌات  ؛236التعرٌفات  :ٌنظر     

 ب ُمْفرد لٌس معه ؼٌر ـــــــراك :ٌقال .زإه على جزء معناهــــــما ال ٌدل ج :وفً األلفاظ ,ثور الوحش :( الُمْفَرد4)

  .بعٌره     

 .فرد :مادة :المعجم الوسٌطو ؛فرد :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .الواحدة :( فً )د(5)

 =إذ نظرهم فً اللفظ من  ,د بحسب العرؾـــظ واحــهو الملفوظ بلف :( المفرد عند اصطبلح المحققٌن من النحاة6)
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أو له جزء لكن ال ٌدل على جزء المعنى  ,َعلََماً  (قـ)إّما ألّنه ال جزء له أصبلً ك ,وعدم داللته علٌه

 ,(1)[زء المعنى المقصود ـى جـن ال ٌدل علـزء معنى لكـزء ٌدل على جـأو له ج ,َعلَماً ـ)زٌٍد(ك] 

ًَ به َرُجبلً  (عبد هللاـ)ك  ونــكٌدل على جـــزء المعنـى المقصود ؛ لكــن تأو له جزء  ,َعلَماً إذا ُسّم

ًّ  (الحٌوان الّناطق)ـك ,بدون القصد (2)] داللته [  .إذا كان َعلَماً لشخص إنسان

 (3).ظاهر :( فهو فً اللؽةأعنً )الوضع ,و أما الخامس

 م ـــفُهِ  ,ًء األولـــــالشّ  سّ حَ أو أُ ( 5)[أُطلِق ] متى  ,ص شًء بشًءوهو تخصٌ :(4)وفً االصطبلح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو ٌكون له جزء لكن ال  ,بلً كـ)همزة االستفهام(ــون له جزء أصــوالمفرد إما أن ال ٌك .= حٌث اإلعراب والبناء  

  ,على جزء المعنى كـ)زٌد( من اللفظن ال ٌدل ذلك الجزء ـأو ٌكون له جزء ولمعناه كذلك لك ,لمعناه كـ)النقطة(     

 أو ٌكون له جزء ودلّك  ,زء معناه كـ)عبد هللا( علماً ــــى جـــى المعنى لكن ال علـأو ٌكون له جزء ودّل ذلك عل     

  .ذلك الجزء على معناه لكن ال تكون داللته علٌه ُمراَدة كـ)الحٌوان الناطق( علماً      

 أّن المفرد ٌكو ن حقٌقٌاً وقد  :رد والواحدـــــوالفرق بٌن المف .ه على جزء معناهــــما ال ٌدل جزء لفظ :والمفرد     

 .والواحد ال ٌقع إال على الواحد الحقٌقً ,وأنه قد ٌقع على جمٌع األجناس ,ٌكون اعتبارٌاً      

 .829والكلٌات  ؛248التعرٌفات  :ٌنظر     

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 [ ساقطة من )أ( و )ب(.] داللته( 2)

ْفعِ 3) ٌََضُعه َوْضَعاً وَمْوُضوعاً  ,( الَوْضُع ِضدُّ الرَّ  وتواضع القوم على  ,اختلَقه :اً ــــــَع الشًء َوْضعـــوَوضَ  ,َوَضَعه 

 .إذا وافقته فٌه على شًء ,وواَضعُته فً األمر ,اتفقوا علٌه :الشًء     

 .وضع :مادة :القاموس المحٌط ؛وضع :مادة :لسان العرب ؛وضع :مادة :الصحاح :ٌنظر     

 استعمال اللفظ وإرادة  :والمراد باإلطبلق ,ًــــًء الثانـتخصٌص شًء بشًء متى أطلق أو أحس الش :( الوضع4)

 .أعم من أن ٌكون فٌه إرادة المعنى أوالً  ,استعمال اللفظ :واإلحساس ,المعنى     

 ن أمر كلً وحكم حكماً كلٌاً بؤن كل ـة فً ضمــــإذا تصور الواضع ألفاظاً مخصوص :وقد ٌكون الوضع نوعٌاً      

 .تحته عٌنه للداللة بنفسه على كذالفظ مندرج      

 .إذا تصور الواضع لفظاً خاصاً وتصور أٌضاً معنى معٌناً إما جزبٌاً أو كلٌاً  :أو ٌكون شخصٌاً      

 .وإذا تعدى بـ)عن( كان بمعنى اإلزالة ,وإذا تعّدى بـ)على( كان بمعنى التحمٌل ,والوضُع أعمُّ من الحطّ      

 .934والكلٌات  ؛273التعرٌفات  :ٌنظر     

 .ُذِكرَ  :( فً )ب( و )ج(5)
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 .منه الّشًء الّثانً

( :ؾ بقولهالمصنّ  اعلم أنّ  :القسم الثانً فً االحترازات قد احترز عن  ,ُمجّرداً عن الّتاء )لفظ 

 .ةوالّنصب ,شارةواإل ,العقودو ,الخطوط :وهً ,فً باقً قٌوده (1)الّدوال األربع المشاركة للكلمة

لٌس  (هللا )عبدو ,ألّن الّتاء فٌها للوحدة ؛َعلَماً هللا(  )عبدوبالّتاء الحاصلة فً اللفظ قد احترز عن 

ألنها  ؛د احترز عنهاق ,(2)[بالوضع ] دلت على معنى  :وبقوله ,ولكنها شاملة للمهمبلت ,كذلك

ألّنه  ؛وبقوله مفرد ٌخرج عنه  أ / – 8/  ,الرجل (3)[ :] نحوودخل فٌه  ,لٌست بدالّة على المعنى

ٌّة ةوالّثانً الّذكور ,أحّدهما التعرٌؾ ,ل ٌدل على معنٌٌنـب ؛ال ٌدل على معنى مفرد  ,مع اآلدم

 .ولكن لؽلط العامة

للمشوم ـ)مٌشوم( ك]  ,ٌخرجها)بالوضع(  :وقوله ,على المعنى بالطبع أو بالعقل داخلة فٌه والدالّ 

] المسموع من وراء الجدار الّدال على تذكٌر ( 4)[وكالصوت ,الّدالٌن على الوجع( خٍ أ خٍ ـ)أوك ,مثبلً 

بل بالطبع  ؛على تذكٌره أو تؤنٌثه لٌست بالوضع ,ألن داللتها على الوجع ؛أو تؤنٌثه] ( 5)الصوت [

  .(6)[أو بالعقل 

ألّن  ؛ّن ذكر المفرد مستدركإ :ولـــــــاعلم أّن لقابل أْن ٌق ,والقسم الثالث فً األسبلة مع األجوبة

  ,لـالّرج :وـن نحــــلبلحتراز ع (8)رهــــــألّن ذك ؛رهـــن ذكـــٌُؽنً ع( 7)[للوحدة ]  (لفظة)الّتاء فً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم الحال  ,ثم الخط ,ثم العقد ,ثم اإلشارة ,ا اللفظــــــــأوله :( وقد عّدها الجاحظ خمس دالالت ال تنقص وال تزٌد1)

  ,وال تقصر عن تلك الدالالت ,اؾــــصنام تلك األـــــوالنصبة هً الحال الدالة التً تقوم مق .التً تسمى نصبة     

  .ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بابنة من صورة صاحبتها     

  .76 :1البٌان والتبٌٌن  :ٌنظر     

 .)د( و )هـ( من ةساقط]بالوضع[ ( 2)

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]نحو[( 3)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)أ( و )د( و )هـ( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 5)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 .)هـ( من ةساقط]للوحدة[  (7)

 .المفردألن ذكره  :فً )ب(( 8)
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 .ألنه لٌس بلفظ واحد ؛وهو قد خرج به

لشّدة  ؛(الّرجل)إذ اللفظ الواحد صادق على مثل  ؛لٌس على ما قلته (1)[ ّن األمرَ ] إ :فالجواب عنه

ٌّاه عند مجًء العامل ,باالسماّتصال الحرؾ  لزم أن  ,(مفرداً ) :فلو لم ٌقل ,ومجاوزة العامل عنه إ

 .خرج عنه ,(مفرد) :فلّما قال ,ٌدخل فً تعرٌؾ الكلمة

ألّن المعنى المفرد  ؛ألّن ذكر المفرد ٌؽنً عن ذكره ؛مستدرك (اللفظة)ّن ذكر الّتاء فً إ :فإْن ِقٌل 

  .ال ٌكون إاّل مدلوالً للفظ واحد

 ,ى بهــوهو شخص الُمَسمَّ  ,مفرد ى معنىــإذا ُسمًِّ به رجل ٌدل عل (عبد هللا) نّ إ :الجواب عنه

ٌُدخل الّتاء ,اللفظ متعدد نّ مع إ فلَّما دخلت  ,الكلمة ً تعرٌؾــف (عبد هللا)لدخل ( 2)] فٌه [ فلو لم 

  .خرج عنه

فلَّما  ,ألّن الّتنوٌن فٌه للوحدة ؛ٌُؽنً عن ذكر المفرد (معنى)بؤّن الّتنوٌن القابم فً  :فلسابل أْن ٌسؤل

 .لك المعنى ال ٌكون إاّل واحداً ُعلِم أّن ذ ,(على معنى) :قال

 (5)ىـــــلــد دااّلً عــان الواحـــو كــــل (4)ًـــنـا ٌؽُ ـــــإّنم (3)نـّن الّتنوٌإ :هــــواب عنــــالج

 ام ــــة للعـــوال دالل ,(7)اصـــــرد خــــو المف ماــــد عــألّن الواح؛ ( 6)كـذلـــس كــــولٌ ,ردـــــالمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 ]فٌه[ ساقطة من )ب( و )هـ(.( 2)

 .فً )معنى(إّن التنوٌن  :فً )ب(( 3)

 .عن ذكر مفردإنما ٌؽنً  :فً )ب(( 4)

 .المعنى على :فً )ب(( 5)

 .– أي لٌس الواحد دااّلً على المفـرد؛ وذلك –فً )أ(: ولٌس كذلك ( 6)

 وال  ,فبلن فرد فً داره :فتقول ,راد فً الذات أو الصفةـــــوالواحد ٌفٌد االنف ,راد من القرنـرد ال ٌفٌد االنفـ( الف7)

 هللا  :وتقول ,رد بصفة لٌس لهم مثلهاــــــترٌد أنه قد انف ,رهـد أهل عصــول هو واحــوتق ,واحد فً داره :تقول     

 .واحد و ترٌد أن ذاته منفردة عن المثل والشبه     

 د ودٌنار واحد, وما ال ٌنقسم فً ــان واحـه كانســه دون جملتــأو معنى فً صفت ,والواحد ما ال ٌنقسم فً نفسه     

  .وهذا الماء كله واحد ,هذا الذهب كله واحد :معنى جنسه كنحو     

 ألنه ال = ؛د ٌجوز أن ٌجعل له ثانــــوالواح ,وهو ٌطلق على من ٌعقل وؼٌـره ,والواحد ٌستعمل وصفاً مطلقاً      
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احد قد ألّن الو ؛رد خاصّن الواحد عام والمفإ :ما قلناوإنّ  ,المعتبرة دى الدالالتـاص بإحـى الخـعل

 .ال ٌكون مركباً  المفردو ,(2)] مفرداً [ (1)و ب / – 8/ ون ُمرّكباً ٌك

ٌُؽنً عن ذكر الم  .ألّنه ال ٌكون إاّل لمعنى ؛عنىو للمعترض أْن ٌعترض بؤّن الوضع 

ٌُقالوٌمكن أْن ٌُ  ٌّة مهجورة فً  ,تزاملداللته علٌه باال نّ إاّل أ ,نعم :جاب عنه بؤْن  والّداللة االلتزام

  .ٌفاتالتعر

فإّنها كلمات مع إّنها  ,ترة فً األفعالبؤّن هذا الّتعرٌؾ منقوض بالّضمابر المست :فإْن سؤل سابل

  .لٌست بؤلفاظ

ون ألّن المراد من اللفظ أعّم من أن ٌك ؛(3)[اظ ٌست بؤلفلم أّنها له ال نسنّ إ :واب عنهـوالج] 

وظ بها ــا ملفـّنهبها لفظـاً إال أ وظ  ـْم ٌكـن ملفــلَ ر وإْن ـن تلك الضمابفإ ,لفظـاً أو ُحكماً ( 4)وظاً ـملف

 .(5)وؼٌر ذلك ,والبـدل عنها ,ـاالعطؾ علٌهو ,وتؤكٌدهـا ,ل إلٌهاـد الفعابدلٌل إسن ,حكماً 

رد مف على معنىدلّت ) :وقوله ,دأـمبتة( كل لفظ) :(6)] قوله [فنقول ,القسم الرابع فً اإلعرابو

ٌتعلقان )المعنى والوضع( فً ( و)الباء( ى)علوالجار والمجرور أعنً  ,اـصفتهبالوضع( 

فالمبتدأ الثانً ] مع خبره  ,ًدأ الثانر المبتبخ)كلمة(  :هولوق ,انـمبتدأ ث (فهً) :وقوله ,ـ)دلّت(ب

  .األولخبر للمبتدأ  (7)جملة اسمٌة فً محل الرفع بؤّنه [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والعدد والقسمة ,والضرب ,والواحد ٌدخل فً الحساب ,ٌستوعب جنسه=   

 .51 ,58وفروق اللؽات فً التمٌٌز بٌن مفاد الكلمات  ؛132الفروق فً اللؽة  :ٌنظر     

 فً )ب(: وقد ٌكون مفرداً.( 1)

 .)هـ( من ةساقط ]مفرداً[( 2)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 فً )ج(: ملفوظاً به لفظاً.( 4)

 .كالحالذلك  :فً )ب( و )هـ(( 5)

 ]قوله[ ساقطة من )أ(.( 6)

 .مخروم فً )أ(ما بٌن المعقوفٌن ( 7)
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دخول  ازرط جى الشّ ـن معنألن المبتدأ إذا تضمّ  ؛) فهً كلمة( :ً قولهـفاء( الف)وإّنما دخلت 

 نَ ػػالَِّذي  :الىعكقوله ت ,رؾـوذلك إذا كان اسماً موصوالً صلته فعل أو ظ ,(1)فً الخبر (اءـالف)

 َفِمنَ  ِبُكْم ِمْن نِْعَمةٍ َوَما   :ىـه تعالـوقول ,(2) ْم ِعْنَد َرِّبِّْمْ ػػْم َأْجُرىُ ػػػػِسرِّا َوَعََلنَِيًة فَػَلهُ  ِل َوالنػََّهارِ ػػػيُػْنِفُقوَف أَْمَواََلُْم بِاللَّيْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وجابز ,واجب :( دخول الفاء على خبر المبتدأ على ضربٌن1) 

 .[ 26 :] البقرة  ِمْن َرِّبِّْمْ آَمُنوا فَػيَػْعَلُموَف أَنَُّو ا٘تَْقُّ  فََأمَّا الَِّذينَ   :تقدم )أّما( كقوله تعالى :الواجب     

  :فٌتناول ذلك الصور التالٌة ,أْن ٌتضمن المبتدأ معنى الشرط :والجابز     

       ُدواػػػػي فَاْجلِ ػػِ ُة َوالزَّانػػانِيَ ػَّ الز  :كقوله تعـالى ,ـومــأن ٌكـون المبتـدأ )ال( الموصولة بما ٌقصد به االستقبال والعمـ -أ     

 ور ــب سٌبوٌه وجمهـــوذه ,اجــــــونقل عن الكوفٌٌن والمبرد والزج ,وهذا ما جزم به ابن مالك ,[ 2 :] النور     

 .فٌما ٌتلى علٌكم :أي ,وخرجوا اآلٌة على حذؾ الخبر ,البصرٌٌن إلى منع دخول الفاء فً هذه الصورة     

  :كقول الشاعر ,ظرؾ :ته إّماوصل ,أن ٌكون المبتدأ ؼٌر )ال( من الموصوالت -ب     

 ما لدى الحازم اللبٌب معاراً        فمصون وما له قد ٌضٌع

 ه ــولـكق ,ةــــــح للشرطٌّ ـــل صالـــأو فع .[ 53 :] النحل  َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّوِ   :كقوله تعالى ,أو مجرور     

 .[ 38 :] الشورى  ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن   :تعالى     

  :وـــــنح ,رورـــــأو بمج .رجل عنده حزم فسعٌد :نحو ,بظرؾ :موصوفاً إّما ,أن ٌكون المبتدأ نكرة عامة -جـ     

 .نفس تسعى فً نجاتها فلن تخٌب :نحو ,أو بفعل صالح للشرطٌة  .عبد لكرٌم فما ٌضٌع     

  ,زم فسعٌدــده حـــكلُّ رجل عن :نحو ,مشعراً بالمجازاة ,أن ٌكون المبتدأ مضافاً إلى النكرة المقٌدة المذكورة -د     

 .و كلُّ نفس تسعى فً نجاتها فلن تخٌب ,وكلُّ عبد لكرٌم فما ٌضٌع     

ِت ََل يَػْرُجوَف ِنَكاًحا فَػَلْيَس   :ىـــه تعالـــكقول ,أن ٌكون المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول -هـ       َواْلَقَواِعُد ِمَن النَّْساِء الَلَّ

 وأّول اآلٌة  ,ورةـــً هذه الصـــر المبتدأ فــــم دخول الفاء على خبـوقد منع بعضه .[ 68 :] النور  ُجَناحٌ  َعَلْيِهنَّ      

  .وهو وخبره خبر األّول ,والفاء داخل فً خبره ألنه موصول ,على أن )البلتً( مبتدأ ثان     

 .ؼبلم الذي ٌؤتٌنً فله درهم :نحو ,أن ٌكون المبتدأ مضافاً إلى الموصول -و     

 اؾ ـــــارتشو ؛577 – 573ل ــــرح الجمــٌط فً شــالبسو ؛332 – 328 :1شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

  – 55 :2وهمع الهوامع  ؛486 :5 ,345 – 344 :2ط ـــــوتفسٌر البحر المحٌ ؛1145 – 1148 :3الضرب      

     59.       

 .274 :( البقرة2)
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 .ٌؤتنً أو فً الّدار فله درهم رجلٍ  كلّ  :نحو ,بؤحدهما أو نكرة موصوفة ,(1) اللَّوِ 

موصوفة من قبٌل المبتدأ الّنكرة ال (3)[ أي ,من قبٌل الثانً] ( 2)( [فهً كلمة ] كل لفظة) :وقوله

ٌَُرى أّنك إذا قلت ,ّضمٌر بٌن المبتدأ والخبر للحصروإّنما توسط ال ,بالفعل لَْم ٌلزم  ,زٌد  عالم   :أاَل 

ولٌس معنى الحصر  ,ما عالم  إاّل زٌداً  :قولك بمنزلة ,زٌد  هو عالم   :وإذا قلت ,نفً العلم عن ؼٌره

 .إاّل هذا

ٌّنو ,(4)ملِ كلمات وكَ كلمة أي جمع ال ,وجمعها  وظٌفة أ / – 9/ ّنه من الجمع مع إ إّنما َب

ع وهِم من ٌتوهم أّن ـا لرفـوإمّ  ,(ؼٌر مدخر فضل النصٌحة) :ا تصدٌقاً بقولهــإمّ  ؛التصرٌفٌٌن

 .ـ)الكلمات(ك)كلمة( ع ـجم)الكبلم( 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ........................................................

 ما الفرق بٌن الكلمة والكبلم ؟  :فإْن قٌِل :حاجً بابا

بل ٌطلق إال على وأّما الكبلم ف ,وعلى ؼٌر المفٌدنهما أّن الكلمة تطلق على المفٌد الفرق بٌ :قلت

 (14لوحة  (ب)نسخة ال) ( 5).المفٌد خاّصة

 ؛ألّن الكلم لٌس بجمع ؛)وكلم( لٌس بصحٌح :هـــوقول ,)وجمعها كلمات( صحٌح :قوله :فإْن قلت

 ,اء والّنونـــر بالواو والّنون أو بالٌــان فً المذكـــوهو ما ك :حــألّن الجمع على نوعٌن مصح

 (ب)نسخة ال) .عـــألّن فً الكلم معنى الجم ؛باعتبار المعنى :الـق .والّتاءباأللؾ وفً المإنث 

 (14لوحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53 :( النحل1)

 .)ج( و )د(  ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 ً ـا فــــوالِكْلَمُة لؽة تمٌم وجمعه ,َكلَِمة وِكْلَمة وَكْلَمة :اتـــــوحكى الفراء فٌها ثبلث لؽ ,اللَّْفَظُة الواحدة :الَكلَِمةُ ( 4)

ر وُتَإنَّث :وجمعها ,والَكلَِمة حجازٌة ,الِكلَمُ  :لؽتهم       .هو الَكلِم وهً الَكلِم :ٌقال ,َكلِم  ُتَدكَّ

  :طـــــم الوسٌــــوالمعج ؛كلم :مادة :وس المحٌطــــوالقام ؛كلم :مادة :ولسان العرب ؛كلم :ادةم :الصحاح :ٌنظر     

 . كلم :مادة     

 =وََكِلَمُة   :وله تعالىكق ,أي المفٌد ,الكبلم التـام :اأحده :نــــــــ( الكلمة تقـال فً اللؽـة بطرٌق االشـتراك لمعن5ٌٌ)
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إذ  ؛ؾـنِّ ـم الُمصــــو زعـــاً كما هــأٌضم( ـلِ )الكَ ال  ,طـقـف (اتـلمـالك)د واحــ (ةـلمـالك)م أّن ــعلَ اِ 

ُُيَرُّْفوَف   :ىـــالــتع ولهــقـك ,(1)ذلكـس كــه ولٌـد إلٌــر العابــَث الضمٌـاً ألُنِّ ـجمعم ــلِـ ان الكَ ـلو ك

اْلَكِلُم ِإلَْيِو َيْصَعُد   :الىــه تعـولــقـث كــلكّنه لم ٌإنّ  ,اًـ أٌض ة ـــوألّنث الصف ,(2) اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعوِ 

  .(3) الطَّيّْبُ 

 ,فعل :ثانٌهاو ,اسم :أحدها :ثالثة أنواع باعتبار ما صدقت الكلمة علٌه ,(الكلمة)عابد إلى  (وهً)

 .حرف :ثالثهاو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,أصدق كلمة قالها شاعر ))و  ,((ــة ـــــــالكلمـة الطٌبة صدق )) :–  –وكقوله  ,[ 12 :] التوبة  اللَِّو ِىَي اْلُعْلَيا=   

 :كلمة لبٌد     

 َوُكـلُّ َنعٌــٍم اَل َمَحــالََة َزابِــلُ          أاََل ُكلُّ َشًٍء َما َخبَل هللاَ َباِطُل   

 وهذا هــو المصطلــــح  ,أو الحرؾ وحده ,ل وحدهــــــأو الفع ,وهو االســم وحده ,أحد مفردات الكبلم :ثانٌهما     

 .علٌه فً علم النحو     

 :منها ,بلم فً اللؽة على أشٌاءــوٌطلق الك .عبارة عن الجمل المفٌدة :فهو فً اصطبلح النحاة ,وأما الكبلم     

 م ــــأم اس ,أهو مصـدر ,هـبلق على خبلؾ فٌــوهذا اإلط ,هـــــل فٌــــوهو األص ,نفس الفعل الذي هو التكلم -أ     

 ل ـــالجمــــ -و .ســــالمعانً التً فً النف -هـ .طـــالخ -د .اإلشارة -جـ .ما ٌفهم من حال الشًء -ب .مصدر ؟     

 .المفٌدة     

 .144 – 142 ,128 – 127 :1شرح التسهٌل لناظر الجٌش  :ٌنظر     

 ذا ــهذه سْدرة وه :ر عن بنٌة واحدة مثلــــع لم ٌؽٌــــــكل جم .مذكر على القٌاس فً تذكٌره ,جمع كلمة :( الَكلِمُ 1)

  ,ن النحوٌٌنــــار كثٌر مـــــهذا اختٌ ,ثبلث سَدر )بفتح الدال( أنثت :تـفإذا قل ,سْدر بإسكان الدال فٌهما جمٌعاً      

 راد ـــوج ,ع بقرةــــــبقر جم :فلك أن تذكره وتإنثه مثل ,تــــإن ما كانت فً واحده الهاء فسقط :والفراء ٌقول     

 .ونخل جمع نخلة ,وحّب جمع حّبة ,جمع جرادة     

  :2اري ــث لؤلنبــوالمذكر والمإن ؛79 – 78وٌه ــــوالمذكر والمإنث لنفط ؛91اء المذكر والمإنث للفر :ٌنظر     

 .181 – 188والمذكر والمإنث للتستري  ؛154     

  .46 :( النساء2)

  .18 :( فاطر3)



65 
  

ٌُقال :وجه الحصر الثانً  ,كلمة ال تخلو إّما أْن تدل على معنى فً نفسها أو ال (1)[ كلّ ]  :إّما أْن 

واألول  ,الّثانً االسم ,إّما أْن ٌقترن بؤحد األزمنة الّثبلثة أو ال( 2)] ال ٌخلو [واألول  ,الحرؾ

  .الفعل

ٌُقال وأّما األول فبل  ,لثانً الحرؾا ,كلمة ال تخلو من أن تكون مستقلًة بنفسها أو ال كلّ  :وإّما أْن 

 .واألول الفعل ,الثانً االسم ,من أْن ٌقترن بؤحد األزمنة الّثبلثة أو ال ٌخلو

ٌُقال وأّما األول فبل  ,نً هو الحرؾالثا ,سناد أو الكلمة ال تخلو من أْن تكون ركناً لئلكل  :وإّما أْن 

 .هو االسمالثانً هو الفعل و األول  ,ال بطرفٌه أو( 3)ٌخلو إّما أْن ٌكون قابلة ] له [

 ,(4)نداً إلٌهـنداً ومسـه لكونه ُمسـا قّدمـإّنم :قُلتُ  ,الحرؾ ؟م االسم على الفعل وَقدَّ  لِمَ  :فإْن قٌل

  .(6)إلٌهمسنداً (5)و [مسنداً ] ال ٌكون  وؼٌره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]كل[( 1)

 .و)هـ( )أ( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)أ( من ةساقط ]له[( 3)

 واإلسناد  ,ادـــً الكبلم عن إسنــوال ٌستؽن .ب بمطلوب منهــــأو طل ,( اإلسناد عبارة عن تعلٌق خبر بمخبر عنه4)

 ه ــوالفعل لكون ,هـــنداً ومسنداً إلٌــون مســفاالسم بحسب الوضع ٌصلح أن ٌك ,ال ٌتؤّتى بدون مسند ومسند إلٌه     

 نداً ــا مسنداً واآلخر مســفاالسمان ٌكونان كبلماً لكون أحدهم .والحرؾ ال ٌصلح ألحدهما ,مسنداً ال مسنداً إلٌه     

 ه ــند إلٌــــل والحرؾ ال مســـوالفعبلن والفع ,وكذلك االسم مع الفعل لكون الفعل مسنداً واالسم مسنداً إلٌه ,إلٌه     

 .والحرفان ال مسند إلٌه فٌهما ,سند إلٌهواالسم مع الحرؾ إما ٌفقد منه المسند أو الم ,فٌهما     

 والخبر والحدٌث ال ٌكون  ,ب إلٌهـوإّنما كان اإلسناد خاصاً باالسم ألن المسند خبر عن المسند إلٌه وحدٌث ٌنس     

  أما الفعل فإنه ٌدل بوضعه على ,سمو االـــواللفظ الدال على الذات بوضعه ه ,إال عن األلفاظ الدالة على الذات     

 وأما الحرؾ  ,ا من حدث إال له محدثــــفم ,وإن دل على الذات فإنه ٌدل علٌها بااللتزام ,الحدث أو الوصـــؾ     

 .وهذا هو السر فً كون اإلسناد خاصاً باالسم ,فبل داللة له على حدث وال على ذات     

  :1ع الهوامع ـــهمو ؛153 – 158 :1ش ر الجٌـــوشرح التسـهٌل لناظ ؛9 :1شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

     11 – 13. 

 .)أ( و )ب( و )ج( و )هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .والفعل ٌكون مسنداً وال ٌكون مسنداً إلٌه ,مسنداً إلٌه :( فً )د(6)



66 
  

 [ :] أقسام الكلمة 

 االسم [ -1] 

َث عنه كَزٌد :فاالسمُ  :المصّنفقال  ٌُحد  والِعلُم  ,خرَج َزٌد   :فً قولك ,الَجهلو ,والِعلم ,ما جاز أن 

ُث عنه ك ,والَجهلُ قبٌح   ,َحَسن   ٌُحد   ,ونحوها (حٌث)و ,(متى)و ,(إذا)و ,(إذ)ـأو كان فً معنى ما 

ُث عنها لِلُزوم ظرفٌتِهافإ ُث عنه فً قولك ,نك ال ُتحدِّ ٌُحد  َمَضى  :ولكنها فً معنى الوقت وهو ما 

  .واتسَع الوقت ,قتُ وطاَب الو ,الوقتُ 

***** 

ع إلى ـرور المّتصل راجــمجر الــوالضمٌ ,ما جاز أن ٌحّدث عنه :مـفاالس :قال الّشارح

 .الموصول

 ,ٌصدق اإلسناد على المستكن فً فعل األمر و النهًو ,والحدٌثم أّن اإلسناد أعّم من اإلخبار علاِ 

و ب /  – 9/  لوازمهما احتمال الّصدق فإنهما ال ٌصدقان علٌه ألّن من ,بخبلؾ اإلخبار والحدٌث

  .وهو ال ٌحتملهما ,الكذب

أو فً  ,]نداً إلٌه ـــم ما ٌقع مسـاالس :الـــــو قـــؾ لــم أّن الُمصنِّ ــــذا فاعلَ ــــت هــــوإذا عرف

ر ــــالضمٌ ,مـــتعرٌؾ االس ًـــــل فــــ] لٌدخ ؛وبـــان أصـــلك ,(1)[ ند إلٌهـــمعنى المس

نك فإ ,لـــوالجه ,مـــالعلو ,كزٌد :هـــوتمثٌله االسم بقول ,(2)ل األمر والنهً [ـــً فعـــن فــالمستك

 :ولكـــن فً قـــبالحس (العلم)ن ـــعو ,د  ـــرَج زٌـــخ :كــــً قولـــفبالخروج  (زٌد)تخبر عن 

َم ـــاالس نّ ارة إلى أـــإش ,ح  ـــلُ قبٌـــالجه :ً قولكــــبالقبح ف (لـــالجه)ن ـــعو ,ن  ـــالعلُم حس

  :ىـــم إلــــٌنقس

  .ـد(زٌـ)ه كـى قابم بذاتـو الّدال على معنـوه :(3)نـم عٌـاس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (1)

 .)أ( المعقوفٌن ساقط من ما بٌن (2)

 .84والكلٌات  ؛24التعرٌفات  :ٌنظر (3)
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  :وهو على ضربٌن ,الّدال على معنى ؼٌر قابم بذاته :(2)م معنىـاس (1)[ إلى] أو 

 .لهْ كالجَ  ,عدمً :والثانً ,ملْ كالعِ  ,وجودي :األول

 فًاالسم أو كان  :أردفه بقولهث عنه أّن من األسماء ما ال ٌجوز أن ٌحدّ  (3)] المصّنؾ [ ثم لَّما َعلِم

 ,ومتى ,وإذا ,إذ)ـك ,(4)[لٌكون ذلك شامبلً لؤلسماء البلزمة للظرفٌة ]  ؛معنى ما ٌحدث عنه

للزوم  ؛ – ونحوها ,ومتى ,وإذا ,إذ) أي عن  – فإّنك ال ُتحدث عنها ,(حٌث :نحو نحوهاو

ٌّتها ٌّة  ,ظرف   .(ونحوها  ,ومتى ,وإذا ,إذ) أي ظرف

فٌلزم أن  ,اًـ ون مرفوعــزم أْن ٌكــعنها ٌل تحدثولو أ ,وب أبداً ــالبلزمة لها منصماء ــومحل األس

 ,إذ)أي ا ـــولكنه ,و ممتنعــوه ,دةــة واحـاً فً حالـــوباً ومرفوعــون الّشًء الواحد منصــٌك

أي  ,هــمما ٌحدث عن – (تـالوق)أي  – وــــوه ,تـً معنى الوقـف (وهاـــونح ,ىــومت ,وإذا

 ,طاب الوقت :وفً قولك ,ه مضًبؤنّ  ,مضى الوقت :فً قولك الذي ٌحدث عنه( 5)[الّشًء ] ن ـــم

 .ه اّتسعبؤنّ  ,اّتسع المكان :وفً قولك ,(6)[طاب ] ه بؤنّ 

ٌّة نظر( )إذوفً عّد  ٌّةـألّنه ؼٌ ؛من األسماء البلزمة للظرف ر الزم للظرف
  :مـــقولهه ـــوٌدل علٌ ,(7)

 ..ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ......................................................

من األسماء البلزمة للظرفٌة  (ومتى ,وإذا ,إذإنما عّد الُمصنِّؾ ) :وجواب الّنظر :حاجً بابا

وأّما كونها مفعول به   ,ن فً أكثر المواضع مفعوالً فٌهكوألنها ت ؛األكثر استعمالها اعتباراً إلى

 ( 15لوحة  (ب)نسخة ال ) .فبل وجه للنظر ,والمبتدأ والخبر بدالً قلٌل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]إلى[( 1)

 .84والكلٌات  ؛24التعرٌفات  :( ٌنظر2)

 ]المصّنؾ[ ساقطة من )أ( و )ج(.( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .األسماء :و )هـ( ( فً )ج( و )د(5)

 .)هـ( من ةساقط ]طاب[( 6)

  :وأقسامه ستة .ٌكون اسماً وحرفاً وجملةً  ,لفظ مشترك :(إذ)( 7)

 = .وال خبلؾ فً اسمٌـة هذا القســـم ,قمت إذ قام زٌد   :نحو ,أن ٌكون ظرفاً لما مضى من الزمان :األول     
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منصوب المحل لوقوع الفعل  (1) َواذُْكُروا ِإْذ أَنْػُتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَف ِف اْْلَْرضِ   :فً قوله تعالى)إذ( ّن إ

ٌّة ٌكون الفعل واقعاً فٌه ال علٌه ,علٌه  أ / – 18/  .ولو كان الزماً للظرف

وع الفعـل المضمر علٌه  وؼٌر لوق ؛منصوب المحل (2) َوِإْذ قَاَؿ َربَُّك لِْلَمََلِئَكةِ   :تعالىً قوله ـوف

 .ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,وذهب إلى ذلك قوم من المتؤخرٌن منهم ابن مالك ,ى )إذا(ـان بمعنـأن ٌكون ظرفاً لما ٌستقبل من الزم :الثانً =  

  .وهو الذي صححه المؽاربة ,وذهب أكثر المحققٌن إلى أن )إذ( ال تقع موقع )إذا(     

 ت ــردت عن الظرفٌة وتمحضـلى أنها تجض المتؤخرٌن إـــواختلؾ فً هذه فذهب بع ,أن تكون للتعلٌل :الثالث     

 و ـوه :مـــقال بعضه ,ا ال تخرج عن الظرفٌةـــــوذهب قوم منهم الشلوبٌن إلى أنه .وٌهونسب إلى سٌب ,للتعلٌل     

 .الصحٌح     

 ً باقٌة ــــــــه :واختلؾ فً )إذ( هذه فقٌل .وال تكون للمفاجؤة إال بعد )بٌنا( و)بٌنما( ,أن تكون للمفاجؤة :الرابع     

 ب ــوذه ,م بحرفٌتهاـــــالمختار عندي الحك :ن مالكـــال ابـوق ,هً ظرؾ مكان :وقٌل ,على ظرفٌتها الزمانٌة     

 .بعضهم إلى أنها زابدة     

 ون فٌها فذهب ــــؾ النحوٌـــواختل .ة بـ)ما(ــــوال تكون كذلك إال مقرون ,أن تكون شرطٌة فٌجزم بها :الخامس     

 ها ــرد وابن السراج وأبو علً ومن وافقهم إلى أنّ ــمبب الــــوذه ,سٌبوٌه إلى أنها حرؾ شرط كـ)إْن الشرطٌة(     

 .وأن مدلولها من الزمان صار مستقببلً بعد أن كان ماضٌاً  ,على اسمٌتها باقٌة     

  ,ت ماضـلداللتها على وق بإسمٌتهال التركٌب حكم ــــا قبـــألنه ؛والصحٌح ما ذهب إلٌه سٌبوٌه :قال ابن مالك     

 ول فٌه وــة إلٌها والوقوع موقع المفعـــولمساواتها األسماء فً قبول بعض عبلمات االسمٌة كالتنوٌن واإلضاف     

 ع ذلك ــوهً م ,ً الحروؾــــو من معانــوأما بعد التركٌب فمدلولها المجتمع علٌه )المجازاة( وه .المفعول به     

 .فوجب انتفاء اسمٌتها وثبوت حرفٌتها ,قابلة لها قبل التركٌب من العبلمات التً كانت ءلشًقابلة  ؼٌر     

 .ومذهبهما فً ذلك ضعٌؾ ,ذهب إلى ذلك أبو عبٌدة وابن قتٌبة ,أن تكون زابدة :السادس     

 .وهو أن تكون بمعنى )قد( ولٌس هذا القول بشا وهللا أعلم :وزاد بعضهم قسماً سابعاً      

 .192 – 185والجنى الدانً  ؛68 – 59رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 .26 :( األنفال1)

 .38 :( البقرة2)

  ,ــاً أو افتقــاراً رؾ وضعبالح هً لشبهــمبن ,عــــاسم ثنابً الوض (إذ’’ ) :ره لهذه اآلٌةــقال أبو حٌان عند تفسٌ     

 =ل ـــح تقدٌم االسم على الفعــة قبــوإذا كانت فعلٌ ,وما بعده جملة اسمٌة أو فعلٌة ,مان للماضًظرؾ زوهو      
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............................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,ل المضارع ماضٌاً وهو مبلزم للظرفٌةــــه مما ٌجعـــوعمل المضارع فٌ ,وإضافته إلى المصدرة بالمضارع =  

 وال  ,ؤةـأو المفاج ,رفاً للتعلٌلـــوال ح ,ون مفعوالً بهــــــوال ٌك ,إال أن ٌضاؾ إلٌه زمان ,و مبلزم للظرفٌةوه     

 .‘‘وال زابدة خبلفاً لزاعمً ذلك  ,ظرؾ مكان     

 ب أبو عبٌدة وابن قتٌبة إلى ـــفذه ,ؾ المعربون فً )إذ(ــــواختل’’  :فقال ,)إذ(ثم ذكر آراء العلماء فً إعراب      

 .وكان أبو عبٌدة وابن قتٌبة ضعٌفٌن فً علم النحو ,وهذا لٌس بشًء ,زٌادتها     

  .وهذا لٌس بشًء ,وقد قال ربك :التقدٌر ,وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى )قد(     

    ؛ًءــس بشـــوهذا لٌ ,ربك الــر إذ قــــواذك :أي ,وذهب بعضهم إلى أنه منصوب نصب المفعول به بـ)اذكر(     

 از ذلك ـــوأج .ة ظرؾ زمان إلٌهاــألن فً إخراجها عن بابها وهو أنه ال ٌتصرؾ فٌها بؽٌر الظرفٌة أو بإضاف     

 .الزمخشري وابن عطٌة وناس قبلهما وبعدهما     

 وقال  .كمــــابتداء خلق :رــالتقدٌ ,ً موضع رفعــــهً ف :واختلفوا فقال بعضهم ,وذهب بعضهم إلى أنها ظرؾ     

 ا تقدم قوله )خلق لكم ـر لمـــــوناسب هذا التقدٌ ,وابتداء خلقكم إذ قال ربك :التقدٌر ,فً موضع نصب :بعضهم     

 ت قول هللا للمبلبكة إنً ـــن وقـــألن ابتداء خلقنا لم ٌك ؛وكبل هذٌن القولٌن ال تحرٌر فٌه .ما فً األرض جمٌعاً      

  ؛ه أو ٌتؤخر عنه فبلـــــــأما أن ٌسبق ,ألن الفعل العامل فً الظرؾ ال بد أن  ٌقع فٌه ؛جاعل فً األرض خلٌفة     

 .ألنه ال ٌكون له ظرفاً      

  ,ة بعدهاـــالجملة إلى ــــألن )إذ( مضاف ؛ًءـــــولٌس بش ,ال بعدهاـــٌقم إلى أن )إذ( منصوب ـــوذهب بعضه     

 .والمضاؾ إلٌه ال ٌعمل فً المضاؾ     

 ه ـــــألنّ  ؛وهذا لٌس بشًء ,م إذ قال ربكــــــــوهو الذي أحٌاك :وذهب بعضهم إلى أن نصبها بـ)أحٌاكم( تقدٌره     

 ه وإبقاء ــــوصلت ولـــوحذؾ الموص ,ول هللا للمبلبكةــوفٌه أن اإلحٌاء لٌس واقعاً فً وقت ق ,حذؾ بؽٌر دلٌل     

 .معمول الصلة     

 ون ـــفتك ,) اعبدوا ربكم الذي خلقكم( )إذ قال ربك( :ىـــوذهب بعضهم إلى أنه معمول لـ)خلقكم( من قوله تعال     

 ن القرآن الستبداد ـل التً كادت أن تكون سوراً مـوٌكون قد فصل بٌن العامل والمعمول بهذه الجم ,الواو زابدة     

 ً أن ٌنزه كتاب هللا ــفهذه ثمانٌة أقوال ٌنبؽ ,ًــوعدم تعلقها بما قبلها التعلق اإلعراب ,كل آٌة منها بما سٌقت له     

 .‘‘عنها      

 .287 – 286 ,284 :1ر البحر المحٌط ـــتفسٌو ؛116 :1والمحرر الوجٌز  ؛271 :1الكشاؾ  :ٌنظر     
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 :فً قول الشاعر (إذا)ّن إ :ألنهم قالوا منها نظر( إذا) (1)[ عدّ ] وكذا فً 

 (2)حِ ابِ رَ بِ  تُ سْ لَ ً وَ ابِ حَ أصْ  احَ ا رَ إذَ           دٍ ؼَ  نْ مِ  ًَ سِ فْ نَ  ؾَ هْ ا لَ ٍد ٌَ ؼَ  دَ عْ بَ وَ 

 .()ؼدمجرور المحل على البدلٌة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]َعّد[( 1)

 .وٌنسب إلى هدبة بن خشرم ,قابله أبو الطمحان القٌنً ,البٌت من الطوٌل( 2)

 .12 :13واألؼانً  ؛421 :1أمالً ابن الشجري  :والبٌت فً     

  ؛115 :1ً اللبٌب ـــومؽن ؛654رة النحاة ــوتذك ؛1266 :2شرح دٌوان الحماسة للمرزوقً  :وهو من شواهد     

 .274 :1واهد المؽنً وشرح ش     

 .ها فً موضع جر بدالً من )ؼد(وأنّ  ,( عن الظرفٌةخروج ) إذا :الشاهد فٌهو     
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 ] عالمات االسم [

حرِف  و ,الُغالم والَفَرس :نحو ,ُدخولُ األلف والالم علٌه :ومن عالماته اللفظٌة :المصّنفقال 

 .َرُجلٍ  :التنوٌن نحوو ,بزٌدٍ  :الجّر نحو

***** 

 :ومن عالماته اللفظٌة :فقال ,ا فرغ عن تعرٌؾ االسم شرع فً بٌان عبلماتهولمّ  :ارحقال الشّ 

 .دخول األلف والالم علٌه

وهو  ,بلن فٌما هو صالح لهــــؾ وٌدخــــٌدان الّتعرٌـــألّنهما ٌف ؛مــــّص دخولهما االســـوإّنما اخت

 :وأّما فً قول الشاعر ,إذ وضعه الواضع للتنكٌر ,الفعل ؼٌر صالح له ألنّ  ؛االسم

عُ صَّ قَ تَ ٌَ الْ  ةِ ٌخَ الشِّ بِ  هِ رِ جْ حُ  نْ مِ وَ            هِ ابِ قَ افِ نَ  نْ مِ  وعَ بُ رْ ٌَ الْ  جُ رِ خْ تَ سْ ٌَ وَ 
(1) 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ........................................................

ٌّة ؟  :فإْن قلت :بابا حاجً ٌِّن العبلمات المعنو ٌُب ٌّة ولَْم  ٌّن الُمصنِّؾ العبلمات اللفظ  لَِم َب

ٌُع ؛ةــن العبلمات المعنوٌّ ـــوى مـــة أقــــه اللفظٌّ ـــإن عبلمات :قلتُ  س والبصر ــــرؾ بالحـألّنه 

 (16لوحة  (ب)نسخة ال) .والمعنوٌة بالقلب فقط ,والقلب معاً 

 ,من عبلماته اللفظٌة  دخول األلؾ والبلم :وقال ,لَِم قّدم األلؾ والبلم على حرؾ الجرّ  :فإْن قلت

 ولم ٌقل دخول حرؾ الجر ؟ 

تقدٌم المتصل على  ,وحرؾ الجر عبلمات المنفصل ,األلؾ والبلم عبلمات المتصل :قلت

  .المنفصل أهم وأولى

ال ــــأو اتص ,وق األلؾ والبلمـــلح :لـــولم ٌق ,وعبلماته دخول األلؾ والبلم :قال :فإْن قلت

ٌُستعمل  ,ً آخر الكلمة ؼالباً ـــال ٌستعمبلن فــــألن اللحوق واالتص :قلنا ,األلؾ والبلم والّدخول 

إاّل دخول األلؾ  ,والبلم واتصال األلؾ والبلم وق األلؾــــلح :ولهذا لم ٌقُل ؛فً أول الكلمة

 ( 16لوحة  (ب)نسخة ال ) .والبلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =.لذي الخرق الطهوي ٌهجو به أحد بنً ثعلبة ,من الطوٌلالبٌت ( 1)
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ٌُعتّد به( 1)] فشاذ و [   .ال 

واآلخر  ,أحدهما من ذوي العقول :وأورد مثالٌن ,الغالم والفرس :نحومثال ما دخله األلؾ والبلم 

 .ذوي العقولمن ؼٌر 

أثره ألّن  ؛باالسم وإّنما اختّص دخول حرؾ الجرّ  ,(2)[ الجر] حرف دخول  :من عبلماته اللفظٌةو

 :قولكو ــــنحً ــــى فـــألّن المعن ؛إذ المجرور ُمخَبر عنه فً المعنى ,اختّص به –وهو الجر  –

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........................................................

  .(3)ٌرنعم السٌر على ببس الع :فً قولهمإّن حرؾ الجر قد ٌدخل على الفعل  :فإْن قٌل :حاجً بابا

 ,مفعل فٌه ببس الؽٌرنعم السٌر على  :وحذؾ الفعل تقدٌره ,إّنما دخل على وجه الحكاٌة :قلنا

 ( 16لوحة  (ب)نسخة ال )  .كثٌر فً كبلمهم وحذؾ الفعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :1واإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  ؛368 :1ر صناعة اإلعراب ـــــوس ؛67النوادر فً اللؽة  :وهو من شواهد =  

  ؛346 :4ً ـــب للرضـــــة ابن الحاجــرح شافٌــــــــوش ؛143 :3 ,25 :1وشرح المفصل البن ٌعٌش  ؛139     

 روس ـــوتاج الع ؛282 :1د النحوٌة ـــــوالمقاص ؛154الشواهد  وتخلٌص ؛15 :3الرضً على الكافٌة وشرح      

 .482 :5وخزانة األدب  ؛478 ,297 :5 ,266 :2     

  :الشٌخة ,ره وظهر جحراً آخر ؼٌرهــــه الٌربوع وٌستـــــــجحر ٌكتم :النافقاء ,دوٌبة تحفر األرض :والٌربوع     

 جحر  :اءـــالقاصعو ,ل فً قاصعابهـــــــالٌربوع إذا دخ تقصع :أراد الذي ٌتقصع تقول :الٌتقصع ,رملة بٌضاء     

 .حرة الٌربوعآخر من ج     

 .اذ باتفاق الفرٌقٌنل( الموصولة بالفعل المضارع وهو ش)أ لحٌث أوص ,الٌتقصع :قوله :الشاهد فٌهو     

 .)أ( و )ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)د( من ةساقط]الجّر[ ( 2)

 وُرّد بؤنّ  .ض علٌهماــوذلك لجواز دخول حرؾ الخف ,ة )ِنْعَم( و)ِبْبَس(ـــ( استدل الكوفٌون بهذا القول على اسمٌّ 3)

 ر ٌدخل مع تقدٌر الحكاٌة ـــوحرؾ الج ,ه مقدرةـــألن الحكاٌة فٌ ؛دخول حرؾ الجر علٌهما لٌس لهم فٌه حجة     

 .والكوفٌون على اسمٌتهما ,وفً المسؤلة خبلؾ فالبصرٌون على فعلٌتهما .على ما ال شبهة فً فعلٌته     

 .188 ,79 :1نصاؾ فً مسابل الخبلؾ اإل :ٌنظر     
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ٌُخبــه الواضــإذ وضع ؛(1)هــل ال ٌكون ُمخَبراً عنــوالفع ,هــممرور  ب :بزٌدٍ  مررتُ  ر به ــع ألْن 

 .محالو ــوه ,ؾ األثر عن المإّثرــزم تخلُّ ــبه ل (2)[ ول حرؾ الجرـدخ ] صـم ٌختّ ـو لـفل ,دابماً 

وإّنما  ,رجلو ,زٌد :نحو ,مثال ما دخله الّتنوٌن ,(3)الّتنوٌن دخول :اللفظٌةه ــــن عبلماتـمو

  ,(6)[ (5)كٌرنوتنوٌن الت]  ,(4)نــتنوٌن الّتمكّ  :امــــى سّتة أقسألنه عل ؛متّص دخول الّتنوٌن االسـاخ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فً المعنى مخبراً عنه :فً )د(( 1)

 .دخولهما :( فً )ب(2)

 والتنوٌن ال  ,م تنوٌناً ـــنّونت االس :ولـــتق ,هــــــــأن تنون االسم إذا أجرٌت :والتنوٌن ,ألحقه التنوٌن :نّون االسم (3)

 .ٌكون إال فً األسماء     

 .نون :مادة :الوسٌطالمعجم و ؛نون :مادة :لسان العربو ؛نون :مادة :الصحاح :ٌنظر     

ًـ التنوٌن اصطبلحو       رج ٌثبت لفظاً ال ـرؾ ذو مخــأو هو ح .د الفعلـــــال لتؤكٌ ,ة اآلخرـنون ساكنة تتبع حرك :ا

 .خطاً      

 ألن التنوٌن ال  ؛وله قوة لٌست للنون ,ن أبنٌة األحداثــــوالتفعٌل م ,وإنما سمً تنوٌناً ألنه حادث بفعل المتكلم     

 والنون مختصة بالفعل  ,م وهو قويـــص باالســـوألن التنوٌن مخت ,ٌفارق االسم عند عدم المانع بخبلؾ النون     

  .ضعٌؾ وهو     

 .8ونحو األلفٌة  ؛292الكلٌات و ؛71التعرٌفات  :ٌنظر     

ٌَّة ,أو تنوٌن الصرؾ ,تنوٌن التمكٌن( 4)  ق آخر األسماء المعربة المنصرفة لٌدل ــــوهو الذي ٌلح :أو تنوٌن األمكن

 .قرأُت كتاباً مفٌداً  :نحو التنوٌن فً قولك ,على خّفتها     

 .275موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

فة لٌجعلها نكرات :( تنوٌن التنكٌر5)  فـ)ٌزٌد(  ,دُت ٌزٌَد وٌزٌداً آخرــشاه :وـــــنح ,وهو الذي ٌلحق األسماء المعرَّ

( هنا نك ,جاء أحمد   :ونحو ,أما الثانً فنكرة ,األول معرفة ومعروؾ       و ال ــوه ,روؾـــــــرة ؼٌر معــــفـ)أحمد 

  .ٌعنً سوى رجل اسمه أحمد     

 .275موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)
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  ,(4)ًـوتنوٌن الؽال ,(3)الترنمن ــوتنوٌ ,(2)وتنوٌن المقابلة ,هــــعن المضاؾ إلٌ( 1)وضـــالع تنوٌنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أو جملة ,أو كلمة ,وٌؤتً هذا التنوٌن عوضاً عن حرؾ :أو التعوٌض ,تنوٌن العوض( 1)

    ,عـــً الجمــفهو تعوٌض عن الٌاء المحذوفة ف ,ؼواٍش( ,وارٍ ــــــً )جــمثل التنوٌن ف :التعوٌض عن حرؾ -أ     

 ع تكسٌر معتل االخر على وزن )فواعل( فً حالتً ـــفهو ٌؤتً فً كل جم .(ؼواشً ,وأصل الكلمات )جواري     

 .الرفع والجر فقط     

  ,المفرد إذا قطعت عن اإلضافة لفظاً ومعنىة إلى ـــوذلك فً الكلمات البلزمة لئلضاف :التعوٌض عن كلمة -ب     

 عوض (( كبلً )) ً ـــــــــفالتنوٌن ف ,[ 39 :] الفرقان  وَُكَلِّ َضَربْػَنا َلُو اْْلَْمثَاؿَ   :كقوله تعالى .أي ,بعض ,كل :مثل     

 .وكل إنسان :والتقدٌر ,عن كلمة     

  ,ٌومبذٍ  :مثل ,ان المبهمةـــــــاء الزمـــإذا نونت مضافاً إلٌها أسم ,وذلك فً كلمة )إذ( :التعوٌض عن جملة -جـ     

 وض ـــــــع ((ٌومبٍذ )) ً ـــفالتنوٌن ف ,[ 4 :] الروم  َويَػْوَمِئٍذ يَػْفرَُح اْلُمْؤِمُنوفَ   :كقوله تعالى .وقتبذٍ  ,حٌنبٍذ, ساعتبذٍ      

  .ٌوم إذ ٌؽلب الروم والفرس :والتقدٌر ,عن جملة     

 .14 – 11نحو األلفٌة  :ٌنظر     

 مررُت  :نحو ,ع المذكر السالمــــوهو الذي ٌلحق جمع المإنث السالم لٌكون مقابل النون فً جم :تنوٌن المقابلة( 2)

 .بتلمٌذاٍت مجتهداتٍ      

 .275موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 نحو قول  ,ة )ؼٌر ساكنة الروي(ــر القافٌة المطلقــــزٌادة نون ساكنة فً آخ ,وهو عند التمٌمٌٌن :تنوٌن الترنم( 3)

 :جرٌر     

 أَِقلًِّ اللَّْوَم َعاِذَل َواْلِعَتاَبْن          َوقُولًِ إْن أََصْبُت لََقْد أََصاَبنْ 

 .الشعر والنثروؼاٌة هذا التنوٌن عندهم التمٌٌز بٌن  ,أصابا( فؤبدل األلؾ نوناً  -ابا)عت :أصله     

 اه ــــم معنــألن الترن ؛التنوٌن ٌحدث للترنمبؤن هذا  :الـــــن قــــفمنهم م ,لتنوٌنوقد اختلؾ النحاة فً فهم هذا ا     

 وأبرز من قال بهذا  ,ومــفً الخٌش ن ؼنةـــلتنوٌم ألن اــــوحصل الترن ,)التؽنً( وهذا ٌحدث من النون المبدلة     

 .الرأي ابن ٌعٌش     

 وهذا ٌتحقق فً حروؾ  ,وتـع الصــــألن الترنم معناه قط ؛بؤن هذا التنوٌن ٌحدث لقطع الترنم :ومنهم من قال     

 .ي ابن هشامبهذا الرأ وابرز من قال ,فٌجاء بالتنوٌن بدالً منها لقطع الترنم ,المد المتولدة عن الحركة     

 .14ونحو األلفٌة  ؛276لصرؾ واإلعراب موسوعة النحو وا :ٌنظر     

 :نحو قول رإبة ,وهو الذي ٌلحق أواخر القوافً المقٌدة )الساكنة الروي( :التنوٌن الؽالً( 4)

 وقاِتم األَْعماق خاوي المُمْخَتَرِقْن            ُمْشـَتَبِه األعـبلم لَّمـاع الَخَفِقـْن =
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 .واألربعة األولى مختصة به

ؼٌر ُمتصور فٌه إاّل فً  ب / – 18/ وذلك  ,الّتمّكن فؤلّنه فارق بٌن المنصرؾ وؼٌرهأّما تنوٌن 

  .ألّن الّصرؾ ومنعه ال ٌكونان إاّل فً االسم ؛االسم

ك ال ـوذل ,فؤلنه ٌدخل على الكلمة لٌدل على تنكٌر ما هو صالح للتعرٌؾ ؛وأّما تنوٌن الّتنكٌر

ٌّته لهـل وعـالفع دوام نكارةـل ؛ماءــون إاّل فً األســٌك ــً د إاّل فـوٌن ال ٌوجــوهذا الّتن ,دم صبلح

 .األفعال( 1)[وأسماء األصوات ] 

 :نحو ,عن المضاؾ إلٌه فؤلنه ٌدخل على المضاؾ عوضاً  ؛وأّما تنوٌن العوض عن المضاؾ إلٌه

( منه ان كذاكوحذؾ ) ,وحٌن إذ كان كذا( ,كذا ٌوم إذ كانإذ كان فً األصل فٌهما ) ,ٌنبذٍ ٌومبٍذ وح

 .(3)(فبقً حٌنذاك )ٌومبذ وحٌنبذ ,(2)لطول ] االسم [

إّنه ال ٌقع  :وإّنما قلنا ,والفعل ال ٌقع مضافاً حّتى ٌدخل هذا الّتنوٌن علٌه عوضاً عن المضاؾ إلٌه

ؾ أو ُخّصص ٌلزم نقض  ,ألّن وضعه لئلبهام ؛(4)مضافاً حّتى ٌدخل ] التنوٌن علٌه [ فلو ُعرِّ

ٌَُضؾ للّتعرٌؾ والّتخصٌص ,الؽرض ا ــألّنه إّنم ؛للتخفٌؾ( 5)[ال تجوز ] وكذا إضافته  ,فلم 

ٌُضؾ  ,وال قابم مقامه ,وال ٌوجد هو فً الفعل ,ٌحصل بحذؾ الّتنوٌن أو ما ٌقوم مقامه فلم 

 .للتخفٌؾ

الذي فً  (الّنون)فؤلّنه مقابل وعوض عن  ؛(مسلماتٍ )كالّتنوٌن الذي فً  ,وأّما تنوٌن المقابلة

ٌُجَمع الفع ,مسلمون :الّسالم نحو( 6)] المذكر [ جمعال  .ل لَْم ٌدخل هذا الّتنوٌن علٌهولَّما لَْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً )ؼالٌاً( لتجاوزه حد الوزن    .وفابدته التفرٌق بٌن الوقؾ والوصل ,= وُسمِّ

 .276موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :نظرٌ     

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .الكبلم :( فً )هـ(2)

 .وعوض عن )كان كذا( التنوٌن ,)ٌومبذ وحٌنبذ( :فً )د(( 3)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 ]المذكر[ ساقطة من )أ(.( 6)
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أي حرؾ المّد الذي ٌقع فً آخر  ,(1)وب مناب حرؾ اإلطبلقـــٌن وهو ما :تنوٌن الّترّنموأّما 

ا الؽنة لكّنها لٌست فٌها من ــــوان كانت فٌه( 2)[ النون] إذ  ,اد وترك التؽنًــــلحسن اإلنش األبٌات

ول ــق( 3)و [ـــ] نحوذلك  ,ً األلؾ و أختٌها وهما الواو والٌاءـــامتداد الصوت بخبلؾ ما ف

 :الشاعر

 (4)نْ ابَ صَ أَ  دْ قَ لَ  تُ بْ صَ ً إْن أَ ولِ قُ وَ             نْ ابَ تَ عِ الْ وَ  لَ اذِ عَ  مَ وْ ـاللَّ  ًلِّ قِ أَ 

  .واألصل عتابا وأصابا

ٌّدة بالّسكون فً نحو قول ُرإبة :وتنوٌن الؽالً]  وهو ٌلحق القافٌة الُمق
 أ / – 11/  :(5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دوا ولم ٌترنموا جاءوا بالنون فً مكانها فً ــفإذا أنش ,وت بهاــ( ٌحصل الترنم بؤحرؾ اإلطبلق لقبولها لمد الص1)

 .ألنهم ٌدعون القوافً على حالها فً الترنم ؛أما الحجازٌون فبل ,وكثٌر من قٌس ,لؽة تمٌم     

 .28 :1وشرح التصرٌح  ؛287 – 286 :4الكتاب  :ٌنظر     

 فً )أ(: التنوٌن. (2)

 .)أ( و )د( من ةساقط ]نحو[ (3)

 .وأصابا ,العتابا :برواٌة ,64فً دٌوانه مذكور  ,ر بن عطٌة الخطفًجرٌ قابله ,من الوافر( هذا البٌت 4)

  :3رح الكافٌة البن مالك ـوش ؛187 :2اؾ فً مسابل الخبلؾ ــــــــواإلنص ؛285 :4الكتاب  :شواهدوهو من      

 .27 :1وشرح التصرٌح  ؛6 :2ومؽنً اللبٌب  ؛272 :6ولسان العرب  ؛1424     

 .إن كنت نطقت بالصواب :تــأصب ,ترخٌم عاذلة :وعاذل ,العذل :واللوم ,أمر من اإلقبلل :(أقلًقوله )     

 واألول  ,نـــً هاتٌن الكلمتٌــًء بالتنوٌن بدالً من األلؾ فـــــحٌث ج ,(أصابن)والعتابن( ) :قوله :والشاهد فٌه     

 وهو ضرب من ضروب إنشاد  ,رؾـــل والحـــم والفعــــل االســـفهذا النوع من التنوٌن ٌدخ ,والثانً فعل اسم     

 .القوافً     

  ,هـ( 145توفً سنة )  ,أو أبو محمد ,أبو الجحاؾ ,ديـــــهللا العجاج بن رإبة التمٌمً السع هو رإبة بن عبد( 5)

 عره وٌقولون ـون بشـــوكانوا ٌحتج ,ةــل اللؽـــأخذ عنه أعٌان أه ,ةــة والعباسٌّ ــمن مخضرمً الدولتٌن األموٌّ      

 .له دٌوان مطبوع ,بإمامته فً اللؽة     

  – 149 :11م األدباء ـــمعجو ؛588 – 495 :2راء ــــالشعر والشعو ؛761 :2طبقات فحول الشعراء  :ٌنظر     

  – 464 :2زان ــــان المٌـــــلسو ؛99 :14ات ـــً بالوفٌـــالوافو ؛385 – 383 :2ان ـــــوفٌات األعٌو ؛151     

 .34 :3واألعبلم  ؛465     
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 نْ قَ رَ تَ خْ مُ ي الْ اوِ اِق خَ مَ ِم األعْ اتِ قَ وَ 

قنْ فَ خَ الْ  اعِ مَّ لَ  بلمِ األعْ  هِ بِ تَ شْ مُ 
(1) 

إذ المقصود من وضعهما هو ترك الّترّنم فً األول و الّداللة على  ,لهما باالسم (2)[ فبل اختصاص

فالمراد بقوله والتنوٌن األربعة األول دون  ,وهذا المعنى لٌس بمخصوص به ,الوقؾ فً الّثانً

   (3).اآلخرٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 .واْلَخَفقْ  ,الُمْخَتَرقْ  :ةبرواٌ ,356 وهو مذكور بدٌوانه ,لرإبة مشهور رجز( هذا البٌت مطلع ل1)

  :2أبٌات سٌبوٌه شرح و ؛353 :6العقد الفرٌد و ؛389 :2ول ــــــــــاألصو ؛218 :4الكتاب  :وهو من شواهد     

  :1ة ــــــاع والمإانســــاإلمتو ؛353 :1ؾ ـــــــوالمنص ؛328 ,268 ,228 :2 ,264 :1الخصابص و ؛353     

  :9 ,118 :2ش ـــل البن ٌعٌـــــــــرح المفصــشو ؛81المفصل و ؛98للشاعر فً الضرورة  ما ٌجوزو ؛118     

 ر ــضرابر الشعو ؛1429 :ة البن مالكــــرح الكافٌــوش ؛54لمشكلة اإلعراب لكشؾ األبٌات ا اباالنتخو ؛34     

 ى ــــالجنو ؛161 :1ة ــــالملح شرحة فً ــــاللمحو ؛181 :13 ,283 :18 ,114 :5رب ــــــــالع ولسان ؛17     

 المزٌدة  الواوالفصول المفٌدة فً و ؛6 :2مؽنً اللبٌب و ؛288 :1د ــــــــتوضٌح المقاصو ؛154 ,148الدانً      

 همع و ؛29 :1شرح التصرٌح و ؛16 :1ً ــــــونـــرح األشمــــــشو ؛36 :2 ,28 :1شرح ابن عقٌل و ؛245     

  ,34 :7 ,333 ,331 :6روس ـــــــاج العــــوت ؛25 :18 ,78 :1ة األدب ـــــخزانو ؛487 ,222 :4 الهوامع     

     8: 183. 

 وهو ما بعد من  ,ورب قاتم :تقدٌره وؾ محذوؾـصفة لموص ,رةـــرة إلى الحمــــــالؽب :ةـــالقتم :(وقاتمقوله )     

  ,ً الجبالـــــــع علم وهـجم :بلمـــواألع ,ان االختراقـــــمك :والمخترقن ,ًالخال :والخاوي ,أطراؾ المفاوز      

 .ٌرٌد أنه ٌلمع فً السراب ,مصدر خفق السراب وخفقت الراٌة إذا تحركت واضطربت :والخفق     

  :قال الجرجانً ,دـــد حرؾ الروي المقٌـق التنوٌن بعـــــث ألحـــحٌ ,نـــوالخفق ,المخترقن :قوله :الشاهد فٌهو     

 .لحق إمارة على الوقؾ     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

  :فً هذٌن التنوٌنٌن المسمٌٌن بالترنم والؽالً على أقوال( اختلؾ 3)

  .منها مجامعة )أل( واالتصال بؽٌر االسم ,أنهما تنوٌنان لهما خصوصٌات :أحدها     

  وأن الؽالً نون )إن( .رأٌت زٌدا :وــــــً نحـــــكما ٌبدل منه ف ,أن الترنم نون مبدلة من حرؾ العلة :والثانً     

 = .حذفت منه الهمزة     
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 الفعل [ -2] 

 ] عالمات الفعل [

وسوف  ,وسٌخرجُ  ,قد خرجَ  :نحو ,(الّسٌن)و ,(سوف)و ,(قد)ما دخله  :والفِعلُ  :المصّنفقال 

 ,وأكَرما ,نحو أكرمت ,واّتصل به الضمٌُر المرفوعُ  .لم ٌخرج :نحو ,وحرف الجزم .ٌخرجُ 

 .َستْ بِ وبَ  ,َمتْ عِ ونَ  ,نصَرتْ  :نحو ,وتاء الّتأنٌث الّساكنةُ  .وأكَرموا

***** 

الفعل ما دخله  :فقال ,الفعل (2)[ بٌان] االسم وعن عبلماته شرع فً ( 1)ولَّما فرغ عن :قال الّشارح

  .(الّسٌن)و ,(سوف)و ,(قد)

ع لتقرٌب الماضً من الحال إذا دخل ألّنه ُوضِ  ؛به (قد)وإّنما اختّص دخول  ,هذا تعرٌؾ بالخاّصة

 :وـ] نح ,أو لتقلٌل الفعل إذا دخل على المستقبل ؼالباً  ,(3)قد قامت الصبلة [ :] نحو ,الماضًعلى 

  َُقْد يَػْعَلُم اللَّو 
 .وله إاّل فً الماضً والمستقبلالمتناع دخ ؛لـوله فً الفعـفٌلزم دخ ,(5)[( 4)

ٌُسـو أّنهما ُوضــبه فه (الّسٌن)و (سوؾ)ه اختصاص ـا وجـأمّ   ,تقبالـتفاد منهما معنى االسـعتا ألْن 

مثال ما و ,قد خرجَ  :نحو)قد( مثال ما دخله  ,فلم ٌختّصا إاّل به ,ممتنع إاّل فٌه (6)[ واالستقبال] 

 .سٌخرجُ  :نحوّسٌن( ال)مثال ما دخله و ,سوف ٌخرجُ  :نحو)سوؾ( دخله 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بل هما نونان زٌدتا فً الوقؾ ,أنهما لٌسا بتنوٌن :والثالث =  

 .38 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .تعرٌؾلّما فرغ عن  :فً )ب( و )د(( 1)

 .و )هـ( )ب( من ةساقط ]بٌان[( 2)

 .)أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .63 :( النور4)

 .و )هـ( )أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)
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فاً ( نالّسٌ) (2)رــــوإّنما ذك :"المقالٌد"( 1)بـال صاحق  ,والطلب ,تقبالــًء لبلســألّنه ٌج ؛ُمعرَّ

ن ى )سٌـــد كاؾ المإنث وٌسمــــبعوالوقؾ  ,وٌل,,,والتح ,وإصابة الشًء على صفة

بد  فبل ,واكَرمِتِكسْ  ,ر البؽاثُ ــو استنس ,واستجاده ,و استعجلَه ,سٌخرجُ  :وـــنح ,(3)(ةالكسكس

ٌّن بــــؾ عهــن ذكره معّرفاً تعرٌـــم  (4)[ كبلم]  :أي ,هــتّم كبلم ,الـــاالستقب (سٌنـ)د لٌتع

 .المقالٌد

 ,(الّسٌن) ؤخٌر ال فًـس وتـزٌادة تنفٌ( )سوؾ فً :فقال( )سوؾو( )الّسٌنوقد فّرق البعض بٌن 

عن  (علفسوؾ ٌ)و( سٌفعل) :ألّن العرب عّبرت ؛دعوى مجرد عن دلٌل ومردود أٌضاً  ذاــه :قلت

 ن ــوم ,ب / – 11/ وعدم تخالفهما  اـــــوافقهمـَفَصّح بذلك ت ,دـــً وقت واحــــأي ف ,دى واحمعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًّ  ,ديـأو الخجن ,ديّ ــــــأحمد بن محمود بن عمر بن قاسم شرؾ الدٌن الجن( هو 1) ًّ  ثم المك  ة ــً سنــــتوف ,الحنف

  ,دـاإلقلٌ :من تصانٌفه. وي اشتؽل بالصرؾــنح ,طرؾ سٌحون( أهل الجند )علىعالم باألدب من  ,هـ( 788)     

  :اهــاح سمّ ــرح للمصبـــوله ش ,( ةة مصراتــــ/ جامع) تم تحقٌقه بكلٌة اآلداب وهو شرح لمفصل الزمخشري      

  ,دــالمقالٌ :اهــــرح آخر على المصباح سمّ ـــــــوله أٌضاً ش ,رٌؾــــعقود الجواهر فً علم التص :وله ,الضوء     

 .ولم أقؾ علٌه ,وهو الذي أشار إلٌه الشارح     

 .385 :1معجم المإلفٌن و ؛254 :1واألعبلم  ؛182 :1هدٌة العارفٌن  :ٌنظر     

 فً )ب( و )ج(: وإّنما ذكر المصّنؾ.( 2)

 وقد تعددت آراء العلماء حول نسبة ,ض القبابل العربٌةـــــهً واحدة من اللهجات التً تنطق بها بع :الكسكسة (3)

 .وٌنسب أٌضاً إلى ربٌعة ومضر وتمٌم ,زى إلى هوازنــكما ٌع ,فمنهم من بنسبه إلى قبٌلة بكر ,هذا اللقب     

  ,ل أنها إبدال كاؾ المخاطبة سٌناً ر بعضهم على القوـــفاقتص ,واختلؾ اللؽوٌون فً تحدٌد المقصود بالكسكسة     

 وقد علل بعضهم أن سبب هذه  .ة فً الوقؾـاؾ المخاطبــول بؤنها زٌادة سٌن على كــواقتصر بعضهم على الق     

 روا إلٌها حولوها عند التكلم بها إلى ـــفإذا اضط ,ض الحروؾ إال ضرورةــهو أن العرب ال تتكلم ببعالظاهرة      

 .أقرب الحروؾ من مخارجها     

 وإنما ألحقوا السٌن ألنها ,م ٌلحقون الكاؾ السٌن لٌبٌنوا كسرة التؤنٌثـوقد علل سٌبوٌه هذه الظاهرة بؤن بعضه     

 .فإذا وصلوا لم ٌجٌبوا بها ,أعطٌتكس :مثل ,ٌادة فً استفعلقد تكون من حروؾ الز     

  ؛128 – 119ا ــولهجاتهى ـــالعربٌة الفصحو ؛221 :1ر ــالمزهو ؛29ً ــالصاحبو ؛199 :4الكتاب  :ٌنظر     

 .346 – 363 :1واللهجات العربٌة فً التراث  ؛141 – 148وفصول فً فقه العربٌة      

 صاحب.فً )ب( و )ج(:  (4)
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آَمُنوا بِاللَِّو َواْعَتَصُموا بِِو   :وقوله تعالى ,(1) َوَسْوَؼ يُػْؤِت اللَُّو اْلُمْؤِمِننَي َأْجرًا َعِظيًما  :تعالىقوله ذلك 

 ,فً وقت واحد وهو ٌوم الحشر ,فإّنهما فً اآلٌتٌن اسُتعمبل بمعنى واحد ,(2) َفَسُيْدِخُلُهْم ِِف َرْٔتٍَة ِمْنوُ 

ٌجاز ( نظراً إلى اإل)السٌنفمن استعمل  ,()سوؾفرع ( )الّسٌن( 3)[ ] إنّ  :لكّن الفرَق ههنا أن ٌقول

 (4).( نظراً إلى األصل)سوؾمن استعمل و ,االختصارو

ٌُقال من  نّ إ :ولــألّنا نق ؛بة إلٌهاـو كانت فرعاً لها لكانت قلٌلة االستعمال بالنسـل( ٌنــ)السّن إ :ال 

 ,َنِعمَ )هما فرعا فإنّ  ,(وبِْبسَ  ,ِنْعمَ ) :وـنح ,الـــتعمــبكثرة االس (5)[ ق األصلوــٌف الفروع ] ما

 فــً ( 6)نــاب الدٌــشهذا ــال كــق ,اـاالً منهمــــر استعمــوهما أكث ,اــفٌهم (العٌن)ر ــبكس (وَبِبسَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .146 :( النساء1)

 .175 :( النساء2)

 .)أ( من ةساقط ]إّن[( 3)

 فٌعٌنه لبلستقبال  ,ارع المثبت دون المنفًــى الفعل المضــــٌختص بالدخول عل ,من حروؾ المعانً :( )السٌن(4)

 ال معه كمدة االسـتقبال  مع ــــومدة االستقب ,ع(ـــرؾ )توسٌــــولذا سمً ح ,وٌنقله إلى الزمن المستقبل الواسع     

َقِلُبوفَ   :)سوؾ( نحو      َقَلٍب يَػنػْ  ع ـــون معه أضٌق منها مــــد تكـــــ[, وق 227:الشعراء ]  َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنػْ

 .وؾ()س     

 :وتخالفه فً أمور ,سوؾ أقوم بواجبً :فحرؾ تنفٌس تشبه ) السٌن ( فً كل ما ذكر نحو :أما )سوؾ(     

 .[ 5 :] الضحى  َوَلَسْوَؼ يُػْعِطيَك َربَُّك فَػتَػْرَضى  :نحو ,جواز دخول البلم علٌها -أ     

 .جواز الفصل بٌنها وبٌن المضارع الداخلة علٌه بفعل من أفعال القلوب -ب     

 .ال ٌتقدم معمول الفعل الداخلة علٌه على الفعل نفسه -جـ     

  خبلفاً  ,إذا أطلت المٌعاد ,َسّوْفته :ذا ٌقالـال ولـــــأي أنها أشد تراخٌاً فً االستقب ,أكثر تنفٌساً من السٌنأنها  -د     

    .للكوفٌٌن الذٌن ٌساوون بٌنهما     

 .183 ,178المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 ــم مإلفها هو شهاب ــــوما وجدته أن اس ,"شرح الزٌنٌة" بعد بحث وتنقٌب لم أصل إلى مصادر ترجمة مإلؾ (6)

 .الدٌن      

 .359 :2وإٌضاح المكنون  ؛871 – 878 :1كشؾ الظنون  :ٌنظر     
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 .(1)"ةٌنٌّ شرح الزّ "

اختص  –وهو الجزم  –وجه اختصاص حرؾ الجزم بالفعل وهو أّن أثره  ,حرف الجزمما دخله و

وهو  ,لزم تخلّؾ األثر عن الُمإثِّر( 2)[حرؾ الجزم به ] ٌختص فلو لم  ,كما اختص الجّر باالسم به

 .لَْم ٌخرجْ  :نحومثال ما دخله حرؾ الجزم  ,ممنوع

 ؛واحترز بالمرفوع عن المنصوب والمجرور ,المضمر المرفوع –أي بالفعل  – به اتصل ماو

 ,و إننً  ,َضَرَبك  :نحو ,بل ٌّتصل به وبالحرؾ ,المنصوب لٌس بمختص به( 3)] الضمٌر [فإّن 

والمجرور ال  ,الضاربك والضاربه :نحو –هللا رحمه  –وباالسم أٌضا عند الشٌخ عبد القاهر

 .مررُت بك وؼبلمك :نحو ,وإنما ٌّتصل بالحرؾ واالسم ,ٌّتصل بالفعل أصبلً 

ألّنه لو كان من خواص  ؛إّن اّتصال الضمٌر المرفوع لٌس من خواص الفعل :ولقابل أْن ٌقول

 :أي ,زٌد ضارب :نحو ,ألّنه قد ٌّتصل باالسم كما ٌّتصل به ؛والبلزم باطل ,الفعل لما اتصل بؽٌره

 ,فوجب علٌه أن ٌزٌد قٌداً آخر ,ألن بطبلن البلزم ٌستدعً بطبلن الملزوم ؛فالملزوم مثله ,هو

 .لبلحتراز عن الضمٌر المرفوع المستكن فً االسم ؛البارز أ / – 12/ وهو 

ٌُجاب عنه والضمٌر  ,(5)ويـــوي دون الّنحــال اللؽـصـاالتّ ( 4)بؤّن المراد من االّتصالِ  :وٌمكن أْن 

وإّنما اختص اتصال  ,ال إشكالفحٌنبذ  ,لعدم ظهوره ؛االسم ال ٌتصل به لؽةالمرفوع المستكن فً 

 ,الحروؾ فظاهرأّما  ,ثبوته فً األسماء والحروؾالمتناع  ؛لــــالضمٌر المرفوع البارز بالفع

 ً ـــن فــوالواوٌ , ىــــً المثنــزم اجتماع األلفٌن فــــت باالسم فٌلـــوأّما فً االسم فؤلّنها لو اّتصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى ـو شرح علـوه ,رح الرسـالة الزٌنٌة فً النحـوـــــــش "شرح الدقابق" اهــوسّمـ ,لشهـاب الدٌن ,شرح الزٌنٌة (1)

 د األعز زٌن الدٌن عبد المإمن بن المولى ـــــــكتبها للول ,مإلفها مجهول ,"الرسالة الزٌنٌة فً الصنعة النحوٌة"    

 .لى ستة أبوابورتبها ع ,الدٌن أبً الفضل محمد الماكًقطب      

 .359 :2ٌضاح المكنون وإ ؛871 – 878 :1كشؾ الظنون  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (2)

 .)ب( و )ج( و )د( و )هـ( من ةساقط ]الضمٌر[ (3)

 .واتصل به الضمٌر المرفوع :فً قولهمن االتصال فً )هـ(: ( 4)

 .ضارب( )زٌــد :واللؽــوي لٌــس بشــامــل الضمـٌــر الــذي فـً ,دون النحوي :)هـ(( فً 5)
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رادإجر ؛فلم ٌّتصل به فً الواحد أٌضاً  ,الجمع  .اًء للباب على وتٌرة االطِّ

 :نحو :وهً قوله ,اّتصال الّضمٌر المرفوع البارز بالفعل بثبلثة أمثلة( 1)[الُمصنِّؾ ] وإّنما َمّثل 

قد ( 2)[البارز ] لئلشارة إلى أّن آخر الفعل عند اّتصال الضمٌر المرفوع ( أكرُموا ,أكرَما ,أكرْمت)

 .ومضموماً كالّثالث ,ومفتوحاً كالّثانً ,ٌكون ساكناً كاألول

واحترز بالّساكنة  ,–على الوصفٌة للّتاء  ( الّساكنة) برفع  – تاء الّتأنٌث الّساكنة ما اّتصل بهو

وإّنما اختّصت الّساكنة بالفعل  ؛تدخل على الفعل بل تختص باالسم ألّن المتحركة ال ؛عن المتحركة

 ؛وهو الفعل بإعطاء الخفٌؾ وهو الّساكن على الّثقٌل ,(3)] بٌنهما [والمتحركة باالسم للّتعادل 

 ,المتحركة على الخفٌؾ وهو االسم وبإعطاء الّثقٌلة وهً ,ن والفاعللداللته على الحدث والزما

 :هـولـد قـبع( 4)] مثالٌن [ا أورد ـوإّنم ,نصَرتْ  :وـنحة ـنـاكـث السـل به تاء الّتؤنٌـمثال ما اتص

ٌَّتهما خبلفاً  ؛(تْ وببسَ  ,تْ ونعمَ  ,تْ نصرَ ) ألّن فً فعل
ٌَّتهماـــوالصحٌ ,(5)  و ـــا ما هــــلدخولهم ؛ح فعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]المصّنؾ[( 1)

 .)هـ( من ةساقط ]البارز[( 2)

 .)أ( من ةساقط]بٌنهما[  (3)

 .و )هـ( )أ( و )ج( من ساقطة]مثالٌن[  (4)

 :وأدلتهم على ذلك كالتالً ,( اسمان مبتدآنسَ بْ وبِ  ,مَ عْ ذهب الكوفٌون إلى أن )نِ  (5)

 .نعم السٌر على ببس العٌر :كقول ذلك األعرابً ,دخول حرؾ الخفض علٌهما -أ     

 .ٌا نعم المولى ونعم النصٌر :( لقول العربمَ عْ دخول النداء على )نِ  -ب     

 .ببس الرجل ؼداً  :وال ,نعم الرجل أمس :فبل تقول ,ال ٌحسن اقتران الزمان بهما كسابر األفعال -جـ     

 .ألن التصرؾ من خصابص األفعال ؛أنهما ؼٌر متصرفٌن -د     

 .ولٌس فً أمثلة األفعال ) َفِعٌل  ( البتة ,َنِعٌَم الرجُل زٌد :جاء عن العرب -هـ     

 م ـأدلته و ,نــــابً من الكوفٌٌـب الكسـوإلٌه ذه ,ٌان ال ٌتصرفانــون إلى أنهما فعبلن ماضـــب البصرٌـــوذه     

  :كالتالً     

 ِنعما رجلٌن  :فقد جاء عن العرب ,ه بالفعل المتصــــرؾــاتصال الضمٌر المرفـــوع بهما على حــــد اتصال -أ     

 ونعـــم  ,نعم الرجل :ر والمضمــــر فً نحوــــــوقد رفعا على ذلك المظه ,وحكى ذلك الكسابً ,وِنعموا رجاالً      

 .رجبلً زٌد     

 =,نعمت المرأة :وذلك نحو ,ؾ هاءــــرب فً الوقـاتصالهما بتاء التؤنٌث الساكنة التً ال ٌقبلها أحد من الع -ب     
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 .للّتنبٌه على المذهب األصح ,من عبلمات الفعل وهو تاء الّتؤنٌث الّساكنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .= وببست الجارٌة  

 وهذا تمسك ,ه إذ ال علة هاهنا توجب البناءـــا وجــولو كانا اسمٌن لما كان لبنابهم ,أنهما مبنٌان على الفتح -جـ    

 .باستصحاب الحال     

 .334 ,118والمعجم الوافً  ؛188 – 97 :1االنصاؾ  :ٌنظر    
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 ] أقسام الفعل [ 

  .وٌسمى الماضً ,كرمَ أو ,ودحرجَ  ,نصرَ  :نحو ,المفتوح اآلخر :وله ثالثُة أمثلة :المصّنفقال 

***** 

ل ـــى ثبلثة أمثلة أّن الفعــــر علــــه الحصــــوج ,ةــــثالثة أمثل – أي الفعل – وله :قال الشارح

 ,رـــو األمـــــفإْن كان الّثانً فه ,نــــن أْن ٌكون إخبارٌاً أو لَْم ٌكُ ـــــم وــــال ٌخلُ ب /  – 12/ 

ً والّثانً ـــاألول الماض ,ون معناه موجوداً أو الـــــإّما أْن ٌك وــــإْن كان األول فبل ٌخلُ و

 .المستقبل

 الماضً [الفعل ]  

مثال المفتوح اآلخر من الثبلثً المجرد عن الّزوابد  ,الماضً وٌسمى ,اآلخر المفتوح :األول

مثاله من الثبلثً المزٌد و ,دحرجَ  :مثاله من الّرباعً المجرد عنها نحوو ,رَ صَ نَ  :نحووحرؾ العلة 

ًَ  ,أكرمَ  :فٌه نحو  .الماضً – أي المفتوح اآلخر – وُسمِّ

ّن األصل فً البناء أّما وجه بنابه على الحركة مع إ ,موجب اإلعراب مفقود فٌه ألنّ  ؛وإّنما ُبنً

كما  ,مررُت برجٍل ضاربٍ  :تقول ,وهً قٌامه مقامه ,فهو المشابهة باالسم بوجه ما ,السكون

 .جه بنابه على الفتح فهو الخّفةوأّما و ,مررُت برجٍل َضَربَ  :تقول

وهو  ,ه فٌوجب ضّمهـــمانع عن إاّل أْن ٌعرض ,ٌُفتح آخره دابماً  –الماضً ( 1)[أعنً ]  –وهو 

 ؛وم أبداً ـــــكانت مدة فما قبلها مضمإذا  (الواو)ألّن  ؛َضَرُبوا :نحو ,الّضمٌر به (واو)عند اتصال 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.......................................................

 وههنا كٌؾ ٌجوز؟  ,(2)ال ٌجوز إضافة األسماء باأللؾ والبلم :فإن قٌل :حاجً بابا

وز إضافتهما باأللؾ ــــوٌج ,()الذياسم المفعول بمعنى اسم الفاعل وإّن األلؾ والبلم فً  :قلنا

 ( 19لوحة  (ب)نسخة ال)  .البلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]أعنً[( 1)

 .)المفتوح اآلخر( :ٌرٌد قول المصنؾ( 2)
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 .(1)والجنس إلى الجنس أمٌل [ ,إذ الضمة جنس )الواو( ؛] للمجانسة بٌنهما

 ,ْبنارَ وضَ  ,ْبتُ رَ ضَ  :نحو ,(3)[المتحركة ] وذلك عند اتصال بعض الضمابر  ,سكونه( 2)[أو ] 

 ,الواحدةة و كالكلمما هفٌ ,فراراً عن توالً الحركاتذلك وإّنما أسكنوه عند  ,ْبنَ رَ وضَ  ,ْبتَ رَ ضَ و

 (4).أعنً الفعل وفاعله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .وٌجب :( فً )ج(2)

 .)هـ( من ةساقط ]المتحركة[( 3)

 ل أن العلة التً من أجلها وجب إعراب األسماء ؼٌر ـــوذلك من قب ,ا أن تكون ساكنة اآلخرــأصل األفعال كله (4)

 إال  ,ً األفعالـس ذلك فــولٌ ,ل بٌن فاعلها ومفعولهاــــألن العلة الموجبة إلعراب األسماء الفص ؛موجودة فٌها     

 ل ــو الفعــاً وهــاء مضارعة تامة فاستحق أن ٌكون معربـم ضارع األسمـــقس ,أن األفعال انقسمت ثبلثة أقسام     

 والضرب  ,الفعل الماضً ة وهوـــا ضارع األسماء مضارعة ناقصال مــوالضرب الثانً من األفع ,المضارع     

 .الثالث ما لم ٌضارع األسماء بوجه من الوجوه وهو فعل األمر     

 ألن فٌه  ؛وزاد على فعل األمر ,ة الفعل المضارعـــص عن درجــــــفنق ,ال الماضًفترتب على ذلك توسط ح     

 وٌكون  ,فٌقع موقع )قابم( ,زٌد قام :و قولكــــبعض ما فً المضارع وذلك أنه ٌقع موقع االسم فٌكون خبراً نح     

 ارع فً ـع الفعل المضـــأٌضاً موضع ــــــوقد وق ,مررت برجل قابم :فٌقع موقع ,مررت برجل قام :صفة نحو     

 .إن تقم أقم :والمراد ,إن قمَت قمتُ  :الجزاء نحو قولك     

 ان ــــإذ ك ؛ل األمر لفضله علٌهـــز بالحركة على فعـال المضارعة مٌّ ــــوألجل تلك المضارعة لؤلسماء واألفع     

ٌُعرب كالمض ,المتحرك أمكن من الساكن            فصار له حكم بٌن حكم المضارع  ,ن مرتبتهــــلقصوره ع ؛ارعـولم 

 .وحكم األمر     

 كما تصل  ,رضـح تصل إلى هذا الؽــــوبالفت ,رـــً أن ٌجعل له مزٌة على فعل األمــوالؽرض بتحرك الماض     

  ر ـــو كســــمنع من الفعل وهر لما ــــو أن الجــــووجه ثان وه ,فوجب استعماله ,والفتح أخؾ ,بالضم والكسر     

  ؛ولم ٌجز أن ٌبنى على الضم .رـــــــى الكســــفلهذا لم ٌجز أن ٌبنى عل ؛فالكسر البلزم أولى أن ٌمنع ,عارض     

 :كما قال ,قام :ألن بعض العرب ٌجتزئ بالضمة على الواو فٌقول فً )قاموا(     

ا كاُن حْولً          وك اِء األُساةُ فلَْو أنَّ األِطبَّ  اَن مع األطبَّ

  ,والكسر لما ذكرناه ,ن الضم مخافة اإللباســــدل عــــفع ,و ُبنً على الضم اللتبس بالجمع فً بعض اللؽاتلف     

 =.إال الفتح فبنً علٌه فلم ٌبق     
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 ؛قلبت الواو والٌاء ألفاَ فٌهما( رمً)و ,(دعو) :أصلهما (رَمى)و ,(دَعا) :نحو ,وعند اإلعبلل

 (1).لتحّركهما وانفتاح ما قبلهما

 :أصلهما ,(وامَ رَ و) ,وا(عَ دَ ) :وهو عند اّتصال واو الجمع بالماضً المعتل البلم نحو ,أو حذفه

 (2).لٌاء بعد قلبهما ألفاً كما مرّ ُحذفت الواو وا( رمٌوا)و ,()دعووا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُبنى الماضً على السكون عن     ,ورمى ,ؼزا :أما عند اإلعبلل فنحو ,وق بعض الضمابرــد اإلعبلل أو لحـــــ= و

 ا ـــــركت الواو والٌاء وقبلهمــــفتح ,ورمً ,ؼزو :لــــواألص ,ونحوهما مما اعتلت المه من األفعال الماضٌة     

 .واأللؾ ال تكون إال ساكنة ,مفتوح فقلبتا ألفٌن     

  ,وضربتما ,وضربتَ  ,وضربنا ,ضربتُ  :وـــل البارز نحـــــــــــــو ضمٌر الفاعوأما لحوق بعض الضمابر فه     

  ,ة الواحدة أربع حركات لوازمــــً الكلمـى فـــــوذلك لببل ٌتوال ؛فإن الم الفعل تسكن عند اتصاله به ؛وضربتم     

  ؛وضربه ,ضربك :وـــــول نحـــــــن ضمٌر المفعـــــتحرز م ,لوازم :وقولنا ,لو لم تسكن ,َضَرَبتُ  :نحو قولك     

 بتصرؾ  .ألن ضمٌر المفعول ٌقع كالمنفصل من الفعل     

 .6 – 4 :7شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

  ,َؼزا :وــــنح ,ان أو واواً ــٌاًء ك ,العلة ألفاً  رؾـــــنك تقلب حفإ ,بفتح العٌنى ورزن )َفَعَل( ــ( إن كان الفعل عل1)

ْمً ,وَرَمى       مع ثقل الٌاء  –أعنً فتحة العٌن والبلم  –ن ــل المثلٌــــوالسبب فً ذلك اجتماع ثق ؛من الَؽْزو والرَّ

 س للٌاء ــــه لٌــوألنّ  ؛ٌنرك فٌزول اجتماع المثلــــوألنها ال تتح ؛فقلبت الٌاء والواو ألفٌن لخفة األلؾ ,أو الواو     

  .الجتماعهما معها فً أن الجمٌع حروؾ علة ولٌن ؛والواو ما ٌقلبان إلٌه أقرب من األلؾ     

 .336 – 335فً التصرٌؾ الكبٌر الممتع  :ٌنظر     

  :فً إسناد الفعل الماضً المعتل اآلخر باأللؾ إلى ضمابر الرفع وجوه( 2)

و َرَمى ,زٌد  َؼزا :نحو ,ؼابب مفرد بقً على ما كان علٌه قبل اإلسناد إلى ضمٌرأُسند إن  -أ       .وعمر 

ت األلؾ إلى أضمٌوإن أُسند إلى  -ب        ؛ولم ُتحذؾ اللتقاء الساكنٌن ,وَرَمٌا ,َؼَزَوا :وــنح ,اــــصلهر ؼابَبٌِن ُردَّ

 .لببل ٌلتبس فعل االثنٌن بفعل الواحد     

 .وَرَمْوا ,َؼَزْوا :نحو ,ضمٌر ؼابِبٌَن ُحذفت اللتقاء الساكنٌن وعدم اللبسوإن أُسند إلى  -جـ     

نَ  ,َؼَزْونَ  :نحو ,ولم تعتل ,اـــــر ؼاببات ُردت األلؾ إلى أصلهـــــد إلى ضمٌــوإن أُسن -د      ٌْ  ون ـــــألن ن ؛وَرَم

ْوَجُل( خاصةوحرؾ العلة إذا سكن وانفتح ما قبله ل ,جماعة المإنث ساكن أبداً       ٌَ  .م ٌعتل إال فً )

  :نحو .رددَت األلؾ إلى أصلها من الٌاء أو الواو ,نكابناً ما كا ,بــــــٌر متكلم أو مخاطوإن أُسند إلى ضم -هـ     

 ل ـــــبـــا قـألن م ؛اَرَمٌنا وَؼَزون ,وَرَمٌُتنَّ وَؼَزوُتنَّ  ,مــم وَؼَزوتُ ــــوَرَمٌتُ  ,وَرَمٌُتما وَؼَزوُتما ,َرَمٌُت وَؼَزوتُ      

 = .ضمٌر المتكلم أو المخاطب أبداً ساكن أٌضاً      
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 :واألصل فٌهما( َرَمتْ و) ,)َدَعْت( :نحو ,وعند اّتصال تاء الّتؤنٌث الّساكنة بالماضً المذكور

اللتقاء  (1)[ األلؾ] ثم ُحذفت  ,قلبت الواو والٌاء فٌهما ألفاً كما مرّ  أ / – 13/ و)رمٌْت(  ,)دعوْت(

 (2).الّساكنٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .338 – 337فً التصرٌؾ الكبٌر الممتع  := ٌنظر    

 .)ج( و )د( من ةساقط ]األلؾ[( 1)

   وإن ,َرَمْت هند   :وــنح ,اء الساكنٌنـتقُحذفت األلؾ الل ,ؾـــــل البلم باألل( إذا اتصلت عبلمة تؤنٌث بالفعل المعت2)

  .والهنداِن َرَمتا ,َرَمِت المرأةُ  :وــنح ,ألن التحرٌك عارض ؛تحركت التاء لبلتقاء الساكنٌن لم ترجع األلؾ     

  ,حتى كؤنه بعضه ل الضمٌر بما قبلهاــلشدة اتص ,ومن العرب من ٌعتدُّ بالحركة فً )َرَمتا( وإن كانت عارضة     

 .وذلك ضرورة ال ٌجًء إال فً الشعر ,َرماتا :فٌرد األلؾ فٌقول     

 .337 – 336فً التصرٌؾ الكبٌر الممتع  :ٌنظر     



88 
  

 ] الفعل المضارع [

وابد األربعوالثانً ما ٌ :قال المصنف  :والتاءُ  ,للغاببِ  :وهً الٌاء ,تعاقُب على أّوله إحدى الز 

 لِما فوَقُه ُمذّكراا كاَن أو :والن ون ,للمتكلِِّم الواحدِ  :لِفُ واأل ,والغاببة المؤّنثةللُمخاِطب المذّكر 

ًَ  ,ٌفعلُ هو :تقول ,ُمؤّنثاا  ى المضارع ,نفعلُ نحنُ و ,وأفعلُ أنا ,وتفعل أنَت أو ه ٌُسم  وهو  ,و

 :تعالى ال هللاــــق ,(1)َخلَص للحالِ  (بتداءالَم اال)فإذا أَدخلَت علٌه  ,ُمشترك  بٌن الحال واالستقبال

  ِِإنِّي لََيْحُزنُِني َأْن َتْذَىُبوا بِو (2),  خلَص لالستقبال (سوف)أو  (الّسٌن)وإذا أُدخلَت علٌه.  

***** 

على أوله إحدى  –أي الذي ٌتعاقب  – ما ٌتعاقبمن األمثلة الّثبلثة للفعل  والّثانً :قال الشارح

ٌَْت ( الٌاء) :وهً األربع الزوابد  :نحو ,الؽاببةوالجمع المإّنث  ,مطلقاً ]  للغابب المذّكرفإنها أُعط

ٌَْت ـوه (اءـالت)و ,(3)[ٌفعْلَن  ة ـوالغابب ,(4)[اً ـمطلق المؤّنثةالمخاطبة و ,] رـب المذكّ ـللمخاطً أُعط

ٌَْت  (األلف)و ,(5)[ ومثّنٌها]  ةـالمؤّنث  (الّنون)و ,مذّكراً كان أو مإنثاً للمتكلِّم الواحد فإّنها أُعط

ْت  ٌَ  (6).مذّكراا كان أو مؤّنثاا  ,أي فوق المتكلِّم الواحد ,لَِما فوقهوهً أُعط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كراهٌة  ؛در الجملةــن صــــا فً باب إن عــــولهذا زحلقوه ,ةـــتوكٌد مضمون الجمل :فابدة الم االبتداء أمران (1)

 .ابتداء الكبلم بمإكدٌن     

 َوِإفَّ َربََّك لََيْحُكُم   :ه تعالىــــً بقولـــواعترض ابن مالك الثان ,رونــــكذا قال األكث ,وتخلٌص المضارع للحال     

نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ         ,ان مستقببلً ـــــــاب كـفإن الذه ,[ 13 :] ٌوسؾ ِإِّنّْ لََيْحزُُنِِن أَْف َتْذَىُبوا بِوِ   ,[ 124 :] النحل  بَػيػْ

 ع فً ذلك ـــإن الحكم واق :وابــــوالج .ود على فاعله مع أنه أثرهـفلو كان الحزن حاالً لزم تقدم الفعل فً الوج     

 .والقصد الحال ,َقْصُد أن تذهبوا :وأن التقدٌر ,فنزل منزلة الحاضر المشاهد ,الٌوم ال محالة     

 .28 :1وهمع الهوامع  ؛244 :1مؽنً اللبٌب  :ٌنظر     

 13 :ٌوسؾ (2)

 .و )هـ( )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .و )هـ( )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .و )هـ( )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 وتكون مفتوحة إن كان  ,ى المتكلمــل حروفه للداللة علــتكون فً أول الفعل المضارع زابدة على أص :( الهمزة6)

 واء أكانت حروفه أصلٌة أم كان=ـس ,ة إن كان رباعٌاً ـــــومضموم ,أفتخر ,أَخرجُ  :الماضً ؼٌر رباعً نحو     
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اقب على ــمثال ما ٌتع ,نـــونفعل نح ,وأفعل أنا ,ًــهأو  ,وتفعل أنت ,ٌفعل هو :تقولو :قوله

ألّن الفعل  ؛(1)ضارعع على أول المـــوإّنما اعتقبت هذه الزوابد األرب ,عــــأوله إحدى الزوابد األرب

ع ــــــــأو عنه م ,دـــــن المتكلم الواحـــأو ع ,أو عن المخاطب ,ن الؽاببـــلَّما كان صادراً ع

ٌُستدل بها عل( 2)[اللٌن ] المّد ون حروؾ ـــوا عبلمًة مــــأْن ٌنصبؼٌره طلبوا   ,ى ذلكـــــل

ن بٌنها الٌاء للؽابب ـوزادوا م ,ً الكبلمــلكثرة دورانها ف ؛واأللؾ ,والواو ,ا الٌاءــــفاختاروا منه

 ,بـــوالمخاطَ  ن المتكلِّمـــاً بٌــونه متوسطـــوك ,ارجــن وسط المخـــلكونها م ؛(3)[المذّكر ] 

زادوا  ثم ,(5)] بٌنهما [ة ـــللمناسب ؛الؽابب(4)] وهو [اء للمتوّسط ــو الٌــــط وهــفؤُعطً المتوسّ 

ً ـــمثال المستكرهة فن اجتماع األــــا مـــوقُلبت الواو تاًء لَِما فً بقابه ,الواو للمخاطب مطلقاً 

 .كلمة واحدة

 ,وَنَصُروا ,آَوْوا :نحو ,ال فً كلمتٌنــعّما اجتمع فٌه األمث ,دةـــــة واحــــفً كلم :واحترزنا بقولنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أَفتخُر  :ا ال ٌرفع االسم الظاهر فبل تقولـــــوالفعل المضارع المبدوء به ,أُشارك ,أُبعثر :واحداً منها زابداً نحو =  

 .زٌد       

 م إن كان الماضً رباعٌاً سواء أكان كله ـــوُتض ,ةـــتكون أول المضارع للداللة على المخاطب أو الؽابب :التاء     

 .تفتخرُ  ,َتشكرُ  :وُتفتح فً ؼٌر ذلك نحو ,ُتكِرمُ  ,ُتبعِثرُ  :أو كان أحد حروفه زابداً نحو ,أصوالً      

  ,َنشكرُ  ,ً مفتوحة إن كان الماضً ؼٌر رباعً نحوــوه ,ى المتكلمٌنـــتكون أول المضارع للداللة عل :النون     

  :وــروفه أصوالً أم فٌها حرؾ زابد نحــــسواء أكانت كل ح ,ً رباعٌاً ـــــوٌجب ضمها إن كان الماض ,َنفتخرُ      

 .ُنكرمُ  ,ُنبعثرُ      

 وتفتح  ,ع اإلناثــــوالجمع( أو جم ,والمثنى ,ى الؽابب المذكر )المفردـــــداللة علتكون أول المضارع لل :الٌاء     

 واء أكانت ـــــــس ,وُتضم إن كان رباعٌاً  ,ٌستخرجُ  ,ٌَشكرُ  :وـــر رباعً نحــــــوجوباً إن كان ماضً الفعل ؼٌ     

ٌُكرم :حروفه كلها أصلٌة أم كان أحدها زابداً نحو       .ٌُبعثُر 

 .366 ,325 ,128 ,14المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .ت المخالفة بٌن الماضً والمضارعلما وجب أّول المضارع :فً )ج( و )د(( 1)

 .)ب( و )ج( و )د( و )هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (2)

 .)ج( و )د( و )هـ( من ةساقط]المذكر[ ( 3)

 .)أ( و )ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)أ( و )ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]بٌنهما[( 5)



98 
  

فلو زٌد علٌها واو   ,فً حالة بقاء الواو هو أّن فاء الفعل قد ٌقع واواً ( 1)[األمثال ] وبٌان اجتماع 

 ,اجتماع األمثال المستكرهة (2)[ لزم] للعطؾ  أ / – 13/ أخرى للمخاطب ودخلت علٌها الواو 

ُتراث  :نحو ,(3)تبدل من الواوكثٌراً ما ألّنها  ؛فلَّما َعلِموا أّن زٌادتها مستكرهة أبدلوا عنها الّتاء

 ؛ثمُّ ُجعلت للؽاببة تبعاً للمخاطب فً الّتاء فً المضارع ,()وجاهو ,(وراث) :واألصل فٌهما ,وُتجاه

ا تابعة له فً الفرع أولى علهوج ,أصل( 4)[الماضً ] ّن ها فً الماضً ُجعلت تابعة له مع إألنّ 

  .وأحرى

ٌُفّرقوا  بلؾ ـــه أوالً بخـــلوقوع ,هـــدم إمكان إسكانــلع ؛بٌنهما بإسكان الّتاء( 5)[فٌه ] ولَْم 

 ؛(7)[ارع ـــً المضـــف] بالّتحرٌك ( 6)[ال ] و ,ا أوالً ـــن لعدم وقوعهـــفإّن إسكانه ممك ,ًـــالماض

اس ـــــوع االلتبـــلكسر لوقبا( 8)[ال ] و ,ولـــااللتباس بٌن المعلوم والمجهوع ـــإذ فً الّضمِّ وق

 .بلؽة أخرى

وا منه ؟ ,إّن فً الفتح التباساً بٌن المذّكر والمإّنث :فإْن قٌل فرُّ ٌَ  فلَِم لَْم 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و )هـ( )ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]األمثال[( 1)

 .)د( من ةساقط ]لزم[( 2)

 .والدال ,والطاء ,والصاد ,والسٌن ,والٌاء ,الواو :وهً ,( ُتبدل التاء من ستة أحرؾ3)

  ,)فُعال( من )َوِرَث( :و)ُتراث( ,هـــــفً )ُتجاه( وهو )فُعال( من الوج ,رادـــر اطــــــفؤُبدلت من الواو على ؼٌ     

ٌَّة(       .)فَُعلَة( منه :و)ُتقاٍة( ,)َفعلَى( منه :و)التَّقَوى( ,)َفِعٌلَة( من )َوَقٌُت( :و)َتِق

 .254 فً التصرٌؾالكبٌر الممتع  :ٌنظر     

 .)هـ( من ةساقط ]الماضً[( 4)

 .)ب( من ةساقط]فٌه[ ( 5)

 .)هـ( من ةساقط ]ال[( 6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)هـ( من ةساقط ]ال[( 8)
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ِف اْلُفْلِك   :قال هللا تعالى ,(1)للواحد والجمع (فُلكـ)بؤّن الّتؽٌٌر الّتقدٌرّي ُمعتبر عندهم ك :أُجٌبُ 

فالّضمة فً األول  (3) َحَّتَّ ِإَذا ُكْنُتْم ِِف اْلُفْلِك َوَجرَْيَن ِِّبِْم بِرِيٍح طَيَّْبةٍ   :و قال هللا تعالى ,(2) اْلَمْشُحوفِ 

ٌّة كضمة )ُبرد( بد له من تؽٌر  فبل ,ألّنه جمع تكسٌر ؛(وفً الّثانً عارضة كضمة )ُسقؾ ,أصل

ؽٌر هٌبة أو بت ,ار()أزَ  :ـً( فرزُ ان كـ)أُ أو نقص ,(لرج) :( فًرجالـ)سواء كان بزٌادة ك ,ما

 .الّثالثفتعٌن  ؛(كلْ فُ فبل وجوَد لؤلولٌن فً ) ,)َسْقؾ( :كـ)ُسقُؾ( فً

 ؛بخبلؾ تاء التؤنٌث ,(ّن تاء المخاطب أصلها )واوالّتؽٌٌر فً المضارع هنا من حٌث إوتقدٌر 

 .فهً باقٌة على حالها

أّن  :والثاانً ,(4)[( طلبااً للّتوافاق أّوَل ] )أناا :األول :ثم قصدوا بزٌادة األلؾ للمتكلم الواحد بوجهٌن

ـم هــو الذي  ,و مبدأ المخارجــــوه ,(5)قـــالحل ألّنه ِمن أقصى ؛ن مبدأ المخارجـــاأللؾ م  والمتكلِـّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وتقع على الواحد واالثنٌن والجمع ,تذكر وتإنث ,السفٌنة :بالضم :الفُْلك (1)

 وٌجوز أن ٌإنث واحده  ,اء به موحداً ــــــر الفُْلك وجــفذك ,[ 119 :الشعراء ]  ِف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوفِ   :قال تعالى     

  :الـــــفق ,[ 22 :] ٌونس  َحَّتَّ ِإَذا ُكْنُتْم ِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِِّبِْم ِبرِيٍح طَيَّْبٍة َوَفرُِحوا ِِّبَا َجاَءتْػَها رِيٌح َعاِصفٌ   :ىــــه تعالــكقول     

 أَََلْ تَػَر َأفَّ اْلُفْلَك ََتْرِي   :ال تعالىــــــــــوق ,عـفجم ,[ 12 :] فاطر  َوتَػَرى اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخرَ   :وقال ,)جاءتها( فؤّنث     

 ْم ِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن َحَّتَّ ِإَذا ُكْنتُ   :قال تعالى ,ـداً وجمـعاً ـون واحـــــــوٌحتمل أن ٌك ,فؤّنث ,[ 31 :] لقمان  ِف اْلَبْحرِ      

 .[ 22 :] ٌونس  ِِّبِمْ      

ٌُذكّ       ٌُذهب بها إذا كانت واحدة إلى )المركب( ف ٌُإّنثــــى )السفٌنــــوإل ,رــــفكؤنه   وكان  :ال الجوهريـــوق ,ة( ف

ٌُجمع )فُْعل(  :وقال الجوهري .دــــ)الفُْلك( التً هً جمع تكسٌر للفُْلك التً هً واح :سٌبوٌه ٌقول       ولم ٌمتنع أن 

 ه جمعاً فهو مإنث ال ـوإذا جعلت ,ر ال ؼٌرـــو مذكــــت )الفُْلك( واحداً فهـــإذا جعل :وقال ابن بري .على )فُْعل(     

 .ؼٌر     

     .فلك :مادة :ولسان العرب ؛96المذكر والمإنث البن التستري  :ٌنظر     

 .119 :الشعراء (2)

 .22 :( ٌونس3)

 .)هـ( من ةساقط ]أنا[( 4)

 .والهمزة رمز للمنطوق ,فاأللؾ رمز للمكتوب ,( األلؾ فً رأي ابن جنً هو صورة للهمزة5)

 وٌشركها فً = ,وهً حلقٌة عندهم من أقصى الحلق ,ورــــوقد وصؾ القدامى الهمزة بؤنها صوت شدٌد مجه     
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 .حّركوها لٌتٌّسر االبتداء بها ثم ,فناسب األلؾ له ,أ / – 14ٌبدأ الكبلم / 

قصادوا إلاى زٌاادة حارؾ قرٌاب  ,فلَّما لَْم ٌبَق مان حاروؾ الماّد واللاٌن ألْن ُتازاد للماتكلم ماع ؼٌاره

ٌَق بزٌادتها له( )الّنونفوجدوا  ,منها زد هاذه لم تاوإّنما  ,لكونها َعلَماً له فً الماضً ؛قرٌباً منها وأل

أو عان الماتكلّم  ,أو عان المخاطاب ,ه قاد كاان إّماا صاادراً عان الؽابابّناالماضً مع إالحروؾ فً 

والمزٌاد فٌاه أٌضااً  ,ألّن الّزمان الحاضر والمستقبل بعد الزماان الماضاً ؛أو عنه مع الؽٌر ,وحده

 .والمإّخر للمإّخر ,فناسب أْن ٌعطى المقّدم للمقّدم ,بعد المجرد

 والّتذاء للمخاطذب المذذّكر والغاببذة المؤّنثذة ,والٌاء للغابب المذذكر :فً قوله :وإذا تحّقق هذا فؤقول

و الّتااء للمخاطاب  ,والٌااء للؽاباب الماذّكر وجماع المإّناث الؽاباب :والّصاواب أْن ٌقاول ,وفٌه نظار

 .(1)] المفردة ومثناها [ مطلقاً و الؽاببة المإّنثة

ٌُسمى شرح "قال شهاب الّدٌن فً  .المضارع – ما ٌتعاقب على أّوله أحد الزوابد األربع – و

ٌُسمى بذلك لمشابهة االسم من وجوه :"ةٌّ ٌنالزّ   ,ات والسكناتأنهما متفقان فً الحرك :األول ,وإنما 

 ,ضـاِرب  وضـاَربَ  :وً نحـر الّثبلثوهـو ٌنتقـض بالماضـً ؼٌـ ,وٌضـربارب ضـ :وـنح

 .وأمثال ذلك كثٌرة ,و هرَب هرباً  ,طلَب طلباً  :نحو ,وبالماضً الّثبلثً

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هكذا وصفها سٌبوبه وقد تبعه فً ذلك معظم علماء العربٌة ,المخرج صوتً الهاء واأللؾهذا =   

 رة وهً أقصى مواضع النطق فً ـــفمخرجها الحنج ,وت شدٌد حنجريــا صـــأما المحدثون فقد وصفوها بؤنه     

 هم أن ــــوٌإكد جمٌع ,ة إال صوت الهاءــا فً هذا المخرج فً العربٌــوال ٌشركه ,الجهاز النطقً عند اإلنسان     

 .الهمزة ال تكون مجهورة بؤي حال من األحوال الستحالة ذلك األمر استحالة مادٌة     

 رج من أول ــزة تخـــــهً أن الهم ,ً نقطة مهمةـمع البحث الحدٌث ف وخبلصة األمر هو اتفاق علماء العربٌة     

 .ؼٌر أنهم سموا هذا الموضع أقصى الحلق وسماه البحث الحدٌث بالحنجرة ,مواضع النطق     

 ات فً علم ـــــدراسو ؛95 ,78وات اللؽوٌة ــــاألصو ؛46 :1سر صناعة اإلعراب و ؛433 :4الكتاب  :ٌنظر     

 .24ومشكلة الهمزة العربٌة  ؛117 – 189لؽة ال     

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)
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 ,الّتقلٌل والّتكثٌرو ,لحاً للّزمان الحاضر والمستقبللكونه صا ؛أّن للفعل شٌوعاً  :والوجه الّثانً

ل ــعكذلك الف ,البلم( 1)كمــا ٌختص االسم بواحــد معٌن بدخولو ,()رجل :نحو كشٌوع االسم

 أو (الّسٌن)لّزمان المستقبل بدخول ل( 2)أو [ ,لٌضرب :نحو ,] بدخول البلم لبلبتداء علٌهٌختّص 

فإّنه ٌشارك االسم فً الّشٌوع إذا  ؛وهذا أٌضاً ٌنتقض بالماضً ,بالتقلٌل( دْ ـقَ ) وبدخول ,(سوؾ)

ٌختّص  (دْ ـقَ )وإذا دخل علٌه  ,والُبعدَ  ب / – 14/ حتمل القُرَب ٌ حٌنبذألّنه  ؛(دْ ـقَ ) كان مجرداً عن

 .بالقُرب

 :كما تقول ,(4)[ٌضرُب ] زٌد   :وـنح ,(3)[ببل مانع ] م ـوقوع المضارع موقع االس :والوجه الّثالث

زٌد   :وــــنح ,عـــم ببل مانـوم مقام االسـً الذي ٌقــــوض بالماضــذا أٌضاً منقــــهو ,زٌد  ضارب  

 .(5)[ ضرب] 

ٌنتقض هذا و ,(6)ارعـم والمضـد من االســــعلى كّل واح (الم االبتداء)ول ـدخ :والوجه الرابع

 ه ـولـكق ,ةـل الماضً خاصـم والفعــب االســــتصح( ول) دـالواقعة بع (البلم)ألّن  ؛أٌضاً بالماضً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األلؾ والبلم.فً )هـ(: بدخول ( 1)

 .)أ( و )ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .لٌضرب  :( فً )هـ(4)

 .واألولى ما أثبته ,ضارب :)أ(( فً 5)

 .[ 13 :] الحشر  َْلَنْػُتْم َأَشدُّ َرْىَبةً   :أحدهما المبتدأ نحو :( تدخل الم االبتداء باتفاق على موضعٌن6)

َعاءِ   :نحو ,مــــــاالس :اقــى ثبلثة باتفـــً هذا الباب علـوتدخل ف ,والثانً بعد إن        :] ابراهٌم  ِإفَّ َرِّبّْ َلَسِميُع الدُّ

نَػُهمْ   :نحو ,والمضارع .[ 39       َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق   :وــــــــــــنح :رؾــــوالظ .[ 124 :] النحل  َوِإفَّ َربََّك لََيْحُكُم بَػيػْ

 .[ 4 :] القلم  َعِظيمٍ      

  :الفعل نحو :والثانً .ر المبتدأ المتقدمــــــخب :اــــأحدهم :ر باب )إن( على شٌبٌنــــواختلؾ فً دخولها فً ؼٌ     

 تداء على الجمل على منع دخول الم االبم ـــونص بعضه .اـــفؤجاز ذلك ابن مالك والمقالً وؼٌرهم ,لٌَقوُم زٌد     

 .فً باب )إن( الفعلٌة إال     

 .245 :1مؽنً اللبٌب و ؛125 – 124 :الجنى الدانً :ٌنظر     
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  .(2) َوَلْو َأْٖتََعُهْم لَتَػَولَّْوا :وقوله ,(1) َوَلْو أَنػَُّهْم آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَمُثوبَةٌ   :تعالى

زٌد   :نحو ,(الحال ) أّن الفعل المضارع واالسم عند إطبلقهما ٌتبادر الفهم إلى  :والوجه الخامس

وهو أّن  ,ه هذاللماضً وجه آخر مثل هذا الوجه وإْن لَْم ٌُكن ل :قلتُ  .ٌصلًّ وعمرو م صلًّ

التً  (تاء الّتؤنٌث) وفً ,علٌهما دون المضارع( )مذو (منذ)َكان فً دخول الماضً واالسم ٌشتر

 .تلحق بآخرهما دون المضارع

لزم اإلتٌان فٌها بوجه ما لٌس فً  ,ولَّما ظهر بطبلن هذه الوجوه فً مشابهة المضارع االسم 

 ,به كونه مؤموراً  :وهً ,وهو أّن للمضارع معانً ٌتعاقب على صٌؽه بتعاقب العوامل ,الماضً

ٌّة :وهً ,علٌه بتعاقب العواملكما أّن لبلسم معان ٌتعاقب  ,ومستؤنفاً  ,ومعطوفاً  ,وعلّة  ,الفاعل

ٌّة شرح "فً  (3)هذا ما ذكره ابن الحاجب ,فهذا االشتراك فً اإلعراب ,واإلضافة ,والمفعول

 .َتّم كبلمه (4)"التسهٌل

 –أي على المضارع  – فإذا دخلت علٌه ,مشترك بٌن الحال واالستقبال –أي المضارع  – وهو

 .للحال – المضارعأي  – َخلُص (الم االبتداء)

جامع ن خالصـاً لـه للحـال ٌنبؽـً أْن ال ٌو كاـألّنه ل ؛الـــص للحـالبلم ال ٌخل :ولـل أْن ٌقـولقاب

 ه ــكقول ,هــع معـامـجألّنـه ٌُ  ؛لـباط( 5)[ً ــالـالتّ ]  ,اـات بٌنهمــافـللمن ,الـتقبــرؾ االســـع حـــــم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .183 :( البقرة1)

 .23 :( األنفال2)

 فقٌه  ,هـ( 646توفً سنة ) ,رو جمال الدٌن ابن الحاجبـــر بن أبً بكر بن ٌونس أبو عمــان بن عمـــ( هو عثم3)

  :من تصانٌفه ,كان أبوه حاجباً فعرؾ به ,شؤ فٌهاولد فً مصر ون ,بالعربٌة من كبار العلماء ,مالكً     

 مختصر منتهى السإل فً واألمل فً  ,اح فً شرح المفصلــــاإلٌض ,رؾـوالشافٌة فً الص ,الكافٌة فً النحو     

  .المقصد الجلٌل فً علم الخلٌل ,األمالً ,األصول والجدل     

  ؛655 – 654 :1وهدٌــة العارفٌن  ؛197 – 196ة ــــــــــالبلؽو ؛324 – 321 :19ات ــالوافً بالوفٌ :ٌنظر     

 .265 :6معجم المإلفٌن و ؛212 -211 :4ـبلم عواأل     

 .لم أقؾ علٌه (4)

 .والثانً :فً )ب( (5)
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 .فالمقدم مثله ,(1) َلَسْوَؼ ُأْخرَُج َحيِّا ]  :أ / – 15/ تعالى 

ٌ جاب عن ٌُمكن أْن  رد بمعنى الّتوكٌد ـقد تج( 2)اآلٌة [ ذهـوفً ه ,الـبؤّن البلم تفٌد التؤكٌد والح :هـو

 .(3)ألن البلم إن جامع مع حرؾ االستقبال خلصت للتؤكٌد [ ؛]

َأْن َتْذَىُبوا  ِإنِّي لََيْحُزنُِني  :كقوله تعالى ,الـــه للحـل علٌه البلم الخالـص لارع الذي دخـال المضـمث

 ألنّ  ؛لـاارع للحـاً للمضـان خالصـــذه اآلٌة ما كـبؤّن البلم فً ه :فإن اعترض المعترض, (4) ِبوِ 

 .( لٌس بموجود فً الحال)اإلذهاب( 5)] الذهاب [

ٌُج  أْن تذهبوا] إّنً لٌحزننً تصّور  :بلمـتقدٌر الك ,ذوؾـــبؤّن المضاؾ مح :هـاب عنـوٌمكن أْن 

 .ال إشكالوحٌنبذ  ,والّتصّور موجود فٌه ,(6)[به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66 :( مرٌم1)

 ال ــرؾ االستقبــع حــم ,ال(ــً تفٌد الحــداء )وهــــحٌث اجتمعت الم االبت ,((وؾ ــلس))  :الشاهد فً هذه اآلٌة     

 كما أخلصت الهمزة فً )ٌا أهلل( للتعوٌض  ,ة للتوكٌدـــبؤنها لم تجامعها إال مخلص :)سوؾ( وقد رد الزمخشري     

 .عنها معنى التعرٌؾ واضمحل     

 .فعلى مذهب من ال ٌقول ذلك ٌسقط السإال ,وما ُذكر من أن )البلم( تعطً معنى الحال ُمختلؾ فٌه     

 بؤن هذا من  :ورد أبو حٌان ,دم بهذا المعنىـبلم تقــلحكاٌة لكة هنا على اــأما ابن عطٌة فالبلم على رأٌه مجلوب     

 .ولٌس هذا حكاٌة لقول تقدم ,الكافر استفهام فٌه معنى الجحد واإلنكار     

 .195 – 194 :6البحر المحٌط وتفسٌر  ؛25 :4والمحرر الوجٌز  ؛517 :2الكشاؾ  :ٌنظر     

 .مطموس فً )ب( المعقوفٌنما بٌن  (2)

 .( و )ب( و )ج()أ بٌن المعقوفٌن ساقط منما ( 3)

 .13 :( ٌوسؾ4)

 ألن المضارع إذا أسند إلى متوقع  ,ل ال حالـارع مستقبـــذه اآلٌة مضــفً ه ((ٌحزننً )) بؤن  :انــذكر أبو حٌّ      

 اب لم ٌقع فالحزنـفالذه ,ال أن ٌتقدم األثر علٌهــفمح ,و المسبب ألثرهــــألن ذلك المتوقع ه ؛تخلص لبلستقبال     

 .لم ٌقع     

 .287 :5تفسٌر البحر المحٌط  :ٌنظر     

 ]الذهاب[ ساقطة من )ج( و )د(.( 5)

 .ذهابكم :( فً )هـ(6)
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 ,سٌخرج :] نحو ,َخلُص لالستقبال (سوف) وأ (الّسٌن) –أي على المضارع  – وإذا أدخلت علٌه

 .(1)والفرق بٌنهما كما مّر [ ,وسوؾ ٌخرج

***** 

 فعل األمر [] 

ى األمر ,الموقوُف اآلِخرالثالث و :قال المصّنف ٌُسم  وكذا ُكل  ما كاَن ُمشتق اا على  ,انُصرْ  :نحو ,و

 .و حاِسبْ  ,و َجّربْ  ,و َضعْ  ,ِعدْ  :نحو ,طرٌقِة اْفَعلْ 

***** 

الموقوؾ اآلخر ولَْم  :وإّنما قال ,(2)الموقوف اآلخرمن األمثلة الثبلثة للفعل  والثالث :قال الشارح

ًّ  ؛ٌقُل المجزوم اآلخر ألّن األمَر عند الكوفٌٌن معرب مجزوم ببلم مقّدرة وعند البصرٌٌن مبن

لَّما كان معرباً بالمشابهة التً  ألّن الفعل ؛ذهب إلٌه البصرٌون والّصحٌح ما ,موقوؾ اآلخر

أشار الُمصنِّؾ إلى المذهب  فلما ُحذفت عاد إلى البناء فلهذا ,تحصل بدخول حرؾ المضارعة فٌه

 (3).الموقوؾ اآلخر :األصّح بقوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 الكلم:هذا باب مجاري أواخر " :قال ,وٌهـــــــوهو مصطلح استخدمه سٌب ,الساكن اآلخر :أي ,الموقوؾ اآلخر (2)

 ."والفتح والضم والكسر والوقؾ ,على النصب والجرِّ والرفع والجزم :وهً تجري على ثمانٌة مجارٍ      

 .35والمدارس النحوٌة  ؛13 :1الكتاب  :ٌنظر     

 وعلٌه  ,د الكوفٌٌنــال عنــل فً األفعــراب أصــفاإلع :( الخبلؾ فً هذه المسؤلة مبنً على الخبلؾ فً أصلٌن3)

 .فإن فعل األمر عندهم معرب مجزوم ألنه مقتطع من المضارع فؤعرب كؤصله     

 .وعلٌه فإن فعل األمر عندهم مبنً ألنه أصل برأسه ,أما البصرٌون فالبناء عندهم أصل فً األفعال     

 كقولهم فً ,واجهةل فً األمر للمــــأن األص :اـــر منهــاب فعل األمبجملة أمور على إعر وقد احتج الكوفٌون     

 رؾ المضارعة ــــع حـــال حذفوها مــــفلما استثقلوا مجًء البلم فٌه مع كثرة االستعم ,)لٌفعل( :األمر  للؽابب     

 من باب  ,رــل النهً مجزوم فكذلك فعل األمــــبؤنه لما كان اإلجماع على أن فع :ومنهم من قال .طلباً للتخفٌؾ     

 .بؤنه معرب مجزوم ببلم مقدرة :ومنهم من قال .ضدهالشًء على  حمل     

 اع على أن ما كان على وزن )َفَعال( من أسماء األفعال ـكان اإلجم :م بالقولــــأما البصرٌون فقد تمسك بعضه     

 =  ,و)تراك( ناب عــن )اترك( ,ر فـ)نزال( ناب عن )انزل(ــــألنه ناب عــن فعل األم ؛مبنً كـ)نزال وتراك(     
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ٌُسم ى   .انُصر :نحو ,األمر –أي الموقوؾ اآلخر  – و

ٌُإخذ من المضارع بحذؾ الزوابد ٌُنَظر إلى ما بقً بعد الحذؾ ,اعلم أّن األمر  فإْن كان ساكناً  ,ثم 

وإْن كانت مكسورة أُجلَِبْت همزة  ,أو مضمومة ,أو مفتوحة ,فبل ٌخلُو إّما أن تكون العٌن مكسورة

وال  ,األفعال( 1)[بماضً ] لَِببّل ٌلتبس  ؛ال مفتوحة ,اضربْ  :نحو ,الوصل مكسورة لئلتباع

ارع ه لمضوحدّ  ,س المتكلّمـنف (2)] مجهول [ أو لدفع االلتباس بٌنه  وبٌن ,إّما لدفع الثقل ؛مضمومة

ٌُترك كثٌراً ألّن االعج ؛عتداد بحركة اآلخرا وال ,()َضَربَ   .اَم 

لَِببّل ٌلتبس  ؛ال مفتوحة ,اعلمْ  :نحو ,مكسورة( 3)[الوصل ] وكذا إذا كان مفتوحاً ُتجلب همزة 

( 5)[نفس  ] مجهولع االلتباس بٌنه وبٌن ــأو لدف ,قلإما لدفع الث ؛وال مضمومة ,(4)بماضً األفعال

 .(ه لمضارع )َعلِمَ وحدّ  ,المتكلّم ب / – 15/ 

 ؛ال مفتوحة ,لئلتباع بضّمة العٌن ؛انُصر :نحو ,مضموماً ُتجلب همزة الوصل مضمومةوإْن كان 

لَِببّل ٌلزم الخروج من  ؛مكسورة( 6)و ] ال [ ,(ه بمضارع )َنَصرَ وحدّ  ,لَِببّل ٌلتبس بمعلوم المتكلّم

والّدلٌل على  ,ألّنه لٌس بحاجز حصٌن ؛وال اعتداد بالّساكن ,الكسرة الحقٌقٌة إلى الضمة الحقٌقٌة

 .( ٌاءاكن لٌس بحاجز حصٌن قلبهم واو )قنوةأّن السّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم ٌكن فعل األمر مبنٌاً لما بنً ما ناب عنه فلو=   

 .47 – 46 :1همع الهوامع و ؛94 – 82 :2اإلنصاؾ  :ٌنظر     

 .و )هـ( )ب( من ةساقط ]بماضً[( 1)

 ]مجهول[ ساقطة من )أ( و )ج(.( 2)

 .)د( من ةساقط ]الوصل[( 3)

ٌّة إلى ثبلثة مفاعٌل( 4)  .ٌقصد األفعال المتعد

 ى ــــدي إلـــن )َعلَِم( المتعــــزة مــول بالهمــمنق ,ة مفاعٌلــٌتعدى إلى ثبلث ,فعل ماضً مبنً على الفتح :أعلَم     

 .أعلمُت خالداً العلَم نوراً  :نحو ,مفعولٌن     

 .44المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]نفس[( 5)

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 6)
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ٌُسكن آخره ٌُترك على حاله و وكذا كلّ ما  :وهذا معنى قوله ,وإْن كان ما بقً بعد الحذؾ متحّركاً 

ب ,وَضع ,ِعد :نحو ,(افعل)كان مشتقاا على طرٌقة  ٌشتق األمر من مضارعه  أي ,وحاِسب ,وَجرِّ

 .(كاشتقاق )ِافَعل( من )تفعل

ّ  :وإّنما قال  ماوآخره ,فابدة األمر انٌفٌد مافإّنه ,(1)[ (َمه)] و (َصه) :احترازاً عن نحو ,مشّتقا

 .ٌنؼٌر مشتق ماإال أنه ,موقوؾ

 ,األمرفابدة  انوٌفٌد انمشتق ما( فإّنهو)َتَراك ,(َنَزالعن مثل ) احتراز ,(على طرٌقة )ِافعل :وقوله

 .(تقاقهما لٌس على طرٌقة )ِافعلإاّل أّن اش

هما فإنّ  ,(و)ِزنْ  ,(ِعدْ لٌدخل فٌه ) ؛على صٌؽة )ِافَعل( :ولم ٌقل (على طرٌقة )ِافَعل :ما قال] وإنّ 

 .(2)( [ولٌس على صٌؽة )ِافَعل ,(ٌكونان على طرٌقة )ِاْفَعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)أ( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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 الحرف [ -3] 

ألّن  وذلك (َبلْ )و ,(َهلْ ) :نحو ,فِعلِ  والما جاء لمعنىا لٌس بمعنى اسِم  :رفُ والحَ  :المصّنفقال 

ثاا عنهاالسم ٌكوُن حدٌثاا و ثاا عنه ,ُمَحد   ,والَحرُف أّداة  بٌَنهما ,والفِْعل ٌُكوُن حدٌثاا وال ٌكون ُمَحد 

ثاا عنه  .ال ٌكون حدٌثاا وال ُمَحد 

***** 

شرع  ,وعن مباحث الفعل وعن عبلماته ,ولَّما فرغ من مباحث االسم وعن عبلماته :قال الّشارح

وال  ,بمعنى اسمذلك المعنى  بمعنى لٌس –أي الذي جاء  – الحرف ما جاء :فً الحرؾ فقال

االسم ٌكون  ألنّ  –أي مجًء الحرؾ بمعنى لٌس بمعناهما  – وذلك ؛(َبلْ )و ,(َهلْ ) :نحو ,فعل

ثاا عنه  .حدٌثاا وٌكون ُمَحد 

ثاا عنه :وفً قوله ه نّ أّما الّرفع فعلى أ ,فع والّنصبجاز الرّ  ,والفعل ٌكون حدٌثاا وال ٌكون ُمحد 

  .ه معطوؾ على لفظهنّ وأّما الّنصب فعلى أ ,()إنّ معطوؾ على محل اسم 

 :ألّن الُمصنِّؾ نفى الحدٌث عن الفعل بقوله ؛هذا ؼٌر مستقٌم :فإْن قٌل :(1)"المقالٌد"قال صاحب 

 .(2)ٌكون حدٌثاً وال ٌكون محدثاً عنهالفعل 

أ /  – 16/ ظ الفعل ــٌحدث عن لف( 3)[ال ] أْن  ,إّن المراد من نفً كون الفعل محدثاً عنه :فجوابه

الفعل ] ٌكون  :وفً قوله ,َضَرَب زٌد   :نحو ,ل فٌه كما فًــــوهو ٌستعم( 4)[معنى ال] باعتبار 

 ,هـاستعمل اسم( 6)[بل ]  ,ل لفظ الفعل باعتبار معناهـــلم ٌستعم ,(5)حدٌثاً وال ٌكون محدثاً عنه [

ٌُستعمل فٌه :وبقولنا ,ون محدثاً عنهـــٌك( 7)[ٌؤبى أْن ] واالسم ال   َخَرَج الجواب  ,باعتبار معنى هو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم أقؾ علٌه( 1)

 .ه ٌكون محدثاً عنهمع إنّ محدثاً عنه  :فً )ب(( 2)

 .)هـ( من ةساقط ]ال[( 3)

 .معناه :( فً )ب( و )د(4)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)هـ( من ةساقط]بل[ ( 6)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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 .ه لم ٌقصد فٌه إاّل نفس اللفظألنّ  ؛فعل ماضً( َنَصرَ )عن الحدٌث عن الفعل فً نحو 

 .أي رابطة بٌن الفعل واالسم ,بٌنهما والحرُف أداة   :وأٌضاً جاز الّرفع والّنصب فً قوله

ثاا عنهٌكون أٌضاً  وال ,حدٌثاا  –أي الحرؾ  – ال ٌكون فإّنهما ال ٌكونان  ؛(َبلْ )و ,(َهلْ ) :نحو ,ُمحد 

وذلك المتعلق إّما  ,وألجل أّن الحرؾ رابطة بٌنهما لم ٌنفّك من متعلّق ,عنهماحدٌثٌن وال محدثٌن 

 .إلى الّتسلسلٌنبذ ح ٌصح أْن ٌكون حرفاً القتضابه وال ,اسم أو فعل

***** 

 والفرق بٌنه وبٌن الجملة [ ,] تعرٌف الكالم

ُه إذا ابَتلََف  ,عرْفَت أَن  ُكالّا من هذه األقسام الثالثِة ُتسّمى كلمةا قد وإذا  :المصّنفقال  فاعلَم أَن 

ا كالماا و ُجملةا  ,وأفادا ,أو اسمان ,اسم  ومنها فِْعل   ٌَ  .ُسمِّ

***** 

 ,من هذه األقسام الثالثة –أي كل واحد  – أّن ُكالّا  فً صدر الكتاب وإذ قد عرفتَ  :قال الّشارح

ى كلمة ,وحرؾ ,وفعل ,اسم :وهً  .ُتسم 

  .وإذ قد عرفت :جواب لقوله , –أي الشؤن  – فاعلم أّنه :فً قوله (الفاءو)

َب  ,إذا ابتلف   – اسمان وأفادا وإذا ابتلؾ ,فعل واسم – أي من األقسام الثبلثة – منهاأي إذا ُركِّ

ا – أو االسمان ,أي الفعل واالسم ٌَ  .كالماا وجملةا  ,أي الفعل واالسم أو االسمان :ُسمِّ

والمراد من اإلسناد إضافة إحدى  ,متٌن أُسندت إحداهما إلى األخرىما ترّكب من كل :وَحدُّ الكبلم

 .ألخرى على وجه اإلفادة الّتامةالكلمتٌن إلى ا

ه زٌد  قابم   :ًــف ,قابم  أبوهُ :احترازاً من ؛بشرط أن ٌفٌد الّسامع فابدة تامة :وزاد بعضهم فً َحدِّ

ا ال ٌحتاج إلٌه ,أبوهُ ألّن اإلسناد على ما قلناه ؼٌر صادق  ؛أُسندت :لخروجه من قولنا ؛وذلك ِممَّ

  .علٌه

 ما تركب ؟ :وقال ,ما تضمن :لَِم لَْم ٌقل :قٌل ] فإنْ 

 ألّنه ٌستعمل فً المحسوسات  ؛والتضمن أعم منه ,ألن التركٌب ٌستعمل فً المحسوسات :قلنا
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 .(1)ما تضمن [ :ولم ٌقل ,ما تركب :فؤلجل ذلك قال ؛وؼٌرها

  :وإّنما شرط فً حصول الكبلم ثبلثة شروط

  .(2)وألقوم [ ,زٌد  قابم   :نحو ,] تحقٌقاً وتقدٌراً  ,الّتؤلٌؾ :أحداها

 ب / – 16/  .من اسمٌن ,واالسم أوكون الّتؤلٌؾ من الفعل  :والّثانٌة

 .(3)[اإلفادة ] التامة  :والّثالثة

 ,الكلمة وقد احترز بها عن إفراد ,إشارة إلى الّشرٌطة األولى ,(إذا ابتلؾ) :قوله( 4)واعلم أن [] 

 .وؼٌر ذلك ,(5)وبكر [ ,و] وعمر,زٌد :نحو

وقد احترز بها عن الّتؤلٌؾ من فعلٌن  ,إشارة إلى الّشرٌطة الثانٌة ,(أو اسمان ,فعل واسم) :وقوله

 ,النتفاء المسند مع المسند إلٌه أو واحد منهما ؛ومن اسم وحرؾ ,ومن فعل وحرؾ ,وحرفٌن

 .أو من اسمٌن ,بخبلؾ الّتؤلٌؾ من فعل واسم

وقد احترز بها عن الّتؤلٌؾ من اسمٌن على وجه  ,الثالثةإشارة إلى الّشرٌطة  ,(أفادا) :وقوله

 :وــنحـه الّتوصٌؾ وعلى وج ,ؼبلم زٌد :نحو ةوعلى وجه اإلضاف ,خمسة عشر :نحو ,الّتعداد

ِمْن  :نحو روروالمجوالمرّكب من الجار  ,بعلبك :نحوًّ ٌر ذلك كالمرّكب المزجـوؼ ,الرجل العالم

 .زٌد

ٌُقال :(6)"ةٌنٌّ زّ شرح ال"قال شهاب الّدٌن فً   ,ّكب من الحرؾ واالسم وهو كبلم تامرَ مُ  ,ٌا زٌد :ال 

مرّكب من ففً التقدٌر هو  ,(أدعو) حرؾ الّنداء نابب مناب :ألّنا نقول ؛فٌلزم بطبلن الحصر

  .الفعل اإلنشابً واالسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و )هـ( )أ( و )ب( و )ج( ساقط منإلى هنا  188من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .و )هـ( )أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .و )هـ( )أ( من ةساقط ]التامة[( 3)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .( لم أقؾ علٌه6)



182 
  

 .فهو خبري لئلنشاء ,الصدق والكذب فٌحتمل ,خبريّ  ()أدعواإلسناد فً  :فإْن قٌل

اء ــعن الخبر إلى اإلنش والً ـلكونه منق ؛ههنا محتمل للّصدق والكذب (أدعو)ال نسلم أّن  :قلت 

    .َتّم كبلمه ,(واشترٌتُ  ,ـ)ِبعتُ ك

وذلك  ؛وال ٌنعكس ,جملةألّن كّل كبلم  ؛اعلم أّن الفرق بٌن الكبلم والجملة عموم وخصوص مطلقاً 

أبطل قول  فإذاً  ,ألّن صلة الموصول والمرّكبة الواقعة صفة للّنكرة وؼٌر ذلك جملة ولٌس بكبلم

 (2).مترادفان (1)ّن الكبلم والجملة ] لفظان [من قال فً أ

***** 

 ] أنواع الجمل [

ة ,واسمٌة كما ذكرنا ,فعلٌة :والُجملُ أربع :المصّنفقال  ٌّ ٌّة ,وظرف  ,عْندي مال   :نحو ,وشرط

  .وإْن تأتِنً أُكِرْمك

***** 

ٌّةجملة  :األولى :الجملُ أربعو :قال الّشارح ٌّةجملة  :الّثانٌةو ,فعل  ,فً االسم كما ذكرنا ,اسم

ٌّةجملة  :الّثالثةو ٌّةجملة  :الّرابعةو ,َظرف   .َشرط

ٌّة  ٌّةو ,عندي مال   :نحومثال الجملة الظرف   .أُكِرْمك أ /  – 17/  إْن تأتِنً :نحو مثال الجملة الشَّرط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( من ةساقط ]لفظان[ (1)

 فإّنه بعد أن فرغ من حد الكبلم  ,و ظاهر قول الزمخشريـــوه ,انـلة والكبلم مترادفـــذهب طابفة إلى أن الجم (2)

  .وٌسمى جملة :قال     

  .إذ شرطه اإلفادة بخبلفها ؛وأن الكبلم أخص من الجملة ,أما ابن هشام والسٌوطً فقد اختارا عدم الترادؾ     

 س مفٌداً ــوكل ذلك لٌ ,ة الصلةـــجمل ,ة الجوابـــــجمل ,رطــــجملة الش :ولهذا تسمعهم ٌقولون :قال ابن هشام     

  .فلٌس بكبلم     

  ,ةـــاً أو جواباً أو صلــر من الواقعة شرطـــــة على ما ذكــــإن إطبلق الجمل :ن اختار الترادؾ فرد بقولهأما م     

 .فإطبلق مجازي ألن كبلً منها كان جملة قبل     

  .38 – 37 :1همع الهوامع و ؛37 :2مؽنً اللبٌب و ؛18 :1البن ٌعٌش المفصل شرح  :ٌنظر     
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ٌّة فٌــ( ممال  ّد )عندي ــوفً َعـ  عــا فلٌطالــن أراد ِعلَمهمــوم ,إال وجوابـه ســن الجملة الّظرف

  .(1)"الّضوء"

ٌَعِرَض لهما ما ٌسلُُبهما  ووجه الحصر على أربعة هو أّن المسند والمسند إلٌه ال ٌخلُ  إّما أْن 

ٌّة ] الّسكوت [ صبلح
َجهما إلى( 2)  :نحو ,الجملة الشَّرطٌة :األول ,أو ال ,جملة أخرى عنهما وٌحوِّ

 .(3)ؤكرْمه [فإْن ٌؤتنً زٌد  ] 

راً عن المسند إلٌه لفظاً أو تقدٌراً  وفبل ٌخلُ  :وأّما الثانً فإْن  ,أو ال ٌكون ,إّما أْن ٌكون المسند مإخَّ

ٌّة :كان األول  .أو قابم  زٌد   ,زٌد  قابم   :نحو ,فهو الجملة االسم

ُسّد َمَسدِّ الُمسند ظرؾ أو ما جرى مجراه وفبل ٌخلُ  :فإْن كان الثانً ٌَ  ,(4)[أو ال ٌُسد ]  ,إّما أْن 

ٌّة :والّثانً .وأماَمك األمٌرُ  ,الداِر زٌد   فً :نحو ,هو الجملة الّظرفٌة :األول  :نحو ,هو الجملة الفعل

 .َضَرَب زٌد  

ٌّة ٌّة على االسم فاعل هو األصل فً اإلسناد وال ,ألّن الفعل هو األصل فً اإلسناد ؛وإّنما قّدم الفعل

  .فلهذا قّدمها علٌهما ,عان علٌهماوالمبتدأ والخبر فر ,إلٌه

ٌّة ] على الشَّرطٌة( 5)] وإّنما قّدم [ ألّن األصل فً الجملة أْن ٌكتفً فٌها المسند والمسند  ؛االسم

  .والّشرط لٌست بهذه المشابهة ,لٌهإ

ٌّة [ واالسم
ٌّة( 6) رف ٌّةــفٌها ُمقّدر بخ ألّن العامل ؛على الظَّ   .واألصل الّظهور ,بلؾ االسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وء ــضـ" وّسماه ,(هـ 684ت ) ,ويـــوي لؽـــنح ,إلسفراٌٌنًد بن محمد اـــه محمـــــــألف ,وــملخص فً النح (1)

 تحقٌقه وقد تم )  .للمطرزي "المصباح" على كتاب "المفتاح" ىــــــــــلشرحه المسمص ـــوهو ملخ ,"المصباح     

 .بكلٌة اآلداب والعلوم / جامعة المرقب (     

 .188 :11معجم المإلفٌن و ؛31 :7األعبلم و ؛1789 – 1788 :2كشؾ الظنون  :ٌنظر     

 .)د( من ةساقط ]السكوت[ (2)

 )أ(: أكرمه.فً  (3)

 .)هـ( المعقوفٌن ساقط من ما بٌن( 4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (5)

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)
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ٌّة( 1)ّدم [ـ] وإّنما ق ٌّة على الشَّرط رف ٌّة جملة واحدة والشَّرطٌة جملتان ؛الظَّ رف مقّدم والواحد  ,ألّن الظَّ

 .على االثنٌن

***** 

 اإلعراب [] الجمل التً لها محل من 

وٌكون فٌها ضمٌر  عابد  إلى  ,منها تقوُم مقاَم المفرد فتكتسً إعراَبه محالّا  وكل   :المصّنفقال 

ِة مواضع والخبر فً باب  ,(إن  )والخبر فً باب  ,فً خبِر الُمبتدأ :االسِم األّول وذلك فً ِست 

 وسترى ذلك إْن شاَء هللا ,(2)والحال ,وصفة الّنكرة ,(نتُ ظن)والمفعول الثانً فً باب  ,(كان)

  .تعالى

***** 

وكّل واحد من  :تقدٌر الكبلم ,بدل عن المضاؾ إلٌه ,وكلّ منها :والّتنوٌن فً قوله :قال الّشارح

أي  – إعراَبه – (3)أي كل واحد من الجمل ] األربع [ – فتكتسً ,تقوم مقام المفرد ,الجمل األربع

ضمٌر عابد إلى االسم  ,أي فً الجملة التً تقوم مقام المفرد فٌكوُن فٌها ,َمَحالّا  –إعراب المفرد 

  :فً سّتة مواضعمقصور باالستقراء  –أي قٌام الجملة مقام المفرد  – وذلك ,األول

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( و )هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 داد هذه الجمل ـأما تع ,إنما تمثل بعضها ,رابــــن اإلعــا محل مــوهذه المواضع ال تمثل جمٌع الجمل التً له( 2)

 ً ــب فــونص ,وموضعها رفع فً بابً المبتدأ وإن ,ة خبراً ــــالواقع :الجملة األولى :فسبع كما عّدها ابن هشام     

 ب إن لم ــومحلها النص ,الواقعة مفعوالً  :والثالثة .بــــــــوموضعها نص :الواقعة حاالً  :والثانٌة .بابً كان وكاد     

  ,باب ظن وأعلَم ,هــــول أو مرادفــــــ) باب الحكاٌة بالق :ً ثبلثة أبوابــوتقع الجملة مفعوالً ف ,تنب عن فاعل     

 الواقعة بعد الفاء أو إذا جواباً لشرط  :ةــــــوالخامس .رـــومحلها الج ,اـــالمضاؾ إلٌه :باب التعلٌق (. والرابعة     

 .والمبدلة ( ,رؾـوالمعطوفة بالح ,اــ) المنعوت به :ً ثبلثة أنواعــــوه ,ردـــــــــالتابعة لمف :والسادسة .جازم     

 .وٌقع ذلك فً بابً النسق والبدل خاصة ,التابعة لجملة لها محل :والسابعة     

 .89 – 72 :2نً اللبٌب مؽ :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]األربع[( 3)
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ٌّة نحو ,خبر المبتدأفً  :أحدها ٌّة  ,زٌد  أبوهُ قابم   :سواء كانت اسم  ,أبوهُ( 1)زٌد  ] قاَم [ :نحوأو فعل

ٌّة ٌَشكرك :نحو أو شرط ٌّة نحو ,زٌد  إْن ُتعِطه   .فً المسجدِ  ب / – 17/ زٌد   :أو ظرف

أو إْن  ,(3)أو قد ذهَب ] أخوهُ [ ,زٌداً أخوهُ ذاهب  ( 2)إّن [ :] نحو ,(إن  )الخبر فً باب فً  :ثانٌهاو

لوقوعها موقع المفرد ( 4)[وع مرف] فمحّل الجمل األربع فٌهما  ,أو فً السوقِ  ,ُتعطه ٌشكرك

 .المرفوع

 ,إْن ُتعطه ٌشكركأو  ,أو قد قاَم أخوهُ ,كان زٌد  أخوهُ قابم   :نحو ,(كان)الخبر فً باب فً  :ثالثهاو

 .أو عنَدك

أو إْن  ,قد قاَم أبوهُ أو ,ظننُت زٌداً أبوهُ قابم   :نحو ,(ظننت)المفعول الثانً فً باب فً  :رابعهاو

 .وب لوقوعها موقع المفرد المنصوبفمحل الجمل األربع فٌها منص ,أو فً البٌتِ  ,تُعطه ٌشكرك

أو إْن تراه  ,أو حُسَن صورُته ,مررُت برجٍل صورُته حسن :نحو ,صفة الّنكرةفً  :خامسهاو

ر لوقوعها موقع المفرد فمحل هذه الجمل مجرو ,(5)[ سنحُ ] ِبِه سَ فً حَ أو  ,سُنهُ ٌعجُبك حُ 

 .المجرور

و إْن ٌسؤل ـــــــأو ه ,د ركَب ؼبلمهـأو ق ,ب  ـجاءنً زٌد  وؼبلمه راك :وـنح ,الحال فً :سادسهاو

ل الجمل األربع فٌها منصوب لوقوعها موقع المفرد ـفمح ,أو على كْتفِْه سٌؾ   ,(6)[تعِطه ] 

 .المنصوب

ٌّة وواعلم أّن الحاَل إذا كان جملة فبل ٌخلُ  ٌّة ,إّما أْن تكون اسم ٌّة ,أو فعل ٌّة ,أو شرط أو ظرف
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واألولى ما أثبته ,قابم :فً )هـ(( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( من ةساقط ]أخوه[( 3)

 .)هـ( من ةساقط ]مرفوع[( 4)

 .الشرؾ :( فً )د(5)

 .)هـ( من ةساقط ]تعطه[( 6)

 وذات )السٌن(=  ,ةوال تعجبٌّ  ,ب فبل تقع جملة طلبٌةـــــأو تعج ,( تقع الحال جملة خبرٌة خالٌة من دلٌل استقبال7)
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ٌّة فإنْ  وإّما بالواو  ,جاءنً زٌد  وؼبلمه راكب :نحو ,فالّرابطة فٌها إّما بالواو والّضمٌر :كانت اسم

ًَّ  :كقولهم ,وإّما بالضمٌر وحده ,جبتك والشمس طالعة :نحو ,وحده  .كلمُته فوهُ إلى ِف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أو )ال( ,أو )لَْن( ,= أو )سوؾ(  

ز الفراء وقوع جملة األمر تمّسكاً بنح       مقوالً  :ه على تقدٌرـوأُجٌَب بؤنّ  ,((أخبر َنْقلَُه  :وجدت الناس )) :وــــــوجوَّ

 .فٌهم     

  :نحو ,األمٌن المحلًّ وقوع جملة النهًوجّوز      

 اْطلُْب وال َتْضَجَر ِمْن َمْطلٍَب 

 .وُرّد بؤن الواو عاطفة     

 وعلٌه  ,بلزوم الواو :لــفقٌ ,أفعل هذا إن جاء زٌد   :وــــــنح ,ومن الخبرٌة الشرطٌة فتقع حاالً خبلفاً للمطرزي     

 .ابن جنً     

 َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوُىْم   ,[ 36 :] البقرة  اْىِبُطوا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ   :وـــة نحــــاالً إما ابتدابٌّ ـــوالجملة الواقعة ح     

 .[ 243 :] البقرة  أُُلوؼٌ      

 .[ 41 :] الرعد  َواللَُّو َُيُْكُم ََل ُمَعقَّْب ٘تُِْكِموِ   :نحو ,أو مصدرة بـ)ال( التبربة     

  :نحو ,أو بـ)ما(     

َنَنا ِمْن حاجز  ٌْ ُتنا َما َب ٌْ  َفَرأ

 .[ 28 :] الفرقان  َوَما أَْرَسْلَنا قَػبػَْلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإَلَّ ِإنػَُّهْم لََيْأُكُلوفَ   :نحو ,أو بـ)إّن(     

 اء ـج ,[ 181 :] البقرة  اْلِكَتاَب ِكَتاَب اللَِّو َوَراَء ُظُهورِِىْم َكأَنػَُّهْم ََل يَػْعَلُموفَ نَػَبَذ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا   :وــــــنح ,أو بـ)كؤّن(     

 .زٌد  وكؤّنه أسد     

 د( ـــرون بـ)قـــأو مق ,[ 118 :] األنعام  َوَنَذُرُىْم ِف طُْغَياِِنِْم يَػْعَمُهوفَ   :وـــــنح ,أو بمضارع مثبت عار من )قد(     

  ,[ 84 :] المابدة  َوَما لََنا ََل نُػْؤِمُن بِاللَّوِ   :ً بـ)ال( نحوـــــــــأو منف ,[ 5 :] الصؾ  َِلَ تُػْؤُذوَنِِن َوَقْد تَػْعَلُموفَ   :نحو     

 أَْو   :وــــا نحـــــــموخال منه ,[ 174 :] آل عمران  فَانْػَقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّو َوَفْضٍل َلَْ َّيَْسْسُهْم ُسوءٌ   :أو بـ)لَْم( نحو     

 .[ 28 :] البقرة  َكْيَف َتْكُفُروَف بِاللَِّو وَُكْنُتْم أَْمَواتًا  ,[ 98 :] النساء  َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىمْ      

 :و بـ)أو( نحوـــأو متل ,[ 11 :] الحجر  َيْستَػْهزُِئوفَ َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍؿ ِإَلَّ َكانُوا ِبِو   :نحو ,أو بماض تال لـ)إال(     

 ُكْن لِْلَخلٌل َنصٌراً َجار أْو َعدال

 .45 – 42 :4همع الهوامع  :ٌنظر     
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 ؛إذ األمر ال ٌقع موقع الحال ,إّما أْن ٌكون فعلها ماضٌاً أو مضارعاً  وفبل ٌخلُ  :وإْن كانت فعلٌة

 .أْن ٌكون ثابتاً لؽٌرهفمحال  ,هألّنه طلب ؼٌر ثابت بنفس

اً  ووإْن كان ماضٌاً فبل ٌخلُ  ٌَّ ظاهرة أو  ()قدإاّل أّن فً اإلثبات ٌجب من  ,إّما أْن ٌكون ُمثبتاً أو منف

وذلك ألّن الماضً  ؛قد حصرت :أي ,(1) أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىمْ   :نحو قوله تعالى ,مضمرة

ٌُقرّ ( )قدبد من  فبل ,عدم االنقضاءوالحال ٌدل على  ,ٌدل على االنقضاء أ /  – 18ب / حّتى 

  (2).الماضً من الحال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98 :( النساء1)

 ففً المسؤلة  ,حاالً ى جواز وقوع الفعل الماضً ـــعل  أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىمْ   :ون بهذه اآلٌةــاحتج الكوفٌ( 2)

 وإلٌه ذهب أبو الحسن األخفش من  ,ع حاالً ـــــوز أن ٌقــحٌث ذهب الكوفٌون إلى أن الفعل الماضً ٌج ,خبلؾ     

  ,فـ)حصرت( فعل ماض ,م اآلٌة السابقةـــأما النقل فدلٌله’’  ,وأدلتهم على جواز ذلك النقل والقٌاس ,البصرٌٌن     

 )أو  :رأــــة هذا التقدٌر قراءة من قـــــى صحـــوالدلٌل عل ,َحِصَرًة صدوُرهم :وتقدٌره ,وهو فً موضع الحال     

  ,ل عن عاصمـــوالمفض ,ًـــوب الحضرمـــــوٌعق ,ريـوهً قراءة الحسن البص ,جاإوكم َحِصَرًة ُصُدوُرُهْم(     

 :وقال أبو الصخر الهذلً     

 َوإِنًِّ لََتْعُروِنً لِِذْكَراَك ُنْفَضـة            كما اْنَتَفَض الُعْصفُوُر َبلَّلَُه الَقْطُر 

 .فدل على جوازه ؛وهو فً موضع الحال ,فعل ماض :فبلَّلَهُ      

 جاز أن ٌكون  ,مــوؼبلم قاب ,ٍل قاعدٍ ــــمررُت برج :وــــوأما القٌاس فؤلن كل ما جاز أن ٌكون صفة للنكرة نح     

  :وـــة للنكرة نحــــوز أن ٌكون صفــــً ٌجـــوالفعل الماض ,مررُت بالرجِل قاعداً وبالؽبلِم قابماً  :للمعرفة نحو     

 وبالؽبلِم  ,دَ ــــمررُت بالرجِل قع :وــــــفٌنبؽً أن ٌجوز أن ٌقع حاالً للمعرفة نح ,وؼبلٍم قامَ  ,مررت برجٍل قعدَ      

 .‘‘ وما أشبه ذلك ,قامَ      

 أو  ,ه )قد(ـــوأجمعوا على أنه إذا كان مع ,وز أن ٌقع الفعل الماضً حاالً ـــأما البصرٌون فذهبوا إلى أنه ال ٌج     

 ذلك ع حاالً وـــوز أن ٌقــــإنما قلنا إنه ال ٌج :واحتجوا بؤن قالوا ,ع حاالً ـــلمحذوؾ فإنه ٌجوز أن ٌق كان وصفاً      

 :نلوجهٌ     

 ه إنما ٌصلح أن ـــأنّ  :والوجه الثانً .فٌنبؽً أن ال ٌقوم مقامه ؛الــأن الفعل الماضً ال ٌدل على الح :أحدهما’’      

ٌَضِربُ  :وــنح ,ة(ـــــما ٌصلح أن ٌقال فٌه )اآلن( أو )الساع ,ٌوضع موضع الحال       ونظرُت إلى  ,مررُت بزٌٍد 

 فٌنبؽً أن ٌكون  ,ح فً الماضًـــــذا ال ٌصلــــوه ,ألنه ٌحسن أن ٌقترن به )اآلن( أو )الساعة( ؛عمرو ٌكتبُ      

  = ,الـــان الحـــــــألن )ما زال( و)لٌس( ٌطلب ؛امَ ــــولٌَس زٌد  ق ,قامَ  ما زاَل زٌد   :ز أن ٌقالولهذا لم ٌج ؛حاالً      



188 
  

ٌّاً فبل تدخل علٌه  وبٌانها ظاهر على  ,للمنافات بٌنهما ؛ال ظاهرة وال مضمرة ,)قد(وأّما إذا كان منف

 .(1)[ لبّ من له أدنى ] 

 ,بَ ـــقد رك( 2)جاءنً زٌد  ] و [ :وـــنح ,رـــواو والّضمٌـــة فٌه إّما بالــــاً فالّرابطــان مثبتـــفإْن ك

جاءنً زٌد  قد  :نحو ,أو بالضمٌر وحده ,جاءنً زٌد  وقد طلَع الشمسُ  :نحو ,بالواو وحده( 3)[ أو] 

 .ركبَ 

 ًّ ما  :أو ,ما طلَع الشمسُ ( 4)] و [ :أو ,جاءنً زٌد  وما ركبَ  :وــنح ,وعلى هذا الماضً المنف

 .ركبَ 

اً  ٌّ وإْن كان مضارعاً فبل ٌخلُو من أن ٌكون مثبتاً أو منف
 إذا لم ,فإْن كان األول فبالّضمٌر وحده ,(5)

إّنما و ,بُ ـــجاءنً زٌد  ٌرك :نحو ,واو( فٌهال)لمشابهته اسم الفاعل وامتناع  ؛(قدـ)ب راَ دَّ صَ ٌكن مُ 

 ه ــبل ٌدخل علٌ ,لٌس بالّضمٌر وحده ,(قدـ)راً بدَّ صَ ه لو كان مُ ــألنّ  ؛(قدـ)راً بدَّ صَ إْن لَْم ٌكن مُ قلنا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل ـز ذلك دل على أن الفعـــفلما لم ٌج ,ون هذا جابزاً ـــــــفلو جاز أن ٌقع حاالً لوجب أن ٌك ,فعل ماضو)قام(  =  

  ؛الـل )قام( فً موضع الحـــلم ٌجز أن ٌجع ,امَ ــــــزٌد خلَفك ق :وكذلك لو قلت ,الماضً ال ٌجوز أن ٌقع حاالً      

  ؛مررُت بزٌٍد قد قامَ  :حٌث ٌجوز أن ٌكون حاالً نحو ,إذا كان مع الماضً )قد(ى كبلمنا ـــوال ٌلزم عل ,لما بٌنا     

 ه )اآلن( أو ـــوز أن ٌقترن بـــذا ٌجـوله ,فجاز أن ٌقع معها حاالً  ,الــن الحــــوذلك ألن )قد( تقّرب الماضً م     

 .‘‘ فدل على ما قلناه ,أو الساعة ,قد قاَم اآلن :)الساعة( فٌقال     

 .338 :3وتفسٌر البحر المحٌط  ؛228 – 219 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 فً )أ( و )ب(: تؤّمل.( 1)

 .)ب( من ةساقط ]و[( 2)

 .إّما :( فً )أ(3)

 .)أ( من ةساقط ]و[( 4)

  :ىـل كقوله تعالــــراد به الحال المصاحبة للفعـــان المـــوك ,( ٌقع الفعل المضارع موقع الحال إذا كان فً معناه5)

       ُِإْحَداُُهَا َّتِْشي َعَلى اْسِتْحَياءٍ  َفَجاَءْتو  أي ماشٌة ,[ 25 :] القصص.  

 .جاء زٌد سٌركب :فبل تقول ,ه ال ٌدل على الحالــأما الفعل المستقبل فبل ٌقع موقع الحال ألنّ      

 .66 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     
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ٌّاً فب , (1)َِلَ تُػْؤُذوَنِِن َوَقْد تَػْعَلُموَف َأِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو إِلَْيُكمْ   :تعالىكقوله ( الواو)  ,والّضمٌرالواو وإْن كان منف

ٌر أو بالّضم ,جاءنً زٌد  وما تطلع الشمسُ  :أو بالواو وحده نحو ,جاءنً زٌد  وما ٌركب :نحو

  .جاءنً زٌد  ما ٌركب :وحده نحو

ٌّة  بل لو أُرٌَد وقوعها حاالً تجعلها خبراً عن  ؛فهً ال تقع بتمامها موقع الحالوإْن كانت َشرط

ٌُعطك :نحو ,ضمٌر ما أُرٌد الحال عنه ال هو فٌكون الواقع موقع الح ,جاءنً زٌد وهو إْن تسؤل 

ٌّة ٌّة دون الشَّرط  .االسم

ٌّة فبل ٌخلُو إّما أْن ٌكون الّظرؾ عامبلً فً اسم مظهر بعده أو فً ضمٌر مستكن  ,وإْن كانت ظرف

فإْن  ,جاءنً زٌد  على فرسٍ  :نحو (واو)فإْن كان الّثانً فبؽٌر  ,فٌه راجع إلى ما أُرٌد الحال عنه

 :أو ,ى كتِفه سٌؾ  ـــجاءنً زٌد  عل :وـنح ,الواو وعدمه( 2)[ ] إتٌان :كان األول فسابػ فٌه األمران

 .(3)[وعلى كتِفه سٌؾ  ] 

المفعول و ,(كان)والخبر فً باب  ,(إنّ )الخبر فً باب و ,أي سترى خبر المبتدأ ,وسترى ذلك 

ل فً هذه ـوقوع الجم :(ألّن معنى )سترى ؛والحال ,رةـوصفة الّنك ,(ظننت)الّثانً فً باب 

 .(4)ا موقع المفرد فً المتنـفإّنه لم ٌتبٌن وقوعه ,ع المفردـالّسّتة موق ب / – 18/ المواضع 
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  5 :( الصؾ1)

 )أ(: إثبات.( فً 2)

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 ."المصباح" ( ٌرٌد متن4)
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 ] فصل فً بٌان اإلعراب [

 ,ورأٌُت زٌداا  ,جاَءنً زٌد   :أْن ٌختلَف آخر الكلمة باختالِف العواِمِل نحو :اإلعراب :المصّنفقال 

َحى)و (الَعَصا)ـوما فً آخره ألف  ال ٌظهُر فٌه اإلعراب ك ,ومررُت بزٌدٍ  وما فً آخرِه ٌاء   ,(الر 

ورأٌُت  ,جاَءنً القاضً :نحو ,فً الّنصبِ  وتحرك ,فً الّرفع والجر نَ كِّ سُ ا مكسور  ما قبله

 ًَ َن ما قبلَ واِوه كِّ وما سُ  ,(1) َداِعَي اللَّوِ  قَ ْوَمَنا َأِجيُبوا يَا  :قال هللاُ تعالى ,ومررُت بالقاضً ,القاض

 .فُحكُمُه ُحكم الّصحٌح ,(ظْبً)و (دْلو)ـو ٌابِه ك

***** 

 ,لـة باختالف العوامٌختلف آخـر الكلمـ أنهو  :اإلعراب ,فصل فً بٌان اإلعراب :قال الّشارح

 :وأعربتها أي ,َعِرَبت َمِعَدُتُه إذا فسدت :قولهمٌحتمل أْن ٌكون مشتّقاً من  –اإلعراب أي  – وهو

ٌّنها ,سادهاأزالت ف  (2).وٌحتمل أن ٌكون مشتّقاً من إعراب الّرجل عن حّجته إذا ب

ٌّن المعانً ٌُعرؾ أّنه متعّجب ,(زٌدْ  ما أحسنْ ) :ألّنك إذا قلت ؛واإلعراب ٌب أم  ,فلو لَْم تعرب لَْم 

ٌّن أّن المراد منه التعجب( )زٌداً وإذا َنصبَت  ,أو مستفهم ,ناؾٍ  وإذا رفعَته ُعلِم أّن المراد منه  ,تب

 .( ظهر أّن المراد منه االستفهامأحسن)وإذا جررَته مع رفع  ,نفً الحسن عنه

 ,والّنصب ,هٌبة آخر الكلمة من الّرفع( 3)َبلْ  ,ألّنه ال ٌختلؾ آخرها ؛وفً عبارة الُمصنِّؾ تساهل

  .أْن ٌختلؾ هٌبة آخر الكلمة اإلعراب :ٌقولفاألَْولى أْن  ,والجرّ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31 :( األحقاؾ1)

بــن لسانــٌقال أْعَرَب ع ,ة(ــو )اإلبانـــــد وهــمعناهما واح :( اإلْعَراُب والتَّعرٌب2)   .حــان وأفصــأي أب :ه وَعرَّ

ٌّن عنه :وأْعَرب عن الرجل      ب عن ,ب  ه ــلتبٌٌن ؛اً ــــراب إعرابـً اإلعـــا سمـإنم :لــــقٌ .هـــتكلم بحجت :هـــوَعرَّ

 .وإٌضاحه     

 .عرب :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .ٌختلؾبل  :فً )د( و )هـ(( 3)
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ٌُذكر الجنس أواّلً والفصل ثانٌاً  نّ اعلَْم أ جنس  ,(أْن ٌختلؾ) :فقوله ,من الواجب فً الّتعرٌؾ أْن 

 ,(1)[ط ــفصل ٌخرج اختبلؾ األوس ,)آخر الكلمــة( :وقوله]  ,طـبلؾ األوســمتناول الخت

ومررُت بامِرٍء  ,وابنماً  ورأٌُت امرأً  ,جاءنً ِامُرء  وابُنم   :فً قولك( )الّراء والّنونبلؾ ــكاخت

 .وابنِمٍ 

باختبلؾ ) :وبقوله ,ومن ابنك ,ومن الرجل ,من زٌد :فً قولك( )منودخل فٌه اختبلؾ آخر 

 .(2)اختبلؾ آخره لٌس باختبلؾ العواملألّن  ؛احترز عنه ,(العوامل

( فً كاختبلؾ آخر )من ,ما لٌس منه فٌه ألّن الّتعرٌؾ ؼٌر مانع لدخول ؛وفً التعرٌؾ نظر

أْن ٌكون  أ / – 19/ و ٌنبؽً  ,مّنً( 3)ومررُت برجل ,ورأٌُت رجبلً مّنا ,جاءنً رجل مّنو :قولك

 ,احترازاً عنه ,متكلّم بالعاملوهو فً لفظ ال ,فاألحسن أْن ٌزٌد قٌداً آخر ,الّتعرٌؾ مانعاً وجامعاً 

فظ المتكلم ّنها لٌست فً لإاّل أ ,وإْن كانت باختبلؾ العوامل (من)هذه الحروؾ فً آخر  نّ فإ

 .وإّنما هو فً ؼٌره ,بالعوامل

ٌُخرج المبن ؛لفظاً أو تقدٌراً  :ٌه أْن ٌقوللاعلْم أّن من الواجب ع   ,(4)ًعرب باإلعراب المحلّ ً المل

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........................................................

ال نسلم بؤن االختبلؾ بهذه الحروؾ  :وأجاب بعضهم عن هذا السإال بؤن ٌقول :حاجً بابا

منو  :وقال المخاطب ,اءنً رجلج :متكلم إذا قالألن ال ؛بل بالتبعٌة بلفظ المتكلم ,باختبلؾ العوامل

  .وكذلك ؼٌره ,()بالتبعٌة

ومثل )هإالء( لٌس  ,(ختلؾ آخر المعرب باختبلؾ العواملأن ٌ :إّن تقدٌر الحد ) اإلعراب :قلنا

كذا ذكر فً  ,ولم ٌذكر لشهرته ,وألن قٌد لفظاً أو تقدٌراً معٌن ,وحٌنبذ ال ٌرد هذا السإال ,بمعرب

 ( 22لوحة  (د)) نسخة  ."المصباح"شرح بعض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)هـ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .بل اللتقاء الّساكنٌن ,باختبلؾ العوامل :فً )ب( (2)

 .( هنا تنتهً اللوحة األخٌرة من النسخة )هـ(3)

 أو معنوي ؟ ,اختلؾ فً اإلعراب هل هو لفظً من عوارض األلفاظ( 4)

 = ,ر الكلماتــــات والسكنات الموجودة فً آخـن الحركـــفاختار الشٌخ عبد القاهر أن اإلعراب لٌس عبارة ع     
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آخره  اختلؾأّنه فؤلّنه ٌصدق على )هإالء(  ,ومررُت بهإالءِ  ,ورأٌُت هإالءِ  ,جاءنً هإالءِ  :ونح

 .لكون اختبلفه محبّلً  ؛ولٌس بمعرب ,باختبلؾ العوامل

 ,ألّن اإلعراب ٌدل على أحوال الّذات ؛أّولها أو وسطها الكلمة دونل اإلعراب فً آخر ـوإّنما ُجع

  .وال ٌحسن المصٌر إلى األحوال إاّل بعد الفراغ من الذات ,والكلمة تدل على الّذات

لَِببل ٌلتبس تؽٌر  ,ن وفً الوسطــألّنه ٌلزم االبتداء بالساك ؛اإلعراب ال ٌكون فً أّول الكلمة :وقٌل

 آخر الكلمة( 2)ه مثال ] اختبلؾ [ــفلَْم ٌبَق إاّل آخر الكلمة فٌكون فٌ ,(1)[ عراببتؽٌر اإل وزان] األ

 .ومررُت بزٌدٍ  ,ورأٌُت زٌداا  ,جاءنً زٌد   :نحو ,(3)] باختبلؾ العوامل لفظاً[

 ال ٌظهر فٌه اإلعراب فإّنه , –( 5)أي االسم الذي حصل فً آخره ألؾ –( 4)[ ألف] وما فً آخره 

فإّن اإلعراب فٌهما ؼٌر  ,(ىـالّرح)و (اـالعص)ـكه ـمثال ,لمانع – رابـم اإلعـأي فً ذلك االس –

لعدم قبول  ؛ورحىً ومررُت بعصاً  ,ىً ـرحورأٌُت عصـاً و ,هـذا عصـاً ورحـى :وـنح ,ظاهر

  .األلؾ الحركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بدلٌل وجودها فً آخر المبنٌات واإلعراب ؼٌر موجود فٌها =  

 وذلك  ,راب استحقاقها لهذه الحركات بسبب العوامل المخصوصةـــبل اإلع ,فهذه الحركات لٌس نفس اإلعراب     

 .محسوساالستحقاق أمر معقول ال      

 ألن تلك العبلمات  ؛ى اإلبانة عن معنى الشًء حقٌقةـوادعى بعضهم أن إطبلقه على نفس الحركات مجاز وعل     

 ـّوزاً ـؤ منها تجـــــم ما نشـــفسمٌت باسـ ,اــوإنما الحقٌقـة ما ٌنشـؤ منها وٌحدث عنه ,لٌست بإعراب فً الحقٌقة     

 .واتساعاً      

 .95 – 94تؤصٌل البناء  :ٌنظر     

 .وزانبتؽٌر األ عراباإل )أ( و )هـ(:فً  (1)

 .)أ( من ةساقط ]اختبلؾ[ (2)

 ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ( و )هـ(. (3)

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]ألؾ[ (4)

 أم بصورة  ,عصا :واء أكتبت بصورة األلؾ مثلـــــــس ,وهو اسم معرب آخره ألؾ ثابتة :أي االسم المقصور (5)

 .وألفه ال تكون أصلٌة أبداً  .موسى :الٌاء مثل     

 .892الشامل معجم فً علوم اللؽة العربٌة ومصطلحاتها  :ٌنظر     
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أي ما  ,(2)ٌاء مكسورة ما قبلها –( 1)أي االسم الذي ثبت فً آخر ] ذلك االسم [ – وما فً آخره

 ,ثقٌلتٌن (الٌاء)ى ـلكون الضمة والكسرة عل ؛الّرفع والجرّ ً حالت فً( 3)] آخره [سكن  ,(الٌاء)قبل 

 :نحومثاله  ,لخّفة الفتحة علٌها ؛ب / – 19/  بـالّنصحالة  فً (4)[ آخر ] ذلك االسمتحرك و

 .(5) َأِجيُبوا َداِعَي اللَّوِ   :ىــال هللا تعالـق ,ررُت بالقاضًــوم ,ًَ ــورأٌُت القاض ,ًً القاضجاءن

 (دْلو)كـ – مــاء ذلك االســأي واو وٌ – ل واوه وٌابهــقب نــم الذي سكــاالسأي ما سكن و

 ً ــر فـى اآلخـري اإلعراب علــً جــف حكم الصحٌح – م ذلك االسمـأي حك – هــفحكم ,(ظْبً)و

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..........................................................

 ؟  (فحكمه حكم الصحٌح) :لَِم دخلت )الفاء( فً قوله :فإن قلت :حاجً بابا

وههنا  ,فً الخبر (الفاء)دخول جاز  ,موصوالً صلته فعل أو ظرؾ إن المبتدأ إذا كان اسماً  :قلنا

 ( 23لوحة  (د)نسخة ال)  .كذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (1)

  ,الدانً ,الراعً ,القاضً :لــمث ,ره ٌاء ثابتة مكسور ما قبلهاـــرب آخــــــــوهو اسم مع :أي االسم المنقوص( 2)

 ا ــــألنه ؛اء فً )أبٌك( ؼٌر ثابتةــفالٌ ,ُكن مطٌعاً ألبٌك :مثل ,وصـــــفإن كانت ٌاإه ؼٌر ثابتة فلٌس من المنق     

 .تتحول إلى ألؾ فً النصب وواو فً الرفع فً حالة اإلضافة     

  .ُنْإي ,َسْعً ,َظْبً :وكذلك االسم المنتهً بـ)ٌاء( قبلها ؼٌر مكسور مثل     

 كما فً  ,رــً الرفع والجـــاً وخطاً فً حالتـــة حذفت ٌاإه لفظـــــوإذا تجرد االسم المنقوص من )أل( واإلضاف     

ِته ـــــــكلُّكم راٍع وكلٌّ مس )) :الحدٌث الشرٌؾ      ٌِّ  أما فً  .وقُِبَض على جانٍ  ,َحَضر قاٍض  :وتقول ,((إول عن رع

 ومررت بالراعً  ,جنى الباؼً على نفسه :نحو ,ع األحوالــــت )أل( واإلضافة فتثبت الٌاء فً جمٌحالتً ثبو     

  .مع ؼنمه     

د الٌاء مثلـــرج منه مـــوٌخ ,انـــراعٌ –راٍع  ,قاضٌان – قاٍض  :وُتردُّ إلٌه ٌاإه عند التثنٌة فتقول        :ا كان مشدَّ

      ًّ ًّ وعجم  .)فً( :والحرؾ مثل ,ألن الٌاء هنا للنسبة ؛عرب

 .934 – 933الشامل  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]آخره[ (3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (4)

 . 31 :األحقاؾ (5)
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بدلٍو ومررُت  ,(ـاً )بالّنصبواً وظبٌـُت دلــورأٌ ,(ً  )بالّرفعذا دلو  وظبــه :ولــتق ,األحوال الثبلثة

 (1).(بالجرّ ًٍ )وظب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ٌجري الساكن الوسط من المنقوص مجرى الصحٌح لوجهٌن’’  (1)

 فبل ٌجد  ,رك بحركة ثقٌلةـــــى حرؾ متحـــــة ثقٌلة إلــأن العلة فً المنقوص خروج اللسان من حرك :أحدهما     

 ان ٌترفه عند الحرؾ الساكن لعدم ـــــإذ اللس ,وهذه العلة منفٌة ههنا ,بل ٌخرج من ثقٌل إلى ثقٌل ؛اللسان راحة     

 .ثم ٌخرج منه إلى متحرك ,الحركة     

 ة راحة الوقؾ ونشاط ــــع فً الكلمــفٌجتم ,والمتحرك كالمبدوء به ,أن الساكن كالموقوؾ علٌه :والوجه الثانً     

  .‘‘ االبتداء     

 .281 :1المؽنً فً النحو  :ٌنظر     
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 ] ما ٌعرب بالحروف [

تِة  :وُن بالحروِف وذلك فًـــوقد ٌك ,وأَصل اإلعراب بالحركاتِ  :المصّنفقال  األسماء السِّ

وذو  ,اـوحموه ,وهنوه ,وفوه ,وأخوه ,أبوه :ًـــــوه ,غٌِر ٌاِء المتكلِّمِ  ُمضافِة إلى ,الُمعتل ة

على  (الواوُ )فتُدلّ  ,ًــــالبواقوكذلك  ,ررُت بأبٌهِ ـــوم ,ورأٌُت أباهُ  ,تقولُ جاَءنً أبوهُ  ,مالٍ 

ثنٌة باأللف والّنون أو ــــوف .على الجرِّ  (الٌاءُ )و ,على الن صبِ  (األلِفُ )و ,الّرفعِ  الٌاء بً الت 

نحو جاَءنً ُمسلماِن  ,مفتوحةو فً الجمع بالواِو والّنون أو بالٌاء والّنون   ,مكسورة والّنون

إلى  ُمضافاا  (ِكال)وفً  .ومررت بُمسلَمٌِن ومسلِمٌنَ  ,ورأٌُت ُمسلَمٌِن وُمسلِمٌنَ  ,وُمسلمونَ 

إذا أُضٌف و ,ومررُت بِكلٌَِهما ,ورأٌُت ِكلٌَِهما ,جاَءنً كالهما :تقولُ  ,ُمضَمٍر فُحكمُه حكُم الُمثّنى

ومررُت  ,رأٌُت ِكال الّرُجلٌَنِ و ,جاَءنً ِكال الّرُجلٌَنِ  :قولت ,لفظاَ  (العصا)إلى ُمظهٍر فحكُمه ُحكم 

 .بِِكال الّرُجلٌَنِ 

***** 

 ,رابــــل اإلعـان أصـً بٌـشرع ف ,هـراب وبٌانـرغ من تعرٌؾ اإلعـولما ف ] :ارحـال الشّ ـق

أدّل على من الحروؾ و( 3)لكونها ] أخصر [ ؛(2)بالحركات أن ٌكونوأصل اإلعراب ( 1)[ :فقال

 (4)] ثبلثة [ فً –أي كون اإلعراب بالحروؾ  – وذلك ,قد ٌكون بالحروفلكّنه و ,المراد

 :مواضع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 ه ال ٌعدل عنهما إال ــــألنّ  ؛ون أصل لئلعراب بالحذؾــوبالسك ,بالحركات أصل لئلعراب بالحروؾ( اإلعراب 2)

  ,ونـزم بالسكـــوالج ,والجر بالكسرة ,ب بالفتحةـــــــــوالنص ,أن ٌكون الرفع بالضمة :األصلو .تعذرهماعند      

 .وهً عبلمات اإلعراب األصلٌة     

  :اءـــة فً األسمــخمس :وابـــً سبعة أبفٌسمى بعبلمات اإلعراب الفرعٌة وهً منحصرة فخرج عنها  أما ما     

 ً ــان فـــواثن ,م(ــــالــوجمع المذكر الس ,والمثنى ,ةـــــواألسماء الست ,رؾــوما ال ٌنص ,)جمع المإنث السالم     

  بتصرؾ .والمضارع المعتل اآلخر( ,)المضارع المتصل به ألؾ االثنٌن أو واو الجماعة :األفعال     

 .66 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

 .أقصر :( فً )ج( و )د(3)

 .)أ( و )ب( و )ج( من ةساقط ]ثبلثة[ (4)
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أي  – وهً ,مضافة إلى غٌر ٌاء المتكلّمحال كونها  ,(2)[ المعتلة]  (1)األسماء الستة فً :أحدها

 ,وحموها ,وهنوه ,وفوه ,وأخوه ,أبوه)  :– المتكلّمتلك األسماء الّسّتة المضافة إلى ؼٌر ٌاء 

 ,أقارب زوج المرأة(  ) الَحمَ ألّن  ؛(4)سابرها فً الّضمٌر ] المإنث [ (3)[ (حموها)خالؾ ] وإّنما 

 .( وذو مالٍ  ,(5)[فإذا أُضٌؾ إلى اإلناث ] فٌكون الضمٌر مإنثاً 

 ,مررُت بأبٌهِ  :فً حالة الجرّ و ,رأٌُت أباهُ  :فً حالة الّنصبو ,جاءنً أبوهُ  :فً حالة الّرفع تقول

 ,وبالٌاء فً حالة الجرّ  ,وباأللؾ فً حالة الّنصب ,بالواو فً حالة الّرفع( )أبٌهمن  وكذلك البواقً

حالة  علىفٌها  الٌاءٌدّل و ,الّنصبحالة  علىفٌها  األلفٌدّل و ,الّرفعحالة  علىفٌها الواو  دلّ فٌ

 .الجرّ 

 :بالحروؾ الّتامة بشرطٌنوشرط فً إعرابها 

 :ولـــــــتق ,اتـة بالحركــربـت معـــانـة لكـْم تُكن مضافـو لَ ـا لـألّنه ؛ةـون مضافــأن تك :اـأحدهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هً ,شروط إعرابها بالواو رفعاً وباأللؾ نصباً وبالٌاء جراً  (1)

 وإن  ,ىــــراب المثنــو كانت مثناة أعربت إعــفل –ة ــؼٌر مثناة وال مجموع –أن تكون مفردة  :الشرط األول     

 ع ـــة جمــــوإن كانت مجموع ,أعربت  بالحركات –ا ـو األصل فً جمعهـــوه –كانت مجموعة جمع تكسٌر      

 .نصباً وجراً  المذكر السالم فإنها تعرب بالواو رفعاً وبالٌاء     

 .فلو صؽرت أعربت بالحركات ,أن تكون مكبرة :الشرط الثانً     

 ولو  ,اتـــن اإلضافة أعربت بالحركــــت عــــفلو انقطع ,ى ؼٌر ٌاء المتكلملأن تكون مضافة إ :الشرط الثالث     

 .فٌكون آخرها مكسوراً فً األحوال الثبلثة ,أضٌفت إلى ٌاء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة     

 بلً بالمٌم ـــو كان متصــــفل ,خالٌاً من المٌم –ة إلى الشروط السابقة ــــباإلضاف –أن ٌكون )فو(  :الشرط الرابع     

 .أعرب بالحركات     

 .بنٌة على السكونفإن كانت لئلشارة أو موصولة فإنها م ,أن ٌكون )ذو( بمعنى )صاحب( :الشرط الخامس     

 .123 – 122 :1همع الهوامع و ؛67 – 66شذور الذهب  :ٌنظر     

 .)أ( و )د( من ةساقط ]المعتلة[ (2)

 .)أ( و )د( من ةساقط ]حموها[( 3)

 .)أ( و )ج( و )د( من ةساقط ]المإنث[( 4)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 



117 
  

 .ومررُت بؤبٍ  ,ورأٌُت أباً  ,أب   (1)] هذا [

ألّنها لو كانت مضافة إلى ٌاء المتكلّم  ؛أ / – 28/ أْن تكون اإلضافة إلى ؼٌر ٌاء المتكلّم  :والّثانً

ٌّة عند أكثرهم  .(2)ربة إعرابها تقدٌري عند بعض آخرأو مع ,لكانت مبن

 ؛(مضافة إلى ؼٌر ٌاء المتكلّم )ُمكّبرة :إّن من الواجب علٌه أْن ٌقول بعد قوله :ولقابل أْن ٌقول

ٌُّك  :تقول ,ألّنها لو كانت ُمصّؽرة لكان إعرابها بالحركات ٌَّك  ,(بالّرفع)جاءنً أُخ ورأٌُت أُخ

ٌِّك  ,(بالّنصب)  .(بالجرّ )ومررُت بؤُخ

ٌُجاب عنه   .بؤّن الُمصنِّؾ لَّما ذكَر أمثلتها مكبرة أؼنى عن أْن ٌذكرها :وٌمكن أْن 

ألّن أمثلتها  ؛(ضافةم) :ٌقتضً االستؽناء عن قولهواب إنما ذكرتم من الج :ٌقولولسابل أْن ٌعود و

 .مذكورة باإلضافة

َم أّنه إذا كان مضافاً إلى المظهر نحوأّنه لو اقُتِصَر على لفظة )أبوه :هوالجواب عن ] أبً  :( لُتُوهِّ

لُتُوهِّم  ,(المكبرة)ه لو اقتصر على لفظة ولٌس أنّ  ,حكمه كذلك نّ مع إ ,لٌس حكمه كذلك ,(3)زٌٍد [

  .منه ما هو خبلؾ الواقع

 ؛وهو الواحد ,بؤْن ٌكون إعرابها بالحروؾ الّتامة ٌحتاج إلى شرط آخر (4)واعترض بعض النُّحاة

  .(5)] المثناة والمجموعة [ ألّنها لو ُثّنٌت أو ُجمعت لكان إعرابها كإعراب سابر األسماء

بؤّن من الواجب علٌه  ,الجواب عن هذا االعتراض هو الجواب بعٌنه عن االعتراض األّول :أقول

 .مكبرة :أْن ٌقول

 وى من ــــــها أقروؾ وإْن كانت فروعاً عن الحركات إال أنّ ـألّن الح ؛وإّنما كان إعرابها بالحروؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جاءنً :فً )ج( (1)

 .ومررت بؤبً ,ورأٌت أبً ,ً أبًجاءن :نحو ,عند بعض آخر :فً )ب( (2)

 .جاءنً أبو زٌد :فً )ج( و)د( (3)

 .122 :1همع الهوامع  :ٌنظر (4)

 ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ( و )هـ(.( 5)
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ٌٌّن  ,إذ كل حرؾ من حروؾ العلّة كحركتٌن ؛الحركات َفُكِرَه استبدال المثّنى والمجموع الفرع

ب /  – 28/ وجعلوا  ,فاختاروا من بٌن المفردات هذه األسماء ,على اإلفراد باإلعراب القوي

وبالحروؾ التً  ,لٌكون فً المفرداِت اإلعراُب بالحركات التً هً األصل ؛(1)إعرابها بالحروؾ

 .هً أقوى منها

 ,رى كـ)األب( لبلبنــا مشابهة للمثنى فً استلزام كل منها ذاتاً أخلكونه ؛وخّصوا هذه األسماء  

  .( لؤلخو)األخ

صبلحٌة  (2)[ مع إنّ ابهة له ] ــفٌقوي المش ,لٌظهر تلك الذات البلزمة ؛وخّصوا بحال اإلضافة

ومع عدم حرؾ فٌها ٌكون بدال من )العٌن(  ,( اآلخر أن ٌقوم مقام الحركات)الم( بعضها و)عٌن

 .(و)البلم

بالواو والّنون أو  الذي ٌكونوفً الجمع  ,باأللف والّنون أو بالٌاء والنون فً الّتثنٌة :ثانٌهاو

ٌّد بذلك ,بالٌاء والّنون  ,ألّنه لو جمع باأللؾ والتاء ٌكون اإلعراب بالحركات ال بالحروؾ ؛وق

 .وكبلمنا فً اإلعراب بالحروؾ

جاءنً  :نحو فعمثال الجمع فً حالة الرّ و ,جاءنً مسلمانِ  :نحو :مثال الّتثنٌة فً حالة الّرفع

 :نحومثال الجمع فً حالة الّنصب و ,رأٌُت مسلَمٌنِ  :نحو مثال الّتثنٌة فً حالة الّنصبو ,مسلمونَ 

 (3).مررُت بمسلمٌن :نحول التثنٌة والجمع فً حالة الجر مثاو ,مسلِمٌنَ  رأٌتُ 

واإلعراب بالحروؾ فرع على  ,فّرعان على الواحدألّنهما مت ؛وإنما كان إعرابهما بالحروؾ

 .كما أُعطً األصل لؤلصل ,فؤُعطً الفرع للفرع ,اإلعراب بالحركات

ٌّن  والحــروؾ التً تصلــح ألْن  ,والــأحـألّن للّتثنٌة والجمع سّتة  ؛وإنما أُعربا هذا اإلعراب المع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بالحروؾ التً هً أقوى من الحركة :فً )ب( (1)

 )أ( و )هـ(: على.فً  (2)

 ً ـر( فــــوالشابع فً هذه النون )الكس ,عــد الواو والٌاء فً الجمــوبع ,زٌد )نون( بعد األلؾ والٌاء فً المثنى (3)

  ,هـــص كل بما فٌـــوخ ,ؾ بٌنهما للفرقـــــــوخول ,وإنما حركت اللتقاء الساكنٌن ,و)الفتح( فً الجمع ,المثنى     

 .فعودل بٌنهما ,وثقل )الكسرة( لثقل الجمع ,خفة )الفتحة( لخفة المثنى     

 .164 :1همع الهوامع  :ٌنظر     
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 ,إعرابفلو جعل إعراب المثّنى بها لبقى الجمع ببل  ,(والٌاء ,واأللؾ ,الواو) :تكون إعراباً ثبلثة

 ,ولو جعل إعرابهما بـ)الواو( فً حالة الّرفع ,ولو جعل إعراب الجمع بها لبقى المثّنى ببل إعراب

ٌّما فً حالة  ,وبـ)الٌاء( فً حالة الجّر لوقع االلتباس بٌنهما ,وبـ)األلؾ( فً حالة الّنصب الس

ٌُعلم أّنه مثنى أو مجموع ؟ ,رأٌُت زٌداكنحو:  أ / – 21/  ,اإلضافة  ,فاحتاجوا إلى التوزٌع ,لم 

لوقوع  ؛بؤن جعلوا إعراب المثّنى بـ)األلؾ( فً حالة الّرفع ,(1)فوزعت هذه الحروؾ ] بٌنهما [

 ؛(2)وإعراب الجمع بـ)الواو( فٌها ,ضربا وٌضربان :نحو ,)األلؾ( فً المثّنى ضمٌر المرفوع

 .ضربوا وٌضربون :نحو ,ضمٌر المرفوعلوقوع )الواو( فٌه 

وفّرقوا بٌنهما بفتح ما  ,(3)واتبعوا النصب فٌها الجر [ ,وجعلوا إعرابهما بـ)الٌاء( فً حالة الجر ]

أّما فتح ما قبل  ,وبكسر ما قبل )الٌاء( وفتحه فً الجمع ,قبل )الٌاء( وكسر )الّنون( فً الّتثنٌة

الختصاصه بالعقبلء  ؛لكثرتها وقلّة الجمع الّسالم بالّنسبة إلٌها ؛)الٌاء( فً الّتثنٌة فلطلب الخفة

واألصل فً تحرٌك الّساكن  ,فً األصل ساكن (الّنون)فؤلّن  ؛وأّما كسر )النون( فٌها ,الّذكور

ما هو أبعد الحركات وهو  فاختٌر لها ,لحصوله ببل عامل ؛ألّن حركة الّساكن حركة بناء ؛الكسر

ما ال  :أعنً –ألّن الكسرة ال تدخل بعض المعربات  ؛إّن الكسرة أبعد الحركات :وإّنما قلنا ,الكسرة

ألّنه من  ؛ألّن الّنون فً األصل ساكن :وإّنما قلنا ,بخبلؾ الّرفع والّنصب –المضارع ٌنصرؾ و

 .الحروؾ الواردة على هجاء واحد واألصل فٌها الّساكن

فؤلّنها لو  ؛وأّما فتح )الّنون( فٌه ,ستعماله وثقل الكسرةفلقلّة ا ؛وأّما كسرة ما قبل )الٌاء( فً الجمع

وفً حالتً الّنصب والجّر اجتماع  ,ُكِسَرْت ٌلزم فً حالة الّرفع الّنقل من الضمة إلى الكسرة

فً حالتً الّنصب  :أعنً –ولو ُضّمْت ٌلزم فً األول اجتماع الّضّمات وفً الّثانً  ,الكسرات

  .إلى الّضمة الّنقل من الكسرة  –والجّر 

ل على ـفالحم ,ع فً المخرجـــألّنه إلى الجّر أقرب منه إلى الّرف ؛واتبعوا الّنصب للجّر دون الّرفع

 .األقرب أولى منه على األبعد ب / – 21/ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]بٌنهما[( 1)

 .فً حالة الرفع :( أي2)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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 –إذا كان كذلك ( بلكِ )أي حكم  – فُحْكُمه ,مضافاا إلى المضمرحال كونه  ,(1)( اَل كِ  ) فًثالثها و

وهو ال  ,()ألفاً لكون آخره  ؛لفظاً  لشّدة شبهه به ؛فً كون إعرابه بالحروؾ الناقصة ُحْكم المثنى

ٌّز عنه بتجّرده عن  إّنه  :أو ٌقال ,لكونه مثنى المعنى ؛ومعًنى ,(الّنون)ٌنفّك عن اإلضافة حّتى ٌتم

 .فٌكتسً حكم المثّنى ,ؾ إال إلٌهال ٌضا

ألّنه إذا كان مضافاً إلى  ؛وإّنما خّصوا اإلعراب بالحروؾ الناقصة بحال إضافته إلى المضمر

لمتبوعه فً  فُجِعل موافقاً  ,جاءنً الّرُجبلن كبلُهما :نحو ,للمثّنى الؽابب فاألؼلب أْن ٌقع تؤكٌداً 

 تقول ,وإْن لم ٌقع تؤكٌداً له ,ثم اّطرد ذلك فً كونه مضافاً إلى المتكلم والمخاطب ,بها (2)اإلعراب

 ,مررُت بكلٌهما :فً حالة الجرّ و ,رأٌُت كلٌهما :فً حالة الّنصبو ,جاءنً كالهما :فً حالة الّرفع

  .هذا إذا كان مضافاً إلى مضمر

 :تقول ,لفظاا  (العصا)ُحْكم  –( بلكِ )أي حكم  – فحكمه ,إلى مظهر – (بلكِ )أي  – إذا أُضٌفأّما و

اإلعراب ( 3)[ كونأي فً ]  ,ومررُت بكال الرجلٌن ,ورأٌُت كال الرجلٌن ,جاءنً كال الرجلٌن

 (4).راً مقدّ 

فلو لم ٌقل ذلك  ,()العصابخبلؾ  ,ألّنه مثنى المعنى ؛له معنىألّنه لٌس بموافق  ؛لفظاً  :وإّنما قال

ٌُكتب  ال( )العصاألّن  ؛احتراز عن الخط ,لفظاً  :إّن قوله :وقٌل ,احد منهما متساوٌانن أّن كل ولظُ 

  . شبهٍة وال خبلؾٍ لكون ألفه منقلبة عن الواو ببل ؛إال باأللؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإن  ,رط أن ٌكونا مضافٌن إلى مضمرــراب بالحروؾ بشـً اإلعـــا( على المثنى الحقٌقً فــبل وكلتــُحِمَل )ك (1)

 راب ـــدرة على األلؾ إعــــمق اتـن بحركــــوكانا معربٌ ,إلى ظاهر لزمتهما األلؾ فً األحوال الثبلثة أضٌفا     

 .هذه اللؽة المشهورة ,المقصور     

  ,وعزاها الفراء إلى كنانة ,ً اإلعراب بالحرفٌنـــا مع المضمر فـوبعض العرب ٌجرٌهما مع الظاهر مجراهم     

 .وبعضهم ٌجرٌهما معهما باأللؾ مطلقاً      

  :1ح ـــرح التصرٌــشو ؛188 – 187 :1ة البن مالك ـــــالكافٌرح ــشو ؛184 :2للفراء معانً القرآن  :ٌنظر     

    .258والمعجم الوافً  ؛136 :1همع الهوامع و ؛66     

 فً )أ( و )هـ(: فب اإلعراب بالحروؾ بها. (2)

 )أ( و )هـ(: حكم.فً  (3)

 .منع من ظهورها التعذر ؛فبل تظهر على آخره الحركات ,( ٌعرب إعراب االسم المقصور4)
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ٌُكتب باأللؾ ,اختبلؾ (بلكِ )وأما فً انقبلب ألؾ   أ / – 22/  ,فمن جعل ألفه منقلبة عن الواو 

كُتَب بالٌاء ٌَ  (1).ومن جعلها منقلبًة عن الٌاء كان القٌاس أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا منقلبة عن ٌاء كما ذهب ـومن زعم أنه ,ن واوـــة عــألنها منقلب ؛)ِكبل( أن تكتب باأللؾ مذهب البصرٌٌن فً( 1)

 .فإنها تكتب عنده بالٌاء ,إلٌه العبدي     

 .117 – 116ومنهج من ألؾ فٌما ٌرسم بالٌاء وٌرسم باأللؾ  ؛338 :6همع الهوامع  :ٌنظر     
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 ] ما ٌستوي فٌه الجر والنصب [

ثنٌة والجمع كما ذكرنا :هً ,خمسة مواِضعفً  والّنصب وٌستوي الجرّ  :المصّنفقال   ,الت 

ومررُت  ,ورأٌُت مسلماتٍ  ,جاءتنً ُمسلمات   :نحو ,والّثالث جمع المؤنث السالم باأللف والّتاء

 والخامسُ  ,ومررُت بأحمدَ  ,ورأٌت أحمدَ  ,جاءنً أحمدُ  :نحو ,والّرابع ما ال ٌنصرف ,بمسلماتٍ 

هُ  ,مررُت بِكَ و ,أكرمُتكَ  :الضمٌُر فً   .إِّنُهم ولَهم :نحو ,وكذا الجمعُ  ,ولَهُ  ,وإِن 

  ***** 

فً  والجمع كما ذكرنا ,الّتثنٌة :هًو ,خمسة مواضع وٌستوي الجّر والنصّب فً  :قال الشارح

  .حروؾكون اإلعراب بال

 ,(1)الّسالم باأللف والّتاءجمع المؤنث  :من المواضع التً ٌستوي فٌها الّنصب والجرّ والّثالث 

ونصب جمع المذكر تابع  ,ألّن جمع المإنث فرع جمع المذكر ؛وإّنما حمل الّنصب فٌه على الجرّ 

ٌّة الفرع على األص ؛فجعل ههنا كذلك ,للجّر كما مرّ  ة ـزٌادة مزٌّ  :وإّنما قلنا ,للببّل ٌلزم زٌادة مز

ٌّة ال ,(2)] الفرع على األصل [ ة الفرع على األصل ألّن مزٌّ  ؛فرع على األصلولم نقتصر على مز

وقد مّر أّن أصل  ,والجمع المذكر بالحروؾ ,ّن إعراب الجمع المإنث بالحركاتثابتة من حٌث إ

 ,(بالّرفع) جاءتنً مسلمات   :نحومثال الجمع المإنث باأللؾ والّتاء  ,اإلعراب أْن ٌكون بالحركات

 .أٌضاً  (بالجرّ ) مسلماتٍ ورأٌُت  ,(بالجرّ ) ومررُت بمسلماتٍ 

 جاءنً أحمدُ  :نحو ,ما ال ٌنصرف :ن فٌهاع التً كان الّنصب والجّر متساوٌٌمن المواض والّرابع

بخبلؾ  ,ّن الجّر فٌه تابع للّنصبإال أ ,( أٌضاً بالّنصب) ومررُت بأحمدَ  ,ورأٌُت أحمدَ  ,(بالرفع)

فلما كان ممنوعاً   – وجه المشابهة ٌجًء بعد  – لكون الجّر ممنوعاً منه لمشابهته الفعل ؛ؼٌره

 .منه أتبعوه علٌه بخبلؾ ؼٌره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌنصب  ,ع بالضمة وٌجر بالكسرة على األصلـــــــــــحٌث ٌرف ,مـــمما ٌخرج عن األصل جمع المإنث السال (1)

 ومررُت  ,جاءت الهنداتُ  :نحو ,المعتلام فً ــــــــــح وهشـــــوأجاز الكوفٌة الفت ,بالكسرة على خبلؾ األصل     

 ألنه ال فرق بٌن  ؛ن من التعبٌر بجمع المإنث السالمـــــوذكر الجمع بؤلؾ وتاء أحس ,ورأٌُت الهنداتِ  ,بالهنداتِ      

 .توالمذكر كإصطببل ,المإنث كهندات     

 .67 :1همع الهوامع و ؛65شرح شذور الذهب  :ٌنظر     

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)



123 
  

واالستواء فً الضمٌر الشتراك  ,الضمٌر :من المواضع التً ٌستوي الّنصب والجّر فٌها والخامس

ٌّة( 1)] الضمٌر [ كذا ومفعول  ,أكرمُتكَ  :فً (الكاؾـ)ف ,المنصوب والمجرور فً معنى المفعول

 ,مرفوع لفظاً ( إِّنهُ ) الضمٌر فًو ,ب / – 22/ جاوزتك  :ألّن الّتقدٌر ؛(2)مررُت بكَ  :فً (الكاؾ)

 ,ماهُ إنًّ  :نحو] من  الجمعالّتثنٌة والجمٌع من وكذا  ,(3)مع إّن الجار داخل ] علٌه [( لَهُ )كذا فً و

  .(4)[ مْ هُ ولَ  ,مْ هُ إن  و ,امهُ ولَ 

 فبل ٌناسب أْن ٌذكره فٌما نحن ,والّنصب فً المضمرات بسبب البناءإّن استواء الجّر  :فإْن قٌل

  .ألّن كبلمنا فً المعربات ؛بصدده

هذا  ,ّنه معرب أو مبنًالّنصب والجّر من ؼٌر النظر إلى أإّن كبلمنا فً استواء  :والجواب عنه

 .(5)"المقالٌد"حاصل ما ذكره صاحب 

***** 

 ] األفعال الخمسة [

فعلونَ  ,ٌفعالنِ )فً  (الن ون) :ومْن قٌِام الحرِف َمقاَم الحركةِ  :قال المصّنف ٌَ  ,وَتفعالن وَتفعلون ,و

ْفَعال :نحو ,وتسقُُط فً الجْزِم والن صبِ  ,فإّنها عالمُة الّرفعِ  ,(وَتفعلٌن ٌَ ْفَعلُوا ,لم  ٌَ ولَْم  ,ولْم 

 .ولْن َتْفَعلًِ ,ولْن َتْفَعلُوا ,ولن َتْفَعاَل  ,َتْفَعلًِ

***** 

 بـ)الٌاء( ,(و تفعالن ,ٌفعالن) فً التً( الّنـون) :رف مقام الحركةـومن قٌام الح :قال الّشارح

 امـــوإّنما أقاموا )الّنون( فٌها مق ,(6)(وتفعلٌن ,وتفعلون ,ٌفعلون)و ,ً األول و)الّتاء( فً الثانًــف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( من ةساقط ]الضمٌر[ (1)

 .مفعول به ؼٌر صرٌح ,مررت بك :فً )ب( (2)

 .فً )لَُه( :فً )ب( و )د( (3)

 .)أ( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .( لم أقؾ علٌه5)

ْفَعبلنِ  :( صٌػ األفعال الخمسة ه6ً) ْفَعلُ  ,وَتْفَعبلنِ  ,ٌَ ٌَ  ع بثبوت النون ــــــــً ترفـــوه ,وَتْفَعلٌِنَ  ,ونَ ـــوَتْفَعلُ  ,ونَ ـــو

 = :وفً إعرابها أقوال .وتنصب وتجزم بحذفها     
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ٌُمكن أْن  ,معربة لبقاء حرؾ المضارعة فٌهاكون هذه األفعال ألّنه لّما وجب أْن ت ؛الحركة ولم 

وأٌضاً لم  ,ألّن الّضمابر التً بعده أوجبْت كونه على وجٍه واحدٍ  ؛( معتقَِب اإلعراب)البلمل ٌُجع

ٌُزاد  ,إذ هً فً الحقٌقة لٌست من نفس الكلمة ؛حروؾ اإلعراب (1)ٌمكن جعل الضمابر وجب أْن 

وال ٌمكن  ,لكثرة دورانها فً الكبلم ؛فوجدوا بذلك حروؾ المّد واللٌن ,حرؾ ٌقوم مقام الحركة

 ,و)الواوٌن( فً الجمع ,اجتماع )األلفٌن( فً المثنىلو زٌدت فٌها ٌلزم ألّنها  ؛زٌادتها فٌها

إذ  ؛د من األمثلة الخمسةــً كّل واحــمع لزوم التقاء الّساكنٌن ف ,( فً المخاطب المإنثو)الٌاءٌن

زٌادة حرؾ المّد واللٌن فً  – ] (2)] فٌها [ اـن زٌادتهـم ٌمكـفلّما ل ,رــلّضمابن كاـالزابد ساك

 ,عالمة الّرفع – (أي )الّنون – فإّنها ,(زادوا حرفاً شبٌهاً بها وهو )الّنون ,(3)[ –األمثلة الخمسة 

والّرفع مقّدم  ,السقوط أ / – 23/ ألّن الّثبوت مقّدم على  ؛عبلمة للّرفع (الّنون)وإنما جعل ثبوت 

كسقوط الجزم والّنصب حالة  تسقط فًأّنها و ,فناسب أْن ٌعطى المقدم للمقدم ,على أخواته

مثال الفعل المثنى الذي سقط نونه فً  ,أي مثل سقوط الحركة من الفعل المفرد الصحٌح ,الحركة

 ,قط نونه فٌهماـمثال الفعل المجموع الذي س ,(ولن ٌفعال ,لم ٌفعال) :نحو ,حالتً الّنصب والجزم

 ,لم تفعلً) :نحو ,فٌهما معاً فعل المخاطبة الذي سقط نونه ومثال  ,(ولن ٌفعلوا ,ٌفعلوام ل) :وــنح

 .(ولن تفعلً

  نـــو الّسقوط مإّخر ع ,ألّنهما مإّخران عن الّرفع ؛وإّنما كان سقوط الّنون عبلمة الجزم والّنصب

__________________________  

 .كما حمل على الجر فً المثنى والجمع ,مذهب الجمهور هو أن النصب فٌها حمل على الجزم ●  = 

 "البسٌط" بـــــورده صاح ,ى والجمع السالم كذلكـإن اإلعراب باأللؾ والواو والٌاء كما أنها فً المثن :قٌل ●     

 .بؤنه لو كان كذلك لثبتت النون فً األحوال الثبلثة     

 وقد رده ابن  ,ون دلٌل علٌهاــوالن ,درة قبل الثبلثةـرأي األخفش والسهٌلً بؤن إعرابها ٌكون بالحركات المق ●     

 .مالك بعدم الحاجة إلى ذلك مع صبلحٌة النون له     

 .رأي الفارسً بؤنها معربة وال حرؾ إعراب فٌها  ●     

 .176 – 175 :1وهمع الهوامع  ؛98شرح شذور الذهب  :ٌنظر     

 .جعل الضمابر من حروؾ اإلعراب :فً )ب( و )هـ(( 1)

 ساقطة من )أ(.( 2)

 .)ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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 .للمناسبة (1)فؤعطً المإّخر ] للمإخر [ ,الّثبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( من ةساقط ]للمإخر[ (1)
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 ] إعراب الفعل المعتل الالم [

فع ,المعتلِّ الاّلمِ المّد واللٌَن فً الفعل وِمْن ذلك ُحروُف  :قال المصّنف ها تثُبُت ساكنةا فً الر   ,فإِن 

غُزو :نحو ٌَرِمً ,ٌَ ٌَخَشى ,و ٌَغزُ  :نحو ,ُسقوط الحركةِ وتسقُط فً الجزم  ,و رمِ  ,لْم  ٌَ ولْم  ,ولْم 

ٌَغزوَ  :نحو ,بالفتحةتحرُك الواُو والٌاُء فً الّنصِب وت ,ٌَخشَ  ًَ  ,لْن  ٌَرم وتثُبُت األلُف  ,ولْن 

ٌَخشاها :نحو ,الّرفعِ ساكنة فً الّنصِب ِمثلها فً   .المتناعها عن الحركةِ  ؛لْن 

***** 

فً الحاصلة  ,حروف المّد واللٌّن :أي ومن قٌام الحرؾ مقام الحركة ,ومن ذلك :قال الّشارح

 ,الّرفعحالة  ساكنة فًحال كونها تثبت  –أي حروؾ المّد واللٌن  – فإّنهما ,الفعل المعتل الالم

أّنها و ,الٌابًاألّول من الواوي والّثانً من  :وأورد مثالٌن ,(1)[ وٌخشى ] ,وٌرمً ,ٌغزو :نحو

ولم ]  ,ولم ٌرمِ  ,زُ ـلم ٌغ :نحو ,قوطها فً الجزمـأي مثل س ,الجزم سقوط الحركةحالة  تسقط فً

 .(2)[ ٌخشَ 

ًَ  ,زوَ ـلن ٌغ :نحو ,بالفتحة بـالّنص حالة فً (والٌاء ,الواو)تحرك وت ( األلفُ )وتثبت  ,ولن ٌرم

لن  :نحو ,فً حالة الّرفع –أي مثل الواو والٌاء  – مثلهما الّنصبحالة  ة فًساكنحال كونها 

ألّنهم لو  ,عن الحركة –أي المتناع األلؾ  – المتناعها ؛( ساكنة فٌهاإّنما ثبت )األلؾو ,ٌخشاها

 .حّركوها تخرج من كونها ألفاً 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)



127 
  

 [ فصل فً األسماءِ ] 

ل ــــالِف العوامـرهُ باختــــف آخــــوهو ما اختلَ  :َربـــُمع :ى ضربٌنــاُء علـــاألسم :المصّنفقال 

  .لــــُه وُسكونُه ال بعامـان حركتُ ــــو ما كـوه :ً ّــمبنو .اـــا ذكرنـكم

 .الّتنوٌنع ـــر  مــه الجـــا ٌدُخلـــو مــــوه :ِرف  ــــُمنص :نـــى ضربٌـــــرُب علـــم المعـــث

رِّ ــــِع الجـــــً موضِ ــــان فــــر  مع الّتنوٌن وكــــو ما ال ٌدُخله الجــــوه :ِرفٍ ــــُر ُمنصــــوغٌ

  .مفتوحاا 

***** 

 ] ٌنقسم االسم إلى معرب ومبنً [

  :األسماء على ضربٌن ,فصل فً بٌان األسماء :قال الّشارح

فً الفصل  كما ذكرنا ,اختلف آخره باختالف العواملما  –أي المعرب  – وهو ,ُمعرب :أحدهما

  .المتقّدم

أي الذي ٌكون  – ما كان حركته وسكونه –أي المبنً  – وهو ,مبنً ب / – 23/  :ثانٌهماو

  .ال بعامل –حركته وسكونه 

 ] أقسام االسم المعرب [

ثّم  :فقال ,شرع فً تقسٌم المعرب ,أوجب ذلك لما فرغ من تقسٌم األسماء إلى القسمٌن المذكورٌن

  :المعرب على ضربٌن

 ] تعرٌف المنصرف [

 . (1)الجّر مع الّتنوٌناسم ٌصلح أْن ٌدخله  :أي ,ما ٌدخله –أي المنصرؾ  – هو :منصرف :األّول

ٌّدنا الّدخول بالّصبلحٌة   ,بــة الّنصــات البلزمـــماء المنصرفـرج عنه بعض األسـلِببّل ٌخ ؛وإّنما ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع ـــه الجر مــأو هو ما ٌدخل .ً الفرعٌة والثقلـــــل فـــهو المعرب السالم من العلل الجاعلته كالفع :المنصرؾ (1)

  .التنوٌن     

 .258والتعرٌفات  ؛1433 :3 البن مالكشرح الكافٌة  :ٌنظر     
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  .والّصعق ,الّنجم :نحو (3)و األسماء الّداخل علٌها البلم لزوماً  ,ؼٌرهماو ,(2)و قاطبةَ  ,(1)ُطّراَ  :نحو

 [ ما ال ٌنصرف] 

ما ال ٌدخله الجّر  –أي ؼٌر المنصرؾ  – وهو ,(4)غٌر المنصرف :الّثانً من نوعً المعربو

ٌّدنا بالّتمكن ,الذي للتمكن لفظاً  ,مع الّتنوٌن  ,(مسلماتٍ ) :نحو ,ألّن ؼٌره قد دخل علٌه ؛وإّنما ق

  .علماً  (جوارٍ )و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جالس الناس طّراً  :نحو ,استعملها العرب حاالً مإكدة لصاحبها (1)

 .194المعجم الوافً فً أدوات النحو العربً  :ٌنظر     

 .أي جمٌعاً  ,جاء القوم قاطبة :نحو ,لفظة تعرب حاالً مإكدة لصاحبها (2)

 .226وافً فً أدوات النحو العربً المعجم ال :ٌنظر     

 ى ٌرتقً فً التعٌٌن واالختصاص ــه كذلك حتــب استعمالــفٌؽل ,قد ٌكون االسم معرفة باأللؾ والبلم العهدٌتٌن (3)

 ى كتاب ـــاب( ؼلب استعماله علــو)الكت ,ى دار الهجرةــمن ذلك )المدٌنة( ؼلب استعمالها عل ,إلى درجة العلم     

 .و)النجم( ؼلب على الثرٌا ,سٌبوٌه     

 اه اشتهاراً تاماً حتى صار ـــله معن ر به بعض ماــكل اسم اشته :وقد عّرؾ الشاطبً ذو الؽلبة من األعبلم بؤنه     

 داد ـــً عـم حتى ٌصٌر فــــه االسـق علٌــــأي بؽلبة ذلك االسم لذلك الشًء من بٌن سابر ما ٌنطل .علماً بالؽلبة     

 ل ـــا فً األصـوأم ,ل االستعمالًـــفحقٌقة األمر فٌه أنه علم فً األص ,األسماء األعبلم المحضة كزٌد وعمرو     

ٌَُزل معناها ؛ؾ بؤداة التعرٌؾفهو من المعرّ القٌاسً        ل ذا الؽلبة ـــثم جع .ار نكرةــــولو زال معناها لص ,إذ لم 

 .ابن رأالن :ومثاله ,وهو ما ؼلب علٌه االسم المشترك فٌه وهو مضاؾ ,المضاؾ :أحدهما :على وجهٌن     

 فإن  ,ةُ بَ قَ العَ  :هـــمثالو ,ه األلؾ والبلمـــد صحبتـــــــو قـــوهو ما ؼلب علٌه االسم وه :مصحوب )أل( :والثانً     

  ,جمرة العقبة :ى التً ُتضاؾ إلٌها الجمرة فٌقالــــة ِمنـثم اختص بعقب ,العقبة اسم لكل طرٌق صاعد فً الجبل     

دٌ ,لـــفٌلخوٌلد بن نُ  قُ عِ ومثله الصَّ       ب ,رٌاوالثّ  ,مـــــــجوالنّ  ,اروقــوالف ,قــوكذلك الصِّ   ,ىــــواألعش ,رانــوالدَّ

   .وما أشبه ذلك ,والمدٌنة ,وكذلك الكعبة ,واألخطل     

 .582 – 581 ,588 :1والمقاصد الشافٌة  ؛327 :1شرح الكافٌة الشافٌة  :ٌنظر     

 هو  :وقٌل ,أو هو المسلوب منه التنوٌن .نـــــــب بمنزلة سببٌــأو لسب ,ما امتنع تنوٌنه لسببٌن :( ؼٌر المنصرؾ4)

 .منه التنوٌن والجر معاً المسلوب      

 .76 :1همع الهوامع و ؛41 :1شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     
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 :ومن ثّمة ٌقال ,إذ التنوٌن الذي هو للتمكن قد ٌدخل علٌه حكماً  ؛)لفظاً( احتراز عن الحكم :وقولنا

اُج بٌت هللا وعلم مما  ,(1)ألّن اسم الفاعل ال ٌعمل الّنصب إال مع الّتنوٌن ؛(بنصب )البٌت ,هم ُحوَّ

ٌّده بما قلنا  .ذكرنا أّن من الواجب علٌه أْن ٌق

إال أّن الجّر  ,ّن امتناعه منه لٌس بمقصود على حدةأ :األّول :(2)اعلم أّن فً امتناع الجّر مذهبٌن

ٌّااً للّتنوٌن فً اختصاصه باالسم ولّما كان شرٌك ٌّاه فً المنع ,ه فً اإلضافةمعاقبة إ  ,اتبعوا الجّر إ

  .وهو أصح

 ,وحجُته أّن الجّر ركن من أركان اإلعراب ,إّن امتناعه منه مقصود على حدة :المذهب الثانً

ومنع بعض وجوه إعراب  ,وؼٌر المنصرؾ لّما شابه الفعل مِنع التنوٌن الذي هو علم الّتمكن لفظاً 

 .وهو الجرّ  ,االسم

ألّن الجّر لو لم ٌكن تابعاً للّتنوٌن فً المنع لما ٌعود الجّر  ؛أ / – 24/ ّن األّول أصح إ :وإّنما قلنا

 :ألّنه ٌعود فٌه كقوله ؛م ممنوعزوالبل ,فً حالة الّضرورة إلى إعادة الّتنوٌن فقط

عُ وَّ ضَ تَ ٌَ  هُ تَ رْ رَّ ا كَ مَ  كُ سْ المِ  وَ هُ            هُ رَ كْ ا إّن ذِ نَ اٍن لَ ـمَ عْ نُ  رَ كْ ذِ  دْ عِ أَ 
(3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81 – 79 :5همع الهوامع  :( ٌنظر1)

 ه مضاؾ إلى ٌاء ـوهم أنّ ــلببل ٌت :وقٌل .لــرة لشبه الفعــــــإن علة امتناع جر الممنوع من الصرؾ بالكس :( قٌل2)

 أو  ,أو األلؾ والبلم ,نــاً إال مع التنوٌــون إعرابـــــــرة ال تكـــألن الكس ؛ًـــلببل ٌتوهم أنه مبن :وقٌل .المتكلم     

 .اإلضافة     

 .77 – 76 :1وهمع الهوامع  ؛41 :1شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

 إنه أسلم  :قٌل ,كان مجوسٌاً  ,ًـــسشاعر فار ,ًــــــن الدٌلمـــلمهٌار بن مرزوٌه أبً الحس ,من الطوٌلالبٌت  (3)

  ذكوروهذا البٌت م .هـ( 428توفً سنة ) .ولـــــكان شاعراً جزل الق ,هـ(394على ٌد الشرٌؾ الرضً سنة )     

 :فً دٌوان الشاعر فً قصٌدة مطلعها     

عُ   ٌقولوَن ٌوَم الَبٌِن عٌنك تدمُع          َدُعوا ُمقلًة تدري ؼداً من ُتودِّ

 :184 :2ورواٌة البٌت فً الدٌوان      

عُ      أَِعْد ذكر نعماٍن أِّعْد إّن ذكَرهُ     ْرَتُه ٌتضوَّ  من الطٌِب ما كرَّ

 ى ــاء علـــً لم ٌتفق فٌها جمهور العلمــرة التـه فً الفتــوذلك ألنّ  ؛ولم أعثر علٌه فً كتب النحو كشاهد نحوي     

 =.هـ( 158ٌحتج بشعره هو إبراهٌم بن هرمة )ت فآخر من  ,االحتجاج بشعرهم     
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  .ن البلزم مستدع لبطبلن الملزومإذ بطبل ؛فالملزوم أٌضاً ممتنع

 :والقول فً بٌان كون المذهب األّول أصح ,مع الّتنوٌن :وأشار إلى ترجٌح المذهب األّول بقوله

إلحاق الّتنوٌن باإلضافة  حٌث أَِمُنوا إلىبؤّنه لو لم ٌكن الجّر تابعاً للّتنوٌن فً المنع لما أعادوا الجر 

فلّما أعادوا الجّر حٌث أَِمَنوا إلحاق الّتنوٌن بهما علم أّن الجّر ؼٌر مقصود بالمنع  ,ودخول البلم

سم إذا أضٌؾ أو إّن اال :ألّنه ٌجوز أْن ٌقال ؛وهذا ؼٌر مستقٌم ,بل بالّتبعٌة للّتنوٌن ؛على ِحَدة

لدخول ما ال ٌوجد فً  ؛فصار منصرفاً كما هو مذهب بعضهم ,الفعل البّلم خرج عن شبه( 1)دخله

وأّما للّتنوٌن فلم ٌمكن عوده لوجود البلم  ,فؤعٌد ما سقط للمشابهة وهو الجرّ  ,الفعل علٌه

 .فبل ٌعود ,واإلضافة

 :(مفتوحاً إّنه لو قال بدل قوله ) : ٌقالال ,فً موضع الجّر مفتوحاا  –أي ؼٌر المنصرؾ  – وكان

هذا  :إذا قلنا :ألّنا نقول ,وكبلمنا فً المعربات ,إذ الفتح من ألقاب البناء ؛لكان أحسن (منصوباً )

ٌّة ؛هذا مفعول :ٌكون فً قّوة قولنا ,منصوب  فلو قال موضع قوله ,ألّن الّنصب علم المفعول

إذ الفتحة فً  ؛وهذا ممنوع ,وكان فً موضع الجّر مفعوالً  :لكان فً قّوة قوله (منصوباً ) :(مفتوحاً )

 ,رأٌُت أحمد :علٌه الفتحة فً تلٌست بدالّة على ما دلّ  ,مررُت بؤحمدَ  :فً قولك)أحمد(  (دال)

 .ناببة مناب أختها لعلّة أوجبت ذلك ب / – 24/ بل هً حركة  ؛حّتى ٌصح إطبلق الّنصب علٌها

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 = والشاهد فٌه قوله: نعماٍن, فهو ممنوع من الصرؾ لكنه جاء منوناً مجروراً للضرورة.  

 .363 – 359: 5؛ ووفٌات األعٌان 289 – 284: 1؛ ودمٌة القصر 195: 11ٌنظر: تارٌخ بؽداد      

 أو دخله األلؾ والبلم.فً )د(:  (1)
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 ] األسباب المانعة من الصرف [

 ,والوصفُ  ,ووزُن الفعل ,والتأنٌثُ  ,الّتعرٌفُ  :واألسباُب المانعُة من الصرف تسعة   :قال المصّنف

 .واأللُف والّنون المضارعتان أللَفً الّتأنٌثِ  ,والجمُع األقصى ,والّتركٌبُ  ,والُعْجَمةُ  ,والعدلُ 

***** 

أي وهً  ,المانعة :متعلق بقوله ,واألسباب المانعة للّصرف تسعة :والبلم فً قوله :قال الشارح

والجمع  ,والّتركٌب ,والعجمة ,والعدل ,والوصف ,ووزن الفعل ,والّتأنٌث ,الّتعرٌف :تلك التسعة

فً أّنهما زابدتان زٌدتا  أللِفً التأنٌث –أي المشابهتان  – واأللف والّنون المضارعتان ,األقصى

وُتساوي الصدر منهما فً الوزن فإّن  ,و كون الّزابد األّول فٌهما ألفاً  ,وفً عدم قبول الّتاء ,معاً 

ألّن  ؛دون ؼٌره مَ لَ فالمراد بالّتعرٌؾ ههنا العَ  ,()حمراءمن ( ـ)حمر  ك( )سكرانمن ( ر  ـُسك)

  .والمضاؾ إلى أحدها معنى ,ّرؾ بالبلموالمع ,والمبهم ,والمضمر ,العلم :المعارؾ خمسة وهً

فؤلّن المضمر  ؛أّما تعرٌؾ المضمر والمبهم ,ما سوى العلمٌة ؼٌر مانع من الّصرؾ( 1)] و [

ٌّان وأّما تعرٌؾ المعرؾ بالبلم والمضافة إلى  ,وباب ما ال ٌنصرؾ فً المعربات ,والمبهم مبن

أو فً حكم المنصرؾ على اختبلؾ  ,فؤلّنهما ٌجعبلن ؼٌر المنصرؾ منصرفاً  ؛أحدها معنى

ٌّن  تا بطلوإذ ,واألحسن أْن ال ٌجعبل المنصرؾ ؼٌر منصرؾ ,المذهبٌن هذه األقسام بؤسرها تع

 .ّن الّتعرٌؾ المانع من الّصرؾ هو العلمٌةأ

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )د( من ةساقط]و[ ( 1)
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 ,د  منها صح  منع الّصرفـــا أو تكّرر واحــــن منهً االسِم سبباـــمتى اجتمع ف :المصّنفقال 

 ,ةــــصف (أَفَعلُ ) :ًــــوه ,حالة الّتنكٌر فًة ــــخمس :َد عشر اسماا ــــذلك أحفٌه وما ُوِجَد 

 :وــــنح ,دولـــوالمع ,َسكران وَسكَرى :نحو ,(ىـــَفْعلَ )مؤّنثُه  الّذي( َفْعالن)و ,أَحمر :وــــنح

ً آخِره ألُِف ـــوما ف ,ةا ــــَة أربعـــن َثالثةا َثالثَة وأربعــــُعِدال ع اعَ ـــُرب وُرباعَ  ,ُثالثَ  ُثالثَ 

 :ع األقصىـــوالجم ,وُبشرى ,وُحبلى ,وصحراء ,كحمراء :ورةـــالتأنٌث ممدودة أو مقص

َد ألِفِه َحْرفان أو ثالثة أحُرف ــــا مَن الُجُموع ِمّما بععلى ِمثالِهاَن ـــوما ك ,وأناعٌمكأساِور 

كاا كاَن االساَن ــــإْن كو ,َمَساِجد وَمصابٌحَ ك :ن  ـــأوَسُطها ساكِ   :ُم ُمنَصِرفاا ــــاألوَسُط ُمتحرِّ

ٌَةكَصٌاقِلة  رِّ ً الّرفِع والجـــــــَد األلِف ٌاء َحّذفَتها فـً الحرَفٌِن َبعـــإن كاَن ثانو ,وَطَواِع

ن ومررتا  ,ورأٌُت جواريَ  ,جاءنً َجوارٍ  :وـــنح ,تنوٌنٍ الوأَثَبت ها فً الن صِب بغٌر  ,َت االسمــونو 

  .فاعلم ,بجوارٍ 

***** 

أو تكرر واحد  ,–أي من تلك األسباب الّتسعة  – متى اجتمع فً االسم سببان منها :قال الّشارح

وإّنما منع االسم من الّصرؾ عند تحقق  ,–أي ُمنع االسم من الّصرؾ  – منها ُمنَع الصرف

ن ألّن كو ؛فالّتعرٌؾ فرع الّتنكٌر ,ألّن كّل واحد من تلك األسباب الّتسعة فرع لشًء ؛الّسببٌن

 .االسم معرفاً بعد كونه منكراً 

وما  ,ء المإّنث فٌه معهاومجً ,إذ مجٌبه فً األمر العام مجّرداً عن الّزٌادة ؛والّتؤنٌث فرع الّتذكٌر

 .ن فرعاً لما مجٌبه ٌكون بدونهاٌكو (1)] حّقه أن [ مجٌبه معها

 .فٌكون وزنه فرعاً لوزن االسم ,ألّن الفعل فرع االسم ؛مـالفعل فرع لوزن االس أ / – 25/ ووزن 

 .لتؤخّرهوالعـدل فرع المعدول عنه  .له وما هو تابع فهو فرعألّنه تابع  ؛والوصؾ فرع الموصوؾ

 .ولؽة ؼٌرهم فرع على لؽتهم ,ٌهمألّن لؽة كّل قوم أصل بالّنسبة إل ؛والعجمة فرع العرب

لكون حصوله موقوفاً على  ؛والجمع فرع الواحد ,ألّنه موقوؾ علٌه ؛والّتركٌب فرع اإلفراد

 .حصول الواحد

 رؾ إذا وجد سبب  ـــــالصّ  إّن األلؾ والّنون تمنعان :قال الكوفٌون ,وأّما األلؾ والّنون ففٌه خبلؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ(. (1)
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لٌس  :وقال البصرٌون .كونان فرعٌن على ما زٌدتا علٌهٌفحٌنبذ  ,خر باألصالة ال للمضارعةآ

ال فحٌنبذ  ,عبلمتً الّتذكٌر (1)] األلؾ والّنون [ من جهة كان ,لهما معنى ٌصٌران به فرعاً لشًء

 ؛ّنهما ٌمنعان االسم من الصرؾ عند تحقق سبب آخرإال أ ,فرعٌن على ما زٌدتا علٌه ٌكونان

 (2).وجه المشابهة قد مرّ  ,لمشابهة أللفً التؤنٌث

أي األلؾ  –وإّما ألّنه لو كان كونهما فرعٌن على ما زٌدتا  ,إّما لهذه الجهة ,وقول البصرٌٌن أولى

وبصري عند تحقق سبب آخر ؼٌر منصرؾ وهو  ,علٌه سبباً واحداً لكان ما ُسّمً –والّنون 

فٌشبه الفعل الذي هو  ,فإذا حصل فً االسم اثنان منهما ٌصٌر بهما فرعاً من وجهٌن ,منصرؾ

  :فرع االسم من وجهٌن

وما ال ٌكون مستؽنٌاً فهو  ,والفعل ؼٌر مستؽن منه فٌها ,سم مستؽن عنه فً اإلفادةألّن اال :األّول

  .فرع

ل ـــه ما فٌه سببان الفعـــفلّما أشب ,والمشتق فرع المشتق منه ,ّن الفعل مشتقٌّ من االسمأ :والّثانً

و ما  ,و الّتنوٌن والجرّ ّر أـــوتبعه الج ,و الّتنوٌنـــه الفعل وهـــقُِطَع عّما قُِطَع عن ,من وجهٌن

ؼٌر المتكرر فبل ] وأّما الّسبب الواحد  ,الصرؾتكرر فٌه سبب واحد فكؤّنه اجتمع سببان فٌمنع 

وبٌن  ,ألّن االسم مع الواحد متماٌل بٌن األصل وهو الّصرؾ ؛(3)الصرؾ [ ب / – 25/ ع ــٌمن

إذ األصل  ؛فجذبه األصل لكونه أصبلً  ,(4)م ٌترّجح ذلك بجانب الفرعفل ,الفرع وهو ترك الّصرؾ

 .رؾفٌمنع الصّ  ,وإذا اجتمع فٌه اثنان ترّجح جانب الفرع على جانب األصل ,فً األسماء الّصرؾ

ما ال  منهاخمسة  ,أحَد عشر اسماا  –أي االسم الذي ُوِجد منع الّصرؾ فٌه  –وما ُوِجد ذلك فٌه 

فً األصل بالحقٌقة ال  ةـصفال كونه ـالّصرؾ ح و ٌمنعـوه ,(أْفَعلُ ) :حالة الّتنكٌر وهًٌنصرؾ 

رؾ ـفإّنه منص ,(مررت بنسوة أربع) :اـفً قولن)أَْرَبع( وبهذا القٌد احترزنا عن  ,على الّتوهم

 دمــلع ؛فإّنهما منصرفان عند سٌبوٌه ,ن مثل )أجدٍل( و)أخٌٍل(ــــواحترز ع ,الوصفٌة فٌهلعروض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (1)

 .323 – 322: 2شرح التصرٌح و ؛857 – 856 :2ارتشاؾ الضرب  :( ٌنظر2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .بجانب الفرع على جانب األصل :فً )ب( و )د(( 4)
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 .(1)تحقّق كونها أوصافاً فً األصل

وهو عدم ( إّنما هو النتفاء شرط وزن الفعل عبَ رْ أَ إّن صرؾ ) :أْن ٌعترض بؤْن ٌقولوللمعترض 

ٌّة ,لكونه قاببلً له ,(قبول )الّتاء   .ال لعروض الوصف

و)الّتاء( التً ٌقبلها  ,وهو تاء الّتؤنٌث ( التً ال ٌقبلها وزن الفعلإّن المراد من )الّتاء :والجواب عنه

فتعٌن  ,بل تاء الّتذكٌر الموضوعة لعبلمة المذكر, فبل ٌصدق ما ذكرت ؛( لٌس بتاء الّتؤنٌث)أَْرَبع

ٌّة ه ؼٌر منصرؾ للّصفة ووزن فإنّ  ,أحمر :نحو ,( صفةمثل )أَْفَعل ,أّن انصرافه لعروض الوصف

 .الفعل

وهو ؼٌر  ,(َسكرىفإّن مإنثه ٌجًء ) ,َسكران :نحو ,(َفْعلَى)مؤنّثه  ٌجًءالذي  (َفْعالن)منه و

 .واأللؾ والّنون ,منصرؾ للّصفة

ُسعداٍن  :نحو ,(عن )فْعبلن( الذي ٌجًء مإّنثه )فعبلنة ,الذي مإّنثه )َفْعلى( :واحترز بقوله 

بخروج األلؾ والّنون عن  ؛أ / – 26/ فإّنه منصرؾ فً حالة الّنكرة  ,وُعرٌان وعرٌانة ,وُسعدانة

 .( علٌهماالمضارعة أللفً الّتؤنٌث بدخول )الّتاء

فإّنهما ؼٌر منصرفٌن  ,(2)أربعةوأربعة  ,ُعدال عن ثالثة ثالثة وهما ,وُرباع ,ُثالث :والمعدول نحو

 (3).للّصفة والعدل  ؛فً حالة الّنكرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة فً بعض ــصف (لــأفع)ن ــان مــك ما :ً بابــوذلك ف ,أخٌل( أسماء ولٌست صفات)و (جعل سٌبوٌه )أجدل (1)

 وقد  ,فؤجود ذلك أن ٌكون هذا النحو اسماً  ,ىـــــوأفع وأخٌل   أجدل  وذلك ’’  :فقال ,اللؽات واسماً فً أكثر الكبلم     

  .‘‘جعله بعضهم صفة      

 .288 :3الكتاب  :ٌنظر     

 فً )أ(: وأربعة وأربعة. (2)

 .( ما ذكر من أن منعها من الصرؾ للعدل والوصفٌة هو مذهب سٌبوٌه والجمهور3)

 وأما  ,أما فً اللفظ فظاهر ,ىـً اللفظ وفً المعنــــــوأن منعها للعدل ف ,إلى أنه ال وصؾ فٌها :وذهب الزجاج     

 ذا ـوك ,أربع :ن ثناءـــــــوم ,اثنان :ادــن أحـــفؤدنى المفهوم م ,ولهاـــٌؾ أصــفً المعنى فؤلن مفهوماتها تضع     

 .البواقً     

 = ,ث والثبلثةـون للثالـــألن ُثبلث ٌك :الـــــق ,إلى أن منعها للعدل والتعرٌؾ بنٌة األلؾ والبلم :وذهب الفراء     
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فإّنه ٌمنع الّصرؾ سواء كانت  ,ألف الّتأنٌث – آخرهأي االسم الذي حصل فً  – وما فً آخره

 ؛ُحبلى وُبشرى :مثال المقصورة نحوو ,كحمراء وصحراء :مثال الممدودة ,مقصورة أو ممدودة

ة وبناء الكلم ,(لؾ علم الّتؤنٌث كـ)الّتاء( فً )طلحةإذ األ ,ألن ألؾ الّتؤنٌث فٌهما قامت مقام الّسببٌن

جرى بل هً صٌؽة موضوعة علٌه  ؛لٌه األلؾضم إ( و)بشر (ُحبلحٌث لم ٌكن فً الكبلم ) ,علٌه

 .مجرى تؤنٌث آخر

ع ــــانـع المـــــمـرط الجـــّن شى أـارة إلــــإش (ىــــصـاألقـ)ده بـٌـوتقٌ ,(1)ىـع األقصـوالجم

ع ــمـ] ج :اـــنـلـا قـوإّنم ,رــٌـــع الّتكســمـرى جــرة أخـــع مـمـٌج و أْن الـــرؾ هــن الصّ ـــــم

(( ؾـوسُ ـات ٌـبـواحِ ـصَ  )) :لِ ـثـن مـراز عـاحت ,(2)ٌر [ـالّتكس
 بل  ؛ع الّتكسٌرـــمـس بجــه لٌـفإنّ  ,(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه تؤوٌل ـــع من )أل( ألن فٌــــوامتن ,ن اإلضافة كان فٌه )أل(ـــه مــــفبلمتناع ,= وال ٌضاؾ إلى ما ٌضافان إلٌه  

 .وُرّد بجرٌانها صفة على النكرات ,اإلضافة وإن لم ٌضؾ     

 ت ـفضارع ,وال َمْثلََثة   ,ثبلثة   :الــــال ٌق ,ا التاءــــــــوألنها ال تدخله ,إلى أنها لم تنصرؾ للعدل :وذهب األعلم     

 .أحمر     

 .86 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

  ,أو ثبلثة أوسط الثبلثة ساكن ,انـد ألؾ تكسٌره حرفــــع تكسٌر بعـــً كل جمــوه :رٌد صٌػ منتهى الجموع( 1ٌ)

  .ومعروؾ أن ألؾ التكسٌر ال تزاد فً كل جموع الكثرة ,وصٌػ منتهى الجموع جزء من جموع الكثرة     

 ا لٌست من ــا ألؾ تكسٌر ولكنهـــفٌه (طالب)ع ــجم (طبلب)و ,مثبلً ال ألؾ تكسٌر فٌها (أحمر)جمع  (ُحْمرـ)ف     

 .ألنه لٌس بعد األلؾ إال حرؾ واحد ؛صٌػ منتهى الجموع     

 زرت مدارَس  :ب بالفتحةــوتنص ,هذه مدارسُ  :ةــــــترفع بالضم ,وصٌػ منتهى الجموع ممنوعة من الصرؾ     

 ا ُتعّرؾ بـ)أل( أو تضاؾ فتجر ــأما عندم ,مدارَس كثٌرةً  ًــــتعلمت ف :وتجر بالفتحة نٌابة عن الكسرة ,كثٌرةً      

 .تعلمُت فً المدارسِ  :بالكسرة     

 .568الشامل  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (2)

ٌُوُسؾَ  )) :هـــونصّ  ,ؾـن حدٌث نبوي شرٌـــــجزء م (3) ٌَُصلِّ ِبالنَّاِس  ,إنَّكـُنَّ َصَواحـُِب   وروي       ,((ُمُروا أَبا َبْكٍر َفْل

 .((صواحـبات ٌوسـؾ  )) :أٌضاً بلفظ      

  :1 ن ابن ماجةــــوسن ؛178 :1ؤ مالك ــوموط ؛313 :1لم ـــح مســــوصحٌ ؛58 :5صحٌح البخاري  :ٌنظر      

 .188 – 99 :2وسنن النسابً  ؛573 :5وسنن الترمذي  ؛389     
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 .(1)[ جمع السالم] 

أو تقدٌراً  ,(أساور)كـان متحّركان إّما تحقٌقاً ـــما ٌكون بعد ألفه حرف :والمراد بالجمع األقصى

 :ذلك نحوو ,أو ثبلثة أحرؾ أوسطها ساكن ,وهو إّما باإلدؼام كـ)دواّب( أو بالحذؾ كـ)جوار(

 .أناعٌم

 –وما كان على مثالهما  ,لتكرر الجمعٌةكر ٌمنع الّصرؾ حالة النّ  –أي الجمع األقصى  –وهو 

 .من الجموع –( )أناعٌمو (أساورأي على مثال )

أي والجمع الذي كان  ,وما كان :بٌان للموصول فً قوله ,مما بعد ألفه :والجار والمجرور أعنً

ثالثة أحرف أوسطها بؤن ٌكون بعد ألفه أو  ,متحركان حرفانعلى مثالهما بؤن ٌكون بعد ألفه 

مثال و ,(مساجد)كـ ( بؤن ٌكون بعد ألفه حرفانمثال الجمع الذي كان على مثال )أساور ,ساكن

 :( بؤن ٌكون بعد ألؾ ثبلثة أحرؾ أوسطها ساكن نحوالجمع الذي كان على مثال )أناعٌم

ٌّاهما من حٌث الوزن  ,فإّنهما ؼٌر منصرفٌن ,(مصابٌح) فإْن لم ٌتكرر فٌهما الجمعٌة لمشابهتها إ

وإّنما  ,(صٌاقلة)األوسط متحركاا كان االسم منصرفاا كـ فإْن كان ,واالمتناع من الجمع مّرة أخرى

و  ,المفرد لفظاً ومعنى ب / – 26/ ٌشبه  ألّنه حٌنبذ ؛ذا كان األوسط متحركاً إ اً كان االسم منصرف

فؤلّن  ؛وأّما معنى ,وهما مفردان تحقٌقاً  ,( صورةطواعٌة)و (كراهٌةإذ هً مثل ) ؛اهرلفظاً فظأّما 

  .ّن مفهوم المصدر كذلككما أ ,كلٌّ ٌقع على أفراد كثٌرةمعنى الجمع 

الرفع  حالتًفً أي الٌاء  ,ٌاء حذفتها –الجمع  (2)أي ] ألؾ [ – وإْن كان ثانً الحرفٌِن بعد األلف

مثاله فً حالة الّرفع  ,الّنصب بغٌر تنوٌنحالة  فً –أي الٌاء  – وأثبّتها ,والجر ونّونت االسم

رأٌُت  :أّما فً حالة الّنصب فتقولو ,مررُت بجوارٍ  :مثاله فً حالة الجرّ و ,جاءتنً جوارٍ  :نحو

 .جواريَ 

ألّن الكبلم إذا كان مشكبلً ٌفتقر إلى الّتؤمل فإْن دأبهم ٌقولون عند عقبه  ؛(فاعلمْ وإّنما أورد بعده )

ان ــفك ,وال ٌنصرؾ فً الّنصب ,( ٌنصرؾ فً الّرفع والجرّ إذ )جوارٍ  ,ألّن فٌه إشكاالً  ؛هكذا

 ؛(ون )جوارٌاً ــــٌك ,(فاعلم) :أو ألّنه لو لم ٌقل ,(فاعلم) :ذا قالــفله ؛ذا الموضع موضع الّتؤملـــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ(: للتكثٌر.( فً )1)

 .)أ( من ةساقط ]ألؾ[ (2)
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رؾ ـلؾ )جوار( ثبلثة أحبعد أ ,(ون كـ)صٌاقلةــــقؾ حالة الّنصب باأللؾ فٌكألّن العرب ت

( وقؾ عند فلّما أتى بـ)فاعلم ,(رج عن حال ما ال ٌنصرؾ فٌكون كـ)صٌاقلةفتخ ,أوسطها متحرك

 .آخره

( )جواري :(1)( فً حالة الّرفع عند األخفشأي إّن أصل )جوار ,ولم تقؾ على ٌاء )جوارَي(

فلما كانت الضمة  ,ومنعه لحصول أسباب عارضة ,إذ األصل فً األسماء الصرؾ ,(2)بالّتنوٌن

 ,ت الٌاء اللتقاء الّساكنٌنفحذف ,انً الٌاءفالتقى ساكنان أحدهما الّتنوٌن والثّ  ,على الٌاء ثقٌلة حذفت

 ,(و)بٌاض ,(وادسو) ,(ابسحلكونه على وزن ) ؛كانت خارجة عن مثال أقصى الجموع فإذاً 

 .فٌنصرؾ ,(و)كبلم ,(و)سبلم

 (3)د سٌبوٌهـوأّما عن ,د األخفشـهذا عن ,َل فً الّرفعـاء فٌه أُِعلّت مثلما أُعِ ـة الجّر فالٌـوأّما فً حال

 ,ه ؼٌر منصرؾ عندهـألنّ  ؛ر تنوٌنــبؽٌ ,جاءتنً جواري :عــــ( فً حالة الّرفوارـل )جـأصفإّن 

 – 27/ رد ـــً المفــفلّما حذفوا الٌاء ف ,فبقٌت ساكنة ,ى الٌاءـــــلكونها ثقٌلة عل ؛ثم حذفت الّضمة

 و ,(4) َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ   :وـــــنح ,رةــاء بالكسـلبلكتف ؛اـــورة ما قبلهـــــة ومكسـاكنـت سـكان إذا أ /

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تلقى  ,وي عالم باللؽة واألدبــــــنح ,هـ( 215توفً سنة ) ,مولى بنً مجاشع ,هو أبو الحسن سعٌد بن مسعدة (1)

  ,هـاذ سٌبوٌـــش األكبر أستــــــاألخف :ة الثبلثةــط األخافشــوكان أوس ,منهسٌبوٌه وكان أكبر العلم على أستاذه      

 رد ـــولذا ٌنصرؾ الذهن إلٌه بمج ,راً ـــواألخفش الذي نحن بصدده أكثرهم ذك ,واألخفش األصؽر تلمٌذ المبرد     

 واالشتقاق, ,ومعانً الشعر ,لنحوط فً اـــــواألوس ,المقاٌٌس فً النحو :من مإلفاته .ذكر اللقب دون الوصؾ     

  .وكتاب القوافً ,وكتاب العروض ,وتفسٌر معانً القرآن     

 :3شذرات الذهب و ؛145ة ــــــــالبلؽو ؛381 – 388 :2وفٌات األعٌان و ؛42 – 36 :2رواة ــنباه الا :ٌنظر     

 .182 – 181 :3األعبلم و ؛73     

  .فذهب سٌبوٌه إلى أنه تنوٌن عوض عن الٌاء المحذوفة ال تنوٌن صرؾ :( اختلؾ فً تنوٌن )جوار( ونحوه2)

 وذهب األخفش إلى  .ت الٌاء اللتقاء الساكنٌنـــثم حذف ,وذهب المبرد والزجاج إلى أنه عوض عن حركة الٌاء      

 .فانصرؾ( اء لما حذفت تخفٌفاً زالت صٌؽة )مفاعل( وبقً اللفظ كـ)جناحألن الٌ ؛أنه تنوٌن صرؾ      

 .368 :3وحاشٌة الصبان  ؛388 :3الكتاب  :ٌنظر      

 .312 – 318 :3الكتاب  :( ٌنظر3)

 .4 :( الفجر4)
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  ِاْلَكِبرُي اْلُمتَػَعاؿ (1), فبقى  ,ٌبلً بالّنسبة إلى المفردلكونه ثق ؛استحسنوا حذؾ الٌاء فً الجمع

 ؛واألّول أولى ,عن الٌاء المحذوفة :وقٌل ,عوض عن الحركة (2)والّتنوٌن فٌه عند سٌبوٌه ,()جوار

وإّنما ٌكون  ,ألّنها لم تحذؾ إال بعد وجوده ؛فبل ٌكون عوض عنها ,ألّن حذؾ الٌاء لوجود الّتنوٌن

 .عن الّشًء بعد ثبوت حذفه لؽٌرهالّشًء عوض 

 ,بالفتحة( مررُت بجواريَ ) :ولو قٌل فً حالة الجرّ  ,وأّما فً حالة الّنصب فباالّتفاق ؼٌر منصرؾ

 .وخّفة الفتحة على الٌاء ,لكان له وجه لكونه ؼٌر منصرؾ

***** 

إبراهٌم  :وــنح ,ًّ الَعلَمُ ـــاالسُم األْعَجمِ  :ًَ ــحالَة الّتعرٌِف وه فًوِست ة   :المصّنفقال 

ٌَت بِنحوِ  ,وإسماعٌل ٌّة غٌألّن الُعْجمة  ؛الا صرفَتهُ ـــَرجُ  (فِِرْند)أو  (لِجامٍ ) :فإن َسم  ُر ـــالّنكر

وما فٌه َوْزُن  ,كُعثمان وُسفٌان :مزٌدتانون ـــوما فً آِخِره ألُِف ون ,ْنِع الّصرفِ ُمَؤّثرٍة فً مَ 

ْشُكرَ  ٌَ زٌَد و ٌَ  ,نِ ــَفَتٌُعِدال عن عاِمر وزافِر المعر ,كُعَمر وُزَفر :دولـــوالمع ,الفِْعِل كأْحَمَد و

واالسمان ُجِعال اسماا واحداا َكمعدي  ,كُسعاد وَزٌنب :و معنىأ ,كَطْلَحة وَسلََمة :والمؤنُث لفظاا 

 .َكرب وَبْعلَبك

***** 

 :وهً ,حالة الّتعرٌف ال ٌنصرؾ (3)من أحد عشر وسّتة :قال الّشارح

 ن للعلمٌةــر منصرفٌــــــا ؼٌــفإّنهم ,إبراهٌم وإسماعٌل :نحومثاله  ,العلم (5)األعجمً( 4)[االسم ] 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9 :( الرعد1)

 ارت ــت التنوٌنة فً )أَْذِرعاٍت( إذ صــــان عوضاً كما ثبتــــفٌثبت إذا ك ,ل عوضاً ـألن هذا التنوٌن جع’’  :قال( 2)

 .‘‘كنون )ُمسلِمٌن(      

 .318 :3الكتاب  :ٌنظر     

 .من أحد عشر اسماً ما :و )د(فً )ج(  (3)

 .)ج( من ةساقط]االسم[  (4)

 .هو ما نقل من لسان ؼٌر عربً :االسم األعجمً( 5)

 .188موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     
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ألّن  ؛ٌنبذصرفتهما لبقابهما ببل سبب ح ,(1)ددةـإذا نّكرتهما بؤْن سّمٌتهما أشخاصاً متعـف ,ةــوالعجم

ألّن الُعجمة  ؛رجالا صرفَتهُ  (3)(فِِرند)أو  ,(2)(لِجامٍ ) :وإْن سّمٌت بنحو ,فً العجمةالعلمٌة شرط 

ٌّة غٌُر مؤثرٍة فً منِع الّصرفِ  وحرؾ  ,لكونها ممتزجة بكبلمهم فً دخول الّتنوٌن ؛الّنكر

 .واإلضافة ,الّتعرٌؾ

سم الذي ٌكون االأي  – ِرهـــما فً آخِ  :ؾـــالّثانً من تلك الّستة التً ٌمنع الّصرؾ حالة الّتعرٌو

للعلمٌة ولؤللؾ  ؛فإّنهما ال ٌنصرفان ,كعثمان وسفٌان :مثاله ,ألف ونون مزٌدتان – فً آخره

رط فٌهما إذا كانا ــإذ العلمٌة ش ,بـــلبقابهما ببل سب ؛ا صرفتهماـــفإْن نّكرتهم ,والّنون المزٌدتٌن

 .فً االسم

  ,ٌنبؽً أْن ٌكون ؼٌر منصرؾ ,(بحران) :بنحو (4)إّن ] المسّمى [ :ولسابل أْن ٌسؤل بؤْن ٌقول

 .مع إّنه منصرؾ ,ولؤللؾ والّنون للعلمٌة ؛معرباً بإعرابه

ال ٌنفّك أحدهما بحٌث  ,إّن المراد من األلؾ والّنون المتبلزمتان :وٌمكن أْن ٌجاب عنه بؤْن ٌقال

النفكاك الّنون  ,كذلك هما لٌسألنّ  ؛والّنون فً المثنى ب / – 27/ بخبلؾ األلؾ  ,عن اآلخر بوجه

  .واأللؾ عن الّنون فً حالة الجّر والّنصب ,عن األلؾ عند اإلضافة

 مثاله  ,ما فٌه وزُن الفعلِ  :الّثالث من تلك الّستة المانعة االسم من الصرؾ حالة الّتعرٌؾو

  .ووزن الفعل للعلمٌة ؛فإّنهما ؼٌر منصرفٌن ,(وٌشكر ,وٌزٌد ,أحمد)ـك

  (5):اعلم أّن وزن الفعل إّنما ٌمنع االسم من الصرؾ عند تحقق سبب آخر بشرطٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً )أ(: أشخاصاً متعددة فٌهما.( 1)

 .وٌقال إنه بالفارسٌة )لؽام( ,بل هو معرب :وقال آخرون ,وذكر قوم أنه عربً ,معروؾ :( اللِّجام2)

 .144معرب الجوالٌقً  :ٌنظر     

 .الحرٌر :والِفِرْندُ  ,وقد حكً بالفاء والباء ,وهو جوهر السٌؾ وماإه وطرابقه ,فارسً معرب :( الِفِرْند3)

 .128معرب الجوالٌقً  :ٌنظر     

 .المثنى إذا سمً به :فً )ب( و )ج( (4)

 :هً( شروط موافقة وزن الفعل 5)

 ً علم منقول منه كانطلق واستخرج إذا سمً ـأن ٌكون خاصاً به بؤن ال ٌوجد فً االسم دون ندور إال ف :األول     

 له =وأوّ  ,لـم والفعـد فً االســـــــوٌعبر عنه )باألولى به( بؤن ٌوج ,أو ؼالباً فٌه ,أو فً أعجمً معرب ,بهما     
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  .ولهذا انصرؾ )ٌعمل( ,عدم قبول الّتاء :أحدهما

 .(1)( [دّ س( و ] )ودّ ذا انصرؾ )وله ,أْن ٌختص بالفعل :والّثانً

 ,ُعَمر)ـك مثاله  ,المعدول :منع االسم من الصرؾ حالة التعرٌؾت( 2)الّرابع من تلك الّستة ] التً [و

ٌّة والعدل ,(وُزَفر  ؛َفَتٌنِ المعر( وزافِر ,عاِمر)ُعِدال عن  :وإّنما قال ,فإّنهما ؼٌر منصرفٌن للعلم

ولٌس  ,ألّنهما لو كانا معدولٌن عن نكرتٌن لوجب أْن ٌكون كّل واحد منهما اسماً مستعمبلً للّنكرة

 :وأّما زفر فً قوله ,(وزفر ,بشًء فً الّنكرة ٌسّمى )عمر

ْوَفُل الزُّ        ........................    ........... بلَمَة ِمْنُه النَّ ؤَبى الظُّ  (3)َفرُ ٌَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فً أول المضارع= زٌادة من الزٌادات التً   

  ,ة اإلتباع فً الرفع كاْخُرجـٌن, فإنهما على لؽــامُرإ  وابُنم  َعلَم :وــــلٌخرج نح ,أن ٌكون الزماً  :الشرط الثانً     

 ألن الوزن فٌهما لٌس ببلزم إذ لم تستقر  ؛ن الصرؾـــــوال ٌمنعان م ,وفً الجر كاْضِرب ,كاعلمْ  وفً النصب     

 .ٌلتزم الفتح منعافلو سمً بهما على لؽة  ,حركة العٌن     

ٌَخُرج نحو :الشرط الثالث       .ُردّ  :أن ٌخرجه إلى َشبه االسم سكون تخفٌٍؾ ل

 اسم  :وعّثر ,م ببرــاس :وبّذر ,رو بن تمٌمــر بن عمــــــــكَخّضم اسم العنب :ةأن ٌكون معه علمٌّ  :الشرط الرابع     

  .وأجمع وأخواته فً التوكٌد ,وٌشكر ,, وٌزٌد.وأحمد ,واد بالعقٌق     

 :ولها شرطان :ةأو وصفٌّ      

  ,وة أربعــــــــــوبنس ,لـــذلٌ :أي ,أرنبٍ ررت برجل ـــكم :بخبلؾ العارضة ,أن تكون أصلٌة كؤحمر :أحدهما     

 .ألن الوصفٌة بهما عارضة ,فإنهما مصروفان     

 ان وإن كان ـــــــفإنهما مصروف ,وأُدابرٍ  ,ل أَُباترٍ ــمررُت برج :احترازاً من نحو ,أن ال ٌقبل تاء التؤنٌث :الثانً     

 .وأُدابرة ,امرأة أُباترة :ٌهما فًلدخول التاء عل ,فٌهما الوزن والوصفٌة األصلٌة     

 .188 – 97 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

 )أ(: شّد.فً  (1)

 .)أ( و )ب( و )ج( من ةساقط ]التً[( 2)

  ,ةــه أبو قحافـــكنٌت ,نـــــوؾ بن وابل بن معـــأحد بنً عامر بن ع ,لعامر بن الحرث ,من البسٌط ( عجز بٌت3)

  :وصدر البٌت ,ٌلقب بؤعشى باهلة     

ٌُْساَلُها          ٌُْعطٌها و  ................................أخو َرَؼاِبَب 

 = ,322 :2رة اللؽة ــوجمه ؛214 ,53اق ـــــواالشتق ؛88 :1والكامل فً اللؽة  ؛98األصمعٌات  :والبٌت فً     
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ألّنه  ؛فً هذا بُ ذهَ و)عمر( أ ,مٌت بـ)زفر( هذا صرفتهولو س ,فإّنه صفة كـ)زافر( ولٌس بمعدول

وكذا قال  ,معرفة (عامر)وإذا لم ٌستعمل فً الّنكرة علمنا أّنه ُعِدَل عن  ,لم ٌوجد إال فً األعبلم

 .فً هذا المقام (1)"الّضوء"صاحب 

 و ,َطْلَحةـك :مثاله ,ااـ المؤنُث لفظ :ؾــرؾ فً حالة الّتعرٌـــس من تلك الّستة التً ال ٌنصـالخامو

  .فإّنهما ممتنعان من الصرؾ للعلمٌة والمإنث لفظاً  ,(2)[ سلمة] 

فبل ٌكون  ,لم ٌكن علماً لكان فً معرض الّزوال (3)ألّنه ] لو [ ؛واعلم أّن العلمٌة مشروطة فٌه

 .الزما

مع  ,مررُت بامرأة قابمة :( فً قولناولهذا ُصِرؾ )قابمة ,الباب هو البلزموالّتؤنٌث المعتبر فً هذا 

 .تحقق الوصؾ والّتؤنٌث

ال فً  ,أ / – 28/ ألّن البحث فٌما كان ؼٌر منصرؾ فً حالة الّتعرٌؾ  ؛( نظرسلمىفً إٌراد )و

( وهو وسلمةوقد وقع فً بعض الّنسخ ) ,عرفت وهو ؼٌر منصرؾ فٌهما معاً كما ,حالة الّتنكر

 (4).( كان تصحٌفاً عن الكاتبولعل )سلمى ,مستقٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,159: 12, 48: 7؛ ولســــــــان العرب 335؛ وأســـرار الببلؼة 21: 2؛ و أمالً المرتضى 359, 168: 3 =  

  .195 ,186 ,185 :1وخزانة األدب  ؛328 :14     

  ,اــل الكثٌر العطاٌـــالرج :لـــــــــوالنوف ,ة التً تطلب من الظالمــاسم الظلم :والظبلمة ,أي ٌرفع ,ٌؤبى :قوله     

  .السٌد :والزفر     

 ت ـــولهذا لو سمٌ ,دولــــــم وال معــولٌس بعل ,فقد جاء فً هذا البٌت صفة النوفل ,)الزفر( :والشاهد فٌه قوله     

 .بزفر هذا صرفته     

  :هـــــمإلفاتمن  ,ويــــوي لؽــــنح ,هـ( 684توفً سنة ) ,لدٌن األسفراٌٌنً( هو محمد بن محمد بن أحمد تاج ا1)

 ورسالة فً  ,ً فاتحة اإلعرابــــلب األلباب ف ,"ضوء المصباح" النحو وسماهرزي فً ــشرح المصباح للمط     

 .شرح القصٌدة الطنطرانٌةورسالة فً  ,الجملة الخبرٌة     

 .188 :11ومعجم المإلفٌن  ؛31 :7األعبلم و ؛1788 :2كشؾ الظنون  :ٌنظر     

 )أ(: حمزة. فً( 2)

 .)ب( و )ج( من ةساقط]لو[  (3)

 ."المصباح" ( ٌقصد متن4)
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واعلــم أّن  ,ؤنٌث معنىفإّنهما ال ٌنصرفان للعلمٌة والتّ  ,كسعاد وزٌنب :مثاله ,معنىالمإنث  أو

( فً جرٌح)ان ولهذا ك ,(1)رؾألّنه لو لم ٌكن علماً لم ٌكن ؼٌر منص ؛العلمٌة فٌه مشروطة أٌضاً 

 .الّتؤنٌث معنى وّصفة (2)منصرفاً مع إّن ] فٌه تاء [ ,حمررُت بامرأة جرٌ :قولنا

ُجِعال اسماا  اللذان االسمان :الّسادس من تلك الّستة التً ٌكون ؼٌر منصرؾ حالة الّتعرٌؾو

را فإذا ُنكّ  ,فإّنهما ممتنعان من الّصرؾ للعلمٌة والّتركٌب ,وبعلبك ,كمعدي كرب :مثالهما ,واحداا 

 .لزوال أحد الّسببٌن ؛ُصرفا

 ؛وأْن ال ٌكون الّثانً صوتاً  ,إذا لم ٌتضّمن الّثانً معنى الحرؾ :كان علٌه أْن ٌقول :فإْن قٌل

فإذا سمٌت به ال  ,فإّن كّل واحد منهما اسمان جعبل اسماً واحداً  ,(لٌخرج )خمسة عشر( و )سٌبوٌه

ٌّات ؛ٌكون ؼٌر منصرؾ  .ألّنه من المبن

ٌّان ,وهو معرب ,ألّن كبلمه فً ما ال ٌنصرؾ ؛ال حاجة إلى هذٌن القٌدٌن :قلنا  .وهذان مبن

***** 

ِكَرةالمعرفة ٌنصرف فً وكل  ما ال ٌنصر ُف فً  :المصّنفقال  ٌَت به  ,أْحمر :إال نحو ,الن  إْن َسم 

 ,وُبْشرى ,وُحْبلى ,وَصْحراء ,وكذا ما فٌه ألُِف الّتأنٌث مقصورة أو ممدودة كَحْمراء ,َرُجالا 

ًّ الّساكُن األوسِط ٌجوز فٌه الّصرُف  ,والَجمُع األقَصى ,(َفْعلى)الّذي مؤنَثه  (َفْعالن)و والّثالث

 ,لَْم ٌنصرف الَبّتةفإنه  ؛وما فٌه سبب  ثالث كماه وجورَ  ,ولوط ,ونوحُ  ,ودْعد ,ِهْند :نحو ,وترُكهُ 

باعًفإّن حكَمه  ؛َكَسَقر :وكذا الُمتحرك األوسط   .َكُسعاد وَزٌنب :ُحكم الر 

***** 

الّسبب  إْن كان ,لبقابه ببل سبب ؛ٌنصرف فً المعرفة ٌنصرف فً الّنكرة وكلّ ما ال :قال الّشارح

انتفى الّسبب  (3)وإذا انتفت ,رط فً ؼٌرهماــــألّن العلمٌة ش ؛اآلخر ؼٌر العدل ووزن الفعل

ب وإْن ــبل سبــً بــفبق ,روطــاء المشــزم انتفــرط ٌستلــء الشّ وانتفا ,هــاء شرطــر النتفـاآلخ

 ؛رط فٌهماـت بشـة لٌسـألّن العلمٌ ؛بب واحدـفإذا ُنّكر بقى بس ,وزن الفعل دل أوـان الّسبب العــــك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً )أ(: لم ٌكن ؼٌر منصرؾ فٌه. (1)

 .)أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .وإذا انتفت العلمٌة :فً )ب( و )ج(( 3)
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 .لبقى ببل سبب على تقدٌر انتفابها (1)] ألنه لو كانت العلمٌة شرط فٌهما [

فبلستقبلل العدل مع سبب آخر فً منع الصرؾ من ؼٌر  ,أّما بٌان أّنها لٌست بشرط فً العدل

لكّنه ٌمنع الّصرؾ من  ,من ؼٌرها ب / – 28/ اً فٌه لم ٌمنع الّصرؾ فلو كانت شرط ,العلمٌة

 .فلم ٌنصرؾ للعدل والّصفة ,(ؼٌرها كـ)ثبلث

فلم  ,أحمر :نحو ,نه مانعاً من الّصرؾ بدونهافلكو ,وأّما بٌان أّنها لٌست بشرط فً وزن الفعل

ٌنصرؾ  :هذا استثناء من قوله .إْن سمٌت به َرُجالا  ,أحمر :إال نحو ,ٌنصرؾ لوزن الفعل والّصفة

وحجته أّنه كان فً أّول أحواله ؼٌر  ,(2)فإّنه ؼٌر منصرؾ فً الّنكرة أٌضاً عند سٌبوٌه ,فً الّنكرة

فإذا ُنّكر أُعٌد إلى أصله  ,فلّما سمً به كان الوصؾ زاببلً  ,وزن الفعل( 3)] و [منصرؾ للوصؾ 

 .الذي ثبت له من منع الّصرؾ

 ,وحجته أّن الوصفٌة األصلٌة قد زالت بالعلمٌة ,فإّنه منصرؾ فً الّنكرة (4)وأّما عند األخفش

 ()أفضـُل منـكراؾ ــفٌلـزم علٌه انصـ ,ب واحــدـسـب ىـً علـفبق ,رـٌـبالّتنك( 5)ً ] قد زالت [ـوه

وظهر من هذا أّن االستثناء على قول  ,إذا ُنّكر بعد العلمٌة مع إّنه ؼٌر منصرؾ عنده (6)] مثبلً [

 .سٌبوٌه ال على قول األخفش

( وصحراء ,وحمراء ,وبشرى ,حبلى)كـ ,أو ممدودةكانت  وكذا ما فٌه ألف الّتأنٌث مقصورة

( كان ؼٌر َفْعلى)مؤّنثه ٌجًء  الذي (َفْعالنكذا )و ,ؼٌر منصرؾ فً الّنكرة أٌضاً كما مرّ 

 واعتبار ,ون المزٌدتٌنـــكما أّن عدم االنصراؾ فً أّول األحوال لؤللؾ والنّ  ,منصرؾ فً الّنكرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (1)

 .198 ,193 :3الكتاب  :ٌنظر( 2)

 .( زٌادة من الباحثة3)

 ومعنى  ,ألنه لٌس فٌه إال الوزن ؛ه ٌصرؾر فإنّ ــــإذا سمً به ثم نك (أحمرـ)ؾ كــذهب األخفش إلى أن الوص( 4)

 .الوصؾ قد ذهب بالتسمٌة     

 .وأجاب الجمهور بؤنه شبٌه بالوصؾ وشبه العلة فً هذا الباب علة     

 .116 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (5)

 ]مثبلً[ ساقطة من )أ(. (6)
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فإذا نكرت  ,للّتعرٌؾ ولؤللؾ والّنون ؛وإذا سمٌت لم ٌنصرؾ أٌضاً  ,الّصفة األصلٌة عند التنكٌر

عند  (وَسْكرى ,َسْكران) :نحو ,وأُعٌد إلى أصله الذي ثبت له من منع الصرؾ ,زالت العلمٌة

 .فٌها عنده (أحمر)فإّنه منصرؾ فً الّنكرة كما انصرؾ  (2)وأّما عند األخفش ,(1)سٌبوٌه

ألّنه قد شابه األعجمً المعرفة  ؛فإّنه إذا سمً به لم ٌنصرؾ ,(مساجد) :نحو ,الجمع األقصىأّما و

ما ٌنصرؾ ك ,(3)فإذا ُنّكر لم ٌنصرؾ أٌضاً فً قول األخفش ,حٌث لم ٌكن له نظٌر فً اآلحاد

 أ / – 29/ ان ــوإذا ك ,بمنزلة سببٌن ًّ ـة باألعجمــإذ المشابه ؛)أحمر( فً قوله بعد الّتنكٌر :نحو

ألّن الّتنكٌر ؼٌر مزٌل  ؛على ما قلنا ٌجب أْن ال ٌنصرؾ بعد الّتنكر على مذهبه أٌضاً  األمر

افه على ٌكون انصر ,وإْن جعلنا مشابهة األعجمً سبباً والّتعرٌؾ سبباً آخر ,مشابهة األعجمً

و أّما عند  ,(أحمر) :لزوال أحد الّسببٌن بالّتنكر كما فً نحو ؛مذهب األخفش واجباً بعد الّتنكٌر

 .فٌعود إلى أصله (4)سٌبوٌه

أي ترك  – ٌجوز فٌه الّصرف وتركه ,أي الّثبلثً الذي سكن أوسطه والّثالثً الّساكُن األوسط

أّما جواز ترك الّصرؾ فلوجود الّسببٌن  ,طوْ ولُ  ,حوْ ونُ  ,دعْ ودَ  ,دنْ هِ  :نحومثاله  ,–الصرؾ 

فبقً على سبب  ,وأّما جواز الّصرؾ فلمقاومة سكون األوسط أحد الّسببٌن ,المانعٌن من الّصرؾ

بدلٌل وقوعه منصرفاً  ,إال أّن االنصراؾ أولى من تركه ,والّسبب الواحد ال ٌمنع الّصرؾ ,واحد

َبْت قَػْوـُ نُوحٍ   :فً قوله تعالى َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء   :ه تعالىــوقول ,بالّتنوٌن (5) اْلُمْرَسِلنيَ  َكذَّ

 .(6) ِِّبِمْ 

 ,ابــود األسبـــــلوج لم ٌنصرف البّتة فإّنه ,( فً اسم بلدتٌنوجور ,ماه)ما فٌه سبب ثالث كـأّما و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .217 – 215 :3الكتاب  :ٌنظر( 1)

 .117 :1همع الهوامع  :ٌنظر( 2)

  ,ر ذهب األخفش أٌضاً إلى صرفهـــــً به ثم نكّ ــــالجمع المتناهً إذا سم’’  :"همع الهوامع" قال السٌوطً فً( 3)

 .‘‘وخالفه الجمهور      

 .117 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

 .238 – 228 :3الكتاب  :ٌنظر( 4)

 .185 :الشعراء (5)

 .77 :هود (6)
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  .لبقاء الّسببٌن على تقدٌرها ؛وال ٌجوز فٌه الّصرؾ بالمقاومة

لم ٌنصرؾ البّتة وإْن لم ٌتحقق فٌه  ,اسم امرأة (َسَقر) :نحو ,المتحرك األوسط الثبلثًوكذا 

 .األسباب

باعً كـألّن حكمه  :أي ,للتعلٌل (فإن  ُحكَمه) :فً قوله (الفاء)و لتنزل  ؛(وَزٌَنب ,ُسعاد)حكم الر 

بة والّدلٌل على تنزلها منزلة الحرؾ الّرابع أّنهم قالوا فً الّنس ,حركة األوسط منزلة الحرؾ الّرابع

ًّ ) :إلى )حبلى(  :ولم ٌجروا فً مثل ,بالحذؾ فً األّول والقلب فً الّثانً ,(وُحبلويّ  ,ُحبل

ثم إّنهم  ,ألجل وقوع األلؾ خامسة ؛حباروي :ولم ٌقولوا ,ُحباريّ  :نحو ,( إال الحذؾ)ُحبارى

( فً عدم جواز بمنزلة )حباريّ  –( 1)وهً اسم ناقة سرٌعة ] السٌر [ – (جمزى) :جعلوا نحو

حّتى كؤن  ,لتّنُزِل حركِة الوسط منزلة الحرؾ الّرابع ؛األلؾ رابعة ب / – 29/  توإْن كان ,القلب

 (2).فوهوزٌنب( فلم ٌصر ,سعادمجرى ) ,(سقر) :فكذلك ههنا أجروا نحو  ,األلؾ وقعت خامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]السٌر[ (1) 

 .629 – 626 :5المقاصد الشافٌة  :( ٌنظر2)
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ا َمعدولَة عن إلعراب مَع منِع الَصرِف لِكونِها :فٌه َمذَهبان (َقطامِ و ,َحذامِ )ونحو  :المصّنفقال 

 :هواآلخر البِناء على الكسِر وعلٌه قول ,(وقاِطمة ,َحاِذمة)

قُ صَ اِم فَ َحذَ  تْ الَ ا قَ إذَ   (1)امِ َحذَ  تْ الَ ا قَ مَ  لَ وْ إن  القَ ا       فَ وهَ دِّ

الّتً  (َفعالِ )ذا وكَ  ,اثِ وٌا َخبَ  ,اقِ وٌا َفسَ  ,ٌا لَكاعِ  :نحو ,وَكذا َفعاِل الّتً تختص  بنداء الُمؤنث

 .انِزل واتُرك :بمعنى ,َنزاِل وَتراكِ  :نحو ,بمعنى الفِْعل

***** 

اإلعراب مع  :األّول :مذهبانفٌه  ,من )فعال( التً عدلت عن )فاِعلة(َحذام  :ونحو :قال الّشارح

معدولة –( أي )حذام – لكونها ؛إّنه معدول :وإّنما قلنا ,ألّن فٌه علمٌة وعدالً وتؤنٌثاً  ؛منع الصرف

 .(2)هذا مذهب بنً تمٌم ,(حاِذمة)عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وحذام التً ٌذكرها فً البٌت امرأته ,للجٌم بن صعب وهو ,من الوافر هذا البٌت (1)

 رح ــوش ؛178 :2ص ــوالخصاب ؛18 :3د ـــــد الفرٌــــــوالعق ؛591 :2ة ــــً اللؽــالكامل ف :وهو من شواهد     

 رح ـــــــوش ؛131 :4ح المسالك ــــوأوض ؛268 :14 ,282 :6ان العرب ــــولس ؛64 :4المفصل البن ٌعٌش      

  ؛185 :1ل ــــرح ابن عقٌـــــوش ؛237 :1ب ـــــً اللبٌــــومؽن ؛31رح قطر الندى ـــوش ؛129شذور الذهب      

 د ــرح شواهـوش ؛347 :2رح التصرٌح ــــوش ؛265 :2ونً ــــــرح األشمــــوش ؛335 :3والمقاصد النحوٌة      

 .596 :2المؽنً      

 وهً لؽة  ,ً على الكسرــــى أنه مبنــفدل ذلك عل ,ً الموضعٌنــ)حذام( بالكسر وهو فاعل ف :قوله الّشاهد فٌه     

 .الحجازٌٌن      

 ة بن إلٌاس بن مضر بن نزار ابن معد ـقبٌلة عظٌمة من العدنانٌة تنتسب إلى تمٌم بن ُمّر بن أُد ابن طابخ :تمٌم (2)

  ,نــوا بالبحرٌــى ٌتصلــحت ,ةــــرة والٌمامــن هنالك على البصــكانت منازلهم بؤرض نجد دابرة م .بن عدنان     

 .ثم تفرقوا فً الحواضر ,الُعَذٌب من أرض الكوفة وانتشرت إلى     

 .126 :1معجم قبابل العرب و ؛188نهاٌة األرب  :ٌنظر     

 فمعظم بنً تمٌم   ,ره راءــان آخــا كـرؾ إال فٌمــاء إعراب ما ال ٌنصـــمذهب بنً تمٌم هو إعراب هذه األسم     

 وهو منعه من  ,س آخره راءــرب حسب منهجه فٌما لٌـوبعضهم أع ,رـــوافقوا الحجازٌٌن فً البناء على الكس     

 .الصرؾ     

 .498لؽة تمٌم  :ٌنظر     
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كـ)نزال(  فـ)حذام( ,تشبٌهاً له بـ)فعال( الواقعة موقع المبنً ,البناء على الكسر :اآلخرالمذهب و

وأشار إلى ترجٌح  ,(1)هذا مذهب الحجازٌٌن ,وهو واقع موقع المبنً ,فً الحركات والسكنات

 – قول الشاعرأي  – قوله ,– على الكسر( 2)أي ] وعلى البناء [ – وعلٌه :المذهب الّثانً بقوله

 :وهو

قُوَها            َفإن  الَقـْولَ َما   َقالَـْت َحَذامِ إَذا َقالَْت َحَذاِم َفَصدِّ

( َفعالر )بنً على الكس وكذا ,( على الكسر مع كونها فاعبلً للفعل فً الموضعٌنحٌث ُبنً )حذام

تشبٌهاً لها بـ)فعال( التً  ,وٌا َخباث ,ٌا َفساقو ,ٌا لَكاع :نحومثالها  ,التً تختص بنداء المؤنث

  .وقعت موقع المبنً

لكّنه موجود فً ؼٌره  ,ٌقتضً أْن ال ٌوجد فً ؼٌر الّنداء ,ٌختّص بنداء المإّنث :إّن قوله :فإْن قٌل

 :فً قول الشاعر

ُؾ ُثمَّ آِوي    ُؾ َما أَُطوِّ  (3)اعِ ــُه لَكَ ـَدتُ ـٍت َقِعٌْ ــإلَى َبٌْ         أَُطوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  –ؼور تهامة  –از جبل ممتد حال بٌن الؽور ــــوالحج .الؽربٌة من شبه الجزٌرة العربٌةهً المنطقة  :الحجاز (1)

 سمً الحجاز حجازاً ألنه  :لـال الخلٌـــق ,و حاجز بٌنهماـــن ٌختلط باآلخر فهواحد منهما أونجد فكؤنه منع كل      

 .فصل بٌن الؽور والشام وبٌن البادٌة     

 .218 :2معجم البلدان  :ٌنظر     

  :مثل ,ى الكسر فً جمٌع أحوالهــس آخره الراء علـــأجمع الحجازٌون على بناء ما كان على وزن )َفعال( ولٌ     

 .حذاِم ورقاشِ      

 .47دراسة اللهجات العربٌة القدٌمة  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .131وهو مذكور فً دٌوانه  ,للحطٌبة وهو ,من الوافر البٌت (3)

  ؛57 :4ش ــــــل البن ٌعٌـــــرح المفصــوش ؛279 :2رة اللؽة ـــوجمه ؛238 :4ب ــالمقتض :وهو من شواهد     

 وشذور الذهب  ؛45 :4ح المسالك ـــوأوض ؛228 :13ان العرب ــــــولس ؛1331 :3وشرح الكافٌة البن مالك      

  ؛162 :2ونً ـــــــوشرح األشم ؛231 :3 ,287 :1ة ـــــد النحوٌـوالمقاص ؛139 :1وشرح ابن عقٌل  ؛127     

 والدرر  ؛485 ,484 :2ة األدب ــــــوخزان ؛63 :3 ,282 :1ع ــع الهوامــــــوهم ؛241 :2وشرح التصرٌح      

     1: 143, 398. = 
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ٌُعتد به :والجواب عنه  .شاذ ال 

 ,(وَتَراك ,َنَزال) :نحومثالها  ,أي األمر ,بمعنى الفعل كانتالتً  (َفعالُبنً على الكسر ) وكذا

ّن ء على الكسر مع إوأّما البنا ,وأّما بناءهما فلوقوعها موقع المبنً ,واتُرك ,انِزل :بمعنى فإّنهما

فً كل فعل ثبلثً ( هذه قٌاسٌة و)فعال ,فللهرب من اجتماع الّساكنٌن ؛األصل فً البناء السكون

 (2).وسماعٌة عند ؼٌره ,(1)عند سٌبوٌه

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اء فً هذا الموضــع خبراً للمبتدأ )قعٌدته(, وحـق هذه ــــوالشاهد فٌه: استعمال )لكاع( فً ؼٌر النــداء, وقد ج =  

 ن على وزنها مما هو سب لؤلنثى أال ٌستعمل شًء منه إال فً النداء.الكلمة وكل ما كا     

 أم  ,دولـــــه أمعدول أم ؼٌر معــال تدري أصل ,َحذاِم وَرقاشِ  :وــاِل( نحــم على بناء )َفعــإذا كان االس’’  :قال (1)

 اب ــل الذهــمث ,ر معدولـــؼٌ روؾـن هذا البناء مصـــر مـــفالقٌاس فٌه أن تصرفه ألن األكث ,مإنث أم مذكر     

 وال  ,ان على )َفَعل( أو )َفُعل( أو )َفِعل(ــا كـــن كل مـــم أن )َفعال( جابزة مــواعل .والصبلح والفساد والّرباب     

 .‘‘ٌجوز من )أَْفَعْلُت( ألنا لم نسمعه من بنات األربعة      

 .288 :3الكتاب  :ٌنظر     

  ,ن كل فعل ثبلثً مجرد تام متصرؾـــاً للمبرد مــوخبلف ,اً لسٌبوٌهــفً األمر وفاقّب وــالس( ٌنقاس )َفعال( فً 2)

  ,وانطق ,اجلِس :بمعنى وقوام( ,ونطاق ,)جبلسو ,وٌا قذرة ,ٌا لبٌمة :ىـــــــبمعن وٌا قذار( ,)ٌا آلم :وــــــنح     

 خبلفاً )أدرك( من  (دراك) :ع نحوــر فٌه على ما سمـــتصبل ٌق ؛ن مزٌدــــفبل ٌبنى من ؼٌر ثبلثً وال م ,وقم     

 د ــوال من جام ,وبت ,كن :ىـــــبمعن (اهراً ـبٌات س)وال  ,(كوان منطلقاً )وال من ناقص فبل ٌجوز  ,البن طلحة     

 .ودع ,َذر :بمعنى (وداع زٌداً )وال  (وذار) :فبل ٌجوز     

 .63 :3همع الهوامع  :ٌنظر     
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مررُت  :تقول ,إذا أُضٌَف أو دخلَُه األلُف والالُم اْنَجر  بالَكسرِ  ,وُكل  ما ال ٌنصرفُ  :المصّنفقال 

 .بُِعثمانِناو ,وبُِعَمركم ,والَحمراءِ  ,باألحمرِ 

***** 

راره ــــأّما انج ,رـر  بالكسـه األلف والالم انجَف أو دخلرف إذا أُضٌـل  ما ال ٌنصـوك :قال الّشارح

ً باب ـإّن المقصـود ف :ب من ٌقولـلبلم علٌه على مذهد اإلضافة أو دخول األلؾ واـعن (1)[] بها 

الّتنوٌن إذا لم ٌتصور  أ / – 38/ فؤلّن  ؛وامتناع الجّر بالّتبعٌة ,نوٌنمنع التّ  (2)] منع الّصرؾ [

وأّما االنجرار بها عند كل واحد منهما  ,فبل ٌتصور سقوط الّتابع وهو الجرّ  ,سقوطه قبل ثبوته

فؤلّن االسم إذا أُضٌؾ  ؛اب ما ال ٌنصرؾ منع الجّر أٌضاً إّن المقصود فً ب :على مذهب من ٌقول

فؤُعٌد إلٌه ما منع منه  ,لدخول ما ال ٌوجد فً الفعل ؛أو دخله األلؾ والبلم خرج عن شبه الفعل

لعدم إمكان إعادته باإلضافة أو باأللؾ والبلم  ؛وأّما الّتنوٌن فلم ٌمكن عوده ,للمشابهة وهو الجرّ 

 .للمنافات

قال  ,وإّنما هو فً انصرافه ,ألّن فً انجراره لٌس خبلؾ ؛انصرؾ :ولم ٌقل ,انجرّ  :وإّنما قال

 ,ألّنه إذا دخل علٌه ما هو من خواص االسم خرج عن مشابهة الفعل ؛إّنه منصرؾ مطلقاً  :بعضهم

  .فرجع إلى أصله فانصرؾ لذلك

 (3).عمبلً بالعلّتٌن ,منصرؾ مطلقاً  وقال اآلخرون: إّنه ؼٌر

 ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.......................................................

 انصرؾ ؟ :ولم ٌقل ,انجر :لَِم قال المصنؾ :فإن قٌل :حاجً بابا

 :ولم ٌقل ,انجر :ولهذا قال المصنؾ ,مختلؾ وانجراره متفق هألن انصراف ؛اشارة إلى االختبلؾ

 .(ب  -37( د)نسخة ) ال .انصرؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]بها[ (1)

 .)ج( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 2)

 هو  :وقال آخرون ,ن أنه التنوٌن وحدهــب المحققٌــــفمذه ,رؾـــً تعرٌؾ الصــالخبلؾ مبنً على الخبلؾ ف( 3)

 .الجر مع التنوٌن     

 = :وفً ذلك وجهان ,أو دخلته األلؾ والبلم ُكِسر فً موضع الجر ,وإذا أضٌؾ ما ال ٌنصرؾ     
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ٌُقالوالحّق فً ذلك التفص أحد السببٌن المانعٌن من الّصرؾ زاببلً ( 1)[ كانإْن ]  :ٌل وهو أْن 

وإْن ] لم  ,(( 2)وعمر [ ,اً كـ)أحمد ]ـكان االسم منصرف ,باإلضافة أو بدخول األلؾ والبلم علٌه

عند  تقول ,ة عمبلً بالعلتٌنـــ( صفوسكران ,وأحمر ,مساجدرؾ كـ)ــكان ؼٌر منص( 3)ٌزل [

 ,بُِعثمانِناو بُِعمركم مررتُ  :عند اإلضافةو ,والحمراء باألحمرِ مررُت  :دخول األلؾ والبلم علٌه

( 4)نظراً إلى اللؾ والنشر ؛ولو قدم مثال اإلضافة على مثال ما دخله األلؾ والبلم لكان أحرى

 .مرتباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسقوطه باأللؾ والبلم واإلضافة بسبب  .بب المشابهةـــتبعاً لسقوط التنوٌن بس رة الجر سقطتـأن كس :أحدهما =  

 ب ـــوط التنوٌن بسبــأن سق :أي ,ن منه التنوٌنــــفؤم :ونــــــولذلك قال النحوٌ ,ر تبعاً لهـــفبل ٌسقط الج ,آخر     

  ,ة فكالضرورةـؤما سقوط األلؾ والبلم واإلضافف ,ر اّتباعهــــولذلك للشاع ,المشابهة كان استحساناً ال ضرورة     

 .ولذلك ال ٌسوغ للشاعر الجمع بٌنهما     

 .ه من الجرفٌعود إلى حقّ  ,أنه باأللؾ والبلم واإلضافة ٌبعد من شبه الفعل الحاصل بالفرعٌة :والوجه الثانً     

 ط ـــر سقـــوأن الج ,أن مانع الصرؾ قابمدم ـتق لما ,رؾــواالسم بعد دخول األلؾ والبلم واإلضافة ؼٌر منص     

  .أن الجر من الصرؾ :أحدهما :وبنوه على أصلٌن ,هو منصرؾ :وقال قوم .لزوال ما سقط تبعاً له     

 .على ما تقدم ,أنه بدخول األلؾ والبلم ضعؾ شبه االسم بالفعل :والثانً     

 .522 – 521 ,72 :1واإلعراب  اللباب فً علل البناءو ؛165 – 164التبٌٌن   :ٌنظر     

 ذهبا إلى أن ؼٌر المنصرؾ مبنً فً حال  –ا هللا ـرحمهم –اس ـــن وأبا العبـــإّن أبا الحس’’  :قال ابن ٌعٌشو     

 نظرت إلى  :ول إذا قلتــفعلى هذا الق ,هــو رأي سٌبوٌــــوالمحققون على خبلؾ ذلك وه ,فتحه إذا دخله الجار     

 رؾ الذي هو ــم الصــوعل ,ألن الشبه قابم ؛ه وإن انجرــــعلى منع صرف فاالسم باقٍ  ,ألسمر وأسمركمالرجل ا     

 ة وهما خاصة ــألنه لما دخله األلؾ والبلم واإلضاف ؛اً ـــوعلى القول األول ٌكون االسم منصرف ,التنوٌن معدوم     

 .‘‘لبلسم بعد عن األفعال وؼلبت االسمٌة فانصرؾ      

 .58 :1شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 )أ(: وجد.( فً 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

  فاللّؾ ٌشار به إلى المتعدد الذي ,د منها أمر الحقــل واحــهو فن فً المتعددات التً ٌتعلق بك :رــاللّؾ والنش( 4)

  ,ق كـل واحد منه بواحد من السابق دون تعٌٌنـــوالنشر ٌشـــار به إلى المتعدد البلحق الذي ٌتعل ,ٌإتى به أّوالً      

 =.أّما ذكر المتعددات مع تعٌٌن ما ٌتعلق بكل واحد منها فهو التقسٌم     



151 
  

............................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راد السابق بالتفصٌل ق كل فرد من أفراده بفرد من أفـر ٌتعلــــــــوبعده جاء بمتعدد آخ ,فإذا أتى المتكلم بمتعدد=   

 َعمَّ السحاُب  ,ت الشمس وبزغ القمر نهاراً ولٌبلً ــــطلع :ولــــكؤن نق ,ودون تعٌٌن ُسمً صنٌعه هذا لفاً ونشراً      

ٌَّدٌن ورج ,والسٌُل السماَء والواديَ         ,فالفرسان عادوا ُركباناً  :أي ,االً وُركباناً ـــعاد الفرساُن والُجْنُد واألسرى ُمَق

 .جاءوا مقٌدٌن واألسرى ,والجند عادوا مشاةً      

 .وإما أن ٌؤتً لَفُُّه ُمْجَمبلً  ,إما أن ٌؤتً لَفُُّه ُمَفّصبلً  ,والمتعدد السابق له وجهان     

 ؤتً ٌ أن :الوجه األول :انـــــحق له وجهر البلـــــــفالنش ,المتعدد السابق مفّصبلً  إذا جاء لؾُّ  :اللّؾ المفّصل -أ     

 َوِمْن َرْٔتَِتِو َجَعَل   :لّ ــــومن أمثلته قول هللا عّز وج ,بر المرتَّ ـاللّؾ والنش :وٌسمىعلى وفق ترتٌب اللّؾ النشر      

 )جعل لكم  :اء اللّؾ بعبارةــــد جـفق ,[ 73 :] القصص  اللَّْيَل َوالنػََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِو َولَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ  َلُكمُ      

 ( )لتسكنوا فٌه :فعبارة ,ع مرتبــــق توزٌــوجاء النشر وف ,والنهار( إذ جمع اللٌل والنهار بحرؾ العطؾاللٌل      

  .تتعلق بالنهار ,كسب ارزاقكم :)ولتبتؽوا من فضله( أي :وعبارة ,تتعلق باللٌل     

ٌُعبَّر ع ,اللّؾ والنشر ؼٌر المرّتب :مىـــــــوٌس ,شر على ؼٌر ترتٌب اللّؾأن ٌؤتً الن :الوجه الثانً       نـــــوقد 

ش :بعبارة       َأََلْ َيَِْدَؾ يَِتيًما فَآَوى َوَوَجَدَؾ َضاَلِّ فَػَهَدى َوَوَجَدَؾ َعاِئًَل   :ىــــــقوله تعالن أمثلته ــــوم ,اللّؾ والنشر الُمَشوَّ

 اء ـــوج ,فهً لؾٌّ مفّصل ,اراً ثبلثة مفّصلةـــــنت أفكل الثبلث تضمّ ــــهذه الجم ,[ 8 ,7 ,6 :] الضحى  فََأْغَن      

 .بعدها نشر ؼٌر مرتب على وفق ما جاء فً هذا اللّؾ     

 ومن أمثلته قول  ,ر بعده مجرد بٌان تفصٌلً للمجملــــفالنش ,بلً ـــــإذا جاء لؾُّ المتعدد مجم :اللّؾ الُمجَمل -ب     

 فَِإَذا أَِمْنُتْم فَاذُْكُروا اللََّو َكَما َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَََّلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا لِلَِّو قَانِِتنَي فَِإْف ِخْفُتْم َفرَِجاًَل أَْو رُْكَبانًا   :لّ ــــّز وجـهللا ع     

 )فإن خفتم( خطاباً  :ارةــــــً عبــــل فـــــــــجاء اللّؾ المجم ,[ 239 ,238 :] البقرة  تَػْعَلُموفَ َعلََّمُكْم َما ََلْ َتُكونُوا      

 .) فرجاالً أو ركباناً( :وبعده جاء النشر المفصل فً عبارة ,للمإمنٌن فً حالة الحرب     

 .487 – 483 :2والببلؼة العربٌة  ؛342 – 341علوم الببلؼة  :ٌنظر     
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 [ :] أقسام البناء

 والبناء العارض [ ,] البناء الالزم

ن معنى الَحْرفِ ف ,الِزم  وعاِرض   :مبنً ضربانوال :المصّنفقال   ,وَمتى ,كأٌّنَ  :الالِزُم ما تضم 

الُمضاُف إلى ٌاء  :خمسُة أشٌاءفً والعاِرُض  ,ونحو ذلك ,وال تً ,كال ذي :أو ما أَشَبَههُ  ,وَكٌفَ 

ِكرةُ الُمفردةُ مع  ,ٌا َزٌدُ  :نحو ,لمعرفةو الُمنادى الُمفرد ا ,ُغالمً :نحو ,الُمتَكلِّم التً  (ال)والن 

ب نحو ,ال َرُجلَ فً الّدار :نحو ,للجنس لنفً وما ُحِذَف منه الُمضاف إلٌه  ,َخمَسَة َعَشرَ  :والُمَرك 

تّ  ,وَتْحتُ  ,وَفْوقُ  ,وَبْعدُ  ,َقْبلُ  :وهو ثم َتْتُرُك  ,ِجبُتَك ِمْن َقْبِل زٌدٍ  :تقولُ  ,وَكذا باقً الِجهات السِّ

 ,غاٌَة الُمضاِف بالُمضاف إلٌه على معنى وُتسّمى هذه غاٌات ,ِمْن قبلُ  :اإلضافَة وتنوٌها فتقولُ 

 .فل ما انقطع عنُهّن ِصْرَن ُحدوداا ٌنتهً الكالُم عندها

***** 

ًّ ولّما فرغ عن بحث الُمعرب َشَرَع فً بحث  :قال الّشارح  :المبنً ضربان :فقال ,(1)المبن

 .عارض :الّثانًو ,الزم :أحدهما

 

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بؤنه وضع شًء على شًء على وجه ٌراد به الثبوت والدوام :النحاة البناء لؽة ٌعرؾ متؤخرو (1)

 لزوم آخر الكلمة حالة  :رهم ٌرون أن البناء هوــــإال أن أكث ,أما فً االصطبلح فقد عرفه القدماء عدة تعرٌفات     

 .واحدة من ؼٌر تؤثٌر عامل     

 ى ذلك أكثرهم كسٌبوٌه وابن السراج ـوعل ,راب(ـوقد التزم بعض النحاة فً التعرٌؾ بلفظ )البناء( لٌقابل )اإلع     

  .المبرد والزجاجً وابن الحاجب :ومنهم ,وبعضهم ٌلتزم بلفظ )المبنً( لٌقابل )المعرب( .فارسًوال     

 ا تعرٌفاً ــوٌعرفهم ,ه )المبنً(ـــه )البناء( وتارة ٌسمٌــفتارة ٌسمٌ ,نــن التسمٌتٌــً تعرٌفه بٌـوبعضهم ٌمزج ف     

 .ي وابن هشامابن جنً والزمخشر :نذكر منهم ,ذا معنى واحد واحداً      

 .32 – 15البناء فً اللؽة العربٌة  :ٌنظر     
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 ] المبنً الالزم من األسماء [

 فإّنه متضمن بمعنى ,(3)(نَ ٌْ أَ )ما تضمن معنى الحرف كـ :(2)[ –أي المبنً البلزم  – ]( 1)فالالزم

أم فً  ,أم فً الّدار ,ً المسجدــأم ف ,أفً الّسوق :فً قوة قولنا ,أٌن زٌد ؟ :االستفهام إذا قلنا

  .ؼٌرها ؟

إْن تجلس فً الّدار  ب / – 38/  :فً قوة قولنا ,أٌن تجلس أجلس :إْذ قولنا ؛أو بمعنى الُمجازات

 .وؼٌر ذلك ,وإْن تجلس فً المسجد أجلس فٌه ,أجلس فٌها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وعارض ,الزم :البناء نوعان (1)

   :وأكثر ما ٌبنى على عبلمتٌن هما ,هو المتوؼل فً البناء وال ٌخرج عنه إلى اإلعراب أبداً  :فالبلزم     

 علٌه وقد أطلق  .قاً لكبلم العربة واحدة ال ٌتؽٌر عنها طبـــولعله سمً بـ)البلزم( للزومه حال ,ون والفتحــالسك     

 م ـــام الكلـــد فً أقســــإذ ٌوج ,ربـاً فً كبلم العــٌن اسم )األصٌل( و )القٌاسً( ألنه أكثر شٌوعالمحدثبعض      

 :إذ نلحظه فٌما ٌلً ,كلها     

   ,ر من األسماء ) الضمابر كلهاـــفً كثٌ ,اـــــع صٌؽهمـــجمٌواألمر ب ,وفً الفعل الماضً ,فً الحروؾ كلها     

 ها ـد فً الجملة بكاملـــا (, كما ٌوجـــوؼٌره ,واألسماء الموصولة ماعدا المثنى ,ماعدا المثنىوأسماء اإلشارة      

 .لعدم توارد المعانً التً توجب اإلعراب فٌها     

 .48 - 37لبناء فً اللؽة العربٌة ا :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 :وٌكون ,اسم مبنً على الفتح :نَ ( أٌْ 3)

  ,ل علٌه )منــوتدخ ,ب ؟ت الكتاـــــأٌن وضع :وـــنح ,المكانٌةى الظرفٌة ـــاسم استفهام فً محل نصب عل -أ     

 ومن أٌن حضرت ؟ ,إلى أٌن تذهب ؟ :نحو ,حروؾ الجروإلى( من      

 إن كان  ,الشرطى الظرفٌة لفعل ــب علــفً محل نصوهو مبنً على الفتح  ,اسم شرط جازم ٌجزم فعلٌن  -ب     

 اء األنهار تنتشر ــــــأٌن ٌكثر م :وـــنح ,دةـــألن بالخبر تحصل الفاب ؛ولخبره  إن كان ناقصاً  ,فعل الشرط تاماً      

  .زراعة الفاكهة     

 .104المعجم الوافً  :ٌنظر     

 وُحّرك آخرها لببل ٌلتقً  ,ام والشرطـاالستفهرؾ ـــا معنى حـــو)أٌَن( مبنٌة لتضمنه’’  :قال أبو البقاء العكبري     

 .‘‘وفتح ولم ٌكسر على األصل فراراً من اجتماع الٌاء مع الكسرة مع كثرة االستعمال  ,ساكنان     

 .86 :2اللباب فً علل البناء واإلعراب  :ٌنظر     
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 ,متى القتال ؟ :تَ ألّنك إذا قُل ؛أو حرؾ الشرط أٌضاً  ,تفهامفإّنه متضّمن لحرؾ االس ,(ىمتكذا )و

 أْم بعد ؼٍد ؟  ,أْم ؼداً  ,ألٌومَ  :كؤّنك قلت

وإْن تخرج ؼداً ] أخرج  (1)إْن تخرج الٌوَم ] أخرج الٌوَم [ :فمعناه ,متى تخرج أخرج :وإذا قلتَ 

 .وؼٌر ذلك ,(2)ؼداً [

أصحٌح أْم  ,كٌؾ زٌد ؟ :ألّن معنى قولك ؛إال أّنه متضمن بمعنى االستفهام فقط ,(3)كٌفكذلك و

 سقٌم ؟ 

فشبه  ,مما ٌشابه الحرؾ ونحو ذلك ,(والتً ,الذي)كـأي الحرؾ  :ذلك ما أشبهالمبنً البلزم  أو

كذلك  ,فكما أّن الحرؾ مفتقر إلى ؼٌره وهو المتعلق ,الموصوالت به فً االفتقار إلى الؽٌر

 .الموصوالت مفتقرة إلى ؼٌره وهو الّصلة

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ........................................................

وأما همزة  ,بهمزة واحدة هً همزة االستفهام (ألٌوم ؟ :كؤّنك قلتَ ) :قوله :مصطفى سروري

)أم  :ل قولهها همزة االستفهام ال همزة الوصوٌدل على أنّ  ,الوصل المتصلة ببلم التعرٌؾ فمحذوفة

 .( ب - 43 (ب)نسخة ) ال .إال أّن كلمة )أم( ال تستعمل بالهمزة ,)بعد ؼٍد( :ثم ,ؼداً(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)د( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 2)

 :لفظة لها استعماالن :ؾَ ٌْ ( كَ 3)

 أو استفهام  ,كٌؾ صحتك ؟ :نحو ,والـاً حقٌقٌاً عن األحـــــٌستفهم بها استفهام ,اسم استفهام مبنً على الفتح -أ     

 .[ 28 :] البقرة  َكْيَف َتْكُفُروَف بِاللَّوِ   :نحو ,ؼٌر حقٌقً فٌه معنى التعجب     

 ون فً ـوال تك ,ر علٌها شاذــــول حرؾ الجــودخ ,وتعرب بحسب موقعها ,األلفاظ التً لها الصدارةوهً من      

 ؾ ــانظر إلى كٌ :نحو ,)الكٌفٌة(رد ـــمحل جر إال أذا تجردت عن معنى االستفهام وخلصت لمعنى الحال المج     

 .ٌصنع خالد     

 لت بها )ما( ـفإن اتص ,كٌؾ تجلس أجلس :وــــنح ,اسم شرط ؼٌر جازم ٌقتضً فعلٌن متفقٌن لفظاً ومعنى -ب     

 .كٌفما تعامل الناس ٌعاملوك :نحو ,الزابدة أصبحت اسم شرط ٌجزم فعلٌن     

  .256 – 255المعجم الوافً  :ٌنظر    
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  .فبل ٌجوز استعمالها فً الّتعرٌؾ الذي هو للّتوضٌح ,( للّتشكٌكإّن لفظة )أو :فإْن قلت

 .ٌعنً أّن كل واحد منهما مبنً الزم ,(2)] والتوزٌع [ ( ههنا للّتبٌٌنلفظة )أو :(1)] قلت [

 كان كّل ما ,إّن المبنً البلزم إذا كان فٌما تضّمن معنى الحرؾ أو ما أشبهه :ولقابل أْن ٌقول

فإّنه متضّمن  ؛ر(ال رجَل فً الّداٌنبذ أشكل بـ)فح ,الزم البناءالحرؾ أو ما أشبهه  تضّمن معنى

 .فإّنها ُتشِبُه الحرؾ مع إّنه لٌس منه أٌضاً  ؛وبالؽاٌات ,بمعنى الحرؾ مع إّنه لٌس منه

ٌّة مهملة موجبة وهً  ,فالبلزم ما تضّمن معنى الحرؾ أو ما أشبهه :إّن قوله :والجواب عنه قض

لكن ال  ؛قضٌة كلٌة اّنهبن سلمنا أولَ  ,ستلزم الموجبة الكلٌةوالموجبة الجزبٌة ال ت ,الجزبٌة فً قوة

 .فبل إشكال ,نسلم أن عكسها أٌضاً كلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]قلت[ (1)

 ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ(. (2)
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  المبنً العارض من األسماء [] 

 :خمسة أشٌاءفً محصور باالستقراء  (1)العارضالمبنً و

إذ الؽبلم قبل  ,فإّنه مبنً بناء عارض ,غالمً :نحومثاله  ,المتكلم (ٌاء)المضاف إلى  :أحدها

لحصول  ,لتنزله منزلة وسط الكلمة ؛وعند اإلضافة إلٌها صار مبنٌاً  ,إضافته إلى الٌاء كان معرباً 

صالح ألْن  (2)] والٌاء [ ,بد له من مضاؾ إلٌه ألّن المضاؾ ال ؛أ / – 31/ شّدة االمتزاج واالتحاد 

واالسم صالح  ,لنا من سبق شًء قبله بالّضرورة دّ بُ  وال ,ٌقع مضافاً إلٌه لكونه ضمٌراً مجروراً 

المتكلم  (ٌاء)ٌكون المضاؾ إلى  ٌنبذفح ,أْن تنزال منزلة كلمة واحدة فناسب بهذا االتحاد ,للّسبق

 .اع وقوع اإلعراب فً وسط الكلمةالمتن ؛مبنٌاً 

 .مع إّنه لٌس بمبنً ,( مبنٌان بعٌن ما ذكرتموؼبلمه ,ٌكون )ؼبلمك ٌلزم أنْ ٌنبذ ح :فإْن قٌل

فبل ٌلزم من ثبوت  ,ٌّانحرفان قو (الهاء)و (الكاؾ)و ,ؾٌحرؾ ضع (الٌاء)إّن  :فالجواب عنه

ة مع ( الجزبٌوؼبلمه ,ؼبلمكا لم ٌثبت فً )فلمّ  ,ا فٌه ضعؾ ثبوتها لما فٌه قوةلمالجزبٌة 

فبقً المضاؾ إلٌهما على إعرابه لٌجري على   –واألصل فً األسماء ] اإلعراب  –الّضمٌرٌن 

 .(3)سنن األصل [

فؤلّنه لو كان مبنٌاً على الفتح لزم انقبلب الٌاء  ؛(4)المتكلم على الكسر (ٌاء)وأّما بناء المضاؾ إلى  

وعلى الضم لزم انقبلبها واواً فً حالة  .وإال ٌلزم خروج الٌاء عن المدة ,ألفاً فً حالة الّنصب

وخروجها عن المدة  ,وإال ٌلزم خروجها عن المدة وانقبلب ٌاء المتكلم من حال إلى حال ,الّرفع

 .خبلؾ األصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,فتصبح مبنٌة بسبب أحد العوارض الطاربة على الكلمة ,لــــأن الكلمة معربة فً األص :ٌعنً البناء العارض( 1)

 أو تركٌب الفعل  ,خمسَة عشرَ  :م مع االسم نحوــــــأو تركٌب االس ,ال رجلَ  :وـــكتركٌب االسم مع الحرؾ نح     

 .وتعود الكلمة إلى أصلها من اإلعراب إذا زال ذلك العارض .لتركَبنَّ  :مع الحرؾ نحو     

 .لذلك ٌسمٌه بعض المحدثٌن بالبناء السماعً ,وتلمح البناء العارض فً تراكٌب معٌنة سمعت عن العرب     

 .41 – 48البناء فً اللؽة العربٌة  :ٌنظر     

 .من )ج( ساقط عقوفٌنما بٌن الم (2)

 .مطموس فً )د(ما بٌن المعقوفٌن  (3)

 .384 – 297 :4همع الهوامع  :ٌنظر (4)
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فإّنه مبنً بناء عارض  ,ٌا زٌد :نحو ,المعرفة (1)المنادى المفرد :الثانً من المبنً العارضو

بالحركة التً  للّتوافقف ؛وأّما بناإه على الحركة .لمشابهة كاؾ الخطاب من حٌث اإلفراد والّتعرٌؾ

لحركته  فلكون حركته البنابٌة مخالفة ؛وأّما على الّضم .إذ األصل فً البناء الّسكون ؛هً عارضة

 .و ٌا لزٌد ,ٌا عبد هللا :اإلعرابٌة وهً الفتح والكسر فً نحو

 ؛وٌا طالعاً جببلً  ,وٌا خٌراً من زٌد ,ٌا عبد هللا :واحترز بالمفرد عن المضاؾ والمشابهة له نحو

  .لعدم المشابهة لكاؾ الخطاب من حٌث اإلفراد ,ّنهما لٌسا بمبنٌٌنأل

لعدم  ,ألّنه ؼٌر مبنً ؛ٌا رجبلً خذ بٌدي :وبالمعرفة عن المنادى المفرد الّنكرة كقول األعمى

   .المشابهة لكاؾ الخطاب من حٌث الّتعرٌؾ

 ,(2)سـلنفً الجن التً( ال)مع التً هً  الّنكرة المفردة :العارض ب / – 31/ الّثالث من المبنً و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إال أن العلة المشهورة فً بنابه هً  ,ؾـه طلباً للتخفٌـرد المعرفة لكثرة استعمالــ( ٌعلل الرضً بناء المنادى المف1)

 .والتعرٌؾ واإلفرادأنه بنً لمشابهة كاؾ الخطاب فً الخطاب      

 :نذكر منها ,وقد ذكر العلماء علل بنابه على الضم ,أما سبب بنابه على الحركة فهو عروض البناء     

 رد بنً من حٌث كونه ؼاٌة ــوإذا أف ,رب مثلهماــــمشابهته لـ)َقْبُل و َبْعُد( من حٌث إنه إذا أضٌؾ أو نكر أع -أ     

 .ٌنتهً الكبلم عندها     

 .لذلك جعلت له فً البناء ؛أن الضمة لٌست عبلمة للمنادى حٌن ٌعرب -ب     

 ولو  ,رؾ فً حالتً النصب والجرـن الصـــألنه لو بنً على الفتح اللتبس بالممنوع م ؛أنه بنً على الضم -جـ     

 .على الكسر اللتبس بالمضاؾ إلى ٌاء المتكلم بنً     

 .ألن الضم أقوى الحركات ؛أنه بنً على الضم -د     

 .287البناء فً اللؽة العربٌة  :ٌنظر     

  :وشروط إعمالها ,فتنصب اسماً وترفع خبراً  ,)ال( التً لنفً الجنس محمولة على )إّن( فً عملها (2)

  ٌدخل وأن ال ,ون نفٌه على سبٌل استؽراق النفً للجنس كلهــوأن ٌكون المنفً الجنس بؤن ٌك ,أن تكون نافٌــة     

 ى تقدٌر )ِمْن( االستؽراقٌــة وهً مختصــة بالدخـــول ــألنه عل ؛وأن ٌكون اسمها نكرة متصبلً بها ,علٌها جار     

  ,ً معهـــا على الفتح تشبٌهــاً بــ)خمسـة عشر(ـــفإن كان مفرداً أي ؼٌر مضاؾ وال شبٌه به بن .على النكرات     

 اً أو شبٌهاً بـــه نصب بها ولم ٌبــن لببل ـوإن كان االسم مضاف ,وحكم على موضعه بالنصب اعتباراً بعمل )ال(     

 .ٌركب أكثر من شٌبٌن     

 .3: 2ح المسـالك وأوض ؛523 – 521 :1وشـرح الكافٌة الشافٌة  ؛194المفصل فً صنعــة اإلعراب  :ٌنظر     
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 ,ال رجل فً الّدار :إذ قولنا ,(1)حرَؾ الجرّ  وإّنما بنً ذلك لتضّمنه ,ال رجل فً الّدار :نحومثاله 

 ,ال ِمْن رجل فً الّدار :فٌكون أصل الجواب ,هل ِمْن رجل فً الّدار ؟ :مبنً على سإال سابل قال

 .( هرباً من الّتكرار واعتماداً على العلم بهفحذفت )ِمنْ 

ملها الّنصب لكونها ألّن ع ؛(ل )الوأّما على الفتح فلمناسبة عم ,َما مرَّ وأّما بناإه على الحركة فلِ 

 .وال فرق بٌن الفتح والّنصب من جهة اللفظ ,(محمولة على )إنّ 

 ,وعملها مخصوص به ,ألّنها لٌست باسم جنس ؛فإّنها لٌست بمبنٌة ,واحترز بالّنكرة عن المعرفة

 ؛( المذكورة علٌهمالت )الفإّنهما ؼٌر مبنٌٌن وإْن دخ ,(2)وبالمفردة عن المضافة والمشبهة ] بها [

 .ألّن البناء بناء لتركٌب فكرة تركٌب أكثر من كلمتٌن

ن اسمٌن ـما هو مركب م :ناـوالمراد بالمركب هه ,(3)المركب :الّرابع من المبنً العارضو

( 4)ـلبدلٌ ,ونـوط النّ ـً سقـاؾ فـى المضـارع بالمثنـر مضـوأّولهما ؼٌ ,رؾـن للحـا متضمّ ـثانٌهم

ًَ الجزء األّول منه لكونه بمنزلة الجزء ,خمسة عشر( 5)[ :نحو]  :تمثٌله بقوله األول من  إّنما ُبن

 ,خمسة وعشرة :ألّن أصل قولك )خمسة عشر( ؛اووالّثانً لكونه متضّمناً للو ,الكلمة الواحدة

منه مشابهة  فؤلّن الّثانً ؛أّما األّول ,وإّنما ُبنً الجزآن معاً على الفتح ,وعدل عن إثباته للّتخفٌؾ

كذلك ٌكون ما قبل  ,فكما أّن ما قبل تاء الّتؤنٌث ٌكون مفتوحاً أبداً  ,بتاء الّتؤنٌث من حٌث الّزٌادة

 .فللمناسبة ؛وأّما الّثانً .المشابهة مفتوحاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً )ب(: لتضمنه بمعنى حرؾ الجر. (1)

 .)أ( و )د( من ةساقط ]بها[( 2)

َؾ ابن الحاجب المركبات بؤنها3)  .كل اسم من كلمتٌن لٌس بٌنهما نسبة :( َعرَّ

 وٌظهر أٌضاً فً األفعال  ,والـوٌدخل التركٌب فً األسماء إذ نجده فٌما ركب من األعداد والظــــروؾ و األح     

 أو حـرؾ  ,ع حرؾـــوٌظهر فً الحروؾ وٌكون إما تركٌب حـــرؾ م ,فً تركٌب المضارع مع نون التوكٌد     

  .مع اسم     

 .258 - 257البناء فً اللؽة العربٌة  :ٌنظر     

 .بدلٌل أورد تمثٌله :فً )ب( و )ج(( 4)

 .)أ( و )د( من ةساقط]نحو[  (5)
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فإنه ُبنً الجزء األّول منه ال الّثانً على أحد  ؛احتراز عن مثل )سٌبوٌه( ,اسمٌنمن  :وقولنا

فإّنه مركب من  ؛أ / – 32/ ( بعلبك) :احتراز من نحو ,ثانٌهما متضّمن للحرؾ :وقولنا .المذهبٌن

لعدم تضّمن الّثانً بمعنى  ؛ال الّثانً على إحدى المذاهب ,والجزء األّول منه مبنً ,اسمٌن

احتراز من )اثنً  ,اؾ فً سقوط الّنونوأّولهما ؼٌر مضارع بالمثّنى المض :وقولنا .لحرؾا

والّثانً  ,والجزء األّول منه معرب ,فإّنه مركب من اسمٌن ثانٌهما متضّمن بمعنى الحرؾ ؛(عشر

 .لَِببل ٌلزم اجتماع الّنقٌضٌن ؛مبنً لمضارعته بالمثنى المضاؾ فً سقوط الّنون لئلضافة

ذلك  ُبنً (1)و ] إّنما [ ,منه المضاف إلٌهأي اسم حذؾ  ,ما حذف :مس من المبنً العارضالخاو

على وأّما  ,وأّما بناإه على الحركة َفلِما مرّ  ,لكونه مشابهاً للحرؾ من حٌث االحتٌاج إلى الؽٌر

مخالفة  البنابٌةكون حركته أو لت ,(2)م [ـو الضّ ـوه ,اتــوى الحركـالمحذوؾ منه بؤق رّ ـالّضم ] فلج

هذا على تقدٌر أْن  ,من قبِل ذلك :أو ,رأٌُت قبَل ذلك :نحو ,وهً الفتح والكسر ,لحركته اإلعرابٌة

اً  ٌّ ٌّاً كان معرباً كقوله ,ٌكون المحذوؾ منه َمْنِو  :أّما إذا لم ٌكن َمْنِو

َراُب َوُكْنُت َقْببلً     ًَ الشَّ  (3)َراتِ ـاِء اْلفُ ِباْلَمــصُّ اُد أَؼُ ـأَكَ      َفَساَغ لِ

 ,–بالّرفع قاطبة  –(  وتحت ,وفوق ,وبعد ,قبل)  :ما حذؾ منه المضاؾ إلٌه (4)أي [ ,هو] و 

  .(وٌسار ,وٌمٌن ,وخلؾ ,(5)] أمام [) :وهً ,وكذا باقً الجهات الّست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ج( من ةساقط ]إّنما[ (1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)بالماء الحمٌم( :وروي أٌضاً  ,ولٌزٌد بن الصعق ,وُنسب لعبد هللا بن ٌعرب ,( البٌت من الوافر3)

  ؛527وتذكــرة النحاة  ؛234 :4رب ــــــــولســـان الع ؛88 :4شــرح المفصل البن ٌعٌــــش  :وهو من شواهد     

 ؛73 :2وشرح ابن عقٌل  ؛35ر الندى ـــــوشرح قط ؛139وشرح شذور الذهب  ؛156 :3وأوضح المســالك      

 وخزانة األدب  ؛195 :3ع ـــــــع الهوامــــوهم ؛728 ,719 :1ح ـوشرح التصرٌ ؛522 :1وشرح األشمونً      

 .447 :1والدرر  ؛259 :8وتاج العروس  ؛518 ,585 :6 ,429 ,426 :1     

 وى ـــولو أنه ن ,اً ـــولهذا جــاء معرباً منّون ,)قببلً( مقطوعـــاً عن اإلضافــــة لفظاً ومعنـــى :قوله :والشاهد فٌه     

 .المضاؾ إلٌه لما نّونه     

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (4)

 .)ج( من ةساقط ]أمام[ (5)
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وهً منصوبة  – ثم تترك اإلضافة ,بالجرّ ( قبِل زٌدجبتك من ) :عند عدم حذؾ المضاؾ إلٌه تقول

والضمٌر البارز منصوب  –أي تلك اإلضافة  ,وتنوٌها –وفاعله ضمٌر المخاطب  ,تترك :بقوله

إذا حذؾ منه المضاؾ  فتقول ,–وفاعله ضمٌر المخاطب أٌضاً  ,المحل على المفعولٌة لـ)تنوي(

 .وبعدُ ِمْن قبلُ جبتك  :إلٌه

ألّن نصب  ؛بالجرّ  – غاٌات( وباقً الجهات الّست ,وتحت ,فوقو ,وبعد ,قبلأي ) وتسّمى هذه

على والّتسمٌة بالؽاٌات  ,–جمع المإنث باأللؾ والّتاء محمول على الجّر كما مّر فً صدر الكتاب 

أي  – فلّما انقطع ,إلٌه ب / – 32/  بالمضاف – أي تمام المضاؾ – غاٌة المضاف أنّ معنى 

أي  ,رنـصِ ( وباقً الجهات الّست ,وتحت ,فوقو ,وبعد ,قبلأي عن ) ,هنعن –المضاؾ إلٌه 

أي عند تلك  ,عندهاٌنتهً الكالم  ,حدوداا ( وباقً الجهات الست ,وتحت ,وفوق ,وبعد ,قبل)

 .الحدود
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 ,ِر الاّلمِ ـــواألمُر بغٌ ,ل الماضًـــالفع :الـــً الالزُم من األفعــــوالمبن :المصّنفقال 

ْفَعْلنَ  :وـكٌد نحأو نوُن الّتأ ,جماعِة الّنساءِ ضمٌر نون  به المضارع إذا اّتصل :اِرضُ ـــوالع ٌَ, 

ْفَعلَن   ٌَ  .وهلْ 

 .اإلعراب ألن ه ال َحظ  لها فً ؛الزماا  فال ٌكون بناؤها إاّل  :وأّما الحروفُ 

***** 

 ] المبنً الالزم من األفعال [

شرع فً المبنً البلزم  ,المبنً البلزم والعارض من األسماءلّما فرغ من و :قال الّشارح

 ,ر بغٌر الالمـــواألم ,الماضً :الالزم من األفعال (1)[ المبنً]  :فقال ,والعارض من األفعال

رب ــــإّنه معف ؛احترز بؽٌر البلم عن األمر بالبلم (2)] و [ ,قــقد سب بنابهمــاً ــــوالكبلم ف

 .مجزوم إجماعاً 

 المبنً العارض من األفعال [] 

 (نون) –أي المضارع  – إذا اّتصل بهبل  ؛ال مطلقاً  ,المضارع :من األفعال العارضالمبنً و

مخففة كانت أو  الّتأكٌد (نونإذا اّتصل به ) أو ,ؼاببة كانت أو مخاطبة جماعة الّنساء ضمٌر

الذي اّتصل به )الّنون( ضمٌر جماعة مثال المضارع  – أو الّتاء ,بالٌاء – ٌفعْلنَ  هل :قوله ,مثقلة

مثال المضارع الذي  –بالّتشدٌد والّتخفٌؾ  – هل ٌفعلنّ  :قولهو ,النساء ؼاببة كانت أو مخاطبة

 .اّتصل به نون الّتؤكٌد مطلقاً 

 ,وجه المشابهة قد مرّ  ,ألّنه معرب بدونهما بسبب المشابهة ؛وإّنما كان بناإه عند اّتصالهما عارض

 ,فؤلّنه ٌوجب سكون ما قبله بٌاناً للجزبٌة مما اّتصل به ؛وأّما بناإه عند اتصال الّنون المذكورة

  .إذ اإلعراب ال ٌقع فً وسط الكلمة ؛فتعّذر اإلعراب

 لم ال ٌجوز أْن ٌكون اإلعراب مقّدراً ؟ :فإْن قٌل

ل ــاعـً األفـل فـواألص ,اتـمعربً الـون فــا ٌكـري إّنمـدٌـقـراب التّ ــإّن اإلع :هــنـواب عـفالج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]المبنً[ (1)

 .)أ( من ةساقط ]و[ (2)
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 وهو اإلشعار بؤّن األصل فً ,ووجه آخر فً بنابه عند اّتصال الّنون به ,البناء (1)] المضارعة [

ٌّةو (أيّ كما فً مسؤلة ) ,البناءاألفعال    .( بالعكس)أ

وُبنً على الفتح  ,(3)(بعلبك) :وفؤلّنه إذ ذاك أشبه بنح ؛مطلقاً  (2)ا بناإه عند اّتصال نون الّتؤكٌدوأمّ 

ه لو أُعرب فبل ٌخلو إّما وهو أنّ  ,ووجه آخر فً بنابه عند اّتصال نون الّتؤكٌد .كما ُبنً هوللخّفة 

أّما إلى األّول  ,وال سبٌل إلى شًء منهما ,ٌُعرَب ما قبل الّنون أو نفس الّنون أ / – 33/ أْن 

وأّما إلى الّثانً فلكراهتهم جري اإلعراب على ما أشبه  ,فبلمتناع وقوع اإلعراب فً وسط الكلمة

 .وهو الّنون ,الّتنوٌن

ألّنه ال  ؛ا كان بناإها الزماً وإّنم ,إاّل الزماا  (4)[ – أي الحروؾ – ] فال ٌكون بناؤها وأّما الحروف

  .اإلعراب (5)[فً ]  –أي للحروؾ  –َحظ  لها 

***** 

ْعَملُ  :المصّنفقال  ٌَ ٌُْعَملُ فٌهِ  ,واعلم أّن هذه الكلمات منها ما  ِء المتّمّكنة والفِْعل كعاّمة األسما ,و

ٌُْعَملُ فٌهِ  .المضارع ْعَملُ وال  ٌَ  ,واألمر ٌغٌِر الاّلمِ  ,الماضًوالفعل  ,كالُحروف العاملة ,ومنها ما 

نة بمعنى  ٌُْعَمل فٌه كغٌِر العوامل مَن  .(أيّ )غٌَر  (إنْ )واألسماء المتضمِّ ْعَملُ وال  ٌَ ومنها ما ال 

 .ونحِوها ,الحروف والُمضمرات

***** 

 ,منها –وٌسمى ؼاٌاٍت  :بجّر )الكلماِت( لِما مّر فً قوله – واعلم أّن هذه الكلماتِ  :قال الّشارح

ٌُعَملُ فٌهأي من الكلمات  عَملُ و ٌَ  ,–ول ـــً بصٌؽة المجهـــاألّول بصٌؽة المعلوم والّثان – ما 

 ,المضاؾ (6)] و [ ,والّصفة الُمشبهة ,والمفعول ,اسم الفاعل) :نحو ,كعاّمة األسماء المتمكنةمثاله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( من ةساقط ]المضارعة[( 1)

 .نون التؤكٌد به :فً )ج( و )د(( 2)

 .)بعلبك( فً التركٌب :فً )ج( و )د( (3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (4)

 .: من( فً )ب( و )ج( و )د(5)

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]و[( 6)
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ٌُعمُل فٌها واالسم الّتام(  ,فـ)ضارباً  ,ومضروباً ؼبلمه ,لقٌُت زٌداً ضارباً  :نحو ,فإّنها َتعمل و

ورأٌُت  ,مررُت برجٍل حسٍن وجهه :ونحو ,وعامبلن فً )الؽبلم( ,ومضروباً( معموالن لـ)لقٌت(

 .من هذه الّثبلثة أٌضاً عامل ومعمول وكل ,وحصل لً عشرون درهماً  ,ؼبلَم زٌدٍ 

لْن ٌضرب  :نحو ,–كعاّمة األسماء  :بجّر )الفعل( على أّنه معطوؾ على قوله – والفعِل المضارع

ألّنه ال  ؛ًـــو احترز بالمضارع عن الماض ,فـ)ٌضرب( معمول )لْن( وعامل فً )زٌد( ,زٌد

 .ٌُعمل فٌه

ٌُعمل فٌ :اتــــأي من تلك الكلم ومنها ٌَعمل وال  وم والمنفً ــــالُمثبت بطرٌق المعل – هــما 

 ,من زٌد :وــنح ,الـــفً األسماء واألفع كالحروف العاملةمثال هذا القسم  ,–بطرٌق المجهول 

ر معمولٌن ـوهما ؼٌ ,رب(ـبلن على )زٌد( و )تضـفإّن )من( و )إْن( عام ,وإْن تضرب أضرب

 .ًءــلش

نحو ضرب  ,–كالحروؾ العاملة  :ألّنه معطوؾ على قوله ؛بجّر )الفعل( أٌضاً  – والفعل الماضً

ٌُعمل فٌهفإّن )ضر ,زٌد ٌَعمل و  ,واحترز بالماضً عن المضارع ,ب( عامل فً )زٌد( وال  فإّنه 

 .ٌُعمل فٌه كما مّر قبل هذا

ٌُعمل فإّن  ,اضرب زٌداً  :نحو –بجّر )األمر( أٌضاً  – واألمر بغٌر الالم اضرب ٌعمل فً زٌد وال 

ٌُعمل فٌه ,األمر بالبلم واحترز بؽٌر البلم عن ,فٌه ٌَعمل و  .فإّنه معرب 

  ب / – 33/ س ــس أجلـــأٌن تجل :وــنح – (األسماء)بجّر  –( إنْ )بمعنى ( 1)األسماء المتضّمنةو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو أن ٌحمل اللفظ معنى ؼٌر الذي  :رىرة أخــوبعاب ,هــــعاملتهو إشراب معنى فعل لفعل لٌعامل م :( الّتضمٌن1)

  :واألسماء المتضمنة للحرؾ على ثبلثة أضرب .ٌستحّقه بؽٌر آلة ظاهرة     

 )أمن( وال )أكم( حذار  :فبل ٌقال ,امـــً االستفهـــــ)َمْن( و)َكْم( ف :نحو ,ضرب ال ٌجوز إظهار الحرؾ معه -أ     

 .ال محالةفٌبنى  ,التكرار     

 فكؤنه  ,ق بدونهـق به إلى النطـــدل عن النطـــلكن ع ,وضرب ٌكون الحرؾ المتضمن مراداً كالمنطوق به -ب     

 .وكذلك إذا عدل عن النطق به ,ولو كان ملفوظاً به لما ٌبنى االسم ,ملفوظ به     

 )قمت  :وــنحـ ,ـرــوإن شبت لم تظه ,رت الحـرؾــــإن شبـت أظهـ ,ـة والظـرؾــوهـو اإلضاف ,وضرب -جـ     

ٌُبنَ  ,و)قمت فً الٌوم( ,الٌوم(       .فلما جاز إظهاره لم 

 .266الكلٌات  :ٌنظر     
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ٌُعمل فٌهما ,تخرج أخرجومتى  ٌَعمبلن وال   .فإّنهما 

ٌّا( (1)[ فإّنه معرب ] (أيّ )غٌر  :أقول قوله ة بمعنى ـاء المتضمنـواألسم :ن قولهــــاستثناء م ,إال )أ

ٌُعمل فٌهاي األسماء المتضمنة بمعنى )إْن( تأ ,(2)[ (إنْ )]  اً( ,عمل وال  ٌّ إال )أ
ٌُعمل  (3) فإّنه ٌعمل و

ٌّاً( جازمة لـ)تدعوا( ,(4) أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اْْلَْٖتَاُء ا٘تُْْسَن   :كقوله تعالى ,فٌه و  ,و )ما( زابدة ,فإّن )أ

ٌّاً(   .ولم ٌلزم الّدور الختبلؾ عملهما ,)تدعوا( ناصبة )أ

أي األسماء  ,واألسماء المتضمنة بمعنى )إْن( :استثناء من قوله ,ؼٌر )أّي( :إّن قوله :وقد قٌل

  .ضارعالمتضمنة بمعنى )إْن( تجزم الم

ٌَْت لتضمنها ] معنى [ وقد ُبنِ
ٌُبَن وإْن تضمن معنى الحرؾ ,الحرؾ (5) اً( فإّنه لْم  ٌّ  إّما لئلٌذان ؛إال )أ

 جماعة الّنساء (6)[ نونّنهم ٌبنون المضارع إذا اتصل به ] كما أ ,األصل فً األسماء اإلعراببؤّن 

وإّما للحمل على  ؛لئلٌذان بؤّن األصل فً الفعل المضارع البناء ,ونون الّتوكٌد كذلك ,مطلقاً 

 .وهما جزء وكلّ  ,نظٌرها ونقٌضها

ٌُعمل فٌه ما الأي ومن تلك الكلمات  ,ومنها  ً ــــوالّثان ,ومـــاألّول على صٌؽة المعل – ٌَعمل وال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (1)

 .الحرؾ :فً )ب( و )د( (2)

 :وتكون كذلك إذا وقعت ,تكون )أّي( معربة لضعؾ شبهها بالحروؾ بسبب لزومها اإلضافة( 3)

 ه ــو قولــــــأو استفهامٌة نح -ب .[ 118 :] اإلسراء  أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اْْلَْٖتَاُء ا٘تُْْسَن   :شرطٌة نحو قوله تعالى -أ     

 ل أيِّ ـــــمررت برج :وـمذكورة ؼالباً نحأو صفة لنكرة  -جـ .[ 81 :] األنعام  فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ بِاْْلَْمنِ   :تعالى     

 :أو حاالً لمعرفة كقول الشاعر -د .رجل     

َمـا َفَتـى ٌَّ َنا َحْبَتـٍر أَ ٌْ ِه َع اً لََحْبَتٍر          َفلِلَـّ ٌّ َماًء َخِف ٌْ  َفؤَْوَمؤُْت إِ

 .أما إذا كانت موصولة أو نودٌت فإّنها تكون مبٌنة ُتبنى على الضم     

 .316 – 315البناء فً اللؽة العربٌة  :ظرٌن     

 .118 :( اإلسراء4)

 .)ج( من ةساقط ]معنى[( 5)

 )أ(: ضمٌر.فً  (6)
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 ,مثل حروؾ العطؾ ,كغٌر العوامل من الحروف :مثال هذا الِقسم ,–على صٌؽة المجهول 

 .كؤسماء اإلشارات ونحوها ,و المضمرات ,واالستفهام

 ؾرَ ـٌُع ,ال على )الحروؾ( ,معطوؾ على )ؼٌر العوامل( ,رات(ـ)والمضم :ولهـاعلم أّن ق

 .(1)لـبالّتؤم

ٌُعمل فٌه ٌَعمل و متوهماً أّنه ال  ,فظّن أّنه ؼٌر واقع ,وقد أهمل المصّنؾ هذا القسم ,ومنها ما ال 

فبل رٌب فً أّن كّل  ,إذ المعمول فٌه إّما الفعل المضارع ,ٌتصور معمول  فٌه إال وأْن ٌكون عامبلً 

رطل  :نحو ,فإّنه ٌعمل إّما الجّر وإّما الّنصب ,وإّما االسم المتمكن ,مضارع عامل (2)] فعل [

 .اً وقاطبةطرّ  :إال أّنه واقع نحو ,وعشرون درهماً  ,زٌت

***** 

 [ الـعــــامـــــــــل] 

 ,والعاملُ عنَدهم ما أوجَب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من اإلعراب :المصّنفقال 

ً  ومعنوي   :والعامل ضربان ًّ ضربان ,لفظ   :فاللفظ

 ًّ ٌُقال فٌهو :قٌاس زٌٍد فإّنك لّما رأٌَت  غالمُ  :فإّنه ٌعملُ كذا كقولنا ,كل  ما كان كذا :هو ما صح أْن 

 .و ثوِب بكرٍ  ,دار عمٍرو :سَت علٌهأثر األّوِل فً الّثانً وعرفَت علّته قِ 

ٌُقال فٌهو :ّسماعًو  ,ولٌس لك أْن تتجاوزه ,هذا ٌعمل كذا وهذا ٌعمل كذا :هو ما صّح أْن 

 .تنصب (لن)و ,تجزم (لمْ )و ,تجرّ  (الباء)كقولنا إّن 

  .فنذكره فً موضعه إْن شاء هللا تعالى :أّما المعنويّ 

***** 

ما أوجَب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص  – عند الّنحاةأي  –والعاملُ عنَدهم  :قال الّشارح

  رــه ضمٌـــلوفاع ,)كون( :هـولـول )أوجب( قـومفع ,(3)اً أو تقدٌراً ــــلفظ أ / – 34/  من اإلعراب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً )أ(: بالتؤمل ونظرها. (1)

 .)د( من ةساقط ]فعل[( 2)

 = :تقول ,أو مجزوماً  ,روراً ـأو مج ,أو مرفوعاً  ,فً النحو هو ما ٌإثر فً اللفظ فٌجعله منصوباً  :العامل (3)
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 .)كون( :متعلق بقوله –أعنً )على وجٍه(  – والجار والمجرور ,الموصول

وتثبت لها  ,ألّن المقتضً له ما به ٌصٌر الكلمة قابلة له ؛ِاعلم أّن العامل ؼٌر المقتضً اإلعراب

ٌّة لقبول اإلعراب كالفاعلٌة   .واإلضافة ,والمفعولٌة ,صبلح

فإّن )َنَصَر( هو الموجب لكون آخر )زٌد(  ,َنَصَر زٌد   :والعامل ما أوجب اإلعراب َكـ)َنَصَر( فً

 (1).لٌعّم العامل المعنويّ  ؛لفظة أوجب :ولم ٌقل ,ما أوجبَ  :وإّنما قال ,على هذه الحركة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُقَسُم العامل من جهة  .اً ــــألنه جعله مرفوع ؛ً )الشتاء(ــــل فــفترى أن الفعل )جاء( عام ,= جاء الشتاُء مبكراً     و

 :عمله إلى ثبلثة أنواع     

 وبعض حروؾ   ,زمــب والجـــوأدوات النص ,ى كالفعلــعامل أصلً ال ٌمكن االستؽناء عنه وإال فسد المعن -أ     

 .الجر     

ْفُسد المعنى -ب      ٌَ   .مثل حروؾ الجر التً تقع زابدة ,عامل زابد ٌمكن االستؽناء عنه فبل 

ٌَحته ـعامل شبه زابد ال ٌمكن االستؽناء عنه ولكنّ  -جـ      روؾ الجـر شبه ـــــوهو ح ,ان ٌتعلّق بهـــاج إلى مكـــال 

 .الزابدة     

 :وٌنقسم العامل من جهة طبٌعته إلى نوعٌن     

 .والفعل المضارع ,والجوازم ,والنواصب ,عامل لفظً ٌظهر فً الكتابة والنطق كحروؾ الجر -أ     

ٌُدرك بالعقل -ب       واالبتداء عامل مفهوم  ,ه هو االبتداءـــً المبتدأ الذي رفعــــل فأن العام :مثبلً  ,عامل معنوي 

 .وال كتابة ,ال لفظاً  ,عقبلً      

 .587 – 586 معجم فً علوم اللؽة العربٌة ومصطلحاتها  الشامل :ٌنظر     

 والعبلمة  ,أو جزمب أو جر ـع أو نصــــة اإلعرابٌة من رفــالحال :العامل هو الموجد المنشا لشٌبٌن اثنٌن هما (1)

 ون أو ــة أو حرؾ أو سكـــوهذه العبلمة حرك ,ةــاإلعرابٌة التً تقع فً آخر الكلمة وتدل على حالتها اإلعرابٌ     

 ة الضمة الدالة ــوعبلم ,د حالة الرفع فً )زٌد(ـــــفإن )ذهب( هو العامل الذي أوج ,ذهَب زٌد   :فإذا قلنا .حذؾ     

  .ععلى حالة الرف     

 وباإلضافة إلى الحالة اإلعرابٌة والعبلمة اإلعرابٌة فإن العامل ٌحدث أٌضاً العوامل المعانً النحوٌة من فاعلٌة      

  .ومفعولٌة وإضافة     

 .48 – 47نظرٌة العامل فً النحو العربً  :ٌنظر     
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 ] أنواع العامل [

ًّ األّول  :ضربانعنَدهم  والعاملُ  ًّ  ,معنويّ الّثانً و ,لفظ ًّ  – فاللفظ  :ضربان –أي العامل اللفظ

ًّ األّول  ًّ  وهو ,(1)قٌاس ًّ القٌاس ٌُقال  :أي العامل اللفظ فإّنه  ,كلّ ما كان كذا (2)[فٌه ] ما صّح أْن 

أي علّة تؤثٌره فً  ,لّما رأٌَت أثر األّول فً الّثانً وعَرفَت علَّته ,زٌدٍ  غالمُ  :كقولنامثاله  ,ٌعمل كذا

 .وثوب بكرٍ  ,دار عمٍرو –أي على ؼبلَم زٌٍد  – قِسَت علٌه ,الّثانً

ألّن الّضمٌر ٌرجع إلى المضاؾ دون  ؛واألّول أولى ,(علّتٌه تَ فْ رَ )وعَ  :(3)وفً بعـض الّنسخ

 ّ   .المضاؾ إلٌه ؼالبا

ًّ  (4)[ الثانً ]و ًّ  وهو :(5)سماع ًّ الّسماع ٌُقال فٌه :أي العامل اللفظ ٌعمل كذا هذا إّن  :ما صّح أْن 

( لَنْ )و]  ,تجزم (لَمْ ) لفظةو ,تجرّ  (الباءَ )إّن  :كقولنامثاله  ,ولٌس لك أْن تتجاوزه ,وهذا ٌعمل كذا

 .أّما العامل المعنوّي فنذكره فً موضعه إْن شاء هللا تعالىو ,(6)[ تنصب

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ــو والمعّول فً ؼالـــنحم أدلّة الــوهو معظ .اهـــهو حمل ؼٌر المنقول على المنقول إذا كان فً معن :القٌاس (1)

 :كما قٌل ,مسابله علٌه     

َبعْ  ٌُتَّ ٌَاس    إنَّما الَنْحُو ِق

 .إنه علم بمقاٌٌس مستنبطة من استقراء كبلم العرب :ولهذا قٌل فً حّده     

 .70 فً علم أصول النحو االقتراح :ٌنظر     

 .)أ( من ةساقط ]فٌه[ (2)

 ."المصباح" ٌرٌد نسخ متن (3)

 ]الثانً[ ساقطة من )أ( و )ب(. (4)

ٌّه  ,رآنــــــل كبلم هللا تعالى وهو القـــــفشم ,هـــما ثبت فً كبلم من ٌوَثق بفصاحت :الّسماع (5)   ,–  –وكبلم نب

 عن مسلم  ,نظماً ونثراً  ,ة بكثرة المولَّدٌنــــن فسدت األلسنــــإلى زم ,وكبلم العرب قبل بعثته وفً زمنه وبعده     

 .فهذه ثبلثة أنواع ال بد فً كل منها من الثبوت ,أو كافر     

 .36صول النحو االقتراح فً علم أ :ٌنظر     

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)
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 [ الباب الّثانً] 

ة]  ٌّ ٌّة القٌاس  [ فً العوامل اللفظ

ٌّة الّطرادها :المصّنفقال   :وجملتها سبعة   ,وألّن الفعلَ منها وهو األصلُ فً العمل ؛قّدمنا القٌاس

 ,واالسم المضاف ,والمصدر ,والّصفة المشّبهة ,واسم المفعول ,اسم الفاعل ,الفعل على اإلطالق

 .واالسم الّتام

***** 

العوامل بٌان  فً :الباب الّثانً :فقال ,ن الباب األّول شرع فً الباب الّثانًلّما فرغ م :الّشارح قال

ة ٌّ ة القٌاس ٌّ ٌّة الّطرادها :وأشار إلى وجه تقدٌم هذا الباب على الّثالث بقوله ,اللفظ أي  ,قّدمنا القٌاس

 ,لكون الُمّطرد بمثابة الُكلًّ ؛وال شبهة فً استحقاق الُمّطرد الّتقدٌم على ؼٌر الُمّطرد ,القٌاسٌة

 .وؼٌر الُمّطرد بمثابة الُجزبً

 والكلًّ ما ال ,عبارة عّما ال ٌكون مخصوصاً بشًء دون شًء( 1)ردطّ أّما بٌان األّول فهو أّن الم 

فإّن نفس تصّوره ال ٌمنع عن وقوع  ,كالحٌوان (2)] فٌه [ ٌمنع نفس تصوره عن وقوع الّشركة

  .اّدة دون ماّدةال ٌختص بم ب / – 34/ بلً منهما ألّن ك ؛فٌكون الُمّطرد بمثابة الكلًّ ,الّشركة فٌه

والجزبً ما  ,وأّما بٌان الّثانً فهو أّن ؼٌر الُمّطرد عبارة عّما ٌكون مخصوصاً بشًء دون شًء

 ةــوع الّشركــوق ع عنفإّن نفس تصّوره ٌمن ,ٌه كزٌدوع الّشركة فعن وق (3)[ هٌمنع نفس ] تصّور

  .شًء ألّن كبلً منهما ٌختّص بشًء دون ؛فٌكون ؼٌر الُمّطرد بمثابة الجزبً ,(4)] فٌه[

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والمّطرد أٌضاً هو القٌاس ,ما ٌتبع بعضه بعضاً دون شذوذ ,هو من القواعد :المّطِرد (1)

 .632موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 ]فٌه[ ساقطة من )أ(. (2)

 فً )أ( تصور مفهومه. (3)

 ]فٌه[ ساقطة من )أ(. (4)
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مقّدم  والجزء ,هذا فاعلْم أّن الكلًّ مقّدم على الجزبً لكونه جزء للجزبً ؼالباً ( 1)وإذا ] تحقق [

و ــا هــاً على مــٌكون ما هو بمثابة الكلًّ مقّدم ,فإذا كان الكلًّ مقّدماً على الجزبً ,على الكلًّ

 .بمثابة الجزبً

ٌّة ,وألّن الفعلَ منها :وبقوله  ,ألّنه أقوى األنواع ؛أصل فً العملأي الفعل  وهو ,أي من القٌاس

 ؛ولكونه أكثر فابدة ,بخبلؾ االسم والحرؾ ,وهو عامل ألّنه ما من فعل إال ؛شّد تؤثٌراً لكونه أ

 (2).بخبلفهما ,لِداللته على الحدث والّزمان َوْضَعاً 

ٌّة  – وجملتها  :سبعة   –أي جملة القٌاس

 ,اسم المفعول :الّثالثو ,اسم الفاعل :والّثانً ,أي متعّدٌاً كان أو الزماً  ,الفعل على اإلطالق :األّول

 .االسم الّتام :الّسابعو ,االسم المضاف :الّسادسو ,المصدر :الخامسو ,الُمشّبهةالّصفة  :الّرابعو

ٌُقـطُ ـوَضبْ   األّول ,ة أو الـالـبلً باألصـون عامـٌك( 3)ن ] أْن [ـو مـل ال ٌخلـإّن العام :الـه أْن 

 وإْن  ,(4)درــاألّول المص ,ه أو الــاً عنــقـتّ ـون مشـــــكـن أْن ٌــو مــً فبل ٌخلــوأّما الّثان ,لــعـالف

 ......................ـ..................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألن  ؛كاإلنسان فإنه جزء لـ)زٌد( ,الكلً جزء للجزبً ؼالباً  إنّ  :وإنما قلنا :مصطفى سروري

 ً جزء منه على تقديوالكلّ  ,ًوالجزبً كلّ  ,اإلنسان هو الحٌوان الناطق مع الشخص

 .( 46( لوحة د)نسخة ) ال .ر كونه مركباً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عرفت :( فً )ج( و )د(1)

ٌُعرؾ بالعقلـأو ؼٌر محس ,ورـــعصف ,لــــــــرج :وــنح ,هو ما دّل بذاته على شًء محسوس :فاالسم (2)   ,وس 

 .وهو فً الحالتٌن ؼٌر مقترن بزمن ,شرؾ ,شجاعة :نحو     

 .اكُتبْ  ,ٌدرسُ  ,نجحَ  :هو ما دّل على معنى فً نفسه مقترن بزمان نحو :والفعل     

 .لَمْ  ,ِفً ,َهلْ  :نحو ,هو ما دّل على معنى فً ؼٌره :والحرؾ     

 .488 ,348 ,53موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 .)ب( من ةساقط ]أْن[ (3)

 ق من المصدر ـــل مشتـــب البصرٌون إلى أن الفعـــفذه ,خبلؾ (الفعل أو المصدر)فً مسؤلة أصل االشتقاق  (4)

 = وقام  ,ضرب ضرباً  :وـــــنح ,ل وفرع علٌهــدر مشتق من الفعـــوذهب الكوفٌون إلى أن المص ,وفرع علٌه     
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وإْن كان  ,فإْن كان األّول فهو اسم المفعول ,ٌخلو إّما أْن ٌقع علٌه الفعل أو ال الّثانً فبل( 1)] كان [

 (4)و ,اسم الفاعل( 3)] فهو [ل األوّ ( 2)] فإن كان [ ,الّثانً فبل ٌخلو من أْن ٌجري على فعله أو ال

 ,و االسم الّتامـوإْن كان األّول فه ,ٌرفع اإلبهام أو أْن ٌقع مضافاً أو ال (5)الّثانً فبل ٌخلو من أنْ 

 .و الّصفة المشّبهةـوإْن كان الّثالث فه ,و االسم المضاؾـوإْن كان الّثانً فه

***** 

 (6)الفعل [ :أّوالا ] 

 .فإّنه ٌعمل الّرفع والّنصب فً األسماء :أّما الفعل :قال المصّنف

***** 

ضرَب زٌد   :نحو ,فإّنه ٌعمل الّرفع والّنصب فً األسماء :الفعلأي  :األّول أّما :قال الّشارح

ارة إلى حصر عمل ـــوهذا إش ,فـ)ضرب( ٌعمل الّرفع فً )زٌد( والّنصب فً )عمراً( ,عمراً 

 زم ـفٌل ,اـــل والمفعول وما ٌشبههمــوذلك ألّنه ال ٌستدعً سوى الفاع ؛(7)الفعل فً الّرفع والّنصب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = قٌاماً.  

 .143والتبٌٌن على مذاهب النحوٌٌن  ؛206 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,ٌكون :فً )أ( (1)

 .)أ( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (2)

 .)أ( و )ج( من ةساقط ]فهو[ (3)

 .وأّما الثانً :فً )ب( و )ج( (4)

 .من أن ٌكون فٌه :فً )ب( و )ج( و )د( (5)

 .العامل األول من جملة العوامل اللفظٌة القٌاسٌة (6)

 :فً مسؤلة عامل النصب فً المفعول خبلؾ( 7)

 ب بعضهم إلى أن العامل هو ـوذه .الفعل والفاعل جمًٌعا :بـــذهب الكوفٌون إلى أن العامل فً المفعول النصف     

 تنصب )زٌداً(  ,اً ــــظننُت زٌداً قابم :ى أنك إذا قلتــــعل –صاحب الكسابً  –ونص هشام بن معاوٌة  ,الفاعل     

  ,المفعولٌة المفعول هو معنى ًـإلى أن العامل ف –من الكوفٌٌن  –وذهب خلؾ األحمر  .و)قابماً( بالظن ,بالتاء     

 .والعامل فً الفاعل هو معنى الفاعلٌة     

 =ًء ـــة الشــــان الفعل والفاعل بمنزلــوإذا ك ,وحجتهم أنه ال ٌكون مفعول إال بعد فعل وفاعل لفظاً أو تقدٌراً      
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 .إال الّرفع والّنصب أ / – 35/ ل ْأْن ال ٌعم

 (2)لـذا الفعـألّن ه ؛فعامل الجّر فٌه هو )الباء( ال الفعل ,(1)مررُت ] بزٌٍد [ :ووأّما المفعول فً نح

ّن أل ألّنه جزء الفعل بدلٌ ؛ذا هو الحرؾه (3)ل فًامفالع ,رّ ال ٌتعّدى إلى المفعول به إال بحرؾ الج

, فوجب أْن ٌعمل كما عمل (5)] ُجزُت [( 4)ى ] جاوزُت و [ـــ)مررُت( و)الباء( معاً ٌفٌدان معن

ال جابز أْن ٌعمل  ,بـــوحٌنبذ إّما أْن ٌعمل الّرفع أو الّنص ,السٌما وقد اختص باألسماء ,لالفع

ألّنه ٌلزم حٌنبذ  ؛وال أْن ٌعمل الّنصب ,ق بهــلعدم جواز ارتفاع ما لٌس بفاعل وال ملح ؛الّرفع

إذ  ,رّ ـــفعمل الج ق إال الجرّ ــــفلم ٌب ,رؾ وبٌن المتعّدي بدونهــــدم الفرق بٌن المتعّدي بالحــــع

ٌُظَ  ,قبله( 6)ا [ال ] ممــمضاؾ إلٌه من حٌث االّتصده مشابه بالـــم بعـــاالس  ؛ّن أّن العمل للفعلوال 

ٌَعمــاالسَم فبالحد ـذا الحرؾ عامل وقــــألّنه إذا ثبت أّن ه ٌَعمــري أْن  ي ل الذــل الفعـــل وال 

 رب ــألّنه أق ؛وداً ــا وجـل آلخرهمـد فالعمــواح( 8)ول [عمم ى  ]لع( 7)اــإذ العامبلن إذا تزاحم ؛قبله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دلَّ على أنه منصوب بهما ,وكان المفعول ال ٌقع إال بعدهما ,الواحد =  

 وحجتهم أنهم أجمعوا على أن  .ول جمٌعاً ــــالفاعل والمفعً ـل فـــأما البصرٌون فذهبوا إلى أن الفعل وحده عم     

  ,اء أن ال تعملـــل فً األسمـــــواألص ,ً العمل ألنه اسمــــأما الفاعل فبل تؤثٌر له ف ,الفعل له تؤثٌر فً العمل     

 ون ـــتؤثٌر ٌنبؽً أن ال ٌك ل إلى ما لهــــً العمـوإضافة ما ال تؤثٌر له ف ,فوجب أن ال ٌكون له تؤثٌر فً العمل     

 .تؤثٌر له     

 .83 – 82 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .برجل :( فً )د(1)

 .الفعل البلزم :فً )ب( و )ج( و )د(( 2)

 .فً مثل :فً )ب( و )ج( و )د( (3)

 .)أ( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (4)

 .)ج( من ةساقط ]جزت[ (5)

 .بما :فً )ج( و )د( (6)

 .ومصطلح التزاحم ؼٌر شابع عند النحاة ,تنازعا :أي :( تزاحما7)

   آُتوِّن أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطرًا  :كقوله تعالى ,د متؤخر أو أكثرــــأن ٌتوجه عامبلن إلى معمول واح :والمقصود بالتنازع     

 .فالمفعول به )قطراً( ٌتنازعه الفعبلن المتقدمان لٌكون مفعوالً ألحدهما ,[ 96 :] الكهؾ     

 .358الشامل  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,مفعول :فً )أ( و )ب( و )ج(( 8)
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 (1).وإعمال األقرب أحقّ  ,إلى المعمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ودلٌلهم   ,ون إلى أن إعمال الفعل األول أولىــب الكوفٌــــفذه ,اختلؾ الكوفٌون والبصرٌون فً إعمال الفعلٌن (1)

  :قال امرإ القٌس ,أما النقل فقد جاء ذلك عنهم كثٌراً  .والقٌاس ,النقل     

ل  ِمَن الَمالِ فَ  ٌْ َشٍة       َكَفاِنً َولَْم أَْطلُْب َقلِ ٌْ  لَْو أنَّ َما أَْسَعى أِلْدَنى َمِع

 :وكقول اآلخر     

ْقـَتــْدَنَنا الُخــُرَد الِخــَدااَل  ٌَ  َوَقْد َنْؽَنى ِبَها َوَنَرى ُعُصوًرا        ِبَهــا 

 إال أنه لما كان مبدوًءا  ,ل الثانًــو صالح للعمل كالفعـــوه ,لثانًوأما القٌاس فهو أن الفعل األول سابق الفعل ا     

 .لقوة االبتداء والعناٌة به ؛به كان إعماله أولى     

 أما النقل فقد جاء  .والقٌاس ,لــى ذلك النقــــودلٌلهم عل ,أما البصرٌون فذهبوا إلى أن إعمال الفعل الثانً أولى     

  :الحاقة ]  َىاُؤـُ اقْػَرُءوا ِكَتابَِيوْ   :ىـــــه تعالـوكقول ,[ 96:الكهؾ ]  آُتوِّن أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطرًا  :ىـــالـتعال ــق ,ًراــــكثٌ     

     19 ]. 

  ,ولٌس فً إعماله دون األول نقض معنى ,م من الفعل األولـــرب إلى االسـوأما القٌاس فهو أن الفعل الثانً أق     

 .فكان إعماله أولى     

 .92 – 86 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     
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 ] الفاعل [

أّما الّرفع فعاّم ألّن كل ّ فعل ٌرفع اسماا واحداا بأّنه فاعلُه إذا أُسند الفعلُ إلٌه مقّدماا  :قال المصّنف

ي  ,إّما بارز  كالّتاء فً فعلتُ  ,وإْن لم ٌكن ُمْظَهراا فُمضمر ,َفَعلَ زٌد   :علٌه نحو أو مستكن  كالَمْنوِّ

 .فً أَفَعلُ 

***** 

ألّن كلّ  ؛الّرفع –متعّدٌاً كان أو الزماً  –أي ٌعمل جمٌع األفعال  ,أّما الّرفُع فعام  و :قال الشارح

إذا  ,أي فاعل الفعل فاعله –م الواحد أي االس – بأّنه ,ٌرفع اسماا واحداا متعّدٌاً كان أو الزماً  فعل

أي على ذلك  – ُمقّدماا علٌهحال كون ذلك الفعل  ,ذلك االسم الواحد( 1)أي ] إلى [ هٌأُسند الفعل إل

  .(3)[ َفَعلَ زٌد   :نحو]  ,–د الواح (2)م [] االس

قُل :وإّنما قال ٌَ  .لٌعّم اإلنشابٌات ؛)أخبر( :)أُسند( ولْم 

أُسند إلى )زٌد( وهو لٌس  فإّن )ضرب( ,زٌد  ضرب :ونح ,احتراز عن المبتدأ (مقّدماً علٌه) :قوله

  .بل هو مبتدأ ؛بفاعل

أَْوَجُه ِمْن  ,إذا أُسند إلٌه :االكتفاء بقوله :(5)] فإْن قلَت [ :(4)"ةٌنٌّ شرح الزّ "قال شهاب الّدٌن فً 

ٌُسند إلى  ؛ب / – 35/ مقّدماّ علٌه  :ؼٌر احتٌاج إلى ذكر قوله ٌُسند إلى المبتدأ بل  ألّن الفعل لم 

ٌُقال .ضمٌره ٌُجاب عنه بؤْن  ٌُسند إلى المبتدأ :وٌمكن أْن  ألّنه وإْن كان مسنداً  ؛ال نسلم أّن الفعل ال 

إلٌه ألّن ( 6)وبهذا االعتبار ٌكون المبتدأ ] مسنداً [ ,إلى ضمٌره لكّنه مع الضمٌر مسند إلى المبتدأ

 .تّم كبلمه ,للعامالخاص مستلزم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( و )د( من ةساقط ]إلى[ (1)

 .)ج( من ةساقط ]االسم[ (2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (3)

 .لم أقؾ علٌه (4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (5)

 .)ج( من ةساقط ]مسنداً[( 6)
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فلٌس لك أْن تسند  ,وهو ال ٌختلؾ ,ألّن نسبة الفعل إلٌه على وجه اإلسناد ؛وإّنما كان الفاعُل واحداً 

فإّن نسبة الفعل إلٌه لٌست على وجه اإلسناد بل على جهة  ؛بخبلؾ المفعول ,الفعل إلى فاعل آخر

  .وٌجًء له خمسة مفاعٌل ,وهو ٌختلؾ ,الّتعلّق

صدر الّضرُب  (:زٌد  َضَرَب ) قولك (2)ألّن ] معنى [ ؛دالفاعل واح :(1)[ "قلٌداإل"قال صاحب ] 

وما ٌدخل علٌه ههنا هو  ,ٌدخل إال على المفرد )عن( حرؾ جّر, وحرؾ الجر الو ,عن )زٌد(

 .اسماا واحداا  :بقوله أومؤ وإلى هذا ,اعل واحداً بالّضرورةفٌكون الف ,الفاعل

إذ ال ٌمكن أْن ٌكون الفاعل موجوداً  ؛فهو أّن الفعل علّته لهوأّما وجه تقدٌم الفعل على الفاعل 

 (3).والعلّة متقّدمة على المعلول ,بدونه

 ] أقسام الفاعل [

بالحركات  (فعلت)إّما بارز  كالّتاء فً وذلك المضمر  ,ُمظهراا فُمضَمر( 4)] الفاعل [ فإْن لَْم ٌكن

 .(أَْفَعلُ )أو مستكن  كالَمْنِوّي فً  ,الّثبلث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79 ص التعرٌؾ به سبقوقد  ,المقالٌد :فً )ب( و )د( (1)

 حٌنه صّنفه نّ قال إ ,هـ( 700دي )ت ــــبن محمود الجند ــــــألحم ,للزمخشري "المفّصل" شرح على :اإلقلٌد     

ٌّاه أحمد على نعم تهلّلت ’’  :هـــــأّول ,هــب جزٌه دار ببروســــة فً دار الكتودــونسخته موج ,كان فً بخارى       إ

 ... ‘‘.وجوهها الصباح     

 .305 :1وهدٌة العارفٌن  ؛1775 :2كشؾ الظنون  :ٌنظر     

 ى النص الذي نسبه الشارح ــــاطلعت علٌه ولم أقؾ علو ,راتةـُحقق هذا الكتاب بكلٌة اآلداب / جامعة مص وقد     

 ."اإلقلٌد" كتاب إلى     

 .)أ( و )ج( و )د( من ةساقط ]معنى[ (2)

 ألنه تعرض  ؛ل عمل ما تؤخر فٌهــوبط ,اً باالبتداءـار مرفوعــــإن قُّدم االسم على الفعل أو ما ضمن معناه ص (3)

 فتؤثر )زٌد( بـ)إّن( دلٌل على أن الفعل شؽل  ,مــــإّن زٌداً قاب :ً زٌد قابمـــبالتقدٌم لتسلط العوامل علٌه كقولك ف     

 ر ٌفسره ـــفهو فاعل فعل مضما ٌطلب الفعل ـل مسبوقاً بمـوإن كان االسم المتقدم على الفع ,عنه بفاعل مضمر     

 .[ 6 :] التوبة  َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرؾَ   :نحو ,الظاهر المتؤخر     

  .1581 :4شرح التسهٌل لناظر الجٌش  :ٌنظر     

 .أي العامل :فً )ج( (4)
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 والفعل الالزم [ ,] الفعل المتعدي

الزم وهو ما ٌختّص  .متعدٍّ وهو ما نصب المفعول به :فعلَ على ضربٌنُثم إّن ال :المصّنفقال 

إلى مفعول واحد كَنَصْرُت  المتعّدي :والمتعّدي على ثالثة أضرب .وَقعدتُ  ,وقُمتُ  ,بالفاعل كذهبتُ 

ُت زٌداا درهماا أو هو عٌُن األّول كَحِسبُت زٌداا  ,زٌداا  ٌْ ومتعدٍّ إلى مفعولٌن ثانٌهما غٌُر األّول كأعَط

 .ومتعدٍّ إلى ثالثِة مفاعٌل كأعلَمُت زٌداا عمراا فاضالا  ,عالماا 

***** 

  :على ضربٌنمنقسم ُثّم إّن الفعلَ  :قال الّشارح

 .(1)بؽٌر واسطة ما نصب المفعولَ به –أي الفعل المتعّدي  – وهو :متعدٍّ أحدهما 

( 2)ره [ـه لؽٌـاوز عنـ] وال ٌتج ,ّص بالفاعلـما ٌخت –ل البلزم ـــأي الفع – وـوه :الزمً ـوالّثان

وال ٌتجاوز عنه  ,ما ٌختّص بالفاعل والقعوَد( ,والقٌامَ  ,الّذهابَ )فإّن  ,( وَقعدتُ  ,وقُمتُ  ,َذهبتُ  )َكـ

 (3).لؽٌره

  :على ثالثِة أضربفإّنه منقسم  ,المتعّديأّما الفعل و

ٌتعّدى إلى مفعول  (5)[ (َنَصْرتُ )فإّن ]  ,(زٌداا  (4)[َنَصْرُت  )]كـفقط  متعدٍّ إلى مفعول واحد :أحدها

 .(واحد فقط وهو )زٌداً 

  ,ُر األّولـا غٌـثانٌهمو إّما أْن ٌكون ــــال ٌخل أ / – 36/ والمفعوالن  ,دٍّ إلى مفعولٌنـمتع :هاٌثانو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واسطة الحرؾ :فً )ج( و )د(( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 ى فً نفس فاعله مكتفٌاً به ــــبل ٌبق ,اوزه إلى المفعول بهــوال ٌتج ,هـــهو ما ال ٌتعدى أثُرهُ فاعل :الفعل البلزم( 3)

 وؼٌر  ,ى الفعل القاصرــوٌسم ,لـــــاج إلى الفاعــــو ٌحتـــوه .وسافر ,فرح :مثل ,ؼٌر محتاج إلى مفعول به     

 .ولم ٌقع علٌه ولم ٌتجاوز الفاعلٌة لٌصل إلى المفعول بهألنه قصر عن المفعول به  ؛وؼٌر المجاوز ,الواقع     

 .741 الشامل معجم فً علوم اللؽة العربٌة ومصطلحاتها :ٌنظر     

 .ضربتُ  :( فً )ب(4)

 .ضربتُ  :( فً )ب(5)
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ُت زٌداا ِدْرَهماا )كـمثاله  ٌْ  ,(فإّن ثانً المفعولٌن وهو )درهماً( ؼٌر المفعول األّول وهو )زٌداً  ,(أْعَط

ُت زٌداً  :فٌجوز ههنا االقتصاُر على أحدهما فتقول ٌْ ُت درهم :أو ,وال تذكر ما أعطٌَته ,أْعَط ٌْ  ,اً أعَط

َته ٌْ وفً الّثانً ( وإّنما قال فً األّول )َما – (2)"الّضوء"( 1)عبارة ] صاحب [ هذه ,وال تذكر من أعَط

ٌُعطً  :وٌجوز أٌضاً أْن تسكت عنهما معاً نحو ,–( 3)( لدقٌقة ٌعلمها من له أدنى بصٌرةنْ مَ ) فبلن  

ٌَمنعُ   .وذلك للمبالؽة ,و

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]صاحب[( 1)

 أو أعطٌُت  ,وال تذكر ما أعطٌته ,زٌداً  أعطٌت :وـــــــنح ,د المفعولٌنــار هنا على أحـــوٌجوز االقتص’’  :قال( 2)

 وإنما تفعل ذلك  ,عـفبلن ٌعطً وٌمن :وـــــنح ,ت عنهما جمٌعاً ــوٌجوز أن تسك ,وال تذكر لمن أعطٌته ,درهماً      

 .‘‘وإٌذاناً بؤنه معٍط على اإلطبلق  ,لٌفاد به نوع من المبالؽة والتوكٌد     

 .97 ,رسالة ماجستٌر ,هـ( 684)ت سفراٌٌنً ئلل ,وء على المصباحالض :ٌنظر     

  ,مفرداً وؼٌر مفرد ,مذكراً ومإنثاً  ,ل ؼالباً ــــــون لؽٌر العاقـــأّن )َما( تك ,الموصولتٌن( الفرق بٌن )َما( و)َمْن( 3)

   ,ً ؼٌر الؽالبـــوتكون للعاقل ف ,كرَت وما ذكرتماــــً ما ذــــوأعجبن ,وأكلُت ما أكلتَ  ,سمعُت ما قلَته :تقول     

  :وذلك     

   ُيَسبُّْح لِلَِّو َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرضِ   :ـوــــنح ,ر عنه بـ)َمـا( للتؽلٌبــعبـفٌ ,عنـد اختبلط العاقـل مع ؼٌره -أ     

 .[ 1 :] الجمعة     

 .لم أفهم عن ما ٌتحدث :نحو ,أو الشّك فً أمره ,عند عدم معرفة حقٌقة الشًء -ب     

 .[ 3 :] النساء  فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَّْساِء َمثْػَن َوُثََلَث َورُبَاعَ   :وـــــــنح ,إذا أرٌد بالحدٌث صفة من ٌفعل -جـ     

 أو  ,أو تنصحنً ,أستمُع إلى من ٌنصحنً :وـــــنح ,رد ولؽٌرهــــللمف ,مذكراً ومإنثاً  ,ون للعاقلـــأّما )َمْن( فتك     

 :وذلك ,وقد ترد لؽٌر العاقل قلٌبلً  ,ٌنصحوننً     

 َواللَُّو َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمنػُْهْم َمْن   :نحو ,لة بـ)ِمْن(ـــفتذكر مفص ,ن ٌعقلــــأن ٌكون للشًء أقسام أؼلبها مم -أ     

 .[ 45 :] النور  َّيِْشي َعَلى َبْطِنِو َوِمنػُْهْم َمْن َّيِْشي َعَلى رِْجَلنْيِ َوِمنػُْهْم َمْن َّيِْشي َعَلى أَْرَبعٍ      

 .[ 18 :] الحج  َأََلْ تَػَر َأفَّ اللََّو َيْسُجُد َلُو َمْن ِف السََّماَواِت َوَمْن ِف اْْلَْرضِ   :نحو ,تؽلٌب العاقل على ؼٌره -ب     

  :نحو ,أن ٌنّزل ؼٌر العاقل منزلة العاقل -جـ     

ٌُعٌُر َجناَحُه    أَِسْرَب الَقط  ُر ـد هوٌُت أطٌـْن قـى مَ ـً إلــلََعلِّ         ا َهْل َمْن 

 .322 – 321 ,299المعجم الوافً  :ٌنظر     
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فإّن المفعول الّثانً فٌه وهو  ,(َحِسبُت زٌداا عالِماا )كـمثاله  ,عٌن األّول (1)ٌكون ] ثانٌهما [ أو

 ,وال ٌجوز االقتصار ههنا على أحد المفعولٌن ,(األّول وهو )زٌداً ( 2)( عٌن ] المفعول [)عالماً 

لَِببل ٌلزم خبلؾ  ؛َحِسبُت زٌداً قابماً  :فً ,َحِسبُت قابماً  :وأْن تقول ,َحِسبُت زٌداً  :فلٌس لك أْن تقول

َؾ الشًء بصفة ,الوضع ٌُعرِّ ولكن حذؾ المفعولٌن فً هذا القسم  .ألّن وضع الواضِع على أْن 

َخلْ  )) :جابز أٌضاً ومن ذلك قولهم ٌَ ْسَمْع  ٌَ (( من 
(3). 

 (4).(أعلَمُت زٌداا عمراا فاضالا )كـمثاله  –بكسر البلم  –مفعولٌَِن  متعدٍّ إلى ثالثة :ثالثها و

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]ثانٌهما[( 1)

 .)د( من ةساقط ]المفعول[( 2)

 الناس  من ٌسمع أخبار :وقٌل ,ًء ربما ٌظن صحتهـــــمن ٌسمع الش :وهو مثل معناه ,ٌخل ما ٌسمعه حقاً  :أي (3)

 .وٌضرب للمخذول ,ومعاٌبهم ٌقع فً نفسه علٌهم المكروه     

 واء أقام دلٌل على ــر ٌجوز حذفهما ســــى أن المفعولٌن اللذٌن أصلهما مبتدأ وخبـــــوقد استشهد به المإلؾ عل     

  .م ٌجز ال فٌهما وال فً أحدهماومذهب النحوٌٌن أنه إذا لم ٌدل على الحذؾ دلٌل ل .الحذؾ أم ال     

  ؛553 :2 البن مالك ةــــرح الكافٌــشو ؛83 :7 البن ٌعٌش لـــــشرح المفصو ؛388 :2مجمع األمثال  :ٌنظر     

 .568 :1وتوضٌح المقاصد      

 ثم أدخلت علٌهما همزة التعدٌة فازدادا  ,رــــً األصل مبتدأ وخبـ)أَْعلَم( و )أََرى( المتعدٌان إلى مفعولٌن هما ف( 4)

 ً هللاُ الصدَق ــــوأْعلََمن ,دَق نافعاً ــوَعلِْمُت الص ,َق ؼالباً ـــوأرانً هللاُ الح ,رأٌُت الحَق ؼالباً  :نحو ,مفعوالً ثالثاً      

  .نافعاً      

ؤَ( والمشهور تعّدٌها إلى واح       وزاد أبو  .وإلى ؼٌره بحرؾ الجر ,دــــولم ٌلحق سٌبوٌه بـ)أَْعلَم( و )أََرى( إال )َنبَّ

َث( و )َخبََّر( و )أَْخَبَر( .علً )أَْنَبؤَ(       .وزاد السٌرافً )َحدَّ

 .295 :1األشمونً  شرحو ؛571 – 569 :2شرح الكافٌة البن مالك و ؛41 :1الكتاب  :ٌنظر     
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 ] نابب الفاعل [

ُضِرَب  :فٌرتفُِع بإسناِده إلٌه كقولك ,ٌُقام المفعول مقاَم الفاعل إذا ُبنً له الفعلُ و :قال المصّنف

 .(َحِسْبتُ )وٌجوز إسناُده إلى المفعول الّثانً إال فً باب  .وأُعِطً زٌد  درهماا  ,زٌد  

***** 

ذلك  فٌرتفعُ  ,الفعلُ  –أي لذلك المفعول  – إذا ُبنً له ,ٌُقام المفعول مقام الفاعل قدو :قال الشارح

 :كقولكمثاله  ,–أي إلى المفعول  – لٌهإأي بإسناد الفعل  ,بإسناده المفعول الذي أُقٌم مقام الفاعل

ًَ زٌد  درهماا  ,ُضِرَب زٌد    .وأُعِط

 (تاء)إْن كان ماضٌاً فً أّوله  ,أّوله وما ٌلٌه أٌضاً  َضمُّ ( 1)ِاعلم أّن عبلمة بناء الفعل ] للمفعول [

ل)نحو:  ل ]) :ءها للمفعول قلتَ فإذا أردت بنا ,(وَتَفْعلَل ,وَتَفاَعل ,َتَفعَّ  (ُتفُْعلِلو ,(2)ُتفُوِعل [و ,ُتفُعِّ

 ؛ٌضاً بل ٌحتاجون إلى ضّم ما ٌلٌه أ ؛وإّنما لم ٌقتصروا على ضّم األّول ,معاً  (الفاء)و (الّتاء)بضّم 

اللتبس بصٌؽة  –بفتح ما ٌلً الّتاء  –و ُتَجاِهَل  ,ُتَعلِّمَ  :فقالوا( 3)إذ لو اقتصروا علٌه ] أٌضاً [

  .(4)[ (فعلل)ومضارع  ,( ]وبمضارع )جاَهلَ  ,مضارع )َعلّم( ُمشدداً 

 ,الوصل ب / – 36/ مع ضّم همزة  ,وضّم الحرؾ الّثالث إْن كان ماضٌاً فً أّوله همزة وصل

َته للمفعول قلت ,ِاستخَرجَ  :نحو ٌْ ولم ٌقتصروا على ضّم  ,بضّم الهمزة والّتاء ,سُتخِرجَ اُ  :فإذا َبَن

ٌلتبس باألمر  –بضّم الهمزة وفتح الّتاء  –اُسَتخرَج  :ألّنهم لو اقتصروا على ضّمها فقالوا ؛الهمزة

  .واسَتخِرجْ  :نحو قولك ,عند الوقؾ فً حالة الّدرج

ولم ٌقتصروا على ضّم  ,ه هذا وال ذاك فالعبلمة ضّم األّول وكسر ما قبل اآلِخروإْن لم ٌكن فً أّول

فؤلّنهم لو اقتصروا علٌه اللتبس الماضً فً باب  ؛أّما األّول ,األّول وال على كسر ما قبل اآلِخر

 ر ــــكسى ــلم لو اقتصروا عــــفؤلّنه ؛وأّما الّثانً ,(5)[ بنفس المتكلم المجهول ] المضارع األفعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)د( من ةساقط ]للمفعول[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)د( من ةساقط ]أٌضاً[( 3)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 أ(: المضارع.( فً )5)
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 (2).( مبنً للفاعل أو المفعولمثل )َعلِمَ  ٌُعلَم أنّ ( 1)ما قبل اآلِخر ] لم [

إال أّن اإلسناد إلى  ,أُعِطً درهم  زٌداً  :نحو ,إلى المفعول الّثانًأي إسناد الفعل  ,وٌجوز إسناُده

 .(3)لّدراهم [آخذ ] ل :إذ األّول عاٍط أي ,ألّنه بمنزلة الفاعل ؛األّول أولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]لم[( 1)

 :وذلك كالتالً ,( ٌجب تؽٌٌر صورة الفعل عند بنابه للمجهول2)

 ان ـه إن كـــفتحو ,ره إن كان ماضٌاً ـــآخما قبل وكسر  –اً ــماضٌاً كان أو مضارع –مطلقاً ل الفعل ضم أوّ  -أ     

ٌُْضَربُ  ,ُضِربَ  :تقول ,مضارعاً        .و

 وٌزاد  ,أّوله وثالثه زة وصل ُضمَّ ــان مبتدباً بهمـوإن ك ,مبتدباً بتاء مزٌدة ُضمَّ أّوله وثانٌه لماضًإن كان ا -ب     

 .واْسُتْخِرجَ  ,ُتُعلِّمَ  :واستخَرج( ,تقول فً )َتَعلَّم ,فً ذلك تحرٌك ما قبل اآلخر بالكسر     

 :جاز لك فٌه ثبلث لؽات ,قال وباع :نحو ,إذا كان الفعل الماضً ثبلثٌاً معتل الوسط -جـ     

  :وقاَل( ,ول فً )باعَ ــــــــتق ,اءً ـه واواً انقلبت ٌـــوإن كانت عٌن ,فإن كانت عٌنه ٌاء سلمت ,كسر أّوله :إحداها     

عَ       ٌْ لَ و ,ِب ٌْ ٌِعَ  :واألصل ,ِق  .فصٌحةوهً لؽة  .وقُِولَ  ,ُب

 ً فً ـوالكساب ,رـــوابُن عام ,عـــقرأ بها ناف ,ً لؽة فصٌحة أٌضاً ــــوه ,ر شٌباً من الضمـــإشمام الكس :الثانٌة     

 .بعض األفعال     

 .قُْوَل وُبْوعَ  :لفتقو ,واواً  انقلبت ٌاءً وإن كانت  ,إن كانت العٌن واواً سلمتف ,لهإخبلص ضم أوّ  :الثالثة     

  :مثال ذلك فً الٌاء قول الراجز     

ْنَفُع َشٌب  ٌَ َت َوَهْل  ٌْ  لٌَتُ  اً لَ

تُ  ٌْ َت َشَباباً ُبوَع َفاْشَتَر ٌْ  لَ

 :ومثال ذلك فٌما أصله واو  فسلمت قول الراجز     

 ُحوَكْت َعلَى ِنٌَرٌِن إْذ ُتَحاكُ 

ــْوَك َوال ُتَشــاكُ   َتْخَتِبـُط الشَّ

 إال بشرط أن ال ٌلتبس  ,د إسناد الفعل إلى تاء الضمٌر ونونهــوال إخبلص الضم عن ,وال ٌجوز إخبلص الكسر     

ٌُخاؾ فٌـــومث ,ام الكسرة ضّماً ــبل ٌتعٌن عند خوؾ االلتباس إشم ,فعل المفعول بفعل الفاعل       ه االلتباس ـال ما 

 بتصرؾ .ُعْقَت ٌا طالب :وفً )عوق الطالب( ,ُبْعَت ٌا عبد :قولك فً )بٌع العبد(     

 .1643 – 1641 :4وشرح التسهٌل لناظر الجٌش  ؛686 – 684 :2شرح الكافٌة البن مالك  :ٌنظر     

 أ(: الدراهم.( فً )3)
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أي ٌجوز إسناد  ,وٌجوز إسناده إلى المفعول الّثانً :هذا استثناء من قوله ,(َحِسبتُ )إال فً باب 

( إلى المفعول الّثانً ؼٌر فإّن إسناد )َحِسبتُ  ,(1)(باب )َحِسبتُ  لى المفعول الّثانً إال فًالفعل إ

عنه خبلفاً  ,فلو أُسِند إلٌه ٌلزم أْن ٌكون مخبراً  ,ألّن الّثانً فً هذا الباب خبر فً الحقٌقة ؛جابز

 ,المعنىمن انعكاس  ( إْن أُِمنَ الّثانً فً باب )َحِسبتُ  (3)ىفإّنه أجاز اإلسناد إل ,(2)البن األنباري

ولم  ,ألّنه ال رٌب فً كون المظنون هو القٌام فٌهما ؛ُظنَّ قابم  زٌداً  :(ظننُت زٌداً قابماً فؤجاز فً )

فظهر مّما قلنا أّن االستثناء على  ,النعكاس المعنى ؛ُظنَّ أخوك زٌداً  :ظننُت زٌداً أخاك :ٌجز فً

 (4).قول ؼٌر ابن األنباري

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فإن فً إسناده إلى المفعول الثانً أقوال ,(أعلم)أو  (ظن)( إذا كان الفعل من باب 1)

 أو  ,أُلبسوالمنع إن  .ن إقامة األولـــــاً مع أن األحســـن جملة وال ظرفـــولم ٌك ,الجواز إذا أمن اللبس :أحدها     

 .وهذا ما صححه طلحة وابن عصفور وابن مالك .كان جملة أو ظرفاً      

 وهذا ما  .ن بالنٌابة عنه أولىفكا ,ً األصل وهو أشبه بالفاعلـف ألنه مبتدأ ؛وتعٌٌن األول ,المنع مطلقاً  :والثانً     

 .اختاره الجزولً والخضراوي     

  ,ول األولــــفإن عدم المفع :انـــقال أبو حٌ .رةــــوبشرط أال ٌكون نك ,السابقةروط ـــــــالجواز بالش :والثالث     

 .ومنعه الفارسً ,وصرح به السٌرافً والنحاس .فمقتضى مذهب الكوفٌٌن الجواز ,ونصبت الجملة     

 .264 – 263 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

 قرأ  ,األدباء اللؽة وــــمن علم ,هـ( 577ً سنة )ــــتوف ,دـــ( هو عبد الرحمن بن محمد بن عبدهللا بن أبً سع2ٌ)

 المٌزان و ,وأسرار العربٌة ,بلؾـاإلنصاؾ فً مسابل الخ :من مصنفاته ,وابن الشجري ,الجوالٌقً النحو على     

 .ونزهة األلباء فً طبقات األدباء ,واإلؼراب فً جدل اإلعراب ,ولمع األدلة ,فً النحو     

 األعبلم و ؛88 – 86 :2 :اةــــــوبؽٌة الوع ؛139 :3ان ــوفٌات األعٌو ؛171 – 169 :2رواة ـــنباه الا :ٌنظر     

 .116 – 115 :2ومعجم المإلفٌن  ؛327 :3     

 فً )أ(: إلى المفعول الثانً.( 3)

 .98 – 89أسرار العربٌة  :( ٌنظر4)
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 ] منصوب الفعل [

المفعول به ألّنه إّنما  :فالخاّص ثالثة ,خاص  وعام   :ومنصوُب الفعل على نوعٌن :المصّنفقال 

ب وتصبّ  ,طاب زٌد  نفساا  :بهم نحووالّتمٌٌز ألّنه إّنما ٌكون للم ,ٌكون للمتعّدي خاّصة كما ذكرنا

ألّنه إّنما ٌكوُن فً أفعال  ؛والخبُر المنصوب ,(1) َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشْيًبا  :وفً الّتنزٌل ,الفرُس عرقاا 

  .ما سٌجًءمعدودة على 

***** 

 المنصوبات الخاصة [ ]

أي  – فالخاصّ  ,عام  والّثانً  ,خاص  األّول  :على ضربٌنمنقسم  ومنصوب الفعل :قال الّشارح

 :ثالثة – منصوب الفعل الخاص

 المفعول به [ -1] 

 ؛وإّنما كان المفعول به من المنصوبات الخاّصة ببعض األفعال أ / – 37/  ,(2)المفعول به :أحدها

من قبل أّن المتعّدي ما  كما ذكرنا أي للفعل المتعّدي ,إّنما ٌكون للمتعّدي –أي المفعول به  – ألّنه

 .نصب المفعول به

إذ  ,ال األمر الحّسً ,قالّتعلّ  :والمراد بالوقوع ,ما ٌقع علٌه فعل الفاعل –أي المفعول به  –وهو 

فإّن هذه  ؛ونحو ذلك ,وكلّمُته ,وأردُته ,علمُت زٌداً  :نحو ,لـو أُرٌد ذلك ٌخرج بعض المفاعٌل

اً لٌست بواقعة على )زٌد (3)األفعال   .( ِحسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4 :( مرٌم1)

 وٌسمى  ,أي بواسطة حرؾ الجر ,ة حرؾ الجر أو بهاـــــهو ما وقع علٌه فعل الفاعل بؽٌر واسط :( المفعول به2)

 .أو الحصول مقدراً  ,أو )مستقراً( إذا كان مع االستقرار ,أٌضاً )لؽواً( إذا كان عامله مذكوراً      

 ره ــــو ال ٌتؤول بؽٌ ,داً ــــٌكون إال واحره ال ـــوؼٌ ,وٌكون واحداً إلى ثبلثة ,وهو الفارق بٌن البلزم والمتعدي     

   .وؼٌره ٌتؤول ,من المفاعٌل     

 .888الكلٌات و ؛241التعرٌفات  :ٌنظر     

 .األفعال فٌها :فً )ب( و )ج(( 3)
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( )زٌـد :نحـو ,ـل فٌه ما لٌس منـهــــٌدخإذ  ؛عـر مانـول به ؼٌـإّن تعرٌؾ المفع :ولـــولقابل أْن ٌق

 .ّنه لٌس بمفعول بهفإّن الضرب وقع علٌه مع إ ,ربُتهزٌد  ض :قولك( 1)] فً [

وهو  ,بل وقع على ضمٌره ؛لم أّن الضرب وقع علٌه اصطبلحاً ال نس :والجواب عنه أن ٌقول

 (3).(2)( فً مثل ما سبق مفعوالً ] به [فبل ٌكون )زٌد ,مفعول به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( و )د( من ةساقط ]فً[( 1)

 .)ب( و )ج( من ةساقط ]به[( 2)

 ى تقدم تقدٌراً ال لفظاً أو لفظاً ال تقدٌراً ــــوالضمٌر مت ,ر االسم على ظاهرهــعود ضمٌ ,زٌد ضربته :فً قوله( 3)

 ه ضمٌر االسم على ظاهره ـدم فٌـــــتق ,[ 421 :] البقرة  َوِإِذ ابْػتَػَلى ِإبْػرَاِىيَم َربُّوُ   :مثال ذلك قوله تعالى ,ٌجوزفإنه      

 بؤن  ,ضرب ؼبلُمُه زٌداً  :نحو ,وزـــم على ظاهره لفظاً وتقدٌراً فبل ٌجـــــتقدٌم ضمٌر االس أّما ,تقدٌراً ال لفظاً      

 ن أن تجعل ـــفلم ٌمك ,ول فً رتبتهـــل فً رتبته والمفعـــفهنا وقع الفاع ؛فاعبلً و)زٌداً( مفعوالً  )ؼبلمه(تجعل      

 بتصرؾ .الضمٌر فً تقدٌر التؤخٌر     

 .75 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     
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 الّتمٌٌز [ -2] 

 – ألّنه ؛الــض األفعــالخاّصة ببع وباتــن المنصــز مــان الّتمٌٌــوإّنما ك ,(2)الّتمٌٌز :(1)ثانٌهاو

ه ــمثال ,امـه اإلبهـد فٌــا ُوجِ ـًء إال لِمــفبل ٌج ,للمبهمون إال ــأي ما ٌك ونــإّنما ٌك –أي الّتمٌٌز 

َواْشتَ َعَل الرَّْأُس   :فً الّتنزٌل (4)[كذا] و  ,اا ـــرُس َعَرقـوتصّبَب الف ,اا ــطاب زٌد  نفس :(3)[و ـنح] 

 . َشْيًبا

 ,وَتَصبََّب الفرُس َعَرقاً  ,طاَب زٌد  نفساً إذ األصل فً ) ,ٌَّر  عن األصلواعلم أّن الّتمٌٌز باب  ُمؽَ 

 ,ل شٌُب رأسًـــواشتع ,رسِ ــــوَتَصبََّب عرُق الف ,ُس زٌدٍ ـــــطابْت نف :واشتعل الّرأس شٌباً(

بلً أوقع فً  ؛المبالؽة( 5)] أّما [ ,فؤُزٌل عنه للمبالؽة والّتوكٌد فؤلّن ذكر الّشًء ُمْجَمبلً ثّم ذكره ُمَفصَّ

ٌُذكر مفّصبلً  ال ـًء مّرتٌن لئلجمـة تكرٌر الشّ ـفؤلّنه بمنزل ؛دـوأّما الّتوكٌ ,الّذهن من أْن 

 (6).والّتفصٌل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .– أي من المنصوبات الخاّصة –وثانٌها منها فً )أ(: ( 1)

 َحُسَن  :والثانً ,شاهدت ثبلثٌن سابحاً  :فاألول ,ن ذات أو نسبةــــــــٌذكر تفسٌراً للمبهـــم م ,اسم نكرة :( التمٌٌز2)

ر للمبهم ٌسمــــى ,الكرٌُم ُخلُقاً       ٌِّزاً  :والمَفسِّ ناً  ,راً ــــراً ومفسِّ ــــوتفسٌ ,تمٌٌزاً ومم ٌِّ ــر ٌسمى ,وتبٌٌناً ومب   :والمفسَّ

ناً       ٌَّ ٌَّزاً ومفّسراً ومب  .مم

 .357الشامل معجم فً علوم اللؽة العربٌة ومصطلحاتها   :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]نحو[( 3)

 )أ(: ذلك.فً ( 4)

 .)د( من ةساقط ]أّما[( 5)

  ,ه لتوخً اإلجمال والتفصٌلــــن أصلــــباب مزال ع ,ةـــواء كان عن مفرد أو عن جملـــس ,هباب التمٌٌز كلّ ( 6)

 وطار  ,اً ـــاب زٌد نفســـــــوط ,بلً ــــــوملء اإلناء عس ,وعشرون درهماً  ,عندي منوان سمناً  :فاألمثلة من نحو     

  ,ل ملء اإلناءـــوعس ,رونــــــــودراهم عش ,عندي سمن منوان :األصل فٌها ,وامتبل اإلناء ماءً  ,عمرو فرحاً      

 .لماء اإلناءومؤل ا ,وطٌر الفرح عمراً  ,وطاب نفس زٌد     

  :] مرٌم  َواْشتَػَعَل الرَّْأُس َشْيًبا  :هـــن قولـــم –  –ن زكرٌا ـع فٌما ٌحكٌه جّل وعبل عـالتفصٌل الموقكذلك و     

 ثم  ,اشتعل شٌب رأسً :لـــــفحص ,االستعارة ًـــــــوه ,أبلػحٌث تركت الحقٌقة فً )شاب رأسً( إلى  ,[ 4     

 = :وكونها أبلػ من جهات ,اشتعل رأسً شٌباً  :وهً ,تركت إلى أبلػ     
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............................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اشتعل شٌب  :الـــــبلؾ ما لو قــول االشتعال بجمٌع الرأس, بخـــإلى الرأس إلفادة شمإسناد االشتعال  :إحداها=   

  ,واشتعل رأسً شٌباً  ,النار فً بٌتً تاشتعل :وازن ,ًـــــاشتعل رأسف ,فإنه ال ٌإدي هذا المعنى بحال ,رأسً     

 .اشتعل بٌتً ناراً  :وازن     

  :معنى مخالفاً لما إذا رفعته فقلتت )شٌباً( كان الـفإنك إذا نصب ,نصب التمٌٌزً ـاإلجمال والتفصٌل ف :وثانٌتها     

 .لما فً النصب من المبالؽة دون ؼٌره ,اشتعل شٌب رأسً     

 اتكاالً  ,الرأس شٌباً اشتعل و :هـً قولــــــظ )منً( فـــــثم إنه ترك لف ,)شٌباً( إلفادة المبالؽةقوله تنكٌر  :وثالثتها     

 بحاله فً ال وإرادة لبلختصاص ــــبٌاناً للحً األول ـــثم إنه أتى به ف[  4 :] مرٌم  َوَىَن اْلَعْظُم ِمِنّْ   :على قوله     

 لما بٌنهما من التقارب  ,ى بلفظ الماضًـــى الجملة األولـــة الثانٌة علــــؾ الجملـــــثم عط ,هــإضافته إلى نفس     

 بتصرؾ .والمبلبمة     

 .231 :1والطراز  ؛398 – 397 ,396مفتاح العلوم  :ٌنظر     
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 الخبر المنصوب [ -3] 

أي  ألّنــه ؛ض األفعالـــــوهو أٌضاً من المنصــوبات الخاّصة ببع ,(1)الخبــُر المنصـوبُ  :ثالثهــاو

 :وهً ,سٌجًءعلى ما  فً أفعال معدودة –أي ما ٌكون إال  – إّنما ٌكونُ المنصوب ( 2)] الخبر [

وما  ,وما دام ,وما انفك ,وما فتا ,وما زال ,وبات ,وأضحى ,وأمسى ,وأصبح ,وصار ,كان)

 .(ولٌس ,برح

ٌّة ب / – 37/ كٌؾ جعل الخبر المنصوب من معمول  :فإْن قٌل ٌّة القٌاس والحال  ,العوامل اللفظ

 ًّ ٌّة ؟ ,(4)عامله األفعال الّناقصة( 3)ألّن [ ؛أن عامله ] سماع  وهً سماع

ال من معمول  ,الّناصب مطلقاً ( 5)إّنه جعل الخبَر المنصوب من معمول ] الفعل [ :والجواب عنه

ِرَد ما َذَكْرتَ  ٌَ ًّ حّتى   .الفعل القٌاس

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ول الثالث لؤلفعال التً تنصب ثبلثة ــــوالمفع ,اـــوالمفعول الثانً لظن وأخواته ,وأخواتها (كان)( ٌرٌد به خبر 1)

 .ألن كبلً منها فً األصل خبر ,مفاعٌل     

 .)ب( من ةساقط ]الخبر[( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 انتصابه  :ورــفقال الجمه ,د المرفوعـــــواُتِفق على نصبها ما بع ,هاــــرفع األفعال الناقصة مرفوع ؾ فً( اخُتلِ 4)

 .انتصبت على الحال :وعن الكوفٌٌن ,انتصبت تشبٌهاً بالحال :وقال الفراء ,على أنه خبر مشبه بالمفعول     

 .1146 :3ارتشاؾ الضرب  :ٌنظر     

  ,م الفاعل والمفعول فٌها كشًء واحدــت أفعاالً حقٌقٌة أن اســها لٌسأنّ  ومما ٌدلك’’  :قال أبو الحسن المجاشعً     

  :وتقول ,كان زٌد ؼٌر األخ ,ضرب زٌد أخاك :تـــوإذا قل ,فاألخ زٌد فً المعنى ,كان زٌد أخاك :ولـــــــــتق     

 ؟ َفَعل زٌدُ ما  :فقٌل لك ,كان زٌد أخاك :ولو قلت ,الضرب :ولـفتق ,ما َفَعل زٌد ؟ :فٌقال لك ,ضرب زٌد عمراً      

 .‘‘الَكوُن  :لم ٌجز أن تقول     

 .186شرح عٌون اإلعراب  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]الفعل[( 5)
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 المنصوبات العامة [ ]

 .والحال ,والمفعول معه ,والمفعول له ,والمفعول فٌه ,المصدر :خمسةُ فً والعام   :المصّنفقال 

ضَربُته  :فكلّ فعل ٌنِصب مصدَره سواءا كان ُمبهماا أو محدوداا أو معرفةا أو نكرةا نحو :أّما األّول

ضربُته  :وما كان بمعنى المصدر أٌضاا نحو ,وضربُت الّضرب الذي َتْعلَم ,ةا ضرباا وضَربُته ضرب

  .سوطاا 

***** 

 :الّثانًو ,المصدر :األّول :خمسة فًأي منصوب الفعل العاّم محصور  ,والعامّ  :قال الّشارح

 .الحال :الخامسو ,المفعول معه :الّرابعو ,المفعول له :الّثالثو ,المفعول فٌه

 المصدر ) المفعول المطلق ( [ -1] 

ذلك المصدر  سواَء كانَ  ,ٌنِصُب مصدَرهُ متعّدٌاً كان أو الزماً  فكلّ فعل ,أي المصدر :األّولأّما 

 .أو نكرةا  ,(1)[أو معرفةا ]  ,أو محدوداا  ,ُمبهماا 

ما ٌدّل على أكثر مما  :ومن المحدود .ما ال ٌدّل على أكثر مما ٌدّل علٌه الفعل :والمراد من المبهم

َضَربُته  :ومثال المحدود نحو ,َضَربُته َضْرباا  :(3)[ نحومثال المبهم ]  ,(2)ٌدّل علٌه ] الفعل [

 .وعلى أكثر وهو الّنوع ,فـ)ضربًة( ٌدّل على ما دّل الفعل علٌه وهو )الّضرب( ,َضْربةا 

اكتفاء بمثال  ؛وإّنما لم ٌذكر المثال للمصدر الّنكرة .َضَربُت الّضْرب الذي َتْعلَمُ مثال المعرفة نحو: و

 .(4)المصدر المبهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( من ةساقط]الفعل[ ( 2)

 .)أ( من ةساقط ]نحو[( 3)

  :( المصدر نوعان4)

 ومن ثم ال ٌثنى وال     ,وهو لمجرد التؤكٌد .كقمُت قٌاماً  ,زٌادةر ــــــن ؼٌـوهو ما ٌساوي معنى عامله م :مبهم -أ     

 إنه من قبٌل  :ولذا قال ابن جنً ,دم التثنٌة والجمعـً عــــــه فـــفعومل معاملت ,ألنه بمنزلة تكرٌر الفعل ؛ٌجمع     

  .التؤكٌد اللفظً     

 = .وؼٌره ,وعلٌه اآلمدي .ورفع توهم المجاز ,وقٌل إنه من التوكٌد المعنوي إلزالة الشك والحدث     
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 ] ما كان بمعنى المصدر [

 :نحو مثاله ,أي كما ٌنصب الفعل المصدر ,در أٌضاا ما كان بمعنى المصل كذا ٌنصب الفع و

ألّنه لّما  ؛] بل أُقٌم مقام المصدر ,فإّن )ضربُته( ٌنصب )سوطاً( وهو لٌس بمصدر ,َضَرْبُته َسوطاا 

ٌُجمع( 1)والّدلٌل على أّنه لٌس بمصدر [ .كان آلة الّضرب سّد مسّده ٌُثّنى و ولو كان مصدراً  ,أّنه 

 .ولّما ُثّنً وُجِمع َعلِْمَنا أّنه لٌس بمصدر ,لََما ُثّنً وُجِمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,أو ضربٌن ,ضربت ضرَب األمٌرِ  :نحو ,اً أو عدداً ـــــفٌفٌد نوع ,وهو ما زاد على معنى عامله :مختص -ب =  

 :ـوع ففٌــه قوالنوأمـا إن كــان ٌفٌد الن .ع ببل خبلؾـفإنه ٌثنى وٌجم ,فإن كان ٌفٌد العدد .أو ضربات     

 .قٌاساً على ما سمع منه كالعقول واأللباب والُحلُوم ,وعلٌه ابن مالك ,أنه ٌثنى وٌجمع :أحدهما     

 .فإنها ال تثنى وال تجمع الختبلفها ,قٌاساً لؤلنواع على اآلحاد ,ه الشلوبٌنـــــــوعلٌ ,ال ٌثنى وال ٌجمع :والثانً     

 وقعدُت  ,قمُت قٌامٌن :تقول ,ع قلٌبلً ـح من الجمـــة أصلـــوالتثنٌ :الــــــق ,ونسبه أبو حٌان لظاهر كبلم سٌبوٌه     

  .ونوعٌن من القعود ,نوعٌن من القٌام :واألحسن أن ٌقال ,قعودٌن     

  .97 – 96 :3همع الهوامع   :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)
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 المفعول فٌه [ -2] 

ٌُنصب بالّظرف ,وهو ظرفا الّزمان والمكان :والمفعولُ فٌه :المصّنفقال  كان ُمبهماا  فالّزمان كلّه 

 .وخرجُت ٌوَم الجمعة ,ِسرُت حٌناا و ٌوماا  :تقول ,والحول ,والّشهر ,ةواللٌّل ,كالٌوم ,أو محدوداا 

تأّما  وأّما المحدود فال ُبّد له  .ووسط الّدار بالّسكون ,وعند ,المكان المبهم َفَحْسُب كالّجهات السِّ

 ,هوعندَ  ,هوشمالَ  ,وٌمٌَنه ,وتحَته ,وفوَقه ,وخلَفه ,صلٌُّت أماَم المسجدِ  :تقول ,(فً)من ذكر 

ٌُقال ,وال َوَسَط المسجِد بالّتحرٌك ,صلٌُّت المسجدَ  :ٌُقالوال  ,َطهووسْ   ,صلٌُّت فً المسجدِ  :وإّنما 

عَ  .ِطهِ وفً َوسَ   .وأّما دخلُت الّداَر فُتُوسِّ

***** 

ؾ المفعول فٌه لَِما ] فً لفظة المفعول [ :(1)والمفعول فٌه :قال الّشارح ٌُعرِّ فٌه من ( 2)وإّنما لم 

إذا دخبل على اسم المفعول والفاعل ٌكون بمعنى  (األلؾ والبلم)ألّن  ؛الّداللة على الّتعرٌؾ

 ,فلٌس بتعرٌؾ له ,وهو ظرفا الّزمان والمكان :وأّما قوله ,الذي فُِعَل فٌه ِفْعل   :وكؤّنه قال ,)الذي(

 . نوعٌه أ / – 38/ وإّنما هو تعداد 

ٌُفهم من ( 3)ألّنه ] إذا [ ؛وظرؾ مكان ,ظرؾ زمان :ٌعنً المفعول فٌه على ضربٌن كان بحٌث 

  .وإْن لم ٌكن كذلك فهو الّثانً ,صٌؽة الفعل فهو األّول

ّن مع إ ,والمكانالزّمان ( 4)] وهو ظرفا [ :كٌؾ جعل المبتدأ مفرداً وخَبَرهُ مثّنى فً قوله :فإْن قُلت

 مثل هذا ؼٌر جابز لعدم الّتطابق بٌنهما ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,ٌذكر لبٌان زمان الفعل أو مكانه ,م منصوب على تقدٌر حرؾ جر )فً(ـــــوهو اس ,أو الظرؾ :( المفعول فٌه1)

 :وهو قسمان     

 .َقِدمُت من سفري لٌبلً )فً اللٌل( :وهو ما دّل على وقت وقع فٌه حدث :ظرؾ زمان -أ     

 .وقفُت أماَم ِمْنبِر الخطٌبِ  :وهو ما ٌدل على مكان وقع فٌه الحدث :ظرؾ مكان -ب     

 .581الشامل  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( من ةساقط ]إذا[( 3)

 .)ج( من ما بٌن المعقوفٌن ساقط( 4)



189 
  

فكؤّنه بمنزلة  ,] فً المفعول فٌه (األلؾ والبلم)وهو  ,( عابد إلى الموصولإّن )هو :والجواب عنه

الذي فً بٌتً  :كقولك ,والمجموع ,والمثّنى ,عنه بالمفرد( 2)وٌجوز ] اإلخبار [ ,(1)الموصول [

 .(ثبلثة ؼلمان)والمؤخوذ منه  ,(3)وما فً ملكً ] ؼلمان [ ,متاع

ٌّون ٌسّمونه  ,تشبٌهاً له باألوانً التً ُتَحّل فٌها األشٌاء ؛ُسمً المفعول فٌه ظرفاً وإّنما  والكوف

 (4).كحلول األفعال فً إفراده ,محبلً 

ٌّة  ,(5)[ بالّظرف] ٌنتصب  –أي ُمبهماً كان أو محدوداً  – فالّزماُن كل ه أي ٌنتصب على الّظرف

ان بصٌؽته كما ٌدّل على ــالزمى ــل ٌدّل علـألّن الفع ؛الزماً أو متعّدٌاً  سواء كان ,المقّدم (6)بالفعل

ٌُنَصب جمٌع ضروب المص ,المصدر بماّدته ٌُنَصب جمٌع ظروؾ الّزم ,درـــــــفكما   ؛(7)انكذلك 

 .(8)دل علــى ظرؾ الّزمان [والصٌؽة الخاّصة ت ,دث] ألّن الفعل من الحروؾ ٌدل على الحـ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( من ةساقط ]اإلخبار[( 2)

 .الؽلمان :( فً )ب( و )ج(3)

  ,ول فٌهــ)المفع :ًـــأما بقٌة المفاعٌل وه ,ول بهـــول( إال على المفعــة )المفعــــكان الكوفٌون ال ٌطلقون كلم( 4)

 :وا الظرؾــــوسم ,ا )أشباه مفاعٌل(ـــــوا ٌسمونهـــــوالمفعول معه( فكان ,والمفعول ألجله ,والمفعول المطلق     

 .والمحل ,الصفة     

 ورة ـة أسطـــوالمدارس النحوٌ ؛166ة لشوقً ضٌؾ ــــوالمدارس النحوٌ ؛515 :1ح ــــــشرح التصرٌ :ٌنظر     

 .129 – 127 ,123وواقع      

 .بالظرفٌة :( فً )ب( و )د(5)

 .بالفعل المذكور :فً )ب( و )ج( و )د(( 6)

 كما  ,ان قوةُ داللته علٌه من جهة أن الزمان أحد مدلولً الفعلــروؾ الزمــ( السبب فً تعدي الفعل إلى جمٌع ظ7)

 أن السبب فً تعدٌته إلى جمٌع ضروب المصادر قوة الداللة علٌها من حٌث ٌدل علٌها من جهة المعنى واللفظ      

 .137 :3همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)
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ان من الّزمــ والمحدود ,(والوقت ,كـ)الحٌنمن الّزمان  مُ ـفالمبه ,(1)[مبهماا كان أو محدوداا ] 

فً الّزمان و ,ِسرُت حٌناا وٌوماا  :فً الّزمان المبهم تقول ,(الٌوِم واللٌِّل والّشهِر والحولِ )كـ

 .خرجُت ٌوَم الجمعةِ  :المحدود

 ,وٌمٌن ,وتحت ,فوق) :وهً ,فحسب كالجهات الّستفإّنه ٌنتصب بالفعل  الُمبَهم المكان أّماو

ٌُرى أّن  ,لكونه مشابهاً للّزمان من حٌث الّتؽٌٌر والّتبدٌل واالستؽراق ؛(وخلؾ ,وقُّدام ,وشمال أال 

 ,إذ الفوق ٌصٌر تحتاً والٌمٌن ٌصٌر شماالً  ,ال ٌتقّرر على وجٍه واحد ب / – 38/ من الّظروؾ 

 ,جلسُت خلَؾ زٌدٍ  :وإذا قلتَ  ,ماضٌاً ( 2)كما أّن الّزمان المستقبل ٌصٌر حاضراً والحاضر ] ٌكون [

( كما أّن لفظ )ضرب ,لى انقطاع األرضان هذا اللّفظ مشتمبلً ومستؽرقاً بجمٌع ما ٌقابل ظهره إك

( مستؽرق وكذلك لفظ )ٌقوم ,الم إلى وقت حدٌثكمستؽرق لكّل زمان من وقت ابتداء خلق هللا الع

 .فناء العالم لىلكّل زمان من المستقبل إ

كون –َوَوْسَط الّداِر  ,(4)وٌنصب ] بالّظرؾ [ ,(3)وهو أٌضاً من المكان المبهم ,(ِعْندَ )و   – بالس 

  .وٌنتصب بالّظرفٌة ,لداخل الّدابرة( 5)ألّنه ] اسم مبهم [ ؛وهو أٌضاً من المكان المبهم

  نــا بٌـألّنه اسم لُِمَعٌن م ؛دودـــألّنه من المكان المح ؛بالّتحرٌك (طـالَوسَ )ن ـــون عـبالسكرز ـواحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( من ةساقط ]ٌكون[( 2)

  :كقوله تعالى ,لبٌان مظروفها حاضراً حساً  :لــــمــوتستع ,دم فٌها التصرؾـــمن ظروؾ المكان التً ع :دَ نْ ( عِ 3)

       ُا َرآُه ُمْسَتِقرِّا ِعْنَده  ,[48 :]النمل  قَاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتابِ   :ه تعالىــى كقولـــــــأو معن ,[48 :]النمل  فَػَلمَّ

  ِعْنَد َمِليكٍ   :ه تعــالىــى كقولـــــأو قرٌباً معن ,[14 :]النجم  ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتَػَهى  :ىــه تعالـــأو قرٌباً حساً كقول     

 .((  الصبر عند الصدمة األولى )):   وقد ترد للزمان نحو قوله .[55 :القمر]  ُمْقَتِدرٍ       

َناُه َرْٔتًَة ِمْن ِعْنِدنَا  :أو مجرورة بـ)من( نحو ,ا ُمّثلــــى الظرفٌة كمــــإال منصوبة علولم تستعمل         :]الكهؾ  آتَػيػْ

 ومن  ,واألشهر كسر عٌنها ,ا تصدق على الجهات الستــــوإنما لم ُتْصَرؾ لشدة توؼلها فً اإلبهام ألنه .[65     

 .ومنهم من ٌضمها ,العرب من ٌفتحها     

 .209المعجم الوافً و ؛165 – 164 ,158 :3همع الهوامع  :ٌنظر     

 .بالظرفٌة :فً )ب( و )د(( 4)

 .)ب( ساقط منما بٌن المعقوفٌن ( 5)
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 (2).ومن هذا ُعلم الفرق بٌنهما ,الّشًء( 1)] ظرؾ [

 ,صلٌُّت أماَم المسجد :فً المكان المبهم تقول ,(فًلفِظ ) فال بّد له منمن المكان  وأّما المحدود

 .بالّنصب كاّفةً  ,َوَوْسَطه ,وعنَده ,وشمالَه ,وٌمٌَنه ,(3)[وتحَته ]  ,وخلَفه ,وفوَقه

ٌُقـ َوَســَط صــلٌُّت  :ٌُقــال أٌضاً ال و ,–بالّنصــب  – صلٌُّت المسـجدَ  :المكان المحــدود ال فًوال 

ٌُقــال ,–رٌك ــــبالّتح –المســجِد   هِ ـــً َوَســطِ ـــــف( 4)[ أو]  ,ً المســجدِ ـــصلٌُّت ف :فٌــه وإّنمـا 

 .(5)] بالتحرٌك [

 مع إّنه من المكان المحدود ؟  ,(بنصب )الّدار( من ؼٌر )فً ,دخلُت الّدارَ  :ل بنحوما تقو :فإْن قلتَ 

عَ  ,دخلُت الّدارَ  :وأّما :وأجاب بقوله حذفوا حرؾ الجّر وأوصلوا الفعل إلٌه وَنَصُبوه  :أي ,فُتُوسِّ

 (6).نصَب المفعول به اّتساعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ظرفً :فً )ج( و )د(( 1)

 تجرده عن الظرفٌة  :قال ابن مالك ,ن التً ندر فٌها التصرؾاـــــــً من ظروؾ المكوه :)َوْسَط( ساكن السٌن( 2)

 .قلٌل ال ٌكاد ٌعرؾ     

 فاألول  ,رك اسم ظرؾــــــــوالمتح ,جعلوا الساكن ظرفاً  :"طــالبسٌ" قال فً ,أما )َوَسَط( المتحرك السٌن فاسم     

  :وــإذا أحسنت فٌه )بٌن( كان ظرفاً نح :ال الفراءـــوق .ضربُت َوَسَطهُ  :وــــــوالثانً نح ,زٌد  َوْسَط الدارِ  :نحو     

  ؛ن والتحرٌكـوز فً كل منهما التسكٌـــــوٌج .احتجَم َوَسَط رأِسهِ  :وـــــوإن لم ٌحسن فاسم نح ,قعد َوْسَط القومِ      

 .والتحرٌك أحسن فً االسم ,السكون أحسن فً الظرؾلكون      

 فً  –بالسكون  –َوْسَط  :الــٌق :إال أن ثعلب قال ,ا ظرفٌنــــوٌجعلونهم ,وأما بقٌة الكوفٌٌن فبل ٌفرقون بٌنهما     

  ,وَسط الرأس :وـــــنح ,ا ال تتفرق أجزاإهــفٌم –بالتحرٌك  –ووَسط  ,وْسط القوم :نحو ,المتفرق بٌن األجزاء     

 .وتابعه المرزوقً     

 .363المعجم الوافً و ؛158 – 157 :3همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .و :فً )ب( و )ج(( 4)

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]بالتحرٌك[( 5)

 =فإنه ٌحفظ وال  ,ع من ذلك بدونهاـــإال ما سم ,دود إال بواسطة )فً(ـــال ٌتعدى الفعل مع ظرؾ المكان المح( 6)
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 ًّ بؤّن المصدر إذا كان على  ,(2)وهو ] مرفوع [ .إّنه فعل متعدٍّ ٌنصب ما بعده :(1)وقال الجرم

وهما ؼٌر  ,(ونظٌره )عبرت ,وبؤّن مقابله )خرجت( ,ه ٌجًء الزماً وزن ) فُُعول ( فالؽالب أنّ 

 (3).متعّدٌٌن باالتفاق

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفٌه مذاهب ,دخلت الدار والمسجد :نحو ,وهو كل مكان مختص مع )دخلت( ,ٌقاس علٌه =  

 .أنه منصوب على الظرؾ تشبٌهاً للمختص بؽٌر المختص :مذهب سٌبوٌه والمحققٌن -أ     

 وعلٌه  .ول بهــى المفعــــب علـــفانتص ,ذؾ منه )فً( اتساعاً ــــإلى أنه مما ح :افقهذهب الفارسً ومن و -ب     

 .صاحب الكتاب     

 .ال على االتساع ,إلى أنه مما ٌتعدى بنفسه فهول مفعول به على األصل :ذهب األخفش وجماعة -جـ     

      .كـ)دخلت العراق( ,بد منه إلى أنه إن اتسع المدخول فٌه حتى ٌكون كالبلد العظٌم كان النصب ال :ذهب السهٌلً -د     

 بل هو مما  ,ابـــس من هذا البــــ)ذهبت( لٌ :وقال المبرد .و)انطلقت( ,)ذهبت( :الفراء بـ)دخلت( قَ وألحَ      

 .وهو )إلى( ال )فً( ,أسقط منه حرؾ الجر     

 .154 – 153 :3همع الهوامع و ؛528 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 مولى جرم من  ,هـ( 225توفً سنة ) ,البصريّ  ويّ ــــالنح ًّ ـــهو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرم :( الجرم1ً)

  ,ره الفراءـــناظ ,رهـش وؼٌــــو عن األخفـــــــأخذ النح ,كان فقٌهاً عالماً بالنحو واللؽة ,قدم بؽداد ,قبابل الٌمن     

  ,ومختصر فً النحو ,روضــً العـــــــوكتاب ف ,هــــكتاب ؼرٌب سٌبوٌ :هــــمن مصنفات .ث عنه المبرددّ وحَ      

 .وكتاب األبنٌة ,وكتاب التنبٌه ,عجٌب ؛فً السٌر وكتاب     

 واألعبلم  ؛115 :3ب ـــــــــشذرات الذهو ؛9 – 8 :2اة ــبؽٌة الوعو ؛486 – 485 :2وفٌات األعٌان  :ٌنظر     

     3: 189. 

 .ممنوع :( فً )ب(2)

 دي نحو)َضَرب( فٌكون ــــأما المتع ,ُرُكوع ,عــــَركَ  :ول( مثلـــ( الؽالب فً )َفَعل( البلزم أن ٌكون مصدره )فُعُ 3)

  ,)َخَفق( على )خفقان(ً االضطراب نحو ـوف ,و )َكَتب( على )كتابة(ـوفً الصنابع ونحوها نح ,على )َضْرب(     

  .وفً األصوات نحو )َصَرخ( على )ُصَراخ(     

 .28 – 27 :2شرح التصرٌح و ؛66 والخط التصرٌؾ ًالشافٌة فً علم :ٌنظر     
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 المفعول له [ -3] 

وخرجُت مخافَة  ,َضَربُته تأدٌباا له :وهو ِعلُّة اإلقدام على الفِعل نحو :والمفعولُ له :المصّنفقال 

 .الّشرِّ 

***** 

وعّرفه  ,وإّنما كان من المنصوبات العاّمة ألّن جمٌع األفعال ٌنصبه ,(1)والمفعول له :قال الّشارح

 ,َضَربُته تأدٌباا له :نحو ,علُّة اإلقدام على الفِْعل –ول له ــــــأي المفع – هو (3)[و ]  :(2)] بقوله [

ولم  ,علّة اإلقدام :وإّنما قال ,وهو الّضرب أ / – 39/ ( علّة اإلقدام على الفعل )تؤدٌباً ( 4)] فإّن [

قُل  .(5)َقَعدت عن الحرِب جبناً  :ٌه نحولٌدخل ف ؛الؽرض من الفعل :ٌَ

 ,و مقارناً له فً الوجود ,وفعبلً لفاعل الفعل الُمعلّل ,وقد شرطوا فً انتصابه أْن ٌكون مصدراً 

لكونه ُمشابهاً بالمصدر  ؛ضربُته تؤدٌباً  :وإّنما كان منصوباً عند تحقّق هذه الّشروط المذكورة نحو

ل ـا فعــــوإّن كبلً منهم ,د منهماــــّل واحـل ٌتضّمن كـمن حٌث إّن الفع ,لـالذي من لفظ الفع

 فالبلم الزم ,هذه الّشروط المذكورةن ــفإْن فُقَِد شرط  م ,(6)المتقّدم ومقارناً له فً ] الوجود [الفاعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,ر علّة لحدث شاركه فً الزمان والفاعلذكَ در قلبً ٌُ ــو مصـــــه ,أو من أجله ,أو المفعول ألجله :( المفعول له1)

َن ــول  ألجلــفالمصدر )طلباً( مفع ,ذهبت إلى الرٌؾ طلباً للراحة :نحو      ٌَّ  العلّة التً من أجلها ذهبت ه منصوب َب

 در وهو ـــوشارك الحدث وهو الفعل )ذهبت( المص ,ةـــــفسبب الذهاب إلى الرٌؾ هو طلب الراح ,إلى الرٌؾ     

 د أرادوا ــــوق ,و المتكلمـــــوفاعلهما واحد وه ,ًــــفإن زمانهما واحد وهو الماض ,)طلباً( فً الزمان والفاعل     

 د بعض النحاة ـــض التعرٌفات عنـً بعـــوف ,بالمصدر القلبً ما كان مصدراً لفعل منبعث عن الحواس الباطنة     

 ب ما قبلـه وٌشارك عاملـه فً وقته ــــى سبــدر الذي ٌدّل علـــــهو المص :ألؽوا كلمة )قلبً( وقالوا فً تعرٌفه     

 .وفاعله     

 .881معجم فً علوم اللؽة العربٌة ومصطلحاتها الشامل  :ٌنظر     

 .)د( من ةساقط ]بقوله[( 2)

 .)أ( و )ج( و )د( من ةساقط ]و[( 3)

 .وإنّ  :فً )أ( و )ج(( 4)

 .بل علة له ,لٌس بؽرض من القعودألن )جبناً(  ؛قعد عن الحرب جبناً  :فً )ب(( 5)

 .الوجوه :( فً )د(6)



194 
  

لم ٌكن من جنس ( 1)فؤلّنه ] لو [ ؛أّما إذا فقَد كونه مصدراً  ,وجه عن كونه فً ِضْمِن الِفْعلِ لخر

ٌُتصّور دخوله فٌه   .ِجبُتك للّسْمنِ  :نحو ,الفعل فبل 

بؤْن كان فعبلً لؽٌر من له الفعل األّول  ,الفعل المعلّل( 3)إذا فقد كونه فعبلً ] لفاعل [( 2)و] أّما [

  .نحو: ِجبُتك إلكراِمك الّزابر ,ذاك (4)ألّن ِفْعل هذا ال ٌدخل تحت ؛لكفكذ

ألّن الفعل الواقع أمس ؼٌر متصّور دخوله  ؛فكذلك( 5)وأّما إذا فقد كونه ُمقاِرناً له فً ] الوجود [

  .ِجبُتك الٌوم لُمخاصمتً زٌداً أمس :نحو ,تحت الفعل الواقع الٌومَ 

ه كما ٌنصبه الفعل المتعّدي ول لـــــبؤّن المفع( 7)[ عار] إش ,رِّ خرجُت مخافَة الش   :(6)هفً قولو

 بل ٌكفـً كونـه  ,ورــــوبؤّن المفعـول له ال ٌلزم ] أْن ٌكـون َؼَرَضـاً للفعـل المذك ,(8)ٌنصبه البلزم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط]لو[ ( 1)

 .)ج( من ةساقط ]أّمؤ[( 2)

 .)د( من ةساقط ]لفاعل[( 3)

 .تحت فعل ذاك :فً )ج( و )د(( 4)

  .الوجوه :( فً )د(5)

 : وفً قوله نحو.)ج( و )د( فً( 6)

 أ(: إشارة( فً )7)

 :على مذاهب( اختلؾ فً ناصب المفعول له 8)

  ,ول به المصاحب فً األصل حرؾ الجرـــإلى أن العامل مفهم الحدث نصب المفع :ذهب سٌبوٌه والفارسً -أ     

 ,ضربته تؤدٌباً  :لَِم ضربت زٌداً ؟ :وابـــــــولك فً جــــــفق ,والجواب أبداً على حسب السإال ,ألنه جواب له     

 وهو الفعل الذي  ,ل فٌه من ؼٌر لفظهــــالعام’’  :ال ابن ٌعٌشــــــق .ط البلم ونصبأصله )للتؤدٌب( إال أنه أسق     

 فعلت ذاك حذار  :ذؾ هذه البلم فٌقالــــوقد تح ,ً التعدي فعدي بالبلمـوهذا الفعل ٌكون الزماً أو منتهٌاً ف ,قبله     

 فلما حذفت البلم وكان موضعها نصباً تعدى  ,ر ولمخافة فبلنـــــلحذار الش :وأصله ,وأتٌتك مخافة فبلن ,الشر     

 .‘‘بنفسه فنصب الفعل      

 ٌترجموا  ولذلك لم ,قاط حرؾ الجرولٌس على إس ,ادرــــإلى أنه ٌنتصب انتصاب المص :وذهب الكوفٌون -ب     

  ,ضربُت زٌداً تؤدٌباً  :فإذا قلت ,در المعنويــــقبٌل المصدهم من ـــــــوكؤنه عن ,استؽناء بباب المصدر عنه ؛له     

 = .أدبته تؤدٌباً  :فكؤنك قلت     
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إذ  ؛( مفعوالً له)خرجت مخافة الّشّر  أْن ال ٌكون (1)زم [وإال ٌل ,ال اً أوُعذَراً له سواء كان َؼَرض

ة ـًء معرفًء نكـرة ٌجــوبؤّن المفعـول له كمـا ٌج ,َؼَرضاً مـن الخـروج( 2)ون [ـكالمخافـة ] ال ت

 .(4)[( 3)] خبلفاً البن الّسراج

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    جبت :فالتقدٌر فً ,من لفظهر ــــإلى أنه ٌنتصب بفعل مضم :ور عنهـــوذهب الزجاج فٌما نقل ابن عصف -جـ=   

 .حذؾ الفعل وجعل المصدر عوضاً من اللفظ به فلذلك لم ٌظهر ,أكرمتك إكراماً لك :إكراماً لك     

 .133 :3همع الهوامع و ؛53 – 52 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 صاحب األصول فً  ,هـ ( 316توفً سنة )  ,ويــــمحمد بن السري البؽدادي النح رــهو أبو بك :( ابن السراج3)

 ول ــــؾ أصــــوخال ,ش والكوفٌٌنــى مسابل األخفـــــعّول عل ,ردـــوكان من تبلمٌذ المب ,نشؤ ببؽداد ,العربٌة     

ًّ ه أبو القاسم ـــــــذ عنـــــأخ ,ابل كثٌرةــــالبصرٌٌن فً مس      ًّ  ,الزجاج ًّ  ,والسٌراف ًّ  ,والفارس  ن ــــم .والرمان

  ,الموجز فً النحو ,شرح كتاب سٌبوٌه ورتب مسابله ,ول العربٌةـــــول جمع فٌه أصــــكتاب األص :مصنفاته     

 .احتجاج القراء ,الجمل     

 .136 :6األعبلم و ؛88 – 79 :4شذرات الذهب و ؛118 – 189 :1اة ـبؽٌة الوع ؛265البلؽة  :ٌنظر     

  :ول له ٌكون معرفة ونكرة بنص قولهــفابن السراج ٌصرح بؤن المفع ,ن باشاـــورأٌه مخالؾ لما نقل عنه حس     

 .‘‘ل له ٌكون معرفة وٌكون نكرة واعلم أن هذا المصدر الذي ٌنتصب ألنه مفعو ’’     

 .288 :1األصول فً النحو  :ٌنظر     

 .)ب( و )د( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 4)
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 المفعول معه [ -4] 

وٌذكر بعد  ,الَبرُد والّطٌالِسةَ  نًوجاء ,نحو استوى الماُء والَخَشبةَ  :والمفعولُ معه :المصّنفقال 

 .الواو

***** 

هو  :قولنا ,(1)( [لمنصوب ] بعد الواو التً بمعنى )معهو ا :والمفعول معه :قال الّشارح

) مع ( احتراز ً بمعنى ــــــبعد الواو الت :وقولنا ,كّل رجٍل وضٌعِته :احتراز من نحو ,المنصوب

اشترٌُت  :نحو ب / – 39/ ( وبعد الباء بمعنى )مع ,ُت مع زٌدٍ جلس :نحو( 2)( [] عّما ُذكر بعد )مع

  .الّداَر بآالِتها

ألّن الباَب  ؛على رأي سٌبوٌه ال( 3)وتعدٌده من المنصوبات العاّمة إّنما ٌستقٌم على رأي األخفش

 .(4)وعند سٌبوٌه مقصور على الّسماع ,قٌاس  عنده

ي بالهمزة وؼٌرها فٌتعّدى ,البلزم لقّوته بالواو( 5)[ فٌهوإّنما عمل ]  إال أّن الواو ال  ,(6)إلٌه كما ُعدِّ

إّنها تعمل كما تعمل  :األخفش وقال ,لكونها فً األصل من حروؾ العطؾ وهً ال تعمل ؛تعمل

 .()َمعَ 

هنا مقٌاس َتعِرؾ به قدر ارتفاع ( 7)] والخشبة [ ,استوى الماُء والَخَشبةَ  :نحومثال المفعول َمَعه 

 .جاء البرُد والّطٌالِسةَ  :نحوو ,الماء وقت زٌادتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .263 :2 البن مالك شرح التسهٌلو ؛52 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :( ٌنظر3)

 وسمعنا أٌضاً من العرب الموثوق بهم  ,رِب ٌشتمهاــــما شؤُن عبِدهللا والع :رب ٌقولــوسمعنا بعض الع’’  :قال( 4)

 .‘‘لّما أظهروا االسَم حُسن عندهم أن ٌحملوا علٌه الكبلم اآلخر  ,ما شؤُن قٌٍس والُبّر تسرقُه :من ٌقول     

 .389 :1الكتاب  :ٌنظر     

 )أ( و )ب(: فعل.ً ( ف5)

 .وؼٌرها من الحروؾ الجارة :فً )ب( و )د(( 6)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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ٌُذكر   .(1)( [عَ مَ ] الذي ٌكون بمعنى ) بعد الواوالمفعول معه  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)
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 الحال [ -5] 

 ,وهً بٌاُن هٌبِة الفاعِل أو المفعول به :والخامُس من المنصوباِت العاّمِة الحالُ  :المصّنفقال 

 .ورأٌته جالساا  ,ً زٌد  راكباا جاءن :وـنح ,(لَِم ؟)ول له جواب ـكما أّن المفع (؟ كٌف)وهً جواب 

  ***** 

الحالُ  ,والخامُس من المنصوباِت العاّمة :قال الّشارح
هُ من ] المنصوباِت العاّمة :(1) ألّن  ؛وإّنما َعدَّ

كما  ,فٌتعّدى األفعال كلّها إلٌها ,داالً علٌهاكّل فعل ( 2)فٌكون [ ,الفعل ال ٌمكن وجوده إال فً حالة

 .لداللتها علٌهما ( 3)تعّدى إلى الّظروؾ و ] المصادر [

لَ  ٌََّر وَتَحوَّ ٌَْت الحال حاالً لَِعَدم ثبوتها ,ِاعلم أّن الحال مشتقٌّ من حال الّشًء إذا َتَؽ   .وإّنما ُسمِّ

جاءنً  :نحو ,المفعولبٌان لهٌبة  أوأي بٌان لهٌبة الفاعل  ,بٌاُن هٌبِة الفاعل –أي الحال  –وهً 

فهً  ,والجٌُش قادم  ( 4)] أتٌُتك [ :وأّما الجملة فً قولك ,ضربُت زٌداً ُمجّرداً عن ثٌاِبهو ,زٌد  راكباً 

 .فكؤّنها بٌان للفاعل –وهو زمان اإلتٌان  –حال باعتبار أّن بٌان الزم الفاعل 

ٌِّن الهٌب ؛الّتمٌٌزن ـواحترز بالهٌبة ع ٌُب  لـى الفاعـا إلــوبإضافته ,بل الذات( 5)َة [ـإذ الّتمٌٌز ] ال 

ٌِّن هٌبة الذات مطلقاً  ؛من الّنعت( 6)والمفعول ] احتراز [ ٌُب ٌّة أو  ,فإّنه  أي من ؼٌر تقٌٌدها بفاعل

ٌّة وإّنما اُسُتفٌد  ,( فٌه ال ٌّدل إال على هٌبة ذاٍت فالـ)عالِمُ  ,جاءنً رجل  عالِم   :قولكك ,مفعول

 ةـة للّداللة على هٌبـــا موضوعــفإّنه ؛بخبلؾ الحال (َعالِم) :( ال من قولك)جاءونه فاعبلً من ـــــك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واعتِن  ,رجع المؽترب مسروراً  :نحو ,ؾـــــــاالسم الذي ٌكون له الوصوصؾ فضلة ٌذكر لبٌان هٌبة  :( الحال1)

 .وهذا القطار مسرعاً  ,ومررُت بالحدٌقِة مزهرةً  ,بولدك الصؽٌر     

 .428الشامل  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .المضارع :( فً )ج(3)

 .أتٌُتك  :( فً )ب( و )ج(4)

 .)د( ساقط من ما بٌن المعقوفٌن( 5)

 .)أ( من ةساقط ]احتراز[( 6)
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ضربُت  :ق المفعول لٌعّم المفعول المطلق أٌضاً نحووأطل ,المفعول( 1)] الفاعل أو [ أ / – 48/  

  .ما شؤنك وزٌداً متكلمٌن :المفعول معه نحو( 2)] و[ ,زٌداً الّضرَب شدٌداً 

 ,اًـ قابم( 3)ً الّدار [ـد  ] فـو: زٌــــل نحـلٌدخ ؛ىـنـاً أو معــظـبلً لفـون فاعــل أْن ٌكـاعـراد بالفـوالم

 .(5) َىَذا بَػْعِلي َشْيًخا  :ومنه قوله تعالى ,(4)هذا زٌد  قابماً [ :] وبالمفعول كذلك لٌدخل

كما أّن المفعول له جواب  ,(6)[ أي جواب لـ)كٌؾ ؟( ,؟( ] كٌفَ )جواُب  –أي الحال  –ً ـوه

جاءك  كٌؾ :ٌعنً إذا قُلتَ  ,] فإّن )راكباً( جواب )كٌؾ ؟( ,جاءنً زٌد  راكباا  :نحومثاله  ,؟(لِمَ )

؟ إذا ُسبل  ٌعنً ,واب )كٌؾ ؟(ـج ,رأٌُته جالساا  :اً( فً قولناـكذا )جالسو ,(7)راكباً [ :قلتَ  ,زٌد 

 .جالساً  :فقلتَ  ,كٌؾ رأٌَته ؟ :عنك

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .أو :( فً )ب( و )ج( و )د(2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .72 :( هود5)

 أو تكون مبٌنة  ,فـ)راكباً( مبٌن لهٌبة الفاعل وهو التاء ,جبُت راكباً  :وـــــنح ,لــــتكون الحال مبٌنة لهٌبة الفاع     

 أو تكون مبٌنة لهٌبة  ,ول وهو الهاءـــــفـ)مكتوفاً( مبٌن لهٌبة المفع ,وفاً ــــزٌُد ضربُتُه مكت :نحو ,لهٌبة المفعول     

نِ  :نحو ,الفاعل والمفعول معاً       ٌْ  ولهٌبة  ,مـــــل وهو تاء المتكلـــــــن لهٌبة الفاعـــفـ)راكَبٌن( مبٌّ  ,زٌد  لقٌُتُه راكَب

 ً الداِر ـــــزٌد  ف :نحو ,وما خالؾ ذلك ٌإول بهما ,وال ٌكون لؽٌر الفاعل والمفعول ,المفعول وهو هاء الؽابب     

 َىَذا   :و ,من المبتدأ على األصح ل معنى الــــه وهو فاعـفـ)جالساً( حال من ضمٌر الظرؾ المستتر فٌ ,جاساً      

 .أنبه على بعلً أو أشٌر إلى بعلً :فـ)شٌخاً( حال من )بعلً( وهو مفعول معنى تقدٌره , بَػْعِلي َشْيًخا     

 .569 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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 [وتعرٌف صاحب الحال  ,] تنكٌر الحال

 .ذي الحال أْن ٌكون معرفة وحق ها أْن تكون نكرة كما أّن من حقّ  :قال المصّنف

***** 

كما أّن من حّق ذي الحال أْن ٌكون  ,أْن تكون نكرة –أي حّق الحال  – وحق ها :قال الّشارح

د ـى منها تقٌــــألّن المعن ؛دم االحتٌاج إلى الّتعرٌؾـلع ؛ون الحال نكرةـب أْن ٌكـوإّنما وج ,معرفة

ا ـــأو ألّنه ,ل من الّنكرةـــذا المعنى ٌحصـــوه ,المنسوب إلى الفاعل والمفعول( 1)] الحدٌث [

ٌُج ,(جواب  )كٌؾ ؟  :الــفق ,كٌَؾ زٌد  ؟( 2)[ :] فٌقال ,إال بنكرةــــً السّ ـــــاب فــو )كٌؾ( إّنما 

وإّنما ٌقع  ,والحكم ٌنبؽً أْن ٌكون نكرة لٌفٌد المخاطب ,أو ألّنها حكم ,فٌكون نكرة ,(3)[ صحٌح] 

  .وهً منفٌة ههنا ,بعض من خبر المبتدأ معرفة لمعان

 .وحّق المحكوم علٌه أْن ٌكون معرفة ,ألّنه محكوم علٌه فً المعنى ؛وأْن ٌكون ذو الحال معرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الحدث :( فً )ب( و )د(1)

 .نحو :فً )د(و ,)أ( و )ب( من ةساقط ]فٌقال[( 2)

 .صالح :أ( و )ج(( فً )3)
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 ] تقدٌم الحال على صاحب الحال [

مها علٌهأردَت الحال ع فإن  :هوعلٌه قول ,جاءنً راكباا رجل   :نحو ان الّنكرة فقدِّ

 َعـَفاه ُكل  أْسَحم ُمْسَتدٌمُ          لَِعّزَة ُموِحشاا َطلَل  قدٌـُم  

***** 

مهاــــأردَت الحال ع فإنْ  :قال الّشارح  ,ى الّنكرةــــــأي علعلٌها  –أي الحال  – ن الّنكرة فقدِّ

( 3)أو ] مفٌدة [ ,كن موصوفةت (2)لم وإّنما تتقدم إْن  ,(1)ا مطلقاً ـــــألّنها ال تتقّدم علٌه ؛وفٌه نظر

رة باالستفه ,ةــفابدة المعرف ( نقضاً بٌنها وبٌن ذي الحال الّنكرة بـ)إاّل  والً ـأو مفص ,امـأو ُمَصدَّ

 .للنفً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علٌه مابة  :ومن النادر قولهم .وؼات االبتداء بهاـــــن مســـالنكرة ؼالباً إال بمسوغ م( ال ٌجوز مجًء الحال من 1)

 ونقله عن  ,وغ كثٌراً قٌاساً ـال من النكرة ببل مســــًء الحـــــــمج :واختار أبو حٌان ,فٌها رجل قابماً  :و ,ِبٌضاً      

 .وذهب الخلٌل وٌونس إلى الى المنع .وإن كان دون اإلتباع فً القوة ,سٌبوٌه     

  :ومن مسوؼات االبتداء بها     

  .[ 4 :] الحجر  َوَما أَْىَلْكَنا ِمْن قَػْريٍَة ِإَلَّ َوََلَا ِكَتاٌب َمْعُلوـٌ   :كقوله تعالى ,النفً -أ     

  :نحو ,النهً -ب     

فاً لِِحَمامِ       ال ٌركنن أحد إلى اإلْحجاِم                             ٌَوَم الَوَؼى ُمتخوِّ

  :نحو ,االستفهام -جـ     

 .....................................ٌا َصاح هل ُحمَّ َعٌش  َباِقٌاً َفَتَرى          

 .[ 5 -4 :] الدخان  ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم أَْمرًا  :نحو ,الوصؾ -د     

 .[ 18 :] فصلت  ِف أَْربَػَعِة أَيَّاـٍ َسَواءً   :نحو ,اإلضافة -هـ     

 .ال ٌجوز فً الموصوؾ إال سماعاً  :وقٌل ,مررُت بضارب هنداً قابماً  :نحو ,العمل -و     

  – 21 :4همع الهوامع و ؛588 – 584 :1ح ــرح التصرٌــــشو ؛318 – 388 :2الك ــــــأوضح المس :ٌنظر     

     22. 

 )أ( و )د(: إن لو لم تكن.فً ( 2)

 .)ب( من ةساقط ]مفٌدة[( 3)
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وكذا  ,جاءنً رجل  من بنً تمٌم فارساً  :نحو ,تقّدم على ذي الحال الّنكرةوإْن كانت موصوفة ال ت

 :قول الّشاعر ,تقّدم علٌهْن كانت مفٌدة فابدة المعرفة ال تإ

ْرَكنَ  ٌَ فاً [      اِم    ـد  إلَى اإلحجـْن أحَ ال   (2)لِِحمامِ ( 1)] ٌوَم الوؼى ُمتخوِّ

ل  ــاك رجـل أتــــه :وـــنح ,امــّدرة باالستفهــت ُمصـــعلٌه إْن كان ب / – 48/ ّدم ــتقاً ال تـوأٌض

ٌّداً بالّركوب ,؟( 3)] راكباً [  .ال عن اإلتٌان الُمَجّرد ,إذا أردَت االستفهام عن اإلتٌان ُمق

ما جاءنً رجل   :نحو ,تقّدم علٌه أٌضاً ال ت ,بٌنها وبٌنه بـ)إاّل( َنْقَضاً للّنفً( 4)وإْن كانت ] مفصولة [

  .إال راكباً 

وإّنما ٌجب تقدٌمها على ذي  ,(5)[ رجل  ] جاءنً راكباا  :نحو ,فتقول فً ؼٌرها بتقدٌم الحال علٌه

ضربُت  :نحو قولك ,ألّنها لو تؤّخرت التبست بالّصفة فً حالة الّنصب ؛الحال الّنكرة فً ؼٌرها

َطْرَداً  ؛(7)ٌلتبس بالّصفة ] لو تؤّخرت [ (6)وإْن ] لم [ ,ثم قّدمت فً حال الّرفع والجرّ  ,رجبلً راكباً 

 .للباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على الرواٌة التً جاءت فً دٌوان الشاعر. واألولى ما أثبته ,متخوفاً ٌوم الوؼىنسخ المخطوط: ( فً 1)

 .171وهو مذكور بدٌوانه  ,ألبً نعامة قطري بن الفجاءة وهو ,من الكامل ( هذا البٌت2)

  ,383 ,92 :2مالك شرح التسهٌل البن و ؛136 :1ة للمرزوقً ـــــوان الحماســــــــشرح دٌ :وهو من شواهد     

 ة ــــــد النحوٌّ ــــوالمقاص ؛18 :2والمساعد  ؛314 :2لمسالك ح اــوأوض ؛423 :1وشرح عمدة الحافظ  ؛332     

 ة األدب ـــوخزان ؛21 :4ع الهوامع ـــوهم ؛587 :1رح التصرٌح ـــوش ؛418 :1وشرح األشمونً  ؛366 :2     

 .518 :1والدرر  ؛168 :18     

 .الموت :ولِِحمام بكسر الحاء ,الحرب :والوؼى ,التؤخر والنكول عن لقاء العدو :اإلحجام :قوله     

 وقوع والذي سوغ مجًء الحال من النكرة  ,و نكرةـــ)متخوفاً( حٌث وقع حاالً من )أحد( وه :والشاهد فٌه قوله     

 .هذه النكرة بعد النهً الذي هو شبٌه بالنفً     

 .)ج( من ةساقط ]راكباً[( 3)

 .)د( من ةساقط]مفصولة[ ( 4)

 .)د( من ةساقط ]رجل[( 5)

 .ن )د(( ]لم[ ساقطة م6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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 :قول الّشاعرأي  ,قوله أي على تقدٌم الحال على ذي الحال ,وعلٌه

 (1)ُمْسَتدٌمُ لَِعّزَة موِحشاا َطلَل  قدٌـُم             َعـَفاه كل  أْسَحم 

ٌُقّدر فً الّظرؾ فعبلً ــواالستشهاد به إّنما ٌستقٌم عل ٌُقّدر فٌه ( 2)] ال [ ,ى قول من  على قول من 

ة ؛(3)لــاسم الفاع  ( 4)ان ] )طلل( [ــو قّدرَت فٌه )حصل( كــــفل ,رؾ مجازيـــ( ظألّن )لَِعزَّ

ولو  ,فهذا واضح االستقامة ,واحد وهو )حصل(فٌهما ( 5)و ] العامل [ ,و)موحشاً( حاالً منه ,فاعبلً 

  ,دأــالمبت :ًـً هـوه الّستة التـد الوجـــــفـ)حاصل( اسم فاعل ؼٌر معتمد على أح ,قّدرَت )حاصل(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌّة( ,ة(ى )لعزّ ــــاألول :وٌروى برواٌتٌن ,البٌت من الوافــر( 1)  لكثٌر  :فقٌل ,ؾ فً قابلهــــــــوقد اختل .والثانٌة )لم

 ة إذا ــــلذي الرم :وقٌل .536وهو مذكور بدٌوانه  ,ة( اسم محبوبة كثٌر)لعزة( ألن )عزّ  عّزة إذا كانت الرواٌة     

 .ولٌس فً دٌوانه ,ة( اسم محبوبة ذي الرمةة( ألن )مٌّ كانت الرواٌة )لمٌّ      

  ؛64 ,62 :2ل البن ٌعٌش ـــــــــوشرح المفص ؛492 :2ابص ـــــوالخص ؛123 :2اب ــالكت :وهو من شواهد     

 ح ــــرح التصرٌـوش ؛417 :1وشرح األشمونً  ؛318 :2الك ـــــوأوضح المس ؛388 :1أمالً ابن الحاجب و     

 .332 :8 ,263 :4وتاج العروس  ؛289 :3وخزانة األدب  ؛584 :1     

 وؾ فصارت ـــــى الموصــــفقدمت عل ,ه صفة لـ)طلل(ــوكان أصل ,نصب )موحشاً( على الحال :والشاهد فٌه     

 .حاالً      

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 2)

 فمذهب جمهور  ,واز االختبلؾ بٌن عامل الحال وصاحبهاــــى جـ( الخبلؾ حول االستشهاد بهذا البٌت مبنً عل3)

 ب الحال هو ـلذلك فؤنهم ٌجعلون صاح ,ل فً صاحبهاــــالنحوٌٌن أن العامل فً الحال ٌجب أن ٌكون هو العام     

 ب الحال عندهم ـــفصاح ,ذا الضمٌر عابد على )طلل(ــوه ,الضمٌر المستكن فً الجار والمجرور الواقع خبراً      

 ؛فلم ٌكن فً البٌت شاهداً  .ورــــر ؼٌبة أم حضــان ضمٌـك هنا معرفة ألن الضمٌر عند الجمهور معرفة سواء     

 .لمجًء الحال من النكرة بمسوغ كما ٌذكره الجمهور     

 إذ ٌجٌز سٌبوٌه مجًء  ,رة )طلل(ـو المبتدأ النكــــب الحال هنا هــــوأما مذهب سٌبوٌه فظاهر كبلمه أن صاح     

 .وعلله بؤن الحال خبر ,وصحح ابن مالك قول سٌبوٌه .وقد أجازه على ضعفه ,الحال من المبتدأ     

  ؛ 311 – 318 :2الك ــــأوضح المسو ؛333 :2 ن مالكــالب شرح التسهٌلو ؛124 – 122 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .185 :1شرح التصرٌح و     

 .)ج( من ةساقط ]طلل[( 4)

 .الفاعل :( فً )ج(5)
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وهو ال ٌعمل بدون  ,(2)و ] الهمزة [ ,وحرؾ الّنفً ,والموصوؾ ,(1)] والموصول [ ,وذو الحال

و)موحشاً( حاالً من الضمٌر المستكن فً  ,()لَِعّزة :خبره ,نبذ ٌكون )طلل( مبتدأفحٌ ,االعتماد

وحٌنبذ لٌس فٌه تنكر ذي الحال وتقدٌم الحال  ,طلل حاصل هو لَِعّزة موحشاً  :والّتقدٌر ,)حاصل(

 .فكبلمنا فٌهما ,علٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .همزة االستفهام :( فً )د(2)
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 (1)اسم الفاعل [ :ثانٌاا ] 

فَعلُ )وٌجري على  ,كل  اسٍم اُشُتق  لِذات من َفَعل :اسم الفاعل :المصّنفقال  من فِْعلِِه أي  (ٌَ

ْعَملُ َعَمل ما ٌجري علٌه إذا أُرٌد به الحال أو االستقبال ,السكناتو الحركاتٌُوازٌه فً  ٌَ  ,وهو 

 ,زٌد  قابم  غالُمهُ  :ونحو ,كذلك (ٌضربُ )كما أّن فٌرفُع وٌنصُب زٌد  ضارب  غالُمُه َعْمراا  :نحو

 .(ٌَقومُ )فٌرفُع فقط َكـ

***** 

ٌّة ومن ُجملة :قال الّشارح   :القٌاس

أي اُشُتق لذات من هو فاعل فً  ,لذاِت َمن َفَعلمن مصدر الفعل  كل  اسم اُْشُتقّ  وهو :اسم الفاعل

فَعلُ )وٌجري على  ,الجملة   .ِمْن فِْعلِه (2)الذي (ٌَ

ألّنه لٌس بمشتق منه بل  ؛كما قال بعض الّنحاة ,من الفعل :ولم نقل ,من مصدر الفعل :وإّنما قلنا

 اشتقاقه من الفعل ؟  أ / – 41/ أي شًء ٌمنع  :فإْن قٌل .من المصدر

لما ثبت زٌادة المشتّق على  ,إّن المانع أّنه لو كان مشتّقاً منه لوجب زٌادته علٌه :والجواب عنه

إّن الُمراد من  :ال ٌقال ,هو( 3)لعدم داللته على الّزمان من ] حٌث [ ؛وهو أنقُص منه ,المشتّق منه

حٌنبذ ٌلزم استعمال اللفظ  :ألّنا نقول ؛الفعل ههنا اللؽوي ال االصطبلحً,  حتى ٌلزم ما ذكرت

 .فٌه لٌس بجٌد هواستعمال ,المشترك فً الّتعرٌؾ

ألّن من أسماء الفاعلٌن ما  ,ألّنه لٌس ببلزم ؛(4)كما قال ابن الحاجب ,بمعنى الحدوث :وإّنما لم ٌقل

 .وؼٌرهما مما لٌس بمعناه ,ودابم ,واجب :نحو ,لٌس بمعنى الحدوث

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( العامل الثانً من جملة العوامل اللفظٌة القٌاسٌة1)

 .الذي هو :فً )ج( و )د(( 2)

 .)د( من ةساقط ]حٌث[( 3)

 .‘‘ن فعل لمن قام به بمعنى الحدوث ما اشتق م :اسم الفاعل ’’ :ابن الحاجب اسم الفاعل بقوله ؾَ رَّ ( عَ 4)

 .48 فً علم النحو الكافٌة :ٌنظر     
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احترز  ,اُشُتقَّ  :فبقوله ,الذي أُسند إلٌه الفعل( 1)اسم جنس شامل للمقصود و ] للفاعل [ ,كلّ  :قوله

 :فلّما قال ,فإّنه أٌضاً اسم مشتق ,ألّن ذلك الفاعل لٌس بمشتّق ولكن دخل فٌه اسم المفعول ؛عنه

ودخل فٌه الّصفة  ,ألّنه ال لذات من فعل بل لذات من وقع علٌه الفعل ؛خرج عنه ,لذات من فعل

إال أّنها  ,ألّنها وإْن كانت مشتّقة لذات من فعل ؛خرجت عنه ,(لُ فعَ ٌَ )ٌجري على  :وبقوله ,المشبهة

 .لٌست بجارٌة علٌه

ٌُوازٌه :وفّسر الجرٌان بقوله والبارز راجع إلى  ,والّضمٌر المستكن راجع إلى اسم الفاعل ,أي 

فَعُل() )صفة  :ألّنهم قالوا ؛فً الحركات والّسكناتأي ٌوازي اسم الفاعل لٌفعل من فعله  ,من ِفْعلِه ٌَ

 .فلهذا احتاج إلى تفسٌره ,أو حاالً  ,أو خبراً  ,(2)ة ] جارٌة [ـصف ,للواقعة بعد شًء جارٌة(

الفاعل ثبلث سواكن مع ( 3)ٌقتضً أْن ٌكون فً ] اسم [ ,فً الحركات والّسكنات :إّن قوله :فإْن قٌل

 .إّنه لٌس كذلك

ٌُتناَول على الواحد أٌضاً  (األلؾ والبلم)ألّن  :قلتُ    .إذا دخبل على الجمع ف

ْعَملُ َعَمل ما ٌجري – أي اسم الفاعل –فإّنه   د بهـــإذا أُرٌبل  ؛مطلقاً ( 4)] ال [ ,علٌهاسم الفاعل  ٌَ

ألّن الفعل كما دخل  ب / – 41/ وذلك   ؛دون الماضً الحال واالستقبال –أي باسم الفاعل  –

دخل االسم على الفعل فً العمل الذي هو  ,على االسم فً اإلعراب الذي هو مستحّقه فً األصل

 وٌنصبُ  ,)ضارب( فٌرفعُ  ,اآلن أو ؼداً ضارب  غالُمه عمراا  (5)[زٌد ]  :نحو ,مستحّقه فً األصل

 ,زٌد  قابم  غالُمُه  :ونحو ,–أي كاسم الفاعل  – كذلك( ٌرفع وٌنصب ٌضرب)كما أّن  ,)ضارب(

قُومُ )كـأي ال ٌنصب  ,فقط)قابم(  فٌرفع  .فإّنه ٌرفع فقط( ٌَ

ٌُق ,بل ٌكون مضافاً إلى ما بعده ,لـــــل بمعنى الماضً فبل ٌعمم الفاعوأّما إذا كان اس  زٌد   :الفبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ودخل فٌه الفاعل ,وؼٌر المقصود :فً )ب( (1)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]جارٌة[( 2)

 .)د( من ةساقط ]اسم[( 3)

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 4)

 .)أ( من ةساقط ]زٌد[( 5)
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ألّن األفعال دخلت على  ؛(2)زٌد  ضارب  عمٍرو أمس [ :] بل ,عمراً أمس( 1)ضارب  ] ؼبلمه [

َفلَّما لم ٌؤخذ الماضً من االسم  ,واألسماء دخلت على األفعال فً العمل ,األسماء فً اإلعراب

 (3).لْم ٌعط االسم إذا كان بمعناه عمله ,إعراباً 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( و )ج( من ةساقط ]ؼبلمه[ (1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 :( اختلؾ فً عمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضً على عدة آراء3)

 ه ال ــألنّ  ,وال ٌنصب ,أو ضارب أبوه أمسِ  ,وهُ ــمررُت برجٍل قابم أب :وـــنح ,أن الماضً ٌرفع فقط :أحدها -أ     

 .ٌشبه المضارع إال إذا كان بمعنى الحال أو االستقبال     

  ,ه لفظاً ــــى وإن زال الشبــــه معنــــاعتباراً بالشب ,اً ــــأنه إذا كان بمعنى الماضً فإنه ٌنصب أٌض :الثانً -ب     

   .وتؤوله األولون على حكاٌة الحال ,[ 18 :الكهؾ ]  وََكْلبُػُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيدِ   :ىــــــه تعالـــــواستدلوا بقول     

 .وهشام ,الرأي الكسابً وقال هذا     

 وابن خروؾ وهو ٌرد على  ,قاله ابن طاهر ,اً ـــــوقوم رفعه المضمر أٌض ,منع قوم رفعه الظاهر :الثالث -جـ     

 .وٌتحمله ,دعوى ابن عصفور االتفاق على أنه ٌرفعه     

 ألنه قوي شبهه  ؛ً زٌداً درهماً أمسِ ـــهذا معط :وـــــنح ,أنه ٌعمل النصب إن تعدى الثنٌن أو ثبلثة :الرابع -د     

  :رون قالواـواألكث .ه باإلضافة إلى األولـوؼٌر صالح لئلضافة إلٌه الستثناب ,بالفعل هنا من حٌث طلبه ما بعده     

 .وٌرده أن األصل عدمه :قال ابن مالك ,هو منصوب بفعل مضمر     

     :ففٌه آراء أٌضاً  ,كان اسم الفاعل صلة )أل( إذا أما     

 فنابت )أل( عن  ,ة عمله حٌنبذ بالنٌابةــــصل ألنّ  ؛ومستقببلً  ,االً ــــــــوح ,ماضٌاً  ,أنه ٌعمل مطلقاً  :الجمهور -أ     

 ع تؤول )أل( بـ)الذي( مقام ما ــــه بالفعل مــفقام تؤول ,ن الفاعل الماضًـــوناب اسم الفاعل ع ,)الذي( وفروعه     

 .فاته من الشبه اللفظً     

 ب بعده على التشبٌه ــوالنص ,ولةـــ)الرجل( ال موصً فً ــــال ٌعمل بحال و)أل( فٌه معرفة كه :األخفش -ب     

  .بالمفعول به     

 .ورد بؤن العمل حٌنبذ أولى .ال حاالً وال مستقببلً  ,أنه ٌعمل ماضٌاً فقط :وجماعة ,الرمانً -جـ     

 .83 – 81 :5همع الهوامع  :ٌنظر     
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ٌُقال ,(1)مّرتْ واعلم أّن شرط عمله أٌضاً االعتماد على أحد الوجوه التً  ( 2)قابم ] ؼبلماك [ :وال 

 ] ألّنه لــو كان مصؽراً أو  ؛راً وال موصـــوفاً ـــوأْن ال ٌكون مصؽ ,(3)خبلفــاً لؤلخفــش والكوفٌٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فالعدمٌان  .وجودٌٌن ,عدمٌٌن :فعله بشرطٌن( ٌعمل اسم الفاعل إن لم ٌكن صلة لـ)أل( عمل 1)

 .خبلفاً للكسابً فٌهما .أن ال ٌصؽر :والثانً ,أن ال ٌوصؾ :أحدهما     

 ون معتمداً على أحد األمور ـــــــأن ٌك :والثانً .ًـــــال للماض ,كونه للحال أو االستقبال :أحدهما :والوجودٌان     

 :التالٌة     

ٌّع نفسه عاقل :نحو ,أو مقدر ,ما ضارب  زٌد  عمراً  :نحو ,أن ٌعتمد على نفً صرٌح -أ       .ؼٌر ُمض

 راً أم ـــــمهٌن  زٌد  عم :وــــنح ,أو مقدر ,راً ؟ــأضارب  زٌد  عم :وــــــنح ,ام صرٌحـأن ٌعتمد على استفه -ب     

 أمهٌن  ؟ :أي ,مكرُمُه ؟     

  :و قوله تعالىـــــــنح ,أو مقدر ,مررُت برجٍل ضارٍب عمراً  :وــــنح ,وؾ صرٌحـــــأن ٌعتمد على موص -جـ     

        ُُُمَْتِلٌف أَْلَوانُو  [ 69 :النحل ], صنؾ  :أي ,وؾ المقدرــــــه( اعتماداً على الموصــــرفع )ألوان ؾ(ــــفـ)مختل 

 .مختلؾ ألوانه     

 .وذلك إذا وقع صلة )أل( ,على موصولأن ٌعتمد  -د     

  ,وإن زٌداً ضارب  عمراً  ,راً ــــــوكان زٌد  ضارباً عم ,ذا ضارب  زٌداً ــــه :وـنح ,أن ٌعتمد على ذي خبر -هـ     

 .وظننُت زٌداً ضارباً عمراً      

 .جاء زٌد راكباً فرسه :نحو ,أن ٌعتمد على ذي حال -و     

 .و)زٌد( الخبر ,فـ)قابماً( اسم )إن( ,إّن قابماً زٌد   :نحو ,وقٌل أن ٌعتمد على )إّن( -ز     

  ,ول ما هو من خواص االسم علٌهـــــــولدخ ,لعدم وروده ؛ذا ضوٌرب  زٌداً ـه :فبل ٌجوز ,أن ٌكون مكبراً  -حـ     

 .فبعد عن شبه المضارع بتؽٌٌر بنٌته التً هً عمدة الشبه     

 .81 – 79 :5همع الهوامع و ؛13 – 11 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     

  .ؼبلمك :( فً )د(2)

 ضارب زٌداً عندنا. :وــــنح ,فؤجازوا إعماله مطلقاً  ,ى شًءـ( لم ٌشترط الكوفٌون واألخفش اعتماد الوصؾ عل3)

  :واستدلوا بقول الشاعر     

 ...................................خبٌر  بنو لِْهٍب فبل تُك ُملِؽٌاً        

  ,برفع )قابم( على أنه مبتدأ :ن وجهٌنــــــــم ,قابم  ؼبلماك :وزـــــفبل ٌج ,وال ٌعمل اسم الفاعل بدون االعتماد     

 ,ه الثانً ممتنع أٌضاً ـــوالوج .فهذا الوجه ممتنع لعدم االعتماد ,ورفع )ؼبلماك( على أنه فاعل سد مسد الخبر     

 ان )ؼبلماك( مبتدأ و)قابم( =ــــفلو ك ,ن المفرد بالمثنىــــر عــألنه ال ٌخب ؛االبتداءوهو برفع )ؼبلماك( على      
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ٌُقال ,(2)] فبل ٌعمل [( 1)موصوفاً [  .ضارب  ظرٌؾ  عمراً  :وال ,زٌد ُضَوٌرب  عمراً  :وال 

***** 

 اسم المفعول [ :ثالثاا ]   

ٌَعملُ َعَمل  ,كل  اسم اُشُتق  لذاِت من َوَقَع علٌه الفِْعلُ  :اسُم المفعول :المصّنفقال   (ٌُفَعلُ )وهو 

ٌُكَرُم أصحاُبه :كما تقول ,زٌد  ُمكَرم  أصحاُبه :نحو ,ِمن فِْعلِه َذِلَك يَ ْوٌم َمْجُموٌع   :زٌلوفً الّتن ,زٌد  

ٌُْجَمُع له الناسُ  :أي ,(3) َلُو النَّاسُ   .ٌوم  

***** 

ٌّة :قال الّشارح كل  اسم وهو :اسُم المفعول :ومن جملة القٌاس
لِذات من من مصدر الفعل  اُشُتقّ ( 4)

 ,واالسم الذي كان مفعوالً للفعل واسم الفاعل ,اسم جنس شامل له (كلّ ) :قوله ,وقع علٌه الفِْعلُ 

 .(الفعللذات من وقع علٌه )( 5)[ :وعن الّثانً ] بقوله ,(اُشُتقّ ) :واحترز عن األّول بقوله

ْعَملُ َعمَ   –م المفعول ـأي اس – وهو  ,هـَرم  أصحابُ زٌد  ُمكـ :نحو ,ِمْن فعله( الذي هو لــــٌُفعَ )ل ـٌَ

ٌُكَرم أصحاُبه :قولكما ت ,(6)] برفع )أصحاُبه( [ َذِلَك يَ ْوٌم َمْجُموٌع   :فً الّتنزٌلكذا و ,برفعها ,زٌد  

  .الّناسُ ( 7)[ له]  عُ مَ ٌُجْ  ٌوم   :أي , َلُو النَّاسُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قابمان ؼبلماك :لقٌل ,=  خبر

  :5ع الهوامع ــهمو ؛13 :2 ,195 – 194 :1ح ــــشرح التصرٌو ؛2271 :5رب ـــاؾ الضــــارتش :ٌنظر     

     81. 

 .)ج( ساقط منإلى هنا  208من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .103 :( هود3)

 .كل اسم الذي :( فً )أ(4)

 .)د( من ةساقط ]بقوله[( 5)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 .)أ( من ةساقط ]له[( 7)
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قُل :فإْن قُلتَ  :(1)"المقالٌد"قال صاحب  ٌَ  ,؟ (أصحابه)مع إّنه أخصر من  ,زٌد  ُمكَرم  صاحُبه :لَِم لْم 

ٌُجمع( من ؼٌر موازنة بٌنهما ( َعَمَل )  لزٌادة واو )مجموع( ؟  ,ولَِم عِمَل )مجموع 

لكان لقابل  ,صاحُبه أ / – 42/  :إذ لو قال ؛فئلظهار عمل اسم المفعول :ّولأّما األ :فالجواب عنه

ٌُرفع )الّصاحب( باالبتداء و )ُمكَرم   :أْن ٌقول ٌّةمن الجابز أْن  فبل ٌنتهض دلٌل قاطع على  ,( بالخبر

ٌَّن ارتفاعه باسم المفعول ,أصحاُبه :فلّما قال ,ارتفاعه باسم المفعول ماً علٌه  ؛تع إذ لو كان مبتدأً ُمقدَّ

  .ألّن الخبر عن الجمع ٌكون جمعاً  ؛ُمكَرمون :خبره لوجب أْن ٌقول

( ناشبة من ] إشباع [ :ّما الّثانًوأ إذ لو  ,ضّمة )َمفعل( الجاري على )ٌفعل(( 2)فالواو فً )مجموع 

ٌَّطرد مجٌبها فً كّل باب كاّطراد مجًء المٌم ولم ٌجًء  ,كانت من عبلمة اسم المفعول ٌنبؽً أْن 

ٌّات المجردة وهو  ,ما لٌس بواقعلَِببل ٌلزم وقوع  ؛وإّنما أشبعوا ضّمة )َمفعل( ,فً ؼٌر الثُّبلث

 .تّم كبلمه ,ألّنهم رفضوه ؛)َمْفُعُل( بفاء ساكنة بٌن فتح وضمّ 

 (3).وذكرناه ,واعلم أّن اسم المفعول بمنزلة اسم الفاعل فً الّشرط الذي ذكره الُمصنِّؾ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم أقؾ علٌه( 1)

 .)د( من ةساقط ]إشباع[( 2)

 رداً من )أل( عمل ــــوإن كان مج ,روناً بـ)أل( عمل مطلقاً ـــن حٌث إنه إذا مقـ( ٌشبه اسم المفعول اسم الفاعل م3)

 ه للحال أو ـوبشرط كون ,الــــً أو الممٌز عنه أو الموصوؾ أو ذي الحــبشرط االعتماد على االستفهام أو النف     

 . للماضًاالستقبال ال     

 هذا  :ولــفتق ,ول إلى مرفوعه فً المعنىــــة إضافة اسم المفعـــوٌختلؾ اسم المفعول عن اسم الفاعل فً صح     

 وبالنصب أٌضاً  ,ول إلى ضمٌر المبتدأـــوبالجر ألنك أسندت المفع ,لــــبالرفع نٌابة عن الفاع ,مضروب العبد     

 .على التشبٌه بالمفعول به     

 أن  :ثم إنما ٌجوز بشرطٌن :وقال .عـن نصب ال من رفـــــوالصحٌح أن اإلضافة فً مثل ذلك م :قال أبو حٌان     

 وأن ٌقصد ثبوت الوصؾ  ,ن متعد إلى أكثرـــوال م ,ٌكون اسم المفعول من متعد إلى واحد فبل ٌجوز من الزم     

 .وٌتناسى فٌه الحدوث     

 شرح التصرٌح و ؛861 – 868 :3ح المقاصد ـتوضو ؛2368 – 2357 ,2287 :5 ربـالضارتشاؾ  :ٌنظر     

  .91 – 98 :5همع الهوامع و ؛24 – 22 :2     
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 الّصفة المشّبهة [ :رابعاا ] 

ْفَعلُ )وهً ما ال ٌجري على  :الّصفُة المشّبهةُ  :المصّنفقال  وُشبِّهت  ,كرٌم  وَحَسن   :وــنح (ٌَ

ر وُتَؤن ث ,عــباسم الفاعل فً أّنها ُتَثّنى وُتجمَ  زٌد  كرٌم   :تقول ,ولذا تعمل عمل فِعلِها ,وُتذك 

وَحُسَن  ,وَشُرَف َحَسُبهُ  ,َكُرَم آباُؤهُ  زٌد   :ولـــكما تق ,وَحَسن  وجُههُ  ,وشرٌف  َحَسُبهُ  ,هُ آباؤُ 

 .َوجُههُ 

***** 

 :القٌاسٌةومن جملة  :قال الّشارح

ْفَعل)جري على هً ما ال ٌ (1)[و  ] :الّصفُة الُمَشّبَهةُ   ,ات والّسكناتـفً الحرك هاْن فعلـــمِ ( الذي ٌَ

فإّنهما لٌسا بجارٌٌن على )ٌكُرم وٌحُسن( فً الحركات  ,(2)[كرٌم  وَحَسن   :نحو] مثالها 

  .والّسكنات

وُتَذّكر  ,ُتثّنى وُتجَمع أي الّصفة الُمشّبهة أّنها فً باسم الفاعل –أي الّصفة الُمَشّبهة  – وُشبِّهت

عمل أي الّصفة الُمشّبهة  تعملُ  –أي ألجل الُمشابهة باسم الفاعل  – ولذا ,كاسم الفاعل وُتَؤّنث

 ,وحسُبه ,برفع )آباُإه ,وَحَسن  َوجُههُ  ,(3)[َحَسُبُه ] وشرٌف   ,زٌد  كرٌم  آباُؤه :تقول ,فِْعلِها

 .برفعها جمٌعاً  ,وَحُسَن َوْجُههُ  ,وَشُرَف َحَسُبهُ  ,َكُرَم آباُؤهُ  :تقولكما  ,ووجُهُه(

إّنها تعمل لُمشابهتها  :مـأنتم قلت :لفإْن قٌ .َرم أصحاُبه(ُمكوالكبلم فً )كرٌم آباإه( كالكبلم فً )

 رع ــالفة ــمزٌّ زم ـــلفٌ ,(4)وهً تعمل ,ان بمعنى الماضً ال ٌعملواسم الفاعل إذا ك ,باسم الفاعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]و[( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( من ةساقط ]حسبه[( 3)

 وشرط االعتماد  ,عـة اسم الفاعل فً الداللة على الحدث وفاعله والتذكٌر والتؤنٌث والجمـ( تشارك الصفة المشبه4)

 :وتخالفه فً ستة أمور .إذا تجرد من )أل(     

  ردـدي الذي لم ٌــل المتعــــدون الفع ,داً(ـــل البلزم )وضعاً أو قصـــأن الصفة المشبهة تصاغ من الفع :أحدها     

 .واسم الفاعل المراد به الحدوث ٌصاغ من البلزم والمتعدي .بالوصؾ منه الثبوت     

 =  دون ,ِه اآلَن(ـــم كـ)َحَسِن الوجر الدابـن الحاضـــن الماضً المتصل بالزمـون للزمــأنها تك :ًــــاألمر الثان     
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 .على األصل

ٌُقال  ,(1)لكن ذلك المعنى ال ] ٌنقض [ ,د فً الماضًـإّنها دالّة على معنى ُوج :والجواب عنه أْن 

 ود ذلك المعنى قبل زمان ـووج ,الـــــى الحـعلى المعنتحقق الّداللة فت ,بل ٌوجد فً زمان اإلخبار

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رط أن تكون ـــــال ٌشت ب أكثر النحوٌٌن إلى أنهـــحٌث ذه :ؤلة خبلؾـــوفً المس ,المنقطع والمستقبل= الماضً   

 .بمعنى الحال     

  ,ل حاضر االبن ؼداً ــــمررت برج :ولـــــاز أن تقــــوأج ,إلى أنها لؤلزمنة الثبلثة :وذهب أبو بكر بن طاهر      

 .فٌكون بمعنى المستقبل     

 والصفة ال ٌجوز تشبٌهها  :قال ,ر كبلم األخفشـــــو ظاهــــوه ,إلى أنها أبداً بمعنى الماضً :وذهب السٌرافً     

 .إذا ساغ أن ٌبنى منها قد َفَعل إال     

 وسواء  :قال ,و اختٌار الشلوبٌنــوه ,ًــــى الماضــــإلى أنها ال تكون بمعن :رافًـــــوذهب ابن السراج والسٌ     

 مضٌاً فـ)حسن الوجه( ثابت فً الحال ال ترٌد  ,ن الوجهــــل حســمررت برج :ألنك إذا قلت ,رفعت أو نصبت     

 وقد جمع بعضهم بٌن قول  .ا فً الزمانٌنــــً عملهـــو قوته فـــألنها لما شّبهت باسم الفاعل لم تق ؛استقباالً وال      

 وإنما ٌرٌد  ,إنها للماضً أن الصفة انقطعت :ً بقولهــــــال ٌرٌد السٌراف :وقول ابن السراج بؤن قال ,السٌرافً     

   .ودامت إلى وقت اإلخبار ,أنها ثبتت قبل اإلخبار عنها     

 .الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه فً أنها ال توجد حاالً  :وقال بعضهم     

 .حاِسن  أمِس أو اآلن أو ؼداً  :نحو ,أما اسم الفاعل فٌكون ألحد األزمنة الثبلثة     

 أما اسم  ,وؼٌر مجارٌة له ,سكونهارع فً تحركه وـــــون مجارٌة للمضــــأن الصفة المشبهة تك :األمر الثالث     

 .الفاعل فبل ٌكون إال مجارٌاً له     

  ,زٌُد وجَهه َحَسن   :فبل ٌجوز ,رع اسم الفاعل فً العملـــا فــــــألنه ؛أن منصوبها ال ٌتقدم علٌها :األمر الرابع     

  .زٌد  عمراً ضارب   :تقول ,فإنه ٌجوز تقدٌمه علٌه ,بخبلؾ منصوب اسم الفاعل     

 وي الشبه ـــــفإنه ق ,بلؾ اسم الفاعلــبخ ,ً سبًٌــــبل ف ,أنها ال تعمل مضمرة وال فً أجنبً :األمر الخامس     

 .وفً سببً وأجنبً ,فٌعمل فً متؤخر ومتقدم ,بالفعل     

 ً اسم ــوز فـوٌج ,ورـــــند الجمهرؾ أو عدٌله عـــأنه ال ٌجوز الفصل بٌنها وبٌن معمولها بظ :األمر السادس     

 .الفاعل باالتفاق     

 .94 – 92 :5همع الهوامع و ؛51 – 48 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .ٌنقطع :( فً )ج(1)
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ٌُرى  ,الموجود فً زمان األخبار للحال( 1)] المعنى [ ب / – 42/ اإلخبار ؼٌر قادح فً كون  أال 

قد كان ( 2)وهو مستقٌم مع إّن ] ِعْلَمه [ ,وأنت ترٌد الحال ,زٌد  ٌعلُم فنوناً من العلمِ  :أّنك تقول

وقد قام قبل  ,زٌد  قابم  ؼبلُمه اآلن :وعلى هذا المنوال قولك ,؟( 3)موجوداً فً زمان اإلخبار ] قبله [

عن ( 5)"المقالٌد"صاحب كذا أجاب  ,إال أّنه امتّد حّتى قارن هذا الّزمان, بزمان ( 4)زمان اإلخبار

 .هذا الّسإال

 ؟ زٌد  َكُرَم آباُإه :زٌد  ٌكرُم آباإه كما ٌقول :لَِم لَْم ٌقل :فإْن قٌل

 .ألّنها ال توازٌه فً الحركات والّسكنات ؛بؤّن مشابهة الّصفة الُمشّبهة بالمضارع بعٌدة :وأُجٌب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط]المعنى[ ( 1)

 .واألولى ما أثبته ,عمله :( فً )ج(2)

 .)ب( و )د( من ةساقط ]قبله[( 3)

 فً )أ(: قبل زمان اإلخبار وقبل , وعلى هذا بزمان.( 4)

 .لم أقؾ علٌه( 5)
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 [ :المصدر :خامساا ] 

 هو أصل أم فرع ؟ [ ] هل

 .عنهالفعل الفعل وَصَدَر  همن هو االسم الذي اشتق :المصدرُ  :المصّنفقال 

***** 

ٌّة أٌضاً  :قال الّشارح  :ومن جملة القٌاس

ن ـأي عه ـعن لـالفع َدرَ ـوصَ  ,الفِعل –م ـذلك االس من أي –منه  اُشَتق  الذي  مـو االسـه :درـالمص

ً اللؽة ـو فــوه ,عنه( 1)[ ٌصدرل ] ـإذ الفع ؛دراً ــدر مصـــُسمًِّ المصا وإّنم ,مــــذلك االس

 د وأّمـا عنـ ,(3)نـب البصرٌٌهـذا مذهـ ,ل فرعـاً علٌهـــون الفعــــفٌك ,(2)لـه اإلبموضع ٌصـدر عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مصدور :)أ( و )ب(( فً 1)

 .ومنه مصادر األفعال ,والموضع َمْصَدر (2)

 .صدر :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 :واألدلة عندهم على ذلك كالتالً ,( ذهب البصرٌون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع علٌه3)

 فكذلك  ,فكما أن المطلق أصل للمقٌد ,ل ٌدل على زمان معٌنــــوالفع ,ان مطلقـــــأن المصدر ٌدل على زم -أ     

 .المصدر أصل للفعل     

 أما الفعل فإنه ال ٌقوم بنفسه وٌفتقر إلى    ,ه وٌستؽنً عن الفعلــم ٌقوم بنفسـاالس :ومنهم من تمسك بؤن قال -ب     

 .أولى بؤن ٌكون أصبلً مما ال ٌقوم بنفسه وٌفتقر إلى ؼٌرهوما ٌستؽنً بنفسه وال ٌفتقر إلى ؼٌره  ,االسم     

 والمصدر ٌدل بصٌؽته  ,والزمان المحصل ,دثــــــالح :دل على شٌبٌنــالفعل ٌ :ومنهم من تمسك بؤن قال -جـ     

 .وكما أن الواحد أصل االثنٌن فكذلك المصدر أصل الفعل ,على شًء واحد وهو الحدث     

 كما  ,والفعل له أمثلة مختلفة ,الضرب والقتل :وـــــــنح ,دـــالمصدر له مثال واح :ومنهم من تمسك بؤن قال -د     

 .وما ٌوجد منه أنواع وصور مختلفة ,أن الذهب نوع واحد     

 والمصدر ال ٌدل على ما ٌدل  ,درــى ما ٌدل علٌه المصـــالفعل بصٌؽته ٌدل عل :ومنهم من تمسك بؤن قال -هـ     

رب ,علٌه الفعل       وإذا  ,ه )َضَرَب(ــــب ال ٌدل على ما ٌدل علٌرـــوالض ,فـ)َضَرَب( ٌدل على ما ٌدل علٌه الضَّ

 .كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل فرع     

  ,ب أن ٌجري على سنن فً القٌاســـاً من الفعل لكان ٌجــــلو كان المصدر مشتق :ومنهم من تمسك بؤن قال -و     

 =.ؼٌر مشتق من الفعلفلما اختلؾ اختبلؾ األجناس كـ)الرجل والثوب( دل على أنه      
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 ومركب   ,رب  عذب  ــــــمش :كما قالــوا ,لكونه مصدوراً عن الفعل ؛فإّنما ُسمًِّ مصدراً ( 1)الكوفٌٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب أن ٌدل على ما فً الفعل من الحدث ــلوجلو كان المصدر مشتقاً من الفعل  :الــــومنهم من تمسك بؤن ق -ز =  

 .فلما لم ٌكن كذلك دل على أنه لٌس مشتقاً من الفعل ,والزمان وعلى معنى ثالث     

 بإثبات  ,أكرَم إكراماً  :ن الفعل قولهمــــى أن المصدر لٌس مشتقاً مــــــالدلٌل عل :ومنهم من تمسك بؤن قال -حـ     

  :ا حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحوـــزة كمــذؾ منه الهمـــولو كان مشتقاً من الفعل لوجب أن تح ,الهمزة     

 ا هو مشتق منه دل على أنه لٌس ـــت ممــذؾ هاهنا كما حذفــــفلما لم تح ؛لما كانا مشتقٌن منه ,ُمكِرم و ُمكَرم     

 .بمشتق منه     

 فإن المصدر هو الموضع  ؛دراً ـــل تسمٌته مصــدر األصـــالدلٌل على أن المص :ومنهم من تمسك بؤن قال -ط     

 ً مصدراً دل على أن الفعل قد ـا سمـولهذا قٌل للموضع الذي تصدر عنه اإلبل )مصَدر( فلم ,ٌُصَدر عنه الذي     

 بتصرؾ .صدر عنه     

 .288 – 286 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر    

 :واألدلة عندهم على ذلك كالتالً ,الكوفٌون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع علٌه( ذهب 1)

 وقد أجاب ابن األنباري  .ى الفعلى أنه فرع علـــذا دلٌل علـوه ,المصدر ٌصح لصحة الفعل وٌعتل العتبلله -أ     

 وإنما ٌؤتً  ,فٌه وال زٌادة ال ٌؤتً إال صحٌحاً ة ــــدر الذي ال علّ ــأن المص :أحدها :على هذا الدلٌل بثبلثة أوجه     

 إنما صح لصحته  :الثانً .ادر ال فً فروعهاــــً أصول المصـــوالكبلم إنما وقع ف ,معتبلً ما كانت فٌه الزٌادة     

 صدر أصبلً وز أن ٌكون المــــــٌج :الثالث .ى األصلٌة والفرعٌةـــوذلك ال ٌدل عل ,اكلــــواعتل العتبلله للتش     

 على  ,ٌضرْبنَ  :ا حمل بناء الفعل المضارع فً فعل جماعة النسوة نحوــــكم ,وٌحمل على الفعل الذي هو فرع     

 .ألن الفعل المستقبل قبل الماضً ؛)ضرْبَن( وهو فرع     

 ب ـفتنص ,ضربُت ضرباً  :ولـــــقأال ترى أنك ت ,درــــً المصــــــالفعل ٌعمل ف :ومنهم من تمسك بؤن قال -ب     

 .ألن رتبة العامل قبل رتبة المعمول ؛بـ)ضربُت( ؟ فوجب أن ٌكون فرعاً لهضرباً      

  :وذلك من وجهٌن ,وقد أجٌب عن هذا الرأي بؤن كون الفعل عامبلً فً المصدر ال ٌدل على أنه أصل له     

  ,روؾ واألفعال لٌست أصبلً لؤلسماءـــبل أن الحــــوال خ ,ل فً األسماءـــــأن الحروؾ واألفعال تعم :أحدهما     

 و المعنى فبل شك أن ـــــــذا هـوإذا كان ه ,ع ضرباً ــــأوق ,ضرب ضرباً  :أن معنى قولنا :والثانً .فكذلك هاهنا     

 .وإذا ثبت ذلك دل على أنه قبل الفعل ,مقصود إلٌه ,الضرب معقول قبل إٌقاعه     

د قبــــك أن رتبـــوال ش ,المصدر ٌذكر تؤكٌداً للفعل :ومنهم من تمسك بؤن قال -جـ      دـة المإكَّ  فدل  ؛ل رتبة المإكِّ

 = ,مَ عْ نِ  :ًــــهو ,ـــاد أفعاالً وال مصادر لهـــوالذي ٌإٌد ذلك أنا نج ,در فرعـــــــوالمص ,على أن الفعل أصل     
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 .ومركوب ,أي مشروب :(1)] فاره  [

ومفهوم الفعل  ,لداللته على الحدث فقط ؛دـــأّن مفهوم المصدر واح :ووجه مذهب البصرٌٌن

 ,د قبـل المتعدد وأصــل  لــهـــواحوال رٌب فـً أْن ال ,لداللتــه على الحدث والّزمــان معـاً  ؛متعدد

 (2)تََّخُذ منه األشٌاء [د ٌُ ــكما أّن الذهب ضرب  واح ,] وأّن للمصدر مثاالً واحداً وللفعل أمثلة كثٌرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر ٌذكر تؤكٌداً ))  :ى قولهمــــــــــوقد رد ابن األنباري عل .اذَ بَّ وحَ  ,وفعل التعجب ,سَ ٌْ ولَ  ,ىـسَ وعَ  ,سَ بْ وبِ  =  

د  ,للفعل      د قبل رتبة المإكِّ   ,جاءنً زٌد  زٌد   :فإذا قلت ,ة والفرعٌةــــدل على األصالـبؤنه ال ٌ ,((وأن رتبة المإكَّ

 ولٌس مشتقاً  ,ذه المواضع كلهاــً هـــــفإن )زٌداً( الثانً توكٌداً لؤلول ف ,ومررُت بزٌٍد زٌدٍ  ,ورأٌُت زٌداً زٌداً      

 و تلك األفعال عن ــــــفخل ,إنا نجد أفعاالً وال مصادر لها :مــوأما قوله .فكذلك هاهنا ,فرعاً علٌه عن األول وال     

 ل الفرع وإن لم ٌستعمل ـألنه قد ٌستعم ؛ل فرع علٌهـاستعمال المصدر ال ٌخرج بذلك عن كونه أصبلً وأن الفع     

  ,طٌر  عبابٌد :واــأال ترى أنهم قال ,فرعاً رع عن كونه ـوال ٌخرج األصل بذلك عن كونه أصبلً وال الف ,األصل     

 ولم ٌخرج  ,د الذي هو األصلــــوا لفظ الواحــــفاستعملوا لفظ الجمع الذي هو فرع وإن لم ٌستعمل  ,متفرقة أي     

 ,هُ لَ ٌْ وَ  :مثل ,ً لم تستعمل أفعالهاـــكما أن ما ذكروه معارض بالمصادر الت .بذلك الواحد أن ٌكون أصبلً للجمع     

 .وؼٌرها ,هُ هَ ٌْ ووَ   ,هُ حَ ٌْ ووَ      

ٌَفعلُ  ,لــــدر ما لم ٌكن فعل فاعـال ٌتصور معنى المص :ومنهم من تمسك بؤن قال -د        ؛والفاعل وضع له َفَعل و

 ألن  ؛لـــورد ابن األنباري بؤن هذا الدلٌل باط .درــفٌنبؽً أن ٌكون الفعل الذي ٌعرؾ به المصدر أصبلً للمص     

فعُل إنما ه ,الضرب والقتل :نحو ,علٌه المصدر لالفعل فً الحقٌقة ما ٌد      ٌَ  و إخبار ــــوما نسمٌه فعبلً من َفَعَل و

 .ومن المحال اإلخبار بوقوع شًء قبل تسمٌته ,بوقوع ذلك الفعل فً زمان معٌن     

 ً مصدراً ألنه ــــبل سم ,ألنا ال نسلم ؛إن المصدر إنما سمً مصدراً لصدور الفعل عنه :ال ٌجوز أن ٌقال -هـ     

 راد به ـــــــوالم ,مركوب فاره ومشروب عذب :أي ,مركب فاره ومشرب عذب :كما قالوا ,مصدور عن الفعل     

 هذا باطل  :ى هذا الرأي بؤن قالــعلد رد ابن األنباري ــــوق .دراً ــفبل تمسك بتسمٌته مص ,المفعول ال الموضع     

 والظاهر ٌوجب    ,وز العدول بها عنهــــرها فبل ٌجــــأن األلفاظ إذا أمكن حملها على ظاه :أحدهما :من وجهٌن     

 رب ـومش ,مركب فاره :همــــأن قول :والثانً .هـب حمله علٌـــــــفوج ؛ولـدر للموضع ال للمفعـأن ٌكون المص     

 ة ـة والعذوبـب إلٌه الفراهـونس ,ربـــــع الشــــوب وموضـــع الركـــــراد به موضــون المـوز أن ٌكـعذب ٌج     

 بتصرؾ .للمجاورة     

 .211 – 288 ,286 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]فاره[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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فإّنه ال  ,] بخبلؾ الفعل ,عن الفعل فً اإلفادة وٌستؽنً ,لمصدر اسم ٌستقّل بنفسهوأّن ا ,المختلفة

وأّن المصدر  ,وما هو مستقّل ومستؽن أصل   ,(1)وال ٌستؽنً عن االسم فً اإلفادة [ ,ٌستقّل بنفسه

 ,لما ثبت زٌادة الُمشتّق على الُمشتّق منه ؛لو كان مشتقاً من الفعل لدّل على أكثر مما دّل علٌه الفعل

 .داللته على الّزمان المعٌن أ / – 43/ لعدم  ؛وهو أنقص منه

ٌَُعلُّ بإعبلل الفعل وجوداً وعدماً  :وأّما وجه مذهب الكوفٌٌن فهو فلو لْم ٌكن فرعاً  ,أّن المصدر 

وأّن  ,أصل والفعل ,ا أّنه فرعفلّما كان تابعاً له فٌه علمن ,علٌه لما كان تابعاً له فً اإلعبلل

وهو بمنزلة )َضَرْبُت َضَرْبُت( والُمإكِّد فرع  ,َضَرْبُت َضْرَباً  :المصدر ٌكون تؤكٌداً للفعل نحو

د  (2).الُمإكَّ

فؤلّن إعبلل المصدر بإعبلل الفعل  ؛أّما عن األّول ,وللبصرٌٌن أْن ٌجابوا عن ُمتمسك الكوفٌٌن

  .بل دّل على األصالة فً الّتصـرٌؾ وال كبلم فٌه ؛وجـوداً أو عدماً ال ٌدلُّ علـى األصـالة مطلقاً 

وال  ,بل فً اإلعراب ؛فؤلّن كونه تؤكٌداً للفعل ال ٌدلُّ على أصالة الفعل أٌضاً مطلقاً  ؛] وأّما الّثانً

  .(3)كبلم فٌه أٌضاً [

 ,رب  عذب  ــــــمش :كما قالوا ,دراً لكونه مصدوراً عن الفعلـدر مصـً المصـإّنما ُسم :قولهموأّما 

 .(6)وساَل المٌزابُ  ,جَرى الّنهرُ  :من قبٌل قولهم( 5)ه [فإنّ  ] ؛فاره  ( 4)] ومركب  [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 1)

 .215 ص (1فً الهامش )( تم توضٌح هذا الرأي وتوضٌح الرد علٌه 2)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)أ( و )د( من ةساقط ]فإّنه[( 5)

  :وٌقـال للمٌزاب :ابن األعرابً ,الــــــوزرب الماء وسرب إذا س ,اءـمسٌل الم :الزرب :فً اللسان :( المرزاب6)

 ً ـــــوف .ه مآزٌبـــــــوجمع ,المبزاب :قال ابن السكٌت ,والِمزراب لؽة فً المٌزاب :قال ,والمزراب ,المزرا     

  :وفً موضع آخر ,ز )مٌازٌب(ــــزة وجمعه إذا لم ٌهمــــالمٌزاب )المثعب( فارسً وقد عّرب بالهم :الصحاح     

 م الراء وتؤخٌرها ــــــالمبزاب والمزراب بتقدٌ :م الدخٌلــــــوفً معاج .المزراب لؽة فً المٌزاب ؼٌر فصٌحة     

 وفً  .س الذي ٌحبس الماء معّربـــــــالحاب :م الوسٌطــــوفً المعج .والجمع )المآزٌب( فارسً معرب مازآب     

 اء عربٌته )الِمثعب( معرب مركب من = ــــــــري فٌها المــالقناة التً ٌج :المٌزاب :معاجم المعربات الفارسٌة     
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 ] عمل المصدر [

ناا نحو :قال المصّنف ْعَملُ َعَمل فِْعلِه إذا كان ُمنو  ٌَ  :كما تقول ,راا عجبُت من ضرٍب زٌد  عم :وهو 

ٌُضاف ,زٌد  عمراا ضِرَب عجبُت من أْن  ٌُترك المفعول منصوباا نحو و عجبُت من  :إلى الفاعل و

تُرك الفاعلُ مرفوعاا نحو ,الّثوبَ  َدّق الَقّصارِ  ٌَ دُ  :وإلى المفعول و  ,عجبُت من َضْرب اللصِّ الجال 

ٌُترُك ِذْكُر أحِدِهما كما ف  :تعالىوقوله  ,(1) َأْو ِإْطَعاٌم ِفي يَ ْوٍم ِذي َمْسغََبٍة يَِتيًما  :ً قوله تعالىـــوقد 

  ََوُىْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبون (2 ) ّه  على اختالف القراءتٌنفإّنه ُمَتَوج. 

***** 

ْعَمل َعَمل فِْعله –أي المصدر  – وهو :قال الّشارح  ؛وعمله عمل فعل لٌس جارٌاً على اإلطبلق ,ٌَ

فإّن المصدر المنّون وهو  ,زٌد  عمراا عجبُت من ضرٍب  :تقول , ُمَنّوناا ذلك المصدر  إذا كانبل 

ْرب( ٌعمل الّرفع فً )زٌد( َعِجبُت من أْن  :كما تقول :وإّنما قال ,والّنصب فً )عمرو( ,)الضَّ

ر بـ)أنْ  ؛َضَرَب زٌد  عمراا  ومضافاً  ,ومفعوالً  ,( بمنزلة المصدر فً كونه فاعبلً ألّن الفعل الُمَصدَّ

 ,وبلؽنً خبُر أْن ٌخرج زٌد   ,وأرجو أْن ٌخرج زٌد   ,رج زٌد  أعجبنً أْن ٌخ :ومبتدأً , نحو ,إلٌه

كان  ,فلّما كان بمنزلة المصدر فً اإلعراب وفً هذه المعانً ,خٌر له( 3)ٌخرج ] زٌد [ وإنْ 

ر )أنْ   ,فً العمل وفً امتناع تقدٌم ما ٌعمل فٌه علٌه( 4)( مع الفعل [المصدر أٌضاً بمنزلة ] الُمصدَّ

 .(5)"الّضوء"كذا قال صاحب  ,زٌداً أن َضَرْبتَ  :كما ال تقول ,أعجبنً زٌداً ضربك :فبل تقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفً المعجم الفارسً  .اءـــن ما زآب بمعنى الذي ٌبول المـ= )مٌز بول + ها النسبة والتشبٌه + آب = ماء( أو م  

 .آب = ماء نهر ,الكبٌر مٌز = بول     

 .292 – 291 :1 المعجم التؤثٌلً :ٌنظر     

 .15 - 14 :( البلد1)

 .3 :( الروم2)

 .)أ( و )ج( و )د( من ةساقط ]زٌد[( 3)

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

ر بـ)أن( بمنزلة المصـألّن الفع ؛من أْن َضَربَ  :ولـــكما تق :وإّنما قال’’  :( قال5)   ,در فً كونه فاعبلً ـــــــل الُمَصدَّ

 وبلؽنً خبُر أْن  ,رج زٌد  ـــــــو أْن ٌخـــوأرج ,أعجبنً أْن ٌخرج زٌد   :وــــومبتدأً , نح ,ومضافاً إلٌه ,ومفعوالً      

 =در أٌضاً بمنزلته ــــلمصكان ا ,فلّما كان بمنزلته فً اإلعراب وفً هذه المعانً ,ٌخرج  خٌر له وإن ,ٌخرج     



219 
  

 ,ألّنه نكرة لفظاً ومعنى ؛إذ الُمشابهة فً المنّون أَتمّ  ؛وإّنما قّدم الُمنّون على المصدر المضاؾ

 ,ألّن الظاهر كالمضاؾ الحقٌقً ؛فً اللفظب /  – 43/ ( 1)بخبلؾ المضاؾ فإّنه ؼٌر ُمشابه ] له [

أعجبنً َضْرُب  :بدلٌل أّنك تقول ,إال أّنه أٌضاً ٌعمل عمل فعله لكون اإلضافة فً تقدٌر االنفصال

 ,(2)وخالد  [ ,وعمرو   ,] فٌرتفع )عمرو( مرًة على تقدٌر: أعجبنً ضرب  زٌد   ,زٌد وعمرو خالداً 

] وحٌنبذ ٌكون نكرة  ,خالداً و ,راً ــــــوعم ,أو ٌنصب أخرى على تقدٌر: أعجبنً ضرب  زٌداً 

 .(3)تقدٌراً [

ٌُْتَرك المفعول ,إلى الفاعل المصدرٌُضاُف  (4)و مثال المصدر الذي أُضٌؾ  ,منصوباا حال كونه  و

إلى ٌُضاؾ  (6)و ,(5)َعِجبُت ِمْن َدّق الَقّصاِر الثوبَ  :نحو ,إلى الفاعل وٌترك المفعول منصوباً 

ٌُترُك الفاعلُ  ,المفعول  .َعِجبُت من َضْرب اللصِّ الجالدُ  :نحومثاله  ,مرفوعاا حال كونه  و

ٌُتَرُك ِذْكــُر أحِدِهما فً قولـه كـان ذكر الفاعل متروكاً  كما –أي الفاعل والمفعول  – وقــد 

 ,و)ٌتٌماً( منصوب به ,منّون فإّن )إطعام( مصدر , َأْو ِإْطَعاٌم ِفي يَ ْوٍم ِذي َمْسغََبٍة يَِتيًما   :تعالـى

 (7).وإّنما ُحِذؾ للعلم به ,إطعام أحدكم ٌتٌماً  :وفاعله محذوؾ تقدٌره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زٌداً أن  :كما ال تقول ,أعجبنً زٌداً ضربك :ولـــــــفبل تق ,ه علٌهــــــوفً امتناع تقدٌم ما ٌعمل فٌ ,= فً العمل  

 .‘‘َضَرْبَت      

 .119 ,رسالة ماجستٌر ,لئلسفراٌٌنً ,الضوء على المصباح :ٌنظر     

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]له[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .وقد ٌضاؾ :فً )ب( و )د(( 4)

رُ 5) ار والُمَقصِّ ر للثٌاب :( الَقصَّ   ,وحرفته الِقصاَرة ,بــة من الخشـــــً القطعـــه ٌدقها بالَقَصَرة التً هـألنّ  ؛الُمَحوِّ

ار :والِمقَصَرة       .خشبة الَقصَّ

 .قصر :مادةلسان العرب  :ٌنظر     

 .وقد ٌضاؾ :فً )ب(( 6)

  ,َفكُّ رقبةٍ  )) :ن أبو رجاءـوالحس ,روـــــــــوعبد الوارث عن أبً عم ,وحمزة ,وعاصم ,وابن عامر ,قرأ نافع( 7)

 = ,رور باإلضافةــــــــــمج :ورقبة ,هـو َفكُّ رقبةٍ  :أي ,بالرفع خبر مبتدأ مقّدر :َفكُّ رقبةٍ  ,((.. ٌتٌماً .أو إطعام       
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 ولَِم لَْم ٌضمر ؟  ,لَِم حذؾ ؟ :فإْن قٌل

عن  وإّنما جاز خلّوه ,وال واحد من أسماء األجناس ٌتحّمل الّضمٌر ,جنس بؤّن المصدر اسم :أجٌب

فلو خبل  ,فاحتاج إلٌه لٌتّم الجملة ,ُمسند إلٌه( 1)] ألّن الفعل [ ؛ع إّنه ؼٌر جابز فً الفعلالفاعل م

فلو خبل  ,إلى شًء فإّنه اسم وال ٌلزم أْن ٌكون ُمسنداً  ؛بخبلؾ المصدر ,عنه ٌلزم خبلؾ الوضع

 (3).(2)وز أْن ال ] ٌكون له فاعل[فٌج ,ٌلزم خبلؾ الوضع عنه لَمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( :أو إطعام   =    .منصوب به :وٌتٌماً  ,وهو مصدر ,بالرفع معطوؾ على )َفكُّ

 .وَتَعقَّبهم أبو جعفر النحاس ,وأبً عبٌد ,وأبً حاتم ,وهً اختٌار األخفش     

  ,نـــوالحس ,والٌزٌدي ,وابن محٌصن ,ً عمروـــــــعن أبر ـوعلً بن نص ,وعبٌد ,والكسابً ,وقرأ ابن كثٌر     

  :ن أبً ذكوانـونً عـــــوالداج ,ونًـوزٌد عن الداج ,اقــحـوابن أبً إس ,اءـــوأبو رج ,ً بن أبً طالبـوعل     

 .فعل ماٍض  :أطعم ,مفعول به :رقبةً  ,فعل ماٍض  :َفكَّ  .((.. ٌتٌماً .أو أطعم ,َفكَّ رقبةً  ))     

ٌِّد  ,ولٌس هذا بذاك )) :قال األخفش        ,روـــسؤلت أبا عم :وقال عباس )) :دـــــقال ابن مجاه .((وَفكُّ رقبٍة هو الج

 .((أٌتهما شبت  :فقال     

 .فعل ماض :أطعم ,مصدر مضاؾ :فكّ  ,((َفكُّ رقبٍة أو أْطَعم  )) :التابعٌن قرأوذكر أبو حٌان أن بعض      

 ؾ بالواو ولٌس بـ)أو( كقراءة ــالعط ((.. وأَْطَعَم .)) :قرآن وأبا رجاء ــــاس أن الحســـــو جعفر النحــــوذكر أب     

 .الجماعة     

 .بالٌاء صفة لـ)ٌوم( :ذي ,((فً ٌوم ذي مسؽبٍة  )) :قراءة الجماعةو     

 ول به للفعل ـــؾ على أنه مفعــــباألل :ذا ,((أو أطعم فً ٌوٍم ذا مسؽبًة  ,فكَّ رقبةً  )) :اءـــو رجـــوأب ,وقرأ علً     

 .)أطعم(     

 .)ذا مسؽبة( باأللؾ قرآإال أنهما  ,.. كقراءة ابن كثٌر.)) :قال أبو حٌان     

 ب )ذا( ــونص ,ؾـــــباألل ((ٌتٌماً  ,أو إطعام  فً ذا مسؽبة )) :وعلً بن أبً طالب ,اءــــوأبو رج ,وقرأ الحسن     

 .بدل من )ذا( :وٌتٌماً  ,على المفعول للمصدر     

 .((.. .أو أطعم فً ٌوم ٌتٌماً ذا مسؽبة :كؤنه قال ,تجعلها من صفة الٌتٌم )) :قال الفراء     

 .444 – 442 :18ومعجم القراءات  ؛471 :8تفسٌر البحر المحٌط  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .المضارع المبنً للفاعل ٌذكره فً المعنى موقع الفعل :فً )د(و ,ٌذكره :( فً )ب( و )ج(2)

 الصفة ألن كبلً مما ذكر ٌزٌل المصدر عن  ,و المحسن قبٌح  ـال ٌعمل المصدر مضمراً كضربك زٌداً حسن  وه( 3)

 = كما أن ضمٌر ,در حقٌقةــــدر لٌس بمصــــفإن ضمٌر المص ,ارـــــخصوصاً اإلضم ,التً هً أصل الفعل     
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ِرد على هذا اسم الفاعل [ :] فإْن قٌل ٌَ
 .بد له من فاعل ألّنه اسم أٌضاً مع إّنه ال ؛(1)

بخبلؾ  ,زٌد  ٌضربُ  :بمعنى ,زٌد  ضارب   :فقولنا ,موقع الفعل المبنً للفاعل (2)بؤّنه واقع :أُجٌب 

ٌَْضِربُ  :فً موضع ,زٌد  َضْرب   :فإّنه ؼٌر واقع موقعه بدلٌل امتناع قولنا ؛المصدر فإذا كان  ,زٌد  

  أ / – 44/  ( 4).للفاعل منه( 3)بد ] للفعل المبنً [ ا الـل كمـبد السم الفاعل من فاع كذلك ال

ه  على اختالف القراءتٌنفإّنه   َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبونَ َوُىْم ِمْن بَ ْعِد   :وهوقوله تعالى أّما و فإْن  :ُمتَوجِّ

ؽلبون ,قُِرَئ )ُؼلِبت( بضّم )الؽٌن( ٌَ مقام فالمصدر مضاؾ إلى المفعول القابم ( 5)( بفتح )الٌاء(و )س

ٌُؽلبون ,لََبت( بفتح )الؽٌن(ؼَ وإْن قُِرَئ ) ,الفاعل وِذكر الفاعل متروك  (6)( بضّم )الٌاء(و )س

 .فالمصدر مضاؾ إلى الفاعل وِذكر المفعول متروك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وال ضمٌر اسم الجنس اسم جنس ,لٌس بعلم العلم =  

 .65 :5همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .بؤنه واقع فً المعنى :فً )ب( و )ج(( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .189 :1الكتاب  :( ٌنظر4)

 .ورّجح الطبري هذه القراءة ,( قرأ بها الجمهور5)

 .138 :7ومعجم القراءات  ,157 :7تفسٌر البحر المحٌط  :ٌنظر     

  ,ن قرةــومعاوٌة ب ,وابن عمر ,روــــوأبو عم ,وابن عباس ,و سعٌد الخدريـوأب ,علً بن أبً طالب :( قرأ بها6)

 .–  –وهً قراءة النبً  ,ونصر بن علً ,والحسن     

 و حاتم أن ـى أبـــوحك ,((وا حٌن كثر اإلسبلم ـــثم ُؼلِب ,اء اإلسبلم َؼلَبواــن جــــألنهم كانوا حٌ )) :قال األخفش     

 وأبو  ,ذا ضعٌؾــــإن عصمة ه :د بن حنبل ٌقولـــــوأحم ,امــعصمة روى عن هارون أن هذه قراءة أهل الشّ      

 .حاتم كثٌر الرواٌة عنه     

 د َؼلََبت الروم فً ذلك ــــوذلك أن فارس كانت ق ,ً إجماع القراءةــوه ,ى ُؼلَِبتْ ــــوالمعنى عل )) :قال الزجاج     

 .((فالقراءة ُؼلَِبت  ,والروم مؽلوبة ,الوقت     

 .((بضم الؽٌن  ,والحدٌث ٌدل على أن القراءة ُؼلَِبت )) :جعفر النحاس قال أبو     

ِرد علٌها = ,وهو ثقة ,ذيـــــهً قراءة نصر بن علــً كما ذكره الترم ((.. بالفتح َؼلََبْت .)) :قال الشهاب      ٌَ  وال 
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 المضاف [ :سادساا ] 

 

ُجر  الّثانً ,آخرَ كل  اسٍم أُضٌَف إلى اسٍم  :االسم الُمضافُ  :المصّنفقال  ٌَ ٌُسّمى  ,فإّن األّولَ  و

 .والمجروُر ُمضافاا إلٌه ,الجار  ُمضافاا 

***** 

ٌّة :قال الّشارح  :ومن جملة القٌاس

كلّ اسم وهو :الُمضاف( 1)م [] االســ
ُجر  االســم  فإنّ  ,أُضٌَف إلى اســٍم آخرَ ( 2) ٌَ االسم  األّول 

 ,ون للفعل والحــرؾــل إّنما ٌكـــإذ العم ؛ً العمــلــــف( 3)] أصٌل [ رــــإال أّن االســم ؼٌ ,الّثانً

قال شهاب الّدٌن فً  .فقوي به على العمل ,الجّر لثبوت معنى حرؾ الجّر فً الكبلم( 4)] فعمل [

أو الُمضاؾ إلٌه  ,إذا كان الُمضاُؾ ُمتضّمناً لمعنى الحرؾ على رأي :فإْن قلتَ  :(5)"ةشرح الّزٌنٌّ "

ٌُْبَن ؟ ,(6)على رأي  .إذ كّل ُمتضّمن بمعنى الحرؾ فهو مبنً ,فلَِم لَْم 

نـإذ لٌ ؛ال نسلم تضّمنها الحرؾ على اختبلؾ الرأٌٌن :قلتُ  س المعنى من الّتضمُّ
إال كون معنى ( 7)

  ,ر ذلكــوؼٌ ,و)َمْن( ,(8)] و)متى( [ ,و)كٌؾ( ,كما أّن )أٌن( ,رؾـــاالسم ُمشتمبلً على معنى الح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :والتوفٌق بٌن القراءتٌن أنها نزلت مرتٌن ,راءــــع علٌه القــــولما أجم ,اعتراض الزجاج بؤنها مخالفة للرواٌة =  

 .((ومرة ٌوم بدر بالفتح  ,مرة بمكة )ُؼلِبت( بالضم     

 .138 – 137 :7ومعجم القراءات  ؛157 :7تفسٌر البحر المحٌط  :ٌنظر     

 .)ب( و )ج( من ةساقط ]االسم[( 1)

 .كل اسم إذا :فً )ج(( 2)

 .أصل :فً )ب( و )ج( و )د(( 3)

 .فعمله :فً )ب( و )د(( 4)

  .لم أقؾ علٌه( 5)

 .على رأي آخر :فً )ب( و )د(( 6)

 .163ص  "التضمٌن" مصطلحسبق التعرٌؾ ب( 7)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)
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اخل فً معانٌها د( 1)] بمعنى أّن حرؾ االستفهام [ ,معانٌها مشتملة على معنى حرؾ االستفهام

 اؾ إلىالُمض( 3)وسٌلة ] لشبه [( 2)بل معنى ] حرؾ [ ؛ن بصـدده لٌس كذلكوما نح ,بالوضع

 .والوسٌلة أمر  خارج  عن الّطرفٌن ,الُمضاؾ إلٌه

ٌُسّمى الجار  ُمضافاا   (4).المجروُر ُمضافاا إلٌهٌسمى و ,و

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .الجر :فً )ج(و ,الحرؾ :فً )ب(( 2)

 .لنسبة :فً )ج(( 3)

 .أو ما ٌقوم مقام تنوٌنه ,على تنزٌل الثانً من األول منزلة تنوٌنه ,هً إسناد اسم إلى ؼٌره :( اإلضافة4)

 ان القٌاس أال ٌعمل من األسماء إال ما ـوإن ك ,ى رأي سٌبوٌهـواألصح أن الجر فً المضاؾ إلٌه بالمضاؾ عل     

 وأضافت  ,روؾ الجر فً مواضعــــالعرب اختصرت ح نـــــلك ,والفعل ال حظ له فً عمل الجر ,أشبه الفعل     

 وال  ,ال الضمابر بهــــوٌدل له اتص ,فعمل عمله ,رـاألسماء بعضها إلى بعض فناب المضاؾ مناب حرؾ الج     

  :وقال األخفش .ألن االسم ال ٌختص ؛درـــو بالحرؾ المقــــه :وابن الحاجب ,وقال الزجاج .تتصل إال بعاملها     

 ولذا ٌحكم به  ,و األصلـــــــــومعناها ه :ال فً شرح الكافٌةــق .وتقدر البلم :قال الجمهور .باإلضافة المعنوٌة     

  ,ٌد زٌد :وـــنح ,ع صحة تقدٌرها وتقدٌر ؼٌرهاـــوم ,دار زٌد :نحو ,وامتناع تقدٌر ؼٌرها ,مع صحة تقدٌرها     

 وٌقدر  :ال قومــــــــوق .ومنه إضافة كل إلى ما بعدها ,هــعنده ومع :وــنح ,وعند امتناع تقدٌرها وتقدٌر ؼٌرها     

  ,فالثوب بعض الخزّ  ,وخاتم فضة ,زّ ـــكثوب خ ,هـــــــار به عنــــوصح اإلخب ,من إن كان األول بعض الثانً     

 والمقدر  ,ة العدد إلى المعدودـــــه إضافـومن .ةــــوالفض ,وٌصح أن ٌطلق كل اسم الخزّ  ,والخاتم بعض الفضة     

 إذ ال ٌصح إطبلق  ,ى البلمــــــفاإلضافة فٌه بمعن ,وعٌن عمرو ,ٌد زٌد :بخبلؾ ,إلى المقدرات على الصحٌح     

 .اسم الثانً فٌه على األول     

 وال فعل إلى  ,فعل اؾ اسم إلىـــل والقٌاس أن ال ٌضــوأن األص ,اعلم أن حق األسماء أن تضاؾ إلى األسماء     

 وآٌة  ,وحٌث ,أسماء الزمان :ة إال ثمانٌةـــــاؾ إلى الجملــــوال ٌض ,ً بعض ذلكـــلكن العرب اتسعت ف ,اسم     

ٌْثَ  ,اذهب بذي تسلم :وذو فً قولهم ,بمعنى عبلمة       .وقول وقابل ,ولَُدْن وَر

 :4ع ــــع الهوامــهمو ؛83 – 88 :2مؽنً اللبٌب و ؛343ب ــــذور الذهــــشو ؛13 – 11 :2األصول  :ٌنظر     

     265 – 266. 
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 ] أنواع اإلضافة [

ٌّة :واإلضافُة على ضربٌن :المصّنفقال  تعرٌفاا أو  ,أي مفٌدة  معنى فً المضاف :معنو

غالم   :أي ,وخاَتُم فِّضةٍ  ,ُغالُم زٌدٍ  :نحو (ِمنْ )أو بمعنى  (الالم)وهً فً الغالب بمعنى  ,تخصٌصاا 

ة   .وخاتم  من فضةٍ  ,لزٌدٍ  ٌّ الّصفِة الُمشب هة إضافة و ,وهً إضافة اسِم الفاعل إلى مفعولِه :ولفظ

 .وَحَسُن الوجهِ  ,إلى فاِعلِها نحو: ضارُب زٌدٍ 

ًّ الّتثنٌِة والجمعواإلضافة ُتعاقِ  ٌِّة من تجرٌد الُمضاِف من بّد ف وال ,ُب الّتنوٌن ونون ً المعنو

ٌّة ,حرف الّتعرٌف  والّضاربُ  ,والّضاربو زٌدٍ  ,والّضاربا زٌدٍ  ,الَحَسُن الوجهِ  :وتقولُ فً اللفظ

 .لعدم التخفٌف ؛ٌدٍ الّضارُب ز :وال ٌجوز ,الّرُجلِ 

***** 

  :على ضربٌنمنقسمة  واإلضافةُ  :قال الّشارح

إْن كان الُمضاؾ  ,فً الُمضاف تعرٌفاا  –أي من حٌث المعنى  – مفٌدة  معنى أي :معنوٌةاألّول 

ؼٌر مختص بواحد  ,فإّن )الؽبلم( قد كان شابعاً قبل اإلضافة فً أمته ,ؼبلُم زٌدٍ  :نحو ,إلٌه معرفة

 .َؾ فصار لواحٍد بعٌنهفباإلضافة إلى )زٌد( َتَعرَّ  ,بعٌنه

ؼبلُم  :نحو ,إْن كان الُمضاؾ إلٌه نكرةً  ,تخصٌصاا فً الُمضاؾ  ب / – 44/ مفٌدة معنى  أو

 ,ؼبلم رجلٍ  :فإذا قُلتَ  ,شابعاً بٌن ؼلمان الّرجال والمرأة( 1)] كان [ ,ؼبلم :ألّنك إذا قُلتَ  ,رجلٍ 

ؾ ] الُمضاؾ بالُمضاؾ إلٌه [ ,خصصته باإلضافة وزال عنه بعض الّشٌوع ولَْم ٌتعرَّ
إذ  ,(2)

 (3).منه الّتعرٌؾضاؾ إلٌه لٌس بمعرفة حّتى ٌكتسب المُ 

ٌّة  – وهً فاألّول إذا لَْم  ,(ِمنْ )أو بمعنى  (الالم)بمعنى تكون  فً الغالب –أي اإلضافة المعنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( من ةساقط ]كان[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 والمراد بالتخصٌص  ,اـــفما اضٌؾ إلى النكرة تخصص به ,( فـ)ؼبلم( قبل اإلضافة نكرة خالٌة عن التخصٌص3)

 ا تمٌز )ؼبلم زٌد( ـــولكنه لم ٌتمٌز بعٌنه كم ,فإن )ؼبلم رجل( أخص من )ؼبلم( ,ة التعرٌؾـــما ال ٌبلػ درج     

 .به     

 .677 :1شرح التصرٌح و ؛169 :2مؽنً اللبٌب  :ٌنظر     
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 :نحو ,بمعنى أّنه ال ٌجوز حمله على الُمضاؾ وال ظرفه ,ٌكن الُمضاؾ إلٌه من جنس الُمضاؾ

 ,لعدم الحلول فٌه ؛وال طرفه ,لعدم حمله علٌه ؛فإّن )زٌداً( لٌس من جنس الُمضاؾ ,غالُم زٌدٍ 

 :نحو ,بمعنى أّنه ٌجوز حمله على الُمضاؾ ,والّثانً إذا كان الُمضاؾ إلٌه من جنس الُمضاؾ

ةٍ  ة( من جنس ] الُمضاؾ [فإّن الُمضاؾ إل ,خاَتُم فِض  ٌه وهو )فِضَّ
وهو )خاَتم( بجواز حمله ( 1)

  .علٌه

ٌّة التً بمعنى )ف( 2)ة [احترازاً عن ] اإلضاف ؛الؽالب فً :الما قوإنّ  وذلك إذا كان  ,ً(المعنو

ثابت فً  :] بمعنى ,(5)] وثابُت الَقَدِر [ ,(4)قتلى الّطؾِّ  :نحو ,الُمضاؾ( 3)الُمضاؾ إلٌه ] طرؾ [

 .(6)اسم موضع  [ :والّطؾ ,أرض كثٌرة الحجارة –بفتح الّدال  –القَدر 

ٌّةالّثانً و الّصفة  وإضافة ,إضافة اسِم الفاعل إلى المفعول –اللفظٌة  (7)اإلضافة – وهً :لفظ

لّصفة البدٌعة وهً اللّؾ أورد ههنا ا( 8)[ –رحمه هللا  –والُمصنِّؾ ] ,الُمشب هة إلى فاعلِها

 فؤورد مثالَ  ,ة الّصفة الُمَشبَّهةــــثّم إضاف ,ألّنه َذَكَر أّوالً إضافَة اسم الفاعل ؛(18)] مرتباً [( 9)والّنشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط]المضاؾ[ ( 1)

 .)ج( من ةساقط ]اإلضافة[( 2)

 .ظرؾ :فً )د(و ,بحرؾ :( فً )ج(3)

ؾُّ 4)   :قال األصمعً ,ن أرض العرب على رٌؾ العراقــــوهو فً اللؽة ما أشرؾ م ,اء مشددةـوالف ,بالفتح :( الطَّ

  :وقال أبو سعٌد ,ما دنا وأمكن :أي ,ُخْذ ما طّؾ لك واسَتطؾّ  :ه دان من الرٌؾ من قولهمــألنّ  ؛وإنما سمً طّفاً      

  :أي ,طّؾ الفرات :والطؾّ  ,لّ ـــــرؾ على العراق من أطّؾ على الشًء بمعنى أطــــــــه مشألنّ  ؛سمً الطؾّ      

 .–  –أرض من ضاحٌة الكوفة فً طرٌق البرٌة فٌها كان مقتل الحسٌن بن علً  :والطؾّ  ,الشاطا     

 .36 – 35 :4معجم البلدان  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)ب( و )ج( و )د( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 6)

 .أي اإلضافة :فً )ج(( 7)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)

 .158ص  "اللؾ والنشر"ً ( سبق التعرٌؾ بمصطلح9)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]مرتباً[( 18)
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ُمضاؾ إلى مفعوله قبل اإلضافة وهو  ,فإّن )ضارب( اسم الفاعلِ  ,ضارُب زٌدٍ  :نحو :األّول بقوله

ل ــُمضافة إلى فاعلها قب ,(1)] مشبهة [فإّن )َحَسن( صفة ,َوَحَسُن الَوْجهِ  :ومثال الّثانً بقوله ,)زٌد(

 (3).)الوجه(( 2)اإلضافة ] وهو [

والّتنوٌن للفصل  ,ألّنها للوصل ؛نون الّتثنٌة والجمعتعاقب ( 4)] كذا [ و ,واإلضافة ُتعاقُِب الّتنوٌن

 (5).وأّما نون الّتثنٌة والجمع فإّنهما كالّتنوٌن ,فالجمع بٌنهما كالجمع بٌن الّنقٌضٌن ,أ / – 45/ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ ساقطة من )أ(.مشبهة]( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 ب المضاؾ بها من المضاؾ إلٌه تعرٌفاً إن ـــوهً اإلضافة التً ال ٌكتس ,ةـــأو ؼٌر المحض :اللفظٌة( اإلضافة 3)

 .وال تخصٌصاً إن أضٌؾ إلى نكرة ,أُضٌؾ إلى معرفة     

 وهً بمعنى  ,ت إلى المفعولــــوالمفعول واألمثلة إذا أضٌف ,لـــم الفاعــــمنها اس :واإلضافة اللفظٌة فً أبواب     

 .والصفة المشبهة باسم الفاعل ,الحال واالستقبال     

 .167 – 166 :2شرح جمل الزجاجً  :ٌنظر     

 ]كذا[ ساقطة من )أ(.( 4)

  ,وضاربات عمٍرو ,ضارُب زٌدٍ  :وــــنح ,ؾــــن المضاؾ للتخفٌــــــم –دراً ــــظاهراً أو مق –( ٌحذؾ التنوٌن 5)

  ,ضوارُب زٌدٍ  :أما نحو  ,ذؾ لئلضافةـــــــذه الصفات تنوٌن ظاهر حـففً ه ,وحسُن الوجهِ  ,ومضروُب العبدِ      

  .ففً )ضوارب( و )حواج( تنوٌن مقدر حذؾ لئلضافة بدلٌل نصبهما المفعول ,وحواُج بٌِت هللا     

 ففً التثنٌة  ,زٌدٍ  ــــوضارب :ا فًالم كمـــــــأو نون الجمع الس ,ضاربا زٌدٍ  :ًــــوكذلك تحذؾ نون التثنٌة كما ف    

 .للتخفٌؾ ؛والجمع نون حذفت لئلضافة    

 ألن  ؛ة وؼٌر المحضةـــــمن اإلضافة المحضوٌحذؾ التنوٌن ’’  :"شرح جمل الزجاجً" قال ابن عصفور فً     

ٌُحذؾ من  .فتناقض معناهما ,مــــة تدل على اتصال االســـواإلضاف ,م وكمالهــالتنوٌن ٌدل على انفصال االس       و

ٌُخفؾ التنوٌن كم ,اإلضافة المحضة التنوٌن من األول والبلم أو )ِمْن( من الثانً       وتحذؾ البلم  ,ا ذكرت لكـــو

 ً العامل لبقً حشواً بٌن ما هو ـــفلو بق ,دـًء الواحـــألن المضاؾ مع المضاؾ إلٌه كالش ؛أو )ِمْن( من الثانً     

  .‘‘والعامل ال ٌقع حشَو كلمٍة أبداً  ,كالكلمة الواحدة     

  فلما أرادوا أن ٌمزجوا الكلمتٌن   ,هــــً فٌــــألنها دلٌل تمام ما ه ؛ونــــإنما حذؾ التنوٌن أو الن :الرضً وقال     

 = .لكلمةحذفوا من األولى تمام ا ,مزجاً تكتسب به األولى من الثانٌة التعرٌؾ أو التخصٌص     



227 
  

ٌّة اإلضافة  بّد فً وال ِمْن تجرٌِد الُمضاِف ِمْن حرِف التً وضُعها للّتعرٌؾ أو للّتخصٌص المعنو

افة ان معرفة كان ُمستؽنٌاً عن اإلضــوإذا ك ,ه لكان معرفةـــٌتجرد من( 1)ألّنه لــو ] لَْم [ ؛الّتعرٌف

ٌّة [ ] المعنو
ؾ ُمحال ؛صللّتعرٌؾ أو للّتخصٌ( 2) وللمعترض أْن ٌعترض بؤْن  ,ألّن تعرٌؾ الُمعرَّ

  .إّن هذا ُمسلّم فً اإلضافة إلى المعرفة ال إلى الّنكرة :ٌقول

ٌُفٌد الّتخصٌص :والجواب بدلٌل أّنهم جّوزوا وقوع  ؛وهو بمنزلة الّتعرٌؾ ,إّن اإلضافة إلى الّنكرة 

ٌر ِمْن ُمْشرِؾٍ وَ   :نحو قوله تعالى ,الّنكرة الُمخصصة ] ُمبتدأً  مبتدأ أْن ّق المع إّن ح ,(3) َلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيػْ

 .المعرفةم فتؤخذ حك ,بمنزلة المعرفة( 4)ة [ـرة المخصصَفُعلَِم أّن الّنكـ ,ٌكـون معرفةً 

ٌّة :وإّنما قال ٌّة ؛فً المعنو  ,فإّن الُمضاؾ فٌها قد ال ٌتجّرد من حرؾ الّتعرٌؾ ,احترازاً من اللفظ

 (5).الَحَسُن الوجهِ  :نحو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛169 :2مؽنً اللبٌب و ؛285 :2رح الرضً على الكافٌة ـشو ؛171 – 178 :2شرح جمل الزجاجً  :ٌنظر=   

 .682 :1شرح التصرٌح و     

 .)د( من ةساقط ]لم[( 1)

 .)د( من ةساقط ]المعنوٌة[( 2)

 .221 :( البقرة3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 منها  ,واز دخول )أل( على المضاؾ فً خمس مسابلــبج –ر محضة ــــلكونها ؼٌ –( تختص اإلضافة اللفظٌة 5)

 ذؾ الجار ــوذلك ألن التخفٌؾ فٌها بحذؾ الضمٌر أو ح ,ً ذلكــــــل فـــــــفإنها األص ؛مسؤلة الصفة المشبهة     

 رور ــار والمجــــفلما أضٌفت حذؾ الج ,الجعد شعره أو شعر منه :رــالجعد الشع :ألن األصل فً ,والمجرور     

 اً عما فاته من ـــوقرن المضاؾ إلٌه بـ)أل( عوض ,إذ ال تنوٌن مع وجود )أل( ؛باإلضافة فحصل التخفٌؾ بذلك     

  .فولً المضاؾ )أل( كما ٌلٌه التنوٌن ,ألن التنوٌن و)أل( ٌتعاقبان على االسم ؛الضمٌر أو من التنوٌن     

 اؾ فً الصورتٌن صفة ــلمشابهته لها من حٌث إن المض ؛لـــالضارب الرج :وحمل على الصفة المشبهة نحو     

   .مقرونة بـ)أل( والمضاؾ إلٌه مقرون بها     

 وذلك ألنك لو ؛جر )الوجه( ,ن الوجهـــــالحس :والمختار فً ,واختفابه ر ــوالتخفٌؾ فٌه حاصل بحذؾ الضمٌ     

 ل التجوز بإجرابك الوصؾ القاصرـــوإن نصب حص ,وهو قبٌح  ,رـــرفعت )الوجه( لخلت الصفة من الضمٌ     

 .مجرى المتعدي     

 .685 ,683 :1شرح التصرٌح و ؛178 :2مؽنً اللبٌب و ؛228 – 227 :2شرح الرضً  :ٌنظر     
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ٌّة ال تفٌُد إال تخفٌفاً فً اللفظ أو بحذؾ  ,وذلك الّتخفٌؾ إّما بحذؾ الّضمٌر ,واعلم أّن اإلضافة اللفظ

ٌّةاإلضافة  فً تقوللهذا و ؛أو بحذؾ ما ٌقوم مقام الّتنوٌن كنونً الّتثنٌة والجمع ,الّتنوٌن  :اللفظ

  .الَحَسن وجهه :أي الّتقدٌر ,بحذؾ الّضمٌر ,الَحَسُن الوجهِ 

  .َض منها البلمإّن الكتابة وإْن سقطت فقد عوّ  :فإْن قٌل

ٌّة [ :أُجٌبُ  بؤّن البلم ] خف
 .وازي الكتابة لثقلهاتال ( 1)

أّما و ,بحذؾ نون الجمع ,الّضاربو زٌدٍ  :تقول فٌهاو ,بحذؾ نون الّتثنٌة ,الّضاربا زٌدٍ  :تقول فٌهاو

من حٌث إّن  ,الَحَسن الوجه :ألّنه ٌشبه ؛فإّنه جاز مع عدم إفادة الّتخفٌؾ ,الّضارُب الّرجل :قولهم

 – 45/ ألجل أّن هذه و ,لّى ببلم الّتعرٌؾ كـ)الوجه(الّثانً اسم جنس ُمحو ,األّول صفة كـ)الَحَسن(

 .ؾ فٌهـلعدم الّتخفٌ ؛(2)الّضارُب زٌدٍ  :وزـال ٌج ؛تخفٌفاً فً اللفظ اإلضافة ال تفٌد إال ب /

 

 

 

 

 

 

 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لخفته :فً )ج( و )د(( 1)

 كما  ,إلى المعرؾ من العلم وؼٌره ,الضارب :وــــــه ٌجٌز إضافة نحـــفقد نسب ابن مالك إلٌه أنّ  ,( خبلفاً للفراء2)

  :وٌزعم أن تؤوٌله ,ذا الضارب رجلـــــوه ,هذا الضارب زٌد :زــإن الفراء ٌجٌ :فإنه قال ,نقل عنه السٌرافً      

 فٌجعل   ؛لــــــــوضارب رج ,أي هو الذي ضارب زٌد ,و ضارب رجلـــوهذا ال ه ,هذا ال هو ضارب زٌد      

 ور عند ــفعلٌة كما هو المشهب كون صلة األلؾ والبلم ــوال ٌوج ,ما بعد األلؾ والبلم جملة اسمٌة فً التقدٌر      

 .هذا قول فاسد :قال السٌرافً  ,النحاة      

 .378 :2حاشٌة الصبان و ؛229 :2شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر      
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 االسم التام [ :سابعاا ] 

وهو ٌقتضً  ,ألّنه قد تّم فاستغنى عن اإلضافة اا مٌٌزالذي ٌنِصُب تهو  :االسُم الّتام :المصّنفقال 

 ,راحٍة سحاباا  ما فً الّسماء قدرُ  :بالّتنوٌن نحو :وتمامه بأحِد أربعة أشٌاء ,تمٌٌزاا إلبهامه

وباإلضافة  ,عشرون درهماا  :وبِنون الجمع نحو ,َمَنَواٍن سمناا وقفٌزان ُبّراا  :وبِنون الّتثنٌة نحو

ٌُقال للّثالثة األُوَ  ,الا لً ِمْلُؤهُ عسالا وِمثلُه رج :نحو  ,والكٌل ,والوزن ,المساحة :وهً ,ل مقادٌرو

  .مقٌاس ةولألخٌر

***** 

ٌّة :قال الّشارح  :ومن جملة القٌاس

أي  – ألّنه ؛(4)نصب ] تمٌٌزاً [( 3)[ :وإّنما ] قال ؛(2)[ تمٌٌزاا ] هو االسم الذي نصب  :(1)االسم الّتام

أي – فٌقتضً ,لما فٌه من الّتنوٌن اإلضافةفاستغنى عن  ,(6)[ بالّتنوٌن] ( 5)[َتّم ]  – االسم التامّ 

وإّنما وجب أْن ٌكون االسم الّتام  ,أي إلبهام االسم الّتام فٌنصبه إلبهامه ؛تمٌٌزاا  –االسم الّتام 

ٌُرى أّن قولك ,ول بهــــــــتشبٌهاً له بالمفع ؛عامبلً فً الّتمٌٌز الّنصب ٌشبه  (راقود  َخبلً ) :أال 

 :ٌشبه )عشرون درهماً(و ,ضاربان عمراً  :ٌشبه وقفٌزان ُبّراً( ,َمَنَوان سمناً )و ,ضارب زٌداً  :قولك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو  ,بالتنوٌن :اءــــــوتمامه بؤربعة أشٌ ,أي الستؽنابه عن اإلضافة ,هـــهو االسم الذي ُنِصب لتمام :( االسم التام1)

 .أو بنون الجمع ,أو بنون التثنٌة ,باإلضافة     

  :ه التمٌٌز اآلتً بعدهــــــــفٌشاب ,وصار به كبلماً تاماً  ,لـــــــفإذا تم االسم بهذه األشٌاء شابه الفعل إذا تم بالفاع     

 فٌصٌر ذلك االسم التام قبله  ,مــــمام االسكما أن المفعول حقه أن ٌكون بعد ت ,لوقوعه بعد تمام االسم ,المفعولَ      

 .لمشابهته الفعل التام بفاعله ,عامبلً      

 .69والتعرٌفات  ؛59 :2شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     

  .)ج( و )د( من ةساقط ]تمٌٌزاً[( 2)

 .)ج( من ةساقط ]قال[( 3)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]تمٌٌزاً[( 4)

 .)د( من ةساقط ]تم[( 5)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]بالتنوٌن[( 6)
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 (1)ضرَب زٌد  عمراً ؟ :ٌشبه)ِمْلُإه عسبلً( و ,ضاربون عمراً 

 :أحد أربعة أشٌاء – أي تمام االسم الّتام – وتمامه

 ,فإّنه قد تّم بالّتنوٌن لفظاً  ,(2)ما فً الّسماء قدر راحٍة سحاباا  :نحو ,إّما لفظاً  ,بالّتنوٌن :األَّول

ٌّن المراد)سحاباً(  :فبقولك ,وٌحتمل الّظبلم والّضٌاء والّسحاب زٌد  أكبُر  :نحو ,وإّما تقدٌراً  ,تع

 .ألّن عدم االنصراؾ ٌمنع دخولها فٌه ؛فإّن )أكبَر( اسم تام بالّتنوٌن تقدٌراً ال لفظاً  ,(3)منك ِعلماً 

 بلن ـوُمحتمِ  ,د تّما بنون الّتثنٌةـــا قــــفإّنهم ,نحو: َمَنَواِن سمناا وقفٌزان ُبّراا  ,بنون الّتثنٌة :الّثانًو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـ)أفعل ِمن( فً  :لـــــوقٌ ,م الفاعل فً طلبها اسماً بعدهاـــــــباس :فقٌل ,( اختلؾ البصرٌون فً الذي شبهت به1)

 ألن اسم الفاعل ال ٌعمل  ؛وىــــوهو أق :قال أبو حٌان .اً فٌه التنكٌرـطلبها اسماً بعدها على طرٌق التبٌٌن ملتزم     

 .وٌعمل فً النكرة وؼٌرها ,إال معتمداً      

  .64 :4همع الهوامع و ؛618 – 617 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 ارح ــــوسٌبٌنه الش ,س بالتنوٌنــــى االسم التام باإلضافة ولٌـــــمثال عل ,ما فً الّسماء قدر راحٍة سحاباً  :( مثال2)

 .بعد االنتهاء من بٌان األشٌاء التً ٌتم بها االسم الممٌز     

 ت بٌن الممٌز ــــــحال :ع كؾ سحاباً ـــوموض ,ملء اإلناء عسبلً ومثلها زبداً  :واإلضافة فً نحو :قال ابن ٌعٌش     

 .فنصب على الفضلة ؛ومنعته من اإلضافة منع التنوٌن والنون ,ٌزوالمم     

 فإن ما فٌه تنوٌن مقدر وهو فً  :ًـــــــقال الرض ,كخمسة عشر :والمقدر ,كرطٍل زٌتاً  :ومثال التنوٌن الظاهر     

 .ٌزال ٌضاؾ فً األؼلب إلى التمٌ :والجزء الثانً من أحد عشر وأخواته ,كم االستفهامٌة :بابٌن     

 .64 :4همع الهوامع و ؛62 :2شرح الرضً على الكافٌة و ؛72 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

  :وــنح ,ان فاعبلً فً المعنىــــوذلك إذا ك ,ون منصوباً ــأن ٌك :األولى :( للتمٌٌز الواقع بعد اسم التفضٌل حالتان3)

 .ماُل زٌٍد أكثُر مالٍ  :نحو ,وهو ما كان اسم التفضٌل بعضه ,أن ٌكون مجروراً  :والثانٌة .زٌد أكثر ماالً      

  ,ل( مرتٌنــة )أفعــــلتعذر إضاف ؛هـــــع تخلؾ شرطــــــبالنصب م ,بلً ــــهو أكرم الناس رج :وٌجوز أن تقول     

 .والمجرور هنا بمنزلة التنوٌن كما ٌقول سٌبوٌه     

 بل  ,ب فٌه عن التنوٌن الظاهر أو المقدرــــه لٌس مما انتصـــأنّ  ,أنا أكثر منك ماالً  :قال الرضً فً التمٌٌز فً     

 .فهو إذن عن شبه تمام الكبلم ,امتؤل اإلناء ماء :كما فً ,التمٌٌز فٌه عن النسبة     

  التصرٌح ــرحشو ؛63 :2شرح الرضً على الكافٌة و ؛38 :3ب ـــالمقتضو ؛286 – 285 :1الكتاب  :ٌنظر     

     1: 623 – 624. 
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ٌّن ما هو المقصود  )سمناً( و )ُبّراً( :فلّما قٌل ,ألجناس الموزونات والمكٌبلت تع
. 

 ,درهماً  :فبقولك ,فإّنه محتمل  ألجناس المعدودات ,عشرون درهماا  :نحو ,(1)بنون الجمع :الّثالثو

ٌّن [ ] تع
 .ما هو المراد( 2)

 .وبنون تشبه نوَن الجمع :والّصواب أْن ٌقول ,فً عباراته تساُهل :أقول

فإّنهما قد تّما باإلضافة وُمحتمبلن  ,الا ِمْلُؤه عسالا وِمثلُه رج( 3)[لً ]  :نحو ,باإلضافة :الّرابعو

 (4).بلً( زال عن كلٌهما اإلبهامُ )عسبلً( و )رج :فلّما قٌل ,اءَ ألشٌ

  ؛ةــون الّتثنٌــــون ,هو الّتام بالّتنوٌن :فاألّول ,(5)والزمل ـــزاب :ى ضربٌنــــِاعلم أّن االسَم الّتام عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألن  ؛ثبلثٌن لٌلة :ع نحوــــــال شبه الجمـــــــومث ,[ 183 :] الكهؾ  بِاْْلَْخَسرِيَن أَْعَماًَل   :( مثال نون الجمع نحو1)

 .النون فً ألفاظ العقود لٌست نون الجمع حقٌقة بل مشبه بها     

 ه ـــفجعل , بِاْْلَْخَسرِيَن أَْعَماًَل   :ع وَمثَّلــــون جمـأو ن :ال ابن مالكـــق’’  :"ارتشاؾ الضرب" قال أبو حٌان فً     

 .‘‘من هذا القبٌل وهو عند أصحابنا من المنتصب عن تمام الكبلم      

 وارتشــــاؾ  ؛62 ,58 :3 ,94 :1ى الكافٌة ـــــــوشرح الرضً عل ؛388 :2شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

  .63 :4همع الهوامع و ؛1368 :4الضرب      

 .تبٌن :فً )ج( و )د(( 2)

 .)ب( و )د( من ةساقط ]لً[( 3)

 ألن المضاؾ  ؛وعلى التمرة مثلها زبداً  ,ملء اإلناء عسبلً  :وـــــــنح ,( ٌكون التمٌٌز بعد اإلضافة واجب النصب4)

 .وال مثل زبد ,ملء عسلٍ  :فلم ٌجز أن تقول ,والمضاؾ إلٌه معاً هو المقدار المبهم الذي وقع التفسٌر له     

 .72 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 إن  ,وأنت فٌه مخٌر :ما ٌزول :منها ,ب ما بعدهــــٌنصى ـــــ( ٌرٌد أن هذه األشٌاء التً ٌتم بها االسم الممٌز حت5)

 هذا  :ولــتق ,ون التثنٌةـــــوذلك التنوٌن ون ,دهـــــوإن شبت حذفته وخفضت ما بع ,شبت أثبته ونصبت ما بعده     

 ت ــــوٌن وخفضوإن شبت حذفت التن ,ب الممٌزــــن وتنصـتثبت التنوٌ ,وأوقٌة  ذهباً  ,ورطل  سمناً  ,راقود  خبلً      

 ً ـــوكذلك نون التثنٌة أنت ف .ن معاقب لئلضافةـــــألن التنوٌ ؛بٍ ــــوأوقٌُة ذه ,ورطُل سمنٍ  ,راقوُد خلٍ  :فقلت     

 ولك  ,ونـــتنصب )سمناً( و )عسبلً( بعد الن ,ورطبلِن عسبلً  ,عندي منواِن سمناً  :ولــــتق ,حذفها وإثباتها مخٌر    

 .ورطبل عسلٍ  ,منوا سمنٍ  :حذفها والخفض نحو    

 = ,ةــ)النون( فٌه الزم ,)عشرٌن( و )ثبلثٌن( إلى )التسعٌن( :وـــــً نحــف ,عـون الجمـو نـــــفنح :وأما البلزم    
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  .َمَنَوا سمنٍ  :(َمَنَوان سمناً )و ,أ / – 46/ راقوُد َخلٍّ  :(راقود  خبلً ألّنك تقول فً )

ألّنك ال تقول فً )عشرون درهماً(  ؛وباإلضافة ,نوَن الجمع فهو الّتام بنون ٌشبه :الّثانً( 1)] وأّما [

فؤلّنه لو أُضٌؾ فبل ٌخلو إّما أْن  ؛أّما األّول ,عسلٍ ( 2)و ] ملء [ ,عشرو درهمٍ  :(عسبلً  ِملُإهُ) وفً

 ,فلكونه ُمشابهاً بنون الجمع ؛أّما إلى األّول ,ال سبٌل إلى شًء منهما ,أو بدونه ,ٌضٌؾ مع الّنون

ٌُجمع على حّد ول ,فؤلّنه موضوع  مع الواو والّنون ؛وأّما الّثانً ,وهو ٌسقط عند اإلضافة ٌس 

ان ـوإذا ك ,زـه لْم ٌجُ ــــلكنّ  ,از إطبلقه على )ثبلثٌن(ــكذلك لج( 3)إذ لو كان ,()مسلٍم ومسلمٌن

اع ـفبلمتنـ ؛وأّما الّثانً ,(4)ونــــد بدون النّ ـع أْن ٌوجــا فٌمتنـوعاً معهمــــرون( موضــ)عش

عشواء فً ( 5)ط ] ضبطاً [ـد ضبـــقالُمصنِّؾ  م أنّ ـق هذا فاعلـفإذا تحق ,إضافـة الشــًء مّرتٌـن

 ألنّ  ؛اً(ــــة سحابــــاء قدر راحــــما فً الّسم :نحو) :هــاً بقولـن لفظــــام بالّتنوٌـــــم التّ ـتمثٌل االس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه ما بعده بالحمل والشبه ـــألن نصب ؛ون منه وإضافته إلى الممٌزـوال ٌجوز حذؾ الن ,والتمٌٌز بعدها منصوب=   

 رؾ ـــــو قوتهما فٌتصــــولم ٌق ,ونــوحسن ,ضاربون :و قولكـــنح ,باسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل     

 عشروك  :وــه إلى مالك نحــــــفإن أضفت ,وإنما لضعؾ شبهه ألزم طرٌقة واحدة فً التفسٌر والبٌان تصرفهما     

 ثبلثة عشرك وخمسة  :و قولكــــنح ,ان مبنٌاً ــــجاز حذؾ النون كما جاز إضافة المركب وإن ك ,وعشرو زٌد     

  .عشرك     

 ألن المضاؾ  ؛ى التمرة مثلها زبداً ــــــوعل ,بلً ـــاء عســــملء اإلن :نحو ,وكذلك التمٌٌز بعد اإلضافة ٌقع الزماً      

 .وال مثل زبد ,ملء عسلٍ  :فلم ٌجز أن تقول ,والمضاؾ إلٌه معاً هو المقدار المبهم الذي وقع التفسٌر له     

 .72 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,فؤّما :( فً )أ(1)

 .ملإه :( فً )أ( و )د(2)

  .لو كان )عشرون( :فً )ج( و )د(( 3)

 ا منتهٌة بواو ونون شبٌهة بنون جمع ــــــع المذكر السالم ألنهـــ( عشرون وأخواته من ألفاظ العقود ملحقات بجم4)

 رون وثبلثون ـــر( و )ثبلث( و )أربع( آحاداً لعشــــفلٌس )عش ,إال أنها لٌس لها مفرد من لفظها ,المذكر السالم     

 ألن  ؛عشرون :رة تزٌد علٌهاـــــرات مع كل عشـــــإذ لو كان كذلك لقٌل لثبلث عش ,وإن أوهم ذلك ,وأربعون     

 .ثبلثون للتسعة مع كل ثبلثة تزٌد علٌها :وكذا قٌل ,أقل الجمع ثبلثة     

 .94 :1على الكافٌة شرح الرضً  :ٌنظر     

 .)ب( من ةساقط ]ضبطاً[( 5)
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ه االسـم الّتام كون( 1)ألّن ] شرط [ ؛االسم الذي فٌه الّتنوٌن وهو )راحـة( ال ٌصلح أْن ٌكون عامبلً 

ألّن  ؛مضافاً إلى )راحة( ,قدر :هـام فً قولـوأّما اإلبه ,و ههنا مفقودـام وهــمقتضٌاً للّتمٌٌز لئلبه

فً الّتمثٌل  –رحمه هللا  – ولو أورد الُمصنِّؾ ,(2)ا [ـة( ] نفسهـالمقصود بالّتمٌٌز )القدر( ال )الّراح

إّن )سحاباً( قد انتصب ههنا  :وقول من قال ,لكان أحسن ,راقود  خبّلً  :موضع ذلك المثال قولنا

ألّنه ٌإّدي إلى إعمال شٌبٌن فً  ؛عجٌُب ضبٍط من ضبط الُمصّنؾ ,بثبوت الّتنوٌن واإلضافة

 .معموٍل واحد

ٌُقــال للّثـالثــِة األَُول  ,عــــــوالجـم ,ونــون الّتـثـنـٌـة ,أي لَِمـا هـو تاّم بالّتنـوٌن ,(3)[ مقادٌــر]  :و

فقد  ,َمَنَوان سمناً  :قلتَ ( 5)ألّنك ] إذا [ ؛والوزن ,العددو ,الكٌلو ,المساحة :وهً ,(4)] مقادٌر [

  .قّدرت ما عندك من الّسمن بالمنَوٌن

لً ِمْلُإه  :قلتَ  ب / – 46/ ألّنك إذا  ؛مقٌاس   :(6)[ –أي لَِما هو تاّم باإلضافة  –]  لألخٌرِ ٌُقال و

  .من العسل بملء هذه اإلناء( 7)فقد ِقْسَت ما ] عندك [ ,عسبلً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]شرط[( 1)

 .بعٌنها :( فً )د(2)

 .)ج( من ةساقط ]مقادٌر[( 3)

 والمقادٌر  ,و المقابل ٌعدله من ؼٌر زٌادة وال نقصانـــوالمقدار ه ,ًء بعد المقادٌرـــــتمٌٌز المفرد أكثر ما ٌج     

 :أربعة أضرب     

 .وقفٌزان براً  ,مكوكان دقٌقاً  :نحو قولك ,المكٌل     

 .ورطبلن عسبلً  ,منوان سمناً  :نحو قولك ,والموزون     

 .وما فً السماء موضع كؾ سحاباً  ,بلؽت أرضنا خمسٌن جرٌباً  :نحو قولك ,والممسوح     

 .عشرٌن درهما ً :نحو قولك ,والمعدود     

 .73 – 72 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .)ب( من ةساقط ]مقادٌر[( 4)

 .)أ( من ةساقط ]إذا[( 5)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 .)د( من ةساقط ]عندك[( 7)
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 ] تعرٌف التمٌٌز [

وقد  ,طاَب زٌد  نفساا  :أو عن الجملة نحو ,رفُع اإلبهام عن المفرد كهذا :والّتمٌٌز :قال المصّنف

 .سبق ذكره

***** 

د بالمفرد ههنا ما والُمرا ,عن المفرد رفع اإلبهامأي  ,ُع اإلبهامِ َرفْ هـو  :والّتمٌٌز :قال الّشارح

  .وهذا ظاهر على من له أدنى لبّ  ,ةٌُقابل الجمل

( 3)أي كالمثال المذكور قُبٌل هذا ] وهو [ – كهذا( 2)] عن المفرد [( 1)مثال التمٌٌز الّرافع ] اإلبهام [

 ,طاب زٌد  نفساا  :وـنحمثاله  ,ن الجملةــــعام ـع اإلبهـرف أو , –اء ـة  أشٌـد أربعـام بؤحـاالسم التّ 

أي فً إسناد الّطٌب إلى )زٌد( ال فً  ,فإّن اإلبهام ههنا فً الجملة ,(4)[ وَتَصبََّب الفرُس َعَرقاً ] 

بحث الّتمٌٌز الذي ٌرفع اإلبهام عن الجملة  وقد سبق ,وال فً )زٌد( وحده ,الّطٌب على االنفراد

 .(5)فً الخبر ] المنصوب [

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]اإلبهام[( 1)

 .)ج( بٌن المعقوفٌن ساقط منما ( 2)

 .)أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ب( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .الخاص :فً )ب(( 5)
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 ] الباب الّثالث [

ة [ ٌّ ٌّة الّسماع  ] فً العوامل اللفظ

أحد  وتسعون عامالا وُجملُتها  .وأسماء ,وأفعال ,حروف :ثالثُة أصنافعلى وهً  :المصّنفقال 

ل فً ما ٌعم :والحروف أنواع ."بةاالم"فً  –رحمة هللا علٌه  –على ما ذكَرهُ اإلماُم الُمحّقق 

 .وعامل  فً الجملة ,عامل  فً المفرد :ما ٌعمل فً االسم نوعانو .وما ٌعمل فً الفعل ,االسم

  .وناصب ,جار   :ما ٌعمل فً المفرد نوعانو

***** 

فً ( 2)[ :الباب الّثالث :] فقال الباب الّثالث( 1)شرع ] فً بٌان [ ,لّما فرغ عن الّثانً :قال الشارح

ٌّة ٌّة الّسماع ٌّة  – وهً :العوامل اللفظ ٌّة الّسماع   :ثالثة أصناف( 3)[ على]  –أي العوامل اللفظ

 ؛اءـــاألفعال واألسمى ـــوإّنما قّدم الحروؾ عل ,أسماء :ثالثهاو ,الــأفع :ثانٌهاو ,حروف :أحدها

 ,بخــبلؾ األفعــال واألسمـاء ,اـــدم وجــود االّطراد فٌهــــــــاألصل فٌها لع (4)هـًإذ الحــروؾ 

األفعـال كاسم الفاعل ( 6)ألّن األسماء ال تعمل إال ] لمشابهة [ ؛األسمــاء عن األفعــال( 5)] وأّخر [

  .فلهذا أّخرها عنها ؛(امَ )و (َمنْ ) :نحو ,أو الحروؾ كاألسماء الجازمة ,وؼٌره

إذ )الؽبلم( عامل فً )زٌد( مع عدم المشابهة  ,ؼبلم زٌد :منقوض بنحو( 7)ألنه [ ؛فٌه ] نظر :قٌل

  ( 8) .لؤلفعال والحروؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( بٌن المعقوفٌن ساقط منما ( 2)

 .)أ( و )ب( و )ج( من ةساقط ]على[( 3)

 فً )أ( و )ب( و )ج(: إذ الحروؾ وهً.( 4)

 .واألولى ما أثبته ,فؤّخر :( فً )أ(5)

 .بمشابهة :( فً )ب( و )ج( و )د(6)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 :على أقوال( اختلؾ فً مسؤلة العامل فً المضاؾ إلٌه 8)

 حٌث نظر إلى أن معناه فً  ,درة أو )ِمن(ــــــً المضاؾ إلٌه هو البلم المقــفهناك من ذهب إلى أن العامل ف -أ     

 =.ؼبلم حصل لزٌد :إذ أصل ؼبلم زٌد ,األصل هو الموقع المقدم لئلضافة بٌن الفعل والمضاؾ إلٌه     
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فٌقوى بذلك على  ,إذ الُمضاؾ إّنما ٌعمل فً الُمضاؾ إلٌه بواسطة معنى الحرؾ ؛وفً نظره نظر

 .وهذا نوع من المشابهة ,العمل

واحد وتسعون عامالا على ما ذكره اإلمام  –أي جملة العوامل اللفظٌة الّسماعٌة  – وُجْملتها

  :والحروف أنواع ,(3)"بةاالم"فً ( 2)[ –رحمه هللا  – ]( 1)المحّقق

العاملة فً وإّنما قّدم الحروؾ  ,ٌعمل فً الفعل( 5)[ما ]  :الّثانًو ,(4)ما ٌعمل فً االسم :األّول

 .لكثرة األّول وقلّة الّثانً ؛االسم على الحروؾ العاملة فً الفعل

أي فً  – عامل فً الجملة :اــــثانٌهمو ,عامل فً المفرد :أحدهما :ٌعمل فً األسماء نوعانوما 

َم من الحروؾ العاملة  ,–الجملة ( 6)] جزبً [ ] فً األسماء ما هو عامل عمبلً  أ / – 47/ وَقدَّ

 .لكون الواحد مقّدماً على االثنٌن ؛ما هو العامل عملٌن( 7)واحداً ] على [

 ل ـروؾ العامـــــن الحـم مدّ ـوإّنما ق ,بــــناص :الثانًو ,جارّ  :األّول :ما ٌعمل فً المفرد نوعانو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,إن حرؾ الجر شرٌعة منسوخة :قال ,و األولىــــــوه ,و المضاؾـــــر هــــوهناك من قال إن عامل الج -ب=   

  ,فمعنى كون الثانً مضافاً إلٌه ,كؽبلم لزٌد ,رةـــــان )ؼبلم زٌد( نكــولو كان مقدراً لك ,والمضاؾ مفٌد معناه     

 .وهو ما ذهب إلٌه الشارح .حاصل له بواسطة األول فهو الجار بنفسه     

 .العامل معنى اإلضافة :وقال بعضهم -جـ     

 .72 – 72 :1شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     

 .عبد القاهر الجرجانً :( ٌرٌد1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 ... ‘‘.فالسماعٌة منها أحد وتسعون عامبلً  .وقٌاسٌة ,سماعٌة :فاللفظٌة منها تنقسم إلى قسمٌن’’  :قال( 3)

 .48بة االعوامل الم :ٌنظر     

 رفة بقٌتها ٌمكن االطبلع على العوامل ـــــولمع ,)ما( و)ال( الحجازٌتٌن ,و)إّن( وأخواتها ,روؾ الجرـح :منها( 4)

 .وشرح قبلبد الجمان فً نظم عوامل عالم جرجان ,بةاالم     

 .)ب( من ةساقط ]ما[( 5)

 .جزء :فً )د(( 6)

 .)د( من ةساقط ]على[( 7)
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 ؛بخـبلؾ الّناصب ,شبهة( 1)] وال [ لما أّن الجاّر عامل ببل رٌب ؛ّر على الّناصبعمبلً واحداً الجا

 (3).اُء والخشبةَ ـاستوى الم :مـكقوله ,أم الفعلروؾ ـذه الحـه( 2)ألّنهم اختلفوا فً أّن الّناصب ] هو [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( من ةساقط ]هو[( 2)

 وجاء  ,استوى الماُء والخشبةَ  :وذلك نحو قولهم ,ى الخبلؾــــوب علـ( ذهب الكوفٌون إلى أن المفعول معه منص3)

 وذهب أبو اسحاق  .ه بتوسط الواوـــوب بالفعل الذي قبلـــــى أنه منصـــــوذهب البصرٌون إل .البرُد والطٌالسةَ      

 ألن الفعل  ؛ه ذلكـــــوما أشب ,والَبَس الخشبةَ  :والتقدٌر ,لـــالزجاج من البصرٌٌن إلى أنه منصوب بتقدٌر عام     

 ً ـوذهب أبو الحسن األخفش إلى أن ما بعد الواو ٌنتصب بانتصاب )مع( ف .ال ٌعمل فً المفعول وبٌنهما الواو     

 .جبت معه :نحو     

 .215 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     
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 ] حروف الجر [

 ,خرجُت ِمَن البصرِة إلى الكوفةِ  :البتداِء الغاٌِة نحو :ِمنْ  :فسبعة عشرأّما الجاّرة  :قال المصّنف

ما  :فً نحو للزٌادةو ,لً َعَشَرة  ِمَن الّدراهمِ  :فًو للبٌان  ,أخذُت ِمَن المالِ  :وللّتبعٌض نحو

 .ما جاءنً أحد   :أي ,أحدٍ  جاءنً ِمنْ 

***** 

  :الجاّرة فسبعة عشرالحروؾ  أما :قال الّشارح

 :(1)وهً موضوعة ألربعة معان :(ِمناألّول )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :من أهمها ,( لـ)ِمن( معان كثٌرة1)

 .[ 92 :] آل عمران  َحَّتَّ تُػْنِفُقوا ِمَّا ُتُِبُّوفَ   :نحو قوله تعالى ,التبعٌض :األول     

 .[ 31 :] الكهؾ  ِمْن َذَىبٍ ِمْن َأَساِوَر   :نحو قوله تعالى ,بٌان الجنس :الثانً     

ـِ   :ىـــــــــنحو قوله تعال ,ة المكانٌة باتفاقــــــابتداء الؽاٌ :الثالث       والزمانٌة     ,[ 1 :] اإلسراء  ِمَن اْلَمْسِجِد ا٘تَْرَا

 .[ 188 :] التوبة  ِمْن أَوَِّؿ يَػْوـٍ   :ومنه قوله تعالى ,خبلفاً ألكثر البصرٌٌن     

  ,أن ٌسبقها نفً :ولها ثبلثة شروط ,ً الزابدةــــــوه ,أو تؤكٌد التنصٌص علٌه ,التنصٌص على العموم :الرابع     

  يَْأتِيِهمْ  َما  :نحو قوله تعالى ,ون إما فاعبلً ـــــــوأن ٌك ,ون مجرورها نكرةـوأن ٌك ,أو استفهام بـ)هل( ,أو نهً     

 نحو   ,مبتدأأو  ,[ 98 :] مرٌم  َىْل ُتُِسُّ ِمنػُْهْم ِمْن َأَحدٍ   :و قوله تعالىـــنح ,أو مفعوالً  ,[ 2 :] األنبٌاء  ِمْن ِذْكرٍ      

 .[ 3 :] فاطر  َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػُْر اللَّوِ   :قوله تعالى     

نْػَيا ِمنَ   :نحو قوله تعالى ,معنى البدل :الخامس       .[ 38 :] التوبة  اْْلِخَرةِ  أََرِضيُتْم بِاْ٘تََياِة الدُّ

 .[ 48 :] فاطر  َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْْلَْرضِ   :نحو قوله تعالى ,الظرفٌة :السادس     

 .[ 25] نوح   ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم أُْغرُِقوا  :كقوله تعالى ,التعلٌل :السابع     

 .[ 22 :] الزمر  لِْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػُهْم ِمْن ِذْكِر اللَّوِ فَػَوْيٌل   :نحو قوله تعالى ,مرادفة )عن( :الثامن     

 .قاله ٌونس ,[ 45 :] الشورى  يَػْنظُُروَف ِمْن َطْرٍؼ َخِفي    :نحو قوله تعالى ,مرادفة )الباء( :التاسع     

  :ولبلطبلع على باقً معانً )ِمْن(     

 = ؛28 – 21 :3ح المسالك ـــأوضو ؛12 – 18 :8ش ـــــــل البن ٌعٌـشرح المفصو ؛225 :4الكتاب  :ٌنظر     
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 وإّما فً  ,خرجُت ِمَن البصرِة إلى الكوفةِ  :نحومثاله  ,وهو إّما فً المكان :البتداء الغاٌة[ -1]

  .(1) ِمْن أَوَِّؿ يَػْوـٍ   :مثاله كقوله تعالى ,الّزمان

ٌُعرؾ االبتداء بما ٌصلح له ] االنتهاء [  .(2)و

ٌُعرؾ الّتبعٌض بؤْن ٌصلح أْن  .ِمَن المال( 3)[ ذتأخ]  :وكونها للّتبعٌض فً مثل :وللّتبعٌض[ -2] و

 .بعض( 4)ٌُقاس فً موضعها ] وضع [

 ,إذ )العشرة( قد ٌكون ِمَن الّدراهم والّدنانٌر ,عشرة ِمَن الّدراهم :مثلها فًوذلك  :وللبٌان[ -3]

ٌّن ما هو المعنى ,ِمَن الّدراهم :فبقولك  ؛(5) فَاْجَتِنُبوا الرّْْجَس ِمَن اْْلَْوثَافِ   :وعلى هذا قوله تعالى ,َتب

جس قد ٌكون ] فً [ ٌّن ما هو الُمراد ,ِمَن األوثان :فلّما قٌل ,األوثان ] وؼٌرها( 6)ألّن الرِّ   .َتب

 :بلً لــو قلـَت فً قوله تعالىـــمث ,عَرؾ كونها للّتبٌٌـن باستقامــة المعنى عند إقامة )الذي( مقامهاتُ 

  ِفَاْجَتِنُبوا الرّْْجَس ِمَن اْْلَْوثَاف  ](7): ] ٌستقٌم المعنى ,الذي هو األوثان( 8)فاجتنبوا ] الرجس. 

 :و قولكـً المنصوب فنحـ, وأّما ف –وع ــــالمرف فً –ما جاءنً ِمْن أحٍد  :نحو :(9)للزٌادةو[ -4]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .335 – 331 :1مؽنً اللبٌب و=   

 .188 :( التوبة1)

 .واألولى ما أثبته ,االبتداء :فً )ب(( 2)

 .واألولى ما أثبته ,أخرجت :و )ج(( بفً )( 3)

 .)د( من ةساقط ]وضع[( 4)

 .38 :( الحج 5)

 .من :فً )ج(( 6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]الرجس[( 8)

 :( لـ)ِمْن( الزابدة حالتان9)

  ,وهً الداخلة على األسماء .وتسمى الزابدة لتوكٌد االستؽراق ,اــأن ٌكون دخولها فً الكبلم كخروجه :األولى     

 فهً مزٌدة هنا لمجرد التوكٌد.= ,ما قام من أحد :نحو ,وهً كل نكرة مختصة بالنفً ,الموضوعة للعموم     



248 
  

ٌَس من دخولها فً الّزٌاد إال أّن دخولها فً حالة ,دٍ ما رأٌُت ِمْن أح حالة الّزٌادة ة على المنصوب أق

ٌّة ؛على المرفوع اء ـال إلى األسمـحٌث توصل األفع ,إذ حرؾ الجّر موضوع لمعنى المفعول

لبقً الكبلم على  و سقطتـا لــدة بؤّنهـا زابـعرؾ كونهوتُ  ,لحـال األصـلالّزٌادة تابعـاً ة ـون حالـفٌك

إلى أّن فوات ما تفٌد الّزابدة من الّتؤكٌد وؼٌره  ,(1)على أصل معناه [ :] وأشرنا بقولنا ,أصل معناه

  .ؼٌر قادح فً كونه زابداً عند إسقاطه

 ت بزٌادةـألّن )ِمْن( ههنا لٌس ؛ما جاءنً ِمْن رجلٍ  :دون ,ما جاءنً ِمْن أحدٍ  :وإّنما َمثَّل بنحو

] فإّن )ِمْن( زابدة محضة زٌدْت  ,ما جاءنً ِمْن أحدٍ  :بخبلؾ ,(2)حٌث أفادْت االستؽراق ,محضة

 ؛(ما جاءنً أحـد  وبٌـن ) ,(3)إذ ال فرق فـً المعنى بٌـن )ما جاءنً ِمْن أحٍد( [ ,لتوكٌد معنى الّنفً

ر ٌفٌد ( 5)] ألّن )أحداً( [ ؛(4)إلفادتهما معـاً معنى ] االستؽراق [ إذا قُِرَن به حرؾ الّنفً وهو ُمَنكَّ

جاءنً رجل  ما :] وتقول ,(6)] ما جاءنً أحد بل اثنان [ :ولولهذا ال تق ,ستؽـراق بالّضرورةاال

 .(7)بل رجبلن [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهً الداخلة على  ,ى الزابدة الستؽراق الجنســــوتسم ,ص على العمومــأن تكون زابدة لتفٌد التنصٌ :والثانٌة=   

 .فهذه تفٌد التنصٌص على العموم ,ما فً الدار من رجل :نحو ,نكرة ال تختص بالنفً     

 .316الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 وإال ٌلزم أن تكون النكرة فً اإلثبات كما فً  ,دلـــهو التناول على سبٌل الشمول ال على سبٌل الب :( االستؽراق2)

 ال رجل  :والفردي مثل .ل فً الدارــــــــــال رج :فالجنسً مثل .ونوعً ,وفردي ,وهو جنسً .النفً مستؽرقة     

 ون ـــــــهو ما ٌك :والعرفً .ً ٌنافً ذلكـــــوالجنس ,فبل ٌنافً أن ٌكون فٌها اثنان أو ثبلثة ؛بالتنوٌن ,فً الدار     

 راد فً ــــض األفــــوإن كــان بع ,ةـــــجمع األمٌر الصاؼ :مثل ,المرجع فً شموله وإحاطته إلى حكم العرؾ     

 .الحقٌقة     

 .183الكلٌات  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .النفً :( فً )ج(4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .نً من أحد بل اثنانما جاء :( فً )ج(6)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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ٌُزاد عند سٌبوٌهاعلم أّن )مِ   ] أو فٌما هو فً ,البصرٌٌن إال فً الّنفًوَمْن تابعه وأكثر ( 1)ْن( ال 

ُر اللَّوِ   :نحو ,(2)معنى الّنفً [ ٌُزاد فً ؼٌره عند األخفش والكوفٌٌن ,(3) َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ   (4).و

وبؤّن )ِمْن( الستؽراق الجنس وهو ال ٌكون إال ( 5)واحتّج سٌبوٌه على صّحة مذهبه ] باالستؽراق [

وجه  ,(6) يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ   :وأّما األخفش والكوفٌٌن فإّنهما احتّجا بقوله تعالى .فً الّنفً

 ؛)ِمْن( ههنا للّتبعٌض( 8)كون [وال ٌمكن ] أْن ت ,ذنوبكم( 7)ٌؽفر لكم [ :االحتجاج به أّن المراد ] به

يًعاِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر   :لمجًء اآلٌة األخرى وهً قوله تعالى ٌُحَمل عل ,(9) الذُّنُوَب ٓتَِ  ى الّزٌادة ــــفلو لَْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إال أنها تجر  ,اً ولكنها توكٌد بمنزلة ماــوقد تدخل فً موضٍع لو لم تدخل فٌه كان الكبلم مستقٌم ’’ :( قال سٌبوٌه1)

 و أُخرجت )ِمْن( كان الكبلم ـــول ,وما رأٌُت ِمْن أحدٍ  ,لٍ ـــما أتانً ِمْن رج :وذلك قولك ,ةــــــألنها حرؾ إضاف     

 .‘‘فؤراد أنه لم ٌؤته بعض الرجال والناس  ,ولكنه أكد بـ)ِمْن( ألن هذا موضع تبعٌض ,حسناً      

 .225 :4الكتاب  :ٌنظر     

 .)د( قط منما بٌن المعقوفٌن سا( 2)

 .3 :( فاطر3)

 والنكرة  ,أنها تزاد مطلقاً أي فً النفً واإلٌجاب :م من الكوفٌةــــً وهاشــــوالكساب ,( قال األخفش من البصرٌة4)

  يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ   :ه تعالىة السماع بذلك كقولـــلصح :قـال ,هــــــواختاره فً التسـهٌل وشرح ,والمعرفة     

 .[ 31 :] األحقاؾ     

 ."قد كان ِمْن مطرٍ " :منفٌة كانت أم موجبة سمع ,فً نكرة :وقال بعض الكوفٌة     

 :كقوله ,فً نكرة شرط :وقال قوم منهم الفارسً     

اِس ُتْعلَم   َوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ ِمْن َخلٌَِقٍة        َوإْن َخالََها َتْخَفى َعلَى النَّ

 .أو مبتدأ ؛أو مفعوالً به ؛أن تكون المزٌدة فٌه أٌضاً فاعبلً  :وشرط ابن هشام فً المؽنً     

 .216 – 215 :4همع الهوامع و ؛337 – 335 :1مؽنً اللبٌب و ؛318الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .باالستقراء :فً )ج( و )د(( 5)

 .4 :نوح ,31 :( األحقاؾ6)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)

 .53 :( الزمر9)
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 .وكبلم هللا تعالى مصون عنه ,لزم الّتناقض

وال  ,فـ)ِمْن( ههنا للّتبعٌض ,ٌؽفر لكم بعض ذنوبكم :بؤّن تؤوٌل اآلٌة :عن هذا( 1)وأجاب سٌبوٌه

يًعا  :ٌُنافٌه قوله تعالى ه ـــوقول ,–  – ألّن هذه اآلٌة خطاب ألُّمة ُمحّمد ؛ ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب ٓتَِ

وب أُّمة ــفبل ٌلزم ِمْن ؼفران جمٌع ذن ,خطاب ألُّمة نوح  يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ   :(2)] تعالى [

ِإفَّ اللََّو ََل   :مع إّنه ؼٌر باٍق على عمومه بدلٌل قوله ,ؼفران جمٌع ذنوب أُّمة نوح –  – ُمحّمد

 .(3) يَػْغِفُر أَْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

  :واعلم أّن )ِمْن( ٌجًء لِمعان أُخرى

 .َبّدلَكم :أي ,(5) َٗتََعْلَنا ِمْنُكْم َمََلِئَكةً   :كقوله تعالى :للبدل :أ / – 48/ ( 4)األّول [

وقوله  ,(7)ألجل الّظهٌرة [ :] أي ,(6) َتَضُعوَف ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهريَةِ َوِحنَي   :نحو قوله تعالى :والّتعلٌل

  .ألجل خطٌباتهم :أي ,(8) ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم أُْغرُِقوا  :تعالى

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المشار إلٌهولم أقؾ على النص  "الكتاب" اطلعت على( 1)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]تعالى[( 2)

 .48 :( النساء3)

 , أ – 47اللوحة /  ,)أ( ساقط منإلى هنا  ((فً األسماء ما عامل ...))قوله:  من 236من ص لمعقوفٌن ( ما بٌن ا4)

 .و ب /     

 .68 :( الزخرؾ5)

 .58 :( النور6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .25 :( نوح8)
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 :(حّتى)و ,ِسرُت ِمَن البصرِة إلى الكوفةِ  :النتهاء الغاٌة فً المكان نحو :(إلى)و :المصّنفقال 

 ,أكلُت الّسمكة حّتى رأِسها :نحوبه إال أّن مجروَرها إّما شًء ٌنتهً المذكوُر قبلَها  ,فً معناها

والّصباح ِعنَده ٌنتهً  ,فالّرأُس ٌنتهً به الّسمكة ,نِمُت البارحَة حّتى الّصباحِ  :أو ِعنَده نحو

ُجزْ نمت البارحة  :ولو قلتَ  ,اللٌّلة ٌَ  ,دُخلَ ما بعدها فٌما قبلَهاوحق ها أْن ت ,حّتى نِصفِها أو ُثلثِها لَْم 

 .ال تدخل إال على الُمظَهر (حّتى)و ,على الُمظَهِر والُمضَمرِ تدُخلُ  (إلى)وكلمُة 

***** 

ِسرُت ِمَن  :نحو فً المكانإّما  ,النتهاء الغاٌةُوِضعْت ( 1)] وهً [ :(إلىالّثانٌة )و :قال الشارح

ـَ ِإََل اللَّْيلِ   :وإّما فً الّزمان نحو قوله تعالى ,البصرِة إلى الكوفةِ  ن هذا ــوظهر م ,(2) أّتُّوا الصَّْيا

مع  :أي ,(3) ِإََل اللَّوِ َمْن أَْنَصارِي   :نحو قوله تعالى ,وقد تؤتً بمعنى )َمَع( ,أّنها ُمعارضة لِـ)ِمْن(

 .هللا

 مجرور )حّتى(( 4)أي [ ,مجرورها] إال أّن  ,–أي معنى )إلى(  – فً معناهاوهً  :(حّتىالّثالثة )و

أكلُت  :نحومثاله  ,أي بذلك الّشًء( 5)[ به – أي قبل ] )حّتى( – إّما شًء ٌنتهً المذكور قبلَها

مثاله  ,أي عند ذلك الّشًء ه عند( 6)] أو [ ,المذكور قبلهابشًء ٌنتهً أو  ,الّسمكَة حّتى رأِسها

والّصباح  ,ٌنتهً الّسمكة( 7)[ –أي بالّرأس  – به]  فالّرأس ,نِمُت البارحَة حّتى الّصباح :نحو

نمُت البارحة  :ولو قلتَ  ,لْم ٌُجز ,حّتى نصفِها أو ثلثِها اللٌّلَة  نمتُ  :لو قلتَ من  ,عنده ٌنتهً اللٌّلة

 (8).(إلى)ألّن ذلك لٌس بمشروط فً  ؛ٌجوز ,إلى نصفها أو ثلثها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .187 :( البقرة2)

 .52 :( آل عمران3)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)ج( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 5)

 .)د( من ةساقط ]أو[( 6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 ال ـــق .رـــول األكثــهذا ق .بلً بهـه أي متصــــأو مبلقٌاً ل ,ر جزءـــــرور )حتى( أن ٌكون آخـــ( من شروط مج8)

 =وهذا ال  .باً حتى ٌؤتً علٌهــبه شٌباً فشٌق ـألن الفعل المعدى بها الؽرض فٌه أن ٌتقضى ما تعل :الزمخشري     
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 :واعلم أّن )حّتى( ٌجًء لمعنٌٌن آخرٌن

 .بالّنصب ,أكلُت الّسمكَة حّتى رأَسها :نحو ,أْن تكون عاطفة :أحدهما

حّتى  َذَهَب القومُ  :وـنح ,وحٌنبذ تدخل على االسم والفعل ,(1)أْن تكون مبتدأ ] بعده كبلم [ :والّثانً

وحٌنبذ ٌكون )الرأس(  ,بالّرفع ,أكلُت الّسمكة حتى رأُسها :وكذا ,وحّتى ذهب عمرو ,عمرو ذاهب

 .وخبره محذوؾ وهو )مؤكول( ,مبتدأ

 ,أي فً ما قبل )حّتى( فٌما قبلهاأي ما بعد )حّتى(  أْن ٌدخل ما بعدها – أي حّق )حّتى( – وحق ها

 .فإّن ما بعد )حّتى( وهو )الرأس( داخل فٌما قبلها وهو )األكل( ,ة حّتى رأسهاـأكلُت الّسمك :نحو

ال تدخل إال على  (حّتى)و ,إلٌه :نحو والُمضمر ,إلى زٌدٍ  :نحو على الُمظهر تدُخلُ  (إلى)وكلمة 

ٌُقال ,استعماالً  الُمظهر  (2).حّتاه :فبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :واستدل بقوله ,ٌلزم عند ابن مالك =  

ٌَإوَسا  لَـًة َفَمــاِزْلُت َحتَّى         ِنْصِفَها َراِجٌاً َفُعْدُت  ٌْ َنْت لَ ٌَّ  َع

 .ورده أبو حٌان بؤن ما استدل به ال حجة فٌه     

  .أما عند السٌرافً وجماعة فـ)حتى( ال تجر إال اآلخر فقط دون المتصل به     

  – 1752 :4اؾ الضرب ـــوارتش ؛168 :3 البن مالك لـــــــرح التسهٌـــشو ؛69 النحول فً ـــالمفص :ٌنظر     

 .165 :4همع الهوامع و ؛144 :1ومؽنً اللبٌب  ؛544الجنى الدانً و ؛1755     

 .بعد الكبلم :)د(( فً 1)

 رأٌُتهم  :واستؽنوا عن اإلضمار فً )حتى( بقولهم" :قال ,رـــــــ( مجرور )حتى( ظاهر أبداً عند سٌبوٌه ال مضم2)

 دعه  :ً )إلى( إذا قالــــــــوباإلضمار ف ,دعه حتى ذاك :وبقولهم ,دعه حتى ٌوم كذا وكذا :وبقولهم ,حتى ذاك     

  :خبلفاً للكوفٌٌن والمبرد فً تجوٌزهم جرها المضمر مستدلٌن بنحو قوله ."ألن المعنى واحد ؛إلٌه     

 فــبل وهللِا ال ٌْلَفــى أَُناس          َفَتى َحّتاك ٌا اْبَن أبً زٌادِ 

 .إنه ضرورة :والجمهور قالوا     

  ,ون إال بعضاً لما قبلها أو كبعض منهــــرورها ال ٌكــــهً أن مج :فقٌل ,واختلؾ فً علة منع جرها المضمر     

  .فلم ٌمكن عود ضمٌر البعض على الكل     

 =.العلة خشٌة التباسها بالعاطفة :وقٌل     
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لإللصاق  :(الباء)و .ونظرُت فً الكتابِ  ,المالُ فً الكٌسِ  :نحو ٌةللّظرف (فً)و :المصّنفقال 

 :(الواو)و .أقسمُت باهلل :ومنه ,فتّوسع (مررُت بزٌدٍ )وأّما  ,التصق بزٌد داء   :أي ,بِِه داء   :نحو

ألصالتها تدخل  (الباء)و ,(الواو)َبَدل  من  ,َتاهلل :فً (الّتاء)و ,وهللا ألفَعلَن   :نحوَبَدل  منها فً 

ال تدخل إال على ُمظهر  (الّتاء)و ,ال تدخل إاّل على الُمظهر (الواو)و ,على الُمظَهر والُمضَمر

وللمصاحبة  ,كتبُت بالقلم :ولالستعانة فً ,هبُت بهذ :للّتعدٌة نحوو ,واحد وهو اسم هللا تعالى

 .دخلُت علٌه بثٌاب الّسفر :فً

***** 

ٌُحٌط ذلك ـــوظرؾ الشّ  ,(1)[ ٌةللّظرفوهً موضوعة ]  :(ًفِ الّرابعة )و :قال الشارح ًء ما 

نظرُت فً  :نحو ,إّما تقدٌراً و ,المالُ فً الكٌسِ  :نحو ,إّما تحقٌقاً ( 2)الّشًء وٌتمّكن ] فٌه [

 (3).الكتابِ 

على  :أي ,ب / – (4 ) /48 َوَْلَُصلّْبَػنَُّكْم ِِف ُجُذوِع النَّْخلِ   :تعالى كقوله ,وقد ٌجًء بمعنى )على(

 .ألجل ما أفضتم :أي(6 ) أََفْضُتمْ َلَمسَُّكْم ِف َما   :نحو قوله تعالى ,(5)] وللّتعلٌل [ ,جذوع النخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ,العلة أنها لو دخلت علٌه :وقٌل=    ًّ  .وهً فرع عن )إلى( فبل تحتمل ذلك ,قلبت ألفها ٌاء كما فً )إل

 همع و ؛144 – 143 :1ب ــــً اللبٌـمؽنو ؛1756 – 1755 :4وارتشـــاؾ الضرب  ؛383 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .167 – 166 :4الهوامع      

 .واألولى ما أثبته ,للظرؾ :)أ( و )ب( و)ج(فً ( 1)

 .)ج( من ةساقط ]فٌه[( 2)

 .ومنه ظروؾ األزمنة واألمكنة ,ُظروؾ :والجمع ,وَظْرُؾ الشًء وعاإه ,اءـهو الوع :( الظرؾ فً اللؽة3)

 .ظرؾ :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 الماء  :نحو ,ً حلول الشًء فً ؼٌره حقٌقةـــــــه :والظرفٌة .و ظرؾــكل ما ٌستقر فٌه ؼٌره فه :واصطبلحاً      

 .النجاة  فً الصدق :نحو ,أو مجازاً  ,فً الكوز     

 .589الكلٌات و ؛147التعرٌفات  :ٌنظر     

 .71 :( طه4)

 .)ج( من ما بٌن المعقوفٌن ساقط( 5)

 .14 :( النور6)
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  .داءفخالطه التصق به  :أي ,به داء   :نحومثاله  ,لإللصاقوهً ُوِضَعْت  :(الباءالخامسة )و

ٌُفٌد اإللصاَق وهو ظاهر ,مررُت بزٌٍد ؟ :ما تقول فً نحو :فإْن قُلتَ   .فإْن )الباء( ال ٌمكن أْن 

 :والمعنى ,–المجاز ( 2)أي وارد على االّتساع ] و [ –( 1)[فتوّسع ]  ,مررُت بزٌدٍ و :وأجاب بقوله

 .(3)التصق مروري بموضع ٌقرب منه ] زٌد [

ٌُحذؾ الفعل منها  ,به( 4)إلٌصالها الفعل إلى ] الُمقسم [ ؛أقسمُت باهلل :–أي من اإللصاق  – ومنه و

ألفَعلَنَّ ( 5)] باهلل [ :نحو ,كثٌراً 
(6). 

 ,(7)وهللا ألفَعلَن   :نحــوفـً  –أي مــن البــاء  – بدل منهاوهو  ,مالقسـو أي وا :(الواو)ة الّسـادسـو

ٌّان ؛(8)الواو منها لتقاربهما فً المخرج وإّنما أبدلت ألّن معنى الجمع  ؛وفً المعنى ,ألّنهما شفو

 (9).واإللصاق ُمتقاربان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واألولى ما أثبته ,توسع :( فً )أ( و )ج(1)

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]و[( 2)

 .)ج( من ةساقط ]زٌد[( 3)

 .واألولى ما أثبته ,القسم :فً )د(( 4)

 .واألولى ما أثبته ,وهللا :فً )ج(( 5)

 .ألفعلن كذا :فً )ب(( 6)

 .ألفعلن كذا :فً )ب(( 7)

 .فهما متحدان فً المخرج ,و)الواو(من األصوات الشفوٌة صوتا )الباء( ( 8)

 ق ما بٌن الحلق ـــع الطبق لٌؽلــم الشفتٌن ورفــــٌتم نطقه بض ,ور مرققـــــــصوت شفوي شدٌد مجه :الباء -أ     

 .مع ذبذبة األوتار الصوتٌة ,والتجوٌؾ األنفً     

 .صوت شفوي متوسط مجهور مرقق :الواو -ب     

 .43 ,42المدخل إلى علم اللؽة  :ٌنظر     

 والجمع ال ٌدل على  ,ى اإللصاقــــظ التؤلٌؾ فً العربٌة ٌدل علــلف :الـــبعضهم ق’’  :( قال أبو هبلل العسكري9)

 .‘‘أحدهم بصاحبه فبل ٌدل ذلك على أنك ألصقت  ,جمعُت بٌن القوم فً المجلس :أال ترى أنك تقول ؛ذلك     

 .137اللؽة  فًالفروق  :ٌنظر      



247 
  

 إّنماو ,تاهلل ألكٌدن :نحو (الواو)بدل  من وهو  ,–أي تاء القسم  –( 1)[ تاهلل :فً]  (الّتاءالّسابعة )و

 .(2)لثبوت الُمشابهة بٌنهما فً المخـرج كما مـّر فً صدر الكتاب ؛أُبدلت )الّتاء( مـن )الواو(

على و ,] أقسمُت باهلل :نحو ,على الُمظهرتدخل  –أي لكون الباء أصبلً  –( 3)ألصالتها (الباءفـ)

لٌنحّط درجة الفرع  ؛ل إال على الُمظهرــال تدخ( فإّنها الواوأّما )و ,بِه ألعُبَدنَّه :(4)نحو [ ,الُمضمر

وذلك حّطاً  ؛ال ٌدخل إال على ُمظهر واحد وهو اسم هللافإّنها  (الّتاءأّما )و ,درجة األصل( 5)] عن [

 (7).فشاذّ  ,َتَربِّ الكعبةِ  :وأّما ,األصل( 6)لدرجة ] الفرع عن درجة [

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .93ص  :( ٌنظر2)

 :ولذلك فضلت سابر حروفه بثبلثة أمور ,( )الباء( أصل حروؾ القسم3)

 .أقسم باهلل :نحو ,بل ٌجوز إظهاره ؛أنها ال ٌجب حذؾ الفعل معها :أحدها     

 .بَك ألفعلنّ  :نحو ,أنها تدخل على المضمر :والثانً     

  ,جر المضمروال ت ,فإن الفعل معها ال ٌظهر ,هــــبخبلؾ سابر حروف ,أنها تستعمل فً الطلب وؼٌره :والثالث     

 .وال تستعمل فً الطلب     

 فإنهما ال  ,م وتابهـــبخبلؾ واو القس ,ارة فً القسم وؼٌرهــون جــو أن الباء تكــــوه .وزاد بعضهم أمراً رابعاً      

 .تجران إال فً القسم     

 .126 :1ومؽنً اللبٌب  ؛45الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .من  :( فً )أ( و )ب(5)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

ٌُجرُّ إال  ,ال أقسم تاهلل :ولــــــفبل نق ,وز ذكر فعل القسم معهاـــوال ٌج ,حرؾ من حروؾ الجرّ  ,( تاء القسم7)  وال 

ّب( مضافاً إل ,تاهلل ألفعلنَّ  :لفظ هللا فتقول        ,َترِب الكعبة :قالوا ,ى الكعبةــــــوقد حكى األخفش دخولها على )الرَّ

 .تحٌاِتك, وهذا ؼرٌب ,وسمع أٌضاً تالرحمن     

 12 :2وشرح ابن عقٌل  ؛57الجنى الدانً  :ٌنظر     
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ها للّتعدٌة على  ,أذهبُتهُ  :إذ المعنى ؛(1)[بِه ] ذهبُت  :فً مثل للّتعدٌةكون )الباء( تو ] وإّنما َعدَّ

ال  )ذهبـُت بِه( :ألّنها فــً مثـل ؛(2)ى الّتعدٌة [أفادت معنـ االنفراد مع إّنها فً سابر األوُجِه قد

ن ــمعنى آخر م( 4)] و [( 3)وفً سابر األوُجــِه تفٌُد ] معناها [ ,د شٌباً ســوى الّتعدٌةــتفٌ

 (6).أو الُمصاحبة ,االستعانة( 5)] أو [ ,اإللصــاق

 .باستعانة القلم :أي ,كتبُت بالقلمِ  :نحو فً ,لالستعانةكون قد تو

قال  ,الّسفر أ / – 49/ مع ثٌاب  :أي ,دخلُت علٌه بثٌاِب الّسفرِ  :نحو فً ,للُمصاحبةكون قد تو

 والباء  ,ابتداءً ة ــع( إلثبات الُمصاحبــأّن )م ,رق بٌن )الباء( وبٌن )مع(ـــوالف :(7)"الّضوء"صاحب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واألولى ما أثبته ,بزٌد :( فً )ج(1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .معها :( فً )ب( و )د(3)

 .)ب( و )د( من ةساقط ]و[( 4)

 .و :( فً )ب( و )ج(5)

 ُت ــــخرج :وذلك قولك ,بلطــً لئللزاق واالختـــــإنما ه ,وباء الجر ’’ :ال سٌبوٌهـق ,صاق أصل معانٌها( واإلل6)

 .‘‘ فما اتسع من هذا فً الكبلم فهذا أصله :.. ثم قال.بزٌدٍ      

  :وللباء معان كثٌرة أهمها     

  .كتبُت بالقلمِ  :نحو ,ستعانةاال :األول     

 .أذهبه :أي ,[ 17 :] البقرة  َذَىَب اللَُّو بُِنورِِىمْ   :نحو قوله تعالى ,التعدٌة :الثانً     

 .كـ)بعُتَك هذا بهذا( ,التعوٌض :الثالث     

 .أمسكُت الحبَل بٌدي :نحو ,اإللصاق :الرابع     

 .منها :أي ,[ 6 :] اإلنسان  َعيػًْنا َيْشَرُب ِِّبَا ِعَباُد اللَّوِ   :نحو قوله تعالى ,التبعٌض :الخامس     

 :ولبلطبلع على باقً معانً )الباء(     

 الك ــالمسـح أوضو ؛56 – 36ً ـالجنى الدانو ؛758 – 753 :2د ــٌح المقاصـتوضو ؛217 :4الكتاب  :ٌنظر     

     3: 35 – 38. 

 .‘‘والباء الستدامتها  ,ة ابتداءً أّن )مع( إلثبات الُمصاحب ,والفرق بٌن )الباء( و )مع(’’  :قال( 7)

 .142 ,رسالة ماجستٌر ,لئلسفراٌٌنً ,الضوء على المصباح :ٌنظر     
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 .الستدامتها

 ,وإّما فً المنصوب ,(1) وََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا  :و قوله تعالىنح ,إّما فً المرفوع ,ن زابدةكووقد ت

فً المنصوب إال أّن زٌادتها  ,د الّتؤوٌلٌنعلى أح(2 ) التػَّْهُلَكةِ َوََل تُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل   :نحو قوله تعالى

ٌَس منها فً المرفوع  (3).لَِما َمرَّ فً )ِمْن( ؛أق

 .فٌه :أي ,(4)جلسُت ] بالمسجِد [ :نحو ,وللّظرفٌة

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79 :( النساء1)

 .195 :البقرة( 2)

لْت اآلٌة ,ةــــه ؼٌر مقٌســإال أن زٌادتها مع ,( تزاد )الباء( مع المفعول به3)    َوََل تُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل التػَّْهُلَكةِ   :وقد أوِّ

  :عدة تؤوٌبلت    

 وٌكون عبر بالٌد عن النفس  ,ةـــــــوال تلقوا أٌدٌكم إلى التهلك :التقدٌر ,مــ)وبؤٌدٌكم( بؤنفسك ,الباء زابدة :األول     

 .وقد نسب أبو حٌان هذا التؤوٌل ألبً عبٌدة وقوم .وال تلقوا أنفسكم إلى التهلكة :كؤنه قٌل ,إلى التهلكة     

 وتتعلق  ,وال تلقوا أنفسكم بؤٌدٌكم إلى التهلكة :فٌكون التقدٌر ,بـــحذؾ المفعول و أن )الباء( زابدة للسب :الثانً     

 .ال تفسد حالك برأٌك :كما تقول ,)الباء( بـ)تلقوا(     

ن معنى )ال تفض ,التضمٌن :الثالث       ن ــــــلكنه ضم ,ى هو )بؤٌدٌكم(ـوالمفعول فً المعن ,وا(ـــفـ)ال تلقوا( ُمضمَّ

 ون إذ ذاك قد عبر عن ــــوٌك ,وال تفضوا بؤٌدٌكم إلى التهلكة :كؤنه قٌل ,)ألقى( معنى ما ٌتعدى بالباء فعداه بها     

 وقد حام  ’’ :الــــــق ,اختٌار الزمخشري أٌضاً  م أنهـــوزع ,وهذا الرأي الذي اختاره أبو حٌان ,األنفس باألٌدي     

 )الباء( فً )بؤٌدٌكم( ’’  :ريـــــقال الزمخش .‘‘ـــه هض بتخلٌصو هذا المعنى الذي أٌدناه فلم ٌنـــالزمخشري نح     

 مالكة  ,ال تجعلوها آخذة بؤٌدٌكم :أي ,وا التهلكة أٌدٌكمــنى وال تقبضـوالمع ,أعطى بٌده للمنقاد :مزٌدة مثلها فً     

 .‘‘لكم      

 .52 – 51الجنى الدانً و ؛88 – 79 :2تفسٌر البحر المحٌط و ؛343 :1الكشاؾ  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,فً المسجد :( فً )ج(4)
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وأخ  وهو ابن  لُه  ,ْبلُ للَفَرسِ الحَ و ,المالُ لزٌدٍ  :الختصاص نحووا للّتملٌك :(الالم)و :المصّنفقال 

ُه َرُجالا  ,ُرب  َرُجٍل لَقٌِتهُ  :نحو ,وتختّص بالّنكرة ظاهرةا أو ُمضمرةا  :(ُرب  )و .لهُ   .وُرب 

***** 

 ,لزٌدٍ  المالُ  :نحو( 3)الّتملٌكو ,(2)لالختصاصوهً موضوعة  :(الالم)( 1)الّثامنة [ ]و  :قال الشارح

 ,الحبلُ للفرسِ  :نحو ,اختصاص  وال ٌنعكس( 4)إذ فً كّل ] ِملٍك [ ؛واالختصاص أعّم من الّتملٌك

 .فلهذا اُخُتّص بالّذكر ,(5)فإّن فٌه اختصاصــاً دون ] الِملك [ ,وأخ  لهُ وهو ابن  لُه 

ولوال ذلك لََما صدر  ,مجٌبً معلول بالّسمن :أي ,للّسمنِ ( 7)جبتك [ :] نحو ,(6)و ] للّتعلٌل [

 .المجًء عنًِّ

ٌادة  .(9)ردفكم [ :أي ,](8 ) َرِدَؼ َلُكمْ   :نحو قوله تعالى ,وللزِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واألولى ما أثبته ,الثانٌة :( فً )ب(1)

 السرج  :ى أن مجرورها ٌملك ما قبلها مجازاً ال حقٌقةـبمعن :أو الم االستحقاق ,أو شبه الملك ,الم االختصاص( 2)

  ,د ذكً )البنوة لٌست ملكاً(ـــللصدٌق ول ,اح للبابـــالمفت :للحصان ) الحصان ال ٌملك حقٌقة بل مجازاً( ومثله     

 .الشكر للوالدٌن ,الحمد لؤلمهات     

 .724الشامل  :ٌنظر     

 ً ـــر صار مالكاً لشًء موجود فــــرور بحرؾ الجـــــبمعنى أن المج ,من معانً حرؾ الجر )البلم( :التملٌك (3)

 .الكبلم     

 .724الشامل  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]ملك[( 4)

 .مطموسة فً )د(]الملك[ ( 5)

 .واألولى ما أثبته ,للتعدٌة :( فً )ج(6)

 .)د( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 7)

 .72 :( النمل8)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 9)
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عن الذٌن  :] أي ,(2) َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا  :نحو قوله تعالى ,بعد القول( 1)وبمعنى ] )َعْن( [

 .(3)آمنوا [

 .ؼروبها( 4)] إلى [ :أي ,الّسٌُر لُِؽروِب الّشمس :كقولك ,وبمعنى )إلى(

 .فعلٌها :أي ,(5) َوِإْف َأَسْأُُتْ فَػَلَها  :نحو قوله تعالى ,وبمعنى )َعلَى(

  :نحو قوله ,وبمعنى )واو القسم( فً اسم هللا تعالى فً موضع الّتعُجب

ٌاُن واآلسُ ( 6)هلل ] لما [ ٍر به الظَّ ٍد          بُمشَمخِّ ٌَ اِم ُذو َح ٌَّ ْبَقى َعلَى األ ٌَ
(7)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]عن[( 1)

 .12 :( العنكبوت2)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ب( من ةساقط ]إلى[( 4)

 .7 :( اإلسراء5)

 : ال.فً )ج( و : ما,( فً )ب( و )د(6)

 ونسب ألمٌة بن أبً  ,ب ألبً ذإٌب الهذلً ولٌس فً دٌوانهــــفُنس ,ــهاختلؾ فً قابلوقـــد  ,البٌت من البسٌط (7)

 د الخناعً وهو مذكور فً ــــنسب لمالك بن خالو ,ب للفضل بن العباســونس ,الهذلً ناؾلعبد منسب و ,عابذ     

 :)ضمن دٌوان الهذلٌٌن( برواٌة 2 :3دٌوانه      

ٍد            ٌَ ٌُْعِجَز األٌاَم ذو َح   اُن واآلسُ ــٌـه الظَّ ـٍر بــَمخِّ ــبُمشذو الُخْنُس لن 

ًّ ال ٌعجز األٌام ـ)ٌ :ةـبرواٌ 493 ,227 :1ار الهذلٌٌن ـرح أشعـــــفً شوورد أٌضاً       ًّ ـٌ)و ,(دــذو حٌا م  ا م

 لن ٌعجز األٌام ذو خدم(     

 .(ذو حٌد)هلل ٌبقى على األٌام و ,األٌام ذو حٌد( تاهلل ال تعجز) :وورد أٌضاً برواٌة     

 :1ــه وشرح أبٌات سٌبوٌ ؛17 :1اللؽة  رةـــوجمه ؛323 :2ب ــــوالمقتض ؛497 :3الكتاب  :وهو من شواهد     

  :9ٌعٌش ـــل البن وشرح المفص ؛544 ,384د اإلٌضاح ــــواهـوشرح ش ؛75والصاحبً فً فقه اللؽة  ؛499     

  :1ومؽنً اللبٌـب  ؛98ً ـى الدانـــوالجن ؛284 :9ان العرب ــــــولس ؛171 ,118ورصؾ المبانً  ؛99 ,98     

 وخزانة  ؛236 ,281 :4وهمع الهوامع  ؛574 :2واهد المؽنً ــوشرح ش ؛464 :1ً ـــوشرح األشمون ؛232     

 = .74 ,72 :2والدرر  ؛273 :9وتاج العروس  ؛95 :18 ,178 ,177 ,176 :5األدب      
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 .(1)وهللا ال ٌقع لما ٌبق [ :] أي

 .(3)للّتقلٌلالعام  مروهً فً األ ,(2)[ (َكمْ ـ)والمذهب األصّح أّنها اسم ال حرؾ ] كَ  :(ُرب  الّتاسعة )و

  :كقوله ,كون للّتكثٌر فً المدحها قد تألنّ  ؛العام فً األمر :وإّنما قلنا

ْوٍم لََك ِمْنُهنَّ أال ُرّب  ٌَوم   ٌَ َما  ٌَّ  (4)ِبَداَرِة ُجْلُجلِ  َصالٍِح          َوال ِس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌاسمٌن البر :الظٌان ,الجبل العالً :المشمخر ,الوعل :أي ,حٌد :قوله =  

 الشاهد فٌه: قوله: هلل, فاستشهد بالبٌت على أن )البلم( تؤتً للتعجب مع اسم هللا.     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

  .ٌقصد أن )ُرّب( اسم مثل )كم( التً هً اسم باإلجماع  .واألولى ما أثبته ,كـ)لَْم( :( فً )أ( و )ب(2)

 ش فً ـــواسم عند الكوفٌٌن واألخف ,ر عند البصرٌٌنــــفهً حرؾ ج ,ة )ُرّب( واسمٌتهاــوقد اختلؾ فً حرفٌ     

 .ووافقهم ابن الطراوة ,أحد قولٌه     

   – 173 :4ع ـــــــــع الهوامـهمو ؛156 – 154 :1ً اللبٌب ـــمؽنو ؛439 – 438 ,261الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .253 – 252 ,178المعجم الوافً و ؛174     

( على أقوالاختلؾ ( 3)  :النحوٌون فً معنى )ُربَّ

 .إلى سٌبوٌه "البسٌط" ونسبه صاحب ,وهو مذهب أكثر النحوٌٌن ,أنها للتقلٌل :األّول     

 وٌه وجماعة و ولم ٌذكر ــوابن درست ,"العٌن" ن صاحبــــــــــع "اإلفصاح" نقله صاحب ,أنها للتكثٌر :الثانً     

 .للتقلٌلأنها تجًء  "العٌن" صاحب     

 ."الحروؾ" وإلى هذا ذهب الفارسً فً كتاب ,فهً من األضداد ,أنها تكون للتقلٌل والتكثٌر :الثالث     

 .أنها أكثر ما تكون للتقلٌل :الرابع     

 .وهو اختٌار ابن مالك ,والتقلٌل بها نادر ,أنها أكثر ما تكون للتكثٌر :الخامس     

 .بل ذلك مستفاد من السٌاق ,أنها حرؾ إثبات لم ٌوضع لتقلٌل وال لتكثٌر :السادس     

 .أنها للتكثٌر فً موضع المباهاة واالفتخار :السابع     

 .448 – 439 :الجنى الدانً :ٌنظر     

 .18مذكور بدٌوانه  ,الكنديالقٌس  وهو المرئ ,من الطوٌل البٌت( 4)

 ة البن ــــوشــرح الكافٌ ؛86 :2وشرح المفصل البن ٌعٌش  ؛112الصاحبً فً فقه اللؽة  :دـــــوهو من شواه     

 ؛ وشـــــرح  159: 1؛ ومؽنً اللبٌب 443, 334؛ والجنـــــى الدانـــــً 193؛ ورصـؾ المبانً 725: 2مالك      

 =؛ وهمع الهوامع 558, 412 :1؛ وشـــــرح شـــواهد المؽنً 172: 1؛ وشرح التصرٌح 411: 1األشمونً      
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 [ (ُرب  )] أحكام  

 ,من حٌث إّنه له صدر الكبلم ؛باقً الحروؾ الجاّرة( 1)وهذا الحرؾ من حروؾ الجّر ] ُتخالِؾ [

ٌُرى أّنهم ٌقولون ,(2)إذ الّتقلٌل أخ الّنفً ما رجل  :ىــــبمعن ,رجل  ٌقول ذاك إال زٌد( 3)] قُلًّ [ :أال 

ولو لَْم ٌكن الّتقلٌل  ,ألّن )إال( إّنما ٌجًء لئلثبات إذا كان الّنفً ُمقّدماً  ؛(4)] ٌقول ذلك إال زٌد [

اً  ,لَْم ٌكن ما بعد )إال( مثبتاً  ,بمعناه ٌّ  – 49/ إّنما ( 5)ألّن ] الّنافً [ ؛ً صدر الكبلمـــوللّنف ,بل منف

ٌّر معناهاٌدخل على الُجَمِل لٌِ ب / الِمنواِل  ذاوعلى ه ,لكونه أَهمّ ( 6)ره ُمقّدماً ذكفٌلزم أْن ٌكون  ,ؽ

أو كانت تلك الّنكرة  ظاهرة ,تختّص بالّنكرةمن حٌث إّنها و ,اختصاص االستفهام والّشرط بالّصدر

 (7).مضمرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .584 :1والدرر  ؛451 ,444 :3وخزانة األدب  ؛188 :18وتاج العروس  ؛293 :3 =  

 .اسم موضع :وبدارة جلجل ,ال مثل :أي ,ال سٌما :قوله     

 .أن )ُرّب( قد تكون للتكثٌر فً مواضع المدح :الشاهد فٌه     

 .بخبلؾ :( فً )ب( و )ج( و )د(1)

 .( أي شبٌه النف2ً)

 .قل :( فً )ج( و )د(3)

 .)ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .النافً :)ب(( فً 5)

 .مقدماً علٌه :فً )ب(( 6)

( أحكام تختص بها7)   :منها ,( لِـ)ُربَّ

 .ُرّب رجٍل لقٌته :نحو ,أن ٌكون لها صدر الكبلم -أ     

 .ونعته إن كان ظاهراً  ,وجوب تنكٌر مجرورها -ب     

 وهذا  ,رة منصوبةــــــوتمٌٌزه بنك ,وتذكٌره ,رــــــــفٌجب إفراد هذا الضمٌ ,إن دخلت )ُرّب( على مضمر -جـ     

 .ُرّبه رجبلً  :نحو ,الضمٌر نكرة أبداً      

       .ومضٌه ,ؼلبة حذؾ معّداها -د     

 .وبدونهن أقل ,وبعد )بل( قلٌبلً  ,وبعد )الواو( أكثر ,إعمالها محذوفة بعد )الفاء( كثٌراً  -هـ     

 .156 :1 مؽنً اللبٌبو ؛193 – 189رصؾ المبانً  :ٌنظر     
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ألّنه ذكر أّوالً الّنكرَة الّظاهرَة ُثّم  ؛ر ُمرّتباً ـــأورد اللّؾ والّنش –رحمه هللا  –ِاعلم أّن الُمَصنِّؾ 

 :ً بقولهـــومثال الّثان ,ُرب  َرُجٍل لقٌته :وـــنحفؤورَد مثال األّول بقوله  ,(1)رَة [ـــالّنكرَة ] المضم

ُه َرُجالا  ُربَّه رجبلً [ :] والّضمٌر فً ,وُرب 
ٌّن  مثل )زٌٍد( ألّنه ما أُ  ؛رةــــنك ,(2) رٌد به شًء ُمع

ان الّضمٌر هنا ـــولو ك ,رة كما ترىــــَر بالّنكــوِمْن َثّمة فُسِّ  ,اــبل أرٌد شًء م ,رٍو(ــــ)عمو

ناً كما ف ٌّ لً مثله  :از فًــــكما ج ,لجاز أْن ٌوضع موضعه ؼٌره ,بلً ــــمثله َرجُ ( 3)] لً [ : ًــــُمَع

  .َرُجبلً 

 ُربَّ  :نحو ,وإّما بجملة ,ُربَّ َرُجٍل جوادٍ  :نحو ,ومن حٌث إّن مجرورها ٌلزم الّصفة إّما بمفرد

] وًربَّ َرُجٍل فً الّداِر [ ,وُربَّ َرُجٍل أبوه قابم   ,َرُجٍل جاءنً
وُربَّ َرُجٍل ] إْن [ ,(4)

ُتعِطه ( 5)

ألّن الَرُجَل الموصوَؾ بالقٌام مثبلً أقّل من  ؛وإّنما لزم الوصؾ ألّنه أذهب فً باب الّتقلٌل ,ٌشُكركَ 

 .الَرُجِل على اإلطبلق

( علـــطــل الذي ُتَسلِّ ـــث إّن الفعـــن حٌـــوم ًء ـــا ٌجـرور بهـــم المجــــى االســـه )ُربَّ

 : ًـــذؾ فـــا حــكم ,هــم بــــه والعلـــال علٌـــــــة الحــــوذلك لدالل ؛بـــً الؽالــــاً فــمحذوف

 .م هللاـــباس

كنَت ُمخبراً  ,هـــــُربَّ َرُجٍل كرٌٍم لقٌت :ألّنك إذا قلتُ  ؛ومن حٌث إّن فعلها ٌجب أْن ٌكون ماضٌاً 

وال  ,كثٌر( 6)اه فٌما بعُد قلٌل ] أو [ــــّن الذي ستلقوال تعلـم أ ,ٌَته فً الماضً قلٌلالذي لقبؤّن 

ًّ ـــه راجــألنّ  ؛ (7)ُرََبَا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا  :ىــه تعالــرد قولـــٌ ره هللا ــإذ ما أخب ,ع إلى المض

ٌُسَتقبَ ـى بوقوعــــتعال  أو ألّن الموجب  ,هـد وتحقّقــلصدق الوع ؛ود الحاصلــُل بمنزلة الموجـه فٌما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]المضمرة[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ب( من ةساقط ]لً[( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .واألولى ما أثبته ,و :( فً )ج(5)

 .)د( من ةساقط ]أو[( 6)

 .2 :( الحجر7)
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 (1).معدوملكون فعلها ماضٌاً 

***** 

ن  و ,زٌد  على الّسطحِ  :لالستعالء نحو :(َعلَى)و :المصّنفقال  ٌْ لِلُبْعِد والُمجاوزة  :(َعنْ )و .َعلٌَِه َد

ه :نحوفً  ُت الس  ٌْ   .الذي كزٌٍد فـً الّدارِ  :نحـو للّتشبٌه :(الكاف)و .َم َعِن الَقْوسِ ـَرَم

***** 

ًّ [ ,لالستعالءوهً ُوِضَعْت  :(َعلَىالعاشرة )و :ارحقال الشّ  وذلك ] إّما ِحسِّ
زٌد  على  :نحو( 2)

ن   :إّما معنوّي نحوو]  ,الّسطحِ  ٌْ  .َعلٌَه َد

  :نحو قوله ,كون بمعنى )فوق(وقد تكون اسماً وحٌنبذ ت

ِه [ ٌْ َداَء َمْجَهِل [َبْعَد َما َتمَّ ِظْمُإَها          ] َتِصلُّ َوَعْن ( 3)َؼَدْت ِمْن َعلَ ٌْ ٍض بَِب ٌْ  (5) .(4)َق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ــل على مستقبل تؤولــــولما كانت )ُرّب( عند األكثرٌن ال تدخ ’’ :( قال أبو حٌان1)  ( بمعنى )َودَّ َودُّ ٌَ  لما كان  ,وا )

 المستقبل بل قد تدخل على  ؛ولٌس ذلك ببلزم ,َودَّ  :لـه قٌــفكؤنّ  ,المستقبل فً إخبار هللا لتحقق وقوعه كالماضً     

 وا على أن كلمة ـــــإنهم اتفق :وقول أبً عبد هللا الرازي ’’ :وقال ,‘‘لكنه قلٌل بالنسبة إلى دخولها على الماضً      

( مختصة بالدخول عل      ( محتاجاً إلى تؤوٌلــفعلى هذا ال ٌك ,ى الماضً ال ٌصحــــ)ُربَّ  وأما من تؤول  ,ون )ٌَودُّ

 ولما كان  ,ولٌـــس هذا من مواضع إضمار )كان( ,فقوله ضعٌؾ ,ربما كان ٌود :أي ,ذلك على إضمار )كان(     

      ) ( للتقلٌل احتاجوا إلى تؤوٌل مجًء )ُربَّ  ري فً تؤوٌل ـــوطول الزمخش ,هناعند الزمخشري وؼٌره أن )ُربَّ

 .‘‘ألن ودادتهم ذلك كثٌرة  ؛ا ظاهرومن قال أنها للتكثٌر فالتكثٌر فٌها هن ,ذلك     

 .433 – 432 :5تفسٌر البحر المحٌط و ؛386 :2الكشاؾ  :ٌنظر     

 .حقٌقً :( فً )ب(2)

 .)ج( ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من3)

 .)ب( و )ج( و )د( ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من4)

  .وقابله مزاحم العقٌلً ,البٌت من الطوٌل( 5)

 وجمهرة  ؛53 :3والمقتضب  ؛584ب ـوأدب الكات ؛163وادر فً اللؽة والن ؛231 :4الكتاب  :وهو من شواهد     

 ل ــوشرح المفص ؛256ة ـــرار العربٌـــوأس ؛238د اإلٌضاح ـواهوشرح شـــ ؛194واألزهٌة  ؛491 :3اللؽة      

 ؛ =818 :2ة البن مالك ــــوشرح الكافٌ ؛196 :1رب والمقــــ ؛385ر ـــــوضرابر الشع ؛38 :8ٌعٌش البن      



256 
  

 .من فوقه :أي

 اعلٌه تحرؾ جّر لََما دخل تولو كان ,أ / – 58/ وٌدّل على كونها اسماً دخول )ِمْن( علٌها 

 (1).اللهم إال أْن ٌكون على طرٌق الحكاٌة ,آخرالمتناع دخول حرؾ الجّر على حرؾ  ؛)ِمْن(

فالُبعد والتجاوز من الّشًء إّما  ,للُبْعِد والُمجاوزة( 2)] وهً موضوعة [ :(َعنْ الحادٌة عشر )و

رَمٌُت  :مثلفً وذلك  ,والوصول إلى الّشًء الّثانً( 4)] عن محل األول [( 3)بسبب ] الّزوال [

  .ألّن الّسهم قد تجاوز عن المحّل األّول مع الوصول إلى اآلخر ؛الّسهَم َعِن القوسِ 

  ًــً مع ثبوته فــل الّثانـإذ الِعلم وصل إلى المح ؛أخذُت َعْنــه الِعْلمَ  :وـــنح ,هدـــول وحـأو بالوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 1؛ ومؽنً اللبٌب 58: 3الك ــــــ؛ وأوضح المس478؛ والجنـــــــى الدانً 278: 18, 273: 8ولسان العرب  =  

 ح ـــــ؛ وشرح التصر474ٌ: 1؛ وشرح األشمونً 465: 2ـد النحوٌة والمقاص ؛28: 2؛ وشرح ابن عقٌل 156     

  :7روس ـــوتاج الع ؛158 ,147: 18, 235: 6؛ وخزانـــــة األدب 425: 1؛ وشرح شواهد المؽنً 668: 1     

 .89 :2 :والدرر ؛254 :18 ,485     

 تصوت  :لــــــتص ,اــــعطشه :ظمإها ,أي من فوقه :من علٌه ,حـــأي ذهبت فً الؽداة أي الصب :ؼدت :قوله     

 .مجهولة مقفرة ٌتٌه فٌها الناس :مجهل ,عن قشر البٌض :عن قٌض ,من أحشابها لشدة العطش     

 ودخول حرؾ الجر علٌه  ,ل اسما مضافاً بمعنى )فوق(ــــحٌث إن )على( قد ٌستعم ,من علٌه :الشاهد فٌه قوله     

 .دلٌل على اسمٌته     

 :( لـِ)على( الجارة أقوال1) 

 .وهو قول الفراء .أنها حرؾ فً كل موضع :أحدها     

 .ونسب إلى سٌبوٌه ,ومن وافقه ,وهو قول ابن طاهر .أنها اسم فً كل موضع :الثانً     

 .وهو مذهب البصرٌٌن .أنها حرؾ إال فً موضع واحد :الثالث     

 .وهو قول األخفش ,وبه جزم ابن عصفور .أنها حرؾ إال فً موضعٌن :الرابع     

 :4ع ــع الهوامــهمو ؛166 – 162 :1ً اللبٌب ـــمؽنو ؛474 – 478الجنى الدانً و ؛231 :4الكتاب  :ٌنظر     

     187 – 188. 

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .الزمان :( فً )د(3)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)
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  .األّول

مع  ,فإّن الّدٌن زال عن ذّمة المدٌون ؛أّدٌُت عنه الّدٌن :نحو ,وحدهأو بالّزوال عن المحل األّول 

 (1).عدم الوصول إلى محل آخر

 ,ّرة و أمامًــِمْن َعْن ٌمٌنً م :كـون بمعنى الجانب كقولــهوحٌنبذ ت ,قــد تكون اسماً ( 2)ً [ــ] وه

فً  قال شهاب الّدٌن ,] وٌدّل على ذلك دخول )ِمْن( كما مّر فً )َعلَى( ,من جانب ٌمٌنً( 3)[ :] أي

أي )َعلَى( ٌقع  ,قد ٌقع موقع اآلخر –أي من )َعلَى( و)َعْن(  –ثم إّن كّل واحد  :(4)"ةٌنٌّ شرح الزّ "

  :أّما األّول فكقوله ,موقع )َعْن( وبالعكس

ًَّ َبُنو قُشَ  ٌَْت علَ ٍر     ـإَذا َرِض َك أَْعَجَبنًِ ِرَضاَها     ٌْ ٌْ لََعْمِر أَب
(5)   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي بها ,ىــولم ٌثبت لها البصرٌون ؼٌر هذا المعن ,ً )عن(ـ( والمجاوزة أشهر معان1)   ,َصدَّ  :ولكونها للمجاوزة ُعدِّ

 .وِملُت عنه ,رؼبُت عن اللهو :نحو ,إذا قصد بهما ترك المتعلق ,ومالَ  ,وَرِؼبَ  ,ونحوهما ,وأعرضَ      

 .198 – 189 :4همع الهوامع و ؛245الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( من ةساقط ]أي[( 3)

 .لم أقؾ علٌه( 4)

 .للقحٌؾ بن حمٌر العقٌلً ,من الوافر ( البٌت5)

  :2ب ـــــالمقتضو ؛1881 ,722 :2ل ـوالكام ؛587الكاتب أدب و ؛176ً اللؽة ــــالنوادر ف :وهو من شواهد     

  ؛277ة ـــــواألزهٌ ؛348 ,52 :1سب ـوالمحت ؛389 ,311 :2والخصابص  ؛491 :3ة ــوجمهرة اللؽ ؛318     

  ؛233 وضرابر الشعـــر ؛128 :1ل البن ٌعٌش ـــرح المفصـــــوش ؛167 :2ابل الخبلؾ ـواإلنصاؾ فً مس     

 والجنــــى الدانً  ؛169 :6ان العرب ــــولس ؛372ـؾ المبانً ورصـ ؛889 :2ة البن مالك ــــرح الكافٌــــوش     

  :2ة ــالنحوٌ والمقاصــد ؛25 :2وشــــرح ابن عقٌل  ؛163 :1ومؽنً اللبٌب  ؛41 :3وأوضح المسالك  ؛477     

  ؛954 :2 ,416 :1د المؽنً ـــوشرح شواه ؛651 :1وشــرح التصرٌح  ؛469 :1وشرح األشمـــــونً  ؛453    

 والدرر  ؛348 ,254 ,158 :18روس ــــوتاج الع ؛133 ,132 :18وخزانـة األدب  ؛186 :4وهمع الهوامع      

     2: 54. 

ًّ  :والشاهد فٌه قوله      ( فٌ ,رضٌت عل ًّ ( على نقٌضه وهو ــــل الشاعـــفحم ,ه بمعنى )عن(ـــفإن )عل ًَ  ر )َرِض

( معنى )َعَطَؾ( :وقٌل ,فعّداه بالحرؾ الذي ٌتعدى به ضده وهو )إلى( ,)َسِخَط(      ًَ  .ُضّمن )َرِض



258 
  

  :وأّما الّثانً فكقوله ,َعنًِّ :أي

ــاِنــً َفَتْخـــُزونًِ      أُْفَضْلَت ِفً َحَسٍب     اَل  َعمِّكَ  ] اْبنُ ( 1)[اَلهِ  ٌَّ َعنِّــً َواَل أَْنــَت َد
(2)  

ًّ  :أي  (4).(3)هللا [ :أي ,اله :فقوله وأّما الّثانً ,على )عنً( محمولة  ,عل

  .الذي كزٌٍد فً الّدار :نحومثاله  ,للّتشبٌهُوِضَعْت وهً إّنما  :(الكافالّثانٌة عشر )و

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(ج) إلى هنا ساقط من 257من ص  ( ما بٌن المعقوفٌن1)

 .كعب الؽنويونسب أٌضاً ل ,لذي اإلصبع العدوانًنسب  ,من البسٌط( البٌت 2)

  ؛218 :2رة اللؽة ـــــوجمه ؛373المنطق بلح ـــوإص ؛513أدب الكاتب و ؛168المفضلٌات  :وهو من شواهد     

 ً ــــوأمال ؛279 ,97األزهٌة  ؛149لؾ ــوالمإتلؾ والمخت ؛93 :1ً للقالً ــــواألمال ؛185 :3ً ـــــواألؼان     

  ؛53 :8ش ـــل البن ٌعٌـــوشرح المفص ؛336 :1بلؾ ــابل الخـــاؾ فً مســــواإلنص ؛252 :1ى ــــالمرتض     

 ً ـــوالجنى الدان ؛368 ,254ً ــــرصؾ المبانو ؛889 :2رح الكافٌة البن مالك ـــوش ؛144وضرابر الشعر      

  :2والمقاصد النحوٌة  ؛32 :2وشرح ابن عقٌل  ؛167 :1ومؽنً اللبٌب  ؛43 :3الك ــــــــوأوضح المس ؛246     

 ع ـــوهم ؛438 :1المؽنً  دـــــوشرح شواه ؛653 :1ح ــــرح التصرٌــوش ؛478 :1وشرح األشمونً  ؛456     

 .59 :2والدرر  ؛344 ,124 :18 ؛184 ,177 ,173 :7وخزانة األدب  ؛198 :4الهوامع      

 ً ـــــتذلن :وتخزونً ,رــــالذي ٌملك األم :الدٌان ,اة وهً المنازعةـــأو )اله( من المبله ,بمعنى هللا :اله :قوله     

 .وتقهرنً     

 إنما ٌتعدى  ,لــــــــزاد فً الفض :ىـــــفـ)أفضل( بمعن ,ى )على(ـــفإن )عن( هنا بمعن ,,َعنًِّ :الشاهد فٌه قوله     

 .أفضلت علٌه :فالمعروؾ أن ٌقال ,بـ)على(     

 .و)ج(( ب) ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

  ,ؾـــالتعرٌ الم :وثانٌها ,رــــالم الج :أولها :بثبلث المات ,كــوهلل ابن عم ,وهلل درك ,هلل أنت :ولـــالعرب تق( 4)

 م ــــــظ الكرٌـــأو عٌن الكلمة على أن اللف ,ن )ل ي هـ(ـــوذ مـــة على أن لفظ الجبللة مؤخــــفاء الكلم :وثالثها     

 د ــــوق ,ون المٌنــــفٌحذف ,دةــــببلم واح ,كــــواله ابن عم ,وكـاله أب :وربما قالوا .)أ ل هـ( مؤخـــــوذ مـــن     

 الكلمة  لـــن أصــــً البلم التً مــــة هــــه إلى أن الباقٌــب سٌبوٌـــفذه ,ةـــــً البلم الباقٌـــاة فــــاختلؾ النح     

 وذهب المبرد إلى أن الباقً هو الم الجر وقد حذؾ الم التعرٌؾ والبلم  ,التعرٌؾ والمحذوؾ الم الجـــــر والم     

 .التً من أصل الكلمة     

 .337 – 336 :1االنتصاؾ من اإلنصاؾ  :ٌنظر     
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ٌَّن أْن ٌكـــَمثَّل بم( 2)] إّنما [ :(1)"دـــالمقالٌ"قال صاحب  د ـــألّن )كزٌ ؛اً ــفٌه حرف (اؾـالك)ون ــا َتَع

ت )الكاؾ( اسماً بمنزلة )مثل( ومثل ـــفلو جعل ,ُبّد أْن ٌكون جملة وال ,( ِصلَةً (3)الّدار [] فً 

ٌُقّدر ـــــولو جعلتها حرفاً ٌل ,ة وهذا باطلـــع المفرد صلــــب أْن ٌقــــلوج ,)زٌد( مفرد زم أْن 

ه جملة ــــمع فاعل لــــوالفع ,ّر معنى الفعل إلى االسمـــألّن حرؾ الجّر ٌجًء لج ؛قبلها فعل

 .فٌتحقق الّصلة

( 5)] قال موالنا شمس الّدٌن النكساِريّ (4 ) لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ   :ىــه تعالــــكقول ,ون زابدةـــكوقد ت

ل ـــن زابدًة الختـكألّنه لو لَــْم ت ؛(7)لٌـس مثلَه شًء [ :معناه :(6)[ "ابــشــرح ] لُّب األلب"ً ــــف

هِ ـؼٌ( 8)وجعلها [ ,لـً المثـوق اآلٌة ] لبٌان نفــــ؛ ألّن سَ الكبلم معنى  ٌُوَّ ل ـم إثبات المثـــــر مزٌدة 

ه ع( 18)و [ـــوه ,] هللا( 9)ون [ـ] الّثانً ال ٌك  ؛ه تعالىــــلو لم تكن زابدة لزم نفٌ :وقٌل ,ن ذلكـــُمَنزَّ

 ؛رـــوفٌه نظ ,ن الجانبٌنــــة مــــألّن المماثل ؛(12)ه [ـــو مثل مثلـــ] وه( 11)ألّنه نفـً مثل ] هللا [

ً ذات هللا ـــذلك نف ب / – 58/ زم من ـبصفة المثلٌة وال ٌل ىـــً هللا تعالــــألّن البلزم نف

 ً بعض ــــذا فــــة كـــالمثلٌ( 13)ة [ـــوع بانتفاء ] الّصفـــالمجماء ـون انتفــــواز أْن ٌكـلج ؛ىـــتعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم أقؾ علٌه( 1)

 .)ب( من ةساقط ]إّنما[( 2)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .11 :( الشورى4)

 ."شرح لب األلباب" المولى شمس الدٌن النكساري مإلؾبعد بحث وتنقٌب لم أصل إلى مصادر ترجمة ( 5)

 لب "على شرحاً اري وضع ــت علٌها أن النكســً اطلعـــــالتم الكتب ــر تراجــتذكلم  ,اللباب :( فً )ب( و )د(6)

 .لئلسفراٌٌنً "األلباب     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 9)

 .وهللا تعالى :( فً )د(18)

  .مثله :فً )ب( و )ج(, و)د( ]هللا[ ساقطة من( 11)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 12)

 : صفة.( فً )ب( و )د(13)
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 ., تّم كبلمه(1)"الكافٌة"شروح 

صفة  :أي ,(3) اْلُمتػَُّقوفَ َمَثُل اْٗتَنَِّة الَِِّت ُوِعَد   :كقوله تعالى ,جاء بمعنى الّصفة( 2)وقٌل الِمْثُل ] والَمَثُل [

 .فعلى هذا ال ٌكون زابدة ,لٌس كصفة شًء :فتقدٌر اآلٌة ,الجّنة

 :كقوله ,فحٌنبذ ٌكون بمعنى المثل ,وقد تكون اسماً 

ْضَحْكَن َعْن َكاْلَبَرِد الُمْنَهمِّ  ٌَ
(4) 

ٌّتها دخول )عن( علٌها كما مّر ؼٌَر مّرة ,(5)مثل الَبَردِ  :أي  .ومما ٌدّل على اسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,هـ( 646المعروؾ بابن الحاجب المتوفى سنة ) ,انــــرو عثمــــللشٌخ جمال الدٌن أبً عم ,الكافٌة فً النحو( 1)

 وشروحها كثٌرة  ,بهاد أكب الناس على االشتؽال ـــــــوق ,ن التعرٌؾــوهً مختصرة معتبرة شهرتها مؽنٌة ع     

 ن بن محمد ـوصّنؾ السٌد ركن الدٌن حس ,ن االستراباديـــــأعظمها شرح الشٌخ رضً الدٌن محمد ابن الحس     

 د بن ـــوشرح لجبلل الدٌن أحم ,رح إلسماعٌل بن علًــــــوش ,االسترابادي الحسٌنً ثبلثة شروح على الكافٌة     

 .وؼٌرها كثٌر ,علً بن محمود النجدوانً     

 .1376 – 1369 :2كشؾ الظنون  :ٌنظر     

 .)ب( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .35 :( الرعد3)

  :وقبله ,415مذكور بدٌوانه وهو  ,بن رإبة رجز للعجاج( 4)

ــض  َثبَلث  َكِنَعــاٍج ُجــمِّ  ٌْ     ِب

  ؛44 ,42 :8 البن ٌعٌش لــــوشرح المفص ؛258 رار العربٌةوأســـ ؛119 :9المخصص  :وهو من شواهـــد     

 والمقاصــد  ؛199 :1ومؽنـــً اللبٌب  ؛54 :3ـح المسالك وأوضـ ؛79والجنى الدانً  ؛94 :15 ولسان العرب     

  ؛583 :1ـد المؽنً وشرح شواهــ ؛659 :1وشـــرح التصرٌح  ؛472 :1وشرح األشمونً  ؛461 :2النحوٌة      

  :2والدرر  ؛118 :9 ,241 :6روس ـــوتاج الع ؛168 ,166 :18وخزانـة األدب  ؛197 :4ع ــــالهواموهمع      

     68. 

 .الذابب :المنهم ,أي حب السحاب :البرد :قوله     

 .حٌث وقعت )الكاؾ( اسماً بمعنى )مثل( بدلٌل دخول حرؾ الجر علٌها ,كالبرد :قوله :الشاهد فٌهو     

 .عن مثل البرد :أي :)د(فً )ب( و ( 5)
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 ,ٌوِم الجمعةِ ومنذ ما رأٌُتُه ُمذ  :نحوالماضً البتداء الغاٌة فً الّزمان  :ُمذ وُمنذ :قال المصّنف

ٌُرَفُع ما َبعَدُهما إذا كانتا اسمٌن سواء أُرٌد بهما أّولُ الُمّدِة أو جمٌُعها نحو ما رأٌُتُه ُمذ ٌوُم  :و

 .ذ ٌومٌنِ مُ  :وٌجوزُ  ,وُمذ ٌومانِ  ,الجمعةِ 

 ***** 

 .(1)(ُمذالّثالثة عشر )و :قال الّشارح

 ,–إذا كانتا حرفٌن  – الماضً البتداء الغاٌة فً الّزمانُوضعتا ( 3)وهما :(2)(ُمْنذالّرابعة عشر )و

 ة ــأنت ترٌُد أّن ُمبتدأ انتفاء الّرإٌ ,(4)[ ومنذ ٌوم الجمعة]  ,ةــــٌوِم الجمعما رأٌُته مذ  :نحومثاله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو هً مقتطعة من )منذ( ؟ ,هل هً حرؾ قابم بنفسه :( اختلؾ النحوٌون فً )مذ(1)  

  :أن )مذ( إذا صؽرت ٌقال فٌها :األول :ى ذلك بؤوجهـــــــوا علــــواستدل ,أن أصلها )منذ( :فمذهب الجمهور -أ     

ذ      ٌْ  والضم  .مذ الٌوم :نحو ,ر عند مبلقاة ساكنــــــــأن ذال )مذ( ٌجوز فٌها الضم والكس :والثانً .برد النون ,ُمَن

 ون ذال )مذ( قبل متحرك باعتبار النون ــــأن بنً ؼنً ٌضم :والثالث .ولٌس ذلك إل ألن أصلها )منذ( .أعرؾ     

  .لفظاً ال نٌة ,المحذوفة     

  .ون فً الحروؾـــألن الحذؾ والتصرٌؾ ال ٌك ؛ن )منذ(ـوذهب ابن ملكون إلى أن )مذ( لٌست محذوفة م -ب     

 .ورده الشلوبٌن بتخفٌؾ )إن( وأخواتها     

 وأما إذا كان حرفاً فهو  ,ع من )منذ(ـــان اسماً فهو مقتطـــالصحٌح أنه إذا ك :وقال صاحب رصؾ المبانً -جـ     

  .قابم بنفسه لفظ     

 .385 – 384الجنى الدانً و ؛322 – 321رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 :ثم اختلفوا ,مركبة :وقال الكوفٌون .بسٌطة :فقال البصرٌون ,( اختلؾ النحوٌون فً أصل )منذ(2)

 .و )ذو( الطابٌة ,)ِمن( الجارة ,ِمْن ذو :أصلها :قال الفراء -أ     

 .و )إذ( الظرفٌة ,)ِمن( الجارة ,ِمْن إذ :أصلها :وقال ؼٌره من الكوفٌٌن -ب     

 .و )ذا( اسم إشارة ,)ِمن( الجارة ,ِمن ذا :أصلها :وقال محمد بن مسعود الؽزنً -جـ     

 .581الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .( ٌرٌد )ُمْذ( و)ُمْنُذ(3)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)
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 ,أْوَصلت الفعل الذي فٌما قبلها إلى االسم الذي فٌما بعدها( 2)] حرؾ [( 1)] فـ)ُمذ( [ ,الجمعةٌوم 

 ؛ورفع ما بعدهما لٌس ٌجري على اإلطبلق ,أي ما بعد )ُمذ( و )ُمنذ(بعدهما ( 3)[ ما] ٌُرفع قد و

أي  ,جمٌعهاأُرٌد بهما  أو ,أّول الُمّدة –ُمنذ( )و (أي ِبـ)ُمذ – سواء أُرٌد بهما ,إذا كانا اسمٌنبل 

 .جمٌع الُمّدة

ألّنه ذكر  ؛وهً اللؾ والّنشر على الّترتٌب ,البدٌعة( 4)واعلم أّن الُمَصنِّؾ أورد ههنا ] الّصنَعَة [

 – ما رأٌُته ُمْذ ٌوُم الجمعة :فؤورد مثال األّول بقوله ,أّول الُمّدة ُثّم إرادة جمٌعها( 5)أّوالً ] إرادة [

 ,ٌومانِ ( 6)[ ُمذْ ]  و  :ومثال الّثانً بقوله ,] أّول انتفاء الّرإٌة ٌوم الجمعة :كؤّنك قُلتَ  ,–بالّرفع 

 .وأّول وقته آخره ٌومان ,ؼاٌة انتفاء الّرإٌة ٌومان( 7)[ :كؤّنك قُلتَ 

ٌُراد بهما جمٌع الُمّدة إتٌان ما بعدهما بالمعرفة ولو  ,بل الواجب اإلتٌان بالعدد ,وال ٌجب عند أْن 

 ما رأٌُته :جاز بتؤوٌٍل وهو ,َرهـــُمرٌداً أّوَل الوقِت وآخ –بالّرفع  –ما رأٌُته ُمذ ٌوُم الجمعة  :قُلتَ 

ٌُراد به جمٌــــوالفرق بٌن المرف .أو عشر ساعـاٍت مثبلً  ,ُمذ اثنتا عشـرة ساعــة ع ـــوع الذي 

ٌُراد [( 8)] و [ ,الُمّدة أّن الّرإٌة فً الوجه األّول ] قد انتفت فً  :الُمّدةبه أّول ( 9)المرفوع الذي ] 

فً جمٌع منفٌة بل هً  ,لم ٌختلط بٌوم الجمعة ولم ٌَتَحّصل فً جزء منه ,(18)ٌوم الجمعة [

 .وفً الّثانً قد انتفْت فً ٌوم الجمعة ,أجزاءه

 وفً ,ة واحدةــفهو أّن الكبلم فً الّثانً على جمل ,بٌن المرفوع والمجرور أ / – 51/ وأّما الفرق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .منذ :( فً )ب( و )د(1)

 .)ب( من ةساقط ]حرؾ[( 2)

 .)أ( من ةساقط ]ما[( 3)

 .الصٌؽة :فً )ج( و ,الصفة :( فً )ب( و )د(4)

 .)ب( من ةساقط ]إرادة[( 5)

 .منذ :( فً )ب( و )د(6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .واألولى ما أثبته ,أو :( فً )أ( و )ب( و )ج(8)

 .)ب( من ةساقط]ٌراد[ ( 9)

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 18)
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ِهما ٌْ  ,و)ٌومان( خبره ,مبتدأ( 1)] )ُمذ( [ ,(ُمذ ٌومان) :والّثانٌة ,)ما رأٌُته( :األّول على جملتٌن اْحَد

 .ما رأٌُته وؼاٌة انتفاء الّرإٌة ٌومان :فالمعنى

رناه ؟ ( 2)] لَِم ال [ :فإْن قٌل  ٌجوز تخلل العاطؾ كما جاز مع ما َفسَّ

ولَّمــا كان كذلك اّتحدتا  ,رىــــدى الجملتٌن باألُخـالمتزاج إح ؛إّنما لَْم ٌجز ذلك :هوالجـواب عنـ

ٌّة ,كلمة واحدةمجرى ( 3)و] جرتا [  .فلَْم ٌجز دخول العاطؾ كما لَْم ٌجز ذلك فً الّشرط

ألّنه قد تقّرر أّن الجّر ِبـ)ُمذ( ٌقتضً أّول الوقت كما  ؛ٌومٌن( 4)[ُمذ ] وٌجوز  :وإّنما قال الُمَصنِّؾ

فؤزال الُمَصنِّؾ  ,ما رأٌُته ُمذ ٌومان :قولهم أْن ٌتوّهم امتناع الجّر فً وإذا كان كذلك فلمتوهّ  ,ذكرنا

قصدَت أّن انتفاء  لووذلك ألّنك  ؛وذكر أّن الجّر ههنا ؼٌر ممتنع ,هذا الّتوّهم( 5)[ –رحمه هللا  –] 

ر  به  .رفعت ,أ من أّوله ومنقطع آخرهمبتد ,الُمّدة وأّنه موازن بهذه ,ذا المقدارالّرإٌة ُمَقدَّ

 ,ّدةـل بالمُ ـّدر الفعـن ال تقـــولك ,هـلّم فٌـالذي تتك كـّدة إلى وقتـذه المُ ـدأه أّول هـولو أردت أّن مبت

ما رأٌُته  :جررَت فقلتَ  ,لَْم ٌبلػ ؼاٌته( 8)ترٌد أّنه كابن بعد ] أْن [( 7)] ألّنك [ ؛بها تمسحه( 6)و] ال [

بل  ,بعد ُترٌد أّن انتفاء الّرإٌة إّنما هو فً ُمّدٍة أّولُها أّول ٌومٌن من هذا الوقت ولَْم ٌنته ,ُمذ ٌومٌن

 (18).(9)"الّضوء"كذا قال صاحب  ,هو باٍق ُممتدٍّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .مطموس فً )أ( المعقوفٌن( ما بٌن 2)

 .)ب( من ةساقط ]جرتا[( 3)

 .واألولى ما أثبته ,منذ :( فً )أ( و )ب(4)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)ب( و )ج( من ةساقط ]ال[( 6)

 .)ج( من ةساقط ]ألنك[( 7)

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]ْن[( 8)

 .149 ,رسالة ماجستٌر ,لئلسفراٌٌنً ,الضوء على المصباح :ٌنظر( 9)

 :قال ,أن )ُمذ( و )ُمنذ( لهما ثبلث حاالت "المؽنً" ذكر ابن هشام فً (18)

  إنبمعنى )ِمن(  ,رــــــوالصحٌح أنهما حرفا ج ,ان مضافانـــهما اسم :فقٌل ,أن ٌلٌهما اسم مجرور :إحداها ’’     

 =: ما وــــــنح ,ى )ِمن( و )إلى( إن كان معدوداً ــوبمعن ,ى )فً( إن كان حاضراً ــــوبمعن ,كان الزمان ماضٌاً      
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 ,و)ُمنُذ( على الحركة الجتماع الّساكنٌن ,وإّنما ُبنً )ُمذ( على الّسكون لكونه هو األصل فً البناء

ــنة بمعنى حرفٌن أحدهما )ِمْن( وثانٌهما )إلى( ما  :ألّنك إذا قلــتَ  ؛وعلى الّضّمــة لكونها ُمتضمِّ

ٌُْبَن علـى أقوى  ,(1)ٌُفهــم منــه ابتداء الؽاٌة و] انتهاإها [ ,رأٌُته ُمذ ٌومان ْت فناســب أْن  ٌَ فقو

 .الحركات وهو  الّضم

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,كثــــر العرب على وجوب جرهما للحاضروأ .أو ُمذ ثبلثة أٌام ,أو عامنا ,أو ُمذ ٌومنا ,رأٌُته ُمذ ٌوم الخمٌس =  

 أن  :ةـــ.. والحالة الثانٌ.ى جرهـً علــــوترجٌح رفع )ُمذ( للماض ,وعلى ترجٌح جر )ُمنذ( للماضً على رفعه     

 وما  ,مبتدآن :والفارسً راجــــــــفقال المبرد وابن الس ,وُمنذ ٌومان ,ُمذ ٌوُم الخمٌس :نحو ,ٌلٌهما اسم مرفوع     

 ال ـــوق .اً ــان ماضٌـــدة إن كـــوأوُل الم ,دوداً ــان حاضراً أو معـــــان الزمــاألَمُد إن ك :ومعناهما ,بعدها خبر     

 فمعنى )ما  ,بٌن وبٌن مضافٌن :ومعناهما ,اـــــا بعدهمــر بهما عمـــظرفان مخب :األخفش والزجاج والزجاجً     

 ظرفان  :نـــــوقال أكثر الكوفٌٌ .ؾــــه من التعســــاء بما فٌـــوال خف ,بٌنً وبٌن لقابه ٌومان :لقٌته ُمذ ٌومان(     

 ال ـــــــوق .اره السهٌلً وابن مالكـواخت ,ُمذ كان ٌومان :لــــواألص ,وبقً فاعلها ,مضافان لجملة حذؾ فعلها     

 بناء على أن )مذ( مركبة من  ,انـــان الذي هو ٌومـــن الزمـــــما رأٌته م :أي ,خبر  لمحذوؾ :بعض الكوفٌٌن     

  :كقوله ,أن ٌلٌهما الجمل الفعلٌة أو االسمٌة :الحالة الثالثة .الطابٌة كلمتٌن )ِمن( و)ذو(     

َداهُ إَزاَرهُ          َفَسَما َفؤْدَرَك َخْمَسَة األْشَباِر  ٌَ  َما َزاَل ُمْذ َعَقَدْت 

 :وقوله     

اِفع          َولٌِداً َوَكْهبلً ِحٌَن ِشْبُت َوأْمَرَدا ٌَ  َوَما ِزْلُت أْبِؽً الَماَل ُمْذ أَنا 

  ؛مبتدآن :وقٌل ,ى الجملةـإلى زمن مضاؾ إل :وقٌل ,إلى الجملة :فقٌل ,والمشهور أنهما حٌنبذ ظرفان مضافان     

 .‘‘الخبر مان مضاؾ للجملة ٌكون هو فٌجب تقدٌر ز     

 .348 – 347 :1مؽنً اللبٌب  :ٌنظر     

 .انتفاإها :فً )ج(( 1)
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  .أساء القوُم حاشا زٌدٍ  :نحو للّتنزٌه :(ااشَ حَ )و :المصّنفقال 

***** 

 ,أساء القوُم حاشا زٌدٍ  :نحو ,(1)للّتنزٌهوهً ُوِضَعْت  :(حاشاالخامسة عشر )و :قال الشارح

 :وٌدّل على ذلك قوله ,(2)أّنها حرؾ جرّ  :فعند سٌبوٌه ,واخُتلِؾ فً كونها حرؾ جرّ 

َحاَشــا أَبًِ َثْوَبــاَن إّن ِبــِه           ] ِضّناً [
ْتمِ ( 3)  (4)َعِن الَمْلَحاِة والشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :إما أن تدل على االستثناء أو ال :( )حاشا(1)

  –وهو الراجح  –إما حرؾ جر شبٌه بالزابد  :ًــوه ,ً كلمة مثل )إال وؼٌر(ــــفإن دلت على االستثناء فه -أ     

 وإما فعل ماٍض  .قابلت القوَم حاشا سعٌدٍ  :وــــنح ,رور وال تجر إال المستثنىـمبنً على السكون وما بعدها مج     

 ود إلى ـــر وجوباً ٌعـــوالفاعل ضمٌر مستت ,ول بهــــــم منصوب مفعوما بعدها اس ,جامد مبنً على فتح مقدر     

  :وــــنح ,وم من الكل السابقـــــأو البعض المفه ,قـــأو الوصؾ المفهوم من الفعل الساب ,مصدر الفعل المتقدم     

 .رجع الجنود حاشا السابق     

 دعوت الطبلب  :وــــنح ,رؾ متعد بمعنى )أستثنً(ــــل متصــــإما فع :وإذا لم تكن )حاشا( لبلستثناء فهً -ب     

 ن معناه محذوؾ ـــو مفعول مطلق منصوب بفعل مــــــفإن نّون فه ,وإما اسم خالص للتنزٌه .الراسبٌن حاشٌت     

 م ـــــفاالس ,حاشا هلل :نحو ,ؾ ولم ٌنونــــوإذا لم ٌض .حاشاً هلل :نحو ,والجار والمجرور متعلقان به ,وباً ــــوج     

 و ــــفه ,حاشا هللاِ  :ؾ كقولكـن وأضٌفإن لم ٌنوّ  ,ىـــــــرؾ )حاشا( لفظاً ومعنـــمفعول مطلق مبنً لشبهه بالح     

 .معرب     

 .139 – 138المعجم الوافً و ؛411 – 488 :1شرح األشمونً  :ٌنظر     

 وفٌه معنى  ,اـــكما تجر )حتى( ما بعده ,ولكنه حرؾ ٌجر ما بعده ,ا( فلٌس باسمـــــوأما )حاش ’’ :سٌبوٌهقال ( 2)

 .‘‘االستثناء      

 .349 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .)ب( ]ضناً[ ساقطة من( 3)

  :499 :1"الدرر"ً فًـقال الشنقٌط ,جاهلً ,ح واسمه المنقذ بن الطماح األسديــللجمٌوهو  ,من الكاملالبٌت ( 4)

 :وهما ,ألنهم ركبوا بٌتاً من بٌتٌن ؛وهذا خطؤ ,ٌورده النحوٌون كما ترىوهذا البٌت ’’      

 ثوبــان إن أبا           ثوبــان لٌـس ببكمة فدم حاشــا أبً

 = ‘‘عمرو بن عبد هللا إن به          ضّناً عن الملحاة والشتم 
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جاَنَب  :أي ,جاءنً القــوُم حاشــا زٌـد :وــــنح ,(2)بمعنى )جاَنَب( أّنها فعل ماض :(1)وعند الُمبّرد

 .زٌداً ( 3)] مجٌبهم [

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ واإلنصاؾ فً مسـابل 314: 1؛ والمحتســـــــب 218؛ واألصمعٌات 367وهو من شواهـــــــد: المفضلٌات  =  

 ى ــــوالجن, 136, 135: 4؛ ولســان العرب 47: 8, 84: 2؛ وشــرح المفصـــل البن ٌعٌش 248: 1الخبلؾ      

 وهمع  ؛368 :1رح شواهد المؽنً ــوش ؛489 :1ونً ـــوشرح األشم ؛143 :1ً اللبٌب ـــومؽن ؛562الدانً      

 .499 :1والدرر  ؛98 :18وتاج العروس  ؛182 :4ة األدب ـــوخزان ؛284 :3الهوامع      

ن        .من المبلحاة وهً المنازعة :ةوالملحا ,البخل :بكسر الضاد ,والضِّ

 .ذا دلٌل على أنها حرؾ جرـوه ,حٌث عملت )حاشا( الجر فٌما بعدها ,حاشا أبً :الشاهد فٌه قوله     

 روي  وإن ,رـــــفإن روي البٌت بالجر كانت )حاشا( حرؾ ج ,ا أبا ثوبانــــحاش :أٌضا بالنصبالبٌت روي و     

 .بالنصب فهً فعل     

  ,هـ( 285توفً سنة ) ,ّردــــأبو العباس الملقب بالم ,ريــــــ( هو محمد بن ٌزٌد بن عبدهللا األكبر األزدي البص1)

  :اــــله مصنفات كثٌرة منه ,ى المازنًـــــــه على الجرمً ثم علـــقرأ كتاب سٌبوٌ ,كان إماماً فً النحو واللؽة     

 وكتاب  ,إعراب القرآن ,المذكر والمإنث ,معانً القرآن ,اقـــاالشتق ,الروضة ,بـــــالمقتض ,فً اللؽةالكامل      

  .الرد على سٌبوٌه     

  :3ب ـــــشذرات الذهو ؛271 – 269 :1ة الوعاة ـبؽٌو ؛286ة ــــالبلؽو ؛253 – 241 :3نباه الرواة ا :ٌنظر     

 .114 :12معجم المإلفٌن و ؛144 :7األعبلم و ؛357 – 356     

 وما ’’ :قال .اً ـــتكون حرف :والثانً ,ر المصنؾــــــون فعبلً كما ذكـــــتك :األول ,( مذهب المبرد أن لها وجهان2)

 .‘‘وخبل وإن وافقا لفظ الحروؾ  ,شاوما كان فعبلً فحا .وخبل ,كان حرفاً سوى )إال( فحاشا     

 .391 :4المقتضب  :ٌنظر     

 .بعضهم :( فً )د(3)
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ٌُنَصُب ما بعدهما إذا كانتا فعلٌن ,(إال)بمعنى  :(ادَ عَ )و (الخَ ) :قال المصّنف ما خال  :فإذا قلتَ  ,و

 .لبتةتنَصُب بهما ا ,وما عدا

***** 

 ,(إال)بمعنى فإّنهما  :ب / – 51/ ( َعَدا) :عشرالّسابعة و ,(خال) :الّسادسة عشرو :قال الّشارح

ٌّد نصب ما بعدهما بقوله ,ما بعدهما بُ نصَ وٌُ  ألّنهما إذا كانتا حرفٌن ال  ,إذا كانتا فِعلٌَن :وق

 ,ما خال وما عدا :إذا قلتَ و ,–بالجّر  –جاءنً القوُم خبل زٌٍد وعدا زٌٍد  :نحو ,ٌنتصب ما بعدهما

 (2).(1)] علٌهما [ن فعلٌتها بدخول )ما(لتعٌّ  ؛البّتةما بعدهما ٌُنصب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( و )ج( من ةساقط ]علٌهما[( 1)

 :وهً نوعان ,كلمة تدل على االستثناء مثل )إال( :خبل (2)

  ؛والجار والمجرور ال متعلق لهما ,بُّ أصدقابً خبل خالدٍ ـــــــأح :وـــنح ,حرؾ جر ٌجر المستثنى فقط :األول     

 .وال تجر ؼٌر المستثنى ,ألنها ال ُتعّدي الفعل إلى االسم ,ألن )خبل( تشبه حرؾ الجر الزابد     

 خبل أحبُّ أصدقابً  :وــــــنح ,م بعده منصوب مفعول بهـــواالس ,فعل ماٍض جامد مبنً على فتح مقدر :الثانً     

  ,ض المفهوم من كله السابقـأو على البع ,والفاعل ضمٌر مستتر وجوباً ٌعود على مصدر الفعل المتقدم ,خالداً      

 أو خبل  ,م خالداً ـــــأو خبل بعُضه ,بل الحبُّ حبَّ خالدٍ ـــخ :أي ,ل السابقـــــــن الفعـأو على الوصؾ المفهوم م     

  .أو فً محل نصب حال ,والجملة من الفعل والفاعل مستؤنفة ,المحبوُب خالداً      

 :فإن دخلت علٌها )ما( كما قال لبٌد     

ــٍم ال َمَحالَـــَة َزابِلُ  ٌْ  أال ُكلُّ َشًٍء َما َخبل هللاَ باِطُل          َوُكــلُّ َنِع

 واالسم بعدها  ,لــــل إال على الفعـــتدخا( المصدرٌة ال ـــألن )م ؛فإذا أعربت )ما( مصدرٌة تكون )خبل( فعبلً      

 جاز  :أما إذا أعربت )ما( زابدة .الــــب حـــا فً محل نصــــــو)ما( المصدرٌة وما بعده ,مفعول به منصوب     

  ,ا فً محل نصب حالــوالجملة من )خبل( وما بعده ,والً به منصوباً ـوٌكون ما بعدها مفع ,إعراب )خبل( فعبلً      

  .وما بعدها مجرور ,وجاز إعرابها حرؾ جر ,أو جملة استبنافٌة ال محل لها من اإلعراب     

 أو فً  ,ول بهـــــأعرب فً محل نصب مفع ,خبلك أو خبله :وـنح ,وإن كان المستثنى ضمٌراً ؼٌر ٌاء المتكلم     

 ر ـــــفالضمٌ ,خبلنً :فإن قلت ,ون الوقاٌةأما إن كان الضمٌر ٌاء المتكلم فبل بد من اتصال الفعل بن .محل جر     

 .فالضمٌر فً محل جر ,خبلي :وإن قلت ,فً محل نصب مفعول به     

 ان ـواتصال نون الوقاٌة بها ؼالباً إن ك ,ول )ما( المصدرٌةــــــــو)عدا( مثل )خبل( فً المعنى واإلعراب ودخ     

 = :نحو قول الشاعر ,المستثنى ٌاء المتكلم     
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  :منها ,"بةاالم"فسبعة  على ما ذكر فً  :ُب المفردَ وأّما ما ٌنص :قال المصّنف

وال تنِصُب هذه حّتى ٌكوَن قبلَها فِعل   ,استوى الماُء والخشبةَ  :نحو ,(َمعَ )بمعنى  :(الواوُ )

 وماما تصنُع  :ّن فٌه معنىفإ ؛(؟ما شأنك وزٌداا ) :أو معنى فعل نحو ,(الماُء والخشبةَ  استوى)كـ

 ُتالبُِس ؟

***** 

 :(2)"بةاالم"فً  (1)وأّما ما ٌنصب المفرد فسبعة  على ما ذكر :قال الشارح

 ] العامل فً المفعول معه [

 – وال تنصــب هـذه ,اســتوى المــاُء والخشــبةَ  :نحـــو ,(3)(َمعَ )بمعنى التً  :(الـواوأحـدهـا ) 

  :وـــنح ,معنى فِْعلٌكون قبلها  أو ,(استوى)ل  كــــحتى ٌكون قبلها فِعْ  –بمعنى )َمَع(  (الواو)أي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = 

ْهَوى َنِدٌمً ُمولَُع  ٌَ  ُتَملُّ النَّداّمى ما َعدانً فإنَّنً         بُكلِّ الّذي 

 .199 ,157 – 156المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .عبد القاهر الجرجانً :ٌرٌد( 1)

 وهً سبعة  ,م المفرد فقطــــــــب االســـحروؾ تنص :النـوع الرابع من ثبلثة عشـر نوعـاً ’’  :ًّ ــــقال الجرجان( 2)

 .‘‘أحرؾ      

 .51بة االعوامل الم :ٌنظر     

 ٌلٌها اسم  ,ة نصاً مع العطؾــــــواو تفٌد المعٌّ  :األولى ,واعــــفـ)واو( المعٌة ثبلثة أن ,( ٌقصد واو المفعول معه3)

 كل جندي  :نحو ,ةـــى المصاحبــــذوؾ وجوباً  ٌقدر بكلمة تدل علــــوالخبر مح ,مرفوع معطوؾ على المبتدأ     

 ا ـــدوث ما بعدها مصاحب لحدوث مـــــواو تفٌد أن ح :والثانٌة .ع سبلحه مقترنانـــكل جندي م :أي ,وسبلُحه     

 ون مسبوقة بنفً أو ـــبشرط أن تك ,رة وجوباً بعد الواوـتدخل على الفعل المضارع فٌنصب بـ)أن( مضم ,قبلها     

 :نحو ,وأن ٌقصد بها المصاحبة ,طلب بؽٌر اسم الفعل     

ًَ ِمْثلَُه         َعار  َعلٌََك إذا َفَعْلَت َعِظٌمُ   ال َتْنَه َعْن ُخلٍُق َوَتؤِت

 :نحو ,أو أن ٌكون المضارع مسبوقاً بمصدر صرٌح     

ًَّ من لُْبِس الشُّفُوؾِ   ولُْبُس َعباَءٍة وَتِقــــرَّ َعٌنً          أَحبُّ إلَ

 =تذكر قبل  ,ً واو بمعنى )مع(ــــوه ,–ا المصنؾ ـــوهً الواو التً ٌتكلم عنه –واو المفعول معه  :والثالثة     
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  وما ُتالبُِس ؟ما تصنُع  :فٌه معنى فإنّ  ,؟ما شأنك وزٌداا 

من معمول الفعل وهنا من  فٌما تقّدم( 1)] مع إّنه جعله [ ,وفً جعل الُمَصنِّؾ )الواو( بمعنى )َمَع(

 .إلزالة هذا الّتناقض ؛بةاعلى ما ذكر فً الم :ولعّل قوله ,العوامل َتناقُض

***** 

 ] النداء [

ا ,ٌا :وهً خمسة   :وحروف الّنداء :المصّنفقال  ٌّ ا ,وأ ٌّ وهً تنصب  ,والهمزة ,وأيْ  ,وَه

وهو كلّ اسم  ,ٌا خٌراا من زٌدٍ  :أو ُمضارعاا له نحو ,ٌا عبَد هللاِ  :المنادى إذا كان ُمضافاا نحو

ٌا رجالا  :كقول األعمىأو نكرة  ,بِـ)َخٌراً( (ِمْن زٌدٍ )كَتَعل ق  ,هو من تمام معناهُ وَتعل َق به شًء  

  .خذ بٌدي

***** 

ا ,ٌا( 2)[ :خمسة] وهً  :حروف الّنداءالّثانً و :قال الشارح ٌّ ا ,وأ ٌّ  .والهمزة ,وأيْ  ,وه

 رة ـــلكث ,ألّنها تستعمل فً البعٌد والقرٌب دون أخواتها ؛االً من البواقًــــِاعلم أّن )ٌا( أَعّم استعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌشترط لنصب االسم   ,ع الفعل بمصاحبتهــــــللداللة على ما وق ,رَ ــسرُت والنه :نحو ,اسم ٌعرب مفعوالً معه =  

  :بعدها     

 .فإن السٌر مصاحب للنهر ,سرُت والنهرَ  :نحو ,أن تكون الواو بمعنى )مع( دالة على المصاحبة -أ     

 فاالسم  ,دــــاشترك خالد وسعٌ :س عمدة بخبلؾـــصرٌح لٌ –ى جملة ــولٌس عل –دخول الواو على اسم  -ب     

  فإن ,(( ال تنه عن خلق وتؤتً مثله  ))  :بلؾــــوبخ ,ل إلٌهـــلة الحتٌاج الفعـــالذي بعد الواو عمدة لٌس بفض     

 .فاالسم بعد الواو مإول ولٌس صرٌحاً  ,ال تنه عن خلق وإتٌانك مثله عار :التقدٌر     

 مثل اسم الفاعل واسم المفعول  ,هــل وحروفــــل أو ما فً معنى الفعـــــفٌها فع ,أن تتقدم الواو جملة مفٌدة -جـ     

 .المزارع سابر  والنهرَ  :نحو ,والمصدر واسم الفعل     

 .352 – 351 :المعجم الوافً :ٌنظر     

 .و )ج( و )د( )ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)أ( و )د( من ةساقط ]خمسة:[( 2)
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  (1).استعمالها فً الّنداء

ٌّا( ٌّا( و)ه   .الوجه فً ذلك كثرة حروفها :قٌل ,للبعٌد :و)أ

بالّنسبة إلى لكون حروفها  ؛لتّوسط حروفها بٌن الِقلّة والكثرة ؛بٌن البعٌد والقرٌبللمتّوسط  :و)أي(

ٌّا( قلٌلة ٌّا( و)ه  .وبالّنسبة إلى )الهمزة( كثٌرةً  ,)أ

 .للقرٌب :و)الهمزة(

َر قولهفإذا عرفَت هذا فاعلم أّن المُ  إذ تصّور التّوسط متّوِقؾ   ؛لكان أحرى ()وأي :َصنَِّؾ لو أخَّ

للموافقة بٌن  ؛ولو فعل ذلك وضعاً لكان أصوب إٌقاعاً  ,البعد والقرب طبعاً  ,على تصّور الّطرفٌن

 .الّطبع والوضع

وكون حروؾ الّنداء ناصبة للمنادى لٌس  ,تنصب المنادى –حروؾ الّنداء ( 3)أي [ –] ( 2)[ ًوه] 

 ُمضاِرعاا كان المنادى  أو ,ٌا عبَد هللاِ  :نحومثاله  ,ُمضافاا المنادى  كان إذابل  ؛جارٌاً على اإلطبلق

بٌنهما من  وجه الُمشابهة ,ٌا خٌراا من زٌدٍ  :نحومثاله  ,–( 5)] للمضاؾ [ أي ُمشاِبهاً  –( 4)[ له] 

 ,ل مّتصلة ِبـ)زٌٍد( أو ِبـ)خٌراً(ـــألّن )ِمْن( ال ٌخلو إّما أْن تجع ؛حٌث إّن األّوَل عامل  فً الّثانً

مررُت  :ًــــالمفعول به مثله ف أ / – 52/ اّر فً موضع ـــفإْن كان األّول كان )زٌد( مع الج

  هـــاؾ إلٌــــالُمض( 6)رار [ـــألّن الّثانً قد انجّر باألّول ] انج ؛ان أظَهرـــً كــوإْن كان الّثان ,بزٌدٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقٌل )ٌا( مشتركة ٌنادى بها  ,مــــــوبها ٌتمٌز االس ,اهًـــــكالنابم والس ,للبعٌد أو ما فً حكمهحرؾ نداء  :( ٌا1)

 .لكثرة استعمالها ,القرٌب والبعٌد     

 .378والمعجم الوافً  ؛355 – 354الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ب( من ةساقط ]أي[( 3)

 .)أ( و )د( من ةساقط ]له[( 4)

 .)ب( من ةساقط ]للمضاؾ[( 5)

 وٌا رفٌقاً  ,وٌا طالعاً جببلً  ,ٌا حسناً وجُههُ  :وـــــــــنح ,هو ما اتصل به شًء من تمام معناه :والشبٌه بالمضاؾ     

 .وٌا ثبلثًة وثبلثٌن ,بالعبادِ      

 .22 ,28 :4أوضح المسالك و ؛1862 :3توضٌح المقاصد  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]انجرار[( 6)
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ومن حٌث  ,ومن حٌث إّن الّثانً من تمام األّول كما أّن الُمضاؾ إلٌه من تمام الُمضاؾ ,بالُمضاؾ

 .بالمضاؾإلٌه المضاؾ ( 1)إّن األّول قد ٌختّص بالّثانً ] كما ٌختّص [

شًء  هو من  ,(2)[ –أي بذلك ] االسم  – كل  اسم َتعلَّق به ,أي الُمنادى الُمضاِرع للُمضاؾ وهو

 .ٌا خٌراً من زٌدٍ  :( فًخٌراا )بِـ( ِمْن زٌدٍ ) كَتَعل ق ,(3)[ –أي معنى ذلك ] االسم  – تمام معناه

ٌّة لقوله :قوله ٌّة فً محّل  :قوله ,)تعلق( :)شًء ( بالّرفع على الفاعل )هو من تمام معناه( جملة اسم

ٌّة لـ)شًء( ٌّة من )شًء( ,الّرفع على الوصف ّنه إال أ ,وٌحتمل أْن ٌكون فً محّل الّنصب على الحال

ٌّة منصوبة  )وهو من تمام معناه( فحٌنبذ ٌكون جملة :(4)وجدُت فً بعض الّنسخوقد  ,ضعٌؾ اسم

ٌّة من )شًء(  (5).المحّل على الحال

لَِعَدم القصد إلى  ؛فإّن )َرُجبلً( هنا نكرة ,ٌا َرُجالا ّخْذ بٌدي :كقول األعمى ,(6)نكرةكان المنادى  أو

ٌَّن كونها  وجه ] الّنصب فً هذه الّثبلثة ,فهو المنادى هنا ,بل إلى كّل من ٌؤخذ بٌده ,الواحد الُمَع

لنٌابته  ؛رؾـــر الّناصب فٌها الحـوعند بعض آخ ,بعض( 7)أُنادي( عند [)أو  (مفاعٌَل لِـ)أدعو

ٌّده جواُز اإلمالة فً حرؾ الّنداء ,مناب الفعل ٌُإ  ً ـــفلوال أّنه نابب منابه لََما جاز فٌه اإلمالة الت ,و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( من ةساقط ]االسم[( 2)

 .)د( من ةساقط ]االسم[( 3)

 ."المصباح" ٌرٌد نسخ متن( 4)

 كون صاحب  ؛ل النصب على الحالٌة من )شًء(ـــــً محـ( سبب تضعٌفه أن تكون جملة )هو من تمام معناه( ف5)

 فمن  ,وؼات االبتداء بهاـــوغ من مســـفلم ٌجز مجًء الحال من النكرة ؼالباً إال بمس ,الحال وهو )شًء( نكرة     

 لذلك أورد  ,ة مقترنة بالواوـــال جملـــوٌجوز مجٌبه نكرة إذا كانت الح ,ٌكون معرفةشروط صاحب الحال أن      

 فحٌنبذ ٌكون  ’’ :وقال ,الــــبواو الحة ـالمستؤنف ,جملة )وهو من تمام معناه( الموجودة فً بعض نسخ المصباح     

ٌّة منصوب      ٌّة من )شًء( جملة اسم  ة ٌإكد أنها حال ـوع الواو أول الجملـــــــوذلك ألن وق ؛‘‘ة المحّل على الحال

 .إذ ال ٌصح الفصل بٌن الصفة والموصوؾ بالواو ,ولٌست صفة     

 .354لمعجم الوافً وا ؛21 :4همع الهوامع مواضع مجًء الحال نكرة ٌمكن الرجوع ل بلطبلع علىول     

 .( ٌرٌد بالنكرة فً هذا الموضع النكرة ؼٌر المقصودة6)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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 (1).ال سبٌل للحروؾ إلٌها

ا( ] ٌَ وهو ال ٌتعلّق إال بالفعل أو  ,ٌا لزٌد :نحو( 2)لِنٌابته مناب الفعل فً [ ؛وَتَعلُُّق الم الجّر ِبـ)

  .ولذا زعم بعضهم أّن فٌه ضمٌراً  ,بمعنى الفعل

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختلؾ العلماء فً مسؤلة الناصب للمنادى على مذاهب( 1) 

 االستؽناء بظهور  :اره أسبابــــوللزوم إضم ,ارــــأن المنادى مفعول به بفعل الزم اإلضم :مذهب الجمهور -أ     

  .والتعوٌض منه بحرؾ النداء ,وكثرة االستعمال –وإظهار الفعل ٌوهم اإلخبار  –وقصد اإلنشاء  ,معناه     

  .وٌقدر بؤنادي أو أدعو إنشاءً      

ٌُعهد فً عوامل النصب .وهو القصد ,إلى أن الناصب له معنوي :وذهب بعضهم -ب       .وُرّد بؤنه لم 

 وض عن ـــــــوالع ,على سبٌل النٌابة :فقٌل ,واــــثم اختلف ,إلى أن الناصب له حرؾ النداء :وذهب بعضهم -جـ     

 رب ـــــوالع ,وُرّد بجواز حذؾ الحرؾ .وعلٌه الفارسً ,ول بهــفهو على هذا مشبه بالمفعول به ال مفع ,الفعل     

كر وال فً        .الحذؾال تجمع بٌن الِعَوض والُمَعّوض منه فً الذِّ

  .ولٌس َثّم فعل مقدر ,أتضجر :كـ)أؾ( بمعنى ,على أن حروؾ النداء أسماء أفعال بمعنى أدعوا :وقٌل     

 والكتفً  ,كما سمع فً سابر أسماء األفعال ,وز إتباعهــان ٌجــــوك ,وُرّد بؤنها لو كانت كذلك لتحملت الضمٌر     

 .بؤنها تستقل كبلماً  وال قابل ,ألنه فضلة ؛بها دون المنصوبات     

 أٌا  :د قالواــــــوق ,ر معها كما ٌتصل بسابر العواملــــوُرّد بؤنه كان ٌلزم اتصال الضمٌ .على أنها أفعال :وقٌل     

 .فدل على أن العامل محذوؾ ,إٌاك :ولم ٌقولوا ,إٌاك منفصبلً      

  ؛وٌا فاضل ,ٌا فاسق :وـــــنح ,و النداء بصفةـــــوه ,إلى أن النداء منه ما هو خبر ال إنشاء :وذهب بعضهم -د     

 .ومنه ما هو إنشاء وهو النداء بؽٌر صفة ,الحتمال الصدق والكذب فً تلك الصفة     

 .34 – 33 :3همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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محلّه الّنصب  ولكن ,ا َرُجلُ ٌا زٌُد وٌ :نحو النداءفً وأّما المفرُد المعرفُة فمضموم   :قال المصّنف

وكذا ما  ,والظرٌفَ ٌا زٌُد الّظرٌُف  :نحو ,الّرفع والّنصب :ولذا جاز فً ِصَفتِه الُمفردَة وجهان

وأّما فً صفته الُمضافة  ,ٌا زٌُد والحاِرُث والحاِرثَ  :الالم من المعطوفات نحوفٌه األلُِف و

 .زٌُد صاِحَب عمروٌا  : غٌر نحوفالّنصُب ال

***** 

فً  لوقوعه موقع كاِؾ الخطاب ؛(1)] أبداً [ المفرُد المعرفُة فمضموم  الُمنادى  وأّما :قال الّشارح

 (2).اإلفراد والّتعرٌؾ كما مرّ 

ٌُبنٌا الفتقاد علِّة البناء فٌهما وأّما الُمضاؾ من حٌث إّنهما لَْم ٌقعا موقع كاؾ  ,و الُمضارع له فلَْم 

ٌّاه وهــو َعلَم الّتمكّ ( 3)] أو [ ,الخطاب فً اإلفراد   ,نـــألّن الُمضاؾ إلٌه بمنزلــة الّتنوٌن لمعاقبته إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)أ( و )ج( و )د( من ةساقط]أبداً[ ( 1)

 ق المخاطب أن ٌإتى له ـــــوح ,بـــألن المنادى مخاط ؛رـــبناء المنادى المفرد العلم وقوعه موقع المضمعلّة ( 2)

ٌَّاك :فكان حقه أن ٌقال ,كضربَت وضربتك ,بضمٌر        :ـــــــى قولهموهذا معن ,فوقع ٌا زٌد موقعه ,وٌا أنت ,ٌا إ

 تضمن فلما الزم محله  ,بـــكل منادى مخاط بمعنى )أنت( فإنّ ار ــه صألنّ  ؛ُبنً لتضمنه معنى حرؾ الخطاب     

 .ولهذا صار معرفاً  ,معنى الحرؾ     

 ة مسؤلة خبلفٌة بٌن النحاة البصرٌٌن والكوفٌٌن ـــــرفـوحقٌقة األمر أن القول فً بناء االسم المنادى المفرد المع     

 .وبٌن بعض المتؤخرٌن من جهة ثالثة ,وبٌن أعبلم تلك المدرستٌن من جهة أحرى ,من جهة     

  .فً محل نصب ,سهم سٌبوٌه أنه مبنً على الضم أو ما ناب عنهذهب البصرٌون وعلى رأفقد      

 إذ  ؛ه من ؼٌر تنوٌن ناشا من فقدان رافعهـــــورفع ,ر تنوٌنـــوذهب أكثر الكوفٌٌن إلى أنه معرب مرفوع بؽٌ     

 .وٌتعذر نصبه لببل ٌشبه الممنوع من الصرؾ ؛ضاؾّره لببل ٌشبه المٌتعذر ج     

 وٌرى السٌوطً  .ة مبنً على الضمــوذهب الفّراء من الكوفٌٌن مذهب البصرٌٌن فً أن المنادى المفرد المعرف     

 .أن المنادى المفرد المعرفة مما تؤرجح بٌن البناء واإلعراب     

  :وتجدر اإلشارة إلى أن المنادى المفرد المعرفة ٌجوز فٌه الضم والفتح فً حالتٌن     

 .ٌا زٌد بن عمرو :نحو ,إذا كان علماً مفرداً موصوفاً بابن أو ابنة متصبلً به مضافاً إلى علم :األولى     

 .ٌا َسْعُد َسْعَد األوس :نحو ,إذا كرر مضافاً  :والثانٌة     

 .289 ,285 – 284والبناء فً اللؽة العربٌة  ؛64ؤصٌل البناء ت :ٌنظر     

 .و :( فً )ج( و )د(3)
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  .(1)] فبل ٌجوز بناإه مع ما هو بمنزلة َعلَم الّتمّكن [

ٌُبن أٌضاً لكون علّة البناء فٌها مفقودة لَْم ٌقع موقع كاؾ  ب / – 52/ حٌث  ,وأّما الّنكرة فلَْم 

  .الخطاب فً الّتعرٌؾ

إلى أّن المنادى وإّنما مّثل بمثالٌن لئلشارة  ,ٌا زٌُد وٌا رجلُ  :نحومثال المنادى المفرد المعرفة 

 :المفرد المعرفة على نوعٌن

 .(2)ٌا زٌُد [ :] نحو ,ما كان معرفة قبل الّنداء :األّول

ٌُعّرؾ  ,فإّنــه ؼٌر معرفة قبل الّنداء ؛ٌا رجلُ  :نحو ,(3)ما كان معرفة ] بعد الّنداء [ :والّثانً وإّنما 

ٌّن من الجنس وخّصصَته بالّنداء( 4)] به [ الّرجل  :فجرى مجرى أْن تقول ,ألّنك أقبلَت بواحد ُمع

 – ولذا ؛الّنصب :أي محّل المنادى المفرد المعرفة ولكّن محلّه ,)ببلم الّتعرٌؾ( قاصداً واحداً بعٌنه

حمبلً الّرفع  :جاز فً صفته المفردة وجهان –أي وألجل أّن محّل المنادى المفرد المعرفة الّنصب 

 (5).حمبلً على المحلّ  والّنصب ,على اللفظ

 (ٌا زٌُد الّظرٌفُ ) :نحو ,راجع إلى المنادى المفرد المعرفة ,)صفته( :والّضمٌر المجرور فً

 .بالّنصب (الّظرٌفَ )و ,بالّرفع

بلً ـع حمــالّرف :ول )ٌا( علٌهــــالممتنعة دخ ن المعطوفاتـم (األلف والالم)فٌما فٌه جاز  وكذا

  ,ـبـبالّنص (ارثَ ـالح)و ,بالّرفع (ٌا زٌُد والحارثُ ) :وـنح ,لّ ـى المحـوالّنصب حمبلً عل ,على اللفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( بٌن المعقوفٌن ساقط منما ( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .بالنداء :( فً )ج( و )د(3)

 .بـ)ٌا( :( فً )د(4)

 لذلك ٌجوز فً صفة المنادى المفرد  ,ع هو اللفظ فقطـــوما ٌبنى على الرف ,ب دابماً ـــــــمحل المنادى هو النص( 5)

 وز فٌها النصب على محل المنادى الذي هو ــوٌج ,عــــــــــالمعرفة أن ترفع تبعاً للفظ المنادى المبنً على الرف     

 ٌا  :ع مضافة إضافة لفظٌة كما فًــــوإذا كانت التواب ,ةــــهذا فً حال كانت التوابع ؼٌر مضاف .النصب دابماً      

 أما إذا كانت التوابع مضافة إضافة  ,ةــب ألن إضافتها كبل إضافــلرفع والنصفٌجوز فٌها ا ,زٌد الحسن الوجه     

 بتصرؾ .وابن األنباري ٌجٌز فٌها الرفع أٌضاً  ,فٌجب نصبها ,ٌا زٌُد ذا المال :نحو ,معنوٌة     

 .373 – 362 :1شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     
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ذهب أمِس  :الّرفع حمبلً على اللفظ وإْن لَْم ٌجزالمعطوؾ علٌه وإّنما جاز فً صفة المنادى و

أشَبَه  ,رٍد معرفةٍ ــرداً فً كّل منادى مفـــألّن الّضّم لّما كان ُمطّ  ؛وهإالء الّظرٌفٌن ,الّدابِر  بالجرّ 

ا أُجٌز فً ــفؤُجٌز الحمل على لفظه كم ,جاءنً أحمد :وـــنح ,فً الّظاهر بما ٌرتفع بالفعل

ّطــرد فً ما كان ألّن البناء على الكسـر ؼٌر مُ  ؛فلَْم ٌجٌز الحمــل على اللفظ فً )أمــس( ,الُمْعَرب

 .(1)ظرفاً 

ٌا زٌُد  :نحو ,ال ٌجوز فٌها ؼٌر الّنصب :أي ,الّنصب ال غٌرفٌجوز فٌها  الُمضافة صفتهوأّما فً 

فتابع المنادى إذا كان  ,الّنصبلَْم ٌجز فٌه إال ( 2)ألّن المنادى إذا كان ] ُمضافاً [ ؛صاحَب عمٍرو

ٌّة  .ُمضافاً لَْم ٌجز فٌه إال الّنصب على سبٌل األولو

ٌّة [ :ة(ـــً صفته الُمضافـــ)ف :هـــواعلم أّنه لو قال بعد قول إضافة ] معنو
لَِببل  ؛لكان أجدر ,(3)

لكان  ,هــوالُمَشّبه ب :وأٌضاً لو قال .فإّنه ٌجوز فٌه الوجهان ؛ن الوجهــالَحسَ  :ٌنتقض بمثل

فإّنه لٌس فٌه  ؛ع الُمَشّبهة بالُمضاؾـــوسابر الّتواب ,وثبلثة وثبلثٌن ,ٌا زٌد :لٌشُمل مثل ؛وبـــأص

 .إال الّنصب

***** 

ٌ ها الّرجلُ  :ونحو :قال المصّنف ُجل ,منادى مفرد  معرفة   :وأي   ,ٌا زٌُد الّظرٌفُ  :مثلُ  ,وٌا أ  :والر 

على ما فٌه األلُِف  (ٌا)ْدُخل وال ٌ .ال ٌجوز فٌه إال الّرفع والهاُء مقحمة  للّتنبٌه إال أّنه ,صفة  له

 .ٌا هللا :والاّلُم إاّل على اسم هللا تعالى وحَده نحو

***** 

ها الّرجلُ  :قال الّشارح  ٌّ منادى  (أيّ ) ,فً كونه صفة ,ٌا زٌُد الّظرٌف :مثل أ / – 53/ فإّنه  ,وٌا أ

 مقحمة للّتنبٌه (الهاء)و ,أي لـِ)أّي( والّرجل صفة له ,ى الّضمّ ـــذا ُبنً علـــفله ؛مفرد معرفة

ٌّا [ ,اـــادى ما بعدهــــى أّن المنــعل أو ألّن ] أ
 وض ـــون كالعـفؤَتوا بـ)ها( لتك ,ةــمبلزم لئلضاف( 4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما كان ظرفاً مثبلً  :فً )ب( و )ج( و )د(( 1)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]مضافاً[( 2)

 .حقٌقٌة :( فً )ج( و )د(3)

 .ها :( فً )ج(4)
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 (1).الُمضاؾ إلٌهمن 

ٌّها الَرُجُل مثل) :استثناء من قوله ,عـــإال الّرف – فً الّرجل :أي – إال أّنه ال ٌجوز فٌه :قوله  :وٌا أ

ً )ٌا زٌد الّظرٌؾ( جابزاً ؼٌر ـــوإْن كان ف ,وإّنما ال ٌجوز فٌه ؼٌُر الّرفع ,ٌا زٌُد الّظرٌؾ(

ٌّا( وإْن كان منادى صورة إال أّنه ه ؛الّرفع وإّنما جاإوا بـ)أي(  ,ود بالّنداءـــــو المقصــألّن )أ

داء ـــع بٌن الّتخصٌص بالنّ ـــم الجمـــلِكراهته ؛(األلؾ والبلم)ه ــــى نداء ما فٌــلة إللٌكون وص

 .والم الّتعرٌؾ

لَِما َمّر  ؛(األلُِف والاّلمُ ) –فً ذلك االسم ( 2)أي على االسم ] أي [ – على ما فٌه (ٌا)وال ٌدخل 

 ,خل )ٌا( على ما فٌه األلؾ والبلم(وال تد) :هذا استثناء من قوله ,إال على اسِم هللا وحَدهُ  ,قُبٌل هذا

 (األلؾ والبلم)إّما ألّن  ؛وإْن كان ؼٌر جابز فً ؼٌره ,ٌجوز دخول )ٌا( على اسم هللا وحده :أي

 ؛على هللا تعالى وإّما لكراهتهم إطبلق االسم المبهم ؛ههنا عوض عن محذوؾ مع كثرة االستعمال

( أيفً إطبلق ) ًء إذن  ـولَْم ٌج ,وؾ على اإلذن الّشرعًـقاء على هللا موـوإّما ألّن إطبلق األسم

 (3).على هللا تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .‘‘إلى نداء الذي فٌه األلؾ والبلم إنما جاءوا بـ)ٌا أٌها( لٌصلوا  ’’ :ٌبوٌه( قال س1) 

 .186 :2الكتاب  :ٌنظر     

 أو تؤكٌداً  ,اً من مضافها المحذوؾــــــوإٌبلإها هاء التنبٌه إما عوض ,مــإذا نودي )أي( وجب بناإها على الض     

 وقٌل إنه عطؾ  .ٌا أٌها النبً ,ٌا أٌها اإلنسان :وـــــــنح ,ووصفها إما بذي )أل( الجنسٌة مرفوعاً  .لمعنى النداء     

  .ألنه لٌس مشتقاً  ؛قاله ابن السٌد ,بٌان ال وصؾ     

 ع إنما ٌكون ــل على الموضـــوُرّد بؤن الحم .ع )أي(ـــــحمبلً على موض ,قاله المازنً ,إنه ٌجوز نصبه :وقٌل     

ٌّها( فلم ٌجز الحمل عل ,بعد تمام الكبلم        ,ود بالنداء هو الرجلـــوبؤن المقص ,ى موضعهاــــوالنداء لم ٌتم بـ)ٌا أ

 وأن البلم  ,أنه مبنً :اة أبو نزارـــــومن ثم زعم ملك النح ,وإنما أتً بـ)أي( لٌتوصل بها إلى ندابه .وهو مفرد     

 .فٌه بدل من )ٌا(     

 مجموع وال ما فٌه )أل( من مثنى أو  ,أو التً للّمح ,أو التً للؽلبة ,دـوال ٌجوز الوصؾ بما فٌه )أل( التً للعه     

 .وال ٌا أٌها الزٌدون ,ٌا أٌها الزٌدان :فبل ٌقال ,علماً قبل دخولهاكان      

 .58 – 49 :3همع الهوامع و ؛399 :3 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     

 .)ج( و )د( من ةساقط ]أي[( 2)

 =إال فً ضرورة  ,لــً به من الجمـــوما سم ,( ال ٌجوز الجمع بٌن حرؾ النداء و)أل( فً ؼٌر اسم هللا تعالى3)
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  :وأّما قوله

ْمُت [ ٌَّ ا الّتً ] َت ٌَ ِمْن أْجلِِك 
 (3) .(2)َقْلِبً            ] َوأَْنِت َبِخٌــلَة  ِباْلَوْصِل َعنًِّ [( 1)

أنت  :والمعنى ,ظنّ  :أي ,بخل علٌه بكذا :وٌقال ,بعده وذلّه :أي ,من تتّمة الحب ,ٌّتمتُ  :] قوله

 (4)[ .لفقد أحــد المعنٌٌن فً الم التً للتعرٌؾ وهــو الخبلفة عن شًء ؛شــاذ .مبعدة للوصـل عنً

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الشعر كقوله=   

ا الؽُ  ٌَ ابلَف ٌَّاُكَما أْن ُتْعِقَباَنا َشرَّ ا         إ  َماِن اللَّذاِن َفرَّ

 وتقول فٌمن اسمه  ,مزة ووصلهاــــــبقطع اله ,ٌا أهلل :ولـــــــفتق ,وأما مع اسم هللا تعالى ومحكً الجمل فٌجوز     

     )  .ٌا الرجُل منطلق  أقبلْ  :)الرجُل منطلق 

 ولما أدخل   ,إله :ل لفظ الجبللةــــبؤن أص ,وذكر سٌبوٌه بؤن علة جواز دخول )ٌا( على اسم هللا للزوم )أل( فٌه     

 زلة األلؾ ــار كؤن األلؾ والبلم فٌه بمنـــفص ,حذفوا األلؾ وصارت األلؾ والبلم خلفاً منها ,فٌه األلؾ والبلم     

 .والبلم التً من نفس الكلمة     

 .265 – 264 :2شرح ابن عقٌل و ؛195 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,ٌتمت :لمخطوطانسخ ( فً 1)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .محل )بالوصل( ,و )بالود( ,محل )من أجلك( ,فدٌتك :وقد روي أٌضاً  ه.ال ٌعلم قابلالبٌت من الوافر, و( 3)

 ابل ــــاإلنصاؾ فً مسو ؛238رار العربٌة ــــسأ ؛ و241: 4والمقتضب  ؛197 :2الكتاب والبٌت من شواهد:      

 ؛ وشرح عمــــدة 399 :3البن مالك شرح التسهٌل ؛ و9 :2ل البن ٌعٌش ـــشرح المفصو ؛287 :1بلؾ ــــالخ     

 ؛ 293: 2؛ وخزانة األدب 68: 13؛ ولســــان العرب 383 :1وشرح الرضـــً على الكافٌة  ؛299: 1الحافظ      

 .385: 1؛ والدرر 468, 322: 18وتاج العروس      

 واستعبدت. ذللت :أي ,تٌمت :قوله     

 األلؾ والبلم,  زومـــــلل ,ٌا هللا :تشبٌهاً بقولهم ,داء و )أل(ــــحٌث جمع بٌن حرؾ الن ,ٌا التً :الشاهد فٌه قوله     

 ضرورة وال ٌجوز ذلك فً الكبلم.     

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)
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وهو بٌن الَعلََمٌن َبَنٌَت المنادى مع االبن على الفتح  (ابن)ـإْن وصفَت المضموم بف :المصّنفقال 

ٌا زٌُد ابَن  :َعلََمٌن كان كسابر األسماء الُمضافة نحوالوإذا لَْم ٌقع بٌن  ,ٌا زٌَد بَن عمرو :نحو

 .أخٌنا

***** 

َت الُمنادى مع  –ابن  :أي – وهو (ابن)وإْن َوَصْفَت المضموم بـ :ارحقال الشّ  ٌْ َن َعلََمٌن َبَن ٌْ َب

ٌُبنى على الّضمّ  ,(1)الفتح على (ابن) نصب وت ,ألّنه منادى مفرد معرفة ؛وإْن كان األصل أْن 

وذلك ألّن االبن ال ٌنفّك من  ؛ألّنهما بمنزلة شًء واحد َكَحضَرَموت ؛ألّنه صفة ُمضافة ؛الّثانً

والّصفة والموصوؾ بمنزلة شًء واحد  ,كما أّنه ال ٌنفّك من كونه ابناً فكان صفة الزمة له ,األب

  (3).حركَة )ابن(( 2)[ لدالوإذا تنّزال منزلة شًء واحد أتبعت حركة ] ا ,فً المعنى

 لَِم لَْم ٌفعل األمر بالعكس ؟  :فإْن قٌل

ها االبن حالة االنفراد كانت إعرابٌة وهً ألّن الحركة التً استحق ؛إّنما لم ٌنعكس :والجواب عنه

ة ـاع ] الحركـوإتب ,ةـم وهـً بنابٌّ ـادى الضّ ـة المنـركـوح ,اؾـألّنه ُمضب /  – 53/ الّنصب 

ٌّة على [ البناب
ٌّة أْولى من العك( 4) ٌّة أقــوى ؛ســالحركة اإلعراب  ال ــ] هكذا ق ,ألّن الحركـة اإلعراب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاز فً المنادى مع  ,ٌا زٌد بن عمرو :وــاؾ إلى علم نحــإذا كان المنادى علماً موصوفاً بـ)ابن( متصل مض( 1) 

 .الضم الفتح إتباعاً لحركة )ابن( إذ بٌنهما ساكن     

  .الفتح ألنه األكثر فً كبلم العرب :وقال ابن كٌسان .الضم ألنه األصل :فقال المبرد ,واختلؾ فً األجود     

 وال ٌنوي بدلها  ,ٌتعٌن تقدٌر الضمة :ال ابن مالكــــــفق ,ٌا عٌسى بن مرٌم :فإن كان مما ٌقدر فٌه الحركة نحو     

 .وأجاز الفراء تقدٌر الضمة والفتحة .إذ ال فابدة فً ذلك ,فتحة     

 .53 :3همع الهوامع و ؛221شرح األلفٌة البن الناظم  :ٌنظر     

 .أ(: المنادىفً )( 2)

 ة المنادى وفتحة )ابن( على ــــفً جعل فتح ,رــد القاهـاً للشٌخ عبـــوعلى هذا الرأي اقتصر الفخر الرازي تبع( 3)

 .تركٌب الصفة مع الموصوؾ وجعلهما شٌباً واحداً كـ)خمسة عشر(     

 .216 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)
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 .(1)األكثرون [

حركة  ,ٌا زٌُد بَن عمرو :إّن فٌه نظراً لكون الفتحة فً نون )ابن( فً قولنا :(2)وقال بعضهم

 ,بـ)امرئشّبه )ٌا زٌُد بن عمٍرو( ( 3)بدلٌل أّن سٌبوٌه ,والحركة فً دال )زٌد( حركة إتباع ,إعراب

 ,وحركة الّراء حركة اإلتباع ,حركة إعراب( 4)فً كون حركة الهمزة ] من )امرئ( [ ,وابنٍم(

 .وحركة آخر المنادى حركة إتباع ,كذلك ٌكون حركة نون )ابن( حركة إعراب

ٌُوجِ  اً  (االبن)ون ــ( مع المنادى شٌباً واحـداً أْن ٌكاالبن)ُب جعُل وال  ٌّ ألّن االسـمٌن إذا ُجِعــبل  ؛مبن

ٌُبن منهما إال االسم األّول إذا عري الّثانً عن المقارنة للحرؾ( 5)] اسماً [  :كما فً نحو ,واحداً لَْم 

 .بعلبك

َت المنادى مع  :وإذا عرفَت ما ذكرنا من المذهبٌن فلك أْن تحمل قوله ٌْ على  ,على الفتح (االبن)َبَن

وأن تحمل ذلك على ما علٌه األقلّون من أّن  ,على الفتح وهذا ظاهر ما علٌه األكثرون من بنابهما

َت المنادى حال كونه مقارناً باالبن  :وحٌنبذ كان تقدٌر الكبلم ,المنادى مبنً على الفتح  فقط ٌْ َبَن

 .الذي بٌن علمٌن

 ة فً ــجملة اسمٌ (ٌنوهو بٌن َعلَمَ ) :هـــوقول ,(وإْن َوَصفتَ ) :هــــمتعلّق بقول (بابن) :ِاعلم أّن قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ساقط من إلى هنا 278من ص  ما بٌن المعقوفٌن( 1)

  :قال ,ل فتحة المنادى على اإلتباع لفتحة )ابن(ـــً جعـــــــف ,"التسهٌل" فً ابن مالك ( وعلى هذا الرأي اقتصر2)

 ؾ ـال إن وص ,ان علماً وُوصؾ بـ)ابن( متصل مضاؾ إلى َعلَمـوٌجوز فتح ذي الصفة الظاهرة إتباعاً إن ك’’      

 .‘‘وربما ُضم االبن إتباعاً  ,خبلفاً للكوفٌٌن ,بؽٌره     

 .188تسهٌل الفوابد  :ٌنظر     

  ,ٌنضم فٌه قبل الحرؾ المرفوع حرؾ’’  :ه بمنزلة اسم واحدــة فٌـوالصف ما ٌكون االسم :( قال سٌبوٌه فً باب3)

 وهو  ,وٌنفتح فٌه قبل المنصوب ذلك الحرؾ ,وعـــر فٌه قبل الحرؾ المجرور الذي ٌنضم قبل المرفـــــوٌنكس     

     )  ابنم   :وإن رفعت قلت ,ابنماً وامرأً  :ت قلتـــوإن نصب ,وامرئٍ  ,ً ابنمٍ ـــــف :فإن جررت قلت ,)ابنم ( و )امرإ 

 .‘‘ٌا زٌَد ابَن عمٍرو  :ذلك قولك ومثل .وامرإ       

 .283 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]اسماً[( 5)
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َت( :وقوله ,ة من )ابن(محل الّنصب على الحالٌّ  ٌْ   .(وإْن َوَصفتَ ) :جزاء لقوله )َبَن

  .ٌا زٌُد بَن عمٍرو :نحومثال االبن الذي كان بٌن علمٌن 

َقع ٌَ ٌْن –االبن  :أي – وإذا لَْم  َن َعلََم ٌْ كسابِر األسماِء  ,االبن ؼٌر الواقع بٌن علمٌن :أي كانَ  ,َب

 ,أي كما تكون األسماء الُمضافة إذا كانت صفة له منصوبة ,التً كانت صفة للمنادى الُمضافةِ 

ٌا زٌُد  :نحومثال االبن ؼٌر الواقع بٌن علمٌن  ,كذلك ٌكون االبن ؼٌر الواقع بٌن علمٌن منصوباً 

  .وٌا َرُجل ابن أخٌناأ /  – 45/  ,(1)] وٌا َرُجل ابن عمٍرو [ ,ابَن أخٌنا

 (2).وكذلك حذفهما ,واأللؾ فً الخّط متبلزمان ,واعلم أّن ثبوت الّتنوٌن فً اللّفظ

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 م فً أن ٌحذؾ التنوٌن من الموصوؾ ــكان الحك ,هـ( إذا وقع االبن بٌن علمٌن فً ؼٌر النداء وكان صفة لما قبل2)

 وز ــــــــوٌج ,بحذؾ تنوٌن )زٌد( ,ً زٌُد بن عمروـــجاءن :تقول ,كما فً النداء ,واأللؾ من االبن خطاً  ,لفظاً      

 :ثبوته فً الضرورة كقوله     

َقَبْه    ِظ الرَّ ٌْ خاً َؼلِ ٌْ َجْت َش ــٍس ْبِن َثْعلََبْه         َتَزوَّ ٌْ ة  ِمْن َق ٌَ  َجاِر

 بتنوٌن  ,زٌد  ابن عمٍرو :ولــــتق ,اً وإن كان االبن خبراً انعكس الحكم فٌنون المخبر عنه وتكتب )ألؾ( ابن خط     

  ,بتنوٌن )زٌد( وإثبات ألؾ )ابن( خطاً  ,ً زٌد  ابن أخٌناــــجاءن :تقول ,وكذا إن لم ٌقع االبن بٌن علمٌن ,)زٌد(     

 فمتى  ,ة للعلم الذي قبلهــــــوأن ٌكون االبن صف ,ع االبن بٌن علمٌنـــــأن ٌق :نـفالحكم المذكور متعلق بشرطٌ     

 .قاله الفخر الرازي وؼٌره .زال أحد الشرطٌن عاد االسم إلى أصله من التنوٌن     

  .56 – 55 :3وهمع الهوامع  ؛228 – 219 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     
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 ] االستغاثة [

أو  ,ٌا هلّلِ للمسلمٌن :الجاّرةُ مفتوحة لالستغاثِة نحو (الاّلمُ )وتلحُق المنادى  :المصّنفقال 

ٌا  :وقولُهم ,وإّنما فُتَِحِت َفْرقاا بٌن الَمْدُعوِّ والَمْدُعوِّ إلٌه ,راهموٌا لَلدّ  ,ٌا لَلماء :للّتعّجب نحو

 .على ترِك الَمْدُعوِّ  ,بِالكسر ةِ ٌتلِلبه

***** 

 هلَلِ ٌا  )) :نحو ,(1)مفتوحة لالستغاثةِ حال كونها  الجاّرةُ  (الالمُ )وَتْلَحُق الُمنادى  :قال الشارح

(( للمسلمٌن
قد أبصرَت ماًء  فكؤّنك  ,ٌا لَلماءِ  :نحو ,للّتعجبالجاّرة مفتوحة  (البلم)لحق ت أو ,(2)

 .(3)فإّنك عجٌب الّشؤن وال ٌعرفك ] كّل أحد [ ,تعال حّتى نراك :فتنادٌه وتقول له ,فؤعجبك

مع المدعوِّ  البّلمُ وإّنما فُتَِحِت  ,(4)ً العقوبة والشِّّدةــــوه ,جمع داهٌة :الّدواهً (( لَلّدواِهً ٌا )) و

 :وـرها نحـْت على الُمظَهر وجب كســـوالبلم الجاّرة إذا دخل ,مع إّنها جاّرة –أي مع الُمستؽاث  –

ٌُعكس ؟ مع إّنه لو ُعكِ  ,فرقاا بٌن الَمْدُعوِّ والَمْدُعوِّ إلٌه ؛لِزٌدٍ ( 5)] ٌا [ ٌُقال لَِم لَْم  الفرق س حصل ال 

 ,هــــاب لكونه واقعاً موقعى كاؾ الخطــــأي عل ,ى الُمضَمرإّنه محمول عل :ولألّنا نق ؛بٌنهما

ٌّن كس ,َولَهُ  ,لَكَ  :ى الُمضَمر نحو( الجاّرة إذا دخلت علالبلم)وفتح   رهاــــفلّما فُِتَحْت مع المدعوِّ تع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَؼّوث الرجل  ,فّرج عنً :أي ,أِؼثِنً :ً بلٌةــــــــع فـــٌقول الواق ,من الَؽوث وهو النصر والعون :( االستؽاثة1)

 .واستؽاثنً فبلن فؤؼثُته ,صاح وا ؼوثاه :واستؽاث     

 .ؼوث :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .طلب االنخراط فً سلك البعض والنجاة عما ابتلً به البعض اآلخر :واالستؽاثة     

 .114الكلٌات  :ٌنظر     

  ؛وإنما أعرب مع كونه منادى مفرداً معرفة ,وسًــو لإلإة المجـعندما طعنه أب –  – ( قاله عمر بن الخطاب2)

 .أعطاه شبهاً بالمضاؾ (البلم)ألن تركٌبه مع      

 .164 :2شرح األشمونً و ؛214 :2وشرح جمل الزجاجً  ؛254 :4المقتضب  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (3)

 .ما ٌصٌب الناس من عظٌم ُنَوِبه :( دواهً الدهر4)

 .(دها  )لسان العرب  :ٌنظر     

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]ٌا[( 5)
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 (1).إلٌهمع المدعوِّ 

مع المدعوِّ مفتوحة لكونه محموالً على الُمضَمر منقوض  (البلم)إّن ما ذكرتم من أّن  :فإْن قٌل

((ٌا لِلبهٌتِة  )) :بقولهم
( 3)[ بالكسر ((ٌا لِلبهٌتِة  )) :وقولهم]  بقوله: وأجاب عنه ,(البلم)ر ــبكس( 2)

 .احضروها وشاهدوها :أي ,ٌا لَلقوم لِلبهٌتة :والمعنى ,على ترك الَمْدُعوِّ  –أي بكسر البلم  –

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تقول ,ون البلم مع المستؽاث إلٌه مكسورةـــــوتك .وٌا هلَل  ,ٌا لَلناس :فتقول ,( تكون البلم مع المستؽاث مفتوحة1)

  ,وإنما كسروا الم المستؽاث إلٌه ,وـــــٌا قوم لِلعجب أدع :رـــــفالتقدٌ ,ٌا قوم تعالوا إلى العجب :أي ,ٌا لِلعجب     

  ,هذا له :تقول ,اث فإنها فتحت على األصل فهً تفتح مع المضمرـوأما الم المستؽ .روا مع كل ظاهرــكما كس     

  .وهذا لك     

 إنها فتحت تفرقة بٌنها وبٌن )الم(  :الــــــن قــفمنهم م ,اث بهــــواختلؾ فً السبب الموجب لفتح )الم( المستؽ     

 كسرت )الم(  ,ٌا لَزٌٍد ولِبكرٍ  :ت على المستؽاث به نحوـــــواستدل على ذلك بؤنك إذا عطف ,المستؽاث من أجله     

 :ن ذلك قول الشاعروم ,ألنه قد زال اللبس ؛المعطوؾ     

بكٌَك ناٍء بعٌُد الداِر مؽترب            ٌا لَلكهول ولِلُشّباِن للَعَجبِ  ٌَ 

 .وللشبان :بكسر )الم(     

 ر إذا دخلت ــفكما أن المضم ,المضمراث به ألنه قد وقع موقع ــــإنما فتحت )البلم( مع المستؽ :ومنهم من قال     

 .فكذلك هذا ,)لَك( و)لَُه( :علٌه )البلم( فتحت معه نحو     

  .211 – 218 :2وشرح جمل الزجاجً  ؛254 :4المقتضب  :ٌنظر     

ٌُرمى صاحبه( 2)  .فإذا كسرت فهً لبلستؽاثة ,والبلم مفتوحة للتعجب ,ذبـــــا بالكــــهو مثل ٌضرب عند المقالة 

  ,ه به وهو منه بريء ال ٌعلمه فٌبهت منهـــــــه إذا استقبله بؤمر ٌقذفــوباهت ,افتراء :والبهتان ,البهتان :والبهٌتة     

 ً )البلم( التً ـــــــوف ,لبهٌتةوٌا لَ  ,ؤلفٌكةوٌا لَ  ,لعضٌهةٌا لَ  :ولــــــوالعرب تق .َهتُّ الرجَل إذا قابلته بالكذبوبَ      

 .وإن أردت أن تدعوا إلٌها بمعنى التعجب منها كسرتها ,فإن أردت االستؽاثة نصبتها :فٌها وجهان     

 .لوم ,بهت :مادة :لسان العرب ؛412 :2مجمع األمثال  :ٌنظر     

 .مطموس فً )د( معقوفٌنما بٌن ال( 3)
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 ] الترخٌم [

ٌُرّخُم الُمنادى إذا كان ُمفرداا  :المصّنفقال  وٌا  ,ٌا حارِ  :زابداا على ثالثِة أحرٍف نحو ,َعلََماا  ,و

إال ما فً آخره تاُء  ,ومنصورُ  ,مروانُ ٌا و ,سعٌدُ ٌا و ,حارثُ ٌا  :فً وٌا َمْنصُ  ,اوٌا َمْروَ  ,َسِعً

ٌّة نحوالّتأنٌِث فإّنه ال ٌشترط فٌه الّزٌادة على ال على اختالف  ,أقبِلْ أو أقبِلً ٌا ُثب :ّثالثة والَعلَم

نِ  ٌْ ٌَ  .الَمْعَن

***** 

ُم المنادى :ارحقال الشّ  ٌَُرخ  واالعتباط  ,اعلَم أّن الّترخٌم حذؾ آخر الكلمة على سبٌل االعتباط :و

ٌُنحُر البعٌر من ؼٌر علّة ْمُت الّشًء إذا سّهلته :وهو مؤخوذ من قولك ,(1)أْن  فُسّمً هذا  ,َرخَّ

وإّنما  ,ولٌس سوى هذا علّة تقتضً أْن تحذؾ آخر الكلمة ,(2)ترخٌماً ألّنه تخفٌؾ للّفظ وتسهٌله

ٌُإِذُن بالّترخٌم ] أّن ذلك األمر  ,إذ الّنداء إّنما ٌكون ألمٍر ُمِهمّ  ؛اختّص الّترخٌم بالمنادى فالمنــادى 

ٌُتم الكلمة  إذابل  ؛على اإلطبلق( 4)[ الُمنادى ؼٌر ] جابز( 3)وترخٌم [ ,ِمّما ال ٌقبُل الّتوقؾ حّتى 

ٌَُرّخمان ب / – 54/ واحترز به  ,ُمفرداا المنادى  كان  ؛عن المنادى الُمضاؾ والُمشبَّه به ألّنهما ال 

م ] الُمضاؾ أو [ ٌَُرخَّ ما فبل ٌخلو إّما أْن   ,الُمضاؾ إلٌه ال سبٌل إلى شًء منهما( 5)ألّنهما لو ُرخِّ

ألّن الُمضاؾ والُمضاؾ إلٌه بمنزلة كلمة  ؛فلَِببل ٌقع الّترخٌم فً وسط ] الكلمة ؛أّما إلى األّول

 .فلَِببل ٌلزم ترخٌم ما لٌس بمنادى ؛وأّما إلى الّثانً ,(6)واحدة [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْعِبُطها1) ٌَ  .وهً سمٌنة فتٌة فهو عبٌط ,نحرها من ؼٌر علة :( َعَبَط الذبٌحة 

 .عبط :مادة :القاموس المحٌط :ٌنظر     

 ألنهم إنما ٌحذفون أواخرها لٌسهلوا النطق  ؛م فً األسماءـــومنه الترخٌ ,لــــالن وسه :( َرُخَم َرَخامة فهو َرِخٌم2)

 كقولك  ,وهو أن ٌحذؾ من آخره حرؾ أو أكثر ,م فً النداءــــــــومنه ترخٌم االس ,الحذؾ :وقٌل الترخٌم ,بها     

 .سمً ترخٌماً لتلٌٌن المنادى صوته بحذؾ الحرؾ ,ٌا َمالِ  :ومالكاً  ,ٌا َحرِ  :ذا نادٌت حرثاً إ     

 .رخم :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .أ(: جارٍ ( فً )4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)
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ٌّة على حالها ؛ألّنها ال ُتَرّخموعن الجملة   .لكونها محك

مان ٌَُرخَّ  ,(1)]الكبلم [ لوب فٌهما َمّد الّصوت وتطوٌلألّن المط ؛وعن الُمستؽاث والمندوب ألّنهما ال 

ٌُنافً ذلك  .والّترخٌم 

 ؛أّما اشتراط الَعلَم ,زابداا على ثالثِة أحرفٍ حال كون ذلك الَعلَم  ,ُمفرداً َعلََماً المنادى  وإذا كان

وأّما اشتراط كون ذلك الَعلَم زابداً على  ,فلكثرته وشهرته فً كبلمهم فً الّنداء فناسب الّتخفٌؾ

أو  ,(2)له عن االعتدال وإخراج ؾفالحذؾ إجحا ,فؤلّن الّثبلثة أقّل األصول وأعدلها ؛ثبلثة أحرؾ

فٌؾ هو الزابد فالمستوجب للّتخ ,والّثبلثً فً ؼاٌة الخّفة ,(3)رخٌم الّتخفٌؾألّن المقصود من التّ 

  .(4)على ثبلثة

مان عند  ؛َحَسٍن و َبكرٍ  :)زابداً على ثبلثة أحرؾ( عن نحو :واحترز بقوله ٌَُرخَّ فإّنهما ال 

 .لَِما َمرّ ( 5)البصرٌٌن

كاً ( 6)وأّما عند الكوفٌٌن  اءـلوجود نظٌره فً األسم ؛ٌجوز ترخٌم االسم الّثبلثً إذا كان وسطه ُمتحرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]الكبلم[( 1)

 .أي عن األصول ,عن االعتدال :( فً )ج(2)

 .التخفٌؾ خروج الثنابً :( فً )أ(3)

 .ثبلثة أحرؾ :فً )ج( و )د(( 4)

 .وإلٌه ذهب الكسابً من الكوفٌٌن ,وز بحالــــــإلى أن ترخٌم ما كان على ثبلثة أحرؾ ال ٌج( ذهب البصرٌون 5)

 واالسم الثبلثً فً  ,م المنادى إذا كثرت حروفه طلباً للتخفٌؾــى االســــوحجتهم فً ذلك بؤن الترخٌم ٌدخل عل     

 .ك ٌإدي إلى اإلجحاؾ بهإذ لو خفؾ بحذؾ آخره لكان ذل ؛فبل ٌحتمل الحذؾ ,ؼاٌة الخفة     

  .386 – 384 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

  ,ٌا ُعنُ  :وذلك نحو قولك فً )ُعُنق( ,ه متحركاً ــــ( ذهب الكوفٌون إلى جواز ترخٌم االسم الثبلثً إذا كان أوسط6)

 وز فً األسمــاء على ـــــإلى أن الترخٌم ٌجب بعضــهم ــــــوذه ,ٌا َكتِ  :وفــً )َكِتؾ( ,ٌا َحجَ  :وفــً )َحَجر(     

 .اإلطبلق     

ٍد  :ه متحركاً ألن فً األسماء ما ٌماثله نحوــوحجتهم فً جواز ترخٌم ما كان على ثبلثة أحرؾ إذا كان أوسط      ٌَ 

د( ,وَدمٍ       ٌَ َدي   :واألصل فً )   رؾ العلةـثقلوا الحركة على حم استـــــإال أنه ,ً أحد القولٌنـــَدَمو  ف :وفً )َدم( ,ٌَ

 =.ٌد ودم :فبقٌت ,فحذفوه طلباً للتخفٌؾ ,فٌهما     
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دٍ  :المعرفة نحو أو ألّن الحركة تنزل بمنزلة الحرؾ الّرابع بدلٌل اعتبارها فً منع  ,وَدمٍ  ,ٌَ

 ,فؤلّن تلك األسماء إّنما حذفت الَماُتها الستثقال الحركة علٌها ؛أّما األّول ,وهذا ضعٌؾ ,الّصرؾ

وإال لكان  ,فؤلّن جعل حركة األوسط بمنزلة الحرؾ الّرابع ؼٌر ُمّطرد فً كّل مكان ؛وأّما الّثانً

) ( (1))ُهَدِبد  ٌّاً  (2)و )ُعلَبِط  ( خماس ( و )ُعبلبط   أ / – 55/  .المحذوفان من )ُهَدابد 

ر ,ؼٌر ُمْبَهم :قال بعد قوله )زابداً على ثبلثة أحرؾ(واعلم أّنه لو  وال ُمْضَمر لَكان  ,وال ُمَصؽَّ

ٌُزال ُضْعفها بالحذؾ ؛ألّنها ال ُترّخم وإْن زاد على ثبلثة أحـرؾ ؛أصَوب  .ألّنه َضُعؾ باإلبهام فبل 

 ,وٌا َمْروَ  ,ٌا حارِ  :وـــحاً زابداً على ثبلثة أحرؾ نـــــان مفرداً َعلَمَ ــــمثال ترخٌم الُمنادى إذا ك

 ,ومروان( 4)[ ,وأسمـاء]  ,وسعٌد ,حاِرث :فً ,وٌا َمْنُصــو( 3)[ ,وٌا أْســمَ  ] ,وٌا َسِعً

 ( 5).ومنصور

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألنه إذا حذؾ الحرؾ األخٌر وجب  ؛زٌد وعمرو :وــ= وإنما لم ٌجز عندهم ترخٌم ما كان األوسط منه ساكناً نح  

 بخبلؾ ما إذا  ,وذلك ال نظٌر له فً كبلمهم ,دــــفٌبقى االسم على حرؾ واح ,حذؾ الحرؾ الساكن الذي قبله     

 .كان أوسطه متحركاً      

 .386 – 384 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 و أٌضاً َعَمش ٌكون فً ـــــوه ,ض الخاثرـــــو الحامـــوه :ولبن ُهَدِبد  وفَُدِفد   ,ن الخاثر جداَ اللب :( الُهَدِبُد والُهداِبدُ 1)

 .هو ضعؾ البصر :وقٌل ,الَخَفشُ  :وقٌل الُهَدِبدُ  ,العٌنٌن     

 .هدبد :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 ذوؾ من ــــــــوكل ذلك مح .كل ؼلٌظ ُعلَِبط   :لـــــوقٌ ,ضخم عظٌم :ورجل ُعلَِبط  وُعبلِبط   ,ؼنم ُعلَِبطة :( ُعلَِبطُ 2)

 .القطٌع من الؽنم :والُعلَِبُط والُعبلِبطُ  .ألنه ال تتوالى أربع حركات فً كلمة واحدة ؛)فُعالِل( ولٌس بؤصل     

 .علبط :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( و )د( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 4)

 وأال  ,أال ٌكون مضافاً وال مضارعاً له :ًـــــوه ,ا عدمٌة متعٌنةـــــــأربعة منه ,( شروط ترخٌم المنادى خمسة5)

  :بل هو أحد شرطٌن ,رط األخٌر ثبوتً ؼٌر متعٌنــــوالش ,وال ٌكون جملة ,وال ٌكون مندوباً  ,ٌكون مستؽاثاً      

  .والثانً كونه بتاء تؤنٌث ,أحدهما كونه علماً زابداً على ثبلثة أحرؾ    

 .394 :1شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     
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 :واعلم أّن الّترخٌم على ثبلثة أضرب

فإّنه  :أّما األّول  .حذؾ حرؾ واحد :والّثالث ,حذؾ شطر الكلمة :والّثانً ,حذؾ حرفٌن :األّول

كما فً ألؾ  ,زٌدا معاً فً حكم الّزٌادة الواحدة( 1)فٌما إذا كان فً آخر االسم حرفان ] زابدان [

  .وصحراء ,وحمراء ,أسماء :نحو ,ةالّتؤنٌث الممدود

 (2).وسكران ,ومروان ,عثمان :نحو ,وكما فٌه األلؾ والّنون المزٌدتان

ًّ  :نحو ,وكما فٌه ٌاء الّنسبة  .(3)وهندّي []  ,وبصريّ  ,كوف

فٌحذؾ فٌها حرفان للّترخٌم ألّنهما بمنزلة  ,وَزٌِدٌنَ  ,َزٌَدٌنِ  :نحو ,وكما فٌه عبلمة الّتثنٌة والجمع

بقى االسم بعد الحذؾ على ثبلثة أحرؾ ,حرؾ واحد ٌَ ٌدٌن  :وهذا احتراز عن مثل ,لكن بشرط أْن 

 .ودمٌن

 ,بشرط أْن ٌكون االسم أكثر من أربعة أحرؾ قبل الحذؾ ,آخر االسم َمّدة( 4)وفٌما إذا كان ] قبل [

فؤلّنه فً آخر  ؛أّما )الّراء( ,(5)فإّنه نحذؾ منه حرفان أٌضاً ] كما فً المذكورات [ ,منصور :نحو

وحرؾ العلّة الّزابد أولى  ,فؤلّنه حرؾ علّة زابد ؛وأما )الواو( ,رهـــاالسم والّترخٌم واجب فً آخ

 .ؾبالحذ( 6)] وأحرى [

 ونــــلبلحتراز من أْن ٌك ؛رؾ  قبل الحذؾــبشــرط أْن ٌكون االسم أكثر من أربعـة أح :وإّنما قُلنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]زابدان[( 1)

 مكمبلً أربعة  ,زابداً  ,ساكناً  ,رؾ اللٌنــــأح( ٌحذؾ حرفان من االسم المرخم إذا كان ما قبل الحرؾ األخٌر من 2)

  ,وزٌدان ,وأسماء ,ومروان ,نــومسكٌ ,ورـــــال فً منصـفٌق ,وقبله حركة من جنسه لفظاً أو تقدٌراً  ,فصاعداً      

 .وٌا هند ,وٌا زٌد ,وٌا أسم ,وٌا مرو ,وٌا مسك ,ٌا منص :أعبلماً  ,وهندات ,وزٌدون     

 .84 :3همع الهوامع و ؛257 :2شرح التصرٌح و ؛62 :4أوضح المسالك  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( من ةساقط ]قبل[( 4)

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)
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ٌُحذؾ فٌهما الحرفان ,وسعٌد ,ثمود :نحو ,على أربعة أحرؾ قبل الحذؾ لِببل ٌلزم  ؛فإّنه ال 

 .اإلجحاؾ فً الكلمة للّترخٌم الذي هو لمطلق الّتخفٌؾ

ولهـذا حذؾ  ,لفً األص ب / – 55/ والُمراد بالَمــّدة حرؾ زابد من حروؾ الَمــّد الّساكن 

ٌُقال فً  ؛ُمختار :ولم ٌحذؾ حرفان من نحو ,وعّمارٍ  ,منصورٍ  :من نحو( 1)حرفان ٌا  :ترخٌمهبل 

ألّن )األلؾ( ؼٌر زابد بل بدل عن )ٌاء( متحركة  ؛إذ )األلؾ( لٌست بمّدة بالّتفسٌر المذكور ,ُمختا

 (2).إذ أصله )ُمخَتٌر( ,فً األصل

( 3)فإّنــه ٌحـذؾ ,ــوتوحضرم ,بعلبك :نحــو ,فإّنه فٌما إذا كـان المنـادى ُمرّكباً  :وأّمــا الّثانــً

وكما ٌحذؾ تاء  ,قابمة :ث ] فً نحوـــبمنزلة تاء الّتؤنٌ( 4)] إذ االسم األخٌر [ ,االسم األخٌر

 (6).] كذلك ٌحذؾ االسم األخٌر ههنا( 5)الّتؤنٌث [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حذؾ حرفان للترخٌم :فً )ب(( 1)

 والمنقلب عن األصل  ,ت وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ــــــا تحركـفلم ,بفتح الٌاء أو كسرها ,ُمخَتٌر :( أصل )ُمختار(2)

 .بحذؾ األلؾ مع اآلخر نظراً إلى الحالة الراهنة ,ٌا ُمْختَ  :وأجاز األخفش أن ٌقال فً ترخٌمه .أصل     

 .259 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .فإنه ٌحذؾ للترخٌم :فً )ب(( 3)

 .)ب( و )د( ٌن المعقوفٌن ساقط منما ب( 4)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 :( فً ترخٌم المركب مسابل6)

 ومنع أكثر الكوفٌٌن ترخٌم  ,ى جوازه مطلقاً ــــور علـــفالجمه ,اختلؾ فً ترخٌم المركب تركٌب مزج :األولى     

  .ما آخره )وٌه(     

 البناء وٌنبؽً  :ألن فٌه ثبلث لؽات ؛ب مزجــــب تركٌــالذي أذهب إلٌه أنه ال ٌجوز ترخٌم المرك :قال أبو حٌان    

  ,ع البصرٌون ترخٌم المضاؾـــــوقد من ,واإلضافة ,داء كحذامـــــألنه مبنً ال بسبب الن ؛أن ال ٌرخم على هذه    

 ولم تعتمد  :قال .رب فً شًء من كبلمهمــــحفظ عن العه لم ٌـــــــوٌنبؽً أال ٌجوز ترخٌمه ألنّ  .ومنع الصرؾ    

 فعومل  ,ة أن االسم الثانً منه ٌشبه تاء التؤنٌثـــوه بالقٌاس من جهــــــــــإنما قال ,النحاة فً ترخٌمه على سماع    

 فقال البصرٌون كلهم  ؛هــــه ؼٌر مسموع اختلفوا فً كٌفٌة ترخٌمـــــــولكون :قال ,معاملتها بالحذؾ فً الترخٌم    

 .وٌا سٌبَ  ,وٌا خمسةَ  ,ٌا حضرَ  :وسٌبوٌه ,فٌقال فً )حضرموت( وخمسة عشر ,بحذؾ الثانً منه    

 ٌا حضرَم فً = :فٌقال ,رؾ أو حرفانــــــه حـــٌحذؾ من :وقال ,ألنه ٌلتبس بالمفردات ؛ومنع ذلك ابن كٌسان    
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فٌحذؾ فٌه  ,ٌا حارِ  :نحو ,االسم األخٌر( 1)فإّنه فٌما إذا كان المنادى ؼٌر ما ٌحذؾ [ :وأّما الّثالث

 ,(2)ألّن األصل فٌه حذُؾ حرؾ واحد [ ؛حرؾ واحد ] وهو )الّثاء( فً )حارث( عمبلً باألصل

  .وهذا تحقٌق باب الّترخٌم ,والّزٌادة بسبب العارض والعارض مفقود

ٌُشترط فً  ,َعلََماً زابداَ على ثبلثة أحرؾ :استثناء من قوله ,ّتأنٌثإال ما فً آخره تاء ال :قوله أي 

ٌّة والّزٌادة على الّثبلثة  :أي – فإنــه ,إال فً اســم ٌكون فً آخره تاء الّتؤنٌث ,ترخٌم المنادى الَعلَم

ٌُشَتَرط فٌــه –الّشؤن  ة الّزٌادة علـى الّثالثـة –ره تاء الّتؤنٌث ـــفٌما آخ :أي – ال  ٌّ ] وإّنما  ,والَعلَم

 رب مــن إخبللـــان للهــــى الّثبلثة كـــراط الّزٌادة علـــألّن اشتـ ؛(3)لَْم ٌشترط هذان الّشــرطان [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأجاب األولون عن  .ذوؾ من حذؾ الثانً كلهـــــى المحــــألن ذلك أدل عل ,وٌا بعلَب فً بعلبك ,= حضرموت  

 .فٌتعٌن إذا خٌؾ ,اللبس بؤنه ٌزول باالنتظار     

 ٌا سٌبوا. :فٌقال فً سٌبوٌه ,ثم تقلب الٌاء ألفاً  .ةال ٌحذؾ منه إال الهاء خاص :وقال الفراء فٌما آخره )وٌه(     

  ,ٌا اثنَ  :فٌقال ,اً ــوتحذؾ منه األلؾ أٌض ,زـــــذؾ الَعجُ ــرخم بح ,واثنتً عشرة ,إذا سمً باثنً عشر :الثانٌة     

 وز ــــــً به ٌجــــذا بناء على أن المركب من العدد إذا سمــــــوه ,كما ٌقال فً ترخٌمهما لو لم ٌركبا ,وٌا اثنةَ      

 .ومنع منه الفراء ,ترخٌمه وهو مذهب البصرٌٌن     

 :فً ترخٌمه خبلؾ ,ما سمً به من الجملة كـ)تؤبط شراً( :الثالثة     

 وقال  .ً تؤبط بحذؾ الثانًــــونقله عن سٌبوٌه فٌقال ف ,وابن مالك إلى الجواز ,فذهب أكثر النحوٌٌن إلى المنع     

 .فإن سٌبوٌه نص على المنع ,هذا النقل عن سٌبوٌه خطؤ :أبو حٌان     

 كناٌة  –ر بن طامر ــــطام :ى الجرمً مسؤلةـــواستثن ,علم المفرد شًء عند الجمهورال ٌستثنى من ال :الرابعة     

 ٌا  :عـــــسم ,ورد بؤنهم رخموا )فبلناً( .ألنه كناٌة عن اسمه ؛فلم ٌجز ترخٌمه –عمن ال ٌعرؾ وال ٌعرؾ أبوه     

 وطامر بن طامر  ,م كما ٌرخم العلمـــــفرخ ,ن األعبلمـوأجٌب بؤن )فبلناً( كناٌة ع .وهو أٌضاً كناٌة ,فبل تعال     

 .ال عن علم ,كناٌة عن مجهول     

 وزوه بحذؾ ـــــوالبصرٌون ج ,هــــفمنعوا ترخٌم ,ع تصحٌحـــــوجم ,واستثنى الكوفٌون ما سمً به من مثنى     

 .العبلمة والنون     

 .84 – 82 :3همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)د( ساقط منإلى هنا  287من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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فإّن  ,فبل ٌلزم من ذهاب الّزابد إخبلل الكلمة ,ً زابدةـــوه ,الكلمة بالّترخٌم بحذؾ ] )الّتاء(

ٌّة كان الستدعابها الّتخفٌؾ( 1)اشتراط [ وهً مستدعٌة  ,] وتاء الّتؤنٌث قد َخلََفْتها ألّنها زابدة ,الَعلَم

فً )ثَبة( ٌا ثَب أقبِل أو أقبلً  :نحومثال االسم الذي كان فً آخره تاء الّتؤنٌث  ,لثقلها( 2)بالّتخفٌؾ [

 :ولو أردَت اسم جنس قُلتَ  ,أقبلِ  :معناه لو أردَت بـ)تَبة( العلم قُلتَ  ,على اختالف المعنٌٌن

 (3).أقبلً

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 فإنه ٌرخم وإن  ,شاة وثبة :نحو ,رط كونه بتاء تؤنٌثــــــفالش ,( إذا لم ٌكن المنادى موصوفاً بالزٌادة على الثبلثة3)

 كما فً باب ما ال  ,دم اللزومــــع )التاء( على الزوال وعـــوذلك ألن وض ؛وال زابداً على الثبلثة ,لم ٌكن علماً      

 .فكٌؾ إذا وقع موقعاً ٌكثر فٌه سقوط الحرؾ األصلً ,فٌكفٌه أدنى مقتض للسقوط ,ٌنصرؾ     

 بل مع  ؛س ألجل الترخٌمـــــألن بقاءه كذلك لٌ ؛ى حرفٌنـــــعد الترخٌم علب ,ثبة وشاة :وإنما لم ٌباَل ببقاء نحو     

 ت بما قبلها بحٌث صارت معتقب ــا امتزجــة أخرى لكنهـــــإذ )التاء( كلم ,)التاء( أٌضاً كان ناقصاً عن الثبلثة     

 .اإلعراب     

 لم ٌكترث   ,ان بناإه على عدم اللزومــــلما ك :قلنا ,ابولو اعتبرنا سد التاء مسد الم الكلمة بكونه معتقب اإلعر     

 وتقدٌره  ,عرفات :وـــــــنح ,حذفه فً جمع السبلمة ,ى عدم لزومهـوالدلٌل عل ,بما ٌصٌر إلٌه حال الكلمة بعده     

 .ولٌس أللفً التؤنٌث هذه األحوال ,الدار والشمس :فً نحو     

 .398 – 397 :1شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     
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 ] االستثناء [

 ,دخلَ فٌه غٌُره وهو إخراُج الّشًء من حكمٍ  :فً االستثناء (إال)والّسابع  :المصّنفقال 

وكذا إذا  ,وهو ما لٌس بنفًٍ وال نهًٍ وال استفهام :ُب فً الكالِم الموَجِب الّتامّ صتنوالُمستثنى ٌ

وما جاءنً إال  ,جاءنً القوُم إال زٌداا  :أو انقطَع عنه نحو ,الُمستثنى منهعلى َتَقّدَم الُمستثنى 

وهو وفً غٌر الموجب الّتاّم ٌجوز فٌه الّنصُب والَبَدلُ  .وما جاءنً أَحد  إال ِحَماراا  ,زٌداا أّحد  

وما جاءنً  ,وإال زٌداا  ,ما جاءنً أحد  إال زٌد   :تقول ,فٌه لَغَواا  (إال)كون وفً الّناقص ٌ .الفصٌح

 .وما مررُت إال بزٌدٍ  ,وما رأٌُت إال زٌداا  ,إال زٌد  

***** 

 :ٌُقال ,من الّثنً وهو الّصرؾ( 1)االستثناء ] استفعال [ :فً االستثناء (إال)والّسابع  :ارحقال الشّ 

أو ِمْن  ,أ / – 56/ ُسمً ألّن الُمستثنى مصروؾ عن حكم األّول  ؛(2)ثنى ِعَناِن الّدابة أي صرفها

ٌُتُه أي ضاعفُته جاءنً  :إذ معنى )جاءنً القوُم إال زٌداً( ,ٌسمى به ألّن الحكم ُضوِعَؾ فٌه ,َثنَّ

 .القوُم وما جاءنً زٌد  

أي ؼٌر  غٌره –أي فً ذلك الحكم  – إخراج الّشًء من حكٍم دخل فٌه –أي االستثناء  – وهو

ألّن هذا ال  ؛من حكم دخل فٌه هو وؼٌره :ْم ٌقُلولَ  ,من حكم دخل فٌه ؼٌره :وإّنما قال ,ذلك الّشًء

كنَت ُمخِرجاً للحمار عن حكم دخل فٌه  ,جاءنً القوُم إال ِحَماراً  :ألّنك إذا قُلتَ  ,ٌتناول المنقطع

 (4).ألّن الحمار ؼٌر داخل فً المجًء ؛(3)ال من حكم دخل فٌه هو و ؼٌره [ ,ؼٌره ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مشتق :( فً )ب(1)

  ,صرفته عن حاجته :وثنٌته ,تضاعٌفه :د أثناء الشًء أيـوالثْنً واح ,ى بعضــرد بعضه عل :( َثَنى الشًء ثنٌاً 2)

 .حاشٌته :واستثنٌت الشًء من الشًء     

 .ثنً :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 :نذكر منها ,العلماء االستثناء عدة تعرٌفات تنصب كلها فً إطار واحد ؾَ رَّ ( عَ 4)

  .صرؾ اللفظ عن عمومه بإخراج الُمستثنً من أن ٌتناوله األول :االستثناء     

 .المخرج تحقٌقاً أو تقدٌراً من مذكور أو متروك بـ)إال( أو ما فً معناها بشرط الفابدة :أو هو     

 =  .اإلخراج بـ)إال( أو إحدى أخواتها لما كان داخبلً أو منزالً منزلة الداخل :أو هو     
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أي )اإلخراج(  –وهو  ,وخبره )إخراج الّشًء( ,مبتدأ( 1)[ –أي االستثناء  –وهو ]  :ِاعلم أّن قوله

] متعلّق  ,من حكم :قوله ,إخراجك شٌباً  :أي ,مصدر مضاؾ إلى المفعول وذكر الفاعل متروك –

ٌّة لقوله ,دخل فٌه ؼٌره :وقوله ,باإلخراج ٌّة مجرورة المحّل على الوصف   .من حكم :جملة فعل

فـ)زٌد( ال ٌخلو من  ,ال زٌداً جاءنً القوُم إ :وبٌانه أّنك إذا قُلتَ  ,فً هذا المقام اعتراض قويٌّ ( 2)و [

ألّن نسبة المجًء قد لزمت لـ)زٌد(  ؛فإْن كان األّول ٌلزم الّتناقض ,أْن ٌكون داخبلً فً القوم أو ال

بعد ذلك بـ)إال زٌداً( فقد نفٌت ( 3)] فإذا أخرجَته منهم [ ,ألّنه منهم ؛جاءنً القوم :بُمجّرد قولك

ٌّاً عن( 4)فصار المجًء [ ,عنه]  المجًء ض محض وهو ــذا إال تناقـــوما ه ,هــُمثبتاً له ومنف

 ه إذا ـــفإنّ  ,(5) فَػَلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإَلَّ َٕتِْسنَي َعاًما  :كقولـه تعالى ,ألّن الّتنزٌـل مشتمل علٌه ؛باطل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌتناول      ,ل حقٌقةــــذا ٌتناول المتصــــــوه ,إخراج الشًء من الشًء لوال اإلخراج لوجب الدخول فٌه := أو هو  

 .المنفصل حكماً فقط     

 .أو رفع ما ٌوجبه اللفظ ,إٌراد لفظ ٌقتضً رفع ما ٌوجبه عموم اللفظ :أو هو     

 ولٌس كل      ,ل استثناء تخصٌصــفك ,ص صفة عامةـوحقٌقته تخصٌ ’’ :"لـــــــشرح المفص" قال ابن ٌعٌش فً     

 إنما  ,ن داخبلً تحت الصدرـــــــ)إال زٌداً( أنه لم ٌك:تبٌن بقولك ,قام القوم إال زٌداً  :فإذا قلت ,تخصٌص استثناء     

 أي  ,االستثناء إخراج بعض من كل :وٌٌنـــــوهذا معنى قول النح ,ذكرت الكل وأنت ترٌد بعض مدلوله مجازاً      

 قام  :فقولنا ,رؾ النفًــــــفهً شبه ح ,ا دخل فً األولـفـ)إال( تخرج الثانً مم ,إخراجه من أن ٌتناوله الصدر     

 .‘‘قام القوم ال زٌد  :بمنزلة ,اً القوم إال زٌد     

  ؛398 :1شرح األشمونً و ؛23التعرٌفات و ؛181ل التسهٌو ؛76 – 75 :2شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .91الكلٌات و     

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .14 :( العنكبوت5)
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ل أْن ٌخرج ـــفٌستحٌ ,(1)جمٌع ] مدلولها فقد أخبر بؤّنه لبث الجمٌع [أُرٌد بـ)ألؾ سنة( على انفراد 

وإْن كان الّثانً  ,م أّنه لبث ألفاً ــوقد عل ,ى أْن ٌكون اللّبُث أقل من ألؾـــألّنه ٌإدي إل ؛منه شًء

)إال( ل إخراج ما بعد ـــاد إجماعهم على أّن االستثناء المّتصــالنعق ؛لزم خرق إجماع أهل اللّؽة

 .عّما قبله

فإذا  ,إّن المستثنى منه ُمراد به الجمٌع بالّنظر إلى المفردات من ؼٌر حكم باإلسناد :والجواب عنه

على كبلم متكلم باإلسناد إال بعد (2)إذ ال ٌحكم [ ؛أخرج منه المستثنى على الّتحقق ٌحكم ] باإلسناد

مســــتثنى منه ثم إخراجه بـِ)إال( إّنما كان ألّن دخول المســتثنى فً ال ؛فبل ٌلزم الّتناقض ,تمامه

الُمخَرج ( 3)] القوم [ب /  – 56/  :بمنزلة ,ما جاءنً القـوُم إال زٌداً  :فقولنــا ,قبل إســناد الفعل إلٌه

ألّن  ؛والّتناقض إّنما ٌلزم أْن لو كان اإلخراج بعد الحكم باإلسناد ولٌس كذلك ,عنهم زٌد  جاءنً

ٌُحَكم فً بدل البعض واالشتمال ,د كمال فهم المفردات وتمامهاالحكم باإلسناد بع مثبلً لو  ,كما 

فلو حكمَت  ,أخبرت عن إٌقاع الّضرب من ؼٌر تخصٌص جزء منه ,ضربُت زٌداً رأَسهُ  :قلتَ 

 (4).إال أّنك لم تحكم به إال بعد تمامه بالّرأس ,بتمام اإلسناد قبل ذلك الّرأس ناقضتَ 

 ,س بنفًٍ ـما لٌ –أي الكبلم الموجب  – وـــوه ,ً الكالم الموجب الّتامـــب فـــوالمستثنى ٌنتص

 فقد حكمَت بوجود المجًء وأْوَجْبَتُه فٌكـون  ,جاءنً القــومُ  :فإّنك إذا قلــتَ  ,وال استفهامٍ  ,وال نهًٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( من ةساقط]القوم[ ( 3)

 فالمبدل  ,ما أتانً إال أبوك :ن لك أن تقولـــــــه ٌحسألنّ  ؛وكــــوُم إال أبـما أتانً الق :وإنما جاز’’  :قال سٌبوٌه( 4)

 .‘‘له الفعل وتجعله مكان األول لً إنما ٌجًء أبداً كؤنه لم ٌذكر قبله شًء ألنك تخ     

 331 :2الكتاب  :ٌنظر     

 ما جاءنً إال  :فٌصٌر التقدٌر ,دــن أحـــــــل )زٌد( بدالً مـــفتجع ,ما جاءنً أحد  إال زٌد   :تقول’’  :وقال المبرد     

 مررت  :قولكو بمنزلة ــــــإنما ه ,رت بؤخٌك زٌدمر :أال ترى أن قولك .ألن البدل ٌحل محل المبدل منه ؛زٌد     

 ا بال ـــــــفم :فإن قال قابل .ما جاءنً أحد إال زٌد :ى هذا قلتـفعل ,ألنك لما رفعت األخ قام )زٌد( مقامه ؛بزٌد     

 أال حل محله ؟ ,و)أحد( كان منفٌاً  ,)زٌد( موجباً      

  .‘‘و )إال( لها معناها  ,ً العاملقد حل محله ف :قٌل     

 .395 – 394 :4المقتضب  :ٌنظر     
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 .ؼٌر الّنصب كما سٌجًء( 1)فإّنه ] ٌجوز فٌه [ ؛واحترز به عن ؼٌر الموَجب ,الكبلم موَجباً 

ألّن )ِمْن( التً الستؽراق الجنس كما ُتزاد فٌهما تـزاد  ؛وإّنما كان االسـتفهام بمنزلة الّنفً والّنهً

ُر اللَّوِ  َىْل ِمنْ   :نحو قوله تعالى ,فٌه أٌضاً   .(2) َخاِلٍق َغيػْ

ٌقوم مقام ( 4)ألّن ] البدل [ ,لعدم جواز اإلبدال فٌه ؛فً الكبلم الموَجب( 3)وإّنما ٌجب ]الّنصب [

فٌلزم  ,جاءنً إال زٌد :بمنزلة ,جاءنً القوُم إال زٌداً  :الُمبدل منه وعمل فٌه عامله فصار قولنا

 (5).وهو ُمحال ,مجًء جمٌع العالم ِسوى )زٌد(

] ألّنه قد  ؛س جارٌاً على اإلطبلقـــــلٌ ,)والمستثنى ٌنتصب فً الكبلم الموجب( :واعلم أّن قوله

 ,وِســوى زٌـدٍ  ,ً القــوُم ؼٌـَر زٌـدٍ ـجاءنـ :نحــو ,(6)ال ٌجــوز الّنصــب فــً الكــبلم الموجــب [

 .لِببل ٌنتقض به ؛الموَجب والمستثنى بعد )إال( ٌنتصب فً الكبلم :أْن ٌقول( 7)[ ولى] فاأل

 ه من ـلعدم جواز البدل فٌه ألّن البدل لكون ؛على المستثنى منه إذا تقّدمٌجب نصب المستثنى  وكذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .3 :( فاطر2)

 .)د( من ةساقط ]النصب[( 3)

 .)د( من ةساقط ]البدل[( 4)

 وانتصب األب إذ لم ٌكن  ,وم فٌها إال أباكـــــوالق ,ومررُت بالقوم إال أباك ,أتانً القوُم إال أباك ’’ :( قال سٌبوٌه5)

 كما أن الدرهم لٌس بصفة  ؛بلمـــــن الكـــل فٌه ما قبله مــــوكان العام ,داخبلً فٌما دخل فٌه قبله ولم ٌكن صفة     

  :ع األب أن ٌكون بدالً من )القوم( أنك لو قلتـــوإنما من .للعشرٌن وال محمول على ما ُحملت علٌه وعمل فٌها     

 .‘‘كان محاالً  ,أتانً إال أبوك     

 .331 :2الكتاب  :ٌنظر     

  ,ألنك لو حذفت اإلخوة بطل الكبلم ؛بـــــــز إال النصـلم ٌج ,جاءنً إخوتك إال زٌداً  :ولو قلت’’  :وقال المبرد     

 ل لفظ )إال( من النصب لفساد ــــفمن ثم بط ,ى شًءــفبل ٌقع االستثناء عل .جاءنً إال زٌد :وذلك أنه كان ٌكون     

 .‘‘البدل      

 .395 :4المقتضب  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 أ(: فالصواب.( فً )7)
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  .ٌتقّدم على المبدل منهالّتوابع ال 

ًّ ( 1)وكذا ٌجب نصب المستثنى إذا تقّدم المستثنى على ] صفة [  :نحو ,(2)المستثنى منه عند المازن

 ً )خٌر  منك( ـــة وهـــى مقّدم على الّصفــفإّن )إال زٌداً( مستثن ,داً خٌر  منكــجاءنً أحد  إال زٌما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]صفة[( 1)

ًّ ـ( هو بكر بن محمد بن بقٌة المعروؾ بالم2)  كان إماماً  ,من علماء البصرة األجبلء ,هـ( 247سنة )ً ــــتوف ,ازن

 ن أبً عبٌدة واألصمعً ـــروى ع ,ً الجدل والحجاجـــبرع فً األدب وحذق ف ,فً العربٌة متسعاً فً الرواٌة     

  ,والدٌباج ,ؾــــــــوالتصرٌ ,علل النحو :ن تصانٌفــهــــم ,وروى عنه المبــرد والفضــل وجماعــة ,وأبً زٌد     

 .والقوافً ,والعروض ,وما تلحــن فٌه العامة     

  ؛466 – 463 :1اة ـــة الوعــــبؽٌو ؛94 – 93ة ـــــالبلؽو ؛199 – 198 :18بلم النببلء ــــــــسٌر أع :ٌنظر     

 .218 – 216 :3وشذرات الذهب      

 أنه ٌختار النصب وال  :ور عنهـــونقل ابن عصف ,هـــور عنه موافقة سٌبوٌــــفالمشه ,اختلؾ النقل عن المازنً     

 ونقل عنه أٌضاً أنه ٌوجب النصب  .ؾ بعد ذلكـــــأن ٌوصً ــــفبل ٌنبؽ ,ألن المبدل منه منوي الطرح ,ٌوجبه     

  .فحصل عنه ثبلثة أقوال ,وٌمنع اإلبدال     

 إذا أبدلت من الشًء فقد اطرحته من  :ب وٌقولـــــً ٌختار النصــوكان المازن ’’ :"المقتضب" وقال المبرد فً     

 .‘‘فكٌؾ أنعت ما قد سقط ؟  ,جوداً وإن كان فً المعنى مو ,لفظً     

 ما فٌها أحد إال  :ن المستثنى منه وصفته نحوــــــط المستثنى بٌـــوإذا توس ’’ :"شرح التسهٌل" قال ابن مالك فً     

 .‘‘ومذهب المازنً عكس ذلك  .النصب فاإلتباع عند سٌبوٌه والمبرد أولى من ,زٌد خٌر من عمرو     

 ر صفة المستثنى منه عن ــــى اإلتباع لتؤخــــح النصب علـــــوال ٌترج’’  :"التصرٌحشرح " وقال األزهري فً    

 إذا تؤخرت صفة المستثنى منه عن  :الـــــفإنه ق ,ًـخبلفاً للمازن ,ما فٌها رجل  إال أخوك صالح   :المستثنى نحو     

ٌُختار النصب       فـ)رجل( مبتدأ تقدم خبره فً المجرور  ,حــاك صالــــما فٌها رجل  إال أخ :فتقول ,المستثنى فإنه 

  ,مقدم على صفة المستثنى منه ,ى االستثناءــو)أخاك( منصوب عل ,و)صالح( نعت )رجل( المستثنى منه ,قبله     

 ه وأنّ  ,ن ابن الخباز فً النهاٌة عن المازنً أنه ٌوجب النصبــونقل ع .ما فٌها رجل صالح  إال أخاك :واألصل     

 والموصوؾ  ,ً بعض الوجوهـه ٌلؽى فــألن المبدل من ؛ٌنزل التقدٌم على الصفة منزلة التقدٌم على الموصوؾ     

 النهاٌة عن إن ما نقله صاحب  :و حٌانــــد قال أبــــه فقــوالصواب ما نقله الموضح عن .مرعً الجانب فتدافعا     

 .‘‘المازنً ؼلط      

 ع ـالهوام عـــهمو ؛545 :1شرح التصرٌح و ؛672 :2البن مالك رح التسهٌل ــشو ؛399 :4المقتضب  :ٌنظر     

     3: 257 – 258. 
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  فكان تقدٌم المستثنى ,ألّن الّصفة كالجزء من الموصوؾ ؛وإّنما ٌجب الّنصب عنده ,أ / – 57/  

وز ـــفٌج( 2)سٌبوٌهد ـــوأّما عن .ب نصبهـــكتقدٌمه علٌه فٌج( 1)على صفة المستثنى ] منه [

زلة شًء ـــوؾ والّصفة بمنـــألّن الموص ,ألّنه فً كبلم تام ؼٌر موَجب ؛وٌختار البدل ,االستثناء

( 4)ن صفة ] المستثنى منه [ـــزلة تؤخره عـــبمن( 3)] عن الموصوؾ [ ان تؤخٌر المستثنىوك ,واحد

االستثناء والبدل ( 5)وعند المبرد .إذ المقصود هو الموصوؾ وهو متؤخر عنه ؛ألّن الّصفة كالعدم

 .سواء

ألّن البدل الؽلط  ؛فحٌنبذ ٌجب نصب المستثنى –عن المستثنى منه  أي – عنهالمستثنى  أو انقطع

وأورد اللّؾ والّنشر  ,الّتفنن فً الكبلم( 6)] علّة [ منه فصحاء إذا لم ٌكمن المرادال ٌجًء فً كبلم ال

ثم ذكر  ,ثم ذكر تقدٌم المستثنى على المستثنى منه ,على الّترتٌب ألّنه ذكر أوالً الكبلم الموَجب

ما جاءنً إال و :ومثال الّثانً بقوله ,جاءنً القوُم إال زٌداا  :نحو :فؤورد مثال األّول بقوله ,المنقطع

 .وما جاءنً أحد  إال ِحَماراا  :ومثال الّثالث بقوله ,زٌداا أحد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]منه[( 1)

و خٌٍر م ,ن زٌدٍ ــــً أحد  إال أبوك خٌر  مــــما أتان :فإن قلت ’’ :"الكتاب" ( قال ف2ً)  ن ـــوما مررت بؤحٍد إال عمر 

 ن البدل ألنك قد شؽلت ـــــوحس ,ع والجر جابزٌنــــان الرفــــك ,بؤحٍد إال عمٍرو خٌٍر من زٌدٍ وما مررت  ,زٌدٍ      

 .‘‘ثم وصفت بعد ذلك  ,وع والمجرورثم أبدلته من المرف ,الرافع والجار     

 .336 :2الكتاب  :ٌنظر     

 ما بٌن المعقوفٌن ساقط من )أ(.( 3)

 .)أ( و )ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 فؤنت فً هذا  .ً أحد خٌر منك إال زٌدـــــــما جاءن :رـالتقدٌ ,د إال زٌد خٌر  منكـــــما جاءنً أح :تقول ’’ :قال( 5)

 دم المستثنى لتبدله من شًء لم ٌتم ــــفلم تق ,ألن األول بمنزلة المتؤخر لتؤخر نعته ؛إن شبت نصبت زٌداً  :مخٌر     

  :وأما من أبدل منه فٌقول" :ثم قال ."ول بهـو موصــة بمنزلة ما هـــٌعرؾ إال بوصفه فقد صار صفإذا كان ال      

 ولٌس المبدل منه بمنزلة ما لٌس فً  ,وصفه وؾ ال منــــــن الموصــدل موإنما أب ,الوصؾ تابع مستؽنى عنه     

  ؛والكبلم عندي قول سٌبوٌه" :ثم قال ."ه جوهر ال ٌنعت بهـــألنّ  ؛ه نعتــــولم تقل إنّ  ,الكبلم إنما أبدلت للتبٌٌن     

 .‘‘اد لمعناه ألن الكبلم إنما ٌر     

 .488 – 399 :4المقتضب  :ٌنظر     

 .)ج( و )د( من ةساقط ]علّة[( 6)
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 ,والبدلعلى االستثناء  ٌجوز فٌه الّنصبفإّنه  فً غٌر الموجب الّتاموأّما المستثنى إذا كان 

واحترز بؽٌر الموجب عن الموجب فإّنه ال ٌجوز  ,والمراد بالّتام ما ٌكون المستثنى منه مذكوراً 

 ؛وبالّتام عن ؼٌر الموجب ؼٌر الّتام فإّنه ال ٌجوز فٌه الّنصب والبدل ,فٌه إال الّنصب كما عرفتَ 

  .بل هو ُمعرب على حسب اقتضاء العامل

ألّن )أبى(  ؛( كبلم ؼٌر موجب لثبوت الّنفً فٌه( 1)إّن ) أبى القوُم عن القٌام إال ] زٌداً [ :فإْن قٌل

  .مع إّنهم لم ٌجّوزوا فٌه البدل( 2)ألّن المستثنى منه ] مذكور فٌه [ ؛وتامّ  ,ٌدّل على الّنفً

ٌُقال كن ال نسلم أّنه ؼٌر ولبن سلمنا ذلك ل ,ال نسلم أّنهم لم ٌجّوزوا البدل فٌه :والجواب عنه أْن 

 .ألّن المراد بالّنفً ما حصل بؤداة الّنفً ولٌس كذلك هاهنا ؛موَجب

جاءنً ( 3)] ما [ :نحو ,إذ فٌه كون حركة المستثنى وفق حركة المستثنى منه ؛هو الفصٌح البدلو

وال شّك أّن سلوك طرٌق  ,على االستثناء ب / – 57/ برفعهما بخبلؾ الّنصب  ,أحد  إال زٌد  

 .فٌكون البدل هو الفصٌح ,الموافقة أولى

 ,وفً المستثنى المّتصل فً ؼٌر الموجب الّتام :وٌنبؽً أْن ٌقول هكذا ,وهاهنا قد ترك قٌوداً أَخر

وؼٌر متراٍخ عن  ,ٌتضّمن االستثناء ,وؼٌر مردود به الكبلم( 4)] ؼٌر مقّدم [ ,الواقع بعد )إال(

 (5).المستثنى منه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عمراً  :فً )ب(( 1)

 .فٌه مذكور :فً نسخ المخطوط( 2)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]ما[( 3)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 وَلَْ   :د رد علٌه سٌبوٌه بقوله تعالىـــوق ,ص بما ٌكون به المستثنى مفرداً ـ( زعم بعض النحوٌٌن أن اإلتباع ٌخت5)

 .وقد أبدل منه ,[ فـ)شهداء( جمع 6 :] النور  َيُكْن ََلُْم ُشَهَداُء ِإَلَّ أَنْػُفُسُهمْ       

  :ىــــقال تعال ,وُرّد بالسماع ,ى منه لئلٌجاب كؤحد ونحوهـــوشرط بعض القدماء لئلتباع عدم صبلحٌة المستثن     

       ِمنػُْهمْ  فَػَعُلوُه ِإَلَّ قَِليَلً َما  [ 66 :] النساء. 

 :قال تعالى ,وُرّد بالسماع ,ه اإلتباع أن ٌكون المستثنى منه معرفةــوشرط الفراء لجواز النصب فٌما اختٌر فٌ     

       ََوََل يَػْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإَلَّ اْمرَأََتك  ما مررت بؤحٍد إال زٌداً  :ى سٌبوٌهــــــــوحك ,بــــ[ فٌمن نص 81 :] هود,  = 
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فإّنه ال ٌجوز فٌه  ؛و)ما خبل( ,و)ما عدا( ,واحترزنا بالقٌد األّول عن المستثنى الواقع بعد )ِسوى(

 .البدل أٌضاً 

  .فإّنه ال ٌجوز فٌه البدل أٌضاً  ؛وبالّثانً عّما وقع قبل المستثنى منه

فإّن الّنصب هنا  ؛قاَم القوُم إال زٌداً  :رداً به قول من قال ,ما قاَم القوُم إال زٌداً  :وبالّثالث عن نحو

 .المختار دون البدل ] لقصد الّتطابق بٌن الكبلمٌن

] فٌه ؼٌر ( 1)فإّن البدل [ ,ما جاءنً أحد  حٌن كنَت جالساً هاهنا إال زٌداً  :وبالّرابع من نحــو

ن مختاراً لقصد الّتطابق بٌن المســتثنى وبٌن المســتثنى منه فــً إّنمـا كـا( 2)ألّنـه [ ؛مختار

  ( 3)[ "بابّب ] األلـل"ب ذا اعترض علٌــه صاحكــ ,ومع الّتراخــً ال ٌظهــر الّتطــابق ,اإلعــراب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .=  وما أتانً أحد إال زٌداً  

 وال تنزل  ,ً الحرب ثابتاً نفع الناس إال زٌداً ــــــما ثبت أحد ف :وــــنح ,واختار ابن مالك النصب فً المتراخً     

 ؾ التشاكل بالبدل لطول الفصل بٌن البدل ـــــه قد ضعـــــألنّ  :قال .اً ـــعلى أحد من بنً تمٌم إن واَفٌَتهم إال قٌس     

 .وهذا الذي ذكره لم ٌذكره أصحابنا :قال ابو حٌان .والمبدل منه     

 وأنت تعلم أن  ,قاموا إال زٌداً  :ول القابلــــكق ,واختار ابن مالك أٌضاً النصب فٌما رد به كبلم تضمن االستثناء     

 .االستقبللوالبدل فً حكم  ,ألنه ؼٌر مستقل ؛فتنصب وال ترفع ,ما قام القوم إال زٌداً  :األمر بخبلفه فتقول     

 .ورده ,وهذا أٌضاً لم ٌذكره أصحابنا إال أن ابن عصفور حكى نحوه عن ابن السراج :قال أبو حٌان     

 .255 – 254 :3همع الهوامع و ؛1588 – 1587 :3ارتشاؾ الضرب  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .اللباب :فً )ج( و )د(( 3)

 "لب األلباب فً علم اإلعراب" ى كتابــــرح علـــو شــهـ(, وه 776)ت ار ـره كـــلنق "لب اللباب" رحهو ش     

 منه  ,ب ما ذكرته الكتب المختصة بهذا الجانبــــاب مخطوطاً بحســـــــــوما زال الكت ,فً النحو ,لئلسفراٌٌنً     

 .( العباب4148وسمً فً شستربتً ) ,857كتب سنة  ,(2471نسخة فً مؽنٌسا )الرقم      

 صؽٌر  ,م العوابدــــج ,ى على ذوي األلباب أنه كثٌر الفوابدـــــــــفإن لب األلباب ال ٌخف ’’ :قال فٌه النقره كار     

 ً مفاتٌح العلوم ــــو على المباحث التً هــمنط ,رار العربٌةــــــــمشتمل على دقابق األس ,وجٌز النظم ,الحجم     

 .‘‘.. الخ .ء الدهر وعلماء العصرٌشرحه أحد من فضبل ولم ,األدبٌة     

 ر الدٌن أبً طالب =ـــــفه للوزٌر فخألّ  .‘‘.. الخ .ومـــــوقاصع همام الهم ,ومالحمد هلل قاشع ؼمام الؽم ’’ :أّوله     
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ٌّــُد عبد هللا الّتواب الس
 .هذا فً ؼٌر الموجب الّتام ,(1)

ألّنها  ؛ال فً المعنى فً اللّفظفٌه لغواا  (إال)ٌكون فالّشؤن أْن  الّناقص( 2)ؼٌر ] الموجب [ فًأّما و

ٌُعرب على حسب اقتضاء العامل ,ناقضة لنفً ما سبق ما ]  :فً ؼٌر الموجب الّتام تقول ,و

  .بالّنصب ,وإال زٌداا  ,بالّرفع ,جاءنً أحد  إال زٌد  

ٌّة لِـ)جاَء( ,ما جاءنً إال زٌد   :(3)الّناقص [تقـول فً ؼٌر الموجب و وما رأٌُت  ,بالّرفع على الفاعل

ٌّة لـ)رأٌُت( ,إال زٌداا   .بالجّر بحرؾ الجرّ  ,وما مررُت إال بزٌدٍ  ,بالّنصب على المفعول

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د بن عبدهللا القرٌمً حاشٌة على ـــوعلق السٌد أحم .ى ما فهم من عبارة الشارحــــــوهو أول شرح عل ,= العلوي 

 .شرح نقره  كار     

 . 127 – 126 :4األعبلم و ؛467 :1هدٌة العارفٌن و ؛1545 :2كشؾ الظنون  :ٌنظر     

(1 ًّ  المعروؾ بُنْقره كار  ,هـ(776ً سنة )ــــتوف ,جمال الدٌن ,وريّ ـالنٌساب ( هو عبدهللا بن محمد بن أحمد الحسٌن

 ام ـــــوأق ,ً التدرٌس بحلبـــول ,حنفً ,ة وأصول الفقهــعالم بالعربٌ ,وٌنعت بالشرٌؾ ,صانع الفضة :وتعنً     

 رح الشافٌة ــــوش ,ً والبٌانـرح تلخٌص المفتاح فً المعانــــش :له من التصانٌؾ .بدمشق مدة وبالقاهرة مثلها     

 وشرح التنقٌح  ,ً األصولــــرح المنار للنسفً فـــوش ,وشرح التسهٌل فً النحو ,البن الحاجب فً التصرٌؾ     

 .فً أصول الفقه     

 .127 – 126 :4بلم ـاألعو ؛1:467هدٌة العارفٌن و ؛418 :8ذرات الذهب ــشو ؛78 :2بؽٌة الوعاة  :ٌنظر     

  .)ب( من ةساقط]الموجب[ ( 2)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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وما  ,لقوُم غٌَر زٌدٍ جاءنً ا :تقولُ ( إال)كحكم االسم الواقع بعد  (غٌر)وُحكُم  :المصّنفقال 

ا وم ,ُت غٌَر زٌدٍ وما رأٌ ,وما جاءنً غٌُر زٌدٍ  ,وما جاءنً أحد  غٌَر حمارٍ  ,جاءنً غٌَر زٌٍد أحد  

 .(ِسوى)ومثلُه  ,ررُت بغٌِر زٌدٍ م

***** 

فً  تقول ,على الّتفصٌل المذكور (إال)االسم الواقع بعد ( 1)[كحكم ] ( غٌر)وحكم  :ارحقال الشّ 

وما جاءنً أحد   ,ما جاءنً غٌَر زٌٍد أحد  ]  ,جاءنً القوُم غٌَر زٌدٍ  :(2)الكبلم الموَجب ] الّتام [

 (5).(4)بالّنصب كما ٌنصب االسم الواقع بعد )إال( فً الكبلم الموَجب ] الّتام [ ,(3)[غٌَر ِحمار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]كحكم[( 1)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]التام[( 2)

  جاءنًما  :ى المنقطع نحوـــــــــومثال المستثن ,زٌٍد أحد  ما جاءنً ؼٌَر  :مثال المستثنى المقدم نحوو :فً )ب(( 3)

  ,ما جاءنً ؼٌَر زٌٍد أحد  بالنصب :ى المستثنى منهـــــــوتقول فً تقدٌم المستثنى عل :وفً )د( .أحد ؼٌَر حمارٍ      

 .بالنصب وما جاءنً أحد  ؼٌَر ِحمار :فً المنقطع وتقول     

  .)ج( من ةساقط ]التام[( 4)

 :وهً كالتالً ,فً مسؤلة نصب )ؼٌر( كاالسم المستثنى بـ)إال( أحكام (5)

 :ٌجب نصب )ؼٌر( كاالسم المستثنى بـ)إال( فً أربع مسابل -أ     

 .قاموا ؼٌَر زٌدٍ  :كما فً نحو ,إذا كان الكبلم موجباً تاماً  :األولى     

 ما نفع هذا الماُل  :كما فً نحو ,ى المستثنىـــل علـــــولم ٌمكن تسلٌط العام ,إذا كان االستثناء منقطعاً  :والثانٌة     

  .عند الجمٌع فً المسؤلتٌن .ؼٌَر الضررِ      

 ما فٌها أحد  ؼٌَر  :وــــكما فً نح ,ىــــــى المستثنـــوأمكن تسلٌط العامل عل ,إذا كان االستثناء منقطعاً  :والثالثة     

 .لحجازٌٌنعند ا .حمارٍ      

 .ما فٌها ؼٌَر زٌٍد أحد   :فً نحو –عند األكثر  –إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه  :والرابعة     

 :وٌترجح نصبها فً مسؤلتٌن -ب     

 .ما فٌها ؼٌَر زٌٍد أحد   :فً نحو هذا المثال المتقدم وهو ,عند قوم من الكوفٌٌن والبؽدادٌٌن :إحداهما     

 ما فٌها أحد   :وــنح ,ه تسلٌط العامل على المستثنىـــــن فٌــــفً االستثناء المنقطع الذي ٌمك ,عند تمٌم :والثانٌة     

 .ؼٌَر حمارٍ      

 =.وا ؼٌَر زٌدٍ ـما قام :نحو ,ً ما إذا كان الكبلم تاماً ؼٌر موجبـــــوه :وٌضعؾ نصبها فً مسؤلة واحدة -جـ     
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كما ٌكون )بالّنصب(  وؼٌَر زٌدٍ  ,)بالّرفع( ما جاءنً أحد  غٌُر زٌدٍ  :تقول فً ؼٌر الموجب الّتامو

 .الّتام أ / – 58/ االسم الواقع بعد )إال( كذلك فً ؼٌر الموجب 

 ,بالّرفع كما ٌرتفع االسم الواقع بعد )إال( فٌه ,ما جاءنً ؼٌُر زٌدٍ  :تقول فً ؼٌر الموجب الّناقصو

 .(2)بالجرِّ [ ,وما مررُت بغٌِر زٌدٍ  ,بالّنصب] ( 1)[ وما رأٌُت غٌَر زٌدٍ ] 

ٌُستثنى به [ِسوىأي مثل )ؼٌٍر( ) وِمثلهُ  وٌجوز فٌه الّضم  ,(3)( بالكسر مقصوراً ] فً أّنه 

 ( 5).ولَْم ٌرد فٌه الّضم ,وٌجوز فٌه الفتح ,وكذا )ِسواء( بالكسر ممدودة ,(4)والفتح

ٌّتهما أّن العـرب تجوبٌا ,وإعرابهمـا الّنصب دابماً على الّظــرؾ ٌّةـــن ظرف  ري ] الّظروؾ المعنو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .557 – 556 :1شرح التصرٌح  := ٌنظر  

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)د( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 3)

 .ّنه بمعنى الؽٌر فً أنه ٌستثنى بهفإوٌجوز فٌه الفتح والضم  :( فً )د(4)

ٌُستثنى بها  ,ح السٌن وكسرها ممدودتٌنــــوبفت ,ا مقصورتٌنــو)سوى( بكسر السٌن وضمه’’  :قال أبو حٌان( 5)  و

 وتابعه  ,إلٌه الزجاجً أنها اسم ال ظرؾب ــــإال ما ذه ,ع علٌهــوكونها ظرفاً كالمجم ,فً االتصال واالنقطاع     

ر(      ٌْ ر(ـــــوق :ونـــوقال الكوفٌ .ابن مالك فزعم أنها بمعنى )َؼ ٌْ  ً عند سٌبوٌه ــــوه ,د ٌكونان اسمٌن بمعنى )َؼ

  ل ظرفاً كثٌراً وؼٌر ظرؾـم إلى أنها تستعمـب بعضهــــوذه .النحاة الزمة الظرفٌة ال تتصرؾ والفراء وأكثر     

 ً تآلٌؾ ابن ــــــوالذي ف ,ه ابن الضابعــفٌما حكاه عن ,ورـــــوابن عصف ,والعكبري ,وهو قول الرمانً ,قلٌبلً      

 مكانك الذي  :ىـــبمعن ,مررُت برجٍل ِسواك :ولــــتق :قال ,ورــــــعصفور أنه ظرؾ ال ٌتصرؾ كقول الجمه     

  :وال ,قام ِسوى زٌدٍ  :فبل ٌقال ,اـا مجازاً لم ٌتصرفوا فٌهــــولما كانت الظرفٌة فٌه .ٌدخله معنى عوِضَك وَبَدلَك     

 وال ٌنتصبان على ؼٌر الظرفٌة إال إْن جاء شًء  .واكـــمررُت بس :وال ,ما َضربُت ِسواك :وال ,قام سواء زٌد     

ٌُشَرب معن :قٌل ,ً ضرورة الشعرــــــمن ذلك ف       ولم  ,ورة السٌنـــــــاالستثناء فٌها إال )ِسوى( المكسى ــــولَم 

 ى ـــش أّنه ٌستثنــر كبلم األخفــــوظاه ,اـــفإن استثنً باآلخر فبالقٌاس علٌه ,ٌَُمّثل سٌبوٌه فً االستثناء إال بها     

 .‘‘بالثبلثة      

 .1547 – 1546 :3ارتشاؾ الضرب  :ٌنظر     
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ٌّة فٌقولونالّظروؾ ( 1)مجرى [ وال ٌعنون إال منزلة فً  ,(2)جلَس فبلن  ] مكان فبلن [ :الحقٌق

ٌّة ,الّذهن ُمقّدرة أٌضاً فً ( 3)وٌستعملون )سوى( و ] )سواء( [ ,فٌنصبونه نصب الّظروؾ الحقٌق

( 4)فٌلزم أْن ٌنصب ,وٌعنون مكانك وعوضاً منك ,مررُت برجٍل ِسواك :مثل هذا الموضع فٌقولون

ٌّةانتصاب  ٌّة المعنو  :وَحَمَل قوله ,(5)وإلٌه ماَل ابُن الحاجـبِ  ,المكان للظرف

َماَمِة َناَقِتً [ اَنؾُ ] َتجَ  ٌَ َعْن ُجلِّ ال
 (7)َوَما َقَصَدْت ِمْن أْهلَِها لِِسَواِبَكا          (6)

ٌّون من أّنهما لٌسا بمنصوبٌن  ,على الّشذوذ( 8)] من أهلها لسوابكا [ واألصّح ما ذهَب إلٌه الكوف

ٌّة دابماً   مثال األّول  ,س(ـــواسَم )لٌ ,ةً ـــوصف ,وفاعبلً  ,لمجًء استعمال )ِسوى( مبتدأً  ؛على الّظرف

 قوله:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ساقط منإلى هنا  388من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( من ةساقط ]سواء[( 3)

 .أن ٌنصب كل واحد منهما :فً )ب( و )د(( 4)

 ."على األصح ,وإعراب )سوى( و )سواء( النصب على الظرفٌة" :( قال5)

 .26كافٌة ذوي األرب فً معرفة كبلم العرب  :ٌنظر     

 .)ج( و )د( ساقط من ( ما بٌن المعقوفٌن6)

 .89وهو مذكور بدٌوانه  ,الكبٌر مٌمون بن قٌسؤلعشى وهو ل ,البٌت من الطوٌل( 7)

  ؛198 ,44داد ــــً األضــــوثبلثة كتب ف ؛349 :4ب ـــوالمقتض ؛488 ,32 :1اب ـــالكت :والبٌت من شواهد     

  :1وأساس الببلؼة  ؛111ً فً فقه اللؽة ـــــوالصاحب ؛158 :2ب ـــــوالمحتس ؛137 :1وشرح أبٌات سٌبوٌه      

  :3ان العرب ــــولس ؛133 :2رح الرضً على الكافٌة ــوش ؛252 :1 ابل الخبلؾــــفً مس اإلنصاؾو ؛152     

  :1والدرر  ؛441 ,438 ,435 :3ة األدب ــــزانــــوخ ؛162 :3ع ـــــع الهوامــــوهم ؛312 ,318 :7 ,216     

     434. 

 .أي عن معظم أهلها :وعن جل الٌمامة ,أصله تتجانؾ من الجنؾ وهو المٌل ,تجانؾ :قوله     

 فدل ذلك على أنها تخرج  ,رــــو الم الجـــحٌث أتى بـ)سواء( متؤثرة بالعامل الذي ه ,لسوابكا :الشاهد فٌه قوله     

 .عن النصب على الظرفٌة إلى الوقوع فً مواقع اإلعراب المختلفة    

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)
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        (2)َفِسَواَك َبابُِعَها وأْنَت الُمْشتِريْ            (1)] َوإِذا ُتَباُع َكِرٌَمة  أْو ُتْشَتَرى [

ٌُجَعل )باٌعها( مبتدأ ,و )باٌعها( خبره ,فإّن )سواك( مبتدأ ماً  ,وٌجوز أْن  و )سواك( خبره ُمقدَّ

 .علٌه

 :ومثال الّثانً قوله

ـاُهـْم َكَمـــا َداُنــوا بَق ِســَوى اْلُعـْدَوا           ِن ِدنَّ ٌَ َولَْم 
(3)  

ٌبق شًء )ولَْم  :فاعله محذوؾ تقدٌرهبؤّن  :القولُ و ,ولَْم ٌبقَ  :فاعبلً لقوله هنافإّن )ِسوى( وقَع ه

ٌُحذؾ لكونه كالجزء من الفعل ؛سوى العدوان( ممنوع  .إذ الفاعل ال 

 :ومثال الّثالث قوله

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ج( ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من1)

 .ابن المولى )من شعراء الحماسة(مسلمة المدنً المعروؾ ببن هو محمد بن عبدهللا  وقابله ,البٌت من الكامل( 2)

 رح التسهٌل البن ـــــــوش ؛1761 :2رح دٌوان الحماسة للمرزوقً ــوش ؛589 :6الحٌوان  :والبٌت من شواهد     

 ع ـوهم ؛559 :1وشرح التصرٌح  ؛483 :1رح األشمونً ـــــوش ؛358 :2والمقاصد النحوٌة  ؛315 :2مالك      

  .432 :1والدرر  ؛161 :3الهوامع      

  ,فوقعت مبتدأ ,ن النصب على الظرفٌةــرفت وخرجت عـفإن )سوى( هنا تص ,فسواك بابعها :الشاهد فٌه قوله     

 .و)بابعها( خبر     

انً )شهل بن شٌبان( من شعـــلفنمن قصٌدة ل ,من الهزج( هذا البٌت 3) مَّ  قالها فً حرب  ,ةـــراء الحماســــــــد الزِّ

 .البسوس     

  ؛35 :1رح دٌوان الحماسة للمرزوقً ــوش ؛268ً القالً ــــوأمال ؛56ة البحتري ـــــــحماس :وهو من شواهد     

 رح ـــــوش ؛358 :3د النحوٌة ــــوالمقاص ؛281 :2الك ــــــــوأوضح المس ؛719 :2وشرح الكافٌة البن مالك      

  ؛161 :3وهمع الهوامع  ؛954 :2د المؽنً ـــوشرح شواه ؛568 :1رح التصرٌح ــــشو ؛483 :1األشمونً      

 .432 :1والدرر  ؛431 :3وخزانة األدب      

 .كما تدٌن تدان :ومنه .جازوا :ودانوا ,جازٌناهم :وِدنَّاهم ,أي الظلم الصرٌح :قوله العدوان     

 الظرفٌة ب على ــوهذا دلٌل على أنها ال تنتص ,ل )سوى( فاعبلً للفعلـحٌث جع ,لم ٌبق سوى :الشاهد فٌه قوله     

 .وإنما تكون اسماً أٌضاً فتقع فً مواقع اإلعراب المختلفة ,فقط     
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 (1)لُ ٌَ مْ ...............................           َفإنًِّ إلَى َقوٍم ِسواُكم أَلَ 

 .لقوم( 2)فإّن )سواكم( مجرور تقدٌراً لكونه ] صفة [

 :ومثال الّرابع قوله

لَى [ ٌْ لٍَة إّنــً إذاً لََصُبـــــورُ ( 3)] أَأَْتُرُك لَ ٌْ َنَها           ِســَوى لَ ٌْ نًِ َوَب ٌْ َس َب ٌْ  (4)لَ

 .(6)"شرح الّزٌنٌة"كذا فً  ,مرفوع تقدٌراً لكونه اسم )لٌس( ,لٌلة( 5)] سوى [ :فإنّ 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :صدرهو ,55مذكور بدٌوانه  ,من مطلع قصٌدة للشنفرى األزدي ,من الطوٌل( عجز بٌت 1)

ٌّكم           ً ُصُدوَر َمِط  .....................................أقٌُموا َبِنً أُمِّ

  ؛176 :1وم اللؽة ــر فً علــــوالمزه ؛347 :2د النحوٌة ــوالمقاص ؛283ً ــــــــنوادر القال :وهو من شواهد     

  .35 :9وتاج العروس  ؛348 :3وخزانة األدب      

  .ؼٌر مبلزمة للظرفٌة ,حٌث أتى )سوى( صفة لقوم فً موضع جر ,سواكم :الشاهد فٌه قوله     

 .)ب( من ةساقط ]صفة[( 2)

 .واألولى ما أثبته : أال ٌرى,المخطوطنسخ ( فً 3)

  ,77و مذكور بدٌوانه ــــب ألبً دهبل الجمحً وهـــــفنس ,نـــإلى قابل معٌّ  وتعددت نسبته ,البٌت من الطوٌل( 4)

 .486ونسب أٌضاً لعمر بن أبً ربٌعة وهو مذكور بدٌوانه  ,91الملوح وهو مذكور بدٌوانه لقٌس بن ب وُنس     

  ؛118 :1وأمالً المرتضى  ؛1319 :2رح دٌوان الحماسة للمرزوقً ــوش ؛289 :1الزهرة  :وهو من شواهد     

 .433 :1 : والدرر ؛161 :3ع وهمع الهوام ؛483 :1رح األشمونً ـوش ؛718 :2وشرح الكافٌة البن مالك      

 .حٌث وردت )سوى( اسماً لـ)لٌس( وؼٌر مبلزمة للظرفٌة ,لٌس بٌنً وبٌنها سوى لٌلة :الشاهد فٌه قوله     

 .)د( من ةساقط ]سوى[( 5)

 .لم أقؾ علٌه( 6)
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 ] الحروف الّداخلة على الجملة [

ة  منصوُبها قبلَ المرفوع :والحروُف الّداخلُة على الجملِة ثمانٌة :قال المصّنف واثنان على  ,ِست 

هُة بالفعل وهً ,العكس  (لكنّ )و ,للّتشبٌه (كأنّ )و ,للّتحقٌق (إنّ )و (أنّ ) :فالّست ة ُتسّمى الُمَشب 

 ,وبلغنً أّن زٌداا ذاهب   ,إّن زٌداا ُمنطلق   :تقولُ  ,للّترّجً( لعلّ )و ,للّتمّنً (لٌتَ )و ,لالستدراك

 :و ,وما جاءنً زٌد  لكن  عمراا حاضر   ,وكأّن زٌداا األسدُ 

ْوماا  ( 1)] فٌا [ ٌَ ُعوُد  ٌَ َباَب  َت الش  ٌْ ُب         لَ ٌْ  َفأُْخبِرهُ بَِما َفَعلَ اْلَمِش

   .ولعلّ زٌداا عابد  

***** 

 :أي – منصوبها قبل المرفوع منهاسّتة  ,والحروف الّداخلة على الجملة ثمانٌة :قال الّشارح

 (2).مرفوعها قبل المنصوب :أي ,على العكس منها واثنان ,–مرفوعها 

 إّن وأخواتها [ -1] 

 ب / – 58/ ألّنها أشبَهت  ؛ُتسّمى الُمشب هُة بالفعل( 3)التً كان منصوبها قبل ] المرفوع [ والّستة

 :الفعل من وجوه

  .فً كونها مبلزمة لؤلسماء كاألفعال :األّول

ًّ على ] الفتح [ :والّثانً فً كون آخرها مبن
  .كالفعل الماضً( 4)

 .فً كونها على ثبلثة أحرؾ فصاعداً كالفعل :والّثالث

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كما ورد فً الدٌوان واألولى ما أثبته ,"المصباح" متن من ةساقط ]فٌا[( 1)

ٌّة  –ى ــــوعس ,لــولع ,ولٌت ,وكؤنّ  ,نّ ـــولك ,وأنّ  ,إنّ  :( األحرؾ المشبهة بالفعل ه2ً)  رط أن ــــــبش  –فً لَُؽ

 .وال النافٌة للجنس ,ٌكون اسمها ضمٌراً      

 .332 – 328 :1أوضح المسالك و ؛299 – 293 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .)د( من ةساقط ]المرفوع[( 3)

 .)ج( من ةساقط ]الفتح[( 4)
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ٌَْت مجراه ولَّما أشبَهت الفعل من هذه الوجوه أُْجِر
وقّدم  ,أْن ُجِعل لها مرفوع ومنصوبفً ( 1)

إال أّن تقدٌم  ,ضرَب زٌداً أخوكَ  :كما تقول ,إّن زٌداً أخوك :منصوبها على المرفوع فقٌل

ألّنه لٌس للحروؾ  ,(2)] وإّنما التزم فٌها ذلك [ ,وثمة جابز ,المنصوب هنا الزم فً ؼٌر الظرؾ

فبل  ,والقٌاس أْن ٌلزم طرٌقًة واحدة ,وإّنما هو محمول على الفعل وفرع علٌه ,حّظ فً العمل

 .(3)وضرَب عمراً زٌد  [ ,ضرَب زٌد  عمراً  :] نحو ,لببل ٌجري مجرى الفعل ؛ٌجوز فٌها الوجهان

فإذا  ,ألّن األصل فٌه أْن ٌلً الفاعل ,لتكون أبعد مشابهًة  للفعل ؛وإّنما كان تقدٌم المنصوب أْولى

ر المرفوع هنا حصل مخالفة هذه ال وجاز تقدٌم  ,حروؾ للفعل وانحطاط رتبتها على رتبتهأُخِّ

ٌُجّوزوا فً ؼٌرها ؛(4)الخبر على االسم إذا كان ظرفاً  ٌُجّوزون فً الّظروؾ ما لَْم   .ألّنهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كاختصاص  اءــــا باألسمـــمنها اختصاصه :وهـــــن وجوإنما عملت لشبهها باألفعال وذلك م ’’ :( قال ابن ٌعٌش1)

 أنها مبنٌة  :الثالث ,ر من حرفٌن كاألفعالـى أكثـــــنت علإذ كا ؛أنها على لفظ األفعال :الثانً ,األفعال باألسماء     

  :بالفعل من نحـــو وٌتعلق بها كتعلقه ,ر المنصوبـأنها ٌتصل بها المضم :الرابع ,على الفتح كاألفعال الماضٌة     

 كانت داخلة على  ,ةـــــال ما ذكرنا من المشابهـــاألفع ا وبٌنــــــــفلما كانت بٌنه .وضربنً ,وضربه ,ضربك     

 بد من الخبر  لبلستدراك فبل و)لكن( ,ةــّن )إّن( لتؤكٌد الجملأال ترى أ ,المبتدأ والخبر وهً مقتضٌة لهما جمٌعاً      

 دوم ــــلق نٍّ مَ تَ  ,ادمـــــلٌت زٌداً ق :و)لٌت( فً قولك ؛بد من المبتدأ لٌعلم خبر من قد استدرك المستدرك والألنه      

  ,رى الفعل المتعديــمج رتــــــا جمٌعاً جــفلما اقتضته ,اً بهو)كؤن( تقتضً مشبهاً ومشبه ,و)لعل( ترج ,زٌد     

  ,فقولك إن زٌداً قادم   ,ى فاعلهــــوله علـــــــفعال بما قدم مفعوشبهت باأل ,رــــفلذلك نصبت االسم ورفعت الخب     

 .‘‘ضرب زٌداً رجل   :ةـــبمنزل     

 .182 :1شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 وإن كان كذلك جاز لكثرتهما و  .رورــأو مج ,ر ؼٌر ظرؾــــإن كان الخبرها على اسمها ـــ( ال ٌجوز تقدٌم خب4)

 ط الظرؾ بٌن ـــــمثال توس .ا اتصال اسمهما بهماــــألن شرط عملهم ؛ى( و )ال(ــــما عدا )عس ,التوسع فٌهما     

 ومثال  ,ا مإخرــــــو)أنكاالً( اسمه ,ر مقدمـ[ فـ)لدٌنا( خب 12 :] المزمل  ِإفَّ َلَديْػَنا أَْنَكاًَل   :الحرؾ واسمه نحو     

 .و)عبرة( اسمها مإخر ,[ فالمجرور خبر مقدم 13 :] آل عمران  ِإفَّ ِف َذِلَك َلِعبػَْرةً   :المجرور نحو     

 .168 :2همع الهوامع و ؛299 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     
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ألّن الحروؾ جمع كثرة وهو ال  ؛لكان أحسن ,الحروؾ :بدل عن قوله ,األحرؾُ  :واعلم أّنه لو قال

ٌُقال ,وهذه األحُرُؾ لٌست إال تحت العشرة ,ٌُستعمل إال فٌما فوق العشرة إّن إطبلق  :اللهم إال أْن 

ٌُستعمل إال فٌما فوق العشرة  –جمع الكثرة ]   ,فً موضع القلّة على سبٌل التجّوز( 1)[ –وهو ال 

 (3).فً موضع )أَْقُرإ((2 ) َثََلثََة قُػُروءٍ   :كقوله تعالى

 :أي الحروؾ الُمَشبَّهة بالفعل ,وهً

فـ)إّن( ُتحقُُّق  ,إّن زٌداً قابم   :فإّنك إذا قُلتَ  ,للّتحقٌقموضوعان  وهما :بالفتح (أن  )و ,بالكسر (إن  )

 .(4)[ قابم  بلؽنً أّن زٌداً ]  :وكذا إذا قُلتَ  ,مضموَن الجملة وُتثِبُت َقَدَمها فً الّصدق

 .للّتشبٌهوهً موضوعة  :(كأنّ )و

وهــم من ٌتّوهـم ثبوته ( 6)و َتَعقُّب الكـبلم ] لدفع [ـوهـ ,(5)[ لالســتدراكوهــً ُوضعت ]  :(نّ لك)و

 .(7)] أو نفٌه [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .228 :( البقرة2)

 ولم ٌؤت )ثبلثة أقراء( أنه من باب التوسع  ,ذا المكانــرة فً هـوتوجٌه الجمع للكث ’’ :( قال أبو حٌان فً تفسٌره3)

 وضع بمعنى  :لـــــوقٌ ,...ع القلة مكان جمع الكثرة والعكســـــأعنً جم ,فً وضع أحد الجمعٌن مكان اآلخر     

( بفتح ـــــألن واح ؛أوثر )قروء( على )أقراء( :لــــوقٌ ,روءـــــألن كل مطلقة تتربص ثبلثة ق ؛الكثرة       ده )قْرء 

 .‘‘وجمع )فعلى( على )أفعال( شاذ  ,القاؾ     

 .198 – 197 :2تفسٌر البحر المحٌط  :ٌنظر     

.( فً 4)  )أ(: ذاهب 

 .)ج( من ةساقط ]لبلستدراك[( 5)

 أو ما ٌقوم  ,أو )على( ,أو )لكْن( ,ابق بلفظة )لكّن(ــــــهو فً النحو رفع التّوهم المتولد من كبلم س :االستدراك     

ًّ لكّنه بخٌل :نحو ,من أدوات االستثناءمقامها         :ونحو قول الشاعر ,فبلن ؼن

 وإْخواٍن َتِخْذُتُهُم دروعاً          فكانوها ولكْن لؤلعادي

 .47موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]لدفع[( 6)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)
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تَ )و ٌْ َمنًِّ :(لَ  .(1)وهً موضوعة للتَّ

ً أّن ــــً والّترجــــن الّتمنِّ ـــٌـرق بـــوالف ,ًــــللّترجّ ة ـــــوعـــوضـــً مــــوه :(لّ ــلع)و

ٌُستعمَ ــــً ٌجــــالّتمنِّ   ,هــــوعـــن وقـــا ال ٌمكـــه ] وفٌمــــوعــــن وقــــَل فٌما ٌمكـــــوز أْن 

 :وــــنح

ْوماً [ أال ٌَ ُعوُد  ٌَ َباَب  َت الشَّ ٌْ لَ
ُب [       (2) ٌْ  (4).(3)] َفؤُْخِبرهُ ِبَما َفَعَل الَمِش

ٌُمكن وقوعه [ ٌُسَتعَمُل إال فٌما  ٌُرجى وقوعه ؛(5)] والّترّجً ال   (6).إذ الُمحال ال 

 ر ـــؾ والّنشــً اللّ ــوه ,البدٌعة( 7)ه ] الّصنعة [ـــأورَد فً كبلم –رحمه هللا  – واعلَم أّن الُمَصنِّؾَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُرجى حص :( الَتَمن1ًِّ)  واإلنسان كثٌراً ما ٌحب المستحٌل  –بلً ـه مستحٌـــإّما لكونوله ـــــهو طلب أمر محبوب ال 

 ومن تمّنً األمر المستحٌل قول الشاعر  .وإّما لكونه ممكناً ؼٌر مطموع فً نٌله ,–وٌطلبه      

 أال لٌت الشباب ٌعـود ٌوماً          فؤخبره بما فعل المشٌب 

  ,[ 79 :] القصص  يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِتَ قَاُروفُ   :ىــــقوله تعالومن تمّنً األمر الممكن ؼٌر المطموع فً نٌله      

 .وأاَل  ,وهبّل  ,ولعلّ  ,ولو ,وهل ,لٌت )وهً األصل( :وأدوات التمنً هً     

 .278موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب      

 .)د( ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من2)

 .)ب( و )ج( و )د( ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من3)

 ..(.)فٌا لٌت الشباب :برواٌة 46ألبً العتاهٌة وهو مذكور بدٌوانه  ,من الوافر( البٌت 4)

 شرح ابن و ؛299 :1ب ــــــــمؽنً اللبٌو ؛283رح قطر الندى ـوش ؛82 :3البٌان والتبٌٌن  :من شواهدوالبٌت      

 .346 :1عقٌل      

 .فلن ٌعود الشباب بعد المشٌب أبداً  ,أن )لٌت( أفادت التمنً وطلب األمر المستحٌل :الشاهد فٌهو     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

(6ً  أو  ,)لعّل( :روؾـــوله وٌكون بالحـــــً ؼٌر وثوق بحصــــوف ,هو انتظار حصول أمر مرؼوب فٌه :( الَتَرجِّ

 ً ال ٌستعمل إال فً ـــــــــً بخبلؾ التمنّ ـــوالترج ,آمل( ,اخلولق ,حرى ,ىــعس ,)أرجو :أو باألفعال ,)َعلَّ(     

 .الممكنات     

 .223 – 222موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 .الصٌؽة :وفً )ج( و )د( .الصفة :( فً )ب(7)
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(  ؛على الّترتٌب ( بالفتح ,بالّسكر أ / – 59/ ألّنه ذكر أّوالً )إنَّ ثم  ,ثم )لكّن( ,ثم )كؤّن( ,ثم )أنَّ

 :ومثال الّثانً بقوله .إّن زٌداا منطلق   :(1)[تقولُ ]  :فؤورَد مثال األّول بقوله ,ثم )لعّل( ,)لٌت(

إنَّ زٌداً  :أصله ,وكأّن زٌداا األسدُ  :ومثال الّثالث بقوله ,ذهاُب زٌدٍ  :أي ,وبلََغنً أن  زٌداا ذاهب  

( للعلم فً أّول األمر أّن هذا الكبلم للّتشبٌه ,كاألسدِ  أُْبِدلَْت  ,فلَّما نقلت كاؾ الّتشبٌه إلى ما قبل )إنِّ

حفظاً لجانب الكاؾ لكونها من الحروؾ الجاّرة وهً مختّصة  ؛كسرةُ الهمزِة إلى الفتحة

 ,لمعنى كبلم تامإّن هذا من حٌث ا :فإْن قٌل .وهمزة )إّن( ُتفتح فً مكان المفردات ,(2)بالمفردات

  .وتلك الهمزة تكسر فً مكان الجملة

ًّ ( 3)إّن ذلك ] مسلّم إال أّن [ :والجواب عنه رفع  فإذاً  ,أسرع ظهوراً من المعنويّ  الفساد الصوت

 .ٌكون أولى من الّثانً( 4)األّول

هذا إّنما ٌتٌّسُر إذا كان بحٌث ال  ,ما جاءنً زٌد  لكّن عمراا حاضر  ( 5)[و ]  :ومثال الّرابع بقوله

 .ٌنفّك أحدهما عن اآلخر

 :و :ومثال الخامس بقوله

بُ  ٌْ ْوماا           فُأُْخبِرهُ بَِما َفَعلَ الَمِش ٌَ ُعوُد  ٌَ َباَب  َت الش  ٌْ  لَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]تقول[( 1)

 :( مذهبانفً )كؤنّ  (2)

 أنها مركبة من كاؾ التشبٌه  ,والفراء ,هور البصرٌٌنــــــــوجم ,شـــــواألخف ,وسٌبوٌه ,مذهب الخلٌل :األول     

 ألن  ؛ت )إّن(ــــففتح ,هـــــت الكاؾ اهتماماً بالتشبٌــــثم قدم ,إن زٌداً كاألسد :مـــــــفؤصل الكبلم عنده ,و)إّن(     

 ل بٌنه وبٌن األصل أنك ههنا بؤن كبلمك على ــوالفص :ريـقال الزمخش .المكسورة ال ٌدخل علٌها حرؾ الجر     

 .وثم بعد مضً صدره على اإلثبات ,التشبٌه من أول األمر     

 ه إلى ـــــونسب "رصؾ المبانً" واختاره المالقً فــً .ــةذهب بعضهم إلى أن )كؤّن( بسٌطة ؼٌر مركب :الثانً     

 .أكثرهم     

 .218 – 289 :1مؽنً اللبٌب و ؛569 – 568الجنى الدانً و ؛288رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 فً )أ(: رفع األّول هو ٌكون.( 4)

 .)ج( من ةساقط ]و[( 5)
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ٌّة ظاهر على من له ,( لكاَن أولىالّشباَب ٌعوُد ٌوماً  )أال لٌتَ و  :ِاعلم أّنه لو قال أدنى  وبٌان األولو

 .شعور فً الَعروض

 .زٌداا عابد  ( 1)[ولعلّ ]  :ومثال الّسادس بقوله

***** 

  ,ا وخبرها كالم  تام  مفٌدالمكسورة مع اسمه (إنّ )أّن  :(أنّ )و( إنّ )والفرق بٌن  :المصّنفقال 

وُتفَتُح  ,حق  أّن زٌداا منطلق   :أو اسم  كقولك ,(َبلََغنً)َكـ ,قبلها فِعل  ُد حّتى ٌكون المفتوحة ال تفٌو

 :فً خبرها َكَسرَت كقوله تعالى (الاّلم)أدخلَت  وإذا ,وأخواتها (َعلِمتُ )وبعَد  ,(لَوال)و ,(لَو)بعد 

  َُواللَُّو يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُو (2). 

***** 

المكسورة مع ( إنّ )أّن  ,إفادة الّتحقٌقِ ( بعد اشتراكهما فً أنّ )و  (إنّ ) والفرق بٌن :ارحقال الشّ 

بل تجعُل الجملة بمنزلة  ,ال تفٌدُ ألّنها  ؛بخبلفها المفتوحة (أنّ ) و ,اسمها وخبرها كالم تاّم مفٌد

حّق  :اسم كقولكٌكون قبلها  أو ,(َبلََغنًِ)فعل َكـ –أي ما قبل المفتوحة  – قبلها حّتى ٌكونَ  ,المفرد

ألّنه لو  ؛وإّنما الَتَزُموا تقدٌَم )حّق( على )أّن( المفتوحة مع اسمها وخبرها ,(3)[ منطلق  ] أّن زٌداا 

وهذا لٌس  ,حقّ ( 5)أّن زٌداً ] منطلق  [( 4)إّن [ :أّخروه لكان عرضًة ] لدخول )إّن( علٌها نحو

بل  ,ّن )أّن( المفتوحة ال تفٌدأوألجل  ,واحد المتناع اجتماع الحرفٌن اللذٌن ٌكونان لمعنى ؛بجابز

 (6).تجعل الجملة التً تدخلها علٌها بمنزلة المفرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .1 :( المنافقون2)

 .قابم :( فً )ج(3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .قابم :( فً )ب(5)

  .وابن السراج ,والمبرد ,وهو مذهب سٌبوٌه .هً فرع المكسورة :فقٌل ,)أّن( المفتوحة الهمزة ( اختلؾ ف6ً)

 ألنها فرع )وهو مذهب  ؛دوا )أّن( المفتوحةــــولم ٌع ,رؾ الخمسةــــاألح :ولذلك قال هإالء فً )إّن( وأخواتها     

 =.هما أصبلن :وقٌل .وقٌل إّن المفتوحة أصل  للمكسورة .الفراء(     
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ألّنها مع اسمها  ؛ب / – 59/ لو أّنك جبتنً ألكرمُتك   :نحو ,(لو)بعد إذا كانت واقعة  ُتفَتحُ 

فإذن لزم الفتح بعد )لو(  ,لو ثبَت مجٌبك ألكرمتك :إذ تقدٌره ,وخبرها حٌنبذ فاعل  لفعل محذوؾ

 .ألّن الفاعل ال ٌكون إال مفرداً 

 ,وهو ال ٌكون إال مفرداً  ,ألّن ما بعد )لوال( مبتدأ محذوؾ خبره ؛(لوالُتفتح أٌضاً إذا وقعَت بعد )و

ولو  ,لوال انطبلق زٌٍد موجود لكان كذا :فكؤّنك قلتَ  ,لوال أّن زٌداً منطلق  لكان كذا :فإذا قلتَ 

 .والجملة ال ٌصح اإلخبار عنها ,كسرت لكان جملة

 :ألّنك إذا قلتَ  ؛)َظَنْنُت( و)َحِسْبُت( :نحو أخواتهبعد و ,(َعلِمتُ )بعد أٌضاً ُتفتح إذا كانت واقعة و

إال أّنهم تركوا ثانً المفعولٌن مع )أّن(  ,علمُت ِعلَم زٌٍد حاِصبلً  :فكؤّنك قلتَ  ,َعلِمُت أّن زٌداً عالم  

فلزم الفتح بعد  ,وهو مفرد ,األّول( 1)فلَّما حذؾ الّثانً لَْم ٌبقَّ ] إال [ ,لطول الكبلم ِبـ)أّن( وِصلَِته

 (2).)َعلِمُت( وأخواتها

لوجوب كون الُمضاؾ إلٌه  ؛عِجبُت ِمْن وقِت أّنك جالس :وكذلك ُتفَتح إذا كانت ُمضافاً إلٌها نحو

 (3).مفرداً 

َواللَُّو يَ ْعَلُم   :قوله تعالىمثاله  ,)أّن(َكَسْرَت  –أي فً خبر )أّن(  – فإْن أدخلَت الاّلم فً خبرها

 ,أي كان عمله باطبلً لفظاً عند دخول البّلم على خبره ,ألّن )علمت( صار ُمَعلَّقاً  ؛ َلَرُسولُوُ ِإنََّك 

 .فإذاً كان كذلك ٌكون ما بعده من مظان الجملة فُتكسر ,علمُت لَزٌٍد منطلق   :نحو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .483الجنى الدانً  := ٌنظر  

 .)ب( من ةساقط ]إال[( 1)

 .479 – 478 :1المقتصد  :( ٌنظر2)

 :وهً ,( ذكر ابن هشام فً أوضح المسالك أن همزة )إّن( تفتح فً تسع مسابل3)

 .[ 51 :] العنكبوت  أَوَََلْ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنْػزَْلَنا  :نحو ,أن تقع فاعلة :األولى     

 .[ 81 :] األنعام  َوََل َِتَاُفوَف أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَّوِ   :نحو ,أن تقع مفعولة ؼٌر محكٌة :الثانٌة     

 .[ 1 :] الجن  ُقْل أُوِحَي ِإََلَّ أَنَُّو اْسَتَمَع نَػَفرٌ   :نحو ,أن تقع ناببة عن الفاعل :الثالثة     

 فَػَلْوََل أَنَُّو َكاَف ِمَن   ,[ 39 :تـــــــ] فصــل  َوِمْن آيَاتِِو أَنََّك تَػَرى اْْلَْرَض َخاِشَعةً   :ـوــــنحـ ,ع مبتدأـــــــأن تق :الرابعة     

 =.[ 143 :] الصافات  اْلُمَسبِّْحنيَ      
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ِإنََّما اللَُّو ِإلَوٌ   :ه تعالىـكقول ,ن العملـعلى جمٌعها فتكّفها أي تمنعها ع(ما)ل ـوتدخ :المصّنفقال 

 .(1) َواِحدٌ 

***** 

فَتُكّفها أي  ,أي جمٌع الحروؾ الُمَشبَّهة بالفعل ,على جمٌعها( 2)الكاّفة (ما)وتدخلُ  :قال الشارح

  ؛(3) ِإنََّما اللَُّو ِإَلٌو َواِحدٌ  ه تعالى ــكقولمثاله  ,عن العمل –أي الحروؾ الُمشّبهة بالفعل  – تمنعها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بخبلؾ ,اعتقادي أّنه فاضل   :نحو ,ه خبرهاــــادق علٌـأن تقع خبراً عن اسم معنى ؼٌر قول وال ص := الخامسة  

 .و اعتقاُد زٌٍد إّنه محقٌّ  ,قولً إّنه فاضل     

 .[ 6 :] الحج  َذِلَك بَِأفَّ اللََّو ُىَو ا٘تَْقُّ   :نحو ,أن تقع مجرورة بالحرؾ :السادسة     

 .[ 23 :] الذارٌات  ِإنَُّو ٘تََقّّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تَػْنِطُقوفَ   :نحو ,أن تقع مجرورة باإلضافة :السابعة     

  :] البقرة  نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنْػَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأِّنّْ َفضَّْلُتُكمْ اذُْكُروا   :وـــنحـ ,قــــــأن تقع معطوفة على شًء مما سب :الثامنـة     

     47 ]. 

 .[ 7 :] األنفال  َوِإْذ يَِعدُُكُم اللَُّو ِإْحَدى الطَّائَِفتَػنْيِ أَنػََّها َلُكمْ   :نحو ,أن تقع مبدلة من شًء مما سبق :التاسعة     

 .337 :1أوضح المسالك  :ٌنظر     

 .171 :( النساء1)

 مع :وجوباً  ,وهً المتصلة بـ)إّن( وأخواتها ,اً ــــع معـعن عمل النصب والرف دة التً تكؾّ ــــ)ما( الزاب ٌرٌـــد( 2)

 وتسمى  ,ول على الفعلـــا صالحة للدخــــــــاء وتجعلهــــفتزٌل اختصاصها باألسم ,لعلّ  ,لكنّ  ,كؤنّ  ,أنّ  ,)إّن(     

 أّم إذا لم تتصل )ما( بالحرؾ  .اءــا باألسمـــــذ ال ٌزول اختصاصهت( إوجوازاً مع )لٌ ,حٌنبذ )كافة ومكفوفة(     

 .إّن ما كتبته جٌد :نحو ,كتابة فهً اسم موصول     

 .385المعجم الوافً  :ٌنظر     

  ,ى ذلك العقل فً المعنى المتكلم فٌهـــــاقتض ,رةـــــ)إنما( فً هذه اآلٌة حاص :قال ابن عطٌة ’’ :( قال أبو حٌان3)

  :وإن لم ٌكن حصر نحو ,ةــــة فً الصفــولكنها تصلح للحصر والمبالؽ ,ولٌست صٌؽة )إنما( تقتضً الحصر     

 إنها ال تقتضً  :ة فٌها هناــــــــبلم ابن عطٌّ ــوك’’  :ثم قال ,... ‘‘.انتهى كبلمه ,وؼٌر ذلك ,إنما الشجاع عنترة     

 .‘‘بلؾ ما فً أذهان كثٌر من الناس وإن كان خ ,بوضعها الحصر صحٌح     

 .418 :3تفسٌر البحر المحٌط و ؛148 :2المحرر الوجٌز  :ٌنظر     
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فؤخرجتها عن الّشبه الذي هو علّة بناِء آخرها على  ,ألّنها لَّما اتصلْت بها صارت كالجزء منها

 (1).الفتح

وزوال اختصاص هذه الحروؾ باألسماء بعد دخول )ما(  ,الّضمابر بها كاتصالها بالفعل واّتصال

ٌّة أٌضاً  ,علٌها َا يَػْعُمُر َمَساِجَد اللَّوِ   :كقوله تعالى ,فدخلْت على الجملة الفعل ألّن طلب االسم  ؛(2) ِإَّنَّ

كذا ذكره صاحب  ,فٌبطل العمل لزوال العلّة ,فٌزول الّطلب لزوال الّشَبه ,كان لَشَبِه الفعل

 .(3)"المقالٌد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أّن هذه الحروؾ إّنما ُبنٌت  ,شـــــوابن ٌعٌ ,والرمانً ,والزجاجً ,ٌذكر أكثر البصرٌٌن وعلى رأسهم سٌبوٌه( 1)

 ت أواخرها بسبب التقاء ــــً إلى أنها فُتحـب الزجاجـــفً حٌن ٌذه ,على الفتح تشبٌهاً بؤواخر األفعال الماضٌة     

 .الساكنٌن طلباً للتخفٌؾ     

 .411 – 418البناء فً اللؽة العربٌة  :ٌنظر     

 .18 :التوبة (2)

 .لم أقؾ علٌه( 3)
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 وال المشبهتان بلٌس [ ,ما -2] 

ما  :نحو ,(لٌس)ان بِـالُمَشب ه (ال)و ,(ما) :واالثنان اللّذان مرفوُعهما قبل المنصوب :المّصفقال 

 .و ال رجل  أفضلَ منك ,زٌد  منطلقاا 

ًَ بِـو ,ال تدخلُ إال على الّنكرة (ال)و ,تدخل على المعرفة والّنكرة (ما)و أو  (إال)إذا َنَقضَت الّنف

 .وما منطلق  زٌد   ,ما زٌد  إال منطلق   :نحو ,عملهمار على االسم َبَطل قّدمَت الخب

***** 

ــتَّة التً كـ أ / – 68/ ولَّما فــرغ عن بٌــان  :ارحقال الشــّ  ا قبــل ـــــان منصــوبهــالسِّ

ٌّــن االثنٌــن اللذٌــن كــان مرفــوعــهمــا قـبــل المـنـصــوب ,المرفــوع ٌُب  :فـقــال ,أخــــذ 

 ( 2)(مــا) :ـاهمـو  –أي مـنـصوبـهمــا  – ل المنصـوبقب( 1)[وُعـهمـــا مـرفان ] كـ ذاناللـ االثنــان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 فـ)زٌد(  ,ما زٌد  قابم   :فتقول ,ا ال تعمل شٌباً ـــــــم أنهــــــفلؽة بنً تمٌ ,( لٌس كل العرب تعمل )ما( عمل )لٌس(2)

 ه ـــــلدخول ؛وذلك ألن )ما( حرؾ ال ٌختص ؛ًء منهماـوال عمل لـ)ما( فً ش ,و)قابم( خبره ,مرفوع باالبتداء     

 .ال ٌعملال ٌختص فحقه أوما  ,ما ٌقوُم زٌد   :وعلى الفعل نحو ,ما زٌد قابم :على االسم نحو     

 فٌرفعون بها االسم  ,د اإلطبلقـــً أنها لنفً الحال عنـلشبهها بها ف ؛أما لؽة أهل الحجاز فؤعملوها عمل )لٌس(     

 ُىنَّ  َما  :وقال تعالى ,[ 31 :] ٌوسؾ  َما َىَذا َبَشرًا  :ىــــال تعالــــق ,ما زٌد  قابماً  :نحو ,وٌنصبون بها الخبر     

 :وقال الشاعر ,[ 2 :] المجادلة  أُمََّهاِِتِمْ      

ُدوِر َوَما ُهُم أَْوالَدَها  فُـــوَن أََبـاُهــُم             َحِنقُوا الصُّ  أَْبَناإهــا ُمَتَكنِّ

  :وهً ,لكن ال تعمل عندهم إال بشروط     

ٌُزاد بعدها )إْن( فإن زٌدت بطل عمله :األول        ,وال ٌجوز نصبه ,برفع )قابم( ,ما إْن زٌد قابم :وــنح ,اــــــــأال 

 .وأجاز ذلك بعضهم     

 َبَشٌر  َما أَنْػُتْم ِإَلَّ    :وكقوله تعالى ,وز نصب )قابم(ـفبل ٌج ,ما زٌد إال قابم :نحو ,أال ٌنتقض النفً بـ)إال( :الثانً     

 .خبلفاً لمن أجازه ,[ 9 :] األحقاؾ  َوَما أَنَا ِإَلَّ نَِذيرٌ   :وقوله ,[ 15 :] ٌس  ِمثْػُلَنا     

 ما قابم   :نحو ,فإن تقدم وجب رفعه ,ار ومجرورـــــو ؼٌر ظرؾ وال جـأال ٌتقدم خبرها على اسمها وه :الثالث    

 .وفً ذلك خبلؾ ,ما قابماً زٌد   :فبل تقول ؛زٌد      

 =:نحو ,فإن تقدم بطل عملها ,ار ومجرورـــــأال ٌتقدم معمول الخبر على االسم وهو ؼٌر ظرؾ وال ج :الرابع    
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  .(لٌس)الُمَشب هتان بِـ( 1)(ال)و

 .خبره :وقوله )ما( و )ال( ,صفة له :وقوله )واللذان( ,مبتدأ :قوله )واالثنان(

ال رجل   :وــه نحــة بــمثال )ال( المشّبهو ,ما زٌد  منطلقاا  :وــنحة ِبـ)لٌس( ــا( المشبهــمثال )م

  .أفضلَ منك

وأّما  ,أي تعمبلن لكونهما مشبهتٌن ِبـ)لٌس( ,إلى علّة عملهما ,الُمَشبَّهتان ِبـ)لٌس( :وأشار بقوله

ودخول  ,ودخولهما على الجملة االسمٌة ,وجه مشابهة )ما( ِبـ)لٌس( فمن حٌث إّنهما لنفً الحال

 ,االسمٌةودخولهما على الجملة  ,وأّما وجه مشابهة )ال( به فمن جهة أّنهما للّنفً ,الباء فً خبرهما

على المعرفة  (ماة )ــــلفظ تدخللهذا و ؛ة )ال( بهــر من مشابهـــإال أّن مشابهة )ما( به أكث

ــت بالّنك ,ال تدخـل إال علـى الّنكرة (اللفظــة )و ,معاً  والّنكرة  ألنّ  ؛رة دون المعرفـةـــوإّنما اختصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع تقدم الخبر ٌجٌز بقاء العمل مع تقدم ــاز بقاء العمل مـــــفبل ٌجوز نصب )آكل( ومن أج ,= ما طعاَمك زٌد  آكل    

 .لتؤخر الخبر ؛المعمول بطرٌق األولى     

 والثانٌة  ,فاألولى نافٌة ,ما ما زٌد قابم :وــــنح ,اــــــــفإن تكررت بطل عمله ,أال تتكرر )ما( :الشرط الخامس     

 .وأجازه بعضهم ,فبل ٌجوز نصب )قابم( ,نفت النفً فبقً إثباتاً      

ٌُبَدل من خبرها موجَ  :الشرط السادس        ,شًء ٌعبؤ به ما زٌد بشًء إال :وـــنح ,فإن أبدل بطل عملها ,بـــــــأال 

 ً موضع نصب خبراً عن ـوز أن ٌكون فــــوال ٌج ,فـ)بشًء( فً موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو )زٌد(     

 .وأجازه قوم ,)ما(     

 .113 – 189 :2همع الهوامع و ؛387 – 382 :1شرح ابن عقٌل  :ٌنظر     

 :وال تعمل عند الحجازٌٌن إال بشروط .اــــــم إهمالهــــومذهب تمٌ ,( مذهب الحجازٌٌن إعمال )ال( عمل )لٌس(1)

  :ومنه قوله ,ال رجل  أفضَل منكَ  :نحو ,أن ٌكون االسم والخبر نكرتٌن :أحدها     

ا َقَضى هللاُ واِقٌاً  ء  َعلَى األْرِض َباِقٌاً          َوال َوَزر  ِممَّ ًْ  تَعّز َفبل َش

 .وزعم بعضهم أنها قد تعمل فً المعرفة    

 .ال قابماً رجل   :فبل تقول ,أال ٌتقدم خبرها على اسمها :الثانً    

 .بل ٌجب رفعه ,بنصب )أفضل( ,ل  إال أفضَل من زٌدٍ ــــال رج :فبل تقول ,)إال(ـأال ٌنتقض النفً ب :الثالث    

 و)ما( شرطها عدم  ,ؾ من )ما(ـــــألنها أضع ؛اــــل بطل عملهفإن فص ,أال ٌفصل بٌنها وبٌن مرفوعها :الرابع    

 .الفصل    

 .518 – 589لؽة تمٌم و ؛128 :2همع الهوامع و ؛316 – 314 :1شرح ابن عقٌل  :ٌنظر    
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ٌُتصّور  ,ألنها فً األؼلب لنفً الجنس ؛دخولها على النكرة أحق من دخولها على المعرفة وذلك ال 

 .إال فٌها

ْمَت الخبرَ  ,(إال)بِـ – أي نفً )ما( و )ال( – َنَقْضَت الّنفًوإذا  أي  على االسم ,أي خبرها أو َقد 

ما زٌد  إال  :نحومثال انتقاض الّنفً ِبـ)إال(  ,أي عمل )ما( و )ال( َبَطلَ عملُهما ,على اسمهما

أّما بٌاُن بطبلِن عملهما ] عند انتقاض  .ما منطلق  زٌد   :ومثال تقدٌم الخبر على االسم نحو ,منطلق  

عند تقدٌم ( 1)وأّما بٌان بطبلن عملهما [ ,الّنفً ِبـ)إال( فلزوال المشابهة التً تعمبلن بها عمل )لٌس(

لوجوب كون  ؛خبرهما على اسمهما فلببل ٌلزم المساواة بٌن عملهما وعمل )لٌس( وهً ممنوعة 

 ,)لٌس( فإّن عمله ال ٌبطل وإْن كان نفٌه منتقضاً ِبـ)إال( بخبلؾ ,رتبة األصل أعلى من رتبة الفرع

 .لكونه فعبلً صرٌحاً  ؛أو خبره مقّدماً على اسمه
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 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (1)
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 ال النافٌة للجنس [ -3] 

وذلك إذا كان االسم  ,َع الّثانًــو أْن تنصَب األّولَ وترفــوه ,وجه  آخر (ال)ولِـ :المصّنفقال 

وال خٌراا ِمْن زٌٍد جالس   ,ال غالَم رجٍل كابن  عنَدنا :نحو ,مضافاا إلى الّنكرة أو مضاِرعاا له

ٌّة معهــوأّما الّنك ,عنَدنا ٌُقال ل ,ً الّدارِ ــلَ فـو: ال رجــح نحـى الفتــا علــرةُ المفردةُ فمبن ه ــو

رَت  ,نفً الجنس ّوَة ال حولَ وال ق :نحو ,الّرفُع والّنصبُ  مع الّنكرة المفردِة جاز فٌه (ال)فإْن َكر 

 .إال باهلل

ال زٌد  فً الّداِر وال  :ونح ,ً مكررة  ـوه ,ةا ــع بعدها إال مرفوعـردةُ فال تقــإّما المعرفُة المف

و  .عمر 

***** 

ٌُْنَصَب األّول و ,–أي ذلك الوجه اآلخر  – وجه  آخر وهو( ال)لِـو  :قال الشارح  ٌُرفَع الّثانً أنْ أْن 

مضافاا علٌه )ال(  تالذي دخل إذا كان االسمُ  ,أي نصب األّول ورفع الّثانً وذلك ,(1)بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدخل على الجملة االسمٌة  ,ل )إّن(ـــــً العاملة عمــــوه ,وتسمى أٌضاً )ال( للتبربة ,للجنس( وهً )ال( النافٌة 1)

 ً تنفً ــــوه ,م مفرداً بنً على ما ٌنصب بهـــــــفإن كان االس ,وترفع الخبر ,فتنصب االسم إْن لم ٌكن مفرداً      

 ن ـــــفقد نفٌت القٌام ع ,ال رجَل قابم   :نحو ,مضمون الخبر عن جمٌع أفراد جنسها الذٌن ٌندرجون تحت مدلوله     

 ألن )امرأة(  ؛ال رجَل قابم  بل امرأة :بلؾــــــــبخ ,بل رجبلن :فبل ٌصح أن تعطؾ فتقول ,جمٌع أفراد الرجال     

 .فإن تكررت جاز عملها وإلؽاإها ,ل مفردةوتعم .لٌست من جنس اسم )ال( المتقدم     

 :وشروط عملها هً     

 .ٌعم جمٌع أفراد الجنس :أي ,وأن ٌكون النفً نصاً فً الجنس ,أن تكون نافٌة :الشرط األول     

 .فإن دخل كانت )ال( زابدة ,أال ٌدخل علٌها جارّ  :الثانً     

 .[ 47 :] الصافات  ََل ِفيَها َغْوؿٌ   :نحو ,فإن فصل أُلؽٌت ,أال ٌفصل بٌنها وبٌن اسمها فاصل :الثالث     

  ,ورد ما ظاهره معرفة فمإول بنكرة وإن ,وب  ــال منافَق محب :وـــنح ,أن ٌكون اسمها وخبرها نكرتٌن :الرابع     

 و)مثل( كلمة ال تفٌدها اإلضافة تعرٌفاً  ,ن لهاـــــــوال مثَل أبً حس :فالتقدٌر ,قضٌة  وال أبا حسٍن لها :وـــــــنح     

 ى بهذا ــــوال مسم :مـــذا التقدٌر أفضل من قولهـــــوه ,ونفً المثل نفً األصل بالضرورة ,لتوؼلها فً اإلبهام     

 .ألن المسمى موجود بكثرة ,االسم لها     

 .265المعجم الوافً  :ٌنظر     
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ال غالَم رجٍل  :نحومثال األّول  ,أي مشابهاً للمضاؾ له مضاِرعاا كان ذلك االسم  أو ,نكرةإلى 

  .ال خٌراا من زٌٍد جالس  عنَدنا :مثال الّثانً نحوو ,كابن  عنَدنا

] فً ( 1)لكونها بمنزلة ] )إّن( [ ؛ب / – 68/ وإّنما تنصب )ال( إذا كان االسم مضافاً أو مشابهاً له 

مضافاً إلى  :وإّنما قال ,وهم ٌحملون الّشًء على ضّده كما ٌحملونه على نظٌره ,(2)اإلثبات [

والمتناع دخول  ,ألّن اإلضافة فً هذا الباب إلى المعرفة ] ممتنعة لتعرٌؾ المضاؾ حٌنها ؛نكرة

ٌّة ,(3))ال( هذه على المعرفة [  ال ضارَب زٌٍد اآلن أو ؼداً  :] نحو ,اللهم إال إذا كانت اإلضافة لفظ

  .لعدم تعرٌؾ الُمضاؾ ؛فً الّدار

ً ـــُثّم إّنهم اختلفوا ف ,ال ؼبلَم رجٍل كابن  ِعنَدنا :وـــنح ,(4)وع [ـــوأّما خبر )ال( هذه فمرف

وبعضـهم ذهـب إلــى أّنه  ,(5)فبعضهم ذهـَب إلــى أّنه مرفـــوع بالحــرؾ كما فــً )إّن( ,ارتفاعه

ٌّة [ مرفــوع ] بالخبر
  (7).قبل دخول )ال( وال عمل للحرؾ فٌه بما هو( 6)

ُك األّول وكذا إّن معنى الّنفً  ,رفع الخبر كـ)إّن(ّن( فوجب أْن تأّن )ال( محذّو بها حذو )إ :فتمسُّ

أّن )ال( فرع  :ومتمّسك الّثانً .فوجب أْن تكون عاملة فً طرفٌها ,فٌها ٌقتضً مضمون الجملة

 .ه فً العمل النحطاط رتبة الفرع عن األصلعلى )إّن( فوجب أْن ال ٌكون مساوٌاً ل

 ر فًــوأّما بنو تمٌم فإّنهم ال ٌثبتون الخب ,واعلَــم أّن مذهب الحجازٌٌن إثباُت الخبــر فً هذا الباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]إّن[( 1)

 .)ب( و )ج( و )د( من ما بٌن المعقوفٌن ساقط( 2)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 ه ابن مالك إجراء لها مجرى ــــوصحح .ةــــوجماع ,والسٌرافً ,ردـــوالمب ,والمازنً ,شـــ( وهو مذهب األخف5)

 .)إّن(     

 .282 :2همع الهوامع و ؛337 :1شرح التصرٌح و ؛357 :4المقتضب  :ٌنظر     

ٌّة[( 6)  .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]بالخبر

 .والمرفوع خبر للمبتدأ ,رة فً موضع رفع على االبتداءــــع النكـــــهً م ,( أي أن )ال( لم تعمل فً الخبر شٌباً 7)

 .(لٌس)والنقل عن بنً تمٌم أنهم ال ٌعملونها إعمال  ,وعزاه لسٌبوٌه ,وصححه أبو حٌان     

 .282 :2همع الهوامع و ؛337 :1شرح التصرٌح و ؛1289  – 1288 :3ارتشاؾ الضرب  :ٌنظر     
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 .(1)لوال زٌد لكان كذا :بل ٌحذفونه حذفاً الزماً كما ُحذؾ الخبر فً قولهم ,كبلمهم

ٌ ة معها ال رجلَ  :نحو ,إْن كان نصبه بالفتح على الفتح –أي مع )ال(  – وأّما الّنكرةُ المفردةُ فمبن

وعلى الحرؾ إْن كان  ,ال مسلماٍت فً الّدارِ  :نحو ,وعلى الكسر إْن كان نصبه بالكسر ,فً الّدارِ 

( 2)ذا ظهر ] أّن المصّنَؾ [ــــومن ه .ال رجلٌَِن وال مسلِمٌنَ  :نحو ,نصبه بالحرؾ كالّتثنٌة والجمع

ٌّدناه ( 3)[ –رحمه هللا  –]  ٌّد البناء على الفتح بما ق فالمراد بالمفرد ههنا ما ٌقابل  ,لكان أصَوبلو ق

( 4)وقد سبق اإلشارة إلى العلّة الموجبة للبناء فً البناء ] البلزم [ ,لٌتناول الّتثنٌة والجمع ,المضاؾ

 .والعارض

ٌّة ؛واحترز بالّنكرة عن المعرفة فإّنهما ؼٌر  ؛وبالمفرد عن المضاؾ والمشبَّه به ,فإّنها لٌست بمبن

ٌٌّن ْت فٌه أٌضاً أ /  – 61/ علّة الموجبة لعــدم بناء المعرفة والمضاؾ والمشـّبه به وال ,مبن  .َمرَّ

ٌُقالُ له ًُ الجنس :ً الّداِر(ـــــأي لـِ)ال رجَل ف ,و  هـكلّ ( 5)ل ] على الجنس [ـــألّن )رجبلً( ٌشتم ؛نف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,صبلً فلم ٌلفظوا به أ ,لؽة تمٌم وطًء ملَتَزم فً ,ازـــة الحجــــؼالب فً لؽ –إن ُعلِم  –( حذؾ خبر هذا الباب 1)

 ال  ))و  ,((َرار ـــَرَر وال ضِ ـــال ضَ  ))و  ,[ 51 :] سبؤ  َفََل فَػْوتَ   ,[ 58 :راءــــ] الشع  ََل َضيػْرَ   :وــــــــنح     

ٌَرَة        .((ال بؤس  )) ,((َعْدَوى وال ِط

 وبة ٌقع فٌها الحذؾ واالختصار ـــواألج ,واب استفهام عامـــلت علٌه جـــألن )ال( وما دخ ,وإنما كثر أو وجب     

 ول وال قوة ــال ح )) ,[ 35 :] الصافات  ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَّوُ   :وـــــــنح ,وأكثر ما ٌحذفه الحجازٌون مع )إال( .كثٌراً      

 .((إال باهلل      

ٌّة لم ٌجز الحذؾ عند أح      ٌّة أو حال ٌُعلَم بقرٌنة قال ُر من هللا  )) :نحو ,د فظبلً عن أن ٌجبـوإن لم  ٌَ  . ((ال أحَد أْؼ

 ٌلزم منه     ,ر ال دلٌل علٌهـــــألن حذؾ خب ؛د ؼلطــــــومن نسب إلى تمٌم التزام الحذؾ مطلقاً فق :قال ابن مالك     

 .ٌشٌر إلى الزمخشري والُجزولً .والعرب ُمْجمعون على ترك التكلم بما ال فابدة فٌه ,عدم الفابدة     

 .283 – 282 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)د( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 2)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]البلزم[( 4)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)
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أو  ,أو عمراً  ,فٌكون زٌداً  ,(1)ٌصلح لكّل واحد من ] األّمة [ ,جاءنً رجل   :فقولك ,بطرٌق البدل

 .وال ٌكون أكثر من واحد ,بكراً 

ألّنه نفــً حكم  ؛(3)ً الجنس نوع من ] الّتجّوز [ــوفــً قولهم نف :(2)"الّضوء"قــال صاحب 

ك َنَفٌَت حكـم أنّ  ,ال رجَل فً الّدارِ  :إذا قلــتَ ( 5)أال ] تراك [ ,(4)الجنـس ] ال نفً نفس الجنس [

 .كٌنونته فً الّدار ال نفسهفهو  ,الّرجل

( 6)و [النصب ]  و الّرفع –أي فً ذلك المفرد  – از فٌهــمع الّنكرة المفردة ج (ال)لفظ  فإْن كّررتَ 

] مع ( 7)ع ] والنصب [ــوإّنما جــاز الّرف ,إال باهللال حــول وال قــّوة  :نحــوه ـمثال ,الّتكرٌر

ًّ على الّسإال ؛فً هذا المثال( 8)الّتكرٌر [ ٌُقال ,ألّنه مبن  :فتقول ,أحول أْم قّوة بؽٌر هللا ؟ :نحو أْن 

 :خمسة أوجهوٌجوز فً هذا المثال  .ال حول وال قّوة إال باهلل

ٌُجعل )ال( فً الموضَعٌِن لنفً الجنس ,َفْتُحُهما :األّول ر لهما خبر واحد عند سٌبوٌه ,بؤْن  ٌُقدَّ  ,(9)و

 ,الخبر عندهألّن )ال( الذي كان اسمها مفتوحاً ال تعمل عمل )إّن( فـً  ؛وٌكون الكبلم جملة واحدة

ر خبَرٌِن عنده أٌضاً  ٌُقدَّ  .وٌجوز أْن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أمته :( فً )ب( و )د(1)

 .183 ,رسالة ماجستٌر ,لئلسفراٌٌنً ,الضوء على المصباح :( ٌنظر2)

 .مطموسة فً )ب(]التجّوز[ ( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .واألولى ما أثبته ,ٌرٌك :( فً )أ(5)

 .مطموس فً )أ( معقوفٌن( ما بٌن ال6)

 )أ( و )ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)

 اً واحداً إذا ـــــــألن )ال( إنما ُتجعل وما تعمل فٌه اسم ؛اـــــال ؼبلَم وجارًٌة فٌه :ولــــوتق ’’ :"الكتاب" ( قال ف9ً)

 فإذا  ,كذلك لم ٌستقم هذا ألنه مشبه به ,ًة( من )عشَر(ــوز أن تفصل )خمســــفكما ال ٌج ,إلى جنب االسم كانت     

  :قال الشاعر ,فارقه جرى على األصل     

َراال أَب وابناً ِمْثُل َمْرَواَن وابِنِه           إذا هو بالَمْجِد اْرَتَدى   ‘‘ َوَتؤَزَّ

 .285 – 284 :2الكتاب  :ٌنظر     
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ر لهما خبر واحد ,(2)ٌعمل )ال( المفتوح اسمها فً الخبر( 1)وأّما عند ] من [ ٌُقدَّ  ؛فٌجوز أٌضاً أْن 

فٌجوز أْن ٌعمبل فً اسم واحد عمبلً  ,ألّن األولى والّثانٌة وإْن كانتا عاملَتٌِن إال أّنهما متماثلتٌن

ر لكّل واحد خبر أٌضاً  ,عمراً قابمان( 3)أو ] إّن [ ,كما فً: إّن زٌداً  ,واحداً  ٌُقدَّ  .وٌجوز أْن 

لنفــً ( 5)] بؤْن ٌكــون األّول [ ,ب / – 61/ فتــح األّول ( 4)مــع [ نصب الّثانً]  :ثانٌــهاو

ر لهما خبر واحــد  ,وٌكون الّثانً معطوفاً على لفظ األّول ,(6)الجنــس ٌُقــدَّ وال ٌجوز على هذا أْن 

ألّن  ؛قّوة( مرفوع ِبـ)ال()( 8)ـروخبـ ,ألّن خبر )ال( مرفــوع عنـده باالبتــداء ؛(7)عند ســٌبوٌه

َر لهما خبر واحد للزم ارتفاع الخبر بعاِملٌَِن  ,الّناصبة السمها عاملة فً الخبر باالّتفاق فلو قُدِّ

 .ٌر جابزوهو ؼ ,مختلَِفٌن

 دوعنــ ,معطوفاً على محـّل األّول ون الّثانًــعلى أْن ٌك ,ح األّولـع فتـم ع الّثانًـرف :ثالثهاو

 د خبرــبّد لكّل واح ره الـوعند ؼٌ ,ٌجوز أْن ٌقّدر لهما معاً خبر واحد لكونه خبراً للمبتدأ( 9)سٌبوٌه

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ؼٌره :( فً )ب( و )ج(1)

 ه ابن مالك إجراء لها مجرى ـــوصحح .ةـــوجماع ,والسٌرافً ,ردــــوالمب ,والمازنً ,شــــ( وهو مذهب األخف2)

 .)إّن(     

  :2ع ــع الهوامــهمو ؛348 – 347 ,337 :1ح ـــشرح التصرٌو ؛368 – 359 ,357 :4ب ـــالمقتض :ٌنظر     

     282. 

 .)ج( من ةساقط ]إّن[( 3)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .والّثانٌة زابدة لتؤكٌد نفً األّولفً )أ(: لنفً الجنس, ( 6)

 لٌس لك ال رجل   :ً )لٌس( حٌن تقولـــــإذا كانت )ال( بمنزلتها ف ,ىــــال رجَل وال امرأًة ٌا فت :وتقول ’’ :قال( 7)

 :وهو أنس بن العباس ,وقال رجل من بنً ُسلٌم .وال امرأة  فٌها     

اِقع ال َنَســَب الٌوَم وال ُخلًَّة         اتَّ   .‘‘َسَع الَخْرُق على الرَّ

 .285 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .وخبر )ال قوة( :فً )د(( 8)

  ,ال َحْوَل وال قوة  إال باهلل :ربـــض العـــــكما قال بع ,عـــــإذا حملته على الموض ,ال مثلَُه رجل   :تقول’’  :قال( 9)

 = .‘‘وإن شبت حملته على )ال( فنّونّته ونصبته      
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وٌجوز أْن ٌكون  ,( على معمول واحد( 1)] ولفظة )ال( [ ,)االبتداء :لببّل ٌلزم اجتماع العاملٌن وهما

 .)ال( فً هذا الوجه بمعنى )لٌس(

 ,بالمشابهة( 2)] ألنها تعمل [ ؛ألّنه ٌجوز إلؽاء )ال( هذه لضعفها فً العمل ؛معاً  َرْفُعُهما :رابعهاو

فٌكون االسمان  ,(حصول شرط اإللؽاء )وهو الّتكرار وما ٌعمل بالمشابهة عمله ضعٌؾ مع

وٌجوز أْن ٌقّدر لهما معاً خبر  ,وإّما ملؽاة ؼٌر زابدة ,و )ال( الّثانٌة إّما زابدة ,مرفوعٌن باالبتداء

 .ألّنه ال عامل ههنا إال االبتداء ؛وؼٌره ,وأْن ٌقّدر لكّل واحد خبر عند سٌبوٌه ,واحد

وٌجوز  ,على أْن ُتجعل األولى بمعنى )لٌس( والّثانٌة ؼٌر ملؽاة ,َرْفُع األّول وَفْتُح الّثانً :خامسهاو

ٌُعَرَؾ هذا المقام .(3)ٌجوز ال ؼٌرهوعند  ,أْن ٌقّدر لهما خبر واحد عند سٌبوٌه فإّنه  ,هكذا ٌجب أْن 

 .من المواضع التً زالت فٌها أكثر األقدام

 وهــً ,إال مرفــوعــةا  –( 4)أي بعـد كلمة ] )ال( [ – قــُع بعـَدهاا المعرفـــُة المفــردةُ فــال تأّمــو

و :نحومثالها  ,مكّررة  ( 5)] أي )ال( [  (6)] أّما وجوب الّرفع فلزوال [ ,ال زٌد  فً الّداِر وال عمر 

وأّما وجــوب  ,ى المعرفـةــد دخولها علـس عنمل بها )ال( من كونها لنفً الجنــالمشــابهة التً تع

   .فلكون الّتكرار جابزاً لَِما فات عنه من نفً الجنس الذي ال ٌمكن إثباته فً المعرفة( 7)] الّتكرار [

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .292 :2الكتاب  :ٌنظر =  

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 رى )لٌس( فً ـــى ابن واّلد عن الزجاج أنها أُجرٌت مجــوحك ,ش إعمال )ال( عمل )لٌس(ـالمبرد واألخف( منع 3)

 .وال تعمل فً الخبر شٌباً  ,رفع االسم خاصة     

 .293الجنى الدانً و ؛1288 :3ارتشاؾ الضرب  :ٌنظر     

 .)د( من ةساقط ]ال[( 4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .)ج( بٌن المعقوفٌن ساقط من ما( 6)

 .)ب( من ةساقط ]التكرار[( 7)
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 ] الحروف العاملة فً الفعل المضارع [

 نواصب الفعل المضارع [ -1] 

 .وخمسة تجزمه ,أربعة  منها تنصبه :والحروف العاملة فً الفعل المضارع تسعة :المصّنفقال 

ة (أنْ ) :أّما الّناصبة فهً ٌّ  :تقولُ  ,للّتعلٌل :(ًْ كَ )و ,لِتأكٌد الّنفً فً المستقبل :(لَنْ )و ,المصدر

ٌَنً حّقً ,تفعلَ  (لَنْ )و ,قٌاَمك :أي ,أُِحب  أْن تقومَ  وهً جواب   :(إذن)والّرابع  ,وجبتك كً تعط

إذا كان الفعل المضارع وإّنما َتنِصُب هذه  ,إنا آتٌك :لمن قال لك ,إذن أُكِرَمك :كقولك ,وجزاء

غاا لهاالفعلُ بعَدها   ,كِرُمكأنا إذن أُ  :نحوفإْن اعتمد بطل العملُ  ,غٌَر معتَمٍد على شًٍء قبلَها ,ُمَفر 

ك إذن أَُظن   :د على شًء قبلها نحووإن لم ٌعتموكذا إذا أُرٌَد به الحالُ  ,كوإْن تأتنً إذن أُكِرم

 .من بٌنها تدخل على الماضً( أنْ )و  ,كاذباا 

***** 

أي  تنصُبهأي من الّتسعة  أربعة  منها ,والحروف العاملة فً الفعل المضارع تسعة :ارحقال الشّ 

للفعل  الّناصبةالحروؾ  أّما]  ,أي الفعل المضارع تجزُمه( 1)[ منها] وخمسة   ,الفعل المضارع

 :فهً( 2)المضارع [

ة (أنْ ) ٌّ ٌّة عــن الّزابدة :(3)المصـدر  أ / – 62/ د ـالواقعـة بعو ,والمفّســرة ,واحتــرز بالمصدر

ٌّة أعنـً )أْن( المصـ –ً وهـ ,ُكــبّلً منها ال تنصبـه فإنّ  ؛ُت(باب )ظننـ  بً نواصـــأصـل فـ –در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]منها[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 أو مخففة من الثقٌلة )وهً  ,أو زابدة ,ون مفسرةــــرط أن ال تكــــبش –حرؾ نصب ومصدري واستقبال  :( أنْ 3)

  :نحو ,وتعٌن وقوعه فً زمن االستقبال ,ارعـــل المضــتنصب الفع ,–المسبوقة بعلم أو ظن وما بمنزلة ذلك(      

 ٌكون مبتدأ فً  ,ن اإلعراب حسب مقتضى الكبلمــــمه ـوتإول هً والفعل بمصدر ٌكون محلّ  ,أحبُّ أْن تجتهدَ      

 ون خبراً أو فاعبلً أو مفعوالً ـــــــكما ٌك ,ر لكمـصٌامكم خٌ :أي ,[ 184 :] البقرة  َوأَْف َتُصوُموا َخيػٌْر َلُكمْ   :نحو     

 ٌسرنً أن  ,تعلً كلمة الحقاد أن ـــــالجه :وــنح ,....به أو اسم )عسى( أو مجروراً باإلضافة أو بحرؾ الجر     

  .وأطمع فً أن أصاحبك ,وعسى أن تكرهوا شٌباً من قبل أن تعرفوا نهاٌته ,ٌحاول خالد أن ٌتقدم ,تصدق     

 .فهً تنصب الفعل المضارع وال أثر لها فً المحل ,وأثرها لفظً ,وهً أمُّ أدوات نصب الفعل المضارع     

 .75المعجم الوافً و ؛112 – 111رصؾ المبانً  :ٌنظر     
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لكونها مشابهة ِبـ)أّن( التً هً من الحروؾ المشّبهة بالفعل من حٌث اللّفظ وتؽٌٌر  ؛(1)المضارع

 .الجملة التً بعدها إلى المصدر

فإّنه أفاد تؤكٌد  ,لن ٌخرَج زٌد   :نحو ,(2)المستقبلالّزمان  فً لتأكٌد الّنفًوهً موضوعة  :(نْ لَ )و

داً عن  ,ٌخرج زٌد  ( 3)ال [ :] ألّنك إذا قلتَ  ؛الّنفً فً الخروج كنت نافٌاً خروج )زٌد( نفٌاً مجرَّ

علٌه ( 5)كنت نافٌاً خروج )زٌد( نفٌاً ] زابداً [ ,لن ٌخرَج زٌد   :وإذا قلتَ  ,علٌه( 4)الفابدة ] الّزابدة [

ومما ٌدّل على بطبلنه  ,وهو باطل ,أي )لن( تإّبد نفً ما دخلْت هً علٌه ,ّنها للّتؤبٌدوقٌل إ ,الّتؤكٌد

فالّتعمٌم أولى كما ذهب إلٌه  ,(6) فَػَلْن أَبْػرََح اْْلَْرَض َحَّتَّ يَْأَذَف َل َأِّب   :نحو قوله تعالى ,الّتعلٌق

 .ألّن تؤكٌد الّنفً ٌجوز أْن ٌكون مإّبداً أو ؼٌر مإّبد ؛األكثرون

ّن بعضـاً من الّنحـاة ذهـب واعلَــم أ ,–ه أي لتعلٌـل ما قبلــ – للّتعلٌلً وضعْت ـــوه :(ًْ كَ )و

نِصـُب بإضمار )أْن( بعدهــا ,ى أّن الحرؾ الّناصب هو )أْن( هذه فقــطإلــ ٌَ والبواقً 
 ـب ــ, وذهـ(7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المضارعفوجب أْن تنصب فً )أ(: أصل فً نواصب المضارع, ( 1)

  .فهً عنده مركبة من )ال( النافٌة و)أْن( الناصبة ,بسٌطة ولٌست مركبة خبلفاً للخلٌل ,حرؾ باإلجماع :( لَنْ 2)

 ن ـــــوتعٌّ  ,ونه بعد إثباتــه دابماً وتنفً مضمــارع فتنصبـــتختص بالمض ,فً واستقبالوهً حرؾ نصب ون     

 .[ 91 :] طه  َلْن نَػبػْرََح َعَلْيِو َعاِكِفنيَ   :نحو ,وقوعه فً زمن المستقبل     

 .287المعجم الوافً و ؛278الجنى الدانً و ؛285رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]الزابدة[( 4)

 .)د( من ةساقط ]زابداً[( 5)

 . 88 :( ٌوسؾ6)

  ,ٌعنً فً االنصراؾ إلٌه َحَّتَّ يَْأَذَف َل   :وهً قوله ,ةــــــذلك بؽاٌتٌن إحداهما خاصثم ؼٌا ’’  :أبو حٌان قال     

  ,م هللا له فً مفارقة أرض مصرــــــه هو من حكـــألن إذن هللا ل ؛ أَْو َُيُْكَم اللَُّو َل   :وهً قوله ,والثانٌة عامة     

 .‘‘ة عامة تفوٌضاً لحكم هللا تعالى فؤتى بؽاٌ ,وكؤنه لما علّق األمر بالؽاٌة الخاصة رجع إلى نفسه     

 .332 :5تفسٌر البحر المحٌط  :ٌنظر     

 ال  :ه قالــــن الخلٌل بن أحمد أنّ ـــــــى عـــوٌحك ’’ :"أسرار العربٌة" ات فًـــقال أبو البرك ,( وهو رأي الخلٌل7)

 =والظاهر أّنهم بنوا رأٌهم هذا  .‘‘ى خبلفه ــــرون علـــواألكث .األفعال إال بـ)أْن( مظهرة أو مقدرةٌنصب من      
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 (1).إلــى أّن )لن( و )إَذْن( و )َكً( كلّها مستوٌُة اإلقدام فً الّنصب األكثــرون

ٌّد ألّن أصـل )لَْن(  فلو ,(4)على األصح( 3)] )إذ أْن( [ :(2)و ] )إَذْن( [ ,)ال أْن( :واألّول لٌــس بج

د بع( 5)[( أنْ )ر ] ولو أضم ,لٌه وهــو الّتكــرارول ما لٌــس بمفتقر إضمــر بعدها )أْن( لزم حصـأ

 نحو قوله ,وهً لٌست بجاّرة بدلٌل دخول البّلم علٌها ,لكانت حرَؾ جّر ال ناصباً ( 6)] )َكً( [

  والبّلزم ,ول حرؾ الجّر على نفســـهــــفلو كانت حرؾ جــّر المتنع دخ ,(7) ِلَكْيََل تَْأَسْوا  :تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فـ)لْن( عند الخلٌل  ,ت بسٌطةـــــوإذن( مركبة ولٌس ,وكً ,لن :ًـقولهم بؤن بعض الحروؾ )وه= اعتماداً على   

  .أبدل من ألفها نون ,هً )ال( النافٌة :وعند الفراء ,والخارزنجً مركبة من )ال( النافٌة و )أْن(والكسابً      

 ً عمُر بن عبد المجٌد الّرندي إلى أنها مركبة من ــب أبو علـــوذه ,و)إذن( عند الخلٌل مركبة من )إذ( و )أْن(     

 إذ تدخل  ,ألنها ؼٌر مختصة ؛ًـــــــال ه ,رة بعدهاـمضمالناصب )أْن(  :وقال الزجاج والفارسً ,)إذا( و)أْن(     

  .على الجمل االبتدابٌة     

( فإن قلت      ًْ  أو أّن )أْن(  ,ون مصدرٌة ناصبة بنفسهاـــــً تكرمنً )بدون البلم( احتملت أن تكـــجبت ك :أما )َك

 ش جارة ـــً عند األخفـــوه .سٌبوٌه والجمهورب ـــول بؤنها مشتركة هو مذهـــوالق ,بعدها مقدرة وهً ناصبة     

 بتصرؾ .خبلفاً للكوفٌٌن ,وأن النصب بعدها بـ)أْن( مضمرة أو ظاهرة ,دابماً      

  ,271 ,263الجنى الدانً و ؛285 ,112 ,69ؾ المبانً ـــــرصو ؛328أسرار العربٌة  ؛6 :3الكتاب  :ٌنظر     

 .184 – 183 ,98 ,93 :4همع الهوامع و ؛362 – 358 :2شرح التصرٌح و ؛364 – 363     

 .فهً الناصب بنفسها للفعل بعدها ,ون هذه الحروؾ بسٌطةـــــــبناء على ك ,( وهو مذهب سٌبوٌه والجمهور1)

 شرح و ؛364 ,271 – 278الجنى الدانً و ؛286 ,69ً ــــــرصؾ المبانو ؛13 – 12 ؛5 :3الكتاب  :ٌنظر     

 .184 – 183 ,98 ,93 :4همع الهوامع و ؛362 – 358 :2التصرٌح      

 .)أ( ساقط من ]إذن[( 2)

 .)ب( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

  .( وافق الشارح رأي الخلٌل فً كون )إذن( مركبة من )إذ( و )أْن(4)

 .( زٌادة من الباحثة ٌقتضٌها السٌاق5)

 .واألولى ما أثبته ,كم :( فً )د(6)

 .23 :( الحدٌد7)
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 .ذكرنا فكذا الملزوم  لِما باطل

ٌّؾ وز
 ؛بؤّنه لو كان أصل )لن( )ال أْن( لََما جاز تقدٌم ما فً خبرها علٌها :م هذا القـولـــبعضه( 1)

وهذا  ,أّما زٌداً فلن أضربَ  :لكّنه جابز بدلٌل صّحة قولك ,(2)] ألّن ما فً خبرها ال ٌتقّدم علٌها [

قد ٌزول ( 4)ألّن أحكام الحروؾ ] ومعانٌها [ ؛(3)[ ] لزوم ذلكالّتزٌٌؾ لٌس بشًء ألّنا ال نسلم 

بت مع )ال( ٌبطل معناها ,بتركب البعض بالبعض حرؾ ( 5)ومعنى ] )لو( [ ,كما أّن )لو( إذا ُركِّ

 .ٌُحِدث معنى الّتخصٌص

ٌزد لم  ,ألّنها على تقدٌر اإلبدال ؛واألّول أصح ,أصلها )ال( فؤبدلت الّنون من األلؾ( 6)وعند الفّراء

 .تؤكٌد الّنفً بخبلؾ األّول ب / – 62/ لفظ على األصل لٌدّل على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن ضعؾ قول الخلٌل فً تركٌب ـــح نحوي استخدمه الشارح فً الرد على مـــوهو مصطل ,ؾَ عَّ ّد أو ضَ رَ  :( أي1)

 .)لن( من )ال أْن(     

 .286رصؾ المبانً   :ٌنظر     

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .اللزم :فً )أ(( 3)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .واألولى ما أثبته ,ال :( فً )د(5)

 إمام  ,النحوي المشهور ,هـ( 287توفً سنة ) ,ًــــور الدٌلمـــ( هو أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا بن منظ6)

 له العدٌد من  ,ب الكسابًـــة وانتقل إلى بؽداد وصحــولد بالكوف ,الكوفٌٌن وأعلمهم بالنحو واللؽة وفنون األدب     

  ,المذكر والمإنث ,ودور والممدـــــــوالمقص ,ومعانً القرآن ,وــــكتاب الحدود فً النح :المصنفات نذكر منها     

  .وما تلحن فٌه العامة     

   – 145 :8األعبلم و ؛48 – 39 :3ب ـشذرات الذهو ؛313ة ـالبلؽو ؛181 – 176 :6وفٌات األعٌان  :ٌنظر     

 .198 :13معجم المإلفٌن و ؛146     

 له على ذلك ألن األلؾ والنون فً البدل ــحم :وقٌل ,ونـــــــأبدل من ألفها ن ,أصل )لن( عند الفراء )ال( النافٌة     

  :كذلك تبدل النون ألفاً فً نحو ,[ 15 :] العلق  لََنْسَفًعا  :وــــــــفكما تبدل النون ألفاً فً الوقؾ فً نح ,أخوان     

 ألنها أقعد فً النفً  ؛ل )ال( أصبلً لهاــــــوجع ,ً المستقبلــــونف ,وقٌل حمله على ذلك اتفاقهما فً النفً .زٌدا     

 .ألن )لن( ال تنفً إال المضارع ؛من )لن(     

 .94 :4همع الهوامع و ؛358 :2شرح التصرٌح و ؛285رصؾ المبانً  :ٌنظر     
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ٌّةـألّنه قــد ذكــ ؛وأورَد اللّؾ والّنشــر مرتباً  ] ثم  ,ً(ــثم )ك ,ثم )لن( ,ر أّوالً )أْن( المصــدر

بدلٌل  ,بـ)الّتاء( وال ٌجوز بـ)الٌاء( ,أُحب  أْن تقومَ  :تقول :فؤورد مثال األّول بقوله ,(1))إذن( [

ٌّاه بقوله وجبتَك  :ومثال الّثالث بقوله ,ولن تفعلَ  :ومثال الّثانً بقوله ,أي قٌاَمك :تقدٌر المصّنؾ إ

ٌَنً حقًِّ ًَّ ] حّقً [ ,َكً ُتعط أي مجٌبً لك معلول بإعطابك إلَ
(2). 

باعتبار  جواب  أي )إذن(  وهو ,وأصلها َمرَّ  :(إَذنْ )من الحروؾ الّناصبة للفعل المضارع والّرابع 

والبّلم فً )لِمن( ٌتعلّق  ,أنا آتٌك :لمن قال لك ,إَذْن أُكرَمك :كقولكباعتبار الفعل  وجزاء ,القول

 .بقولك

غاا لها ,أي بعد )إذن( بعَدهاالذي حصل  إذا كان الفعلُ  الفعلَ المضارعَ )إذن(  وإّنما َتنصبُ  أي  ُمَفر 

( 3)الفعل الواقع بعدها على شًء قبلها [ فإْن اعتمدَ ]  ,قبلَهاحاصل  معتمد على شًءٍ  غٌرَ  ,لِـ)إذن(

ألّن الفعل معتمد  ؛وال ٌجوز بالّنصب ,بالّرفع ,أنا إذن أُكرُمك :كقولك ,أي عمل )إذن( بطلَ العملُ 

ولو  ,فلو جاز الّنصب لزم وجود المبتدأ بدون الخبر وهو ممتنع ,على شًء قبل )إذن( وهو )أنا(

ٌجوز ( 4)ألّن )إذن( لٌــس قد ٌوضع على العمل حّتى ] ال [ ؛رفــع لَِزَم إلؽاُء عمل )إذن( وهو جابز

أنا إذن فاعل   :نحو ,قد تقع فً موضع ال ٌكون لها عملألّنها  ,كما كان )أْن( كذلك إلؽاإها البّتة 

  .كذا

إْن  :نحو ,أي سواء كان قبلها أو بعدها ,أٌضاً ٌبطل عملها إْن اعتمد على الّشرط أو القسم مطلقاً و

] ولو  ,إذ الّشرط قبلها ٌستدعً الجواب ؛وال ٌجوز فٌه الّنصب بل ٌجب الجزم ,كتأتِنً إذن أُكرم

وبطبلن  ,ُمَتصّور]ؼٌر ( 6)] بدون الجزاء [( 5)فإّن الّشرط [ ,نصبت لبطل حكم الّشرط وذلك ممنوع

عمل ) إذن( جابز لَِما َمرَّ 
.  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]حقً[( 2)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ب( من ةساقط ]ال[( 4)

 .)ج( المعقوفٌن ساقط من ما بٌن( 5)

 .)ب( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)
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ٌُلَؽى  ,(1)وهللا إذن ألفعلَّن [ :وكذلك إذا قلتَ  ألّن الفعل الواقع بعدها  ؛أٌضاً  –أي عمل )إذن(  –ف

 .كما ٌبطل حكم الّشرط( 2)] وإعمالها ٌبطل حكم الٌمٌن [ ,معتمد على الٌمٌن

وإْن لِْم ٌعتمد على  ,الحالُ  –أي بالفعل الواقع بعد )إذن(  – أُرٌَد به إذا( نْ بطل عمل )إذَ  وكذا

ٌُحّدثك وأّنك ف ,إذن أظن ك كاذباا  :نحومثاله  ,و)إّن( فٌه للوصل ,شًء قبلها ال الّظّن ــــــً حـلَِمن 

ًّ على االستقبال ؛أ / – 63/  ( ال َحظَّ نْ ( و )لَ ًْ أال ٌرى أّن )أْن( و )كَ  ,ألّن نواصب المضارع مبن

 .لهّن فً الحال

ألّنه لو فصل  ؛وهو عدم الفصل بٌنها وبٌن معمولها ,واعلَم أّن المصّنؾ قد ترك شرطاً آخر لعملها

ٌُقال ,وإْن لم ٌعتمد الفعل على شًء قبلها ولم ٌرد به الحال لضعفها ,ال تعمل إذن فً الّدار  :فبل 

 ( 3).إال بالّرفع ,أُكرُمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( ساقط من إلى هنا 326من ص  ما بٌن المعقوفٌن( 1)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 :( شروط نصب )إذن( للفعل المضارع بعدها3)

 .إذاً أظنك صادقاً  :كقولك لمن ٌحدثك ,فإن كان حاالً ُرفع ,أن ٌكون الفعل مستقببلً  :الشرط األول     

 وإن توسطت وافتقر ما بعدها لما  .أُكرُمك إذاً  :وـــنح ,اً ـــــــفإن تؤخرت أُلؽٌت حتم ,أن تكون مصدرة :والثانً     

 وجب إلؽاإها أٌضاً  –وبٌن القسم وجوابه  ,رط وجزابهـــــوبٌن الش ,مثل أن تتوسط بٌن المبتدأ وخبره –قبلها      

 :وشّذ النصب بـ)إذن( بٌن ذي خبر وخبره فً قول الراجز .كالمتؤخرة     

 ال َتتُرَكنًِّ ِفٌِهُم َشِطٌرا          إنًِّ إَذْن أَهلَِك أو أَِطٌرا

 ثم  ,ً ال أقدر على ذلكـــــإن :رـوالتقدٌ ,رــــى حذؾ الخبــــوتؤوله البصرٌون عل ,وأجاز ذلك بعض الكوفٌٌن     

 .استؤنؾ بـ)إذن( فنصب     

   َوِإًذا ََل يَػْلَبُثوفَ  وبه قرأ السبعة  ,ودـــــاء أجـواإللؽ .واإلعمال ,اإللؽاء :وإن تقدمها حرؾ عطؾ ففٌها وجهان     

 .على اإلعمال  اََل يَػْلَبُثو  فَوِإذ  :وفً بعض الشواذ ,[ 76 :] اإلسراء     

ٌَتـــــــا بؽٌـــفإن فُصل بٌنهم ,أن ال ٌفصل بٌنها وبٌن الفعل بؽٌر القسم :والثالث        ,إذاً زٌد ٌكرُمك :نحو ,ره أُلؽ

 .إذن وهللا أكرَمكَ  :نحو ,وإن فصل بالقسم لم ٌعتبر     

  ,اذ الفصل بالنداء والدعاءـــــباشب از ابنـــوأج .إذن ؼداً أكرَمك :وــــنح ,وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرؾ     

ٌُسمَ  .ةـــٌُدخلَك الجن –ٌؽفُر هللا لك  –وإذن  ,إذن ٌا زٌد أُحِسَن إلٌك :نحو       فالصحٌح  ,ًء من ذلكـــــع شــــولم 

 واالختٌار عند الكسابً= ,انــــــذ وجهً الفعل حٌنبـوف ,الفصل بمعمول الفعل ,وهشام ,وأجاز الكسابً .منعه     
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عجبُت من  :نحو ,الماضًالفعل  على تدخلُ  ,–أي من بٌن نواصب المضارع  – من بٌنها (أنْ )و

تعمل لمشابهتها  ,لَِما ثبت من قبل أّن أصل نواصب المضارع هو )إّن( وأخواتها ,أْن ضرَب زٌد  

ٌّاً فٌدخل على الماضً ,بها  .فحٌنبذ كان قو

***** 

ِة أحُرفــبع (أنْ )وُتضَمر  :المصّنفقال  و  ,(الُم الجحد)و ,(ًْ الُم كَ )و ,(حّتى) :ًــــوه ,د ِست 

 ,وجبُتك لتكرَمنً ,أدُخلَها ِسرُت حّتى :وــــنح ,(واو الّصرف)و ,(إال)أو  (إلى) :بمعنى (أو)

بَ ُهمْ   :ىـــه تعالــقولو ٌَنً حقِّ  ,(1) َما َكاَن اللَُّو لِيُ َعذِّ َة ـــوال تأكِل الّسمك ,ًـــوأللَزَمن ك أو تعط

ةـــفً ج (الفاء) :والّسادس ,رَب اللّبنَ ـــوتش ت   ,ًـــوالّنه ,األمر :ًـــوه ,واب األشٌاء السِّ

َوََل َتْطَغْوا   :هــوقول ,كـــُزْرنً فأُكرمَ  :وــــنح ,ضُ رْ ــو العَ  ,ًّ ـــوالّتمن ,امـــاالستفهو ,ًـــوالّنف

َثناـــوما تأتٌ ,(2) ِفيِو فَ َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي  ,ً ماالا فأُنفِقَ ـــَت لـــولٌ ,؟زوَركأٌن بٌُتك فأ ,نا فُتّحدِّ

َت ــإْن فعل :ىــوَن المعنــأْن ٌك (اءِ ــالف)ـواِب بـــِة الجــــوعالمة صحّ  ,َب خٌراا ـــوأاَل تنزلُ فُتصٌ

 .تُ ــفعل

***** 

ِة أحُرف (أنْ )ضمر وت :قال الشارح تَّة وهً ,بعد ِست   :أي تلك السِّ

ٌَت بـ)الم  ,وهو كون ما قبلها سبباً لما بعدها ,(ًْ معنى )كَ ومعناها  :(الُم َكً)و  ,(حّتى) فلِذا ُسمِّ

ٌُقال موضع )الم كَ ( 3)] األحَوط [ :قٌل ,(ًْ كَ   ,( هــذهًْ ل فٌه )الم كَ ــــى ٌدخـــحتّ  ,الم الجرّ  :(ًْ أْن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وعند هشام الرفع ,النصب =  

  – 185 :4همع الهوامع و ؛363 – 361ى الدانً ـالجنو ؛22 – 28 :4البن مالك ل ــشرح التسهٌ :ٌنظر     

 .39 – 38المعجم الوافً و ؛187     

 .33 :( األنفال1)

 .81 :( طه2)

 .فاألولى :فً )د(( 3)
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ٌُنَصـُب المض ؛(2)والبّلم الّزابــدة ,(1)والبّلم التً للّصــٌرورة   ,ا بإضمــار )أْن(ـارع بعدهـــإذ كلّهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فَاْلتَػَقَطُو آُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف ََلُْم َعُدوِّا   :ـوــــنحـ ,اـــــرض ما قبلهــوهً التً ما بعدها ٌخالؾ ؼ :( وتســمى الم العاقبة1)

  :ونحو قول الشاعر , َوَحَزنًا      

ُكِن الَموُت أَْفَناُهُم          َفلِْلَمـْوِت َما َتلُِد اْلَوالَِدهْ  ٌَ  فإْن 

 ولٌس  ,الوالدة الموت ت علّةــولٌس ,ون له عدواً ـأن ٌك –  – فلٌست العلّة فً التقاط فرعون لسٌدنا موسى     

  ,فهً الم الصٌرورة ,ارت وكانت نتٌجة لما تقدمــــور صـولكن هذه أم ,السبب الحامل على البناء هو الخراب     

ٌُنصب المضارع بعدها بـ)أن( مضمرة وجوباً كبلم التعلٌل       .و

 .259 – 258المعجم الوافً و ؛226 – 225رصؾ المبانً  :ٌنظر     

  ,ل المتعدي ومفعولهــمنها معترضة بٌن الفع ,واعـــً أنـــــبها تلك التً تكون جارة بمعنى التوكٌد وه ( وٌقصد2)

  :كقوله     

ْهِر فالّدهر كاِسُرْه  ْكِسَر ُعوَد الدَّ ٌَ ُك ذا َعْظٍم َصلٌٍِب َرَجا ِبِه           لِ ٌَ  َوَمْن 

 :وقوله      

ْثرٍب          ِمْلكاً أجاَر لُِمْســلٍِم َوُمَعاهـــِد  ٌَ َن الِعراِق و ٌْ  َوَملَْكُت َما َب

َ َلُكمْ   :وــــن نحـــً البلم مــــــواختلؾ ف        يُرِيُد اللَُّو لِيُبَػنيّْ

,   ََوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم لَِربّْ اْلَعاَلِمني  ول ـــــوق ,[ 71 :] األنعام 

  :الشاعر      

لَى ِبُكلِّ َســِبٌلِ  ٌْ ُل لًِ لَ  أُِرٌُد أِلنَسى ِذْكَرها َفَكؤنَّما        َتَمثَّ

ٌّن لكم  :أي ,المفعول محذوؾ :لــــفقٌ ,ثم اختلؾ هإالء ,للتعلٌل :لـــوقٌ ,زابدة :لـــــــفقٌ        ٌرٌد هللا التبٌٌن لٌب

 وسٌبوٌه وقال الخلٌل  ,و ألنسىـــوأرٌد السل .رنا به لنسلمــوأمرنا ما أم .نلٌجمع لكم بٌن األمرٌ :أي ,وٌهدٌكم      

  ,إرادة هللا للتبٌٌن أي ,والبلم وما بعدها خبر ,در مرفوع باالبتداءــالفعل فً ذلك كله مقدر بمص :ومن تابعهما      

 .وعلى هذا فبل مفعول للفعل ,وأمُرنا لئلسبلم     

  :نحو ,ومنها معترضة بٌن المتضاٌفٌن      

 ٌــا ُبــْإَس لِلَحــْرِب الَتــً         َوَضَعْت أراِهَط فاْسَتَراُحوا

 .ٌا بإس الحربِ  :أي      

 .ولكّن األمر لشدٌد :نحو ,ومنها زابدة فً خبر )لكّن(     

 .[ 36 :] المإمنون  َىيػَْهاَت ِلَما ُتوَعُدوفَ َىيػَْهاَت   :نحو ,ومنها زابدة فً فاعل اسم الفعل     

َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أَْىَل   :وــــً نحــف ,وٌنصب المضارع بعد البلم الزابدة بـ)أن( مضمرة جوازاً        =ِإَّنَّ
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ومثال الّزابدة قوله  ,(2) لَِيُكوَف ََلُْم َعُدوِّا َوَحَزنًافَاْلتَػَقَطُو آُؿ ِفْرَعْوَف  ]  :قوله تعالى( 1)] مثال الّصٌرورة [

َ َلُكمْ   :(3)تعالى [  يُرِيُد اللَُّو لُِيبَػنيّْ

ٌّن لكم [ :] فإّن هذه البّلم زابدة بمعنى ,(4) أْن ٌب

لكونه مفعول  ؛(5)

 .)ٌرٌد(

دَ  :(دحْ الم الجَ )و ٌْ سواء كان لفظها  ,لتؤكٌد الّنفً الّداخل على )كان( الماضٌة المعنى توهو الم ِز

بَػُهمْ وَ   :كقوله تعالى ,(6)ماضٌاً أٌضاً  َلَْ َيُكِن اللَّوُ   :ىــه تعالــأو مضارعاً كقول , َما َكاَف اللَُّو لِيُػَعذّْ

  .(7) لِيَػْغِفَر ََلُمْ 

ٌَت )الم الجحد(  ( 8).إذ الجحد عبارة عن نفً ما ٌتوّهم ذكره مثبتاً  ,لمجٌبها بعد الّنفً ؛وإّنما ُسمِّ

] وأّن  ,(18)( و)الم الجحد( أّن األّول للّتعلٌل وهذه البّلم ] لٌست كذلك [ًْ كَ ( 9)والفصل بٌن ] )الم [

انً ال وأّن الثّ  ,(11)األّول لو ُطِرَحْت من الكبلم لم ٌخّل المعنى المقصود بخبلؾ )الم الجحد( [

 (12).وتلك البّلم لٌست كذلك ,ٌُذكر إال بعد نفً داخل على )كان( المذكورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[ 33 :] األحزاب  اْلبَػْيتِ =   

 .268 ,259المعجم الوافً و ؛233 – 232 :1مؽنً اللبٌب و ؛122 – 121الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .8 :( القصص2)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .26 :( النساء4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .– أي كما كان معناه ماضٌاً  –فً )أ(: لفظهما ماضٌاً أٌضاً ( 6)

 .137 :( النساء7)

 .116الدانً الجنى و ؛225رصؾ المبانً  :( ٌنظر8)

 .)ج( من ةساقط ]الم[( 9)

 .للجحد :( فً )ج(18)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 11)

 =ود ال ٌجوز ـــــود والم )كً( هو أن الم الجحـــن الم الجحـأن الفرق بٌ "البلمات" ذكر الزجاجً فً كتابه( 12)



331 
  

 ؛أو بمعنى )إلى أْن( :وهً( 1)َوْجُه عدوله عن عبارة األكثرٌن ,(إاّل )أو ( إلى) :بمعنىالتً  (أو)و

أو تعطٌنً حقًِّ إلى  :فٌكون تقدٌر قولك ,أْن( وتضمر )أْن( بعدها( 2)أّنه لو كانت بمعنى ] )إلى [

أو بمعنى  :فلذلك عدل عنها وقال ب / – 63/  ,الفساد( 3)وهذا ] بادي [ ,أْن أْن تعطٌنً حقًِّ

 .دفعاً لذلك الفساد ؛بؽٌر )أْن( ,)إلى(

ٌُقال لها )واو الجم :(رفواو الصّ )و ونها  لمعنى فلك ؛أّما وجه تسمٌتها بـ)واو الجمع( ,(4)ع(و

 .فؤلّنها تصرؾ إعراب الّثانً عن األّول ؛رؾ(ا وجه تسمٌتها بـ)واو الصّ وأمّ  ,)مع(

فقال  ,على الّترتٌب المذكور فً المتن( 5)] فؤورد أمثلتها [ ,لَّما فرغ عن تعدادها شرع فً أمثلتها

 ل ـــى أّن الفعـــوالّدلٌل عل ,حّتى أْن أدخلَها :فكؤّنك قلتَ  ,ِسْرُت حّتى أدخلَها :نحو :فً مثال )حّتى(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,وز إظهار )أن( بعد الم )كً(ــــــــوٌج .ألن ٌخرج :تقدٌره ,رجـــما كان زٌد لٌخ :كقولك ,إظهار )أن( بعدها=   

 .كان ذلك جابزاً  ,جبتك ألن تحسن إلً :ولو أظهرت )أن( فقلت ,جبتك لتحسن إلً :كقولك     

  ,ان زٌد لٌخرجــــما ك :كقولك ,ن الم )كً( بان ٌسبقها جحد )نفً(ــــوذكر أٌضاً أن الم الجحود إنما تعرؾ م     

 .ولست ألقصد زٌداً      

 إال أنها إذا دخلت  ,ورة قبلـــــوهً الم العلة المذك ’’ :علـــــــى الم الجحود "رصؾ المبانً" وقال المالقً فً     

 وبذلك تخالؾ الم )كً(  ,بـ)ما( ع أخبار )كان( المنفٌةــــــً موضـعلى األفعال المذكورة وقعت مع ما بعدها ف     

 ا اإلٌجاب والنفً مع )كان( ــــوز أن ٌتقدمهــــوٌج ,اـــوالم )كً( ٌتم الكبلم دونه ,للزومها ذلك ,المذكورة قبل     

 .‘‘فاعلمه  ,وؼٌرها     

 .225رصؾ المبانً و ؛69 – 68البلمات  :ٌنظر     

 .‘‘إال أْن  :ا انتصب بعد )أو( علىواعلم أّن معنى م ’’ :( قال سٌبوٌه1)

 .47 :3الكتاب  :ٌنظر     

 .إال :( فً )ج(2)

 .ٌإدي إلى :فً )د(و .زاد :( فً )ج(3)

  :ى أن الفعل المضارع فً نحو قولكــــــوا إلـــوذهب ,( أطلق الكوفٌون مصطلح )واو الصرؾ( على واو المعٌة4)

 .منصوب على الصرؾ ,ال تؤكل السمك وتشرَب اللبن     

 .24 :2مؽنً اللبٌب و ؛187 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)
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 :الواقع بعدها منصوب بإضمار )أْن( قوله

ْؽلَُو الِقْعَدانُ  ٌَ ِهٌِق ِبَمْطلِِه          َحتَّى المِصـٌِؾ و َن أِبً الدَّ ٌْ ُت َع ٌْ َداَو
(1) 

فلو لم ٌكن  ,(3)علٌه وهو ] منصوب [( 2)و)ٌؽلو( ] معطوؾ [ ,فإّن )المصٌؾ( مجرور ِبـ)حّتى(

ولكان )حّتى( فً موضٍع واحٍد جاّراً  ,نصبه ِبـ)أْن( مضمرة بعدها لََما جاز العطؾ على المجرور

 .وهو ؼٌر جابز ,وناصباً 

مجٌبً لك سبب  :أي ,ألْن تكرَمنً :فكؤّنك قلتَ  ,جبُتك لتكرَمنً :نحو ,فً مثال )الم( كًو

 .(4)رامك ] لً [إلك

بَ ُهمْ   :كقوله تعالى ,فً مثال )الم( الجحدو ٌُعّذبهم :أي , َما َكاَن اللَُّو لِيُ َعذِّ  .ألْن 

فلو لَْم ٌضمر )أْن( بعدهما لزم  ,ألّنهما جاّرتان ؛وإّنما أضمَر )أْن( بعد )الم( كً و)الم( الجحد

 .ألّنه من خواص االسـم كما عرفت فً صدر الكتاب ؛وهو ممتنع ,دخول حرؾ الجــّر على الفعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو مجهول القابل ,( هذا البٌت من الكامل1)

  رح ــشو ؛142 :2ابل الخبلؾ ــــً مســــاؾ فاإلنصو ؛ن(ـبرواٌة )ؼب 1888 :2المقتصد  :البٌت من شواهدو     

 .312 :1للعكبري  دٌوان المتنبً     

  ,ؾالصٌان ـــزم :والمصٌؾ ,ؾ لهــلم ًٌ قضاء حاجته وــسّوؾ ف إذا :ومطله ,كنٌة رجل )أبو الّدهٌق( :قوله     

 و وه ,ع قعودــــجم :والِقْعدان ,ن السٌرــــً ســٌره فجاوز حســـً سٌره ؼلّواً إذا ارتفع فــؼبل البعٌر ف :وٌؽلو     

  .للركوب ولحمــل الزاد والمتاعٌتخذه  ,من اإلبل الذي ٌقتعده الراعً فً كل حاجة     

 رور بـ)حتى( التً هً حرؾ ؼاٌةــــوقد سبقه اسم مج ,ارع منصوبـفإنه فعل مض ,وٌؽلوَ  :والشاهد فٌه قوله     

 و كانت هً الناصبة للفعل المضارعـــــــألنها ل ؛اً بـ)حتى(ــوز أن ٌكون هذا المضارع منصوبـــوال ٌج ,وجر     

 ولكانت الواو قد عطفت  ,ر لذلك فً العربٌةـــوال نظٌ ,ً الفعلــــم والنصب فـــلكانت قد عملت الجر فً االس     

 .وذلك مما ال ٌجوز ,مضارعاً منصوباً على اسم مجرور     

 .)ب( من ةساقط ]معطوؾ[( 2)

 .)ب( من ةساقط ]منصوب[( 3)

 .)ب( و )ج( و )د( من ةساقط ]لً[( 4)
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ٌَنً حقًِّ :نحو ,فً مثال )أو( التً بمعنى )إلى( أو )إاّل(و إلى أْن تعطٌنً  :أي ,أللَزَمن ك أو تعط

ٌّاً  ,وإّنما أضمر )أْن( بعد )أو( ألّنه بمعنى )إلى( أو )إاّل( ,(1)إاّل أْن تعطٌنً حقًِّ [ :] أو ,حقًِّ وأ

الختصاصها بٌن  ؛)أْن( بعدها حّتى ٌكون الفعل معها فً قّوة المصدر( 2)ما كان ٌلزم ] إضمار [

 .الكلمتٌن باألسماء

وإّنما أضمر )أْن( بعد )واو  ,ال تأكِل الّسمَك وتشرَب اللّبنَ  :نحو ,فً مثال )واو الّصرؾ(و

أو بمعنى  ,(3)إذ لو عملت فبل ٌخلو إّما أْن تعمل اعتباراً ] بؤصلها [ ؛الّصرؾ( ولم تعمل بنفسها

وال  ,ألّن المعنى الذي ُوِضَعْت له هو العطؾ ؛ال سبٌل إلى أْن تعمل باعتبار األّول ,العارض لها

ى العارض ــــألّن المعن ؛وال إلى أْن تعمل باعتبار الّثانً ,ٌعمل الّنصب شًء من حروؾ العطؾ

ّن )واو الّصرؾ( : إوإّنما قلنا .ل الّنصبــــومن المعلوم أّن )مع( ال ٌعم ,هو معنى )مع(( 4)] لها [

ال تؤكل الّسمَك  :] فً قّوة قولنا ,ال تؤكل الّسمَك وتشرَب اللّبنَ  :ألّن قولنا ؛بمعنى )مع( أ / – 64/ 

ال  ,على حدة( 7)اللّبن [ ] تشرب( 6)و [ ,] حدة (5)فللمخاَطب أكل الّسمك على [ ,مع شربَِك اللّبن

ٌُقال ,الجمع بٌنهما فً وقت واحد  ,ال تؤكل الّسمَك وتشرْب اللّبنَ  :وإذا أُرٌد المنع من كّل منهما 

  .ال تشرب اللّبنَ  :أي ,بالجزم

وإذا رفعَت  ,والفعل بعد )واو الّصرؾ( مع )أْن( المضمرة منصوب المحل على أّنه مفعول معه

فعلى هذا ٌكون  ,(9)فالواو للحال ,(8)وأنَت تشرُب اللّبَن [ :] فٌكون تقدٌره ,وتشرُب اللّبنَ  :وقلتَ 

 ل ــً ال تعمــوه ,روؾ العاطفةــً األصل من الحــــألنها ف ؛الجمع ممنوعاً كما إذا أضمر )أْن( ]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ما بٌن المعقوفٌن ساقط( 1)

 .اجتماع  :( فً )ج(2)

 .)ب( من ةساقط ]بؤصلها[( 3)

 .للواو :فً )د(( 4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .( و )ج(أ) ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)

 .والجملة فً موضع الحال ,خبره :وتشرب اللبن ,مبتدأ :وأنت ,فالواو للحال :)ب(فً ( 9)
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 (2).(1)فٌلزم تقدٌر )أن( بعدها حتى تعمل النصب [ ,النصب

 :ار )أْن(بعـــدهــا بإضمـ( 3)ل المضـارع [ــمن الحـــروؾ التً ٌنتصــب ] الفعادس والّســ

ـت  ــً جـواب األشـــٌـــــفالتـً  :(اءـــالف)   ,(6)ًُ ـــوالّنف ,(5)ًُ والّنهـ ,(4)ـرُ األمـ :ًـــوهـ ,ةــاء السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( و )ج( ساقط من إلى هنا 333من ص  ما بٌن المعقوفٌن( 1)

  :أوجه ٌجوز فٌه ثبلثة ,ال تؤكل السمك وتشرب اللبن :وـن نحـــحاصل كبلم الشارح أن الفعل الذي بعد الواو م( 2)

  .النهً لجزم على التشرٌك بٌن الفعلٌن فًا :والوجه الثانً .النصب على النهً عن الجمع :الوجه األول     

 .وقد جعل ابن هشام الواو فً هذا الوجه لبلستبناؾ ,الرفع إذا نهٌته عن األول فقط :والوجه الثالث     

  :أما عامل النصب فً الفعل المضارع بعد الواو ففٌه خبلؾ     

 .وذلك ألن الثانً مخالؾ لؤلول ؛ذهب الكوفٌون إلى أنه منصوب على الصرؾ -أ     

  ,ون حرؾ عطؾـــل فً الواو أن تكــــــوذلك ألن األص ؛وذهب البصرٌون إلى أنه منصوب بتقدٌر )أْن( -ب     

 .ألنها ال تختص ؛واألصل فً حروؾ العطؾ أن ال تعمل     

 ن باب ــا خرجت عــــــألنه ؛ً الناصبة بنفسهاــــه (الواو)وذهب أبو عمر الجرمً من البصرٌٌن إلى أن  -جـ     

 .العطؾ     

  ؛34 :7ٌعٌش رح المفصل البن ـــشو ؛187 :2ابل الخبلؾ ــاإلنصاؾ فً مسو ؛43 – 42 :3الكتاب  :ٌنظر     

 .451 :3حاشٌة الصبان على شرح األشمونً و ؛22 :2مؽنً اللبٌب و ؛187 :4أوضح المسالك و     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

ٌّاه ,..,.وأَمَرهُ  ,أََمَرهُ ِبهِ  ,ًــــنقٌض النه ,معروؾ :األمر’’  :ورــــ( قال ابن منظ4)  اً وإِمارٌؤُمُرهُ أَْمراً  ,..,.وأََمَرهُ إ

 .‘‘َقِبَل أَمُره  :أي :فؤَتَمرَ      

 .أمر :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .هو طلب فعل شًء صادر ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه :واألْمر فً االصطبلح     

 .152موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

ْنهاه َنْهٌاً فانَتهى وَتَناَهى ,خبلؾ األمر :لؽةً هْ ( النَّ 5) ٌَ  .َكؾَّ  :نهاه 

 .نهً :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .على وجه االستعبلء واإللزام ,أو االمتناع عنه ,طلب الكّؾ عن الفعل :والنهً فً النحو وعلم البٌان     

 .694موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

ْنِفً َنْفٌاً  :النَّْفً لؽة( 6) ٌَ ُت أنا َنْفٌ ,ىـــحَّ َتنَ  :نفى الشًُء  ٌْ أَ  :هـــــــنـواْنَتَفى م ,اً ـــوَنَف  = .َجَحَده :َفى الشًء َنْفٌاً ونَ  ,َتَبرَّ
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 .(3)والَعْرضُ  ,(2)والّتمنًِّ ,(1)واالستفهامُ 

ّتة ٌّة ما قبلها لَِما بعدها إّنما ٌتحّقق عند تحّقق أحِد هذِه  ؛وإّنما شرط أحد هذه األشٌاء السِّ ألّن سبب

 (4).األمورِ 

 رام لك ــارة فإكـــك زٌــن منــلٌك :والمعنى ,كـــَفـؤْن أُكرمَ  :أي ,ُزرنً فأُكِرَمكَ  :نحو ,مثال األمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نفً :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 أي هو الذي دخلت  ,بلم المنفً هو ؼٌر المثبتـــــوالك ,وضد اإلثبات ,الَجْحد واإلنكار :والّنفً فً االصطبلح     

 .علٌه إحدى أدوات النفً     

 .693موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

ٌَُفهَِّمه :اْسَتْفَهَمه :( االستفهام لؽة1) ْمُته َتْفهٌماً  ,سؤلَه أْن   .وقد اْسَتْفَهَمِنً الشًء َفؤْفَهْمته وَفهَّ

 .فهم :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

  ,هو طلب حصول صورة الشًء فً الذهن :لـوقٌ ,بــً ضمٌر المخاطـــــهو استعبلم ما ف :وفً االصطبلح     

  .وإال فهو التصور ,فحصولها هو التصدٌق ,فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بٌن الشٌبٌن أو ال قوعها     

 .فإذا سبل عنه ثانٌاً كان استفهاماً  ,االستخبار ما سبق أوالً ولم ٌفهم حق الفهم :وقٌل ,أو هو االستخبار     

 .97الكلٌات  ؛18 – 17التعرٌفات  :ٌنظر     

 .387ص  "التمنً" التعرٌؾ بمصطلحسبق ( 2)

ْعِرُضه َعْرضاً  :( الَعْرض لؽة3) ٌَ   :ُت علٌه أمر كذا وَعَرْضُت له الشًءـــــوَعَرضْ  ,اهـأراه إٌّ  :َعَرَض الشًَء علٌه 

 .أي أظهرته له وأبرزُته إلٌه     

 .عرض :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 ر الفرق بٌن ــوٌظه ,ه ترؼٌباً مقروناً بالعطؾ والمبلٌنةـــشًء أو ترك ب فً فعلــــالترؼٌو ــــه :واصطبلحاً      

 .ولو ,أما ,إال :وأحرؾ الَعْرض هً ,الَعْرض والتحضٌض فً َنَؽم الصوت والكلمات المختارة     

 .449موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

  :والطلب ٌشمل ,أو طلب ,ًــــوجوباً إذا كانت مسبوقة بنفاء السببٌة ـــبـ)أن( مضمرة بعد ف ٌنتصب المضارع( 4)

 مع النفً صارت  ,ةـــــــفهذه سبع .واالستفهام ,ًــتمنوال ,ضــوالتحضٌ ,رضــوالع ,والدعاء ,والنهً ,األمر     

 .وزاد الفراء الترجً .ثمانٌة     

 .375وشرح التصرٌح  ؛328 – 321شرح شذور الذهب  :ٌنظر     
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 .مّنً

ال  :تقدٌره ,فؤْن ٌحلّ ( 1)[ :] أي , َوََل َتْطَغْوا ِفيِو فَ َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي  :تعالىقوله نحو  ,مثال الّنهًو

 .ٌكن منكم طؽٌان فإحبلل َؼَضٍب منًِّ

َثنا :نحو ,مثال الّنفًو َثنا :أي ,ما تأتٌنا فُتَحدِّ ٌُسّبب إلى  :تقدٌره ,فؤْن ُتحدِّ لَْم ٌوجد منك إتٌان 

 .الحدٌث

بٌت ن منك تعرٌؾ ـلٌكُ  :والمعنى ,َفـؤْن أزورك :أي ,أٌن بٌُتك فأزوَرك ؟ :نحو ,مثال االستفهامو

 .فزٌارة منًِّ

أتمّنى حصول مال من هللا فإنفاقاً  :والمعنى ,َفـؤْن أُنفَقه :أي ,لٌَت لً ماالا فأُنفَِقه :مثال الّتمّنًو

 .منًِّ

أال ٌُكن منك نزول  :تقدٌره ,َفـؤْن تصٌَب خٌراً  :أي ,أاَل تنزلُ فُتصٌَب خٌراا  :نحو ,مثال الَعْرضو

ألّنك إذا عرضَت علٌه الّنزول فقد  ؛قرٌب من الّتمّنً –أعنً الَعْرَض  –وهو  .فإصابة خٌر منًِّ

 :تقصد بقولك( 3)ألّنك ] ال [ ؛ولكّنه لٌس باستفهام ,إال على ما تّوده وتتمّناه( 2)] وال تحّثه [ ,حثثته

 (5).تذكره له وتعُرَض علٌه فقط( 4)وإّنما القصد ] أْن [ ,أْن ٌستفهم عن ترك الّنزولِ  ,أال تنزل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( و )د( من ةساقط ]أي[( 1)

 .)ب( منما بٌن المعقوفٌن ساقط ( 2)

 .)ب( من ةساقط ]ال[( 3)

 .واألولى ما أثبته ,أال :( فً )ب(4)

ًَّ فؤتوَب  )) :اء كقولكـــــــمثال الدع( 5)     ََل تَػْفتَػُروا َعَلى اللَِّو َكِذبًا فَػُيْسِحَتُكْم بَِعَذابٍ   :ه تعالــىـــــوقول ,((اللهـمَّ ُتْب َعلَ

 َهبلَّ أســلمَت فتدخَل  ))و  ,((َر لك ـــــهبلَّ اتقٌَت هللاَ تعالــى فٌؽف )) :فكقــولك ضـــــا التحضٌــوأم .[ 61 :] طه     

 .((الجنَة      

 .327 ,325شرح شذور الذهب  :ٌنظر     
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وٌجب أن  ,(2)أّن الحروَؾ العاطفَة ال تنصب فلزم إضمار )أْن( ؛(1)وسبب إضمار )أْن( بعد )الفاء(

 ؛فً تقدٌر المصدر أٌضاً  / – 64/ ٌكون ما قبل )الفاء( وؼٌره من العاطفة الّناصبة بإضمار )أْن( 

أن ٌكون  (الفاء)وعالمة صّحة الجواب بـ .ِبـ)أْن( على الفعل( 3)بّل ٌلزم عطؾ االسم المإوللب

 .ال أْن ٌكون بإضمار شرط ,وأراد به كون األّول سبباً للّثانً ,إْن َفَعْلَت َفَعْلتُ  :المعنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناصبة وؼٌره من العاطفةبعد )الفاء(  :فً )د(( 1)

 .ً عمل النصب دون ؼٌرهاـلتوصلها ف ؛دون إضمار أدواتها ,بعد جمٌع المذكوراتإضمار )أْن(  :فً )ب(( 2)

 .المإول به :فً )أ(( 3)



338 
  

 جوازم الفعل المضارع [ -2] 

ا لنفً الماضً ,لَمْ  :والجازمُة له :المصّنفقال  ا)وفً  ,ولَم  وال فً  ,والُم األمِر للغاببِ  ,َتَوق ع (لّم 

ٌَرَكبْ  ,ْم ٌضربْ لَ  :تقول ,وإْن فً الّشرط والجزاء ,الّنهً ا  وإْن  ,وال َتفَعلْ  ,ٌضِرْب زٌد  ول ,ولَم 

 ,فإْن كانا ماضٌٌن لَْم ٌظهر فٌهما الجزم ,وهما مجزومان أبداا إذا كانا مضارعٌن ,تخُرْج أخُرجْ 

 :وإْن كان الّشرط ماضٌاا والجزاء مضارعاا جاز فٌه الّرفُع والجزُم نحو ,إْن خرجَت خرجتُ  :نحو

 :وعلٌه قول الّشاعر ,إْن أكرمَتنً أُكِرْمَك وأكِرُمك

ٌَقُولُ ال َغابِب  َمالًِ َوال َحِرُم َوإِْن أََتاهُ خَ  ْوَم َمْسَغَبٍة           ٌَ  لٌِل  

***** 

ا فرَغ عن نواصب المضارع :ارحقال الشّ    :فقال ,شرَع فً جوازمه ,لَمَّ

 :أي للفعل المضارع ,والجازمة له

ا)و ,(لَمْ ) ا)وفً  :قوله .لنفً الماضًبل  ؛وال بمعنى )حٌن( ,( التً لٌست بمعنى )إال(لَم  ( لَم 

ا( بعَد أْن ٌكون الفعل بهما مجزوماً  ,َتَوق ع ] أي الفرق بٌن )لَْم( و  ,إشارة إلى الفرق بٌن )لَْم( و )لَمَّ

ا( ا( توّقع لٌس فً )لَْم( :)لَمَّ ا( لنفً )قد َفَعَل( ؛أّن فً )لَمَّ ا(  ,(1)و )لَْم( لنفً )َفَعَل( [ ,ألّن )لَمَّ َفـ)لَمَّ

ا(ـــفكذلك ف ,وفً )قد( معنى الّتوقُّع ,)قد( فً اإلثباتفً الّنفً بمنزلة  تقول لقوم ٌنتظرون  ,ً )لَمَّ

ا ٌرك ,قد ركَب األمٌرُ  :ٌرــ] ركوب األم ا( استؽراقاً واستم .بـــولَمَّ راراً لٌس فً ـــوأّن فً )لَمَّ

ا ٌنفعـه الّندم :وإذا قلتَ  ,عقٌب ندمه :أي ,نِدَم فبلن  ولْم ٌنفعه الّنَدم :تقول ,(2))لَْم( [ أفاد  ,لَمَّ

 ( 4).إلى وقت اإلخبار( 3)استمراَر عدم ] الّنفع [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .النفً :( فً )ب( و )د(3)

 :)لم( و)لما( فً أمور ( تفترق4)

ْىِر   :وــــــنح ,بل قد ٌكون منقطعاً  ,الــأن النفً بـ)لم( ال ٌلزم اتصاله بالح :أّولها      ْنَساِف ِحنٌي ِمَن الدَّ     َىْل أََتى َعَلى اْْلِ

 بخبلؾ   ,[ 4 :] مرٌم  َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربّْ َشِقيِّاوَََلْ   :وـنح ,ون متصبلً ـوقد ٌك ,[1  :] اإلنسان  َلَْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا     

 = .فإنه ٌجب اتصال نفٌها بالحال ؛)لما(     



339 
  

ا( ٌجــ ا :تقــــول ,ز مع )لَْم(ـولَْم ٌُجـ ,لـــوز حذؾ الفعـوفــً )لَمَّ ا ٌخــرج ـولَمّ  :أي ,خرجُت ولَمَّ

وٌجوز حذؾ الفعل مع  ,ألّنه بمثابة )قد( فً )قد َفَعَل( ؛خرجُت ولَمْ  :تقول( 2)و] ال [ ,(1)] زٌد  [

فنابت مناب  ,وألّن أصله )لَْم( زٌَدت علٌه )ما( ؛فٌجوز حذفه مع )لَّما( ,وكان قد :)قد( كقوله

 ( 3).الفعل

  :اً كقولهوقد جاء حذؾ الفعل مع )لَْم( شاذ

   (4)......... إْن َوَصْلَت وإْن لَمْ ......      ..................................      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج علٌه قراءةــــــوهو أحس ,أن الفعل بعد )لما( ٌجوز حذفه اختٌاراً  :وثانٌها=    ٌَُخرَّ ا  :ن ما    :ودــ] ه  َوِإفَّ ُكَلِّ َلمَّ

  :كقول الشاعر ,وال ٌجوز حذفه بعد )لم( إال فً الضرورة ,[111     

ْوَم األَعاِزِب إْن َوَصْلتَ  ٌَ َعَتَك التً اْسُتوِدْعتها         ٌْ  وإْن لَمِ  ,اْحَفْظ َوِد

 .بخبلؾ )لما( ,)إْن لم( و )لو لم( :نحو ,أّن )لم( تصحب أدوات الشرط :وثالثها     

  :كقول الشاعر ,أّن )لم( قد ٌفصل بٌنها وبٌن مجزومها اضطراراً  :ورابعها     

 ُتْإَهلِ  ,ِسَوى أْهِل ِمَن الوْحشِ  ,......................................           كؤْن لَمْ 

 .فإنها لم ٌؤت فٌها ذلك ؛أّن )لم( قد ُتلؽى بخبلؾ )لما( :وخامسها     

 .269 – 268 الدانًالجنى  :ٌنظر     

 .)ج( و )د( من ةساقط ]زٌد[( 1)

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 2)

 وكؤن )ما(  ,ن )لم( و )ما(ــــــه مركب مــه بسبب أنّ ـــألنه ٌقوم بنفس ؛إنما جاز حذؾ الفعل فً )لما( دون )لم(( 3)

 .عوض من المحذوؾ     

 .315 :4همع الهوامع  :ٌنظر     

 :وتمامه , 191دٌوانه وهو مذكور ب ,هرمةقابله ابراهٌم بن  ,( من الكامل4)

ْوَم ا ٌَ َعَتَك الَِّتً اْسُتْوِدْعَتَها             ٌْ  ألَعاِزِب إْن َوَصْلَت وإْن لَمْ ِاْحَفْظ َوِد

 مؽنً و ؛282 :4الك ــــح المسـوأوض ؛269ى الدانً ـــالجنو ؛1271 :3توضٌح المقاصد  :والبٌت من شواهد     

  ؛397 :2ح ـــرح التصرٌـــوش ؛316 :2ً ــــوشـــرح األشمون ؛484 :3ة ـوالمقاصد النحوٌ ؛294 :1اللبٌب      

 .176 :2والدرر  ؛8 :9ة األدب ـخزانو ؛313 :4ع ـهمع الهوامو ؛682 :2وشرح شواهـد المؽنً      

 وز ذلك ــــــوال ٌج ,لـوإن لم تص :والتقدٌر ,ت علٌه )لم(ـحٌث حذؾ الفعل الذي دخل ,وإن لم :الشاهد فٌه قوله     

 .إال فً ضرورة الشعر     
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 .وإْن لَْم تِصل :أي

ٌَْت هذه الحروؾ جوازم ,(1)القطع :ِاعلَم أّن الجزم لقطعها عن الفعل َحَرَكَته أو بعَض  ؛وُسمِّ

ألّنها لَّما كانت موضوعة النتقال المضارع إلى  ؛وإّنما عِملْت الجزَم دون الحركة ] ,حروفه

ٌّة فً [ الماضً شاَبَه )إْن( الشَّرط
ٌَْت عملها وهو الجزم ,االنتقال( 2) فلَِم لَْم ٌُجز  :فإْن قٌل .فؤُعِط

ٌّة علٌه ؟    دخولها على الماضً كما جاز دخول )إْن( الشَّرط

 ,فذلك ال ٌحصل بدخولها على الماضً ,ةإّن وضع )لَْم( لبلنتقال المذكور خاصّ  :والجواُب عنه

 .فإّنها لم توضع لبلنتقال المذكور ؛بخبلؾ ] )إْن(

 :أّن الجوازم تنقسم إلى قسمٌن( 3)واعلم [

ا( كما ذكرنا ,وقسم  ٌجزم فعلٌن معاً  ,قسم  ٌجزم فعبلً واحداً   .َفِمَن األّوِل )لَْم( و )لَمَّ

ُكِسرت  اوإّنم ,فإّنهما ال ٌجزمان الفعلَ  ؛د(ّر( و)الم الّتؤكٌـوهـو احتراز عن )الم الج :(األمـرِ  المُ )و

َفْرَقاً  ؛على ما عرفَته ( 4)على ِهجاٍء واحٍد أْن ُتفَتحَ  ّن األصَل فً الحروِؾ الواردةِ هذه البّلم مع إ

 (6).(5)[الم االبتداء  بٌنها وبٌن ]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فقد َجَزْمَته ,وكل أمر َقَطْعَتُه َقْطعاً ال عودَة فٌه .َقَطْعُتهُ  :َجَزْمُت الشًَء أَْجِزُمُه َجْزماً  ,الَقْطعُ  :( الَجْزمُ 1)

  :تقول ,راب كالسكون فً البناءـــــو فً اإلعـــــــوه ,ْرؾِ ـــلحَ ومنه َجْزُم ا ,أي َقَطْعُتهُ  :وَجَزْمُت ما بٌنً وبٌَنه     

  .فالحرؾ المجزوم آخره ال إعراب له ,عزٌمة فً النحو فً الفعل :الَجْزمُ  :اللٌث .َجَزمُت الحْرَؾ فاْنَجَزم     

  :ٌُقال .عُ ــــالَقطْ  :ْزَم فً كبلم العربـألن الجَ  ؛اً ــــإنما سمً الَجْزُم َجْزم :المبرد .والَجْزُم الحرُؾ إذا َسَكَن آخُرهُ      

 ن اإلعراب ــــإسكان الحرؾ عن حركته م :الَجْزمُ  :ابن سٌدة .افَعْل ذلك َجْزماً فكؤنه قُطع اإلعراب عن الحرؾ     

 ون فً ـــفإن كان السك ,وت بها لئلعرابـــركة ومّد الصــــلقصوره عن حظه منه وانقطاعه عن الح ؛من ذلك     

ٌَُسمَّ َجْزماً        .ألنه لم ٌكن لها حظ فَقُصَرْت عنه ؛موضوع الكلمة وأولوٌتها لم 

 .جزم :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .مطموس فً )أ( لمعقوفٌن( ما بٌن ا3)

 .كهمزة االستفهام وؼٌر ذلكفً )أ(: أن تفتح ( 4)

 .البّلم, أي: الم األمرهذه )أ(: ( فً 5)

 = :والم التؤكٌد هو كالتالً ,والم األمر ,الفرق بٌن البلم الجارة( 6)
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 ؛الفعل لَْم ٌعمل عمله أ / – 65/ لكّنه لدخوله  ,ألّنه مشابه بـ)الم الجّر( صورة ؛وإّنما َعِملَت الجزمَ 

ٌّة فً لزوم .بل ما هو مقابله وهو الجزم ه المضارع ونقِل معناه من ــأو ألّنه مشابه ِبـ)إْن( الّشرط

 .إلى اإلنشاء( 1)] اإلخبار [

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إال مع  ,الظاهرم ــــــع االســـــورة مــــوتكون مكس ,ر والضمٌرـــتجر الظاه ,هً حرؾ جر :البلم الجارة -أ =  

 المتكلم  إال مع ٌاء ,لَك ,لَه :وـــــنح ,ة مع الضمٌرــومفتوح ,ٌا لَزٌد :وـــــونح ,ٌا هلَل  :نحو ,المستؽاث فمفتوحة     

 .لًِ :نحو ,فمكسورة للمناسبة     

  :ونح ,راً سواء أكان هذا الطلب أم ,بــــــوعة للطلــموضـ ,للفعــل المضارعوهً الم جازمـة  :الم األمر -ب     

        َْسَعِتوِ  لِيُػْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمن  ٌا أخً لِتسمْع منً :أم التماساً نحو ,ربنا لِتؽفْر لنا :وـــــاء نحـأم دع ,[ 7 :] الطبلق,  

 أو النصـــح  ,[ 29 :ؾــ] الكه  فَػْلَيْكُفرْ َوَمْن َشاَء   :وـــــنح ,دـــــوكذا لو أخرجت عن الطلب إلى ؼٌره كالتهدٌ     

   .لٌِقْم كلٌّ منكم بواجبه :واإلرشاد نحو     

 ْسَتِجيُبوا َل َوْليُػْؤِمُنوا فَػْليَ   :وـــفتسكن نح ,ت بـ)الواو( أو )الفاء( أو )ثم(ــوهذه البلم تكون مكسورة دابماً إال إذا سبق     

 .[ 29 :] الحج  ُّتَّ ْليَػْقُضوا تَػَفثَػُهمْ   :ونحو ,[ 186 :] البقرة  ِّب      

  ,ى الجملة لتوكٌد مضمونهاــــتدخل عل ,لـــــة ال تعمـــــً الم مفتوحـــــوه ,وهً الم االبتداء :الم التؤكٌد -جـ     

نَػُهْم يَػْوـَ   :نحو ,هــــق وقوعــــال لتحقــــأو تنزله منزلة الح ,ولتخلٌص المضارع للحال حقٌقة       َوِإفَّ َربََّك لََيْحُكُم بَػيػْ

  :وــنح ,وؼات االبتداء بالنكرةـً من مســـــوه ,دارةــــوحقها الص .[ 124 :] النحل  ِفيِو َِيَْتِلُفوفَ  َكانُوااْلِقَياَمِة ِفيَما       

 بتصرؾ .لَدٌنار  خٌر من درهم     

  :1مؽنً اللبٌب و ؛128 ,124 ,111 – 118ً ــــى الدانـــالجنو ؛232 – 231 ,226رصؾ المبانً  :ٌنظر     

  .261 ,257المعجم الوافً و ؛387 :4همع الهوامع و ؛244 ,248 ,225     

 .)ب( من ةساقط ]اإلخبار[( 1)
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ا بٌاُن كوِنــه حشواً  ,دـــحشــو مفسِ  ,للغابب :أقوُل قوله ا بٌان  ,هــــفؤلّنــه ال طابل تحـت ؛أمَّ وأمَّ

وكما  ,ولـــلو لَْم تكــن للؽابب كمـا فً المخاطب المجه –أي )الَم األمِر(  –فؤلّنها  ؛كونه ُمفِســداً 

((فلَتِصّفــوا ُصفُوَفــُكم  ))  :–  –ه ـولــوق ,(2) ْفَرُحواتػَ فَػلْ   :ه تعالــىـــقول( 1)] فً  [
 لَْم تكـن  ,(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( و )ج( من ةساقط ]فً[( 1)

 .58 :( ٌونس2)

ًّ  ,ان بن عفانــــعثم :وقرأها )َفْلَتْفَرُحوا( , ْفَرُحوايػَ فَػلْ   :والرسم القرآنً        ,وأبو رجاء ,والحسن ,ســــوأن ,و أُب

  ,واألعمش ,اؾـوهبلل بن ٌس ,دريــوالجح ,وقتادة ,السلمً ,ر المدنًــــوأبو جعف ,وابن سٌرٌن ,وابن هرمز     

 .وابن عباس ,والعباس بن الفضل األنصاري ,وعمرو بن قابد     

 وقد جاء عن ٌعقوب  :وقال ,ب اللوامحـــه صاحـــــقال ,–  –وروٌت عن النبً  ’’ :قال أبو حٌان فً تفسٌره     

  ,ن على ما زعم هارونــــوالحس ,رـــوابن عام ,اعـــــوابن القعق ,ًــــوقرأ أُب :وقال ابن عطٌة .انتهى ,كذلك     

 وهً قراءة جماعة من  ,ةــى المخاطبـــو )تجمعون( بـ)التاء( فٌهما عل ,)فلتفرحوا( –  –وروٌت عن النبً      

 ه ابن عطٌة أن ــــــوما نقل ,ى أمر الؽاببـــــوالجمهور بـ)الٌاء( عل .انتهى ,وعن أكثرهم خبلؾ ,السلؾ كثٌرة     

 ور السبعة بـ)الٌاء( أمراً ـً مشهــــــا قراءته فــــإنم ,ابن عامر قرأ )فلتفرحوا( بـ)التاء( لٌس هو المشهور عنه     

 وفً مصحؾ  ,ة بـ)التاء( على الخطابــــــوباقً السبع ,ابــــلكنه قرأ )تجمعون( بـ)التاء( على الخط ,للؽابب     

 وأما )فلٌفرحوا( بـ)الٌاء( فهً لؽة  ,بـــــر المخاطـأُبً )فبذلك فافرحوا( وهذه هً اللؽة الكثٌرة الشهٌرة فً أم     

 دل على أن وٌ ,ن )فلٌِفرحوا( بكسر البلمـــــاح والحســــوقرأ أبو التٌ ,((لتؤخذوا مصافكم  ))وفً الحدٌث  ,قلٌلة     

 .‘‘)هو خٌر مما ٌجمعون(  :فً قولهذلك أشٌر به إلى واحد عود الضمٌر علٌه موحداً      

 اتحاؾ و ؛285 :2ً القراءات العشر ــــر فـالنشو ؛178 :5ر المحٌط ـتفسٌر البحو ؛313 :1المحتسب  :ٌنظر     

 .116 :2فضبلء البشر      

 كتب أما الحدٌث الذي استشهدت به أؼلب  ,اــــً اطلعت علٌهــالتً كتب الحدٌث ــــ( لم أقؾ على هذه الرواٌة ف3)

 فً كتب أٌضاً ولم أقؾ على هذه الرواٌة  ,(( لِتؤُخُذوا َمَصافَُّكم  )) :اء برواٌةـــوص هذه المسؤلة جـــبخص النحو     

 . ((كما أْنُتم على َمَصافَُّكم كما أْنُتم  )) :ةوالذي فً مسند أحمد وسنن الترمذي برواٌ ,التً اطلت علٌهاالحدٌث      

ًّ  )) :وؾــــبلة الخـــوفً حدٌث ص :ً مادة )َصفَُؾ(ــــف ,"النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر" وجاء فً       أن النب

     –  –  ُصفُُّه َصّفاً  :ٌُقال .ُمقابلهم :أي ,((كان ُمَصاؾَّ العدوِّ بُعْسفان ٌَ   ,وَصافَُّه فهو ُمَصاؾّ  ,َصؾَّ الجٌش 

 الحرب وهو موضع  ,َجمع َمَصؾّ  –د ــبالفتح والتشدٌ –اّؾ ـوالَمصَ  .إذا رتب ُصفوَفه فً مقابل ُصنوؾ العدوّ      

ٍر  )) :ً حدٌث البقرة وآل عمرانــــوف .ً الحدٌثــوقد تكرر ف .الذي ٌكون فٌه الصفوؾ      ٌْ ُهَما ِحْزقان ِمْن َط  َكؤَنَّ

َواؾُّ  .باسطات أجنحتها فً الّطٌران :أي ((َصَواّؾ        =.جمع َصافَّة :والصَّ
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 .(1)واألمر ] بخبلفه [ ,جازمة

 ,(2)زم الفعــَل [ــفإّنهــا ال تجــ ؛] واحتــرز به عــن )ال( التً فً الّنفــً :ً الّنهــًـفـ( التً ال)و

ٌّة من حٌــــألّنه مشاب ؛الجــزَم أٌضاً ( 3)ً [] وإّنما عملت )ال( فً الّنه  (4)] نقل [ث ه ِبـ)إْن( الشَّرط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة فً ــــالنهاٌ ؛(3235)الحدٌث 343 :5ذي ــــــن الترمـــسن ؛(22189)الحدٌث  422 :36مسند أحمد  :ٌنظر=   

 .38 – 37 :3ؼرٌب الحدٌث واألثر     

  ؛227ؾ المبانً ــــــرصو ؛41 :7ل البن ٌعٌش ــــرح المفصــــــش :من شواهد ((لِتؤُخُذوا َمَصافَُّكم  ))ورواٌة      

  ؛241 :1مؽنً اللبٌب و ؛111الجنى الدانً و ؛266 :3ح المقاصد ــــتوضٌو ؛178 :5تفسٌر البحر المحٌط و     

 .395 :2شرح التصرٌح و     

 .)ب( من ةساقط ]بخبلفه[( 1)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 :الفرق بٌن )ال( النافٌة و)ال( الناهٌة هو     

 ت من ألفاظ الصدارة )إال إذا وقعت فــً جواب ـــولٌس ,ةـؼٌر عامل ,أن )ال( النافٌة حرؾ نفً لمجرد النفً -أ     

  ,ال ٌهمل العامل بعمله :نحــو ,ةـــة والفعلٌــــــــى الجملة االسمٌـــتدخل عل ,وهللا ال أخون وطنً ( :نحو ,قسم     

 ه ــــفتخلص ,ل فالؽالب أن ٌكون مضارعاً ـــــى الفعــــفإذا دخلت عل ,[ 47 :] الصافات  ْوؿٌ ػػََل ِفيَها غَ   :ونحـو     

و :نحو ,لبلستقبال      َؽ   :نحو قوله تعالى ,ً قلٌبلً ـــــــالماضل على ــوقد تدخ ,ال ٌقوُم زٌد  وال ٌقوم عمر   َفََل َصدَّ

 .[ 31 :] القٌامة  َوََل َصلَّى     

  :] القصص  ََل َِتَاِف َوََل َُتَْزِّن   :نحو ,ه لبلستقبالـــوٌخلص ,ا )ال( الناهٌة فحرؾ ٌجزم الفعل المضارعأمّ  -ب     

َنُكمْ   :وـــــنح ,ًــسواء النه ,أي المطلوب بها الترك ,وتسمى )ال( الطلبٌة ,[ 7        :] البقـــرة  َوََل تَػْنَسُوا اْلَفْضَل بَػيػْ

 مل النهً ـــلٌش ؛)ال( الطلبٌة :مــــال بعضهــولذلك ق ,[ 286 :] البقرة  ََل تُػَؤاِخْذنَا  :وــنح ,أو الدعاء ,[ 237     

 .وؼٌره     

  – 258 :1مؽنً اللبٌب و ؛388 ,297 – 296ً ــــالجنى الدانو ؛267 ,268 – 258رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 .272 – 271المعجم الوافً و ؛318 :4همع الهوامع و ؛262     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( من ةساقط ]نقل[( 4)
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ٌّة لنقل الفعل من المجزوم به إلى  ,(2)ألّنه لنقل اإلخبار إلى ] األمر [ ؛(1)] الفعل [ و)إْن( الشَّرط

 .المشكوك فٌه

 ] أدوات الشرط [

و)إْن(  ,(3)وهو احتراز عن )إْن( المخفّفة من المثقلة :فً الش رط والجزاء التً (إنْ من الّثانً )و

ٌّة الج ,(4)الّنافٌة ــرط  ألّنها تدخل على جملتٌن وتجعلهما بمنزلة جمــلة  ؛زمـــوإّنما عِملَْت )إْن( الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط]الفعل[ ( 1)

 .اإلنشاء :( فً )د(2)

( الثقٌلةـــ( وهً المخففة م3) ( المكس ,ن )إنَّ  وٌؽلب  ,االبتدابٌةورة فٌبطل اختصاصها بالجملة ـــــــحٌث تخفؾ )إنَّ

 إال أنها ال تعمل فً الضمٌر إال فً  ,ً مشددةـــــــا وهــــوحالها إذا أعملت كحاله ,وقد تعمل على قلة ,إهمالها     

  .–بالتخفٌؾ  –إْنَك قابم   :وال ٌجوز ,–بالتشدٌد  –إّنك قابم  :تقول ,ضرورة بخبلؾ المشددة     

 ب من األفعال إال ما كان متصرفاً ناسخاً ـً الؽالـــــــــوال ٌلٌها ف ,وإن دخلت على الجملة الفعلٌة وجب إهمالها     

   َلَفاِسِقنيَ َوِإْف َوَجْدنَا َأْكثَػَرُىْم   ,[ 143 :رةــــ] البق  َوِإْف َكاَنْت َلَكِبريَةً   :وــنحــ ,اً ــــــان أو مضارعــــــاً كــماضٌ     

 .[ 186 :] الشعراء  َوِإْف َنظُنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ   ,[ 51 :] القلم  َوِإْف َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا  ,[ 182 :] األعراؾ     

 المعجم الوافً و ؛182 – 181 :2ع ــــــــع الهوامـــــهمو ؛46 :1مؽنً اللبٌب و ؛188رصؾ المبانً  :ٌنظر     

     88. 

 ِإِف اْلَكاِفُروَف   :نحو قوله تعالى ,ى الجملة االسمٌةـل علــــــتدخ ,فبل ٌتقدم علٌها شًء ,( وهً حرؾ لها الصدارة4)

  ,[ 187 :] التوبة  ِإْف أََرْدنَا ِإَلَّ ا٘تُْْسَن   :و قوله تعالىــنح ,ى الجملة الفعلٌةـــــوعل ,[ 28 :] الملك  ِإَلَّ ِف ُغُرورٍ       

ا َعَليػَْها َحاِفظٌ   :ىــو قوله تعالـنحـ ,أو )لّما( بمعنى )إال( بكثرة ,تصاحبها )إال(        .[ 4 :] الطارق  ِإْف ُكلُّ نَػْفٍس َلمَّ

  :ب الخبـر بشروطــــع االســم وتنصـــــإنها تعمل عمل )لٌس( فترف :رونــوقال آخ ,إنها ال تعمل :قال بعضهم     

 .إال إذا كان شبه جملة ,أن تدخل على الجملة االسمٌة وٌتقدم االسم على الخبر :األول     

 .وأال ٌنتقض النفً بـ)إال( ,عدم تكرارها :والثانً     

 :نحو ,وأجاز بعضهم أن ٌكون ضمٌراً  ,أن ٌكون اسمها ظاهراً  :والثالث     

 ْضَعِؾ الَمَجاِنٌنِ إْن ُهَو ُمْســَتْولٌاً َعلَى أََحٍد       إالَّ على أ

 م ـــــوالمعج ؛116 :2ع ـوامـع الهـمـهو ؛46 – 44 :1ب ــــمؽنً اللبٌو ؛188 – 187رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 .79 الوافً     
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َقُل [ ,واحدة ألّنه فً مواضع الثَِّقِل  ؛فتعمل ما فٌه حّقه وهو الّسكون ,بطوِل الكبلمِ ( 1)فٌحصل ] الثِّ

ٌَقُ   .أْل

ٌَضِربْ  :فً الفعل الذي دخلت علٌه )لَْم( تقولو ا(و ,لَْم  رَكبْ  :فً الفعل الذي دخلت علٌه )لَمَّ ٌَ ا   ,لَم 

ٌَضِرْب زٌد   :فً الفعل الذي دخلت علٌه )الم األمر(و  :فً الفعل الذي دخلت علٌه )ال الّناهٌة(و]  ,لِ

 .إْن َتْخُرْج أَْخُرجْ  :الشَّرط والجزاء)إْن( فً ( 3)فً الفعل الذي دخلت ] علٌه [و ,(2)[ ال َتْفَعلْ 

 ,مضارَعٌن( 4)[ –أي الشَّرط والجزاء  – إذا كانا ,مجزومان أبداا  ] –أي الشَّرط والجزاء  – وهما

 ,ماضٌٌن –أي الشَّرط والجزاء  – فإْن كانا ,بجزم الفعلٌن معاً  ,(5)إْن تضرْبنً ] أضرْبك [ :نحو

لعدم استحقاق الماضً  ؛الجزمُ  –أي فً الشَّرط والجزاء الواقعٌن الماضٌٌن  – فٌهما ٌظهر] لَْم 

 – وإْن كان الّشرط ماضٌاا والجزاء مضارعاا جاز فٌه ,(6)[إْن ضربَت ضربُت ]  :نحو ,اإلعرابَ 

ا الجزم فظاهر ,(8) الّرفع والجزم –( 7)أي فً الجزاء ] الواقع [ ا الّرفع ,أمَّ ا لَْم  ؛وأمَّ فؤلّن )إْن( لَمَّ

لكونه تابعاً  ؛الذي هو الجزاء ,اختاروا أْن ال ٌعمل فً الّثانً ,الذي هو الّشرط ,ٌعمل فً األّول

أي على رفع الجزاء  – وعلٌه ,(9)[إْن أكرمَتنً أُكرْمك وأُكرُمك  :نحو]  ب / – 65/  ,للّشرط

  :وهو ,قول الّشاعرقوله أي  ,–الذي وقع مضارعاً 

قُـ إنْ  (18)[ وَ  ] ٌَ ْوَم َمْسَغَبٍة             ٌَ ل   ٌْ  (11)مُ ولُ ال َغابِـب  َمالًِ َوال َحرِ أَتاهُ َخلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ب( من ةساقط]الثقل[ ( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)أ( من ةساقط ]علٌه[( 3)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)ج( من ةساقط ]أضربك[( 5)

 .إْن خرجَت خرجُت  :"المصباح" فً متن( 6)

 .)ج( و )د( من ةساقط ]الواقع[( 7)

 إْن أكرمَتنً أُكرْمك. :نحو, الرفع والجزم: )ج( و )د(فً ( 8)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 9)

 .)أ( و )ب( و )د( ]و[ ساقطة من (18)

 = .ٌوم مسؤلة :برواٌة ,185وهو مذكور بدٌوانه  ,زهٌر بن أبً سلمىقابله  ,البٌت من البسٌط( 11)
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ألّن الفصٌَح ال  ؛ولو لَْم ٌكن رفعه مختاراً لََما اختارهُ الفصٌحُ  ,فإّن الّشاعَر الفصٌَح ] رفع الجزاءَ 

 .(1)ٌختار إال الفصٌح [

كوُنُه ماضٌاً ؼٌَر مستحّق  ,إذ علّته عدِم العمِل فً الّشرط ؛الجزم أولى :(2)وقال بعض الّنحوٌٌن

 .] فٌظهر تؤثٌر )إْن( فٌه ,وتلك العلّة مفتوحة فً الجزاء ,لئلعراب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ 69: 1وجمهرة اللؽة  ؛68 :2المقتضب و ؛174 :1اللؽة ً ـــل فــالكامو ؛66 :3الكتاب  والبٌت من شواهد:=   

 فً مسابل  اإلنصاؾو ؛65 :2ب ــــــــالمحتس؛ و85: 2شرح أبٌات سٌبوٌه  ؛277 :2 ,193 :1أمالً القالً و     

 وشرح عمدة  ؛1589 :3شرح الكافٌة البن مالك و ؛157 :8ش ـــــشرح المفصل البن ٌعٌو ؛163 :2 الخبلؾ     

  ؛287 :4ح المسالك ـــــأوضو ؛99 :3 ,145 :5ان العرب ـــولس ؛184ً ـــؾ المبانـرصو ؛353 :1الحافظ      

  ؛391 :3والمقاصد النحوٌة  ؛373 :2رح ابن عقٌل ـشو ؛83 :2ً اللبٌب ــــمؽنو ؛363الذهب  وشرح شذور     

 عـــهمع الهوامو ؛838 :2المؽنً  شواهدرح ـــوش ؛482 :2رح التصرٌح ـــشو ؛326 :2ونً ـــوشرح األشم     

  .188 :2والدرر  ؛78 ,48 :9وخزانة األدب  ؛338 :4     

 .ممنوع :وحرم ,المجاعة :ومسؽبة ,فقٌر :أي ,خلٌل :قوله     

  ,وفعل الشرط ماض )أتاه( ,ع مرفوعو مضارــــــــوه ,رطـــحٌث جاء جواباً للش ,)ٌقول( :قوله ,والشاهد فٌه     

 وعند سٌبوٌه على أساس  ,ولـــــإن أتاه فٌق :لــــــواألص ,وٌخرجه الكوفٌون والمبرد على أساس تقدٌر )الفاء(     

  ,وجواب الشرط على هذا محذوؾ ,ًــــــة ال ؼابب مالـــــــٌقول إن أتاه خلٌل ٌوم مسؽب :أي ,التقدٌم والتؤخٌر     

    .ٌدل علٌه المذكور     

 .)ج( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 1)

 زم فصحٌح أما الج ,د فٌه رفع )ٌقول( وهو الجوابــــــوإْن أتاه خلٌل الخ( فالشاه) :فؤما قوله ’’ :( قال ابن ٌعٌش2)

 .‘‘الضرورة ل والذي جاء منه فً الشعر متؤول من قبٌ ,وأما الرفع فقبٌح ,على ما ذكرناه     

 158 – 157 :8شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

و :وـــــنح ,إذا كان فعل الشرط ماضٌاً وفعل الجزاء مضارعاً ’’  :أبو حٌانوقال        فجزمه  ,إن قاَم زٌد  ٌقوُم عمر 

 وص ـــــر كبلم سٌبوٌه ونصــــوظاه ,ع )كان(ــــً الكبلم الفصٌح إال مــأّنه ال ٌجًء فوزعم بعضهم  ,فصٌح     

  ,ه أحسن من الجزمـــــــب بعض أصحبانا إلى أنّ ـــــه فذهـــوأّما َرْفعُ  ,الجماعة على أن ذلك ال ٌختص بـ)كان(     

 ال أعلمه جاء فً  :الــــفإّنه ق ,ن عاصرناهــــاً لبعض مـــــخبلف ,ونصوص األبمة على جواز مجٌبه فً الكبلم     

م أو تؤخر  ؛وإذا جاء فقٌاسه الجزم ,الكبلم       .‘‘ألنه أصل العمل تقدَّ

 .1876 :4ارتشاؾ الضرب  :ٌنظر     
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لعدم  ؛ال الجزاء ,اإلعرابَ ( 1)الستحقاقه [ ؛وإْن كان الّشرط مضارعاً والجزاء ماضٌاً َجَزَم الّشرطَ 

 .وقد أهمل المصّنُؾ هذا القسم ,استحقاقه اإلعراب

***** 

ٌَجًُء الجزاُء ب :المصّنفقال  اا أو ُدعاءا أو ماضٌاا  (الفاءِ )ـو ٌَ ةا أو أْمَراا أو َنْه  ٌ إذا كان جملةا اسم

وإْن فعلَت كذا فَجزاَك  ,وإْن أتاَك فال ُتِهْنهُ  ,وإْن لَقٌَِتُه فأْكِرْمهُ  ,إْن تأتِنً فأنَت ُمْكَرم   :نحو ,صرٌحاا 

ً  الٌوم فقد أحسنُت إلٌَك أْمس ,هللاُ خٌراا   .وإْن أحسْنَت إل

***** 

 :–أي الجزاء  – إذا كان ,(2)بـ)الفاء(وٌجًء الجزاء  :ارحقال الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ساقط منإلى هنا  346من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 فإذا جاء على األصل لم ٌحتج  ,بلً صالحاً لجعله شرطاً ـون فعــ( األصل فً جواب الشرط بـ)إْن( وأخواتها أن ٌك2)

 أو منفٌاً بـ)ال( أو  ,اً مجرداً ــــأو مضارع ,ن )قد( وؼٌرهاـــــوذلك إذا كان ماضٌاً متصرفاً عارٌاً م ,إلى )فاء(     

  .)لم(     

 وذلك إذا ,لٌعلم ارتباطه بؤداة الشرط ؛ب اقترانه بـ)الفاء(ـــوج ,اً ــــوإذا كان الجواب ال ٌصلح ألن ٌجعل شرط     

 :كان الجواب     

 .[ 17 :] األنعام  َوِإْف َّيَْسْسَك ِِبَرْيٍ فَػُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ   :نحو ,جملة اسمٌة -أ     

 .[ 31 :] آل عمران  ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوِّن   :نحو ,جملة فعلٌة فعلها طلبً -ب     

  ,39 :ؾــــ] الكه  فَػَعَسى َرِّبّْ  ,ِإْف تَػَرِف أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َماًَل َوَوَلًدا  :وــنح ,جملة فعلٌة فعلها ؼٌر متصرؾ )جامد( -جـ     

     48 ]. 

 .[ 77 :] ٌوسؾ  َلُو ِمْن قَػْبلُ قَاُلوا ِإْف َيْسرِْؽ فَػَقْد َسَرَؽ َأٌخ   :نحو ,جملة فعلٌة فعلها مقرون بـ)قد( -د     

  ,[ 27 :] ٌوسؾ  ِإْف َكاَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن قُػُبٍل َفَصَدَقتْ   :وـــإما حقٌقة نح ,ومعنىجملة فعلٌة فعلها ماض لفظاً  -هـ     

 الفعل نزل هذا  ,[ 98 :] النمل  ُوُجوُىُهْم ِف النَّارِ َوَمْن َجاَء بِالسَّيَّْئِة َفُكبَّْت   :وــــا مجازاً نحـــوإمّ  ,و)قد( معه مقدرة     

 .لتحقق وقوعه منزلة ما وقع     

  :] المابدة  َمْن يَػْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوؼَ   :نحو ,رؾ تنفٌس )السٌن أو سوؾ(ــــجملة فعلٌة فعلها مقرون بح -و     

     54 ]. = 
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ةا  ٌّ فوجب إدخاُل )الفاء( علٌها لٌدّل على وقوعها جزاًء من  ,ألّن الجزم لٌس بممكٍن فٌها :جملةا اسم

 .الّشرط

بّد من )الفاء( لٌدّل  فبل ,لسكوِن آخره قبَل جعله جزاءً  ؛أٌضاً ؼٌر ممكن( 1)فإّن الجزم :أْمراا كان  أو

 .على وقوعه جزاًء من الّشرط

ٌُعلََم به وقوعه  ,لكون الجزم فٌه ؼٌَر ممكن لَِما مرَّ فً األمر :َنْهٌاا كان  أو فوجب إدخاُل )الفاء( لِ

 .جزاًء من الّشرط

والجزم ال ٌمكُن  ,ألّنه إّما بصٌؽة األمر أو الماضً ؛إذ الجزم فٌه ؼٌُر ممكن أٌضاً  :ُدعاءا كان  أو

ا الّثانً فلَِما سٌجًء ,أّما األّول فلَِما مرَّ  ,فٌهما  .وأمَّ

فإّنه ماٍض لكّنه  ,إْن خرجَت خرجتُ  :نحو( 2)واحترز بالّصرٌح ] عن [ :ماضٌاا صرٌحاا كان  أو

وإذا أدخلَت )أْمِس( ٌكون ماضٌاً صرٌحاً لعدِم  ,لكونه فً تقدٌِر االستقبالِ  ؛لٌس بماٍض صرٌح

النعدام تؤثٌِر أداِة  أ / – 66/ وإّنما كان الماضً الّصرٌح بـ)الفاء(  ,إمكاِن تقدٌِر االستقبال حٌنبذ

بّد من )الفاء( لٌدّل على وقوعه جزاًء من  فبل ,تنقله إلى االستقبال( 3)ألّنها ] لم [ ؛الّشرِط فٌه

 .الّشرط

ٌِّة الواقع  رـــــاُل األمـــمثو ,إْن تأتِنً فأنَت ُمكَرم   :وـنح ,(4)جزاًء بـ)الفاء( [ ـة] مثاُل الجملِة االسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو فإْن  ,أو فلن ٌقوم ,وم عمروـــــإْن قام زٌد فما ٌق :وـــــنح ,جملة فعلٌة فعلها منفً بـ)ما( أو )لن( أو )إْن( -ز = 

 .ٌقوم     

 .ْن تكرمنً فوهللا ألُكرَمنَّكَ إ :نحو ,قسماً  -حـ     

( -ط       :كقول امرئ القٌس ,أو بنداء ,مقروناً بـ)ُربَّ

 أعَمْلُتـهــا بِكرانِ  ,َفإْن أُْمِس َمْكُروباً فٌا ُربَّ َقٌنٍة         ُمنّعـَمــةٍ 

 حاشٌة و ؛184 – 183 :1ب ــــــــً اللبٌــــــمؽنو ؛218 :4أوضح المسالك و ؛69 – 66الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .219 – 218المعجم الوافً و ؛38 – 29 :4 الصبان     

 .فإن الجزم فٌه :فً )د(( 1)

 .)د( من ةساقط ]عن[( 2)

 .مطموسة فً )أ(]لم[ ( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)
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إْن  :نحو ,الّنهً الواقع جزاًء بـ)الفاء(مثاُل و ,إْن لَقٌَِتُه فأكِرْمهُ  :نحو ,الذي وقع جزاًء بـ)الفاء(

مثال و ,إْن فعلَت كذا َفَجَزاَك هللاُ خٌراا  :نحو ,مثاُل الّدعاء الذي وقع جزاًء بـ)الفاء(و ,أتاَك فال ُتِهْنهُ 

ً  الٌوَم فقد أحسنُت إلٌَك أمس :نحو ,الماضً الّصرٌح الواقع جزاًء بـ)الفاء(  .إْن أحسنَت إل

***** 

ّتة التً ُتجاُب بالفاء (إنْ )وٌنجزُم بِـ :المصّنفقال  إال الن فً  ,مضمرةا فً جواب األشٌاء السِّ

ٌُكْن  الشر   وال تفعل ,وأٌن بٌُتَك أُزْركَ  ,ُزرنً أُكِرْمكَ  :نحو ,ُمطلقاا والن هً فً بعض المواضع

وال َتْدُن من  ,ما تأتٌنا ُتحّدْثنا وال ٌجوزُ  ,وأاَل تنِزلُ ُتِصْب خٌراا  ,ولٌَت لً ماالا أُْنفِْقهُ  ,خٌراا لَكَ 

 .ألّن الّنفً ال ٌدل  على اإلثبات ؛بالجزم ,األسِد ٌأُكْلكَ 

***** 

مضمرةا فً جواب األشٌاِء حال كونها  ,(إنْ )بِـ –أي الفعُل المضارُع  –وٌنجزُم  :ارحقال الشّ 

ّتة التً ُتجاُب بـ ًُ  ,واالستفهامُ  ,األمرُ  :وهً ,(الفاءِ )السِّ ًُ  ,والَعْرضُ  ,والّتمّنً ,والّنه إال  ,(1)والّنف

ًَ ُمطلقاا  ًَ فً بعض المواضعِ  ,لَِما سٌجًء –الّنفً ( 2)أي فً مجموع ] صورِة [ – الّنف أي  ,والّنه

 .فً الموضع الذي ٌكون المعنى ُمخَتبّلً على تقدٌر )إْن(

ألّن  ,ألّنه جزاُء شرٍط محذوٍؾ لداللة األمِر علٌه ؛بالجزم ,ُزرنً أُكِرْمكَ  :نحو ,مثاُل األمر

إّن  :وإّنما قلنا ,فحذؾ )إْن َتُزْرِنً( لقٌاِم األمِر مقاَمه ,إْن َتُزْرِنً أُكِرْمكَ ( 3)ُزرنً ] فإّنك [ :المعنى

ا أمرَت بالّزٌارة ثم أتٌَت َبعَدهُ ِبـ)أُكِرْمَك( مجزوماً  ؛المعنى كذلك جزاء  للّزٌارة إْن  فُِهَم أّنه ,ألّنك لَمَّ

  .(4)"ةٌنٌّ شرح الزّ "كذا فً  ,زاَرَك الُمخاَطبُ 

فتن :أي ,أٌَن بٌُتَك أُزْركَ  :امــــمثاُل االستفهو  ال َتْفَعل  :وـنح ,ًــمثاُل الّنهو .ً بٌتك أُزْركَ ـــإْن َعرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً ـــوبمصطلح ,334والنفً ص  ,والنهً ,األمر :وبمصطلحات ,387ح التمنً ص ــــالتعرٌؾ بمصطل( سبق 1)

 .335الَعْرض ص  و ,االستفهام     

 .)ج( من ةساقط ]صورة[( 2)

 .أكرمك :( فً )ج( و )د(3)

 .لم أقؾ علٌه( 4)
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لًِ لٌَت  :نحو ,مثاُل الّتمنًو .إْن لَْم تفعل الّشرَّ ٌُكن خٌراً لَكَ  :أي ,َخٌراا لَكَ  ب / – 66/  الّشر  ٌُكنْ 

 ,لك أاَل َتْنِزلُ ُتِصْب خٌراا  :نحو ,مثاُل الَعْرضو .إْن ٌُكن لً ماالً أُْنِفْقهُ  :والمعنى ,(1)[ أُْنفِْقهُ ] ماالا 

 .أّنك إْن تنزْل ُتِصْب خٌراً لَكَ  :والمعنى

ُتشاِرُك الّشرط فً ( 2)] ألّن هذه األشٌاَء الخمسَة [ ؛األشٌاء الخمسةوجه إضمار )إْن( بعد هذه 

 كالّشرط الذي هـو للشَّـكِّ وعلى حظر أنْ  ,ولكونها ؼٌر مجزوم المعنى ,كونها ؼٌر ثابت الوجودِ 

 .ألّنه على الّشرِط المحذوؾِ  ؛فٌكوُن لها ألجِل ذلك ,ٌكوَن وأْن ال ٌكونَ 

ٌُقالَ  وال ٌجوزُ  ْثناما  :أْن  وال  :ٌتعلَّق بقوله ,بالجزم :قوله .وال َتْدُن من األسِد ٌأُكْلكَ  ,تأتٌنا ُتحدِّ

ٌُقاَل فً هذٌن المثالٌن بالجزمِ  ,ٌجوز َر  ؛أي وال ٌجوز أْن  َقدَّ ٌُ ألّنك إْن جزمَتهما فبل ٌخلو إّما أْن 

ًُ أو اإلثباتُ  ُنوِّ ال ٌقتضً  ,دٌثَ ألّن عدَم اإلتٌان ال ٌقتضً الح ؛ال سبٌل إلى األّول ,الّنف وعدَم الدُّ

فلهذا ال ٌجوُز الجزُم فً الّنفً  ,ألّن الّنفً ال ٌدلّ على اإلثبات ؛وال سبٌل إلى الّثانً أٌضاً  ,األكلَ 

  (3).والّنهً فً بعض المواضع ,مطلقاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فؤنفقه :( فً )أ(1)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

  ,فهو قبٌح إْن جزمت ,د ٌؤكْلكــــــــال تدُن من األس :فإن قلت ,ال تدُن منه ٌكْن خٌراً لك :وتقول ’’ :( قال سٌبوٌه3)

  ,فالكبلم حسن  ,تـــــفإن رفع .ن األسد سبباً ألكلهــــــألنك ال ترٌد أن تجعل تباعده م ؛ولٌس وجه كبلم الناس     

 ولٌس  .ه فٌؤكلَكــــــال تدن من :وذلك قولك ,و حسنــــوإن أدخلت )الفاء( فه .ال تدُن منه فإنه ٌؤكلُك :كؤنك قلت     

  .والجزاء ههنا محال ,ما أتٌتنا فتحدثنا :أال ترى أنه ٌقول ,كل موضع تدخل فٌه الفاء ٌحسن فٌه الجزاء     

  :ٌقول وسمعنا عربٌاً موثوقاً بعربٌته .ت )الفاء(ــــى إذا أدخلـــألنه ال ٌجًء فٌه المعن ؛الجزم فً هذاوإنما قبح      

 .‘‘ال تدُن من األسد ٌؤكلُك  :قولهفهذا ك ,ال تذهْب به ُتْؽلَُب علٌه     

 .98 – 97 :3الكتاب  :ٌنظر     

  ,والكوفٌٌن ,بجزم )تحدثنا( خبلفاً للزجاجً ,ما تؤتٌنا تحدْثنا :الـــــــفبل ٌق ,أما النفً فبل ٌجزم الفعل فً جوابه     

 .وال ٌكون انتفاء اإلتٌان سبباً للتحدٌث ,ألن الجزم ٌتوقؾ على السببٌة ؛وال سماع معهم وال قٌاس     

 وهو أن  ,صحة وقوع )إْن ال( فً موضعه ,زم بعد النهًــــــة الجـــوشرط )ؼٌر الكسابً( من النحوٌٌن لصح     

  ,ال تدُن من األسِد تسلمْ  :ازــــــفمن ثم ج ,ع صحة المعنىـــــم ,تضع موضع النهً شرطاً مقروناً بـ)ال( النافٌة     

 ال  :نحو ووجب الرفع فً .ة من عدم الدنوّ ة مسببــألن السبلم ,إْن ال تدُن من األسِد تسلمْ  :لصحة قولك ؛بالجزم     

 = ن عدمـــألن األكل ال ٌتسبب ع ,د ٌؤكلكـــــــن األســـــإن ال تدُن م :لعدم صحة قولك ؛ٌؤكلُكتدُن من األسد      
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ٌّة أسماء َتجِزُم المضارع على معنى  :المصّنفقال   ,وَما ,َمنْ  :وهً تسعة   (إنْ )ومن الّسماع

ٌُكِرْمنً أُكِرْمهُ  :تقولُ  ,َماوإذْ  ,وَحٌُثما ,وَمْهَما ,ىوأن   ,وأٌنَ وَمَتى, وأّي,   ,وَما تصَنْع أصَنعْ  ,َمْن 

ٌُكِرْمنً أُكِرْمهُ  ٌ هم   .وأ

***** 

ٌّة أسماء تجزُم الفعلَ المضارَع على معنى  :قال الشارح أي األسماء  –وهً  ,(إنْ )وِمَن الّسماع

 :تِسعة   –التً تجزُم الفعَل المضارَع على معنى )إْن( 

  .(1)(َمنْ ) :األّولُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وإنما ٌتسبب عن الدنّو نفسه ,الدنوّ  =  

  :فإنه ال ٌجوز ,واحتجوا بالقٌاس على النصب ,رطـــهذا الش –ة ـوالكوفٌون قاطب :قٌل  –ولم ٌشترط الكسابً      

  .بالنصب ,ال تدُن من األسد فٌؤكلَكَ      

  ؛1552 – 1551 ,1548 – 1546 :3ة البن مالك ــــــرح الكافٌــشو ؛133 ,82 – 81 :2المقتضب  :ٌنظر     

 شرح و ؛357 – 356 :2رح ابن عقٌل ــــوش ؛268 ,221ب ـــــً اللبٌــــمؽنو ؛1257 :3توضٌح المقاصد و     

 .138 :4همع الهوامع و ؛384 – 383 ,388 – 379 :2التصرٌح      

 تجزم فعلٌن  ,ل للعاقل مذكراً ومإنثاً مفرداً أو ؼٌرهـــــوتستعم ,ى السكونـــــمبنً عل ,اسم شرط جازم :( )َمْن(1)

 َوَمْن يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ  و  ,[ 7 :] الزلزلة  َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػًْرا يَػَرهُ   :وــــــــنح ,األول فعل الشرط والثانً جوابه     

 .[ 31 :] األحزاب  لِلَِّو َوَرُسولِِو َوتَػْعَمْل َصاِ٘تًا نُػْؤِِتَا َأْجَرَىا َمرَّتَػنْيِ      

 وفعل الشرط أو فعل الشرط والجواب معاً فً  ,هــذ مفعولـوتعرب مبتدأ إن كان فعل الشرط الزماً أو متعدٌاً أخ     

  :ونحــــو ,َمْن ٌمت ٌبعثه هللا :نحو ,و توقفت الفابدة علٌهـوال ٌكون الجواب وحده هو الخبر ول ,محل رفع خبر     

 َمْن  :نحو ,والً به إْن كان فعل الشرط متعدٌاً ولم ٌؤخذ مفعولهــــــوتعرب مفع .َمْن ٌساعد المحتاَج ٌحمْدهُ الناس     

  .تقابْل فً بٌتً فهو صدٌق     

 َمْن  :نحو ,د ٌكونان ماضٌٌن لفظاً فً محل جزمــــفق ,ونا متحدٌنـــفً فعل الشرط والجواب أن ٌكوال ٌشترط      

ٌُحمدْ  :وـــــــنح ,وباً ــــن مجزومٌن وجـــــأو مضارعٌ ,صدق فً عمله أحبه الناس       أو األول  ,َمْن ٌعمل الخٌر 

نْػَيا َوزِيَنتَػَها نُػَوؼّْ إِلَْيِهْم أَْعَماََلُمْ َمْن َكاَف   :وـنح ,ماضٌاً والثانً مضارعاً         ,ذلك أو عكس ,[ 15 :] هود  يُرِيُد اْ٘تََياَة الدُّ

  :نحو ,وهو قلٌل     

َن َحْلِقِه والَورٌدِ  ٌْ ٍا ُكنُت ِمْنُه          كالشَّجا َب ٌَّ ِكْدِنً ِبَس ٌَ  = َمْن 
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 .(1)(َما) :الّثانًو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أما رفعه كما جاء فً قول عمرو  ,رط مضارعاً كما تقدمـــــوإذا وقع المضارع جواباً وجب جزمه إن كان الش =  

  :بن خثارم     

ٌُْصَرْع أخوَك ُتْصَرُع   ٌا أقرُع بَن حابٍس ٌا أقـرُع          إنََّك إْن 

  ,واب على إضمار الفاء والمبتدأ محذوؾــوز رفع الجـــــــوأما إن كان الشرط ماضٌاً فٌج ,فشاذ ال ٌقاس علٌه     

 .فالناس تحمُده :أي ,أو ٌحمُده ,َمْن دافع عن وطنه ٌحمده الناس :نحو     

  :وٌشترط فً فعل الشرط ما ٌلً     

 بخبلؾ ما لو كان  ,ر أمِس أسافر معهـــــَمْن ساف :وـفبل ٌصح نح ,أن ٌكون ؼٌر ماضً المعنى :الشرط األول     

 َمْن حّج ولم ٌرفث ولم ٌفسق عاد كٌوم  :ول علٌه السبلمـــــو قول الرســنح ,الفعل ماضً اللفظ مستقبل المعنى     

 .وأفعال الشروع ,ولٌس ,عسى :مثل ,أن ٌكون ؼٌر جامد :والثانً .من ٌحجَّ ٌعدْ  :أي ,ولدته أّمه     

  ,)ما :مثل ,أن ٌكون ؼٌر مقترن بحرؾ نفً :والرابع .أو قد ,سـرؾ تنفٌـــــأن ٌكون ؼٌر مقترن بح :والثالث     

 :نحو قول زهٌر ,وال( ,)لم :ن ذلك حرفا النفًولن( وٌستثنى م     

مْ  ٌُهدَّ ُذْد عن َحْوِضه ِبسبلِحِه               ٌَ ٌُْظــلَمِ  ,َوَمْن لَْم  ٌَظلِِم الناَس   وّمْن ال 

 .سواء أكان أمراً أم مضارعاً مقترناً بالبلم ,أن ٌكون ؼٌر طلبً :والخامس     

 .وجب اقترانه بـ)فاء( الربط ,وإن كان الجواب ال ٌصلح أن ٌكون شرطاً      

 .320 – 318المعجم الوافً و ؛322 :4همع الهوامع  :ٌنظر     

 ً إما زمانٌة تقدر ـــوه ,ل الشرط والثانً جوابه وجزاإهــــتجزم فعلٌن األول فع ,اسم لؽٌر العاقل ؼالباً  :( )َما(1)

 وا مدة ــــــم فاستقٌمــوا لكــإن استقام :أي ,[ 7 :] التوبة  َفَما اْستَػَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا ََلُمْ   :وــــــنح ,بوقت محدد     

 .استقامتهم     

 ل الخٌر وعلُم هللا ـــفعم ,فً أي وقت ,[ 197 :] البقرة  َوَما تَػْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَػْعَلْمُو اللَّوُ   :وــــنح ,وإّما ؼٌر زمانٌة     

  :ونحو قول الشاعر ,ؼٌر مقٌدٌن بزمن     

ٍر أََتْوهُ َفإّنما            تواَرَثُه آباُء آبابــِهْم َقْبلُ  ٌْ ُك ِمْن َخ ٌَ  فما 

 .وإعرابها إعراب )َمْن( الشرطٌة     

 .381المعجم الوافً و ؛316 :1مؽنً اللبٌب  :ٌنظر     
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 .(1)(أيّ ) :الّثالثُ و

 .(2)(متى) :الّرابعو

 .(3)(أٌنَ ) :الخامسو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َا اْْلََجَلنْيِ   :نحو ,تضاؾ إلى المعرفة ,ً جوابهاألول فعل الشرط والثان ,شرطٌة تجزم فعلٌن :( )أَّي(1)    َقَضْيتُ أّيَّ

ٌُِفْدك :وــنح ,ى النكرةــكما تضاؾ إل .[ 28 :] القصص       أَيِّا َما   :نحو ,وقد ُتقطع عن اإلضافة ,أيُّ كتاب قرأته 

 .و)ما( زابدة ,[ 118 :] اإلسراء  َتْدُعوا فَػَلُو اْْلَْٖتَاُء ا٘تُْْسَن      

 رط جمٌعها بحسب ما تضاؾ ــى معنى أدوات الشــــوتدل عل ,وهً تختص من بٌن أدوات الشرط بؤنها معربة     

 وأيَّ كتاٍب  ,و مهذب  ــــــحترْمك فهأيُّ رجٍل ٌ :وــــنح ,ظرؾ زمان أو ظرؾ مكان ,عاقبلً أو ؼٌر عاقل ,إلٌه     

 ت إلى المصدر أُعربت مفعوالً ــــوإذا أُضٌف .رْ ــوأيَّ وقٍت تسافْر أساف ,وأيَّ مكان تذهْب أذهْب معك ,تقرأ أقرأ     

 وتنون إذا قطعت عن  ,ً معربة بالحركاتــــوه .أّي مدافعٍة تدافع عن وطنك ُتحمدْ  :نحو ,مطبلقاً لفعل الشرط     

 .وٌسمى هذا التنوٌن تنوٌن عوض ,اإلضافة كاآلٌة السابقة     

  ,أّي الحٌوان تحّب أحبّ  :نحو ,ى الجنســـأّما المعرفة فٌجب أن تكون دالة عل ,تضاؾ إلى النكرة دون شروط     

َا اْْلََجَلنْيِ َقَضْيتُ   :نحو ,دد حقٌقةأو على متع       أيُّ الصورِة  :وــــــــــنح ,دد تقدٌراً ـأو متع ,[ 28 :] القصص  أّيَّ

ثْ  :أو إذا تكررت نحو ,أّي أجزاء الصورة :بمعنى ,تعجْبك تعجْبنً      ْث أُحدِّ  .أيَّ رجٍل وأيَّ فتاٍة ُتحدِّ

 .188المعجم الوافً و ؛312 :4همع الهوامع و ؛73 – 72 :4شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

 األول فعل الشرط والثانً  ,ٌجزم فعلٌن ,ى الشرطـــــــن معنــــاسم وضع للداللة على الزمان ثم تضم :( )َمَتى(2)

 إن كان ولخبره  ,ة لفعل الشرط إن كان تاماً ـــى الظرفٌة الزمانٌــمبنً على السكون فً محل نصب عل ,جوابه     

 :نحو ,ناقصاً      

 أنا اْبُن جبل وطبّلُع الّثناٌا           متى أضِع الِعماَمة تعرفونً 

 .متى أُكْن مشؽوالً فبل تحّدثنً :ونحو     

 :نحو ,وإذا اتصلت بها )ما( الزابدة بقٌت عاملة     

 ًْ  ِمْن َفواِضلِه َندامتى ما ُتناِخً ِعْنَد باِب ابِن هاشٍم           ُتراِحً وَتْلَق

 .وفً رواٌة أخرى )ٌدا( بدالً من )ندا(     

 .311المعجم الوافً و ؛317 :4همع الهوامع و ؛71 :4شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

 إن  ,ح فً محل نصب على الظرفٌة لفعل الشرطــــً على الفتــــوهو مبن ,اسم شرط جازم ٌجزم فعلٌن :( )أٌََن(3)

  =  أٌَن ٌكثْر ماء األنهار :وــنح ,ل الفابدةـــــر تحصـــــألن بالخب ؛ولخبره إن كان ناقصاً  ,كان فعل الشرط تاماً      
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 .(1)(أن ى) :الّسادسو

 .(2)(َمْهَما) :سابعهاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وكقول الشاعر ,الفاكهةتنتشْر زراعة =   

 أٌَن تصرْؾ بنا الُعداة تجْدنا           نصرُؾ العٌَس نحوها للّتبلقً 

 .[ 78 :] النساء  أَيْػَنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوتُ   :وقوله تعالى     

 .184المعجم الوافً و ؛72 :4شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

 وضع للداللة على المكان ثم ضمن  ,رط والثانً جوابهـــل الشــــاألول فع ,ٌجزم فعلٌن ( )أّنى( اسم شرط جازم1)

 :نحو ,هـواب الشرط أو فعلـمتعلق بج ,ب مفعول فٌهـل نصــــً محـــــمبنً على السكون ف ,رطـمعنى الش     

ٌُْرضٌُكما  َر ما  ٌْ ًَّ أَنَّـى تؤتٌانــً َتؤِْتــٌا          أخاً َؼ ٌُحاِولُ َخلٌلَ  ال 

 .ألن الفابدة تحصل به ؛وإن كان الفعل ناسخاً تعلق اسم الشرط بالخبر     

  ,فـ)أّنى( لتعمٌم األحوال ’’ :"شرح التسهٌل" ًــــال فــــق ,رؾـــــــبٌهة بالظولم ٌعدها ابن مالك ظرفاً وإنما ش     

 فلما كانت تقدر  ,على أي حال :ألنها بمعنى ؛رؾـــــــه الظــولكنها تشب ,ألنه ال زمان وال مكان ؛ولٌست ظرفاً      

 .‘‘كانت بمنزلته  ,الظرؾ ٌقدر بهماو ,بالجار والمجرور     

 .98المعجم الوافً و ؛78 :4شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

  ,ل الشرط والثانً جوابهــــــاألول فع ,زم فعلٌنـــــــتج ,لــــلما ال ٌعق ,اسم شرط على اصّح األقوال :( )َمْهَما(2)

  ,[ 132 :] األعراؾ  َمْهَما تَْأتَِنا ِبِو ِمْن آيٍَة لَِتْسَحرَنَا ِِّبَا َفَما ََنُْن َلَك َبُْؤِمِننيَ   :وــــنح ,وتعرب إعراب )َمْن( الشرطٌة     

  :ونحو قول الشاعر     

ِك منًِّ أّن ُحبَّــِك قاتــلً           ْفَعلِ أََؼرَّ ٌَ  وأَنَِّك مهما تؤمري القلَب 

  أنوزعم  ,"شرح الكافٌة" رح به ابن مالك فًــــــوهو ما ص ,انـــوقد تكون ظرفاً لفعل الشرط تدل على الزم     

 ع النحوٌٌن ٌجعلون )ما( و)مهما( مثل )َمْن( فً لزوم التجرد عن الظرفٌة ــجمٌ ’’ :حٌث قال ,النحوٌٌن أهملوه     

 :لحاتم واستدل بعدة أبٌات منها ما أنشده ,‘‘ثابت فً أشعار الفصحاء من العرب مع أن استعمالهما ظرفٌن      

 وإنََّك مهما ُتْعِط َبْطَنَك ُسْإلَُه          َوَفْرَجَك ناال ُمنتهى الذمِّ أْجَمَعا

  .إعطاًء كثٌراً أو قلٌبلً  :أي ,وُرّد بجواز كونها للمصدر     

 وأنه ال حجة فً األبٌات  ,ة تقدٌر )ما( و)مهما( بالمصدرــــناقض نفسه فقال بصح "شرح التسهٌل" إال أنه فً     

 ا ٌصح تقدٌر )ما( ــــــألنه كم ؛ةــوال أرى فً هذه األبٌات حج ’’ :الــــفق ,اً ــــالتً استدل بها على كونها ظرف     

 أي َكْوٍن قصٌر أو طوٌل تكن فٌنا  :در على معنىــــا بالمصـــكذلك ٌصح تقدٌرهم ,و)مهما( فٌها بظرؾ زمان     

 =اء قلٌل أو كثٌر تعط نفسك سإلها ـــوأي عط ,ؤمــوأي حٌاة هنٌبة أو ؼٌر مرضٌة تحً فٌنا ال نس ,فبل نخاؾ     
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............................................................................................................. 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً كونهما ـــــألن ف ؛ورة مصدرٌنـــالمذكً األبٌات ــلكن ٌتعٌن جعل )ما( و)مهما( ف .وفرجك ناال منتهى الذل=   

 ه ال مانع من أن ٌكنى ـــألنّ  ؛نـــا مصدرٌـــــبخبلؾ كونهم ,ظرفٌن شذوذاً وقوال ً بما ال ٌعرفه جمٌع النحوٌٌن     

 ال  إذ ,ى بـ)مهما( عن المفعول به ونحوهـــــــكما ال مانع من أن ٌكن ,رطــبـ)ما( و)مهما( عن مصـدر فعل الش     

 وشدد الزمخشري  ,ة سبق إلٌها ابن مالك ؼٌرهـــــــوهذه المقال ’’ :مؽنً اللبٌب"" ًـــــقال ابن هشام ف .‘‘فرق      

 .ثم ٌورد كبلم الزمخشري من كشافه ,‘‘اإلنكار على من قال بها      

  :أنها ترد حرفاً بمعنى )إْن( كقوله :وقال خطاب والسهٌلً     

 ها َتْخَفى على الناس ُتْعلَِم َتُكْن عند اْمرٍئ من خلٌقة         وإْن خالَ َوَمْهَما 

 و)من خلٌقة(    ,واسم )تكن( ضمٌرها ,ا أو مبتدأـــــو)خلٌقة( اسمه ,ر )تكن(ـــــوأُجٌب بؤنها خب ,إذ ال محل لها     

 .والظرؾ خبر ,تفسٌره     

 َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِو   :كقــوله تعالى ,زم الفعلـــفلذلك تج ,ى )إْن(ــــــولكنها فً معن ,فهً اسم ’’ :ابن مالكوقال      

 .[ 132 :] األعراؾ  ِمْن آيَةٍ       

 وال من )ما( الشرطٌة  ,ة من )َمْه( و)ما( الشرطٌةـــــوهً بسٌطة ال مركب’’  :"اللبٌب مؽنً" قال ابن هشام فً     

 وهذه اآلراء ذكرها  .‘‘خبلفاً لزاعمً ذلك  ,رارـــــــــاً للتكن األلؾ األولى دفعـــو)ما( الزابدة ثم أبدلت الهاء م     

 .سٌبوٌه فً )الكتاب(     

 شرح و ؛69 – 68 :4شرح التسهٌل البن مالك و ؛187 – 186 :2اؾ ــــالكشو ؛68 – 59 :3الكتاب  :ٌنظر     

  ؛328 – 318 :4ع ــهمع الهوامو ؛344 – 342 :1ب ـــً اللبٌـمؽنو ؛1627 – 1625 :3مالك الكافٌة البن      

 .324المعجم الوافً و     
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 .(1)(حٌُثَما) :ثامنهاو

 .(2)(َماإذْ ) :تاسعهاو

ٌُكِرْمنًِ أُْكِرْمهُ  :فً )َمْن( تقولُ  ٌّهم  :وفً )أّي( ,ما تصَنْع أصَنعْ  :وفً )َما( ,َمْن   .ٌُكِرْمنً أُكِرْمهُ أ

َمْن َتضِرْب  :بٌانه أّنك إذا قلتَ  ,أّن َوْضَع هذه األسماء لئلٌجاِز واالختصارِ  أ / – 67/ واعلَم 

ٌُق ,أضِربْ  ] وإْن َتضـِرْب عمراً أضِرْب  ,إْن َتضـِرْب زٌداً أضـِرْب زٌداً  :الــــكان حقُّــه أْن 

 ,إلى ما ال نهاٌة له ,وإْن َتضِرْب بكراً أضِرْب بكراً  ,وإْن َتضِرْب خالداً أضِرْب خالداً  ,(3)عمراً [

 .فؤتى باسٍم عامٍّ ٌتناوُل الجمٌع

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُثَما(1) ٌْ  نحو: ,األول فعل الشرط والثانً جوابه ,ٌجزم فعلٌن ,اسم شرط مبنً على الضم فً محل نصب :( )َح

ْر لََك اللَـّ           ـُه َنَجاحاً فًِ َؼاِبر األْزَمانِ  ٌَُقدِّ ُثَما َتْسَتِقْم  ٌْ  َح

ُث( وضعت للداللة على المك      ٌْ  ال )ما( الزابدة بها كفها عن ـــــــــواتص ,رطـان ثم ضمنت معنى الشــــوهً )َح

  ,م الشرط )حٌثما(ـــى الضم )حٌُث( واســـــــً علــــأي أن المبن ,والفراء ال ٌشترط اتصال )ما( بها .اإلضافة     

 .فالضم فً حشو الكبلم     

 .158 – 149المعجم الوافً و ؛317 :4وهمع الهوامع  ؛72 :4شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

 وابن  ,وظرؾ عند المبرد ,زلة )إن( الشرطٌةـــد سٌبوٌه بمنـــــوهً حرؾ عن ,أداة شرط تجزم فعلٌن :َما(( )إذْ 2)

 .خبلفاً لبعضهم ,ال ضرورة ,وعملها الجزم قلٌل ,والفارسً ,السراج     

  ؛ون شرطٌة فٌجزم بها إال مقرونة بـ)ما(ــــــوال تك .ًـــوأصلها )إذ( ُضّم إلٌها )ما( بعدما سلبت معناها األصل     

 فلما  ,فكانت منافٌة للجزم ,ابص األسماءـــن خصــــواإلضافة م ,ألنها إذا تجردت لزمتها اإلضافة إلى ما ٌلٌها     

 .وتهٌبها لما لم ٌكن لها من معنى وعمل ,قُصد جعلها جازمة ُركبت مع )ما( لتكفها عن اإلضافة     

 .188 :1مؽنً اللبٌب و ؛191 – 198ى الدانً ــــــالجنو ؛72 ,67 :4 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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ُدلّ على كونِها ,أبداا واِحداا من اثنٌن أو جماعة (أيّ )وإّنما ٌكوُن  :المصّنفقال  ٌَ أّنك  أسماء و

ُن بعَضها وُتضٌفُه نحو ,وُتدِخل حرف الجّر علٌها ,إلى ضمٌِرها (ٌُكِرمُ )أسندَت  بَِمْن َتْمُرْر  :وُتَنوِّ

ٌّهما ,أْمُررْ  وَمْهَما  ,تفعلْ أفعلْ و أن ى  ,وأٌَن َتُكْن أُكنْ  ,ومتى تخُرْج أخُرجْ  ,(1) أَيِّا َما َتْدُعوا و ,وأ

ٌَجِزمان ِ إذا كاَن َمَعُهَما  ,(َمَتى)ِمثلُ  (امَ إذ)و ,(أٌنَ )ِمثل  (َحٌُثما)و ,تصنْع أصنعْ  َما   .(َما)وإن 

***** 

ولهذا  ,جماعةٍ واحداً من  واحداا من اثنٌن أو ,دابماً  :أي ,أَبَداا  – (أيّ ) :أي –وٌكون  :الشارحقال 

ٌَُضؾ إال إلى االثنٌن فصاعداً   ,ولكون الّنكرة شابعة أُضٌفْت إلٌها ,إذا أُضٌَؾ إلى المعرفة لَْم 

 .(2)"الّضوء"كذا قال صاحب  ,أو جماعة ,أو اثنتٌن ,واحدة كانت

أي  ,إلى ضمٌِرها (ٌُكِرمُ )أّنَك أسندَت  ,اءا ــأسم –أي كون تلك األشٌاِء الّتسعِة  – كونهاوٌدلّ على 

ُن بعَضـها وُتضٌفُه ,وُتدِخلُ حــرَف الجرِّ علٌها ,تلك األشٌاِء المذكورة( 3)] إلى ضمٌر [  – ,وُتَنوِّ

 .–ِبَضمِّ )الّتاء( الذي فً األُولى جمٌعاً 

ا دخَل حرُؾ الجرِّ على )َمْن( علِمنا  ,بَِمْن َتْمُرْر أْمُررْ  :نحو ,علٌهامثال ما دخل حرؾ الجرِّ  فلَمَّ

ٌّهما :نحو ,مثاُل اإلضافةو ,ِمْن خواص االسم( 4)] ألّنه [ ؛أنَّه اسم    ,مثال ما دخَل الّتنوٌن علٌهو ,أ

ولَْم ٌذُكر مثاَل  ,(5)[ أخُرجْ متى َتخُرْج  :نحو  ,مثال ما دخل علٌه )متى(و]  , أَيِّا َما َتْدُعوا  :نحو

 .ألّنه َذَكَرهُ قبُل فاسَتؽَنى َعْن ِذْكِرهِ  ؛اإلسنادِ 

ُعمُّ جمٌعهاـواعلَم أّن الّدلٌل الذي ذكره الُمَصنُِّؾ لك ٌَ  ؛بل ٌخَتّص بعَضها ,ون هذه األشٌاِء أسماء ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .118 :( اإلسراء1)

ٌَُضؾ إال إلى  ,ةـــوضع )أي( على أن ٌكون واحداً من اثنٌن أو جماع’’  :( قال2)  ولهذا إذا أُضٌَؾ إلى المعرفة لَْم 

 .‘‘أو جماعة  ,أو اثنتٌن ,واحدة كانت ,ولكون الّنكرة شابعة أُضٌؾ إلٌها ,االثنٌن فصاعداً      

 .289 ,رسالة ماجستٌر ,لئلسفراٌٌنً ,شرح الضوء على المصباح :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .ألن دخول حرؾ الجر :( فً )ج(4)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)
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والّدلٌُل العام على  ,ال ٌدخلها شًء  من ذلك الّدلٌل ,َما(و)إذْ  ,و)حٌُثما( ,و)َمهَما( ,ألّن )َمَتى(

تها ] داللتها [ ٌَّ اسم
( 2)] لوال [ ,مع إفادة معنى المجازاة على معاٍن ٌتصّوُر استقبللُها بنفسها( 1)

ٌّاها ب / – 67/ مقارنة معنى المجازاة  ٌّة ,إ تصرًة على إفادِة معنى لكونها مق ؛بخبلؾ )إْن( الّشرط

ى من اإلعرا ,(3)المجازاة ٌّتها أٌضاً أّنها ال تتعرَّ كون له والحـرؾ ال ٌ ,ب المحلًِّوٌدّل على اســم

 .إعراب  بوجهٍ 

 ,(متىمعنى ) مثل (ماإذْ معنى )و ,حٌثما تجلِْس أجلِسْ  :نحو ,(أٌنَ معنى ) مثل (حٌُثمامعنى )و

أي مع )حٌث( و  – معهما انــإّنما تجزمان إذا كا ــواعلَم أّنهم ,(4)إذ ما تخُرْج ] أخُرْج [ :نحو

 (5).أُضٌفتا إلى ما دخلتا علٌه ,ألّنه لو لم ٌكن معهما )ما( ؛(َمالفظ ) –)إذ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]داللتها[( 1)

 .أو :( فً )د(2)

 آراء العلماء  ولبلطبلع على ,بلؾــما( ففٌهما خا( و)إذــأما )مهم ,اءـ)حٌثما( أسمو ,( ال خبلؾ فً كون )متى(3)

 .359ص   – 356ص ٌمكن الرجوع إلٌها فٌها       

 .)ج( من ةساقط ]أخرج[( 4)

  .وال ٌنفكان عن الظرفٌة ,أنهما لتعمٌم األمكنة ,( أوجه الشبه بٌن )حٌثما( و )أٌن(5)

  :كقول الشاعر ,وإذا كانت شرطاً جزمت ,وٌفترقان بؤن )أٌن( ال تكون إال شرطاً أو استفهاماً      

 الُعداة تجْدنا          نصرُؾ العٌَس نحوها للّتبلقًأٌَن تصرْؾ بنا 

  .[ 78 :] النساء  أَيْػَنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوتُ   :وقوله تعالى     

 مبلزماً  ,ن معنى الشرطــــــم مكان خالٌاً مــول )ما( اســــل دخــــوكانت قب ,وأما )حٌثما( فبل تكون إال شرطاً      

  ,وها إلى الجزاء فضمنوها معنى )إْن(ــــــــثم أخرج ,ً األفعالــــوال ٌعمل ف ,للتخصٌص باإلضافة إلى جملة     

  ,تنبٌهاً على إبطال مذهبها األول وألزموها )ما( ,اؾ إلٌهاــفلزمهم إتمامها وحذؾ ما ٌض ,رطـوجعلوها اسم ش     

 :كقول الشاعر ,وجزموا بها الفعل     

ْر لََك اللَـّ           ـُه َنَجاحاً فًِ َؼاِبر األْزَمانِ  ٌَُقدِّ ُثَما َتْسَتِقْم  ٌْ  َح

 وال تفارق الظرفٌة  ,وهً لتعمٌم األزمنة ,م ببل خبلؾــى( اســــفإن )مت ,أما وجه المقارنة بٌن )متى( و)إذ ما(    

 :كقول طرفة ,وترد شرطاً فتجزم    

ل التِّبلع مخ ْسَترِفد القوُم أَْرفدولسُت بحبلَّ ٌَ  افًة          ولكْن متى 

 وعن= ,[ 51 :] اإلسراء  َويَػُقوُلوَف َمََّت ُىوَ   :وــــنح ,لــــــفٌستفهم بها عن زمان مستقب ,وقد ترد فً االستفهام    
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............................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نحو ,زمان ماض=   

 متى كان الخٌام بذي ُطلُوح

 :نحو ,وإذا اتصلت بها )ما( الزابدة بقٌت عاملة     

ًْ ِمْن َفواِضلِه َندا  متى ما ُتناِخً ِعْنَد باِب ابِن هاشٍم           ُتراِحً وَتْلَق

 .وفً رواٌة أخرى )ٌدا( بدالً من )ندا(     

 ,لداللتها على وقت ماض ؛م علٌها قبل التركٌب بإسمٌتهاــوحك ,بلؾ كما سبقـــــففً اسمٌتها خ ,وأما )إذ ما(     

ٌُّدعى أنها دالة علٌه        ,كالتنوٌن ,ول بعض عبلمات االسمٌةــــــاء فً قبــــا األسمــــولمساواته ,دون شًء آخر 

  ,ا المجتمع علٌهــــوأما بعد التركـٌب فمدلوله ,ـول بهــومفعـ ,هــــــوالوقــوع موقع مفعــول فٌ ,واإلضافة إلٌها     

 .المجازاة     

 ة إلى ما ـردت لزمتها اإلضافـــألنها إذا تج ؛رونة بـ)ما(ــــون كذلك إال مقـــوال تك ,زم بهاـوتكون شرطٌة فٌج     

  .ٌلٌها     

 المعجم و ؛317 :4همع الهوامع و ؛191 ,198الدانً ى ـــالجنو ؛72 ,71 :4 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     

 .311الوافً      
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 ] أسماء تنصب ما بعدها على الّتمٌٌز [

أّول ها  :وهً أربعة   ,أسماء تنِصُب اسماا نِكَرةا على أّنه َتْمٌٌز  ومن السماعٌة  :المصّنفقال 

َبْت مع  ,(َعَشَرة) والّثانً  .وتِسَعَة َعَشَر َرُجالا  ,أََحد َعشَر ِدرَهماا  :نحو ,(الّتسعة)إلى  (أََحدَ )إذا ُركِّ

شرون أع :ٌوماا ِسرَت ؟ كأّنك قلتَ  َكْم َرُجالا عنَدَك ؟ وَكمْ  :نحو ,فً االستفهام عن العدد (َكمْ )

ٌ   (َكمْ )و ,عشرٌَن ٌوماا ِسرَت أْم ثالثٌن ؟أرجالا عنَدَك أْم ثالثون ؟ و ٌّة ُتضاف إلى الُمَم ز الخبر

 .وَكْم ِرجاٍل لقٌتهم ,َكْم رجٍل لَقٌَِتهُ  :تقولُ  ,(ُرب  )وهً نقٌضُة  ,مفَرداا أو جمعاا 

***** 

ٌّةأي  ,ومنها :قال الشارح ذلك ( 1)أي على – أسماء َتنِصُب اسماا نكرةا على أّنه ومن الّسماع

أي وتلك األسماء التً تنصب أسماء نكرة على أّنه  وهً ,تمٌٌز  ( 2)] على أّنه [ –االسم الّنكرة 

 :أربعة  تمٌٌز 

بْت مع  :(َعَشَرةأي أول تلك األربعة لفظة )أّولّها  إلى )تسعة  :أي ,(تسعة)إلى  (أحد)إذا ُركِّ

)تسعة عشر( ( 4)فإّن ] )أحد عشر( و [ ,وتِسَعَة َعَشَر َرُجالا  ,أحد َعشَر ِدرهماا  :نحو ,(3)عشر(

ألّنها تّمت بالّتنوٌن  ؛وإّنما تنصب تمٌٌزها ,على أّنه تمٌٌز( 6)و)رجبلً( [ ,]( 5))درهماً( [تنصب ] 

فلهذا تنصب  ,ثم منع منه لعلٍّة عارضةٍ  ,الّتنوٌن( 7)وذلك ألّن االسم فً األصل ] حّقه [ ,مقّدراً 

ٌّز ر عندهم بمنزلة الملفوظ ,المم  .والُمَقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .على أن ذلك :( فً )ج( و )د(1)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

  .وال ٌجوز جمعه عند الجمهور ,[ 4 :] ٌوسؾ  َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا  :وـنح ,ٌكون ممٌزها مفرداً منصوباً ( 3)

 بل ٌكون فً تمٌٌز العقود من )العشرٌن(  ,ب المزجًـــــعلى تمٌٌز المركوراً ــوالنصب فً التمٌٌز لٌس مقص     

 .وتسع  وثمانون امرأةً  ,عندي تسعة  وتسعون رجبلً  :فتقول ,إلى )التسعة والتسعٌن(     

 .76 – 75 :4همع الهوامع و ؛128 :2شرح جمل الزجاجً  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)ج( من ةساقط ]درهماً[( 5)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)

 .لحقه :فً )ج(( 7)
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 ,(1)فً االستفهامالذي  :َكمْ  ,ب أسماء الّنكرة على أنها تمٌٌزـــمن تلك األربعة التً تنص والّثانً

 :؟ كأّنك قلتَ ٌوماا ِسْرَت  وَكمْ  َكْم رجالا عنَدَك ؟ :نحو ,–متعلّق بـ)االستفهام(  ,(عن العدد) :قوله –

ِسْرَت أم  أ / – 68/  عشرٌن ٌوماا أ :كؤّنك قلتَ و ,فً األّول عشرون رجالا ِعنَدك أم ثالثون ؟أ

 .؟ فً الّثانً ثالثٌن

نِصُب )َكْم( فً االستفهام ] الّتمٌٌز [ ٌَ وإّنما 
راً  ؛(2) واستحقاق  ,لكونها اسماً  ,ألّنه تامٌّ بالّتنوٌن مقدَّ

 .األسماء الّتنوٌن فً األصل

ة (َكمْ وأّما ) ٌّ ٌّزفإّنها  ,الخبر ٌّز ( 3)] كان ذلك [ مفرداا  ,ُتضاف إلى المم أي  – وهً ,أو جمعاا المم

ٌّة  ( للّتقلٌل ؛(ُرب  )نقٌضة  –)َكْم( الخبر ٌّة للّتكثٌر ,ألّن )ّربَّ و)َكْم( الخبر
ٌّز ولُ ـــتق ,(4)  إذا كان مم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإنها عندهما مركبة من  ,ً والفراءـخبلفاً للكساب ,ةــــت مركبــــولٌس ,دارــــ( )َكْم( اسم لعدد مبهم الجنس والمق1)

  :و)َكْم( لها قسمان ,ا لكثرة االستعمالــــــوسكنت مٌمه ,ة األلؾـــــة محذوفــــ)كاؾ( التشبٌه و)ما( االستفهامٌ     

 وأما الخبرٌة  ,ة فبل خبلؾ فً اسمٌتهاـــــأما االستفهامٌ ,كثٌر :ىـــــــبمعنوخبرٌة  ,أي عدد :بمعنىاستفهامٌة      

 .فذهب بعض النحوٌٌن إلى أنها حرؾ     

 بتصرؾ .ولزوم التصدٌر ,والبناء ,واالفتقار إلى التمٌٌز ,واإلبهام ,االسمٌة :وٌشتركان فً خمســة أمور     

 .284 – 282 :1مؽنً اللبٌب و ؛261الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .الممٌز :( فً )ج(2)

 .مطموس فً )ج( المعقوفٌن( ما بٌن 3)

( ح :"شرح المفصل" قال ابن ٌعٌش فً( 4)  تقلٌل الشًء الذي ٌدخل  :ومعناه ,روؾ الخفضــــن حـــرؾ مـــ)ُربَّ

( للتق ؛وهو نقٌض )َكْم( فً الخبر ,علٌه        .ُربَّ رجٍل لقٌته :تقول ,لٌلألن )َكْم( الخبرٌة للتكثٌر و)ُربَّ

 إال أن الفرق بٌن  ,ع إال على نكرةـــولذلك ال تق ,رـــــس بالكثٌـــو)ُرّب( تبٌٌن عما أوقعتها علٌه أنه قد كان ولٌ     

( وبٌن )َكْم( فً الخبر)رُ       ( حرؾ ,بَّ   :منها ,والذي ٌدل على ذلك أمور ,فـ)َكْم( اسم و)ُربَّ

 كما ٌكون خبراً عن  ,ون )أفضل( خبراً عن )َكْم(ـــــفٌك ,ل منكـــــَكْم رجل أفض :ٌقال ,أّن )َكْم( ٌخبر عنها -أ     

  .حكى ذلك ٌونس وأبو عمرو عن العرب فً رواٌة سٌبوٌه عنهما ,زٌد أفضل منك :)زٌد( إذا قلت     

     ) ( كما  ,ل منكــــل أفضــــُرّب رج :ال تقول ,وال ٌجوز مثل ذلك فً )ُربَّ  على أن تجعل )أفضل( خبراً لـ)ُربَّ

 .ٌكون خبراً لـ)َكْم(     

( ,مررتل ــــــبَكْم رج :فتقول ,أّن )َكْم( ٌدخل علٌها حرؾ الجر -ب       وٌلً )َكْم(  .وال ٌجوز مثل ذلك فً )ُربَّ

( ,الفعل      ( ,اءك رجلــــــــوكم ج ,كم بلػ عطاإك أخاك :فتقول ,وال ٌلٌه )ُربَّ  = .وال ٌجوز مثل ذلك فً )ُربَّ
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ٌّة مفرداً   ٌّزها ههنا )رجل( وهو مفرد ,َكْم رجٍل لَقٌَِتهُ  :)َكْم( الخبر ٌّزها  ,فإّن مم وتقول إذا كان مم

ٌّزها فٌه )رجال( وهو جمع ,َكْم رجاٍل لَقٌَِتهم :جمعاً   .فإّن مم

ٌّز المنصوب باالستفهام :فإْن قٌل ر فً تخصٌص المم ٌّة؟ ,ما السِّ  والمجرور بالخبر

فٌجري مجرى العدد الكثٌر وهو )المابُة(  ,أّن )َكْم( فً الخبر ال ٌكون إال للّتكثٌر :والجواب عنه

 ,إذ األمراِن جابزان ِعند الُمسَتفِهمِ  ,وأّن )َكْم( فً االستفهاِم ال ٌختّص بالقلّة وال بالّتكثٌر ,و)األلُؾ(

 .فٌجري مجرى العدد الوسط وهو مرتبة العشرات

***** 

ٌّة نحو (َكمْ )فً معنى  :(َكأيٍّ )والّثالُث  :المصّنفقال  وفٌه لغات   ,رجالا ِعنِدي كأيٍّ  :الخبر

َماَواتِ   :كثٌر  نحو قوله تعالى (ِمنْ )واستعمالها مع   َكأَيِّْن ِمْن قَ ْريَةٍ فَ  (1),  وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السَّ

عندي  :كما تقول ,عندي كذا درهماا  :تقولُ  ,إذا ُكنًِّ به عن العدد :(َكَذا)والّرابع (2 ) َأْىَلْكَناَىا

 .ِعشروَن درهماا َمَثالا 

***** 

 فً ًــوه :(3)(كأيٍّ من تلك األربعة التً تنصب اسماً نكرة على أّنه تمٌٌز ) والّثالثُ  :قال الشارح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,فجرى مجرى التمٌٌز ,على واحد ٌدل على أكثر منهل ــــا تدخــفؤلنه ؛أما كون )ُرّب( ال تدخل إال على نكرة =  

  ,و)ُرّب( للتقلٌل ,إذ كانت )َكْم( للتكثٌر ,رة )َكْم( على ما سبقـــوألنها نظٌ ,فلذلك اختصت بالنكرة دون ؼٌرها     

 .والتكثٌر والتقلٌل ال ٌتصوران فً المعارؾ     

 .27 – 26 :8شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .26 :نجم( ال1)

 .45 :( الحج2)

ٌِّن( :( َكؤَيٍّ 3)   ,قٌل االستفهامٌة ,ة من كاؾ التشبٌه و)أّي( المنونةــا مركبـبؤنه :قٌل ,ً المعنىــــاسم كـ)َكْم( ف :)َكؤَ

ٌَتْ        ُرِسَم ولهذا  ,ل فً التركٌب أشبه النون األصلٌةــن لما دخـــألن التنوٌ ؛ولهذا جاز الوقؾ علٌها بالنون ,وُحِك

 .وهو الحذؾ فً الوقؾ ,ومن وقؾ علٌها بحذفه اعتبر حكمه فً األصل ,فً المصحؾ نوناً      

 .و اختاره أبو حٌان ,هً اسم بسٌط :وقٌل .قاله ابن عصفور ,الكاؾ فٌها هً الزابدة :وقٌل     

 = ,والبناء ,واالفتقار إلى التمٌٌز ,اإلبهام :ة أمورـــــا فً خمســـــــوهً توافقه ,وتعرب إعراب )َكْم( الخبرٌة     
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ة (َكمْ )معنى  ٌّ ٌَّزها ,الخبر ْت بالّتنوٌن( 1)ألّنها قد [ ؛إال أّنها ] َتنِصُب مم  :وفٌها إبهام  كما فً مثل ,َتمَّ

ٌُحمَ  ,(2)راقود  خبّلً  ٌّة فـولَْم  ٌّزـل على )َكْم( الخبر ٌّز )َكْم( ـألّن انج ؛ً انجرار المم ٌّة رار مم الخبر

( ال ت ,ةـا وبٌن )َكْم( االستفهامٌّ ـرق بٌنهـكان للف ٌّة فبل حاجـجو )َكؤيٍّ  ,ى الفرقـة إلـًُء إال خبر

ٌّن( ٌّن رجالا عندي :نحو ,مثاُل )كؤ  .بنصب )رجبلً( ,كأ

ٌّن(  – وفٌه  ,ورة وهً أكثر استعماالً من ؼٌرها ألََصالَِتهاـمنها المذك :(3)لغات   –أي وفً )كؤ

ٍع( ,ب / – 68/ ومنها )َكاٍء( بوزن )َكاٍع(  ٌْ ٍء( بوزن )َك ًْ  ا )َكؤْيٍ( بوزن )َكْعًٍ(ـــومنه ,ومنها )َك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :] آل عمران  ِمْن َنِب  قَاَتَل َمَعُو رِبػّْيُّوَف َكِثريٌ وََكأَيّْْن   :وــــنح ,بـــــو الؽالـــوإفادة التكثٌر تارة وه ,ولزوم التصدٌر =  

  .وابن مالك ,وابن عصفور ,وهو نادر ولم ٌثبته إال ابن قتٌبة ,واالستفهام أخرى ,[ 146     

ٌِّن( تج        :كقولهم ,أي تنصب التمٌٌز بعدها ,رى )َكْم( فً االستفهامـــــــري مجــــونقل سٌبوٌه عن ٌونس أن )َكؤ

ٌِّْن رجبلً  قد رأٌت      ْن ِمْن رجٍل قد رأٌت :نحو قولك ,واألكثر استعمالها مع )ِمْن( .َكؤَ ٌِّ  .َكؤَ

ْن مِ  :وتعرب مفعوالً به كقولك      ٌِّ ٌِّْن من مّرٍة لقٌتك :كقولك ,والً مطلقاً ـــــــأو مفع .ْن كتٍب قرأتــــَكؤ  أو مبتدأ  .َكؤ

ٌِّْن من تلمٌذ تفّوق :كقولك ,خبره جملة فعلٌة       بتصرؾ .َكؤ

 همــع و ؛285 – 284 :1ب ــً اللبٌـــمؽنو ؛789  :2رب ــاؾ الضــوارتش ؛171 – 178 :2الكتاب  :ٌنظر     

  .239 – 238الوافً  والمعجم ؛389 – 388 :4الهوامع      

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

ةِ  :( الراقودُ 2) ُع داِخلُه بالقار ,َدنٌّ طوٌل األسفل كهٌبة اإلْرَدبَّ ٌَّ ب   ,ٌَُس واِقٌدُ  :والجمع ,وهو ُمَعرَّ  .الرَّ

 .رقد :مادة :الصحاح :ٌنظر     

ٌِّن(( 3)   :خمس لؽات فً )َكؤ

ٌِّن( :األولى       .وبها قرأ الجمهور ,وهً أفصح اللؽات ,)كؤَ

ٍء( :والثانٌة      ًْ  .حكاها المبرد ,وهمزة مكسورة منونة ,بٌاء ساكنة بعد الكاؾ ,)َك

 .وبها قرأ ابن كثٌر ,وهمزة منونة ,باأللؾ بعد الكاؾ ,)كاٍء( :والثالثة     

 .وهمزة مكسورة منونة بعد الكاؾ ,بحذؾ األلؾ ,)َكإٍ( :والرابعة     

ٍء( المذكورة ,)َكؤْيٍ( :والخامسة      ًْ  وحكاها ابن كٌسان  ,ن واألشهبـــــا قرأ ابن محٌصوبه ,وهً مقلوبة من )َك

 .واألعلم     

  – 389 :4ع ـع الهوامـــــهمو ؛118 – 117 :2د ـاعــالمسو ؛136 :4ش ـــل البن ٌعٌـــرح المفصــش :ٌنظر     

     398. 
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 .(1)] ومنها )َكٍؤ( بوزن )َكٍع( بحذؾ الٌاءٌن [ ,بإسكان الهمزة وحذِؾ أحد الٌاءٌن

ٌّة( [ – واستعمالها]  أي استعمال )َكْم الخبر
ألّن  ؛كثٌر   (ِمنْ لفظ )مع  –واستعمال )َكؤّي(  ,(2)

ٌُّز أٌضاً للبٌان ٌَكُثَر استعمالها معهما ,)ِمْن( للبٌان والمم مثال استعمال )ِمْن( مع )َكْم  ,َفَناَسَب أْن 

ٌّة(  َماَواتِ وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي   :نحو قوله تعالىالخبر نحو  ,ومثاُل استعماِل )ِمْن( مع )كؤّي( , السَّ

 . َأْىَلْكَناَىا َكأَيِّْن ِمْن قَ ْريَةٍ فَ   :قوله تعالى

  –أي ِبـ)َكذا(  – ً بهــإذا ُكنِّ  :(3)(كذا) ,من تلك األربعة الّناصبة لبلسم الّنكرة على الّتمٌٌز والّرابعُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 وهو بعد التركٌب كناٌة عن عدد مبهم كـ)َكْم(  ,ارةــــم إشــــــــو)ذا( اس ,اسم مركب من )كاؾ( التشبٌه :( )َكَذا(3)

 ً أنها الؽالب فً ــــوف ,وكذا درهماً  ,ُت كذاــــــقبض :ولــــــتق ,لكن ٌفارقها فً أنها لٌس لها الصدر ,الخبرٌة     

 .استعمالها تكرارها بالعطؾ علٌها كالمثال     

 ر باإلضافة ـــً موضع جـــــوف ,ً موضع نصبــــوف ,ع رفعــــفتكون فً موض ,وتتصرؾ بوجوه اإلعراب     

 وال  ,وال تؤكٌد ,ؾ بٌانـــوال عط ,نعتال ب ,تابــــعوال تتبع ب .ى إعـراب خاصــــــــوال تقتصر عل ,حرؾوال     

  .بدل     

 ومن النحوٌٌن من حكم على  .ب أخرجها عن ذلكــألن التركٌ ؛ًءـــوال محل لكافها من اإلعراب فبل تتعلق بش     

 .وجعلها اسماً مبتدأ كـ)مثل( ,موضع الكاؾ باإلعراب     

( ف وذكر ابن هشـــــام فً "مؽنً اللبٌب"        ,واإلبهام ,اءـــــوالبن ,التركٌب :ورــــً أربعة أمــــبؤنها توافق )كؤيٍّ

 قبضت كذا وكذا  :ولــــتق ,الصدر س لهاــأنها لٌ :أحدها :ورــــا فً ثبلثة أمـــــــوتخالفه .واالفتقار إلى التمٌٌز     

      ,خبلفاً للكوفٌٌن ,وال باإلضافة ,وز جره بـ)من( اتفاقاً ـــــــــفبل ٌج ,أن تمٌٌزها واجب النصب :والثانً .درهماً      

  :والثالث .قٌاساً على العدد الصرٌح ,وكذا أثوابٍ  ,وبٍ ــــكذا ث :الـــــــفؤجازوا فً ؼٌر تكرار وال عطؾ أن ٌق     

  :كقوله ,أنها ال تستعمل ؼالباً إال معطوفاً علٌها     

ًَ اْلَجْهدُ   ِعِد النَّْفس ُنْعمى َبْعَد بإَساَك ذاِكراً           َكَذا َوَكَذا لُْطفاً ِبِه ُنِس

 .وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قلٌل ,وال كذا كذا درهماً  ,كذا درهماً  :وزعم ابن خروؾ أنهم لم ٌقولوا     

  ؛287 – 286 :1ً اللبٌب ــمؽنو ؛794 :2رب ـــوارتشــاؾ الض ؛126: 4شرح المفصل الٌن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .398 :4همع الهوامع و     
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ِعنِدي  :كما تقولُ  ,بَِنْصِب )درهماً( ,ِعنِدي كذا درهماا  :تقولُ  ,ال عن الحدٌث والحكاٌة ,عن العدد

 .ِعشرون درهماا مثالا 

َبة  من )كاؾ( الّتشبٌه و )ذا( التً فً )هذا( إال أّنهما لَّما ُرّكَبَتا تؽٌر حكم  ,واعلَم أّن )كذا( ُمَركَّ

ولذا استوى المذّكر ( 2)تؽٌر حكم ] )ذا( [( 1)و] كذا [ ,)الكاؾ( وُخلَِع معنى الّتشبٌه كما فً )َكؤّي(

ا أدخلُوا الكاؾ على )ذا(  ,(3)َكِذِه [ :كذا(] ال تقول فً ) ,والمإّنث ٌّزها ألّنهم لَمَّ وإّنما ٌنتصُب مم

 .ما فً الّسماء قدُر راحة سحاباً  :صار بمنزلة اسٍم مضاؾ كقولك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]كذا[( 1)

 .إذا :فً )د(( 2)

 .كذا وكذي :( فً )ج( و )د(3)
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 ] أسماء األفعال [

ى أسماَء األفعالِ  :المصّنفقال  ة العاملة فً األسماِء كلمات  ُتَسم  ٌّ دَ ) :أّولُها ,ومن الّسماع ٌْ  :(ُرَو

 ,وٌستوي فٌهما الواحُد والجمُع والمذّكُر والمؤّنثُ  ,(َدعْ )وهو اسم  لِـ :(َبْلهَ )و ,(أْمِهل)وهو اسم  لِـ

َد زٌداا  :تقولُ  ٌْ َد زٌداا  ,ٌا رجل ُرَو ٌْ َد زٌداا وٌا امر ,وٌا رجال ُرَو ٌْ َد زٌداا وٌا نِساء  ,أة  ُرَو ٌْ وكذا  ,ُرَو

 .زٌداا  َبْلهَ 

***** 

ى أسماَء األفعالِ  :ارحقال الشّ  ٌّة العاملِة فً األسماء كلمات ُتَسم  ومن الّسماع
 )كلمـــات( :قوله ,(1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌّن :اسم الفعل( 1)  من ؼٌر أن ٌقبل عبلمته أو  ,هـــــــوعمل ,وزمنه ,ن معناهـــــــوٌتضم ,هو اسم ٌدل على فعل مع

 .ٌتؤثر بالعوامل     

 .78موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

د( متعد ,م مواِفقها معنىــــحك ,ار فاعلها وإضمارهـــوحكمها ؼالباً فً التعدي واللزوم وؼٌرهما كإظه      ٌْ   ؛فـ)ُرَو

 ر وجوباً ــــــل كلٌهما مضمــــوفاع ,ألن فعله )اسكت( ؛و)َصْه( الزم ,ُروٌَد زٌداً  :الــــــفٌق ,ألن فعله )أْمِهل(     

 .َبُعَد زٌد :كما تقول ,هٌهات زٌد :ومظهر فً ,كفعلٌهما     

د ,زٌداً علٌك :الــوز أن ٌقـــــــفبل ٌج ,وال ٌتقدم معمولها علٌها      ٌْ  ,ألنها فرع فً العمل عن الفعل ؛وال زٌداً ُرَو

 .فضعفت     

  :واسم الفعل ضربان     

 .وَوى ,وَصهْ  ,كـَشتَّان ,ما وضع من أول األمر كذلك :أحدهما     

  :وهو نوعان ,ما ُنِقَل من ؼٌره إلٌه :لثانًا     

َك( بمعنى اْلَزمْ  :وــــنح ,منقول من ظرؾ أو جار ومجرور -أ      ٌْ   ,[ 185 :] المابدة  َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكمْ  ومنه  ,)َعلَ

مْ  ,و)َمَكاَنَك( بمعنى اْثُبتْ  ,و)دوَنَك زٌداً( بمعنى ُخْذه ,الزموا شؤن أنفسكم :أي       و)َوَراَءَك(  ,و)أَماَمَك( بمعنى َتَقدَّ

رْ       َك( بمعنى َتَنحَّ  ,بمعنى َتؤخَّ ٌْ  .و)إلَ

داً  :وــــــفاألول نح ,ومصدر أُهِمل فعله ,هـدر اسُتعِمل فعلـــــــمص :انـوهو نوع ,ومنقول من مصدر -ب      ٌْ  ُرَو

 بنصب المفعول  ,َبْلَه زٌداً  :ثم قٌل ,َتْرَك زٌدٍ  :ول كما ٌقالـــإلى المفعة ـــباإلضاف ,َبْلَه زٌدٍ  :والثانً قولهم ,زٌداً      

 .وبناء )َبْلَه( على أنه اسم فعل     

 = :أشهرها ,وللنحاة آراء كثٌرة فً بٌان ما تدل علٌه أسماء األفعال     
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ٌّة( خبرها مقّدم علٌها ,و)ُتَسمَّى( إلى آخره صفتها ,مبتدأ  .و)من الّسماع

ٌّتها دخول الّتنوٌن على بعِضها فلو كانت  ,وعدم مجًء المصدر لواحد منها ,والّدلٌُل على اسم

 .أفعاالً لَجاَء لها أو لِبعِضها مصدر

ٌُإَتى بها لض ٌََضعُ  ,ازــرٍب من اإلٌجــواعلَم أّن هذه األسماء إّنما  ون هذه األسماء موضع ــــحٌث 

ُسّدوَن بها مَ  أ / – 69/  ٌَ وهما ال ٌكونان فً لفظ  ,ولنوع من المبالؽة والّتوكٌد ,سّدهااألفعاِل و

 .الفعل على ما سٌجًء

دَ ) ,أي أّول الكلمات التً ُتسّمى أسماَء األفعالِ  :أّولها ٌْ َد(  – وهو :(ُرَو ٌْ  ,(أْمِهلْ )سم  لِـا –أي )ُرَو

 .وهذا نوع  من االختصار ,والجمعُ  ,واالثنانُ  ,والمإّنثُ  ,والمذّكرُ  ,وٌستوي فٌه الواحدُ 

 :ِاعلَم أّن هذه األسماء ضربان

َد(ــفم ,وضرب  لتسمٌة األخبار ,ضرب  لتســمٌة األََواِمــرِ  ٌْ وهــو فً  :ن الّضرب األّوِل )ُرَو

ٌُحــَذَؾ منه زوابُدهُ وٌســّمى  ,(1)األصِل مصــدر ])أْرَوَد([ ــَر تصؽٌر الّترخــٌِم ِبؤْن  إال أّنــه ُصؽِّ

ٌّة عنه ,به الفعل ًَ على الفتحـة ,وُجِعــَل هذا الّتصؽــٌُر دلٌبلً علــى َخْلِع معنى المصدر  ا ـــأمّ  ,وُبن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بل ,دث وال زمانـــال ح ,فمدلولها لفظ الفعل ,اء أللفاظ األفعالـــــبؤنها أسم ,ور البصرٌٌنــــرأي جمه := األول 

 .تدل على ما ٌدل على الحدث والزمان     

  :قٌل ,ع ال بالطبعـــــــفداللتها على الزمان بالوض ,الــبؤنها أسماء لمعانً األفع ,رأي صاحب البسٌط :والثانً     

 .وهو ظاهر كبلم سٌبوٌه والجماعة     

 و ــــــوه ,ثم دخلها معنى الفعل ,اء للمصادر الناببة عن األفعالـبؤنها أسم ,رأي جماعة من البصرٌٌن :والثالث     

  .وداللة الحال فً ؼٌر األمر فتبعه الزمان ,أو معنى الوقوع بالمشاهدة ,معنى الطلب فً األمر     

 .لداللتها على الحدث والزمان ؛بؤنها أفعال ,رأي الكوفٌة :بعوالرا     

 بتصرؾ .الخالفة :سماه ,بؤنها قسم رابع زابد على أقسام الكلمة الثبلثة ,رأي ابن صابر :والخامس     

 الهوامع همع و ؛291 – 281 :2رح التصرٌح ــــــشو ؛88 ,86 – 85 ,82 – 81 :4أوضح المسالك  :ٌنظر     

     5: 128 – 121. 

 .إرواداً  :( فً )د(1)
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وأّما على الفتحة  ,وأّما البناء على الحركة فبللتقاء الّساكَنٌن ,فلوقوعه موقع ؼٌر المتمّكن( 1)البناء

 .فللخفة

ٌُستعمُل أٌضاً مصدراً مضافاً إلى المفعول َد زٌدٍ  :وــــنح ,وقد  ٌْ ٌّة  ,ُرَو ومنصوباً منّوناً على الوصف

َداً  :نحو ,(2)] للمصدر [ ٌْ َداً  :وعلى الحال نحو ,ِسْرُت َسٌراً ُرَو ٌْ وٌلحُق  ,مُروِدٌنَ  :أي ,ساروا ُرَو

َدَك( فً الوجه األّول بمنزلة )كاؾ( )ذاك( فً  ,)الكاُؾ( فً الَوجَهٌِن األّولٌَنِ  ٌْ فـ)الكاؾ( فً )ُرَو

َدَك( فً الو ,الّتجّرد للخطاب والخلُوِّ عن اإلعراب ٌْ جه الّثانً ضمٌر مجرور و)الكاؾ( فً )ُرَو

 .إلضافة المصدر إلٌه

  ,اً إلى المفعولــدراً مضافــون مصـــد ٌكـــوق ,(َدعْ )اسم  لِـ –أي َبْلَه  – وهو :(3)(َبْلهَ منها أٌضاً )و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولم  ,وَمهْ  ,َصهْ  :نحو ,ر متصرؾ كما فعلت بؤخواته المبنٌاتــــــــألنه ؼٌ ؛وبنً على الفتح ’’ :( قال المبرد ف1ً)

 و)كٌؾ( وما  ,كما فعلت فً )أٌن( ,رت له الفتح للٌاء التً قبلهـــــواخت ,ألن قبله حرفاً ساكناً  ؛ن آخره ــــــٌسك     

  .‘‘أشبه ذلك      

 .288 :3المقتضب  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]للمصدر[( 2)

 :لها استعماالت ثبلثة( )َبْلَه( 3)

 والفاعل ضمٌر  ,ى )َدْع(ــــــــبمعن ,ال فعل له من لفظه ,ن مصدرــــاسم فعل أمر مبنً على الفتح منقول ع -أ     

 .وما بعده منصوب ,مستتر     

 إلٌه وما بعده مضاؾ  ,ى )َتْرك( منصوبـــــبمعن ,ن لفظهــــمفعول مطلق لفعل محذوؾ لٌس م –مصدر  -ب     

 .من باب إضافة المصدر لمفعوله ,مجرور     

  ,ذا االستعمال نادرــــــوه ,ده مرفوعـــــما بع ,مبنً على الفتح ,اسم استفهام مرادؾ لـ)كٌؾ( االستفهامٌة -جـ     

 :وقد ذكرت هذه االستعماالت فً قول كعب بن مالك .شاذ :وقٌل     

 اً هاماُتها           َبْلَه األَكـــؾ كؤنَّها لم ُتْخلَقِ َتَذُر الجماِجَم ضاحٌ

 وبالجر على الوجه الثانً من  ,ى الوجه األولــبالنصب مفعول به عل :ةـــوروٌت كلمة )األكّؾ( باألوجه الثبلث     

 و)َبْلَه( بمعنى )كٌؾ( فً محل  ,ع مبتدأـــوبالرف ,ل ال ٌكون مضافاً ــــألن اسم الفع ؛إضافة المصدر إلى مفعول     

 .رفع خبر مقدم     

 .وقد سمعت مجرورة بحرؾ الجر )ِمْن( وفسرت بمعنى )ؼٌر(     

 .117 – 116والمعجم الوافً  ؛426 – 424الجنى الدانً  :ٌنظر     
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  .زٌدٍ ( 1)أي اترك ] ترك [ ,َبْلَه زٌدٍ  :نحو

َد( و )َبْلَه(  وٌستوي فٌهما ٌْ ر ,والجمعُ  ,الواحدُ أي فً )ُرَو َد(  تقول ,والمؤّنثُ  ,والمذك  ٌْ فً )ُرَو

َد زٌداا  :ب / – 69/ للواحِد  ٌْ َد( للجمع ,ٌا رجل ُرَو ٌْ َد زٌداا  :وتقول فً )ُرَو ٌْ وتقول فً  ,ٌا رجال ُرَو

َد زٌداا و :(2)المإّنثِ  ٌْ َد زٌداا ]  :(3)] وتقول فً جمع المإنث [ ,ٌا امرأة ُرَو ٌْ وكذا  ,(4)[ وٌا نساء ُرَو

 (5).(َبْلهَ )

َد( للمذّكر ؟ ٌْ َد(  ,ال نسلم أّنه لَْم ٌذكر :والجواب عنه ,فإْن قٌل لَِم لَْم ٌذكُر مثال )ُرَو ٌْ بل ذكر فً )ُرَو

 .للواحد

***** 

 (هاء) :وفٌها لُغات (ُخذْ )اسم  لِـ (َها)و ,(الَزمْ )اسم  لِـ :وَعلٌَك ,(ُخذْ )اسم  لِـ :ودوَنك :المصّنفقال 

 ,هاَءها ,َهاُؤمْ  ,َهاؤَها ,َهاء) :تقول ,ُف تصرٌَفهاوتصر (ذاك) والهمزة فٌها كالكاف فً ,بالهمزة

ٌُقالُ  (هاُؤن   ,هاُؤما  :ْجَمُع بٌنهما فٌقالُ وتَ  ,(َهاُكن  )إلى  (َهاكَ ) :وُتوَضع الكاُف َموِضَع الهمزِة ف

 .(َهاَءُكن  )إلى  (اَعكَ هَ )ِمثل  (َهاَءكَ )

***** 

  .(ُخذْ )اسم لِـ وهو :(6)(ُدْوَنكَ منها )و :الشارحقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]ترك[( 1)

 .المإنث الوحدة :فً )ب( و )د(( 2)

 .)أ( و )ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

َد( و)َبْلَه( أنهما ٌستعم( 5) ٌْ   ,فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران ,ن واسمً فعلـــبلن مصدرٌـــوجه الشبه بٌن )ُرَو

َد زٌدٍ  :نحو      ٌْ  انتصب  وإن .َترَكهُ  :أي ,وَبْلَه زٌدٍ  ,رـو منصوب بفعل مضمــوه ,إمهالَه :أي ,إرواَد زٌدٍ  :أي ,ُرَو

َد زٌداً  :نحو ,ما بعدهما فهما اسما فعل      ٌْ  .اتركهُ  :أي ,وَبْلَه عمراً  ,أمِهْل زٌداً  :أي ,ُرَو

 .384 :2شرح ابن عقٌل  :ٌنظر     

 و قول ـــــونح ,دونك القلمَ  :نحو ,اسم فعل أمر مبنً على الفتح بمعنى )ُخْذ( والفاعــــل ضمٌر مستتر :( )ُدْوَنَك(6)

ٌّة ألمها       وهــــو منقول عن =  ,لـــــوبدونهـــــا ال ٌعرب اسم فع ,والكاؾ الزمــة ,ُدوَنِكها ٌا أُمُّ ال أُطٌقُها :صب
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ألّن  ؛واعلَم أّن هذه الّظروؾ ُجِعلَْت أسماء األفعال .(الَزمْ )اسم لِـوهو  :(1)(َعلٌَكَ ومنها أٌضاً )

 .فلهذا صارْت أسماًء لها ,شؤنها أْن تنوب مناب األفعال وتؽنً َؼَناَءها

 ,إذ لو كان فً موضع جّر لوقع موِقعها الّظاهر ؛و)الكاؾ( فٌهما عند البعض كـ)الكاؾ( فً )ذلك(

ألّن ما قبَل )الكاِؾ( فً )ذلك(  ؛وعند بعٍض آخَر فً موضع جرٍّ بخبلؾ )كاؾ( )ذلك( .ولَْم ٌَقعْ 

] )ذلك( ( 2)وقـوِع الّظاهــِر موقـَع ] )كاؾ( [ وامتناع ,ومـا قبل )الكاؾ( فٌهما عامـل   ,ؼٌُر عامـلٍ 

   .للمخاَطب( 4)لكونهما ] لئلؼراء [ ؛(3)لخبلؾ فٌهما [

 زةُ ــالهم ,زةـــبالهم (َهاءا )ـــومنه ,ذهــمنها ه( 5)وفٌها لغات ,(ُخذْ )اسم لِـوهو  :(َهامنها أٌضاً )و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِالَزْمه :بمعنى ,دونك زٌداً  :كقولك ,وسمع استعمالها لئلؼراء .= الظرؾ  

 .161المعجم الوافً  :ٌنظر     

 وحرؾ الكاؾ  ,بمعنى )ِاْلَزْم( والفاعل ضمٌر مستتر ,ار ومجرورـــــمنقول عن ج ,اسم فعل أمر مبنً :َعلٌك( 1)

 :قال الشاعر ,وعلٌكم أنفَسكم ,علٌَك نفَسك :نحو ,ٌوافق المخاطب     

 علٌَك نفَسك َفتِّْش عن معاٌِبها        وخلِّ عن َعَثراِت الناِس للّناسِ 

 :نحو قول الشاعر القطامً ,وقد ٌفصل حرؾ الجر الزابد )الباء( بٌنه وبٌن مفعوله     

َك بالقْصِد فً ما أنت فاعلُُه       إّن التخلَُّق ٌؤتً دوَنه الُخلُقُ  ٌْ  َعلَ

ًَّ زٌداً  :و ,أي لٌتمّسك به ,علٌه بالصبر :وٌقال       .أَْولِنٌه :أي ,عل

  .287 – 286المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .كافهما :( فً )ج( و )د(2)

 .)ج( و )د( ساقط منما بٌن المعقوفٌن ( 3)

 .)د( من ةساقط ]لئلؼراء[( 4)

 وهو اسم الفعل الوحٌد المنقول  ,ً علـى السكون بمعنى )ُخْذ(ــــمبن ,اسم فعل أمر منقول عن حرؾ التنبٌه :َها( 5)

 .عن حرؾ ؼٌر جار     

 .348والمعجم الوافً  ؛346الجنى الدانً  :ٌنظر     

 :وهً ,ُذِكَر لـ)َها( أربع لؽاتو     

  ,وَهاُكم ٌا رجال ,َهاَك ٌا رجل :اب فٌقالـــــه كاؾ الخطـوتلحق ,فتكون ثنابٌة مثل )َصْه( و)َمْه( ,)َها( :األولى     

 .وَهاُكّن ٌا نسوة ,وَهاُكما ٌا امرأتان ,وَهاِك ٌا امرأة     

 = ,وتفتح الهمزة مع المذكر ,اؾ( و)هاب(ـــــــون ثبلثٌة كـ)خــــــفتك ,بهمزة بعد األلؾ ,)َهاء( :واللؽة الثانٌة     
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 .(ذاك)فً  (الكاف)فٌهما كـ

تقدٌُر  ,على أّنه صفُة مصدٍر منصوب محذوؾ ,–بالّنصب  – تصرٌَفهاهمزةُ )َهاَء( وُتصرُف 

 .تصرُؾ همزة )هاَء( تصرٌفاً مثَل تصرٌؾ كاؾ )ذاك( :الكبلمِ 

ٌُقال  ,ٌا امرأتانَهاُؤَما و  ,هاء ٌا امرأةو  ,ذاُكم( ,ذاُكما ,)ذاك :كما تقول ,(َهاُؤم ,َهاُؤها ,َهاء) :ف

( ,ذاكما ,)ذاك :كما تقول ,ٌا نساءَهاُؤن  و  .ذاُكنَّ

ٌُجمَ  ,إلى َهاُكن   (هاَكَ ) :الُ ـفٌق –أي همزة )َهاء(  – موضَع الهمزةِ  (الكافُ )وَضع وت  ع بٌَنهماــو

 .(هاَءُكن  )إلى  (َهاَعكَ )مثل  (هاَءكَ ) :فٌقالُ  ,–أي بٌن )الهمزِة( و)الكاِؾ(  –

 .بهمزة ساكنة( 1)] ومنها )َهؤْ( [ .ومنها )َهاٍء( على زنة )راٍم(

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظهر  فإن ثنً أو جمع  ,وٌكون فٌه ضمٌر مستتر ,رأةـــــــوهاِء ٌا ام ,َهاَء ٌا رجل :فتقول ,وتكسر مع المإنث=  

   ِكَتابَِيوْ  َىاُؤـُ اقْػَرُءوا  :ىـــــقــال هللا تعال ,)َهاُإَما( و)َهاُإم( :ر وجمعــهــً تثنٌة المذكــفتقــول فــ ,ذلك الضمٌر     

 .وبها ورد الكتاب العزٌز ,ود لؽاتهاـوهذه أج .هاءون ٌا نسوة :وفً جماعة المإنث ,[ 19 :] الحاقة     

  ,فمثاله من الفاعل كـ)قاتل( ,ل أصله )َهاءي( بالٌاءــــــبجع ,ى وزن )عاٍط( و)راٍم(ـــعل ,)َهاٍء( :واللؽة الثالثة     

  ,وللمرأة )هابً( بٌاء ,وللجمع المذكر )هاإوا( ,ول لبلثنٌن )هاءٌا(ــوتق ,ه )هات(ــــومثل ,وسقطت الٌاء لؤلمر     

  :قال الشاعر ,وتقول فً جماعة المإنث )هابٌن( ,رٌنوالتثنٌة )هابٌا( كالمذك     

ِتها َوْرَدا  :َفقالتْ  ,هابً :َفقُْلُت لَها  براَحٍة             َتَرى َزْعَفراناً فــً أِســرَّ

 و)هاءي ٌا  ,و)هاءا( و)هاإوا( كما تقول )طؤ( و)طاءا( و)طاإوا( ,ةــــــبهمزة ساكن ,)َهؤْ( :ةــــــواللؽة الرابع     

 وقٌاس هذه اللؽة أن تجعلها من باب )وهب( )ٌهب( مما  .ول )طؤن(ـــو)هؤن( كما تق ,امرأة( كما تقول )طابً(     

 .وسقطت الواو على حد سقوطها فً )وهب( )ٌهب( ,فاإه واو     

 .644 ,643 :2المساعد و ؛44 – 43 :4شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .)د( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 1)
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َهاَت األمر ,فٌهما (تِ إٌِ)أي  ,َهل الّصالَة والّثرٌدَ وَحٌ :المصّنفقال  ٌْ اَن زٌد  و ,أي َبُعدَ  ,وَه شت 

و وفً هذه الّثالثة  ,أي َسُرعَ  ,((ذا إهالة  َسْرَعان)) و ,وهو ٌقتضً شٌبٌن ,أي افتَرَقا ,وعمر 

ٌاتِها  .مبالغة  لٌََسْت فً ُمَسم 

***** 

ٌ َهلمنها )و :قال الشارح   :(2)وفٌه لؽات   ,( فٌهماابت) :أي ,الّصلواَت والّثرٌدَ  أ / – 78/ ( 1)(َح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌََّهل(1) ( وم :( )َح ًّ  والجمع بٌنهما  ,واستعمالها منفردة قلٌل ,ّث واالستعجالـن )هل( التً تفٌد الحــــمركبة من )ح

 وتكتب بدون  ,اسم فعل والفاعل ضمٌر مستتر ,ةــــــمة مرّكبــــوالكل ,ٌفٌد المبالؽة االستعجال فً طلب اإلقبال     

ًّ هل :نحو ,ةـــــــــــة أو منفصلـــــفإن لحقتها ألؾ كتبت متصل ,األلؾ متصلة      ٌَّهبل أو ح  حرؾ  وقد ٌلحقها ,ح

ٌّهلك :فٌقال ,الخطاب )الكاؾ(      ٌَّهل ـــــوق ,ح ٌَّهبل( بالباء –د ُتعّدى )َح  كقول ابن مسعود  ,أو بعلى ,ىـــأو بإل ,ح

     -  -: ((  ٌّهْل بعمر  .((إذا ُذِكر الصالحون فح

 .151الوافً المعجم  :ٌنظر     

ٌََّهل( عدة لؽات2)   :منها ,( ُذِكَر لـ)َح

ٌََّهل( :اللؽة األولى      ٌََّهل  )) :ً الحدٌثـوف ,ر( وبابهــــة عشـــشبهوه بـ)خمس ,بفتحهما ,)َح  إذا ُذكر الصالحون فَح

 .ادع عمر فإّنه من أهل هذه الصفة :أي ((بُعَمر      

ٌََّهبلً( :واللؽة الثانٌة      ُنوهُ للتنكٌر ,)َح  .وإٌٍه إٌهٍ  ,َصٍه َصهٍ  :كما قالوا فً ,َنوَّ

ٌََّهبل( :واللؽة الثالثة       ق فً الوقؾ على حد إلحاق الهاء فً )كتابٌه( ـــــوأصلها أن تلح ,بؤلؾ من ؼٌر تنوٌن ,)َح

 وإثباتها  ,ت علٌها من قولك )أن فعلت(ــــــونظٌر األلؾ هنا األلؾ فً )أنا( من قولك )أنا( إذا وقف ,و)حسابٌه(     

 :نحو قوله ,وبابه الشعر ,فً الوصل لؽة ردٌبة     

ًَ           َبْعَد الَمشٌب َكفى ذاك عاَرا َؾ أنا واْنِتحالًِ اْلَقواِفــ ٌْ  َفَك

َهْل( :واللؽة الرابعة      ٌَّ  فبقً ه ال ٌلحق فً آخره ساكنان ــــألنّ  ؛بسكون البلم على أصل البناء كـ)َصْه( و)َمْه( ,)َح

 :قال لبٌد ,له من البناءعلى أص     

ٌََّهلْ  ْســَمُع َقــْولً َح ٌَ َتمارى فً الّذي قْلُت له           ولََقْد  ٌَ 

ْهَل( :واللؽة الخامسة      ٌَّ  .بسكون الهاء وفتح البلم ,)َح

ٌَّْهبل( :واللؽة السادسة       ألنها لما ركبت وصارت كلمة  ؛اءــــــوإنما أسكنوا اله ,ع األلؾــــــــبسكون الهاء م ,)َح

 وا الشٌن فً )إحدى عشرة( ونظابره الجتماع  ــــا سكنــــوا الهاء كمــفسكن ,اتــــواحدة استثقلوا اجتماع الحرك     

 =.الحركات     
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ٌََّهل(-1] ( و)َهَل( وهما مفتوحان كخمسة عشر ,[ )َح ًَّ   .مركب  من )َح

ٌََّهبلً(-2]  .بالّتنوٌن ,[ و)َح

ٌََّهبل(-3] ٌُلَحَق فً الوقِؾ كإلحاقها فً )أنا( فً الوقؾِ  ,باأللؾ ,[ و)َح ثم  ,وأصُل هذه األلؾ أْن 

 :كما بقً حكمه فٌه فً )أنا( فً قوله ,ٌبقى حكُم الوقِؾ فً الّدرج

  (1)يرِ ِشعْ  ِريأنا أبو الّنجم وِشعْ 

ْهَل( بسكون الهاء وفتح ] البلم [ ,(2)هذه لؽات  ذكرها سٌبوٌه ٌَّ وزاد ؼٌره )َح
ٌَّْهبلً( بسكون ,(3)  و)َح

 .منوناً ( 4)الهاء ] وفتح البلم [

َهاتَ  ٌْ َهاَت(ـــأي من الضّ  ,دَ ـــَبعُ  :أي ,رِ ـــــاألم وَه ٌْ  وأصله ,م لِـ)َبُعَد(ـــو اســوه :(5)رِب الّثانً )َه

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .645 :2المساعد و ؛45 :4شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر =  

 :وبعده ,ألبً النجم العجلً رجز( 1)

ي َمــا أََجــنَّ َصـْدِري            هلِلِ َدرِّ

 ن َكلِمـات باقٌــات اْلحــرّ ــم

  ,183 :1ة للمرزوقً ـــــــشرح دٌوان الحماسو ؛18 :1ؾ ـــــالمنصو ؛337 :3الخصابص  :شواهدوهو من      

 ً ــــمؽنو ؛83 :9 98 :1ش ـــالبن ٌعٌالمفصل  رحـــــــوش ؛358 :1ى ــــوأمالً المرتض ؛1618 :2 ,298     

 خزانة األدب و ؛326 :4 ,287 :1 همع الهوامعو ؛947 :2واهد المؽنً ـشرح شو ؛315 :2 ,341 :1اللبٌب      

  .186 :2 ,91 :1والدرر  ؛412 :9 ,387 :8 ,439 :1     

 وأكثر ما  ,ان علٌه فً الوقؾــما ك دّ ــــراها فً الوصل على حـــحٌث أبقى ألفها وأج ,)أنا( :والشاهد فٌه قوله     

  .ٌجًء ذلك فً ضرورة الشعر     

ٌََّهبَل  :ولـــومن العرب من ٌق ’’ :( قال2) َهَل إذا وصل :رب من ٌقولـــــن العـــــوم ,َح ٌَّ   ,وقؾ أثبت األلؾوإذا  ,َح

 .‘‘ال ٌثبت األلؾ فً الوقؾ والوصل  ومنهم من     

 .381 :3الكتاب  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,الهاء :( فً )أ(3)

 .)أ( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

َهاَت(5) ٌْ  :نحو ,بمعنى )َبُعَد( ,اسم فعل ماٍض مبنً على الفتح أو الكسر أو الضم :( )َه

َهاَت اْلَعِقٌـُق َوَمْن ِبهِ َهٌْ ف ٌْ ِق ُنَواِصلُهْ              َهاَت َه ٌْ َهاَت خّل ِباْلَعِق ٌْ  = َوَه
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ٌَة( كـ)دحرجة(  َه ٌْ  ,وُبِنً على الفتح لخفّتها ,فقُلَِبْت ٌاُإهُ ألفاً لكونها متحركة وما قبلها مفتوحاً  ,)َه

ٌَُضم ,وأسد وبنو تمٌم ٌكسرونه ,وهذه على لؽة أهل الحجاز ٌَُنوُن على ( 1)و] قد [ ,وِمَن العرب َمْن 

َها( ,الوجوه كلّها ٌْ َهاْت( [ ,ومنهم من ٌحذؾ تاءه فٌقول )َه ٌْ ومنهم  ,(2)] ومنهم من ٌسكنها فٌقول )َه

َهات( ٌْ  ( 3).من ٌبدل هاءه همزًة نحو )أَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أفصحها ما أثبتناه ,= وفٌها لؽات كثٌرة  

 .348المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .منهم :( فً )د(1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

ة( كـ)زلزلة( قلبت الٌاء األخٌرة ألفاً ــــــوأصلهردة ـــأن المفتوحة التاء مف :قال بعضهم’’  :( قال الصّبان3) ٌَ َه ٌْ  ا )َه

 ورة التاء فجمع كمسلمات فالوقؾ ــــوأما المكس .اءــاء للتؤنٌث فالوقؾ علٌها بالهوالت ,لتحركها وانفتاح ما قبلها     

َهات( ألن الجمع ٌرد األشٌاء إل ,علٌها بالتاء      ٌْ  إال أنهم حذفوا األلؾ المنقلبة عن  ,اــــى أصولهـــوكان القٌاس )َه

 وأما  .ة للفرق بٌن المتمكن وؼٌرهـــً التثنٌــالٌاء لكون الكلمة ؼٌر متمكنة كما حذفوا ألؾ )هذا( وٌاء )الذي( ف     

 .‘‘وقؾ علٌها بالهاء والتاء فٌجوز ال ,المضمومة التاء فتحتمل اإلفراد والجمع     

 .295 :3حاشٌة الصّبان  :ٌنظر     

هَ       ٌْ َهاتَ ’’  :قال ,ون لؽةـــــدى وخمســـــاَت( أحوذكر الفٌروزآبادي فً )القاموس المحٌط( أن لـ)َه ٌْ َهاتَ  ,َه ٌْ   ,وأ

هانَ       ٌْ هانَ  ,وَه ٌْ ٌَه ,وأ ٌَهانَ  ,اتَ ــــــــــوها َهاتَ  ,وها ٌَ َهانَ  ,وآ ٌَ هانْ  ,ات ومعرباتــــــــمثلثات مبنٌ ,وآ ٌْ  ساكنة  ,وَه

َها ,اآلخر      ٌْ آتَ  ,وأ ٌْ  .‘‘ى وخمسون لؽة ومعناها الُبْعُد إحد ,وأ

 .هٌه :مادة :القاموس المحٌط :ٌنظر     

َهات(, وهً "الدر المصون" وقد ذكر السمٌن الحلبً فً      ٌْ  :اشهر ما قُرئ به من لؽات لـ)َه

َهاتَ  :األولى      ٌْ   ,وبها قرأ العامة .ه موقع المبنً أو لشبهه بالحرؾـــــــً لوقوعــُبن ,بفتح التاء من ؼٌر تنوٌن ,َه

 .وهً لؽة الحجازٌٌن     

َهاتاً  :الثانٌة      ٌْ    ونسبها ابن عطٌة لخالد بن ,ً رواٌة هارون عنهـــــرو وفـــــوبها قرأ أبو عم ,بالفتح والتنوٌن ,َه

 .إلٌاس     

َهات   :الثالثة      ٌْ  .وبها قرأ األحمر وأبو حٌوة ,بالضم والتنوٌن ,َه

ًهاتُ  :الرابعة      ٌْ ال  ,فعنه فٌها وجهان ,اً ـــــــً حٌوة أٌضـبأوتروى عن  ,بالضم من ؼٌر تنوٌن ,َه مَّ  وافقه أبو السَّ

 .فً األول دون الثانٌة     

َهاتٍ   :الخامسة      ٌْ  =.وبها قرأ عٌسى وخالد بن إلٌاس ,بالكسر والتنوٌن ,َه
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ناً ( 1)وفتح البلم [الهاء ]   .منوَّ

و  وهً ,وهو اسم لِـ)افترق( :(2)ومن الّضرب الّثانً أٌضاً )َشتَّاَن( ,افترقا :أي ,وشّتان زٌد  وعمر 

واالفتراق ال ٌمكن إال بٌن  ,لَِما قُْلَنا من أّنه اسم لِـ)افترق( ؛تقتضً شٌبٌن –أي كلمة )َشتَّان(  –

 .شٌبٌن أو أكثر

(( إهالةا َسْرَعاَن ذا  ))و
 ,وهو اسم لِـ)َسُرَع( :(4)ً )َسْرَعاَن(ـــــأي من الّضرب الّثان ,َسُرعَ  :أي ,(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهاتِ   :السادسة =   ٌْ  وهً لؽة  ,وتروى عن عٌسى أٌضاً  ,ً قراءة جعفر وشٌبةــــــوه ,ر من ؼٌر تنوٌنــبالكس ,َه

 .تمٌم وأسد     

َهاتْ  :السابعة      ٌْ  .وخارجة عن أبً عمرو واألعرج ,وبها قرأ عٌسى أٌضاً  ,بإسكان التاء ,َه

هاهْ  :الثامنة      ٌْ  .بالهاء آخراً وصبلً ووقفاً  ,َه

هاتَ  :التاسعة      ٌْ  .وبهاتٌن األخٌرتٌن قرأ بعض القراء فٌما نقل أبو البقاء ,بإبدال الهاء همزة  مع فتح التاء ,أَ

 .ولم ٌتواتر منها ؼٌر األولى ,فهذه تسع لؽات قد قُرئ بهن     

 .338 – 337 :8الدر المصون  :ٌنظر     

 .)أ( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

اَن(2)  َشّتاَن ِفْعُل مإمٍن  :نحو ,ع االسم الظاهر فاعبلً ـــــــترف ,مبنً على الفتح بمعنى افترق ,فعل ماضاسم  :( )َشتَّ

  :وقد تزاد )ما( قبل الفاعل نحو قول الشاعر ,وفعُل كافر     

ٌّاَن أخً جابرِ  ٌَْومً على ُكوِرها        وٌوُم َح اَن ما   َشتَّ

 :وقد تدخل علٌها )الم االبتداء( نحو قول الشاعر ربٌعة الرّقً     

اَن ما  ِن فً النَّدى       ٌزٌِد ُسلٌم واألؼرِّ ابن حاتملََشتَّ ٌْ  بٌن الٌزٌَد

 .186والمعجم الوافً  ؛36 :4شرح المفصل الٌن ٌعٌش  :ٌنظر     

 ان ُرؼامها ٌسٌل من منخرٌها ــــــوك ,ة عجفاءـــه نعجــَمَثل  عربً أصله أن رجبلً كانت ل ,( )َسْرَعاَن ذا إهالًة(3)

 وٌضرب لمن ٌخبر  .اَن ذا إهالةً ــَسْرعَ  :ابلـــــــــفقال الس ,َوَدُكها :فقال ,ما هذا الذي ٌسٌل ؟ :فقٌل له ,لهزالها     

 .بكٌنونة الشًء قبل وقته     

 .337 – 336 :1مجمع األمثال  :ٌنظر     

ٌُكس ,بمعنى )َسُرَع( :( )َسْرَعاَن(4)  وخبراً فٌه معنى  ,)َسْرَعاَن( خبراً محضاً ل ــــوٌستعم ,رـــــٌضم أوله وٌفتح و

 ه بعض ــــــوقد استعمل :قال أبو حٌان ,ا أْسَرعَ ــــم :أي ,َسْرَعاَن ما صنعُت كذا :ريــــــــذكر الجوه ,التعجب     

 = :قال ,الشعراء بهذا المعنى     
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اً اشترى شاًة  ,سرع ذا إهالة :أي ,وانتصاُب )ذا إهالًة( على الّتمٌٌز ٌّ وأصُل المثل: أّن إعراب

قد  :فقال ألُّمه ,َودكاً  ب / – 78/ وظنها  ,فرأى رؼاُمها ٌسٌل من األنؾ ,وَشَرَع ٌسمنها ,عجفاءَ 

ٌُخِبُر بكٌنونة الّشــًء قبل حصوله .سرعان ذا إهالةً  :فقالتْ  ,َسِمَنِت الّشاةُ  ٌُضَرُب لَِمْن   .وهذا َمَثل  

َهاتَ  :أي – وفً هذه الّثالثة ٌْ فً تلك المبالؽة  لٌست ,مبالغة   –وَسْرَعاَن(  ,وَشتَّانَ  ,فً )َه

ألّنا وإْن قُلنا أّن  ؛– وَسُرَع ( ,وافتَرقَ  ,فً مسّمٌات هذه الّثبلثة وهً )َبُعدَ  :أي – مسّمٌاتها

َهاَت( اسم لِـ)َبُعَد( ٌْ وهو أّن المتكلَّم ٌخبر عن المقصود بؤّنه  ,فإّن فٌه زٌادَة معنًى لٌس فً )َبُعَد( ,)َه

ٌُعلِـَم المخاَطـَب مكان ذلك الّشـًء َفَحْســب ,بعٌد  ,(1)بل ٌظهـر اعتقاده فٌه ] واستبعاده له [ ,ال أْن 

ٌُقال ألّن فٌهما أٌضاً ِمْن جنـس  ؛وهكذا تقول فً )َشتَّان( و)سرعان( ,َبُعَد جّداً  :فكؤّنه بمنزلة أْن 

  .الذي هو قُــّوةُ اعتقاِد المتكلِّم فً ثبوِت معنى الفعلٌَن الَّذٌِن هما اســمان لهما ,هذا المعنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = 

ُش الكفر واْحِربا           َعَبَث الدبا فً َمَؽاِنٌَها التً َكَنسا  ٌْ  َسْرَعاَن َما عاَث َج

 .658 :2المساعد و ؛2383 :5 وارتشاؾ الضرب ؛سرع :مادة :الصحاح :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)
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 ] األفعال الناقصة [

ة أنواع  أربعة   :المصّنفقال  ٌّ  :وهً ثالثة عشَر فعالا  :ةــال الّناقصـــاألفع :منها ,ومن الّسماع

وما  ,وما فتًءَ  ,وما برحَ  ,وما زالَ  ,باتَ و ,ظل  و ,ىــأضحو ,أصبحو ,أمسىو ,صارو ,كان

 إالا أن ها ال َتتِم  ــوُنقصاُنه ,رَ ــَم وَتنِصُب الخبــذه َترفُع االســفه .ولٌسَ  ,وما دامّ  ,انَفكّ 

 .المنصوبب

***** 

ٌّة أنواع  أربعة   :قال الشارح  :أي من األنواع األربعة ِمنها ,(1)[ من األفعال ]ومن الّسماع

 – وهً ,ِر للمبتدأ على صفٍة مخصوصةٍ وهً أفعال ُوِضَعْت لِتقرٌر ثبوِت الَخبَ  :(2)األفعال الّناقصة

 :وهً ,ثالثة عشر فِعالا  –األفعاُل الّناقصُة  :أي

وَما  ,وَما َفتًِءَ  ,وَما َبرحَ  ,وَما َزالَ  ,وَباتَ  ,وَظل   ,وأْضَحى ,وأْمَسى ,وأْصَبحَ  ,وَصارَ  ,َكانَ )

ٌْسَ  ,وَما َدامَ  ,اْنَفك    .هذا َتْعَداُد األفعاِل الّناقصةِ  ,(ولَ

و)َكاَن( ترفع  ,كان زٌد  قابماً  :نحو ,وَتنِصُب الخبرَ  َترفُع االسمَ  –أي األفعال الّناقصة  – هذه

  .وتنصُب )قابماً( بؤّنه خبره أو مفعوله ,)زٌداً( على أّنه اسمه أو فاعله

ال َتتِم  أ /  – 71/ ( 3)] أي أّن هذه األفعال [ أّنها ,–نقصاُن هذه األفعال  :أي – وُنقصاُنها

ا ] َتتِمُّ بالمرفوع من ؼٌر ــفإّنه ؛بخبلؾ ساِبِر األفعالِ  ,المنصوبِ  بل تحتاُج إلى ,بالمرفوع

 دالّة  ( 4)فإّنها [ ؛بخبلؾ سابر األفعال ,انـــى الّزمــــأو ألّنها ال تدّل إال عل ,االحتٌاج إلى المنصوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

ٌَْت  ,اــــلكونها ال تكتفً بمرفوعه ؛سمٌت هذه األفعال نواقص( 2)  وكونها ,بذلك ألنها ال تدل على الحدثوقٌل ُسمِّ

 وابن  ,والفارسً ,وابن السراج ,و مذهب المبردـــــــوه ,وال مجرور ,فبل تعمل فً ظرؾ ال تدّل على الحدث     

 تدل والمشهور والمتصور أنها  .وهو ظاهر مذهب سٌبوٌه ,واألستاذ أبو علً ,وابن برهان ,والجرجانً ,جنً     

 .وأّن الحدث مسند إلى الجملة ,على الحدث والزمان     

 .74 :2وهمع الهوامع  ؛1151 :3رب ارتشاؾ الض :ٌنظر     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)



378 
  

 .على الحدث والّزمان

وحّجة األّول  ,(3)وَمْن تاَبَعه من الكوفٌٌن( 2)وحروؾ  عند الّزّجاج ,(1)ِاعلَم أّنها أفعال  عند الُجمهورِ 

وحّجُة الّثانً صدُق  ,وتاء الّتؤنٌث الساكنة ] بها ,واتصاُل الّضمابر المرفوعة البارزة ,تصّرفها

ثبوت الخبر للمبتدأ على ( 4)ألّنها لتقرٌر [ ,ألّنها تدّل على معنًى فً ؼٌره ؛تعرٌِؾ الحرؾ علٌها

 .صفٍة مخصوصةٍ 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتنصب خبره  ,ى اسمها حقٌقة وفاعلها مجازاً ـــــــــوٌسم ,لـــمذهب البصرٌٌن أنها ترفع المبتدأ تشبٌهاً بالفاع( 1)

  :كـ ,ت الفعل التام المتعدي لواحدــــــــــألنها أشبه ؛ة ومفعولها مجازاً ـــــوٌسمى خبرها حقٌق ,تشبٌهاً بالمفعول     

 .ضرب زٌد  عمراً      

 .63 :2همع الهوامع و ؛233 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 كان فً صباه  ,عالم بالنحو واللؽة ,هـ( 311ً سنة )ـــــتوف ,براهٌم بن محمد بن السّري بن سهل الّزّجاج( هو إ2)

 اتصل  ,عن المبرد وثعلب وؼٌرهماو فؤخذ ـــه إلى تعلم النحــــثم تاقت نفس ,ومن هنا جاء لقبه ,ٌخرط الزجاج     

  :منها. له مإلفات كثٌرة ار وزٌراً للخلٌفة المعتضدـــفكان مإدباً للقاسم بن عبٌد هللا الذي ص ,باألمراء والخلفاء     

 ما  ,شرح أبٌات سٌبوٌه ,رق بٌن المذكر والمإنثـالف ,فعلت وأفعلت ,انــــخلق اإلنس ,االشتقاق ,معانً القرآن     

 .ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ     

 ومعجم  ؛48 :1األعبلم و ؛59البلؽة و ؛58 – 49 :1ان ــــووفٌات األعٌ ؛288 – 194 :1نباه الرواة ا :ٌنظر     

 ..33 :1المإلفٌن      

  ,وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها ,وع شٌباً ـــ( ذهب جمهور الكوفٌٌن إلى أنها ال تعمل فً المرف3)

 .وخالفهم الفراء فذهب إلى أنها عملت فٌه الرفع تشبٌهاً بالفاعل     

 .63 :2همع الهوامع و ؛233 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

  .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)
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دل  على وجوِد معنى الخبر فً زماٍن ثاٍن  (صارَ )أَن  ,(صارَ )و (كانَ )والفرُق بٌن  :المصّنفقال  ٌَ

أال ترى أّنك  ,ٌَدل  على الّزماِن الماضً (كانَ )و ,ذلك المعنى هُمَرت ٍب على زماٍن سابٍق لم ٌوجد فٌ

ألّنه ٌدل  على االنتقال من  ؛صاَر هللاُ علٌماا حكٌماا  :ٌَِصح   ولم , (1) وََكاَن اللَُّو َعِليًما َحِكيًما  :تقولُ 

 .حاٍل إلى حال

***** 

ُدل  على  (َصارَ )أّن  ,(2)و)َصاَر( (َكانَ )والفرُق بٌن  :قال الشارح معنى الخبر فً ( 3)[وجوِد ] ٌَ

ٌُوَجد فٌه ,على زماٍن سابقذلك الّزماُن  ُمَرت بٍ  ,زماٍن ثانٍ  ذلك  –فً الّزمان الّسابق  :أي – لَْم 

اً  :نحو ,معنى الخبرِ  :أي ,المعنى ٌّ فإّن )َصاَر( ٌدل على وجود الؽناِء فً هذه الّزماِن  ,صار زٌد  ؼن

 .قبَل أْن لم ٌوجد ذلك الؽناء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4 :( الفتح1)

 أو  ,ألنها خالٌة من معنى الحدث ؛ل ماض ناقصـــــــة فعــ)كاَن( الناقص .وزابدة ,وتامة ,اَن( ناقصة( تجًء )كَ 2)

 أو ألنها تنسخ  ,ى الجملة اإلسمٌة فتؽٌر إعراب ركنٌهاــــل علــــــألنها تدخ ؛وناسخة ,ألنها ال تكتفً بالمرفوع     

  :نحـو ,تقبلً تفٌد مجرد التوقٌت فً الماضً أو فً المسـوه ,حكم الخبر فتجعله منصوباً بعد أن كان مرفوعاً      

 قوله  نحو ,ع لفظ الجبللة أفادت االستمرار والدوامــــفإْن ُذِكرْت م ,وسٌكون مستقبلُه زاهراً  ,كاَن الطالُب مجداً      

 .كان وما زال وسٌبقى كذلك :أي ,[ 96 :] النساء , وََكاَف اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما  :تعالى     

 وٌسمى اسمها فترفع المبتدأ  ,ةــــل على الجملة األسمٌـــــ, تدخمن أخوات )كان( ,فعل ماض ناقص :و)َصاَر(     

 وٌشترط  ,صار القمح دقٌقاً  :نحو ,رىـــــن حالة إلى أخــــوتفٌد تحول اسمها م ,وٌسمى خبرهاوتنصب الخبر      

 وأال ٌكون  ,صبلً إلى زمن المتكلمأن ٌكون ؼٌر إنشابً مت :وفً خبرها ,م )كان(ــــفً اسمها ما ٌشترط فً اس     

 واسم  ,درــــــوالمص ,واألمر ,والمضارع ,ًـــا الماضــــــــٌؤتً منه ,وهً شبه كاملة التصرؾ ,فعبلً ماضٌاً      

 فالنفً  ,ما صار القمح دقٌقاً  :وـــــنح ,دم على الفعل نفًـــــــوإذا تق ,دون اسم المفعول وبقٌة المشتقات ,الفاعل     

 ودخول  ,ما صار القمُح إال دقٌقاً  :وــــنح ,م به ما لم ٌنتقض النفً بإاّل ــــــوٌزول اتصاؾ االس ,ٌقع على الخبر     

 وتكون حٌنبذ بمعنى  ,ـلـوتؤتً )صــاَر( تامة فتكتفً بالفاعـ ,لـــحرؾ الجر الزابد الباء على خبرها المنفً قلٌ     

 .[ 53 :] الشورى  َأََل ِإََل اللَِّو َتِصرُي اْْلُُمورُ   :عالى)رجــع( كقــوله ت     

 .248 ,189المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,وجوب :( فً )ج(3)

 



388 
  

ٌّة ههنا ٌّة المنف ٌّة لقوله ,والجملة الفعل  .زماٍن سابقٍ  :مجرورةُ المحّل على الوصف

ُدل  على الّزماِن ( َكانَ أّن )و أال ٌرى  ,من ؼٌر اشتراط انتقال من حال إلى حال ,الماضً َفَحْسبٌَ

ٌَّصح  , وََكاَن اللَُّو َعِليًما َحِكيًما  :أّنك تقول ٌُقالولَْم   :أي – ألّنه ؛هللاُ علٌماا حكٌماا  صار :فٌه أْن 

ُدل  على االنتقال من حاٍل إلى حالٍ  –)َصاَر(   .وهللا ال ٌنتقل من صفٍة إلى صفٍة أخرى ,ٌَ

  ***** 

َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة   :نحو قوله تعالى (َوَقعَ )وأ (َحَدثَ )َتجًُء تاّمةا بمعنى  (َكانَ )و :المصّنفقال 

خولُ  وأخواتها إذا أُرٌَد بها (أْصَبحَ )وكذا  ,(1) فَ َنِظَرةٌ   .األوقاِت الخاّصةب الد 

***** 

 :ِاعلَم أن )َكاَن( على ثبلثة أنواع ,جًُء تاّمةا ت (َكانَ )و :قال الشارح

ٌّةً  ,(2)ناقصة :األّولى ًٌّة أي َدَواِم ًٌّة أي  ,كان هللا علٌماً حكٌماً  :نحو ,سواء كانت اتصال أو انقطاع

ٌّة اً  :ؼٌر َدَواِم ٌّ  .كان زٌد  ؼن

 (َدثَ ـحَ )بمعنــى ا لكــونها ـألّنه ؛الـــً حٌنبـذ فعــل كســابر األفعـوه ,(3)تاّمــة :والّثانٌــة

ٌّة كما ٌرف ,(عَ ـَوقَ )و   :ه تعالىنحــو قول ,ع ســـابر األفعــال ما بعدهــاـــــٌرفــع مــا بعدها بالفاعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .288 :( البقرة1)

  ,فٌكون المبتدأ اسماً لها ,ة فتنسخ حكم إعراب ركنٌهاـــــــة االسمٌــــوهً التً تدخل على الجمل :( كان الناقصة2)

 صلة لـ)ما(  ,واء كانت مثبتة أم منفٌةــــس ,اً من ؼٌر شرطـوهً تعمل هذا العمل مطلق ,وٌكون الخبر خبراً لها     

 بتصرؾ .وهً أم الباب ,الظرفٌة أو )ال(     

 .248المعجم الوافً و ؛334 – 333 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 فبل تحتاج إلى اسم أو  ,انـــــلداللتها على الحدث والزم :وقٌل ,تجًء )كان( تامة الكتفابها بالفاعل :( كان التامة3)

 ولّما كان ٌوم الجمعة  ,ما شاء هللا كان :وـنح ,أو َجاءَ  ,أو َوَجدَ  ,أو َوَقعَ  ,أو َحَدثَ  ,َحَصلَ  :ىـوتكون بمعن ,خبر     

 :ونحو قول الشاعر الربٌع الفزاري ,خرجنا     

َتاءُ  ْهِدُمُه الشِّ ٌَ َخ  ٌْ تاُء َفؤْدِفبونً          فإنَّ الشَّ  إذا كاَن الشِّ

 .344المعجم الوافً  :ٌنظر     
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  ٍَوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرة , ب / – 71/  .فإّن )كان( َرَفَع )ذو عسرة( بؤّنها فاعله 

] زٌد  قابم  كان [ :نحو ,أو فٌهما جمٌعاً  ,إّما فً اللّفظ دون المعنى ,(1)زابدة   :وثالثها
وكقوله  ,(2)

ألّنها لو كانت ناقصًة لَْم ٌكن  ؛فإّن )َكاَن( ههنا زابدةً  ,(3) َكْيَف ُنَكلُّْم َمْن َكاَف ِف اْلَمْهِد َصِبيِّا  :تعالى

 .ولَْم ٌذكر هذا القسم ,لكونه معلوماً لكلِّ واحدٍ  ؛الكبلم عند من ٌسمعه فابدة

أي ِبـ)أْصَبَح  إذا أُرٌَد بها ,–أخوات )أْصَبَح(  :أي – وأخواتها (أْصَبحَ ٌرفع ما بعدها ) وكذا

خول فً األوقاِت الخاّصةوأخواتها(   .والّضحى ,والمساء ,الّصباح :التً هً ,الد 

 :و)أْضَحى( ٌجًء على ثبلثة معان ,و)أْمَسى( ,واعلَْم أّن )أْصَبَح(

 ,اء والّضحىــوالمس ,احـــالصب :ِة باألوقات الخاّصة التً هًــوُن الجملــــأْن ٌقترن مضم :األّول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونحو قول ,ما كان أحسَن زٌداً  :فتقول ,لـــوالفعب بٌن )ما( ـــــوتنقاس زٌادتها فً أسلوب التعج :( كان الزابدة1)

  :الشاعر     

را             ُبكاًء على َعْمٍرو  وَما َكاَن أَْصَبرا ,أََرى أًمُّ َعْمــٍرو َدْمُعها َقد َتحدَّ

 .وما كان أصبرها :أي     

 ل ــــــــفقد ُسمَعت بٌن الفع ,والمجرور دا الجارّ ـــــن عـــوتكون بٌن الشٌبٌن المتبلزمٌ :وتكون زٌادتها سماعٌة     

 .َولدت فاطمة األنمارٌة الَكَملَة من بنً عبس لم ٌوجد كاَن أفضُل منهم :كقول قٌس بن ؼالب ,ومرفوعه     

  :كما ُسمَعت زٌادتها بٌن الصفة والموصوؾ فً قول الفرزدق     

َؾ إذا َمرْرُت ِبداِر َقْوٍم            َوجٌراٍن ل ٌْ  نا كانــوا ِكَراِم ؟فَك

 إن أبٌات  ,ل تكون بلفظ الماضً دون ؼٌره ؟ـــــوه ,اــــهل تزاد بمفردها أم مع مرفوعه :وقد وردت خبلفات     

 وكذلك وردت  ,قـــــع الفاعل فً قول الفرزدق السابـــد وردت زٌادتها مـــــفق ,الشعر العربً تإٌد عدم التقٌٌد     

  :مثل قول أم عقٌل ,ومضارعة ,زٌادتها ماضٌة كما مرّ      

 أْنَت تكوُن ماجد  َنبٌُل            إذا َتُهبُّ َشْمــؤل  َبلٌِلُ 

 :نحو قول الشاعر ,وقد شّذت زٌادتها بٌن الجار والمجرور     

َمِة الِعرابِ   َسراةُ بنً أبً َبكٍر َتساَمى             َعلى كاَن الُمَسوَّ

 .345 – 344المعجم الوافً و ؛362 – 368 :1 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     

 .زٌد كان قابم :( فً )د(2)

 .29 :( مرٌم3)
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 .وعلى هذا )أَْمَسى( و )أَْضَحى( ,أصبَح زٌد  قابماً  :نحو ,فٌكون لها اسم وخبر

ٌُقصد بها الّدخول فً األوقات الخاّصة ,أْن ٌكون بمعنى )َصاَر( :والّثانً فحٌنبذ  ,من ؼٌر أْن 

اً  :نحو ,ٌكون لها اسم وخبر كما كان لِـ)َصاَر( ٌّ  .أصبح زٌد  ؼن

دخل  :أي ,أصبح زٌد   :وــنح ,فتكون تاّمة ,اتــذه األوقــأْن ٌكون بمعنى الّدخول فً ه :والّثالث

ٌََّد ] رفَع [ ,فً وقت الّصباح ولذا َق
( 2)إذا أُرٌد بها الّدخول ] فً األوقات [ :بعدها بقولهما ( 1)

 .الخاّصة

] وأّما )َظلَّ(
أو  ,إّما اقتران مضمون الجملة بالوقتٌن الخاصٌن ,فعلى معنٌٌن( 4)و )َباَت(( 3)

 .وال تكونان تاّمتٌن ,لكٌنونتهما بمعنى )َصاَر(

ٌَظهُر من هذا أّن المراد بقوله )أَْمَسى( و)أَْضَحى( دون )َظلَّ(  :وهما ,وكذا )أَْصَبَح( وأخواتها :و

 .و)َباَت(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)د( من ةساقط ]رفع[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 خبرها طول  عنىاتصاؾ اسمها بم دـــــــتفٌ ,وات )كاَن( الناقصةــــمن أخ ,فعل ماٍض مبنً على الفتح :( )َظلَّ(3)

 َظلَّ الجوُّ معتدالً.  :نحو ,النهار     

 ل بمعنى   ــكما تستعم ,[ 4 :] الشعراء  َفظَلَّْت أَْعَناقُػُهْم ََلَا َخاِضِعنيَ   :وـــــنح ,وقد كثر استعمالها لمجرد التوقٌت     

ل الوصؾ من حالة إلى أخرى قصدها المتكلم :أي ,)َصاَر(       َوِإَذا ُبشَّْر َأَحُدُىْم َبَا َضَرَب لِلرَّْٔتَِن   :وــــــنح ,تحوُّ

  ,ال تحتاج إلى اسم وخبر ,ى )بقً(ــــــوتجًء تامة بمعن ,[ 17 :] الزخرؾ  َمَثًَل َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيمٌ      

 .دعوُت أخً لتناول العشاء وَظلَّ عندنا إلى الصباح :نحو ,بل تكتفً بالفاعل     

 .196المعجم الوافً  :ٌنظر     

 واتصاؾ اسمها  ,د التوقٌت طول اللٌلـــــتفٌ ,ةــمن أخوات )كاَن( الناقص ,فعل ماٍض مبنً على الفتح :( )َباَت(4)

 فهً تامة  ,أو استراح لٌبلً  ,أقام لٌبلً  :ىـــــــــفإن كانت بمعن ,روراً ــــــــباَت الطفُل مس :نحو ,بمضمون خبرها     

 .شجار لٌبلً تؤوي الطٌور إلى األ :نحو ,تكتفً بالفاعل     

 .118المعجم الوافً  :ٌنظر     
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 ,لكان أولى ,وأخواها :(2)إّنه لو قال بدل قوله )وأخواتها( [ :لقابل أن ٌقول( 1)وعلى هذا الّتؤوٌل [

ٌّة ظاهر  .وبٌان األولو

 :ىـــوهذا كقوله تعال ,(3)وحٌنبذ ال ٌرد ] الّســإال [ ,إّن المراد بالجمع ههنا الّتثنٌة :والجواب عنه

 فَػَقْد َصَغْت قُػُلوُبُكَما (4), قلباكما :أي.  

***** 

ما )فً  (ما)و ,ومعناها استغراُق الّزمانِ  ,أخواتها نافٌة  فً و (ما زال)فً  (ما)و :المصّنفقال 

ة   (دام ٌّ اا  :تقولُ  ,ومعناها الّتوقٌتُ  ,مصدر ٌّ أي لم ٌأت علٌه زمان  من األزمنِة إاّل  ,ما زال زٌد  غن

ً  فٌه ة جلوِسه ,وأجلِس ما دام زٌد  جالساا  ,وهو غن  .لنفً الحال (لٌس)و ,أي ُمد 

 ***** 

  :ر )ما دام( وهـًــوأراد بؤخواته ؼٌ ,وأخـواته (ما زالَ )ً ـــفالتً حصلت ( 5)(ما)و :قال الشارح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ساقط منإلى هنا  382من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .)ب( ساقط من إلى هنا ((...أي فً الشرط والجزاء – فٌهما ٌظهر )) :قوله من 345ص  من المعقوفٌن( ما بٌن 2)

 .)ب( و )ج( و )د( ساقط من ]السإال[( 3)

 .4 :( التحرٌم4)

  ,وَبِرحَ  ,َزاَل ماضً )ٌزال( :وهً ,(كان)اء( لتعمل عمل ــ( أربعة ٌشترط فٌها نفً أو شبهه )وهو النهً والدع5)

 .أو اسم ,أو فعل ,سواء كان النفً بحرؾ ,واألربعة بمعنى واحد باتفاق النحوٌٌن .وَفِتا ,وانفكَّ      

 ً تعمل عمل )كان( الناقصة بشرط أن ٌتقدم ــــوه ,ى النفًــــٌدل بذات صٌؽته عل ,فعل ماض ناقص :زالَ  ●     

 وٌتصؾ االسم  ,ى اإلثباتــــذ علــــوتدل حٌنب ,ًـــــــن نفــــــلٌنتقض ما فٌها م ؛أو دعاء ,أو نهً ,علٌها نفً     

 :وتقدم النهً نحو قول الشاعر ,ما زال الجوُّ معتدالً  :فتقدم النفً نحو ,بمضمون الخبر     

ْر وال َتَزْل ذاكَر المْو         ِت َفِنْسٌاُنُه َضبلل  ُمبٌنُ   صاح َشمِّ

  :وتقدم الدعاء نحو     

ًَّ علَى   الِبلَى          وال زاَل ُمْنَهبلًّ بَجْرعاِبِك الَقْطرُ أال ٌا اْسلَمً ٌا داَر َم

  وأال ٌنتقض ,ألنها تفٌد االستمرار إلى زمن التكلم ؛ة فعلٌة فعلها مـاضـــــون جملــــأال ٌكوٌشترط فً خبرها      

 =,ارع فقطً والمضٌؤتً منها الماض ,رؾـــــوهً ناقصة التص ,ما زال السعُر إال رخٌصاً  :فبل ٌجوزبـ)إال(      
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ٌّة لقوله – نافٌة   ,وما َفِتا ,وما انفكَّ  ,ما َبِرحَ    .–و)ما( فً )ما زاَل(  :بالّرفع على الخبر

أي استمراُر الفعِل بفاعله فً  ,استغراُق الّزمانِ  –معنى )ما زال( وأخواتها  :أي – ومعناها

ألّن فً )زال( و )برح( و )فتا( و )انفّك( معنى  ؛وهً بمنزلة )كان( فً أّنهنَّ لئلٌجاب ,زمانه

إذ الّنفً إذا دخل على الّنفً ٌقلبه  ,أ / – 72/ فبدخوِل حرؾ الّنفًِ علٌها ِصرَن لئلٌجاب  ,الّنفً

 .إٌجاباً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فً خبرها سماعاً ال قٌاساً وقد زٌدت البلم  ,الفاعل نادراً  واسم = 

 .175المعجم الوافً  :ٌنظر     

 واتصاؾ االسم   ,رارــــــتفٌد االستم ,ةــــوات )كاَن( الناقصـــــن أخــــم ,فعل ماض مبنً على الفتح :َبِرحَ  ●     

 أن ٌكون الخبر ؼٌر  -ب .أو نهً أو دعاءً ــــا نفــأن ٌتقدمه -أ :وٌشترط لعملها عمل )كاَن( ,بمضمون الخبر     

 لببل ٌتعارض ذلك مع  ؛ة فعلٌة فعلها ماضــــأال ٌكون الخبر جمل -د .ر بـ)إال(ـــــــأن ٌنتقض الخب -جـ .إنشابً     

 ٌتقدم خبرها  أال -و .ن األلفاظ التً لها الصدارة دابماً ـــون المبتدأ الداخلة علٌه مـــأال ٌك -هـ .إفادتها االستمرار     

  .واسم الفاعل نادراً  ,وهً ناقصة التصرؾ ٌؤتً منها الماضً والمضارع فقط .وأجازه بعضهم ,علٌها     

 كما فً  (ال أزال سابراً أو بمعنــى ) ,ًــلن أبرح مكان :ناوتؤتً )أبرح( تامة بمعنى )أَدُع( و)أْترُك( كما فً قول     

 .[ 68 :] الكهؾ  ُموَسى ِلَفَتاُه ََل أَبْػرَُح َحَّتَّ أَبْػُلَغ ََمَْمَع اْلَبْحَرْينِ َوِإْذ قَاَؿ   :قوله تعالى     

 .112 – 111المعجم الوافً  :ٌنظر     

 ا ــــــوتشبه )َبِرَح( فً شروطه ,اــــً معناهــــتشبه )َزاَل( ف ,ةـــفعل ماض من أخوات )كان( الناقص :انفكَّ  ●     

 :ومنه ,ما انفكَّ العقُل زٌنَة الرجال :نحو ,وتصرفها     

ُر ُمْنَفكٍّ أسٌَر َهوى           ُكلُّ واٍن لٌـــس ٌعتبرُ  ٌْ  َؼ

 .انفّكت حلقات السلسلة :نحو ,أما إذا كانت بمعنى )انفصل( فهً تامة تكتفً بالفاعل     

 .93 – 92المعجم الوافً  :ٌنظر     

 ,ما فتَا الخٌُر موجوداً  :نحو ,ً معناها وشروطهاـــــــــتشبه )َبِرَح( ف ,ةــــــمن أخوات )كاَن( الناقص :َفِتا ●     

 ,ً والمضارع باتفاقــــفٌؤتً منها الماض ,اً ــــولكنها تتصّرؾ تصّرفاً ناقص ,وهً ناقصة ال تجًء تامة مطلقاً      

  .وال ٌتقدم خبرها علٌها ,واسم الفاعل نادراً      

 .228المعجم الوافً  :ٌنظر     
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ة  ومعناها الّتوقٌتُ ( فإّنها دام)فً ( التً حصلَْت َماأّما )و ٌّ  :(2)فتقدٌر )مادام زٌد  جالساً( ,(1)مصدر

زماَن  :أي ,مقدم الحاج( 3)جبُتك ] ما [ :كما فً ,زمان دوام جلوس زٌد :بمعنى ,دوام جلوِس زٌد

ألّن الّظرؾ ٌقتضً ما ٌدّل على حدث  ؛(4)ولهذا لم ٌجًء إال متعلّقاً بشًء قبله َكـ)أجلُِس( ,قدومه

اا  :تقولُ  ,وقع فٌه ٌّ َر بقوله ,ما زال زٌد  غن زمان  من  –على زٌد  :أي – أي لم ٌأِت علٌه :وَفسَّ

ً  فٌه –زٌد  :أي – األزمنِة إاّل وهو أجلس  :تقولُ و ,لبٌان ما اّدعاه من أّنها الستؽراق الّزمان ؛غن

 .مّدة جلوِسهِ  :أي ,ما دام زٌد  جالساا 

ــسَ )و ٌْ لٌــس زٌد   :تقــول ,الــً مضمــوِن الجملِة فــً الحـــــ)لٌس( لنف :أي ,لِنفً الحــالِ  :(5)(لَ

 .وذلك الستعماِل الَعَرِب كذلك ؛وال تقول )ؼداً( ,اآلن( 6)] قابماً [

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتفٌد  ,وتدل على بٌان المدة ,ًـــــــزم صورة الماضـــجامد ٌل ,ةـــــفعل ماض من أخوات )كاَن( الناقص :( َدامَ 1)

 َوُحرّْـَ َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَػرّْ َما ُدْمُتْم   :نحو قوله تعالى ,ا السمهاــاستمرار مضمون ما ٌسبقها من كبلم مدة ثبوت خبره     

 عمل ال بد لعملها و ,اجــــفحرمة الصٌد تدوم مدة ثبوت اإلحـــــرام للمحرمٌن من الحج ,[ 96 :] المابدة  ُحُرًما     

 ا بمصــدر وتقدر ـــــً تإول وما بعدهـــً التــــوه ,الظرفٌة أن تسبق بـ)ما( المصدرٌة  -أ :من شروط )كاَن(     

 تستعمل  بـؤن .مــــدة دوامً حٌاً  :أي ,[ 31 :] مرٌم  َحيِّا ََلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمتَوأَْوَصاِّن بِالصَّ   :نحو ,بظــرؾ زمانً     

 بلً ماضٌاً لببل ٌحصل التناقض بٌن ــــرها فعــون خبـــــــــأال ٌك -د .إال ٌكون خبرها إنشابٌاً  -جـ .بلفظ الماضً     

  .فإن تقدم على االسم وحده جاز ,إال ٌتقدم الخبر على الفعل -هـ .وبٌنها ,خبرها الذي أفاد االنقطاع     

 .159 – 158المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .الساً زٌد جأجلس ما دام  :( فً )ب(2)

 .)ج( من ةساقط ]ما[( 3)

 .َكـ)أجلُِس(؛ ألّنه ظرؾفً )أ(: ( 4)

ٌْسَ 5)   ؛إنها حرؾ :وقٌل ,أو أمر ,ولم ٌؤت منها مضارع ,ة أبداً ــــــــــل تامــلم تستعم ,فعل ماض ناقص جامد :( لَ

 ؼٌــــر أن اتصالها بتاء التؤنٌث  ,األفعالى حدث كبقٌة ـــــً وال تدل علــألنها تدل على ما ٌدل علٌه حرؾ النف     

 .وهو رأي الجمهور ,ٌإكد القول األول ,لٌَسْت ولستُ  :نحو ,الساكتة وتاء الفاعل     

 .296المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .منطلقاً  :( فً )ب(6)
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يَػْوـَ   :تعالىه واستدّل بقول ,ـالأي حاالً كان أو ؼٌَر ح ,إلى أّنها للّنفً مطلقاً ( 1)وذهب بعضهم

ُهمْ  ً  لكون العذاُب مصروفاً عنهم ٌوم القٌامة ,(2) يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعنػْ فحٌنبذ كان لنفً  ,فهذه نف

 .المستقبل أٌضاً 

ٌُستقبل بمنزلة الموجود  .وأجاب األّولوَن عن هذه اآلٌة بؤّن ما أخبَرهُ هللا تعالى بالوقوع فٌما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َس( و)ما( مخصوصان بنفً الح1) ٌْ ٌّنان المضارع لهـــوبن ,الـــ( ذهب قوم إلى أن )لَ  وذهب .وا على ذلك أنهما ٌع

ط   .بلـــــآخرون إلى أنهما ٌنفٌان الحال والماضً والمستق        ,ع بٌن القولٌنــــذكره الشلوبٌن ٌجم ,والصحٌح توسُّ

 .ما لم ٌكن الخبر مخصوصاً بزمان فبحسبه ,وهو أن أصلهما لنفً الحال     

َس( قوله تعال      ٌْ  َوَلْسُتْم بِآِخِذيِو   ,[ 8 :] هود  َأََل يَػْوـَ يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعنػُْهمْ   :ىـــــومن أمثلة استقبال المنفً بـ)لَ

 :وقول حسان ,[ 267 :] البقرة  ِإَلَّ َأْف تُػْغِمُضوا ِفيوِ       

ْذُبلُ  ٌَ ْهُر ما دام   ......................................            ولٌس ٌكوُن الدَّ

 .((لٌس َخلَق هللاُ ِمْثلَُه  )) :ومن أمثلة المنفً بها قول العرب     

 .79 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

 .8 :( هود2)
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 ] أفعال المقاربة [

 ,(وأوشك ,وكرب ,وكاد ,عسى) :وهً أربعة   :أفعال المقاربةِ  :والّنوع الّثانً :المصّنفقال 

 ,مع الفعل المضارع فً تقدٌر مصدٍر منصوبٍ  (أنْ )وخبُرهُ  ,ٌرفُع االسم وٌنصُب الخبرَ  (عسى)َفـ

ٌَخرجَ  :تقولُ  ٌُقالَ  ,قاَرَب زٌد  الخروجَ  :كأّنك قلتَ  ,عسى زٌد  أْن  عسى  :وله وجه آخر وهو أْن 

ٌَخرَج زٌد  كأّنك قلت  .َقُرَب خروُج زٌدٍ  :أْن 

***** 

  :(1)أفعال الُمقارَبةِ  :من األنواع األربعةالّنوع الّثانً و :قال الشارح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,وهً من نواسخ االبتداء كـ)كاَن( وأخواتها ,ال المقاربةــة هو أفعـــ( أي النوع الثانً من أنواع األفعال السماع1ٌ)

 :إذ هً ثبلثة أقسام ,وتسمٌتها بذلك على سبٌل التؽلٌب     

 بفتح  –كرب  :ًــــوالبواق ,وأؼربها )أْولَى( ,رهـــا )كاَد(أشه ,وهو ستة ألفاظ ,ما هو لمقاربة الفعل :أحدها ●     

 .وألمَّ  ,وهلهل ,وأوشك ,وزعم بعضهم أنها من افعال الشروع ,–والفتح أفصح  ,الراء وكسرها     

 .132 – 131 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

 ه ــــومن ,صلة اه )َدَنا( فٌتعدى بؽٌرــــفمعن ,ًء من باب )َعلَِم(ـــد ٌجــــوق ,والمقاربة مؤخوذة من مادة )َقُرَب(     

  ,وقربت منك ,ًء من باب )حسن( فبل ٌتعدى إال بـ)من( بمعنى )إلى(ــــــوقد ٌج ,وهو الدنو :بالكسر ,الِقربان     

 .ٌقرُب منه وإلٌه :والعرب تقول ,وال أْقَربك قرباناً  ,أقرب قربا وما قربتُ      

 .723الكلٌات  :ٌنظر     

  ,والكسر أشهر ,ر الفاء وفتحهاـــــبكس –وَطِفَق  ,َجَعلَ  :و ستة ألفاظــوه ,ما هو للشروع فً الفعل :والثانً ●     

 .وهبّ  ,وأنشؤ ,وعلق ,وأخذ ,–وٌقال )َطِبَق( بكسر الباء      

 .133 – 132 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

 .التلبس بجزء من أجزابه :والشروع فً الشًء     

 .524الكلٌات  :ٌنظر     

 .واخلولق ,عسى :وهو لفظان ,ما هو لترجً الفعل :والثالث ●     

 .133 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

  :ىـــــــقال تعال ,وٌستعمل فً اإلٌجاب والنفً ,لـــــــــوٌرادفه األم ,الطمع فٌما ٌمكن حصوله :والرجاء بالمد     

       ََل يَػْرُجوفَ َوتَػْرُجوَف ِمَن اللَِّو َما  [ 184 :] النساء.= 
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وجه الّتسمٌة كان ظاهراً   ,وهً أفعال ُوِضَعْت لُدنّو الَخَبِر على سبٌل الّرجاِء والحصوِل واألخذِ 

نحو  ,اُل الّضمابر المرفوعة البارزة بهاــاتص ,والذي ٌدّل على كوِنها أفعاالً  ,من الّتعرٌؾِ 

ُتما إلى آخره :االّتصاِل بسابِر األفعاِل فً قولك ٌْ َت وَعَس ٌْ وعٌن  ,ى( ألفاً ـوانقبلب الم )عس ,َعَس

ٌَتْ  :(3)] نحو [ ,ودخول تاء الّتؤنٌث الّساكنة علٌها ,(2)] فً األصل [( 1))كاد( ] واواً [  .َعِس

 .أْوَشكَ  :الّرابعو ,َكربَ  :الّثالثو ,َكادَ  :الّثانًو ,َعَسى :أحدها :أربعة  أي أفعـاُل المقاربِة  وهً

 ,(4)[ وٌنصُب الخبرَ ] االسَم  ب / – 72/  ٌَرفعُ أي لفظ عسى  ,( للّتفرٌعَفَعَسىوالفاء فً قوله )

, وإّنما (5)فً تقدٌِر مصدٍر منصوبٍ  وهو ,أْن مع الفعِل المضارع –أي خبر َعَسى  – وخبُرهُ 

ٌّة ,الِ ـألّنها موضوعة لتقرٌِب المستقبل من الح ؛اشترط أْن تكوَن مع )أْن(  والذي ٌدّل على استقبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .468الكلٌات  := ٌنظر  

 ع ـــــهم :الرجوع إلىن ــن العلماء ٌمكـما زاد علٌها معلى  لبلطبلعو ,هذه األفعال المتفق علٌها فً هذا الباب     

 .134 – 133 :2 الهوامع     

 .ألفاً  :( فً )ب(1)

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)أ( من ةساقط ]نحو[( 3)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 ر فً األمر ــــوع الخبـً وقــترج :ومعناها ,درـــــح المقـــمبنً على الفت ,فعل ماض من أفعال الرجاء :( َعَسى5)

 ل ـــوتعمل عم ,ًــــتلزم صورة الماضً ؼٌر متصــــرفة ــــهو .واإلشفاق من وقوعه فً المكروه ,المحبوب     

 .وخبر منصوب ال ٌتقدم علٌها لجمودها ,فتحتاج إلى اسم مرفوع بها ,األفعال الناقصة     

  :نحـــو قوله تعالى ,وهذا كثٌر ,ل بـ)أْن(ـــــارع متصـــــفعلها مض ,وٌشــترط فً خبرها أن ٌكون جملة فعلٌة     

       ِفَػَعَسى اللَُّو أَْف يَْأِتَ بِاْلَفْتح  هدبة  الشاعر و قولــــنح ,درٌة قلٌلــــوخلو خبرها من )أْن( المص .[ 52 :] المابدة 

  :بن خشرم العذري     

ُكــوُن َوَراَءهُ  ٌَ َت ِفٌِه           ٌْ  َفــَرج  َقِرٌبُ َعَسى اْلَكْرُب الَّذي أْمَس

 :كقول الشاعر ,أقل منه أن ٌكون اسماً      

ُت َصابماً  ٌْ  = أْكَثْرَت فً الَعْذِل ُملِّحاً َداِبماً          ال ُتْكِثَرْن إنًِّ َعَس
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ا ال ٌكـونان إال فـً ـــوهم ,ألّنهـا موضــوعة للّطمـع والّرجاء ؛] الفعل المضارع هو )أْن(

ٌَخُرجَ  :تقولُ  ,(1)المستقبل [ و)أْن تخرَج(  ,مرفوع بؤّنه اسم عسى( 2)] فـ)زٌد( [ ,َعَسى زٌد  أْن 

َعاهُ  ؛َقُرَب زٌد  الخروجَ  :كأّنك قُلتَ  :وإّنما قال ,مإّول بالمصدر المنصوب بؤّنه خبرها لبٌاِن ما ادَّ

 .وبٍ منص( 3)وخبره )أْن( مع الفعل المضارع فً تقدٌر ] مصدٍر [ ,من أّن )َعَسى( ٌرفع االسم

ٌُقالَ  –أي ذلك الوجه اآلخر  – وهو ,ر ما ُذِكرَ ـــأي لِـ)َعَسى( وجه  ؼٌ ,وله وجــه  آخرَ   :أْن 

ٌَخُرَج زٌد    :كأّنك قُلتَ فحٌنبذ   ,ى(ـــا فً موضع الّرفع بؤّنه اسم )َعسَ ـَفـ)أْن( مع صلته ,َعَسـى أْن 

 .خروُج زٌدٍ ( 4)[ قاربَ  ]

وإّنما  ,ألّن مقصوَدهم عدُم تجّرد اللّفِظ عن علم االستقبال ؛الوجهٌنولم ٌجز استعمال المصدر فً 

 ,ألّن الؽرَض تقرٌُب الخروج ؛لم ٌفتقر فً الوجه الّثانً إلى الخبر كما افتقر فً الوجه األّول إلٌه

المتناع وقوع  ؛فعلى هذا الوجه ال ٌمكن حذُؾ )أْن( ,وقد حصل بوقوع )أْن( مع الفعِل اسماً له

 :كقوله ( 5)ألّنه قد ٌحذؾ )أْن( تشبٌهاً لِـ)عسى( ِبـ)كاد( ؛بخبلؾ الوجه األّول ,فاعبلً الفعل 

تُ  ٌْ ُكــوُن َوَراَءهُ َفــَرج  َقِرٌبُ  َعَسى اْلَكْرُب الَّذي أْمَس ٌَ ِفٌِه            
(6) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نحو قول قّسام بن رواحة ,= ومن النادر دخول السٌن علٌها  

ّا َبْعَد هذه        َسُتْطِفُا ؼبلِّت الُكلَى والجواِنِح  ٌَّ ٌِّّا من َط  َعَسى َط

    .281 – 288المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ب( من ةساقط ]مصدر[( 3)

 .قرب :( فً )ب( و )ج(4)

 وظاهر كبلم سٌبوٌه أنه ال ٌختص  ,ر )َعَسى( ضرورةـــــن خبـٌرى جمهور البصرٌٌن على أّن حذؾ )أْن( م( 5)

ٌَفعلُ ــــَعسَ  :واعلم أن من العرب من ٌقول’’  :قال ,بالشعر      ْفَعُل(ــــــٌشبَّه ,ى  ٌَ ْفَعُل( حٌنبذ ف ,ه بـ)كاد  ٌَ  ً ــــــَفـ)

ُر أْبُإساً  )) :موضع االسم المنصوب فً قوله      ٌْ  ه )َعَسى( ـــذا مثل من أمثال العرب أجروا فٌـــــفه ,((َعَسى الُؽَو

 .‘‘مجرى )كاَن(      

 .463 – 462الجنى الدانً و ؛158 :3الكتاب  :ٌنظر     

 = .59وهو مذكور بدٌوانه  ,بن خشرمهدبة وقابله هو  ,البٌت من الوافر( 6)
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فاعل الِم ــلُ المضارُع فً تقدٌر اســــوخبُره الفع ,ُع االسمَ ـــٌَرف (َكادَ )و :المصّنفقال 

ٌَخ :فإذا قُلتَ  ,وبٍ ـــمنصال ٌُسَتعمَ ــإال أّنه ل ,َكاَد زٌد  خارجاا  :كان الّتقدٌر ,ُرجُ ـــكاَد زٌد    ,لـــم 

هذا  (َعَسى)َس فً ـــولٌ ,روُس ٌكون أمٌراا ـــكاَد الع :وـــنح الّشَبهً معنى قُْرِب ًُء فـــوٌج

فً  (َعَسى)ِمثلَ  (أْوَشكَ )و ,(كاد)ل استعمال ـــسَتعمَ ٌ (َكربَ )و ,و َطَمع  وَرجاء  ــوإّنما ه ,القُْربَ 

 .َوجَهٌَها

***** 

ً تقدٌر ــــف وذلك ,ؼٌر )أْن(من وخبُرهُ الفعلُ المضارُع  ,ٌرفُع االسمَ  ,(1)(َكادَ )و :قال الشارح

 نـوع للّتقرٌب مـــــألّن )َكاَد( موض ؛أ / – 73/ وإّنما تركوا )أْن( مع )َكاَد(  ,فاعل منصوباسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع فً ـــــــــواللم ؛143 :2سٌبوٌه  أبٌاتوشـــــــرح  ؛78 :3ب ــــالمقتضو ؛159 :3الكتاب  :من شواهد وهو =  

  ,117 :7ل البن ٌعٌش ــــشرح المفصو ؛97واهد اإلٌضاح ـــوشرح شـ ؛128 وأسرار العربٌة ؛285العربٌة      

 ى الدانًـــــوالجن ؛455 :1ة البن مالك ــــشرح الكافٌو ؛816وشرح عمـــدة الحافظ  ؛98 :1المقرب و ؛121     

  :1رح ابن عقٌل ــــوش ؛172 :1ً اللبٌب ـــمؽنو ؛واهدـــــوتخلٌص الش ؛312 :1الك ـــــأوضح المسو ؛462     

 الهوامع همع و ؛443 :1وشرح شواهد المؽنً  ؛283 :1ح ـــشرح التصرٌو ؛16 :2والمقاصد النحوٌة  ؛327     

 .268 :1والدرر  ؛338 ,328 ,316 :9زانة األدب خو ؛148 :2     

 اً  مجرداً من )أْن( ــــــــبل مضارعــــى( فعــــث وقع خبر )عســــحٌ ,.. ٌكون.عسى الكرب :والشاهد فٌه قوله     

 .وهذا قلٌل ,المصدرٌة     

 وال  ,تعمل عمل )كاَن( الناقصة ,رب وقوع الخبرـــى قــــتدل عل ,ةـــل ماض من أفعال المقاربــــــــفع :( )كاَد(1)

  ,مجرد من )أْن( الناصبة المصدرٌة كثٌراً  ,اــــر اسمهـــٌكون خبرها إال جملة فعلٌة فعلها مضارع رافع لضمٌ     

 ول ــــو قـــنح ,ولكنه قلٌل ,اــــوٌؤتً مقترناً به ,[ 71 :] البقرة  َفَذََبُوَىا َوَما َكاُدوا يَػْفَعُلوفَ   :ىــــو قوله تعالــنح     

 :الشاعر     

َطٍة َوُبُرودِ  ٌْ ِه           إْذ َؼَدا َحْشَو َر ٌْ ْفُس أَْن َتِفٌَض َعلَ  َكاَدِت النَّ

  :نحو قول الشاعر ,وندر مجًء خبرها اسماً      

ًَ َتْصِفُر  ,َفؤُْبُت إلَى َفْهمٍ   َوَما ِكْدُت آِبباً          َوَكْم ِمْثلِها َفاَرْقُتَها َوْه

 ـو قول ــــــنحو ,[ 35 :] النور  َيَكاُد َزيْػتُػَها ُيِضيءُ   :وــــــــنح ,واسم الفاعل فقطوٌستعمل مع )كاَد( المضارع      

 = :الشاعر     
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ى لٌكون أََدّل عل ؛وهـو المضارع بؽٌر )أْن( ,البعَده ما ٌدّل بصٌؽته على الح فالُتِزمَ  ,الحال

 .مقتضاه

تشبٌهاً له  –لَِما َمرَّ  –وإْن كان األصل أْن ال تدخل علٌه  ,خبر )َكاَد(وقد تدخل )أْن( على 

  :كما ال ٌدخل )أْن( على خبر )َعَسى( تشبٌهاً لها ِبـ)كاَد( كقوله ,ِبـ)َعَسى(

ْمَصَحاطُ  اَد ِمنْ َقْد كَ  ٌَ وِل الِبلَى أْن 
(1) 

إال أّنه فً تقدٌر اسم  ,و)ٌخرُج( خبره ,فـ)زٌد( مرفوع بؤّنه اسم )كاَد( ,كاَد زٌد  ٌخرجُ  :فإذا قلتَ 

لم  –أي اسَم الفاعل  – إال أّنه ,كاَد زٌد  خارجاا  :كان الّتقدٌرألّنك إذا قلَت ذلك  ؛فاعٍل منصوبٍ 

 .لما قلنا قبَل هذا ٌُسَتعَمل

 :ٌعنً ,(2)كاَد العروُس ٌكوُن أمٌراا  :نحومثاله  ,من الّشًءِ فً معنى قُْرِب الّشَبه )كاَد(  وٌجًءُ 

 بل المراد ثبوت المشابهة  ,لــالمراد أّن قُْرَبُه من اإلمارة قد حص( 3)] ال أّن [ ,َقُرَب مشابهُة األمٌر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = 

َجامِ  ْوَم الرِّ ٌَ ِقــٌناً لََرْهـــن  ِبالَِّذي أََنا َكـــاِبدُ  ,أَموُت أًسى  ٌَ  وإنَِّنً              

 .فخبرها منفً دابماً  ,وهذا خطؤ ,إن )كاد( نفٌها إثبات وإثباتها نفً :وٌقول بعضهم     

 .248 – 239المعجم الوافً  :ٌنظر     

 :وقبله ,172مذكور بدٌوانه ضمن )مجموع أشعار العرب(  ,بن العجاجرإبة ل( رجز 1)

َحى  َرْسم  َعفا ِمْن َبْعِد ما َقِد آمَّ

 رار ـــــــأسو ؛75 :3المقتضب و ؛253 :1ل ـــــالكامو ؛419وأدب الكاتب  ؛168 :3الكتاب  :وهو من شواهد     

 ل البن ــــــشرح المفصو ؛99اإلٌضاح  واهدـوشرح ش ؛115 :2فً مسابل الخبلؾ  واإلنصاؾ ؛129العربٌة      

 واهد ـــــوتخلٌص الش ؛517 :1ح المقاصد ــــتوضٌو ؛83 :14 ,138 :13ان العرب ــــــلسو ؛121 :7ٌعٌش      

 .267 :1والدرر  ؛489 :2وتاج العروس  ؛139 :2همع الهوامع و ؛34 :2والمقاصد النحوٌة  ؛329     

 .وهذا هو الؽالب فٌها ,بتجرٌد خبر )كاد( من )أْن( ,.. أن ٌمصحا.كاد :والشاهد فٌه قوله     

 وللمرأة  ,َعروس   :لـــــول للرجـــــــرب تقـــالع ,((َكاَد الَعُروُس ٌُكوُن َملِكاً  )) :وفً مجمع األمثال ,( َمَثل  عرب2ً)

 .كاد ٌكون ملكاً لعزته فً نفسه وأهله :أي ,وٌراد ههنا الرجل ,أٌضاً      

 .158 :2مجمع األمثال  :ٌنظر     

 , واألولى ما أثبته.ألنّ  :( فً )ب( و )ج( و )د(3)
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و وإّنما ه ,هذا القربَ  (َعَسى)ولٌَس فً ( 1)[ :] قوله ,بٌنهما على وجه الّتؤكٌد حّتى كان هذا ذاك

ٌُس ,هذا كؤّنه إشارة إلى الفرق بٌن )َعَسى( و)كاَد( ,َطَمع  ورجاء   ل لتقرٌب َتعمَ ٌعنً أّن )كاَد( 

 ؛الّطمع والّرجاءى ـه علو)َعَسـى( لتقرٌبه من ,الّشًء من الحال على سبٌل اإلٌجاب والحصول

 ( 3).ولم ٌجرٌا فً )َعَسى(( 2)ولذلك جرى الّتصدٌُق والّتكذٌُب ] فً )كاَد( [

ٌُستعمل  :أي ,بالّنصب على أّنه صفة مصدٍر محذوؾٍ  –( ]كادَ )ٌُسَتعَمل استعمالَ وهو  ,(4)(َكَربَ )و

ٌُستعمل  ,فً دخوله على المضارع من ؼٌر )أْن(( 5)[ –استعماالً مثل استعمال )كاد(  وكذا 

 .إال أّن األّول أكثر استعماالً من الّثانً ,استعمال )عسى( فً دخوله على المضارع  معه

 أوشـك زٌد  أنْ  :وـــنحـ ,فً َوجَهٌَها (َعَسى) اسـتعمالمثل وهو ٌسـتعمل اسـتعماالً  ,(6)(أَْوَشكَ )و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( و )ج( من ةساقط ]قوله[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 وطرٌق  ,معنٌٌهمان الفعلٌن على اآلخر لتقارب ــــوا كّل واحد مـــــحمل ’’ :"شرح المفصل" ( قال ابن ٌعٌش ف3ً)

 فإذا  ,ض المستقبل أقرب إلى الحال من بعضـــون بعــــوقد ٌك ,أن )َعَسى( معناها االستقبال :الحمل والمقاربة     

 ً خبر )كاَد( فكؤنه بعد عن ــــوا )أْن( فـــــوإذا أدخل ,ى أشبه قرب )كاَد(ـــفكؤنه قرب حت ,عسى زٌد  ٌقومُ  :قال     

 .‘‘الحال حتى أشبه )َعَسى(      

 .122 :7شرح المفصل  :ٌنظر     

 ,ى قرب وقوع الخبرـــــــوٌدل عل ,ٌلزم صٌؽة الماضً ,ؼٌر متصرؾ ,فعل ماض من أفعال المقاربة :( َكَربَ 4)

 :نحو قول الشاعر ,وخبره جملة فعلٌة فعلها مضارع مجرد من )أْن( كثٌراً      

ُذوُب           ِحٌَن َقاَل الُوَشاةَكَرَب الَقْلُب ِمْن  ٌَ  ِهْند  َؼُضوبُ  :َجَواهُ 

 :وذكر الخبر مقترناً بـ)أْن( فً قول ابن رإٌة     

َهساً َمْتبورا ٌْ  قد ُبْرَت أو َكَرْبَت أْن َتبورا       لّما رأٌَت َب

 ّم الّراء المشتق من )الكْرب( وهو ــ)الكُرب( بضٌر ـــو ؼــــوه ,فــــً الكسروُنِقَل  ,فتح الّراءب)َكَرَب(  والفعل     

 .فذاك فعل تام ,الحزن     

 .247 – 246المعجم الوافً :ٌنظر     

 .ٌن من )د(ساقط( 5)

  هاواستعمال ,ة وتامةــــوتؤتً ناقص ,رــــرب وقوع الخبـــى قـــــدل علٌ ,فعل ماض من أفعال المقاربة :( أَْوَشكَ 6)

 = :نحو ,وقد سمع استعمال اسم الفاعل منها ,كثٌر مضارعة     
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ٌُستعمل استعمال )كاَد( أٌضاً  ,زٌد  ( 2)[ جًءَ وأوشك أْن ] ٌ ,(1)[ ٌجًء]   .أوشك زٌد  ٌجًء :نحو ,و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  =  

ــك ُموِشـــك  أاّل تراهـــا        وتعدو دوَن ؼاضرَة العوادي       فإنَّ

  ,خبر الجملة االسمٌة فً محل نصب وٌكون ,اــاً لهــــــفترفع المبتدأ اسم ,فالناقصة تدخل على الجملة االسمٌة     

 :نحو قول الشاعر ,ٌشترط أن ٌكون جملة فعلٌة فعلها مضارع مقترن بـ)أْن( كثٌراً ألّن خبرها  ,خبراً لها     

َراَب ألْوَشُكوا            إَذا ِقٌَل َهاُتوا ولَو ُسِبلُ  ْمَنُعوا  :النَّاُس التُّ ٌَ َملُّوا َو ٌَ  أْن 

 :نحو قول أمٌة بن أبً الصلت ,ومجرداً من)أْن( قلٌبلً      

ٌُواِفقُها اِتِه  تِه           فً بعِض ِؼرَّ ٌَّ  ٌُوِشُك َمْن فرَّ ِمْن َمِن

 .96المعجم الوافً  :ٌنظر     

 )أ( و )ج(: ٌخرج. ( ف1ً)

 .خرجٌ أ(:( فً )2)
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 م [] أفعال المدح والذ

فاا بالِم  (بِْبسَ )و (نِْعمَ )وهما  لمدح والذمّ ا أفعال :الّنوُع الّثالثُ و :المصّنفقال  ٌَقَتضٌان اسماا ُمَعر 

 ,أو ُغالُم الّرجِل زٌد   ,نِْعَم الّرجلُ زٌد   :تقولُ  ,وَبعَده اسم  آخر مرفوع   ,الِجنس أو مضافاا إلٌه

و و ,وبِْبَس الّرجلُ عمر  ٌُسّمى الم ,أو غالُم الّرجِل عمر  المخصوص والّثانً  ,رفوُع األّولُ فاعالا و

ٌُقالُ  ,بالمدِح والّذمِّ  ُر بنكرٍة منصوبٍة ف ٌَُفس  ٌُضَمر الفاعلُ و لَحُق وٌ ,(بِْبسَ )وكذا  ,نِْعَم رجالا زٌد   :و

ذا) ذا الّرجلُ زٌد  أو رجالا  :فتقول ,(بِْبسَ )بِـ (َساءَ )و ,(ْعمَ نِ )ـبِ  (حب   .مثلُ هذا (َساءَ )و ,َحب 

***** 

ّم أفعال وأفعال المدح والذ ,مّ فِْعال الَمْدِح والذ :من األنواع األربعة الّنوُع الّثالثُ و :قال الشارح

ألّنهما ؼٌر موضوَعٌِن  ؛و)َذَمْمُت( ,ولم ٌدخل فٌه ِمثل )َمَدْحُت( ,ُوِضعت إلنشاء مدح أو َذمّ 

 .لئلنشاء

ّم ــأي ِفْعـبل الَمـ – وُهَما ّم ومـن الـذ ,َم(ــل المـدح )ِنْعـأي مـن أفعـا ,(بِْبـسَ )و  (نِْعـمَ ) :–دح والـذَّ

] )بِْبَس( [
ٌّتهما ,(1) ٌّون على فعل  ,ّنهما اسمانإ :وقال الفّراء ,(2)وتاَبعهم الكسابً ,أجمع البصر

 .وأصحاُبهُ ( 3)ثعلبُ وتاَبعه أبو العّباِس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]ببس[( 1)

 إمام  ,هـ( 189توفً سنة ) ,ابًــــالمعروؾ بالكس ,دي الكوفًــــ( هو أبو الحسن علً بن حمزة بن عبدهللا األس2)

 وتلقى  ,زة الزٌات فً حداثتهــــقرأ القرآن على حم ,وأحد القراء السبعة المشهورٌن ,الكوفٌٌن فً النحو واللؽة     

 وله مع  ,ً وابنه األمٌنــو مإدب الرشٌد العباســوه ,الرواسً ومعاذ الهراء وؼٌرهماالعلم على ٌد أبً جعفر      

  ,طــــاألوس ,الكبٌر ,وادرـــالن ,وـــــــر فً النحـــمختص :اــمإلفات منهله  .ٌرةالٌزٌدي وسٌبوٌه  مناظرات كث     

 القراءات. ,الحروؾ ,المصادر ,الهجاء ,العدد ,األصؽر     

  :4األعبلم و ؛487 :2ب ـــــشذرات الذهو ؛164 – 162 :2بؽٌة الوعاة و ؛66 – 65 :1ت ــــالفهرس :ٌنظر     

     283. 

ٌّار الشٌبانً( هو أبو 3)  ً النحو ـــإمام الكوفٌٌن ف ,هـ( 291ً سنة )ــــــــتوف ,العباس أحمد بن ٌحٌى بن زٌد بن س

 ن التصانٌؾ ــــله العدٌد م ,ثقة حجة ,ةــــدق اللهجــــوص ,ظـمشهوراً بالحف ,محدثاً  ,كان راوٌة للشعر ,واللؽة     

 =ما  ,س ثعلبـالـــمج ,ًـــــاألمال ,اءـــــالهج ,الوقؾ واالبتداء ,التصؽٌر ,معانً الشعر ,معانً القرآن :منها     
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ٌٌّن  وحّجُة الَفرٌَقِة  ,ِنْعَمُت وبِْبَست :نحو ,اّتصاُل تاِء الّتؤنٌِث الّساكنِة بهما ب / – 73/ حّجة البصر

الّثانٌِة دخـول حـرؾ الجـّر علٌهما فً قـول بعـض العـرب وقد ُبشِّـَر ِبَمولودٍة فقٌل )ِنعـَْم المولودة 

ها سرقة   ؛وهللا ما هً بِِنْعم المولودةِ  :(( 1)] هً مولوَدتك [ نِْعَم  :وقوِل بعِضهم ,ُنْصَرُتها ُبكاء  وِبرُّ

 ٌْ ٌا ِنْعَم المولى وٌا نِْعَم ] الُمعٌن  :وــــنح ,ول حرؾ الّنداء علٌهماــــودخ ,(2)رُ ُر على بِْبَس الَعٌْ السَّ

](3).(4) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شرح دٌوان األعشى ,دٌوان زهٌرشرح  ,الشواذ ,ما تلحن فٌه العامة ,ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ=   

 األعبلم و ؛ 384 – 383 :3شذرات الذهب و ؛ 397 – 396 :1اة ـــــة الوعــــبؽٌو ؛74 :1الفهرست  :ٌنظر     

     1: 267. 

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 فً )أ(: على ببس العٌر حمار.( 2)

 .النصٌر :( فً )ج(3)

 ى أنهمــــا فعبلن ماضٌـــان ال ون إلـــــب البصرٌـــــوذه ,( ذهب الكوفٌون إلى أّن )ِنْعَم( و)ِبْبَس( اسمان مبتدآن4)

 .وإلٌه ذهب علً بن حمزة الكسابً من الكوفٌٌن ,ٌتصرفان     

 د جاء عن ــفإنه ق ؛اــان دخول حرؾ الخفض علٌهمالدلٌل على أنهما اسمـــــــ :بؤن قالواأما الكوفٌون فاحتجوا      

 :قال حسان بن ثابت ,((د ِبِنْعَم الرجُل ما زٌ ))العرب أنها تقول      

َتُه             أَخا ِقلٍّة أْو ُمْعِدَم الَماِل ُمْصِرَما ٌْ ٌُْإلُِؾ َب  ألْســُت ِبِنْعَم الَجاُر 

  ((ٌا ِنْعَم المولى وٌا ِنْعَم النصٌر  )) :ولــــان أن العرب تقــــــا اسمــالدلٌل على أنهم :ومنهم من تمسك بؤن قال     

 .ألن النداء من خصابص األسماء ؛فنداإهم )ِنْعَم( ٌدل على االسمٌة     

 أال  ,ن أنه ال ٌحسن اقتران الزمان بهما كسابر األفعالــا لٌسا بفعلٌـــالدلٌل على أنهم :ومنهم من تمسك بؤن قال     

  :ببس الرجل أمس و, وال :وكذلك أٌضاً ال تقول ,ل ؼداً ـنعم الرج :وال ,م الرجل أمســـــنع :ترى أنك ال تقول     

 .فلما لم ٌحسن اقتران الزمان بهما ُعلم أنهما لٌسا بفعلٌن ,ببس الرجل ؼداً      

 ألن التصرؾ من خصابص  ؛ا ؼٌُر متصرفٌنــــسا بفعلٌن أنهمـــالدلٌل على أنهما لٌ :ومنهم من تمسك بؤن قال     

 .دّل على أنهما لٌسا بفعلٌنفلما لم ٌتصرفا  ,األفعال     

 ولٌس فً  ((َنِعٌَم الرجُل زٌد   ))ن أنه قد جاء عن العرب ـسا بفعلٌـالدلٌل على أنهما لٌ :ومنهم من تمسك بؤن قال     

 .ولٌسا بفعلٌن ,فدل على أنهما اسمان ,أمثلة األفعال )فعٌل( البتة     

 ا فعبلن اتصال الضمٌر المرفوع بهما على حّد اتصاله ــــــى أنهمـالدلٌل عل :وأما البصرٌون فاحتجوا بؤن قالوا     

 وحكى ذلك =  ((وِنْعُموا رجاالً  ,ِنْعَما رجلٌن )) :واـــم قالــــرب أنهـــــاء عن العـــفإنه قد ج ؛بالفعل المتصرؾ     
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ٌُجٌبوا عن حّجة الَفرٌَقِة الّثانٌة ٌٌّن أْن   :أّما دخول حرؾ الجّر علٌهما َفٌَما ُذِكَر فعلى تقدٌر :وللبصر

على عٌر مقول ( 2)] ِنْعَم الّسٌر [ :(1)] وعلى تقدٌر [ ,ما هً بمولودة ُمقال فً حقّها نعم المولودة

  :وَحْذُؾ القوِل فً كبلمهم كثٌر كقوله ,فً حّقه ِبْبَس العٌر

] َوهللاِ َما [
لًِ بَِناَم َصاِحُبهْ ( 3) ٌْ لَ

(4) 

 .بلٌل مقول فً حّقه نام صاحبه  :أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمضمر فً نحو )نعم رجبلً وا ,وببس الؽبلُم( ,لُ ـــــــو )نعم الرجــــوقد رفعا مع ذلك المظهر فً نح ,= الكسابً  

 .فعبلنوببس ؼبلماً عمرو( فدل على أنهما  ,زٌد     

 ا بتاء التؤنٌث الساكنة التً ال ٌقبلها أحد من العرب ــالدلٌل على أنهما فعبلن اتصالهم :ومنهم من تمسك بؤن قال     

 وببست  ,نعمِت المرأةُ  ))م ــــــــوذلك قوله ,وشجرة( ,ةــــــــوسن ,فً الوقؾ )هاء( كما قبلوها فً نحو )رحمة     

 .فبل ٌجوز الحكم باسمٌة ما اتصلت به ,التاء ٌختص بها الفعل الماضً ال تتعداهألن هذه  ؛((الجارٌُة      

 ولو كانا اسمٌن لما كان  ,ا مبنٌان على الفتحــــالدلٌل على أنهما فعبلن ماضٌان أنهم :ومنهم من تمسك بؤن قال     

 .إذ ال علة هاهنا توجب بناءهما ؛لبنابهما وجه     

 .188 – 97 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ب( و )ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ب( ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من3)

 :وبعده ,ألبً خالد القنانًرجز منسوب ( 4)

اِن َجــاِنُبهْ  ٌَ  َواَل ُمَخــالِِط الّل

  ؛367 – 366 :2الخصابص و ؛416 :2ه ـــــــــرح أبٌات سٌبوٌــــشو ؛293 :1علل النحو  :وهو من شواهد     

 شرح المفصل البن و ؛189 – 188 ,98 :1ابل الخبلؾ ـــــــــاإلنصاؾ فً مس ؛188 – 99أسرار العربٌة و     

 :14لسان العرب و ؛1183 :2مالك رح الكافٌة البن ــشو ؛549 :1دة الحافظ ــــــــــوشرح عم ؛62 :3ٌعٌش      

  ,13 :1ع الهوامع ـهمو ؛38 :2شرح األشمونً و ؛88 :3ة ـــالمقاصد النحوٌو ؛44شرح قطر الندى و ؛398     

 .376 :2والدرر  ؛389 ,388 :9وخزانة األدب  ؛188 :5     

 وقد ُعلَِم أن حرؾ الجر مختص  ,اللفظل فً ــــحٌث دخل حرؾ الجر )الباء( على الفع ,ِبنامَ  :والشاهد فٌه قوله     

 ما لٌلً بلٌل مقول فٌه نام  :وتقدٌر الكبلم ,رــــفلزم تقدٌر اسم ٌكون معموالً لحرؾ الج ,بالدخول على األسماء     

 .صاحبه     
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بل مدخوله  ؛ل علٌهـلم أّن حرؾ الّنداء داخــو أّنه ال نســفه :ن دخول حرؾ الّنداءــوأّما الجواب ع

 وم ـــٌا ق :] أي ,(1) َأَلَّ َيْسُجُدوا  :ىــــه تعالـــوهذا كقول ,ى أنتــٌا هللا نِْعَم المول :محذوؾ تقدٌره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25 :( النمل1)

  ,ابً )أال( بتخفٌؾ الم األلؾـــــوالكس ,دــــوحمٌ ,نــوالحس ,والسلمً ,والزهري ,وأبو جعفر ,قرأ ابن عباس     

 وإن شاء وقؾ على  :ريـــقال الزمخش ,وا(ـدفعلى هذا له أن ٌقؾ على )فهم ال ٌهتدون( وٌبتدئ على )أال ٌسج     

 ل قوله )فهم ال ٌهتدون( بقوله )أال ـــى هذا ٌصـــوعل ,اـــدٌدهـــة بتشــــوباقً السبع .)أال ٌا( ثم ابتدأ )اسجدوا(     

 .وفً حرؾ عبد هللا وهً قراءة األعمش )هبل( و)هبل( بقلب الهمزتٌن هاء :وقال الزمخشري ,ٌسجدوا(     

 وفً قراءة أبً )أال تسجدون هلل الذي  .ابــــــى الخطــدون علــــأال تسج :وعن عبد هللا )هبل ٌسجدون( بمعنى     

  ,وقرأ األعمش )هبل ٌسجدون( :ال ابن عطٌةـوق .ض وٌعلم سركم وما تعلنون(من السماء واألرٌخرج الخبء      

  .وفً قراءة أبً )أال تسجدون( بالتاء أٌضاً  ,وفً حرؾ عبد هللا )أال هل تسجدون( بالتاء     

 وأما قراءة باقً السبعة  .حـــا واضــــاء فتخرٌجهـــدون( وقرأ بالتاء أو الٌـا قراءة من أثبت النون فً )ٌسجفؤمّ      

 )فزٌن لهم  :ى أن ٌكون بدالً من قوله )أعمالهم( أيــع نصب علــفخرجت على أن قوله )أال ٌسجدوا( فً موض     

 ً موضع جر على أن ال ٌكون بدالً من ــأو ف ,رضـــــالشٌطان أن ال ٌسجدوا( وما بٌن المبدل منه والبدل معت     

 م عن أن ــــ)فصده :أي ,ج تكون )ال( زابدةــــذا التخرٌــــى هــــفصدهم عن أن ال ٌسجدوا( وعل ) :السبٌل أي     

 )ألن ال ٌسجدوا(  :ون التقدٌرـــــوٌك ,ه والبدلـــن المبدل منــــٌسجدوا هلل( وٌكون )فهم ال ٌهتدون( معترضاً بٌ     

 أي ) علة تزٌٌن  ,ى مفعول لهــــى )أن( داخلة علــــوالبلم الداخلة عل ,وإما بقصدهم ,وتتعلق البلم إما بـ)زٌن(     

  :ريــــل الزمخشــــوفه أن ٌسجدوا هلل( وقاأو لخ ,م هللــودهـــالشٌطان لهم أو صدهم عن السبٌل هً انتفاء سج     

  .وٌجوز أن تكون )ال( مزٌدة وٌكون المعنى )فهم ال ٌهتدون إلى أن ٌسجدوا(     

 والمنادى  ,ون )ال( حرؾ استفتاح و)ٌا( حرؾ نداءـــــــى أن تكــوأما قراءة ابن عباس ومن وافقه فخرجت عل     

 إذ رسم المصحؾ  ؛داء وألؾ الوصل فً )اسجدوا(ـت ألؾ )ٌا( التً للنـــوسقط ,محذوؾ و)اسجدوا( فعل أمر     

 قال  ,ود فً كبلم العربـــــًء مثل هذا التركٌب موجــــوج ,اً ـــ)ٌسجدوا( بؽٌر ألفٌن لما سقطا لفظاً سقطا خط     

 :الشاعر     

َمالِج واْلِعْقدِ  ا اسلَِمً َذاِت الدَّ ٌَ  أاَل 

 :وقال     

نانً َقْبَل َؼاَرِة ِسْنَجالِ  ٌَ  أاَل ٌا اْسِق

 ؾ الكسابً فً هذه القراءة على )ٌا( ثم ـــووق ((أال تصّدقوا علٌنا  ,أال ٌا ارحمونا )) :مع بعض العرب ٌقولوسُ      

 =ذا التركٌب الوارد عن ـــن مثل هأ :أبو حٌانوالذي ذهب إلٌه  ,ارـٌبتدئ )اسجدوا( وهو وقؾ اختٌار ال اختب     
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 .(1)اسجدوا [

فاا ] ٌَقَتضٌان اسماا  وُهَما ؾ ببلم  مضافاا إلٌهٌقتضٌان اسماً  أو ,بالِم الِجْنسِ ( 2)[ُمَعر  أي إلى المَعرَّ

ؾ ببلم الجنس أو المضاؾ إلٌه  – وَبْعَدهُ  ,الجنس  .اسم  آخر مرفوع  ٌُذكر   –أي بعد االسم المعرَّ

اً ونه مقتضٌاً اسمنظٌــر )ِنْعـَم( حال ك ,(3)[ الّرجِل زٌد  ] نِْعـَم الّرجلُ زٌد  أو ُغالُم  :تقولُ  :هقول

فـاً ببلم الجنـس أو اس ( 5)[وغالُم الّرجِل ]  ,زٌد  ( 4)[لُ ـوبِْبَس الّرج :هـ] وقول ,اً إلٌهـــــمضافاً ـمُمَعرَّ

فاً ببلم الجنس أو اسماً مضافاً إلٌه [ ,(6)[ زٌد  ]  ] نظٌر )بِْبَس( حال كونه مقتضٌاً اسماً ُمَعرَّ
هذا  ,(7)

] َحلُّ ما [
  .فً المتنِ ( 8)

فاً ببلم الجنس أو ِاعلَم أّن )نِْعَم( و)ِبْبَس( لَّما ُوِضَعا  ّم آثروا أْن ٌكون فاعلهما ُمَعرَّ لؽاٌة المدح والذَّ

د اإلجمال أبلُػ من ذكر ـــألّن الّتفصٌل بع ؛لٌحصل بالّتخصٌص بعد ذلك الّتوكٌدُ  ؛مضافاً إلٌه

بلً أّوالً  ( للجنس ال للعهد ,الّشًء ُمَفصَّ  و كانتـــها لأنّ  ,(9)والّدلٌل على أّن البّلَم فً )نِْعَم الّرجُل زٌد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فـ)ٌا( عنده فً تلك التراكٌب  ,ده ال ٌجوز حذفهـــألن المنادى عن ؛ذؾ المنادىــالعرب لٌست )ٌا( فٌه للنداء وح=  

 .ولقصد المبالؽة فً التوكٌد ,وجاز ذلك الختبلؾ الحرفٌن ,أكد به )أال( التً للتنبٌه ,حرؾ تنبٌه     

 .66 – 65 :7تفسٌر البحر المحٌط و ؛257 – 256 :4؛ والمحرر الوجٌز 145 :3الكشاؾ  :ٌنظر     

 .)د( ساقط منإلى هنا  397من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .)ج( من ةساقط ]معرفاً[( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .عمرو :"المصباح" وفً متن)ج(  فً( 6)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)

 كقولك ألنسان  ,وبٌن من تحدثهون معهوداً بٌنك ـــوٌك ,ضـ( تفٌد )أل العهدٌة( االسم الداخلة علٌه التعرٌؾ المح9)

 َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح   :ىـــــكقوله تعال ,أو ٌكون مذكوراً فً الحدٌث من قبلُ  ,أٌن الكتاب ؟ :أعرته كتاباً      

  :نحو قوله سبحانه ,م معهوداً فً الذهنــأو ٌكون االس ,[ 35 :] النور  اْلِمْصَباُح ِف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنػََّها َكوَْكٌب ُدرّْيّّ      

      ِِإْذ ُُهَا ِف اْلَغار  ىــــه تعالــو قولــــنح ,أو معهوداً حضورٌاً  ,[ 48 :] التوبة:   َُلُكْم ِديَنُكْم َوأَّْتَْمُت  اْليَػْوـَ َأْكَمْلت= 



399 
  

 .زٌد  أنتَ ( 1)] نِْعَم [ :سابر المعارؾ هنالك نحو أ / – 74/ للعهد لََما امتنع وقوع 

( بمنزلة ما فٌه الُم الجنس قد أفاد  ,نِْعَم ُؼبلُم الّرجلِ  :فقولك ,والمضاؾ فً )نِْعَم ُؼبلُم الّرجِل زٌد 

 .كما أفاد )نعم الّرجل( كّل رجل ثم َخّصصَته بـ)زٌد( ,كّل ؼبلم رجل

ٌُسمّ   ًـسمّ و ,الا ــــفاع( 2)ُل( [ـوبِْبَس الّرج ,لُ ــوهو ] )الّرجل( فً )ِنْعَم الّرج وُع األّولُ ـى المرفـــو

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ ِديًنا=    ْسََل  م  بدالً من اسم ـــالعهدٌة( إذا كان االسب ثبوت )أل ــــــوٌج .[ 3 :] المابدة  َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

  ,م نعتاً أو بدالً من )أّي( المتصلة بها هاء التنبٌه فً النداءـــــأو إذا كان االس ,ٌعجبنً هذا الكتاب :نحو ,إشارة     

ْنَسافُ   :نحو       .[ 6 :] االنفطار  يَا أَيػَُّها اْْلِ

ٌّة ,م الجنســــــفهً الداخلة على اس ,ا )أل الجنسٌة( االستؽراقٌةأمّ        أو أرٌد منه  ,سواء أرٌد منه الحقٌقة والماه

 أي شمول  ,رة الستؽراق األفرادــــم النكــــــل على االســـتدخ :أحدها :وهً أنواع ,أفراد الجنس أو خصابصه     

 ً )النور( وفً )الظبلم( لٌست لنور أو ــو)أل( ف ,ن الظبلمــــالنور خٌر م :وــــنح ,وال تفٌد العهد ,الجنس كله     

ٌّاً كان نوعهــــــــبل المقصود جنس النور وجنس الظ ,ظبلم معٌن       ح أن ٌحل محلها لفظة )كّل( ــكما ٌص ,بلم أ

 ولذا  ,حضوهً ال تفٌد االسم التعرٌؾ الم ,رقة حرامــــــالس :وــــــونح ,كّل النور خٌر من كّل الظبلم :فتقول     

  :نحو قول الشاعر ,ولٌست حاالً  ,تعرب الجملة بعده فً محل صفة     

ٌَعنٌنً َت قلُت ال   ولقْد أَُمـرُّ على اللبٌـِم ٌسـبُّنً              فمضٌُت ُثمَّ

 نحو قوله  ,دون نظر إلى أفراده ,م وماهٌتهــــــة االســـــوٌراد به حقٌق ,تدخل على االسم النكرة :والنوع الثانً     

ًّ من ماهٌة الماء وحقٌقته ق كلـــــأن هللا خل :أي ,[ 38 :] األنبٌاء  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيءٍ   :تعالى        ,شًء ح

  ,[ 13 :] ٌوسؾ  يَْأُكَلُو الذّْْئبُ َوَأَخاُؼ أَْف   :ه تعالىــــــكقول ,ً الذهنــــة شًء معٌن فـــــكما قد ٌراد بها حقٌق     

 أن تدخل  :والنوع الثالث .وان المفترس المعروؾــــً حقٌقة ذلك الحٌـــــالمتمثلة ف ,فالمقصود واحد من الذباب     

 أي أن المقصود لٌس أفراد الجنس بل خصابصه  ,هــــم وصفاتـعلى االسم وٌراد بها خصابص جنس ذلك االس     

 ً تفٌد المبالؽة فً شمول هذه الخصابص ـــــفه ,لـــــأنت الرج :ولذا فبل ٌحل محلها )كّل( نحو قولك ,تهوصفا     

 وكؤن صفات الرجولة كلها  ,مبالؽة ,لــــــص الرجـأنت المشتمل على جمٌع خصاب :وكؤنك تقول له ,والصفات     

 خالد  :وـــــنح ,)ِنْعَم وِبْبَس( إلفادة الجنس حقٌقة أو مجازاً ل ــوهً الداخلة على فاع :والنوع الرابع .تمثلت فٌك     

 .نعم القابد     

 .48 – 47المعجم الوافً و ؛275 – 274 :1همع الهوامع و ؛194الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]ِنْعَم[( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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مّ وهو )زٌد( فٌهما  الّثانًالمرفوع  ٌّة  – المخصوَص بالمدِح والذ  بنصب المخصوص على المفعول

 .–لـ)ُسمًِّ( 

  :(1)ِاعلَم أّن فً ارتفاع المخصوص َمذَهبٌنِ 

ماً خب :أحدهما ( مبتدأ ,لُ ـــزٌد  ِنْعَم الّرج :لـــكؤّنه قٌ ,ره ـأْن ٌكون مبتدأً ُمقدَّ و)ِنْعَم  ,] فـ)زٌد 

  .فً موضع الخبر جملة من الفعل والفاعل( 2)الّرجُل( [

 .وهو ههنا معدوم ,بّد من عابد للّربط فبل( 3)] إذا وقعت الجملة خبراً [ :فإْن قٌل

على  –الذي دخل علٌه الم   –الشتمال االسم  ؛إّن الجملة استؽنٌت عن العابد :والجواب عنه

 .المبتدأ

 :كؤّنه قٌل ,ِنْعَم الّرجلُ  :فإّنك إذا قلتَ  ,أْن ٌكون المخصوُص خبراً لمبتدأ محذوؾٍ  :والمذهب الّثانً

  .هو زٌد   :أي ,زٌد   :فتقول ,َمْن هذا الذي َمَدحَتُه ؟

 .وعلى الّثانً فً جملتٌن ,والكبلم على الوجه األّول جملة واحدة

 ,وــزٌد  ه :وهو أْن ٌكون المخصوُص مبتدأً خبره محذوؾ أي ,وجهاً آخر( 4)وقد زاد ابُن ُعصفورٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وال ٌجوز ؼٌر ذلك عند سٌبوٌه وابن  ,رهــــــــه خبـــو مبتدأ والجملة قبلـــه :( اخُتلِؾ فً رفع المخصوص فقٌل1)

 الممدوُح أبو بكٍر  :أي ,الحذؾ راً لمبتدأ واجبــوز أن ٌكون خبــــــٌجوز هذا وٌج :وقٌل ,خروؾ وابن الباذش     

 وابن جنً  ,والفارسً ,راجـــــوابن الس ,ً المبردـــــــومنهم الجرم ,وهو مذهب الجمهور ,والمذموُم أبو لهبٍ      

 وإلٌه  ,ن الفاعلــبدل م :وقٌل .وإلٌه ذهب ابن عصفور ,مبتدأ ُحِذؾ خبره :وقٌل .ٌتعٌن الثانً :وقٌل .وؼٌرهم     

 .ابن كٌسان ذهب     

 .83 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .مطموس فً )ج( المعقوفٌن( ما بٌن 3)

  من أشهر علماء  ,هـ( 669توفً سنة ) ,ورــــالمعروؾ بابن عصف ,دــ( هو أبو الحسن علً بن مإمن بن محم4)

  ,المقّرب ,ع فً التصرٌؾـــــــالممت :له مإلفات منها ,والشلوبٌن ن الدّباجـأخذ ع ,العربٌة باألندلس فً عصره     

 سرقات  ,المقنع ,الهبلل ,احـــالمفت ,ار الستةــــشعشرح األ ,ملــشرح الج ,مختصر المحتسب ,شرح الجزولٌة     

 =.شرح دٌوان المتنبً ,األزهار ,شرح الحماسة ,الشعراء     
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 ,ولم ٌفعلوه ههنا ,ذكر شًٍء موضعه( 1)ألّنهم إذا التزموا ] حذَؾ الخبر التزموا [ ؛وهو فاسد

 (2).فٌكون فاسداً 

ٌُضَمر الفاعلُ  ُر بنكرٍة منصوبةٍ  ,لبلختصار و ٌَُفس  ٌُقالُ  ,و ففً )نِْعَم( ضمٌر  ُمْبَهم  ,نِْعَم رجالا زٌد   :ف

كٌؾ جاز اإلضمار قبل الّذكر لفظاً  :لفإْن قٌ ,ٌفّسره )رجبلً( وهو نكرة منصوبة على الّتمٌٌز

 ورتبًة مع أّنهم أجمعوا على عدم جوازه ؟ 

 .إّنه إضمار على شرٌطة الّتفسٌر :والجواب عنه

ذا)وٌلحُق  ,ذكرناه( 3)ا ] َذَكَرهُ وما [ـــــأي )ِبْبَس( ِمثل )نِْعَم( فٌم ,(بِْبسَ )َوَكَذا   ألّنه ؛(نِْعمَ )بِـ( 4)(َحب 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5األعبلم و ؛712 :1ن ـــــة العارفٌـــهدٌو ؛576 – 575 :7ب ــشذرات الذهو ؛218 :2اة ـبؽٌة الوع :ٌنظر =  

   : 27. 

 .)ب( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

  ,كان مبتدأ والجملة بعده فً موضع الخبر ,لــــالممدوح أو المذموم على الفعإذا تقدم اسم ’’  :( قال ابن عصفور2)

 وأن ٌكون خبر  ,ة قبله خبرهـــــوالجمل ,ون مبتدأـــه أن ٌكـــــوإْن تؤخر عنه جاز فٌ ,وأؼنى العموم عن الرابط     

 .‘‘ٌد والمذموم ز ,الممدوح زٌد :هأو مبتدأ والخبر محذوؾ تقدٌر ,ابتداء مضمر     

 .69 :1المقّرب  :ٌنظر     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

َذا(4) ( وم :( )َحبَّ  ثابت    ,و تركٌب ٌستعمل للمدحــوه ,م اإلشارةــــن الفاعل )ذا( اســــمركب من الفعل الجامد)َحبَّ

 وفً الذّم  ,وَحّبذا سعادُ  ,َحّبذا سعد   :وـنح ,راً أو مإنثاً ــــــسواء أكان المخصوص بالمدح مفرداً مذك ,على حاله     

 :نحو قول أم شملة ,ال حّبذا :نقول     

ذا ِهٌا ًٌّ فبل َحبَّ ُه         إذا ُذِكَرْت َم َر أنَّ ٌْ  أال َحبَّذا أهُل المبل َؼ

 :واخُتلِؾ فً إعراب هذا التركٌب على أوجه     

( فعل ماض -أ       فٌجوز أن  وأما المخصوص ,فً محل رفع فاعل ونـــى السكــو)ذا( اسم إشارة مبنً عل ,)َحبَّ

 .أو الممدوح ,هو :أو أن ٌكون خبراً لمبتدأ محذوؾ تقدٌره ,ٌكون مبتدأ والجملة الفعلٌة قبله الخبر     

( ومن )ذا( مبتدأ -ب       والمخصوص مبتدأ  ,أو خبر مقدم ,وص خبرهـــــــوالمخص ,)َحبَّذا( اسم مركب من )َحبَّ

 .مإخر     

( ومن )ذا( -جـ       .وهذا أضعؾ اآلراء وأؼربها ,وص بعده فاعلـــوالمخص ,)َحبَّذا( فعل ماض مركب من )َحبَّ

 = .أُعرب تمٌٌزاً أو حاالً  ,حّبذا سعد  قابداً  :نحو ,وإذا ولً هذا التركٌب اسم منصوب     
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مِّ  ؛(بِْبسَ )بـ( 1)(َساءَ ٌلحق )و ,ب / – 74/ إنشاء للمدح  ٌُقال ,ألّنه إنشاء للذَّ ذا الّرجلُ زٌد   :ف أو  ,َحب 

 .ِمثلُ هذا( 2)وَساءَ  ,رجالا 

ٌُفارق )نِْعَم( من حٌث إّن فاِعلَ  ـذا(  وإّنما  ,ه ال ٌكون إال لفظ )َذا( بخبلؾ )نِْعَم(ــواعلَـم أّن )َحبَّ

َع إذا ــألّن الّسام ؛تفخٌماً للمقصودِ رُض اإلبهاُم لٌكون ــوالؽ ,ألّنه من األسماِء المبهمةِ  ؛خّص )ذا(

 ,فكان ذلك بمنزلة إخبلء ذهنه للّتفهٌم ,َسْمُعُه بما لم ٌعرفه َعَراهُ انزعاج  فً طلبه( 3)[فرغ ] 

 .فٌحصل بذلك الّتفهٌم فً نفسه

ألّن المفرد المذّكر سابق على  ؛واختّص )ذا( دون أخواتها مع أّنها من األسماء المبَهَمة أٌضاً 

وَحبَّذا  ,َحبَّذا زٌد   :ولـتق( 4)بل لك ] أْن [ ,ُر الزٍم ذكرهـوٌفارقه من حٌث إّن تمٌٌزه ؼٌ ,ؼٌره

( فً ,زٌد   بلً ـرج  .(5)نعم ] رجبلً زٌد  [ :مع امتناع )نِْعَم زٌد 

أو خبُر  .واسُم اإلشارِة َسدَّ َمَسّد الّضمٌر العابد إلٌه ,وخبره )حّبذا( ,والمخصوص فً )َحبَّذا( مبتدأ

ه ـــالُمؽلُّب علٌ :وقٌل ,ن ٌقول )َحبَّذا( فعل  واسم  ــمبتدأ محذوؾ كالمخصوص فً )نِْعَم( فٌم

ٌّة لقّوة االسمٌة ٌّة لتقّدم  :وقٌل ,فالمخصوُص على هذا مبتدأ  أو خبر   ,االسم بل المؽلَّب هو الفعل

 .فالمخصوُص على هذا فاعل   ,الّتركٌب( 6)الفعل ] فً [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .148المعجم الوافً  :ٌنظر =  

  ,ساء المخادع أبو جهل :نحــو ,وأحكام فاعله ,ه وإعرابهـــــــً استعمالـــمثل )ِبْبَس( ف ,( )َساَء( فعل ماض للذمِّ 1)

 .ساء ؼبلُم الرجل الكسول :ونحو     

  ,َشُرَؾ الرجُل محمد   :وــــنح ,أو الذم ,د المدحـــى وزن )َفُعَل( لقصــــــومثله كل فعل ثبلثً مبنً منه ِفْعل  عل     

 ولم  ,ال أبقتها على كسر عٌنهاـا هذا االستعمـــــرب حٌن استعملتهــــألن الع ؛و)َعلَِم( ,و)َسِمَع( ,ماعدا )َجِهَل(     

ل       .وَسِمَع الرجُل خالد   ,وَجِهَل الرجُل أبو لهب ,َعلَِم الرجُل زٌد   :فتقول ,بد من إبقابها فبل ,ضمِّ إلى ال هاتحوَّ

 .179 – 178المعجم الوافً  :ٌنظر     

 فً )أ(: وساء مثبلً مثل هذا.( 2)

 فً )أ(: نزع.( 3)

 .باحثة( زٌادة من ال4)

 .زٌد رجبلً  :( فً )د(5)

 .و :( فً )ج(6)
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 القلوب [] أفعال 

قٌن وهً سبعة   :والّنوُع الّرابعُ  :المصّنفقال  ٌَ  ,وعلِمتُ  ,وَظننتُ  ,وِخلتُ  ,حسبتُ  :أفعال الّشّك وال

تقتضً نى معرفِة الّشًء بِصفة إذا كانت هذه األربعُة األخٌرةُ بمع ,وَزَعمتُ  ,ووجدتُ  ,ورأٌتُ 

ووجدُت الّضالَّة أي  ,(أبَصرتُ )بمعنى  (َرأٌتُ )و ,(َعَرفتُ )بمعنى  (َعلِمتُ )فإذا كانت  ,مفعولٌن

وعلمُت زٌداا  ,َحِسبُت زٌداا فاِضالا  :قتِض الّثانً , تقولُ لَْم ت ,(قُْلتُ ) بمعنى (َزَعمتُ )و ,صادفُتها

 .أخاكَ 

***** 

 :من األنواع األربعة والّنوُع الّرابعُ  :قال الشارح

  ًـوه ,وبـــن القلـــبلن مــــوكبلهما ٌحص ,للّشّك والٌقٌنوجه تسمٌتها بها أّنها  :(1)القلوبأفعال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما ال  :بل القلبً ثبلثة أقسام ,ً ٌنصب مفعولٌنـــــولٌس كل قلب ,ا قابمة بالقلبــــألن معانٌه ؛إنما قٌل لها ذلك( 1)

ر فً كذا(      ( و)فهم المسؤلة(ـــوما ٌتعدى لواحد بنفس ,ٌتعدى بنفسه نحو )فكَّ  وما ٌتعدى  ,ه نحو )عرؾ زٌد  الحقَّ

  :وٌنقسم المتعدي الثنٌن إلى أربعة أقسام .وهو المراد هنا ,الثنٌن بنفسه     

 َتَُِدوُه   :قــال تعالـى ,وَدَرى ,اعلم :وَتَعــلَّْم بمعنى ,وأْلَفــى ,ـدَ َوجَ  :و أربعةوهـ ,ما ٌفٌد فـً الخبر ٌقٌناً  :أحدها     

 ول ـــــــــوق ,[ 69 :اتـــ] الصاف  ِإنػَُّهْم أَْلَفْوا آبَاَءُىْم َضالّْنيَ   :ىـــال تعالــــوق ,[ 28 :] المزمل  ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخيػْرًا     

 :الشاعر     

ِل والَمْكرِ َتَعلَّْم ِشَفاَء النَّفــِس  ٌُّ َخ َها            َفَبالِْػ ِبلُْطٍؾ فً التَّ  قهَر َعُدوِّ

( المشددة وصلتها       ال صلتها على المسند ـــالشتم ؛ولٌنـــــــفتسّد مسّد المفع ,واألكثر وقوع )َتَعلَّْم( هذا على )أنَّ

  :وقال اآلخر ,والمسند إلٌه     

ًَّ العهد ٌا عرَو فاؼْ  ٌْت الوف ــــدُ ُدِر ٌْ  َتبْط              فإنَّ اؼتباطـاً بالوفــاِء َحِم

  :نحـو ,فإذا دخلت علٌه الهمزة تعدى آلخر بنفسه ,درٌت بزٌد :نحو ,واألكثر فً )َدَرى( هذا أن ٌتعدى بالباء     

       َِوََل أَْدرَاُكْم ِبو  [ 16 :] ٌونس. 

  :نحــو ,وَزَعمَ  ,وَهبْ  ,وعدَّ  ,وَحَجا ,َجَعلَ  :ـو خمســةـــــوه ,ر رجحاناً ـــالخبً ـــــــما ٌفٌد فــ :والقســم الثانً     

       َوَجَعُلوا اْلَمََلِئَكَة الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّْٔتَِن ِإنَاثًا  وقول الشاعر ,[ 19 :] الزخرؾ: 

ــْت ِبَنــا   ٌوماً ملمــاَُّت َقْد ُكْنُت أَْحُجو أَبا عمرو أََخا ِثَقٍة            حتَّى ألَمَّ

 = :–  –وقول النعمان بن بشٌر األنصاري      
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وثبلثة منها  .(َظَننتُ )و ,(ِخلتُ )و ,(َحِسبتُ ) :ثبلثة منها للّشّك وهً ,سبعة   –أي أفعال القلوب  –

 ا ــــد منهـوواح .(1) –ُت( ـى )َعلِمْ ــإذا كانا بمعن –( دتُ ـَوجَ )و ,(تُ ــَرأٌ)و ,(تُ ـَعلِم) :هًوللٌقٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   = 

 َفبل َتْعُدِد الَمولى شرٌكَك فً الِؽنى            ولكّنما المولى شرٌُكَك فً الُعْدمِ 

 :وقول ابن همام السلولً     

 أجْرنً أبا َخالٍِد            وإالَّ َفَهْبِنــً امـرأً َهالَِكا :َفقُْلتُ 

( وصلتها        :ونحو قول أبو أمٌة الحنفً  ,واألقل فً )َهْب( هذا وقوعه على )أنَّ

ــٌُخ َمْن ٌــدبُّ  َبــازَعمتنً شٌخاً ولْسُت بشٌٍخ              إنَّما الشَّ ٌْ  َدب

( بتشدٌدها ,واألكثر فً )َزَعَم( هذا وقوعه على )أْن( بتخفٌؾ النون       .وصلتهما ,أو )أنَّ

 ِإنػَُّهْم   :كقوله جّل ثناإه ,وَعلِمَ  ,َرأَى :و اثنانـــــــــــوه ,والؽالب كونه للٌقٌن ,ما ٌرُد بالوجهٌن :والقسم الثالث     

 فَاْعَلْم أَنَُّو ََل إَِلَو ِإَلَّ   :وقوله تعالى ,نـــــــوالثانً للٌقٌ ,األول للرجحان ,[ 7 – 6 :] المعارج  َونَػرَاُه َقرِيًبايَػَرْونَُو بَِعيًدا      

 والثانٌة  ,نــــــــاألولى للٌقٌ ,[ 18 :] الممتحنة  فَِإْف َعِلْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناتٍ   :ىــــــوقوله تعال ,[ 19 :] محمد  اللَّوُ      

 .للرجحان     

  ,وَخالَ  ,وَحِسبَ  ,َظنَّ  :وهو ثبلثة ,ب كونه للرجحانــــــــــــوالؽال ,بالوجهٌن :أي ,ما ٌرد بهما :والقسم الرابع     

 :فالرجحان كقوله     

داظنْنُتَك إْن ُشبَّْت لظى الحرِب َصالٌاً                فعــّردُت فٌَمـــْن كاَن   عنها معرَّ

 :والرجحان فً )َحِسَب( كقول الشاعر ,[ 46 :] البقرة  يَظُنُّوَف أَنػَُّهْم ُمََلُقو َرِّبِّْم  :والٌقٌن نحو قوله تعالى     

نا ُجذاَم وحمٌرا  ٌْ  وكّنا حسْبنا كلَّ بٌضاَء شحمًة               عشٌَة الق

 :والٌقٌن فٌها نحو قول لبٌد العامري     

 التُّقى والوجوَد خٌَر تجارة            َرباحاً إذا ما المرُء أْصَبَح َثاِقبلحسْبُت 

 :والرجحان فً )َخاَل( كقوله     

ٌُْســـَتَطاُع ِمَن الَوْجدِ  ٌَسوُمَك َما ال  رَؾ َذا َهَوى            إَخالَُك إْن لَْم تؽضِض الطَّ

 :والٌقٌن فٌها نحو قوله     

 كم َضِمناً          أشــكو إلٌكم ُحمــوَة األلَـمِ َما ِخلتِنً ِزْلُت بعدَ 

 :2همع الهوامع و ؛363 – 358 :1رح التصرٌح ـــــشو ؛81 – 77 :2البن مالك ل ــــــــشرح التسهٌ :ٌنظر     

     289 – 218. 

 .)َرأٌَُت( و)َوَجدُت( :( ٌرٌد1)
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 .(َزَعمتُ هو )وٌصلح أْن ٌكون للّشّك والٌقٌن 

بمعنى  ,(و)َزَعْمتُ  ,و)َوَجدُت( ,و)َرأٌُت( ,)َعلِمُت( :وهً( 1)[ األخٌرة]  هذه األربعةإذا كانت 

أي بمعنى معرفة المبتدأ على كونه ُمخَبراً عنه  ,(2)[ تقتضً مفعولٌن]  معرفة الّشًء بصفة

 .وَوَجدُت زٌداً ذا الِحفاظ ,أ / - 75/ ورأٌُتُه جواداً  ,َعلِمُت أخاَك كرٌماً  :وذلك نحو ,بشًء

إذا كان إمضاإها  ,َكـ)إّن( و َكـ)أّن(( 3)المبتدأ والخبرالجملة من  تدخل علىواعلَم أّن هذه األفعال 

ٌِّر المبتدأ والخبُر لفظاً ومعنىً  ,على الّشّك والٌقٌن َكـ)ظننُت( ] أو )َعلِمُت( زٌداً عالِماً   ,إال أّنها ُتَؽ

فإذا كان  ,فؤلّنها أفعال مإّثرة فً كبل الجزأٌن ؛(5)وأّما معنى [ ,تنصبهما فؤلّنها ] ؛(4)أّما لفظاً [

نحو )َرأٌُت  ,(أبَصرتُ )بمعنى  (َرأٌتُ )و ,َعَرفُتهُ  :نحو )َعلِمُت زٌداً( أي ,(َعَرفتُ )بمعنى  (َعلِمتُ )

 ,صادفُتها :أي (الّضالّةَ وجدُت ) نحووذلك  ,()َوَجدُت( بمعنى )اإلصابةِ و ,أبصرُتهُ  :زٌداً( أي

َعثُوا  :نحو ,( من ؼٌر َتثَُّبتٍ قُلتُ )بمعنى  (َزَعمتُ )و  .(6) َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا أَْف َلْن يُػبػْ

إذا كانت بمعنى معرفة الّشًء  تقول ,–)فإذا كان(  :هذا جزاء لقوله – الّثانًالمفعول  قتِض ت لَمْ 

 .وَعلِمُت زٌداا أخاكَ  ,َحِسبُت زٌداا فاضالا  :بصفة

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( و )ب( من ةساقط ]األخٌرة[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

( لٌس أصلهمــــــوذهب السهٌلً إلى أن المفعولٌن ف ,( هذا قول الجمهور3)  بل هما    ,والخبرا المبتدأ ـــً باب )َظنَّ

و :الـــــــه ال ٌقفإنّ  ,واستدل بـ: ظننت زٌداً عمراً  ,كمفعولً )أعطى(       وأنت لم  ,إال على جهة التشبٌه ,زٌد  عمر 

 .فتبٌن خبلفه ,ظننت زٌداً عمراً  :وأن المراد ,وأجٌب بالمنع .ترد ذلك مع )ظننت(     

 .223 - 222 :2همع الهوامع  ؛358 :1شرح التصرٌح و ؛352 :1المساعد  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .7 :( التؽابن6)



486 
  

وإلغاُؤها متوّسطةا أو  ,امتناُع االقتصاِر على أحِد المفعولٌَن :ومن خصابِِصها :المصّنفقال 

 :نحو ,و الاّلمِ والّتعلٌُق باالستفهاِم  ,علمتُ أو زٌد  منطلق   ,زٌد  َعلمُت منطلق   :نحو ,متأّخرةا 

و ؟ وَعلِمُت لََزٌد    .عندكَعلِمُت أزٌد  عندك أم عمر 

***** 

 :ومن خصابص أفعال القلوب :أي ,ومن خصابِِصها :قال الشارح

ٌّة –امتناُع االقتصاِر على أحِد المفعولٌَن  وخبره )من خصابصها(  ,برفع )االمتناع( على االبتداب

وكما ال ٌستؽنً المبتدأ  ,لكونها داخلًة على المبتدأ والخبر ؛ولَْم ٌجز االقتصار على أحدهما فٌها ,–

] بخبلؾ باب  ,(1)كذلك ال ٌستؽنً أحدهما عن اآلخر ,وال الخبر عن المبتدأ ,عن الخبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,ن هنا لدلٌل جابز وفاقاً ـــــــفحذؾ المفعولٌ ,اراً ـــــــــاقتص :ولؽٌر دلٌل ٌسمى ,اختصاراً  :دلٌل ٌسمى( الحذؾ ل1)

 :كقوله     

 ًّ ٌّة ُسّنٍة          َترى حّبهم عاراً عل  وَتْحِسُب  ,بؤّي كتاٍب أم بؤ

ًّ  :أي       .وتحسب حّبهم عاراً عل

 ففٌه  ,)أظن أو أعلم زٌداً منطلقاً( دون قرٌنة :نـى )أظن( أو )أعلم( مــــكاقتصارك عل ,وأما حذفهما لؽٌر دلٌل     

 :مذاهب     

 وللمحققٌن كابن طاهر وابن  ,به ابن مالك لسٌبوٌهــــــونس ,ًـــــــوالجرم ,وعلٌه األخفش ,المنع مطلقاً  :أحدها     

 .)النار حاّرة( :فؤشبه قولك ,م ماـــوال عل ,نسان من ظن ماإذ ال ٌخلو اإل ؛والشلوبٌن لعدم الفابدة ,خروؾ     

 وصححه ابن عصفور  ,ًـــوالسٌراف ,راجـــــــم ابن الســـــــومنه ,وعلٌه أكثر النحوٌٌن ,الجواز مطلقاً  :الثانً     

   السَّْوءِ  َوظَنَػْنُتْم َظنَّ   :وقال ,مــٌعل :أي ,[ 35 :] النجم  أَِعْنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب فَػُهَو يَػَرى  :قال سبحانه وتعالى ,لوروده     

لةـــــــٌق :أي ,(ع ٌخل ــــــمن ٌسم ) :وحكى سٌبوٌه ,[ 12 :] الفتح      ٌْ   ,وما ُذِكر من عدم الفابدة ممنوع ,ع من ِخ

 .لحصولها باإلسناد إلى الفاعل     

 واستدل بحصول  ,مــــــوعلٌه األعل ,دون )َعلَِم( وما فً معناها ,اــــــــالجواز فً )ظّن( وما فً معناه :الثالث     

 وال ٌخلو  ,أنه وقع منه ظن ,ظننت :هـــــــفٌفٌد قول ,نـــواألنسان قد ٌخلو من الظ ,الفابدة فً األول دون الثانً     

ٌُِفد قوله )علمت( شٌباً  ,دــــإذ له أشٌاء ٌعلمها ضرورة كعلمه أن االثنٌن أكثر من الواح ؛من علم       وُرّد بؤنه  .فلم 

  .ٌفٌد وقوع علم ما لم ٌكن ٌعلم     

  ,)ظننت( :فبل ٌتعدى الحذؾ فً , إدرٌسو الُعبلــه أبـــــوعلٌ ,والجواز فً بعضها سماعاً  ,المنع قٌاساً  :الرابع     

 = .لوروده فٌها ,و)حسبت( ,و)خلت(     



487 
  

وال تذكر من  ,اً ــوأعَطٌُت درهم ,وال تذكر ما أعَطٌَته ,أعطٌُت زٌداً  :فإّنك تقول ,)أعَطٌُت(

 .(1)أعَطٌَته [

ٌَخل :نحو قولهم ,وأّما المفعوالِن معاً فٌجوز حذفهما ٌَسَمع  المسموع ( 2)ٌحسب [ :] أي ,َمْن 

 .فبلن ٌعطً وٌمنع :كما فً قولهم ,صحٌحاً 

 ,متوّسطةا أو متأّخرةا واء كانت ــس ,اء أفعال القلوبـــــــإلؽ :أي ,(3)إلغاُؤهامن خصابصها أٌضاً و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وذلك ؼٌر جابز فٌهما ,رــــا المبتدأ والخبــــــألن أصلهم ؛= وأما حذؾ المفعولٌن اقتصاراً فبل ٌجوز ببل خبلؾ  

 وأبو  ,وصححه ابن عصفور ,بــــم ابن الحاجــــــــومنعه طابفة منه ,وإما اختصاراً فٌجوز نقله عن الجمهور     

 .وقٌاساً على باب )كان( ,إسحاق بن ملكون كاالقتصار     

 فلم ٌجز  ,األصلا مبتدأ وخبر فً ـــإذ هم ,هــوعلل بعضهم المنع بؤنهما متبلزمان الفتقار كل منهما إلى صاحب     

 وز حذؾ أحدهما بؤنه ال ٌإدي فٌهما إلى ـوفرق بٌنهما وبٌن المبتدأ والخبر حٌث ٌج ,حذؾ أحدهما دون اآلخر     

 .وهنا ٌإدي إلى التباس ما ٌتعدى منهما إلى اثنٌن بما ٌتعدى إلى واحد ,لبس     

  ,ظننته :أو ضمٌر نحو ,ظننت لك :وــــــــنحرور ـــأو مج ,ظننت عندك :فإن وقع موقع المفعولٌن ظرؾ نحو     

 لِما تقّرر من أن  ,م المحذوؾـــــان أحدهما ولم ٌعلــــــــإن ك ,امتنع االقتصار علٌه ,ظننت ذلك :أو إشارة نحو     

 .حذؾ أحدهما اقتصاراً ممنوع     

  ,ضمٌر المصدر :وبالضمٌر ,وتلك العلّة ,الظنّ ول ـــــــان حصـــــــمك :وإن لم ٌكن أحدهما بؤن أرٌد بالظرؾ     

 .وٌكون الضمٌر حذؾ للعلم به ,جاز االقتصار علٌه ,وعلم المحذوؾ ,أو كان أحدهما ,واإلشارة إلٌه     

 ل تقدٌم المفعول ـــــفاألص ,ول هذه األفعالـو كانا قبل دخــــأما حكم هذٌن المفعولٌن فً التقدٌم والتؤخٌر فكما ل     

 وقد ٌجب خبلفه فً  ,ظننت زٌداً صدٌقك :وــــــوقد ٌجب العكس فً نح .وٌجوز عكسه ,وتؤخٌر الثانً ,األول     

 .ما ظننت زٌداً إال بخٌبلً  :نحو     

 .224 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)ج( ساقط من إلى هنا 446من ص  ما بٌن المعقوفٌن( 1)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

  :وهو ما عدا ,وٌختص المتصرؾ من األفعال القلبٌة .بلً ـــــــــــــهو ترك العمل لؽٌر مانع لفظاً أو مح :اإللؽاء (3)

 أو توسط بٌنهما  ,زٌد قابم ظننت :وـــــــنح ,ل عن المفعولٌنـــوإنما ٌجوز إذا تؤخر الفع ,وَتَعلّم( باإللؽاء ,)َهبْ      

 .لضعفه حٌنبذ بتقدم المعمول علٌه كما هو شؤن العامل إذا تؤخر ؛زٌد ظننت قابم :نحو     

 إلى أنه على سبٌل  :وذهب األخفش .الــــــاء واإلعمــــــفلك اإللؽ ,أنه على سبٌل التخٌٌر ال اللزوم :والجمهور     

 = وإن بدأت وأنت ترٌد  ,حال ى كلــــك أعمْلَت علـــــــفإن بدأت التحبر بالش .واختاره ابن أبً الربٌع ,اللزوم     
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............................................................................................................. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفً المتوسط  .ى من إعمالهــــاء للتؤخر أولــــى األول فاإللؽــــــوعل ,ثم أدركك الشك رفعت بكل حال ,الٌقٌن=   

 ألنه عادل  ؛هما سواه :وقٌل ,إذ هو عامل لفظً ؛ل أقوى من االبتداءــــــــــألن الفع ؛إعماله أولى :قٌل :خبلؾ     

 :ومن شواهد إلؽاء المتؤخر قوله .فقاومه االبتداء بالتقدٌم ,قوته تؤخٌره فضعؾ لذلك     

ْزُعماِن وإّنما ٌَ َداَنا  ٌِّ  ...................................            ُهَما َس

 :والمتوسط قوله     

 وفً األراجٌز ِخْلُت اللُّإُم والفَشُل ......................................           

 ازه ابن الطراوة ــــوأج ,وزه الكوفٌون واألخفشـوج ,فبل ٌجوز فٌه اإللؽاء عند البصرٌٌن ,أما إذا تصدر الفعل     

 :واستدلوا بقوله ,إال أن اإلعمال عنده أحسن     

ٌْتُ ....................................               ِمبَلُك الشٌِّمِة األَدُب  أنًِّ َرأ

 :وقوله     

َنا ِمْنِك َتْنِوٌُل .................................           ٌْ  وما إَخاُل لََد

 :وقوله     

 وإَخال إّنً الِحق  ُمْسَتْتِبُع ...............................           

 .ألنه أولى من إلؽاء العمل بالكلٌة ؛والبصرٌون خرجوا ذلك على تقدٌر ضمٌر الشؤن     

  :وٌتفرع على الخبلؾ المذكور مسابل     

 وعند  ,ش ال ٌجوز نصب )زٌد(ـــــــد الكوفٌٌن واألخفــــــفعن ,وظننُت قام زٌداً  ,ظننت ٌقوم زٌداً  :نحو :أحدها     

 .ألن النٌة بالفعل التؤخٌر ؛البصرٌٌن ٌجوز     

 .ٌجوز نصبه عند البصرٌٌن دون الكوفٌٌن ,رجل زٌداً أظن نعم ال :الثانٌة     

  ,ل على المفعولٌنــــــفإن تقدم الفع ,ول البصرٌٌن دون الكوفٌٌنـــٌجوز على ق ,أَظن آكبلً زٌداً طعامك :الثالثة     

 متى ظننت زٌد  قابم  ؟ :نحو ,ولكنه تقدمه معمول جاز اإللؽاء بضعؾ     

 :كقوله ,وقد ٌقع الملؽً بٌن معمولًَ )إّن(     

 ...............................         إّن الُمَحبَّ َعلِْمُت ُمْصَطِبرِ 

 :كقوله ,وبٌن معطوؾ ومعطوؾ علٌه     

 ولكن َدعاك الُخْبُز أَْحَسُب والَتْمرُ .......................................           

 :كقوله ,سوؾ( ومصحوبهاوبٌن )     

 ................................... =     .          وما أَْدِري وَسْوؾ إَخاُل أَْدِري
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فؤورَد  ,ألّنه ذكر أّوالً وقوع أفعال القلوب متوّسطة ثم وقوعها متؤّخرة ؛وأورَد اللّؾ والّنشر مرّتباً 

 .أو زٌد  منطلق  َعلِمتُ  :ومثال الّثانً بقوله ,زٌد  َعلِمُت منطلق   :مثال األّول بقوله

لقّوتها لوقوعها  ؛إذا تقّدَمْت على المفعولٌَن لزم اإلعمال إظهاراً  ب / - 75/ ِاعلَم أّن أفعال القلوب 

ِط صارت متقّدمًة من وجٍه  ؛(1)وإذا توّسَطْت جاز اإلعماُل واإللؽاءُ  ,فً أعلى المراتب ألّنها بالّتوسُّ

 ,إذ بالّتؤّخر لم ٌبق لها َحّظ فً الّتقّدمِ  ؛وإذا تؤّخَرْت فاإللؽاء حسن ,ومتؤّخرًة من وجه فتلؽى ,فتعمل

 .وحقُّ العامِل أْن ٌتقّدمَ 

ٌّة األفعال ذوات ( 2)وجُه اختصاِص إلؽابها من ,وأّما جواز إعمالها عند الّتؤّخر فبالّنظر إلى الفعل

 :كؤّنك ] قُلتَ  ,زٌد  َظَننُت مقٌمُ  :ألّنك إذا قُلتَ  ؛بمعنى الكبلمأّن اإللؽاء فٌها ؼٌر مفسد  ,المفعولٌَن

زٌد  مقٌم  فً [
 ,زٌد  درهم  فً إعطابً :وَزَعمَت أّنك ترٌدُ  ,زٌد  أعَطٌُت درهم   :ولو قُلتَ  ,َظنًِّ( 3)

 (4).أتٌَت بالمحالِ 

  اِم والاّلمِ ـــباالستفهال كونها مقارَنًة ــأي تعلٌق أفعاَل القلوِب ح :(5)الّتعلٌقُ أٌضاً من خصابصها و

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واجب  ,فاإللؽاء جابز عند البصرٌٌن ,وم أظن زٌدـــوٌق ,قام أظن زٌد :وــــــنح ,فإن وقع بٌن الفعل ومرفوعه =  

 :وٌإٌد البصرٌٌن قوله ,عند الكوفٌٌن     

 ...................................            شَجاك أظن َرْبع الّظاِعنٌنا

  :2 عــــع الهوامــــهمو ؛374 - 369 :1ح ــــرح التصرٌــــشو ؛87 - 85 :2شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

     227 - 234. 

 .( وهو مذهب البصرٌٌن1)

 .من بٌن :فً )د(( 2)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 س أصلهما مبتدأ ـب مفعولٌن لٌــــا )أعطى( فتنصــــأمّ  ,رـا مبتدأ وخبــ)ظّن( وأخواتها تنصب مفعولٌن أصلهم( 4)

 ألنها لٌست أفعاالً وصلت منك  ؛ر المفعول الثانًــــــى تذكــحت ,ظننت زٌداً  :وإنما امتنع ’’ :قال المبرد .وخبر     

 فكما  ,زٌد منطلق فً ظنً :اهــــــــفإنما معن ,داً منطلقاً ــــظننت زٌ :فإذا قلت ,إنما هو ابتداء وخبر ,إلى ؼٌرك     

 و الذي تعتمد علٌـه بالعلم ــوهـ ,داءــــألّنـه خبـر االبت ؛ا الثانًــــد من مفعولهـــب كذا ال ,بد لبلبتداء من خبر ال     

 .‘‘والشّك      

 .95 :3المقتضب  :ٌنظر     

 =وهو  ,در الكبلم بٌنها وبٌن معمولٌهاــــه صـالعتراض ما ل ؛هو إبطال عملها فً اللفظ دون التقدٌر :( التعلٌق5)
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و :وــــنحمثاُل األّوِل  ,–أو البّلم  :بمعنى –  َعلِمتُ  :وــمثاُل الّثانً نحو ,َعلِمُت أزٌد  عنَدك أْم عمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :واحد من أمور عشرة =  

د  فاضل   :نحو ,الم االبتداء :أحدها      ٌْ      ِمْن َخََلؽٍ َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَػرَاُه َما َلُو ِف اْْلِخَرِة   :ىــه تعالــــــوقول ,َعلِمُت لَز

 .[ 142 :] البقرة     

قُوَمنَّ زٌد   :نحو ,الم جواب القسم :الثانً      ٌَ   :وقوله ,لٌقومنَّ زٌد   –وهللا  –علمت  :أي ,َعلِمُت لَ

ا ال َتطٌُش ِسَهاُمَها ٌَ ٌَّتً              إنَّ الَمَنا نَّ َمِن ٌَ  َولََقــْد َعلِْمــُت لََتؤِت

وــــــُت أزٌد  فـــــــَعلِم :سواء كان بالحرؾ كقولك ,االستفهام :الثالث        َوِإْف أَْدرِي   :وقوله تعالى ,ً الدار أم عمر 

ـْ بَِعيٌد َما ُتوَعُدوفَ          َأْحَصىلِنَػْعَلَم َأيُّ اْ٘تِْزبَػنْيِ   :نحو ,م سواء كان االسم مبتدأــــــأو باالس ,[ 149 :] األنبٌاء  أََقرِيٌب َأ

فَ  :أو خبراً نحو ,[ 12 :] الكهؾ       أو  ,َعلِمُت أبو َمْن زٌد   :وـــــنح ,أو مضافاً إلٌه المبتدأ ,رُ ـــــــــَعلِمُت متى السَّ

َقِلُبوفَ  َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنػَْقَلبٍ   :وــــأو فضلة نح ,َعلِمُت صبٌحَة أيِّ ٌوٍم َسَفُركَ  :الخبر نحو        :] الشعراء  يَػنػْ

 ألن  ؛س منصوباً بما قبلهـــولٌ ,ٌنقلبون أي انقبلب :وتقدٌره ,دهـــفـ)إّي( منصوب على المصدر بما بع ,[ 227     

 .االستفهام له الصدر فبل ٌعمل فٌه ما قبله     

 [. 65 :] األنبٌاء  َلَقْد َعِلْمَت َما َىُؤََلِء يَػْنِطُقوفَ   :وقوله تعالى ,َعلِمُت ما زٌد  قابم   :نحو ,)ما( النافٌة :الرابع     

 ادس )إْن( النافٌة ــــالسو .َعلِمُت وهللا ال زٌد  فً الدار وال عمرو :وـــنح ,)ال( النافٌة فً جواب القسم :الخامس     

َنٌة  َوِإْف أَْدرِي  :وــنح ,)لََعّل( :السابعو .ما زٌد قابم :بمعنى ,َعلِمُت وهللا إْن زٌد  قابم :نحو ,فً جواب القسم       َلَعلَُّو ِفتػْ

 :كقول الشاعر ,)لَو( الشرطٌة :الثامنو .ذكره أبو علً فً التذكرة ,[ 111 :] األنبٌاء  َلُكمْ      

 َوَقْد َعلَِم األْقواُم لَْو أَنَّ َحاِتماً            أَراَد َثَراَء اْلَماِل َكاَن لَُه َوْفرُ 

( التً فً خبره :التاسع       والظاهر إنما  ,ذكره جماعة من المؽاربة ,َعلِمُت إنَّ زٌداً لقابم   :وــــنح ,ا البلمـــــــ)إنَّ

 ً بعض كتبه أنه ٌجوز )َعلِمُت إنَّ زٌداً قابم( بالكسر مع ــــإال أن ابن الخباز حكى ف ,ال )إّن( ,المعلِّق هو البلم     

 .فعلى هذا المعلِّق )إّن( ؛وأن ذلك مذهب سٌبوٌه ,عدم البلم     

َلُهْم ِمَن اْلُقُروِف   :ل علٌه قوله تعالىـــــوحم ,مـــــَنصَّ على ذلك بعضه ,)َكْم( الخبرٌة :العاشر       َأََلْ يَػَرْوا َكْم أَْىَلْكَنا قَػبػْ

ت مس ,وقّدر )كم( خبرٌة منصوبة بـ)أهلكنا( ,[ 31 :] ٌس  أَنػَُّهْم إِلَْيِهْم ََل يَػْرِجُعوفَ           ,مفعولً )ٌروا( دـوالجملة َسدَّ

 .أهلكناهم باالستبصال :وكؤنه قٌل ,و)أنهم( بتقدٌر )بؤنهم(     

 - 233 :2ع ـــع الهوامــهمو ؛384 - 377شرح شذور الذهب و ؛92 ,88 :2البن مالك شرح التسهٌل  :ٌنظر     

     235. 
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( 2)] ألّن االستفهام والبّلم [ ؛وجه تعلٌقها عند المقارنة باالستفهاِم أو البّلم .(1)[ منطلق   ]لََزٌد  

و ؟ :فإذا قُلتَ  ,وٌجعبلن الفعَل ؼٌر عامٍل لفظاً  ,ٌقتضٌان صدَر الكبلمِ   ,علمُت أزٌد  عنَدك أم عمر 

وقد ُعِدَل إلى االبتداء  ,إذ الِعلُم واقع علٌهما ,كان الجزءان فً موضِع نصبٍ  ,وعلمُت لََزٌد  منطلق  

ٌَبطَل صدُر الكبلم  .لببل 

و ؟ :فبل تقول ,وال ٌجوز الّتعلٌق فً ؼٌر هذه األفعالِ  وأعطٌُت لَزٌد   ,أعَطٌُت أزٌد  عنَدك أم عمر 

 .ٌإّدي إلى فساد الكبلم( 3)] إذ ذلك الكبلم [ ؛درهم  

ا كانت واقعة على الجزأٌن فً الحقٌقة ( 5)] ألن األفعال [ ؛(4)[ هذه األفعاللوإّنما ُسّمً تعلٌقاً ]  لَمَّ

ُمعَملَة ( 7)ُمعَملَة ] من وجه وؼٌر [( 6)] فكانت [ ,كانت ُمعَملًَة من هذه الجهة وهً ؼٌر ُمعَملَة لفظاً 

جهما كاألخَتٌن إذا تزوّ  ,وهً التً لٌست بذات بعل ] وال مطلّقة ,فُشبَِّهْت بالمرأة المعلّقة ,من وجه

ألّنه ال ٌجوز  ؛(8)وهما لٌستا ِبذاَتً بعل [ ,من نكاحهما رجل ولم ٌدرك األولى أ / - 76/ 

  .ألّنه ال ٌجوز تزّوجهما زوجاً آخر ؛وال مطلّقَتٌن ,نكاحهما

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عندك :"المصباح" ( فً متن1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)ج( و )د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .وكانت :( فً نسخ المخطوط6)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 7)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 8)
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 الباب الّرابع [] 

ٌّة [  ] فً العوامل المعنو

ةِ  :المصّنفقال  ٌّ ماع ِة والس  ٌّ ِة القٌاس ٌّ ًَ الّضرُب  ,قد َمَضى اآلَن َضْرَبا العواِمِل اللّفظ وَبقِ

  .عند أبً الحسِن األخَفشِ  وثالثة ,وهو شٌباِن عند سٌبوٌه ,المعنويّ 

ٌِّة لإلسناِد نحو :االبتداءُ  :األّولُ  ٌَُة االسِم من العوامِل اللّفِظ ذا المعنى وه ,زٌد  منطلق   :وهو َتْعِر

ٌَُسّمى األّولُ مبتدأ ,اعامل  فٌه ثاا عنه ,وُمْسَنَداا إلٌه ,و  .وُمْسَنداا  ,وحدٌثاا  ,والّثانً خبراا  ,وُمَحد 

ٌر ِمْن   :وقد ٌجًء نكرةا ُمَخّصصةا نحو قوله تعالى ,وحق  األّوِل أْن ٌكون معرفةا  َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخي ْ

نا :وقد ٌجٌباِن َمْعِرَفَتٌِن نحو ,وحّق الّثانً أْن ٌكون نكرةا  ,(1) ُمْشِركٍ   ٌ  .هللاُ إلَُهنا ومحمد  نب

***** 

الباب الّرابع فً العوامل  :فقال ,الّرابع( 2)ولَّما فرغ من الباب الّثالث ] أخذ ٌبٌن [ :قال الشـارح

ٌّة  .المعنو

ـةِ  العوامـلِ  –ــا ـــَنــْوعَ  :أي  – قـد َمـَضـى اآلن َضـْرَبـا ٌّ ــمـاعـ ـِة والس  ٌّ ـِة القـٌاســ ٌّ  ,اللّفـظـ

 ] وأكـثــر  (3)شــٌبان عنــد ســٌبوٌــه –وي ـــالمعن :أي – وهـــو ,ـرُب المعنــويّ ـــوبقــً الّضـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .221 :( البقرة1)

 .شرع أخذ إال ٌبٌن :( فً )أ(2)

 فالرفع والجر والنصب  ’’ :"الكتاب" ال فًــــــــق ,ل المضارعـــــــوالرافع للفع ,الرافع للمبتدأ :( والعامبلن هما3)

 ولؤلفعال المضارعة ألسماء الفاعلٌن التً  ,ةـــاء المتمكنــوحروؾ اإلعراب لؤلسم ,والجزم لحروؾ اإلعراب     

  ,ًـوَتفعل أنت أو ه ,أْفَعُل أنا :وذلك قولك ,ونـــــوالن ,والٌاء ,والتاء ,الهمزة :عـــــــــفً أوابلها الزوابد األرب     

ٌَفعل هو      ٌَفعلُ  :ولــــــــاء الفاعلٌن أنك تقــــوإنما ضارعت أسم ’’ :وقال ,‘‘ونفعل نحن  ,و  فٌوافق  ,إن عبدهللا لَ

 وال  ,مــــوتلحقه البلم كما لحقت االس ,ً المعنىـــــحتى كؤنك قلت )إن زٌداً لفاعل ( فٌما ترٌد ف ,قولك )لفاعل(     

 ى كما َتلحق األلؾ ــــــالحرفٌن لمعنا هذٌن ـفتلحقهم ,وسوؾ ٌفعل ذلك ,سٌفعُل ذلك :وتقول ,تلحق )َفَعَل( البلم     

 .‘‘والبلم األسماء للمعرفة      

 .14 ,13 :1الكتاب  :ٌنظر     

ٌُبَنى علٌه الكبلم ’’ :وقال       =فاالبتداء ال ٌكون إال بمبنً  ,عــــوالمبتدأ والمبنً علٌه رف ,فالمبتدأ كل اسم ابُتِدَئ ل
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 .(2)عند أبً الحسن األخفش أشٌاءوثالثة  ,(1)النحوٌٌن [

 رافع المبتدأ والخبر [ -1] 

 :منهما أو منها األّول

ُة االسمِ  –أي االبتداء  – وهو :االبتداءُ  ٌَ  ,صرٌحاً أو مإّوالً به سواء كان اسماً  ,أي تجرٌده َتعِر

ٌر َلُكمْ   :ٌدخل فٌه نحووبهذا  ٌّةِ من العواِمِل  ,الّصٌام :أي ,(3) أَْف َتُصوُموا َخيػْ  ,وؼٌر الّزابدة اللّفظ

ُر اللَّوِ   :وإّنما قلنا ؼٌر الّزابدة لٌدخل مع أّنها لٌس  ,مبتدأ( 5)] إذ )من خالٍق( [ ؛(4) َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

ٌّة وه ٌُعَتَبر ؛و )ِمْن(ــــبمجّرد من العوامل اللّفظ ن ـــن هذا عرفَت أّن مــفم ,لكونه زابداً ال 

ٌّدناهالواجـب علٌــه أْن  ٌّدها بمــا ق  زٌـد   :نحـو]  ,لإلسـنادب أْن ٌكـون ــــوذلك الّتجـــرٌد ٌج ,اـٌق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بد له من أن ٌكون  واعلم أن المبتدأ ال .و مسند ومسد إلٌهـــــفه ,هـــــوالمبنً ما بعده علٌ ,فالمبتدأ األول ,علٌه =  

ٌُبتَدأُ ــــوه ,انـــــأو ٌكون فً مكان أو زم ,المبنً علٌه شٌباً هو هو      ٌُذَكُر كل واحد منها بعد ما   فؤما  .ذه الثبلثة 

ٌُبَنى علٌه شًء هو هو        ,عبدهللا منطلق   :وذلك قولك ,ع به كما ارتفع هو باالبتداءـً علٌه ٌرتفـــفإن المبن ؛الذي 

ٌُبَنى علٌه )المنطلق( ؛ارتفع )عبدهللا(        .‘‘ألن المبنً على المبتدأ بمنزلته  ؛وارتفع )المنطلق( ,ألنه ُذكر ل

 .127 - 126 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .)أ( و )ب( و )ج( ساقط من إلى هنا 412من ص  ما بٌن المعقوفٌن( 1)

 عندهفالعامل فً النعت  ,بلً معنوٌاً ثالثاً ــارع عامـــل المضـــأضاؾ األخفش إلى االبتداء وعامل الرفع فً الفع( 2)

 ألّنهما ؛ً وهو العامل فً المتبوعــــأما عند سٌبوٌه فالعامل فٌه لفظ ,وهو تبعٌته لما جرى علٌه ,معنوي أٌضاً      

 برُجٍل  مررتُ  :ت فقولكى المنعوــــــي جرى علت الذــــــفؤما النع ’’ :"الكتاب" قال فً ,فً رأٌه كشًء واحد     

 ا صارا كاالسم الواحد من ِقَبِل ــــوإنم ,ألنهما كاالسم الواحد ؛فصار النعت مجروراً مثل المنعوت ,َظرٌٍؾ َقْبلُ      

 د ـــد من الرجال الذٌن كل واحـــــولكنك أردت الواح ,أنك لم ُتِرِد الواحد من الرجال الذٌن كل واحد منهم رجل     

 .‘‘منهم رجل ظرٌؾ      

 .847الكلٌات و ؛147 :2شرح التصرٌح و ؛422 - 421 :1الكتاب  :ٌنظر     

 .184 :( البقرة3)

 .3 :( فاطر4)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)
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ٌُسَند إلٌه شًء لكان بمثابة األصوات التً حّقها أْن ٌتلفّظ بها ؼٌر معربة ؛(1)[ منطلق    ,ألّنه لو لم 

ٌُسَتَحّق إال بعد الّتركٌب المستلزم لئلسناد  .إذ اإلعراب ال 

أو لئلسناد به واقعاً بعد أداة االستفهام أو الّنفً  رافعاً  :(2)واعلَم أّنه لَو قال بعد قوله )لئلسناد(

 ,زٌد  منطلق   :مثال الّنوع األّول نحو ,(3)لٌتناول كبل القسمٌن من ] المبتدأ [ ؛لكان أحسن ,لمستّقل

أقابم  زٌد  أو أنتم ؟  :الّثانً( 4)] النوع [ ومثال .لّفظٌة لئلسنادفإّن )زٌداً( مبتدأ مجّرد عن العوامل ال

 .مسنداً إلى )زٌد أو أنتم (( 5)فإّن )أقابم( ] اسم مجرد عنه [

إذ تجرٌد االسم لئلسناد معنى  ؛أي فً المبتدأ والخبر ,عامل  فٌهما –الّتجرٌد  :أي – وهذا المعنى

فلكونه  ؛أّما عمله الّرفع فً المبتدأ ,فوجب أْن ٌعمل فٌهما ,ٌقتضً الّطرفٌن مسنداً ومسنداً إلٌه

فلكونه  ؛وأّما عمله ذلك فً الخبر ,ُمسَندان إلٌهماب /  - 76/ ُمشابهاً بالفاعل من حٌث أّنهما 

 ( 6).ُمشابهاً به من جهة وقوعه ثانٌاً من الكبلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( و )د( ساقط من إلى هنا 413من ص  ما بٌن المعقوفٌن( 1)

 وقال  .بحٌث ٌفٌد السامع فابدة تامة ,ا أو أكثرــر إلى أخرى مثلهــــهو ضم كلمة حقٌقة أو حكماً أو أكث :( اإلسناد2)

 هو نسبة  :والخاص ,بة إحدى الكلمتٌن إلى األخرىــــــــهو نس :امـــفالع ,عام وخاص :اإلسناد قسمان :بعضهم     

 .إحدى الكلمتٌن إلى األخرى بحٌث ٌصٌح السكوت علٌها     

 .144الكلٌات  :ٌنظر     

 .االبتداء :( فً )ب( و )د(3)

 ]النوع[ ساقطة من )أ(.( 4)

 .)ب( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

  :أقوال فً رافع المبتدأ والخبر( 6)

ًَ علٌه ؛وهو االبتداء ,ويــــــع المبتدأ معنـفالجمهور وسٌبوٌه على أن راف -أ       ألنه  ؛ورافع لخبر المبتدأ ,ألنه ُبِن

  .فارتفع به كما ارتفع هو باالبتداء ,مبنً علٌه     

ؾ بؤن المبتدأ قد ٌرفع فاعبلً        ألدى إلى إعمال واحد  ؛فلو كان رافعاً للخبر ,كـــــالقابم أبوه ضاح :وـــنح ,وُضعِّ

 .وال نظٌر له ,رفعٌن     

 وعلٌه األخفش وابن السراج  ,اـــــفعمل فٌهم ,ألنه طالب لهما ؛اً ـــالعامل فً الخبر هو االبتداء أٌض :وقٌل -ب     

 .فالمعنوي أولى ,وُردَّ بؤن أقوى العوامل وهو الفعل ال ٌعمل رفعٌن ,والرمانً     

 أو االبتداء بواسطة = ,ل مجموع األمرٌنـــــهل العام ,ى هذاــوعل ,العمل فٌه االبتداء والمبتدأ معاً  :وقٌل -جـ     
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لكون الّتجرٌد عامبلً ضعٌفاً  ؛وهو ضعٌؾ ,(1)ِاعلَم أّن الُمصنَِّؾ ذهب إلى أّن الّتجرٌد عامل فٌهما

والفعل الذي هو أقوى العوامل ال ٌكون عامبلً فً المرفوَعٌن فضبلً عن أْن ٌعمل  ,ألّنه معنويّ 

 .الّضعٌؾ فٌهما

ألّنه إذا كان الخبر  ؛وهو أٌضاً ضعٌؾ ,(3)المبتدأ( 2)والخبر فً [ ,المبتدأ عامل فً ] الخبر :وقٌل

ٌُسَند إلى ما والبّلزم باطل   ,فٌلزم اإلعمال فً المرفوَعٌن ,(4)ه ُمظَهراً كان أو ُمضَمراً بعد ُمشتّقاً قد 

ان ـــوإذا ك ,بلن الملزومـــبلن البّلزم ٌستدعً بطـــألّن بط ؛(5)فالملزوم مثله باطل [ ,] لَِما َمرَّ 

أو ؼٌر ( 6)سواء كان متحّمبلً للّضمٌر كما ذهب إلٌه الكوفٌون ,ؼٌر ُمشَتّق فاألْولَى أْن ال ٌعمل

 .متحّمل له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتقّوي  ,وبـ)إال( فً المستثنى ,ً المفعول معهــــواو المصاحبة فـــونظٌر الثانً تقّوي الفعل ب ,= المبتدأ ؟ قوالن  

 .)البلم( أو )من( :المضاؾ بمعنى     

 ألن كبلً منهما طالب اآلخر  ؛والخبر رفع المبتدأ ,رــــفالمبتدأ رفع الخب ,اـــالكوفٌون إلى أنهما ترافعوذهب  -د     

 ألن أصل كل عامل  ؛ون رتبة كل منهما التقدٌمـــه أن تكــــوُضّعؾ بؤنه ٌلزم علٌ ,وبه صار عمدة ,ومحتاج له     

 .أن ٌتقدم على معموله     

 ألنه لو زال  ؛زٌد  ضربته :نحو ,ً الخبرــوع بالذكر الذي فـــــوهو أن المبتدأ مرف ,رــــآخ وللكوفٌٌن قول -هـ     

 .ترافعا ,القابُم زٌد   :فإذا لم ٌكن َثمَّ ذكر نحو ,الضمٌر انتصب فكان الرفع منسوباً للضمٌر     

 ح أنه ُجِعل االسم ــــــفاألص ,اختلؾ فً االبتداء :ورــــــوعلى قول الجمه’’  :"همع الهوامع" قال السٌوطً فً     

ى عنها  :أي ,العوامل اللفظٌة تجرده من :وقٌل ,لٌخبر عنه ؛أوالً        .‘‘كونه معّرً

 .9 - 8 :2همع الهوامع  :ٌنظر     

 .كما هو موضح فً الهامش السابق ,( وهو مذهب األخفش وابن السراج والرمان1ً)

 .)د( ساقط منما بٌن المعقوفٌن ( 2)

 .( وهو مذهب الكوفٌٌن3)

 .أو قابم أبوه ,زٌد قابم :نحو ,أو مضمراً  :فً )د(( 4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 الضمٌرألنه لو زال  ؛زٌد  ضربته :نحو ,ً الخبرــــــوهو أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي ف ,للكوفٌٌن قول آخر( 6)

  .ترافعا ,زٌد   القابمُ  :فإذا لم ٌكن َثمَّ ذكر نحو ,منسوباً للضمٌرانتصب فكان الرفع      

 .9 :2همع الهوامع  :ٌنظر     
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والمبتدأ عامل  ,وهو أّن االبتداء عامل فً المبتدأ ,(1)فإذا عرفَت هذا فاعلَم أّن األْولَى مذهب سٌبوٌه

 .فً الخبر

ٌَُسّمى ثاا عنه ,وُمسَنداا إلٌه ,مبتدأ األّولُ المرفوُع  و َسّمى المرفوع و ,وُمَحد   ,وُمسَنداا  ,الّثانً خبراا ٌَ

 .وحدٌثاا 

ألّن َوْضَع الكبلِم ألْن ُتخِبر عّما هو معلوم عندك  ؛أْن ٌكوَن معرفةا –المبتدأ  :أي – وحق  األّولِ 

 .بما هو ؼٌر معلوم عند مخاطبك  لتحصل الفابدة ,وعند مخاطبك

مثاُل  ,بوجه من الوجوه لقربها من المعرفة حٌنبذ مخّصصةا  نكرةا  –المبتدأ  :أي – وقد ٌجًءُ 

ٌر ِمْن ُمْشِركٍ   :نحو قوله تعالىالمبتدأ الّنكرِة المخّصصِة  فإّن قوله )ولعبد( مبتدأ   َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخي ْ

 .وخبره )خٌر  من مشرٍك( ,نكرة مخّصصة بالّصفة وهو )مإمن(

مبتدأً ألّنه َتخّصَص  ,رجل  عالم  قابم  ( 2)[ :إّن كبلمك ٌقتضً أْن ٌكون ] )رجل( فً قولنا :فإْن قٌل

 .و)قابم ( خبَره وهذا مّما لم ٌجّوزه أحد ,بالّصفة

ٌُقَصد بها واحد مختصّ  ,النعدام شرط الّتخّصص فٌه ؛إّنما لم ٌجّوزوا :فالجواب عنه  ؛وهو أْن ال 

  .(3)"ةٌنٌّ شرح الزّ "كذا فً  ,بل كان فً معنى العموم وهو ؼٌر موجود فٌه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُبَنى علٌ ’’ :( قال1)   فاالبتداء ال ٌكون إال بمبنً  ,ً علٌه رفعــــدأ والمبنــوالمبت ,ه الكبلمـــفالمبتدأ كل اسم ابُتِدَئ ل

 بد له من أن ٌكون  واعلم أن المبتدأ ال .د إلٌهـــــد ومســـــفهو مسن ,والمبنً ما بعده علٌه ,فالمبتدأ األول ,علٌه     

ٌُبتَدأُ  ,أو ٌكون فً مكان أو زمان ,المبنً علٌه شٌباً هو هو      ٌُذَكُر كل واحد منها بعد ما    .وهذه الثبلثة 

ٌُبَنى علٌه شًء هو هوفؤمّ        عبدهللا  :وذلك قولك ,ه كما ارتفع هو باالبتداءـــــً علٌه ٌرتفع بـــــفإن المبن ؛ا الذي 

ٌُبنَ  ؛ارتفع )عبدهللا( ,منطلق         ألن المبنً على المبتدأ  ؛ع )المنطلق(ـــــــوارتف ,ه )المنطلق(ـــــى علٌـــألنه ُذكر ل

  .‘‘بمنزلته      

 .127 - 126 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .( لم أقؾ علٌه3)
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 (1).فلٌطلب فٌها ,وللمبتدأ الّنكرة ُمَخصِّصات كثٌرة ُذِكَرْت فً المطّوالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتنكٌر  ,ألن اإلسناد إلى المجهول ال ٌفٌد ؛ون معلوماً ــــــفحقه أن ٌك ,د إلٌهــألنه المسن ؛( األصل تعرٌؾ المبتدأ1)

  ,فرجح تنكٌر الخبر على تعرٌفه ؛والفعل ٌلزمه التنكٌر ,لـــــألن نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاع ؛الخبر     

 :وتحصل ؼالباً بؤحد أمور ,وٌجوز االبتداء بالنكرة بشرط الفابدة     

  ,ؾــــؤ إلى ضعٌـــالتج ,وان ضعٌؾـــحٌ :أي ,((ضعٌؾ  عاذ ِبَقْرَملٍَة  )) :مـــون وصفاً كقولهــــــــأن تك :أّولها     

 .شجرة ضعٌفة :والقرملة     

 َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيػٌْر ِمْن   ,[ 2 :] األنعام  ِعْنَدهُ َوَأَجٌل ُمَسمِّى   :وــــنح ,رـــــــوفة إما بظاهـــــأن تكون موص :الثانً     

  ,((شرٌّ أهرَّ ذا ناب  )) ,هــــــــــمنوان من :أي ,)الّسمن َمَنوان بدرهم( :وــــأو مقدر نح ,[ 221 :] البقرة  ُمْشرِؾٍ      

 .شّر عظٌم :أي     

 أمــر   )) :أو نصبــاً نحــو ,ن أجــازهـــــــد مـــــــعن ,قابم الزٌدان :ـوـــأن تكــون عاملة إما رفعــاً نحـ :الثالــث     

 ِمْثلُك ال  ))و  ,((َخْمُس صلواٍت كتبهن هللا  ))و  ,ًـــؼبلم امرأة جاءن :وــــــراً نحــــــأو جـ ,((بمعروؾ صدقة       

 .((ؼٌُرَك ال ٌجوُد  ))و  ,((ٌبخل      

  :] المطففٌن  َوْيٌل لِْلُمَطفِّْفنيَ   ,[ 134 :اتــ] الصاف  َسََلـٌ َعَلى ِإْؿ يَاِسنيَ   :ــوـــــــنح ,أن تكون دعــاءً  :الرابع     

     1 ]. 

    ,فٌقدر الخبر متؤخراً  ,درهم عندي :أي ,ما عندك ؟ :فً جواب ,درهم :ـــــــــــــونح ,أن تكون جواباً  :الخامس     

 .والمقدم فً السإال هو المبتدأ ,ألن الجواب ٌسلك به سبٌل السإال ؛وال ٌجوز تقدٌره متقدماً      

قُْم أَقُْم معه :والشرط نحو ,َمْن عندك ؟ :نحو ,أن تكون واجبة التصدٌر كاالستفهام :السادس      ٌَ  .َمْن 

 .رجل صؽٌر :ألنه فً معنى ؛رجٌل جاءنً :نحو ,أن تكون مصؽرة :السابع     

ٌّر ؛أن تكون مثبلً  :الثامن       .((لٌس عبد  بؤٍخ لَك  )) :نحو ,إذ األمثال ال تؽ

  :] البقرة  قَػْوٌؿ َمْعُروٌؼ َوَمْغِفَرٌة َخيػٌْر ِمْن َصَدَقةٍ   ,زٌد ورجل  قابمان :وـــــنح ,أن ٌعطؾ على سابػ االبتداء :التاسع     

     263 ]. 

 .)أَْمَثُل( من ؼٌرهما :أي ,طاعة  وقول معروؾ :نحو ,أن ٌعطؾ علٌه ذلك :العاشر     

 أو إبهام  ,َعَجب  لزٌد :أو تعجب نحو ,ُكلٌّ ٌموت :وم نحوــد به عمـــــــأن ٌقص :الحادي عشر إلى السابع عشر     

 :أو تنوٌع ,وبقرة  تكلّمت ,َشَجرة  سجدت :أو َخْرق  للعادة نحو ,ما أَْحَسن زٌداً  :نحو     

َنــا وٌــْوم  لََنــا            وٌـْوم  ُنَســاءُ  ٌْ ــْوم  َعلَ ٌَ ْوم  ُنَســّر  ,َف ٌَ و  

 ما جاء بك  :أي ,((شًء جاء بك  ))و  ,رٌّ ــــــــر ذا ناب إال شَ ـــما أه :أي ,((شرٌّ أهرَّ ذا ناب  )) :أو حْصر نحو     

ر  من امرأة :أو الحقٌقة من حٌث هً نحو ,إال شًء      ٌْ ر  من َجراَدة  ))و  ,َرُجل  َخ ٌْ  =.((َتْمَرة  َخ
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 .لَِما عرفَت فً المبتدأ ؛أْن ٌكوَن نكرةا ]  أ / - 77/  –الخبر  :أي – وحّق الّثانً

ٌَجٌبانِ  نا ,هللا إلَُهنا :نحومثاله  ,َمْعِرَفَتٌن –المبتدأ والخبر  :أي – وقد   ٌ لحصول  ؛ومحّمد  نب

ألّنه إذا كان متصّور الّشٌبٌن ولم ٌعرؾ  ؛عند المخاَطب( 1)ألّنه إّنما جاز ] تعرٌفهما [ ,الفابدة

 ,إذا عرؾ بوجود زٌد( 3)كما [ ,] بذلك الّنسبة المجهولة عنده( 2)فؤفدت ] بكبلمك [ ,الّنسبة بٌنهما

أي زٌد هو  ,زٌد منطلق :فقلَت له ,ولم ٌعرؾ أّن زٌداً منطلق ,وعرؾ أّن شخصاً قد انطلق

 .الّشخص الذي عرفته باالنطبلق

 :(5)"وءـــالّضـ"قال صاحب  ,(4)تقام الكبلم [فحٌث وجدَته اس ,ول الفابدةـــ] والمعتبر فـً ذلك حص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أَإَِلٌو َمَع اللَّوِ   :أو استفهام نحو ,ما رجل  فً الدار :وــــــأن ٌسبقه نفً نح := الثامن عشر إلى الخامس والعشرٌن  

 ب فً شرح )وافٌته( على الهمزة المعادل بـ)أم( ــــره ابن الحاجــــــوقص .هل رجل فً الدار ؟ ,[ 61 :] النمل     

  :أو )لوال( نحو .ولٌس كما قال :قال ابن هشام فً )المؽنً( ,أََرُجل  فً الدار أم امرأة ؟ :نحو     

 لوال اْصِطبار  ألْوَدى ُكلُّ ِذي ِمَقٍة 

  :أو )واو( الحال نحو     

نا وَنْجم  َقْد أَضاءَ  ٌْ  َسَر

ر  فً الّرهط  )) :وفاء الجزاء كقولهم      ٌْ ر  َفَع ٌْ ُدهمـــر القــــــوعٌ ,((إن َذَهَب َع ٌِّ   :وــــــــأو )إذا( الفجابٌة نح ,وم َس

َنما نحو ,خرجت فإذا رجل بالباب      ٌْ َنا أو َب ٌْ  ....أو َب

  :] الرعد  ِلُكلّْ َأَجٍل ِكَتابٌ   ,[ 35 :] ق  َوَلَديْػَنا َمزِيدٌ   :وـــــة نحـــــــأو جمل ,والخبر وهــو ظرؾ أو مجرور     

  :قال أبو حٌان ,ذكره ابن مالك ,رورـــــــرؾ والمجـــوإلحاق الجملة فً ذلك بالظ ,َقَصَدك ؼبلُمُه َرُجل   ,[ 38     

ُه البهاء بن النحاس شٌخ أبً حٌان فً تعلٌقه على )المقّرب( .انتهى ,وال أعلم أحداً وافقه      ٌُّ  .وقد وافقه عصر

  :1شرح التصرٌـــــح و ؛227 - 216 :1رح ابن عقٌل ــشو ؛295 - 289 :1 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     

.32 - 29 ,27 :2همع الهوامع و ؛212 - 249     

 .)ج( من ةساقط ]تعرٌفهما[( 1)

 .)د( من ةساقط ]بكبلمك[( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

نا :وقولهم’’  :( قال5) ٌُّ ٌُذك :اــــــــــأحدهم :على وجَهٌن ,هللا إلَُهنا ومحّمد  نب داً ــــــأْن  باً وتعبُّ ٌُقال  :والّثانً ,ر تقرُّ  أْن 

 = .‘‘ فتنزله منزلة من تخبرهُ بشًء ال ٌعرفه ,للجاحد الذي ٌعرؾ وٌجحد ذلك     
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نا :وقولهم ٌُّ داً  :أحدهما :على وجَهٌن ,هللا إلَُهنا ومحّمد  نب باً وتعبُّ ٌُذكر تقرُّ ٌُقال  :والّثانً ,أْن  أْن 

 .َتمَّ كبلمه ,فتنزله منزلة من تخبرهُ بشًء ال ٌعرفه ,للجاحد الذي ٌعرؾ وٌجحد ذلك

ٌّهما َقّدمَت فهـو المبتدأ  :وفً ,زٌد  المنطلـق   :(1)كما فً ,ثم إّن المبتدأ والخبـر إذا كانا معرفَتٌن فؤ

ٌّن )زٌد( ] لبلبتداء  ,ً الّثانًـالُمنطلِـق( فـً األّول مبتدأ َكـ)ــــفإّن )زٌداً( ف ,المنطلـُق زٌد   وال تع

ٌّة ,لداللته على معنى الّشـخص ؛(2)به [ ألّن  ؛(3)ه على معنى الّنسـبً [ــــلداللت ؛] والمنطلق للخبر

و)زٌد( فً ذلك مسّمى  ,على تؤوٌل الّشخص الذي ٌنطلق ,المنطلق زٌد   :فً قولنا( 4)] المنطلق [

 (5).فٌظهر معنى الّشخص فً )المنطلق( والمعنى الّنسبً فً )زٌد( ,بهذا االسم

 زٌـد   :فإّنك إذا قلتَ  ,ر وإْن كانا معرفَتٌنــأّنه ٌجــوز تقدٌم الخب –رحمه هللا  –( 6)ًــــوذكر أبو عل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .239 ,رسالة ماجستٌر ,لمحمد اإلسفراٌٌنً ,الضوء على المصباح := ٌنظر  

 .( هنا تنتهً اللوحة األخٌرة من النسخة )ب(1)

 .للمبتدأ :( فً )د(2)

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)د( من ةساقط ]المنطلق[( 4)

 :ففً المبتدأ أقوال ,( إذا اجتمع معرفتان5)

 .فما شبت منهما فاجعله مبتدأ ,أنك بالخٌار :وعلٌه ظاهر قول سٌبوٌه ,وعلٌه الفارسً :أحدها     

 .إذا كان له أصدقاء ؼٌره ,زٌد صدٌقً :نحو ,أن األعم هو الخبر :والثانً     

 َمن  :هـــأو ٌسؤله عن أحدهما بقول ,د األمرٌنـــً علمه أحــــــفإن ُعلِم منه أنه ف ,أنه بحسب المخاطب :والثالث     

 .فالمجهول الخبر ,القابم زٌد :فقٌل فً جوابه ,القابم ؟     

 .والمجهول الخبر ,أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ :والرابع     

 .وإال فالسابق ,فؤعرفهما المبتدأ ,إن اختلفت رتبتهما فً التعرٌؾ :والخامس     

 .القابُم زٌد   :نحو ,روالوصؾ متعٌن للخب ,أن اال سم متعٌن لبلبتداء :والسادس     

 .326 - 325 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

  377)توفً سنة  ,أبو علً ,ار بن محمد بن سلٌمانـــوهو الحسن بن أحمد بن عبد الؽف :علً الفارسً ( ٌرٌد أبا6)

 علوم نبػ فً  ,م عن أمثال ابن السراج والزجاج وؼٌرهماـذ العلـــــــوأخ ,رحل إلى بؽداد ,فارسً األصل ,هـ(     

 العوامل فً  ,التذكرة ,المقصور والممدود ,اح فً النحواإلٌضــ :من مإلفاته ,من أكابر أبمة النحو وكان ,اللؽة     

 = والبصرٌة, وؼٌرها. ,والقصرٌة ,والبؽدادٌة ,المسابل الحلبٌة ,األؼفال ,كتاب الحجة فً القراءات ,النحو     
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كان )أخوك( مبتدأ و  ,ومرادك أْن ُتخِبر عن معرفة المخاطب بؤُخّوته بؤّنه مسّمى بزٌد ,أخوك

ماً   .)زٌد( خبره وإْن كان ُمقدَّ

أي فٌما إذا كان كّل واحد منهما صالحاً ألْن ٌكون  ,(1)واعلَم أّن االختبلؾ فً موضع االلتباس

 :نحو قوله ,وأّما فً ؼٌر موضع االلتباس فالّتقدٌم جابز ] باالّتفاق ,مبتدأ وخبراً 

َجالِ   َبُنــوَنا َبُنــو أَْبَنـابَنـا َوَبَنـاُتَنـا            (3)األََباِعدِ ( 2)[ َبُنوُهنَّ أَْبناُء الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - 179 :2األعبلم و ؛449 - 447 :4ب ــــــشذرات الذهو ؛497 - 496 :1بؽٌة الوعاة و ؛148البلؽة  := ٌنظر  

 .244 :3معجم المإلفٌن و ؛184     

 كتب التً اطلعت علٌها.اللم أقؾ على النص الذي أشار إلٌه حسن باشا فً      

 إذ كل واحد منهما ٌجوز أن ٌكون  ,ل وٌلتبســـألنه مما ٌشك ؛( إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم ٌجز تقدٌم الخبر1)

 ر فٌهما ــــا ال ٌظهــــل والمفعول إذا كانا ممـــر ذلك الفاعـــونظٌ ,فإٌهما قّدمت كان المبتدأ ,خبراً ومخبراً عنه     

 اللهم إال أن ٌكون فً اللفظ دلٌل  ,ى عٌسىـضرب موس :وــــــوذلك نح ,فإنه ال ٌجوز تقدٌم المفعول ,اإلعراب     

 :وقوله ,لعاب األفاعً القاتبلت لعاُبه :نحو قولك ,على المبتدأ منهما     

جالِ     األََباِعدِ  َبنـُـوَنا َبُنــو أْبنـابنـا َوَبَنـاُتَنـا           َبُنوُهنَّ أْبناُء الرِّ

 ولٌس  ,ه أن ال ٌكون له بنون إال بنً أبنابهـــــألنه ٌلزم من ؛المبتدأو ـــأال ترى أنه ال ٌحسن ان ٌكون )بنونا( ه     

 وصار هذا كجواز  ,ن اللبســــور المعنى وأمـــــلظه ؛فجاز تقدٌم الخبر هنا مع كونه معرفة ,المعنى على ذلك     

 .ى عٌسىوأبرأ المرض ,أكل كمثرى موسى :تقدٌم المفعول على الفاعل إذا كان علٌه دلٌل نحو     

 .99 :1شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .)ج( ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من2)

 .ولم أقؾ علٌه فً دٌوانه بالطبعة التً اطعت علٌها ,للفرزدقونسب  ,من الطوٌل( البٌت 3)

 :1عٌش ل البن ٌــشرح المفصو ؛72 :1ابل الخبلؾ ــاؾ فً مساإلنصــو ؛346 :1الحٌوان  :وهو من شواهد     

  :1الك ـــالمس حأوضو ؛367 :1شرح الكافٌة البن مالك و ؛297 :1شرح التسهٌل البن مالك و ؛132 :9 ,99     

 :1ً ـونـــاألشم شرحو ؛233 :1رح ابن عقٌل ـشو ؛114 :2اللبٌب  ًـــمؽنو ؛198وتخلٌص الشواهد  ؛286     

  :1وخزانة األدب  ؛32 :2ع ــهمع الهوامو ؛848 :2ً ـشواهد المؽنوشرح  ؛215 :1شرح التصرٌح و ؛163     

 .193 :1والدرر  ؛445 ,444     

 وغ ـوالذي س ,ى المبتدأ وهو )بنو بنونا(ــــو )بنونا( علــحٌث قدم الخبر وه ,بنونا بنو أبنابنا :والشاهد فٌه قوله     

 = فإن  ,اءـاء األبناء باألبنـه ٌرٌد تشبٌه أبنـــــوذلك أنّ  ,رـذلك وجود القرٌنة المعنوٌة المرشدة إلى المبتدأ والخب     
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ال عن األبناء بؤّنهم  ,بؤّنهم بمثابة األبناء( 1)اإلخبار عن أبناء األبناء [ :ألّن المراد؛] فَهُهَنا ال ٌلتبس 

 .بمنزلة أبناء األبناء

***** 

 رافع الفعل المضارع [ -2] 

 ,ُح لالسمِ ــــو وقوُعُه موقعاا ٌصلُ ـــوه :ُع الفعل المضارعــراف :والمعنى الّثانً :المصّنفقال 

ُع الفعل ـــفتوقِ  ,رُب زٌد  ـــأو ٌض ,ربُ ـــزٌد  ٌض ,ارب  ــزٌد  ض  :ولَ فًـوذلك أّنك تقِدُر أْن تق

 .موقَع االسمِ 

***** 

 :والمعنى الّثانً :قال الشارح

 ٌصلحُ  موقعاا أي وقوع المضارع  ,وقوُعهُ  –المعنى الّثانً  :أي – وهو :رافُع الفعل المضارع

  (2).لالسمِ ذلك الموقع 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والؽرض إثبات أن أبناء األبناء مثلهم فً هذه الخبلل ال العكس ,المحبة والحنان والعطؾ لؤلبناء أصل=   

 .)د( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 :أقوال فً عامل رفع الفعل المضارع( 2)

 ن ـــــواختاره اب ,رأي الفراء ـــووه ,و معنويـــفه ,ب والجازمــــــن الناصـــوالتعري م ,نفس التجرد :أحدها     

 .واختاره أٌضاً ابن الخباز ,ونسبه لحذاق الكوفٌٌن ,إنه سالم من النقض :وقال ,مالك     

  ,نـــــــور البصرٌٌــــب سٌبوٌه وجمهـــذا مذهــــوه ,وي أٌضاً ــــو معنـــــفه ,ع االسمــــوقوعه موق :والثانً     

  ؛ت الذي ٌفعلـــورأٌ ,ا لك ال تفعلـــوم ,وجعلُت أفعلُ  ,هبل تفعل :وـــــــض بنحــه منتقـــــإنّ  :قال ابن مالك و     

 .أن االسم ال ٌقع فٌها فإن الفعل فً هذه المواضع مرفوع مع     

 .فٌكون عامله لفظٌاً  ,أنه ارتفع بحروؾ المضارعة :وعلٌه الكسابً :والثالث     

  .وعلٌه ثعلب ,تفع بنفس المضارعةأنه ار :والرابع     

 .374 – 273 :2همع الهوامع  :ٌنظر     
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وإّنما عمل  ,وهذا معنى ولٌس بلفظ ,لوقوعه موقع االسم ( 2)إلى أّنه ] ٌرتفع [ :(1)ذهب أصحابنا

ا وقع موقع االسم وقع فً أقوى أحواله ؛الّرفع وهو  ,فٌعطى أقوى الحركات ,إذ المضارع لَمَّ

 .الّرفع

ٌّون والكوف
  .على أّنه ٌرتفع لتعّرٌه من الّنواِصب والجوازم :(3)

ٌُرَفع بحرؾ المضارعة: (4)والكسابً  ظاهر على من له أدنى ابً ـبلن مذهب الكســـوبط ,على أّنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  :واحتجوا بؤن قالوا ,و وقوعه موقع االسمــــارع هــــومذهبهم فً ارتفاع الفعل المض ,( ٌرٌد جمهور البصرٌٌن1)

 :وذلك من وجهٌن ,إنما قلنا إنه مرفوع لقٌامه مقام االسم     

 .فكذلك ما أشبهه ,واالبتداء ٌوجب الرفع ,فؤشبه االبتداء ,أن قٌامه مقام االسم عامل معنوي :أحدهما     

ٌُعطى  ,والهـــً أقوى أحـــع فــــأنه بقٌامه مقام االسم قد وق :والوجه الثانً       فلما وقع فً أقوى أحواله وجب أن 

 .فلهذا كان مرفوعاً لقٌامه مقام االسم ؛وأقوى اإلعراب الرفع ,أقوى اإلعراب     

 .184 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,ٌرفع االسم :( فً )د(2)

  :واحتجوا بؤن قالوا ,ري من العوامل الناصبة والجازمةـــو التعـــفً ارتفاع الفعل المضارع ه مذهب الكوفٌٌن( 3)

 نحو )أرٌد  ,ه النواصب دخله النصبـــفإذا دخلت علٌ ,وازمـالفعل تدخل علٌه النواصب والجذلك ألن إنما قلنا      

  ,وإذا دخلت علٌه الجوازم دخله الجزم ,ه ذلكـــــــا أشبــوكً تفعَل ذلك( وم ,وإذن أكرَمك ,ولن ٌقومَ  ,أن أقومَ      

 وإذا  ,وإن تفعل افعل( وما أشبه ذلك ,وال ٌفعل بشر ,رـــولٌنطلق بك ,ولما ٌذهب عمرو ,ٌقْم زٌد و ) لمــــــنح     

 وبســقوطها عنه  ,ه بدخولها دخل النصب أو الجزمـــفعلمنا أنّ  ,لم تدخله هذه النواصــب أو الجوازم ٌكون رفعاً      

  .دخله الرفع     

 .183 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 "اإلنصاؾ" ًــــبن األنباري فوقد رّده ا ,ه ٌرتفع بالزابد فً أولهفً ارتفاع الفعل المضارع أنّ  مذهب الكسابً( 4)

  :قول فاسد من وجوه بؤنه     

 ل النصب والجزم ال تدخل علىـــألن عوام ؛ل علٌه عوامل النصب والجزمــــأنه كان ٌنبؽً أن ال تدخ :أحدها     

 .العوامل     

 وال ٌنجزم بدخول  ,ب بدخول النواصبــأنه لو كان األمر على ما َزَعَم لكان ٌنبؽً أن ال ٌنتص :والوجه الثانً     

 زم بدخول الجوازم دّل على فساد ما ـــفلما انتصب بدخول النواصب وانج ,لوجود الزابد أبداً فً أوله ؛الجوازم     

 = .ذهب إلٌه     
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 .تؤّمل

ال أْن ٌقع موقعاً ٌصلح فٌه موضع  ,وقوعه موقع االسم وقوعه موقع جنس االسمِاعلَم أّن شرط 

أو ٌضرُب  ,زٌد  ٌضربُ  :(زٌد  ضارب  )وذلك أّنك تقدر أْن تقولَ فً  :وهذا معنى قوله ,اسم الفاعل

ٌُرفع الماضً لوقوعه موقع االسم ,فتوقَِع الفعل موقَع االسم ,زٌد   ٌُقال فعلى هذا ٌلزم أْن  ّنا أل ؛ال 

فبل  ,والماضً ال ٌستحّق اإلعراب ,العامل ٌعمل فً الكلمة بعد أْن كانت مستحقّة لئلعراب :نقول

 .ٌعمل فٌه

***** 

 العامل فً الصفة [ -3] 

وُتَجر  لكونها  وُتنَصبَ  ,لمرفوعٍ  وهو أْن ُترَفَع لكونها صفة ,فةعاملُ الصّ  :الّثالثو :المصّنفقال 

 .وهذا معنى ولٌَس بلفظٍ  ,مجرورٍ صفةا لمنصوٍب و

فالجار   ,َمَررُت برجٍل كرٌمٍ  :فإذا قلتَ  ,وعند سٌبوٌه العامل فً الّصفة هو العامل فً الموصوف

فً أّنه  ,الجوادُ  ٌا ُعَمرَ  :وٌحتّج لألّول بقولهم ,الّرافُع والّناصبُ  وكذا ,(رجلٍ )ـهو الجار  ل (َكرٌمٍ )ـلِ 

 .اختلف حكُمُهما لو كان المؤّثر فٌهما واحداا لََما

***** 

 :الّثالث المعنىو :قال الشارح

أْن و ,صفةا لمرفوعٍ  –أي الّصفة  – أْن ُترَفَع لكوَنها –أي عامل الّصفة  – وهو :عامل الّصفة

 :نحو ,فً الجرّ  مجرورلكونها صفة ( 1)[ و]  ,فً الّنصب ُتنَصَب وُتجّر لكونها صفةا لمنصوبٍ 

فإّنه منصوب  ,ورأٌُت رجبلً كرٌماً  ,فـ)كرٌم( مرفوع بؤّنه صفة للمرفوع ,جاءنً رجل  كرٌم  

 .فهو مجرور بكونه صفة للمجرور ,ومررُت برجٍل كرٌمٍ  ,لوقوعه صفة للمنصوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنها  :فلو قلنا ,بل هً من تمام معناه ,ً لفظــــــل منه فـــــال تنفص ,أن هذه الزابد بعض الفعل := والوجه الثالث  

 .وذلك محال ,ألدى ذلك إلى أن ٌعمل الشًء فً نفسه ,هً العاملة     

 .185 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 ."المصباح" وهً موجودة فً متن ,( زٌادة من الباحثة1)
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هذا عند أبً الحسن  ,معنى ولٌس بلفظ –أي كونها صفة لمرفوع ومنصوب ومجرور  – وهذا

 (1).األخفش

ألّنهما كشًء واحد فٌعمل فٌهما  ؛العاملُ فً الّصفِة هو العامل فً الموصوف( 2)وعند سٌبوٌه

وكذا  ,الباء( وهو رجل)هو الجار  لـ (َكرٌم)فالجار  لِـ ,مررُت برجٍل كرٌمٍ  :فإذا قلتَ  ,عامل واحد

فالّرافع  ,جاءنً رجل  كرٌم   :وكقولنا ,للّصفة هو الّرافع والّناصب للموصوؾ الّرافُع والّناصبُ 

فالّناصب لـ)كرٌم( هو الّناصب  ,ورأٌُت رجبلً كرٌماً  ,لـ)كرٌم( هو الّرافع لـ)رجل( وهو )جاءنً(

 .لـ)رجل( وهو )رأٌُت(

لو  أ / – 78/ ( 3)[ فً أّنه ,ٌا ُعَمَر الجوادُ  :بقولهم –أي أبً الحسن األخفش  – وٌحَتج األّول

أي حكم  ,واحداا لََما اختلف حكُمُهما –أي فً الّصفة والموصوؾ  – فٌهما أي العامل كان المؤّثرُ 

ٌّةً  ,الّصفة والموصوؾ ًٌّة وحركة الّصفة إعراب  .وقد اختلؾ حكمهما لكون حركة الموصوؾ بناب

لَِما فٌه من لزوم  ؛مردود (كشًء واحد فٌعمل فٌهما عامل واحدالّصفة والموصوؾ ) :وقوله

بدلٌل أّنهم هربوا عن الجمع بٌن اإلعراب  ,وهذا مرفوض فً كبلمهم ,فً اسم واحد( 4)إعراَبٌن

( فقالوا )زٌديّ  ,على حّدها فً الّنسبة إلٌهما فحذفوهما –وهو عبلمة الّتثنٌة والجمع  –وبٌن دلٌله 

 فكٌؾ ٌسّوؼون الجمع بٌن اإلعراَبٌن فً اسم واحد ؟  ,زٌدان وزٌدون :فً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همع " ًـالسٌوطً ف نسبه  و ,وُنِسَب للخلٌل أٌضاً  ,هرت علٌـــا جــــتبعٌتها لم( العامل فً الصفة عند األخفش 1) 

 العامل فٌها )التبعٌة(  :ه واألخفش والجرمًــوقال الخلٌل وسٌبوٌ ’’ :الــــــق ,كذلكوالجرمً لسٌبوٌه " الهوامع     

  :وقٌل .اتفق اإلعراب أو اختلؾ ,اد معنى الكبلمـأي اتح ,ىــــــــالمراد التبعٌة من حٌث المعن :فقٌل ,ثم اختلؾ     

 جهته  :اتحاد اإلعراب )بشرط اتحادها( أي :لـــــوقٌ .هــــالمراد االتحاد )من حٌث اإلعراب( ولو اختلفت جهت     

   .‘‘وال تكون مختلفة  ,جنس واحدبؤن تكون العوامل من      

 .166 :5همع الهوامع و ؛187 :1شرح التصرٌح و ؛295أسرار العربٌة  :ٌنظر     

 فصار النعت  ,برُجٍل َظرٌٍؾ َقْبلُ  مررتُ  :ى المنعوت فقولكـــــــي جرى علفؤما النعت الذ ’’ :"الكتاب" قال فً( 2)

 ن ِقَبِل أنك لم ُتِرِد الواحد من ـــارا كاالسم الواحد مــا صـــــوإنم ,ألنهما كاالسم الواحد ؛مجروراً مثل المنعوت     

 .‘‘أردت الواحد من الرجال الذٌن كل واحد منهم رجل ظرٌؾ  ولكنك ,الرجال الذٌن كل واحد منهم رجل     

  .422 – 421 :1الكتاب  :ظرٌن     

 .أ و ب / –77اللوحة /  ,)أ( ساقط منإلى هنا  ((أن ٌكون نكرة ...))من قوله:  418من ص  المعقوفٌن( ما بٌن 3)

 .( هنا تنتهً اللوحة األخٌرة من النسخة )د(4)
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فكان  ,ما سبق من أّن حرؾ الّنداء شبٌه بالعامل المحّقق ,ٌا ُعَمَر الجوادُ  :الجواب عن نحو

 .فٌرتفع اختبلؾ حكمهما بهذا الّطرٌق ,الموصوؾ مرفوعاً كالّصفة

إّن قولَنا الّصفة والموصوؾ كشًء واحد ال عن جهة  :فجوابه ,وأّما لزوُم إعراَبٌن فً اسم واحد

فمن حٌث إّنهما كشًء  ,شدٌداً ( 1)بل بطرٌق الّتشبٌه من حٌث إّنهما امتزجا ] امتزاجاً [ ؛الحقٌقة

ومن حٌث إّنهما فً الحقٌقة شٌبان لم ٌلزمنا ما  ,حكَم كلمة واحدة فً اّتحاد عاملهما واحد أخذا

 .(2)"المقالٌد"كذا قال صاحب  ,ذكره من لزوم إعراَبٌن فً اسم واحد

  :ظاّناً  أّنه عجُز البٌِت المشهوِر الذي هو ,ٌا ُعَمَر الجوادُ  :ومن َرَوى :(3)"الّضوء"وقال صاحب 

 (4)ِبؤكرَم ِمْنَك ٌا ُعمُر الَجَواَدا     َفَما َكْعُب بُن َماَمَة َوابُن ُسعَدى     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( زٌادة من الباحثة1)

 .( لم أقؾ علٌه2)

  :ظاّناً  أّنه عجُز البٌِت المشهوِر الذي هو ,ٌا ُعَمَر الجواد :ومن َرَوى ’’ :( قال3)

 َفَما َكْعُب بُن َماَمَة َوابُن ُسعَدى         ِبؤْجَوَد ِمْنَك ٌا ُعمُر الَجَواَدا

ٌُقال حٌنبذــــإذ ال ٌص ,بـإذ ال احتجاج لؤلخفش فً الّنص ؛فقد َسَها       أّن العامل قد عمل فً محّل المنادى  :ّح أْن 

اً الّنصب       ٌّ  فٌكون العامل فٌهما واحداً كما   ,ان ُمعَرَباً ــــث كـــب لفظاً حٌـــوعمل فً وصفه الّنص ,حٌث كان مبن

  .‘‘وهللا اعلم  ,ذهَب أمس الّدابر :فً     

  .244 – 243 ,رسالة ماجستٌر ,لمحمد اإلسفراٌٌنً ,ى المصباحالضوء عل :ٌنظر     

  :بدالً من ,ِبؤْجَوَد ِمْنكَ  :برواٌة 118 :1بدٌوانه  مذكور وهو ,و جرٌر بن عطٌةـــــه هقابلو ,رـــالبٌت من الواف( 4)

 .ِبؤكرَم ِمْنكَ      

  ؛394 :3البن مالك ٌل ــرح التسهــــشو ؛172ً العربٌة ــــــــع فــواللم ؛288 :4المقتضب  :وهو من شواهد     

 ؛248 :3المقاصد النحوٌة  ؛41 :2ً اللبٌب ـــومؽن ؛267 الندىر ــــــــــشرح قطو ؛23 :4أوضح المسالك و     

  :3ع ــــهمع الهوامو ؛56 :1ً ـــالمؽنوشــرح شواهد  ؛218 :2شرح التصرٌح و ؛144 :2شرح األشمونً و     

 .387 :1والدرر  ؛442 :4وخزانة األدب  ؛54     

 اة لمحل ــــوصفته )الجوادا( منصوبة مراع ,مــــــــفالمنادى )عمر( مبنً على الض ,الجوادا :والشاهد فٌه قوله     

 ى أن المنادى الموصوؾ ٌجوز فٌه الفتح ــت علــــــوقد استدل الكوفٌون بهذا البٌ .ألنها معرفة بـ)أل( ؛المنادى     

 .سواء أكان الوصؾ لفظ )ابن( أم لم ٌكن     
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ٌُقال حٌنبذ ,إذ ال احتجاج لؤلخفش فً الّنصب ؛فقد َسَها أّن العامل قد عمل فً محّل  :إذ ٌصّح أْن 

اً  ٌّ فٌكون العامل فٌهما  ,وعمل فً الّصفة الّنصب حٌث كان ُمعَرَباً  ,المنادى الّنصب حٌث كان مبن

  .ذهَب أمس الّدابر :واحداً كما فً
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 ] الباب الخامس [

ٌّة [] فً فصول   من العرب

 فً المعرفة والّنكرة [ –] الفصل األّول 

ُدل  على شًءٍ  :المعرفةُ  :المصّنفقال  ٌَ  ,أنا وأنتَ  :نحو ,الُمضَمرُ  :وهً خمسة   ,بعٌنِهِ  ما ُوِضَع ل

 :نحو ,ما فٌه الُم الَتعرٌِف للجنسِ  :والّثالثُ  .كزٌد وَعْمرو ,والَعلَم الخاص   .ُغالمكَ  :لكاُف فًوا

 :نحو ,أو للَعْهدِ  ,والخل  حامض   ,الَعَسلُ حلو   ,والَفَرُس خٌُر من الحمارِ  ,خٌر  من المرأةِ  الّرجلُ 

والموصوالُت  ,(وهؤالءِ  ,هذا)ـأسماُء اإلشارِة ك :الُمْبَهُم وهو شٌبانِ  :الّرابعُ  .َفَعلَ الّرجلُ كذا

المضاُف  :والخامسُ  .إحدى الجمل األرَبعوهً ال َتتِم  إال بِِصلٍَة  فإّنها (وَمنْ  ,وما ,والتً ,الذي)ـك

ةا إ ةإلى أحِد هذه األرَبع ٌّ تِِه  :والّنكرةُ  .نكرة وما سوى ذلك فهو ,ضافةا معنو ما شاَع فً أُم 

 .(َوَفَرسٍ  ,َرُجلٍ )ـكَ 

***** 

ٌّن الخامس  :قال الشارح ٌُب ا كان فارؼاً عن الباب الّرابع َشَرَع اآلن أْن   :الخامسالباب  :فقال ,لَمَّ

ٌّة  .فً المعرفة والّنكرة :الفصل األّول ,فً فصول من العرب

 :المعرفةُ 

ٌّن ,ما ُوِضَع لٌُدل  على شًٍء بعٌنه كان من الواجب علٌه أْن ٌقّدم  :فإْن قُلتَ  ,أي على شًء مع

لما أّن الّنكرة أسبق على المعرفة كما عرفَت فً باب  ؛الكبلم على الّنكرة على الكبلم على المعرفة

 .ما ال ٌنصرؾُ 

هذا زٌد  ورجل   :فتقولُ  ,قد تؽلُِب المعرفَة على الّنكرة فً األحكام ب / – 78/ إّن الَعَرَب  :جوابه

تؽلٌباً لجانِب المعرفة ورعاًٌة  ؛ترفعه على الّصفـة( 1)و] ال [ ,فتنصبه على الحــال ,ضاِحَكٌنِ 

 (2).اله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 1)

 هللا  هذان رجبلِن وعبدُ  :وذلك قولك ’’ :ة النكرةـــــــــب ما ؼلبت فٌه المعرفً باـــــف "الكتاب" ( قال سٌبوٌه ف2ً)

  ,لبلثنٌن وال أن ٌكون صفة ,(ى أن ٌكون صفة لـ)عبدهللاـــــوإنما نصبت )المنطلقٌَن( ألنه ال سبٌل إل ,منطلقٌنَ      

 .‘‘بُدهللا منطلقاً هذا ع :كؤنك قلت ,كان ذلك محاالً جعلته حاالً صاروا فٌهافلما      

 .81 :2الكتاب  :ٌنظر     
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 :وقوله ,عرفة والّنكرةجنس شامل للم ,)ما ُوِضَع لٌُدلَّ على شًء( :وإذا عرفَت هذا فاعلَم أّن قوله

 .ألّنها ُوِضَعْت لتدّل على شًء لكن ال بعٌنه ؛ٌخرج الّنكرات ,()بعٌنه

 :(1)خمسة   –أي المعرفة  – وهً

بالّنـصب  ,(كَ المُغـ)فً  (افالكو )نحو ,نِ ( بالَحَرَكَتٌتأن) ,(اأن)و نح ,(2)رالُمـضـَمـ :أحـدهـــا

أو  ,اإلشارة إلى المتكلّم ٌقتضًم إّنه عبارة عن اس :قـالوا :(3)"وءالضّ "احب قال ص ,والجرّ 

 ةـن َضمٌر المعرفـرق بٌـــفبل ف ,تقدٌراً  ره إّما تحقٌقاً أوـد ما سبق ذكــــبع ,أو ؼٌرهما ,المخاطب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالمبهم عن اسم اإلشارة  وٌعبرون ,ٌؽفلون المعرؾ بالنداءف ,ةـل أقسامه خمســــوأكثرهم ٌجع’’  :( قال ابن مالك1)

ٌَبول ذلك إ ,اسم إشارة وموصول :والمبهم على ضربٌن :ثم ٌقولون ,والموصول       .‘‘أن أقسامه ستة لى َف

 .116 :1 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     

  كانإذا  ,ْرَؾ الحرؾــأْضَمْرت صَ  :تقول ,ًء الذي ُتْضِمره فً قلبكـــــالش :الضمٌر :"لسان العرب" ( جاء ف2ً)

 الموضُع  :والُمْضَمرُ  ,الضماِبرُ  :عـــوالجم ,الّضِمٌرُ  :مـــواالس ,ً شٌباً ـــــــوأْضَمْرُت فً نفس ,متحركاً فؤْسَكْنته     

 جبت بها إْن شبت  ,ألّن حركته كالمضمر ؛ر  ــــــوإنما قٌل له ُمْضمَ  .أخفٌته :ًءــــــ.. وأْضَمْرُت الش.والَمْفعولُ      

 .وإْن شبت لم تؤت به ,كما أن أكثر الُمْضَمر فً العربٌة إْن شبت جبت به ,وإْن شبت َسّكْنَته     

 .ضمر :مادة :لسان العرب :ٌنظر     

َبِتهـهو الموضوع لتعٌٌن ُمَسّماه مشع :والضمٌر      ٌْ مٌر والُمْضمر ه .راً بتَكلُِّمه أو خطابه أو َؼ  و اصطبلح ـــوالضَّ

 .والكوفٌون ٌسمونه الِكناٌة والَمْكِنىَّ  ,البصرٌٌن     

 .359 :1توضٌح المقاصد و ؛128 :1شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

 بعد ما سبق  ,أو ؼٌرهما ,بـــــــأو المخاط ,ن اإلشارة إلى المتكلّمـــــــإّنه عبارة عن اسم ٌتضم :قالوا ’’  :قال (3)

  :نحو ,فً أّنه ال ٌكون واحد منهما نكرةً  ,رةـــــر المعرفة والّنكـــوال فرق بٌن َضمٌ ,ذكره إّما تحقٌقاً أو تقدٌراً      

 جاءنً رجل   :وكذا قُلتَ  ,ً هذا الكبلم إال لِـ)َزٌد(ـــــون فـــــــــألّنه ال ٌك ؛فٌكون معرفًة َكـ)زٌد( ,ضربُتهُ زٌد       

فَتُه بع ,كــألّن )رجبلً( وإْن كان نكرة فً أّول كبلم ؛فضربُتهُ       ا ذكرَته فقد َعرَّ  وصار  ,ض الّتعرٌؾــــإاّل أّنك لَمَّ

 كان  ,ضربُته :فإذا أضَمرَته فقلتَ  ,ةً ـــــع معرفــــد الّسامــــجًء من األسباب التً ُتقّرُر له عنإخباُرك عنه بالم     

  :قالوا .ه ال ٌكون لؽٌره فً هذا الكبلمــــــن حٌث إنّ ــم ؛زٌد  ضربُتهُ  :لمساواته )زٌداً( فً قولك ؛ضمٌر معرفة     

ٌُضَمر بعد ما  ,ًءــع الٌد على الشـــــــألّنها بمنزلة َوضْ  ؛وأَْعَرؾ أنواع المعارؾ هً الّضمابر       إذ الّشًء إّنما 

 .‘‘ثم ما هو لؽٌرهما  ,ثم المخاطب ,وأعَرؾ أنواع الّضمابر هو ضمٌر المتكلّم ,ُعِرؾ     

 .246 – 245 ,رسالة ماجستٌر ,لمحمد اإلسفراٌٌنً ,ى المصباحالضوء عل :ٌنظر     
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ألّنـه ال  ؛فٌكون معرفًة َكـ)زٌد( ,زٌد  ضربُتهُ  :نحو ,ٌكون واحد منهما نكرةً  والّنكرة فً أّنه ال

ألّن )رجبلً( وإْن كان نكرة فً  ؛جاءنً رجل  فضربُتهُ  :وإذا قُلتَ  ,ٌكون فً هذا الكبلم إال لِـ)َزٌد(

فَتُه بعض الّتعرٌؾ ,أّول كبلمك ا ذكرَته فقد َعرَّ المجًء من فصار إخباُرك عنه ب ,إاّل أّنك لَمَّ

 ؛كان ضمٌر معرفة ,ضربُته :فإذا أضَمرَته فقلتَ  ,األسباب التً ُتقّرُر له عند الّسامع معرفةً 

 .من حٌث إّنه ال ٌكون لؽٌره فً هذا الكبلم ؛زٌد  ضربُتهُ  :لمساواته )زٌداً( فً قولك

ٌُضَمر  ,] ألّنها بمنزلة َوْضع الٌد ؛وأَْعَرؾ أنواع المعارؾ هً الّضمابر :قالوا إذ الّشًء إّنما 

 (2).ثم ما هو لؽٌرهما ,ثم المخاطب ,ضمٌر المتكلّم( 1)وأعَرؾ أنواع الّضمابر [ ,بعدما ُعِرؾ

هو  :وقالوا فً تعرٌؾ الَعلَم ,(َعْمرو)و (َزٌد)َكـ ,الَعلَم الخاصّ  :أقسام المعارؾ الخمسة والّثانً من

وبقولهم )ما ُعلَِّق على شًء( جنس  شامل  للمعرفة  ,ما ُعلَِّق على شًء بعٌنه ؼٌر متناول ما أشبهه

سابر ( 3)وبقولهم )ؼٌر متناول ما أشبهه( ] خرج [ ,وقولهم )بعٌنه( ٌخرج الّنكرة ,والّنكرة

 ؛وقوله ذلك )الخاّص( ,ألّن )أنت( ٌجوز أْن ٌخاطب به عمرواً و زٌداً إلى ؼٌر ذلك ؛المعارؾ

َر  ,َر من األعبلمأو ُنكِّ  ,أو ُجِمعَ  ,احتراز عّما ُثّنً فقد زال عنه فإّن الَعلََم إذا ُثنًِّ أو ُجِمَع أو ُنكِّ

ٌّةِ  حرؾ الّتعرٌؾ إذ ذاك لو قُِصَد تعرٌفه كـ)الّزٌداِن(  أ / – 79/ ولذا ٌدخل علٌه  ,معنى الَعلَم

 (4).و)الّزٌدون(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 أو المخاطب كـ)أنت(  ,وبؤصالتها عند الكوفٌٌن ,ؾ عند البصرٌٌنــ( ٌكون الضمٌر إما لمتكلم كـ)أنا( بزٌادة األل2)

  ,أو الؽابب كـ)هو( بتمامها عند البصرٌٌن ,ض الكوفٌٌنــــد بعـــــــــوبؤصالتها عن ,بزٌادة التاء عند البصرٌٌن     

 كـ)قوما(  ,األلؾ والواو والنون :ب أخرى وهو ثبلثةــــب تارة ولؽابـــــأو لمخاط ,والهاء وحدها عند الكوفٌٌن     

 .والهندات قُْمنَ  ,وقُْمَن( ٌا هندات ,وقاموا ,و)قوموا ,و)قاما( للؽاببٌن ,للمخاطبٌن     

 .97 :1شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 وبعدم  ,وبمشاهدة مدلوله ,ألنه ٌدل على المراد بنفسه ؛مر المتكلـــــفً التعرٌؾ ضمٌ وأمكنها ’’ :قال ابن مالك     

 .‘‘وبمواجهة مدلوله  ,ألنه ٌدل على المراد بنفسه ؛ثم ضمٌر المخاطب .وبتمٌز صوته ,صبلحٌته لؽٌره     

 .116 :1 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]خرج[( 3)

ٌُفه :)كالجبل( :الَعلَم :الكفوي( قال 4)  معرفةفإن كان من واضع  ,ى معٌن ال ٌصلح لؽٌرهـــــم منه معنـهو كل اسم 

 =  ,د(ـــــى َعلَماً عاماً كـ)محمــــٌسمع نكرة ـــــان من واضــــوإن ك .و )عمرو( ,كـ)زٌد( ,ٌسمى َعلَماً خاصاً      
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 ل ـم الذي دخــثم االس ,(1)الُم الّتعرٌِف للجنسِ  –أي اسم فٌه  – ما فٌه :من أقسام المعارؾ والّثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و)العٌوق( من  ,و)الّدٌران( ,)الثرٌا( :ومثل .بلم الؽالبةـــــــــن األعــــو)الصعق( م ,)النجم( :ومثل .= و)حسن(  

 .ومن هذا القبٌل لفظة الجبللة ,والؽالبة باعتبار ,باعتبار الخاصة     

 وكل لفظ  .هد الخارجً ٌدل على ذلك بواسطة البلمــوالع ,ره ومادتهــوالعلم الخاص ٌدل على فرد معٌن بجوه     

 .ٌذكر وٌراد لفظه فهو علم من قبٌل األشخاص ال من أعبلم األجناس     

 .683 :الكلٌات :ٌنظر     

هُ ابن مالك بقوله      ر الشٌـــاً بمسمـــهو المخصوص مطلقاً َؼلَبًة أو تعلٌق :وَحدَّ  أو الشابع الجاري  ,اعـــى ؼٌر مقدَّ

 .مجراه     

 ه على ــاالسم الذي علق فً أول أحوال :هـــور الَعلَم بقولــــوحّد ابن عصف :توضٌح المقاصد"" قال المرادي فً     

 .شًء بعٌنه فً جمٌع أحواله من ؼٌبة وخطاب وتكلم     

 وأما  .ال فً صدق هذا التعرٌؾ علٌهــفبل إشك :ًــــــــأما الشخص .وجنسً ,شخصً :الَعلَم ضربان :فإن قلت     

  ,النكرة و فً المعنى شابع كاسم الجنســــــإذ ه ,اهـــألنه لم ٌعٌن مسم ؛فبل ٌصدق علٌه هذا التعرٌؾ :الجنسً     

   .لعلم الشخصً فً األحكام اللفظٌةولكنه جرى مجرى ا     

 وأم  ,كـ)أبً بكر ,ّدر بـ)أب( أو )أم( فهو كنٌةــــــه إْن صــــــــألنّ  ؛ولقب ,وكنٌة ,اسم :والَعلَم على ثبلثة اقسام     

  ,وكـ)بطة ,والفاروق( فً األول ,كـ)الصدٌقب ـــــــو لقـــــوإال فإن أشعر برفعة المسمى أو َضَعته فه ,كلثوم(     

 .وعمرو( ,وإن لم ٌكن كذلك فهو اسم كـ)زٌد ,وأنؾ الناقة( فً الثانً     

 .391 ,398 :1توضٌح المقاصد و ؛178 :1شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

  :( فً أداة التعرٌؾ مذهبان1)

 ً حرؾ ثنابً الوضع ــــــفه .ه ابن مالكـــــوصحح ,انــــوعلٌه الخلٌل وابن كٌس ,أنها )أل( بجملتها :أحدهما     

 كما ال ٌقال  ,ن ٌسمٌها األلؾ والبلمـولم ٌك ,ا )أل(ـــــــوكان الخلٌل ٌسمٌه :قال ابن جنً .و)هل( ,بمنزلة )قد(     

 .؟ على قولٌن هل الهمزة قطع أو وصل ,ثم اختلؾ على هذا .فً )قد( القاؾ والدال     

 وفتحت على خبلؾ سابر همزات  ,نـل اجتلبت لبلبتداء بالساكــــوالهمزة وص ,أنها البلم فقط :والمذهب الثانً     

 وعزاه  ,انــالنحوٌٌن إال ابن كٌسع ــــن جمٌــــو حٌان عـــونقله أب ,وعلٌه سٌبوٌه .الوصل تخفٌفاً لكثرة دورها     

 .المحقِّقٌنإلى  "البسٌط" صاحب     

 ثم  ,أن الموضوع للتعرٌؾ على هذا البلم وحدها :لـــول األول بؤن الهمزة وصــوالفرق بٌن المذهبٌن على الق     

  ,ً معتد بها فً الوضع كهمزة )استمع( ونحوهـــــى ذاك هـــوعل ,اجتلبت همزة الوصل لٌمكن النطق بالساكن     

 = وعلى الثانً لم  ,ت الهمزة لتحرك ما قبلهاـــــى حذفــــفعلى األول ,م القومقا :وثمرة الخبلؾ تظهر فً قولك     
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الّرجلُ خٌر  من  :نحو ,فالبلم حٌنبذ للجنس ,علٌه الم الّتعرٌؾ إّما أْن ٌكون المراد منه نفَس الحقٌقةِ 

 ,فإّن البلَم فٌها لتعرٌؾ الحقٌقة ,والخل  حامض   ,والعسلُ حلو   ,والفرُس خٌر  من الحمارِ  ,المرأةِ 

 .إّن هذه الحقٌقة خٌر من تلك الحقٌقة :بمعنى

 :وهو على وجَهٌنِ  ,(1)للعهدفالبلم حٌنبذ  ,ٌكون المراد منه فرداً من أفراد تلك الحقٌقة أو

فاً  ,أْن ٌذكر مذكوراً  :أحدهما ٌُعاد ذلك المذكور ُمَعرَّ ِإََل ِفْرَعْوَف َرُسوًَل  َكَما أَْرَسْلَنا  :كقوله تعالى ,ثّم 

 . (2)فَػَعَصى ِفْرَعْوُف الرَُّسوؿَ 

إذا كان بٌنك وبٌن مخاطبك سوق  ,ادخل الّسوقَ  :كقولك ,أْن ٌكون للمعهود فً الّذهن :وثانٌهما

 .إذا كان بٌنك وبٌن مخاطبك رجل معهود ,َفَعلَ الّرجلُ َكَذا :نحو ,معهود

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ولم ٌإت بها لعدم الحاجة إلٌها ,ٌكن َثّم همزة البتة=   

 .272 – 271 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

  ,فؤعٌد مصحوباً بـ)أل( ,ور حسً بؤن تقّدم ذكُره لفظاً ــــا بحضــــــهً ما ُعهد مدلول مصحوبه :( )أل( العهدٌة1)

  ,القرطاس :داً كقولكـــــان مشاهــأو ك ,[ 16 – 15] المزمل   أَْرَسْلَنا ِإََل ِفْرَعْوَف َرُسوًَل فَػَعَصى ِفْرَعْوُف الرَُّسوؿَ   :نحو     

  .لمن سّدد سهماً      

 ِإْذ   ,[ 48 :] التوبة  ِإْذ ُُهَا ِف اْلَغارِ   :وـــنح ,داً حال الخطابـــــولم ٌكن مشاه ,أو علمً بؤن لم ٌتقدم له ذكر     

 وذكر  :و حٌانــــال أبـــــــق .[ 16 :] النازعات  ِإْذ نَاَداُه َربُُّو بِاْلَواِد اْلُمَقدَّسِ   ,[ 18 :] الفتح  يُػَباِيُعوَنَك َُتَْت الشََّجَرةِ      

ٌَْعِرض فً العهدٌة الؽلبة       دخلت  ,م للثرٌاــــــــوالنج ,ً للؽلبة كالبٌت للكعبةـــــفالت ,ولمح الصفة ,أصحابنا أنه 

 ألن االسم َعلَم فً  ؛ى االسم للتعرٌؾـــل أوالً علــــوالتً للمح لم تدخ .ثم حدثت الؽلبة بعد ذلك ,لتعرٌؾ العهد     

 فلم ٌكن بد  ,إنما أنت ترٌد شخصاً معلوماً و ,ط تعرٌؾ العلمٌة فٌهــــــفسق ,لكن لمح فٌه معنى الوصؾ ,األصل     

 .من إدخال )أل( العهدٌة علٌه لذلك     

 .47المعجم الوافً و ؛275 – 274 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

 .16 – 15 :( المزمل2)
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وهو ما كان ُمتضّمناً لئلشارة إلى ؼٌر المتكلّم والمخاطب  ,(1)الُمْبَهمُ  :من أنواع المعارؾ الّرابعُ و

 .من ؼٌر َشرط سبق ذكره

أسماُء  :واألّول ,ة أو الألّنه ال ٌخلو من أْن ٌكـون مستؽنٌـاً عن جمل ؛ٌبانش – مأي المبَهـ – ووه

 .(ؤالءِ ه)و ,(ذاه)ارِة كـاإلش

ٌّة( [ ,(أيّ و) ,(نْ مَ )و ,(ام)و ,(ًالت)و ,(الذي)والُت كـــــالموص :ًــــوالّثان و] )أ
 أي –ا ــفإّنه ,(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أما أسماء اإلشارة فهً مبهمة لوقوعها على كل  ,والتــــوالموص ,ارةــــأسماء اإلش :األسماء المبهمة ضربان( 1)

 ال أن المراد  ,هذا معنى اإلبهام فٌها ,ى دون مسمىـــــــص مسمــوال تخت ,وؼٌرهما ,وجماد ,شًء من حٌوان     

 وؼٌره من  ,داً لٌعرفه المخاطب بحاسة البصرـــص واحــــومعنى التعرٌؾ فً اسم اإلشارة أن ٌخت ,به التنكٌر     

ٌُفسر بمـــوالمبهم الذي ه ,المعارؾ ٌختص واحداً لٌعرفه بالقلب       كقولك  ,ا بعده وهو اسم الجنسو اسم اإلشارة 

  .والثوب ونحوه ,هذا الرجل     

  ,كما كانت أسماء اإلشارة كذلك ,ى دون مسمىــــص مسمـــــألنها ال تخ ؛وأما الموصوالت فكلها مبهمة أٌضاً      

  :وتوصؾ بالمعارؾ نحو قولك ,والذي ٌدل على أنها معارؾ أنه ٌمتنع دخول عبلمة النكرة علٌها وهً )رّب(     

 ا معارؾ ــــوكله ,جاءنً الرجل الذي عندك :وـــنح ,اً للمعارؾــــوتقع أٌضاً وصف ,جاءنً الذي عندك العاقل     

 والموصـوالت ُتبٌن بالجمـل  ,ارة ُتبٌن باسم الجنســــــاء اإلشـــــإال أن أسـم ,فبٌانها بما بعدها أٌضاً  ؛بصبلتها     

 .بعدها     

 م اإلشارة من ؼٌر إشارة حسٌة إلى ـــــألن اس ؛ارؾـــــات وإن كانت معـــوإنما سمٌت بالمبهم ’’ :قال الرضً     

  ,وكذا الموصوالت ,رة المتكلم أشٌاء ٌحتمل أن تكون مشاراً إلٌهاــــألن بحض ؛المشار إلٌه مبهم عند المخاطب     

 .‘‘دون الصبلت مبهمة عند المخاطب  من     

 هو  ,ثم ما فٌه األلؾ والبلم ,مــــــثم العل ,رـــــثم المضم ,وذهب بعضهم إلى أن االسم المبهم أعرؾ المعارؾ     

 ذاك( أعرؾ من االسم العلم )و ,()هذا :وـم المبهم نحــــوذهب الكوفٌون إلى أن االس .قول أبً بكر ابن السّراج     

 وذلك ألن االسم  ,م أعرؾ من االسم العلمـــــم المبهــإنما قلنا إن االس :واحتجوا بؤن قالوا ,وعمرو( ,نحو )زٌد     

 وما ٌعرؾ بشٌبٌن ٌنبؽً  ,رؾ إال بالقلب وحدهــــوأما االسم العلم فبل ٌع ,بالعٌن وبالقلب :المبهم ٌعرؾ بشٌبٌن     

 .احدأن ٌكون أعرؾ مما ٌعرؾ بشًء و     

  ؛86 :5شرح المفصل البن ٌعٌش و ؛181 :2بلؾ ــــابل الخــً مسـاإلنصاؾ فو ؛345أسرار العربٌة  :ٌنظر     

 .248 :3شرح الرضً على الكافٌة و     

 .متى :)ج( ( ف2ً)
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جاءنً  :نحو :(1)إحدى الجمــل األرَبع –أي تلك الّصـلة  – وهـً ,ال َتتِّم إاّل بِِصلَةٍ  –الموصوالِت 

وإّنما التزم أْن  ,أو إْن تكرمنً أكرمه ,أو أمامك ,أو فً الّدار ,أو خرَج أبوه ,الذي أبوه منطلق

ألّنك  ؛من ضمٌر الموصول فً مواضع كثٌرة( 2)إذ فً كونها مفردة ] تقّوٌها [ ؛تكون الّصلة جملة

) ي  ,أو تقدٌراً بدون )هو( لفظاً  ,جاءنً الذي زٌد :إذا قلَت فً )جاءنً الذي هـو زٌد  ٌلزم الّتَعرِّ

فبل ٌنَضّم أحدهما  ,وبالّتعّري ٌقع الّتنافر بٌن الموصوِل والّصلةِ  ,المتناع تقدٌر الّضمٌر فً )زٌد(

كذا قال صاحب  ,وهو تكمٌل الموصول ِبَضّم الّصلِة إلٌه ,فٌمتنع حصول الؽرض ,إلى اآلخر

 .(3)"المقالٌد"

ٌَت الُمبهمات بقسَمٌها  – 79/ ا إلى ــروَؾ فً عدم استقبللها وافتقارهـألّنها أشَبَهت الح ؛وإّنما ُبِن

ٌّة لَِما ذكرنا :ولقابل أْن ٌقولَ  .الّصلِة والّصفة ب / فكٌَؾ قالوا فً  ,إّن هذه األسماَء إذا كانت مبن

ورأٌُت  ,جاءنً مسلمانِ  :كما قالوا فً ,و)هذٌن( فً ؼٌر الّرفع ,تثنٌتهما )هذان( فً الّرفع

 وكذا )اللذان( و)اللذٌن( ؟ ,ٌنِ مسلمَ 

أّنه ال نسلم أّن )هذان( و)هذٌِن( تثنٌة )هذا( على حّد )مسلم(  :األّول :والجواب عنه من وجَهٌن

و)هذٌن( صٌؽة أخرى موضوعة  ,موضوعة للّرفع( 4)] أخرى [ بل )هذان( صٌؽة ,و)مسلَمٌِن(

َتٌِن  ,والّدلٌل على أّن )هذان ,كما صاؼوا الّضمابر فً األحوال ,للجّر والّنصب ٌَ َسَتا ِبَتْثنِ ٌْ وهذٌن( لَ

وألؾ  ,أال تراهم قلبوا ألؾ )عصا( واواً  ,وعدم قلبها ٌاًء أو واواً  ,حذؾ األلؾ من )هذان( :لـ)هذا(

 (5).)عصوان( و )رحٌان( :)رحى( ٌاًء فً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كما سٌمثل الشارح لكل واحدة ,الشرطٌةالجملة و ,الظرفٌةوالجملة  ,الفعلٌةالجملة و ,( ٌرٌد الجملة اإلسمٌة1)

 .ٌقربها :( فً )ج(2)

 .( لم أقؾ علٌه3)

 .)ج( من ةساقط ]أخرى[( 4)

 وكان لحاقها لها ,ص األسماء المتمكنة ولحقت )الذي( و)التً(ــن خصابــولما كانت التثنٌة م ’’ :( قال ابن مالك5)

 .‘‘( معارضة لشبهها بالحروؾ فؤعربت كما جعلت إضافة )أيّ  ,أعربا فً التثنٌة ؛معارضاً لشبهها بالحروؾ     

 .191 :1البن مالك شرح التسهٌل  :ٌنظر     

  :وقد اختلؾ النحوٌون فً هذه التثنٌة على أقوال     

  ,)الزٌدان :ون عوض من الحركة والتنوٌن كما كانت فً قولكــوالن ,ةــذهب قوم إلى أنها تثنٌة صناعٌ :أحدها     

 التثنٌة فارق الحرؾ وعاد إلى = ألنه ب ؛ة وال تنوٌن فٌهـــــان الواحد مبنٌاً ال حركــــــوإن ك ,والعمران( كذلك     
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وعلى هذا  ,فٌعود معرباً  ,فبمجٌبها زال َشَبه الحرؾِ  ,إّن الّتثنٌة من خواص االسم :والجواب الّثانً

ا صار معرباً بالّتثنٌة استَحّقهما ؛ٌكون بدالً من الحركة والّتنوٌن( 1)( [أّن ] )النون وإْن كان  ,ألّنه لَمَّ

وإْن كان  ,فالّنون فٌه عوض من الحركة والّتنوٌن( 2)ونظٌره ] )أحمدان( [ ,الواحد ال ٌستحّقهما

 .الواحد ال ٌستحّق الّتنوٌن لعدم االنصراؾ

ةا  :من أقسام المعارؾ والخامس ٌّ ٌّد بها ألّنه لو  ,المضاُف إلى أحِد هذِه األربعة إضافةا معنو وق

ٌّة لَْم ٌتعّرؾ المضاؾ من المضاؾ إلٌه( 3)أُضٌؾ  إلى أحدها ] إضافة [ وتعرٌؾ المضاؾ  ,لفظ

 (4).ضاؾ إلٌهإلى أحدها على حسب تعرٌؾ الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فصارت النون عوضاً منهما ,ٌنفقدر فٌه فً التثنٌة الحركة والتنو ,التمكنحكم =   

 ن حذفت فً التثنٌة لبلتقاء ــــــــؾ األصلٌة حٌــن األلــــأن النون فً )هذان( و)هذٌن( عوض م :والقول الثانً     

 .الساكنٌن     

  ,ا صٌؽت )اللذان( و)اللتان( للتثنٌةـــة كمــــً صٌؽة للتثنٌـــــوإنما ه ,أنها لٌست تثنٌة صناعٌة :والقول الثالث     

 وذلك أن أسماء اإلشارة ال  ؛ذوؾــــــن الحرؾ المحــوال عوضاً م ,ولٌست النون عوضاً من الحركة والتنوٌن     

 ألن تعرٌؾ )زٌد(  ؛ق )الزٌدان( و)العمران(ـــر طرٌــــق )هذان( و)هاتان( ؼٌــــفطرٌ ,تصح تثنٌة شًء منها     

 هذان  :فتقول ,ى صار كؤسماء األجناس الشابعةــــداً منهما تنكر حتـفإذا ثنٌت واح ,و)عمرو( بالوضع والعلمٌة     

 فإذا أردت بعد ذلك  ,ا صح وصفهما بالنكرةــــم ٌكونا نكرتٌن لمــفلو ل ,ورأٌت زٌدٌن ظرٌفٌن ,انزٌدان ظرٌف     

 وإذا امتنع تثنٌة  ,ن ؼٌر وجه التعرٌؾ قبلهاــــا بعد التثنٌة مــــفتعرٌفهم ,أو باإلضافة ,التعرٌؾ فباأللؾ والبلم     

 ة ـــــ)هذان( و)هاتان( و)هذٌن( و)هاتٌن( صٌؽاً موضوع :مــــولهان قــك ,األسماء المشار بها المتناع تنكٌرها     

 إال أنهم  ,الزٌدان :ى )هذا( كما ضممت )زٌداً( إلى )زٌد( حن قلتــــولٌست تضم )هذا( إل ,للتثنٌة مخترعة لها     

 بتصرؾ .لببل ٌختلؾ طرٌق التثنٌة ؛)هذان( و)هذٌن( :فقالوا ,جاإوا بها على منهاج التثنٌة الحقٌقٌة     

 .128 – 127 :3شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,التنوٌن :( فً )ج(1)

 .الواحدان :فً )ج(( 2)

 .( زٌادة من الباحثة ٌقتضٌها السٌاق3)

 وذلك إذا كان  :األول ٌفٌد التخصٌص :روؾ أنها قسمانـــــوالمع ,اإلضافة المحضة :( المراد باإلضافة المعنوٌة4)

 فما أضٌؾ إلى  ,ة نكرة خالٌة عن التخصٌصــــل اإلضافــــــفـ)ؼبلم( قب ,كـ)ؼبلم امرأة( ,المضاؾ إلٌه نكرة     

  ,فإن )ؼبلم امرأة( أخص من )ؼبلم( ,ؾــــػ درجة التعرٌــوالمراد بالتخصٌص ما ال ٌبل ,النكرة تخصص بها     

 = .وهذا النوع ال ٌفٌد التعرٌؾ .لم ٌتمٌز بعٌنه كما تمٌز )ؼبلم زٌد(ولكنه      
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 :والّنكرةُ 

تِهِ   (1).فإّنهما شابعان فً أّمتهما ؛(َفَرسٍ )وَ  (َرُجلٍ )َكـ –أي فً جماعته  – ما شاَع فً أُم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فلما ,ـ)ؼبلم( قبل اإلضافة نكرةف ,ة كـ)ؼبلم زٌد(ـــه معرفــــوذلك إذا كان المضاؾ إلٌ :التعرٌؾ والثانً ٌفٌد=   

  .وهذا هو الضرب المقصود فً باب المعرفة .أضٌؾ إلى المعرفة اكتسب التعرٌؾ منها     

 بتصرؾ .وتفٌد التخفٌؾ فً اللفظ بحذؾ التنوٌن وشبهه ,ةــــــفهً اإلضافة ؼٌر المحض :أما اإلضافة اللفظٌة     

 .268 :4همع الهوامع و ؛682 – 677 :1شرح التصرٌح و ؛169 :2مؽنً اللبٌب  :ٌنظر     

 وتعٌٌن ماهٌته من بٌن الماهٌات  ,وحضوره ,ة على تمٌٌزهـــن ؼٌر داللــــهً ما ال ٌدل على مفهوم م :( النكرة1)

 ور الشًء واعتبار ــــوحض ,ول الشًء ومبلحظتهـــــن حصــــرق بٌـــلكن ف ,وإن كان تعقله ال ٌنفك عن ذلك     

 .حضوره     

 .894الكلٌات  :ٌنظر     

  ,فإنه موضوع لما كان حٌواناً ناطقاً  ,فاألول كـ)رجل( ,درــــوده مقـوهً بالحّد عبارة عما شاع فً جنس موج     

 فإنها موضوعة  ,والثانً كـ)شمس( .ذا االسم صادق علٌهـــــفه ,دـفكل ما وجد من هذا الجنس واح ,اً بالؽاً ذكر     

 وإنما  ,دق على متعدد كما أن )رجبلً( كذلكــــا أن تصـــفحقه ,ٌنسخ ظهوره وجود اللٌل ,لما كان كوكباً نهارٌاً      

 فإنه لم ٌوضع على  ,ان اللفظ صالحاً لهاـــدت لكــولو وج ,تخلؾ ذلك من جهة عدم وجود أفراد له فً الخارج     

 .وإنما ُوِضَع َوْضَع أسماء أجناس ,وعمرو( ,أن ٌكون خاصاً كـ)زٌد     

 .‘‘نى داللة عارٌة عن اإلشارة إلٌه ما دل على مع :النكرة’’  :قال الخوارزمً     

 و)فرس(  ,ؾ كـ)رجل( لحٌوان مذكر عاقلـرة للتعرٌــــما ٌقبل )أل( المإث :أحدهما :والنكرة عبارة عن نوعٌن     

 وهذه األمثلة األربعة   ,و)كتاب( لمذكر ؼٌر حٌوان ,وانـــــر حٌــــو)دار( لمإنث ؼٌ ,لحٌوان مذكر ؼٌر عاقل     

 .والكتاب ,والدار ,والفرس ,الرجل :فتقول ,تقبل )أل( المإثرة للتعرٌؾ     

  :نحو ,ع ما ٌقبل )أل( المإثرة للتعرٌؾــــــه ٌقع موقــــــولكنّ  ,ما ال ٌقبل )أل( المإثرة للتعرٌؾ :والنوع الثانً     

 مررُت برجٍل ذي  :فً قولك ,ى شًءـــــو)ما( بمعن ,انــــــو)َمْن( بفتح المٌم معنى إنس ,)ِذي( بمعنى صاحب     

 ألن )ذي( نعت  ؛راتــــو)َما( نك ,و)َمْن( ,فـ)ذو( ,ا معجباً لكــــــــومررت بم ,ومررت بَمْن ُمْعِجٍب لك ,الٍ م     

 ا واقعة ـولكنه ,وهً ال تقبل )أل( ,وت بالنكرة نكراتــــــونعت النكرة والمنع ,و)َمْن( و)ما( ُنعتا بنكرة ,لنكرة     

 .موقع ما ٌقبلها     

 .94 – 39 :1شرح التصرٌح و ؛381 :2التخمٌر  :ٌنظر     
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 [ التذكٌر والتأنٌثفً  –] الفصل الّثانً   

وال ألِفُه المقصوَرةُ  ,وهً الموقوُف علٌها هاءا  ,ما لٌس فٌه تاُء الّتأنٌثِ  :المذّكرُ  :المصّنفقال 

على  وهو ,وصحراء ,وُحبلَى ,كُغرَفةٍ  ,ما فٌه شًء  من ذلك :والمؤّنثُ  .أو ألِفُُه الممدودةُ 

ًّ  :َضرَبٌن ًّ كالمرأة والرجل :حقٌق ًّ  ,وهو الخلق لَمِة والُبشَرى :وغٌُر حقٌق ًّ كالظ   .وهو اللّفظ

 ***** 

 :الّتذكٌر والّتأنٌثبٌان  الفصل الّثانً فً :قال الشارح

أي على الّتاء  الموقوُف علٌها –أي تاء الّتؤنٌث  – وهً ,ما لٌس فٌه تاُء الّتأنٌثِ فهو  :المذّكرأّما 

ٌُوَقؾ  ؛فإّن الّتاء فٌهما لٌست للّتؤنٌث ؛و)بنت( ,واحترز بهذا القٌد من الّتاء فً )أخت( ,(هاءا ) إذ ال 

 .بل بدل عن الواو ,علٌهما بالهاء

 ,ُحبلَى :نحو ,أو ممدودةكانت  مقصورة –ما لٌس فٌه أٌضاً ألؾ الّتؤنٌث  ,أي المذّكر – وال ألِفُه

 .وحمراء ,وصحراء ,وُبشَرى

 ,واأللؾ مقصورة كانت أو ممدودة ,من تاء الّتؤنٌث :أي ,ما فٌه شًء  من ذلك فهو :المؤّنثأّما و

وإّنما اختّصت زٌادة العبلمة بالمإّنث ولم  ,الختصاصها بكلمة وهً )َهِذي( ؛ولم ٌذكر الٌاء لِِقلَّتها

د ؛أ / – 88/ ٌحَتج المذّكر لَِما ُذِكر  فناسب أْن  ,والمإّنث فرع المذّكر ,إذ الّزٌادة فرع المجرَّ

مثال ما فٌه األلؾ و ,(ُغرَفةٍ )َكـمثال ما فٌه تاء الّتؤنٌث  ,(1)ٌختّص الفرع بالفرع واألصل باألصل

 (2).صحراء :مثال ما فٌه األلؾ الممدودة نحوو ,ُحبلَى :المقصورة نحو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم تختص  ,ألن األشٌاء كلها أصلها التذكٌر ؛ة ولم ٌكن كالمذكرــــوإنما كان المإنث بهذه المنزل ’’ :( قال سٌبوٌه1)

ر ,فكل مإنث شًء ,بعد ذلك       كما أن النكرة هً أشد تمكناً من  ,و أشد تمكناً ــــــوه ,فالتذكٌر أّول ,والشًء ٌذكَّ

ؾ ؛المعرفة       فاألّول هو أشد تمكناً  ,و أشد تمكناً عندهمـــــوه ,فالتذكٌر قبل ,ألن األشٌاء إنما تكون نكرة ثم تعرَّ

 .‘‘عندهم      

 .241 :3الكتاب  :ٌنظر     

 ع ذلك فهً لٌست من باب ـــــوم ,والممدودة ورةـــــن ألفه المقصــهناك من األسماء ما خبل من تاء التؤنٌث وم( 2)

 وٌستدل على ذلك التقدٌر=   ,وكتؾ ,ونار ,وزٌنب ,درة كـهندـــــــفقد أّنث العرب أسماء كثٌرة بتاء مق ,المذكر     
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م المإّنث على المذّكر ٌُقال ,اعلَم أّن األَْولَى أْن ٌتقدَّ إّنما قّدمه على المإّنث ألّن المذكر أصل  :ال 

إّنما ٌكون ذلك إذا كان المراد منهما  :ألّنا نقول ؛و األصل بالّتقدٌم أَْولَى من الفرع ,والمإّنث فرع

بل  ؛والّتعرٌؾ لٌس بحسب الّذات ,ألّن البحث فً تعرٌفهما ؛وإّنما المراد مفهوماً منهما ,ذاتهما

اً  ,بحسب المفهوم ٌّ ومفهوم المذكر ٌستدعً  ,ومفهوم المإّنث ٌستدعً الّتقدٌَم لكون مفهومه وجود

ٌّاً  ٌٌّن ( 2)وابن الحاجب( 1)"اللّب"ولذا اختار صاحب  ,الّتؤخٌَر لكون مفهومه َعَدِم وؼٌرهما من الّنحو

 .تقدٌم المإّنث على المذّكر

 :على ضرَبٌنِ  –أي المإّنث  – وهو

 ًّ ٌّة ,بالجّر والّرفع – حقٌق ٌّة المبتدأ المحذوؾ ,أّما الجّر فعلى الَبَدلِ واألّول  ,وأّما الّرفع فعلى خبر

 .–فإّنه ٌإدي إلٌه  ؛(3)] بخبلؾ الرفع [ ,لعدم الّتؤدي إلى الحذؾ ؛أَْولَى

ًّ  :أي المإّنث الحقٌقً ,وهو  .وهند ,وزٌنب ,والّناقة ,والُحبلَى ,كالمرأةِ  –أي ما له فرج  –الخلق

 ًّ ًّ ـــــأي المإّنث ؼٌ ,وهو –بالجّر والّرفع أٌضاً  –وغٌُر حقٌق ًّ  :ر الحقٌق  أي ما ال ٌكون ,اللفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :] محمد  َحَّتَّ َتَضَع ا٘تَْْرُب أَْوزَاَرَىا  ,[ 72 :ج] الحــ  النَّاُر َوَعَدَىا اللَُّو الَِّذيَن َكَفُروا  :ونحـــــ ,= بالضمٌر العابد علٌها  

     4 ],  َوِإْف َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح ََلَا  نحو ,وباإلشارة إلٌها .[ 61 :] األنفال:   َُىِذِه َجَهنَّم  [ 63 :] ٌس.  

َنة( مصؽ :وــــــنح ,وبثبوت التاء فً تصؽٌره      ٌْ ٌَ َنة( مصؽر أذن ,عٌنر ــــــــــ)ُع ٌْ َدة( مصؽر هند ,و)أَُذ ٌْ   ,و)ُهَن

ا  :نحو ,أو بثبوت التاء فً فعله .أو مشوٌة لذٌذة ,ةــــــالكتؾ المشوٌ :نحو ,والخبر والحال والنعت       َفَصَلِت  َوَلمَّ

  :كقوله ,وبسقوط التاء من عدده .[ 94 :] ٌوسؾ  اْلِعريُ      

 ًَ َها َوْه ٌْ ًْ َعلَ ًَ َثـبلُث أَْذُرٍع َوأَْصـَبـعُ  أَْرِم  َفْرع  أَْجَمُع           َوْهـ

 بتصرؾ .ثبلث :وهً مإنثة بدلٌل سقوط التاء من عددها وهو ,جمع ذراع :فـ)أذرع(     

 .61 :6همع الهوامع و ؛488 :2شرح التصرٌح و ؛429 :2شرح ابن عقٌل  :ٌنظر     

 .لم أقؾ علٌه( 1)

 .‘‘والمذكر بخبلفه  ,أو تقدٌراً  ما فٌه عبلمة التؤنٌث لفظاً  :المإنث ’’ :والمإنث( قال فً باب المذكر 2)

 .38 :الكافٌة فً علم النحو :ٌنظر     

 .الثانً :( فً )أ(3)
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 :ذلك نحـووأو باأللؾ المقصـورة  ,(الُظْلَمة)كـ بل تكـون تاء الّتؤنٌث فٌـه لفظــاً  ,له فرج

 (1).البشرى

***** 

ًّ أقَوى  :المصّنفقال  طلَع الّشمُس  :وجاز ,جاَء هندُ  :ولذا امتنع ,من غٌر الحقٌقًوالحقٌق

ٌٌِّنَ  ,وطلَعْت الش مسُ  ُجزْ  ,ولذا جاَز ساَر الّناقةُ  ,وتأنٌُث البهابم دون تأنٌِث اآلدم ٌَ ساَر  :ولم 

 .المرأةُ 

***** 

ًّ أقوىالمإّنث و :قال الشارح ًّ المإّنث من  الحقٌق لكون تؤنٌث األّول تؤنٌثاً فً  ؛غٌر الحقٌق

ًّ  ,المعنى ًّ أقوى  – ولذا ,إذ ال تاء فً معناه ؛بخبلؾ المإّنث ؼٌر الحقٌق  –أي وألجل أّن الحقٌق

 .طلَع الّشمسُ  :وجازَ  ,جاَء هندُ  :امتنعَ 

 ًّ  ألنّ  ؛حضَر القاضً الٌوَم امرأة :وـــــنح ,أٌضاً إذا فُِصَل بٌنهما( 2)وٌجوز تذكٌر الفعل فً الحقٌق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :( ٌقسم المإنث إلى ثبلثة أقسام1)

 وقد ٌكون مإنثاً حقٌقٌاً فً  ,ٌلد أو ٌبٌض ,ان أو حٌوانـــى إنســـــهو ما ٌدل عل :المإنث الحقٌقً :القسم األول     

 و ما لم تتصل به ــــوه :ً المعنى دون اللفظــــــون مإنثاً حقٌقٌاً فــــأو ٌك .حبلى ,فاطمة :نحو ,اللفظ والمعنى     

 .َعناق ,سعاد ,زٌنب :نحو ,عبلمة التؤنٌث     

  ,طلحة ,حمزة :نحو ,و ما ال ٌدل على مإنث حقٌقً ولحقته عبلمة التؤنٌثـــــه :المإنث اللفظً :والقسم الثانً     

 .أسامة     

  ,واستعملته العرب استعمال المإنث مجازاَ  ,ان أو حٌوانـو ما لٌس بإنســـــه :المإنث المجازي :والقسم الثالث     

 بتصرؾ .شمس ,نار ,حرب :نحو     

 .1354 – 1353 :5توضٌح المقاصد و ؛339 – 338 :3شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     

 :( ٌجب تؤنٌث الفعل فً مسؤلتٌن2)

  :أو مجازٌة نحو ,هند قامت أو تقوم :وــــة حقٌقٌة التؤنٌث نحـــــأن ٌكون الفاعل ضمٌراً متصبلً لؽابب :إحداهما     

 والشمس  ,أو ما ٌقوم إال هً ,ام إال هًـهند ما ق :نحو ,ر المنفصلـــــــبخبلؾ الضمٌ .الشمُس طلَعْت أو تطلعُ      

 .فالتذكٌر واجب , هًأو ما ٌطلع إال ,ما طلع إال هً     

 =   ِإْذ قَاَلِت اْمرََأُت ِعْمرَافَ   :وـــــحقٌقً التؤنٌث نح ,متصبلً بالفعل ,راً ــــــأن ٌكون الفاعل ظاه :والمسؤلة الثانٌة     
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ًّ  ,استدعاء لحوق الّتاء( 1)الفاعل إذا َبُعَد عن عامله َضُعَفت قّوته ] فً [ إال إذا كان المإّنث الحقٌق

فإّنه مع الفصل ٌجب ] إلحاق  ,نحو )زٌد( إذا ُسّمً به امرأة ,منقلباً عّما ٌؽلب فً أسماء الّذكور

 .(2)للفرق بٌن المّذكر والمإّنث [ ؛قالت الٌوم زٌد   :نحو ,عبلمة الّتؤنٌث بعامله

ٌّاً إال أّنه  وتأنٌث البهابِمِ  ٌنَ  دوَن تأنٌثِ وإْن كان حقٌق ٌّ ٌّة  ؛اآلدم ًّ مكرم ذو مرتبة عل إذ اآلدم

ٌٌّن ( 3)] تؤنٌث البهابم دون تؤنٌث [ب /  – 88/ أي وألجل أّن  – ولذا ,بخبلؾ البهٌمة  –اآلدم

ٌَُجزْ  ,ساَر الّناقةُ  :جازَ   .ساَر المرأةُ  :ولم 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,و رديء ال ٌنقاســــــوه ,به عن بعض العرــــاه سٌبوٌــــــــحك ,قال فبلنة :وشذ قولهم ,[ 35 :] آل عمران=   

 .‘‘قال فبلنة  :ألن سٌبوٌه حكى ؛ٌقاس علٌه :بن كٌسانوقال ا ’’ :قال السٌوطً .فٌقتصر فٌه على السماع     

 :وٌجوز الوجهان )التؤنٌث والتذكٌر( فً مسؤلتٌن     

 :كقول جرٌر ,المنفصل من الفعل بفاصل ,المإنث الحقٌقً الظاهر :إحداهما     

ِطَل أُّم سوٍء            َعلَى َباِب اْسِتها ُصلُب  َوَشاُم  ٌْ  لََقْد َولََد األَُخ

ًَ الٌوَم حضر ال :وقولهم ,و )األُخٌطل(ـول وهــلوجود الفصل بالمفع ؛فترك التاء من )ولدت( جابز        ,امرأة  قاِض

 إال إن كان  ,والتؤنٌث أكثر من التذكٌر لقوة جانبه .ولـــل بالمفعـــــــوترك التاء للفص ,فـ)امرأة( فاعل )حضر(     

 ص علٌه األخفش ـــن ,ث خاص بالشعرــــفالتؤنٌ ,ةـــالفاصل بٌن الفعل وفاعله المإنث )إال( االستثنابٌة اإلٌجابٌ     

 وجّوزه  ,ـل فً الحقٌقةو الفاعـد )إال( لٌس هـــــألن ما بع ؛دـــــام إال هنـما ق :وـنح ,الكبلموأوجب التذكٌر فً      

 .مالك فً النثرابن      

َع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ   :وــنح ,المجازي التؤنٌث :والمسؤلة الثانٌة       لم  ,ولو وردت )وُجِمَعْت( بالتاء,[ 9 :] القٌامة  َوٓتُِ

 والجمع المكســر كـ)إعراب(  ,رب كـ)قوم( و)نسوة(ـــــواسم الجمع المع ,س كـ)شجر(ــــومنه اسم الجن .ٌمتنع     

 .والجماعة مإنث مجازي ,ألنهن فً معنى الجماعة ؛و)هنود(     

 .66 – 64 :6همع الهوامع و ؛418 – 486 :1شرح التصرٌح و ؛38 :2الكتاب  :ٌنظر     

 .و :( فً )أ(1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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 ] حكم تأنٌث الفعل إذا أُسند إلى اسم ظاهر [

ً  على ثالثِة أضُربٍ  :المصّنفقال  أو تقدٌراا  ,الّتأنٌث ظاهرةا كالغرفةِ ما فٌه تاُء  :أحُدها :واللّفظ

أو ممدودةا  ,والّثانً ما فٌه ألُف الّتأنٌِث مقصورةا كُحبلَى وُبشَرى .والّدار ,والّنار ,كالّشمسِ 

الجمُع إال ما فٌه الواُو والّنوُن سالماا من الُعَقالء سواءا كان واحده  :والّثالث .كحمراء وصحراء

اا  ٌّ اا  ,مذّكراا حقٌق ٌّ ا َجاَءَك ِإذَ   :وفً الّتنزٌل ,وجاءِت الرجالُ  ,جاَء الرجالُ  :نحو ,أو مؤّنثاا حقٌق

ألّنه ناَسَب الّتأنٌَث فً أّنه ثاٍن  ؛وإّنما أُنَِّث ِمثل هذا الجمع ,(2) َوقَاَل ِنْسَوةٌ  (1),  اْلُمْؤِمَناتُ 

ٌَُؤن ث نحو ,كالّتأنٌث للّتذكٌر ,للواحد وألّنه لم  ,الختصاصه بذكوِر الُعَقالءِ  ؛مسلمونال :ولم 

 .هذا إذا كان الفعل ُمسَنَداا إلى الّظاهر ,ٌُستأَنْف له صٌغة  أخرى

***** 

ً   المإّنثو :قال الّشارح  :على ثالثِة أضُربٍ منقسم  اللّفظ

لمَ )و ,(الغرفة)رةا كـــــظاه( 3)تاء الّتأنٌثأي  ,اءــــالتّ  ما فٌه :األّول  تقدٌراا ما فٌه الّتاء  أو ,(ةـــالظُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12 :( الممتحنة1)

 .38 :( ٌوسؾ2)

  ,طلحة ,فاطمة ,امرأة :نحو ,تلحق آخر االسم للداللة على تؤنٌثه ,ةـــــــوهً تاء متحرك :( تاء التؤنٌث المربوطة3)

 ومذهب  ,فبل تعد من حروؾ المعانً ,ث التً تلحق االسمـأما تاء التؤنٌ ’’ :راديــــــــــقال الم .برتقالة ,مامةح     

 .‘‘ومذهب الكوفٌٌن عكس ذلك  ,التاءوالهاء فً الوقؾ بدل  ,البصرٌٌن فٌها أنها تاء فً األصل     

  ,راوٌة وعبّلمة :مثل ,وللمبالؽة أو تؤكٌدها ,قرٌة وؼرفة :وـــــنح ,وتكون لتؤنٌث اللفظ مع انتفاء حقٌقة التؤنٌث     

  ,كما تكون للفرق بٌن الفاعل والفاعلة ,بّطة ووّزة :لـــــث مثـــس ٌقع على المذكر والمإنــــوللواحد على الجن     

 وبٌن الواحد والجنس  ,امرئ وامرأة :نحو ,س الجوامدـــــــً جنـوبٌن المذكر والمإنث ف ,جالس وجالسة :مثل     

 ككمؤ للواحد وكمؤة  ,أي للفرق بٌن الجنس وواحده ,هـــــــولعكس ,رةــــــشجر وشجرة وبقر وبق :نحو ,الجمعً     

  ,ةــــأو تؤكٌد الوحدة كظلمة وؼرف ,ارةـــع كالحجــــوتؤكٌد الجم ,ةـــــوتكون لتؤكٌد التؤنٌث كنعجة وناق .للجمع     

ب مثلــــــأي للداللة على أن االسم أعجم :والتعرٌب       جمع  :وموازجة ,جمع كٌلج )مكٌال( :ةـــــكٌالج :ً وُعرِّ

 من  ,وتكون عوضاً عن فاء الكلمة ,رةــة واألشاعـــــكالمهالبة واألشاعث ,وللداللة على النسب ,موزج )الخّؾ(     

ٌّة ,كحّمار وحّمارة ,عــــد والجمــــــوللفرق بٌن الواح ,أو عوضاً من المها من لؽو ,وعد      ًّ وكوف  وآخر  ,وكوف

ٌّة وإنسانٌة :نحو ,المصدر الصناعً       = .حر
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  .(الّدار)و ,(الّنار)و ,(الش مس)كـ

 ,(ُحبلَى)و  ,(صحراء)و ,(حمراء)كـ( 2)أو مقصورةا ( 1)ممدودةا  ,ما فٌه ألُف الّتأنٌثِ  :والثانً] 

 اء المنقلبة هـاًء ـــــلظهــور التّ  ؛ن ظاهــرة لكن مقّدرةـــــفإّن الّتـاء فٌهـا وإْن لم تك ,(3)( [ُبشَرى)و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًّ  :وـــــــنح ,بـــم بٌاء النســـــ= ومن خواصها أنها تحذؾ إذا اتصل االس     :مإنث سالم نحو أو ُجمع جمع ,فاطم

ـَ الصَََّلةِ   :نحو ,ن اللبســى وأمــــوقد تحـذؾ من المضاؾ إذا فهم المعن ,فاطمات      َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اْٙتَيْػرَاِت َوِإقَا    َوأَْوَحيػْ

 علمت من عابشَة الخبَر  :نحو ,م من الصرؾـــــــع الَعلَ ــــــــكما أنها تمن ,وإقامة الصبلة :أي ,[ 73 :] األنبٌاء     

 .ومن طلحَة صحته     

  :نحو ,ى وزن )فاعل( أو )ِمفعال( أو )ِمْفَعل( أو )ِمفعٌل(ــــة المإنث إن كانت علــوالؽالب أال تدخل على صف     

  ,مفعولأو )فعٌل( بمعنى  ,ى فاعلةــــى وزن )َفعول( بمعنــأو إذا كانت عل ,امرأة حامل ِمْفضال ِمؽشم ِمعطٌر     

 .امرأة صبور أو قتٌل :نحو     

 .122المعجم الوافً و ؛58الجنى الدانً  :ٌنظر     

 إذ أصلها  ,حمراء :وــــــــنح ,ا ثبلثة أحرؾ فؤكثرــــــدة قبلهــــوهً همزة بعد ألؾ زاب :( ألؾ التؤنٌث الممدودة1)

 دة ـــــد ألؾ زابـــــم قلبت همزة لتطرفها بعــــث ,حمراي :تــ)حمرى( بؤلؾ مقصورة زٌدت قبلها ألؾ فؤصبح     

  ,وعند التثنٌة تقلب الهمزة واواً  ,نظرت إلى حسناءَ  :وــــــنح ,وهً تمنع االسم من الصرؾ ,فؤصبحت حمراء     

  وأجاز بعضهم ,عشواءان ,عشواء :نحو ,زة دون قلبــــــــفإن كان قبل األلؾ واو بقٌت الهم ,حمراوان :نحو     

  :نحو ,د جمع االسم جمع مإنث سالماً ـكما تقلب الهمزة واواً عن .اءـــخنفسان فً تثنٌة خنفس :حذؾ الهمزة نحو     

 ُحْمر  :تحو ,ان على وزن )أفعل فعبلء( فٌجمع جمع تكسٌرــــوٌستثنى من ذلك ما ك ,راواتـــحسناوات وصح     

 .وبٌض     

 .21المعجم الوافً  :ٌنظر     

  ,سلمى :نحو ,وٌسمى االسم مقصوراً  ,ق آخر االسم المعربـــــــوهً ألؾ الزمة تلح :ألؾ التؤنٌث المقصورة( 2)

ٌَُجّر بفتحة مقدرة على آخره نٌابة عن الكسرة ,رؾــــواالسم بها ٌكون ممنوعاً من الص ,ذكرى وحبلى       ومن  ,ف

  ,السما :نحو ,أو الممدود إذا حذفت همزته ,مبتدا :وــــــــنح ,هذا القبٌل االسم المهموز اآلخر إذا سّهلت همزته     

  :كقول الشاعر ,ولكنه ضرورة ؼٌر مستحسنة ,كما أن المقصور قد ٌمّد فً الشعر     

ٌُْؽنٌنً الذي أْؼناَك َعنًِّ      فبل فقر  ٌُدوُم وال ِؼناُء   َس

 .وال ِؼنى :فاألصل     

 .21المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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َرت الّتاء دون ؼٌرها إّما لكثرتها ,بالّتصؽٌر  .كذا ذكروا ,وإّما ألّنها أُّم العبلمات ,وإّنما قُدِّ

ًّ [ :والّثالثُ  من أقسام ] اللّفظ
 ,الواُو والّنونُ  –أي إاّل الجمع الذي فٌه  – إاّل ما فٌه ,الجمعُ  :(1)

أي واحد الجمع ؼٌر  – كان واحده سواء ,سالماا من العقالءحال كون ذلك الجمع ؼٌر المستثنى 

اا  –المستثنى  ٌّ اا  ,مذّكراا حقٌق ٌّ  .أو مؤّنثاا حقٌق

اً  ٌّ ِإَذا َجاَءَك   :وفً الّتنزٌل ,وجاءت الّرجالُ  ,جاءنً الّرجالُ  :نحومثال ما كان واحده مذّكراً حقٌق

ٌّاً نحو , اْلُمْؤِمَناتُ   ,فإّن )نسوة( جمع )المرأة( , َوقَاَل ِنْسَوةٌ   :ومثال ما كان واحده مإّنثاً حقٌق

 (2).وهً مإّنثة حقٌقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]اللفظً[( 1)

 :الجمع على مذاهب( اختلؾ النحاة فً تؤنٌث الفعل المسند إلى 2)

 سواء كان اسم الجنس كـ)شجر(  ,ع كل أنواع الجمع ببل استثناءـل وتؤنٌثه مـــجواز تذكٌر الفع :مذهب الكوفٌٌن     

  ,أو اسم الجمع كـ)قوم .أورق الشجرُ  :وز تذكٌره نحوـــــــوٌج ,رُ ـــــأورقت الشج :فٌجوز فٌه تؤنٌث الفعل نحو     

َلُهْم قَػْوـُ  و ,[ 66 :] األنعام  وََكذََّب ِبِو قَػْوُمكَ   :وـــــر والتؤنٌث نحـــــونسوة( فٌجـوز فً الفعـل التذكٌ      َبْت قَػبػْ  َكذَّ

 قَاَلِت   :وــــوهنود( نح ,ع التكسـٌر كـ)أعرابــــــأو جم .[ 38 :ـؾــــ] ٌوس  َوقَاَؿ ِنْسَوةٌ  و ,[ 12 :] ق  نُوحٍ      

  ,ع المذكر السالم أو جمع المإنث السالمــــأو جم .اء الهنودـــــــوج ,وقال الرجال ,[ 14 :] الحجرات  اْْلَْعرَابُ      

 فؤّنث الفعل  ,[ 98 :] ٌونس  ِإَلَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِو بَػُنو ِإْسرَائِيلَ   :وـــــــــواحتجوا بنح ,قامت الزٌدون :فٌحوز عندهم     

 ر الفعل مع جمع تصحٌح ـــــفّذك ,[ 12 :ةـــــ] الممتحن  ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناتُ   :وبنحو ,مع جمع تصحٌح المذكر     

 :وبنحو قوله ,المإنث     

ُعوا ًَّ ُثَم َتَصدَّ اِمُعوَن إلَ  َفَبَكى َبَناِتً َشْجَوُهنَّ َوَزْوَجِتً            َوالطَّ

 .فّذكر الفعل مع إسناده إلى جمع تصحٌح المإنث     

 أو ألن األصل النساء  ,ر فً )جاءك( للفصلــوبؤن التذكٌ ,دـــوأُجٌب بؤن البنٌن والبنات لم ٌسلم فٌها لفظ الواح     

 .وهً اسم جمع ,أو ألن )أل( مقدرة بالبلتً ,المإمنات     

 باستثناء جمع المذكر السالم  ,د إلى أنواع الجمع السابقةـــــل المسنـــجواز تذكٌر وتؤنٌث الفع :مذهب البصرٌٌن     

 َقْد أَفْػَلَح  وفً التنزٌل  ,قام الزٌدون :نحو ,ع جمع المذكر السالمــــــفٌجب تذكٌر الفعل م ,وجمع المإنث السالم     

 = .قامت الهندات :نحو ,وٌجب تؤنٌثه مع جمع المإنث السالم ,[ 1 :] المإمنون  اْلُمْؤِمُنوفَ      
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َث مثـل هـذا الجمع أي الجمع الذي  – ألّنه ؛واو والّنــونـــأي الجمـع الذي بؽٌر ال ,وإّنما أُنِّ

إذ ُخلَِق المذّكُر أّوالً ُثّم  ؛للّتذكٌرفإّنه ثاِن  كالّتأنٌث ,ناَسَب الّتأنٌَث فً أّنه ثاٍن للواحدِ  –بؽٌرهما 

 .ُخلَِق المإّنثُ 

ٌَُؤن ث أي الجمع  وألّنه ,الختصاصه بذكوِر العقالءِ  ؛مسلمونَ  :نحو ,الجمع الذي بالواو والّنون ولم 

ٌُستأَنْف لهبالواو والّنون  والّتذكٌر  ,بل صٌؽة المفرد باقٌة ,صٌغة  أخرى –أي الجمع بهما  – لم 

وبالّنظر إلى أّنه ٌدّل  ,فبالّنظر إلى بقاء صٌؽة المفرد ٌجب الّتذكٌر ,ؤنٌثهو األصل بخبلؾ التّ 

ٌَُإنَّث فبقً  ,فتساَقَطَتا ,فتعارضت الجهتانِ  ,على ما فوق االثنٌن بزٌادة حرؾ الجمع ناسب أْن 

ًّ – هذا ,األصل وهو الّتذكٌر إذا كان الفعل إّنما ٌجوز  –أي ترك العبلمة فً المإّنث ؼٌر الحقٌق

 .ُمسَنداا إلى الظاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,باستثناء جمع المإنث السالم ,واع الجمع السابقةــــند إلى أنــــجواز تذكٌر وتؤنٌث الفعل المس :=  مذهب الفارسً 

 بتصرؾ  .وبهذا خالؾ أصحابه من البصرٌٌن فٌه ,فٌجوز تذكٌر الفعل معه وتؤنٌثه     

  – 418 :1شرح التصرٌح و ؛119 – 118 :2أوضح المسالك و ؛593 – 592 :2د ــــتوضٌح المقاص :ٌنظر     

 .66 – 65 :6همع الهوامع و ؛411     
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 إلى ضمٌر [ إذا أسند] حكم تأنٌث الفعل  

 ,بـــِة واجـــُر الجماعـــأو ضمٌ ,فالّتأنٌُث الزم رـــَد إلى المضمـــأّما إذا أُسنِ  :المصّنفقال 

َرْت أو ـــُذوُع انكسَ ــوالجُ  ,اَءْت أو ِجبنَ ــاُء جـــوالنِّس ,وااؤـــاَءْت أو جـــالُ جـــالّرج :وـــنح

 انكَسْرَن.

هطُ  ,واألنامُ  ,الّناسُ )و َفرُ  ,والر  ر (والن  ٌَُؤن ثُ ٌُ  (القومُ )و ,مَذك  ُر و َبْت قَ ْوُم نُوٍح   :تعالىقال  ,َذك  َكذَّ

َب بِِو قَ ْوُمكَ  (1),  اْلُمْرَسِلينَ  َكُر  ,الّنخلُ والّتمرُ  :ونحو .(2) وََكذَّ ٌُذ  اُء  َن واحده الت  ٌْ ا َبٌَنُه وَب ِمم 

ٌَُؤن ُث كما ف َقِعرٍ   :وــــً الّتنزٌِل نحـــو َوالنَّْخَل  (4) , َخاِويَةٍ  َأْعَجاُز َنْخلٍ  (3),  َأْعَجاُز َنْخٍل ُمن ْ

 .(5) بَاِسَقاتٍ 

***** 

فالّتأنٌث أو ضمٌُر  ,أي إلى ضمٌره ,إلى المضمر –أي الفعل  – أّما إذا أُسنِدَ  :قال الشارح

والُجُذوُع انكَسَرْت أو  ,والّنساُء جاَءْت أو ِجْبنَ  ,الّرجالُ جاَءْت أو جاؤوا :نحو ,الجماعِة واجب

 (7).المعنى أ / – 81/ أّمـا ضمٌر الجماعـة فباعتبار ( 6)] و [ ,أّما الّتؤنٌث فباعتبار اللّفـظ ,انَكَسْرنَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .185 :( الشعراء1)

 .66 :( األنعام2)

 .28 :( القمر3)

 .7 :( الحاقة4)

 .18 :( ق5)

 .)أ( من ةساقط ]و[( 6)

 وال ٌجوز أن ٌعود علٌه التاء على  ,الزٌدون خرجوا :نحو ,ر السالم ضمٌر إال الواوــــ( ال ٌعود على جمع المذك7)

 .التؤوٌل بجماعة     

  :وــــنح ,والتاء على التؤوٌل بجماعة ,الرجال خرجوا :وــــنح ,ر فٌعود علٌه الواوــر لمذكـــــوأما جمع التكسٌ     

  .[ 11 :] المرسبلت  َوِإَذا الرُُّسُل أُقػَّْتتْ  ومنه  ,ال خرجتالرج     

 الرهط = :أو ضمٌر الفرد نحو ,رواــــــب سافــــــــوالرك ,الرهط خرجوا :نحو ,واسم الجمع ٌعود علٌه الواو     
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هطُ )و ,(2)(األنامُ )و ,(1)(الّناس)و َفرُ )و ,(3)(الر  ر (4)(الن    .مَذك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والركب سافر ,= خرج  

  ,ورّب األرضٌن وما أْقلَلَنْ  ,اللهم رّب السموات وما أْظلَلَنْ  )) :ثــــدٌـوقد تؤتً النون موضع الواو للمشاكلة لح     

  :ًـكما ف ,و أْقلَلَنْ  ,وإنما ُعدل عنه لمشاكلة أْظلَلَنْ  ,واــــــــوما أَضلّ  :لـــواألص ,((ورّب الشٌاطٌن وما أْضلَلَْن      

 .((مؤزورات ؼٌر مؤجورات  ))و  ,((ال درٌت وال تلٌت  ))       

 وإن  ,وها فً ؼٌره ,ان للكثرة أن ٌإتى بالتاء وحدها فً الرفعــــإن ك ,لـواألحسن فً جمع المإنث ؼٌر العاق     

  ,واألجذاع بالعكس ,أولى من انكسرن وكسرتهن ,اــــــرت وكسرُتهـــفالجذوع انكس ,كان للقلة أن ٌإتى بالنون     

  ,[ 36 :] التوبة  َفََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْػُفَسُكمْ   :الــــى أن قـــــــإل  ِمنػَْها أَْربَػَعٌة ُحُرـٌ .. .اثْػَنا َعَشَر َشْهرًا  :وقد قال تعالى     

 .فً األربعة :أي     

 فالهندات  ,تكسٌراً أو تصحٌحاً  ,ان جمع كثرة أو قلةــواء كــــس ,واألحسن فً جمع المإنث العاقل النون مطلقاً      

  ,[ 228 :] البقرة  َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصنَ   :ال تعالــىــــق ,اــــــــخرجت وضربته :أولــى من ,خرجن وضربتهن     

       ََواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعن  [ 233 :رةــ] البق,   َِِّتِن    ُمَطهََّرةٌ أَْزَواٌج   :رــه اآلخــومن الوج .[ 1 :] الطبلق  َفطَلُّْقوُىنَّ لِِعدَّ

 :وقول الشاعر ,مطّهرات :ولو كان على )َطُهْرن( لقٌل ,فهو على )َطُهرت( ,[ 25 :] البقرة     

َخان تلفَّعت   وإَذا الَعَذارى بالدُّ

 .286 – 284 :1همع الهوامع  :ٌنظر     

 .أُْدِخَل علٌه )أل( ,جْمع  َعزٌز   ,أصلُُه أُناس   ,َجْمُع إْنسٍ  ,( الناُس ٌكون من الجن واإلْنس ومن الِجنِّ 1)

 .نوس :مادة :القاموس المحٌط :ٌنظر     

 .أو جمٌُع ما على وجِه األرِض  ,أو الِجنُّ واإلْنسُ  ,الَخْلقُ  :كسحاٍب وساباٍط وأمٌرٍ  :( األَنامُ 2)

  .أنم :مادة :القاموس المحٌط :ٌنظر     

ْهطُ 3) ك ,( الرَّ ٌُحرَّ  ,وما فٌهم امرأة ,ن ثبلثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرةــــــــوم ,وقبٌلته ,قوم الرجل :و

 .وال واحد له من لفظه     

 .رهط :مادة :القاموس المحٌط :ٌنظر     

َفرُ 4)  .وما دون العشرة من الرجال ,الناس كلّهم :( النَّ

 .نفر :مادة :القاموس المحٌط :ٌنظر     
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ٌُجَمع هكـذا ؛ولٌس بجمع )اإلنسان( من لفظه ,(1)اعلَم أّن )الّناَس( ] اسم جمع [ وأصله  ,ألّنه ال 

( 2)ً األلؾ والبلم فً ) الّنـاس ( فـً أّنه هـل ] هما [ـــواختلـؾ فـ ,( ُخففـت بحـذؾ همزته)أَُناس

ألّنهما  ؛أّنهما لٌسا بعوضٌن عنهما :(4)فعند الجوهري ,عن الهمزة المحذوفة أو ال ؟( 3)] عوض [

بٌن الِعَوض والمعّوض ( 5)المتناع ] االجتماع [ ؛لو كانا عوضٌن عنهما لََما جاز اجتماعهما معها

 :الجتماعهما معاً فً قول الّشاعر ؛البلزم باطل ,عنه

َنا ٌْ لِْعـــــــــــــ            ــَن َعلَى األُنــَاِس اآلِمِن ٌَطَّ إّن الَمَناٌــَا 
(6)  

إذ بطبلن البلزم  ,وهو كون األلؾ والبلم فٌه عوضٌن عن الهمزة المحذوفة ,فالملزوم مثله

 .ٌستدعً بطبلن الملزوم

 لـبدلٌ ,ا فــً ذلكــــدُح اجتماعـهمـوال ٌق ,ً )هللا(ـــاأللُؾ والبلُم فٌـه بدل كمــا فـ :(7)وعنـد ؼٌـره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أجمع :( فً )ج(1)

 .( زٌادة من الباحثة2)

 .)ج( من ةساقط ]عوض[( 3)

  :وقٌل ,هـ( 393توفً سنة ) :اختلؾ فً وفاته فقٌل ,ر الفارابًـــــــأبو نص ,ريـ( هو إسماعٌل بن حّماد الجوه4)

 وأبً سعٌد  ,ل إلى العراق وأخذ عن أبً علً الفارسًــــرح ,إمام فً النحو واللؽة والصرؾ ,هـ( 398سنة )     

 .ومقدمة فً النحو ,والعروض ,الصحاح :من أشهر مإلفاته ,السٌرافً     

 .313 :1واألعبلم  ؛497 :4ذرات الذهب ـشو ؛447 – 446 :1بؽٌة الوعاة و ؛88 – 87البلؽة  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]االجتماع[( 5)

 .جدن الحمٌري ُنسب لذيو ,من مجزوء الكامل( 6)

  ؛193 :2ً ابن الشجري ـــــــأمالو ؛987 ,985 :3اح ــــــــالصحو ؛151 :3ص ــــالخصاب :وهو من شواهد     

  ,288 :2خزانة األدب و ؛288الجنى الدانً و ؛178 :1رب ــان العــــلسو ؛9 :2شرح المفصل البن ٌعٌش و     

     282, 285, 288. 

 فبل ٌكادون ٌقولون )األناس(  ,وهو قلٌل ,ع بٌن )أل( التعرٌؾ والهمزةـــحٌث جم ,اســـــاألن :الشاهد فٌه قوله     

 .إال فً ضرورة الشعر     

 ٌا أهلل اؼفر = :إال أنهم قد قالوا ؛ه األلؾ والبلم البتةـاً فٌــــواعلم أنه ال ٌجوز لك أن تنادي اسم’’  :( قال سٌوبٌه7)
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 :قوله

ٍة               ٌَ  (1)................................َمَعاَذ اإللِه أْن تكوَن َكَظب

َثٌنِ  ,وكذا الّرهُط والّنَفرُ  (2) ِتْسَعُة َرْىطٍ   :بدلٌل قوله تعالى ,اسما جمع ولٌسا بمإنَّ
,  ًولو كان مإّنَثا

 .تسع رهطٍ  :لقٌل

ٌَُؤن ثُ إاّل أّنه  ,عــــرد موضوع للجمـــفهو أٌضاً اسم مف ,(3)القومأّما و ُر و  قالأّما الّتؤنٌث فكما  ,ٌَُذك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار كؤن األلؾ والبلم فٌه ـــــر فً كبلمهم فصـــــكث ,انهــوذلك من ِقَبل أنه اسم ٌلزمه األلؾ والبلم ال ٌفارق ,= لنا  

 ن ِقَبل أن الذي قال ذلك وإن كان ـم ,س بمنزلة الذي قال ذلكــولٌ ,بمنزلة األلؾ والبلم التً من نفس الحروؾ     

 ولو  ,ٌا أٌها الذي قال ذاك :ولــــأال ترى أنك تق ,رو ؼالباً ــــال ٌفارقه األلؾ والبلم لٌس اسماً بمنزلة زٌد وعم     

 ا أُدخل فٌه األلؾ والبلم ــــــفلّم ,م وهللا أعلم إالهــوكؤن االس ,كان اسماً ؼالباً بمنزلة زٌد وعمرو لم ٌجز ذا فٌه     

 .فهذا أٌضاً مما ٌقوٌه أن ٌكون بمنزلة ما هو من نفس الحرؾ ,وصارت البلم َخلَفاً منها ,حذفوا األلؾ     

  ,اس قد تفارقهم األلؾ والبلم وٌكون نكرةــــــإال أن الن ,الناس :فإذا أدخلت األلؾ والبلم قلت ,ومثل ذلك أُناسُ      

 .‘‘بارك وتعالى ال ٌكون فٌه ذلك  تواسم هللا     

 .196 – 195 :2الكتاب  :ٌنظر     

 وظاهر هذا أن األلؾ والبلم  ’’ :والجوهري ,رض قولً سٌبوٌهــأن عد ــــــبع "الجنى الدانً" قال المرادي فً     

 لٌست األلؾ والبلم فً )الناس( للتعوٌض  :وقال المهدوي ,مـــــكما قال بعضه ,فً )الناس( عوض من الهمزة     

 ع على حذؾ همزة )أناس( فً حال دخول ــــا وقـــه إنمــــفإن تشبٌه ,وإن كان سٌبوٌه قد شبهه به ,الهمزة من     

 .‘‘ا كانا فً اسم هللا تعالى بدالً كم ,ال على أنهما بدل من المحذوؾ ,األلؾ والبلم     

 .288 – 199الجنى الدانً  :ٌنظر     

 :عجزه ,للُبعٌث بن ُحرٌث ,من الطوٌل ( صدر بٌت1)

ــٍة واَل عقٌلَــِة َرْبــَربِ  ٌَ  ...................................              َواَل ُدْم

 .277 :2خزانة األدب و ؛378 :1شرح دٌوان الحماسة للمرزوقً  :وهو من شواهد     

 .حٌث جمع بٌن )أل( التعرٌؾ والهمزة ,اإلله :قولهالشاهد فٌه و     

 .48 :( النمل2)

 =.وٌإنث ,أو تدخله النساء على تبعٌة ,أو الرجال خاصة ,الجماعة من الرجال والنساء معاً  :( القومُ 3)
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َبْت قَ ْوُم نُوحٍ   :تعالىهللا  َب بِِو   :قوله تعالى( 1)وأّما الّتذكٌر فكما ] فً [ , َكذَّ  ,بالّتذكٌر  قَ ْوُمكَ َكذَّ

َوََل ِنَساءٌ  ...ََل َيْسَخْر قَػْوـٌ ِمْن قَػْوـٍ    :بدلٌل قوله تعالى ,واعلَم أّن )القوَم( مخَتّص بالّرجاِل دون الّنساءِ 

 .(2) ِمْن ِنَساءٍ 

َن واحده الّتاءُ  ,الّنخل والّتمر :ونحو ٌْ َنه وَب ٌْ ا َب ٌُؤن ُث  ,)النخل( :نحو ,ِمم  ُر و كان مذّكراً  كماٌَُذك 

َقِعرٍ   :نحو ,فً الّتنزٌلومإّنثاً   .َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت  ,  َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِويَةٍ  و  , َأْعَجاُز َنْخٍل ُمن ْ

وأّما الّتؤنٌُث  ,وإْن أفاد معنى الجمع إاّل أّنه واحد  صورة( 3)] ألّن اللّفظ [ ؛وأّما الّتذكٌر فلحكم اللّفظ

 .فؤشَبَه سابَر الجموعِ  ,ألّن المعنى معنى الجمع مع أّن له واحداً  ؛فعلى المعنى
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 .قوم :مادة :القاموس المحٌط := ٌنظر  

 .لباحثة( زٌادة من ا1)

 .11 :( الحجرات2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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 حكم تأنٌث العدد [] 

ثالُث  :تقولُ  ,وتأنٌُث العدِد من الّثالثِة إلى العشرِة عكُس تأنٌِث جمٌع األشٌاء :المصّنفقال 

فإذا جاوزَت العشرَة أسقطَت الّتاَء  ,(1) َسْبَع لََياٍل َوثََمانَِيَة أَيَّامٍ   :وفً الّتنزٌل ,وثالثُة ِغْلَمةٍ  ,نِسوةٍ 

بكسر  –وثالَث َعْشَرَة امرأةا  ,ثالثَة َعَشَر رجالا  :نحو ,من العشرِة مع المذّكِر وأثَبت ها مع الُمَؤن ثِ 

عشرة  واثنتً ,واثنً عشَر رجالا  ,وإحدى عشرَة امرأةا  ,الا وأحّد َعَشَر رج ,–سكونِها الّشٌن و

اِن على الفتِح إال اثن ,امرأةا  ٌّ  .نِ فإّنك ُتعرُبُه إعراَب ُمسلَمٌ ,عشرَ  ًواالسماِن مبن

***** 

وإّنما لم ٌجِر  ,عكُس تأنٌِث جمٌع األشٌاءِ  (العشرةِ )إلى  (الثالثةِ )وتأنٌُث العدِد من  :قال الشارح

َر للمإّنث وأّنث للمذّكر وهً بالمذّكر أَْولَى  ,ٌادةألّنهم احتاجوا للفرق إلى الزّ  ؛القٌاس ههنا بل ُذكِّ

وإذاً لحق للمذّكر  ,فٌلزم لحوق الّتاء بعدده ,وألّن المعدود المذّكر جمع ههنا فٌكون مإّنثاً  ؛لخفَّته

 (2).فاحتٌَج إلى تؤنٌثه أّوالً  ,ألّن المذّكر أسبق ؛ولم ٌنعكس ,ولم ٌلحق للمإّنث فرقا بٌنهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7 :( الحاقة1)

 وأصل المإنث أن ٌكون بعبلمة  ,دد كله مإنثـــــــر أن العـــوالّنكتة فً إثبات التاء فً المذك ’’ :( قال السٌوط2ً)

  ؛فكان بالعبلمة أحق ,وأسبق ,لــــر أصـــــــألن المذك ؛م ٌعكســـوتركت من المإنث لقصد الفرق ول ,التؤنٌث     

 .وألنه أخؾ وأبعد عن اجتماع عبلمتً تؤنٌث     

 ع لفظ ــــً ذلك المعنى بقلّة فٌجاء بالتاء مــد ٌعتبر فـــــوق ,والعبرة فً التذكٌر والتؤنٌث باللفظ ؼالباً ال بالمعنى     

 :كقوله ,مإنث لتؤوٌله بمذكر     

 ................................       بلَثـُة أْنفُــٍس وَثــبلُث َذْودَثـ

 :وقوله     

 ...............................         وقـابـُع فــً ُمضــٍر ِتْســـَعة  

 .و)الوقابع( بالمشاهد ,أّول )األنفس( باألشخاص     

  :كقوله ,وٌترك مع لفظ مذكر لتؤوٌله بمإنث     

 ..................................          نِ ُر أْبطبلباً هذه َعشْ وإنَّ ِكـ

 .أّول )األبطن( بالقبابل     

رات ,ثبلثُة سٍجبّلت :الـــــفٌق ,والعبرة أٌضاً فً التذكٌر والتؤنٌث بالمفرد ال بالجمع      ٌْ  بلفاً ألهل =ـخ ,وثبلثة ُدَن
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ثالُث  :تقول ,ر وأّنث للمإّنثــر للمذكّ ـــألّنه ذكّ  ؛على القٌاس وأّما )الواحد( و)االثنان( فجارٍ 

َسْبَع لََياٍل   :فً الّتنزٌل ب / – 81/ كذا و ,رــفً المذكّ  ,ثالثُة ِغْلَمةٍ  :تقولُ و ,فً المإّنث ,نسوةٍ 

 . َوثََمانَِيَة أَيَّامٍ 

ألّن األّوَل  ؛مع المذّكرِ ( العشرةِ )من  (الّتاء)أسقطَت  –أي من )العشرة(  –( العشرةَ )فإذا جاوزَت 

لكون إثبات )الّتاء( من )الّثبلثة( إلى  ,فلو لم ٌحذؾ منها )الّتاء( الجتماع عبلمتً الّتذكٌر ,مذّكر

 .)العشرة( عبلمة  للّتذكٌر

ها  فلو أسقطَت )الّتاء( من  ,إذ االسم األّول مإّنث ؛مع المؤّنثأي )الّتاء( من )العشرة( وأثَبت 

 ,ألّن سقوطها من )الّثبلثة( إلى )العشرة( عبلمة  للّتؤنٌث ؛ة( لزم اجتماع عبلمتً الّتؤنٌث)العشر

 .هذا فً ؼٌر )الواحد( و)االثنٌن(

ٌَّر )الواحد( إل ,لك َمْسلََك القٌاسـد ســـوأّما فً )الواحد( ] و)االثنٌن( فق  ,)األحِد(( 1)ى [ـــإال أّنه َؼ

 فً  ,] رَة امرأةا ــوثالَث عش ,ً المذّكرـــف ,ثالثَة عشَر رجالا   :وــنح ,(2)و)الواحدة( إلى )اإلحدى(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ــــوإن كان الواح ,ات بؽٌر هاءـــــوثبلث حمام ,بلتـــــثبلث سج :فإنهم ٌعتبرون لفظ الجمع فٌقولون ؛= بؽداد  

 .مذكراً      

  ,فٌقال: رأٌت ثبلثة َرْبعات ,وؾ ال بحال الصفةـأي الموص ,وؾ بحالهــــوالعبرة فً الصفة الناببة عن الموص     

 َجاَء َمْن   :وعلٌه ,اعتباراً بحال الموصوؾ ,اءــا إذا أردت نسـبحذفه ,وثبلث ربعات ,أردت )رجاالً( إذابالتاء      

 ولم ٌعتبر  ,و الحسناتــــوؾ وهـــال الموصــط التاء اعتباراً بحـــأسق ,[ 168 :] األنعام  فَػَلُو َعْشُر أَْمثَاَِلَابِا٘تََْسَنِة      

 .‘‘المثل      

 .388 – 387 :5همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 أما الجزء األول من  ,فإنها توافق المعدود تذكٌراً وتؤنٌثاً  دادـن األعـ( ٌرٌد أن )العشرة( إذا ركبت مع ما دونها م2)

 ...( فإنه ٌكون على عكس المعدود كم سبق استعماله فً حالة اإلفراد.ثبلث –اثنا  –المركب )أحد      

  ,ا همزة على ؼٌر قٌاســــفؤبدلت واوهم ,ر( و)وحدى عشرة(ـ)َوَحد عش :وأصل )أحد عشر( و)إحدى عشرة(     

 .وواحدة عشرة ,واحد عشر :ومن العرب من ٌقول     

 وع العجز منه موقع تاء التؤنٌث فً )ثبلث ــدره لوقــــــوبنً ص ,وٌبنى عجز هذا المركب لتضمنه معنى الواو     

 =.ولشبهه بما هو كذلك فً البواقً ,عشرة( وأخواته     
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لببل ٌلزم توالً أربع  ؛(3)عند أهل الحجاز وسكونِها ,(2)( عند بنً تمٌمالّشٌن)بكسِر  ,(1)المإّنث [

 .حركات

فً  ,عشَر رجالا  واثنً ,ً المإّنثــف ,وإحَدى عشرَة امرأةا  ,ً المذّكرِ ــف ,وأحَد عشَر رجالا 

اِن علــواالسم ,فً المإّنث ,عشرَة امرأةا  واثنتً ,المذّكر ٌّ  إال اثنً ,رَّ ــلَِما م ى الفتحِ ــاِن مبن

ا  ,بدلٌل حذؾ )الّنون( ,ألّنه ُجِعَل كالمضاؾ إلى )عشر( ؛(4)نِ تعربه إعراَب مسلمٌفإّنك  ,عشرَ   فلَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,وثبلثة عشرك ,أحد عشرك :فٌقال ,ً )اثنا( و)اثنتا(ــرة( إال فـــــ= وٌمكن إضافة صدر هذا المركب إلى )العش  

 .اثنا عشرك :وال ٌقال     

 فإن مدلول تاء  ,ألنهما بلفظ واحد وبمعنى واحد ؛وهـــرة ونحـــــواستثقل اجتماع عبلمتً تؤنٌث فً )ثبلثة( عش     

 بلؾ بخ ,ا فً شٌبٌن كشًء واحدــــــره اجتماعهمـــفك ,اً ــــ)ثبلثة( و)عشرة( تذكٌر المعدود فاتحدا لفظاً وحكم     

 وأما المعنى فؤلن ألؾ )إحدى( دالة  ,رـــظ فظاهــــأما اللف ,فإن عبلمتٌه مختلفتا اللفظ والمعنى ؛)إحدى عشرة(     

 فإن عبلمتٌه وإن اتحدتا لفظاً قد اختلفتا  ,ذا )واحدة عشرة(ــــوك ,وتاء )عشرة( دالة على التذكٌر ,على التؤنٌث     

 فلم ٌكن اجتماعهما كاجتماع تاءي )ثبلثة  ,رة( تذكٌرــــومدلول تاء )عش ,ألن مذلول تاء )واحدة( تؤنٌث ؛معنى     

 .عشرة(     

 .311 – 318 :5همع الهوامع و ؛482 :2شرح التسهٌل البن مالك  :ٌنظر     

 .)ج( ساقط من إلى هنا 458من ص  ما بٌن المعقوفٌن( 1)

 مع  ,و كالكلمة الواحدةــــوا توالً أربع فتحات فٌما هــــــــلما كره ؛ً المإنثــــف( ٌعنً شٌن )عشرة( المركب 2)

ٌِّؾ الذي فً آخره فتحة       .عدلوا عن فتح وسطها إلى كسره ,امتزاجها بالن

 .294 :3شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     

 .وهً الفصحى ,ثقل بثقل آخرلببل ٌكون إزالة  ؛ٌون عن حركة الوسط إلى السكون( ٌعدل الحجاز3)

 .294 :3شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     

 كما ٌعرب  ,وبالٌاء نصٌاً وجراً  ,ا ٌعرب باأللؾ رفعاً ـــــفإن صدرهم ؛واثنتا عشرة ( ,( ٌرٌد استثناء )اثنا عشر4)

 جاَء اثنا َعَشَر   :فتقول ,ع النونى الفتح لوقوعه موقــــــأما عجزهما فٌبنى عل ,ولٌسا مضافٌن إلى العقد ,المثنى     

 وجاءت اثنتا َعَشَرَة امرأًة ورأٌت اثَنَتً َعَشَرَة  ,َر رجبلً ـــــومررُت باثَنً َعشَ  ,ورأٌت اثَنً َعَشَر رجبلً  ,رجبلً      

 .ومررُت باثَنَتً َعَشَرَة امرأة ,امرأة     

 .وعلٌهما فالعقد مبنً لتضمنه معنى حرؾ العطؾ ,مضافان إلٌه :وقٌل     

 وُرّد  ,ابر أخواتهماـان مع العقد كســـــــوذهب ابن كٌسان وابن درستوٌه إلى أن )اثنٌن( و)اثنتٌن( مبنٌان مركب     

َدٌن بها لَكَ  :ولهذا قالوا ,ألنها نظٌر الفتحة فً الواحد ؛بؤنهما لو كانا مبنٌٌن لزما الٌاء      ٌَ  = .ال 
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اإلضافة من خصابص ما هو ] أصل ( 1)ألّن ] وجه [ ؛أّنه كالمضاؾ كان إعرابه هو الوجهثبَت 

ًَ لوقوعه موقع ؼٌر الّتمكن وهو الّنون ,اإلعراب( 2)فً باب [ وعلى  ,وأّما الّشطر الّثانً فُبِن

   .وعلى الفتح للمشاكلة ,الحركة لعروض البناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .459 :2شرح التصرٌح و ؛418 :2شرح ابن عقٌل  := ٌنظر  

 .)ج( من ةساقط ]وجه[( 1)

 .وعلى الحركة ,النون :( فً )ج(2)
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 فً الّتوابع [ –] الفصل الّثالث 

 .ف  بحرفٍ ـــوعط ,ف  بٌانٍ ـــوعط ,وَبَدل   ,وصفة   ,تأكٌد   :ربــُة أضـــوهً خمس :المصّنفقال 

بغٌره ون ـــٌكو ,جاءنً زٌد  زٌد   :وـــنح ,وُن بالّتكرٌرــوٌك ,ةِ ــُمخَتص  بالمعرفف :أّما الّتوكٌدُ 

وأْبَتُعوَن والقوُم ُكل ُهم أجمُعوَن وأْكَتُعوَن  ,الِن كالهمـاــوالّرج ,جاءنً زٌد  نفُسهُ  :وــنحـ

 .وأْبَصُعونَ 

***** 

 :(1)فً الّتوابع :الفصل الّثالث :قال الشارح

  :خمسُة أضرب –أي الّتوابع  – وهً

 .عطف بحرفٍ  :الخامسو ,عطف بٌان :الّرابعو ,بدل :الّثالثو ,صفة :الّثانـًو ,تأكٌد :األّول

ألّن  ؛وإّنما انحصَرْت فٌها ,اإلعراب فٌها بواسطة المتبوعات ثبوت توابعوجه تسمٌة هذه الخمسة 

ألّنه هو  ؛فإْن كان األّوَل فهو البدل ,الّثانً ال ٌخلو إّما أْن ٌكون مقصوداً بالّنسبة دون األّول أو ال

  .المقصود والمبدل منه فً حكم الّتنحٌة

وحده أو هو واألّول ]  ,فإْن كان الّثانً فبل ٌخلو إّما أْن ٌكوَن مقصوداً بالّنسبة مع سابقه أو لم ٌكن

 إذ المعطـوؾ والمعطـوؾ ؛هـو العطـؾ بالحرؾ( 2)والّثانً [ ,سابقه أو لم ٌكن واألّول هو البدل

 .علٌه مقصودان بالّنسبة

ومجًء الّثانً للّداللة على معنى حاصل فً  ,والّثانً ال ٌخلو إّما أْن ٌكون سابقه مقصوداً بالّنسبة

 .أو ظرٌؾ  أبوهُ  ,رجل  ظرٌؾ   :نحـو ,الّصفة أ / – 82/ ل واألوّ  ,نفسه أو فٌما انتسـب إلٌه أو ال

فإْن كان  ,وأّما الّثانً فبل ٌخلو إّما أْن ٌكون لتقدٌِر أمر الّسابق فً الّنسبة أو فً الشمول أو ال

 ىـى أّنه ٌدّل علـط ال علـاح فقـــألّنه لئلٌض ؛انـو عطؾ بٌـان الّثانً فهـفإْن ك ,و الّتؤكٌدـاألّول فه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هو فً النحو اللفظ المشارك لما قبله فً إعرابه الحاصل والمتجدد بشرط أن ال ٌكون خبراً  :( التابع1)

 .213موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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ولكّنها للّداللة على معنى فً سابقه  ,اً ــــأٌضت موضحـــة ــفإّن الّصفَة وإْن كان ,الّسابقمعنى فً 

 .(2)"لب األلباب"هذا ما ذكره صاحب  ,لئلٌضاح فقط( 1)] ال [

 ,وجه االنحصار أّن الّتابع ال ٌخلو إّما أْن ٌكون مقّوٌاً للحكم أو ال :(3)"المقالٌد"وقد قال صاحب 

ٌّاً أو ال ,فاألّول هو الّتؤكٌد  ,فاألّول إْن كان مشَتّقاً فهو الّصفة ,والّثانً ال ٌخلو إّما أْن ٌكون ] مبن

واألّول هو العطؾ  ,بواسطة حرؾ أو ال( 4)والّثانً ال ٌخلو من أن ٌكون [ ,وإاّل فهو عطؾ البٌان

 .منهاوقد علم بدلٌل الحصر حّد كّل واحد  .بالحرؾ والّثانً هو البدل

 ] التوكٌد [

 :ولــال تق ,ً الّنكرةــوال ٌجوز ف ,جاءنً زٌد  نفُسهُ  :وــنح ,(5)أّمـا الّتأكٌُد فمختص  بالمعرفةِ 

 ,والّنكرة دالّة على الّشٌوع والعموم ,نِ ــلما أّن الّتؤكٌد للّتخصٌِص والّتعٌٌ ؛جاءنً رجل  نفسه

ٌٌّن ,فبٌنهما تقابل خبلفاً للكوف
 ؛قُمُت لٌلًة كلَّها :ونحـ ,ان محدوداً ـــا إذا كـفإّنهم أجـازوا ذلك فٌم ,(6)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 1)

 .( لم أقؾ علٌه2)

 .( لم أقؾ علٌه3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 د أكثر البصرٌٌن ال ٌجوز مطلقاً أن تإكد نكرة بشًء ــفعن ,رة توكٌداً معنوٌاً خبلؾـتوكٌد النك( فً مسؤلة جواز 5)

 نقله ابن  ؛از بعضهم مطلقاً سواء كانت محدودة أم الــــوأج .رةـــــــفبل تتبع نك ,من ألفاظ التوكٌد ألنها معارؾ     

  .ة نفً الخبلؾ فً منع ؼٌر المحدودةمالك فً )شرح التسهٌل( خبلؾ دعواه فً شرح الكافٌ     

 وهذا  :قال ابن مالك .بلــــوإال ف ,أي مإقتة ,دودةــــا إن كانت محـــــأما عند األخفش والكوفٌٌن فٌجوز توكٌده     

 د ٌرٌد جمٌع ـــــق ,صمت شهراً  :ن قالــــألن م ؛ه فابدةــــــوألن فٌ ,القول أولى بالصواب لصحة السماع بذلك     

 .ففً قوله احتمال ٌرفعه التوكٌد ,الشهر وقد ٌرٌد أكثره     

 .284 :5همع الهوامع و ؛23 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 وقمت  ,قعدُت ٌوماً كله :نحو قولك ,ز إذا كانت مإقتةــــا جابــــ( ذهب الكوفٌون إلى أن توكٌد النكرة بؽٌر لفظه6)

 قال  ,أما النقل فقد جاء ذلك عن العرب ,اســــو النقل والقٌــــــــوالدلٌل على جواز توكٌدها عندهم ه .لٌلة كلها     

  :الشاعر     

َة َحْوٍل كلِِّه َرَجُب  َت ِعدَّ ٌْ  لكنَّه َشاَقُه أَْن ِقٌَل َذا َرَجب           ٌا لَ

 =.فدل على جوازه ,فؤّكد )حول( وهو نكرة بقوله )كله(     
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ٌُقاَم فً بعضها( 1)ألّن اللٌّلة ] مإّقتة [ َصحَّ المعنى الذي ُوِضَع  ,لٌلة كلّها :فإذا قٌل ,فٌجوز أْن 

 :فؤنَشُدوا ,وهو إزالة الّتجّوز وتحقٌق المعنى فً نفس الّسامع ,(2)الّتؤكٌد ] ألجله [

ِت الَبكَرةُ ٌوماً أجَمَعا َقْد َصرَّ
(3) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وقال اآلخر =  

دا ْوماً َجِدٌداً كلُّه ُمَطرَّ ٌَ  إَذا الَقُعوُد َكرَّ فٌَها َحَفَدا           

 .فؤّكد )ٌوماً( وهو نكرة بقوله )كله(     

  :وقال اآلخر     

لًَة كلَّها  ٌْ  َفِجْبَت ِبِه ُمإٌداً َخْنَفِقٌَقا            َزَحــْرَت ِبِه لَ

 .فؤّكد )لٌلة( وهً نكرة بقوله )كلها(     

 :وقال اآلخر     

ْوماً أَْجَمَعا ٌَ  َقْد َصّرِت الَبْكَرةُ 

 .فدل على جوازه عندهم ,فؤكد )ٌوما( بـ)أجمع(     

 فإذا  ,واللٌلة مإقتة ٌجوز أن ٌقوم فً بعضها ,هــــــً بعضــــفؤلن )الٌوم( مإقت ٌجوز أن ٌقعد ف ؛وأما القٌاس     

 .فدل على صحة ما ذهبنا إلٌه ؛صح معنى التوكٌد ,وقمت لٌلة كلها ,قعدُت ٌوماً كله :قلت     

 .26 – 23 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .واألولى ما أثبته ,معرفة :( فً )ج(1)

 .)ج( من ةساقط ]ألجله[( 2)

 .‘‘هو مصنوع ال ٌحتج به  :قٌل’’  :"المقاصد النحوٌة" قال العٌنً فً .مجهول القابل ( رجز3)

 شرح المفصل البن ٌعٌش و ؛25 :2بلؾ ــابل الخــــاؾ فً مسـاإلنصو ؛291أسرار العربٌة  :وهو من شواهد     

  ؛565 :1دة الحافظ ــــــرح عمـــــــوش ؛297 :3ل البن مالك ــــشرح التسهٌو ؛248 :1رب ــــالمقو ؛45 :3     

  ؛211 :2 :شرح ابن عقٌلو ؛373 :2ً على الكافٌة ــــــــــالرض وشرح ؛1177 :3لكافٌة البن مالك شرح او     

  ؛284 :5ع الهوامع ـهمو ؛138 :2رح التصرٌح ـــشو ؛84 :2وشرح األشمونً  ؛148 :3المقاصد النحوٌة و     

 .386 :2والدرر  ؛169 :5 ,181 :1خزانة األدب و     

 وهذا جابز  ,رة محدودة بـ)أجمعا( وهو توكٌد معنويـث أكد )ٌوماً( وهو نكــــحٌ ,ٌوماً أجمعا :الشاهد فٌه قوله     

  .عند الكوفٌٌن     
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ٌٌّن وهذا شاّذ عند البصر
(1). 

 بل إذا كان بؽٌر ,إذ الّتؤكٌد ؼٌر مختّص بالمعرفة على اإلطبلق ؛واعلَم أّن فً إطبلقه َنَظراً 

ألّن الّثانً بلفظ  ؛جاءنً رجل  رجل   :نحو ,وأّما إذا كان بالّتكرٌر فجاز فً الّنكرة أٌضاً  ,الّتكرٌر

 .األّول فبل ٌلزم الّتقابل

وجاز ذلك لٌفٌد بذلك ما ذكرنا من تحقٌق  ,جاءنً زٌد  زٌد   :نحو ,بالّتكرٌرأي الّتؤكٌد  وٌكونُ 

زٌد  زٌد   :نحو ,ا الّضرب ٌجًء فً المفرد من االسم والفعل والحرؾوهذ ,المعنى فً نفس الّسامع

ٌّة كانت أو فعلٌة ,وإّن إّن زٌداً منطلق   ,وَضَرَب َضَرَب زٌد   ,قابم   زٌد   :نحو ,وفً الجملة اسم

 .وقام زٌد  قام زٌد   ,منطلق  زٌد  منطلق  

وجـاز ذلك أٌضـاً لَِما  ,جاءنً زٌد  نفُسهُ  :نحـو –أي بؽٌر الّتكرٌر  – بغٌِرهِ الّتؤكٌد  ٌكـونو

 (2).ذكرنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والدلٌل على ذلك عندهم من  ,ا ؼٌر جابز على اإلطبلقــــــــــر لفظهـ( ذهب البصرٌون إلى أن تؤكٌد النكرة بؽ1ٌ)

 ألن تؤكٌد ما  ؛فٌنبؽً أن ال تفتقر إلى تؤكٌد ؛ةـن ثابتة كالمعرفـــــأن النكرة شابعة لٌس لها عٌ :أحدهما :وجهٌن     

 وما أشبه ذلك فهو محمول على الوصؾ ال على  ,ل درهمـــــرأٌت درهماً ك :وأما قولهم ,ال ٌعرؾ ال فابدة فٌه     

 .التؤكٌد     

 وكل واحد  ,ى التخصٌص والتعٌٌنــــد ٌدل علـــوالتوكٌ ,ومــــٌاع والعمأن النكرة تدل على الش :والوجه الثانً     

 ذا ــوه ,اً ـــو جوزنا ذلك لكنا قد صٌرنا الشابع مخصصــــول ,فبل ٌصلح أن ٌكون مإكداً له ؛منهما ضد صاحبه     

 .وهذا تؽٌٌر ,ألن التؤكٌد تقرٌر ؛بل هو ضد ما وضع له ,لٌس بتؤكٌد     

 .26 ,23 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

  :وهو على ضربٌن ,هو التوكٌد المعنوي :القسم األول :( ٌنقسم التوكٌد إلى قسمٌن2)

 وال  ,جاَء زٌد  نفُسهُ  :ذلك نحو ,)النفس( و)العٌن( :انـــــــــوله لفظ ,ما ٌرفع توهم مضاؾ إلى المإكد :أحدهما     

دـــــــالعٌن إلى ضمٌر ٌطاببد من إضافة النفس أو        أو  ,وهند  نفُسها ,أو عٌُنهُ  ,جاء زٌد  نفُسهُ  :وـــــنح ,ق المإكَّ

  .)أنفس( و)أعٌن( :وإن كان المإكد بهما مثنى أو مجموعاً جمعتهما على مثال )أفعل( .عٌُنها     

  ,وِكبل ,والمستعمل لذلك )ُكلٌّ  ,ما ٌرفع توهم عدم إرادة الشمول :وـــــــه ,والضرب الثانً من التوكٌد المعنوي     

( ,وِكْلَتا       جاء الركُب  :نحو ,ح وقوع بعضها موقعهــزاء ٌصــــــان ذا أجــــفٌإكد بـ)كل( و)جمٌع( ما ك ,وجمٌع 

  :ولـتق وال ,أو جمٌُعُهنَّ  ,والهنداُت كلُُّهنَّ  ,أو جمٌُعهم ,والرجاُل كلُُّهم ,أو جمٌُعها ,والقبٌلُة كلُّها ,أو جمٌُعهُ  ,كلُّهُ      

 = .جاء زٌد  كله     
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َرٌِن  ,(أْبَصُعونَ )و ,(أْبَتُعونَ )و ,(أْكَتُعونَ )و ,و)أجمعون( ,لّهم(و)كُ  ,بل(وأّما )كِ  فإّنها لتؤكٌد الُمَذكَّ

ِرٌنَ   ,وأْكَتُعونَ  ,أجمعونو ,كلّهم ب / – 82/  والقوم ,الّرجالن كالهماجاءنً  :نحو ,والُمَذكَّ

 .وأْبَصُعونَ  ,وأْبَتُعونَ 

َثتٌنِ  وِكلتا( أْن  ,والّشرط بجواز الّتؤكٌد ِبـ)ِكبل ,جاءتنً المرأتان كلتاهما :نحو ,و)ِكْلَتا( لّتؤكٌد المإنَّ

وإْن لم ٌكن ذلك  ,جاءنً رجبلن كبلهما :كالمجًء فً ,ٌكون قٌام الحكم بؤحد المفرَدٌن ممكناً 

 ,ألّن االشتراك ال ٌصّح من واحد ؛اشتراك الّرجبلن كبلهما :ولذا امتنَع نحو ,فالّتؤكٌد ممتنع ممكناً 

 .والّسّر فٌه أّن الّتؤكٌد إّنما ٌفتقر إلٌه إذا احتمل الكبلم ثبوت العكس

ُد مما ٌقع الحكم ببعضه   .قرأُت الكتاَب ُكلَّهُ  :نحو ,وإذا أّكَد ِبـ)ُكّل( ٌجب أْن ٌكون المَإكَّ

 :تقول( 1)و] ال [ ,ولقٌُت الّرجاَل أجمعٌنَ  ,قرأُت الكتاَب أجَمعَ  :تقولُ  ,وحكم )أجمع( حكم )ُكّل(

 .جاءنً زٌد  أجمعُ 

ٌّن   ؛وهو ٌجًء تابعاً لِـ)أجمعٌن( ,تامّ  :أي ,و)أْكَتُعوَن( من قولهم )أكتع(  ,ألّن االشتقاق )أجمعٌن( َب

ٌّن المعروؾ أَْولَى  .ولٌس باألعرؾ ,جاءنً القوُم أْكَتُعونَ  :حووقد جاء ن ,فتقدٌم المب

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاءت الهنداِن  :نحو ,وبـ)ِكْلَتا( المثنى المإنث ,اء الزٌدان ِكبلُهماــــــج :وـــــنح ,= وٌإكد بـ)ِكبل( المثنى المذكر  

 .ِكْلَتاُهما     

د كما مثل       .وال بد من اضافتها كلها إلى ضمٌر ٌطابق المإكَّ

  ,اْدُرجً اْدُرجً :وـــنح ,ظ األول بعٌنه اعتناء بهــــــو تكرار اللفــــــوه ,التوكٌد اللفظً :أما القسم الثانً فهو     

 :وقوله     

َجـــاةُ ِبَبْؽلَِتــً              أََتاِك أََتاِك البّلِحقُوَن اْحِبِس اْحِبسِ  ــَن النَّ ٌْ ـَن إلَــى أ ٌْ  فؤ

 .214 – 286 :2شرح ابن عقٌل  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 1)
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 ] الصفة [

 ,وهً إّما فعل كالقابِم والقاِعدِ  ,هً االسُم الّدال  على بعِض أحواِل الّذاتِ  :والّصفةُ  :المصّنفقال 

ة  كالّطوٌِل واألسَودِ  ٌَ ًٍّ وَبَصريٍّ  ,أو غرٌزة  كالَفِهِم والكرٌِم والعاقِلِ  ,أو ِحل وأّما  .أو نسبة  َكَهاِشم

ُر وتُ  ,وهً ُتَثن ى وُتجَمعُ  (ذو)الوصُف بأسماِء األجناِس فإّنما ٌتأت ى بوسٌلِة  ٌُقالُ  ,َؤن ثُ وُتَذك  ذو  :ف

 ,وَذَواَتً مالٍ  ,وَذَواَتا مالٍ  ,وذاِت مالٍ  ,وَذِوي مالٍ  ,وَذُوو مالٍ  ,وَذَوي مالٍ  ,وَذَوا مالٍ  ,لٍ ما

  .وَذَواِت ماٍل بالكسِر فً الجرِّ والّنصِب كُمسلِمات

***** 

ألّن  ؛هذا الحّد ٌنتقض بالحال ,هً االسُم الّدال  على بعِض أحواِل الّذاتِ  :والّصفةُ  :قال الشارح

تابع تدّل على معنى  :وقٌل فً تعرٌفها .الحال تدّل على بعض أحوال الّذات مع إّنها لٌست بصفة

  (1).فً متبوعها من ؼٌر تقٌٌد

فبقوله )تدّل  ,ولكن سابَر الّتوابع داخل فٌه ,ألّنه ؼٌر تابع بل مستقلّ  ؛فبقوله )تابع( خرج الخبر

 ؛فبقوله )من ؼٌِر تقٌٌٍد( ٌخرج الحال ,لحاَل داخل فٌهولكّن ا ,على معنى فً متبوعه( خرج الجمٌع

 .ألّنها تدّل على هٌبة فاعل أو مفعول

 ,القابمِ )ـكوالمراد بالفعل ههنا ما ٌكون صادراً من أفعال الجوارح  :إّما فعل –أي الّصفة  – وهً

أو  ,(واألسَودِ  ,الّطوٌلِ )ـكوهً كّل صفٍة ظاهرٍة على شًء ُمدَرَكٍة بالبصِر  :أو حلٌة   ,(والقاِعدِ 

ًّ )ـكَ  :أو نسبة ,(والعاقلِ  ,والكرٌمِ  ,الَفِهمِ )ـك( 2)وهً كّل صفة ال ُتدَرُك ] بالبصِر [ :غرٌزة    ,َهاشم

 .إذ ٌصٌر بالّنسبة صفةً  ؛(وبصريّ 

َتأت ى الوأّما الوصُف بأسماِء األجناِس فإّنما   بؤسماءن الوصؾ ـٌمك أي ال ,(3)( [ذو)بوسٌلة ] إاّل  ٌَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زٌد فً الدار  :أو معنى نحو ,ضربت زٌداً قابماً  :وـــــلفظاً نح ,ول بهــــــما ٌبٌن هٌبة الفاعل أو المفع :( فالحال1)

 وإنما وقع  ,ت أن ذكر النعت لتخصٌص المنعوتــــــوالفرق بٌنها وبٌن النع ,فهو إذاً مذكور لبٌان الهٌبة ,قابماً      

 .بٌان الهٌبة به ضمناً ال قصداً      

 .85التعرٌفات و ؛295 :2أوضح المسالك  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]بالبصر[( 2)

  .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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 ,سواروامرأة  ,رجل مال :نحو ,إذ بدونها ٌلزُم الُمحالُ  ,أي بواسطتها( 1)األجناِس إال بوسٌلة )ذو(

 ,سوارٍ ( 2)وامرأة  ] ذات [ ,رجل  ذو مالٍ  :فلهذا توّصلوا بها إلى الوصؾ بؤسماء األجناس فقالوا

إال أّن هذا الؽرَض لم ٌحصل  ,وصاحبُة سوارٍ  ,صاحُب مالٍ  :وصار بمنزلة ,َفَصحَّ اللّفُظ والمعنى

 ,أال ترى أّن )صاحباً( قد ٌجًء بمعنى )الّرفٌق( ,لمجٌبه فً ؼٌر هذا المعنى ؛بـ)صاحب(

للوصؾ ( 3)فلّمــا اجتلبت هـذه الكلمــة ] ُجِعلَْت [ ,رفٌِقــكَ  :أي ,مررُت برجــٍل صـاِحِبكَ  :كقــولك

   .بؤسماِء األجناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌظهر فً  ,ً استخدام األسماء الموصولةــج خاص فـــــولطًء نه ,)ذو( فً لؽة طًء تستعمل بمعنى )الذي(( 1)

ٌّات       :وهً ,أربع لَُؽ

 وللعاقل وؼٌره على حد  ,ر والمإنثـــــوالمذك ,عـللمفرد والمثنى والجم ,استخدام )ذو( اسماً موصوالً  :األولى     

 .و)ذو( فً هذه اللؽٌة اسم مبنً على السكون ,سواء     

  ,ا )ذو( فٌستخدم للمذكر المفرد والمثنى والجمعـــــــفؤمّ  ,ً الموصولٌةــــوهً استخدام )ذو( و)ذات( ف :الثانٌة     

 .وٌكون مبنٌاً على الضم ,وأما )ذات( فتستخدم للمإنث المفرد والمثنى والجمع ,وٌكون مبنٌاً      

 وٌكون مبنٌاً على   ,دام )ذوات( اسماً موصوالً لجمع المإنثـــــً استخــوهً ال تختلؾ عن الثانٌة إال ف :ثةالثال     

 .الضم     

ٌّة تستخدم األسماء الموصولة التالٌة :الرابعة       :وهذه اللؽ

  .وٌعرب كإعراب األسماء الستة ,للمفرد المذكر :ذو ●     

   .وٌعرب كإعراب المثنى ,للمثنى المذكر :ذوا ●     

  .وٌعرب إعراب جمع المذكر السالم ,للجمع المذكر :ذوو ●     

  .وٌعرب بالحركات الثبلث ,للمفرد المإنث :ذات ●     

  .وٌعرب كإعراب المثنى ,للمثنى المإنث :ذواتا ●     

  .وٌعرب إعراب جمع المإنث السالم ,للجمع المإنث :ذوات ●     

ٌّة محمولة على )ذو( و)ذات( اللذٌن ٌؤتٌان بمعن       وذلك فً التصرٌؾ  ,ب وصاحبةـى صاحـوٌبلحظ أن هذه اللؽ

 .واإلعراب     

  .215 – 213لؽة طًء  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]ذات[( 2)

 .)ج( من ةساقط ]جعلت[( 3)
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وال  ,(1)لم ٌجًء صّحة اإلضافة إال إلى األجناس [ ,أ / – 83/ ] والموصوُؾ إّما نكرة أو معرفة 

فبل  ,ألّنها تكون معرفة ؛وما تضاؾ إلٌهما ,ألّن ُكبّلً منهما معرفة ؛ٌضاؾ إلى المضمر والَعلَم

 :] وأّما قوله ,ٌستقٌم إذ ذاك وصؾ الّنكرة

ــاِس َذُووهُ ْعِرُؾ ذا الَفْضــــــ             ــــِل ِمَن النَّ ٌَ إّنما 
(2) 

 .َفَشاذّ 

ألّنه كان نكرة فً  ؛مررُت بعمٍرو ذي المال :نحو ,المعرؾ بالبّلم( 3)وإّنما جاز إضافتها إلى [

إذ الّتعرٌؾ ما كان بؤّول أحواله  ,فؤُجٌَز إضافتهما إلٌه مع كونه معرفة ,فكان اسم جنس ,األصل

ٌّة موجودة  فٌه  .بخبلؾ الَعلَم والُمضَمر ,بـ)أل( الجنس

ٌُجَمعُ  ,ٌكون الموصــوؾ مثّنى عندما ٌَُثن ىأي )ذو(  وهو رُ  ,عند أْن ٌكون الموصوؾ جمعاً  و ٌَُذك   و

راً  ٌَُؤن ثُ  ,إذا كان الموصوؾ مَذكَّ ثاً  و ٌُقالُ  ,إذا كان الموصوؾ مإنَّ )رجبلن و ,(ذو مالٍ )رجل  :ف

 ,( فً الّرفعَذُووا مالٍ )رجال  و ,( فً الّنصب والجرّ َذَوي مالٍ )رجلٌَِن و ,( فً الّرفعَذَوا مالٍ 

 .( فً الجّر والّنصبَذِوي مالٍ )و

 ,( فً الجّر والّنصبَذَواَتً مالٍ )امرأَتٌِن و ,( فً الّرفعَذَواَتا مالٍ )امرأتاِن و ,(ذاُت مالٍ )امرأة  و

فإّنها بالكسِر  ,(مسلمات)بالكسِر فً الجّر والّنصب كـ( ذواِت مالٍ )و ,)نساء  ذواُت ماٍل( فً الّرفعو

 .وأّما الّتثنٌة والجمع َفَكُمسلِماِن وُمسلِمونَ  ,فٌهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 أن  ,157 :1 "وم اللؽةـــالمزهر فً عل" ً فًر الســــٌوطوقد ذك ,ول القابلــــمجه ,من مجزوء الرمل( البٌت 2)

 .ألعرابً من بنً تمٌم "بشرح أدب الكات" فً الزجاجً نسبه      

 .و)إنما ٌصطنع المعروؾ...( ,)أنما ٌعرؾ المعروؾ...( :وروي أٌضاً      

  ؛277 :1الدر المصون و ؛38 :3 ,53 :1ل البن ٌعٌش ــــرح المفصـشو ؛988 :2المقتصد  :وهو من شواهد     

 .149والدرر  ؛284 :4همع الهوامع و ؛157 :1اللؽة المزهر فً علوم و     

  ,و حٌانوقد اختار جوازه أب ,وذلك ؼٌر مستساغ ,رــــث أضاؾ )ذو( إلى المضمـحٌ ,ذووه :والشاهد فٌه قوله     

 وقد جاء بالشاهد على  .ر على ذلك كون الضمٌر عابداً إلى اسم الجنســـــبؤن الذي جس :وعلّق ابن ٌعٌش علٌه     

  .سبٌل الشذوذ     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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ةا وَجمعاا وإفرا ,وتعرٌفاا وتنكٌراا  ,وُكل  صفٍة َتتَبُع َموُصوَفها تذكٌراا وتأنٌثاا  :المصّنفقال  ٌَ  ,داا وتثن

واإلعراب  ,أّما إذا كانت فعالا لسببه فإّنها تتبُعُه فً الّتعرٌِف والّتنكٌرِ ف ,وإعراباا إذا كانت فعالا له

 .(1) رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها  :ومنه قولُُه تعالى ,َفَحْسب

 *****  

ةا وَجمعاا  ,وتعرٌفاا وتنكٌراا  ,تذكٌراا وتأنٌثاا  وكل  صفٍة تتبع َموُصوَفها :قال الشارح ٌَ  ,وإفراداا وتثن

 .–تتبع َموُصوَفها  :بالّنصب قاطبة على الّتمٌٌز من قوله –رفعاً ونصباً وجّراً  :أي ,وإعراباا 

الّصفة تتبع  :أي ,(تتبع) :ظرؾ لقوله ,أي للموصوؾ فعالا له) ,الّصفة أي (كانت إذا) :وقوله

إذ الّصفة لكونها هً الموصوؾ فً  ,الموصوؾ إذا كانت فعبلً له فً جمٌع ما ذكر فً المتن

وجب أْن ٌدخل علٌهما شًء ٌدخل على  ,إذ الّظرٌؾ هو زٌد ,زٌد الّظرٌؾ :نحو ,المعنى

ا فً المتن ,والجمع ,والّتؤنٌث ,والّتذكٌر ,من اإلفراد ,الموصوؾ ألّن الّشًَء الواحد  ؛وؼٌر ذلك ِممَّ

 (3).وشابعاً ومخصوصاً فٌها ,فً حالٍة واحدةٍ ( 2)ال ٌكون ] واحداً وجمعاً [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75 :( النساء1)

 .واألولى ما أثبته ,جمعاً ومإنثاً  :( فً )ج(2)

 فهو كما قال ابن مالك أولى من التعبٌر  ,ان معناه له أو لما بعدهـــسواء ك ,( ٌوافق النعت متبوعه تعرٌفاً وتنكٌراً 3)

 وال ٌطلق علٌه  ,ل المقطوع وال تجب الموافقة فٌهــــوألنه ٌشم ,ى األولــــألنه إنما ٌصدق حقٌقة عل ؛بمنعوته     

 .تابع     

 وفً  ,ألن فً التعرٌؾ إٌضاحاً  ؛ً المعنى واحدــذراً من التدافع بٌن ما هو فـــوانما وجبت الموافقة فً ذلك ح     

  ,وشرط الجمهور أال ٌكون أعرؾ من متبوعه ,اـــــفتدافع ,ى واحدـً المعنوالنعت والمنعوت ف ,التنكٌر إبهاماً      

 رجل فصٌح  :نعم ٌجوز كونه أخص نحو ,حـــــرأٌت زٌداً الفاضل والرجَل الصال :نحو ,بل دونه أو مساوٌاً له     

 .وؼبلم ٌافع ومراهق ,ولّحان     

 توصؾ كل معرفة بكل  :وابن خروؾ .ل أخٌكـــــــمررت بالرج :وــنح ,ٌوصؾ األعم باألخص :وقال الفراء     

 ب إلٌه ــــــوما ذه :قال ,ر مبلحظة تخصٌص وال تعمٌمـــــن ؼٌـــــم ,كما توصؾ كل نكرة بكل نكرة ,معرفة     

 .الجمهور دعوى ببل دلٌل     

  ,1 :] الهمزة  َوْيٌل ِلُكلّْ ُُهََزٍة ُلَمَزٍة الَِّذي َٓتَعَ   :ىـــــومثلوا بقولـه تعال ,دح والذمـــوّجوز الكوفٌة التخــالؾ فً الم     

 = .[ فجعلوا )الذي( صفة لـ)ُهَمَزة( 2     
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ا كانت هً الموصوؾ من حٌث المعنى َوَجَب أْن ٌنصّب علٌهما  ,وأّما حكم اإلعراب فإّن الّصفة لَمَّ

 .للموصوؾفعالا الّصفة  إذا كانتهذا  ,فحٌنبذ توافقه البّتة فً اإلعراب ,عمل العامل الواحد

مررُت برجٍل حسٍن  :نحو ,الموصوؾ بــأي لسبلسببه  فعالا  –أي الّصفُة  – فأّما إذا كانت

 ,والّتنكٌر ,فً الّتعرٌف ,أي الموصوؾتتبعه  ,أي الّصفَة الكابنَة فعبلً لسببه ,فإّنها ,ؼبلُمهُ 

 ة التً كانت فعبلً لسببــــع الّصفـــأي ال تتب ,َفَحْسبوالجّر  ,والّنصب ,فً الّرفع :أي ,واإلعراب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صَ  =    فَآَخرَاِف   :وجعل منه قوله تعالى ,ل ذلك بالوصؾــــــت قبـــوجّوز األخفش وصؾ النكرة بالمعرفة إذا ُخصِّ

 ألنه لما  ؛ة )اآلخران(ـــــ)األولٌان( صف :الــــــق ,[ 187 :] المابدة  يَػُقوَماِف َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اْْلَْولََيافِ      

  .ُوِصؾ تخصص     

 :ومثل بقوله ,أي وصؾ المعرفة بالنكرة مطلقاً  ,وجّوز قوم عكسه     

اِدي ور َقوَّ  ولْلُمؽنًِّ َرسوِل الزُّ

 .)قواد( صفة للمؽنً :قال     

 ؾ خاصاً بالموصوؾ ال ٌوصؾ به ـان الوصـــإذا ك ,وجّوز أبو الحسن )ابن الطراوة( وصؾ المعرفة بالنكرة     

 :كقوله ,ؼٌره     

ــمُّ ناِقــُع   فــً أنٌــابها السُّ

 .)ناقع( صفة للسم :قال     

 .جٌب بالمنع فً الجمٌع بإعرابها أبداالً وأُ      

  :ولم ٌرفع الظاهر نحو ,أو لسببٌة ,مررت برجلٌن قاربٌن :وـــــفإْن َرَفَع ضمٌر المنعوت بؤن كان معناه له نح     

 أو رفع الظاهر فكالمسند إلى  .وجبت المطابقة فً ذلك ,وهِ ـِن الوجوبرجال حســــا ,مررت بامرأة حسنة الوجه     

 .ورجح حٌث هو مجازي ,وتؤنٌثه حٌث الظاهر حقٌقً ,الفعل ٌجب إفراده فً األصح     

 .174 – 171 :5همع الهوامع و ؛388 – 387 :3البن مالك شرح التسهٌل  :ٌنظر     

 أما أن ٌكون  ,أو مساوٌاً  ,ون دون المنعوت فً التعرٌؾـــــونصوص أبمتنا على أن النعت ٌك ’’ :قال أبو حٌان     

  ,النعتوبنوا على ذلك أحكام  ,المعرفة ب البصرٌٌن فً رتبةــــوتقدم مذه ,وهو مذهب البصرٌٌن ,أعرؾ فبل     

 زٌد   :وــــنح ,ٌعنون البدل ,هو عندهم ترجمة بل ,د الكوفٌٌنــــوال ٌجوز ذلك عن ,ٌوصؾ العلم بالمبهم :فقالوا     

 .‘‘هذا قابم       

 .1911 :4ارتشاؾ الضرب  :ٌنظر     
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ا ُجِعلَْت صفة لذلك الموصوؾ من  ؛الموصوؾ فً ؼٌر هذه األشٌاء حٌُث  ب / – 83/ ألّنها لَمَّ

 :وهً ,ولم تكن تابعة له فً البواقً ,ُجِعلَْت تابعة له فً هذه األشٌاء رعاًٌة للّفظِ  ,المجاز واللّفظ

ألّنها مسندة إلى ظاهر  ؛بل كان حكمها كحكم الفعل ,والّتؤنٌث ,والّتذكٌر ,والجمع ,والّتثنٌة ,اإلفراد

أو  ,سواء كان المسند إلٌه الواقُع بعد الفعِل مفرداً  ,(1)بعدهفكما أّن الفعَل إذا أُسنَد إلى ظاهر  ,بعدها

 .فكذلك حاُل الّصفِة مع ما بعَدها ,أو مجموعاً على الّصحٌح ,مثّنى

ٌّاً ( 2)وتؤنٌثه ] إذا كان [ ,كان فاعله مذّكراً  وكما أّن الفعَل ٌجب تذكٌره إذا ] وٌجوز  ,مإّنثاً حقٌق

] ًّ تذكٌره وتؤنٌثه إذا كان مإّنثاً ؼٌر حقٌق
 :فتقولُ  ,فكذلك حال الّصفة بالّنسبة إلى ما بعدها ,(3)

 ,م أبوهاوبامرأٍة قاب ,وبرجلٌَِن قاِعد ِؼلماُنُهما ,وبرجاٍل قاعٍد ؼلماُنُهم ,مررُت برجٍل قاعٍد ؼبلمه

َفُحِكَم برعاٌة  ,فإّنها فً الّصفة لٌست من جهة نسبتها إلى ما بعدها ؛بخبلؾ الخمسة الّسابقة

 (4).المطابقة بٌنهما فٌها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بعده مفرد :فً )ج(( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)ج( بٌن المعقوفٌن ساقط من ما( 3)

ٌُعتبر ح ,م الفعلـــأُعطً الوصؾ حك ,ر البارزـــع الضمٌــــأو رف ,( إْن َرَفَع الوصؾ االسم الظاهر4)  ال ــــــولم 

 مررُت  :تقول فً الوصؾ إذا رفع الظاهر ,عــــــــوالجم ,والتثنٌة ,والتؤنٌث ,والتذكٌر ,الموصوؾ فً اإلفراد     

هبرج        :كما تقول فً الفعل ,وؾ مذكراً ــــــان الموصـــوإن ك ,ألنها مسندة إلى األم ؛بتؤنٌث )قابمة( ,ٍل قابمٍة أمُّ

 كما تقول  ,ان الموصوؾ مإنثاً ـــــــن كوإ ,ند إلى األبـــألنه مس ؛بتذكٌر )قابم( ,وبامرأة قابم أبوها .قامت أمه     

  .قام أبوها :فً الفعل     

 قام  :ول فً الفعلــــــكما تق ,وت مثنىـــــــان المنعـــــوإن ك ,بإفراد )قابم( ,مررُت برجل قابٍم أبواهما :وتقول     

 اق عبلمة التثنٌة فً ـــــــبإلح ,قام أبواهما :وءةـــــومن قال من العرب كطًء وأزد وشن .بإفراد الفعل ,أبواهما     

ن أبواهما :ى المثنى الظاهرــــده إلـــــقال فً الوصؾ إذا أسن ,الفعل المسند إلى المثنى الظاهر      ٌْ  ة ـــــبتثنٌ ,قابَم

 .الوصؾ     

 ول ـــــكما تق ,وإن كان الموصوؾ جمعاً  ,راد )قابم(ـــــبإف ,مررُت برجاٍل قابٍم آباإهم :وتقول فً جمع التذكٌر     

  ,قاموا آباإهم :ال من العرب المتقدم ذكرهمـــــــن قـــوم .بإفراد الفعل عن عبلمة الجمع ,قام آباإهم :فً الفعل     

 قال فً الوصؾ إذا  ,ر كما فً )أكلونً البراؼٌث(ــع الظاهــــــبإلحاق عبلمة الجمع فً الفعل المسند إلى الجم     

َن آباإهم :أسند إلى الجمع الظاهر      ٌْ  = .بجمع الوصؾ جمع السبلمة ,قاِبِم
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رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىِذِه   :قوله تعالى –أي من عدم المطابقة بٌنهما فً ؼٌر الخمسة الّسابقة  – ومنه

 .فإّن )الّظالَم( صفة )القرٌة( لفظاً مع إّنه مذّكر ال مإّنث , اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم قال سٌبوٌه    ,فؤجازوا تكسٌر الوصؾ ,ؾ جمعاً ـــوع بالوصـــــ= ولكنهم خالفوا حكم الفعل إذا كان االسم المرف  

 وقال األبدي والشلوبٌن  .كـ: قٌام آباإهم ,ح من اإلفرادــــؾ أفصــجمع التكسٌر فً الوص :والمبرد وأبو موسى     

 ت تابعاً لجمع كـ: مررُت ـــإن كان النع :رون فقالواــــل آخـــــوفص .إفراد الوصؾ أفصح من تكسٌره :وطابفة     

 اعٍد وبرجلٌن ق ,ٍل قاعٍد ؼلماُنهــــوإن كان لمفرد أو مثنى كـ: مررُت برج ,فالتكسٌر أفصح ,برجاٍل قٌاٍم آباإهم     

 .واتفق الجمٌع على أن اإلفراد أفصح من جمع السبلمة .فاإلفراد أفصح ,ؼلماُنُهما     

 كما  ,وأََمُة رجٍل ضارُبها هو ,ًــــبلُم امرأٍة ضاِرَبُته هـــجاءنً ؼ :وتقول فً الوصؾ إذا رفع الضمٌر البارز     

  :ومن قال ,َضَرَبه هما :ولــكما تق ,اــــم رجلٌِن َضارُبُه همً ؼبلــــــــوجاءن .َضَرَبْته هً وَضَرَبها هو :تقول     

 .َضارباه هما :قال ,َضَرباه هما     

  ,َضاربوه هم :قال ,َضَرُبوه هم :ن قالــوم .َضَرَبه هم :ولــــــــكما تق ,جاءنً ؼبلُم رجاٍل ضارُبُه هم :وتقول     

 .أفصح من اإلفراد كما تقدم حرفاً بحرؾ ,وجمع التكسٌر كـ: َضَوارُبه هم     

 .112 – 111 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     
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 ] البدل [

وَبَدلُ البعِض من  ,رأٌُت زٌداا أخاكَ  :لُكلِّ نحوالبدلُ الُكل  من ا :أربعِة أوُجه :والَبَدل :المصّنفقال 

َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو   :ىــــه تعالـــه قولــومنضربُت زٌداا رأَسُه  :الُكلِّ نحو

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل   :وفً الّتنزٌل ,ُسلَِب زٌد  ثوُبهُ  :وــــوَبَدلُ االشتِماِل نح, (1) َسِبيًل  َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ

 .مررُت برجٍل حمارٍ  :نحو َبَدلُ الَغلَطِ  ,وأعجبنً زٌد  َضْرُبُه  أو ِعْلُمهُ  ,(2) ِفيوِ 

***** 

ٌَّن اآلَن ] الحال [ :قال الشارح ٌُب لَّما فرَغ عن الّصفة أخَذ أْن 
  :فقال ,(3)

  :أربعِة أوُجه علىوالَبَدل 

بمعنى إْن صدَق البدل على ما  ,إْن كان مدلوُل البدِل مدلوَل المبدِل منه :بدلُ الكل  من الكلِّ  :أحدها

ألّن مدلوَل )أخاَك(  ؛منه( 5)مدلوَل ] المبدِل [( 4)ال إْن كان مدلولُه ] عٌَن [ ,صدق علٌه المبدل منه

 .إال أّنهما ٌصدقاِن على ذاٍت واحدٍ  ,لٌَس مدلول )زٌد( نفسه ,رأٌُت زٌداا أخاكَ  :قولنا نحوفً 

ضربُت زٌداا  :نحو ,إذا كان مدلوُل البدِل جزًء من مدلول المبدِل منه :بدلُ البعض من الُكلِّ  :ثانٌهاو

 .وهو بعضه ,فإّن )الّرأس( بدل من )زٌد( ,رأَسهُ 

ٌّةِ  :بدلُ االشتمالِ  :ثالثهاو سواء كان الّثانً  ,إْن كان بٌن البدِل والمبدِل منه تعلّق بؽٌر الكلٌِّة والجزب

َيْسأَُلوَنَك   :فً الّتنزٌلذلك كما ورَد و ,أو على العكسِ  ,ُسلَِب زٌد  ثوُبهُ  :نحو ,مشتمبلً على األّولِ 

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيوِ   .ِعلُمهُ  زٌد أو ,وأعجبنً زٌد  َضْرُبه , َعِن الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97 :( آل عمران1)

 .217 :( البقرة2)

 .)أ( من ةساقط ]الحال[( 3)

 .ؼٌر :( فً )ج(4)

 .)ج( من ةساقط ]المبدل[( 5)
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أّنه  :إذ معنى )ُسلَِب زٌد  ثوُبُه( ,(2)معنى الكبلم على البدل( 1)] اشتمال [ :والمراد من االشتمال

ٌَُسمَّى بدل  ,فالمشتمل علٌه فً المعنى هو البدلُ  ,مشتمل على نسبة الّسلب على الّثوب ولذلك 

ٌّد   .االشتمال وهذا ج

ٌَُسمَّى بدل االشتمال :وقال بعضهم وقاَل بعض   .األّول مشتمل على الّثانً أ / – 84/ ألّن  ؛وإّنما 

ألّن )ؼبلمه(  ؛وكبلهما لٌس بمستقٌم .ألّن الّثانً مشتمل على األّولِ  ؛إّنما ُسمًِّ بدَل االشتمالِ  :آخرُ 

وال  ,مل على )الؽبلِم(بدل من )زٌد( بدَل االشتماِل مع إّن )زٌداً( لٌس بمشت ,زٌد ؼبلمه :فً قولك

 (3).)الؽبلم( علٌه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]اشتمال[( 1)

 .أعجبنً المعلُم علُمهُ  :نحو ,هو فً النحو تعقٌب الشًء ببعض مبلبساته :االشتمال( 2)

 .92موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 .من المبدل منههو مثل بدل الجزء من الكل ؼٌر أن الجزء هنا جزء مجازي ؼٌر حقٌقً  :فبدل االشتمال     

 .241الشامل  :ٌنظر     

 أو العامل ؟ على  ,أو الثانً على األول ,ى الثانًــــو األول علـــــهل ه ,( اختلؾ فً المشتمل فً بدل االشتمال3)

  :أقوال     

نً زٌد داُره :ه ابن مالك فبل ٌجوزــــوصحح ,األول :وخّطاب ,قال الفارسً والرمانً فً أحد قولٌهما ●        ,سرَّ

 .ألن الثوب متضمنه جسده ؛سرنً زٌُد ثوُبه :وٌجوز .وال رأٌت زٌداً َفَرَسه ,وال أعجبنً زٌد  َفَرُسه     

  .فإن الثوب ٌشتمل على زٌد ,ُسلَِب زٌُد ثوُبه :نحو ,الثانً :وقال الفارسً والرمانً فً أحد قولٌهما ●     

 أعجبنً زٌد علمه  :لم ٌطرد فً ,ُسلب زٌد ثوبه :ى األول فًـــــإن ظهر معنى اشتمال الثانً عل :قال األّولون     

 ل على ــــفإن الثانً فٌها ؼٌر مشتم ,ب زٌُد فرُسه ونحوهاــــوُسلِ  ,رهـــــوكرهت زٌداً َضجَ  ,وكبلمه وفصاحته     

 .األول     

  ,هو العامل :وابن األبرش ,ةـــــوابن أبً العافٌ ,ن الباذشـــواب ,ًــــــــــوابن جن ,والسٌرافً ,وقال المبرد ●     

  :فنحو ,واآلخر على سبٌل المجاز والّتبع ,ى سبٌل الحقٌقة والقصدـــــــأحدهما عل ,أن الفعل ٌستدعٌهما :بمعنى     

 ناد فٌه ـــــاإلس ,[ 217 :] البقرة  َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر ا٘تَْرَاـِ ِقَتاٍؿ ِفيوِ  و  ,هـــــــوأعجبنً زٌد  علمُ  ,ُسلِب زٌد  ثوُبه     

 والمسإول عنه  ,ال زٌد ,ب هو الِعلمــــــوالُمعجَ  ,و الثوبـــــإذ المسلوب ه ؛مجاز فً األول ,حقٌقة إلى الثانً     

  .ال الشهر ,القتال     

 مشتمل = ,أعجبتنً الجارٌة حسنها :اب فًـــــــإذ اإلعج ,اً ـــأنه اشتمل على التابع والمتبوع مع :بمعنى :وقٌل     
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ًَ بدَل الؽلط  ,مررُت برجٍل حمارٍ  :نحو ,إْن لم ٌكن بٌنهما تعلّق أصبلً  :بدلُ الغلطِ  :رابعهاو وُسمِّ

وا المسبب باسم الّسبب ,إذ الؽلط سببه ؛وإْن كان المبدل منه ؼلطاً  وٌحتمل أْن  .وذلك كثٌر ,فَسمُّ

والؽرض من ذكر هذا  ,بذكره( 2)أي بدل من ] المؽلوط [( 1)ٌكون المراد بالؽلط المؽلوط ] به [

َفَتداركَت بذكر  ,فسبق لساُنك ذكُر شًٍء آخر ,ك ترٌد شٌباً فإنّ  ,البدل تعلٌم الّتداُرِك من الؽلط

 .مقصودكَ 

 .ومما قلنا ُعِرَؾ وجه االنحصاِر على األربعِة المذكورة

 ,ألّن بدَل الكلَّ من البعض خارج عنه ؛إّن هذا الحصر ؼٌُر جامع لجمٌع أقسام البدل :فإْن قٌل

 .فإّن )الفلك( بدل من )القمر( بدل الكّل من البعض ,نظرُت القمَر فلكه :نحو

ٌُرَوى من العرب ؛والجواب عنه بمنع الجوازِ  ولبن سلّمنا جواَزه لكن ال نسلم أْن ٌكون هذا  ,ألّنه ال 

فلَِم ال ٌجوز أْن ٌكون بدل االشتمال ؟ ألّن الفلَك مشتمل  علٌه فظاهر  ,البدُل بدَل الكلِّ من البعض

 .ون داخبلً تحت األبداِل األربعة ال خارجاً عنهافٌك ,أّنه كذلك

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والكثرة  ,مشتمل على زٌد وعذره ,اً ــــــان زٌد عذره واضحـــــك :والوضوح فً ,وعلى حسنها ,= على الجارٌة  

 مقدماً  ,ل ما تّم به المتعلق فعبلً كان أو اسماً ــــراد بالعامــفالم ,كان زٌد ماله كثٌراً مشتملة على زٌد وماله :فً     

  .أو مإخراً      

 .214 – 213 :5همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)أ( من ةساقط ]به[( 1)

 .الؽلط :( فً )ج(2)
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 ] عطف البٌان [

جاءنً أبو عبِد  :ٌجري مجرى الّتفسٌر نحو ,اسم  غٌُر صفةٍ هو  :وعطُف الَبٌانِ  :المصّنفقال 

 .إذا كان مشهوراا بالُكنٌة ,أو زٌد  أبو عبِد هللاِ  ,هللاِ زٌد  

***** 

وهو اسم  غٌُر صفٍة ٌجري مجرى الّتفسٌر :وعطُف البٌانِ  :قال الشارح
)اسم( ٌتناول  :قوله ,(1)

)ٌجري مجرى الّتفسٌر( ٌخرج ما  :وقوله ,)ؼٌر صفة( ٌخرج الّصفةَ  :وقوله ,المقصوَد وؼٌَره

 أو ,جاءنً أبو عبِد هللاِ زٌد :نحومثاله  ,ألّن ؼٌره ؼٌر جاٍر مجرى الّتفسٌر ؛سوى المعرفة

 .زٌد  أبو عبِد هللاِ  جاءنً

وبٌن البدل و] عطُؾ البٌاِن  ,)أو زٌد  أبو عبِد هللا( فقط :( قٌد بقولهإذا كان مشهوراا بالُكنٌة) :قوله

ٌُطلَب فٌها [  .(2)حرؾ ذكر فً المطّوالِت فل

 ] عطف النسق [

جاءنً  :للجمِع الُمْطلَِق نحو :(الواو) :وحروف العطِف تسعة   :والعطُف بالحروفِ  :المصّنفقال 

و و :للّترتٌب مع الّتعقٌب نحو :(الفاء)و ,زٌد  وعمر  للّترتٌب مع  :(ُثم  )و ,جاءنً زٌد  فعمر 

و :ألحد الّشٌَبٌن نحو :(أو)و ,رأٌت زٌداا ُثم  عمراا  :الّتراخً نحو ٌُقالُ إّنها  ,جاءنً زٌد  أو عمر  و

وجالس الحسَن أو ابَن  ,ُخْذ هذا أو ذاكَ  :نحو وللّتخٌٌر واإلباحِة فً األمرِ  ,للش كِّ فً الخبر

 .سٌرٌن

***** 

  :وحروف العطِف تِسعة   ,والعطُف بالحروفِ  :قال الشارح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و االستبانة والكشؾ والعبارة عن الشًء بلفظ أسهل وأٌسر من ـوه ,ارــ( التفسٌر فً األصل هو الكشؾ واإلظه1)

 .لفظ األصل     

 .268الكلٌات  ؛65التعرٌفات  :ٌنظر     

 .أو تخصٌص النكرة ,ألنه ٌقصد به إٌضاح المعرفة ؛فعطؾ البٌان بمنزلة التفسٌر للمتبوع     

 .148 – 147 :2شرح التصرٌح  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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و :نحو ,أي من ؼٌر ترتٌب ,للجمِع الُمطلَقِ فإّنه  :(الواواألّول ) ا ٌدّل  ,جاءنً زٌد  وعمر  وَممَّ

َم  , (1)َخَلَق اْلَمْوَت َواْ٘تََياةَ   :علـى أّن )الواو( للجمـع المطلق مـن ؼٌـر ترتٌب قولـه تعالــى فإّنـه َقـدَّ

لما أّن الؽـرض نفـس الجمع دون  ,مع إّنها فـً الجـارح قبل الموتِ  ,)المـوَت( على )الحٌـاِة(

 ( 2).الّترتٌب

 أي ,َفِبِه ترتٌب مـن ؼٌر مهلةٍ  ,عــأي للجم ,ب / – 84/  للّترتٌبوهو موضـوع  :(الفاءالّثانً )و

جاءنً  :نحـومثـاله  ,مع الّتعقٌبِ  :وإلى هذا أوَمـؤ بقوله ,ٌتخلّل بٌن األّول والّثانً فعــل( 3)] ال [

وــزٌد  فعم و بعد مجًء زٌدــجاءن :] ٌعنـً ,ر  حّتى جاء ل آخر ــدر عمــلم ٌص :أي ,ً عمـر 

و [  (5).(4)عمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2 :( الملك1)

  ,سافر خالد ومحمد :نحو ,ؾ بٌن المتعاطفٌن لفظاً وحكماً ـــرد العطــــــحرؾ عطؾ لمطلق الجمع ومج :( الواو2)

 .كما قد تكون بٌنهما مهلة أو ال تكون ,أو خالد سافر قبل محمد أو بعده ,فقد ٌكونان سافرا معاً      

 حضر  :وـــــنح ,أو بدلٌل لفظً ,[ 26 :] الحدٌد  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبْػرَاِىيمَ   :وــنح ,وتفٌد الترتٌب بدلٌل معنوي     

 فإن هللا  ,[ 7 :] القصص  ِإنَّا رَادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ   :وـــنح ,د تفٌد التراخًـــــوق .المعلم والتلمٌذ بعده     

 .ولكنه أُرسل على رأس األربعٌن ,رّده بعد أن أُلقً فً الٌمّ      

 :ولبلطبلع علٌها ,م تمٌزها عن حروؾ العطؾ األخرىولـ)واو( العطؾ أحكا     

 المعجم و ؛22 – 17 :2مؽنً اللبٌب و ؛162 – 158 :ًـــى الدانــالجنو ؛416 – 418رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 .351 – 349الوافً      

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 سواء أكان  ,وتفٌد الترتٌب والتعقٌب ,اً ــــوؾ علٌه لفظاً وحكمــحرؾ عطؾ تشرك المعطوؾ مع المعط :( الفاء5)

ٌّاً  ,جاء خالد  فسعٌد   :نحو ,الترتٌب معنوٌاً        َونَاَدى نُوٌح َربَُّو فَػَقاَؿ   :نحو ,–ؾ المفّصل على المجمل ـعط –أم ِذكر

 قد  ناسبة بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌهود مهلة مـــــــوج :اهــوالتعقٌب معن ,[ 45 :] هود  َربّْ ِإفَّ اْبِِن ِمْن أَْىِلي     

 لم ٌكن بٌن الزواج والوالدة  إذا ,تزوج َفُولَِد له :وــــنح ,ًء بحسبهـــإذ الزمن متروك لكل ش ,ولـتقصر أو تط     

 .وهً تسعة أشهر عادة ,إال مدة الحمل     

 =زرت طرابلَس فدمشق  :نحو ,و األولــــعاً معطوؾ علٌه واحد هــــــان لها جمٌـــوإذا تعددت المعطوفات ك     



478 
  

ألّنه ٌجوز أْن ال ٌتخلّل بٌنهما  ؛زمان :ولم نقل ,أي ال ٌتخلّل بٌن األّول والّثانً فعل :وإّنما قلنا

ُّتَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما   :كقوله ,وإْن كان بٌنهما أزمان كثٌرة ,فعل

ـَ ٘تًَْماَفَكَسْونَا  فإّن  ,(2) وََكْم ِمْن قَػْريٍَة أَْىَلْكَناَىا َفَجاَءَىا بَْأُسَنا  :وال ٌرد الّنقض بقوله تعالى ,(1) اْلِعظَا

 ؛بـا للّترتٌـإّنه :مـد قلتـوق ,فبل ٌكون )الفاء( حٌنبذ للّترتٌب ,ون قبَل اإلهبلكــمجًء البؤس إّنما ٌك

بؤّن البؤس ( 3)ا ] فحكمناها [ـاهـأهلكن :اهـان معنــفك ,ؤسـًء البــبمجم ـى الحكـولة علـا محمــــألّنه

 .وال رٌب فً كون اإلخبار بحكم مجًء البؤس بعَد اإلهبلك ,جاءها

(ُثم  الّثالث )و
 رأٌتُ  :نحومثاله  ,مع الّتراخًَفِبِه ترتٌب  ,عــــأي للجم ,للّترتٌبِ و موضوع ـــوه :(4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إال إذا دّل دلٌل على أن المعطوؾ علٌه هو  ,ه هو األولـظ )طرابلس( ألنّ ـــفالمعطوؾ علٌه لف ,فالقاهرة فعّمان=   

 .السبلمبعث هللا سٌدنا إبراهٌم فموسى فعٌسى فمحمد علٌهم  :نحو ,السابق للمعطوؾ مباشرة     

 :لبلطبلع علٌها ,خصابص معٌنة العطؾ (فاءولـ)     

    ؛182 – 180 :1ب ـــً اللبٌــمؽنو ؛65 – 61ً ـــى الدانــالجنو ؛378 – 376ً ــؾ المبانـــرص :ٌنظر     

 .217 – 216المعجم الوافً و     

 .14 :( المإمنون1)

 .4 :( األعراؾ2)

 .)ج( من ةساقط ]فحكمناها[( 3)

ْت( بتاء التؤنٌث الساكنة ,اءــــو)فُمَّ( بإبدال الثاء ف ,لــــــ)ُثمَّ( وهً األص :وفٌها أربع لؽات( 4) َت( بتاء  ,و)ُثمَّ  و)ُثمَّ

 تفٌد التشرٌك بٌن  ,ى الفتحـــــــــؾ مبنً علـــــحرؾ عط ,مــــو)ُثمَّ( بضم الثاء وتشدٌد المٌ .التؤنٌث المتحركة     

  ,عٌسى رسوالً ثم سٌدنا محمداً  بعث هللا سٌدنا :وــنح ,ًــــع التراخـــوالترتٌب م –لفظاً وحكماً  –المتعاطفٌن      

 علمت بقدوم أخٌك الٌوم ثم علمت بقدوم والدك  :ولـــــــفتق ,مــوالمراد بالترتٌب ترتٌب اإلخبار ال ترتٌب الحك     

 زرعُت  :نحو ,ة زمنٌة بٌن المتعاطفٌن ٌقدرها العرؾ أو الحالـــود مدــــــــكما أن المراد بالتراخً وج ,أمس     

 أما بٌن الزراعة وأكل الثمر فقد  ,ً ال تطول المدةــة والسقـــفبٌن الزراع ,شجرة ثم سقٌتها ثم أكلُت من ثمرها     

 .تكون سنوات     

  :نحو ,رؾ العطؾ( إن كان المعطوؾ جملةى )ُثّم وعلى الواو والفاء من أحــــٌجوز دخول همزة االستفهام عل     

      َوَقَع آَمْنُتْم بِوِ  ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإْف أَتَاُكْم َعَذابُُو بَػَياتًا أَْو نَػَهارًا َماَذا َيْستَػْعِجُل ِمْنُو اْلُمْجرُِموَف أَُّتَّ ِإَذا َما  [ 51 ,50 :] ٌونس. 

 أو أن  ,دم شرط أو طلبــــــشرٌطة أن ٌتق ,وازاً ــــرة جـــوٌجوز نصب الفعل المضارع بعد )ُثمَّ( بـ)أْن( مضم     

 =ال تتهاون فً حقك  :نحو ,–مصدر  –ٌُعطؾ المصدر المإول من )أْن( والفعل المضارع على اسم صرٌح      
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 ؛ى أّنها للّتراخً عدُم جواز إدخالها على الجزاءــوالّدلٌل عل ,فحٌنبذ ٌكون رواٌتٌن ,زٌداا ُثم  عمراا 

 .ال ٌراخً عن الّشرط( 1)] ألّن الجزاء [

َوِإِّنّْ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِ٘تًا ُّتَّ   :منقوض بقوله تعالى ,)للّترتٌب( :إّن قوله أّنها :فإْن قٌل

 .والعمل الّصالح ,واإلٌمان ,ألّن االهتداء قبل الّتوبة ؛(2) اْىَتَدى

  (3) .وال َشكَّ أّن دواَم االهتداِء بعَدها ,والجواب عنه بالحمل على دواِم االهتداءِ 

 –هللا رحمه  –ؾ وتعرٌـؾ الُمَصـنِّ  ,اءِ أو األشــٌألحد الّشــٌـبـٌـِن وهــو ُوِضــَع  :(4)(أوالّرابع )و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَه=     :كقول الشاعر ,فتختص حٌنبذ بعطؾ الجمل ,وقد تدخل التاء المفتوحة علٌها لتؤنٌث لفظها. ُثّم تستجد

ْعنٌنً ٌَ َت قُلُت ال   ولقد أمرُّ على اللّبٌِم ٌســبُّنً          فمضٌُت ُثمَّ

  ؛140 – 137 :1ً اللبٌب ـــمؽنو ؛432 – 426ً ـــــــالجنى الدانو ؛175 – 173رصؾ المبانً  :ٌنظر     

 .132المعجم الوافً و     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .82 :( طه2)

  :وقٌل معناه ,لزم الهداٌة وأدامها إلى الموافاة على اإلسبلم :دىـــثم اهت’’  :حٌان عند تفسٌره لهذه اآلٌة ( قال أبو3)

 وى فً معنى )ثم اهتدى( أن ٌكون ثم حفظ ــــــــوالذي تق :ال ابن عطٌةــق ,ثم استقام :وقٌل ,لم ٌشك فً إٌمانه     

 ,اإلٌمان وؼٌر العملداء على هذا الوجه ؼٌر ـــفإن االهت ,ن األشٌاءـــمعتقداته من أن ٌخالؾ الحق فً شًء م     

  ,ى الهدى المذكور وهو التوبة واإلٌمان والعمل الصالحــات علــاالهتداء هو االستقامة والثب :وقال الزمخشري     

 ً دلت على تباٌن المنزلتٌن داللتها ــــة التراخـوكلم ,[ 30 :] فصلت  ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربػَُّنا اللَُّو ُّتَّ اْستَػَقاُموا  :ونحوه     

  ؛ٌنة لمنزلة الخبر نفسهً أن منزلة االستقامة على الخبر مباــأعن ,جاءنً زٌد ثم عمرو :على تباٌن الوقتٌن فً     

 .‘‘ألنها أعلى منه وأفضل      

 .247 :6تفسٌر البحر المحٌط  :ٌنظر     

 قام زٌد  أو  :ألنك إذا قلت ؛ً المعنىـــــال ف ,رك فً اإلعرابـــــــومذهب الجمهور أنها ُتش ,حرؾ عطؾ :( أَوْ 4)

و       ألن ما بعدها مشارك  ؛ً اإلعراب والمعنىـــرك فـــــإنها ُتش :وقال ابن مالك ,فالفعل واقع من أحدهما ,عمر 

 وكبلهما صحٌح  .ً قٌامهــد منها مشكوك فـــــأال ترى أن كل واح ,هــلما قبلها فً المعنى الذي جًَء بها ألجل     

 .باعتبارٌن     

 = :منها ,وذكر المتؤخرون لـ)أْو( معان انتهت إلى اثنً عشر     
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ألّنه خرج منه )أو( التً ألحد  ؛و)أو( ألحد األمَرٌنِ  :وهو قوله ,(1)أولى من تعرٌؾ ابن الحاجب

 .األمور

ٌُقال ٌُمكن أْن  لكن  ,فبل ٌلزم المحذور ,بؤّنه إذا كان ألحد األمور ٌصدق علٌه أّنه ألحد األمَرٌنِ  :و

 .(2)"ةٌنٌّ شرح الزّ "كذا فً  ,الّتعٌٌن أَْولَى

وــً زٌد  أو عمــــجاءن( 3)[ :] مثال )أو( التً ألحد الّشٌبٌِن نحو  د األشٌاءـــومثال )أو( التً ألح ,ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .[ 19 :] الكهؾ  لَِبثْػَنا يَػْوًما أَْو بَػْعَض يَػْوـٍ   :نحو ,الّشكّ  :األول =  

  ,د فً )أو( األولىـــــالشاه ,[ 24 :] سبؤ  َوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى أَْو ِف َضََلٍؿ ُمِبنيٍ   :وــــــــنح ,اإلبهام :والثانً     

 :وقول الشاعر     

 َنْحُن أو أْنُتُم األُولى أَلِفُوا اْلَحــــ           ــّق َفُبْعداً لِْلُمْبِطلٌــَن َوُسْحقا

 وخذ من  ,َتَزّوْج هنداً أو أخَتَها :نحو ,ع فٌه الجمعــــــــوقبل ما ٌمتن ,وهً الواقعة بعد الطلب ,التخٌٌر :والثالث     

 .مالً دٌناراً أو درهماً      

اد :وـــنح ,ه الجمعـــوز فٌــــوقبل ما ٌج ,د الطلبـــــوهً الواقعة بع ,اإلباحة :والرابع        ,جالس العلماء أو الزهَّ

  :] اإلنسان  َوََل ُتِطْع ِمنػُْهْم آْتًا َأْو َكُفورًا  :وــنح ,ل الجمٌعــوإذا دخلت )ال( الناهٌة امتنع فع ,وتعلّم الفقه أو النحو     

 .فؤٌهما فعله فهو أحدهما ,ال تطع أحدهما :إذ المعنى ,[ 24     

 :واحتجوا بقول توبة ,والجرمً ,واألخفش ,قاله الكوفٌون ,الجمع المطلق كالواو :والخامس     

َها فُُجوُرَها  ٌْ ًَ َفاِجر       لَِنْفِسً ُتَقاَها أْو َعلَ لى ِبؤَنِّ ٌْ  َوَقْد َزَعَمْت لَ

 .)أْو( فٌه لئلبهام :وقٌل     

  :وـنح ,وإعادة العامل ,أو نهً ,تقدم نفً :ازة ذلك بشرطٌنــــــــن سٌبوٌه إجـــاإلضراب كـ)َبْل( فع :والسادس     

و       .نقله عنه ابن عصفور ,وال ٌقْم زٌد  أو ال ٌقْم عمرو ,ما قام زٌد  أو ما قام عمر 

 :ولبلطبلع على باقً معانً )أو(     

  ؛89 – 84 :1ً اللبٌب ـــمؽنو ؛231 – 227ً ـــى الدانـــالجنو ؛134 – 131ً ــــــرصؾ المبان :ٌنظر     

 .95 – 94المعجم الوافً و     

 .‘‘و)أم( ألحد األمرٌن مبهماً  ,ا(و)إم ,و)أو(’’  :( قال1)

 .53الكافٌة فً علم النحو  :ٌنظر     

 .( لم أقؾ علٌه2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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و ,جاءنً زٌد   :نحو  .أو ؼٌر ذلك ,أو بكر   ,أو عمر 

ٌُقال إّنها هذا تنبٌه منه على أّن الّشّك فً الخبر ؼٌر  ,للّشّك فً الخبرُوِضَعْت  –أي أّن )أو(  – و

جاءنً  :كما قلتَ  ,َبْل ٌكون مبهماً على الّسامع ,إذ قد ٌكون المتكلّم ؼٌر شاكّ  ,أ / – 85/ الزم 

و   .ولكّنك تؤتً بكلمة )أو( لٌبهم على الّسامع ,جاءنً زٌد   :وأنت أعلَم أنّ  ,زٌد  أو عمر 

على ( 1)وقد أَمرَته بضرب أحدهما ] ال [ ,اضِرْب زٌداً أو عمرواً  :نحو ,للّتخٌٌرٌُقاُل إّنها و

ألّن الّشّك ال ٌكون إال فً  ؛َبْل تخٌٌر ,فلٌس فً ذلك َشكّ  ,ولم ٌُجز أْن ٌضربهما جمٌعاً  ,الّتعٌٌن

 .ولم ٌكن هناك شًء موجود ,شًء موجود

 .جالس الحَسن أو ابن سٌرٌن ,ُخْذ هذا أو ذاك :نحو ,لإلباحة فً األمرٌُقاُل إّنها موضوعة و

 ,الّتخٌٌر أّنه لو جالسهما معاً لم ٌكن عاصٌاً كما لو جالََس مع أحدهما( 2)والفرق بٌن ] اإلباحة و [

 .إذ االمتثال ال ٌكون إال باإلقدام على أحدهما ؛بخبلؾ الّتخٌٌر
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 .)ج( من ةساقط ]ال[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من (2)
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ِصلَةا نحو ,لالستفهامِ  :(أمْ )و :المصّنفقال  ٌّهما  :أي ,أزٌد  عنَدَك أْم عمُرو ؟ :ُمت  أو  ,عندك ؟أ

و أ :منقطعةا نحو  :(ال)و ,بل هً شاءَ  :بمعنى ,وإّنها إلبل  أْم شاء ,؟زٌد  عندك أْم عندك عمر 

و :للّنفً بعد اإلثباِت نحو اا  :(َبلْ )و ,جاءنً زٌد  ال عمر   ٌ لإلضراِب عن األّوِل واإلثبات للّثانً َمنفِ

و ,وبل عمر   جاءنً زٌد   :كاَن أو موَجباا نحو لالستدراِك بعَد  :(لكن)و ,وما جاءنً زٌد  بل عمر 

والفرق بٌنهما أّنَك ُتبِطلُ باإلضراِب الُحكَم  ,و حاضر  ما جاءنً زٌد  لكْن عمر   :نحو خاصة الّنفً

ابَق وباالستدراك ال ُتبِطله وقدم  ,مات الناُس حتى األنبٌاء :بمعنى الغاٌة نحو :(حّتى)و ,الس 

 هاوٌنبغً أْن ٌكون ما بعدَ  ,حّتى زٌداا  ضربُت القومَ و ,وجاء القوُم حتى زٌد ,الحاُج حتى المشاة

ٌَِصح  دخولُُه فٌما قبلَهامِ  ا  جاءنً حمار   :كما ال ٌجوزُ  ,جاءنً القوُم حّتى حمار   :جوزُ فال ٌ ,م 

 .ألّن الحمار ال ٌكون من جنس القومِ  ؛حّتى القومُ 

***** 

  :(1)املالسـتفهً الت ,(أمْ س )الخــامـو :ارحقال الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دم علٌها همزة ـــحٌث تتق ,ة لهمزة التسوٌةــــً إما معادلـــــفه :وهً منحصرة فً نوعٌن ,( ٌرٌد )أَْم( المتصلة1)

ـْ ََلْ   :وـنح ,التسوٌة       حٌث  ,زة االستفهامــــأو معادلة لهم ,[ 6 :] المنافقون  َتْستَػْغِفْر ََلُمْ َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَػْغَفْرَت ََلُْم َأ

 أزٌد  فً الدار أْم عمرو ؟  :نحو ,تتقدم همزة ٌطلب بها وبـ)أْم( التعٌٌن     

ٌُستؽنـــــألن ما قبلها وما بعده ؛وإنما ُسمٌت فً النوعٌن متصلة        ؛وسمٌت ُمعاِدلة ,ى بؤحدهما عن اآلخرــــا ال 

 .واالستفهام فً النوع الثانً ,لمعادلتها للهمزة فً إفادة التسوٌة فً النوع األول     

 :وٌفترقان من أربعة أوجه     

 وأن   ,امـــــألن المعنى لها لٌس على االستفه ؛ق جواباً ــــة ال تستحــــأن الواقعة بعد همزة التسوٌ :أولها وثانٌها     

 .ألن االستفهام معها على حقٌقته ؛ولٌست تلك كذلك ,ألنه خبر ؛بلم معها قابل للتصدٌق والتكذٌبالك     

 وال تكون الجملتان معها إال فً تؤوٌل  ,ع إال بعد جملتٌنــوٌة ال تقـــأن الواقعة بعد همزة التس :والثالث والرابع     

 :واسمٌتٌن كقوله ,وتكونان فعلٌتٌن كما تقدم ,المفردٌن     

ًَ َناٍء أْم ُهَو اآلَن َواقعُ   َولَْســُت أُبالًِ َفْقِدَي َمالِكاً           أَمْوِت

ـْ أَنْػُتْم َصاِمُتوفَ   :نحو ,ومختلفتٌن        ,المفردٌن ـع بٌنو)أْم( األخرى تق ,[ 193 :] األعراؾ  َسَواٌء َعَلْيُكْم أََدَعْوُّتُوُىْم َأ

 فً تؤوٌل  وبٌن جملتٌن لٌســــــــا ,[ 27 :] النازعات  أَأَنْػُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَـِ السََّماءُ   :وــــنح ,الؽالب فٌهاوذلك هو      

 :كقوله ,وتكونان أٌضاً فعلٌتٌن ,المفردٌن     

َقِنً            َفقُلتَفقُْمُت لِ  ٌْؾ ُمْرَتاعاً َفؤَرَّ ًَ َسَرْت أْم عاَدِنً ُحلُمُ  :لطَّ  = أْه
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و ؟ :نحو ,(1)مّتصلةا ت سواء كان ٌّهما :أي ,أزٌد  عنَدَك أْم عمر   :وـــــنح ,(2)أو منقطعةا  ,عندك ؟ أ

وأ]  هً أَبلْ  :بمعنى ,شاة ؟( 4)[أم ] إلبل   – أي الجّثةَ  –وإّنها  ,(3)[ ؟ زٌد  عنَدَك أْم عنَدَك عمر 

 .شاة ؟

ٌُفٌدا معاً معنى )أّي(ـــالمّتصلَة أْن تكون قرٌنة للهمزة حتّ اعلَم أّن  و  :نحو ,ى  أزٌد  عنَدَك أْم عمر 

 نقطعـة أْن ٌسـتؤنَؾ بعدهــا والم ,د االستفهـامـــوال تقـول هـذه إال بع ,؟( 5)دك [ـا ] عنـأٌهم :أي ,؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :واسمٌتٌن كقوله ,ره )َسَرْت(وذلك على األرجح فً )هً( من أنها فاعل بمحذوؾ ٌفس =  

 لََعْمُرَك َما أدِري َوإن كْنُت َدارٌاً           ُشَعٌُث ابُن َسهٍم أْم ُشَعٌُث ابُن منَقر

 وذكر النحاس فً )أم( هذه  ,من الوام بدل ـــــــى أن أصلها )أو( والمٌــوذهب ابن كٌسان إل ,و)أَْم( هذه عاطفة     

 أعمرو قام ؟  :أقام زٌد  أم عمرو ؟ فالمعنى :الـــــــفإذا ق ,زةـــــوأن أبا عبٌدة ذهب إلى أنها بمعنى الهم ,خبلفاً      

  ,إن )أم( لٌس بحرؾ عطؾ :ال محمد بن مسعود الؽزنً فً )البدٌع(ــــوق ,نــــفٌصٌر على مذهبه استفهامٌتٌ     

 .وكونها حرؾ عطؾ هو مذهب الجمهور     

 .68 – 66المعجم الوافً و ؛64 – 63 :1مؽنً اللبٌب و ؛205 – 204الجنى الدانً  :ٌنظر     

 .( تم توضٌحها فً الهامش السابق1)

 :وتكون ,( وهً التً لم تسبق بهمزة تسوٌة وال بهمزة تعٌٌن كما فً )أم( المتصلة2)

 إبطال  –وتكون بمعنى )َبْل( وتفٌد اإلضراب  ,ؾ لمعنى األخرىــى مخالـعاطفة بٌن جملتٌن لكل منهما معن -أ     

ـْ يَػُقوُلوَف 73تَػْفِصيَل اْلِكَتاِب ََل َرْيَب ِفيِو ِمْن َربّْ اْلَعاَلِمنَي )  :ىـو قوله تعالـــــــنح –الحكم السابق وإثبات حكم جدٌد        ( َأ

 .بل ٌقولون افتراه :أي ,[ 38 ,37 :] ٌونس  افْػتَػرَاهُ      

 الذي هو بمنزلة  ,ة بهمزة لؽٌر االستفهام الحقٌقًـــأو مسبوق ,ةـــوتكون مسبوقة بخبر محض كاآلٌة السابق -ب     

ـْ ََلُْم أَْيٍد يَػْبِطُشوَف ِِّبَا  :نحو ,النفً        ,أو مسبوقة باستفهــــام بؽٌر الهمزة ,[ 195 :] األعراؾ  أَََلُْم أَْرُجٌل َّيُْشوَف ِِّبَا َأ

ـْ َىْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّورُ   :نحو       رداً على ــــً ال تعطؾ مفــــولذا ه ,[ 16 :] الرعد  َىْل َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصرُي َأ

 .وال أرشدنً إلى الخٌر رجل فقٌر أم مهذب ,قابلت رجبلً أم فتاة :فبل ٌقال ,وال نعتاً على نعت ,مفرد     

 .69 – 68المعجم الوافً و ؛69 ,67 :1مؽنً اللبٌب  :ٌنظر     

و ؟ :فً )ج(( 3)  .زٌد  عنَدَك أْم عنَدَك عمر 

 .)ج( من ةساقط ]أم[( 4)

 .)ج( من ةساقط ]عندك[( 5)
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ألّن وضعها  ؛عن الّتعٌٌن( 1)] والخبر [ ون االستفهامفبل ٌك ,وهً تقع بعَد االستفهاِم والخبرِ  ,الكبلمُ 

ٌّة ,أْن تؤتً كاإلضراب عن الجملة المتقّدمة ٌّة كانت أو خبر  ,أعنَدَك زٌد  ؟ :فإذا قلتَ  ,استفهام

ُثّم ظهر لك أّن الذي تظّن كوَنُه عند المسإول  ,استفهمَت عنه لٌجٌب المسإول ِبـ)ال( أو )نعم(

أْم عنَدَك  :فقلتَ  ,وَشَرعَت أْن تسـتفهَم عن عمرو ,فؤعرضَت عن استفهاِمك عن زٌد ,عمراً ال زٌد

و ؟ و ؟ ( 2)بل ] أ [ :وهذا بمنزلة ,عمر   عنَدَك عمر 

إنها  :] وقلت ,د فظننَت إّنها إبلـــن بعٌــفكؤّنك رأٌَت جّثة م ,شاة ؟( 3)إّنها إلبل  ] أْم [ :وإذا قلتَ 

 :ٌعنً ,أْم شاة ؟ :فؤعرضَت عن اإلخبار فقلَت مستفهماً  ,فٌما أخبرَت به ُثّم عرَض لك شكّ ( 4)إبل [

 َبْل أهً شاة ؟ 

أم  :ألّنك لو لم تقُلْ  ؛واعلَم أّن ذكر الجملة بعد المنقطعة الواقعة بعد االستفهام الزم خوؾ اللّبس

و ؟ و ؟ :بل تقول ,عندك عمر   ,ال ٌلتبس فً الخبر ب / – 85/ و  ,اللتبس ِبـ)أْم( المّتصلة ,أم عمر 

 .(5)ولم ٌكن ذكر الجملة الزماً ] فً الخبر [

 :وـــنح ,ًــدك من الّثانــأي لنفـً ما وجـب لؤلّول ] عن ,ً بعد اإلثباتِ ــللّنفالتً  :(6)(الالّسادس )و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( من ما بٌن المعقوفٌن ساقط( 1)

 .)ج( من ةساقط ]أ[( 2)

 .)ج( من ةساقط ]أم[( 3)

 .من )أ( ساقط المعقوفٌنما بٌن ( 4)

 .من )ج( ساقط معقوفٌنما بٌن ال( 5)

 أي لنفً الحكم عن المعطوؾ  ,م إلى الصوابــــً الحكــــن الخطؤ فـــوهً حرؾ لرّد السامع ع :( )ال( العاطفة6)

  ,ٌنتصر الشجاُع ال الجبانُ  :نحو ,ً إعرابه ال فً حكمهـــع األول فــــــتشرك الثانً م ,وإثباته للمعطوؾ علٌه     

 :وهً تعمل بشروط ,وأشركت االثنٌن فً اإلعراب ,فقد نفت االنتصار عن الجبان وأثبتته للشجاع     

 .إفراد معطوفٌها -أ     

 .أن ُتسبق بإٌجاب أو أمر أو نداء -ب     

 وكذلك  ,أما )ال( فهً للنفً ,فحرؾ العطؾ )بل( ,الدـــام زٌد ال بل خـــــــص :فإن قٌل ,ترن بعاطؾأاّل تق -جـ     

 .فالعاطؾ الواو أما )ال( فقد أفادت تؤكٌد النفً ,ال ٌدخل الجنة كافر وال مشرك :لو قٌل     

 فهً ؼٌر عاطفة = ,صفة لموصوؾ سابقراً أو حاالً أو ــــــح ألن ٌكون خبـأاّل ٌكون معطوفها مفرداً ٌصل -د     
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و و :ال تقول ,وال ٌجًء بعد الّنفً ,جاءنً زٌد  ال عمر  ألّنك لم توجب  ؛ما جاءنً زٌد  ال عمر 

 .شٌباً فتنفٌه( 1)لؤلّول [

اا كانَ  ,لإلضراِب عن األّوِل واإلثبات للّثانًوهو موضوع  :(َبلْ الّسابع )و ٌّ  ,أو موَجَباا األّول  منف

ًّ نحوو ,وجاءنً زٌد  َبلْ عمر   :نحومثال الموجب  و :مثال المنف فً األّول  ,ما جاءنً زٌد  بل عمر 

ُه بعمرو  (2).اضرَب عن نسبة المجًء إلى زٌد وأثَبتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونحو ,جاءنً خالد ال مبشراً وال منذراً  :ونحو ,ال مزارع وال تاجرؾ ــــــــسعٌد موظ :نحو ,= وٌجب تكرارها  

      ًّ  .زارنً رجل كرٌم ال فقٌر وال ؼن

ٌُعدَّ أحداً من أفرادهـــل فـى اآلخر أو ٌدخـــــأن ٌختلؾ المتعاطفان فبل ٌصدق أحدهما عل -هـ       فبل  ,ً مدلوله أو 

 قابلت  :وزـــــوكذلك ال ٌج ,د أفرادهـــــألن زٌداً ٌدخل فً مدلول اإلنسان وٌعّد أح ؛قابلت زٌداً ال إنساناً  :ٌصح     

 .قابلت رجبلً ال امرأةً  :أو ,قابلت زٌداً ال محمداً  :بخبلؾ قولك ,زٌداً ال رجبلً      

  ,اء زٌد  ال محمد  ج :ه معمول فعل ماض و نحوــــوؾ علٌــــون المعطــااّل ٌك :وقد زاد الزجاجً شرطاً سادساً      

 :ولكن هذا الشرط ٌسقط بدلٌل قول الشاعر امرئ القٌس     

ًَ ال ُعقاُب اْلَقَواِعلِ   كؤنَّ ِدثــاراً َحلَّقــْت ِبلَبــوِنِه          ُعقاُب َتُنوف

 .فإن المعطوؾ علٌه وهو )عقاب تنوفً( فاعل الفعل الماضً )َحلَّقْت( فهو معموله     

 فإن كان  ,جاء خالد ال سعٌد :فإذا قلت ,ب أو لقصر اإلفرادــــومن خصابص )ال( العاطفة أنها تكون لقصر القل     

 .وإن كان ٌعتقد أنهما جاءا معاً فهو قصر إفراد ,السامع ٌعتقد أن الذي جاء سعٌد فهو قصر قلب     

 زارنً خالد ال ســعٌد وزٌد  :وـــنحـ ,ـدة إلفادة النفًـــبواحرر )ال( اكتفاء ـــإذا كان المعطــوؾ متعدداً فبل نكـ     

 .ومحمد     

 المعجم و ؛258 :1مؽنً اللبٌب و ؛295 – 294ى الدانً ـــــالجنو ؛258 – 257ً ــــــرصؾ المبان :ٌنظر     

 .270 الوافً     

 .)ج( ساقط منإلى هنا  476من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 اشترٌت كتاباً بل  :نحو ,ً حكمه إذا تبلها مفردــــع األول فً إعرابه ال فــحرؾ عطؾ تشرك الثانً م :( )َبْل(2)

 :ولها استعماالن ,قلماً      

 أي السكوت  ,اإلضراب عن الحكم السابق :ر أفادت إفادتٌنــــة األمـــــأو بصٌؽ ,إذا كان الكبلم قبلها موجباً  -أ     

  ,خذ الكتاب بل القلم :ونحو ,ُصْمُت شعبان بل رمضان :وــــــنح ,ثم نقله إلى ما بعدها ,عنه وكؤنه ؼٌر مذكور     

 وما قبل )بل( مسكوت  ,م األخذ إلى )القلم(ـــــوحك ,م الصوم إلى )رمضان(ــــــففً المثالٌن السابقٌن نقلت حك     

 = .عنه     
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  :الّثانً وجهان( 1)و] فً [

و :أْن ٌكون معناه :أحدهما وهً حٌنبذ لئلضراب عن نفً مجًء ] زٌد إلى إثبات  ,َبْل جاءنً عمر 

 .عمرو( 2)مجًء [

و :أن ٌكون معناه :وثانٌهما  .وهً حٌنبذ لبٌان من نسب إلٌه عدم المجًء ,َبْل ما جاءنً عمر 

 .وهً اللّؾ والّنشر على الّترتٌب ,نظراً إلى الصنعة البدٌعة ؛لو قّدم مثاَل الّنفً لكان أحَرى :أقول

 فهً إّما أنْ  ,اعلَم أّن )لَِكْن( لبلستدراك ,لالستدراِك بعَد الّنفًً ُوِضَعْت ــــــوه :(3)(لَِكنْ الّثامن )و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رار الحكم السابق الذي قبل ــإق :)مشتمبلً على نفً أو نهً( أفادت إفادتٌنب ـإذا كان الكبلم قبلها ؼٌر موج -= ب  

 ال تصاحب األشرار بل  :وــــونح ,ت قمحاً بل شعٌراً ـــــــما زرع :وـــــــنح ,وإثبات ضّده إلى ما بعدها ,)بل(     

 ن مصاحبة األشرار ــــونهٌت ع ,الشعٌرح وأثبت زراعة ــــة القمـــففً المثالٌن السابقٌن نفٌت زراع ,األخٌار     

 .وطلبت مصاحبة األخٌار     

 المعجم  و ؛133 :1مؽنً اللبٌب و ؛ 237 – 236ى الدانً ـــالجنو ؛155 – 154ً ـــــــرصؾ المبان :ٌنظر     

 .115الوافً      

 .)أ( من ةساقط ]فً[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 :وٌشترط لذلك ,تشرك الثانً مع األول فً إعرابه ال فً حكمه ,حرؾ عطؾ واستدراك :( لِكنْ 3)

  ,وال ٌقم زٌد لكن عمرو ,ما قام زٌد لكن عمرو :وــــنح ,وأن ٌتقدمها نفً أو نهً ,أن ٌكون معطوفها مفرداً  -أ     

 وأجاز  ,لكن عمرو لم ٌقم :بالجملة فقلت رؾ ابتداء فجبتــــن( جعلتها حــــــــثم جبت بـ)لك ,قام زٌد :فإن قلت     

 .ولٌس بمسموع ,الكوفٌون )لكن عمرو( على العطؾ     

 .ال تستعمل مع المفرد إال بالواو :وقال قوم ,قال الفارسً وأكثر النحوٌٌن ,أاّل تقترن بالواو -ب     

 والواو  ,أن )لكن( ؼٌر عاطفة :لٌونسأحدها  :ى أربعة أقوالــــــما قام زٌد ولكن عمرو, عل :واختلؾ فً نحو     

 ر عاطفة والواو عاطفة جملة حذؾ بعضها على ـــــأن )لكن( ؼٌ :ً البن مالكــوالثان .عاطفة مفرد على مفرد     

 َوَلِكْن   :وفً ,ولكن قام عمرو :و )ما قام زٌد ولكن عمرو(ــــــً نحـــــــفالتقدٌر ف :قال ,جملة صرح بجمٌعها     

 وعلة ذلك أن الواو ال تعطؾ مفرداً على مفرد مخالؾ  ,ول هللاــان رســــولكن ك :[ 40 :] األحزاب  َرُسوَؿ اللَّوِ      

 =.قام زٌد ولم ٌقم عمرو :نحو ,وز تخالفهما فٌهـبخبلؾ الجملتٌن المتعاطفتٌن فٌج ,له فً اإلٌجاب والسلب     
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د ــــت بعـــان األّول كانــــفإْن ك ,ةــى الجملــة علــأو الجمل ,ردــى المفــرد علــتعطؾ المف

ً ــً الّنفــــه فـــوؾ علٌـــوؾ والمعطــن المعطــرة بٌـــت للُمؽاٌــا َوِضعَ ـــألّنه ؛ًــالّنف

رد لم ــألّن المف ؛ًــــن بعدها نفـــــلم ٌك( 1)رد [ــرد ] على المفــؾ المفـــفإذا عط ,اتـــواإلثب

ل الُمؽاٌرة ـــلٌحص ؛ًــــون قبلها نفـــب أْن ٌكــــً وجــــا نفــــن بعدهـــلم ٌك إذاو ,اً ــنفٌن ـــٌك

و ـــً زٌد  لكـــجاءن( 2)[ما  ] :وـــنح ,اـــبٌنهم ن ـــداً لكــوما رأٌُت زٌ ,(3)[ر ـــحاض ]ن عمر 

 .عمراً 

و لم ٌقم :وــنح ,ونـــٌكون بعدها الّنفً وأْن ال ــٌجوز أْن ٌك ,فإْن كان الّثانً  ,قاَم زٌد  لكن عمر 

و قابم ) لبلستدراك بعد الّنفً ( على  :هــم أّن قولــوإذا تقّرر ذلك فاعلَ  ,ولم ٌقُْم زٌد  لكن عمر 

ٌّد و)لِكْن( لبلستدراك بعد الّنفً إْن كانت عطـؾ المفرد  :ولــوالّصـواب أْن تق ,إطبلقه لٌس بج

 .على المفرد

 :وــ] نح ,راب الحكَم الّسابقَ ــُتبطلُ باإلض أّنك :(5)واإلضراب( 4)أي بٌن االستدراك ,والفرق بٌنهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,أن )لكن( عاطفة :ع البن كٌسانـــــوالراب .ة والواو زابدة الزمةـــــــــأن )لكن( عاطف := والثالث البن عصفور  

  .والواو زابدة ؼٌر الزمة     

 .383 – 382المعجم الوافً و ؛307 – 306 :1مؽنً اللبٌب  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .)ج( من ةساقط ]ما[( 2)

 .)أ( من ةساقط ]حاضر[( 3)

 .306ص  "االستدراك" سبق التعرٌؾ بمصطلح( 4)

 وهو من  ,ه )َبْل(ـــــوحرف ,ى وجه اإلبطال أو االستدراكــــم أو الصفة علــــهو الرجوع عن الحك :اإلضراب( 5)

 :وهو نوعان ,ى(لَ وعَ  ,مْ وأَ  ,) أو :معانً     

 سمعُت  :ونحو ,األرُض ثابتة َبْل تتحركُ  :وـــــــنح ,ومعناه نفً الحكم السابق قبل الحرؾ الذي بعده :إبطالً -أ     

      ًّ  .صوَت بلبل, أم أصؽٌُت إلٌقاع موسٌق

 َقْد أَفْػَلَح َمْن   :و قوله تعالىــنح ,م السابقـــــوٌفٌد االنتقال من حكم إلى حكم جدٌد دون إبطال الحك :انتقالً -ب     

نْػَيا ,َوذََكَر اْسَم َربِّْو َفَصلَّى ,تَػزَكَّى       .[ 43 – 41 :] اْلعلى  َواْْلِخَرُة َخيػٌْر َوأَبْػَقى ,َبْل تُػْؤثُِروَف اْ٘تََياَة الدُّ
 .188 – 187موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     
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و أّنك و ,المجًء( 2)وهو ] عدم [ ,(1)فإّنك باإلضراب تبطل الحكم الّسابق [ ,جاءنً زٌد  بل عمر 

و ( 3)] ما [ :نحو ,–أي الحكم الّسابق  – باالستدراِك ال ُتبطلُهُ   ,أ / – 86/ جاءنً زٌد  لكن عمر 

 .وهو عدم المجًء ,فإّنك باالستدراك ال تبطل الحكم الّسابق

َد بق ,ضربُت القوَم حّتى زٌداا  :نحـو ,بمعنى الغاٌةالتً  :(4)(حّتىالّتاسع )و ٌَّ ؛ (5)الؽاٌةبمعنى  :ولهوَق

ٌّة ال تكون عاطفة  .وكبلمنا فً العطؾ ,ألّنها لو كانت ابتداب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ساقط منإلى هنا  479من ص  ما بٌن المعقوفٌن ( 1)

 .)ج( من ةساقط ]عدم[( 2)

 .)ج( من ةساقط ]ما[( 3)

 وتشرك المعطوؾ مع المعطوؾ علٌه لفظاً  ,رداً على مفردــؾ مفــــوتعط ,حرؾ عطؾ بمنزلة )الواو( :( َحتَّى4)

 :بشروط ,وحكماً      

  :نحو ,وأن ٌكون جزءاً من المعطوؾ علٌه حقٌقة أو تؤوٌبلً  ,راً ال ضمٌراً ـأن ٌكون المعطوؾ بها اسماً ظاه -أ     

 لمطر ففرحت األرُض نزل ا :وــونح ,ن الراتب حقٌقةـــــزء مــــــفإن )الدراهم( ج ,أنفقت راتبً حتى الدراهمَ      

 .فإن )األعشاب( جزء من األرض بالتؤوٌل ,حتى األعشابُ      

 .ٌؽفر هللا للتاببٌن حتى التابب :بخبلؾ ,أن ٌكون فً العطؾ فابدة كاألمثلة السابقة -ب     

  :ونحو ,مات الناُس حتى أبو جهل :نحو ,أن ٌكون المعطوؾ ؼاٌة لما قبلها فٌه رفعة أو ضعة -جـ     

 َقَهْرَناُكُم َحتَّى الُكَمــاَة َفؤْنُتُم            َتَهاُبوَنَنا َحتَّى َبِنَنا األَصاِؼَرا 

  :فلو قلت ,ى الحاضرٌن حتى على أخًـــــــسلمُت عل :نحو ,إذا عطؾ بها على مجرور أعٌد ذكر الخافض -د     

  :لك قول الشاعروكذ ,ال تكون عاطفة بل جارة ,سلمُت على الحاضرٌن حتى أخً     

ٌُْمناَك َفاَض فً الَخْلِق َحتَّى            َباِبــٍس َداَن ِباإلســـاءِة ِدٌنــا  ُجوُد 

 ً تعرب حرؾ جّر فً كل موضع ٌصلح فٌه ــولذا فه ,واستعمالها حرؾ جر أكثر من استعمالها حرؾ عطؾ     

  ,جاء القوُم حتى أبوك :وـــــــون نحــــــوٌحمل ,ونه البتةرــــوأهل الكوفة ٌنك ,فالعطؾ بـ)حّتى( قلٌل ,األمران     

 .وأن ما بعدها على إضمار عامل ,على أن )حتى( فٌه ابتدابٌة ,ومررت بهم حتى أبٌك ,ورأٌتهم حتى أباك     

 .142المعجم الوافً و ؛149 – 147 :1مؽنً اللبٌب و ؛551 – 546الجنى الدانً  :ٌنظر     

 ومنفعة إن  ,مى َؼَرضاً من حٌث إنه ٌطلب بالفعلــــــد تســــوق ,هً ما ٌإدي إلٌه الشًء وٌترتب علٌه :الؽاٌة( 5)

 .سـواء كانت عابدة إلى الفاعل أم ال الفابدة المقصودة :الؽاٌة :لوقٌ .كان مما ٌتشوفه الكل طبعاً      

 = .678 – 669الكلٌات  :ٌنظر     
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ا ٌصّح دخولُه فٌما قبلَهاوٌنبغً أْن ٌكون ما بعدها  جواب شرط  ,فال ٌجوز :و)الفاء( فً قوله .ِمم 

ٌُقال ,إذا كان األمر على ما قلناه :تقدٌر الكبلم ,محذوؾ  ,جاءنً القوُم حّتى حمار   :فبل ٌجوز أْن 

ٌُقال  :تعلٌل لقوله ,ألّن الحمار ال ٌكون من جنس القوم :وقوله ,جاءنً القوم وحمار :كما ٌجوز أْن 

 .فلذا شرحناه ,وفً بعضها مذكور ,(1)وهذا ؼٌر مذكور فً المتن فً أكثر الّنسخ ,فبل ٌجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والؽالب  ,وتفٌد انقطاع ما قبلها بمجرد حصول ما بعدها ,اــــأي أن ما بعدها ؼاٌة لما قبله ,والمراد بالؽاٌة هنا     

 إال إذا دّل دلٌل لفظً أو  ,ى محمد  علٌهم السبلمــمات األنبٌاُء حت :وــــنح ,أن الؽاٌة تدخل فً الحكم الذي قبلها     

 إلى  :بمعنى ,الفصل األخٌرد قرأتها حتى ـــــة فقــــن قراءة القصــــــكدُت أنتهً م :نحو ,معنوي على خروجه     

ٌُقرأ ,الفصل األخٌر       .فإن كلمة )كدُت( وهً بمعنى )قاربُت( تدل على أن الفصل األخٌر لم 

 .141المعجم الوافً  :ٌنظر     

 .للمطرزي "المصباح" ( ٌرٌد نسخ متن1)
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 ] الفصل الّرابع [

 ] فً اإلعراب األصلً وغٌر األصلً [

ة :الكالُم َمداُرهُ على ثالثِة معانٍ  :المصّنفقال  ٌّ ٌّة ,الفاعل  ,فالّرفُع للفاعلِ  ,واإلضافةِ  ,والمفعول

 :فالُملََحُق بالفاعِل خمسة .وما ِسَوى ذلَك ُملَحق  بها ,والجر  للمضاِف إلٌهِ  ,والّنصُب للمفعولِ 

 .لنفً الجنس (ال)وخبُر  ,(لٌس)بمعنى  (ما)واسُم  ,(كانَ )واسم  ,(إن  )وخبُر  ,المبتدأ وخبُرهُ 

***** 

 :اإلعراب األصلً وغٌر األصلًبٌان  فً :الفصل الّرابع :قال الشارح

ٌّة) :وفً قوله ,على ثالثِة معانٍ أي مداُر الكبلِم  ,الكالُم مداُرهُ  ٌّة ,الفاعل ( جاز واإلضافة ,والمفعول

ٌّة الجّر قد سبق ؼٌر مّرة ,والّثانً أْولَى ,الّرفُع والجرّ   .وجه الجواِز ووجه أولو

وذلك أّن الفاعل أقوى من  ,والجر  للمضاف إلٌه ,والّنصُب للمفعول ,للفاعلفً األصل  فالّرفعُ 

 ,فاختّص الفاعل الذي هو أقوى ,والمفعول فْضلَة ٌتّم الكبلم بدونه ,ألّنه ؼٌر ُمشَتّق عنه ؛المفعول

وٌحتاج فً الّنطق به إلى تحرٌك  ,ألّنه ٌحصل من الّشَفَتٌنِ  ؛حركاتبالّرفع الذي هو أقوى ال

 (1).بالّنصب الذي هو َفْضلَة ,والمفعول الذي هو َفْضلَة ,ُعْضَوٌنِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :( ذكر العلماء أن العلة فً رفع الفاعل تكون من أوجه1)

  ,رةوٌكون له مفعوالت كثٌ ,ل واحدـــل ال ٌكون له إال فاعــفالفع ,أن الفاعل أقل من المفعول فً الكبلم :أحدها     

 كما أنه  ,دى إلى ثبلثة مفاعٌلـــــــومنه ما ٌتع ,نــومنه ما ٌتعدى إلى مفعولٌ ,فمنه ما ٌتعدى إلى مفعول واحد     

 ولٌس له إال فاعل  ,والحال ,ولـــوالمفع ,انـــوظرؾ المك ,انـــــــوظرؾ الزم ,ٌمكن أن ٌتعدى إلى المصدر     

  ,فؤعطوا األقل األثقل ,والفتح أخؾ ,لـــع أثقــــــوالرف ,ولــــــــوأن الفاعل أقل من المفع ,فإذا ثبت هذا ,واحد     

 .فتح موازٌة لكثرة المفعولوخفة ال ,لٌكون ثقل الرفع موازٌاً لقلة الفاعل ,واألكثر األخؾ     

 ه الشبه بٌنهما أن الفاعل ـــووج ,هـــفكذلك ما أشبه ,وعــــــوالمبتدأ مرف ,أن الفاعل ٌشبه المبتدأ :والوجه الثانً     

 .ُحِمل الفاعل علٌه ,فلما ثبت للمبتدأ الرفع ,كما ٌكون المبتدأ مع الخبر جملة ,ٌكون هو والفعل جملة     

 وأُعطً  ,عــو أقوى األقوى وهو الرفــــً الفاعل الذي هــــفؤُعط ,أن الفاعل أقوى من المفعول :والوجه الثالث     

 .المفعول الذي هو األضعؾ األضعؾ وهو النصب     

 = ,األولفؤعطً األول  ,ب آخرـــــــوالنص ,ول آخرــــــــوالمفع ,والرفع أول ,أن الفاعل أول :والوجه الرابع     
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فاخَتّص بالجرِّ  ,ومفعول فٌه أخرى ,ألّنه فاعل فً المعنى مّرة ؛وأّما الُمضاؾ إلٌه فإّنه ما بٌنهما

 (1).الذي هو متوّسط بٌن الّرفع والّنصب سلوكاً بطرٌق الّتوافق

أي بما ذكر منها على  ,ُمْلَحق  بها –أي من الفاعل والمفعول والمضاؾ إلٌه  –وما ِسَوى ذلك 

 .سبٌل الّتشبٌه والّتقرٌب

 لحق بالفاعل فً الرفع [] ما ٌ

 :خمسةأي الذي ٌلحق بالفاعل  ,(2)[ بالفاعلِ  ]فالملحُق 

أّما األّول فمن جهة كوَنه مسنداً  ,فإّنهما ملحقاِن بالفاعل ,أي خبر المبتدأ ,المبتدأ وخبُره :أحدها

 (4).ثانٌاً من الجملة كالفاعل( 3)وأّما الّثانً فمن جهة كوَنُه ] جزءاً [ ,إلٌه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .= واآلخر اآلخر  

 .78أسرار العربٌة و ؛269علل النحو  :ٌنظر     

  :ؤلن اإلضافة لّما كانت على ضربٌنف ؛ر المضاؾ إلٌهــأما ج ’’ :اؾ إلٌهــنباري فً علّة جر المضقال ابن األ( 1)

 ٌعمل فعمل فً المضاؾ إلٌه الجر كما  ,ام المضاؾ مقامهــــــق ,وُحِذؾ حرؾ الجر ,وبمعنى ِمنْ  ,بمعنى البلم     

 .‘‘حرؾ الجر      

 .279أسرار العربٌة  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]بالفاعل[( 2)

 .خبراً  :فً )ج(و .جزاء :( فً )أ(3)

 :( ُذكر لعلة اختصاص المبتدأ بالرفع دون ؼٌره ثبلثة أوجه4)

 .فؤُعطً أقوى الحركات وهو الرفع ,أن المبتدأ وقع فً أقوى أحواله وهو االبتداء :أحدها     

 .فؤُعطً األول األول ,والرفع أول ,أن المبتدأ أول :والوجه الثانً     

 .فكذلك ما أشبهه ,والفاعل مرفوع ,ن المبتدأ ُمخَبر عنه كما أن الفاعل مخبر عنهأ :والوجه الثالث     

 :فقد ذكر ابن الوراق وجهٌن لذلك ,أما سبب وجوب الرفع لخبر المبتدأ     

 صار الخبر مع المبتدأ كالفاعل  ,ن فاعلــــل ال بد له مـكما أن الفع ,أن المبتدأ لما كان ال بد له من خبر :األول     

 .فكما وجب رفع الفاعل وجب رفع الخبر ,مع الفعل     

  ,وكان الخبر هو المبتدأ ,ولٌست بلفظ ,لـــــة من العوامـــــأن المبتدأ لما كان العامل فٌه التعرٌ :والوجه الثانً     

ٌُحمل النع ,وجب أن ٌحمل علٌه فً اإلعراب       وهذا الوجه من باب جعل العامل فً = .وتــالمنعت على ــكما 
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 (1).من حٌث إّنه جزء ثاٍن من الجملة ,وهو ملحق  بالفاعل ,(إنّ )خبُر  :الّثانًو

 (2).كالفاعل ب / – 86/ من حٌث إّنه مسند إلٌه  ,وهو أٌضاً ملحق  به ,(كان)اسُم  :الّثالثو

 (3) .(لٌس)بمعنى اللَّتٌِن  و )ال( ,(ما)اسُم  :الّرابعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .= المبتدأ ؼٌر لفظً  

 .69أسرار العربٌة و ؛264 ,263علل النحو  :ٌنظر     

  :وعملت عملٌن ,فشّبهت به ,ع وٌنصبــــل ٌرفـــــــوالفع ,من حٌث إنها أشبهت الفعل ,( علّة رفع )إّن( لخبرها1)

  ,معنى فً العبارة عن االسم المفردا عبارة عن الجمل ولٌس لها ـألنه ؛وإنما عملت فً شٌبٌن ,الرفع والنصب     

 ورفعت الخبر تشبٌهاً  ,م تشبٌهاً بالمفعولــــــفنصبت االس ,لـــــفلما اقتضت اسمٌن وجب أن تعمل فٌهما كالفع     

 وإن كان األصل فً الفعل أن ٌكون فاعله  ,اًـ راً والمنصوب مقدمــوإنما وجب أن ٌكون المرفوع مإخ ,بالفاعل     

 :قبل مفعوله لؤلوجه التالٌة     

 ولو جاز أن  ,ل فكان ٌجوز إضمارهــــرى الفاعـــرى مجـــلج ,أنا لو رفعنا األول ونصبنا الخبر :الوجه األول     

 و ـــنح ,ر تاء المتكلمـوٌظه ,ا إذا كان ؼابباً ـــاالسم الذي ٌلٌها لوجب أن ٌستتر ضمٌره فٌه ترفع )إّن( وأخواتها     

 وز ـــــوالحروؾ ال ٌج ,فلكان ذلك ٌإدي إلى اللبس بـ)أَْنت( وإلى إضمار فً الحروؾ ,لو تكلم به ,نتأ :قولك     

 ً أوابلها حروفاً تدل على ـــألن ف ؛ار فً األفعالـــاز اإلضمـوإنما ج ,ألنها جوامد ال تتصرؾ ؛اإلضمار فٌها     

 .الضمٌر     

ٌُعلم هل هً  ,ىــــاً ومعنـــأن هذه الحروؾ تشبه الفعل لفظ :والوجه الثانً       فلو قدم المرفوع على المنصوب لم 

 .حروؾ أم أفعال     

 فكانت فرعاً  ,ُحملت علٌه فً العمل ,لفظاً ومعنىعل الحقٌقً ــــأن هذه الحروؾ لما أشبهت الف :والوجه الثالث     

 بتصرؾ .فؤلزموا الفرع الفرع ,وتقدٌم المنصوب على المرفوع فرع ,علٌه فً العمل     

 .158 – 149أسرار العربٌة و ؛236 – 235علل النحو  :ٌنظر     

 فرفعت  ,وجب أن تعمل فٌهما ,شٌبٌن تــــــــفلما اقتض ,ن المفرداتــــ( )كان( وأخواتها عبارة عن الجمل ال ع2)

 ونصبت الخبر تشبٌهاً له  ,م تشبٌهاً له بالفاعلـــــــت االســفرفع ,االسم ونصبت الخبر تشبٌهاً باألفعال الحقٌقٌة     

 .بالمفعول     

 .138أسرار العربٌة و ؛245علل النحو  :ٌنظر     

 ألنها  ؛وإنما كان األقٌس فٌها هذا ,ل شٌباً ــــــــــس فً )ما( أال تعمـــــإن األقٌ : ’’"علل النحو" ( قال الوراق ف3ً)

 ل العامل فً الجنس إذا استبد به =ــــوإنما ٌعم ,روؾ االستفهام علٌهاـــكما تدخل ح ,تدخل على االسم والفعل     
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 (1) .التً لنفًِ الجنسِ  (ال)خبر  :الخامسو

وأّما خبر  ,(2)وهو مشّبه به ,أّما اسم )ما( و)ال( فإّنه ُمَشبَّه باسم )لٌس( ,وهذان ُمَشبَّهاِن بالفاعل

 .وهو مشّبه بالفاعل عن جهة كونه جزءاً ثانٌاً من الجملة ,(3))ال( فإّنه مشّبهة بخبر ] )إّن( [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولكن أهل الحجاز لما  ,اء أولى منها باألفعالـــت باألسمــــو)ما( هذه لٌس ,وهذا أصل فً العوامل ,= دون ؼٌره  

 وأصل موضع عمل األفعال  ,أجروها مجراها فً العمل ,تقبلــــتنفً ما فً الحال والمس ,رأوها بمعنى )لٌس(     

 دم على منصوبها تشبٌهاً بـ)لٌس( على أصل موضع ـــــــفق ,هــفرفع ما عملت فٌ ,أن ٌكون فاعلها قبل مفعولها     

 .‘‘ورجعت إلى ما تستحقه من القٌاس  ,فإذا زالت )ما( عن ترتٌب عمل األصل بطل عملها ,عمل األفعال     

 .257 :علل النحو :ٌنظر     

 وهم ٌحملون الشًء على ضده  ,و)إّن( لئلثبات ,ًـــــألن )ال( للنف ؛ة )إّن(ـــــ)ال( عمل )إّن( ألنها نقٌضتعمل ( 1)

 .كما ٌحملونه على نظٌره     

 .246أسرار العربٌة  :ٌنظر     

 .( ٌرٌد أن اسم )لٌس( مشبه بالفاعل2)

 .واألولى ما أثبته ,لٌس :( فً )أ( و )ج(3)
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ٌُلحق بالمفعول فً ال  [ نصب] ما 

 ,والمفعولُ فٌه ,والمفعولُ لهُ  ,والمفعولُ بِهِ  ,المفعولُ المطلق :والمفعولُ خمسة   :المصّنفقال 

واسُم  ,(كانَ )وخبُر  ,والُمستثنى المنصوبُ  ,والّتمٌٌزُ  ,الحالُ  :والملحُق به سبعة   .والمفعولُ َمَعهُ 

ٌنل (ال)و (ما)وخبر  ,التً لنفً الجنس (ال)واسُم  ,(إنّ ) ٌِّ  .لحجاز

***** 

  :والمفعولُ خمسة   :قال الشارح

المفعولُ المطلق :األّول
المفعول  :الّرابعو ,(3)المفعول فٌه :الّثالثو ,(2)المفعول به :الّثانًو ,(1)

 .وقد َمرَّ تحقٌقه ,(5)المفعول معه :الخامسو ,(4)له

 :(6)[سبعة  ]  –أي المفعول  – والُملَحُق به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرأُت  :تؤكٌداً لمعناه نحو ,د فعل من لفظه أو من مرادفهـــــٌُذكر بع ,مصدر أو ما ٌنوب عنه :المفعول المطلق( 1)

 أو بدالً من  ,سرُت سٌَر الصالحٌن :وـــــــه نحـــــــأو بٌاناً لنوع ,دقَِّت الساعُة ّدقَّتٌن :أو بٌاناً لعدده نحو ,قراءةً      

  .صبراً على المكاره :التلفظ بفعله نحو     

 .642موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 بخبلؾ المفاعٌل  ,رد منه من ؼٌر تقٌٌد بالجارـــول على كل فـوُسمً مفعوالً مطلقاً لصحة إطبلق صٌؽة المفع     

 .الباقٌة     

 .888الكلٌات  :ٌنظر     

 .181ص  المفعول بهالتعرٌؾ ب سبق (2)

 .188 ص التعرٌؾ بالمفعول فٌهسبق ( 3)

 .193 ص بالمفعول لهالتعرٌؾ  سبق( 4)

  ,الفعل بمصاحبته لٌدّل على شًء حصل ,ة بجملةـاسم فضلة وقع بعد )واو( بمعنى )َمَع( مسبوق :( المفعول معه5)

ٌِـً  :أي ,سرُت والنهـرَ  :ـوــــنح ,د إلى تشرٌكـه فً حكـم ما قبلهــــببل قص ,هـــــــمع :أي       مصاحبـاً لـه فً مش

 .ومقارناً له     

 .884 فً علوم اللؽة العربٌة ومصطلحاتها الشامل :ٌنظر     

 .تسعة :( فً )ج(6)
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ـَد  ,ول فـً كونهـا َفْضـلَـةـــــا ملحقـات بالمفعــفإّنه :والمسـتثنى المنصـوب ,والّتمـٌٌز ,الحـالُ  ٌَّ وَق

ألّنه لو كان مرفوعاً أو مجروراً ال ٌكون  ؛المستثنى بالمنصوب( 1)[ –رحمه هللا  –] المصّنؾ 

 .ُمْلَحَقاً به

وهو ملحق  به من حٌث إّنه ٌجًء بعد  ,أي من جملة الملحقات بالمفعول خبر )كان( :(كان)وخبُر 

 .المرفوع

ألّن أخباَرها إذا كانت  ؛فإّنها ُمشّبهات بالمفعول :التً لنفً الجنس (ال)و ,()ماواسُم  ,(إنّ )واسُم 

َهة بالمفعول َهًة بالفاعل تكون أسماإها ُمشبَّ  .ُمَشبَّ

ٌن (وال ,ما)وخبُر  ٌّ    .وهو أٌضاً ملحق  به من حٌث إّنه ٌجًء بعد المرفوع :الحجاز

***** 

 ] الجر األصلً وغٌر األصلً [

ًّ  :المصّنفقال  ٌّةِ  ,إّما بالحروفِ  ,للمضاِف إلٌه :والجر  األصل وغٌُر  .أو باإلضافِة المعنو

 ًّ وََكَفى بِاللَِّو    :وقوله تعالى ,بَِحْسبَِك درهم   :إّما بزٌادة حرِف الجرِّ فً المرفوِع نحو :األصل

ْهُلَكةِ   :قوله تعالىأو فً المنصوب نحو  ,(2) َشِهيًدا أو باإلضافِة  ,(3) َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّ

ِة نحو ٌّ  .فٌكوُن المجروُر فً الّتقدٌِر منصوباا أو مرفوعاا  ,وَحَسُن الوجهِ  ,ضارُب زٌدٍ  :اللّفظ

ة   ٌّ ًّ ُكل ُه إذ لٌس فٌه فاعل ة   ,وإعراُب الفعِل غٌُر حقٌق ٌّ   .وال إضافة   ,وال مفعول

***** 

ًّ  :قال الشارح والجر  األصل
ٌّةِ  ,للمضاِف إلٌه إّما بالحروفِ  :(4) . أو باإلضافِة المعنو  لَِما َمرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .79 :( النساء2)

 .195 :( البقرة3)

 رؾ جر أصلً له معنى خاص وال ٌمكن االستؽناء عنه ــإّما بح ,روراً ـ( ٌرٌد بالجر األصلً أن ٌكون االسم مج4)

 ً ــــوه ,ون االسم مجروراً بإضافته إضافة معنوٌةـــــأو أن ٌك ,ان بهـــوال بد له مع مجروره من متعلق ٌتعلق     

 .اإلضافة المحضة التً تفٌد فً االسم تعرٌفاً أو تخصٌصاً      



488 
  

ًّ أّما و وََكَفى بِاللَِّو   ,بَِحْسبَِك ِدرَهم   :نحو ,بزٌادِة حرف الجّر فً المرفوعِ إّما فإّنه  :(1)غٌُر األصل

 .هللا شهٌداً  ىوكف ,حسبك درهم :واألصل , َشِهيًدا

  .على أحد الّتؤوٌلٌَنِ  , َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ   :نحو ,فً المنصوببزٌادة حرؾ الجّر  أو

ةأو باإلضافة  ٌّ كما فٌكوُن المجروُر فً الّتقدٌِر منصوباا  ,وَحَسُن الوجهِ  ,ضارُب زٌدٍ  :نحو ,اللّفظ

 .فً الّثانً( 2)] كما [ أو مرفوعاا  ,فً األّول

ًّ ُكلّه ة   –أي فً الفعل  – إذ لٌس فٌه ؛وإعراُب الفعِل غٌُر حقٌق ٌّ ة   ,فاعل ٌّ  ؛وال إضافة   ,وال مفعول

 .بل لمشابهة االسم

 وغٌر الصرٌح [ ,الصرٌح] اإلعراب 

ٌُقالُ اإلعراُب  :المصّنفقال   ,أو بالحروفِ  ,إّما بالحركاتِ  :فالّصرٌحُ  ,صرٌحٍ  صرٌح وغٌروقد 

 ,من اإلعرابوهو أْن تكوَن الكلمُة موضوعةا على وجٍه مخصوٍص  :وغٌُر الّصرٌحِ  ,وقد ُذِكرَ 

ٌَُرى أّن  ,ك إال فً المضمراتوما ذل ٌّاك)و ,ُوِضَع للمرفوع (أنت)أال  وال  ,ُوِضَع للمنصوب (إ

  .رفع فً اللّفِظ وال نصب

***** 

ٌُقالُ  :قال الشارح   .وغٌُر صرٌح ,صرٌح   :على َضرَبٌنِ اإلعراُب  :وقد 

 راب ـــأي اإلع – رَ ـــوقد ُذكِ  ,روفِ ـــــإّما بالحركاِت أو بالحراب الّصرٌح ـــأي اإلع :(3)فالّصرٌحُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حٌث ال ٌكون لحرؾ الجر معنى  ,رؾ جر زابدــــإّما بح ,روراً ـــ( ٌرٌد بالجر ؼٌر األصلً أن ٌكون االسم مج1)

 وٌكون المجرور به  ,لكبلمً اــــــــور أو محذوؾ فـــولٌس له متعلق مذك ,خاص وإنما ٌإتى به لمجرد التؤكٌد     

 روراً بإضافته إضافة ؼٌر ــــــــــون االسم مجـأو أن ٌك .مجروراً فً اللفظ فقط لكنه مرفوع أو منصوب محبلً      

ٌُضاؾ الوصؾ إلى معموله ,محضة       .وهً اإلضافة اللفظٌة التً ال تفٌد فً االسم تعرٌفاً وال تخصٌصاً كما 

 .)أ( من ةساقط]كما[ ( 2)

 ؽٌر أواخرها ٌكون اإلعراب وبت ,لـــات باختبلؾ العوامـــــــح أن تتؽٌر أواخر الكلمـــــ( ٌرٌد باإلعراب الصر3ٌ)

 ع لحالة معٌنة  فهناك ضمابر ــــفكل ضمٌر وض ,ر الصرٌح فٌرٌد به المضمراتـــــأما اإلعراب ؼٌ ,صرٌحاً      

 = ,إال أن تؽٌر صٌؽتها ال ٌدل على أنها معربة ,رـــــــالجللرفع وأخرى مخصوصة للنصب وكذا مخصوصة      
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  (1).فً صدر الكتاب –بالحركات أو بالحروؾ 

أْن تكوُن الكلمُة موضوعةا على وجٍه  ,(2)] أي اإلعراب ؼٌر الّصرٌح [ :وغٌُر الّصرٌح

إال  –أي كون الكلمة موضوعة على وجه مخصوص  – وما ذلك ,(3)[من اإلعراب  ]مخصوٍص 

ٌَُرى أّن  ,فً المضمراتِ  ٌّاك)و ,ُوِضَع للّرفع (أنت)أال  ] أي وال وال رفع  ,ُوِضَع للمنصوب (إ

 :أْن َحدَّ اإلعراب( 6)قد سبقَ  ,(5)] أي وال ناصب فٌه [ وال نصب أ / – 87/  فً اللّفظِ ( 4)رافع [

ولذا  ,فٌلزم من ذلك أْن ال تكون اختبلؾ الّصٌؽة إعراباً  ,وهو ما اختلَؾ آخره باختبلؾ العوامل

ٌّة :قُلنا إّن المضمرات مبن
 ,هو خارج   :فإذا قلتَ  ,وإْن اختلَفْت صٌؽتها فً أحوال اإلعراب( 7)

 ًّ ًَ ضمٌر المرفوع ,زٌد :ؼٌر أّنه كناٌة عن اسم مرفوع نحو ,فـ)هو( مبن  .وألجل هذا ُسّم

احتٌَج إلى تمٌٌز ما  ,ناب األسماء الّظاهرة فً الّرفع والّنصب والجرّ ولَّما كانت المضمرات ناببة م

ٌّز بٌنهن  ,وضع صٌػ لكّل صٌؽة ,وقع نابباً عن مرفوع عّما ناب عن منصوب أو مجرور ولم ٌم

فحصل من اختبلؾ الّصٌؽة الّدالة على ما  ,لَِما فٌهّن من سبب البناء الذي ذكرناه قبل ؛باإلعراب

فلذا ُعبَِّر عنه باإلعراب ؼٌر  ,لكّن حّد اإلعراب منتؾ ,وهذا نوع إعراب ,ٌدّل علٌه اإلعراب

 .الّصرٌح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فهً  ؛ا فً موضع اإلعراب ؼٌر الصرٌحـــــلذلك وضعه ,ابرـاختلفت صٌؽها فً أحوال اإلعفهً مبنٌة وإن =   

  .كما سٌبٌن الشارح  ,تشبه الكلمات المعربة فً كونها تتؽٌر بحسب الحالة اإلعرابٌة     

 .115ص  :( ٌنظر1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 5)

 .127 ص :( ٌنظر6)

 صار وإنما  ,والضم( ,والكسر ,والفتح ,ى على عبلمات البناء )السكونـــــوُتبن ,( الضمابر مبنٌة كلها ببل خبلؾ7)

  :البناء أصٌبلً فٌها لسببٌن     

 أنها لم ترد فً كبلم العرب إال مبنٌة  :والثانً .ام فً المبنٌاتــذا سبب عـــــوه ,لشبهها القوي بالحرؾ :األول     

 وأسماء الموصول التً  ,راب فً حالة التثنٌةـــــــا اإلعـــخبلفاً ألسماء اإلشارة التً ٌعترٌه ,فً جمٌع أقسامها     

 مع فً بعض =ا ٌعترٌها اإلعراب فً صٌؽة الجــكم ,ةــٌعترٌها اإلعراب فً حالة التثنٌة أٌضاً فً اللؽة العالٌ     
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 ] أنواع الضمابر [

ًَ على َضرَبٌنِ  :المصّنفقال   :أنواع وهو ثالثة ,َفك  عن اّتصاله بشًءوهو ما ال ٌن :ُمت ِصل   :وه

 إّما ,ُمسَتِكناا أٌضاا وكلّ منها بارز  إاّل  مرفوعه فإّنه ٌجًء  ,والمجرورُ  ,والمنصوبُ  ,المرفوعُ 

 ,إذا كان للُمخاَطِب الُمذّكر ,وَتْفَعلُ  ,َنْفَعلُ و ,أْفَعلُ و ,افَعلْ  :فالاّلزُم فً أربعةِ  ,الزماا أو غٌَر الزمٍ 

ْفَعلُ  ,لَ َفعَ  :وغٌُر الالزِم فً ٌَ واسِم  ,وفً اسم الفاعلِ  ,وَتْفَعلُ  ,َفَعلَتْ  :وكذا المؤّنُث نحو ,و

َهةِ  ,المفعولِ  ٌَْت فارغةا عن الّضمٌرفإذا َرَفعَت بها اسماا ظاهراا بَ  ,والّصفِة الُمَشب   .قِ

 ***** 

 :على ضرَبٌنأي الُمضَمرات  ,وهً :قال الشارح

ما ال ٌنَفّك عن اّتصاله أي ضمٌر الُمّتصل  ,وهو :–( 1)واألّول ] أولى [ ,بالجّر والّرفع – مّتصل

َؾ المّتصَل باالّتصال ,وال ٌلزم تعرٌؾ الّشًء نفسه ,بشًء ألّن المراد بالمّتصل  ؛حٌث َعرَّ

 .فبل ٌلزم ما ذكرت ,وهذا ؼٌر ذلك ,وباالّتصال العرفً اللّؽوي ,(2)المصطلح

  :ثالثة أنواع –أي الّضمٌر المّتصل  – وهو

 ,أي من المرفوع وكلّ منها ,المجرورُ  :ثالثهاو ,وبُ ـــالمنص :ثانٌهاو ,المرفوعُ  :أحدها

أي  أٌضاا ( 3)ٌجًء مستِكناا  –أي المرفوع  – فإّنه ,بارز إاّل مرفوَعهُ  ,والمجرور ,والمنصوب

 ,بخبلؾ المرفوع ,لعدم شّدة االّتصال بعامله ؛وؼٌر المرفوع ال ٌجًء مستكناً  ,ا ٌجًء بارزاً ـــكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الّذون :ٌقولون ,= لؽات العرب  

 .185البناء فً اللؽة العربٌة  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]أولى[( 1)

َفقاً علٌه عند علماء علم من العلوم أو فنــوٌك ,ى بوضوح ودّقةــلفظ علمً ٌإدي المعن :المصطلح( 2)  ون ؼالباً متَّ

 .من الفنون     

 .631موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب  :ٌنظر     

 والمستكن ؼٌر  ,ر المستتر وجوباً ـالضمٌ :ن البلزمـــــوالمستك ,االستتار :واالستكنان ,المستتر :المستكنٌرٌد ب( 3)

 .الضمٌر المستتر جوازاً  :البلزم     
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أي ٌكون الفعل  أو غٌَر الزم ,أي ال ٌكون الفعل إال مسنداً إلٌه الزماا  أْن ٌكونإّما وذلك االستكنان 

 .مسنداً إلٌه تارة وإلى ؼٌره أخرى

 :وهً ,فً أربعة أفعالٍ ( 1)أي [ ,فً أربعِة أي االستكنان البّلزم ]  فالاّلزمُ 

( على صورة َنْفَعلُ )و ,( على صورة المتكلّم وحدهأْفَعلُ و) ,على صورة أمر المخاطب (ِاْفَعلْ )

ٌّد به ألّنه لو كان للؽاببة لم ٌكن االستكنان  ,إذا كان للمخاطب المذّكر( َتْفَعلُ )و ,المتكلّم مع الؽٌر وق

 .ونحن( ,وأنا ,فهذه األفعال كلّها مسندة إلى ما استكن فٌها من )أنت ,تضرب هند :نحو ,الزماً 

 .)للمخاطب( ٌؽنً عن ذكره :ألّن قوله ؛)المذّكر( مستدرك :أقوُل قوله

فً المضارع و ,(لَ َفعَ ) :الماضً المذّكر نحو :فًأي االستكنان الذي ال ٌكون الزماً  ,وغٌُر الاّلزمِ 

ْفَعلُ ) :المذّكر نحو فإّن االستكنان فً هذه  ,(َتْفَعلُ )و ,(َفَعلَتْ ) :نحوأي مإّنثهما  وكذا المؤّنثُ  ,(ٌَ

قدم  ,وتضرب ب / – 87/ وضربت هند  ,وٌضرُب زٌد   ,ضرَب زٌد   :نحو ,األفعال ؼٌر الزم

 (2).وهند ضربت أو تضرب ,وزٌد  ضرب

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 ففً  ,زٌد  َحُسنَ  :ولكــــــكق ,و الذي ٌخلفه ظاهر أو مضمر بارزـــــه :اءـــــــالجابز الخف ’’ :( قال ابن مالك ف2ً)

  ,زٌد  َحُسَن وجُهه :ه قد ٌخلفه ظاهر نحوألنّ  ؛س خفاإه واجباً بل جابزاً ـــــولٌ ,به)َحُسن( ضمٌر منوي مرفوع      

  ,وَحُسَنت صورُتها ,هند َحُسَنت :ه مع فعل الؽاببة نحوــــوهكذا حكم ,زٌد  ما َحُسَن إال هو :ومضمر بارز نحو     

 .وما َحُسَن إال هً     

هات :لٌهومثال المرفوع باسم الفعل المشار إ      ٌْ َهات( رافع  ضمٌ ,هند َه ٌْ  ولٌس خفاإه  ,ى هندــــراً عابداً علــفـ)َه

 .هند هٌهات داُرها :لكن قد ٌخلفه ظاهر نحو ,واجباً وإن كان ال ٌثنى وال ٌجمع     

و عن ,زٌد  َحَسن   :ومثال المرفوع بصفة وظرؾ وشبهه      ( و)عندك( و)فً  ,ً الدارـــأو ف ,دكـــــوعمر   فـ)َحَسن 

 زٌد  َحَسن   :ر بارز نحوــــد ٌخلفه ظاهر أو ضمٌـــألنه ق ؛الدار( قد ارتفع بكل منها ضمٌر مستكن جابز الخفاء     

و عندك مقامُ  ,أو ما َحَسن  إال هو ,وجُهه       أو ما فٌها  ,وِبْشر  فً الدار شخُصه ,وـأو ما عندك إال ه ,هـــــــوعمر 

 .‘‘إال هو      

 .121 :1 البن مالك شرح التسهٌل :ٌنظر     
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َهةِ  ,(2)والمفعولِ  ,(1)وفً اسِم الفاعلِ  أي باسم الفاعل  – فإذا رفعَت بها ,(3)والّصفِة المشب 

ٌَتْ  ,اسماا ظاهراا  –والمفعول والّصفة المشّبهة   ,عن الّضمٌرأي خالٌة  ,فارغةا هذه المشتّقات  َبقِ

وإذا لم ٌرتفع بها  ,وأو َحَسُن ] وجهه ,(5)أو مضروب  ] ؼبلمه [ ,(4)زٌد ضارب ] ؼبلمه [ :نحو

 .(6)أو َحَسن  [ ,أو مضروب   ,زٌد ضارب   :نحو .وجد فٌها الّضمٌر

***** 

ٌُْمِكُن الّتلَف ُظ به ابتداءا  :والمنفصل :المصّنفقال  فوِع وهو للمر ,كالُمظَهِر فً استقاللِِه فً أّنه 

 .بعة  وأربعون لفظاا لفاِظ المنفصلِة والُمّتصلِة ساألوعدُد  ,لبّتةوال مجروَر له ا ,والمنصوبِ 

 ,أنُتم ,أنُتما ,أنتِ  ,أنت ,نحن ,أنا :ا اثنا َعَشرَ والمرفوعُة منه ,أربعة  وعشروَن لفظاا  :المنفصلة

ٌّاي :كذلك منها والمنصوبة .ُهن   ,ُهم ,ُهما ,ِهً ,ُهو ,أنُتن   انا ,إ ٌّ اكَ  ,إ ٌّ اكِ  ,إ ٌّ اُكما ,إ ٌّ اُكم ,إ ٌّ  ,إ

اُكن   ٌّ اهُ  ,إ ٌّ اها ,إ ٌّ اُهما ,إ ٌّ اُهم ,إ ٌّ اُهن   ,إ ٌّ  .إ

***** 

 كن ـفً أّنه ٌمو ,فً استقاللِهِ ر ــــم المظهـــأي كاالس ,كالُمْظَهرِ  :المنفصلالّضمٌر و :قال الشارح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبالقٌد األخٌر خرج عنه الصفة  ,ى الحدوثـــــــــل بمعنـــهو ما اشتق من )ٌفعل( لمن قام به الفع :( اسم الفاعل1)

 .المشبهة واسم التفضٌل لكونهما بمعنى الثبوت ال بمعنى الحدوث     

 .26التعرٌفات  :ٌنظر     

 وما بعدها 287 ص :ٌنظرشروط عمله بلطبلع على ول     

ٌُْفَعل( لمن وقع علٌه الفعل :( اسم المفعول2)  .هو ما اشتق من )

 .26التعرٌفات  :ٌنظر     

 .218 ص :ٌنظرشروط عمله بلطبلع على ول     

 .كرٌم وَحَسن :نحو ,ما اشتق من فعل الزم لمن قام به الفعل على معنى الثبوت :( الصفة المشبهة3)

 .138التعرٌفات  :ٌنظر     

 .وما بعدها 211ص  :ٌنظر اشروط عملهبلطبلع على ول     

 .)ج( من ةساقط ]ؼبلمه[( 4)

 .)ج( من]ؼبلمه[ ساقطة ( 5)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 6)



493 
  

أو نحن  ,أو أنا عالم   ,أو أنت حسن   ,هو زٌد   :نحو ,أي من ؼٌر ضمٌر شًء ,الّتلّفظ به ابتداءا 

 والمنصوبِ  ,هو فعل كذا :نحو للمرفوعأي الّضمٌر المنفصل كالمّتصل ٌكون  وهو ,عارفون

ٌّاك أكرمتُ  :نحو ومظهره ال  ,ألّن المضمر إّنما ٌقع موقع مظهر ؛أي للمنفصل وال مجروَر له ,إ

ومن المعلوم عدم وقوع الفصل بٌن الجاّر  ,ألّنه إّما حرؾ أو مضاؾ ؛ٌنفصل عن الجارّ 

بخبلؾ المرفوع  ,كذلك المضَمر ال ٌنفصل عنه ,والمضاؾ إلٌه والمجرور وبٌن المضاؾ

 .فإّن المظَهر بهما ٌنفصبلن عن عاملهما ,والمنصوب

 ؛أربعة وعشروَن لفظاا فإّنها  :المنفصلةأّما  ,وعدُد ألفاِظ المنفصلِة والمّتصلِة سبعة  وأربعوَن لفظاا 

 .ألّنها إّما للمرفوع أو للمنصوب

 ة [] ضمابر الرفع المنفصل

 :نحو ,اثنا َعَشرَ  :أي من المنفصلة والمرفوعُة منها

ًَ ) ,(ُهوَ ) ,(أْنُتن  ) ,(أْنُتم) ,(أْنُتما) ,بالكسر (أْنتِ ) ,( بالفتحةأْنتَ ) ,(َنْحنُ ) ,(أََنا)  ,(ُهما) ,(ِه

 .(ُهن  ) ,(ُهمْ )

أن فعلُت  :أصله )أن( بدلٌل قولهم فً اللّؽة الّشابعة ,اعلَم أّن )أَنا( موضوع لٌكون كناٌة عن المتكلِّم

ٌُوقؾ علٌه باأللؾ تارة ,بدون األلؾ لفَظاً  ,كذا وأُلِحق األلؾ فً  ,أَنه :وبالهاء أخرى نحو ,قد 

 :كقوله ,حالة الّدرج إجراء للوصل مجرى الوقؾ

َرِة َفاْعِرفُوِنً               ٌْ ُؾ الَعِش ٌْ  (1).................................أََنا َس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عجزهو ,133دٌوانه مذكور بوهو  ,قابلة ُحمٌد بن ثور ,من الوافر( صدر بٌت 1)

ــَناَما ـُت السَّ ٌْ ــداً َقْد َتَذرَّ ٌْ  .................................            ُحَم

  ؛84 :9 ,93 :3شرح المفصل البن ٌعٌش و ؛312 :1اس الببلؼة وأســـ ؛11 ,18المنصؾ  :وهو من شواهد     

 وشرح شافٌة ابن الحاجب  ؛417 :2ى الكافٌة ــرح الرضً علــــــش ؛246 :1المقرب و ؛58ضرابر الشعر و     

 وقد نسبه لحمٌد  242 :5ة األدب ــــخزانو ؛182 :1ان العرب ـــــلسو ؛483 ,14ورصؾ المبانً  ؛295 :2     

 .بن بحدل     

 وبنو  ,والقٌاس حذفها ,رورة الشعرــً )أنا( فً الوصل لضـــــحٌث أثبت األلؾ ف ,أنا سٌؾ :والشاهد فٌه قوله     

 .فً الّسعة ,تمٌم ٌثبتونها فً الوصل أٌضاً      
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ٌُقَرأَ بدون ] األلؾ [  (2).ألّنه لو قُِرئ بدونه ٌلزم أْن ٌكون الّشعر ؼٌَر موزون ؛(1)وال ٌجوز أْن 

( 3)] وإّنما امتنع التثنٌة [ ,وكذا الّتثنٌة ,وأّما )َنْحُن( فإّنه جمع )أَنا( من ؼٌر لفظه كالّنساء للمرأة

الفتقار الّتثنٌة والجمع إلى انضماِم بعض إلى بعض ] من جنسه َكَرُجبَلِن  ؛والجمع من لفظ )أَنا(

أنا ( 4)[ :نحو ,بل ٌنظّم إلٌه ؼابب أو مخاطب ,وههنا )أنا( ال ٌنظّم إلى المتكلّم اآلخر ,َجالٍ ورِ 

ٌُقال ,أنت( 5)و أنا ] و [ ,وزٌد   (6).فٌمتنعاِن من لفظه ,أنا وأنا فعلنا :وال ٌجوز أْن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الوقؾ :)ج(( فً 1)

 واستدلوا بحذؾ األلؾ  ,م هو الهمزة والنونـــواالس ,دةـــــأن ألؾ )أنا( زاب :مذهب البصرٌٌن ’’ :قال المرادي (2)

 ومذهب  .َفْزِدي أََنهْ  هذا :ت فً قول حاتمــــاء السكـــــتها هولذلك عاقب ,وإنما زٌدت وقفاً لبٌان الحركة ,وصبلً      

  .أن االسم هو مجموع األحرؾ الثبلثة :الكوفٌٌن     

  .وهً لؽة تمٌم ,إثباتها وصبلً ووقفاً  :والثانٌة .وفً )أنا( لؽات الفصٌحة حذؾ ألفه وصبلً وإثباتها وقفاً      

 )آَن( فإنه قلب  :من قال :قال المصنؾ ,)آَن( بمدة بعد الهمزة :ةــــــــوالرابع .)َهَنا( بإبدال همزته هاء :والثالثة     

 .‘‘حكاها قطرب  ,)أْن( َكَعنْ  :سةوالخام .)َراَء( :)أنا( كما قال بعض العرب فً )َرأى(     

 .366 – 365 :1توضٌح المقاصد  :ٌنظر     

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 4)

 .)أ( من ةساقط ]و[( 5)

 ألن مثناهما اسم انضّم إلٌه لفظ  ؛هــــــً مثنى المخاطب وجمعـــوللجمع واواً كما فعلوا ف ,ألفاً لم ٌزٌدوا للمثنى ( 6)

ل )أنتما( قل :بدلٌل أنك إذا قٌل لك ,آخر مثله        ,ذه حقٌقة المثنىـــــوه ,روــــأنت ٌا زٌد وأنت ٌا عم :تـــــــفصِّ

ل )أنتم( قلت :وكذلك فً الجمع إذا قٌل لك        :وأما إذا قٌل .وأنت ٌا خالد ,روـوأنت ٌا عم ,دــــــــأنت ٌا زٌ :فصِّ

ل ,نحن       أنا  :ول فً الجمعــــوتق ,أو أنا وهو ,أو أنا وأنت ,دـــــــــأنا وزٌ :تــــقل ,وأردت المثنى فقٌل لك فصِّ

 وهو اتفاق االسمٌن أو االسماء  –ط المثنى والمجموع رــــفلما لم ٌكن ش ,ولٌس كل أفراده )أنا( ,وزٌد وعمرو     

  ,ق ما أجري علٌه سابر التثانً والجموعــــى وفــــه علـــراء تثنٌته وجمعــــلم ٌمكنهم إج ,حاصبلً  –فً اللفظ      

 وكثٌراً ما ٌجًء فً ؼٌر هذا  ,ن من اللبس بسبب القرابنــع لؤلمــــوشركوا معه الجم ,فارتجلوا للمثنى صٌؽة     

  :وقد ٌقول  المعظم .[ 4 :] التحرٌم  فَػَقْد َصَغْت قُػُلوُبُكَما  :نحو قوله تعالى ,المثنى بصٌؽة الجمع ,أٌضاً  ,الباب     

ٌّانا ,ونحن ,فعلنا       .عاّداً لنفسه كالجماعة ,وإ

 .418 :2شرح الرضً على الكافٌة  :ٌنظر     
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 ًَ ٌّة :وقد قلنا ,)َنْحُن( ألّنه من الُمضَمَراتوُبِن وعلى الّضم  ,فعلى الحركة اللتقاء الّساكَنٌن ,إّنها مبن

ٌُعطى  ,هو بالّداللة على االثنٌن وما فوقهما قد قوي( 1)] فجاز [ ,ألّنه أقوى الحركات فناسب أْن 

 .أقوى الحركات

ووضع )أْن( لمشاركة المخاطب  أ / – 88/ وأّما )أْنَت( فإّن الّضمٌر فٌه )أْن( و)الّتاء( للمخاطب 

 ؛واختّص بالّزٌادة بالمخاطب ,وزٌادة )الّتاء( للفرق بٌنهما ,والمتكلّم فً كون المشاهدة دالّة علٌهما

وحّركت اللتقاء  ,ؤخٌر أْولَىواّتصاؾ ما فٌه زٌادة بالتّ  ,ألّنه بعد المتكلّم لكونه منتَهى الكبلم

واختصاص المذّكر بالفتحة لترجٌح  ,واختبلؾ حركتً المذّكر والمإّنث لرفع اللّبس ,الّساكَنٌنِ 

 (2).ألّن الفتحة خٌر من الكسرة ؛المذكر

ٌُقال ,وأّما )أنتما ألّن األلؾ َعلَم الّتثنٌة والواَو َعلَم الجمع  ؛وأنتوا( ,)أنتا :وأنتم( فالقٌاس ] فٌهما أْن 

 ,هوا ,)هو :لَِزمهم أْن ٌقولوا ,أنتوا( ,)أنتا :ألّنهم لو قالوا ؛(3)إال أّنهم تركوا القٌاس [ ,فً الّرفع

ن ,هووا(  ,وؼٌر المتمّكن ضعٌؾ ,واجتماعهما مستثقل ,فكان ٌإّدي إلى اجتماع حرَفٌن معَتلٌَّ

ثّم أجُروا الباب  ,ألّن المٌم من مخرج الواو ؛قل وأبَدلوا من واو )هوا( مٌماً فهَربوا عن هذا المستث

 (4).وضربتما وضربتم ,أنتما وأنتم :فقالوا ,على طرٌق واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]فجاز[( 1)

 وأصله  ,فهو نفس )أْن( عند البصرٌٌن ,اة على مذاهبــــــد النحــ)أنت( وفروعه عن( اختلؾ فً أصل الضمٌر 2)

ٌّنوه  ,مــــفابتدأوا بالمتكل ,مــوكؤن )أنا( عندهم ضمٌر صالح لجمٌع المخاطبٌن والمتكل ,)أنا(       وكان القٌاس أن ٌب

ٌّنوا المخاطبٌن  ,وا ترك العبلمة له عبلمةـجعل بلً ـــــإال أن المتكلم لما كان أص ,أنت :نحو ,بالتاء المضمومة       وب

 والتاء من  ,ب الفراء أّن )أنت( بكماله اسمــــــومذه .ً التصرٌؾـــبتاء حرفٌة بعد )أْن( كاالسمٌة فً اللفظ وف     

 فلما أرادوا  ,فكانت مرفوعة متصلة ,ةــــوع هو التاء المتصرفـــــإن الضمٌر المرف :وقال بعضهم .نفس الكلمة     

ٌّاك( وأخواته ,انفصالها دّعموها بـ)أْن( المستقل لفظاً        .كما هو مذهب الكوفٌٌن وابن كٌسان فً )إ

 شرح التصرٌح و ؛418 – 417 :2رح الرضً على الكافٌة ـــــــشو ؛95 :3شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     

     1: 184. 

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

 :فً التثنٌة من وجهٌن (المٌم)( زٌدت 4)

 إذ كانت هذه المكنٌات قد تبنى  ,ظ أٌضاً بزٌادة المٌمـد كثر اللفـــأن التثنٌة لما كانت توجب تؽٌٌر الواح :أحدهما     

 =.فلذلك زادوا المٌم ,وأقل األسماء أصوالً ٌجب أن ٌكون على ثبلثة أحرؾ ,على حرؾ واحد     
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ٌّة ؛وأنُتما( ,مٌم فً )ُهماوُضمَّ ما قبل ال ألّن المٌم شفو
فجعلوا حركَة ما قبلها من جنسها وهو  ,(1)

جرٌاً  ؛ولم ٌشتركوا فً الجمع ,واشتركوا فً الّتثنٌة بٌن المذّكر والمإّنث ,إتباعاً  ,الّضّم الّشفويّ 

 .على طرٌق المظهر

( ولم ] ٌجعلوا [ ,) ُهنَّ  :وقالوا فً جمع المإّنث وأنُتنَّ
لتكون  ؛(3)باأللؾ والّتاء ] كمسلمات [( 2)

 :وخّصوا الّنون لكونها َعلَم الجمع فً ,أعنً المضَمر والمظَهر ,المخالفة واقعًة بٌن الفرع واألصل

َدْت ألّن أصلهما ,نصرنا ونصرن فقلبت المٌم  ,بدلٌل وجود المٌم فً الّتثنٌة ,وأنتمن( ,) همن :وُشدِّ

 (4).ُثّم أُدِؼم ,وأصله )عنبر( ,ن فً )عمبر(كما قلبت المٌم من الّنو ,نوناً 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاز أن  ,وهو ألؾ التثنٌة ,ا زادوا على )أنت( ألفاً ـــــفلم ,أن القافٌة إذا كانت مطلقة تبعتها ألؾ := والوجه الثانً  

 :كما قال الشاعر ,ٌتوهم فً بعض األحوال أنها ألؾ اإلطبلق     

ا أنتـا           أَْنت الَّذي طلقت َعام جعتا ٌَ ا مرت بن َرافـع  ٌَ 

  ,ألنها من زوابد األسماء ؛ن بٌن سابر الحروؾـى بالزٌادة مــــوإنما كانت المٌم أول ,فزادوا المٌم لٌزول اللبس     

ٌُزاد علٌه المٌ ,والمضمر اسم       لتكون الواو تحل محل  ,ت زدت واواً مع المٌمــــــفإذا جمع ,مــــفلذلك وجب أن 

 وٌجوز أن ٌتكلم بها  ,هـــل حذفــألنه ال ٌشك ؛ذه الواو تحذؾ استخفافاً ـــــإال أن ه ,وهمو ,أنتمو :فتقول ,التثنٌة     

 .على األصل     

 .314 – 313علل النحو  :ٌنظر     

 فٌحبس  ,ق بؤن تنطبق الشفتان تماماً ـــــــٌنط ,ورــــوهو صوت أنفً مجه ,( صوت المٌم من األصوات الشفوٌة1)

 ع حدوث ذبذبة فً األوتار ــم ,ن الخروج عن طرٌق األنؾــــلٌتمكن الهواء م ,وٌخفض الطبق ,خلفهما الهواء     

 .وبقاء اللسان فً وضع محاٌد ,الصوتٌة     

 .43المدخل إلى علم اللؽة  :ٌنظر     

 : ٌجمعوا.( فً )ج(2)

 .)أ( من ةساقط ]كمسلمات[( 3)

 و)المٌم( تكون بدالً من ’’  :"الكتاب" ًـــــاء فـــج ,ا الباءـــت بعدهـــــُتبدل )المٌم( من )النون( إذا سكنت وكان( 4)

 .‘‘)النون( فً )َعْنَبٍر( و)َشْنباَء( ونحوهما      

 .248 :4الكتاب  :ٌنظر     
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 ] ضمابر النصب المنفصلة [

 :فً كونها اثَنً عشر ,أي كالمرفوع ,كذلكفإّنها  منها المنصوبةُ أّما و

ٌّاي انا ,إ ٌّ اكَ  ,إ ٌّ اِك  ,إ ٌّ اُكما ,– ً الّثانًـــاألّول والكسر ف( 1)ً [ــــح ] فــبالفت –إ ٌّ اُكم ,إ ٌّ اكُ  ,إ ٌّ  ,ن  ـإ

اهُ ]  ٌّ اها ,(2)[إ ٌّ اُهما ,إ ٌّ اُهم ,إ ٌّ اُهن   ,إ ٌّ  .إ

ٌّا( من )الٌاء(  ,ولذا كثر اختبلؾ العلماِء فٌها ,و)الهاء( إشكاالً  ,و)الكاؾ( ,اعلَم أّن فً اللّواحق ِبـ)إ

ٌٌّن( 3)وأَسّد المذاهب وأَصّحها ما ذهَب إلٌه سٌبوٌه وجمهور البصر
ٌّا( اسم مضمر ,(4)  ,وهو أّن )إ

وال َحظَّ  ,والؽابب ,والمخاَطب ,وما اّتصل به حروؾ تدّل على أحوال المرجوع إلٌه من المتكلّم

 .لهّن فً اإلعراب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( من ةساقط ]فً[( 1)

ٌّاه[( 2)  .)ج( من ةساقط ]إ

ا( ما ل ’’ :( قال3) ٌَّ  و)ُكَما( التً  ,ّدر على )الكاؾ( التً فً )رأٌُتَك(ــم تقـــاعلْم أّن عبلمة المضمرٌَن المنصوبٌن )إ

( الت ,و)ُكْم( التً فً )رأٌُتكم( ,فً )رأٌُتكما(       و)الهاء(  ,و)الهاء( التً فً )رأٌُته( ,ً )رأٌُتكّن(ـــــً فــــــو)ُكنَّ

( التً )رأٌُتهّن( ,ً )رأٌُتهم(ـــــــو)ُهْم( التً ف ,ً )رأٌُتهما(ـــــو)ُهَما( التً ف ,التً فً )رأٌُتها(       و)نً(  ,و)ُهنَّ

ا( ــــى شـــفإن قّدرت عل .و)نا( التً فً )رأٌَتنا( ,التً فً )رأٌَتنً(      ٌَّ  ًء من هذه الحروؾ فً موضع لم ُتقع )إ

ٌَّ  ؛ذلك الموضع       .‘‘ها فً الرفع عن )أنَت( وأخواتها كما استؽنوا بالتاء وأخوات ,ا(ألنهم استؽنوا بها عن )إ

 .356 – 355 :2الكتاب  :ٌنظر     

ٌَّا( هً الضمٌر4)   ,روؾ ال موضع لها من اإلعرابـــــــاء والٌاء حـــاؾ والهـــوالك ,( ذهب البصرٌون إلى أن )إ

ٌَّا( ه :واحتجوا بؤن قالوا       وذلك ألنا أجمعنا على أن  ؛اءـــــاؾ والهاء والٌــــــالضمٌر دون الكً ــإنما قلنا إن )إ

 ألنه ال نظٌر له فً  ؛دــــــرؾ واحـــــة ال ٌجوز أن تكون على حــوالضمابر المنفصل ,أحدهما ضمٌر منفصل     

ٌَّا( هً الضمٌ ,كبلمهم       ر إلى ما له نظٌر أولى من ــوالمصٌ ,ألن لها نظٌراً فً كبلمهم ؛رــــفوجب أن تكون )إ

  ؛اء حروؾ ال موضع لها من اإلعراب(ـولهذا المعنى قلنا )إن الكاؾ والهاء والٌ ؛المصٌر إلى ما لٌس له نظٌر     

 ألن األسماء المضمرة ال  ؛وال سبٌل إلى اإلضافة هاهنا ,ر باإلضافةــا الجــــألنها لو كانت معربة لكان إعرابه     

 إلى  فبل ٌجوز إضافته ,والمضمر فً أعلى مراتب التعرٌؾ ,ألن اإلضافة ُتراد للتعرٌؾ ؛تضاؾ إلى ما بعدها     

 .فوجب أن ال ٌكون لها موضع من اإلعراب ,ؼٌره     

 .219 ,218 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     
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ولٌس فً  ,منصوب الموضعأّنه فً جمع األحوال ( 1)والّدلٌل على أّنه مضمر ] ولٌس بمظهر [

 ,سبحان :أو مصدراً نحو ,ذات مّرة :إال ما كان ظرفاً نحو ,األسماء الّظاهرة اسم ٌلزم الّنصب

ٌّا( واحداً منهما  ,دّل على أّنه اسم مثله ,كلزوم )أنت وأخواته( بالّرفع ,فلَّما لزم الّنصب ,ولٌس )إ

ٌّا( فً المنصوب َكـ)أنت( فً المرفوع ت أّنه اسم مضمر كانت )الكاؾ( البّلحقة به وإذا ثب ,َفـ)إ

ٌّة للمخاطب روؾ  ــا حـــفإّنه ,كاللّواحق فً )أنَت( و)أنِت( و)أنتما( ,حرفاً مجّرداً من معنى االسم

ألّنه لو كان اسماً لكان له موضع من  ؛للخطاب دوإّنما قلنا إّنه حرؾ مجرّ  ,إجماعاً  ب / – 88/ 

لٌس من الّضمابر  (الكاؾ)أّما الّرفع فؤلّن  ,لكن لٌس له موضع منه فبل ٌكون اسماً  ,اإلعراب

فؤلّنه إّما بحرؾ الجّر ولٌس حرؾ جّر ] وأّما الجّر  ,وأّما الّنصب فؤلّنه ال ناصب له ,المرفوعة

ٌّا( إلٌه وإضافته إلٌه  ,لٌكون مجروراً به لٌل على أّنه اسم ألّنه قد قام الدّ  ؛ممتنعة( 2)[وإّما بإضافة )إ

ٌُضاؾ ,ُمضَمر  .وهو ال 

ق وقوِل أبً إسح ,ّنه اسم ُمضَمر مضاؾ إلى الكاؾأ :(3)وُعلَِم مّما ذكرنا فساد قوِل الخلٌل

 .ّنه اسم ظاهر مضاؾ إلى ما بعدهإ :(4)الّزجاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( المعقوفٌن ساقط من ما بٌن( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)

 هـ( 178توفً سنة ) ,و عبد الرحمن البصري األزديـــأب ,رو بن تمٌم الفراهٌديــــ( هو الخلٌل بن أحمد بن عم3)

 روى  ,كتابه عنهو أستاذ سٌبوٌه وعامة الحكاٌة فً ــــوه ,وـــإمام اللؽة والعروض والنح ,هـ(175وقٌل سنة )     

  :له من التصانٌؾ ,وٌه واألصمعً والنضر بن ُشَمٌله سٌبــــذ عنــــوأخ ,عن أٌوب وعاصم األحول وؼٌرهما     

 .اإلٌقاع ,النقط والشكل ,الشواهد ,الجمل ,النؽم ,كتاب العروض ,كتاب العٌن     

 معجم و ؛314 :2األعبلم و ؛321 :2ب ــــــشذرات الذهو ؛568 – 557 :1بؽٌة الوعاة و ؛133البلؽة  :ٌنظر     

 .112 :4المإلفٌن      

ٌَّا( اسم مبهم أضٌ       وال ٌقع  ,ألنه ال ٌفٌد معنى بانفراده ؛اؾ والهاء والٌاءــــــؾ إلى الكـــوذهب الخلٌل إلى أن )إ

 م اسم مضمر أضٌؾ ـــــوال ٌعل ,ة عوضاً عما ُمِنعهــــص باإلضافـــبخبلؾ ؼٌره من المضمرات, فخ ,معرفة     

 .أنه مظهر ناب مناب المضمر :وُحكً أٌضاً عنه .ؼٌره     

ٌّاك نفِسك لم أُعَ  :لو أّن رجبلً قال :وقال الخلٌل ’’ :قال سٌبوٌه      ْفهإ  .‘‘ألن هذه الكاؾ مجرورة  ؛نِّ

  .938 :2وارتشاؾ الضرب  ؛218 :2إلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ او ؛279 :1الكتاب  :ٌنظر     

ٌَّا( اسم مظه( 4)  ع جر  = ــــا فً موضــــوأنه ,راتــــر ُخّص باإلضافة إلى سابر المضمـذهب الزجاج إلى أن )إ
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ٌٌّن وقال جماعة من الكوف
ٌّا( :(1) ٌّا( دعامة له لٌعتمد علٌه ,إّن المضمر ما بعد )إ وهذا أٌضاً  ,و)إ

 ,والعماد إّنما ٌجًء ألجلِهِ  ,ألّن المعموَد هو المقصودُ  ,ألّن الّشًء ال ٌعتمد بما هو أكثر منه ؛فاسد

ا ٌجًء به ألجله فٌلزم أْن  ,واللّفظ قالب المعنى ,ومن المعلوِم أّن ما ٌكون مقصوداً أعلى مرتبًة ِممَّ

ا   .أكثر منه( 2)[ ] هو ال ٌعتمد شًء ِممَّ

إّنه مضمر مضاؾ إلى ما بعده لوقوع الّظاهر موقع هذه  :ن قالوأّما الجواب عن تمّسك م

ٌّا الّشوابِّ  )) :فبما ُحكً عن بعض العرب ,الحروؾ بالجرّ  ٌّاه وأ ((إذا بلػ الّرجل الّستٌن فإ
فهو  ,(3)

 .أّنه شاّذ ال اعتداد به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان ٌقتصر فٌه على ضرب واحد من ـــــــم لما كـــــى ما زعــألنه لو كان األمر عل ؛وُرّد بؤنه باطل ,= باإلضافة  

  ,و النصب دّل على أنه اسم مضمرـفلما اقتصر فٌه على ضرب واحد من اإلعراب وه ,اإلعراب وهو النصب     

 ا على ضرب واحد من اإلعراب وهو الرفع دّل على ــــــو)هو( وما أشبهه ,و)أنت( ,كما أنه لما اقتصر بـ)أنا(     

 إال ما اقتصر به من  ,رب واحد من اإلعرابـــه على ضـــإذ ال ٌعلم اسم مظهر اقتصر فٌ ؛أنها أسماء مضمرة     

 ولٌس  ,وَمَعاَذ( ,)سبحان :حومن المصادر ن اً ـــــــونوع ,وُبَعٌداِت بٌن( ,)ذاَت مرةٍ  :األسماء على الظرفٌة نحو     

ٌَّا( ظرفاً وال مصدراً فٌلحق بهذه األسماء       .)إ

 .219 ,218 :2اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

ٌّاكَ  ,والهاء ,اؾـــــــ( ذهب الكوفٌون إلى أّن الك1) ٌّاه ,والٌاء من )إ ٌّاي( ه ,إ ٌّا(  ,ً الضمابر المنصوبةـــوإ  وأن )إ

 والٌاء هً  ,والهاء ,ا ذلك ألن الكاؾــإنما قلن :واحتجوا بؤن قالوا .انـــــــوإلٌه ذهب أبو الحسن ابن كٌس ,عماد     

 إال أنها لما كانت على  ,ه ماـــــألنه ال فرق بٌنهما بوج ؛ً حال االتصالـــــوالٌاء التً نكون ف ,والهاء ,الكاؾ     

ٌّا( لتعتمد الكاؾ ,اـــــحرؾ واحد وانفصلت عن العامل لم تقم بنفسه       إذ ال تقوم  ؛والٌاء علٌها ,والهاء ,فؤتً بـ)إ

 والذي ٌدل على ذلك لحاق التثنٌة  ,هـــــول بٌن العامل والمعمول فٌـــفصارت بمنزلة حرؾ زابد ال ٌح ,بنفسها     

ٌّا( ولزومها لفظاً واحداً        .والجمع لما بعد )إ

ٌّاك( بكماله هو الضمٌر       .وذهب بعضهم إلى أن )إ

 .938 :2وارتشاؾ الضرب  ؛218 :2إلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ ا :ٌنظر     

 .)أ( من ةساقط ]هو[( 2)

ثنً م ’’ :ب كما ذكر سٌوبٌه فً )الكتاب(( قول ُسمع عن العر3)   :عن الخلٌل أنه سمع أعرابٌاً ٌقولن ال أتِهُم ــوحدَّ

ٌّا الشَّوابِّ إذا بلػ الرجُل السِّ       ٌّاه وإ ٌّا( إلى اسم مظهر .‘‘تٌَن فإ  .حٌث أضٌفت )إ

 .279 :1الكتاب  :ٌنظر     

 =  .‘‘ولم تعهد إضافة الضمابر  ,وهو مردود لشذوذه ’’ :قٌل     
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 ,َفَعْلتُ  :فًالمرفوعُة منها أحّد َعَشَر  ,ثالثة  وعشرون لفظاا  عدد ألفاظ الُمّتصلةُ و :المصّنفقال 

 .َفَعْلنَ  ,َفَعلُوا ,َفَعاَل  ,َتْفَعلٌِنَ  ,َفَعْلُتن   ,َفَعْلُتم ,َفَعْلُتما ,َفَعْلتِ  ,َفَعْلتَ  ,َفَعْلَنا

***** 

أو  ,أو المنصوب ,ألّنها إّما للمرفوع ؛ثالثة وعشرون المّتصلة فاظألوعدد  :قال الشارح

 المجرور.

 ] ضمابر الرفع المتصلة [

 ,بالكسر تِ لْ عَ فَ و ,بالفتح تَ لْ عَ فَ  ,انَ لْ عَ فَ  ,تُ لْ عَ فَ  :رَ شَ عَ  أحدَ  –أي من المّتصلة  – المرفوعة منهاو

 .نَ لْ عَ فَ  ,والُ عَ فَ  ,اَل عَ فَ  ,ٌنَ لِ عَ فْ تَ  ,ن  تُ لْ عَ فَ  ,متُ لْ عَ فَ  ,ماتُ لْ عَ فَ 

 ,ط الفعَل وٌصٌر كؤحد أجزابهالِ ٌخعلى حرؾ واحد ل ()فعلتُ  :وإّنما جعل الّضمٌر المّتصل فً

ٌُسَتَدّل بذلك على شّدة امتزاج الفعل بفاعله وإّنما اختٌر الّتاء للمتكلّم والمخاطب مع أّنه األَْولَى أْن  ,و

لكونه ( 1)[ لكونه ضمٌر فاعل و ,ته ]ألّنهم قصدوا تحرٌك هذا الّضمٌر لقوّ  ؛ٌُجاء بحرؾ اللٌّن

 ,(2)واألصل فٌه الحركة لِما مّر فً صدر الكتاب ,صل فً األسماء اإلعرابوألّن األ ,اسم

 (3).لقرب مخرجها من مخرج الواو ؛بها شبٌهةوالّتاء  ,والحركة مستثقلة على حرؾ اللٌّن

 ىـلقّوتِه لداللته عل( 4)[للمتكلّم ] مِّ ــــوتعٌٌُن الض ,والمخالفة بٌن حركتً المتكلّم والمخاطب للفرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .212 :1همع الهوامع و ؛488 :1اللباب فً علل البناء واإلعراب  := ٌنظر  

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .86 – 85 ص :( ٌنظر2)

 ٌنطق مع عدم إعمال األوتار  ,قـــــوس مرقــــمهمو صوت شدٌد ــــوه ,من األصوات األسنانٌة اللثوٌة :( التاء3)

 .الصوتٌة     

 .46المدخل إلى علم اللؽة  :ٌنظر     

  ,ان نحو سقؾ الحنكـع أقصى اللســــق بؤن ٌرتفــــٌنط ,ور مرققــــفهو صوت شفوي متوسط مجه :أّما الواو     

 .وإحداث نوع من الحفٌؾ ,بحٌث ٌسمح للهواء الخارج باالحتكاك     

 .43المدخل إلى علم اللؽة  :نظرٌ     

 .)ج( من ةساقط ]للمتكلم[( 4)
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وتشدٌد الّنون  ,وحذؾ الواو ,ّم الّتاءـــوض ,ن زٌادة المٌمـــوجمٌع ما ذكرنا م ,المذّكر والمإّنث

لٌختلط المّتصبلت فً سلِك  ,ُتّن(لْ عَ وفَ  ,مْ تُ لْ عَ وفَ  ,امَ تُ لْ عَ )فَ  :جاز فً ,ّن(تُ وأنْ  ,مْ تُ وأنْ  ,امَ تُ )أنْ  :فً

 .المنفصبلتِ 

ض عن الّنون فٌهما ,وا( للجمعلُ عَ فً )فَ  ووالوا ,بل( للّتثنٌةعَ واأللؾ فً )فَ  ٌُعوَّ وإْن عّوض  ,ولم 

 .لٌحصل الفرق بٌن المستكن والبارز ؛واألصل )َفَعْلُتُموا( (مْ تُ لْ عَ وفَ  ,امَ تُ لْ عَ عنهما فً )فَ 

 – 89/ ا( مَ تُ لْ عَ ر البارز فً )فَ ــالّضمٌو ,لَ عَ زٌد فَ  :( فًلَ عَ لتثنٌة المستكن فً )فَ بل( عَ واأللؾ فً )فَ 

فبل ٌلزم من  ,من المستكن( 1)أعلى ] حاالً [والبارز لظهوره  ,َت(لْ عَ لتثنٌة البارز فً )فَ  أ /

 .ثم الّتعوٌض ههنا ,الّتعوٌض

ٌُسّووا فً الؽٌبة بٌن تثنٌة المذّكر والمإّنث ٌُسّووا بٌنهما فً الخطاب ,ولم  ألّنه قد أمكنهم  ؛مع إّنهم 

ألّنه قد ِزٌَد الّتاء  ؛وامتنع ذلك فً الخطاب ,)َفَعلََتا( :نحو ,بإقحام الّتاء( 2)الفرق فً تثنٌة ] الؽٌبة [

فهذا حكم الّضمابر البّلحقة  ,فلو زادوا تاًء أخرى ٌلزم اجتماع الّتاَءٌن وهو مستكره ,للمخاطب

 .بالماضً

وكذا ضمٌر الؽاببة  ,فضمٌر الواحد الؽابب المستكن َكـ)َزٌد  ٌضرُب( :وأّما البّلحقة بالمضارع

 ,وأنا أفعلُ  ,أنت تفعلُ  :والجمع نحو ,والمتكلّم الواحد ,وكذلك ضمٌر المخاطب ,هند  تضربُ  :نحو

ٌّز هذه األفعال بالّزوابد التً كانت متعلّقة فً صدره ,أو نحن نفعلُ   (3).وتتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]حاالً[( 1)

 .واألولى ما أثبته ,الفرق :( فً )أ(2)

 والؽابب  ,والمتكلم ,ا ضمٌر المخاطبــاوى فٌهــــــــوتقوُم( ٌس ,وٌقومُ  ,ونقومُ  ,)أقومُ  :( األفعال المضارعة نحو3)

 ً أوله من حروؾ المضارعة ٌدل على المعنى ــــل وما فـألن تصرٌؾ الفع ؛فً االستتار وعدم ظهور عبلمة     

  ,زة بالهمزةـــــالهم ,ر بـ)نحن(ــــو)نفعل( مشع ,ه )أنا(ـــــفـ)أفعل( مشعر بؤن فاعل .وٌؽنً عن ذكر عبلمة له     

ٌَفعل( نصٌّ فً المفرد الؽابب ,والنون بالنون       وأما )َتفعل( فإنه وإن  ,ر بارزـــــم ٌحتاجوا إلى ضمٌــــفل ,وكذا )

 ارع ُمجرى واحداً فً عدم ـــإجراًء لمفردات المض ؛رهـــلكنهم لم ٌبرزوا ضمٌ ,كان محتمبلً للمخاطب والؽاببة     

 .إبراز ضمٌرها     

 .115 – 114 :2شرح الرضً على الكافٌة و ؛189 :3شرح المفصل البن ٌعٌش  :ٌنظر     
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إاّل أّن  ,َضَرُبوا ,َضَرَبا :كما قالوا ,ٌضربونَ  :وفً الؽابِبٌنَ  ,(1)] ٌضرباِن [ :وتقول فً الؽابَبٌنِ 

ٌّة الّنون   .المضارع لّما كان معرباً عّوضوا عن الحركة اإلعراب

 :وفً الجمع .ألّن الّتاء فً أّوله تؽنً عن ذلك ؛ولم ٌلحقوا آخره الّتاء ,َتْضِرَبان :وفً الؽابَبَتٌنِ 

وفً  ,َتْضِرَباِن وَتْضِرُبونَ  :وٌقولون فً تثنٌة المخاطب وجمعه .(2)َضَرْبَن [ :] كما قالوا ,ٌَضِرْبنَ 

وال  ,لَم المخاطبإذ الّتاء فً أّوله عَ  ,فتلحق الٌاء بآخره َعلََماً لضمٌر المإّنث ,َتْضِربٌِنَ  :المخاطبة

 :ألّنها َعلَم المإّنث فً ؛فجاءوا بالٌاء ,الجتماع الّزٌادَتٌِن المتماثلَتٌن ؛ٌمكن أْن تزاد تاء أخرى له

 .هذي

ق بٌنها وبٌن تثنٌة المخاطب ,َتْضِرَبان :وفً تثنٌتهما ٌُفرَّ ق فً الماضً ( 3)كما ] ال [ ,ولم  ٌُفرَّ

 .فً الؽاببة ,ٌَْضِرْبنَ  :كما تقول ,َتضِرْبنَ  :وفً جمعها ,ضرورةً 

ألّن حروؾ المضارع فً صدره تؽنً عن إبراز الّضمٌر وتإّمن  ؛وفً المتكلّم ال ٌبرز الّضمٌر

 .االلتباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واألولى ما أثبته ,تضربان :( فً )ج(1)

 .)ج( المعقوفٌن ساقط منما بٌن ( 2)

 .)ج( من ةساقط ]ال[( 3)
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 ] ضمابر النصب والجّر المتصلة [

 ,أكَرَمُكم ,أكَرَمُكَما ,أكَرَمكِ  ,أكَرَمكَ  ,أكَرَمَنا ,أكَرَمنًِ :اثنا عشر منها والمنصوبةُ  :المصّنفقال 

أّن ٌاَء إاّل  ,ولفُظ المجرور كلفظ المنصوبِ  .أكَرَمُهن   ,أكَرَمُهم ,أكَرَمُهَما ,أكَرَمَها ,أكَرَمهُ  ,أكَرَمُكن  

ًّ  : فًكوُن إالوفً المجرور ال ٌ ,لحُق له نون ِعَمادٍ المتكلِّم فً المنصوب ٌ ًّ  ,ِمنِّ  ,ًّ ولدن ,وَعنِّ

وٌكون ما قبلَُه ساكناا  ,إذا كان معه غٌرهله والّنون  ,والّتاء للمتكلِّم الواحد .وقطنًِ بمعنى َحْسبً

َنا ,وَدَعْوَنا ,أكَرْمَنا ,أكرمتُ  :تقولُ  ,ً المنصوب باقٌاا على حالِهوف ,فً المرفوع ٌْ َنا ,وَرَم ٌْ  ,وأْعَط

  .وأعَطاَنا ,ورمانا ,ودعانا ,وأكَرَمَنا ,أكَرَمنًِ :وفً المنصوب

***** 

 :اثنا عشر –أي من المّتصلة  – منها والمنصوبةُ  :قال الشارح

 ,أكَرَمُهم ,أكَرَمُهَما ,أكَرَمَها ,أكَرَمهُ  ,أكَرَمُكن   ,أكَرَمُكم ,أكَرَمُكَما ,أكَرَمك ,أكَرَمَنا ,أكَرَمنًِ

  .أكَرَمُهن  

إال أّن ٌاَء  ,(1)قد سبق فً صدر الكتاب ,فً االّتحاد بٌن لفظٌهما ولفُظ المجرور كلفظ المنصوبِ 

صٌانة للفعل من دخول  ؛َضَرَبنًِ :نحو ,(3)عمادٍ  (نون)له ( 2)[ٌلحقُها ] المتكلِّم فً المنصوِب 

 .الكسرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .153 ص :( ٌنظر1)

 .)ج( من ةساقط ]ٌلحقها[( 2)

  ,تقع قبل ٌاء المتكلم ؼالباً  ,زابدة ؼٌر عاملة ,ً حرؾـــوه ,د البصرٌٌنــ( مصطلح كوفً ٌقابله نون الوقاٌة عن3)

 بخبلؾ ما لو كان  ,سلّمنً أخً الكتاب :نحو ,ً معناهــع اللبس فــوتمن ,لتقً الفعل أو ما اتصلت به من الكسر     

  ,بنون فقد جًء ,اء ٌناسبها الكسر دابماً والفعل ٌؤباهـــوألن الٌ ,ً الكتابـــسلّمً أخ :فتقول ,الفعل مجّرداً منها     

 أو باسم  ,أكرمنً :ورة تلحق قبل ٌاء المتكلم إذا ُنِصَبْت بفعل نحوـوهً نون مكس ,تسمى نون الوقاٌة ,وقاٌة له     

 .لٌتنً :أو بـ)إّن( وأخواتها نحو ,الَزْمنً :بمعنى ,َعلٌَكِنً :فعل نحو     

 :وتلزم مع الفعل واسم الفعل إال ما ندر من قوله     

 الِكراُم لٌَِسًإْذ َذَهَب الَقوُم 

 =  ,وقسم ال تلحقه إال نادراً  .و )لٌت(ـــــــوه ,م ال تحذؾ منه إال نادراً ـــــقس :وأما )إّن( وأخواتها فثبلثة أقسام     
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 ,(2)[ِمنًِّ  :إال فً ,] ال ٌكون للمجرور )نون( عماد (1)االسم [ أي ,كونٌ] وفً المجرور ال 

لببل ٌزول بناء )ِمْن( على الّسكون بسبب اّتصال ٌاء  ؛(َحْسبًِ) :وَقْطنًِ بمعنى ,وَقْدِنً ,وَعنًِّ

 .المتكلّم ِبهنّ 

أي ما قبل المتكلِّم  قبله (4)[ما  ]وٌكون  ,ذا كان معه غٌرهإ له والّنون ,(3)[الواحِد ] والّتاُء للمتكلِّم 

فلو لم ٌسكن ما  ,من الفعل ب / – 89/ ألّنه ضمٌر الفاعل والفاعل كالجزء  ؛ساكناا فً المرفوع

وهو توالً أربع حركات متوالٌات فً كلمة  ,ٌلزم وجود ما لٌس فً كبلمهم ,قبله فً المرفوع

 .واحدة

ألّنه لٌس كالجزء  ؛وال ٌسكن ما قبله لو كان متحّركاً  ,فً المنصوب باقٌاا على حالهٌكون ما قبله و

 .بل هو فً حكم االنفصال ,من الفعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وكؤنّ  ,ولكنّ  ,وأنّ  ,هو إنّ  ,وقسم ٌجوز فٌه األمران .وهو )لعل(=   

ت بـ)ِمْن( و)َعْن(ــــل ٌاء المتكلم إن جُ ــوتلحق نون الوقاٌة أٌضاً قب       نحو  ,وال تحذؾ إال فً ضرورة الشعر ,رَّ

 :قوله     

ٌُّها الّســابُل َعْنُهم  وال َقٌُس ِمِنً ,وَعِنــً             لَسُت ِمن َقٌسٍ  ,أ

 الثبلثة بعكس  ,وحذفها من )بجل( أكثر من إثباتها ,ى )َحْسب(ـــوكلها بمعن ,وَبَجلْ  ,ولَدنْ  ,وقطْ  ,قدْ  :أو بإضافة     

 .التً قبلها     

 ألنها  ؛وإنما ُسمٌت هذه النون )نون وقاٌة( ,مما ال ٌقاس علٌه ,ر ما ُذِكر إال ما ندرــــوال تلحق نون الوقاٌة ؼٌ     

 ُسمٌت بذلك ألنها تقً اللبس فً  :ال ابن مالكـــوق ,ل على الفعل ما ُذكرــــثم ُحم ,لحقت لتقً الفعل من الكسر     

 ل الماضً والمضارع على ـــــثم ُحم ,ةـــبؤمر المإنث فلوال النون اللتبس أمر المذكر ,أكِرْمنً :وــــــنح ,األمر     

 .األمر     

  – 158الجنى الدانً و ؛363 – 368ؾ المبانً ـــرصو ؛483 :1راب ــــــاللباب فً علل البناء واإلع :ٌنظر     

  – 338م الوافً ــالمعجو ؛112 – 111ورة وواقع ــوالمدارس النحوٌة أسط ؛9 – 8 :2مؽنً اللبٌب و ؛151     

     332. 

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 .مخروم فً )أ( المعقوفٌن( ما بٌن 2)

 .)ج( من ةساقط]الواحد[ ( 3)

 .)أ( من ةساقط ]ما[( 4)
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َنا ,وَدَعْوَنا ,(1)[أكَرْمَنا  ] ,أكرمتُ  :فً المرفــوع تقول ,وإْن اّتصـل بالفعـل ٌْ َنا ,وَرَم ٌْ  ,وأْعَط

 .(2)[ورمانا  ] ,وأعَطاَنا ,ودعانا ,وأكَرَمَنا ,أكَرَمنًِ :فً المنصوب تقولو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]أكرمنا[( 1)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 2)
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 ] خاتمة الكتاب [

ٌُضمَ  :المصّنفقال  ٌُضمَ ـــوكما  ٌّة قلٌـــوذلك ف ,ُر العاملُ ـــُر المعمولُ  ه ـــمن ,ل  ـــً الّسماع

ت  ـــَد الحـــبع (أنْ )إضماُر  ا ـــرِط فٌمــــِل الشّ ـــع فِعـــم (إنْ )اُر ـــإضمه ـــمنو ,ةِ ــــروِف السِّ

فً  (َبلْ )و (الفاءِ )و (الواوِ )بعَد  (ُرب  )إضماُر  منهو, .ً منهــإال ما اسُتثنِ  (اءِ ـــالف)ـب ابُ ـــٌُج

  :قوله

 ها  بُ وانِ جَ  ةٍ ر  بَ غْ مُ  وراءَ ة          زَ ٍة ال ُتراُم خابفلــدَ وبَ 

  :وعلٌه قولُ رؤبة

ـاِع اْلَخَفْقـنْ   َوَقاتِِم األَْعَماِق َخاِوي اْلُمْخَتَرْقْن              ُمْشـَتبِِه األَعـاْلِم لَم 

 :القٌسوقول امِرئ 

ُتَها َعْن ِذي َتَمابَِم ُمْحِولِ  ٌْ  َفِمْثلِِك ُحْبلَى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضٍع                َفأْلَه

  :وقولُ اآلخر

 َبلْ َبلٍَد ذي ُصُعٍد وأْصبابْ 

***** 

 :خاتمة الكتاب :قال الشارح

ٌُضَمُر المعمولُ   ,عند داللة دلٌل علٌه( 1)[ العاملُ ] ٌُضَمُر  ,لئلٌجاز عند داللة دلٌل علٌه وكما 

والفاعل  ,فإّنَك أضمرت فاعبلً لداللة )زٌد( المذكور قبله ,زٌد  ٌضربُ  :فً( 2)فإضمار ] المعمول [

ِة قلٌل   –أي إضمار العامل  –وذلك  ,معمول الفعل ٌّ  :–أي من إضمار العامل  – منه ,فً الّسماع

ةِ واقعة  ,(أنْ )إضماُر  [ -1]  ت   (3).وقد سبق ذكرها ,بعَد الحروِف السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الفاعل :( فً )ج(1)

 .الفاعل :( فً )ج(2)

 .وما بعدها ,328 ص :( ٌنظر3)
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ٌُجاُب بالفاءِ  ,أي حال كونها مقارنة بفعل الّشرط ,مع فعِل الّشرطِ  (إنْ )إضماُر منه و [ -2]   ,فٌما 

 (1).وكذا قد سبَق ذكرها ,إاّل ما اسُتثُنً منه

 ؛واعلَم أّن المصّنَؾ أوَرَد اللَّؾ والّنشَر مرّتباً  ,وَبلْ  ,والفاءِ  ,بعَد الواوِ  (ُرب  )إضماُر منه و [ -3] 

( بعد الواو فً  :فؤورَد مثال األّول بقوله ,ُثّم إضمار بعد َبلْ  ,ُثّم إضمارها بعد الفاء ,ألّنه ذكر )ُربَّ

 :قوله

  (2)هابُ وانِ جَ  ةٍ ر  بَ غْ مُ  وراءَ زَ             لدٍة ال ُتــراُم خابفــةٍ بَ وَ 

 .ُربَّ بلدة :أي

( بعد الواو  – وعلٌه   :(3)قول رؤبة –أي على إضمار )ُربَّ

 (4)َوَقاتِِم األَْعَماِق َخاِوي الُمخَتَرْقنْ 

 .ُربَّ قاتم األعماق :أي

 :(5)القٌسٌقول امِرؤ  :مثال الّثانً بقولهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها ,349 ص :( ٌنظر1)

 .212مذكور بدٌوانه وهو  ,أبً سلمى للشاعر زهٌر بن ,من المنسرحالبٌت ( 2)

 .388 :6 للجاحظ الحٌوان :وهو من شواهد     

 .التً اطلعت علٌهاعلى البٌت كشاهد فً الكتب اللؽة والنحو  أقؾولم      

 .ورّب بلدة :والتقدٌر ,حٌث أضمر )رّب( بعد الواو وأبقى عملها فٌما بعدها ,وبلدة :والشاهد فٌه قوله     

 .76سبق التعرٌؾ بالشاعر رإبة ص ( 3)

 :وهو مطلع رجز مشهور لرإبة وبعده ,77 التنوٌن( صلشاهد فً عبلمات االسم اللفظٌة )( قد سبق هذا ا4)

ـاِع اْلَخَفْقـْن ُمْشـَتِبِه األَ   عـبْلِم لَمَّ

 .حٌث جر )قاتم( بـ)رّب( المقدرة بعد الواو ,وقاتم :قولههنا والشاهد فٌه      

 من أشهر شعراء  ,ق هـ( 88توفً سنة ) ,من بنً آكل المرار ,ديــــ( هو امرإ القٌس بن حجر بن الحارث الكن5)

 .له دٌوان مطبوع ,وهو أول من بكى فً الدٌار ووصؾ ما فٌها ,العرب فً العصر الجاهلً     

 معجم الشعراء و ؛11 :2األعبلم و ؛187 :1راء ــــر والشعــــالشعو ؛51 :1راء ــــــطبقات فحول الشع :ٌنظر     

 .936العرب      
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ُتَها َعْن ِذي َتمابَِم ُمْحِولِ       َفِمْثلِِك ُحْبلَى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضٍع       ٌْ َفأْلَه
(1) 

 .ُربَّ مثلك :أي

  :وقول اآلخر :ومثال الّثالث بقوله

 (2)َبلْ َبلٍَد ِذي ُصُعٍد َوأَْصَبابْ          

 .ُربَّ بلد :أي

( ؛(الواوـ)رور بـــــا ] مجـع بعدهــــــم الواقـعلى أّن االس( 3)ونـذهب الكوفٌّ   ,لكونها بمنزلة )ُربَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل :برواٌة ,12مذكور بدٌوانه وهو  ,الكندي المرئ القٌس ,من الطوٌل( البٌت 1) ٌَ  .عن ذي تمابم ُمْؽ

 الجنى الدانً و ؛387ؾ المبانً ـــرصو ؛244ة ــــــاألزهٌو ؛458 :1ه ـــشرح أبٌات سٌبوٌ :من شواهدوهو      

 شرح ابن و ؛188 ,156 :1ً اللبٌب ـــمؽنو ؛239ب ــــــذور الذهــــشرح شو ؛63 :3أوضح المسالك و ؛75     

  ,482 :1شرح شواهد المؽنً و ؛482 :1ونً ــــشرح األشمو ؛487 :2وٌة ــــــالمقاصد النحو ؛36 :2 عقٌل     

 .93 :2الدرر و ؛334 :1خزانة األدب و ؛222 :4همع الهوامع و ؛463     

    .حٌث جر )مثل( بـ)رّب( المقدرة بعد الفاء ,فمثلك :والشاهد فٌه قوله     

 :وقبله ,)ضمن أشعار العرب( 6 دٌوانهمذكور ب ,رجز لرإبة بن العجاج( 2)

ٌَّاب  ْقَضى ِفً الَشَقا لِْلُخ ًٌ  وااَلمر 

 العرب لسان و ؛532 :1أساس الببلؼة و ؛288 :3ة ـــــمقاٌٌس اللؽو ؛121 :12تهذٌب اللؽة  :وهو من شواهد     

 خزانة و ؛483 :1د المؽنً ـــــشرح شواهو ؛481 :1ً ــــونـشرح األشمو ؛156 :1مؽنً اللبٌب و ؛189 :8     

 .33 ,32 :18األدب      

( المقدرة بعد )َبْل( ,بلدٍ  :والشاهد فٌه قوله         .بجره بـ)ُربَّ

( تعمل فً النك3)   ,وإلٌه ذهب أبو العباس من البصرٌٌن ,ض بنفسهاـــــرة الخفـــ( ذهب الكوفٌون إلى أن واو )ُربَّ

( :وحجتهم فً ذلك       فكذلك الواو لنٌابتها  ,ن )رّب( وهً تعمل الخفضــــفلما نابت ع ,بؤن الواو نابت عن )ربَّ

 لما نابت  :فكذلك الواو ها هنا ,ض كالباءـــــت الخفــــفإنها لما نابت عن الباء عمل ؛وصارت كواو القسم ,عنها     

 ى أنها لٌست عاطفة أن حرؾ العطؾ ال ٌجوز ــــــوالذي ٌدل عل ,ل )رّب(ـعن )رّب( عملت الخفض كما تعم     

 :كقوله ,و فً أول القصٌدةونحن نرى الشاعر ٌبتدئ بالوا ,االبتداء به     

ــٍة أَْعـَمــاُإهُ  ٌَ  َوَبـلَــٍد َعـاِمـ

 = :وكقول اآلخر     
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ٌّون والبصر
( مضمر بعدها [( 1) أّنه مجرور بِـ)ُربَّ

 .لكثرة االستعمال( 2)

***** 

اا َفَشر  وإْن  إْن خٌراا فخٌر   :قولُهمفً  (كانَ )إضمار ومن ذلك  :المصّنفقال  أي إْن كان  ,شر 

ٌّة ال ُتضّمر إاّل مع شًء آخر كما ذكرنا ف ,هم خٌراا فجزاؤهم خٌر  أعمال هللاِ  :وأّما ,قبلهذه الّسماع

 .ألْفَعلَن  َفَشاذ  

***** 

الّناُس  :قولهمفً  ,(كانَ ) إضمار –أي من إضمار العامل  – ومن ذلك[  -4 ] :قال الشارح

ٌّون بؤعمالِهم   ,ر  ـم خٌــراا فجزاؤهـم خٌــــان عملهـإْن ك :أي ,(3)[راا ـوإن ش ]راا فخٌر  ـإْن خٌ َمجز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = 

ــَس بَهــا أِنٌــسُ  ٌْ  َوَبـْلــَدٍة لَـ

 .فبان بهذا صحة ما ذهبنا إلٌه ,فدل على أنها لٌست عاطفة ؛وما أشبه ذلك     

 .323 – 322 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

( ال تعم1)  بؤن الواو  :وحجتهم فً ذلك ,ّدرةــــل لـ)رّب( مقــــوإنما العم ,لــــــ( ذهب البصرٌون إلى أن واو )ُربَّ

 وحرؾ العطؾ ؼٌر  ,ل إذا كان مختصاً ــــرؾ إنما ٌعمـــألن الح ؛وحرؾ العطؾ ال ٌعمل شٌباً  ,حرؾ عطؾ     

 والذي ٌدل  ,ل )رّب( مقّدرةــــون العامــــب أن ٌكـــوإذا لم ٌكن عامبلً وج ,فوجب أن ال ٌكون عامبلً  ؛مختص     

 .ورب بلد :نحو ,على أنها واو العطؾ وأن )رّب( مضمرة بعدها أنه ٌجوز ظهورها معها     

 .323 ,322 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .)ج( ساقط منإلى هنا  588من ص ما بٌن المعقوفٌن ( 2)

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)

ٌُّوَن بؤعمالِهم )) :ذا اللفظــوي بهــــذكر السٌوطً هذا القول على أنه حدٌث نب       وإْن  ,إْن خٌراً فخٌر   ,الناُس َمجِز

 .ابن جرٌر فً تفسٌره عن ابن عباس موقوفاً  ((شّراً فشرٌّ      

 .428الحدٌث رقم  ,197الدرر المنتثرة فً األحادٌث المشتهرة  :ٌنظر     

 ذور ـشرح ش" ام فًــــــوابن هش ,412 :1"رح الكافٌـةـــش" ًــــــــابن مالك ف –  –وكذلك نسبه إلى النبً      

 .216"الذهب     

 = .ؼلط ,إنه حدٌث :وقول النحوٌٌن ,إال أنه ورد فً الكتب المختصة بهذا الجانب بؤنه لٌس بحدٌث     
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 :على جواز أربعة أوجه( 1)فذهب سٌبوٌه

رفع األّول ونصب  :والّرابع ,نصب األّول ورفع الّثانً :والّثالث ,نصبهما :والّثانً ,رفعهما :األّول

 .الّثانً

إْن كان عمله ] خٌراً  :ب األّول ورفع الّثانً فً تقدٌرـــألّن نص ؛الوجوهالوجه الّثالث أقوى 

وحذؾ المبتدأ من  ,لداللة حرؾ الّشرط علٌه ؛بإضمار )كان( مع اسمها ,(3)] خٌر [( 2)فجزاإه [

ٌّة ,أ / – 98/ ( 4)لداللة حرؾ ] الجزاء علٌه [ ؛الّثانً  .القتضابها فً األؼلب جملًة اسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسنى المطالب فً أحادٌث و ؛332 :1ؾ الخفاء ومزٌل اإللباس ــــــكشو ؛441 ,173المقاصد الحسنة  :ٌنظر =  

 .333مختلفة المراتب      

ٌُضَمر فٌه ال1) ٌُّوَن  )) :وذلك قولك ’’ :إظهاُره بعد حرؾ لــــــــل المستعمـــفع( قال سٌبوٌه فً باب ما   الناُس َمجِز

ا فشرٌّ         ,((ول  بما َقَتَل به إْن ِخنجراً فخنجر  وإن سٌفاً فسٌؾ  ـــالمرُء مقت )) :و ((بؤعمالهم إْن خٌراً فخٌر  وإن شّرً

 إن خنجراً  :ومن العرب من ٌقول ,ر  وإن كان شراً فشر  ــــإن كان خنجراً فخنج :وإن شبت أظهرت الفعل فقلت     

 وإن كان شراً  ,إن كان الذي عمل خٌراً ُجزَي خٌراً  :الــكؤنه ق ,راً ـــراً فشــــوإن ش ,وإن خٌراً فخٌراً  ,فخنجراً      

ٌ ْقَتُل به خنجراً  ,جزَي شراً        .وإن كان الذي َقَتَل به خنجراً كان الذي 

 وحسن أن تقع  ,اء فً جواب الجزاء استؤنفت ما بعدهاـــــَت الفـــنك إذا أدخلأل ؛والرفع أكثر وأحسن فً اآلخر     

  .بعدها األسماء     

ٌُجَزمُ  ؛و جوابهـــوإنما أجازوا النصب حٌث كان النصب فٌما ه      ٌُجَزُم كما   وألنه ال ٌستقٌم واحد منهما إال  ,ألنه 

 كما ٌشبهون الشًء بالشًء وإن لم ٌكن  ,ه فً كل حالةـــفشبهوا الجواب بخبر االبتداء وإن لم ٌكن مثل ,باآلخر     

 إن خٌر   :وذلك قولك ,و عربً حسنــــرَت الناصب فهــــــ.. وإذا أضمرَت الرافع كما أضم.مثله وال قرٌباً منه     

ٌُقَتُل به خنجــــــه خنجر  حٌـــــإن كان مع :كؤنه قال ,وإن خنجر  فخنجر   ,فخٌر         وإن كان فً  ,ر  ــــث َقَتَل فالذي 

ٌُجَزوَن به خٌر         إن  :كؤنه قال ,إن وقَع خٌر   :على ,ر  ـإن كان خٌ :لــــوز أن تجعــــــــوٌج ,أعمالهم خٌر  فالذي 

ٌُجَزوَن به خٌر  ك       .‘‘ان خٌر  فالذي 

 .259 – 258 :1الكتاب  :ٌنظر     

 .مخروم فً )أ( المعقوفٌن( ما بٌن 2)

 .)ج( من ةساقط ]خٌر[( 3)

 .مخروم فً )أ( معقوفٌن( ما بٌن ال4)
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بّد من تقدٌر عامل  ألّنه ال ؛ونصب الّثانً( 1)وهو رفع ] األّول [ ,والوجه الّرابع أضعؾ الوجوه

وما قّل  ,ألّنها قلٌلة االستعمال ؛وتقدٌر الّتامة ضعٌؾ ,وهً إّما تاّمة أو ناقصة ,فٌهما وهو )كان(

ٌّن تقدٌر الّناقصة ؾ, ٌلزم كثرة المحذوؾ ,استعماله َضُعَؾ حذفه وأّما نصب الّثانً فبتقدٌر  .فتع

إْن كان فً عمله خٌر فكان  :إذ تقدٌره ,بخبلؾ المبتدأ ,لكّن حذفه بعد الفاء على ؼٌر قٌاس ,)كان(

 .جزاإه خٌراً 

ألّن أحد الجزأٌن من كّل واحد منهما جاٍر  ؛ّسطان فً القّوة والّضعؾوالوجه األّول والّثانً متو

فؤلّن رفع الّثانً على القٌاس فً  ؛أّما الوجه األّول ,والجزء اآلخر ؼٌر جاٍر علٌه ,على القٌاس

 :تقدٌره ,وهو ضعٌؾ كما مضى فً الوجه الّرابع ,وأّما رفع الّثانً فبإضمار )كان( ,حذؾ المبتدأ

 .(3)فجزاإه ] خٌر [( 2)إْن كان فً عمله ] خٌر [

فضعٌؾ  ب الّثانًوأّما نص ,األّول القٌاس الّسابق فً الوجه الّثالث بفؤلّن نص ؛وأّما الوجه الّثانً

 .إْن كان عمله خٌراً فكان جزاإه خٌراً  :والّتقدٌر ,كما مضى فً الوجه الّرابع

ٌّة ال ُتضَمر إال مع شًء آخر ٌُصار  ,ألّن اإلضماَر خبلؾ األصل ؛قبل كما ذكر وهذه الّسماع فبل 

ٌّة( فٌما ذكر  ,إلٌه إاّل عند تحقّق دلٌل ٌدّل علٌه ٌّة( و )إْن الّشرط وما ٌدّل على إضمار )أْن المصدر

( فً األمثلة المذكورة وهو الواو ,وما ذكرناه ا  ؛وَبلْ  ,والفاء ,والذي ٌدّل على إضمار )ُربَّ ألّنها لَمَّ

( صارت دلٌبلً على إضمارهاأشهرت ف  (4).ً كبلمهم بقٌامها مقام )ُربَّ

وإْن نصبَت )هللا(  ,لعدم شًء ٌدّل على إضمار حرؾ الجرّ  ؛فشاذّ  –بالجرِّ  – هللاِ ألْفَعلَن   :وأّما

 .الجاّر واتصال الفعل إلٌه ٌكون حسناً ( 5)على حذؾ ] الحرؾ [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ج( من ةساقط ]األول[( 1)

 .خٌراً  :( فً )ج(2)

 .خٌراً  :( فً )ج(3)

 :كقوله ,( وقد ُتضمر )ُرّب( من ؼٌر حرؾ من هذه الثبلثة4)

اَة ِمْن َجلَلِْه  ٌَ  َرْسـِم َداٍر َوَقْفـُت ِفً َطلَلِـْه            ِكْدُت أَْقِضً اْلَح

 .إال أن الجر بـ)ُرّب( محذوفة دون هذه الحروؾ أقل     

 .122شرح قبلبد الجمان و ؛223 :4همع الهوامع  :ٌنظر     

 .)ج( من ةساقط ]الحرؾ[( 5)
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 بدلٌل ما سبق من الكالم [] إضمار الفعل بداللة الحال أو 

ٌّة ال ُتضَمر إال بداللة الحال أو ما سبَق من الكالمِ  :المصّنفقال  فمن األّوِل قولك  ,والقٌاس

ٌّا للسفر ةَ  :للمته ومن الّثانً قوله  ,(أبِصروا)و (رٌدُ ٌ)بإضماِر  ,الهاللَ وهللاِ  :وللُمسَتهلٌِّنَ  ,َمك 

 :قولهومنه  ,(2) ُكونُوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى  :بداللة (نّتبعُ )بإضمار (1 ) َحِنيًفاَبْل ِملََّة ِإبْ َراِىيَم   :تعالى

وقرٌب  من هذا اإلضماُر على شرٌطِة الّتفسٌر كما فً  ,(َفَعلَهُ )بإضمار  ,زٌد   :من فعل هذا ؟ فقلتَ 

ْرنَاُه َمَناِزلَ   :التنزٌل  َواْلَقَمَر َقدَّ
وفً األّول ما سبَق من  ,ألّن الّدالّ علٌه لفظ  أٌضاا إاّل أّنه ٌعقبه ؛(3)

 تم  بعونه تعالى  .الكالم

***** 

ٌّة ال ُتضَمر إال بداللة الحال :قال الشارح أي  ,فمن األّولِ  ,ما سبَق من الكالمِ بدلٌل  أو ,والقٌاس

ٌّة ] بدلٌل [ من إضمار القٌاس
ٌّا للسّ  ,الحال( 4) ةَ  :فرِ قولك للُمَته  الهاللَ  :للُمسَتهلٌِّنقولك و ,َمك 

 .فً الّثانً (أبِصُروابإضمار )و ,( فً األّولُترٌدُ )بإضمار  ,وهللا

ٌّة بدلٌل ما سب ,ومن الّثانً ُقْل َبْل ِملََّة   :ىـــتعال هــقول ,ّق من الكبلمـــأي من إضمار القٌاس

ـبِـعُ )بإضمـار   ,بنصـب )ملّـَة(  ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا ألّن  ؛هــعلٌ  ُكونُوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى  :بداللـة (َنـت 

وقد نصب االسم بعده  ,عن ذلك( 6)] و)َبْل( لبلعتراض [ ,ملّة إبراهٌم( 5)] اّتبعوا ملّتنا أي [ :معنـاه

 .َبْل نّتبع ب / – 98/  :فدّل على أّن الّتقدٌر

 ,َفَعَل زٌد   :أي ,(َفَعلَهُ )بإضمار   ,برفع )زٌد( ,زٌد   :فقلتَ من فعل هذا ؟  :أي ومن الّثانً ومنه

 بّد  فبل ,ألّنه سإال عن شخص َفَعلَه ؛ل هذا؟ على ذلكـــن فعـــم :وـــوه ,بداللة ما سبَق من الكبلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .135 :( البقرة1)

 .135 :( البقرة2)

 .39 :( ٌس3)

 .واألولى ما أثبته ,بدل :( فً )أ(4)

 .مخروم فً )أ( المعقوفٌن( ما بٌن 5)

 .مخروم فً )أ( معقوفٌن( ما بٌن ال6)



513 
  

 .مطابقاً للّسإال( 1)لٌكون الجواب [ ؛من تقدٌر )َفَعَل( قبل زٌد فً الجواب ]

 [ –االشتغال  –] إضمار الفعل على شرٌطة التفسٌر 

ٌّة واإلضمارُ   ,ال ٌجوز –أي بدون داللة الحال أو ما سبَق من الكبلم  – بدون ذلك فً القٌاس

أي على  – ألّن الّداللة علٌه ؛اإلضماُر على شرٌطِة الّتفسٌرِ  ,أي من الّثانً وقرٌب  من هذا

 ,ان الّدال على اإلضمار فً القسم الّثانً لفظاً ـأي كما ك ,أٌضاا  –اإلضمار على شرٌطة الّتفسٌر 

 والّدال  ,أي ٌتؤّخـر عنــه ٌعقبـه ,–( 2)ً اإلضمـار على شرٌطة الّتفســٌرــأي الّداللـة فـ – هـــإاّل أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أ( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 1)

 ومشؽول به   ,ول عنه وهو االسم المتقدمــــومشؽ ,اً ــــمشؽول وهو العامل نصباً أو رفع :( أركان االشتؽال ثبلثة2)

 .وهو الضمٌر الذي تعدى إلٌه الفعل بنفسه أو بالواسطة     

 :وٌشترط فً المشؽول شرطان     

  ,دون الصفة المشبهة ,واسم المفعول ,واسم الفاعل ,رؾـفٌشمل الفعل المتص ,أن ٌصلح للعمل فٌما قبله :األول     

 .والفعل ؼٌر المتصرؾ كفعل التعجب ,والحرؾ ,واسم الفعل ,والمصدر     

 .أن ال ٌفصل بٌنه وبٌن االسم السابق :الثانً     

 :وشروط المشؽول عنه خمسة     

 .ضربته زٌداً  :فلٌس من االشتؽال نحو ,أن ٌكون متقدماً  :األول     

 ومجرور بما ال ٌجر  ,ومصدر مإكد ,وتمٌٌز ,ن حالــــفبل ٌصح االشتؽال ع ,لئلضمارأن ٌكون قاببلً  :الثانً     

 .المضمر     

 .فً الدار زٌد فؤكرمه :فلٌس من االشتؽال نحو ,أن ٌكون مفتقراً لما بعده :الثالث     

 .وإن تعٌن نصب لعارض ,لٌصح نصبه بابتداء ,ال نكرة محضة ,أن ٌكون مختصاً  :الرابع     

 .أن ٌكون واحداً ال متعدداً  :الخامس     

 أو  ,كـ)زٌداً ضربته ,هــــأو من تتمة معمول ,والً للمشؽولــــراً معمـــــأن ٌكون ضمٌ :أما المشؽول به فشرطه     

 .أو مررت بؽبلمه( ,أو ضربت ؼبلمه ,مررُت به     

 .183 – 182 :2حاشٌة الصبان  :ٌنظر     

 ل ـــــمنصوب بالفع ,زٌداً ضربُتهُ  :مــــون إلى أن قولهــــفذهب الكوفٌ :واختلؾ فً ناصب االسم المشؽول عنه     

 .أي منصوب بالفعل المإخر ,الواقع على الهاء     

 ه =و المذهب الذي اختارــــوه .ضربُت زٌداً ضربتهُ  :رــــوالتقدٌ ,ومذهب البصرٌٌن أنه منصوب بفعل مقدر     
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ثم إّن تفسٌر العامل المضمر  ,ما سبَق من الكالم فً األّولاإلضمار فً القسم الّثانً ( 1)] على [

وال  ,ضربُت زٌداً ضربُتهُ  :أي ,زٌداً ضربُتهُ  :على شرٌطة الّتفسٌر إّما ٌلفظ مع معناه كما فً

ولٌس  ,(2)ألّنه مفعول  له ؛ألّنه مشؽول  عنه بضمٌره ؛ٌجوز أْن ٌكون منصوباً بالفعل المإّخر عنه

  .لِـ)ضربُت( إال مفعول واحد

إذ مرورك لشخص ٌدّل على  ؛جعلُت على طرٌقً زٌداً  :بمعنى ,زٌداً مررُت به :وإّما بمعناه نحو

ألّنه فعل  ؛ألّنه ال ٌعمل الّنصب بدون واسطة ؛وٌمتنع أْن ٌضمر )مررُت( ,جعله على الّطرٌق

 .مثالنا وال واسطة فً )زٌداً( فً ,الزم

ألّن ضرب الؽبلم مستلزم إلهانة  ؛بمعنى أهنت َعْمراً  ,عمراً ضربُت ؼبلَمهُ  :أو ٌبلزم معناه نحو

ٌّد ٌّده ؛وال ٌجوز أْن تقّدر )ضربُت( قبل )عمراً( ,الّس  ,إذ ضرب الؽبلم ال ٌدّل على ضرب س

لعدم الحاجة مع الّرفع إلى  ؛وإْن كان الّنصب كثٌر االستعمال ,والّرفع فً هذه الّصورة أحسن

 .اإلضمار الذي ٌحتاج إلى الّتؽٌٌر

ى ب "المصباح"] قد َتمَّ شرح    .َتمَّت بعون هللا وحسن الّتوفٌق ,(3)[ "االفتتاحـ"المسمَّ

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .= الشارح على ما سٌتبٌن  

 .85 :1اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  :ٌنظر     

 .)أ( من ةساقط ]على[( 1)

 .( أي مفعول به للفعل المتؤخر2)

 .)ج( ما بٌن المعقوفٌن ساقط من( 3)
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 خامتة التحقيق 

ى سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه ــوالصـبلة والسبلم عل ,الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات      

 :وبعد ,ومن وااله

ًّ بإتمام تحقٌقهـوبعــد أن َمّن هللا تعال ,"االفتتاح" من خبلل دراسة وتحقٌق كتاب       فإننً  ,ى َعلَ

 :منها ,توصلت إلى جملة من النتابج

 وهــــو التارٌخ الذي  ,هـ( 827ة )ــأّن تارٌخ وفاة حسن باشا ابن عبلء الدٌن األســود كان سن  -1

 ذا هو التارٌخ الصحٌح بعد أن ــــوتم التوصــل إلى أّن ه ,"لعارفٌنهدٌة ا" ذكره البؽدادي فً      

 أكدت كتب التراجم واتفقت على أّن تارٌخ وفـاة والـــده المولى عبلء الدٌن األســـود كان سنة       

 أي بعد أكثر  ,هـ( 1025ا سنة )ــــفكان من المستحٌل أن تكون وفاة حســن باش ,هـ( 800)      

 .من مابتً عام على وفاة والده      

 ة واضحة ـوبلؽ ,ورة مٌسرةــــبص ,أؼلب أبواب النحــو "االفتتاح" جمع حسن باشا فً كتاب   -2

 .فً متناول الجمٌع ,وسهلة      

 ؤلة من مسابل المتن ــولم ٌتــرك مس "المصباح" شرح المإلّؾ معظم األلفاظ الواردة فً متن   -3

 .والنقد فً بعض األحٌان ,إال وتناولها بالتفصٌل والتحلٌل      

 .ونسبتها إلى مإلِّفٌها ,س منها فً ثناٌا شرحهمٌة فً ذكر أسماء الكتب التً اقتبأمانته العل   -4

 ووضوح استقبللٌة رأٌه التً دفعته فً   ,اـــونسبتهــا إلى أصحابه ,ونقدها ,ذكر آراء العلماء   -5

 .ض األحٌان إلى مخالفة اآلخرٌنبع      

 وإن لم  – "كتاب سٌبوٌه" :ومنها ,ض أمهات الكتبـح ببعؤثره الواضظهر من خبلل الشرح ت   -6

 كما اعتمد أٌضاً على بعـــض الشروح  ,للجرجانً "العوامل المابة"وكتاب  ,–ٌصرح بذكره       

  ."الضوء"و ,"المقالٌد" ومنها ,وتوضٌح آراء أصحابها "مصباحـ"اللاألخرى       
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 على الرؼم من نزعته البصرٌة الواضحـة إال أّن ذلك لم ٌمنعه من موافقة الكوفٌٌن فً بعض    -7

 .المسابل      

 .وكان ٌوضح معانٌها لؽة واصطبلحاً  ,اهتم حسن باشا بالجانب اللؽوي لؤللفاظ   -8

 موضحـــاً فـــً بعـــض األحٌان التؤوٌبلت  ,ى اآلٌات القرآنٌةــاعتمد كثٌراً فً االستشهاد عل   -9

 .النحوٌة بحسب اختبلؾ القراءات      

 .لم ٌكثر من االستشهاد بالحدٌث النبوي الشرٌؾ مقارنة بالشواهد القرآنٌة واألبٌات الشعرٌة -10

 كما أّنه استشهد أحٌاناً بؤبٌات  ,وٌةــاستدّل باألبٌات الشعرٌة المعروفة فً إثبات القواعد النح -11

 .مجهولة القابل      

طالبًة  ,بلء من مشرَفٌن ومناقشٌنــوختاماً فلٌس لً إال أن أتقدم بالشكر الجلٌل ألساتذتً األج      

 ,و عمل مبتدبة فً هذا المجالـبل ه ,فلست أدعً الكمال ,ومنهم النصح والتسدٌد ,من هللا التوفٌق

 .محة فٌما ورد فٌه من خطؤ وزلل وهفواتراجٌة منهم المسا

ٌّد المرسلٌن ,وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمٌن       وعلى آله  ,والصبلة والسبلم على س

    .وصحبه الؽر المٌامٌن

       

 

 

 

 

 

 

              الباحثة                                                                                      
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ٌّة  الفهارس الفن
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ٌّة  فهرس اآلٌات القرآن

 الصفحة رقمها نــص اآلٌـــــة الســـــورة ت

  38 68 َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمََلِئَكةِ   البقرة 1

  183 94 َوَلْو أَنػَُّهْم آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَمثُوبَةٌ   البقرة 2

  135 512 ُىوًدا أَْو َنَصاَرىُكونُوا   البقرة 3

  135 512 ُقْل بَْل ِملََّة إِبْػرَاِىيَم َحِنيًفا  البقرة 4

ٌر َلُكمْ   البقرة 5   184 413 أَْف َتُصوُموا َخيػْ

ـَ ِإََل اللَّْيلِ   البقرة 6   187 243 أّتُّوا الصَّْيا

 

7 

 

 البقرة

 

  التػَّْهُلَكةِ تُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل  َوََل  

 

195 

 

249 

487 

488 

  217 465 َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْ٘تَرَاـِ ِقَتاٍؿ ِفيوِ   البقرة 8

 

9 

 

 البقرة

 

  ٌٍر ِمْن ُمْشرِؾ   َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيػْ

 

221 

227 

412 

416 

  228 386 َثََلثََة قُػُروءٍ   البقرة 18

 

11 

 

 البقرة

  يُػْنِفُقوَف أَْمَواََلُْم بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِسرِّا َوَعََلنَِيًة فَػَلُهْم الَِّذيَن
  َأْجُرُىْم ِعْنَد َرِّبِّْمْ 

 

274 

 

62 

  288 388 َوِإْف َكاَف ُذو ُعْسَرٍة فَػَنِظرَةٌ   البقرة 12

381 

  52 243 َمْن أَْنَصارِي ِإََل اللَّوِ   آل عمران 13

  97 465 َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيًَل   آل عمران 14

 النســاء 15
َ َلُكمْ    يُرِيُد اللَُّو لُِيبَػنيّْ

 26 338 

  46 64 ُُيَرُّْفوَف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعوِ   النســاء 16

يُْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن ِإفَّ اللََّو ََل يَػْغِفُر أَْف   النســاء 17
  َيَشاءُ 

48 242 

  75 461 رَبػََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىِذِه اْلَقْريَِة الظَّاَلِِ أَْىُلَها  النســاء 18

464 

 

19 

 

 النســاء

 

 وََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا  

 

79 

249 

487 

488 
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 الصفحة رقمها نــص اآلٌـــــة الســـــورة ت

  98 187 أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىمْ   النســاء 28

  137 338 ََلْ َيُكِن اللَُّو لِيَػْغِفَر ََلُمْ   النســاء 21

  146 88 َوَسْوَؼ يُػْؤِت اللَُّو اْلُمْؤِمِننَي َأْجرًا َعِظيًما  النســاء 22

َا اللَُّو إَِلٌو   النســاء 23   171 311 َواِحدٌ ِإَّنَّ

  175 88 آَمُنوا بِاللَِّو َواْعَتَصُموا بِِو َفَسُيْدِخُلُهْم ِف َرْٔتٍَة ِمْنوُ   النســاء 24

  66 444 وََكذََّب بِِو قَػْوُمكَ   األنعــام 25

468 

  4 478 وََكْم ِمْن قَػْريٍَة أَْىَلْكَناَىا َفَجاَءَىا بَْأُسَنا  األعـراؾ 26

  23 94 َوَلْو َأْٖتََعُهْم لَتَػَولَّْوا   األنفــال 27

  26 68 َواذُْكُروا ِإْذ أَنْػُتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَف ِِف اْْلَْرضِ   األنفــال 28

 

29 

 

 األنفــال

 


بَػُهمْ  َماوَ     َكاَف اللَُّو لِيُػَعذّْ

 

33 

328 

338 

332 

َا يَػْعُمُر   التــوبـة 38   18 312 َمَساِجَد اللَّوِ ِإَّنَّ

  188 239 ِمْن أَوَِّؿ يَػْوـٍ   التــوبـة 31

  22 91 َحَّتَّ ِإَذا ُكْنُتْم ِِف اْلُفْلِك َوَجرَْيَن ِِّبِْم بِرِيٍح طَيَّْبةٍ    ٌونــس 32

  58 342 ْفَرُحواتػَ فَػلْ   ٌونــس 33

ُهمْ يَػْوـَ يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا   هــــود 34   8 386 َعنػْ

  72 199 َىَذا بَػْعِلي َشْيًخا  هــــود 35

  77 144 َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِِّبِمْ   هــــود 36

  183 289 َذِلَك يَػْوـٌ ََمُْموٌع َلُو النَّاسُ   هــــود 37

   13 88ِإِّنّْ لََيْحزُُنِِن أَْف َتْذَىُبوا بِوِ   ٌوســؾ 38

95 

  38 448 َوقَاَؿ ِنْسَوةٌ   ٌوســؾ 39

442 

  88 323 فَػَلْن أَبْػرََح اْْلَْرَض َحَّتَّ يَْأَذَف َل َأِّب   ٌوســؾ 48

  9 138 اْلَكِبرُي اْلُمتَػَعاؿِ   الرعـــد 41

  35 268 َمَثُل اْٗتَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمتػَُّقوفَ   الرعـــد 42

  2 254ُرََبَا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا  الحجـر 43
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 الصفحة رقمها  نــص اآلٌـــــة الســـــورة ت

  53 63 َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّوِ   النحــل 44

  7 251 َوِإْف َأَسْأُُتْ فَػَلَها  اإلســـراء 45

  118 164 اْْلَْٖتَاُء ا٘تُْْسَن أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو   اإلســـراء 46

357 

  4 181 َواْشتَػَعَل الرَّْأُس َشْيًبا  مرٌـــم 47

183 

  29 381 َكْيَف نَُكلُّْم َمْن َكاَف ِف اْلَمْهِد َصِبيِّا  مرٌـــم 48

  66 95 َلَسْوَؼ ُأْخرَُج َحيِّا  مرٌـــم 49

  95 54اْلِقَياَمةِ وَُكلُُّهْم آتِيِو يَػْوـَ   مرٌـــم 58

  71 245 َوَْلَُصلّْبَػنَُّكْم ِف ُجُذوِع النَّْخلِ   طـــه 51

 طـــه 52
  81 328 َوََل َتْطَغْوا ِفيِو فَػَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِب  

336 

  82 471 َوِإِّنّْ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِ٘تًا ُّتَّ اْىَتَدى  طـــه 53

  38 239 فَاْجَتِنُبوا الرّْْجَس ِمَن اْْلَْوثَافِ   الحــج 54

  45 362 أَْىَلْكَناَىا َكأَيّْْن ِمْن قَػْريَةٍ فَ   الحــج 55

364 

ُّتَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا   المإمنـون 56
ـَ ٘تًَْمااْلُمْضَغَة ِعظَاًما    َفَكَسْونَا اْلِعظَا

14 478 

  14 245 َلَمسَُّكْم ِف َما أََفْضُتمْ   النـــور 57

  58 242 َوِحنَي َتَضُعوَف ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهريَةِ   النـــور 58

  63 78 َقْد يَػْعَلُم اللَّوُ   النـــور 59
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 الشــعراء

 

 

  َبْت قَػْوـُ نُوٍح   اْلُمْرَسِلنيَ َكذَّ

 

185 

144 

444 

448 

  119 91 ِِف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوفِ   الشــعراء 61

  25 397 َأَلَّ َيْسُجُدوا  النـمــل 62

  48 447 ِتْسَعُة َرْىطٍ   النـمــل 63

  َرِدَؼ َلُكمْ   النـمــل 64

 

72 258 
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 الصفحة رقمها  نــص اآلٌـــــة الســـــورة ت

  87 54 َداِخرِينَ  وَُكلّّ أَتَػْوهُ   النـمــل 65

 القصص 66
  8 338 فَاْلتَػَقطَُو آُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف ََلُْم َعُدوِّا َوَحزَنًا 

  12 251 َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا  العنكبـوت 67

  14 291 َٕتِْسنَي َعاًما فَػَلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإَلَّ   العنكبـوت 68

 

69 

 

 الروم

 

  ََوُىْم ِمْن بَػْعِد َغَلِبِهْم َسيَػْغِلُبوف  

 

3 

6 

218 

221 

 

78 

 

 فـاطـر

 

  ُِر اللَّو   َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

 

3 

241 

292 

413 

  18 64 إِلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيّْبُ   فـاطـر 71

  39 512 َقدَّْرنَاُه َمَنازِؿَ َواْلَقَمَر   ٌـــس 72

يًعا  الزمــر 73   53 241 ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب ٓتَِ

242 

  11 259 لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ   الشــورى 74

  68 242 َٗتََعْلَنا ِمْنُكْم َمََلِئَكةً   الـزخــرؾ 75

   31 118 اللَّوِ يَا قَػْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي   األحقـاؾ 76

113 

  31 241 يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ   األحقـاؾ 77

ُهْم َوََل   الحجـرات 78 رًا ِمنػْ ََل َيْسَخْر قَػْوـٌ ِمْن قَػْوـٍ َعَسى أَْف َيُكونُوا َخيػْ
  ِنَساٌء ِمْن ِنَساءٍ 

11 448 

  18 444 َوالنَّْخَل بَاِسَقاتٍ   ق 79

448 

  26 362 وََكْم ِمْن َمَلٍك ِِف السََّماَواتِ   النـجـم 88

364 

َقِعرٍ   القمر 81   28 444 أَْعَجاُز ََنٍْل ُمنػْ

448 

  23 324 ِلَكْيََل تَْأَسْوا  الحدٌـد 82

  12 448 ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناتُ   الممتحنة 83

442 

   5 189َأِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو إِلَْيُكمْ َِلَ تُػْؤُذوَنِِن َوَقْد تَػْعَلُموَف   الصـؾ 84



522 
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  1 389 َواللَُّو يَػْعَلُم إِنََّك َلَرُسولُوُ   المنافقــون 85

318 

َعثُوا  التؽـابن 86   7 485 َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا أَْف َلْن يُػبػْ

  4 383 قُػُلوُبُكَمافَػَقْد َصَغْت   التحـرٌم 87

   2 469َخَلَق اْلَمْوَت َواْ٘تََياةَ   المـلك 88

ـٍ   الحــاقة 89   7 449 َسْبَع لََياٍؿ َوَْتَانَِيَة أَيَّا

458 

  7 444 أَْعَجاُز ََنٍْل َخاِويَةٍ   الحــاقة 98

448 

  4 241 يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ   نــوح 91

242 

  25 242 ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم أُْغرُِقوا  نــوح 92

 -   15َكَما أَْرَسْلَنا ِإََل ِفْرَعْوَف َرُسوًَل فَػَعَصى ِفْرَعْوُف الرَُّسوؿَ   المــزمل 93

16 

431 

َها َحاِفظٌ    الطـارق 94   4 41 ِإْف ُكلُّ نَػْفٍس َلمَّا َعَليػْ

  4 137 َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ   الفجـر 95

ـٌ ِف يَػْوـٍ ِذي َمْسَغَبٍة يَِتيًما  البلد 96  -  14 أَْو ِإْطَعا

15 

218 

219 
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ٌّة  فهرس األحادٌث النبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الحدٌـــث ت

 135 .((صواحبات ٌوسؾ  )) 1

 342 .((فلتصفوا صفوفكم  )) 2
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ٌّة  فهرس األبٌات الشعر

 الصفحة القـابـل البٌــت الشـعـري ت

 
1 

 وَبلــَدٍة ال ُتراُم خابفة                     

ٍة َجوانُِبها                                  َزوراَء ُمْؽَبرَّ

زهٌر بن أبً 
 سلمى

586 

587 

 
2 

ُت ِفٌِه                    ٌْ  َعَسى اْلَكْرُب الَّذي أْمَس

ُكــوُن َوَراَءهُ َفــَرج  َقِرٌبُ                                  ٌَ 

 
 هدبة بن خشرم

 
389 

 

3 
ْوماً                  ٌَ ُعوُد  ٌَ َباَب  َت الشَّ ٌْ  ] فٌا [ لَ

ـُب                                   ٌْ  َفؤُْخِبـرهُ ِبَمـا َفَعَل اْلَمِش

 
 أبو العتاهٌة

384 

387 

388 

389 

 
4 

ةٍ          ٌَ  َمَعاَذ اإللِه أْن تكوَن َكَظب

ــٍة واَل عقٌلَــِة َرْبــَربِ ]                           ٌَ  [ َواَل ُدْم

الُبعٌث بن 
 ُحرٌث

 
447 

 
5 

           

َراُب َوُكْنُت َقْببلً                ًَ الشَّ  َفَساَغ لِ

 أََكـاُد أَُؼـصُّ ِباْلَمـاِء اْلفُـَراتِ                                   

عبدهللا بن 
 ٌعرب 

أو ٌزٌد بن 
 الصعق

 
159 

 
6 

 

ًَ ِمْن َؼٍد                ا لَْهَؾ َنْفِس ٌَ  َوَبْعَد َؼٍد 

إَذا َراَح أْصَحابًِ َولَْسُت ِبَرابِحِ                             
 

الطمحان أبو 
 القٌنً

أو هدبة بن 
 خشرم

 
78 

 

7 
 َفَما َكْعُب بُن َماَمَة َوابُن ُسعَدى                 

 ِبؤكرَم ِمْنَك ٌا ُعمـُر الَجــَواَدا                                

جرٌر بن 
 عطٌة

 

425 

 
8 

 َبُنــوَنا َبُنــو أَْبَنـابَنـا َوَبَنـاُتَنـا                    

َجالِ                              األََبـاِعدِ  َبُنوُهنَّ أَْبناُء الرِّ

 
 الفرزدق

 
428 

 

9 
ٌُْساَلُها        ٌُْعطٌها و  [ ] أخو َرَؼاِبَب 

َفرُ                             ْوَفُل الزُّ بلَمَة ِمْنُه النَّ ؤَبى الظُّ ٌَ 

عامر بن 
 الحرث

 

148 

 

18 

        

لَى         ٌْ َنَها            أَأَْتُرُك لَ ٌْ ِنً َوَب ٌْ َس َب ٌْ  لَ

لٍَة إّنــً إذاً لََصُبـــــورُ                             ٌْ  ِســَوى لَ

 

 

أبو دهبل 
 الجمحً

أو قٌس ٌن 
 الملوح

أو عمر بن أبً 
 ربٌعة

   
 
383 
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 الصفحة القـابـل البٌــت الشـعـري ت

 

11 

 َوإِذا ُتَباُع َكِرٌـَمة  أْو ُتْشَتـَرى                   

 َفِسَواَك َباِبُعَها وأْنَت الُمْشتِرْي                                  

 
 ابن المولى

 

382 

 
 
12 

 
 

ٍد          هلل لما        ٌَ اِم ُذو َح ٌَّ ْبَقى َعلَى األ ٌَ 

ٌاُن واآلُس                                 ٍر به الظَّ  بُمشَمخِّ

 

 مالك الخناعً
أو أبو ذإٌب 

 الهذلً
أو أمٌة بن أبً 

 عابذ
أو عبد مناؾ 
 الهذلً 

أو الفضل بن 
 العباس

 
 
 

251 

 
13 

ْرُبوَع ِمْن َناِفَقاِبِه                     ٌَ ْسَتْخِرُج اْل ٌَ  َو

عُ                                 َتَقصَّ ٌَ ٌَخِة اْل  َوِمْن ُحْجِرِه بِالشِّ

ذو الخرق 
 الطهوي

 
71 

 
14 

 أَِعْد ِذْكَر ُنْعَمـاٍن لََنا إّن ِذْكَرهُ                    

عُ                                   َتَضوَّ ٌَ ْرَتُه   ُهَو الِمْسُك َما َكرَّ

مهٌار بن 
 مرزوٌه

8 
129 

 
15 

ُؾ ُثمَّ آِوي                      ُؾ َما أَُطوِّ  أَُطوِّ

ـَدُتـُه لََكــاعِ                                 ٌْ ــٍت َقِع ٌْ  إلَى َب

 
 الحطٌبة

 
147 

 
16 

َماَمِة َناَقِتً         ٌَ  َتَجاَنُؾ َعْن ُجلِّ ال

 َوَما َقَصَدْت ِمْن أْهلَِها لِِسَواِبَكا                            

 
 مٌمون بن قٌس

 
381 

 
17 

ٌّكم        [    ] أقٌُموا َبِنً أُمًِّ ُصُدوَر َمِط

ٌَلُ                      َفإنًِّ إلَـى َقـوٍم ِسواُكم أَلَْم

الشنفرى 
 األزدي

 
383 

 
18 

ْوٍم لََك ِمْنُهنَّ َصالٍِح                ٌَ  أال ُرّب 

ـوم  ِبَداَرِة ُجْلـُجـلِ                                ٌَ َما  ٌَّ  َوال ِس

امرإ القٌس 
 الكندي

 
252 

 

19 

ِه      ٌْ  َبْعَد َما َتمَّ ِظْمُإَها           َؼَدْت ِمْن َعلَ

َداَء َمْجَهِل                              ٌْ ٍض بَِب ٌْ َتِصلُّ َوَعْن َق
 

 
 مزاحم العقٌلً

 

255 

 
28 

 َفِمْثلِِك ُحْبلَى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضٍع              

ُتَها َعْن ِذي َتمـاِبَم ُمْحـِولِ                              ٌْ  َفؤْلَه

امرإ القٌس 
 الكندي

586 

588 

 
21 

َعَتَك الَِّتً اْسُتْوِدْعَتَها [                ٌْ  ] ِاْحَفْظ َوِد

ْوَم األَعاِزِب [ إْن َوَصْلَت وإْن لَمْ                          ٌَ  [ 

 

إبراهٌم بن 
 هرمة

 
8 

339 
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 الصفحة القـابـل البٌــت الشـعـري ت

َرِة َفاْعِرفُوِنً      22 ٌْ ُؾ الَعِش ٌْ  أََنا َس

ــَناَما                               ـُت السَّ ٌْ ــداً َقْد َتَذرَّ ٌْ  [ ] ُحَم

 
 ُحمٌد بن ثور

7 
493 

ـْوَم َمْســَؽَبٍة               23 ٌَ  َوإِْن أََتاهُ َخلٌِـل  

قُوُل ال َؼاِبب  َمالًِ َوال َحِرُم                                ٌَ 

زهٌر بن أبً 
 سلمى

338 

345 

 
24 

 لَِعّزَة موِحشاً َطلَل  قدٌـُم                       

 َعـَفاه كلُّ أْسَحم ُمْسَتدٌمُ                              

 كثٌر عزة
 أو ذو الرمة

281 

283 

 

25 

قُـوَها                إَذا َقالَْت َحَذاِم َفَصدِّ

 َفإنَّ الَقْوَل َما َقالَْت َحَذامِ                              

 
 لُجٌم بن صعب

146 

147 

 
26 

ْرَكَنْن أَحـد  إلَى اإلحجـاِم                  ٌَ  ال 

فاً                                لِِحمـامِ  ٌوَم الوؼى ُمتخـوِّ

قطري بن 
 الفجاءة

 
282 

 
27 

 َحاَشــا أَِبً َثْوَبــاَن إّن ِبــِه                    

ْتـمِ  ِضّناً                                  َعِن الَمْلَحـاِة والشَّ

 
 الجمٌح

 
265 

 
28 

ْوَم َعاِذَل َواْلِعَتـاَبْن                    ً اللَـّ  أَِقلِـّ

 َوقُولًِ إْن أََصْبُت لََقْد أََصاَبنْ                               

جرٌر بن 
 عطٌة

 
76 

 
29 

ــلِــْعـ                     ٌَطَّ  إّن الَمَناٌــَــا 

َنا                             ٌْ  ـَن َعلَى األُنـَاِس اآلِمنِ

ذو جدن 
 الحمٌري

 
446 

 

38 

بَق ِســَوى اْلُعـْدَوا                      ٌَ  َولَْم 

ـاُهـْم َكَمـــا َداُنــوا                                 ِن ِدنَّ

  الفند الزمانً

382 

 
31 

ِهٌِق بَِمْطلِِه               َن أِبً الدَّ ٌْ ُت َع ٌْ  َداَو

ْؽلَُو الِقْعَدانُ                               ٌَ  َحتَّى المِصـٌِؾ و

 
 مجهول القابل

 
332 

 

32 

ٌَّْمتُ       ا الّتً َت ٌَ ِمْن أْجلِِك 
 َقْلِبً             

 َوأَْنِت َبِخٌــلَة  بِاْلَوْصِل َعنًِّ                             

 
 مجهول القابل

 

277 

 

33 

 

َك اَل أُْفَضْلَت ِفً َحَسٍب                             اَلِه اْبُن َعمِّ  

ــاِنــً َفَتْخـــُزوِنً  ٌَّ َعنِّــً َواَل أَْنــَت َد  

ذو اإلصبع 
 العدوانً
أو كعب 
 الؽنوي

 

258 

 
34 

ٍر                  ٌْ ًَّ َبُنو قَُشـ ٌَْت علَ  إَذا َرِض

َك أَْعَجَبِنً ِرَضاَها                                 ٌْ  لََعْمِر أَب

 
 القحٌؾ العقٌلً

 
257 
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 الصفحة القـابـل البٌــت الشـعـري ت

 

35 

ْعِرُؾ ذا الَفْضـ                        ٌَ  إّنما 

ــاِس َذُووهُ                                    ـِل ِمَن النَّ

 

 
 مجهول القابل

 

468 
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 فهرس األرجاز

 الصفحة القـابــل الــرجــــز ت

رإبة بن  َبْل َبلٍَد ذي ُصُعٍد وأْصبابْ  1

 العجاج

586 

588 

لًِ بَِناَم َصاِحُبهْ  2 ٌْ  396 أبو خالد القنانً َوهللاِ َما لَ

ْمَصَحا 3 ٌَ رإبة بن  َقْد َكاَد ِمْن ُطوِل الِبلَى أْن 

 العجاج

391 

أبو النجم  ِشْعِري  أنا أبو الّنجم وِشْعِري 4

 العجلً

373 

ِت الَبكَرةُ ٌوماً أجَمَعا 5  455 مجهول القابل َقْد َصرَّ

ْضَحْكَن َعْن َكاْلَبَرِد الُمْنَهمِّ  6 رإبة بن  ٌَ

 العجاج

268 

 

7 

 

 َوَقاتِِم األْعَماِق َخاِوي اْلُمْخَتَرَقنْ 

اِع   اْلَخَفقنْ ُمْشَتِبِه األْعبلِم لَمَّ

 

رإبة بن 

 العجاج

77 

586 

587 
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 فهرس األمثال واألقوال المأثورة

 الصفحة أو القول ,المثل ت

ٌّا الشواّب  )) 1 ٌّاه وأ  499 .(( إذا بلػ الرجل الستٌن فإ

 376 ,375 ,372 .((سرعان ذا إهالة  )) 2

 391 ,398 .((كاد العروس أن ٌكون أمٌراً  )) 3

ٌّاً لم ٌمت أبداً  )) 4  44 .((من صار بالعلم ح

 487 ,177 .((من ٌسمع ٌخل  )) 5

ٌّون بؤعمالهم )) 6  589 .((وإْن شراً فشر   ,إْن خٌراً فخٌر   ,الناس مجز

 395 ,72 .((نِْعَم السٌر على بِْبَس العٌر  )) 7

 395 .((وبرها سرقة  ,نصرتها بكاء ,وهللا ما هً بنعم المولودة )) 8

 282 .((ٌا للبهٌتة  )) 9

 281 .((ٌا هلل للمسلمٌن  )) 18
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 فهرس األعالم

 الصفحة اســــم العلـم ت

 ,412 ,241 ,196 ,141 ,143 ,137 .األخفش 1

413, 424 

()عبد القا ,اإلمام 2 ًّ  236 ,235 ,81 ,45 ,44 ,43 .هر الجرجان

 188 .ابن األنباريّ  3

 472 ,437 ,381 ,285 ,94 .ابن الحاجب 4

 195 .ابن السراج 5

 488 .ابن عصفور 6

 419 .أبو علً 7

 587 ,586 .امرإ القٌس 8

 394 .ثعلب 9

18  ًّ  192 .الجرم

 446 .الجوهريّ  11

 498 .الخلٌل 12

 587 ,586 ,76 .رإبة 13

 498 ,378 .الزجاج 14

 

15 

 

 .سٌبوٌه

34, 138, 137, 138, 143, 144, 

148, 196, 241, 242, 265, 279, 

295, 319, 328, 321, 373, 412, 

416, 423, 424, 497, 518 

 257 ,222 ,173 ,181 ,92 ,88 .شهاب الدٌن 16

 259 .شمس الدٌن النكساريّ  17

 ,259 ,213 ,218 ,174 ,123 ,99 صاحب المقالٌد ,صاحب اإلقلٌد 18

312, 425, 433, 454 

 ,357 ,319 ,263 ,248 ,218 ,141 .صاحب الضوء 19

418, 425, 428 

 437 .صاحب اللب 28
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 الصفحة اســــم العلـم ت

 298 .السٌد عبد هللا التواب 21

 394 ,325 .الفراء 22

23  ًّ  422 ,394 .الكساب

24  ًّ  294 .المازن

 295 ,266 .المبرد 25

  –. 33, 34, 37, 242 –محمد  26

 

 

27 

 

 

 .المصّنؾ

34, 47, 54, 59, 64, 66, 67, 71, 

82, 96, 99, 118, 117, 165, 

218, 225, 232, 233, 254, 262, 

263, 269, 278, 387, 326, 327, 

347, 357, 415, 471, 587  

  –. 242 –نوح  28

 47 ,45 ,42 ,41 ,48 ,34 .الولد 29
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 فهرس الكتب التً وردت فً الكتاب

 الصفحة اســم الكتــاب ت

 514 ,33 .االفتتاح 1

 174 .اإلقلٌد 2

 41 ,34 .اإلقناع 3

 47 ,43 .التتمة 4

 47 ,43 .الجمل 5

 94 .شرح التسهٌل 6

 ,383 ,257 ,222 ,173 ,181 ,92 ,81 .شرح الزٌنٌة 7

349, 416, 472  

 268 .الكافٌة 8

 454, 259 .شرح لب األلباب 9

 ,263 ,248 ,218 ,176 ,141 ,183 .الضوء 18

319, 357, 418, 425, 428 

 437 .اللب 11

 268 ,236 ,235 ,47 ,43 .بةاالم 12

 514, 111, 51, 33 .المصباح 13

 ,312 ,259 ,213 ,218 ,123 ,99 ,79 .المقالٌد 14

425, 433, 454 
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 حوٌةالنّ اهب فهرس المذ

 الصفحة بــــــالمذه ت

 ,284 ,241 ,217 ,216 ,214 ,133 ,96 .البصرٌون 1

394, 395, 396, 456, 589 

 ,381 ,284 ,217 ,288 ,189 ,132 ,96 .الكوفٌون 2

378, 422, 454, 499 
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ٌّة فهرس القبابل  العرب

 الصفحة القـبـٌــلـــــة ت

 374 أسد. 1

 451, 374, 317, 146 تمٌم. 2

 487, 451, 374, 317, 147 الحجازٌون, أهل الحجاز. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



535 
  

 فهرس المصادر والمراجع

 .)برواٌة حفص عن عاصم(القرآن الكرٌم  :أوالا 

 :الكتب المطبوعة :ثانٌاا 

 عـز الدٌـن    :تح ,ن بن إسحـاق الزجـاجـًــد الرحمــــعب ل ,رـــابـــــاإلبدال والمعاقبة والنظ    -1

 .م 1993 ,2 :ط ,دار صادر ,التنوخً       

 المسمى منتهى األمانً والمسّرات فـً علوم ,رـفضبلء البشر بالقراءات األربعة عشاتحاؾ     -2

  ,الكتـبعالـم  ,ـد إسماعٌلــــان محمــــشعب :تح ,د البناـــن محمــد بــحمأل ,علوم القـراءات       

 .م 1987 ,1 :ط ,بٌروت       

 ـة ــــمإسـس ,محمد الدالً :تـح ,لم بن قتٌبةـــن مســــــد عبـد هللا بــــبً محمأل ,أدب الكاتب    -3

 .ببل :ط ,الرسالة       

 مكتبة ,رجب عثمان محمد :تح ,ألبً حٌان األندلسً ,ربـان العــــارتشاؾ الضرب من لس    -4

 .م 1998 ,1 :ط ,القاهرة ,الخانجً       

  ,ـودـــــون الســــد باسل عٌـــمحم :تح ,ار هللا الزمخشـريــــبً القاسـم جأل ,أساس الببلؼة    -5

 .م 1998 ,1 :ط ,بٌروت ,دار الكتب العلمٌة       

  ,ًـــوخــد التنـــمــمح :تح ,د زادةــعبد اللطٌؾ محمل ,ونـــأسماء الكتب المتمم لكشؾ الظن    -6

 .ببل :ط ,مصر ,مكتبة الخانجً       

 العربً,دار الكتـاب  ,وتــــمحمـد دروٌش الحل ,المراتبأسنى المطالب فً أحادٌث مختلفة     -7

 .م 1983 ,2 :ط ,بٌروت       

  ,وآخر ,د شاكرــــــأحمد محم :تح ,ألبً ٌوسؾ ٌعقوب بن إسحاق السكٌت ,إصبلح المنطق    -8

 .م 1978 ,3 :ط ,مصر ,دار المعارؾ       

 أحمـد  :تح ,الملك بن قُرٌب بن عبـد الملك د عبدــــــاختٌار األصمعً أبً سعٌ ,األصمعٌات    -9

 .5 :ط ,دار المعارؾ ,وآخر ,محمد شاكر       

 .بـبل :ط ,و المصرٌةــــمكتبـة األنجـلـ ,براهٌـم أنٌـسإل ,األصوات اللؽوٌـة  -18
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 عبد الحسٌن الفتلً :تح ,د بن سهل بن السراج البؽداديــــألبً بكر محم ,األصول فً النحو  -11

 .م 1996 ,3 :ط ,مإسسة الرسالة       

  ,نـاألعبلم قاموس تراجم ألشهر الرجـال والنسـاء مــن العـرب والمستعربٌـن والمستشـرقـٌـ  -12

 .م 2882 ,15 :ط ,لبنــان –بٌــروت  ,نــدار العلــم للمبلٌٌـ ,ن الزركلـًــــــر الدٌـخٌل       

 الطناحً,محمـود محـمــد  :تح ,مـد بن حمــزةً بن محــهبة هللا بن علل ,أمالً ابن الشجري  -13

 .م 1992 ,1 :ط ,القاهرة ,مكتبة الخانجً       

 للشرٌؾ المرتضـى علـً بـن الحسـٌـن  ,ـد ودرر القــبلبـد(ــأمالـً المـرتضـى )ؼـرر الفـواب  -14

 .م 1954 ,1 :ط ,ةــــــدار إحٌـاء الكتـب العربٌ ,محمد أبو الفضل إبراهٌـم :تـح ,الموسـوي       

  ,ن علـً بـن ٌوســؾ القفطـًــــجمال الدٌـن أبً الحسل ,اةـــــى أنباه النحــــاه الرواة علـــانب  -15

 .م 1986 ,1 :ط ,رةــالقاه ,ًـــر العربــــدار الفك ,محمد أبو الفضـل إبراهٌـم :تح       

  :تــح ,لعلـً بـن عـدالن الموصلـً النحـوي ,ـرابــــاألبٌات المشكلة اإلعاالنتخاب لكشؾ   -16

 .م 1988 ,ببل :ط ,مإسسة الرسالة ,حاتم صالح الضامن       

 كمـال الدٌـن أبً ل ,ن البصرٌٌـن والكوفٌٌـنــبلؾ بٌن النحوٌٌــً مسابل الخـــاؾ فــــاإلنص  -17

 ً ـــد محـــمحمل ,ومعـه كتـاب االنتصاؾ مـن اإلنصـاؾ ,اريـالبركات عبـد الرحمـن األنب       

 .م 2889, ببل :ط ,القاهرة ,دار الطبلبع ,الدٌن عبد الحمٌد       

 ام ــــال الدٌـن بـن هشــــد عبـد هللا جمـــــبً محمأل ,ح المسـالك إلى ألفٌـة ابـن مـالكــــأوض  -18

 د محً الدٌن عبد لمحمـ ,الكـــح المستحقٌق أوضــــلك إلى اومعه كتاب عدة الس ,ارياألنص       

 .بٌروت –صٌدا  ,المكتبة العصرٌة ,الحمٌد       

  :تـح ,ر المعروؾ بابن الحاجـبــرو عثمان بن عمـــألبً عمـ ,اإلٌضاح فً شرح المفصـل  -19

 .1983 ,ببل :ط ,بؽداد ,مطبعة العانً ,موسى بناي العلٌلً       

 ,ع عبٌـد هللا بن أحـمــد األشبٌلـً البستـًـــالبن أبً الربٌ ,البسٌط فً شرح جمل الزجاجـً  -28

 .م 1986 ,1 :ط ,دار الؽرب اإلسبلمً ,عٌاد بن عٌد الثبٌتً :تح       

  :تح ,افظ جبلل الدٌن عبـد الرحمن السٌوطـًـــــللح ,بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌن والنحاة  -21

 .م 1979 ,2 :ط ,دار الفكر ,محمد أبو الفضل إبراهٌم       
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  لعبد الرحمن ,ن تطبٌقاتهـا(ـور مــــــوص ,وفنونهـا ,ـاــوعلومه ,البـبلؼـة العربٌــة )أسسهـا  -22

 .م 2887 ,2 :ط ,دمشق ,دار القلـم ,حســــن َحَبنَّكـة المٌدانـــً       

 ,وب الفٌروز ابـاديـــــد الدٌن محمـد بن ٌعقـــــمجل ,ةـــالنحو واللؽم أبمة ـــالبلؽة فً تراج  -23

 .م 2888 ,1 :ط ,دمشـق ,دار سعـد الدٌـن ,محمد المصري :تح       

  ,دمكتبة الرش ,د بن عبد هللا الداٌـللعبـد هللا بـن محم ,م اإلعــرابٌالبناء فً اللؽة العربٌة قس  -24

 .م 1998 ,1 :ط ,الرٌـاض –ودٌــة ـــة السـعـــالمملكــة العربٌ       

 مكتبـة  ,عبد السـبلم هارون :تـح ,ـرو بن بحـر الجاحظـــان عمـــألبً عثم ,نــالبٌان والتبٌٌ  -25

 .م 1998 ,7 :ط ,القاهرة ,الخانجً       

 .م 1973 ,2 :ط ,رةالقاه ,دار التـراث ,ورين قتٌبـة الدٌنالب ,رآنتؤوٌـل مشكل الق  -26

 .م 1966 ,ببل :ط ,بنؽازي ,اــــدار لٌبٌ ,د مرتضى الزبٌديــــلمحم ,تاج العروس  -27

 .ببل :ط ,دار المعارؾ ,كارل بروكلمانل ,تارٌخ األدب العربً  -28

 صدقً جمٌل  :حــــت ,ر أحمد بن علً الخطٌب البؽداديـــألبً بك ,تارٌخ بؽداد مدٌنة السبلم  -29

 .م 2884 ,1 :ط ,دار الفكر ,العطار       

  ,2 :ط ,انـــبنل –بٌروت  ,دوة الجدٌدةـــدار الن ,ٌن أٌوبـحسل ,د اإلسبلمٌةـــــتبسٌط العقاب  -38

 .م 1983       

 ن ـد الرحمـعب :حت ,ريألبً البقاء العكب ,التبٌٌن على مذاهب النحـوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن  -31

 .م 1986  ,1 :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار الؽرب اإلسبلمً ,بن سلٌمان العثٌمٌن       

  :تـح ,لجمـال الدٌن أبً محمـد ابـن هشـام األنصاري ,ـد وتلخٌـص الفوابـدــص الشواهــتخلٌ  -32

 .م 1986 ,1 :ط ,دار الكتاب العربً ,عباس مصطفى الصالحً       

 مإسسـة  ,ؾ عبـد الرحمنــــعفٌ :تـح ,ان محمد بن ٌوسؾ األندلسًـــألبً حٌ ,تذكرة النحاة  -33

 .م 1986 ,1 :ط ,الرسالة       

  ,محمد كامل بركات :تح ,ًــالبن مالك جمال الدٌن الطاب ,دـــتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاص  -34

 .م 1967 ,ببل :ط ,دار الكاتب العربً       

 شركـة التمـدن الصناعٌة  , ابن جنًد هللاــــألبً الفتـح عثمـان بن عـب ,التصرٌؾ الملوكــً  -35
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 .1 :ط ,مصر ,بالقرٌة       

 .م 1985 ,ببل :ط ,بٌروت ,مكتبة لبنان ,ًــانـــد الشرٌؾ الجرجـــعلً بن محمل ,التعرٌفات  -36

 عادل أحمـد عبـد  :تـح ,ًـــد بـن ٌوسـؾ األندلســـألبً حٌــان محم ,تفســٌر البحـر المحٌـط  -37

 .م 1993 ,1 :ط ,لبنـان –روت ـــبٌ ,ةـــب العلمٌـــدار الكت ,نـوآخرٌ ,الموجــود       

 دار  ,عبـد السـبلم هـارون :تـح ,ً منصـور محمد بـن أحمـد األزهـريــألب ,ةـــتهذٌب اللؽ  -38

 .م 1964 ,ببل :ط ,القومٌة العربٌة للطباعة       

  :تـح ,للمـرادي المعروؾ بابن أم قاسم ,بشرح ألفٌة ابـن مالك الكـــد والمســتوضٌح المقاص  -39

 .م 2881 ,1 :ط ,عبد الرحمن علً سلٌمان       

 ا ذٌـل فـً ـــوٌلٌهـ ,والبن السكٌـت ,انًـــوللسجسـت ,لؤلصمعـً ,ثبلثـة كتـب فـً األضـداد  -48

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار الكتب العلمٌة ,األضداد للصؽانً       

  :حـــت ,د بن عٌسـى ابن سـورةـــى محمـــً عٌســألب ,و سنن الترمذيـــالجامع الصحٌح وه -41

 .م 1987 ,1 :ط ,لبـنـان –بٌـروت  ,ب العلمٌــةـــدار الكت ,ٌوســؾ الحــوث كمال      

 جامع العلوم الملقب بدستور العلماء فً اصطبلحات العلوم والفنون بتصرٌح شاؾ وتوضٌح   -42

 حٌدر  ,ارؾ النظامٌةـمطبعة دابرة المع ,د نكريـد الرسول األحمـــً بن عبـــعبد النبل ,واؾ       

 .1 :ط ,الهند ,آباددكن       

  ,فخر الدٌن قباوة وآخر :تح ,بن قاسم المرادين ـــللحس ,ًـــالجنى الدانً فً حروؾ المعان  -43

 .م 1992 ,1 :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار الكتب العلمٌة       

ّبان على شـرح األشم  -44   ,ومعه شـرح الشـواهـد للعٌنـً ,ى ألفٌة ابن مالكــونً علــحاشٌة الصَّ

 .1 :ط ,المكتبة التوفٌقٌة ,طه عبد الرإوؾ سعد :تح       

 ,2 :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار الكتاب العربً ,د البحتريـن عبٌـبً عبادة الولٌد بأل ,اسةالحم  -45

 .م 1967        

 عبـد السبلم  :تـح ,عبـد القـادر بن عمر البؽداديل ,ربــان العـــــخزانة األدب ولب لباب لس   -46

 .م 1984 ,2 :ط ,القاهرة ,مكتبة الخانجً ,هارون       

      .م 1957 ,ببل :ط ,المكتبة العلمٌة ,محمد علً النجار :تح ,بن جنًألبً الفتح  ,الخصابص  -47



539 
  

 .م 1973 ,ببل :ط ,رـــمص ,ارؾـــدار المع ,رـــكمال محمد بشل ,دراسات فً علم اللؽة  -48

 .م 1986 ,1 :ط ,عالم الكتب ,داود سلومل ,ات العربٌة القدٌمةــدراسة اللهج  -49

 وراتمنش ,حمد بن األمٌن الشنقٌطًأل ,الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع  -58

 .م 1999 ,1 :ط ,انـــلبـنـ –بٌـروت  ,ـون دار الكتـب العلمٌـةــمحمـد علً بٌض       

 السٌوطً,ر بـن أبـً بكجـبلل الدٌـن عبد الرحمـن ل ,رةـرر المنتثرة فـً األحادٌث المشتهالد  -51

  ,ودــــجامعة الملك سع –ورات عمادة شإون المكتبات ــمنش ,ً الصباغــمحمد بن لطف :تح       

 .ببل :ط ,الرٌاض       

 المعروؾشهـاب الدٌن أبً العباس بـن ٌوسؾ ل ,الدر المصـون فـً علـوم الكتـاب المكنــون  -52

  ,لبنان –بٌروت  ,ب العلمٌةدار الكت ,وآخرٌن ,ًــعلً محمـد عوض :تـح ,بالسمٌـن الحلبـً       

 .م 1994 ,1 :ط       

 عبـد  :تـح ,ً الحسٌن علً بن الحسن الباخـرزيــألب ,رة أهـل العصـرـــدمٌة القصـر وُعص  -53

  .ببل :ط ,دار الفكر العربً ,الفتاح محمد الحلو       

 مطبعة القضاء, ,نــعبد المحس مــعبد العظٌ :تح ,وهب بن زمعة ,دٌوان أبً دهبل الجمحً  -54

 .م 1972 ,1 :ط ,النجؾ       

 .م 1988 ,ببل :ط ,بٌروت ,رــة والنشــدار بٌروت للطباع ,ةـــــدٌوان أبً العتاهٌ  -55

 دار  ,وآخرٌن ,ى الشقاـمصطف :تح ,ريـــرح أبً البقاء العكبـــدٌوان أبً الطٌب المتنبً بش  -56

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,المعرفة       

 د ــسٌ :تـح ,ً محمـد بن عبد الرحمن ابن الؽزيـــس الدٌن أبً المعالــشمل ,ـبلمــدٌوان اإلس  -57

 .م 1998 ,1 :ط ,لبنـان –بٌروت  ,ب العلمٌـةــدار الكت ,نــــكسـروي حس       

 المطبعـة  ,منشـورات مكتبة اآلداب بالجمامٌـز ,ـون بن قٌــســـدٌوان األعشـى الكبٌـر مٌم  -58

  .ببل :ط ,النموذجٌة       

 .4 :ط ,دار المعارؾ ,محمد أبو الفضل إبراهٌم :تح ,دٌوان امرئ القٌس  -59

 .م 1971,ببل :ط ,ـرـمص ,دار المعـارؾ ,هنعمان محمد أمٌـن ط :حــتـ ,ـرــوان جرٌــدٌ  -68

 .م 1992 ,1 :ط ,بٌروت ,دار الجٌل ,دٌوان الحطٌبة  -61
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  ,ة للطباعة والنشرــالدار القومٌ ,ً داإد اإلٌاديـــوفٌه بابٌة أب ,دٌوان ُحمٌد بن ثور الهبللً  -62

 .م 1951 ,ببل :ط ,القاهرة       

 بٌروت, ,رةـــدار المسٌ ,روؾـــناٌؾ مع :تح ,رسابلهم( ,خطبهم ,دٌوان الخوارج )شعرهم  -63

 ] دٌوان قطري بن الفجاءة [.م 1983 ,1 :ط       

  ,لبنان –بٌروت  ,الدار العالمٌة ,رو بن براقـلكة وعمـــدٌوان الشنفرى وٌلٌه السلٌك بن الس  -64

 .م 1993 ,1 :ط       

 .م 1997 ,1 :ط ,ـانــلبـن –بٌـروت  ,دار صـادر ,دي صّنـاويــسع :حـتـ ,ـاجوان العجــدٌ  -65

 المكتبة التجارٌة  ,محمد محً الدٌن عبد الحمٌد :تح ,ًــمر بن أبً ربٌعة المخزومــدٌوان ع  -66

 .م 1952 ,1 :ط ,مصر ,الكبرى       

 .م 1998 ,1 :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار الكتب العلمٌة ,ون لٌلىــس بن الملوح مجنـدٌوان قٌ  -67

 .م 1971 ,ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار الثقافة ,دٌوان كثٌر عّزة  -68

 .1 :ط ,ضمن روابع التراث العربً ,دٌوان مهٌار الدٌلمً  -69

 ,ببل :ط ,رـــــة والنشــــلدار القومٌة للطباع)دٌوان مالك بن خالد الخناعً( ا دٌوان الهذلٌٌن  -78

 . م 1965       

  ,تـــالكوٌ ,والتوزٌعر ــــمكتبة الفبلح للنش ,رـــر سلٌمان األشقــــعمل ,االتــالرسل والرس  -71

 .م 1989 ,4 :ط       

 أحمد  :تح ,حمد بن عبد النور المالقًأل ,ًــــً شرح حروؾ المعانـــرصؾ المبانً ف  -72

 .ببل :ط ,مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق ,محمد الخراط       

  ,مكتبة المنار ,السامـرابً مــــإبراهٌ :تـح ,د بن داود األصبهـانًـــألبً بكـر محم ,الزهـرة  -73

 .م 1985 ,2 :ط ,الزرقاء –األردن        

  ,دار القلم ,حسن هنداوي :تح ,ان بن جنًــــــبً الفتح عثمأل ,رابــسر صناعة اإلع  -74

 .م 1985 ,1 :ط ,دمشق       

  :ط ,دار إحٌاء الكتب العربٌة ,ةــد بن ٌزٌد القزوٌنً ابن ماجــسنن الحافظ أبً عبد هللا محم  -75

 .ببل       
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 المكتبة التجارٌة  ,وحاشٌة اإلمام السندي ,ظ جبلل الدٌن السٌوطًــسنن النسابً بشرح الحاف  -76

 .ببل :ط ,مصر ,الكبرى       

 كبلهما  ,ام الرجـال من مٌـزان االعتـدال فً نقد الرجـالــوبهامشـه إحك ,سٌر أعبلم النبـبلء  -77

  ,محب الدٌن أبً سعٌد عمر العمروي :حـت ,ًـــلشمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان الذهب       

 .م 1997 ,1 :ط ,دار الفكر       

 دار ,ـرــــوآخ ,محمد سعٌد إسبرل ,اـــة ومصطلحاتهــم فً علوم اللؽة العربٌـــمعج ,الشامل  -78

 .1981 ,1 :ط ,بٌروت ,العودة       

 محمود  :تـح ,ـاد أبـً الفـبلح الحنبـلًـــالبـن العم ,بـً أخبـار مـن ذهــشـذرات الذهـب فـ  -79

 .م 1988 ,1 :ط ,بٌروت –دمشق  ,دار ابن كثٌر ,األرناإوط       

  ,دار إحٌاء الكتب العربٌة ,رح الشواهد للعٌنًـومعه ش ,شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك  -88

 .ببل :ط       

 ومعه كتاب منحـة الجلٌـل  ,ن عقٌل العقٌـلًـــاء الدٌن عبـد هللا بـــبهل ,شرح ابن عقٌل  -81

 .2 :ط ,محمد محً الدٌن عبد الحمٌد :تؤلٌؾ ,بتحقٌق شرح ابن عقٌل       

 محمـد علً  :تـح ,ؾ بن أبً سعٌد السٌرافـًــــبً محمد ٌوسأل ,شرح أبٌات سٌبوٌه  -82

 .م 2811 ,1 :ط ,دار العصماء ,سلطانً       

 محمـد بن سلٌم  :تـح ,ـدـــد هللا بدر الدٌـن محمــالبـن الناظـم أبـً عبـ ,شرح ألفٌـة ابن مالك  -83

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,منشورات ناصر خسرو ,اللبابٌدي       

  ,عبد الرحمن السٌد :تح ,د هللا الطابًــال الدٌن محمد بن عبـــالبن مالك جم ,شرح التسهٌل  -84

 .م 1998 ,1 :ط ,هجر للطباعة والنشر ,وآخر       

 لمحب الدٌن محمد بن ٌوسؾ  ,ـد بشرح تسهٌل الفوابدــشرح التسهٌل المسمـى تمهٌد القواع  -85

 ط: ,رــــدار السبلم للطباعة والنش ,وآخرٌن ,علً محمد فاخر :تح ,المعروؾ بناظر الجٌش       

 .م 2887 ,1       

 خالد بن عبـد هللا  ,ون التوضٌح فً النحوــشرح التصرٌح على التوضٌح أو التصرٌح بمضم  -86

 الكتبـورات محمد علً بٌضـون دار ــمنش ,ـودــــون الســمحمـد باسـل عٌ :تـح ,األزهـري       
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 .م 2888 ,1 :ط ,لبنان –بٌروت  ,العلمٌة       

 ورات ـمنشـ ,ـن علـً بن مإمـن ابن عصفـور اإلشبٌلـًــألبً الحس ,شرح جمـل الزجاجـً  -87

 .م 1998 ,1 :ط ,لبـنـان –بٌـروت  ,ب العلمٌـةــً بٌضـون دار الكتــــــمحمد عل       

  ,دار الجٌـل ,ً علـً أحمـد بـن محمـد بن الحسـن المرزوقـًــــألب ,شـرح دٌـوان الحماسـة  -88

 .م 1991 ,1 :ط ,بٌروت       

 منشورات جامعة  ,لرضً الدٌن محمد بن الحسن األسترباذي ,ةــى الكافٌـــشرح الرضً عل  -89

 .م 1996 ,2 :ط ,بنؽازي ,قار ٌونس       

  ,مع شرح شواهده ,ن األستراباذيــً الدٌن محمد بن الحســـلرض ,شرح شافٌة ابن الحاجب  -98

 .م 1975 ,ببل :ط ,وآخرٌن ,نــــمحمـد نـور الحس :حــت ,داديــر البؽــد القاهــلعب       

 هشـامبً محمـد عبـد هللا جمـال الدٌن ابـن أل ,ب فـً معرفة كـبلم العربـــشرح شذور الذه  -91

 محمد محً الدٌن ل ,ق شرح شذور الذهبــــه كتاب منتهى اإلرب بتحقٌـــومع ,اريــاألنص       

 .ببل :ط ,دار الطبلبع ,عبد الحمٌد       

 عبٌد مصطفى  :تح ,عبد هللا بن بّري :تؤلٌؾ ,ً علـً الفارسـًـــد اإلٌضاح ألبـــشرح شواه  -92

  .م 1985 ,ببل :ط ,القاهـرة ,ةــع األمٌرٌـــإون المطابـــة العامة لشــالهٌب ,دروٌش       

 الحٌاة,دار مكتبة  ,أبً بكر السٌوطًد الرحمن بن ــبلل الدٌن عبــجل ,د المؽنًــشرح شواه  -93

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت        

  ,د بإنارة شرح العقابد وٌلٌهما شرح مٌزان العقابدـشرح العقابد النسفٌة مع حاشٌة جمع الفراب  -94

 .م 2812 ,2 :ط ,باكستان –كراتشً  ,مكتبة المدٌنة ,لسعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً       

 عدنان عبد الرحمـن  :تـح ,ن محمـد بن مالكــلجمـال الدٌ ,ظ وعدة البلفظــشرح عمـدة الحاف  -95

  .م 1978 ,ببل :ط ,العراق –بؽداد  ,مطبعة العانً ,الدوري       

 سلٌم,د الفتـاح ـعب :تـح ,ً بن فضـال المجاشعـًـــبً الحسـن علأل ,رابــشرح عٌـون اإلع  -96

 .م 2885 ,2 :ط ,القاهرة ,مكتبة اآلداب       

  :تـح ,ال الدٌـن ابن هشـام األنصـاريــألبً عبـد هللا جم ,ـر النـدى وبـل الصـدىــشـرح قط  -97

 .م 1998 ,ببل :ط ,,لبنان –بٌروت  ,ةــب الثقافٌــة الكتــمإسس ,ًـــعرفات مطرج       
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 ـد عـبّلن ــــد علـً بن محمـــمحمل ,ـانـــان فـً نظـم عوامـل عالـم جرجــشرح قبلبـد الجم  -98

  ,ر والتوزٌعـــدار ومكتبة الشعب للنش ,وآخر ,عبد الوهاب محمد عبد العالً :تح ,الصدٌقً       

 .م 2818 ,1 :ط ,لٌبٌا –ة تمصرا       

 المنعم  عبـد :تح ,ًـــد بن مالك الطابــال الدٌن أبً عبد هللا محمــجمل ,ة الشافٌةــشرح الكافٌ  -99

 .ببل :ط ,مكة المكرمة ,راث اإلسبلمًـــً وإحٌاء التـــث العلمـــمركز البح ,أحمد هرٌدي       

  .ببل :ط ,إدارة الطباعة المنٌرٌة ,لموفق الدٌن ٌعٌش ابن علً بن ٌعٌش ,شرح المفصل -188

  ,ًــالخوارزمن الحسـٌن م بللقـاس ,رلمفصـل فـً صنعـة اإلعـراب الموسوم بالتخمٌشـرح ا -181

 .م 1998 ,ببل :ط ,دار الؽرب اإلسبلمً ,عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن :حـت       

 مطبوعات مجمــع اللؽة العربٌة, ,رــوآخ ,محمد نفاع :تح ,شعر إبراهٌم بن هرمة القرشً -182

  .ببل :ط ,دمشق       

  ,دار اآلفاق الجدٌدة ,ر الدٌن قباوةـفخ :حــت ,ريــلؤلعلم الشنتم ,ىــشعر زهٌر بن أبً سلم -183

 .م 1988 ,3 :ط ,بٌروت       

 .م 1986 ,ببل :ط ,تـالكوٌ ,دار القلم ,ٌحٌى الجبوري :تح ,ة بن خشرم العذريــشعر هدب -184

  ,لبنان –بٌروت  ,ةــدار الثقاف ,لم بن قتٌبةـــد هللا بن مســبً محمـد عبأل ,الشعـر والشعـراء -185

 .م 1988 ,4 :ط        

 أحمـدبً الحسٌـن أل ,ة العربٌة ومسابلها وسنن العـرب فـً كبلمهاـــالصاحبً فـً فقـه اللؽ -186

  –بٌروت  ,ةـــً بٌضـون دار الكتب العلمٌـــورات محمـد علــــمنش ,بن فارس بن زكرٌـا        

 .م 1997 ,1 :ط ,لبنان        

 أحمد  :تـح ,سماعٌـل بن حمـاد الجوهريإل ,اح العربٌةــــة وصحـــتـاج اللؽالصحاح  -187

 .م 1998 ,4 :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار العلم للمبلٌٌن ,عبد الؽفور عطار       

 دار إحٌـاء  ,د هللا محمـد بن إسماعٌـل البخاريــألبً عبـ ,رح الكرمانًــصحٌح البخاري ش -188

 .م 1981 ,2 :ط ,لبنان –بٌروت  ,التراث العربً       

 دار  ,محمد فإاد عبد الباقً :حــت ,اج القشٌريــألبً الحسٌن مسلم بن الحج ,لمــصحٌح مس -189

 .ببل :ط ,إحٌاء الكتب العربٌة       
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 –بٌروت  ,دار األندلس ,السٌد إبراهٌم محمد :تح ,ور اإلشبٌلًــالبن عصف ,ضرابر الشعر -118

 .ببل :ط ,لبنان       

 عبد الفتاح محمد  :تح ,لتاج الدٌن أبً نصر عبد الوهاب السبكً ,ة الكبرىـــطبقات الشافعٌ -111

 .1 :ط ,وآخر ,الحلو       

 .ببل :ط ,جدة ,دار المدنـً ,ـًــبلم الجمحــد بن ســـمحمل ,ول الشعـراءــطبقـات فح -112

راز -113  المكتبة  ,عبد الحمٌد هنداوي :حــت ,ويــالعل ى بن حمزة بن علً بن إبراهٌمــلٌحٌ ,الطِّ

 .م 2882 ,1 :ط ,بٌروت –صٌدا  ,العصرٌة       

 .م 2884 ,ببل :ط ,مكتبة الثقافة الدٌنٌة ,حسام البهنساويل ,العربٌة الفصحى ولهجاتها -114

 دار الكتب ,عبد المجٌد الترحٌنً :تح ,د ربه األندلسًــحمد بن محمـد بن عبأل ,د الفرٌدالعق -115

  .م 1983 ,1 :ط ,لبنان –بٌروت  ,العلمٌة       

  ,ود جاسم محمد الدروٌشــمحم :حــت ,د هللا الوّراقــألبً الحسـن محمد بن عب ,علل النحـو -116

 .م 1999 ,1 :ط ,الرٌاض ,مكتبة الرشد       

 المحمودٌةة ــالمكتب ,المراؼـًى ــحمد مصطفـأل ,والبدٌع( ,والمعانً ,وم الببلؼة )البٌانعل -117

 .4 :ط ,مصر ,التجارٌة       

  ,1 :ط ,اجــــدار المنه ,ر عبد الرحمن الجرجانًــــد القاهــــر عبـــبً بكأل ,العوامل المبة -118

 .م 2889       

 لجنة إحٌاء التراث العربً فً دار اآلفـاق  :تـح ,ألبً هـبلل العسكري ,ةـــً اللؽــالفروق ف -119

 .م 1841 ,5 :ط ,بٌروت ,دار اآلفاق الجدٌدة ,الجدٌدة       

 الموسوي,ن بن نعمـة هللا الحسٌنـً ــور الدٌلن ,اتــات فً التمٌٌـز بٌن مفاد الكلمفروق اللؽ -128

  ,منشورات المستشارٌة الثقافٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة ,وان الداٌةــــــمحمد رض :تح       

 .ببل :ط ,دمشق       

 .6 :ط ,رةـــالقاه ,ًـــمكتبة الخانج ,ان عبد التوابـــرمضل ,فصول فً فقه العربٌة -121

 ن ــــحس :تـح ,ًلصبلح الدٌن خلٌـــل بن كٌكلندي العبلن ,واو المزٌدةة فً الول المفٌدالفص -122

 .م 1998 ,1 :ط ,األردن –ان ــعمـ ,رــدار البشٌ ,ـرــى الشـاعـموس       
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 .ببل :ط ,ور عبد الملك بن محمد الثعالبًـــبً منصأل ,ةـــه اللؽـة وسـر العربٌــفق -123

 صادر,دار  ,اســإحسـان عب :تـح ,ر الكتبـًـــمحمـد بن شاكل ,ل علٌهاـفوات الوفٌات والذٌ -124

 .م 1973 ,ببل :ط ,بٌروت       

ٌَّاط ,البن الندٌم ,الفهرست -125  .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,مكتبة خ

 الشامً,أنس محمـد  :تح ,روز آباديــــمجد الدٌن محمد بن ٌعقـوب الفٌل ,القامـوس المحٌط -126

 .م 2888 ,ببل :ط ,القاهرة ,دار الحدٌث ,وآخر       

 الدٌنب جمـال ـبن الحاجـال ,و والشافٌة فـً علمـً التصرٌـؾ والخـطــالنحم ـالكافٌة فً عل -127

 .ببل :ط ,القاهرة ,مكتبة اآلداب ,رــم الشاعــح عبد العظٌــصال :تح ,رــعثمان بن عم       

 ـة ـمإسس ,د الدالـًـــمحمـد أحم :تـح ,د المبـردــبً العباس محمـد بن ٌزٌأل ,لــالكام -128

 .م 1992 ,2 :ط ,الرسالة       

ٌّـة فـً عل -129   الملوحً, د المعٌنــعب :تـح ,رويــعلـً بن محمـد الهـل ,م الحـروؾكتـاب األزه

 .م 1993 ,1 :ط       

 جدة, ,دار المدنً ,ر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانًـــبً بكأل ,كتاب أسرار الببلؼة -138

 .ببل :ط      

  :تـح ,د األنباريــد الرحمن بن محمد بن أبً سعٌـً البركات عبـــبأل ,أسرار العربٌةكتاب  -131

 .ببل :ط ,دمشق ,ً العربًــــع العلمـــات المجمـــمطبوع ,محمـد بهجة البٌطار       

 محمدبلم ـعبـد السـ :تـح ,ن بن درٌر األزديـد بن الحســـً بكـر محمــبأل ,كتاب االشتقـاق -132

 .م 1979 ,2 :ط ,العراق –بؽداد  ,مكتبة المثنى ,هارون       

 والنشر,ال للطباعة ـــمإسسـة جم ,انً علً بن الحسٌنـرج األصبهألبً الف ,ًكتاب األؼان -133

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت        

  ,السٌوطـًبلل الدٌن عبد الرحمـن بن أبً بكر ــلج ,وــكتاب االقتـراح فً علم أصـول النح -134

 .م 1988 ,1 :ط ,جروس برس       

  ,ًــدار الكتاب العرب ,م القالً البؽداديـــل بن القاســـً إسماعٌــبً علأل ,ًــــكتاب األمال -135

  .ببل :ط ,لبنان –بٌروت        
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  ,فجر صالح سلٌمان قدارة :تح ,رو عثمان بن الحاجبــً عمــألب ,كتاب أمالً ابن الحاجب -136

 .م 1989 ,ببل :ط ,األردن –عمان  ,دار عمان      

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار مكتبة الحٌاة ,بً حٌان التوحٌديأل ,كتاب اإلمتاع والمإانسة -137

 سماعٌل إل ,ون فً الذٌل على كشؾ الظنون عـن أسامً الكتب والفنونــكتاب إٌضـاح المكن -138

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,ًـــاء التراث العربــدار إحٌ ,سالما بن محمد أمٌن مٌـر ــباش       

 عبد الوهاب  :تح ,ُعبٌد هللا محمد بن عبد هللا الزركشًل ,كتاب تؤصٌـل البناء فً تعلٌل البناء -139

 .م 2889 ,1 :ط ,دار ومكتبة الشعب ,وآخر ,محمد عبد العالً       

  ,بؽداد ,مكتبة المثنى ,ن األزديــر محمد بن الحســبكً ــالبن درٌر أب ,كتاب جمهرة اللؽة -148

  .م 1345 ,1 :ط       

 مطبعة ,بلم محمد هارونــعبد الس :تح ,ظـــر الجاحـان عمرو بحـبً عثمأل ,كتاب الحٌوان -141

 .م 1967 ,2 :ط ,مصر ,مصطفى البابً الحلبً وأوالده       

 ,العربًدار الكتـاب  ,ًـــً إسماعٌل بن القاسـم القالعلألبً  ,وادراب ذٌـل األمالً والنــكت -142

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت        

 عبد الستـار  :تـح ,ن السكريــد الحسـن بن الحسٌــألبً سعٌ ,كتاب شـرح أشعـار الهذلٌٌـن -143

 .ببل :ط ,القاهرة ,مكتبة دار العروبة ,أحمد فّراج       

 الهندي,الحسنـات محمـد عبد الحـً اللكنـوي  ألبً ,ً تراجـم الحنفٌـةــد البهٌة فكتاب الفواب -144

  فراس, وــمحمد بدر الدٌن أب :تح ,ورـع التعلٌقات السنٌة على الفوابد البهٌة للمإلؾ المذكـــم       

  .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار المعرفة       

  ,ـبلم هـارونــد السـعب :حــت ,ألبً بشـر عمـرو بن عثمـان بن قنبـر ,الكتاب كتاب سٌبوٌه -145

 .م 1982 ,2 :ط ,القاهرة ,مكتبة الخانجً       

 دار  ,مازن المبارك :تـح ,اق الزجاجـًـــم عبد الرحمن بن إسحـــألبً القاس ,كتاب البلمات -146

 .م 1985 ,2 :ط ,دمشق ,الفكر       

 الصاعدي,إبراهٌم بن سالم  :تح ,ن الصاٌػــمحمد بن الحسل ,ةفً شرح الملححـة كتاب اللم -147

 .م 2884 ,1 :ط       
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  ,المنجً الكعبً :تح ,ألبً عبد هللا محمد بن جعفر القزاز ,رورةــما ٌجوز للشاعر فً الض -148

 .م 1971 ,ببل :ط ,الدار التونسٌة للنشر      

 رى ــة الكبـــالمطبع ,وي اللؽويـــً بن إسماعٌل النحــن علــبً الحسأل ,كتاب المخصص -149

 .هـ 1316 ,1 :ط ,مصر –بوالق  ,األمٌرٌة       

 .ببل :ط ,جار هللا أبً القاسم محمود الزمخشريل ,وـً النحــل فــكتاب المفص -158

 دار  ,كاظم بحر المرجان :حــت ,انًــد القاهر الجرجــلعب ,كتاب المقتصد فً شرح اإلٌضاح -151

 .م 1982 ,ببل :ط ,الرشٌد للنشر       

 عظٌمة,ق ـــمحمـد عبـد الخال :تـح ,بً العبـاس محمـد بن ٌزٌـد المبـردأل ,بــكتاب المقتض -152

 .م 1979 ,2 :ط ,مصر ,وزارة ألوقاؾ ,راث اإلسبلمًـة إحٌاء التــلجن       

 محمودبً القاسم جار هللا أل ,ٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌلن حقابق التنزٌل وعــالكشاؾ ع -153

 .ببل :ط ,دار الفكر ,بن عمر الزمخشري       

 بنسماعٌل إل ,ا اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناســؾ الخفاء ومزٌل اإللباس عمـــــكش -154

 .م 1351 ,3 :ط ,روتبٌ ,ًدار إحٌاء التراث العرب ,ًمحمد العلجـونً الجراح       

  ً,ـــلعربراث اـــدار إحٌاء الت ,ً خلٌفةــــحاجل ,ونــكشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفن -155

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت       

 ألبً البقاء أٌـوب بن موسى الحسٌنـً  ,ً المصطلحـات والفروق اللؽوٌـةـم فــالكلٌات معج -156

 .م 1989 ,2 :ط ,مإسسة الرسالة ,الكفوي       

 ؼازي  :حــــت ,,د هللا بن الحسٌن العكبـريــألبً البقاء عب ,اللباب فً علل البناء واإلعراب -157

 .م 1995 ,1 :ط ,لبنـان –بٌـروت  ,دار الفكـر المعاصـر ,مختـار طلٌمـات       

 –بٌروت  ,دار صادر ,ال الدٌن محمد ابن منظور األفرٌقًـألبً الفضـل جم ,لسان العرب -158

 .م 2885 ,4 :ط ,لبنان       

 مإسـسـة  ,اب الدٌن أبً الفضـل أحمـد بن علً بن حجـر العسقبلنـًــــلشه ,لسـان المٌـزان -159

 .م 1971 ,2 :ط ,لبنان –بٌروت  ,األعلمً للمطبوعات       

 المطابعـإون ـــة لشــالهٌبـة العام ,ضاحـً عبـد الباقـًل ,لؽة تمٌم دراسـة تارٌخٌـة وصفٌـة -168
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 .م 1985 ,ببل :ط ,القاهرة ,األمٌرٌة       

 دار ,دــعبد الفتاح محمل ,ةــرٌــة تارٌخٌة وصفٌة تفسٌــً العربٌة دراســلؽة طًء واثرها ف -161

 .م 2889 ,1 :ط ,العصماء       

 النهضةعالم الكتب مكتبة  ,حامد المإمن :تح ,ح عثمان بن جنًـبً الفتأل ,اللمع فً العربٌة -162

  .م 1985 ,2 :ط ,العربٌة       

  ,اـــلٌبٌ ,الدار العربٌة للكتاب ,ديــم الدٌن الجنـــد علـحمأل ,ات العربٌة فً التراثــاللهج -163

 .م 1978 ,ببل :ط      

  ,ـمــشعـرهم وبعـض ـــم وأنسابهـــاء الشعراء وكناهـم وألقابهــالمإتلؾ والمختلؾ فً أسم -164

 .م 1991 ,1 :ط ,بٌـروت ,دار الجـٌـل ,القـاسـم الحـسـن ابـن بـشــر اآلمـديألبً        

 محمـد محـً الدٌـن عبـد  :تـح ,ابوريـــل أحمـد بن محمـد النٌســألبً الفض ,مجمع األمثال -165

 .م 1955 ,ببل :ط ,مطبعة السنة المحمدٌة ,الحمٌد       

 ى دٌـوان رإبة بـن العجـاج وعلى أبٌات مفردات ـأشعـار العـرب وهـو مشتمـل علمجمـوع  -166

 .م 1988 ,2 :ط ,بٌروت ,دار اآلفاق الجدٌدة ,منسوبة إلٌه       

 جنً,بـً الفتح عثمان بن أل ,اح عنهاـــواذ القراءات واإلٌضــب فً تبٌٌـن وجـوه شالمحتس -167

 كتــبإون اإلسبلمٌة لجنة إحٌاء ــــالمجلس األعلى للش ,نــوآخرٌ ,علً النجدي ناصؾ :تح       

 .م 1999 ,ببل :ط ,مصر ,السنة       

 ً محمـد عبد الحـق بن ؼالب بـن عطٌة ـألب ,ـر الكتـاب العزٌـزــالمحـرر الوجٌـز فـً تفسٌ -168

 ,1 :ط ,انــلبن –روت ــبٌ ,ب العلمٌةـدار الكت ,عبد السبلم عبد الشافً محمد :تح ,األندلسً       

 .م 1993       

 .ببل :ط ,مصر ,دار المعارؾ ,شوقً ضٌؾل ,المدارس النحوٌة -169

 .م 1987 ,1 :ط ,انعم ,دار الفكر ,براهٌم السامرابًإل ,المدارس النحوٌة أسطورة وواقع -178

 .م 1997 ,3 :ط ,رمضان عبد التوابل ,ًى علم اللؽة ومناهـج البحث العلمالمدخل إل -171

  ,مكتبة الخانجً ,أحمد عبد المجٌد هرٌدي :حــت ,تري الكاتبــالبن التس ,ر والمإنثــالمذك -172

 .م 1983 ,1 :ط ,القاهرة       
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  ,ون الجنابًـــطارق عبـد ع :تـح ,ن القاسم األنباريــألبً بكـر محمد ب ,المذكـر والمإنث -173

 .م 1994 ,3 :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار الرابد العربً       

 مكتبة  ,د التوابـــرمضـان عب :حــت ,ألبً زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفـراء ,المذكـر والمإنث -174

 .2 :ط ,القاهرة ,دار التراث       

 منشورات جامعــة سبها, ,عبد الجلٌل مؽتاظ عون التمٌمً :تح ,لنفطوٌه ,المذكر والمإنث -175

 .م 1995 ,1 :ط      

 بً محمـد أل ,ن حـوادث الزمـانـرفـة ما ٌعتبـر مـــً معــــان فــرة الٌقظــمرآة الجنان وعب -176

 ,2 :ط ,انــلبن –بٌروت  ,اتــسة األعلمً للمطبوعـمإس ,عبد هللا بن اسعد بن علً الٌافعً       

 .م 1978       

 التراث,مكتبة دار  ,الدٌن السٌوطًن جبلل ــعبد الرحمل ,ة وأنواعهاـالمزهـر فً علوم اللؽـ -177

 .3 :ط ,القاهرة       

 الفكر,دار  ,ل بركاتـمحمد كام :حــت ,ن عقٌلــاء الدٌن بــبهل ,المساعد على تسهٌل الفوابد -178

 .م 1982 ,1 :ط ,دمشق       

  ,2 :ط ,ة الرسالةــمإسس ,وآخرٌن ,ب األرنإوطــشعٌ :حــت ,ام أحمد بن حنبلــند اإلمــمس -179

  .م 2888       

 ً تارٌـخ الخـط العربـً وتٌسٌـر اإلمبلء والتطـور اللؽوي ــمشكلة الهمـزة العربٌـة بحـث فـ -188

 .م 1996 ,1 :ط ,رةــالقاه ,ًــة الخانجــمكتب ,وابــرمضان عبد التل ,للعربٌة الفصحى       

 محمودٌاسٌن  :تح ,ارم المطرزيــأبً المكبً الفتح ناصر بن أل ,م النحـوــالمصباح فً عل -181

 .م 1997 ,1 :ط ,لبنان –بٌروت  ,دار النفابس ,الخطٌب       

 شلبً,عبد الفتاح إسماعٌل  :تح ,ًــى الرمانــن علً بن عٌســبً الحسأل ,معانً الحـروؾ -182

 .ببل :ط ,القاهرة –الفجالة  ,دار نهضة مصر       

 .م 1983 ,3 :ط ,عالـم الكتـب ,ً زكرٌا ٌحٌـى بن زٌـاد الفـراءــبأل ,رآنــً القـــمعان -183

 ل عبـدة ـــعبد الجلٌ :تـح ,م بن السـريــللزجـاج أبً إسحـاق إبراهٌ ,معانً القرآن وإعرابه -184

 .م 1988 ,1 :ط ,عالم الكتب ,شلبً       
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 ,1 :ط ,انـــلبن  –بٌــروت  ,ًـــاء التراث العربـــدار إحٌ ,لٌاقوت الحموي ,معجم األدباء -185

 .م 1988       

  ,ببل :ط ,بٌروت ,دار صادر ,ويــــد هللا ٌاقوت الحمــً عبــلشهاب الدٌن أب ,معجم البلدان -186

 .م 1977       

 العالً,عبد الوهاب محمد عبد ل ,ة تؤصٌلٌة فً مفردات معاجم الدخٌلــالمعجم التؤثٌلً دراس -187

 .م 2888 ,1 :ط ,أكتوبر 7منشورات جامعة        

 ن العصـر الجاهلـً حتى نهاٌة العصر األموي معجم ببلٌوؼرافً ٌعرؾ ــمعجـم الشعـراء م -188

 .م 1996 ,1 :ط ,لـدار المناه ,ند الرحمعفٌؾ عبل ,مع دراستهبالشعـراء ومراج       

  ,1 :ط ,ةـــدار اآلفاق العربٌ ,واد إبراهٌمـــالجرجب عبد ل ,المعجم العربً ألسماء المبلبس -189

 .م 2882      

  ,روتـــبٌ ,ةــــالـــة الرسـمإسس ,عمر رضا كحالةل ,م قبابل العرب القدٌمة والحدٌثةــمعج -198

 .م 1997 ,8 :ط      

 .م 2882 ,1 :ط ,دمشق ,د الدٌنــدار سع ,بـعبد اللطٌؾ الخطٌل ,م القراءاتــمعج -191

 دمشق, ,مطبعة الترقً ,ر رضا كحالةـعمل ,م المإلفٌن تراجم مصنفً الكتب العربٌةــمعج -192

 .م 1957 ,ببل :ط       

  ,بلم هارونـــد الســعب :تـح ,ن زكرٌاــألبً الحسٌن أحمـد بن فارس ب ,معجم مقاٌٌس اللؽة -193

 .م 1978 ,2 :ط ,رــمص ,ً وأوالدهــً الحلبــشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب       

 ,2 :ط ,لــدار األم ,وآخر ,ً توفٌـق الحمدـعلل ,و العربًــً فـً أدوات النحــالمعجم الواف -194

 .م 1993       

 .ببل :ط ,رانـطه ,ٌةـة العلمــالمكتب ,مجمع اللؽة العربٌةل ,المعجم الوسٌط -195

 أحمدً منصـور موهـوب بن ــبأل ,المعجم(روؾ ــــالمعرب مـن الكبلم األعجمـً )على ح -196

 ,1 :ط ,انـلبن –روت ــبٌ ,ةــب العلمٌـــورات محمد علً بٌضون دار الكتـــمنش ,الجوالٌقً       

 .م 1998       

 الرزاقعبـد  :تـح ,ًـور بن فـبلح الٌمنــــتقـً الدٌـن أبً الخٌـر منصـل :ً النحـوــالمؽنً ف -197
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 .م 1999 ,ببل :ط ,بؽداد ,ـإون الثقافٌة العامةـــــدار الش ,الرحمن أسعد السعـديد ـــعب       

 هشـــامً محمـد عبـد هللا جمـال الدٌـن بـن ــــبأل ,ـب األعـارٌبــن كتــب عـــمؽنـً اللبٌـ -198

 .م 2889 ,ببل :ط ,عدار الطبلب ,ـدـمـد مـحً الدٌن عبد الحمٌمـح :تـح ,األنصـاري       

 هنداوي,عبد الجمٌد  :تح ,د بن علً السكاكًــؾ بن محمـبً ٌعقـوب ٌوسأل ,مفتـاح العلـوم -199

 .م 2888 ,1:ط ,لبنان –روت ــبٌ ,ون دار الكتب العلمٌةمنشـورات محمد علً بٌض       

 دار  ,وآخـر ,د محمـد شاكـرــأحم :تـح ,ًــى الضبــل بن محمد بن ٌعلــللمفض ,المفضلٌات -288

 .4 :ط ,مصر ,المعارؾ       

 أبًس الدٌن ــــشمل ,ن األحادٌث المشتهرة على األلسنةــد الحسنـة فً بٌان كثٌر مــالمقاصـ -281

  ,1 :ط ,لبنان –روت ــبٌ ,ب العلمٌةــدار الكت ,اويـــن السخـــبد الرحمــالخٌر محمد بن ع       

 .م 1979       

  :حــت ,ألبً إسحاق إبراهٌم بن موسى الشاطبً ,فً شرح الخبلصة الكافٌةالمقاصد الشافٌة  -282

 جامعة  ,اء التراث اإلسبلمًــد البحوث العلمٌة وإحٌــمعه ,نــعبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌ     

 .م 2887 ,1 :ط ,مكة ,أم القرى       

 لــبدر ,بشرح الشواهد الكبرىور ـة المشهــة فً شرح شواهد شروح األلفٌــالمقاصد النحوٌ -283

 منشــورات  ,ودـون الســمحمد باسـل عٌ :حــت ,ـى العٌنًـــد بن موســــالدٌن محمود بن أحم       

 .م 2885 ,1 :ط ,لبنـان –روت ــبٌ ,ةــً بٌضـون دار الكتـب العلمـٌـــمحمد عل       

 وآخر, ,ار الجواريــد الستــأحمد عب :تح ,علً بن مإمن المعروؾ بابن عصفورل ,المقرب -284

 .م 1972 ,1 :ط      

 مكتبة لبنان  ,فخر الدٌن قباوة :تح ,ور اإلشبٌلًـــالبن عصف ,ً التصرٌؾــالممتع الكبٌر ف -285

 .م 1994 ,8 :ط ,لبنان –بٌروت  ,ناشرون       

 ومطبعةشركـة  ,وآخـر ,م مصطفـىــإبراهٌـ :حــت ,ًــبً الفتح عثمـان بن جنأل ,ؾـالمنص -286

 .م 1954 ,1 :ط ,مصر ,مصطفى البابً الحلبً و أوالده       

 تـــــح: ,ـد بـن عـبّلن الصدٌقـًــمحمل ,م بالٌـاء وٌرسـم باأللـؾــمنهـج مـن ألؾ فٌمـا ٌرس -287

 .م 2812 ,1 :ط ,مصراتة ,بدار مكتبة الشع ,وآخر ,ًعبد الوهاب عبد العال       
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 ,1 :ط ,م للمبلٌٌنــــدار العل ,وبـــع ٌعقـــمٌل بدٌإل ,موسوعة النحو والصرؾ واإلعراب -288

 .م 1988       

  :ط ,انــلبن –روت ــبٌ ,اء التراث العربًــدار إحٌ ,–  –س ـلئلمام مالك بن أن ,الموطؤ -289

 .م 1985 ,ببل       

 ببل, :ط ,ة الشبابـــمكتب ,دــد عٌــمحمل ,مالكنحو األلفٌة شرح معاصر وأصٌل أللفٌة ابن  -218

 .م 1998       

 الكتبدار  ,بً الخٌر محمد بن محمد الشهٌر بابن الجزريأل ,ً القراءات العشرـــر فــالنش -211

 .ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,العلمٌة       

 الكتابدار  ,ؾ األنصـاريــولٌـد عاطـل ,ً النحـو العربـً عرضـاً ونقـداً ـــنظرٌة العامـل ف -212

 .م 2886 ,2 :ط ,ربدإ –األردن  ,الثقافً       

 م ــإبراهٌ :حــت ,د القلقشنديـــاس أحمــبً العبأل ,اب العربـــً معرفة أنســنهاٌة األرب ف -213

 .م 1988 ,2 :ط ,بٌروت ,دار الكتاب اللبنانً ,األبٌاري       

  :تـح ,ـادات المبـارك ابن األثٌرـمجـد الدٌن أبـً السعل ,واألثـرً ؼرٌب الحدٌـث ـــالنهاٌة ف -214

 .ببل :ط ,بٌروت ,المكتبة العلمٌة ,وآخر ,طاهر أحمد الزاوي       

 المطبعة الكاثولٌكٌة لآلباء  ,اريـد بن أوس بن ثابت األنصــألبً زٌد سعٌ ,النوادر فً اللؽة -215

 .م 1894 ,ببل :ط ,المرسلٌن الٌسوعٌٌن فً بٌروت       

 إحٌاءدار  ,ـا البؽداديـــل باشـسماعٌإل ,نــهدٌة العارفٌـن أسمـاء المإلفٌـن وآثـار المصنفٌـ -216

 .م 1951 ,ببل :ط ,لبنان –بٌروت  ,إحٌاء التراث العربً       

  ,م مكرمــعبد العال سال :تح ,ًــلجبلل الدٌن السٌوط ,همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع -217

 .م 1979 ,ببل :ط ,الكوٌت ,دار البحوث اإلسبلمٌة       

 وآخر, أحمـد األرناإوط, :تـح ,ديـــك الصفــن أٌبــصبلح الدٌن خلٌــل بل ,الوافً بالوفٌات -218

 م. 2888 ,1 :ط ,انلبن –بـٌـروت  ,ًدار إحٌاء التـراث العرب       

 ألبـً العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن أبً بكر  ,ان وأنباء أبناء الزمـانــوفٌات األعٌ -219

 .م 1978 ,ببل :ط ,بـٌـروت ,ادردار ص ,اسإحسان عب :تـح ,انبن خلك       
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 :الرسابل الجامعٌة :ثالثاا 

 رافـــع منذور علً  :تــح ,د بن أحمد اإلسفراٌٌنًــد بن محمـــلمحم ,الضوء على المصباح -228

 .الخمس –جامعة المرقب / كلٌة اآلداب والعلوم  ,رسالة ماجستٌر ,الجمٌلً       
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 181............. .........................................................................منصوب الفعل

 181............ ................................................................:.المنصوبات الخاصة -

 181............ ..........................................................................المفعول به -1

 183............. ..............................................................................التمٌٌز -2

 185.............. ..................................................................الخبر المنصوب -3

 186............. .................................................................:.المنصوبات العاّمة -

 186.............. ......................................................)المفعول المطلق(المصدر  -1

 187............. ................................................................ما كان بمعنى المصدر

 188.............. .......................................................................المفعول فٌه -2

 193.............. .........................................................................المفعول له -3

 196............ ........................................................................المفعول معه -4

 198............. ...............................................................................الحال -5

 288............ ..................................................وتعرٌؾ صاحب الحال ,تنكٌر الحال

 281.............. ......................................................تقدٌم الحال على صاحب الحال

 285............. .......................................................................اسم الفاعل :ثانٌاً 

 289............... ....................................................................اسم المفعول :ثالثاً 

 211............. .................................................................الصفة المشبهة :رابعاً 

 214................ .....................................................................المصدر :خامساً 
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 214.............................. ...............................................هل هو أصل أم فرع ؟

 218............................... ........................................................عمل المصدر

 222.............................. ......................................................المضاؾ :سادساً 

 224.............................. .........................................................أنواع اإلضافة

 229............................ .......................................................االسم التام :سابعاً 

 234........................... ...........................................................مٌٌزتعرٌؾ الت

ٌّة :الباب الثالث  235...................... .................................فً العوامل اللفظٌة السماع

 238..................... ...................................................................حروؾ الجر

)  253................... .....................................................................أحكام )ُربَّ

 268................ ............................................................العامل فً المفعول معه

 269.............. ...................................................................................النداء

 281............. ...............................................................................االستؽاثة

 283............ ..................................................................................الترخٌم

 298............. ................................................................................االستثناء

 384............. .......................................................الحروؾ الداخلة على الجملة -

 384....... ..............................................................................إنَّ وأخواتها -1

 313........ .................................................................ما وال المشبهتان بلٌس -2

 316............. ....................................................................ال النافٌة للجنس -3

 322............. ...............................................الحروؾ العاملة فً الفعل المضارع -

 322............ ...........................................................نواصب الفعل المضارع -1

 338............ ............................................................جوازم الفعل المضارع  -2

 344............ ...........................................................................أدوات الشرط

 368............ ...................................................تنصب ما بعدها على التمٌٌزأسماء 

 366............ ...........................................................................أسماء األفعال

 377............... ......................................................................األفعال الناقصة
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 387.................... ...................................................................أفعال المقاربة

 394...................... .............................................................ال المدح والذمأفع

 483..................... ...................................................................أفعال القلوب

ٌّة :الباب الرابع  412..................... ............................................فً العوامل المعنو

 413........................ .....................................................رافع المبتدأ والخبر -1

 421............. ..............................................................رافع الفعل المضارع -2

 423......................... ......................................................العامل فً الصفة -3

ٌّة :الباب الخامس  427....................... .....................................فً فصول من العرب

 427...................... ..........................................فً المعرفة والّنكرة :الفصل األّول

 436..................... ...........................................فً التذكٌر والتؤنٌث :الفصل الثانً

 448...................... ....................................حكم تؤنٌث الفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر

 444...................... ........................................حكم تؤنٌث الفعل إذا أسند إلى ضمٌر

 449.............. ......................................................................حكم تؤنٌث العدد

 453............... ...........................................................فً التوابع :الفصل الثالث

 454............... ................................................................................التوكٌد

 458............... ................................................................................الصفة

 465............................ .....................................................................البدل

 468............................. ............................................................عطؾ البٌان

 468............................ ............................................................عطؾ النسق

 482..................... .......................وؼٌر األصلً ,فً اإلعراب األصلً :الفصل الرابع

 483..................... .....................................................ما ٌلحق بالفاعل فً الرفع

 486................... ...................................................ما ٌلحق بالمفعول فً النصب

 487................. .....................................................وؼٌر األصلً ,الجر األصلً

 488............... .................................................ٌحوؼٌر الصر ,اإلعراب الصرٌح

 498.............. ......................................................................:.أنواع الضمابر
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 493 .............................................................................ضمابر الرفع المنفصلة

 497.............. .............................................................ضمابر النصب المنفصلة

 588............. .................................................................ضمابر الرفع المتصلة

 583............. .......................................................ضمابر النصب والجر المتصلة

 586............. ...........................................................................خاتمة الكتاب

 512.... ......................................أو بدلٌل ما سبق من الكبلم ,إضمار الفعل بداللة الحال

 513............ ....................................–االشتؽال  –إضمار الفعل على شرٌطة التفسٌر 

 515........... ............................................................................خاتمة التحقٌق

ٌّة  517.............. ........................................................................الفهارس الفن

ٌّة  518............... ...............................................................فهرس اآلٌات القرآن

ٌّة  523............... .............................................................فهرس األحادٌث النبو

 524............... ..............................................................ةفهرس األبٌات الشعرٌّ 

 528............... ......................................................................فهرس األرجاز

 529................... ...............................................فهرس األمثال واألقوال المؤثورة

 538................. .........................................فهرس األعبلم الوارد ذكرها فً الكتاب

 532.................. ..........................................فهرس الكتب الوارد ذكرها فً الكتاب

ٌّة  533................ ............................................................فهرس المذاهب النحو

ٌّة............................................................................... القبابل فهرس   534العرب

 535............. ............................................................فهرس المصادر والمراجع

 554............ ....................................................................فهرس الموضوعات

 

 

 

 

     

 


